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 التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحكومة االلكترونية في الدول النامية 

 1أ.عبدالحكيم مولود دنس  ، 2أ.حنان صالح الحاجي

 

 كلية التقنية الهندسية – جنزور - ليبيا

 

 

 

 

 المقدمة.1

 
طور تالعالم  من  هما يشهدمع بداية العقد األخير من القرن العشرين وفى ظل 

دت عالم المعلومات واالتصاالت  ومع انطالق ثورة  العولمة تزاي فيمتسارع 

الدعوة لها حيث بدأت مالمح وخصائص هذه الظاهرة تتبلور لتشكل الهندسة 

مة ذلك الجديدة القتصاد القرن الحادي والعشرين , ولعل أكثر مقومات تلك العول

ارية ة المعلومات التي تشكلت حجم المتدفقات االستشالتقدم المتسارع في تقني

تى عية , حلألسواق المحلية والعالمية , مضاف إليها األبعاد السياسية , واالجتما

ل أصبح للعولمة تأثير كبير داخل المجتمعات حيث أدت إلى بروز عملية تباد

 ]1[المنافع والخبرات والمعارف بين أمم األرض وشعوبها .

لى فأن الحكومة اإللكترونية تعنى قدرة القطاعات الحكومية ع ,عامةوبصورة 

ألعمال تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وبين قطاع ا

ن عبر شبكة اإلنترنت بسرعة وبدقة عالية وبأقل التكاليف مع ضمان سرية أم

  ]1[المتبادلة.المعلومات 

لى الحكومة اإللكترونية يعنى االرتكاز على مبدأ القدرة ع أساسوال شك أن 

هذا وتبادل المعلومات مع الحكومات المماثلة أو المواطن أو قطاع األعمال , 

ة ودور يتطلب تحقيق االنفتاح والتكامل والترابط , مع األخذ في االعتبار أهمي

 وني , بحيثالتطبيقات البرمجية في نجاح تحول األعمال إلى الشكل اإللكتر

لى تكون تلك البرمجيات قادرة على تحقيق أهداف الحكومات من خالل القدرة ع

رنة كبير جداً من المواطنين والحكومات وقطاع اإلعمال , وم عدد التعامل مع

 لصيانة واالستمرار على العمل دون توقف.ل وقابلة

مم امج األنظمتها الحكومة اليمنية وبرن إقليميةوحض الخبراء, في ورشة عمل 

ت لتطبيقا , على التركيز على البنية التحتية والتقنيات الداعمةاإلنمائيالمتحدة 

 ]2[مشروع الحكومة االلكترونية. 

 لىإ, فلقد اجمع المشاركين على ضرورة حث الدول النامية  قما سب إلى إضافة

درات لقاتوجيه اهتماماتها الجدية ألساليب الحكومة االلكترونية, ال لغرض بناء 

المؤسسية لتحسين الكفاءة فحسب, بل للقضاء على الفساد من خالل زيادة 

تعامل الطريق الصحيح لل إلىالمجتمع المدني ومجتمع األعمال  وإرشادالشفافية 

 مع الحكومة.

ر هذه الورقة البحثية , سوف نقوم بتسليط الضوء على مجموعة من المحاو في

ية الدول النام فيحكومة االلكترونية مفهوم ال إرساءتتعلق بتحديات  والتي

هذا المجال سواء بجانبها  فيعرض بعض التجارب  إلى إضافةومعوقاتها , 

طبيق خالصة وتوصيات لكيفية  الت إلى. ومن ثم , الوصول  السلبي أو االيجابي

 الناجع لمفاهيم الحكومة االلكترونية .
 

 

 

 

 

 خلصالم

 
ر واالتصاالت عناصر قوة باستطاعتها فرض تغييتمتلك تكنولوجيا المعلومات 

في انماط العمل واإلدارة في جميع المجاالت ونخص بالذكر هنا الدوائر 

الحكومية حيث تقوم برفع كفاءة األداء وكسب الوقت والمال والجهد وألن 

امية. الحكومة اإللكترونية أصبحت أمرا البد منه سواء للدول المتقدمة او الن

ية من ن ان االستثمار في بناء وتطوير تطبيقات الحكومة االلكترونعلى الرغم م

 جتماعيةقبل معظم الدول على اختالف قدراتها التقنية وتركيباتها السياسية واال

واالقتصادية قد ازداد بصورة ملحوظة وخصوصا في السنوات أألخيرة وعلى 

ية ة االلكترونالنجاحات الكبيرة التي حققتها بعض الدول في تطبيقات الحكوم

ة باإلضافة إلى التطور التقني الملحوظ في العناصر والقطاعات ذات العالق

 كاألنترنت واالتصاالت والزيادة في سرعة االتصال .

م ان تقد إال انه من المبكر الجزم بأن الطريق إلى بناء حكومة الكترونية يمكنها

لمعالم خصوصا خدمات فعالة وذات قيمة للمواطنين هو طريق سهل ومحدد ا

ل في الدول التي مازالت تسعى إلى تكوين قدراتها البشرية والتقنية )الدو

 النامية(.

