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معالي الدكتور  /ناصرالقحطاني
املديرالعام
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
جامعة الدول العربية
تقديم :الحكومة الرقمية ...آفاق هائلة من الفرص

مر السنينَّ ،
على ّ
طورت الحكومات أساليب ونظم متنوعة لتحسين وظائفها
ِ
ً
ّ
«التميز في األداء والخدمة» ،هادفة بشكل عام إلى االرتقاء بمستويات
بما ُيحقق
الرخاء ،والعدالة ،واملساواة ،واألمن ،والتوظيف األمثل للموارد.
ومنذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين ،انتقلت الحكومات في جميع أنحاء
العالم إلى تبني نماذج جديدة في سياسات اإلدارة العامة ( .)Public Policyوعلى
الرغم من أن درجة التغيير وعمق التحول يختلفان من دولة إلى أخرى ،إال أن
ً
ً
ً
املبادرات املتضمنة في هذه السياسات تعكس اهتماما حكوميا متزايدا ملواكبة
املتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية املتسارعة.
ومن بين أهم هذه املبادرات في هذه السياسات تلك املرتبطة بمفهوم الحكومة
الرقمية( ،التي ُيشارإليها ً
أيضا على نطاق واسع بالحكومة اإللكترونية ،والحكومة
الذكية ،والحكومة املتصلة)؛ حيث تهدف الحكومات إلى االنتقال من األنظمة
اإلدارية التقليدية إلى اعتماد أنظمة حديثة رقمية وذكية ،يمكنها تقديم الخدمات
بمزيد من السهولة واليسرلتناسب االحتياجات املتغيرة ملواطنيها ومجتمعاتها.

ُوي ُّ
عد هذا العمل البحثي للبروفيسور الدكتور علي محمد الخوري مساهمة بارزة
وقيمة مضافة إلى املعرفة الحالية في هذا املجال املتطور والبالغ األهمية ،وكذلك
إلى عالم املمارسة الفعلية.
وقد عكف البروفيسور الخوري ،على مدار األعوام الخمسة عشر املاضية ،على
إثراء املكتبة العربية والعاملية بعمله البحثي املتعمق واملبتكر ،من أجل النهوض
بمجال الحكومة الرقمية واإلدارة العامة بشكل عام.
َ
نماذج ً
وأطرا مفاهيمية تدعم فهم أساليب تصميم األنظمة
ُويقدم الكاتب هنا
الحكومية املتكاملة ،التي تركز على أهمية مفهوم “محورية املواطن” ،حيث
يحمل الكتاب بين ّ
طياته قيمة خاصة لراسمي السياسات في الحكومات العربية،
وفي جميع أنحاء العالمً ،
نظرا ألنه يقدم رؤية شمولية لـ «الصورة الكلية» التي
ينبغي فهمها لتطويرخدمات “النافذة املوحدة”.
كما أن محتوى الكتاب يشكل كذلك قيمة معرفية للمهتمين بفهم ما تستلزمه
بعض أبعاد عملية التحول الرقمي الحكومي ،وتطوير فعالية وكفاءة املنظومة
الخدمية الحكومية.
ونأمل أن ُي ّ
حفز محتوى هذا الكتاب ً
مزيدا من التفكير والنقاشات البناءة حول
هذا الجانب املهم واملتطورُ ،ويلهم الباحثين ليسهم ُويثمر في تكوين معارف
جديدة.

ومن هذا املنطلق ،تحرص املنظمة العربية للتنمية اإلدارية على نشر األبحاث
ًّ
سعيا إلى إثراء املعرفة اإلدارية لدى املمارسين
والدراسات ذات الصلة،
واألكاديميين في جميع أنحاء املنطقة العربية.
14
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فالحكومة الرقمية التي ترتكزفي أساسها على محورية املواطن (Citizen-Centric
 ،)Governmentتهدف إلى تمكين الفرد من الوصول إلى جميع أشكال وخدمات
الحكومة الرقمية ،على املستوى املحلي أو الفيدرالي.
وفي هذا السياق ،يزداد الطلب وعلى نحو مطرد في جميع أنحاء العالم ،على
ً
ً
نموذجا مرتكزا على
ضرورة تحول الحكومات من وظيفتها التقليدية في كونها
القيام بمهام إدارية محددة ( ،)Department-centricإلى نموذج مرتكز على
ّ
متطلبات الجمهور ،والذي ُيمكن الوصول إلى الخدمات الحكومية والتواصل مع
وحداته وإداراته من أي مكان وأي وقت.
وهو األمر الذي تستهدف معه املنظمات الدولية أن يؤدي هذا التحول مع اتساع
نطاقه إلى تحسين مستوى األداء التنظيمي وكفاءة الخدمات الحكومية ،وينعكس
ً
إيجابيا على جودة حياة املواطنين من خالل االرتقاء بقطاعات العمل والصحة
والتعليم وغيرها.
تمهيد :مستقبل األجهزة الحكومية

يخضع مستقبل عمل الجهاز الحكومي في جميع أنحاء العالم ملراجعة مستمرة
بل وكثيرمن النقاشات والنقد بغية استشراف طبيعة ودور الحكومات في تطوير
ً
القطاعات الحيوية املختلفة ،فضال عن دورها في تطوير الخدمات املقدمة
ملواطنيها ورفاهية مجتمعاتها ،وذلك في ظل التحوالت الجوهرية والجذرية التي
يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين.
ُ
ومما ال شك فيه ،يمرالعالم بتغييرات تكنولوجية هائلة ومتسارعة وتبذل الجهود
في جميع أنحاء العالم لتوفير خدمات الحكومة الرقمية ،وأصبح من امللح تكوين
فهم دقيق الحتياجات ومتطلبات املواطنين.
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ُ
ً
ً
نموذجا راسخا ،بعد أن
وبالرغم من أن الحكومة الرقمية أصبحت اآلن تمثل
ّ
مرت بجيل كامل من الخبرات ،إال أنه لم تأخذ جميع الحكومات بهذا املسار
الجديد ،الذي يجب أن يتفاعل فيه أصحاب املصالح (املواطنون والحكومات
والوسطاء واملمولون ومقدمو الخدمات وغيرهم) في بوتقة متكاملة تمثل الواقع
املادي الحالي؛ باعتبارهم القوة املشكلة والدافعة نحو التغييروالتطوير.
وعلى هذا األساس ،لم َيعد من املقبول أن تكتفي األنظمة الحكومية بتنفيذ أو
اتخاذ بعض الخطوات الرقمية ،أو مجرد تقديم خدمات معينة للمواطنين؛
فذلك نهج تقليدي متمثل في القيام بخطوات متباعدة في مساعي الحكومة الرقمية
ً
والذي أثبت فشله ِفعليا في تلبية متطلبات التنمية واالستدامة والواجبات التي
ينبغي على الحكومات تحقيقها.
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فالحكومة الرقمية معنية في جوهرها إلحداث التعاون السلس بين اإلدارات
الحكومية والشركاء ،وأصحاب املصلحة اآلخرين ،خاصة في تفعيل دور
املواطنين واملجتمع ،من خالل التوظيف األمثل واملتكامل لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والذي بات يعد من الضروريات بل من البديهيات لتحقيق التحول
الرقمي املنشود.

وسوف ّ
يغير املستقبل جميع مبادرات الحكومة الرقمية الحالية بطريقة قد
ِ
ً
ال تكون متوقعة ،وسيرتبط هذا التغيير بجعل الحكومة الرقمية أكثر ذكاءا،
ُ
وسيسفر عن نظام بيئي رقمي مرتكز على البحث والتنمية الشاملين (Research
 ،)and Developmentتقوم على االبتكاروالتكامل لخلق قيمة ُمستدامة وتحقيق
النمو االجتماعي واالقتصادي.

َ
ومن ث َّم ،نستنتج أن مستقبل الحكومات يتمثل في التحول الرقمي بمفهومه
الشمولي ،وهو ما يوجب ألي استراتيجيات أو خطط تستهدف الوصول إلى
حكومات مستقبلية أكثر كفاءة وفعالية ،أال تضم جميع التقنيات املبتكرة
ً
الجديدة فحسب ،وإنما ينبغي أيضا أن تعمل على االستفادة القصوى من تلك
التقنيات ،باألخذ بالتطورات الحادثة في البيئات الرقمية مثل الذكاء االصطناعي
وتحليل البيانات واالستبقاية في الرؤى والتخطيط وتقديم الخدمات ،وهو ما من
شأنه أن ُيمهد الطريق أمام حكومة رقمية ذكية حقيقية.

ومن هذا املنطلق ،يأتي هذا الكتاب ،لدعم املتخصصين واملمارسين واملهتمين،
لفهم بعض أهم مكونات الحكومة الرقمية التي من شأنها أن تعزز وتسرع من
وتيرة برامج التحول الوطنية .ويسعى في الوقت ذاته بأن يكون بمثابة مرجع
رئيس لألطراالستراتيجية وآليات التنفيذ نحو ّ
التحول الرقمي الحكومي بمفهومه
املتكامل والشمولي املرتكز على املواطن واملستهدف تمكينه وإشراكه في تطوير
مجتمعه.

الحكومة الرقمية الذكية ال بد أن تستهدف في املقام األول توافر الخدمات
والراحة واألمان في البيئات الرقمية ،خاصة على منصات الهواتف الذكية
واألجهزة املتنقلة والتي أصبحت اليوم الوسيلة الرئيسية واملفضلة للجمهور
لالندماج بالعالم الرقمي.

معالي السفير /محمد محمد الربيع
األمين العام
مجلس الوحدة االقتصادية العربية
جامعة الدول العربية

وذلك سيدفع ببداية حقبة جديدة في مجال التقارب بين سياسات إصدار وثائق
“الهوية الوطنية” واستراتيجيات الحكومة الرقمية ،واالعتماد على “أنظمة إدارة
الهوية الرقمية” لتوفير معايير أعلى لحماية هويات املستخدمين وخصوصياتهم
ً
في البيئات الرقمية ،وضمان موثوقية وأمن املعامالت بدءا من الوصول إلى
الخدمات وحتى إتمامها.
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لم تعد الحكومات تملك خيار
االنتظار أو التأخر في مواكبة
التحوالت العالمية نحو الرقمنة،
في ظل اإلمكانات الهائلة
للتكنولوجيات الرقمية في تطوير
أداء الجهاز الحكومي.

مقدمة

تسعى الحكومة الرقمية بمفهومها الكلي والشمولي لتكوين فهم دقيق للعالقات
املعقدة بين األطراف املعنية املختلفة ()Stakeholders؛ من األجهزة الحكومية
واملواطنين ومؤسسات القطاع الخاص ،بهدف إيجاد نماذج عمل وحلول مبتكرة
لتلبية املتطلبات والتحديات االجتماعية واالقتصادية ،وغيرها من املؤشرات
التنموية على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية.
وهو ما يتضح معه ضرورة االنتباه إلى أال تقتصررؤية راسمي السياسات في خطط
التحول إلى الحكومة الرقمية على مجرد تحسين الخدمات ،وتوفير التكاليف،
ورفع الكفاءة التشغيلية ،بل يجب أن تسعى إلى تطوير وتمكين نماذج عمل
جديدة في كافة القطاعات (العمل ،والتعليم ،والصحة ،البنى التحتية ،إلخ)،
وينبغي أن توفر املزيد من الفرص للمواطنين للمشاركة في رسم السياسات،
ً
ُّ
فضال عن دورها املتغير في توقع وطرح الخدمات بشكل استباقي وبمعايير الجودة
التي يتوقعها املواطنون واملجتمع بل والتفوق عليها.
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وفي أي سياق للحكومة الرقمية ،تأتي التكنولوجيا في املقام األول واألبرز.
فالعنصرين الرئيسيين اللذان يتحكمان بمستوى التقدم والنجاح في مبادرات
الحكومة الرقمية معتمدان على )1( :االستخدام والتوظيف األمثل للتكنولوجيا،
و( )2مدى قدرة الحكومة على إنشاء القيمة املضافة منها.
وعلى الرغم من أن استخدام التكنولوجيا أصبح أقل اقتحامية وأكثر سالسة
عما كان عليه في السابق وذلك مع انتشاروسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا
املعلومات خاصة األجهزة الذكية واملحمولة ،إال أن التباين الحالي في نسب القدرة
على الوصول إلى شبكة اإلنترنت سواء كان ذلك بسبب عدم امتالك املهارة أو
القدرة املادية ،ما زال من بين أهم التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول
املتقدمة والنامية.
وهو ما يعني بأن الحكومة الرقمية لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها األول ،وهي
خدمة كافة الشرائح السكانية .األمر الذي أصبح يتعين معه على الحكومات
مواجهة هذا التحدي الذي بات يعرف بـ «الفجوة الرقمية» ()Digital Divide
والتي تأتي ضمن األسباب الرئيسية في االنقسام والتباين بين الطبقات املجتمعية
وارتفاع مستويات الفقر وتراجع التعليم والظروف االجتماعية واالقتصادية
ككل.
ً
مفهوم الحكومة الرقمية يركز أيضا على تطوير وتجويد وتقويم الخدمات
العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافـية واألمنية ،وتحقيق املساواة
والعدالـة ،وهو ما يتطلب معه بالضرورة التركيز على املتطلبات الفردية للمواطن
واملجتمع ككل.
ً
وهو ما يستلزم معه أيضا تناغم مشاريع الحكومة الرقمية في نظام إيكولوجي
يجمع العناصر الثالثة املكونة األساسية وهي :املوارد بكافة أشكالها والعمليات
والتكنولوجيا.
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وال بد لهذه املكونات الثالثة أن تعمل بنسق وثيق لتحقيق االستفادة القصوى
في رفع مستوى األداء واإلنتاجية وامليزة التنافسية في الخدمات العامة ،ومدى
القدرة على االلتزام بمبادئ الشمول ( )Inclusiveواإلتاحة ()Availability
والكفاءة(  ( )Efficiencyوالشفافية ( )Transparencyواملساءلة (�Accountabili
 )tyواالستمرارية (.)Continuity
وفي هذا السياق ،تمثل الهوية الرقمية ( )Digital Identityإحدى أهم العناصر
ً
الرئيسية لنجاح برامج الحكومة الرقمية ،جنبا إلى جنب تأمين االتصاالت
والشبكات الرقمية واملعالجة السرية للبيانات الشخصية واملعامالت.
ً
ً
مطلبا رئيسيا ،ولتكون
وجود منظومة موثوقة لهوية رقمية موحدة لألفراد بات
اآللية املرجعية التي يمكن من خاللها التحقق من صحة وموثوقية الهوية الفردية
واملعامالت في البيئات االفتراضية ،باإلضافة إلى توفير التجربة الرقمية السلسة
التي يمكن معها تطوير األنشطة االقتصادية ،خاصة وأن وجود ملفي تعريفي
رقمي فريد سيشكل أداة تعريف مشتركة يمكن استخدامها للوصول لجميع
خدمات اإلدارات الحكومية والقطاعين العام والخاص.
وهنا يتضح لنا بأن األبعاد املختلفة ملشروعات الحكومة الرقمية ُمعقدة للغاية،
وتستلزم وجود جهة إشرافية مركزية نشطة تعمل وفق إطارتنظيمي معتمد على
تكوين ورؤية “الصورة الكلية” ،ويتم من خالل هذا اإلطار مراقبة وقياس وتقييم
املخرجات والنتائج والتأثير الناتج على القطاعات املختلفة وبما يدعم اتخاذ
القرارات املستنيرة.
وال شك بأن تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في التحول الرقمي الحكومي -
والتي تعد من بين أفضل املبادرات على مستوى العالم  -قد ساعدتها في تحسين
وتطوير مؤشراتها في تحقيق مستهدفات التنمية املستدامة مثل :االقتصاد،
والطاقة ،والبنية التحتية ،والتمكين االجتماعي ،والرفاهية ،والتنمية ،والتحضر.
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ً
وتعد األطر الرقمية التي تتبناها دول املجلس من املنظومات الذكية األكثر تطورا
على مستوى العالم .ويرجع السبب في املقام األول هو تمكن الدول الستة في
إنشاء منظومة متقدمة للهوية الرقمية وآليات ذكية للتأكد من الهوية الفردية
سواء كان ذلك في البيئات املادية التقليدية أو االفتراضية.
ما هو الجديد اليوم؟ تعمل دول العالم على تمهيد الطريق للمراحل األولى
واملبكرة لتطبيق مفهوم جديد مرتبط بالحكومة الرقمية وهو ما بات ُيعرف اآلن
بإسم الحكومة املتنقلة ( ،)Mobile Governmentوذلك في ظل تطور البنية
الشبكية الالسلكية مثل شبكات الجيل الخامس( 1 )5Gوالتطور الهائل في
مواصفات وقدرات األجهزة املحمولة 2في تشغيل التطبيقات واملنصات الرقمية.
ومع التقدم الحاصل في ميادين الحكومة املتنقلة ،فإنه من املتوقع أن تشهد
ً
ممارسات الحكومة الرقمية ككل وظائف أكثرتقدما ،بما في ذلك إمكانية مشاركة
ً
املواطنين واملجتمع في اتخاذ القرارات وبما يسهم في التأثير إيجابا على االستقرار
والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
وسنقوم في هذا الكتاب بمحاولة تكوين فهم عام للواقع الحالي ملمارسات الحكومة
الرقمية ،واالطالع على بعض النماذج واملمارسات التي يمكن من خاللها تطوير
تصاميم مبتكرة للحكومة الرقمية.

