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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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ميكن أن تكون احلكومة اإللكرتونية أداة قوية ومهمة والسيما يف البلدان النامية اليت تواجه 
عدداً من التحدايت، مثل: اخلدمات العامة الضعيفة، والبطالة، وسوء الصحة، وانتشار اجلرمية، 
وأزمة السكن، والعنف، وضعف التعليم. وهي متّثل فرصة جديدة للحكومات احمللية يف املشاركة 
احمللية  الدميقراطية  تعزيز  أيضاً  العمل األساسية، وميكنها  املطالبة إبصالح إجراءات  ابحلوكمة من 

بتحسي الوصول إىل املعلومات، وتعميق مشاركة املواطني يف عملية صنع السياسة.

لتصميم  اخلاص؛  والقطاع  املدين  اجملتمع  مع  لالستمرار  طريقاً  اإللكرتونية  احلكومة  وتقدم 
خدمات وأدوات فعالة لتنفيذ السياسات. وميكن للحكومة اإللكرتونية أن تساعد يف زايدة الشفافية 
البالد على توفري اخلدمات، وحتقيق  الفقر، بتحسي قدرة  القادرة واحلّد من  التنمية  واملساءلة يف 
الثقة  اإللكرتونية على مزيٍد من  والشفافية. وتشّجع احلكومة  الكفاءة  التنموية، وزايدة  األهداف 

واملشاركة بي املواطني، وأن تكون أكثر جدارة ابلثقة لتحقيق االستثمار، والنمو االقتصادي.

وقد أدركت العديد من املنظمات الدولية -مبا فيها البنك الدويل واألمم املتحدة- قيمتها 
احلكومة  إىل  ينظر  ابت  وقد  اإللكرتونية.  احلكومة  تبين  على  النامية  الدول  لتشجيع  احملتملة؛ 
اإللكرتونية على أهنا وسيلة للمساعدة يف إهناء الفقر املدقع، ومتكي الرخاء املشرتك بتقدمي خدمات 
أفضل وأكثر كفاءة، وزايدة ثقة املواطن، واملشاركة؛ لذا أصبحت احلكومة اإللكرتونية الفعالة هدفاً 

مهماً للعديد من احلكومات حول العامل. 

الحكومة اإللكترونية بين التحديات والتنفيذ

أحمد حسن علي*

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ويف هذا السياق، هتدف هذه الورقة إىل تعريف احلكومة اإللكرتونية، وأنواعها، ومزاايها، 
والعوائق املانعة من تنفيذها، مع تقدمي املعرفة األساسية ملوضوع البحث، فضاًل عن تسليط الضوء 

على املفاهيم الرئيسة هلا.

وتعّد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحدة من أهم خصائص العصر اليت تغرّي حياتنا 
بنحو كبري مع كّل تطور جديد، فقد غرّيت عرب تطورها املذهل كيفية تفاعل املواطني مع حكوماهتم؛ 
مما أدى إىل تطور مهم يف حياهتم. ويف أعقاب تطور التجارة اإللكرتونية يف القطاع اخلاص، بدا أن 
احلكومة اإللكرتونية هي اجليل التايل من التطور يف القطاع العام، وقد قدمت الكثري من احلكومات 
يف مجيع أحناء العامل احلكومة اإللكرتونية كوسيلة خلفض التكاليف، وحتسي اخلدمات للمواطني، 

وزايدة الفعالية والكفاءة على املستوايت الوطنية واإلقليمية للقطاع العام.

عملت  املتحدة  األمم  يف  أصل ١٩٣ عضواً  من  دولة  هناك ١٧٩  املثال،  سبيل  فعلى   
على وضع اسرتاتيجيات لتنفيذ أنظمة احلكومة اإللكرتونية؛ وابلتايل ُحّددت احلكومة اإللكرتونية 
الرئيسة  املفاهيم  نناقش  العامل؛ وهنا بدوران  أحناء  للحكومات يف مجيع  العليا  األولوايت  كإحدى 

للحكومة اإللكرتونية عرب األقسام اآلتية.