ويمكن إرجاع ذلك إلى وجود الكثير من العقبات والتحديات التي تعترض قيام 

نماذج يمكن االعتماد عليها في بناء حكومة الكترونية . مثال على ذلك عدم 

 cost effectiveعلى تنفيذ وتسيير تلك التطبيقات ) وجود البنية التحتية القادرة

& productive business cases)   لتطبيقات الحكومة االلكترونية بمنظور

متكامل وضرورة وضع نماذج لقواعد بيانات متكاملة يمكن حفظها ومعالجتها 

 Protecting personalواالعتماد عليها . حماية الخصوصية لإلفراد )

privacy)   تطبيقات الحكومة االلكترونية باإلضافة إلى محاوالت بناء في

وتوطين ثقافة تقنية المعلومات لدى اإلفراد والجهات ذات العالقة بحيث تسهل 

عملية الوصول إلى الخدمات التي توفرها الحكومة االلكترونية وأخيرا 

 التحديات التي تواجه الجانب القانوني والتشريعي لمثل تلك الخدمات .

هذه الورقة سوف يتم استعراض مجموعة من المحاور وذلك على النحو  في

 التالي :

 ية .التحديات والعقبات التي تواجه بناء وتطبيق الحكومات االلكترون 

 االستراتيجيات الواجب اتخاذها من قبل صانعي القرار لتذليل تلك 

 العقبات والمصاعب .

 من كفأة خدمات  الخبرات المستفادة من تجارب بعض الدول  للرفع

 .الحكومة االلكترونية بها
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 مؤشرات الحكومة االلكترونية من منظور عالمي : 1 جدول 

Source :United Nations, DPEPA, ASPA ‘Benchmarking                

e-government: a global perspective’ 

 العامل الظاهرة التأثير

- Inadequately 

designed system 

- Cost over-runs 

 أنظمة غير مناسبة. -

 .تكاليف أكبر من المتوقع

- Insufficient 

planning 

- Unclear objectives 

 تخطيط غير كافي. -

 أهداف غير واضحة. -

Institutional 

Weakness 

 

ضعف مؤسسات 

 الدولة

- Insufficient 

support  

- Isolation from 

sources of 

technology 

 غير كافي.دعم  -

عدم وجود قنوات  -

 .اتصال مع مصادر التقنية

- Shortage of 

qualified personnel  

- Lack of 

professional training 

 

 .نقص في الكوادر المؤهلة -

 .نقص التدريب االحترافي -

Human 

Resources 

 

 الموارد البشرية

- Unfinished 

projects 

- Higher 

maintenance costs 

 مشاريع غير متكاملة. -

 تكاليف صيانة عالية. -

- Underestimated 

project costs 

- Lack of recurring 

expenditure 

سوء تقدير في تكاليف  -

 المشروع.

ضعف ميزانية تشغيل 

 العمالة.

Funding 

arrangements 

 

 

 الموارد المالية

 

- Lack of qualified 

technical support 

- Implementation 

problems 

نقص في الدعم الفني  -

 المؤهل.

 .مشاكل في التنفيذ -

- Lack of vendor 

representation 

- Lack of back-up 

systems/parts 

عدم وجود تمثيل لموردي  -

 .التقنية

 عدم وجود أنظمة احتياطية. -

Local 

environment 

 

 

 البيئة المحلية

- System 

incompatibility  

- Over-reliance on 

customer 

application 

 أنظمة غير متطابقة. -

على اعتمادية مفرطة  -

 التطبيقات الخاصة.

- Limited 

hardware/software 

- Inappropriate 

software 

إمكانيات مادية وبرمجية  -

 محدودة.

 ة.برمجيات غير مناسب -

Technology 

and 

Information 

changes 

 

التغيير والتطور في 

 التقنية

- Lack of legal 

framework 

عدم وجود إطار عمل  -

 .قانوني مناسب

- Complex legislative 

procedure 

  .إجراءات قانونية معقدة -

Legal 

inadequacy  

 الجانب القانوني

معظم الظواهر السابقة مثل   إنوفى استقراء سريع لما سبق , فأنه يالحظ 

القانونية  اإلجراءاتالمادية والتقنية وتعقيد  اإلمكانياتمحدودية 

(bureaucracy  )عدم وجود العناصر المؤهلة ) إلى إضافةShortage of 

qualified personnel وغيرها يمكن الجزم بسهولة بأنها مظاهر أصيلة  )

 الدول النامية . في

غير العامل  أخرىالسابق , فأنه يالحظ وجود عوامل  االستنتاج إلى إضافة

تعوق تلك  إن( يمكن Know how) المعرفي أو( Technology) التقني

,  عيالتشريمبادرة الحكومة االلكترونية مثل الجانب  إلنجاحجهودها  فيالدول 

 . المؤسسيوالجانب  التمويليالجانب 
 

  العامالفلسفة والمفهوم  / الحكومة االلكترونية2.

ونية هو تقوم عليها الحكومة االلكتر التيالركائز  أهمكما هو معروف , فأن احد 

وضع تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في م

حقيق واحد , في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية  وذلك لت

يوم  365أيام في األسبوع,  7في اليوم,  ساعة 24حالة اتصال دائم بالجمهور ) 

ية في السنة (, مع القدرة على تأمين كافة االحتياجات االستعالمية والخدم

 للمواطن. 

عة ,فأن تحقيق مفهوم الحكومة االلكترونية يساعد على سر قما سب إلى إضافة

 نهاكل موفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ول

ها وفرة في اإلنفاق في كافة العناصر بما في إلىعلى حده مما يؤدى للوصول 

 تحقيق عوائد أفضل من األنشطة .