ً
 .1تواجه شبكات اتصاالت الجيل الثالث والجيل الرابع حاليا تحديات في دعم تطبيقات املنازل واملباني الذكية واملدن الذكية
والحوسبة السحابية والعمل والخدمات عن بعد وغيرها من املجاالت .ويأتي الجيل الخامس من تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة
( )5Gلتوفير شبكة السكلية تعمل بأسرع  100مرة من شبكات الجيل الرابع في نقل ومعالجة كميات هائلة من البيانات ،وتوفر
بيئة ذكية وموثوقة تربط األفراد واألجهزة اإللكترونية .ويتوقع أن يصل عدد املشتركين في هذه الشبكة إلى  2مليار مشترك
بحلول عام  ،2025وأن تساهم في تسريع التحول الرقمي ملؤسسات القطاع العام والخاص واعتماد متزايد للقطاعات املختلفة
على التكنولوجيات املتقدمة املعتمدة على هذه الشبكات ،وبما يمكنها من تعزيز أدائها وإنتاجية املوظفين والكفاءة التشغيلية
والتنافسية والربحية.
 .2تحتوي الهواتف الذكية الحديثة واألجهزة اللوحية واملحمولة على أنظمة تشغيل متطورة ،وواجهات تفاعلية تعمل باللمس،
وكاميرات ذات جودة عالية ،وميزات عالية التقنية مثل :التعرف على الوجه والصوت ،وغيرها .كما أن تطور الهواتف الذكية
بات ينبئ عن ثورة حقيقية خاصة مع تحولها إلى الوسيلة املفضلة في التواصل االجتماعي وإجراء املعامالت الرقمية واألنشطة
التجارية.
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الفصل

التحول إلى الحكومة الرقمية
السيناريو العالمي
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الحكومة الرقمية معنية بتقريب
المسافات بين األجهزة الحكومية
والمواطنين
جانب
من
والمجتمع من الجانب اآلخر،
وتطوير أدائها وخدماتها بشكل
أكثر ابتكار ًا وفعالية وكفاءة
وشفافية ومساءلة ،وأن تعمل
في الوقت ذاته على مواكبة
فرص التحول الرقمي وتقديم
قيمة حقيقية وملموسة في
تنمية المنظومة االجتماعية
واالقتصادية.

التحول الى الحكومة الرقمية  -السيناريو العالمي

تئن األنظمة االقتصادية والسياسية هذه األيام تحت وطأة الضغوط الهائلة في
جميع أنحاء العالم .وال تزال منظومات العمل الحكومي التقليدية واالستدامة
املالية من بين التحديات التي تمثل مخاطر كبيرة ملدى قدرة الحكومات على
ً
التكيف مع املتغيرات .كما تمثل هذه التحديات اختبارا للحكومات لفاعليتها
واستمرارها في القيام بالوظائف املتوقعة منها  -من وجتهي النظراملحلية واملجتمع
الدولي  -وذلك في ظل تراجع معدالت النمو وتدهور األوضاع االجتماعية
واالقتصادية في جميع أنحاء العالم؛ املدفوعة باألزمات االقتصادية املتعاقبة
خاصة األزمة الصحية الراهنة (كوفيد .)19
ومنذ عام  ،2013شهدت منطقة الشرق األوسط اضطرابات اجتماعية واسعة
النطاق ،مع شعور عام بالقلق املتزايد بشأن قدرة الحكومات على ضمان
استمرارية الخدمات العامة واألنشطة االقتصادية ،في خضم ركود النمو
االقتصادي العالمي.
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كما تسببت هذه االضطرابات في تقلص القدرة التنافسية لدول املنطقة
بشكل كبير ،خاصة في املجاالت املتعلقة باالبتكار ،وكفاءة سوق العمل ،ونمو
األسواق املالية ،وحجم السوق ،وهو ما جعل دول هذه املنطقة تدرك أنه ينبغي
تحقيق املكاسب من خالل التعاون في بنى تحتية مشتركة ،ومؤسسات أكثر
كفاءة وشفافية ،إلى جانب االهتمام بتطوير األنظمة التعليمية املتوافقة مع
االحتياجات املتغيرة ملجتمعاتها.
ُّ
التحولية الرئيسة في عدد من دول املنطقة في االنتقال
وتمثلت بعض االتجاهات
من مبدأ التركيز التام على معالجة وحل مشكالت وتحديات معينة ،إلى مبدأ بناء
قدرات تنافسية ،وتطوير نماذج أعمال وأنشطة اقتصادية تدعم أسس التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
كما وتواجه دول الشرق األوسط بشكل عام مشكلة انخفاض مستوى املهارات
ً
وفقا للمعايير العاملية ،وهو ما نشأ عن قلة االهتمام واإلنفاق في مجال البحث
والتطوير واالبتكار مقارنة بالدول االقتصادية املتقدمة ،مما أدى إلى تقييد قدرة
هذه الدول على التنويع االقتصادي ،وعلى إمكانتها للخروج من دائرة االقتصار
على احتياطيات النفط ،وااللتفات إلى قطاعي املعرفة والخدمات.
كل هذه املعطيات تستدعي بالضرورة إعادة النظر في الكيفية التي يتم فيها
استخدام الثروة الناتجة عن احتياطيات الطاقة واملوارد األخرى لضمان تحول
ُ
اقتصادات املنطقة بثبات إلى الرخاء املستدام ،ولكي تصبح اقتصادات قائمة
على املعرفة واالبتكار.
ولضمان النجاح في هذا املسار ،ال بد من إجراء العديد من اإلصالحات لتحسين
كفاءة األنظمة الحكومية والتجارية وانفتاحها .وعندما تبدأ هذه اإلصالحات
ً
ً
في أن تؤتي ثمارها ،فإنه حينها ستدفع دول املنطقة لتحتل موقعا رياديا متزايد
األهمية على الساحة الدولية.
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من مبدأ التركيز التام على معالجة وحل مشكالت
وتطوير نماذج أعمال وأنشطة اقتصادية وتحديات
معينة ،إلى مبدأ بناء قدرات تنافسية ،تدعم أسس
التنمية االجتماعية واالقتصادية.

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
واﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻷﻋامل

ﻣﻦ

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ
وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ

إﱃ

الشكل رقم ( :)1اتجاهات التحول الرقمي
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 1.1التحول الرقمي واالصطدام بواقع المؤسسات

تحتاج الحكومات إلى تطوير
وتبني عقلية جديدة تتحدى الفكر
النمطي ،وتستطيع من خاللها
التفكير بمنظور مختلف وبهدف
إيجاد حلول مبتكرة تتجاوز الحلول
البديهية والمعالجات الشكلية،
واتخاذ قرارات أكثر ذكاء ًا تؤدي إلى
نتائج تنموية أفضل.

لكي تثمر اإلصالحات الحكومية املطلوبة ،من الضروري أن تصبح أنظمة
وعمليات الحوكمة الرقمية املؤسسية أكثر كفاءة وشفافية .وعالوة على ذلك،
فإنه في ظل الوتيرة املتسارعة التي يتغير بها العالم اليوم ،تحتاج القيادات ُ
العليا
ّ
يمكنها من صنع قرارات
فى أي دولة إلى أن تتوفرلها املعلومات بسهولة ويسر ،وبما ِ
سريعة ومستنيرة .وهو ما يبرز أهمية توظيف أنظمة عمل ذكية(  (�Business In
 ،)telligenceلتحليل البيانات والتفاعالت ،وبما يساهم في التحسين املستمر
لألنظمة والعمليات واتخاذ القرارات التصحيحية املطلوبة.
أما على املستوى التشغيلي ،ومع استمرار الضغط على املوازنات املالية ،يتعين
على الحكومات التركيز على تقديم املزيد من الخدمات إلى جمهورها بتكلفة
أقل وأداء أفضل .وهو ما يستلزم من جانب إحالل جميع األنظمة والعمليات
غير الضرورية في مختلف اإلدارات الحكومية ،وبما يتيح التكامل بين اإلدارات،
ويمحو الحدود بينها ،ويوفر تجربة َّ
موحدة للمتعاملينُ ،ويساهم بشكل أكبر في
تعزيزمؤشرات القدرات التنافسية للدولة ككل ،وتعزيزثقة املستثمرين فيها.
ولكن مع البطء املالحظ في ُّ
تكيف الحكومات مع التكنولوجيات الجديدة،
وبالنظر إلى الوتيرة السريعة التي تتطور بها هذه التكنولوجيات ،واستعداد
املواطنين لالعتماد على املنصات الرقمية املتوائمة مع رغباتهم فى الحركة
ً
أيضا في حاجة ّ
ماسة إلى التحول إلى مثل هذه
والتنقل ،أصبحت الحكومات هى
املنصات التكنولوجية ،والتي ستمكنها من التواصل مع املتعاملين بوسائل مبتكرة
وأكثرفعالية.
املتغيرات الراهنة أصبحت تدفع باتجاه تبني نماذج متطورة جديدة للحكومة
الرقمية ،وتبتعد عن الواقع السائد الذي يتعامل مع املواطنين ككتلة غيرمتمايزة
من املتعاملين.
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 2.1التركيز على المواطن (المتعامل)  ...شرط التحوّل إلى
الحكومة الرقمية

إن النماذج واألطر األولى من الحكومة الرقمية ،التي تتعامل مع املتعاملين
باعتبارهم كتلة واحدة غيرمتمايزة لم تستطع تحقيق ما كانت تطمح إليه خطط
وسياسات التحول الرقمي.
وأظهرت الشبكات االجتماعية سمة مهمة للمنصات الرقمية الفاعلة وهي
نجاح الحلول ذات الطابع الخاص أو الشخ�صي ( )Personalized Solutionsأو
املصممة حسب الطلب ( )Custom Personalizationوذلك من خالل توظيف
آليات متقدمة لتحليل البيانات وتتبع السلوك وتحديد الفجوات وفرص
التحسين في تقديم الخدمات.
ومن هنا ،فإن سياسات الحكومة الرقمية الراهنة يجب أن تأخذ هذا املسعى
بجدية أكبر ،وتطوير قدراتها حول تفضيالت وغايات املتعاملين وتقديم تجارب
مخصصة لهم تتمتع بالطابع الشخ�صى.
ُوي َ
الحظ بأن املفاهيم التقليدية السائدة حول تصميم وتقديم الخدمات العامة
املعتمدة على الرؤية اإلدارية الحكومية ( )Department-Centricلم تعد مجدية
في ظل متغيرات العصرالرقمي ومفاهيم ومقاييس خدمة املتعاملين التي أصبحت
تتطلب نماذج التجارب الشخصية واملشاركة في خلق القيمة.
ً
فاألمر ببساطة يعني بأن تصميم املنصات الرقمية يجب أن يكون ديناميكيا
ليظهر ما يقرره ويريده املتعامل وليس كما تريده املؤسسة املزودة للخدمة ،بل
3
وأن تعمل بشكل مشابه ملنصات أمازون وعلى بابا على سبيل املثال.

ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

الشكل رقم( :)2مفهوم محورية املتعامل
وال يخلو هذا التحول املنشود من صعوبات في كيفية تنفيذه ،وتكييفه مع
َ
املعامالت فقط،
النماذج الحكومية التقليدية التي تعتمد على إنجاز وإتمام
ً
وهو ما يظهر جليا في آليات التعامل والتفاعل الحكومية الحالية مع متطلبات
املواطنين (املتعاملين)؛ باعتبار أن تقديم الخدمات مجرد َ
معامالت أو صفقات
متمايزة ومنفصلة.

ً
 .3من بين األسباب التي جعلت من موقع أمازون وعلى بابا من املواقع الناجحة هو في استراتيجياتها التي تضع املتعامل أوال والتميز
في خدمة املتعاملين وإرضائهم ،من حيث سرعة االستجابة وتلبية طلباتهم ،وتوفيرما قد يرغبون به وتوفيرالخصومات والعروض
الترويجية األقرب إلى تفضيالتهم .وهناك الكثير من اآلراء التي تدعو الحكومات إلى نسخ مبادئ هذه املمارسات ونماذج العمل في
منظومات األجهزة الحكومية.
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النماذج القائمة على مثل هذه املبادئ تحد من فرص خلق القيمة و إضفاء
الطابع الشخ�صي على املعامالت .بينما تفرض النماذج واالتجاهات العاملية على
الحكومات ضمان مشاركة أوسع للمواطنين في إيجاد القيمة ،واالبتعاد عن النهج
القائم على “إنجاز َ
املعامالت” ،واالنتقال إلى “بناء عالقات” مستمرة مع املواطنين
(.)From Transactional to Relational Experience

في ظل تقدم الفكر اإلنساني
المدعوم بمفاهيم وتكنولوجيات
الثورة الصناعية الرابعة ،أصبح
من غير الممكن إحداث تحول
أو إصالح حقيقي في منظومة
العمل الحكومية دون إشراك
المواطنين والمجتمع في إيجاد
القيمة المضافة.

َ
“املعامالت” ً
جزءا ال يتجزأ من الحكومة الرقمية .ولكن
بالطبع ،ستظل بيئات
التحول الرقمي يتطلب التحول إلى مفهوم بناء العالقات مع أصحاب املصالح
والتطوير املستمر للقدرات وفي البحث والتطوير من أجل تقديم منتجات
وخدمات استباقية وتعزيزالتجربة الشخصية املميزة للمتعاملين.
ُ
َوت ّبني مثل هذه النماذج املوجبة للمشاركة املستمرة للمواطنين أو جمهور
املتعاملين وأصحاب املصلحة في عمليات إيجاد القيمة ،من شأنها أن تساهم
ّ
تمكين الحكومات من الحصول على معلومات تفصيلية ودقيقة حول مدى
في ِ
استفادة املواطنين األفراد من الخدمات وفهم تفضيالتهم ،إضافة إلى مجموعة
ُ
من الخصائص األخرى ،التي يمكن أن تساعد في التحسين املستمر في عمليات
تقديم الخدمات العامة ،وفي صناعة القرارات.
ً
ومثل هذه النماذج من شأنها أن تؤدي أيضا إلى مستويات أعلى من الوالء وتمكين
حصول املتعاملين وأصحاب العالقة نسبة أكبرمن القيمة الدائمة .وهنا ،تتحول
القيمة املستهدفة من “املعاملة” ذاتها ،إلى حل رقمي مثالي يهدف إلى خلق فرص
4
جديدة ومبتكرة وتحسين جودة الحياة الرقمية.

 .4مصطلح “جودة الحياة الرقمية” يغطي جوانب توفر وسرعة االتصال باإلنترنت عبر الهواتف واألجهزة املتنقلة بتكاليف
معقولة ،وضمان جودة خدمات الحكومة الرقمية وقوانين األمن اإللكتروني وحماية البيانات .وبالنظرإلى التقارب بين دوائرعمل
العالم املادي (الذي نعيش فيه) واالفترا�ضي (اإللكتروني) الذي بدأنا نتحول إليه ،فإن هذا املصطلح ال بد من قرائته في سياق
املفهوم العام لـ “جودة الحياة” الذي يرصد كيف يرى الفرد نفسه وأسرته ومكانته في مجتمعه من حيث الثقافة وأنظمة القيم،
ورضاه عن الصحة والتعليم والتوظيف والثروة واألمان والحرية ،والبيئة ،ومدى تحقيق أهدافه وتوقعاته ومعاييراهتماماته.
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 3.1تحديات التحول إلى الحكومة الرقمية

ّ
ّ
يمس كل جانب من جوانب أنظمة
التحول ملمارسات الحكومة الرقمية
َ
العمل والهياكل املؤسسية ،ومن ث َّم ،فإن ذلك يتطلب االهتمام بإصالح كامل
االستراتيجية الحكومية ومستهدفاتها.

01

ومثلما قد تؤدي مشاريع التحول إلى إحداث نقالت إيجابية جوهرية وهائلة ،فإنها
كذلك تنطوي على تحديات عديدة ُومعقدة قد تظهر في كل مرحلة من مراحل
التحول.

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

02

05
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
/ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

03

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ً
تتمثل املرحلة األولى في “ابتكارالخدمة” والذي يأتي مدفوعا باحتياجات ورغبات
املتعاملين ،حيث تتعرف املؤسسات الحكومية وتحدد الحاجة إلى خدمة معينة،
وتقوم بتطويرها لتلبية متطلبات محددة وبصفة عامة لتخدم جميع الفئات
املستهدفة.

ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

04

الشكل رقم ( :)3مرتكزات التحول إلى الحكومة الرقمية
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ولتكوين فهم أدق حول مثل هذه التحديات التي قد تعترض مشاريع التحول،
لننظر إلحدى النماذج املبسطة والتي تصور مراحل التقدم في الحكومة الرقمية
في أربعة مراحل رئيسية:

املرحلة الثاني مرتبطة بـ “تقديم الخدمة” ،وإتاحتها للفئات املستهدفة ،مع مراعاة
خصائص هذه املجموعة وإمكاناتها ،والعوامل التي تؤثر فى قراراتها وتفضيالتها
حول القنوات األنسب لتقديم الخدماتُ .وي ُّ
عد عنصرشمولية الخدمات( (�Inclu
 )sivenessأحد القيم األساسية التي ينبغي االهتمام بها في هذه املرحلة لضمان
إشراك كافة شرائح املجتمع.
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كما تتطلب هذه املرحلة إيجاد ميثاق املواطن أو املتعامل ()Citizen Charter
والذي يبين حقوق وواجبات كل من املتعامل والجهات الحكومية ،إلى جانب
توفر اتفاقيات مستوى الخدمة ( ،)Service Level Agreements, SLAsالتي
تضمن مقاييس ومستويات توافرالخدمة وتجربة املتعاملين ،كما يراها ويتوقعها
املواطنون.
04

01
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

02

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
03

أما املرحلة الثالثة فهي تتضمن تحقيق الهدف الرئي�سي للخدمة املبتكرة ،وهو
تمكين الوصول واستفادة املتعاملين املُستهدفين من خالل آليات «الحصول
على الخدمة» .وينبغي في هذه املرحلة إيجاد واالتفاق على الكيفية التي يتم من
5
خاللها تأكيد هوية املتعاملين على املنصات الرقمية.
 .5في الوسائل التقليدية لتقديم الخدمات ،يتوجب التواجد والحضور الشخ�صي للمتعاملين وتقديم طلباتهم عن طريق التعامل
املباشر ( )Over the Counterفي مراكزونقاط الخدمة .وتعتمد هنا عملية التأكد وتوثيق املعامالت عن طريق التفحص البصري
للوثائق والبيانات وهوية املتعامل ،بينما يستصعب ذلك في البيئات الرقمية .ويعد هذا التحدي بين أهم التحديات الرئيسية التي
تواجه مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص.
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الجدول ( :)1التحديات املرتبطة باملراحل األربعة لتطوير خدمات الحكومة
الرقمية

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

الشكل رقم ( :)4املراحل األربعة للتحول في تقديم خدمات الحكومة الرقمية
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ويلخص الجدول التالي التحديات املرتبطة بكل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﺗﺤﻮﻝ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

وتتمثل املرحلة الرابعة في القدرة على جمع وتحليل بيانات الخدمة وإعداد
التقارير واستخدامها في تطوير وتحسين املنظومة الخدمية ككل .كما تشمل
هذه املرحلة حل املشكالت بكافة أنواعها والتي قد تنشأ بين مقدمي الخدمات
واملتعاملين ،والتعامل مع متطلبات األدلة إلثبات صحة الشكاوى ومدى قانونيتها.