تعريف احلكومة اإللكرتونية

تُعّرف احلكومة اإللكرتونية مبصطلحات خمتلفة مثل احلوكمة اإللكرتونية، واحلكومة الرقمية، 
ويف الواقع، هناك العديد من التعريفات ملصطلح احلكومة اإللكرتونية اليت تعكس اختالف األولوايت 
تتبعها  وسيلة  أهنا  اإللكرتونية  للحكومة  األفضل  التعريف  أن  بيد  احلكومات،  اسرتاتيجيات  يف 
التطبيقات  واالتصاالت والسيما  املعلومات  لتكنولوجيات  أكثر  استخدام  احلكومات من خالل 
إىل  الوصول  سهولة  ويف  التجاري،  والقطاع  املواطني  إجراءات  لتسهيل  اإلنرتنت  على  القائمة 
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املعلومات واخلدمات احلكومية، اليت هي من طرف آخر تعمل على حتسي جودة اخلدمات، وتوفري 
فرص أكرب للمشاركة يف املؤسسات والعمليات الدميقراطية.

وفضاًل عن ذلك، فإن مصطلح احلكومة اإللكرتونية يطلقه مشروع احلكومة اإللكرتونية التابع 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
كأداة لتحقيق حكومة أفضل؛ لذلك، يتعلق عمل احلكومة اإللكرتونية على الرتكيز يف استخدام 
الدولة، واألهم من ذلك  املعلومات واالتصاالت هليكلة اإلجراءات داخل مؤسسات  تكنولوجيا 

تغيري ثقافة احلكومة. 

اإللكرتونية  احلكومة  أن   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقرير  ويربّز 
تشكل عنصراً مهماً من حيث جداول أعمال اإلصالح الشاملة ألهنا تعمل كأداة لإلصالح. 
االلتزام  ويؤكد  الداخلي  االتساق  على  الضوء  ويسلط  العامة  اإلدارة  إبصالح  االهتمام  وجيدد 
أبهداف احلكم اجليد. ومن جانبه، عرف البنك الدويل احلكومة اإللكرتونية أبهنا احلكومة اليت 
متتلكها أو تديرها أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تغرّي منطية العالقات بي املواطني 
والقطاع اخلاص والوكاالت احلكومية األخرى؛ من أجل تعزيز قدرة املواطني يف تلقي اخلدمات، 
وحتسي عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز املساءلة، وزايدة الشفافية، ويف النهاية حتسي الكفاءة 

احلكومية.

أنواع احلكومة اإللكرتونية

تقدم احلكومة اإللكرتونية خدمات ملن هم يف حدود سلطتها عرب التعامل إلكرتونياً، وختتلف 
هذه اخلدمات ابختالف احتياجات املستخدمي، وقد أّدى هذا التنوع إىل تطوير نوع خمتلف من 
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احلكومة اإللكرتونية، وميكن تصنيف وظائف احلكومة اإللكرتونية أربع فئات أو أنظمة رئيسة، هي:

1. نظام احلكومة إىل املواطن

وغريهم  املواطني  تزويد  أجل  من  الطلب  هذا  إطار  يف  احلكومية  اخلدمات  غالبية  أتيت 
مبصادر إلكرتونية شاملة من أجل االستجابة لالهتمامات الروتينية واملعامالت احلكومية اخلاصة 
ابألفراد. وبتواصل احلكومة مع املواطني ابستمرار عند تنفيذ احلكومة اإللكرتونية ستتدعم املساءلة 
والدميقراطية وتتحسن اخلدمات العامة. واهلدف األساس للحكومة اإللكرتونية هو خدمة املواطني، 
مواقع  العامة ابستخدام  املعلومات  إىل  الوصول  تسهيل  احلكومة من خالل  تفاعلهم مع  وتيسري 

اإللكرتونية على اإلنرتنت، فضاًل عن تقليل الوقت والتكلفة إلجراء املعاملة. 

إىل  فوري ومالئم  بوصول  )املواطنون(  الزابئن  املواطن سيتمتع  إىل  احلكومة  فكرة  وبتطبيق 
املعلومات واخلدمات احلكومية من أي مكان ويف أي وقت عرب استخدام قنوات متعددة. وفضاًل 
بطلب  التقدم  أو  احلكومية  الرسوم  دفع  أو  الشهادات  إصدار  مثل  معينة  معامالت  إجراء  عن 
للحصول على الرتاخيص، فإن قدرة مبادرة )احلكومة إىل املواطن( يف التغلب على الوقت احملتمل 
واحلواجز اجلغرافية قد تربط بي املواطني الذين قد ال يتواصلون مع بعضهم وبعض؛ وابلتايل فإهنا 

تسّهل وتزيد من مشاركة املواطني يف الثقة ابحلكومة.