خدام المقام األول باست فياإللكترونية تتركز  الرئيسية للحكومةالركيزة  إن

ين بالتقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق 

 ا. مة ذاتهومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكوالهيئات الحك

تكون  في الحقيقة, فإن اى مبادرة ناشئة لتنفيذ الحكومة اإللكترونية يجب  أن

ابط  حافزاً لنمو استخدام تقنية المعلومات في الدول, عالوة على ذلك فإن تر

ة يحث على تبني تقني ( تطبيقات الحكومة اإللكترونيةIntegrationوتكامل )

جميع قطاعات االقتصاد, كما أن المعايير التي تصدر عن في المعلومات 

الحكومة عند تقديم الخدمات والتجاوب مع الراغبين في الحصول على تلك 

الحوافز لتطوير خدمات  أهمالخدمات, وكفاءة األداء, يمكن اعتبارها من 

 (. E-commerce servicesالتجارة اإللكترونية )

تقدمها الحكومة االلكترونية سواء على مستوى التطبيق  التيتنوع الخدمات  إن

)مشتريات , مناقصات حكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص 

على مستوى  أووالتصاريح, إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات...الخ( 

 Government to – Customer  -والحكومة  اإلفرادالتصنيف ) تعامل بين 

  Government to Business – اإلعمال, تعامل بين الحكومة وقطاعات 

 Government  to –,تعامل بين القطاعات الحكومية مع بعضها 

Government  أن(  يمكن ( يجلب مجموعة من التعقيداتComplexities )

 . والتشريعي التنظيميعلى المستوى  أو التقنيسواء على المستوى 

دة المتح األمممثال لالستدالل على ذلك هو التقرير الصادر عن منظمة  وأفضل

بخصوص مؤشرات تفعيل مشاريع الحكومة االلكترونية  2002 فيوالصادر 

 ]16[ األعضاءالدول  في

شلت ف والتيبعض الدول  فيبعض العوامل المشتركة  إلىهذا التقرير  أشارفلقد 

ة على مسببات وعوامل والنتائج المترتبفيها مبادرات الحكومة االلكترونية من 

 العوامل.تلك 

لمالئمة البرامج التدريبية االحترافية  ا فيالنقص  إن إلىفيشير التقرير مثال 

نى كاف يؤدى عدم وجود دعم تق إنااللكترونية يمكن  اإلدارةللتعامل مع تقنيات 

 فشل تلك المبادرات . في بمما يسب

 قرير  المذكور :استعراض لنتائج الت يليوفيما 
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 / الجانب البشرى : أوال
فشل تطبيقات  أونجاح  فيالعوامل المؤثرة  أهميعتبر العنصر البشرى من 

تين . فئ إلىويمكن تقسيم العناصر البشرية ذات العالقة  االلكترونية,الحكومة 

 وإدارةالعناصر القائمة على استجالب وتطوير وتركيب   هي األولىالفئة 

ع المكونات التقنية . ومما الشك فيه فأن النقص في القدرات على صعيد قطا

ية فشل  الجهود الحكوم أسبابتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت يعتبر احد 

 الرامية إلى تنفيذ تطبيقات اإلدارة االلكترونية.

بالجمهور  فما يعر أوتلك التطبيقات  مستخدمي فهيالفئة الثانية  إما

  أهمتعتبر احد  والتيااللكترونية  األميةحيث يالحظ انتشار  ونيااللكتر

ن الالتي تعترض اعتماد الحكومة االلكترونية بشكل واسع.  األساسيةالحواجز 

ول على الدخ أولهم التعامل مع التقنيات الرقمية  حال يتاالكثير من المواطنين 

 ية.ى بالفجوة الرقماقتصادية وهو ما يسم أوتعليمية  ألسبابشبكة االنترنت 

 : التشريعيثانيا / الجانب 
 اإلجرائيةالدول النامية والخاصة بالجوانب  فيتعتبر التشريعات النافذة 

تحول دون تفعيل  التيالعقبات  أهم إحدىوالقانونية والمحاسبية وغيرها 

ئة على تلك التشريعات  دعمها للبي يؤخذتطبيقات الحكومة االلكترونية حيث 

جة ,فأنه المختلفة وبالنتي  اإلدارية اإلجراءاتتحقيق  في قانونيالورقية كمرجع 

تلك  التشريعات غير صالحة لمسايرة التطور  إنلم يعد خافيا على احد 

 المنشودة لتطبيقات الحكومة االلكترونية. األهدافااللكتروني وتحقيق 

 تفعيل تلك إنعدم تطور تلك التشريعات هو  في لرئيسياالسبب  إرجاعويمكن 

زامات التطبيقات "يثير مشكلة إثبات التعامالت والعقود وتوثيق الحقوق وااللت

 إن إلى إضافة. ]6[وإثبات صحة التوقيعات والحفاظ على الملكية الفكرية"

ى لعالدول النامية تأسست  فيالعالقات فيما بين الجهات الحكومية واألفراد 

 تعبئة الطلبات واالستدعاءات الخطية والمكتوبة, وتسليم األصول والحصول

 على مستندات رسمية.. الخ من الوقائع التي تجعل عالقة المواطن بالموظف

 الحكومي ال يحكمها غير الورق والكتابة, وليس أي ورق, وإنما في الغالب

م وثقة ضمن مفهونماذج حكومية وليست أية كتابة, وإنما في الغالب كتابة م

 .المستندات الرسمية المقرر قانونا 

تشريعات واضحة وصارمة هو  إصدار إلىتحتاج  التيالمعوقات  أهمولعل من 

-E) التعاقد االلكتروني وحجية اإلثبات بالوسائل االلكترونية إثبات حجيةكيفية 

Authentication ) . 

