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  خص:مم
 ونياية المنظمات األفراد، من المستويات مختمف شممت جذرية تغيرات المتزايدة التكنولوجية الثورة مست

 .تقدمو و اإلنسان رفاىية يحقق بما التصورات و المفاىيم فتغيرت بالحكومات،

 وحداثة النامية، البمدان في خاصة والتصور الطرح حيث من جديدا مازال اإللكترونية الحكومة ومفيوم

 العممي لمتوجو نتيجة خاصة أىمية المفيوم ىذا اكتسب فقد ، تحديدا الحكومية أو العامة المؤسسات في تطبيقو

حيث جاء ىذا المفيوم كوسيمة مثمى لمحكومات تمكنيا من رعاية ؛ اإللكتروني العمل أفاق نحو الدول لغالبية
 التكنولوجيا المتطورة.من أفراد ومؤسسات إلكترونيا باستخدام  الح مواطنيياصم

 يتعمق ما كل و اإللكترونية الحكومة لمفيوم الحقيقي المعنى عمى التعرف البحثية ىذه الورقة في سنحاول

 :إلى التفصيل من بشيء سنتطرق بحيث فتي كنظام بيا

 .يااستخدام ومبررات وظائف، متغيرات، من يتضمنو ما كل و اإللكترونية الحكومة مفيوم/ 1

 . واإليجابية السمبية تأثيراتيا وأىم اإللكترونية الحكومة وأىداف دوافع/ 2
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 اإللكترونية الحكومة مفهوم  :األول المحور

يور الكمبيوتر وانتشاره إلى إحداث  ثورة حقيقية في المعمومات والمعموماتية ، وكان من نتيجة ذلك ظأدى  
تكون الغمبة فييا لمجتمع المعمومات كبديل لممجتمع  أن ساد االعتقاد بأننا عمى أعتاب حضارة جديدة تماما

 الذي مرت بو البمدان المتقدمة خالل القرن الماضي. الصناعي

 تقوم أو بنفسيا نفسيا تدير أنيا الحكومة عبارة سماع عند الذىن إلى يتبادر األحيان من كثير فيو 

 مفيوم وىذا اإلنترانت، أو اإلنترنت ريقط عن إلييا الموكمة اإللكترونية  (E-Government) األعمال بجميع

 إلى يشير مفيوم بل، 1برمتو الحكومة إدارة البرامج و األجيزة من ومجموعة شبكة طريق عن يمكن ال إذ خاطئ،

 واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدام خالل من األعمال ومجتمعات المواطنين إلى الحكومية الخدمات تقديم

 ركائز عمى تقوم بحيث التعامل في الفعالية وتحقيق الحكومية األجيزة تمك أداء كفاءة رفع إلى ذلك من ىادفة

 .2العممية عمييا تقوم التي المتغيرات كل تشمل محتوى ذات

 :اإللكترونية الحكومة تعاريف /1
 الدولي كالبن مثل الدولية المنظمات بعض وضعتو ما منيا اإللكترونية الحكومة لمفيوم التعاريف من عدد ىناك

 االعتبار في آخذة التقنيات ىذه بتطبيق أخذت التي الدول بعض تتبعيا التي التعاريف ومنيا المتحدة، واألمم

 E-Government أشكال من شكال يمثل حققتو الذي والتطور التقدم مراحل واالجتماعية، االقتصادية الظروف

 األعمال  E-Business مع تتفق التي ليياكلوا العمميات إلي يشير الذي اإللكترونية الحكومة ومصطمح

 من مختمفة طريقة فيي، سواء حد ىعم األعمال ومؤسسات لممواطنين اإللكترونية الخدمات إمداد اإللكترونية

 والعوائد الشفافية وزيادة الفساد وتقميل الخدمات تقديم تحسين من متعددة فوائد وتحقيق الخدمات توصيل طرق

3الحكومة في الثقة وزيادة تمكينوال التكاليف وتقميل
 . 

األمم المتحدة الحكومة اإللكترونية  عرفت، أي بعد عشر سنوات من استعمال المصطمح، 2002ففي سنة 
 : " استخدام األنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معمومات وخدمات الحكومة لممواطنين.بأنيا

، الحكومة اإللكترونية عمى OECD االقتصادي في المجال ، قدمت منظمة التعاون والتنمية2003وفي عام 
 .4أنيا استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وخصوصا اإلنترنت لموول إلى حكومات أفضل

 أجل من المعمومات االتصاالت تكنولوجيا استخدام إلى يشير حديث مصطمح  "بأنيا  الدولي البنك يعرفيا و

 خالل من األعمال ومجتمع لممواطنين، خدمات من تقدمو ما في الحكومة ومسائمة فيةوشفا وفعالية كفاءة زيادة