2. نظام احلكومة إىل القطاع التجاري

هو النوع الرئيس الثاين من فئة احلكومة اإللكرتونية، الذي ميكن أن حيقق كفاءة كبرية لكل 
من احلكومات والقطاعات التجارية. وتشمل فئة احلكومة إىل القطاع التجاري خمتلف اخلدمات 
والقواعد  واملذكرات،  السياسات،  توزيع  ذلك  يف  مبا  األعمال،  وقطاعات  احلكومة  بي  املتبادلة 

واللوائح. 
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واللوائح  احلالية،  األعمال  معلومات  على  احلصول  املقدمة  التجارية  اخلدمات  وتشمل 
الشركات، واحلصول  الرتاخيص، وتسجيل  الطلبات، والضرائب، وجتديد  اجلديدة، وحتميل مناذج 
القطاع  إىل  )احلكومة  معامالت  خالل  من  املقدمة  اخلدمات  وتؤدي  وغريها.  التصاريح،  على 

التجاري( دوراً مهماً يف تطوير القطاع التجاري، وحتديداً تطوير الشركات الصغرية واملتوسطة. 

وتعمل تطبيقات )احلكومة إىل القطاع التجاري( على دفع مبادرات املعامالت اإللكرتونية، 
مثل: الشراء اإللكرتوين، وتطوير سوق إلكرتونية للمشرتايت احلكومية، وتنفيذ عطاءات املشرتايت 
احلكومية من خالل الوسائل اإللكرتونية لتبادل املعلومات والسلع. وتستفيد احلكومة من جتارب 
التجارة على اإلنرتنت عرب هذا النظام يف جماالت مثل اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين. ويعدُّ نظام 
)احلكومة إىل القطاع التجاري( مفيداً مثل نظام )احلكومة إىل املواطني(؛ مما يعزز كفاءة االتصاالت 
واملعامالت وجودهتا مع القطاع التجاري أيضاً، ويزيد من املساواة والشفافية يف التعاقدات احلكومية 

واملشاريع.

3. نظام احلكومة إىل احلكومة

يشري هذا النظام إىل االتصاالت عرب اإلنرتنت بي املؤسسات احلكومية واإلدارات واهليئات 
استناداً إىل قاعدة بياانت احلكومة. وفضاًل عن ذلك فهو يشري إىل العالقة بي احلكومة وموظفيها 
على حنو تُعّزز فيه كفاءة اإلجراءات وفعاليتها من خالل االتصال والتعاون عرب اإلنرتنت؛ مما يسمح 

مبشاركة قواعد البياانت، واملوارد، وإدماج املهارات والقدرات. 

وفرص  واملنفعة،  التعويض  سياسات  بشأن  معلومات  احلكومة(  إىل  )احلكومة  نظام  يقدم 
التدريب والتعليم، وقواني احلقوق املدنية بطريقة يسهل الوصول إليها. ويتمثل اهلدف احليوي لتنمية 
جمموعة )احلكومة إىل احلكومة( يف حتسي اإلجراءات التنظيمية بي املؤسسات احلكومية من خالل 
تيسري التعاون والتنسيق. وعلى صعيد آخر، فإنه يستخدم تقنيات املعلومات من قبل املؤسسات 
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احلكومية املختلفة ملشاركة املعلومات أو تركيزها، أو لتسهيل اإلجراءات احلكومية الدولية اليت تعمل 
على توفري الوقت والتكلفة وحتسن اخلدمات.