  : التقني ثالثا / الجانب
كن  تلم  إنكما هو معروف فأن تطبيقات "اإلدارة االلكترونية" تعتمد بمعظمها 

ية الدول يترتب عليه زيادة مظاهر تبع والذيالتقنية الغربية  أدواتبأكملها على 

ية سات سلبالمستهلكة  )الدول النامية ( للدول الكبرى الصناعية و هو ما له انعكا

 تلك الدول .  إلى(  Know howمجال نقل التقنية ) فيكثيرة خاصة 

 قها علىفاالعتماد الكلّي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن المعلومات و تطبي

 الوطني و األمنتعريض  فيالشبكات الرسمية التابعة للدول النامية يتسبب 

القومي لهذه الدول للخطر و وضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عّما 

 ّوة أم صديقة .كانت هذه الدول عد إذا

علومات ذكره , فأن عدم توفر البنية التحتية لتكنولوجيا الم قما سب إلى إضافة

ضعف االستعداد  فيعدم تطورها بشكل كاف اثر سبب  أوواالتصاالت 

 الدول النامية .   فيوالقابلية لترسيخ تطبيقات الحكومة االلكترونية 

 : االقتصادي رابعا / الجانب

ة مما الشك فيه إن إرساء تطبيقات الحكومة االلكترونية يتطلب موارد كبير

ية نسبيا لتغطية جميع التكاليف التكنولوجية والبرمجة في القطاعات الحكوم

الزمة الدول النامية نظرا لعدم توفر الموارد ال فيوالتي يصعب توفيرها عادة 

لتلك  ات المالية الحكوميةلتمويل تلك التطبيقات السيما في حال تدنّي العائد

 الدول.

ً لقياس   دى موإذا كان معدل إنفاق الدول على البحوث والتطوير مؤشراً هاما

تطوير مواكبتها للتقدم التكنولوجي فالمالحظ أن نسبة اإلنترنت على البحث وال

ة على % في حين تربو هذه النسب0.2للناتج المحلى اإلجمالي العربي ال تتجاوز 

 تج المحلى للدول المتقدمة لذلك جاء نصيب المواطن العربي من% من النا2

 ابل دوالرا سنوياً مق 4اإلنترنت على البحوث والتطوير ضئيالً ال يزيد على 

 االلكترونية اإلدارةالدول النامية وتحديات تطبيق مفهوم 3.

خالل السنوات الماضية  أكدت التجارب والدراسات على أهمية تقنية 

 االتصاالت في العصر الحاضر وبأنها من أهم دعائم وأسس تطورالمعلومات و

 فيية تحديد مكانة الدول على الخارطة العالم فيوتقدم الدول,  ومدى تأثيرها 

 امرا لم هذه التقنية باستخدامجميع المجاالت . لذا فأن تزايد اهتمام الحكومات 

يعد مستغربا مما يستوجب  وضع خطط  وطنية لتطويرها واستثمارها على 

 أكمل وجه, وذلك من خالل إرساء مفهوم الحكومة االلكترونية. 

على بناء  بها الواليات المتحدة حيث ارتفع اإلنفاق يحتذي التي األمثلةومن ابرز 

  2003 بليون دوالر عام 6.2لى مبلغ مراكز لتقديم خدمة الحكومة االلكترونية إ
ام قي آخر,, مثال 2000بليون دوالر تم إنفاقها عام  5.1مقارنة بمبلغ  , ]4[

 باليين دوالر في بناء نماذج للحكومة 4مبلغ  المتحدة باستثمارالمملكة 

جمعية األمم المتحدة بالتعاون مع ال أصدرتتعزيزا لما سبق فقد  االلكترونية.

رتيب أوضحتا فيه مؤشرات ت 2001دارة العامة تقريراً خالل عام األمريكية لإل

 الدول على مستوى العالم في مجال تطبيق الحكومة االلكترونية. ومن خالل

في  دراسة معمقة لذلك التقرير فأنه يمكن مالحظة أن الواليات المتحدة تأتي

ة المملكووكندا  المرتبة األولى تعقبها استراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والنرويج

 المتحدة وهولندا والدانمرك وألمانيا, حيث اعتمد المؤشر على العديد من

على  العناصر الكمية التي يمكن قياسها مثل قدرة السكان في كل أنحاء الدولة

 الوصول إلى المعلومات إلكترونياً.

ور لتط, فأنه يمكن االستنتاج بوضوح  العالقة الكبيرة بين ا قما سببناء على 

ثل على م اإلنفاق إن إلى إضافةاالقتصادي وفاعلية الحكومات االلكترونية , 

لدول  اهذه المشروعات أصبح يجد تأييداً كبيراً لدى الدوائر السياسية في تلك 

للتغلب على مشكالت البيروقراطية والمركزية, وتأخر الخدمات وطوابير 

 االنتظار.

 األخيرةالسنوات  فيمية الواضح وعلى الرغم من اهتمام معظم الدول النا

نه ال بالحكومة االلكترونية وتطبيقات تقنية المعلومات والسعي لتطويرها , فإ

 تزال هناك مجموعة من تلك الدول تفتقر إلى القرارات واإلجراءات الخاصة

ء بحماية البيانات الرقمية الشخصية والخصوصية والسرية , واالهتمام ببنا

عاملين جال القوانين المتعلقة بأمن نظم المعلومات بين الالقدرات الخاصة في م

 في المجالين القضائي والتشريعي . 