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ).(Third-Party
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ) (Integrated Servicesﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ”ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ”.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
) ,(Ubiquitous Servicesﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.

ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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 4.1منظور األطراف المعنية – أصحاب المصالح
()Stakeholders

يلخص الشكل رقم ( )5أوجه االستفادة املكتسبة من مبادرات التحول إلى
الحكومة الرقمية من وجهة نظر وتوقعات املؤسسات الحكومية وقطاع األعمال
واملواطنين واملتعاملين.

التحوالت الرقمية لم يعد من
الممكن معها إدارة وتصميم
الخدمات في صوامع منعزلة
عن بعضها أو تطوير الخدمات
وفق تصورات ورؤى القيادات
المؤسسية منفردة حول أولويات
ومضامين المبادرات الرقمية.

ا��ﻜﻮﻣﺔ
ز�ﺎدة اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ.
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﻓﻖ.
اﻟﺒ�ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وا��ﺪﻣﺎت
اﳌﺸ��ﻛﺔ.
اﻧﺨﻔﺎض ﺗ�ﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ا��ﺪﻣﺎت.
ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮ�ﺎت رﺿﺎ
اﻟﻌﻤﻼء.
ذ�ﺎء اﻷﻋﻤﺎل

اﳌﻮاﻃﻨﻮن

اﻟﺸﺮ�ﺎت

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻ�ﺴﺎق.
ﺗﺤﺴ�ن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
اﻷﻣﻦ وا��ﺼﻮﺻﻴﺔ.
اﻟﺮاﺣﺔ وﺳهﻮﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﺗﺨﺼﻴﺺ إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ
ا��ﺼﻮل ﻋ�� ا��ﺪﻣﺔ.
إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ ا��ﺼﻮل ﻋ��

ا��ﺪﻣﺔ �� أي وﻗﺖ وﻣ�ﺎن.

ذ�ﺎء اﻷﻋﻤﺎل.

ﺗﺤﺴ�ن ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ.
�ﻌﺰ�ﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ واﳌﻮاﻓﻘﺎت.
ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺼﺎر�ﺢ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﺮ�ﻊ واﳌﻮﺛﻮق
ﻣﻦ هﻮ�ﺔ اﳌﻮاﻃﻦ.
ﺗﺤﺴﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻼء.
ذ�ﺎء اﻷﻋﻤﺎل

الشكل رقم ( :)5نظرة املؤسسات الحكومية وقطاع األعمال واملواطنين تجاه
مشاريع التحول إلى الحكومة الرقمية
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 5.1االنطالق نحو االتساق والموائمة االستراتيجية
()Strategic Alignment

في املجمل ،تظهر التقارير العاملية بأن اإلدارات الحكومية تعمل ومنذ فترة طويلة
ً
بشكل أشبه ما تكون إلى الصوامع املنعزلة ()Silos؛ وأن ذلك ناتج عن عدم وجود
رؤية شمولية على املستوى الوطني.
فمن خالل تقييم املمارسات املختلفة في جميع أنحاء العالم ،توضح التقارير
بأن اإلدارات الحكومية قد انتهجت سبيل التعامل مع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كاستراتيجية أقرب ألن تكون “فنية” األبعاد وعلى مستوى خاص
باملؤسسة ،أكثر من كونها استراتيجية عامة تحاول تحقيق مستهدفات األجندات
الوطنية.
ً
ً ً
كما وتوضح هذه التقارير اختالفا وتباينا كبيرا في مستويات النضج التكنولوجي
بين اإلدارات الحكومية املختلفة .وهو األمر الذي بات يتطلب التخطيط
والتنسيق واملراقبة و التقييم املشترك على املستوى الفيدرالي واملحلي لضمان
اتساق املخرجات والنتائج مع املستهدفات وفي جميع املستويات.
وذلك يتطلب تطوير برامج عمل ( )Digital Blueprintsمشتركة تستمد منها
الدوائرالحكومية موجهات خططها واستراتيجياتها الرقمية وتعتمد عليها لتحقيق
املوائمة والتكامل.
ً
وهنا تظهر أيضا أهمية البنى التحتية العامة للمؤسسات (Federal Enterprise
 )Architecturesكإحدى العناصر الرئيسة لتحقيق االتساق بين املؤسسات
الحكومية .كما وتأتي منظومة إدارة “الهوية الرقمية” على رأس أولويات وخدمات
مثل هذه البنى التحتية املشتركة لسد الفجوات املرتبطة بالخصوصية واألمان
وتحسين التجربة الرقمية.

إضافة إلى ذلك ،فإن معايير التوافق البيني بين األنظمة الحكومية وإمكانية
مشاركة البيانات ( )Interoperabilityمن شأنها أن تساهم في التكامل بين
اإلدارات ،وجعل الخدمات أكثر كفاءة ،وتحفيز مزيد من اإلبداع واالبتكار في
إنتاج الخدمات الرقمية.
 6.1المحفِّزات والعوامل المشجِّعة األساسية

التحول إلى الحكومة الرقمية ،يعني إحداث تغيير كلي وشامل في طريقة عمل
الحكومات ،وفي الطريقة التي يصل إليها ويحصل بها املواطنون على الخدمات
املُ َّ
قدمة.
ويحتاج مثل هذا التغيير الهائل وبهذا الحجم إلى االستفادة من عوامل «الدفع
والجذب» Push and Pull(( 6والتي عادة ما تكون بغاية التداخل والتعقيد.
املقصود من هذه العوامل في سياق الحكومة الرقمية هو مجموعة من ()1
ُ
األسباب التي ُت ّ
حفز أو تجبر األفراد واملؤسسات الستخدام تكنولوجيات أو
منصات أو نماذج خدمات رقمية محددة (عوامل الدفع) و( )2األسباب التي قد
تجذبهم إلى تحوالت رقمية محددة (عوامل الجذب).
عوامل الجذب قد تتمثل في التطورات التكنولوجية التي ال يمكن تجاهلها بل
ً
تفرض نفسها ،أو عندما يكون التغيير مطلبا من املتعاملين أو املوظفين لتوفير
بيئات رقمية جديدة أو توفير أدوات وحلول رقمية لتبسيط العمليات وحل
املشكالت التي يواجهونها.
بينما قد تتمثل عوامل الدافع على سبيل املثال في اإلنفاذ الحكومي للقوانين
واللوائح للتغييرفي اتجاه الرغبة الحكومية.
مساو له في املقدار ومعاكس له في االتجاه .أي أن عوامل الدفع
 .6مستمد من مصطلح فيزيائي ينص على أنه لكل فعل رد فعل
ٍ
والجذب قوتان متعاكستان ،وأنهما يحركان األشياء في اتجاهات مختلفة.
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وتظهر ممارسات الرقمنة بأنه من الضروري إيجاد أهداف واضحة للحلول
التكنولوجية والكيفية التي ستساهم من خاللها في خدمة شرائح مختلفة من
املجتمع .فاالندفاع نحو تكنولوجيات محددة وفق تصورات حكومية ملا يريده
املجتمع لم تعد مجدية بل أشبه ما تكون بحامل املطرقة الذي يرى كل البراغي
مسامير!
وذلك يتطلب من الحكومات العمل على إيجاد العوامل الجاذبة التي تبين من
خاللها مزايا التحول الرقمي ،وتشجيع اإلدراك في املجتمع نحو تقبلها ،وهو ما لن
يحدث إن لم ترتبط بالدوافع الذاتية لألفراد .وذلك يعني بأن هذه العوامل يجب
أن تبحث وتجيب عن تساؤالت الغرض والحاجة من التطبيق من وجهة نظر
املواطن وقطاع األعمال واللذان يعدان املحرك الرئيس لألنشطة االقتصادية.

أمثلة على اهتمامات وتساؤالت املواطنين
• هل ُي ّ
حسن النظام من جودة حياتي؟
ِ

أمثلة على اهتمامات وتساؤالت قطاع األعمال
• هل يقلل النظام من تكلفة العمليات؟
• هل أحصل على االعتمادات والتصاريح بطريقة أسرع؟
• هل يمكنني التحقق من هوية عمالئي ،واتمام اجراءات املصادقة
للمعامالت
• الرقمية  -حسب القوانين واألنظمة  -بطريقة أسرع ،وبطريقة موثوقة؟
ُ ّ
مكنني النظام من خدمة عمالئي بطريقة أكثر استجابة لطلباتهم
• هل ي ِ
الخاصة؟
• هل يمكن للنظام أن يقلل من االحتيال بدرجة كبيرة؟
هل سيكون التغيير ً
مكلفا في تنفيذه؟
•

• هل النظام أكثرمالءمة لى؟
ُ
ست َ
نجزأموري في وقت أقل؟
• هل
ً
مضطرا للذهاب إلى إدارات أو مكاتب عديدة؟
• هل يعني النظام أنني لست
• هل يضمن النظام حصولي على جميع املزايا دون أي معوقات؟
• هل يمكننى التنبوء بالخدمات وهل تستجيب ملطالبى؟
• هل سأضطرلدفع املزيد مقابل الخدمات التي يوفرها النظام الجديد؟
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بطبيعة الحال ،إذا ما توافرت القناعة لدى املواطنين وقطاع األعمال بأن مزايا
ُ
التغيير أقيم من حيث التكلفة املتكبدة والجهد املبذول ،فسيبادرون في أفضل
ً
السيناريوهات للتغيير حتما .بيد أن أي تغيير جوهري ،قد يقاومه الجمود( (�Iner
 7)tiaاملترسخ في النظام بأكمله.
َ
ومن ث َّم ،فإن على الحكومات االعتماد على عامل قوة الدفع عن طريق اللوائح
والقوانين التشريعية والتنظيمية الالزمة ،ويتعين على السلطة التنفيذية ،أن
توفربشكل أولي ما يكفي من هذه القوة أو الزخم للتغلب على هذا الجمود لتكون
هناك بداية جيدة لالنطالق نحو التحول.

في ظل المتطلبات الفردية
لتجربة مميزة وأكثر انفراداً؛
لم يعد من الممكن للحكومات
تطوير خدماتها وفق القول
السائد“ :مقاس واحد مناسب
الجميع”.

ً
 .7مستمد أيضا من مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة وكذلك الجسم املتحرك في خط مستقيم بسرعة
ثابتة ،ما لم تؤثر بهما قوة لتغيير ًحالتهما من السكون إلى الحركة؛ وهو ما يعني عجز األجسام عن تغيير حالتها الحركية بنفسها
ألنها تميل للمحافظة والبقاء ساكنا.

50
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ولكي تصل مركبة التغيير إلى وجهتها املنشودة  -أي التحول إلى الحكومة الرقمية
 بشكل أكثرسرعة وكفاءة ،ينبغي أن نسلك الطريق الصحيح واملناسب ،ووجودعوامل تمكينية تساهم في التقدم السلس واملرن.

وفيما يلي بعض العوامل التمكينية الرئيسية للتحول إلى الحكومة الرقمية:
• البنية التحتية املشتركة ،مثل:
 البوابة الوطنية للمصادقة الرقمية (E-Authentication/Validation)Gateway
 خدمات تأكيد الهوية الرقمية ()Federated Identity Services البنية التحتية للمفاتيح العمومية ()Public Key Infrastructure, PKI•
•
•
•
•
•

52

التنسيق والتخطيط املركزي
منظومة الحلول التكنولوجية
توافراملوارد البشرية املاهرة
البينة التحتية العامة للمؤسسات ()Federal Enterprise Architecture
معايير وإرشادات التوافق البيني لألنظمة ومشاركة البيانات(  (�Interoper
)ability
مراقبة األداء واإلنجازوالتقييم املركزي.
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مفهوم الثقة والخصوصية
على الشبكات الرقمية اصبح
أمرأ يعرقل المشاركة الرقمية
وبناء عالقات أعمق وأفضل
بين األفراد ومزودي الخدمات.
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 7.1تعزيز مفهوم الثقة ()Trust Establishment

يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات في تقديم الخدمات
الرقمية ،في كيفية إيجاد الثقة بين مقدمي الخدمة وطالبيها .ويصعب هذا األمر
ُ َ
اف أو تدخل مباشر
بوجه خاص في الحاالت التي تقد ُم فيها الخدمات دون إشر ٍ
من املوظفين ،كالخدمات الذاتية ،وهي بيئات عمل تتطلب وجود آليات فعالة
لتأكيد الهويات الفردية عن ُبعد لتمكين الوصول إلى الخدمات.
وهنا ،يأتي دور التكنولوجيا ،التي يمكن أن تساهم بآليات التحقق الذكية لتأكيد
الهوية الرقمية ،وتحقيق الترابط في املثلث االستراتيجي للتحول الرقمي بين
األنظمة والعمليات ،والتكنولوجيا ،واألفراد لتحقيق مستويات الثقة املطلوبة
وإتمام وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية بفاعلية وموثوقية.
الممارسات العالمية

وعلى مدار العقد املا�ضي ،تقود دول مثل الدنمارك وكوريا الجنوبية وفنلندا
وإستونيا الثورة الرقمية ( ،)Digital Revolutionوذلك بفضل التحوالت
الجذرية التي قادتها هذه الدول في ميادين املعامالت الحكومية الرقمية ،وتطوير
ُ
العديد من َ
معامالت الخدمة الحكومية املنمذجة اآلمنة واملقدمة إلى مواطنيها
عبرالشبكات الرقمية (.)Government-to-Citizen, G2C

وقد َّ
طبقت العديد من الحكومات مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وغالبية
الدول األوروبية ودول أخرى أنظمة متقدمة لتحديد الهوية الفردية واملعتمدة
على القياسات الحيوية (كبصمات األصابع والوجه والعين) لتسهيل الحركة في
املطارات والتحكم في أمن املباني وتمكين الخدمات الرقمية الذاتية.
كما أن بعض الدول العربية مثل اإلمارات ،وعمان ،والبحرين ،وقطر وعدد من
الدول األخرى في الشرق األوسط كانت من بين أبرز الدول التي أطلقت برامج
الهوية الرقمية على نطاق واسع لدعم توجهاتها في مشاريع التحول الرقمية.
ً
جهودا هائلة ،وخصصت
وبصفة عامة ،بذلت الحكومات في العقد املا�ضي
موازنات مالية كبيرة لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتعزيز الجوانب املرتبطة باألخالقيات واملسؤوليات والخصوصية والشفافية
واألمان واملوثوقية.
واهتمت الحكومات بمشاريع لتطوير أنظمة متقدمة لـ «ملفات تعريف الهوية
الرقمية» ( ،)Digital Identity Profilesبهدف تعزيزاملعاييراألمنية والبروتوكوالت
املستخدمة لتأمين املعامالت وتوفير مستوى أعلى من املوثوقية واالعتمادية
ملزودي الخدمات من مؤسسات القطاع والخاص.