  "الفساد عمى ويقضي كافة الحكومية اإلجرائية النظم يدعم بما  ) المعمومات من تمكينيم

                                                           
1
 فبراير  وسيال، أىال مجمة .المعمومات  تقنيات في ،ماجستير المستقبل آلفاق ضرورة تنام ال التي ،الحكومة الغرابي اهلل عبد بن حمدأ  

2006. 
 .33 ص ، 2005 سنة الجزائر  جامعة ماجستير رسالة العربية، الدول في اإللكترونية الحكومة نحو التحول أبعاد سميم، أبو يحي تغريد  2
 .33نفس المرجع السابق، ص   3
 .99، ص0202جمال سالمي، االقتصاد الدولي وعولمة اقتصاد المعرفة، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر،   4
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االستغالل  لمحاسبات وفي تعريف ل: خالد ممدوح إبراىيم، يعرف الحكومة اإللكترونية عمى أنيا: 
نتاجية خدماتيا التي  ية وبرامجيا التشغيميةاإللكترون من طرف الحكومات والوزارات والشركات لزيادة كفاءة وا 

 .5توفرىا لممواطنين

 :ب اإللكترونية اإلدارة وتتميز

 . المعاممة طرفي بين مباشرة عالقة وجود عدم -

 .اإللكترونية بالوثائق يسمى ما يوجد ولكن ورقية وثائق وجود عدم -

 .إلكترونيا المعامالت كافة تنفيذ ةإمكاني -

 من أساسية بنية بوجود اإللكترونية الحكومة تعريف فييا يرتبط والتي التعريفات من العديد ىناكو 

 خدمة عمى لمحصول األعمال وقطاع إلييا المواطنين أغمب أو كل وصول يمكن و المعمومات تكنولوجيا

 .المتاحة االتصال وسائل عبر ينلممواطن خدمات تقدم المؤسسات بعض أيضا حكومية

 :بحيث اإللكترونية لمحكومة تعريف صياغة يمكن ذكره تقدم ما خالل ومن

لى من إلكترونيا المقدمة الخدمات مجموع عن عبارة ىي اإللكترونية الحكومة"  قطاعات إلى الحكومة، وا 

لى األعمال،  ،اإلنترنت مثل بعد عن التصالوا المعمومات شبكات تستخدم بيئة في المواطنين أو األفراد وا 
 و كفاءة زيادة أجل من المستخدمة التكنولوجيا خالل من الخدمات ىذه وتحسين تسيير عمى فييا الحكومة وتعمل
 .تقدمو ما وشفافية فعالية

 

 ركائز الحكومة اإللكترونية:/ 2
 :6ىي ركائز أربعة عمى اإللكترونية الحكومة فكرة تقوم 

الخدمات، حيث سيتمكن الجميور من إتمام جميع إجراءاتيم مع الدوائر الحكومية  تسييل وتسريع تقديم. 1
 عبر األنترنت.

 كافة تأمين عمى القدرة مع ( السنة في يوم  365ساعة عمى مدار24بالجميور دائم اتصال حالة تحقيق  .2

 . لممواطن والخدمية االستعالمية االحتياجات

 سيؤدي إلى خفض النفقات.تبسيط اإلجراءات وتسييميا مما  . 3

. زيادة الطمب عمى الوظائف والخدمات التي يتطمبيا النظام الجديد؛ مما سيسمعد عمى استقطاب المزيد من 4
 ، إضافة إلى جذب الشركات العاممة في مجال التكنولوجيا المتطورة.الميارات والخبرات إلى البمد

                                                           
 بتصرف. 352،392، ص،ص0222خالد ممدوح إبراىيم، لوجستيات التجارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي لمنشر، مصر،   5
 .023ذكره، ص جمال سالمي، مرجع سبق  6
 .039، ص0229ينظر كذلك: أيمن النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر،    
 .327-373ينظر كذلك: خالد ممدوح إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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 عمى اىتماميا ركزت قد األمريكية تجربةال أن المالحظ أن إلى" عرب يونس "المحامي ويشير
 والجميور األعمال مؤسسات وبين ومؤسساتيا الحكومة قطاعات بين التجارية والعالقات الحكومية المشتريات

 الرئيسي المحرك أن حين في أمريكا في االقتصادية أو االستثمارية الذىنية يعكس ما وىذا الخاص، القطاع في

 .المواطن أو المستيمك وخدمة حماية ىو يةاألوروب التجارب في لمعمل
 

 : ومتغيراتها اإللكترونية الحكومة نطاق محتوى، /3
 اإللكترونية الحكومة ونطاق محتوى /3-1