أن نسبة نجاح مشاريع  إلىبعض التجارب الدولية  أشارت السياق,وفى هذا 

ورصدت بعض  ]3[دولياً.  ةالمائفي  40و 20الحكومة االلكترونية تقدر بين 

 ة ومنهاي مجال تطبيق الحكومة االلكترونيالتحديات التي تواجه الدول النامية ف

لعزلة وجية واالبنية األساسية لنظام البيانات والبنية األساسية القانونية والتكنول

 الرقمية.

من  ةالمائفي  35 إن إلىالمتحدة   باألممالخاصة  اإلحصائياتوتشير بعض 

لة عبارة عن تجارب فاش هيمبادرات الحكومة االلكترونية في الدول النامية 

ها بعمل يحيث لم يتم فيها تطبيق مبادرات الحكومة االلكترونية أو طبقت ولم 

 تجارب فاشلة جزئياً حيث أن األهداف الرئيسية لم يتم ةالمائفي  50وأن 

تجارب ناجحة حيث  ةالمائفي  15تحقيقها أو صدرت عنها نتائج خاطئة و

 ]6[دون حصول نتائج غير مرغوب بها  تحققت أهداف الجهات ذات العالقة من

 مجال الحكومة فيولفهم اكبر لحجم الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية 

نة االلكترونية قامت هيئة األمم المتحدة بتضمين تقريرها السنوي الصادر س

ا . دراسة حول جاهزية دول العالم لتطبيق تقنية المعلومات في حكوماته 2005

مستوى جاهزية  أساسدولة من دول العالم على  191صنيف وقامت الدراسة بت

د قدم حكوماتها لما وصفها بالمشاركة اإللكترونية. أما في الجزء  الثاني, فق

نيات التقرير نموذجا جديدا للتطوير يستكشف التفاوت بين الوصول الحقيقي لتق

ول الوصالمختلفة للفجوة الحالية في  وحلول المظاهرالمعلومات واالتصاالت. 

 إلى المعلومات على المستوى العالمي.

, وبناء على نتائج العديد من الدراسات عن الحكومة  األخرعلى الجانب 

تعراض تأخر تطبيقها فأنه يمكن اس أسبابااللكترونية في الدول النامية  وعلى 

 اءإرس فيتواجه معظم الدول  التيالتحديات  أهم باعتبارهاالجوانب التالية 

 االلكترونية : اإلدارةمفهوم 
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 ة تنظيم وهندس إعادةالحكومية والخوف من  األجهزةالثقافة السائدة في

خلق مقاومة للتغيير نحو العمل  إلىتؤدي  والتيالعمل  إجراءات

 والمشاركة في اتجاه تطبيق الحكومة االلكترونية.

 عدم اإلدراك الكامل والواعي لكل عناصر التكنولوجيا والبرمجيات

يفقد  وأهميتها عند بناء الحكومات االلكترونية في دول العالم الثالث مما

 تلك التطبيقات الكثير من األهداف التي بنيت من أجلها.

تّصال عدم استعداد تلك المجتمعات لتقبّل فكرة اإلدارة االلكترونية و اال

 عدمالسريع بالبنية التحتّية المعلوماتية الوطنية عبر االنترنت نظرا ل

 اإلفراد ليست بمتناول الكثير من والتيالتكلفة المادية  إلى إضافةانتشارها 

 تلك المجتمعات . في

 الدول العربية بين طموحات الخطط وتحديات التطبيق.4
 تقنيةعلى الرغم من هذا االهتمام العربي الواضح بالحكومة االلكترونية و

 ة عديدةنه ال تزال دول عربيالمعلومات والشبكة العالمية والسعي لتطويرها , فإ

ية تفتقر إلى القرارات واإلجراءات الخاصة بحماية البيانات الرقمية الشخص

ن والخصوصية والسرية , واالهتمام ببناء القدرات الخاصة في مجال القواني

ريعي . المتعلقة بأمن نظم المعلومات بين العاملين في المجالين القضائي والتش

لك في سوء االستخدام والجرائم االلكترونية , وما إلى ذ أما بالنسبة لمكافحة

ن بعض الدول العربية فقد صدرت مجموعة من القوانين المنظمة لها , وكان م

بية في بين هذه الدول, دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تصدرت الدول العر

 2000 لعام تشريعها بعض القوانين المنظمة , ومنها قانون التجارة االلكترونية

, وكذلك المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والبحرين ولبنان وقطر 