 4. نظام احلكومة إىل املوظف

يعّد هذا النوع أقّل قطاعات احلكومة اإللكرتونية يف الكثري من األحباث اخلاصة هبذا الشأن، 
ويرى بعض الباحثي أنه جزء داخلي من قطاع نظام احلكومة إىل احلكومة، ويتعامل بعضهم معه 
كنظام منفصل من احلكومة اإللكرتونية. ويشري نظام )احلكومة إىل املوظف( إىل العالقة بي احلكومة 
وموظفيها فقط؛ والغرض من هذه العالقة هو خدمة املوظفي وتقدمي بعض اخلدمات عرب اإلنرتنت، 
مثل: تقدمي طلب للحصول على إجازة سنوية عرب اإلنرتنت، أو التحقق من رصيد اإلجازة، أو 
اليت  املعلومات واخلدمات  من  يعد مزجياً  أخرى؛ وابلتايل  وأمور  الرواتب،  دفع  مراجعة سجالت 
ويعد  واملوظفي.  اإلدارات  بي  والتفاعل  التواصل  بغرض  ملوظفيها  احلكومية  املؤسسات  تقدمها 
نظام احلكومة إىل املوظف وسيلة انجحة لتوفري التعليم اإللكرتوين، وجتميع املوظفي معاً وتشجيع 
املعلومات ذات الصلة فيما  بينهم؛ ألهنا متنح املوظفي إمكانية الوصول إىل  مشاركة املعرفة فيما 
اإلدارة  مع  ابلتواصل  هلم  والسماح  والتعليم،  التدريب  وفرص  واملزااي،  التعويض  سياسات  خيّص 
عرب اإلنرتنت من خالل أمنوذج اتصال سهلة وسريعة. ويشمل نظام احلكومة إىل املوظف آليات 
اسرتاتيجية وتكتيكية لتشجيع تنفيذ األهداف والربامج احلكومية، فضاًل عن إدارة املوارد البشرية 

وامليزانية والتعامل مع املواطني.

أمهية احلكومة اإللكرتونية

ميكن أن يؤدي اعتماد اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية إىل فوائد كبرية للحكومة يف تقدمي 
معلومات وخدمات أكثر فعالية وكفاءة جلميع قطاعات احلكومة اإللكرتونية، وميّكن املؤسسات 

احلكومية من مواءمة جهودها حسب احلاجة لتحسي اخلدمة وخفض تكاليف التشغيل. 
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ملبادرات  شاملة  دراسة   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  درست  وقد 
احلكومة اإللكرتونية يف البلدان األعضاء هبا، وأدرجت مزااي احلكومة اإللكرتونية على النحو اآليت: 

- حتسي الكفاءة يف معاجلة الكميات الكبرية من البياانت.	

- حتسي اخلدمات من خالل فهم أفضل ملتطلبات املستخدمي.	

وابلتايل هتدف احلكومة اإللكرتونية إىل تقدمي خدمات سلسة عرب اإلنرتنت للمساعدة يف حتقيق 
نتائج سياسية حمددة عن طريق متكي أصحاب املصلحة من تبادل املعلومات واألفكار، واملساعدة 
يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية احلكومية عرب تعزيز املكاسب اإلنتاجية املتأصلة يف تكنولوجيا 
خالل  من  احلكومات  إصالح  يف  املشاركة  وأيضاً  اإللكرتونية،  والتجارة  واالتصاالت،  املعلومات، 
حتسي الشفافية، وتسهيل تبادل املعلومات، وتسليط الضوء على التناقضات الداخلية، واملساعدة يف 
بناء الثقة بي احلكومة واملواطني اليت هي عامل أساس يف اإلدارة الرشيدة ابستخدام االسرتاتيجيات 
املستندة إىل اإلنرتنت، وإشراك املواطني يف العملية السياسية، مع توضيح شفافية احلكومة واملساءلة.

خدمة  تقدمي  أجل  من  أقوى  مؤسسية  قدرة  لبناء  إمكاانت  اإللكرتونية  احلكومة  ومتتلك 
أفضل للمواطني والقطاع التجاري، ومن أجل احلد من الفساد من خالل زايدة الشفافية والرقابة 
االجتماعية. وإن التطبيق االسرتاتيجي لتقنية املعلومات بنحو أساس يف احلكومة اإللكرتونية قادرة 
على احلد -جذراًي- من مقدار الوقت واملال واجلهد الذي جيب على املواطني والقطاع التجاري 

إنفاقه عند االمتثال للقواعد واللوائح. 