 معرفة" تعد فيي الطريق، بداية في ىي اإللكترونية اإلدارة الحكومة تطبيق في المحاوالت أغمب إن

 تتصل بمفاىيم اإلداري الفكر تدعم فيي، المينية وميارتيا التطبيقية وتقنياتيا اإلدارية المعرفة مسار في متطورة

 بتكنولوجيا اإللكترونية الحكومة صمة يعكس ما وىذا  "والمعموماتية االتصاالت وتقنيات اإللكترونية بالمعرفة

 :7في مثمةالمت وأدواتيا اإللكترونية  لممعطيات وفقا ورقابة وتوجيو واتصاالت وتنظيم تخطيط من المعمومات
 .وتداوليا المعمومات و البيانات لتوثيق ميسرة منطقية قواعد من يوفره بما لمعقل ممثال :اآللي الحاسب -

 الوحدات بين والمعمومات البيانات نقل سرعة من يوفره بما األعصاب لشبكة ممثال (: الشبكات) االتصال نظم -

 .المختمفة والمديريات المؤسسات و اإلدارية

 البيانات لمعالجة المعرفة عالية مبرمجة صيغ من توفره بما المتجددة لممعرفة ممثال (:البرمجيات)وماتيةالمعم -

 .معمومات إلى ترجمتيا و
 :الموالي الشكل يوضحو ما وىذا
 المعمومات وتكنولوجيا اإللكترونية الحكومة :(6 ) رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
– اإلدارية لمتنمية العربية متميز،المنظمة ألداء مدخل اإللكترونية كومةالح يجري، التو احمد إبراهيم بن محمد  :لمصدرا

 .والحكومات لممنظمات المتميز األداء حول الدولي العممي المؤتمر ،3 ص مصر،-القاهرة

 
                                                           

 .021جمال سالمي، مرجع سبق ذكره، ص   7

 الحكومة اإللكترونية

E-GOVERNËENT 

 برمجيات
SOFTWARE 

 أجهزة ومعدات
HARDWARE 

 الشبكات

NETWORKS 
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 باألخذ الحقيقي، العالم في الحكومة تمارسو ما لكل بناء أو صياغة إعادة ىي اإللكترونية فالحكومة

 بجيات عالقاتيا أو ببعض، بعضيا مؤسساتيا عالقة أو بالجميور، عالقاتيا في سواء مارسوت ما كل بالحسبان

 :يتضمن اإللكترونية الحكومة ومحتوى، تفاعمية رقمية بيئة نطاق في ووضعو األعمال

 وبين بينيما فيما أو الدولة مؤسسات بين فيما أو الجميور تجاه االستعالمات كافة يغطي معموماتي محتوى . 1

 .األعمال مؤسسات

 .الخط عمى األعمال وخدمات الحياتية الخدمات كافة تقديم يتيح خدمي محتوى . 2

 وقت، كل في معا الدولة وأجيزة الدولة إنسان ربط يتيح  المجتمعات بخمق يعرف ما اتصالي محتوى  .3
 .يسيرة تفاعل وبوسيمة

 اإللكترونية الحكومة مكونات/متغيرات / 3-2
 التداخل أن عن فضال ومعقدة، واسعة فيي إلكتروني نحو وعمى الحكومي القطاع إدارة اتمتغير  عن أما

 ىو ما يسيل ومتغيرات عوامل ضمن تبويبيا و تصنيفيا عممية أن إال عمييا، السيطرة بصعوبة يوحي بينيا

 :الموالي الشكل يوضحو ما وىذا اإللكترونية الحكومة ومفيوم بنية تطوير في لموجود مناسب

 اإللكترونية الحكومة متغيرات :(7 ) رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

– اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة متميز، ألداء مدخل اإللكترونية الحكومة التويجري، احمد إبراهيم بن محمد  :المصدر

 بتصرف ،4 ص مصر،-القاهرة

8أساسية عناصر أربعة حسب اتصنيفي يمكن اإللكترونية الحكومة متغيرات أن القول يمكن الشكل فحسب
: 

 
                                                           

 .5التويجري، مرجع سبق ذكره، ص احمد إبراىيم بن محمد  8

متغيرات 

الحكومة 

 اإللكترونية

 األهمية

 المستلزمات

 المحددات

 االستراتيجية

 الضرورات

 الوطنية

 االقتصادية

 التنموية

 البشرية

 المالية

 التقنية

 محو األمية اإللكترونية ةالخدمي

 االستراتيجيات والسناريوهات

 النماذج الريادية

 السياسية واإلدارية

 الثقافية والمعرفية

 التمويلية والتسويقية

 اإلدارية والتنظيمية

 األمنية والتشريعية
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 المعرفي، التقني التحدي المعموماتي، الثقافي التحدي تشمل التي الضرورات حيث من  :األهمية حسب . 1