انين والسودان , وفيما بعد لجأت معظم الدول العربية إلى إصدار مثل هكذا قو

 . ]14[ 0082-2000خالل الحقبة الممتدة بين عامي 

ت أما بالنسبة ألقطار المغرب العربي فقد تفاوت االهتمام بتقنية االتصاال

س وكانت تون وأخرى.والمعلومات واالهتمام بالحكومة االلكترونية بين دولة 

تماماً سباقة في هذا المضمار إذ أولت الحكومة االلكترونية قطاع االتصاالت اه

قانوناً خاصاً حول  2000, ووضعت في شهر مارس   1997واضحاً منذ عام 

وكان  2000لسنة  83التجارة والمبادالت االلكترونية وعرف بقانون رقم 

ونية الغرض منه ضمان محيط من الثقة والسالمة للمعامالت والمبادالت االلكتر

ارية , والسيما في مجال تطبيقات الحكومة االلكترونية ومجال المبادالت التج

الحكومة خطة خاصة في أوائل يوليو  االلكترونية . وفي الجزائر وضعت

ئر لتطوير قطاع تقنية  المعلومات واالتصاالت بعنوان ) مبادرة الجزا 2008

قنية  خاصة لإلسراع في استعمال ت استراتيجية( التي تعتمد  2013االلكترونية 

ب . وتأكد األمر ذاته بالنسبة للمغر ]16[المعلومات واالتصاالت في البالد 

شهدت المملكة مبادرات طموحة كان منها عقد ورشة عمل في  العربي , حين

حول اإلدارة االلكترونية والممارسات التنظيمية الجيدة  2008مارس    22-23

 . ]11[في المملكة المغربية 

ءات وفيما يخص االستخدام العربي لشبكة المعلومات ) االنترنت ( فإن اإلحصا

ي بي للشبكة وفي عموم الوطن العربالعالمية تؤكد محدودية االستخدام العر

لدول ابالقياس إلى دول العالم األخرى . وعلى الرغم من وجود تعاون كبير بين 

امها العربية في هذا المضمار , فإن متوسط معدل انتشار خدمات الشبكة واستخد

للغة في الوطن العربي يقل كثيراً عن المعدل العام العالمي , كما أن حضور ا

ن أخفض على الشبكة بالمقارنة مع غيرها من اللغات األخرى , مع العربية من

. بعض الدول العربية ارتبطت بالشبكة ومنذ وقت مبكر من انتشارها عالمياً 

. تلتها دولة  1991فكانت تونس أول دولة عربية ارتبطت بالشبكة عام 

 , ثم 1993, ثم لبنان والمغرب عام  1993اإلمارات العربية المتحدة عام 

ي ف, ثم توالى استخدام )االنترنت(  2000, والعراق عام 1999السعودية عام 

 . ]15[الدول العربية 

ت تطبيقا وللتدليل على اهتمام بعض الدول العربية بتوفير البيئة الالزمة لتفعيل

لعربية جامعة الدول ا إعالننتائج  إلى اإلشارةالحكومة االلكترونية فأنه يجب 

 م تتس إنيجب  التيالرئيسية  األهدافحدد  والذي( 2003و يوني 18بالقاهرة )

 .]8[دوالر للمواطن في الدول الصناعية   400

 : األمنيخامسا / الجانب 
 كترونيةيعد األمن ألمعلوماتي من أهم المعوقات التي تجابه تطبيق الحكومة االل

من األساليب الختراق التطبيقات االلكترونية  وجود مجموعةوخصوصا مع 

 خصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم . عليه فقدانمما يترتب 

قات وهناك مشكالت أمنية عديدة تواجه التطبيقات الحاسوبية بصفة عامة وتطبي

ً في ظل غياب قواعد المساءلة  الحكومة االلكترونية بصورة اخص , خصوصا

ها أصول التعامل مع تلك التطبيقات وإساءة استخدامالجنائية عند اإلخالل ب

 وعلى األنشطة اإلجرامية المرتكبة بواسطتها فثمة خشية على أمن التعامل

 سواء فيما بين المؤسسات الحكومية أو بينها وبين الجمهور, ولعل من أهم

 اإلشكاليات :

إشكاليات تتعلق بطريقة تسديد واستيفاء الرسوم مقابل الخدمات التي 

 توفرها تطبيقات الحكومة االلكترونية.

 اإلشكاليات المتعلقة بإجراءات المناقصات االلكترونية الحكومية

 وشروطها من الناحية األمنية .

 اإلشكاليات األمنية المتعلقة بوسائط الدفع االلكتروني(e-payment )

ع لدفوقانونيتها ومدى قبول القانون السائد في تلك الدول لها كبديل عن ا

 النقدي.

 ياب غاإلشكاليات األمنية المتعلقة بحماية المراسالت اإللكترونية في ظل

 استراتيجيات أمن شمولية سواء في القطاعين العام أو الخاص. 

 اإلشكاليات المتعلقة بحماية الخصوصية وحريات األفراد  عند تداول

 ( الشخصية فى تطبيقاتprivacy protectionالبيانات والمعلومات )

 اإلدارة االلكترونية .

دمة التحديات األمنية المتعلقة بالسطو على المعلومات الخاصة بطالب الخ

 إمكانيةمثل 

على أمواله عن طريق بطاقة االئتمان الخاصة او سرقة الهوية  االستيالء

 (.e- Identity theftااللكترونية )

ول يهدد الد إنإضافة إلى التحديات السابقة فأنه يمكن إضافة خطر آخر يمكن 

لك تالنامية بصورة خاصة أال وهو التجسس االلكتروني من قبل المتعاملين مع 

رة جهات أو دول أخرى .وتكمن خطو أوالتطبيقات سواء أكانوا إفرادا عاديين 

رة الجانب األمني لإلداالتجسس االلكتروني في كونه يهدد مصداقية وفاعلية 

اإلدارة  استراتيجيةااللكترونية و الذي يعتبر أولوية في مجال تطبيق 

 .االلكترونية

 :سادسا / الجانب االجتماعي
أهمية ب اإلفرادبين  الوعيارساء  في االجتماعيعلى احد تأثير الجانب  ىال يخف

مجتمعات  فيوكيفية التعامل  مع تطبيقات الحكومة االلكترونية وخصوصا 

السوي و  الرقمية , فأن التطبيق غير األميةتزيد فيها نسبة  التيالدول النامية 

احدة من "اإلدارة االلكترونية" و االنتقال دفعة و استراتيجيةالدقيق لمفهوم و 

 التدرج والنمط التقليدي لإلدارة إلى اإلدارة االلكترونية دون اعتماد التسلسل 

 ى تعطيلفي االنتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في تلك التطبيقات مّما  يؤدي إل

 الخدمات التي تقدمها اإلدارة االلكترونية .