وميكن حتقيق ذلك بعدة طرق، فعلى سبيل املثال أن توافر املعلومات يف موقع واحد يسهل 
إليه جتعل من تيسري تقدمي اخلدمات للمواطني ممكنة ويسرية، وهي تعمل على حتسي  الوصول 
التواصل والتفاعل بي املؤسسات احلكومية مع قطاع األعمال والصناعات واملواطني، وتزيد من 
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إنتاجية املؤسسات احلكومية وكفاءهتا؛ مما يتيح للمواطني والقطاع التجاري واملستوايت املختلفة من 
املؤسسات احلكومية واملوظفي احلكوميي العثور عليها بسهولة واحلصول على اخلدمات؛ وابلتايل 
جتعل املعامالت )دفع الرسوم واحلصول على التصاريح( أسهل وأكثر فعالية وأقل تكلفة. وإن تنفيذ 
احلكومة اإللكرتونية ال يوفر املوارد فحسب، بل ميكن أن يؤدي إىل زايدة يف مستوايت اخلدمات 

بنحو كبري من خالل تقليل الوقت املستغرق يف البريوقراطية. 

عوائق تنفيذ احلكومة اإللكرتونية

هناك العديد من التحدايت اليت ميكن أن تؤخر التقدم حنو حتقيق هدف احلكومة اإللكرتونية. 
وإن تنوع مبادرات احلكومة اإللكرتونية وتعقدها مع وجود جمموعة واسعة من التحدايت والعوائق 

حتول دون تنفيذها، ويف هذا القسم ستناقش أهم التحدايت والعوائق.

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االفتقار إىل  التكنولوجية مثل  الصعوابت  مبادرات احلكومة اإللكرتونية بعض  تنفيذ  يواجه 
البنية  املعايري املشرتكة والبنية التحتية املتوافقة بي اإلدارات واهليئات احلكومية، ومن املسّلم به أن 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أحد التحدايت الرئيسة للحكومة اإللكرتونية، حيث 
يتطلب األمر تشغيل اإلنرتنت لتمكي املشاركة املناسبة للمعلومات وفتح قنوات جديدة لالتصال 

وتقدمي اخلدمات اجلديدة. 

ويتطلب تنفيذ إطار احلكومة اإللكرتونية أبكمله بنية حتتية قوية للتكنولوجيا، ومن أجل تقدمي 
خدمات احلكومة اإللكرتونية جيب على احلكومة تطوير بنية حتتية فعالة لالتصاالت، وفضاًل عن 
ذلك، فإن التنفيذ الناجح للحكومة اإللكرتونية يعتمد على كيفية بناء قدرات البىن التحتية املختلفة 

وكيفية هيكلتها بنحو متكامل.
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اخلصوصية

متثل اخلصوصية واألمان عقبتي ابلغيت األمهية يف تنفيذ احلكومة اإللكرتونية يف إطار اهتمام 
املواطني. وتتطلب اخلصوصية ضمان مستوى مناسب من احلماية فيما خيّص املعلومات املنسوبة 
إىل األفراد، وإن على احلكومة أن تلتزم بضمان حقوق املواطني فيما يتعلق ابخلصوصية، ومعاجلة 

البياانت الشخصية ومجعها ألغراض مشروعة فقط. 

املعلومات  عن  واإلفصاح  املعلومات  ومشاركة  اإلنرتنت  مواقع  بتتبع  اخلاّصة  املخاوف  إن 
اخلاصة أو إساءة استخدامها هي أمر متكرر عاملياً. وهناك أيضا قلق من أن احلكومة اإللكرتونية 
نفسها سوف تستخدم لرصد املواطني والتجسس على خصوصياهتم؛ لذا ابت من الضروري أن 

تتعامل احلكومة اإللكرتونية مبراعاة شديدة وتقوم حبماية اخلصوصية الفردية. 

وهناك حاجة لالستجابة بفعالية لقضااي اخلصوصية يف الشبكات من أجل زايدة ثقة املواطن 
يف استخدام خدمات احلكومة اإللكرتونية، إذ إن ثقة املواطن يف اخلصوصية والتعامل احلذر مع أي 

معلومات شخصية مشرتكة مع املنظمات احلكومية أمٌر ضرورٌي لتطبيقات احلكومة اإللكرتونية. 

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف البلدان النامية مثل العراق، يهتم الناس بشدة بقضااي اخلصوصية 
أن  ينبغي  ولذا  اإللكرتونية؛  احلكومة  استخدام  عن  التخلي  فيها  يقررون  جيعلهم  قد  مما  والسرية 
حتدد سياسة اخلصوصية الشاملة حقوق املواطني وتكفل مجع البياانت الشخصية ومعاجلتها فقط 

لألغراض املشروعة.
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محاية املعلومات

املتعمد  أو  العارض  الكشف  والنظم ضد  املعلومات  محاية  يعين  املعلومات  نظام  أمن  إن 
للوصول إليها بنحو غري مصرّح به، أو التعديالت أو التخريب غري املصرح به أيضاً، ويشمل ذلك 
إىل  الوصول  والتحكم يف  والربجميات  واألجهزة  الشبكة  أصول  ذلك  مبا يف  املعلومات  بنية  محاية 

املعلومات نفسها. 