 الدولي، التواصل الدولية، المكانة خالل من الوطنية األىمية حيث من كذلك، التجاري االقتصادي والتحدي
 إنتاجية تحسين ،الوطني الناتج نمو في والمتمثمة االقتصادية ىميةاأل حيث من أيضا، الوطنية الذات وتحقيق

 االجتماعية، التأمينات في تتمثل والتي التنموية األىمية حيث ومن التجاري، الميزان وتحسين المؤسسات،

 .الديمقراطي واألداء الشفافية والرقابية، األساسية الخدمات
 والمحددات األمني، الياجس السياسية، والقيم األعراف تشمل لتيا والتشريعية األمنية نجد :المحددات حسب .2

 التقاليد /واألعراف البيروقراطية، جمود اإلدارية، النظم جمود في المتمثمة والتنظيمية اإلدارية أيضا  . القانونية

 في لتنافسا محدودية الحكومي، العمل في االستثمار معوقات خالل من والتسويقية التمويمية كذلك ،اإلدارية

 قصور في تظير التي والمعرفية الثقافية لممحددات باإلضافة .االستيعابية الطاقة ومحدودية العام، القطاع

 .الميني/ياتالميار  البناء وقصور التقني،/المعرفي البناء قصور العربية، اإلدارية الثقافة

  والسموكية ،الثقافية والمعرفية ميميةالتع المستمزمات يشمل الذي البشري الجانب فنرى :المستمزمات حسب .3
 ،والزبائن واألسواق، المادية الموجودات، الكافية السيولة حول يتمحور الذي المالي الجانب كذلك، والمينية
 ،المساندة والتقنيات المعمومات، تكنولوجيا الكفؤة، االتصاالت نظم في يظير والذي التقني الجانب أيضا

 .واالجتماعية السياسية النظم كذا و والقوانين، التشريعية النظم العامة، الخدمات ليشم الذي الخدمي والجانب

 سياسات المساندة، والموائح التعميمات تضم التي اإلدارية السياسات تشمل والتي :اإلستراتيجيات حسب . 4

عادة التدريب  والشبكات، االتصاالت نظم من الريادية النماذج كذلك والتسويق، التمويل سياسات و التأىيل، وا 

 ىندسة تشمل التي والسيناريوىات إلستراتيجياتل إضافة والبرمجيات، المعموماتية ونظم والمعدات، األجيزة نظم

 اإللكترونية األمية محو إلى اإلشارة يجب وىنا، البيئية واليندسة االجتماعية، البشرية اليندسة التنظيمي، التغيير

 .الداعمة السياسات ووضع اإللكتروني، التأىيل المعمومات، ياتكنولوج أىمية إبراز خالل من

نترنت برمجيات و حواسيب وجود كونيا من أوسع اإللكترونية الحكومة مفيوم إن  التقنيات، من وغيرىا وا 

دارة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ألعمالاو  الموجستية العمميات أوجو لمختمف شاممة إدارة أنيا إذ  داإلمدا وا 
دارة  الخدمات عمى الحصول طمبات وضبط الحكومية بالخدمات الخاصة الكتالوجات وعرض العامة العالقات وا 

 والييئات الخاص والقطاع الدولة مؤسسات بين العالقة وتنظيم (،المواطن) الحكومة عميل حاجات تمبية و

 في العودة دون إلكترونيا أعماليا تسيير من المختمفة المؤسسات تمكين اإللكترونية الحكومة تشمل كما . الرسمية

 .العميا القيادية  المراكز إلى الميام

 :9وىي عناصر أربعة من المؤلفةو  اإللكترونية الحكومة منظومة مكونات حسب المتغيرات ىذه توضيح يمكنو 
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 :وىي محاور ثالثة في المكون ىذا إجمال ويمكن  :اإللكترونية الحكومة في الرقمية الحياتية األنشطة. 1

 بو يمتقي لمعمل مكان ىناك أن حيث التقميدي العمل من العمل أداء تحول المعمومات ثورة مع :بعد عن العمل•

 ....الطائرة أو النادي أو البيت في سواء بعد عن العمل تأدية باإلمكان أصبح قد فإنو الخدمة وطالب الموظف

 عن الخدمة عمى الحصول يمكن كذلك فإنو بعد عن العمل تأدية يمكن أنو كما :بعد عن الخدمة عمى الحصول•

 .بو االتصال يمكن مكان أي في أو العمل موقع في أو بالبيت سواء اإلنترنت بواسطة وذلك بعد

 :وىي الثوابت من بمجموعة اإللكترونية الحكومة ترتبط : (الثوابت ) الحاكمة الضوابط .2