8

وتظهر املمارسات العاملية االعتماد املتزايد على إصدار الشهادات الرقمية
( )Digital Certificatesلتعزيز مستويات الثقة في البيئات اإللكترونية خاصة في
مشاريع بطاقات الهوية الذكية (.)Smart ID Cards

 .8الشهادة الرقمية عبارة عن مستند إلكتروني ترتبط فيه بعض البيانات التعريفية مع مفاتيح تشفير متقدمة لتأكيد هوية
الجهاز أو الشخص لتأمين االتصال على الشبكات الرقمية .وبدأت كثير من الحكومات في إصدار شهادات رقمية وربطها بهويات
األفراد الشخصية املادية مثل بطاقات الهوية والبصمات واالعتماد عليها في تسهيل اجراءات التحقق من الهويات في البيئات
الرقمية.
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اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ

اﻷﻣﺎن واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟ�ــ� ﺗﻠ�ــ�م ﺑﻠﻮاﺋــﺢ وﻣﻮاﺛﻴــﻖ ﻋﻤــﻞ ﺗﺤ�ــ�م
ﺧﺼﻮﺻﻴــﺎت اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ�ــن �ﺸــﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟ�ــ� ﻳﺠــﺐ
ﺟﻤﻌهــﺎ وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌهــﺎ ،ﺗﻤﻠــﻚ ﻗــﺪرة أﻓﻀــﻞ
ﻟ��ﺼــﻮل ﻋ�ــ� اﻟﺘﺼﺮ�ــﺢ اﻟــﻼزم ﻣــﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠ��ــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ

02

01
اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺑﺘــ�ﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﺗﺜ�ــ� أﺳــﺌﻠﺔ أﺧﻼﻗﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
وأ��ــﺎ ﺗﻤﻨــﺢ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺰ�ـ ًـﺪا ﻣــﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت واﻟﺴــﻠﻄﺔ.
و�ﺘﻄﻠــﺐ هﻨــﺎ ﻣــﻦ ا��ﻜﻮﻣــﺎت ﺗﺼﻤﻴــﻢ اﺳــ��اﺗﺠﻴﺎ��ﻢ
ﺑﻤﺴــ��ﺪﻓﺎت ﺗﺨــﺪم رﻓﺎهﻴــﺔ اﳌﻮاﻃﻨ�ــن واﳌﺘﻌﺎﻣﻠ�ــن،
واﻟــﺬي ﺑــﺪورﻩ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﺤﻘــﻖ ﻣﺴــﺘﻮ�ﺎت أﻋ�ــ� ﻣــﻦ
اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وا��ﺘﻤﻊ

الشكل رقم ( :)6مرتكزات الثقة في املنظومات الرقمية

ﻣــﻊ ز�ــﺎدة اﻟﻮ�ــ� ﺑﺎ��ﺎﻃــﺮ اﻟﺴــﻴ��اﻧﻴﺔ وز�ــﺎدة
اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋ�ــ� اﻷﺟهــﺰة اﻟﺬﻛﻴــﺔ ،ﺗﻤﻴــﻞ ﺛﻘــﺔ
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ�ــن �ﺸــ�ﻞ أﻋ�ــ� ﻧﺤــﻮ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟ�ــ�
�ﺴــﺘﺨﺪم أﺣــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت �ــ� ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ��ــﺎ
ﻟ��ﻔــﺎظ ﻋ�ــ� أﻣــﻦ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴــﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ��ــﺎ
وﺧﺪﻣﺎ��ﺎ

03

04

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻳﻤﻜــﻦ أن �ﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣــﻮل اﳌﻤﺎرﺳــﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ إ�ــ� ﺟﺎﻧــﺐ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻹﻓﺼــﺎح اﳌﻘﺪﻣــﺔ
ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت �ــ� ﺑﻨــﺎء اﻟﺜﻘــﺔ �ــ� ﻧﻮاﻳــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ
و�ﺸــهﺪ ﺟﺎذﺑﻴــﺔ أﻋ�ــ� ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ ﻣﻨﺘﺠــﺎت وﺧﺪﻣــﺎت
رﻗﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ا��ﻮدة

9

)9. Albinson et al. (2019
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الفصل

مُ س ّرعات التحول إلى الحكومة
الرقمية
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التحول إلى الحكومة الرقمية
مسعى طويل األجل وال يمكن
تخيل أن التقدم فيه يسير في
خط مستقيم ،وهو ما يستدعي
بالضرورة تطوير المفاهيم
والقدرات وتطوير نماذج عمل
قائمة على النتائج وعلى النحو
الذي يلبي تطلعات األفراد
والمجتمع.

مُ َ
سرِّعات التحول إلى الحكومة الرقمية

تتمثل ُمسرعات التحول الرقمية ( )Digital Acceleratorsفي إعادة بناء أنظمة
عمل املؤسسات الحكومية وتصميم نماذج عمل فريدة ومبتكرة قائمة على
تسريع النتائج ،وتحفيز االبتكار ،وتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع
الحكومي والخاص.
ُ
وتثبت التجارب العاملية بأن ممارسات التحول إلى الحكومة الرقمية ال بد أن
تأخذ في االعتبار “الصورة الكلية” واألبعاد االجتماعية واالقتصادية ،وذلك قبل
رسم اإلطارالعام ملُ ّ
سرعات التحول الرقمي.
وأنه من األهمية اتباع منهج استراتيجي مرتكزعلى بناء القدرات والبحث والتطوير
املستمر .كما أن القدرات الرقمية ال تتمثل في مكننة اإلجراءات والعمليات أو
إيصال الخدمات إلى املواطنين فحسب ،وإنما في تحقيق متطلبات ورغبات كافة
املكونات االجتماعية بالسرعة واملرونة واالستباقية.
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 1.2النموذج المفاهيمي للحكومة الرقمية

أثناء محاولة الحكومات تطوير نماذج عمل للتحول الرقمي ،ينبغي وكما أشرنا
إليه وضع أساس مفاهيمي شمولي ( )Conceptual Foundationللمستهدفات
املأمولة.
وتتطلب هذه املرحلة تطوير خطط واستراتيجيات التحول املعتمدة بشكل كبير
على البيانات املستقاة من مزودي الخدمات واملصادر األخرى ،وهو ما يوضح
أهمية خطط جمع البيانات والتركيز على الكيفية التي من خاللها يمكن تحقيق
الترابط والتكامل على مستوى قواعد البيانات واألنظمة الحكومية.
ثم أنه يجب أن َي ْن َ
ص ُّب التركيز بعدها على تحديد وتطوير قنوات نقل وإيصال
هذه الخدمات إلى املواطنين ،وذلك بالتزامن مع العمل في تمكينهم وضمان تفاعل
جميع األطراف املعنية في البيئات الرقمية.
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من الضروري أن تُخض َع
ِ
نفسها
المنظومات الحكومية
لعمليات التحسين والتطوير
المستمر لتتمكن من تلبية
المجتمع
ورغبات
متطلبات
المتغيرة ككل.
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ً
وفي جميع هذه املراحل ،ال بد أن تشكل “التغذية الراجعة” ( )Feedbackأداة
رئيسية للتعلم وتقييم وتقويم جودة الخدمات الرقمية وخاصة في مدى قدرة
هذه الخدمات على تحقيق املستهدفات االستراتيجية.

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀﴽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

الشكل رقم ( :)7دائرة التطويروالتحسين املستمرللخدمات الرقمية
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 2.2التحوّل إلى الحكومة الرقمية

ممارسات رقمنة الخدمات تنطوي في جوهرها على تغيير وتيسير طريقة تقديمها
بالتما�شي مع التطورات التكنولوجية املتسارعة .وهو ما يفرض بدوره تطوير
منظومات عمل ديناميكية تستطيع التحديث املستمر ومواكبة الطبيعة املتغيرة
للمجتمعات وأسواق العمل من حيث األفكار والسلوك سواء لألفراد وقطاعات
العمل املختلفة.
ثم أن االنتشار العالمي الواسع للهواتف املحمولة واألجهزة املتنقلة بات من
املمكن معه تحقيق متطلب تقديم الخدمات الرقمية على مدار الـ  24ساعة
ً
وبغض النظرعن مكان املتعامل .ولكن ذلك أصبح يفرض أيضا تحديات إجرائية
معقدة لضمان التحول اآلمن في التعامالت الرقمية.
وال بد لراسمي السياسات التفريق بين دورين رئيسيين يكونان ويؤسسان للحكومة
الرقمية :وهما (“ )1الدور الحكومي” و( )2ما يستوجب “الرقمنة”.
وينبغي النظر إلى ُم ّ
كون «الحكومة» من حيث وظيفتها في حماية وتنظيم وتسيير
شؤون املجتمع وتعزيز املشاركة املدنية في البيئات الرقمية .بينما تتطلب
«الرقمنة» توظيف التكنولوجيات كأداة ممكنة تدعم الجاهزية الرقمية.
وكال املكونين ال بد أن يعمال إلى جانب بعضهما لتحسين الظروف االجتماعية
واالقتصادية التي تدور في املجمل حول جودة حياة السكان ،وهو ما يستوجب
معه وضع إطارعمل استراتيجي ( )Strategic Frameworkإلدارة التحول السلس
والناجح إلى الحكومة الرقمية.
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لم تعد الحكومات تملك
األريحية للعمل بنفس أنماط
العمل التقليدية ،بل أنها
غدت مُ لزمة لتبني عقلية إدارية
حديثة تعمل بمفهوم التطوير
واالبتكار المستمر لكي تستطيع
القيام بوظائفها ،وتحقق من
خاللها المتطلبات التنموية
الوطنية والتقدم االجتماعي
واالقتصادي ،وتحسين جودة
الحياة في مجتمعاتها.
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ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
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ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ
ﻋﻮﺍﻣﻞﺍﻹﺳﺮﺍﻉ
ﻋﻮﺍﻣﻞ
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ
ﻫﻮﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺗﻌﻤﻞ
ﺗﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻓﻔﻲ
ﻓﻔﻲ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ،
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ،
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ!
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ!
ﺃﺟﻞﺃﺟﻞ
ﻣﻦﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻭﺧﺎﺭﻃﺔ
ﻭﺧﺎﺭﻃﺔ
ﻣﺨﻄﻂ
ﻣﺨﻄﻂ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
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الشكل رقم ( :)8مرتكزات ومكونات اإلطارالعام إلدارة التحول
إلى الحكومة الرقمية
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 1.2.2إطار عمل إلدارة التحوّل إلى الحكومة الرقمية

من الضروري أن تتما�شى خطط “املسرعات الرقمية” ()Digital Accelerators
مع الطبيعة الديناميكية لألدوات التكنولوجية املشغلة لإلطار العام (  (�Frame
 )work Objectsوالخارطة التنفيذية للحكومة الرقمية .فمن الصعوبة بل من
املستحيل االعتماد على هيكل إداري ثابت للتحول إلى الحكومة الرقمية في ظل
َت ُّ
غير مفاهيم تقديم الخدمات ومعايير التميز في خدمة املتعاملين وسرعة تطور
التكنولوجيات.

وذلك يبين أهمية توفير وتأهيل جميع املوارد بكافة أشكالها واإلمكانات املطلوبة
لضمان نجاح واستدامة املبادرات ،وتبني آليات التحسين املستمر الهادفة لرفع
مستويات رضا املتعاملين من األفراد وقطاعات األعمال وتحقيق املستهدفات
الوطنية.

ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ

كما أنه وفي املسعى املتمثل في تحقيق رفاهية املواطن وسعادته باعتبارهما من
األهداف األساسية واملحورية ملبادرات ومشاريع الحكومة الرقمية ،فال بد من
اتساق تلك املبادرات واملشاريع مع األهداف واألجندات الوطنية.
كما يستوجب من الحكومات العمل املستمر على تقييم املخرجات والنتائج من
خالل عدسة التأثير ودرجة التقدم ،والتصحيح والتغيير باتجاه تحقيق األهداف
وقياسات العائد من االستثماروالقيمة املحققة (.)Generated Value

ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ،
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

وال بد أن تتزامن سلسلة الجهود باتجاه تطوير شبكة حكومية تضمن التشغيل
البيني بين قواعد البيانات الحكومية ومنظومة العمليات بين الدوائر املختلفة،
من أجل تقديم خدمات متكاملة للمتعامل وبدرجة الفاعلية والتأثيراملتوقعة.
ومن هنا ،وكما هو بديهي ،فإن عملية إدارة التغيير ()Change Management
ً
ً
تلعب دورا رئيسا في خارطة طريق التحول الرقمي ،سواء كان ذلك في إدارة
التوقعات ( )Expectations Managementأو في ضمان االنتقال السلس إلى
األوضاع املستهدفة الجديدة (.)New Status Quo
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ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ،ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ،
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
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 3.2عوامل الدفع والجذب

10

من امللموس والواضح بأن هناك العديد من عوامل “الدفع والجذب” املؤثرة في
ّ
مشاريع
التحول إلى الحكومة الرقمية .وسنقوم في هذا السياق تسليط الضوء
على األجيال الخمسة للحكومة الرقمية والتطور املنعكس على منظومة الخدمات
في القطاع الحكومي ومجتمع األعمال.

الحكومات أشبه ما تكون اليوم
وكأنها أصبحت بين المطرقة
والسندان؛ مطرقة المتغيرات
العالمية وسندان االحتياجات
التنموية المتصاعدة.

الجيل األول من الحكومة الرقمية كان يركز على االستفادة من تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت في تحسين كفاءة اإلجراءات في الجهات الحكومية ،من
خالل أتمتة ودعم العمليات ،واالستفادة من االنتشار واالستخدامات املتنامية
لشبكة اإلنترنت كبيئة ممكنة للتعامالت الرقمية.
ً
أما الجيل الثاني ،كان أكثراعتمادا على عامل “الجذب” املتمثل في تطور الصورة
الذهنية وانتباه املؤسسات حول اإلمكانيات التكنولوجية في رفع األداء والقدرات
ً
املؤسسية .وأصبحت املمارسات العاملية مصدرا لألفكار وتوجيه عمليات البحث
والتطوير البتكار الخدمات ،وتزامن مع تسابق الشركات العاملية لتسويق الحلول
التكنولوجية الجديدة.

 .10إدارة التغيير بين عوامل الدفع والجذب .يشير قانون نيوتن في قانونه الثالث عن الحركة بأنه“ :لكل فعل رد فعل مساو له
ومعاكس له ”.ويلخص هذا القانون اتجاه املجتمعات اإلنسانية حول التغيير؛ فالبشر بطبيعتهم ال يرغبون بالتغيير ،وعندما
يضطرون لذلك (بسبب “عوامل دافعة” نحو التغيير) ،فإنهم يلجأون للمقاومة ،ألنه يتولد لديهم شعور تلقائي بالقلق من القدرة
على التوائم مع املتغير الجديد ،وصعوبة الخروج من دائرة العادات الروتينية وتغيير السلوك .وهنا يأتي دور “عوامل الجذب”
لتمكين التغيير ،والتي تواجه الطبيعة البشرية للتغيير بالفهم والتقدير وتسليط الضوء على الجوانب والفرص اإليجابية التي قد
تنتج من التغييروتساهم في التقدم نحوه.
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في الجيل التالي ،سيطرت عوامل متنوعة من “الدفع والجذب” إلى االستفادة من
املعلومات واملراجعات ( )Feedbackاملستقاة من املمارسات الحكومية والعاملية
لخطط التحول الحكومية خاصة حول أوجه وفرص تحسين منظومات الخدمات
العامة وإمكانات االستفادة من الحلول التكنولوجية املختلفة في تحسين تجربة
املتعاملين واالرتقاء باألداء املؤس�سي ،وتعزيزالشفافية واملساءلة.
ّ
ّأما الجيل الرابع ،فقد شهد تكون نموذج رقمي متكامل ،بحيث أصبحت فيه
عمليات الرقمنة معتمدة على عمليات البحث والتطوير( (�Research and Devel
 )opmentواملرتكزة على متطلبات تمكين مقدمي الخدمات في القطاعين العام
والخاص .كما وساهمت نماذج العمل الرقمية في هذه املرحلة إلحداث اقتران
وثيق في العالقة والتواصل بين الحكومة واملتعاملين واألطراف املرتبطة األخرى،
إضافة إلى تعزيز مستويات التعاون األفقي 11بين الدوائر الحكومية املتجسد في
تنفيذ املشروعات التطويرية املشتركة.
ويدعو الجيل الخامس (والذي يعبرعن املرحلة الحالية) إلى مزيد من التكامل بين
األنظمة القائمة على النماذج الشبكية ( ،)Networked Modelsالهادفة للجمع
والتنظيم والتحليل اآللي للبيانات بقصد فهم كيفية تحسين املنتجات والخدمات
التي تلبي رغبات وتطلعات املتعاملين واألطراف املعنية بالشكل األمثل .وتأتي قوة
الصلة والتركيز على املتعاملين ( )Customer Focusفي صدارة أولوليات خطط
تطوير شبكات الخدمات الحكومية املتكاملة ،والتي تتطلب إيجاد روابط متينة
في املشروعات املشتركة بين الدوائرالحكومية.

 .11التعاون أو التكامل األفقي يمتد إلى ما بعد التركيز على العمليات الداخلية في املؤسسة ،وليشمل مقدمي الخدمات اآلخرين
وجميع الشركاء في سالسل القيمة.
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في هذا السيناريو الناضجُ ،ينظر إلى اإلطار التنظيمي والتكنولوجيا على أنهما
عامال الدفع الرئيسان لتطوير الخدمات املعتمدة على البيانات وحلول املنصات
املتكاملة املستهدفة لتحسين التفاعالت مع املتعاملين وإيجاد مصادر إليرادات
وقيمة جديدة .في حين ُيشكل الطلب االجتماعي ( ،)Social demandوالتجربة
الشخصية ( )personalized experienceعاملي “الجذب” الرئيسين هنا.
والستيعاب الحكومة الرقمية لهذين املطلبين ،تكمن ضرورة إيالء املزيد من
االهتمام بعوامل «الجذب» .فكما نرى من املمارسات العاملية الناجحة ،بأن
املشاريع واملبادرات الرقمية تعتمد على تصميم نظم عمل براجماتية تأخذ
باالعتباراملزج بين عوامل “الدفع” الناتجة عن التطورات في الحقل التكنولوجي،
وعوامل “الجذب” الناتجة عن احتياجات وتوقعات فئات املجتمع املتغيرة .وهنا
تكمن فكرة عامة مفادها :أن أي تغيير اجتماعي جديد يجب أن يدعمه عامال
التكنولوجيا والطلب االجتماعي.

كما أتاحت هذه التكنولوجيات فرص لتكوين نماذج أعمال جديدة من خالل
إمكانيات أعلى إلدارة البيانات مع سياسات البيانات املفتوحة (،)Open Data
وتطبيق الرقابة اآللية على مصفوفات التفويض والصالحيات وحماية البيانات.
وفي الوقت الذي ُت ّ
خفف فيه خطط التحول الرقمية من حدة التعقيدات
ً
اإلجرائية ،فهي تحاول أيضا تغييراملفاهيم السائدة لحماية الخصوصية الفردية
ً
واألمن اإللكتروني؛ إذ ترتبط مشكالت األمن في الفضاء الرقمي غالبا بآليات
التحقق من هوية املتعاملين في البيئات الرقمية لغايات السماح بوصولهم إلى
الخدمات الحكومية .وهو ما يلقي بمزيد من الضغط على مشاريع التحول الرقمي
ً
لبناء الثقة في الفضاء الرقمي (كما أوضحناه سابقا) وبشكل مشابه ملا هو الحال
في العالم املادي الذي نعيش فيه؛ في ظل تطور أساليب االحتيال والجرائم في
املعامالت.