وفضاًل عن ذلك فإن أمن املعلومات املعروفة ابسم األمن السيرباين ميثل حتدايً مهماً للحكومة 
اإللكرتونية؛ ألنه مكون حيوي يف عالقة الثقة بي املواطني واحلكومة؛ وابلتايل، تعّد السياسات 
واملعايري األمنية اليت تليب توقعات املواطني خطوة مهمة حنو معاجلة هذه املخاوف، وميكن تصنيف 

أمن نظام املعلومات )األمن السيرباين( إىل عنصرين، مها: أمن الشبكة، وأمن املستندات. 

وينبغي أن تشمل محاية البنية التحتية والبنية اإللكرتونية يف شكل جدران إلكرتونية حامية 
وحدود على أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إىل البياانت. وفضاًل عن ذلك، فإن استخدام 
تكنولوجيا األمن مبا يف ذلك التوقيعات الرقمية، والتشفري؛ حلماية هوية املستخدم، وكلمات املرور، 
وأرقام بطاقات االئتمان، وأرقام احلساابت املصرفية، وغريها من البياانت األخرى اليت تنقل عرب 

اإلنرتنت وختّزن إلكرتونياً أمٌر ضروري لتحقيق أهداف األمان يف تطبيقات احلكومة اإللكرتونية.

ومن الضروري تثقيف املستخدمي حول أمهية اإلجراءات األمنية، مثل كلمات املرور اخلاصة 
لضمان محايتهم، ونشري هنا إىل أنه يف حي سيظل األمن عائقاً أمام احلكومة اإللكرتونية، فإنه لن 
يؤثر بنحو كبري على تنفيذه، واستمرار عمله حي يتعلم األفراد استخدامه وقبول هفواته العرضية. 

وجيب االعرتاف أنه ال يوجد نظام أمين مثايل، وأن كل شيء ميكن التغلب عليه يف هناية 
املطاف. ومع ذلك، ينبغي للمؤسسات احلكومية املسؤولة عن مجع املعلومات احلساسة أو السرية 
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شبكة  على  مواقعها  وكذلك  اجملمعة،  املعلومات  توفري  طرق  يف  تنظر  أن  وتوزيعها،  صيانتها  أو 
اإلنرتنت؛ وابلتايل، ينبغي إعداد جمموعة من خرباء األمن لالستجابة للتهديدات واملخالفات مع 

إعطاء األولوية القصوى لنظام تشفري البنية التحتية.

السياسة والتشريعات

تنظيمية  مسألة  هي  وإمنا  فقط،  تقنية  قضية  ليست  اإللكرتونية  احلكومة  أن  إدراك  جيب 
ابألساس، وتتطلب تنفيذ وظائف احلكومة اإللكرتونية وحتديد وظائفها مع جمموعة من القواعد، 
والسياسات، والقواني، والتعديالت احلكومية اجلديدة يف اإلجراءات ملعاجلة األنشطة اإللكرتونية، 
البياانت واجلرمية  املعلومات ومحاية  مبا يف ذلك األرشفة اإللكرتونية والتوقيعات اإللكرتونية ونقل 

احلاسوبية، وحقوق امللكية الفكرية، وقضااي حقوق النقل. 

ويعين التعامل مع احلكومة اإللكرتونية عرب تشريع قانون يضمن محايتها واالعرتاف هبا رمسياً 
حيمي هذه األنواع ويؤمنها من األنشطة أو اإلجراءات. ويف الكثري من البلدان ال توجد تشريعات 
ختص التجارة اإللكرتونية أو احلكومة اإللكرتونية بعد، إال أهنا حتتاج إىل توفري احلماية واإلصالحات 
والتوقيعات  اإللكرتونية،  ابلتفاعالت  القانوين  واالعرتاف  واألمن،  اخلصوصية،  لضمان  القانونية؛ 

اإللكرتونية. 