 في الرئيسية الثوابت من ىو والدين اإللكترونية الحكومة منظومة حركة يحكم الذي العام اإلطار ىو : الدين •

  .اإلسالمية األمة
  المجتمعات استقرار وتدعيم الجماعة لحياة الزمة وضرورة االجتماعي الضبط وسائل أقوى منىو :القانون•

 تتطور والثقافة اىره،مظ وتأطير بنائو وصياغة المجتمع نظم تحديد في فاعل حيوي بدور الثقافة تقوم : الثقافة•

 .تتغير أو تتبدل وال

 المجتمع في التقاليد وتعتبر الشعوب من لكثير الحاكمة المرجعية ىي تعتبر االجتماعية التقاليد إن : التقاليد•

 .ثباتيا في قوتيا أن حيث والعرف القانون بقوة قوتو اإلسالمي

 :(المتغيرات )الفاعمة العوامل . 3

 تربط التي االجتماعية العالقة ودرجات وأنماط شكل تحديد في الفاعمة العوامل من ووى : المجتمع طبيعة •

 نفسو ىو يكون لن المينية الجماعة فمجتمع . المجتمع تكوين سيتغير اإللكترونية الحكومة عصر ففي. األفراد

 .زماني وال مكاني ال االتصال حيث كثيرة متغيرات ستكون بل والمكاني الزماني االتصال حيث اآلن

 رسوخ في يزيد كي وقتا سيحتاج بل قصيراىذا العمر  يكون لن اإللكترونية الحكومة في : المجتمع عمر•

 .الخاص كيانيا ليا التي مجتمعاتفي ال وخصوصا اإللكترونية الحكومة ستحتاجو ما وىذا .التعامل أساليب

 التي الحكومة عن تختمف شخص مميون اثنان من أفرادىا عدد يتكون التي الحكومة أن شك ال : المجتمع حجم•

 المجتمع حجم زاد وكمما إدارتيا صغرت كمما المجتمع حجم صغر فكمما شخص، مميون عشرين أفرادىا عدد

 .تشعباتيا وزيادة الحكومة حجم زيادة إلى يؤدي مما إدارتيا زادت كمما

 مثل اإللكترونية الحكومة وتشابك تعقيد لىإ ذلك أدى كمما المجتمع فئات تصنيفات زادت كمما :المجتمع تكوين•

 .المينية المجتمعات األسرية، المجتمعات ) ذلك
 اإللكترونية الحكومة منظومة تكوين في تؤثر أخرى عوامل ىناك، )العوامل المساعدة( :األساسية األنظمة . 4

 :وىي اإللكترونية الحكومة عميو تقوم الذي األساس تشكل وىي
 والفاعمة الميمة العوامل من الفكري إطاره في المجتمع يؤسس الذي االجتماعي النظام يعد :االجتماعي النظام•

 عمل طريقة في وبالتالي. المجمع في اإلنسان بحياة تتصل التي والمتطمبات النواحي مختمف ماىية تحديد في

 .اإللكترونية الحكومة
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 اإللكترونية الحكومة وأنماط طبيعة تحديد في الميمة العوامل من السائد السياسي النظام يعد :السياسي النظام•

 بالحرية اإلحساس ألسباب وذلك أكثر فائدة اإللكترونية الحكومة تحقق أن يمكن الديمقراطية المجتمعات ففي

 .والجماعي النفسي واألمان

 عمى كبير شكلب تؤثر التي الميمة العوامل من المجتمع في السائد االقتصادي النظام: االقتصادي النظام•

 .المواطنين مع بيا التواصل يتم التي والكيفية وحجميا عمميا وكيفية اإللكترونية الحكومة طبيعة

 استخدامها مبررات و التنمية في اإللكترونية الحكومة دور /3-3

 واإلدارة الدولة تحديث مفتاح وتعد ،المعمومات وتكنولوجيا الجديد االقتصاد ثمرة االلكترونية الحكومة تعتبر  

 :منظورين من االلكترونية الحكومة تطوير أىمية وتبدو المعمومات، مجتمع في الحكم ونظم العامة

 والقطاع الحكومة بين بالتعاون واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا تطبيقات إلدخال المبادرة بزمام األخذ : األول

 .الخاص

 يكون المنظورين كال وفي وكفاءة جودة أكثر خدمات بتقديم الحكومة اختراع إلعادة فعالة وسيمة تدبير :الثاني

 .االلكترونية الحكومة إلنشاء إرشادية خطوط لوضع المبادرة وزمام الريادة لمحكومة

 مستوى ورفع المعرفة عمى قائم مجتمع إلى التحول في اإلسراع ىما ىدفين تحقيق الحكومة عمى يجب وىنا