ولكن في قطاع الخدمات العامة ،من املالحظ وجود فجوة بين “الطلب االجتماعي”
ووتيرة التغيير البطيئة في املشاريع الحكومية للتحول املؤس�سي (Organization
 .)Transformationعلى سبيل املثال ،تتمتع املؤسسات الحكومية من الناحية
القانونية بمجاالت تخصصية عادة ما تمنحها الصفة االستقاللية واإلنفراد في
العمل 13،وهي من بين األسباب الرئيسية املعيقة لعمل الحكومة الرقمية وتحقيق
التكاملية في الخدمات الحكومية.
ً
وفي العقد األخير تحديدا ،أوجدت الحلول التكنولوجية وسائل عديدة ومتنوعة
للخروج من مسارات اإلجراءات البيروقراطية والروتين الحكومي وتجاوز تحديات
الربط اإللكتروني بين قواعد البيانات الحكومية ،دون املساس بالسلطات أو
الهياكل التنظيمية للمؤسسات أو التدخل في عمليات صنع القرار.
ُ
 .13تمنح املؤسسات الحكومية والعامة صفة الشخصية االعتبارية وهومصطلح قانوني يستخدم العتبارها كيانات لها شخصيتها
املستقلة ،والتي تعتبركيانات لها شخصية مستقلة وذمم مالية وتتحمل االلتزامات املنسوبة إليها وحدها دون مؤسسيها.
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 4.2مزايا تقديم الخدمات والحوافز

من منطلق ما تعرضنا له ،فإن عوامل “الدفع والجذب” في الحكومة الرقمية من
شأنها أن تقدم مزايا مشجعة لجميع األطراف املعنية ( .)Stakeholdersفعلى
سبيل املثال ،يمكن ملبادرات التحول الرقمي أن تساعد في تقليل التكلفة ورفع
الكفاءة التشغيلية من خالل تبسيط اإلجراءات والحد من األخطاء في تقديم
الخدمات.

أصبح من المُ لح والضروي على
الحكومات بناء قدرات تنافسية
جديدة مستدامة ،وتطوير نماذج
تشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية
ومرونة للصمود في وجه األزمات،
باإلضافة إلى التموضع الدولي على
الخارطة االقتصادية والسياسية
العالمية المتغيرة في ظل
االجتياح العولمي الغير مسبوق
في كافة القطاعات وعلى جميع
األصعدة.
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كما أنه ومن شأن مثل هذه املبادرات أن تعزز مستويات التنسيق بين الدوائر
الحكومية وتحقيق معاييرالحوكمة والشفافية وفي االمتثال وإنفاذ القوانين.
لكن األهم ،ومن وجهة نظر املواطنين أو املتعاملين ،تتمثل املزايا الرئيسة التي
قد يرتأونها من الحكومة الرقمية في الخدمات األكثر مالءمة واألسرع واألكفأ في
ً
االستجابة الحتياجاتهم ورغباتهم ،فضال عن خفض التكلفة التي قد يتكبدونها
جراء التنقل الشخ�صي بين الدوائر الحكومية للوصول إلى املعلومات وتخليص
املعامالت.
أما من وجهة نظر قطاع األعمال ،فقد ينظر إلى مبادرات التحول الرقمي من
عدسة قدرتها في تعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف
تطويرالخدمات وتحسين بيئات ممارسة األعمال.
وعلى املستوى الوطني فإن من بين املزايا الرئيسية تكمن في إنشاء القيمة املتكونة
من زيادة إنتاجية املعامالت الناشئة عن سهولة التفاعالت الجديدة مع الدوائر
الحكومية  -خاصة في مجاالت التجارة اإللكترونية  -وتحسين جاذبية املناخ
االستثماري العام.
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وال تقتصر هذه الفوائد على هذه العناصر فحسب ،بل أنها تتجاوز ذلك في كونها
ً
تساعد أيضا في تحسين مستويات املعيشة والنمو االقتصادي وعكس صورة
إيجابية عن األداء العام للحكومة من حيث تحقيق العدالة ومحاربة الفساد.

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ
ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺣﻠﻮﻝ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻸﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ازداد اهتمام الحكومات وراسمي
السياسات بشكل الفت حول
ابتكار الخدمات ،وخاصة في
ظل التأثير الهائل لهذا المجال
في دعم المنظومة االقتصادية.

الشكل رقم ( :)11بعض من أهم مزايا التحول الرقمي في القطاع الحكومي
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 5.2ابتكار خدمات رقمية خارج الصندوق

االبتكار في القطاع العام يتأثر بعوامل مختلفة ،منها عوامل داخلية مرتبطة
باملؤسسات ،وأخرى خارجها .وتتراوح متطلبات االبتكار ما بين انعكاس لتوجهات
السياسات الحكومية ،ومطالب األطراف املعنية ،واألخرى املدفوعة بالتطورات
ً
الجديدة التكنولوجية ومتطلبات املؤسسات واألفراد ،الذين يبحثون دوما عن
فرص لتحسين طريقة أعمالهم وتسييرشؤونهم.
ً
وسيكون هناك دائما ضغوط داخلية وخارجية على القطاع العام لتحفيز مزيد
ً
من االبتكار لتمكين الحكومات من أن تصبح أكثر مرونة وتنظيما .وعلى األرجح
سيزداد مستوى االبتكار الحكومي في السنوات القادمة في ظل ما يشهده العالم
من متغيرات هائلة .ولكن النجاح هنا يتطلب وضع أنظمة مشجعة تعترف وتكافئ
الفكرالتطويري الذي عادة ما يكون غيرمألوف وخارج الصندوق.
كما أن دور القيادات املؤسسية في التأسيس لبيئات عمل داعمة لالبتكار أمر
يستوجب معه إعادة النظر في آليات االختيار والتعيين التي يجب أن تأخذ في
االعتبار القدرات املعرفية والتنفيذية للقيادات في وضع الخطط االستباقية
وبناء الثقافة املؤسسية الداعمة ،وتطوير املوجهات االستراتيجية ،واالستثمار
في تدريب وتأهيل وتمكين املوارد البشرية ،وتبني فلسفة االبتكار لدعم التحول
املؤس�سي.
ثم أنه من الواضح من التقارير العاملية ،بأن فكرة االبتكار في القطاع الحكومي
ً
مطلبا ال يمكن تجاهله ،مع َت ّ
بات
كون الثقافة العامة حول أهمية االبتكار،
ً
ُ
وباعتباره مدخال للتغيير سواء كان ذلك في طريقة تنفيذ األعمال أو تطوير
الخدمات واملنتجات أو إنشاء القيمة االجتماعية واالقتصادية.
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في املجمل ،يمكن التمييزبين خمسة أنوع رئيسية لالبتكار:
• االبتكار الذي يشتمل على تغييرات في سمات منتجات الخدمة وتصميمها،
إلى جانب عمليات اإلنتاج ،بما في ذلك تطوير التكنولوجيا ذات الصلة
واستخدامها واإلضافة إليها.
• االبتكارفي تقديم الخدمات ،ويشتمل على طرق جديدة أو بديلة ألداء املهام،
أو تقديم الخدمات ،أو التفاعل مع املتعاملين بغرض توفيرخدمات محددة.
• االبتكارات التنظيمية واإلدارية والتي تشتمل على طرق جديدة أو بديلة
لتنظيم أنشطة املؤسسة املزودة للخدمة.
• االبتكار املفاهيمي والذي يتجلى في طرح مهام وآراء عاملية ،واستراتيجيات،
وأسس منطقية جديدة.
• االبتكار في تفاعالت األنظمة والتي تشتمل على تحسين طرق التفاعل ،أو
إيجاد طرق جديدة للتفاعل مع قواعد املعرفة واملؤسسات األخرى.

إدارة االبتكار في القطاع العام يجب أن تهدف بشكل أسا�سي إلى التصدي
ً
ً
للتحديات االجتماعية؛ نظرا ألنها تمثل التحديات الرئيسة التي تتطلب مجهودا
ً
ً ً
عاما كبيرا .ووفقا لذلك ،قد يتطلب التفكير والتشغيل اإلبداعي أساليب مرتكزة
على املتعامل ومعتمدة على قاعدة معرفية وخبرات عميقة.
ُوي ُّ
عد تمكين املواطنين ركيزة أساسية لضمان إيجاد حلول استباقية تقوم على
أساس تكوين القيمة ،وتكون متماشية مع السياق العالمي .ولهذا السبب ،من
املفيد التعاون مع ممثلي املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية وإشراكهم في
صياغة سياسات التحول الرقمي.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات
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ويمكن ً
أيضا تنفيذ مشاريع التجريب واالختبار على نطاق واسع (Large-Scale
 )Experimentation and Testingلنشر الثقافة الرقمية الجديدة بين األفراد
والقطاعات املختلفة وتعزيزالوعي بأهمية االبتكاروأثاره.
وال بد من التعامل بحذرعند االرتقاء من املشروعات التجريبية ()Pilot Projects
وقبل تعميمها ،ألنه وفي حال كانت النماذج التجريبية والعينات التي تتم معايرتها
خاطئة أو غيرمكتملة األركان ،فيمكن أن تؤدي بطبيعة الحال إلى فشل املبادرات
الرقمية ،وهو ما نراه بالظاهرة املتكررة التي ما زالت الكثير من الحكومات غير
منتبهة إليها ،بل وتفسرأسباب عدم نجاح كثيرمن املشروعات الحكومية.
بالنسبة للقطاع العامُ ،ي ُّ
عد تبني االبتكارات ودمجها في األنشطة املؤسسية
ُ
امل ّ
جرد نفسه .ففي بعض
ومنظومة الخدمات أكثر أهمية من مفهوم االبتكار
ُ
األحيان ،تمحى التجارب الصغيرة الناجحة بسرعة بسبب عدم وجود صلة أو
أهمية بالنسبة إلى املتعاملين أو املجتمعّ ،
مما يؤدي إلى عدم االعتراف بقيمتها
ُ
املضافة أو تقديرها.
ً
عالوة على ذلك ،من املالحظ بأن كثير من ممارسات االبتكارات الحكومية غالبا
ً
ما تكون بطيئة في االنتشار نظرا لعدم وجود حوافز جيدة تدفع الستخدامها،
إضافة إلى الحواجزاملعرفية األخرى.
وهنا مرة أخرى ،تواجه عمليات إدارة االبتكار مشكالت البيانات املنعزلة (Data
 )Silosفي العالقات األفقية والرأسية للعمليات والخدمات بحيث تصبح حتى
ً
الشبكات الرقمية املثالية حال غيركافي لتنظيم والوصول اآلني للبيانات.
وتتعرض أنشطة االبتكار في املؤسسات لعوائق مختلفة وترتبط بعوامل
ً
اجتماعية ،وفنية ومالية .تاليا نسرد بعض األمثلة على هذه املعوقات.
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ً
مقاومة التجديد :غالبا ما يتميز القطاع العام بالبيرواقراطية والروتين،
من حيث املمارسات اإلدارية واألدوار الثابتة .ولذلك ،فإن أي عملية ابتكار
ً
قد تؤدي بطبيعتها للتحفظ في تبنى أي تغيير مستجد ،خاصة عندما يكون
ً
ً
االبتكار خارجيا – أي مدفوعا من مؤسسة حكومية أخرى ،أو من القطاع
الخاص للوصول إلى التكامل في خدمة ما.
ً
وغالبا ما ُينظر إلى التأثير املنهجي لالبتكار والتغيير على أنه عائق غير مرحب
به داخل املؤسسات .وقد يؤدي االفتقارإلى الحواربين مختلف أجزاء النظام
العام ،على املستوى الرأ�سي أو األفقي ،وبين مختلف املجموعات والوظائف
املهنية إلى إعاقة االبتكارومنع انتشاره.
غياب املوارد أو عدم كفايتها :تعتبر هذه السمة بوجه عام ،هي العائق
الرئيس أمام االبتكار .وال ينحصر مفهوم املوارد فى الدعم املالي فحسب،
ولكنه يمتد ليشمل افتقار املهارات الالزمة ،أو املوارد البشرية ،أو القدرة على
االستعانة بخدمات الدعم األخرى ،التي ربما تكون الزمة لتنفيذ االبتكارات.
املقاومة العامة للتغيير :من املفترض واملعلوم بأن عموم األشخاص
ً
يقاومون التغيير ،وهو ما قد نراه واضحا في مشاريع إعادة تنظيم طريقة
تقديم الخدمات العامة؛ ما يفسر عزوف عامة الناس أو حتى رؤية البعض
ً
بأن التغييرقد يمثل شكال من أشكال املخاطرة.
تكون املقاومة عند أعلى مستوياتها عندما ال يحظى الجمهور على سبيل
املثال باملعرفة الكافية حول الفائدة التي ستعود عليه نتيجة التغيير ،واألثر
املباشر الذي قد ينعكس عليه .ومع ذلك ،قد تكون بعض أنواع التغيير
موضع ترحيب أكثرمن غيرها من قبل متلقي الخدمات أو غيرهم من أصحاب
املصلحة املعنيين.
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سرعة التغيير وحجمه :تخضع اليوم اإلدارات والخدمات العامة لعدد
ً ُ
كبير من التغييرات الجذرية ،التي غالبا ما تسمى باإلصالحات الحكومية
(ً .)Government Reforms
وغالبا ما تؤدي اإلصالحات السريعة والكبيرة إلى
بيئات عمل غير مستقرة عندما ال تكون الرؤية املتوسطة أو طويلة املدى
واضحة في امليدان التنفيذي خاصة عند قيام القادة بالتسويق للتغيير من
منظور غامض وعام للغاية وبالتالي إفراغه من املعني.
وهو ما يؤدي بالتبعية إلى ّ
تكون انطباعات سلبية تضعف احتماالت نجاح
ٌ
توطين التغيير؛ وهي حالة عامة تعرف بـ “االجهاد الناجم عن االبتكار”(  (�In
)novation Fatigued؛ أي اإلرهاق الذي قد يحدث عند مجموعة من الناس
نتيجة املمارسات التي تركز على االبتكار بشكله السطحي ،وتفشل في توليد
ابتكارذات قيمة.
الحجم والتعقيد :يتألف القطاع العام من كيانات تنظيمية معقدة
وواسعة النطاق ،ويمكن لذلك أن يشكل في حد ذاته حواجز داخلية ّ
تعوق
االبتكار والتغيير .ويمكن أن تتكون هذه الحواجز من نقص وثغرات في
املهارات املطلوبة ،أو عدم وجود اتفاق واضح حول التغيير ،وكذلك صعوبات
في التواصل وإيصال وجهات النظربشكل دقيق .وفي مثل هذه البيئات بالكاد
يمكن تبني االبتكارات الصغيرة الناجحة أو توسيع نطاقها.
العزوف عن املخاطرة واملساءلة :توجد تحفظات متأصلة في القطاع
العام حول آليات تقديم الخدمات العامة ،وما يتعلق بإجراء أو تنفيذ أي
تغييرعليها.
وذلك مرتبط بالفكرة العامة لدى كثير من العاملين في القطاع الحكومي بأن
أي تغيير أو تجديد يعني زيادة احتمال املخاطرة والذي قد يهدد وظائفهم
ً
ً
ُ
أيضا .إضافة إلى ذلك ،ال تكافأ املؤسسات العامة عادة وخاصة تلك التي
يتابعها السياسيون ووسائل اإلعالم عن كثب ،بل تكون أكثر عرضة لالنتقاد
عن غيرها.
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لذلك ،فإن القيادات في قطاع الخدمات العامة يتبعون نهج حذر في تبني
أي تغيير قد يؤدي باإلضرار بصورتهم الشخصية أو املؤسسة ككل .ويبدوا
أن االعتقاد السائد حول ثقافة اللوم واملساءلة بات يضعف من مبادرات
التغيير الكبيرة ،خاصة في ظل الصعوبات التي قد يواجهها املخطط في إملامه
وتصويره لكامل التأثيرات املحتملة التي قد تنتج من عميلة التغيير.
العوائق التكنولوجية :تتمثل هذه العوائق في عدم توافر الحلول
التكنولوجية الالزمة لحل املشكالت القائمة بشكل واضح وصريح .والتحدي
الرئيس هنا يكمن في اعتقاد وتركيز كثير من املمارسات على أن التكنولوجيا
هي الحل في حد ذاتها ،دون فهم دقيق للمنظومة الكلية التي تعمل فيها .فتلجأ
املؤسسات للتركيز على النواحي التقنية في عمليات التنفيذ ،واعتبار هذه
ً
النواحي ابتكارا في حد ذاتها ،دون إيجاد ربط بينها وبين الحلول التي أوجدتها
مع املستهدفات االستراتيجية.

ُّ
افتقار املؤسسات للقدرة على التعلم :تفتقر املؤسسات باملجمل إلى

الهياكل أو اآلليات الالزمة لتعزيز التعلم ونشر املمارسات الجيدة داخلها.
وتتعدد أسباب ذلك ما بين توفر القدرات الالزمة إلعادة الهيكلة والتنظيم
املؤس�سيَ ،وت ّ
غير القيادات والعاملين بشكل مستمر ،وعدم مشاركة
املعلومات بحجة الحفاظ على السرية باملؤسسة ،وعدم تقييم السياسات
السابقة ونتائجها ،ومناهج العمل البيرواقراطية التي تتبع سالسل القرارات
الصارمة من املستويات اإلدارية العليا.