فالقواني  التكنولوجيا.  على  فقط  تركز  ال  شاملة  رؤية  يتضمن  أن  اجلهد  هذا  ويتطلب 
واألنظمة التنظيمية القدمية والسلطات املتداخلة واملتضاربة ميكن أن تؤدي إىل تعقيد املشروع أو 

إيقافه بنحو كامل.
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النقص يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ميكن أن يكون التحدي الرئيس اآلخر ملبادرة احلكومة اإللكرتونية هو عدم وجود موظفي 
مؤهلي بسبب نقص مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وهذه مشكلة خاصة يف البلدان 
النامية حيث ميثل النقص املستمر يف املوظفي املؤهلي والتدريب غري الكايف على املوارد البشرية 

مشكلة أساسية. 

إن توافر املهارات املناسبة أمر ضروري لنجاح تنفيذ احلكومة اإللكرتونية، حيث إن احلكومة 
اإللكرتونية تتطلب القدرات البشرية، والتكنولوجية، والتجارية، واإلدارية، واملهارات الفنية الالزمة 
وكذلك  وصيانتها،  وتنفيذها  وتركيبها  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البىن  لتصميم 
املهارات الالزمة الستخدام العمليات والوظائف والعمالء وإدارهتا عرب اإلنرتنت، اليت هي مهارات 

ال بدَّ من وجودها. 

ومن أجل معاجلة قضااي تنمية رأس املال البشري، هناك حاجة إىل مبادرات يف إدارة املعرفة 
احلكومة  الستخدام  وتطويرها  األساسية  املهارات  خلق  أجل  من  املوظفي  تدريب  يف  تركز  اليت 
وتعتمد  تنافسية،  ومناذج  تقنيات  ظهور  مع  أساسياً  والتدريب شرطاً  الدورات  وتعدُّ  اإللكرتونية. 
الفوائد االقتصادية الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على عملية التدريب ومهارات التعلم، 

وهذا أمر عاملي جلميع احلكومات.

االفتقار إىل الشراكة والتعاون

العامة  املؤسسات  بي  وكذلك  واإلقليمية  احمللية  املستوايت  على  والتعاون  الشراكة  تعدُّ 
واخلاصة عنصرين مهمي يف عملية تطوير احلكومة اإللكرتونية. ومع ذلك، فإن الشراكة والتعاون 
ليسا عاملي سهلي لتحقيقه. حيث تظهر احلكومات يف كثري من األحيان مقاومة كبرية لألنظمة 
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املفتوحة والشفافة، وهي حتاول احلفاظ على سلطتها وقوهتا ووضعها اهلرمي. 

عدم  أو  الدكتاتورية  من  أتريخ  هناك  يكون  حينما  والسيما  املواطنون حبكوماهتم  يثق  وال 
االستقرار السياسي أو الفساد على نطاق واسع؛ ولضمان أن يكون اجلمهور وأصحاب املصلحة 
شركاء يف جهود احلكومة اإللكرتونية، فمن املهم حماولة بناء الثقة يف احلكومة. وإن التعاون بي 
القطاعي العام واخلاص مطلوب أيضاً من أجل توفري املوارد واملهارات والقدرات اليت قد تفتقر إليها 
احلكومة؛ وهنا تستطيع احلكومة أن تؤدي دور امليسر وأن تشجع القطاع اخلاص على املشاركة يف 

تطوير احلكومة اإللكرتونية وتنفيذها.

الفجوة الرقمية 

نقصد ابلفجوة الرقمية هي الفجوة يف الفرص بي أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إىل 
اإلنرتنت، إذ أصبحت القدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت عاماًل حامساً يف جناح تنفيذ 
التهميش أو حىت االستبعاد  احلكومة اإللكرتونية، وقد يؤدي عدم وجود مثل هذه املهارات إىل 
االجتماعي، عندما ال يتمكن األشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إىل اإلنرتنت من االستفادة 

من خدماته. 

إىل  املتساوي  الوصول  إبمكانية  املواطني حالياً  يتمتع مجيع  الرقمية، ال  الفجوة  ويف حالة 
أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت، سواء بسبب نقص املوارد املالية أو املهارات الضرورية أو غري ذلك 
من األسباب. ويف الواقع، هناك دواع حلملة حمو األمية اإللكرتونية لألشخاص غري القادرين على 

االستفادة من تطبيقات احلكومة اإللكرتونية. 