 .االلكترونية الحكومة بخصائص المجتمع في وعي خمق أيضا الضروري من الدولي، المستوى عمى المنافسة

 : يمي ما الدوافع دراسة عند ليا سنتطرق والتي استخداميا مبررات أىم بين ومن

 ذلك كل السكان، عدد زيادة إلى إضافة والمعيشية التعميمية المستويات تحسن نتيجة المواطنين وعي زيادة إن  -

 أشكال من والتخمص عالية جودة وذات أفضل بشكل خدمات لتقديم كوماتالح عمى ضغط وسائل شكل
 .البيروقراطية

 في صعوبة و األعمال أداء في تعقيد عميو يترتب وتقميدية قديمة عمل ألساليب الحكومية الدوائر استخدام إن  -

 .والمعنوية لماديةا األعباء وزيادة رضاىم وتراجع أعماليم وتعطيل المواطنين لتذمر يؤدي ،مما إنجازىا

 واجية إذا خاصة األداء، تراجع أسباب من يعتبر الحكومية الدوائر في عمل كأسموب البيروقراطية اعتماد إن -

 يترتب الذي األمر كثيرة، تعقيدات وخارجيا التنظيمات داخل اإلدارية المستويات بين االتصاالت و األعمال

 عمى التغمب اجل ومن لذلك. التنظيمي البناء وتراجع التكاليف ةوزياد اإلنجاز في وضياعو الوقت إطالة عميو

 سارعت لذلك يالمعظم الحمول تقدم التقنية وأساليبيا اإللكترونية الحكومة فإن ، المعقدة اإلدارية المشكالت كل

 عن المواطنون ويستطيع احتياجاتيم، كل تمبي لممواطنين واحدة كمحطة لإلنترنت مداخل إنشاء إلى الحكومات

 .المطموبة الخدمات عمى والحصول الحكومية الدوائر إلى الوصول المحطة ىذه طريق

 اإلداري النظام ىذا تبني من الدول عمى البد أنو لو يظيرو في والمدقق اإللكترونية الحكومة لمفيوم الدارس إن

 الحكومة مؤسساتو  عمال،األ وقطاع لألفراد العممية الحياة تسيل أفضل خدمات تقديم عمى يعمل الذي الجديد

 .الموالي المحور في ليا سنتطرق أىداف تحقيق إطار في ذكرىا تم قد ركائز عمى باالعتماد وىذا نفسيا
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 وتأثيراتها اإللكترونية، الحكومة وأهداف وافع: دالثاني المحور

 حل في ساىموت قوي اقتصاد بناء وسيمة تكون إن يتعين الشامل لمتصور وفق االلكترونية الحكومة إن

 أعمى بأداء تفاعل ووسيمة ، قوي مجتمع بناء في تساىم اجتماعية خدمة وسيمة وتكون ، اقتصادية مشكالت

 إن نبالغ وال .الحكومي الجياز في والترىل والبطء التأخير مظاىر كل باجتياز أداء وسيمة أيضا وىي اقل وكمفة

 مؤتمت وبشكل آليا والمراجعة التحميل إمكانيات من تقنيةال النظم بو تتمتع لما لمرقابة وسيمة خير أنيا قمنا

 وسيمة تكون ربما ذلك وبغير ، غرضيا حققت األبعاد ىذه من إلييا نظر فإذا الموقع، عمى تتم التي لألنشطة

 . واضحة رؤية وضمن المناسب بالشكل لبنائيا يخطط لم إن إعاقة

 اإللكترونية الحكومة ودوافع أهداف /2-1

 فيي نظرية وكأي الحديثة اإلدارية األنظمة نظريات مخرجات آخر أىم تمثل اإللكترونية ةالحكوم إن

 :الدوافع ىذه أىم يمي ما وفي إنشاء، دوافع الحال بطبيعة وليا ، معينة أىداف تحقيق عمى تقوم

 التكاليف من يقمل مما اإلجراءات وتسييل  تحسين خالل من العامة، الخدمات تقديم في الكفاءة تحقيق  - 

 .والبيروقراطية

 خبرات وتحسين المقدمة، الخدمة  نوعية من تحسن تقنيات استخدام خالل من ومتطورة جديدة خدمات تقديم  -

 .الحكومة مع التعامل في األفراد

 .وأىميتيم بمواطنييا الحكومة اىتمام إلبراز التعامل طرق وأفضل بأىم التعريف  -

 يقمل ما ىذا المعامالت بتتبع تسمح المستخدمة فالتقنيات باستمرار مباشرةال اإلدارية الرقابة مضاعفة  -
 .معينة فئة طرف من الحكومة احتكار عمى المعتمدة البيروقراطية يقمل األخطاء،