في حين أن األفكار املبتكرة قد يتم اكتشافها بالصدفة ،إال أن اتباع وتضمين
أسلوب منهجي كعنصر صريح ،وجزء أسا�سي من استراتيجية املؤسسة من شأنه
أن يؤدى إلى وضع السياسات واإلجراءات املناسبة ونشرها ،وفي تسهيل عمليات
تخصيص املوارد الالزمة ،وتقييم النتائج ونشر املعرفة والتغلب على كثير من
التحديات التي تم ذكرها.
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ومن املرجح أن يكون الستراتيجيات االبتكار الواضحة التي يسهل فهمها
واستيعابها من ِقبل موظفي املؤسسة على جميع املستويات ،تأثير أكبر في رفع
ً
مستوى االبتكارباملؤسسات ،مقارنة بغيابها.
ويجب أن ترتبط استراتيجية االبتكار بمدى تناسبها مع احتياجات وتطلعات
املؤسسة ،والتي قد تميل نحو األساليب التي تركز على توليد االبتكار داخلها أو
خارجها .كما أنه من األهمية االهتمام بدعم خطط االبتكار وتحفيزه من خالل
سياسات تتناول حماية امللكية الفكرية.
ومن هنا ،يجب النظر إلى إدارة االبتكار في سياق الرغبة الحكومية واملجتمع في
ً
ً
تقديم خدمات أكثر تركيزا على املواطن وهو ما قد يوفر فرصا أكبر لالبتكار .كما
يحتاج االبتكار إلى األخذ في االعتبار أجندة الشمول االجتماعي ،من أجل تقديم
خدمات شاملة وموحدة.
وبالطبع ،هذه التحديات التي تواجه االبتكار فيما يتعلق بالتحول إلى الحكومة
الرقمية ،ليست تحديات سطحية أو بسيطة ،بيد أنه يمكن التغلب عليها من
خالل التعاون املُ َّ
نسق ،وإقامة شراكات مؤسسية بين القطاعات املختلفة.
ّ
واملحسنة التي تتضمنها في تقديم
وتتطلب مبادرات االبتكار واآلليات الجديدة
الخدمات ،إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات مكاتب الدعم واملساندة (Back
 ،)Officesوإعادة هندسة وتصميم العمليات ()Process Re-engineering
واستخدام منصات تكنولوجيا املعلومات املتطورة ،وتبسيط وتحسين التفاعالت
مع املتعاملين.
كل هذه العناصر من شأنها املساهمة في توفير حلول وتطبيقات رقمية وقدرات
أكثرمرونة واستجابة الحتياجات األفراد واملجتمع.
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 6.2إمكانية الحصول على الخدمات في أي وقت وأي مكان

من املبادئ الرئيسية للحكومة الرقمية تكمن في توفيرقابلية الوصول إلى منظومة
ُ ّ
الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.باإلضافة إلى تطوير القدرات املمكنة لتحليل
واستخدام البيانات لتوفير خدمات شخصية ( ،)Personalized Servicesتتسم
بالكفاءة والتفاعل السلس مع متطلبات املتعامل.
ولكي تفي مشاريع الرقمنة بهذا االلتزام املتمثل في التوافر املستمر وواسع
االنتشار( )Ubiquitous Presenceوبناء القدرات املطلوبة ،يتطلب من الحكومات
تحقيق التكامل في بيئاتها التنظيمية والتشغيلية ورفع الوعي بالسياق العام
( )Contextللمستهدفات الرامية إليها.
وهنا نأتي ملفهوم ومصطلح هام يعرف بـ «الفجوة الرقمية» ،وهي تعني «الفجوة بين
مختلف األفراد واألسر املعيشية والشركات واملناطق الجغرافية ،على مختلف
املستويات االجتماعية واالقتصادية ،فيما يتعلق بفرص الوصول إلى تكنولوجيا
املعلومات ،واستخدام اإلنترنت».
ويشيع االعتقاد العام حول «الفجوة الرقمية» على أنها من املخاطر الرئيسة
املحيطة بمشروعات الحكومة الرقمية خاصة في املشاريع كبيرة الحجم ذات
الهياكل املعقدة واملعتمدة على التكنولوجيات الحديثة.
ً
ً
في السنوات األخيرة ،أصبحت الفجوة الرقمية موضوعا رائجا في خطابات
السياسات العامة ،واألبحاث األكاديمية ،ومناقشات املجتمع املدني حول العالم.
وقد كثفت الدول في العقدين املاضيين وفي جميع أنحاء العالم استثماراتها في
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،بافتراض أن فوائد تكنولوجيا املعلومات
ً
سوف تتدفق تلقائيا على مستوى املواطنين والشركات والحكومات إذا ما تم
إيجاد بنية تحتية قوية لها.
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ويميل ذلك االعتقاد بأنه وبسد فجوة االتصاالت الشبكية ()Connectivity Gap
سيساعد في تجاوز الفجوة الرقمية .ولكن في حقيقة األمر ،وإن كان االتصال
ً
ً
الشبكي ُي ّ
عد شرطا أساسيا لجني ثماراالستثمارات في قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتحقيق مستهدفات التمكين االجتماعي ونمو األعمال ،إال أنه ال ُي ُّ
عد
ً
ً
شرطا كافيا بمفرده.

بال شك ،نجاح مشاريع الحكومة الرقمية يتوقف على كيفية تأثيرها على مختلف
األطراف ،والفوائد التي تقدمها ألصحاب املصلحة املعنيين .ويأتي هنا مفهوم
آخر بغاية األهمية ،وهو إمكانية الوصول ( )Accessibilityكعامل رئيس في أي
منظومة خدماتية وال يقل أهمية عن غيره من العوامل املكونة واملؤثرة في مشاريع
التحول الرقمي.

فمجرد اتاحة إمكانية االتصال باإلنترنت أو اتاحة الخدمات على الشبكات
الرقمية قد ال تغطي الهدف األسمى واملأمول في دعم املشاركة الرقمية من جميع
أفراد وشرائح املجتمع ،وتحقيق الفوائد الكاملة للحكومة واسعة االنتشار.

فكما هو واضح ،أدت التطورات التكنولوجية املتسارعة إلى إحداث ثورة في
طريقة تقديم الخدمات ،واتسع معها مفهوم اإلتاحة واالنتشار إلى «ما هو أبعد
من قيود الوقت واملكان والفجوة الرقمية».

على سبيل املثال ،قد يفتقر بعض املواطنون إلى الدافع للتكيف مع استخدام
الخدمات الرقمية ،وهو ما يتطلب من الحكومات تقييم االستخدامات الفعلية
لخدماتها وتعزيزها بوضع استراتيجيات مناسبة إلدارة عمليات التسويق والتثقيف
14
لتحويل املستخدمين من القنوات التقليدية إلى القنوات البديلة والجديدة.

فالوسائط املتعددة ،مثل :اإلنترنت ،والهواتف الذكية واألجهزة املحمولة  -وما إلى
ذلك  -مهدت لتطبيقات “الخدمات املتنقلة” وإمكانيات وصول غيرمسبوقة .فلم
ً
يعد املوقع الجغرافي (املكاني) للخدمات ذا أهمية نظرا لوجود التكنولوجيا في كل
مكان ،وهو ما يمنح املتعامل حرية الوصول إلى الخدمات واملشاركة من أي مكان،
15
وفي أي وقت.

ولكن وكما تثبته املمارسات العاملية ،فإن بناء مجتمع رقمي شامل ،يأخذ في
ُ ّ ً
عد أمرا ينطوى على تحديات كبيرة
االعتبار الفجوة الرقمية بين املواطنين ،ي
ومعقدة.

ً
من الناحية العملية ،ولتطبيق مفهوم اإلتاحة واالنتشار عمليا ،فإن مشاريع
تطويرالخدمات ،ال يجب أن تستبعد قنوات ووسائل الخدمة التقليدية بل املزج
بينها وبين الخدمات الرقمية في سيناريوهات الخدمة والتي يمكن أن تتطور مع
مرورالوقت.

يخلق «املجتمع الرقمي الشامل» ( )Digital Inclusive Societyبيئة يمكن
للمواطنين فيها استكشاف إمكانات التقنيات الجديدة وفوائدها ،والوصول إلى
ً
املعلومات والخدمات وتبادلها بحرية وفاعلية ،فضال عن تفعيل وتعزيزممارسات
املشاركة املجتمعية في البيئات الرقمية.

 .14بعض القنوات التقليدية في تقديم الخدمات ما زالت تتناسب مع متطلبات وسيناريوهات الخدمة ،وكثير منها ال يزال في
الواقع أكثرفاعلية.
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ويجب أن تراعي تصاميم حلول الحكومة الرقمية كيفية تحسين تكامل قنوات
الخدمة املختلفة لتحقيق أكبر قدر من الترابط ( )Integrationمن حيث
اإلجراءات والعمليات ،والتقليل من الهدر في املوارد ،والتي قد تنجم عن صيانة
وإدارة هذه القنوات املزدوجة إلى الحد األدنى.
ً
 .15على الرغم من االنتشارالواسع لألجهزة املحمولة والتي أصبحت من أكثراملنصات شيوعا لتقديم الخدمات الحكومية ،إال أن
االختالفات التقنية واملعايير ،ما زالت تشكل صعوبات فنية وتكاليف إضافية على الحكومات ومزودي الخدمات لتوفيرالخدمات
نفسها على العديد من املنصات املختلفة.
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ً
ومن الضروري أيضا اإللتفات إلى الفصل بين اإلجراءات والعمليات املرتبطة
بواجهة تقديم الخدمة ( )Interfaceومكاتب املعالجة الخلفية (Back-end
 ،)Processingوإعادة هندستها بطريقة متوافقة مع احتياجات املتعاملين
وتفضيالتهم.
وهنا يأتي دور “تخصيص الخدمات” ( )Service Personalizationاملعتمد
على التحليل املتقدم للبيانات لتطوير طرق أسرع وأكثر فعالية ومالئمة لفهم
متطلبات املتعاملين وتقديم الخدمة حسب توقعاتهم ،والذي بدوره كفيل لرفع
مستويات الرضا العام والثقة في املنظومة الخدمية.

 7.2إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المتعامل
()Personalized Experience

في الدول التي تمر بمراحل متقدمة في التحول نحو الحكومة الرقمية ،أصبح
التحول الفلسفي نحو تطوير الخدمات املرتكزة حول املواطن أو املتعامل
بوصفهم شركاء في الجهود االبتكارية وتطوير املنظومة الخدماتية ككل .وفي
هذا السياق ،تستهدف األنظمة الرقمية «إضفاء الطابع البشري»( (�Humaniza
 )tionللخدمات املقدمة في البيئات الرقمية .وهو منهج يهتم بالتوظيف األمثل
للتكنولوجيات التي تسمح بتصميم وتقديم خدمات جديدة مبسطة وسلسة
وتظهركيفما يريدها املتعامل ،ال الحكومة.
لتنفيذ ذلك ،يستلزم من الحكومات تطوير أنظمة بياناتية على املستوى الوطني
لفهم متطلبات وتفضيالت املتعاملين ،واملستندة على بيانات التركيبة السكانية
واملواقع الجغرافية ،واستطالعات الرأي ،وغيرها ،وهو ما سيمكنها بالتبعية من
جمع املعلومات وتحليلها بدقة وموضوعية واستخدامها كموجهات لصناعة
القرارات التشغيلية واالستراتيجية والسياسية.
كما ويتطلب التنفيذ إلى تطوير شراكات وطيدة بين املؤسسات الحكومية
والقطاع الخاص واملنظمات غير الحكومية واملواطنين لتشجيع التعاون وتطوير
الحلول املشتركة.
وقد القت بعض املمارسات في هذا االتجاه نجاحات محدودة مثل مشاريع
ً
البيانات املفتوحة ( )Open Dataلتقديم خدمات شخصية مشتركة اعتمادا
على منصات حكومية تسمح بتبادل مفتوح وآمن للبيانات.
ولكن وعلى الرغم من نجاح مثل هذه التجارب ،إال أن الواقع الحالي يثبت عدم
تقبل املؤسسات الحكومية مسألة مشاركة البيانات في القطاع العام ومؤسسات
القطاع الخاص بحجج مرتبطة بأمن املعلومات والخصوصية ،وهو ما يقوض
بدوره الجهود الرامية لتحسين تجربة املتعاملين.
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 8.2استراتيجية المحيط األزرق البتكار القيمة

16

تتمثل وحدة التحليل األكثر مالءمة لشرح استراتيجية املحيط األزرق في أنها
تتناول محور إنشاء و”إبتكارالقيمة” ( )Value Innovationمن خالل إعادة النظر
في معاييرالتنافسية املرتبطة بخدمة املتعاملين وتطويرمنظومة الخدمات.

لكي تفي الحكومات بمستهدفات
خططها في رفع كفاءة أجهزتها
اإلدارية ومستوى الخدمات
الحكومية المقدمة للمواطنين،
يلزم وجود إطار استراتيجي
يرى “الصورة الكلية” بأبعادها
المختلفة ويتم من خاللها تنفيذ
مبادرات الحكومة الرقمية.

وهناك عدة قوى دافعة وراء الحاجة املتزايدة لوضع استراتيجيات املحيطات
الزرقاء في مجال الحكومة الرقمية .فقد أدت التطورات التكنولوجية املتسارعة
إلى تحسين اإلنتاجية في كافة القطاعات وبشكل كبير ،وأوجد فرص جديدة إلنتاج
مجموعة غيرمسبوقة من املنتجات والخدمات في القطاعين العام والخاص.
في سياق خدمات القطاع العام ،يمثل مفهوم القيمة في استراتيجية املحيط
األزرق العناصر التي يمكن معها تعزيز سعادة املواطن ونموه على املستوى
الوطني ،وتمكين منظومة حكومية رقمية استباقية.

ً
 .16مصطلح “املحيط األزرق” نظرية تم طرحها في كتاب لكلية “إنسياد” في عام  ،2015وهي نظرية تشجع على التحول بعيدا
عن البيئات التقليدية املحمومة باملنافسة والتعقيد ،باتباع مجموعة من األدوات واألفكار التي تركز على النمو وبناء القدرات
التنافسية من خالل إيجاد “القيمة” للمؤسسات وأصحاب العالقة .واملغزى من املحيط األزرق هو اإلشارة إلى املساحة
الغير مستغلة أو املعروفة (من املنتجات والخدمات الجديدة) والتي يمكن استكشافها بشكل منظم ومنهجي لتطوير الخطط
االستراتيجية ونماذج األعمال والفرص البديلة واالستثمارفي بناء حدود جديدة للتغييروالتحول.
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ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞﺟﺬﺏ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ
ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ

ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ

ﺟﺪﻳﺪﺓﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺗﻨﻄﻮﻱﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻ
ﺗﻨﻄﻮﻱ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻ
ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻃﺮﺡ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ

ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺗﻨﻄﻮﻱ
ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﻋﻠﻰﻭﻻ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ

ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ/ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ/ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ
ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ
)ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ()ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ(

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻄﻠﺐﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻮﻉ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﻣﻊﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﻣﺒﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﻧﺤﻮ ﺇﺳﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺛﻢ
ﺃﻫﺪﺍﻑﺭﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺛﻢ
ﺃﻫﺪﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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تتمثل األداة األساسية الستراتيجية املحيط األزرق في «اللوحة االستراتيجية»
( )Strategy Canvasوالتي تصور العوامل التنافسية الرئيسية املرتكزة على
عوامل الجذب .وتشتمل اللوحة على القيام بخطوات محددة لتطبيق هذه
االستراتيجية:
ُتعرف الخطوة األولى بـ «الصحوة البصرية» ()Visual Awakening؛ حيث ُت ّ
قيم
ِ
الحكومة نفسها مع قياداتها املؤسسية.
ُ
بينما تعرف الخطوة الثانية بـ «االستكشاف البصري» ()Visual Exploration؛
حيث تتحدث الحكومة مع املواطنين ومجموعات املجتمع املدني للكشف عن
مواضع “األلم” ( )Pain Pointsوالتي يجب أن تبرز :أين تحتاج استراتيجية
الحكومة إلى التغيير؟
َّأما الخطوة الثالثة فهي تشمل «عرض االستراتيجية املرئية» (Visual Strategy
 ،)Fairوهي مرحلة تحاول الوصول إلى إجابات على أسئلة رئيسية حول العوامل
التي ينبغي استبعادها أو تقليلها أو زيادتها أو إنشاؤها.

املقترحة .وال بد هنا من إشراك فئة مجتمعية مهمة وهي رواد األعمال بوصفهم
العبين رئيسيين على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
اإلذكاء ( :)Raiseتشجيع وتحفيز إنشاء شراكات بين القطاعين العام
والخاص ،فيما يتعلق بابتكار الخدمات الرقمية ،واالستثمار في تدريب املوارد
البشرية وتطويرها.
اإلنشاء ( :)Createيجب تحقيق الشمول الرقمي عن طريق تمكين جميع
املواطنين من الوصول إلى الحكومة الرقمية واملشاركة في عملياتها .وهنا
تستطيع الحكومة أن تركز على االستثمار فقط في العوامل التي ستحول
هذه اللوحة االستراتيجية الجديدة إلى حقيقة واقعة ،وتستثمر كذلك في
بناء تنظيم جديد يتمحور حول املتعامل وبناء صلة وثيقة بين عمل الجهاز
الحكومي واحتياجات املواطنين وشركات القطاع الخاص.