وينبغي للحكومة تدريب موظفيها واملواطني على املهارات األساسية للتعامل مع الكمبيوتر 
اإللكرتونية. وفضاًل عن  تطوير احلكومة  تطبيقات  السماح هلم ابملشاركة يف  واإلنرتنت من أجل 
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ذلك فإن توفري الكمبيوتر يف األماكن العامة، مثل حمالت البقالة ومكاتب الربيد واملكتبات ومراكز 
التسوق، قد يساعد يف معاجلة الفجوة بي تلك األسر اليت لديها إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت 

وخدمات البياانت وأولئك الذين ال ميتلكون ذلك. 

إن عدم الوصول إىل اإلنرتنت بي قطاعات معينة من السكان يعترب أهم عقبة أمام تطوير 
احلكومة اإللكرتونية. والواقع أن هذا النقص يف الوصول بي املواطني ذوي الدخل املنخفض مينعهم 

من القدرة على االستفادة من اخلدمات املقدمة هلم حتديًدا.

القادة والدعم اإلداري

الدعم من  للحكومة اإللكرتونية هناك حاجة إىل احلصول على  الناجح  التنفيذ  من أجل 
أعلى مستوايت احلكومة، وإن دعم اإلدارة العليا والتزامها بتوفري بيئة إجيابية تشجع على املشاركة يف 
تطبيقات احلكومة اإللكرتونية؛ لذلك تؤدي احلكومة نفسها دوراً مهماً يف تبين احلكومة اإللكرتونية 
وتنفيذها، ألهنا تتطلب مشاركة القيادة بنحٍو واضٍح يف املساءلة من أجل إجراء حتسينات إدارية، 

ومن أجل التغلب على املقاومة الطبيعية للتغيري التنظيمي، ومجع املوارد الالزمة لتحسي اإلدارة. 

إن إشراك القيادة رفيعة املستوى فضاًل عن رؤية متكاملة لتقنية املعلومات هو أمر حيوي 
املسؤولي،  الضرورية، وحتفيز  املوارد  واكتساب  العمودية،  اإللكرتونية  احلكومة  لتخطيط  ملا خيصُّ 
ودعم التعامل مع الشركاء اخلارجيي وأصحاب املصلحة. وكما ميكن مالحظة أنه يف الدميقراطيات 
االنتقالية والبلدان النامية، فإن القيادة السياسية والرؤية املتكاملة لتقنية املعلومات مها ما يدفعان إىل 

تطور احلكومة اإللكرتونية.

ومن املرجح أن يدعم القادة الذين يرون مكاسب حمتملة من الرتويج للحكومة اإللكرتونية 
حىت يف مواجهة العقبات، يف حي ال ميكن االعتماد على القادة الذين يعتقدون أهنم سيخسرون من 
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تنفيذ احلكومة اإللكرتونية؛ لذلك، حتتاج احلكومة إىل تثقيف القادة احلكوميي واملديرين واإلداريي 
يف ختطيط وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع القطاعات العامة، مع الرتكيز على 

فرص التنمية االقتصادية والتوصيل الفعال للمعلومات واخلدمات العامة.

اخلالصة 

إن لدى احلكومة اإللكرتونية القدرة على حتسي الطريقة اليت تعمل هبا احلكومة داخلياً، 
بكثري  أكثر  هي  اإللكرتونية  احلكومة  وإن  التجاري.  والقطاع  للمواطني  اخلدمات  تقدمي  وكيفية 
من جمرد أداة لتحسي نسب التكلفة يف اخلدمات العامة، فهي أداة لإلصالح وأداة لتعديل عمل 

احلكومة. 

وابلتايل، فإن احلكومة اإللكرتونية ال تقوم يف املقام األول على )نظام التشغيل اآليل( عرب 
اليت جتري هبا  الطريقة  تغيري  فعالة، ولكنها حول  أو ال تكون  قد تكون  اليت  القائمة  اإلجراءات 
العديد من املزااي  الواضح أن احلكومة اإللكرتونية متتلك  احلكومة أعماهلا وتقدم اخلدمات. ومن 
لتقدمها جلميع القطاعات احلكومية؛ ومع ذلك هي تواجه بعض القضااي احلامسة عند تنفيذها، 

وبعضها تكون ذات طبيعة غري تقنية ذات أتثري واسع وتتطلب ختطيطاً شاماًل. 
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