 عمى تعودهو  المجتمع من جزء ىو الذي الصاعد الجيل طرف من الحديثة التكنولوجيا استخدامات زيادة  -

 .الحكومية الخدمات تقديم في الجودة عالية وتكنولوجيا تقنيات لاستعما يفرض استخداميا

 .المسافة بعد رغم الميتمين لألشخاص فرص توفير و القرار اتخاذ في المواطنين مشاركة مجال فتح  -

 الفساد محددات من محدد فيي الحكومة، في المواطنين ثقة معدالت رفعت - e-gov التي الرشاوى من تقمل -

 .السياسية الشفافية من زيدوت الحكومي

 الحكومة مشروع اتجاه ةقوي دافع لدييا يكون االقتصادي التطوير إلى تتطمع التي فالدول ،االقتصادية التنمية  -

 بإجراء التزاميا جوانب من جانب ىو ،الذي الخدمات لتقديم التحتية البنية يحسن األخير ىذا ألن اإللكترونية،

 .لمعرفةا اداقتص إلى  لمدخول تغييرات

 .واألعمال الحكومة وبين والمواطنين، الحكومة بين والتواصل التفاعل  -
 وتحسين تبسيط بغية إلكترونيا ببعض بعضيا الحكومية المصالح بين الداخمية الحكومية بالعمميات القيام  -

 .سواء حد عمي واألعمال بالمواطنين المرتبطة الديمقراطية الحكومة أوجو
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 اإللكترونية الحكومة أهداف  :انيالث الفرع

 مع أفضل أو ، ،أدق أسرع قياسي شكل في لممواطنين الخدمات تقديم ىو حكومية مؤسسة أي ىدف إن

 مدى وبيان الخدمة، تحسين طرق عن لمبحث الحكوميين المسؤولين دفع ما وىذا وتطويره، استمراريتو ضمان

 اإلجراءات تبسيط يمكن وكيف ، الحكومية المؤسسات داخل كفء بشكل المعمومات إدارة مدى و الشفافية
 :10وىي كما يمي إلكترونيا تقديميا معيا يمكن التي بالشكل

 الذىاب من بدال اإللكترونية، البوابة من الخدمات عمى ولمحصول الحكومية لممعمومات واحد موضع تقديم  -

 .الحكومية الدوائر إلى

 .والتشفير ةالتقني حقل في التحتية البنى تطوير  -

 . الحكومية والخدمات المعمومات تقديم 24/ ساعة  24 

 .E-payments.اإللكتروني الدفع نظام تسييل  -  

 .عميو الرقابة و الحكومي األداء في الكفاءة تحسين  - 
 مومةالمع توفير من االتصاالت و المعمومات تقنية توفره لما اإلدارية والتعقيدات البيروقراطية من التقميل -

 .قصير زمني ظرف في المعامالت إنجاز واختصار وسيولة بسرعة

 المعمومات و الحكومية /7أيام 7 الخدمات كون الحكومية الدوائر عمى المواطن تردد مرات وعدد التزاحم تقميل  -

  ، اليوم في ساعة 24 لمدة تقدم

 . اإللكتروني النشر خالل من الخدمات عمى لمحصول الكاممة والشفافية العدالة مبادئ تحقيق  -

تاحة الرقمية النماذج تطبيق  -  قبل من وتمأل اإللكترونية الحكومة موقع عمى لطرحيا الخط عمى تعبئتيا وا 

 .المستخدم

 .الرضا درجات أقصى لتحقيق والمواطن الحكومة بين العالقة تطوير  -

 العام، القطاع قرارات في مساىماتيم ادةزي إلى يؤدي مما ، لممواطنين العام القطاع نشاطات تفاصيل عرض  -
 .الديمقراطية يحقق ما وىذا

 تنمية و تطوير إلى يؤدي مما المدني، المجتمع ىيئات و األعمال وقطاع الحكومة بين خارجية تفاعالت بناء  -

 .واقتصادية اجتماعية أىداف لتحقيق شراكات وبناء المجتمعات

 فصل األحوال من حال بأي يمكن ال إذ واحدة مظمة تحت معا الخاص القطاع مع العام القطاع ربط  -

 والخدمات السمع من متطمباتيا عمى لمحصول الخاص لمقطاع رئيسيا شريكا تعد فالحكومة بعض عن القطاعين

  الخط عمى الحكومية Moving Government Procurements On-Line. المشتريات بنقل وذلك
 والمسائمة الشفافية تحقيق أجل من الحكومية بالدوائر األعمال وقطاع المواطنين باتصال الخاصة المنافذ زيادة -