االستبعاد ( :)Eliminateتستطيع الحكومة تبسيط العمليات واإلجراءات
بإعادة هندستها وأتمتتها ،وهي بذلك ال تستهدف التخلص أو تقليل األعمال
الورقية فحسب ،بل لرفع مستوى كفاءة وفعالية إجراءاتها ،وتقليل املوارد
البشرية ،التي تقوم بتلقي النماذج ومعالجتها ،وكذلك تقليل تكاليف مقارها
ومراكزالخدمة التابعة لها.
التقليل ( :)Reduceيمكن ّ
الحد من البيروقراطية والقوانين التى ّ
تعوق
املواطنين والشركات بطريقتين على األقل :عن طريق مكافأة املوظفين
الحكوميين الذين يمكنهم تحسين القوانين واللوائح التنفيذية واإلجراءات
املتبعة في اإلدارات واملكاتب الحكوميةَّ .أما النوع الثاني من التقليل فيتمثل في
أن تقوم اإلدارة التشريعية بتشجيع مؤيدي القوانين الجديدة على تحديد أكبر
عدد ممكن من القوانين املتقادمة ،التي يمكن استبدالها بالقوانين الجديدة -
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 9.2إطار لبناء مسرعات التحول إلى الحكومة الرقمية

ً
بناءا على ما تم سرده في هذا الفصل ،يمكن االستعانة باإلطارالعام للعوامل التي
يمكن أن تساهم كمسرعات للتحول إلى الحكومة الرقمية واملوضح في الشكل
رقم (.)13

ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ُ
ﺍﻟﻤﺴﺮّ ﻋﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

إن التحول إلى الحكومة الرقمية ليس من األعمال أو األنشطة التي قد تحدث
بشكل تلقائي وطبيعي ،ولكنها تتطلب إدارة واعية ونوعية لقيادة التغيير وتحقيق
األهداف والغايات االستراتيجية للحكومة.
كما أنه وبينما يحتاج النجاح في مشاريع التحول الرقمي إلى جهود تنسيقية
دقيقة بين مختلف املؤسسات ،فإنه يتطلب كذلك إلى إدارة مثل هذه املشاريع
على املستوى الوطني للتأكد من سيرها في نفس االتجاهات املرسومة لها ومعالجة
االختالالت التي قد تطرأ عليها من حين آلخرنتيجة الفجوات التقليدية والشائعة
بين الرؤية والتخطيط وآليات التنفيذ.
ومن خالل اإلطار العام للمسرعات املوضح هنا ،يمكن مالحظة أدوار العديد
من العوامل املساهمة في إحداث التحول ،واألهم من ذلك في سرعة حدوثه في
اإلدارات والوكاالت الحكومية املختلفة.
ُتعد إدارة منظومة الهوية الرقمية في صلب هذه العوامل املُ ّ
سرعة .فإليجاد
حكومة حقيقية متصلة بالتكنولوجيا ،فإن من بين أهم العناصر املساهمة في
تعزيزاملشاركة الرقمية وتوفيرتجربة رقمية مميزة للمتعامل هي “الهوية الرقمية”.
الهوية الرقمية تستهدف إنشاء “ملف تعريفي رقمي” لتزويد املواطن بالقدرة
للتعامل في الوسط الرقمي من جهة ،ومن جهة أخرى لتعمل كأدة تعريفية
مشتركة ( )Unified Identityبين الدوائرالحكومية ومزودي الخدمات .وهي بذلك
تمثل عامل توحيد أسا�سي لربط قواعد البيانات وتمكين الوصول إلى الخدمات
الرقمية.
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ً
ويتبين ذلك واضحا من التقاريرواملمارسات العاملية التي تظهردور آليات التعريف
وتأكيد هوية املستخدمين في البيئات الرقمية ،وتحقيق الترابط بين السجالت
وقواعد البيانات والتكامل في الخدمات الحكومية .ويمكن ملثل هذه املنظومات
أن توفر الهوية املوحدة للمستخدمين واملتعاملين واألرضية املشتركة واملطلوبة
لتمكين املعامالت الرقمية بكافة أشكالها بين املواطن والحكومة والقطاع الخاص.

اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﻮﻇﻔﻮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻷﻓﺮاد

ﻣﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

كما أن من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز مستويات األمن والثقة في البيئات
الرقمية ،من حيث حماية بيانات املواطنين وخصوصياتهم وتمكين الوصول إلى
املعلومات املُ ّ
صرحة.
ومن جهة أخرى ،االبتكار واملعرفة يمثالن حجرا الزاوية في التحول إلى الحكومة
ً
الرقمية ،ولها أبعاد هائلة في السياقات الوطنية بوصفهما وقودا للنمواالقتصادي
ًّ
ً
ً
حكوميا لبناء مجتمعات مشجعة
واالجتماعي املستدام .وذلك يتطلب نهجا ودعما
لثقافة االبتكار وتطوير املعارف الجديدة في قطاعات األعمال املختلفة ،ولتعمل
كحاضنات داعمة لتنمية رأس املال البشري والذي سيساهم بدوره في إنشاء
القيمة التنافسية املأمولة من حيث تحديد “وجهة التحول” (Transformation
 )Directionثم في بناء القدرات واملمكنات املطلوبة.
ومن شأن السياسات الوطنية الالزمة أن تدعم ركائز األطر التنظيمية ورفع
ثقة املتعاملين ومزودي الخدمات خاصة تلك التي تتطرق إلى األمن والحماية
السيبرانية ،وتنظيم املعامالت املالية الرقمية ،وسن األنظمة القانونية للمعامالت
الرقمية ،واملشاركة ّ
الفعالة ملؤسسات إنفاذ القانون.
ً ً
كما وتشكل إدارة الجودة عنصرا مهما من شأنه رفع املعايير التنفيذية لالرتقاء
بجودة الحياة الرقمية وضمان التشغيل البيني ملختلف أنظمة تقديم الخدمات.

الشكل رقم ( :)14شبكة العالقات في منظومات عمل الحكومة الرقمية

ويعتمد ترتيب األولويات في إطار عمل مسرعات الحكومة الرقمية على أولويات
البيئة االقتصادية واالجتماعية ( )Socio-Economic Environmentوهي التي
ستحدد بدورها نماذج التنفيذ املناسبة.
ويوضح الجزء التالي بإيجاز بعض من عوامل النجاح األساسية املرتبطة بهذا
السياق.
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 10.2عوامل النجاح األساسية

كما يتبين لنا ،فإنه يمكن عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تحويل
الهياكل الحكومية وجعلها أكثر مرونة ،وتمكينها من تحسين وتطوير جودة
الخدمات التي تقدمها الدوائر واملكاتب الحكومية ،ورفع كفائتها التشغيلية عن
طريق زيادة اإلنتاجية وتقليل النفقات.

ال بد للحكومات االهتمام بتطوير
القدرات الكفيلة لتوفير اإلمكانات
التنظيمية والتشغيلية والبشرية
الم ّ
ُ
مكنة للدوائر الحكومية ومزودي
الخدمات من الوصول إلى الموارد
التي يحتاجون إليها سواء كانت
محلية أو عالمية.

ولكن إدراك هذه املزايا يتطلب من املؤسسات تكوين فهم دقيق الستيعاب
التحديات التي تواجهها ،وكيفية التغلب عليها .وتأتي درجة التعقيد التكنولوجي
( )Technological Complexityواملواءمة التقنية ( )Incompatibilityكتحديات
مهمة ينبغي التصدي إليها ومعالجتها ،باإلضافة إلى األخذ باالعتبارالعوامل املؤثرة
األخرى (اإلدارية والسياسية والقانونية) باعتبارها عناصر مهمة في تصميم
وتنفيذ املبادرات الرقمية .فالتوجهات السياسية والتشريعات القانونية ومسائل
األمن والخصوصية والهياكل املؤسسية وغيرذلك شؤون قد تنطوي على تأثيرات
ومخاطرمعرقلة ملشاريع الحكومة الرقمية.
وتشتمل القائمة التالية على أبرز عوامل النجاح التي يجب االنتباه إليها وتعزيزها
في مشاريع التحول إلى الحكومة الرقمية:
• الرغبة السياسية الداخليةُ :يعرف ذلك بأنه الدافع لدى املسؤولين
السياسيين األساسيين ،وكذلك لدى الحقائب الوزارية واإلدارات الحكومية
ذات الصلة واالرتباط باإلصالحات الحكومية ،لتحقيق أهداف الحكومة
الرقمية واألجندات الوطنية.
• االستراتيجية والرؤية الشمولية :أي الرؤية العليا ملشاريع التحول
للحكومة الرقمية وخطط ومبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة لضمان تعزيز
الرقابة ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات ،والتوظيف األمثل للتكنولوجيات
باعتبارها وسيلة وليست غاية لتحقيق اإلصالحات املطلوبة.
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• الهيمنة السياسية أواملصالح الشخصية :قد يكون لدى وكالء التغيير
( )Change Agentsاملنوطة لهم مهام التنفيذ مصالح شخصية تجعلهم
يسيطرون على مضامين ومخرجات املشاريع ،واتخاذ قرارات قد ال تخدم
املصالح الوطنية العليا .وهو أمريجب االنتباه إليه.
• اإلدارة املفوضة للتغيير :ال يقتصر هذا التحدي بوجود قيادة قوية
ً
ومفوضة تدفع العمل في مشاريع التحول الرقمية ،بل تشمل أيضا القدرات
املعرفية واملهارية الالزمة لتطوير واستخدام الحوافز التي تساهم بااللتزام
واملسؤولية ،وإشراك أصحاب املصلحة املعنيين لتعزيز الدعم وتقليل
املقاومة في مشاريع التغيير.
اإلدارة الفاعلة للمشروعات :يشمل ذلك تحديد مسؤوليات واضحة،
والتخطيط املمنهج ودراسة املخاطر ،ونظم الرقابة واملتابعة املعمول بهما،
ُ
والتنظيم املدروس للموارد ،والشراكات املدارة بين الدوائر واملؤسسات
العامة ،والتقدم في املبادرات املشتركة بين القطاعين العام والخاص.
إمكانات املسؤولين املشاركين في املشروع :يشتمل ذلك على املسائل
املتعلقة بمستوى اإلمكانات واملعرفة لدى املسؤولين الحكوميين فيما
يتعلق بمفاهيم الحوكمة الرقمية وممارسات التحول الرقمية من منظورها
ً
العام والذي يشمل فهما للبيئة التنموية الكلية  -االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية.
البنية التحتية املالئمة :يشتمل ذلك على النظم اإللكترونية الداعمة،
وسياسات شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وما إلى ذلك ،من
منظور تمكين األفراد ونماذج العمل املبتكرة في القطاعين العام والخاص.
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3

الفصل

استراتيجية متكاملة للتحول
الرقمي
استراتيجية متكاملة للتحول
الرقمي
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مبادرات ومشاريع الحكومة
الرقمية تتطلب التزام ًا عالي ًا طويل
ً
خاصة وأنها على األرجح
األمد،
ستواجه العديد من العقبات
والتحديات والمخاطر التي قد
تعرقل سير العمل وتقوض من
احتماالت نجاحها.

استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي

يمثل عنصر “التكامل االستراتيجي” في مشاريع الحكومة الرقمية من املرتكزات
الرئيسية للوصول إلى وتطبيق مبادئ الحوكمة 17؛ وهي من املوضوعات التي ما
زالت تواجه صعوبات كبيرة لتنفيذها في القطاع الحكومي على وجه التحديد.
ويحدد هذا الفصل اإلطار االستراتيجي لتحقيق هذا الهدف ،ويسرد بعض
التجارب العاملية الناجحة في مشاريع التكامل االستراتيجي ضمن مبادرات التحول
18
إلى الحوكمة الرقمية.

 .17الحوكمة تعبرعن مجموعة األطروالقوانين التنظيمية التي يتوجب اعتمادها وتطبيقها لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته
وتحقيق خطط وأهداف املؤسسة ،باإلضافة إلى الشفافية واإلفصاح وتحديد املسؤوليات واملراقبة واملسائلة ومحاربة الفساد.
وفي سياق الحكومة الرقمية ترتبط الحوكمة باستخدامات التكنولوجيات الرقمية واالتصاالت لتحقيق أهداف ومبادئ الحوكمة
العامة وأطرالعمل املرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية ،وتبادل البيانات ،وتكامل بين األنظمة والخدمات القائمة بين الحكومة
واملواطن ( ،)G2Cوبين الحكومة والشركات ( )G2Bوبين املؤسسات الحكومية (.)G2G
 .18محتوى هذا الفصل يمكن أن يساعد الحكومات على تكوين فهم أدق وأشمل حول متطلبات رحلة التحول الرقمي واالستعداد
والتغلب على التحديات والعراقيل التي قد تعترض مشاريع الرقمنة.
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 1.3استراتيجية متكاملة لرؤية متكاملة

ً
ً
حققت حكومات عديدة تقدما هائال في مبادرات الحكومة الرقمية خالل العقد
األخير .وقد ّ
طورت هذه الحكومات استراتيجيتها الخاصة ملجابهة التحديات التي
تواجهها في تنفيذ مشاريع الحكومة الرقمية.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ولكن ومع كل ذلك ،فإن وصول ممارسات الحكومة الرقمية لكامل طاقاتها ال يزال
ً
ً
أمرا بعيدا عن االكتمال والتحقيق ،وذلك في ظل التطورات العلمية والتقنية
املتسارعة ،التي تتطلب تحديث االستراتيجيات الحكومية بصفة مستمرة
ومتكررة.

ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

وهو ما يعني أن بعض ممارسات تقديم الخدمات ومشاريع رفع مستويات الكفاءة
وما إلى ذلك والتي قد تكون صحيحة ومقبولة اليوم ،لن تكون ُمرضية مع مرور
ّ
والتغير
الوقت ،بفضل االبتكارات املتسارعة املدفوعة بالتكنولوجيات الجديدة
في سلوكيات ورغبات املتعاملين.
ً
عامليا ،تشتمل جميع االستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية على رؤى
حد كبير في التوجهات
ومستهدفات ( )Vision and Goalsقد تكون متشابهة إلى ٍ
العامة ،ولكنها قد تختلف في مدى شموليتها ودرجة اإلرادة السياسية في إحداث
التغييراملنشود.
ً
وتكمن هنا ضرورة وجود “الرؤية الشمولية” ألنها ستمثل دائما شعار اللجنة
العليا املشرفة على البرنامج العام واملسؤولة عادة عن التخطيط وقيادة عمليات
ً
التنفيذ .كما أنه وغالبا ما يتم الرجوع إلى هذه “الرؤية” أثناء مراحل التنفيذ
املختلفة ،كونها تعكس سياسة الحكومة وما ترمي إليه؛ األمرالذي يتطلب بدوره
سي ّ
توضيح “الرؤية” في “بيان الرسالة” ()Mission Statement؛ والذي ُ
عبر عن
األسس التي سيتم االعتماد عليها في توجيه األنشطة وصنع القرار.
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بال شك ،لكل حكومة أهدافها املهمة والتي تسعى إلى تحقيقها من خالل تنفيذ
ً
برامج الحكومة الرقمية ،وغالبا ما يتم تخصيص موازنات هائلة لتنفيذ املبادرات
واملشاريع املنبثقة عن مثل هذه االستراتيجيات .وتعكس املوازنات الكبيرة في
العادة قد ة املسؤولين عن برامج الحكومة الرقمية في إقناع ّ
صناع القرار
ر
بمستوى التغيير املطلوب إلنجاح االستراتيجيات الوطنية ،وخاصة في املجاالت
املعقدة وذات الحساسية السياسية.
ُ
محك ٌ
وم
بالطبع ،من دون دعم القيادة املعنية ،فإن مبادرات الحكومة الرقمية
ً
ً
عليها قطعا بالفشل .وهو األمر الذي يضع املبررات لألهداف االستراتيجية أمرا
ً
ً
ضرورّيا للنجاح ،وينبغي معه صياغة األهداف بطريقة متسقة ومترابطة منطقيا.
وتأتي هنا األهداف االستراتيجية بمثابة أداة القياس لكل ما تريد الحكومة
ً
ً
ً
تحقيقه .وكي يتم التنفيذ ،يجب أن توفراألهداف ومبرراتها تركيزا شامال محددا،
يعكس االتجاه العام املستهدف من املبادرة.