رز بوضوح تأخر تلك الدول فى ارساء التطبيق الفاعل وفى هذا السياق يب

 : أهمهاعدة عوامل من  إلى إرجاعهيمكن  والذيااللكترونية  اإلدارةلمفهوم 

 ئر من جهة ومع المصالح والدوا اإلعمالعدم الثقة بين المواطنين وقطاع

 .أخرىالحكومية من جهة 

 شفافية المعلومات المرتبطة بتصميم نظم وتكنولوجيا  إلىاالفتقار

يمنع المواطنين المتوقع تعاملهم مع  والذيالمعلومات واالتصاالت 

 .وأنشطتها إعمالهاالحكومة االلكترونية من المشاركة الفعلية في 

 بخدمات الحكومة  اإلعمالصعوبة اقتناع المواطنين ومنظمات

واجز الرئيسة التي تعيق نشر هذه يعتبر احد الح والذيااللكترونية 

 الخدمات.
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 .المتاحة والمعلومات للمصادر أمثل استغالل مع المؤسسات

 احد بريعت للدول االلكترونية اإلدارة مفهوم تطبيق فى الفشل أسباب استقراء ان

 ناءوب المضمار هذا وفى . مستقبال التطبيق فى النجاح الى الوصول أسباب أهم

 نظم تطبيق فشل حاالت معظم بأن القول يمكن فأنه عرضه قما سب على

 عدم ىإل يرجع بل , بالتقنية تتعلق فنية ألسباب يرجع ال االلكترونية الحكومة

 .التطبيق لهذا النجاح مقومات توافر

 المعلومات مجتمع في العربي الوجود تكريس من أجل من فإنه وبالتالي,

 التيو الجوانب من مجموعة وتقوية تعزيز من البد فإنه االلكترونية, والحكومة

  : هي والتي االلكترونية اإلدارة تفعيل في تسهم بدورها

 التحتية البنية جانب (Infrastructure) : البنية تعزيز أن 

 التوزيع ومراعاة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية

 يضمن أن يمكن عربية دولة كل أنحاء في لها النسبي الجغرافي

 هذا فى مهمة خطوة انجاز وبالتالي.لمستحقيها الخدمات وصول

 . االنتشار وهى أال السياق

 والمؤسساتي اإلداري الجانب (Institutional section) : ان 

 الحكومية الخدمات تقديم ومؤسسات العربية اإلدارات تزويد

 ميةالتنظي الهياكل بناء وإعادة  المعلومات تقنية بوسائل للمواطنين

 هذه في متخصصة بعينها إدارات وجود يضمن بما المؤسسات لهذه

 وبالتالي .االتجاه هذا في الحكومية الخطط بتعزيز يقوم المجاالت

 . االلكترونية اإلدارة مع للتعامل المؤسسات لتلك االستعداد يوفر

 المعرفي الجانب (Digital knowledge) : الجانب هذا دعم أن 

 فةالمختل أداوتها مع التعامل وكيفية الرقمية المعرفة نشر طريق عن

 ثقافة  نشر وجود عليه يترتب الذي المختلقة المجتمع شرائح بين

 استخدامها وسائل و طرق و "االلكترونية اإلدارة" استخدام

 .للمواطنين

 اإلجرائي الجانب (legislation) : اإلجراءات بتبسيط االهتمام ان 

 القانونية النصوص و التشريعات وجود طريق عن وذلك الحكومية

 و المشروعية عليها تضفي و االلكترونية اإلدارة عمل تسهل التي

 وإلغاء عددها تخفيض في كبير حد الى يسهم ان يمكن المصداقية

 تخفيض وكذلك الشفافية, مبدأ واعتماد التعامالت في البيروقراطية

 يمتقد عند بالمواطن الحكومة عالقة تحكم التي والقوانين التشريعات

 الحكومة مشاريع إنجاح عملية تسهيل من يمّكن بما إليه الخدمة

 .االلكترونية

 التمويل جانب (finance ) : من مناسب مستوى توافر  ان 

 صيانة إجراء من الحكومة يمكن الطويل المدى وعلى التمويل

 عال مستوى على الحفاظ و الموظفين و للكوادر تدريب و دورية

 التكنولوجيا إطار في يحصل تطور أي مواكبة و الخدمات تقديم من

 .العالم مستوى على "االلكترونية اإلدارة" و

 األمني الجانب (Security) : االلكتروني األمن توفير  به  ويقصد 

 الوطنية المعلومات لحماية عال مستوى على االلكترونية السرية و

 (Digital Identity) االلكترونية الهوية آليات وتفعيل الشخصية و

 األمن على خطورة و أهمية من لها لما النقطة هذه على والتركيز  

 .األفراد أو للدولة الشخصي و (National security) القومي

 التوعية جانب (Awareness) : مختلف توعية طريق عن وذلك 

 ةااللكتروني الحكومة مبادرات إنجاح وفائدة بأهمية المجتمع شرائح

 لبالحصو إال اليتأتى والذي . المجتمع تطور فى االيجابي وتأثيرها

 بياناتهم مع تتعامل الحكومية األجهزة أن في المواطنين ثقة على

 دعائية تسويقية خطط وجود الى إضافة .وعناية باهتمام الشخصية

 ضرورة و محاسنها إبراز و االلكترونية اإلدارة الستخدام للترويج

 .معها التفاعل و فيها المواطنين جميع مشاركة

 