 .الحكومية األنشطة في
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 .واسترجاعيا تخزينيا وسيولة الحكومية الجيات بين والوثائق المراسالت تبادل سرعة  -

 .اإلدارية التعقيدات من التقميل و الخدمة مستوى تحسين  -

 .لعمالءا رضا درجات أقصى تحقيق  -

 .الحكومي اإلنفاق وضغط التكاليف تخفيض  -

 ،المعمومات من القصوى االستفادة عنيا ينتج الحكومية الجيات مختمف في متطورة معموماتية بنية خمق  -
 يؤدي المعامالت في المتبادل واالعتماد التشابك ألن البعض بعضيا بين والتنسيق بينيا فيما التعامل وتسييل

 . داريةإ تعقيدات إلى

ضفاء الحكومية الجيات بين المتبادلة المعمومات تأمين  -  من وحمايتيا حفظيا أجل من عمييا السرية وا 

 .التبادالت مراحل كافة وخالل التغيير محاوالت

 قطاع – والحكومة الحكومات، بين المعمومات تبادل خالل من والخارجي الداخمي االستثماري القطاع تشجيع  -

 . األعمال

 . وأداءه متدني  واالبتكار المبادرة لروح يفتقد الذي الحكومي الموظف صورة وتغيير العمال تأىيل إعادة  -
 إلى يدفع ما وىذا وميارتيم، اإلداريين العممين كفاءة من يرفع واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدام  -

 .الكفاءة عمية خدمات تقديم
 خالصة: 

نية إحدى أىم المتطمبات اإلدارية والسياسية إلقتصاد المعرفة والحكم أصبحت الحكومة اإللكترو  
جعمت منيا ضرورة حتمية لتحقيق أىداف اقتصاد المعرفة،  حيث أن التطورات العممية العالمية اليائمة الراشد،

 التعريفات من العينة ىذه خالل من نستنتج، ىذا و ومواكبة األساليب العصرية في إدارة الدولة وتسيير االقتصاد

 : يمي ما يشمل اإللكترونية لمحكومة الحقيقي المفيوم أن المفاىيم و

 تيمل ال كانت وان الحكومية وباألجيزة العامة باإلدارة أساسية بصورة مرتبطة االلكترونية الحكومة إن 

 .األخرى القطاعات أو الخاص القطاع

 نما و،وعمميات مكوناتو تممس يمكن ال افتراضي معموماتي نظام إن  ذات وآثاره نتائجو خالل من نعرفو وا 

 .الرقمية التقنية عمى يعتمد انو Digital Technic .االلكترونية البنية

 المعموماتي المورد ىو فييا الرئيس المورد إن. 

 والمتكاممة المتبادلة االعتمادية من عالية بدرجة االلكترونية الحكومة تتسم. 

 االلكترونية الحكومة طرافأ بين التأثيري بالتبادل تسمح . 

 ذاتيا الحكومة و األعمال قطاع الفرد، مصالح تخدم التي األىداف من العديد ليا. 

 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا باستخدام الحكومي العمل لطريقة صياغة إعادة. 

 البيروقراطية عمى القضاء و الشفافية تحقيق ىي اإللكترونية الحكومة دوافع أىم. 
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 الهوامش  والمراجع :

 وسيال، أىال مجمة .المعمومات  تقنيات في ،ماجستير المستقبل آلفاق ضرورة تنام ال التي ،الحكومة الغرابي اهلل عبد بن أحمد

 .2006 فبراير 
 ، 2005 سنة الجزائر  جامعة ماجستير رسالة العربية، الدول في اإللكترونية الحكومة نحو التحول أبعاد سميم، أبو يحي تغريد  1

 .33 ص
 .33نفس المرجع السابق، ص   1
 .99، ص0202جمال سالمي، االقتصاد الدولي وعولمة اقتصاد المعرفة، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر،   1
 352،392، ص،ص0222خالد ممدوح إبراىيم، لوجستيات التجارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي لمنشر، مصر،   1

 بتصرف.
 .023مال سالمي، مرجع سبق ذكره، ص ج 1

 .039، ص0229ينظر كذلك: أيمن النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر،    

 .327-373ينظر كذلك: خالد ممدوح إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص ص  
 .021جمال سالمي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .5رجع سبق ذكره، صالتويجري، م احمد إبراىيم بن محمد  1
المتحدة،  اإلمارات العربية دولة في دبي لتجربة مسحية ،دراسة اإللكترونية لمحكومة األمنية قاسم،التحديات مصطفى صالح  1

 .43 -42ص ص ، 2003 اإلدارية، سنة العموم قسم ، العميا الدراسات كمية ، ماجستير رسالة

 .025جمال سالمي، مرجع سبق ذكره، ص   1

 