 

الدول العربية وذلك كما يلي: فيبها استراتيجيات الحكومة اإللكترونية   

 حقيق كفاءة وعائد أكبر علي االستثمار.ت  -1

 مان النفاذ المريح لخدمات الحكومة ومعلوماتها.ض -2

 وصيل الخدمات التي تستجيب الحتياجات العميل.ت - 3

 التكامل بين الخدمات ذات الصلة. - 4

 بناء ثقة المستخدم. - 5

 يادة اشتراك المواطنين في الخدمات.ز - 6

منطقة  فيانه يالحظ تركز ذلك االهتمام جغرافيا  إالوعلى الرغم من ذلك 

-2001حيث تشير اإلحصاءات الدولية المأخوذة بين عامي  العربيالخليج 

% من مستخدمي 49بي على نسبة إلى استحواذ دول الخليج العر 2003

مليون  12-10)االنترنت( في الوطن العربي , والذين يقدر عددهم بحوالي 

. وكان من المتوقع أن  2002مستخدم في عموم الوطن العربي بنهاية عام 

يصل عدد مستخدمي )االنترنت( في دول الخليج العربي وحدها إلى ما يزيد 

 . 2005ماليين مستخدم بحلول عام  6على 

 دول الخليج .فقد قامت مصر بوضع مبادرة طموحة متمثلة فى خطة إلى إضافة

, شعب متصل  2010) حاسبات مصر  باسموعرفت  2002عشرية بدأت عام 

كان هدفها إتاحة الحواسيب  لكافة المصريين وبأسعار  والتيبالمعرفة ( 

 مخفضة , حتى يكون الحاسوب بمتناول الجميع .

تجارب الدول العربية بصفة عامة  إن إالك االنجازات وعلى الرغم من تل

 جاءت متفاوتة من حيث الحجم والخبرة والخدمات من دولة إلى أخرى .

ان  ]15[الحكومية   لإلدارة دبيدراسة قامت بها كلية  أكدتوفى نفس السياق , 

الحكومة  مبادراتمعظم الدول العربية تواجه عوائق مشتركة تعترض 

االلكترونية من حيث تصميمها وتطبيقها وذلك لعدم وجود منهجية واضحة 

طورا  واالسترشاد بها كما هو الحال فى الدول االكثر ت إتباعها نالمعالم يمك
]12[ 

 وجود نتائج متفاوتة في إلى, فلقد نبهت نفس الدراسة  قما سب إلى إضافة

كترونية, حيث حققت البحرين مستوى جاهزية الدول العربية للحكومة اإلل

حين  على المستوى العالمي, في 46المركز األول بينها, مع أنها حققت المركز 

. على التوالي 188و 187جاءت ليبيا والصومال في ذيل القائمة, في المركز 

(, وسلطنة عمان 120أما بالنسبة لبعض الدول العربية األخرى مثل تونس )

(, وموريتانيا 138(, والمغرب )137)(, وسورية 136( ومصر )127)

(163.) 

تمدة حول الحكومة االلكترونية المع مبادراتتكرار النتائج المخيبة فى  أدىولقد 

لدول اتوجه الحكومة االلكترونية فى  مؤيديالعالم الى خفض توقعات العديد من 

 لألممعة الشئون االقتصادية واالجتماعية التاب إدارةالعربية . فلقد قدرت مثال 

% من مشاريع  60ان مايزيد عن  2003( فى العام UNDESAالمتحدة )

قديرات الحكومة االلكترونية فى الدول النامية قد باءت بالفشل , بينما بلغت ت

 أويا لمشاريع الحكومة االلكترونية الفاشلة جزئ 2004فى العام  الدوليالبنك 

من عدم توفر معلومات % . وعلى الرغم  85 حواليكليا فى الدول النامية 

م لعربية لاانه يمكن الجزم بأن الدول  إالموثوقة لتلك النسب فى الدول العربية . 

 تكن استثناء لتلك القاعدة . حيث ان معظم المشاريع المقترحة بقيت مجرد

 طموحات .

 ةـــالصــخــال5.
 لىإ يحتاج آخر مشروع أي شأن شأنه االلكترونية لإلدارة مشروع اى تفعيل أن

 مطلوب وه ما تنفيذ من يتمكن كي عمله لطبيعة المؤاتية و المناسبة البيئة تهيئة

 لكذ سيسبب و الفشل مصيره سيكون إال و التفوق و النجاح يحقق بالتالي و منه

 .البداية نقطة الى العودة , وبالتالي الجهد و المال و الوقت في خسارة

 عصر في والمواكبة التفوق متطلبات أهم إحدى فأن . آخر منظار ومن

 ركبب للحاق مهم استراتيجي كخيار االلكترونية اإلدارة اعتبار هو المعلومات

 لبشريةا و المادية الموارد توظيف معه التكامل يتطلب والذي االلكتروني العالم

 اجل من وآمن فعال , متكامل الكتروني إطار في الدولة فى المتاحة المعنوية و

  و للمواطنين أفضل لخدمات تحقيقا و الجهد و المال و للوقت أمثل استغالل
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