وفيما يلي بعض األمثلة لألهداف االستراتيجية التي يمكن تضمينها في مشاريع
الحكومة الرقمية:19
من خالل تعزيز القدرات املؤسسية لجعلها أكثر
 تطوير ًاألداء الحكومي ًانفتاحا وتشاركية وابتكارا.
 تبسيط اإلجراءات والعمليات وتقليل التكاليف ورفع الكفاءة والفعالية. توفير املعلومات والخدمات للمتعاملين عبر قنوات مختلفة وتطويرالقدرات إلدراك التغييرات في احتياجات وتفضيالت ورغبات املواطنين
واملجتمع.
 تمكين وتحفيزاملوظفين ألداء أعمالهم ومهامهم بالشكل األمثل. تعزيزأجندات الحوكمة العامة واملساءلة في الحكومة. دعم الشمول االجتماعي وبناء الشراكات. إدارة املخاطر ومعالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية بما فيها األمنالسيبراني.
 -تطويرثقافة قائمة على البيانات (.)Data Driven

 .19حسب مقترحات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية – .OECD
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كما وتظهراملمارسات العاملية في العقد األخيرتكراراستخدام مصطلح “الحكومة
الذكية”  -كامتداد للحكومة الرقمية  -لتمكين االستفادة القصوى من املعلومات
والتقنيات لتحسين الخدمات الحكومية.
وترتكز ممارسات الحكومة الذكية على توفير الخدمات عبر منصات وتطبيقات
األجهزة الذكية والهواتف املحمولة ،والتي أصبحت اليوم بالفعل القنوات
املفضلة لكثيرمن املواطنين  -خاصة من األجيال الشابة – للتفاعل واملشاركة في
أنشطة الحكومة.
من جهة أخرى ،ال زالت الحكومات تواجه تحديات في فهم أنماط وسلوك أفرادها
ومجتمعاتها وتفضيالتهم ،خاصة لتتمكن من توجيه مواردها نحوها ،وبهدف
االستثمارفي القنوات األمثل لرفع مستويات التفاعل واملشاركة الرقمية.
ومثل هذه التحديات تستدعي من الحكومات وضع املعايير وتحديد درجة التأثير
الذي يجب أن تنشأه مشاريع الحكومة الرقمية في منظوماتها االقتصادية
واالجتماعية.
وفيما يلي نموذج األبعاد الثالثة املكون من مجموعة من القوى الدافعة واملترابطة
( - )Inter-connected Driversالبيئة واالستعداد واالستخدام  -والتي تمثل أداة
تمكينية لبناء القدرات وإنشاء القيمة من خالل املنظومات الرقمية.
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• البيئة ()Environment

يتعلق هذا ُ
البعد بالظروف االجتماعية والثقافية والسياسية واملحيطة بتنفيذ
برنامج الحكومة الرقمية .ويتوجب هنا إعداد واعتماد مجموعة شاملة من
القوانين واللوائح التنظيمية ،التي تتيح للحكومة االستفادة من اإلمكانات الكاملة
لألتمتة والتحول الرقمي ،وتوفير الخدمات عبر اإلنترنت ،وضمان الخصوصية
واألمن السيبراني بكافة أبعاده.
كما ويتطرق هذا البعد للحاجة إلى التشريعات الرقمية التي يمكن معها إيجاد بيئة
مواتية لتعزيز املوثوقية والتواجد واملشاركة والتفاعل بين الحكومة والشركات
واألنشطة الفردية عبرالشبكات الرقمية بكافة أشكالها.
ً
ً
عالوة على ذلك ،فإن هذه القوانين الزمة أيضا للتخلص من الحواجز التي عادة
ما تعترض سبيل الحكومة الرقمية وأنشطة التجارة اإللكترونية ،وتصصدم
بالقوانين واللوائح العتيقة.
كما تشمل األهداف اإلضافية لهذا ُ
البعد :تعزيز معدالت استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من ِقبل األفراد والشركات والهيئات الحكومية،
واستخدام التكنولوجيا لدعم التعاون ،وتعزيز تبادل املعرفة داخل الحكومة،
وتنظيم حمالت التوعية لزيادة االعتماد على التكنولوجيا؛ إضافة إلى تزويد
ّ
تمكنها من
الجهة صاحبة استراتيجية الحكومة الرقمية بالسلطة املالئمة ،التي ِ
إحداث التغييراملطلوب.
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• االستعداد ()Readiness

في هذا ُ
البعد ،يتم تقييم إمكانات الحكومة في تقديم الخدمات للمتعاملين وفق
مسطرة املعايير العاملية ،واالستفادة من إمكانات التكنولوجيا في رفع الكفاءة
الداخلية ،ومعالجة نقاط الضعف املؤسسية.
ويتم التعامل في هذا البعد مع مرونة الثقافة التنظيمية( (�Organizational Cul
 ،)tureودرجة التعقيد ( )Sophisticationفي املسائل املرتبطة بالبنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
من منظور إدارة التحول ( ،)Transformation Managementيتضمن االستعداد
20
التكنولوجي بناء عوامل التمكين الرئيسة لنشرالخدمات والتي تشمل املكونات
ًّ
مركزيا ( ،)Centralized Componentsوكذلك املكونات
التي يتم توفيرها
الالمركزية ( ،)De-centralized Componentsأي “املكونات” التي توفرها بعض
املؤسسات الحكومية وتتم مشاركتها عبرمؤسسات متعددة أخرى.

وتشير املمارسات العاملية بأنه يمكن التغلب على الرغبة اإلنعزالية للمؤسسات
الحكومية من خالل تنظيم وتفعيل جسور التعاون وتبادل املعارف بين
املؤسسات ،باإلضافة إلى التأكد من توفر القدرات والجدارات والكفاءات
التخصصية القادرة على تنفيذ األجندات الرقمية.
وتشمل اإلمكانات التي تستهدف تحديث العمل الحكومي )1( ،أنشطة توحيد
املعايير لتحسين الجودة )2( ،ورفع القدرة على التنبؤ )3( ،وجذب واستبقاء
وتطوير األفراد واملواهب )4( ،وتصميم البنية التحتية والتطبيقات املعيارية
والهياكل املشتركة واملرنة واآلمنة )5( ،والتأسيس ملبادئ الحوكمة ومجموعة
العمليات ونماذج التفاعل لدعم تطوير االستراتيجيات التنفيذية للمشاريع
الرقمية.

ويركز جانب االستعداد التنظيمي هنا على التنسيق ( )Coordinationونشر
املهارات ( )Skill Deploymentفي جميع مؤسسات الحكومة.
التفاعل والتأثير املتبادل لالستعداد التنظيمي والتكنولوجي(  (�Organization
 )al and Technology Readinessمن العوامل املحورية لضمان بناء قاعدة
عريضة تدعم برامج التحول الحكومي ،وتساهم في التخلص من ذلك االنعزال
املوجود في العديد من الهيئات الحكومية اليوم.

 .20تكامل النظم املعلوماتية تنطوي على دمج مجموعة من املكونات املادية واالفتراضية .تتكون املكونات املادية من األجهزة
واآلالت واملوجودات في املخازن وما إلى ذلك .بينما تتكون املكونات االفتراضية من البيانات املخزنة في قواعد البيانات والبرامج
والتطبيقات.
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• االستخدام ()Usage

يركز هذا ُ
البعد على الخدمات التي تتمحور حول املواطن (Citizen Centric
 ،)Servicesوتوفير هذه الخدمات عبر قنوات وصول متعددة .وبينما يلبي ُبعدا
البيئة واالستعداد املتطلبات األكثر فاعلية عبر املؤسسات الحكومية ،فإن ُبعد
ً
االستخدام يتعامل حصريا مع املتطلبات الخاصة بالخدمة ()Service Specific
في كل كيان حكومي.
ومن خالل هذا التوجه الخدمي ( ،)Service Orientationيكون ُبعد االستخدام
في قلب “نموذج األبعاد الثالثة” (البيئة واالستعداد واالستخدام) ،الذي يحدد
ويحرك املتطلبات واالحتياجات ّ
لكل من ُبعدي البيئة واالستعداد.
ٍ

ً
وتشمل املجاالت التي يغطيها هذا البعد أيضا تقديم محافظ خدمات واضحة
ً
ومفصلة ( ،)Service Portfolioوالتي غالبا ما تكون عبارة عن خدمات مجمعة
ً
من مؤسسات مختلفة وفقا الحتياجات املستخدمين (خدمات النافذة املوحدة).
وكذلك توفير الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من خالل إعادة هندسة
ُ
اإلجراءات وأتمتتها ،وتصميم العمليات التي تركزعلى املستخدم ،ودعم اإلمكانات
املتقدمة للموظفين واالستثمار في التكنولوجيات املتقدمة مثل تحليل البيانات
والذكاء االصطناعي لتوفيرتجربة سلسة للمستخدم وتعزز من األداء واإلنتاجية.

يتم هنا تحديد نماذج التفاعل التي تركز على املستخدم النهائي(  (�End-Us
 )er focused Interaction Modelssوقنوات تقديم الخدمة (�Service Deliv
 )ery Channelsوتنفيذها ضمن نطاق خدمات الجهات الحكومية وعملياتها.
ًّ
َّ
إلكترونيا للتفاعل مع جميع من يتعين
ويجب تطوير تطبيقات منفصلة ممكنة
على الحكومة تقديم الخدمات لهم على نحو منفرد ،مثل :املواطنين ،موظفي
الحكومة ،والشركات ،والحكومات األخرى.
ً
وبهذه الطريقة ،يجب أن تتوافر الخدمات عبر اإلنترنت والشبكات الرقمية دائما
( ،)24/7مع وجوب أتمتة تقديم الخدمات عبر جميع قنوات الوصول في مكاتب
الدعم (.)Back Offices
ً
وتحقيقا لهذه الغايةُ ،ي ُّ
عد “نموذج الوصول” الذي يوفر قنوات متعددة مع
ً
تجربة متعاملين متسقة في الجودة والتصميم وسهولة االستخدام ،ضروريا بل
ً
ومكمال لعملية التحول.
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 2.3الممارسات والتجارب العالمية

ال يزال االعتقاد العام بأن الحكومة الرقمية تدور في املقام األول حول التطبيقات
ً ً ً
التكنولوجية واعتباره مجاال فنيا بحتا ،وهو من االعتقادات الخاطئة والسائدة
في أذهان الكثيرين.

الجهود التي تبذلها الحكومات على
صعيد التح ّول الرقمي هائلة
نسبي ًا ،وقد ساهمت بالفعل في
إحداث تغييرات كبيرة في مسار
إصالح القطاع العام من خالل
توظيف التكنولوجيات المتقدمة.
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ّ
في واقع األمر ،الحكومة الرقمية هي مجرد وسيلة ُممكنة للوصول إلى مجتمع
املعرفة ()Knowledge Society؛ وهو مفهوم قائم على إنتاج ونشر وتوظيف
املعارف في كافة املجاالت واألنشطة املرتبطة بتحسين مستوى الخدمات وجودة
الحياة والتنمية اإلنسانية.
ولكن تغيير املعتقدات واملفاهيم السائدة معتمد بشكل كبير على مدى جدية
الرغبة في التغييرمن حيث اإلرادة السياسية ،ومدى عمق اإلصالحات التنظيمية
املستهدفة ،وشمولية األطر التشريعية والقانونية ،وقدرة اإلدارات العليا في
املؤسسات على إحداث التغييراملطلوب ،وما إلى ذلك.
دعونا ننظرإلى بعض التجارب الحكومية لنرى روابط مثل هذه العوامل.
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وتم تدعيم هذه التشريعات بإنشاء “مجالس التخطيط” لتكنولوجيا املعلومات،
واملنوطة بمسؤولية توجيه مشروعات الحكومة الرقمية متعددة القطاعات
واالختصاسات ( ،)Cross Disciplinary and Sectoral Projectsوتطوير
املتطلبات الفنية املتعلقة بالبنى التحتية للشبكات الرقمية األساسية إلى جانب
املعاييراألمنية والتشغيل البيني.
كما وأطلقت الحكومة األملانية في  2010برنامج “الهوية الذكية” لتسهيل َ
معامالت
املواطنين مع الحكومة والشركات ،وتعزيز معايير تأكيد الهوية والخصوصية في
البيئات الرقمية.

 1.2.3ألمانيا

تعد أملانيا من الدول األوروبية التي وضعت خطط واستثمارات هائلة في مشاريع
التحول الرقمي ،والتي تستهدف في صلبها تطويرأداء املؤسسات االتحادية ،ودعم
مقومات األمن السيبراني ،ودعم االبتكارواالستدامة.
وضمت خطط التحول في أملانيا مئات البرامج واملشاريع لتوفير البنى التحتية
الداعمة ملشروعات البرمجيات مفتوحة املصدر لإلدارة االتحادية بأكملها،
وتأمين االتصاالت اإللكترونية وتمكين املشاركة الرقمية.
كما واعتمدت برامج التحول على إدخال تعديالت في كثير من التشريعات
التنظيمية لتغطي تخطيط وتطوير وتشغيل األنظمة الرقمية في البيئات
الحكومية.
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ولكن الحكومة األملانية أشارت في كثير من بياناتها اإلعالمية بأنها ما زالت تواجه
تحديات كبيرة أمام األوساط السياسية واالقتصادية فيما يتعلق بالتحول
الرقمي ،خاصة في دعم قطاع األعمال (الشركات الصغيرة واملتوسطة والناشئة)،
21
باعتباره القطاع الذي يشكل القوة الدافعة لالبتكارونمو االقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الضخمة ،إال أن الرأي العام في أملانيا ما زالت
توقعاته تفوق مستوى اإلنجاز الحكومي .فحسب استطالع للرأي أجراه معهد
“ألينسباخ” ونشر في بداية عام  ،2020أوضح بأن معظم املواطنين يرون بأن
الحكومة األملانية ما زالت تفتقد إلى الرؤية الدقيقة ،وأن صناع القرار السيا�سي
ما زالوا بحاجة لتطويرقدراتهم املعرفية فيما يتعلق بقضايا التحول الرقمي.
وتبقى وجهة النظر العامة لسكان أملانيا غير راضية عن األداء الحكومي وكفاءته
22
في التعامل مع متطلبات الرقمنة.

 .21وفق دراسة للمجلس الوطني األملاني ًللرقابة التنظيمية في عام  ،2017فإن رقمنة أهم  30خدمة تجارية من شأنها أن توفر
على الشركات ما يقرب من ملياريورو سنوبا من حيث التكاليف اإلدارية.)McKinsey, 2020( .
ً
 .22حسب االستطالع ،فإن 2%فقط يرون بأن الحكومة مؤهلة جدا في مجال التحول الرقمي ،في حين يرى  47%يرون بأنها “أقل
كفاءة” و  10%يعتقدون أنها “غيرمؤهلة إطالقا”.
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ومن الجدير بالذكر أن بلجيكا اعتمدت اتفاقيات وبروتوكوالت لتعزيز أطر
التعاون والتنسيق بين املؤسسات الحكومية البلجيكية ،ولتدعم بذلك إنشاء
أهداف مشتركة ذات أولوية بين املؤسسات الحكومية وعلى املستوى الوطني،
خاصة في تقديم الخدمات املتكاملة (.)Integrated Services
وتواجه بلجيكا تحديات كبيرة فيما يتعلق بالواقع اإلداري والتقني في ميدان
التنفيذ ،واللذان ال يزاالن يمنعان التكامل والتشغيل البيني بين النظم الحكومية
املختلفة ،وسط اختالفات يدور بعضها حول ملكية البيانات وأوجه مشاركتها
وحمايتها في ظل الحدود التنظيمية القائمة للمؤسسات.

 2.2.3بلجيكا

بدأ تطوير برنامج الحكومة الرقمية في بلجيكا في نهاية التسعينيات من القرن
العشرين ،استجابة للتطورات السريعة املدفوعة بظهور شبكة اإلنترنت ،وزيادة
23
استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتوزعت جهود التحول الرقمية في جميع األجهزة الحكومية في بلجيكا ،مع وجود
اختالفات كبيرة في النهج والنطاق والسرعة بسبب االختالفات الكبيرة في حجم
اإلدارة واملوارد املخصصة للمشاريع حسب أنواعها وقطاعاتها.
وسعت الحكومة البلجيكية لتوفير كامل الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت
للشركات واملواطنين ،واستطاعت تحسين ترتيبها في املؤشرات العاملية للجاهزية
والتنافسية الرقمية بشكل الفت.

 .23يالحظ هذا االهتمام في جميع الدول املتقدمة األخرى املنتمية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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“إن ريادة التجربة اإلستونية هي في التوقيعات الرقمية التي
ّ
سرعت اإلجراءات وعززت جاهزية املجتمع لإلقبال على الخدمات
في البيئات الرقمية.
 رينيه تاميست ،وزير ريادة األعمال وتكنولوجيا املعلومات فيجمهورية إستونيا
لتحقيق التوافق التشريعي ،تم إدخال تعديالت كبيرة في قانون وثائق الهوية
( ،)Identity Documents Actوقانون التوقيعات الرقمية (Digital Signatures
 .)Actوهو ما أسفرإلى النتائج التالية:

 3.2.3إستونيا

ً
يعد برنامج الحكومة الرقمية اإلستونية األكثر تقدما على مستوى العالم.
فحكومة إستونيا سعت ومنذ العام  1997لتقديم كامل خدماتها عبر املنصات
24
الرقمية في إطارمبادرتها“ :إستونيا الرقمية”.
واعتمدت إستونيا على نظام “الهوية الوطنية” وتطويره بالتعاون مع القطاع
الخاص كوسيلة للتغلب على أحد أهم التحديات املرتبطة بالتحول الرقمي،
واملرتبط بتعريف وتأكيد الهوية الفردية على الشبكات الرقمية.
ويوفر مشروع “الهوية الوطنية” من خالل البطاقات الذكية خاصية التوقيع
الرقمي ،والذي يعادله القانون اإلستوني بالتوقيع بخط اليد .كما وعملت
الحكومة على توحيد تقنيات ومعايير إعتماد التوقيع الرقمي في كل مؤسسات
الدولة لتسهيل عمليات التحقق وتأكيد الهوية.
 .24يبلغ عدد سكان استونيا  1.3مليون نسمة ،وتقع في الركن الشمالي الشرقي ألوروبا.

132

الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

• اشتمال الشهادة الرقمية ( 25)Digital Certificatesفي الشريحة الذكية لبطاقة
الهوية على رمز التعريف الشخ�صي ( )Personal Identification Codeالذي
ّ
ُيمكن السلطات من تحديد هوية الشخص على الفور.
ّ
تمكن الشخص من توقيع املستندات ً
وفقا لقانون
• إدراج الشهادة التي ِ
التوقيعات الرقمية في شريحة بطاقة الهوية.
• تمكين استخدام الشهادات الرقمية في الشريحة الذكية في القطاعين العام
والخاص ،وكذلك في سياق العالقات املتبادلة بين األفراد (.)Peer-to-Peer

 .25يتمثل الغرض األسا�سي من املعلومات املوجودة في شريحة بطاقة الهوية في السماح بالتعرف الرقمي على هوية الفرد ،وإنشاء
التوقيع الرقمي .وال تتضمن الشهادة سوى الحد األدنى من املعلومات حول اسم الفرد ،ورمز التعريف الشخ�صي الخاص به.
وقد تم اتخاذ قرار حكومي صارم من البداية بعدم إضافة معلومات أخرى إلى بطاقة الهوية ،وخاصة ،املعلومات التي تتطلب
التحديث من وقت آلخر.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

133

يتم استخدام بطاقة الهوية في إستونيا في سياق تمكين الخدمات الرقمية،
وعمليات املصادقة وتوقيع املستندات الرقمية.
مشاريع التحول الرقمي في إستونيا كانت مليئة بالتحديات التي تطلبت إنشاء
مؤسسات متخصصة إلدارتها ولتفعيل منظومة الرقابة واملتابعة .كما عملت
الحكومة اإلستونية بشكل دؤوب على تغيير العقليات اإلدارية “ ”Mindsetلدى
قادة املؤسسات من خالل برامج التدريب والتأهيل املستمرة.
ومن بين أهم التحديات التي ما زالت تواجه برنامج الحكومة الرقمية في إستونيا
هو عنصر األمن السيبراني وضمان حماية وخصوصية البيانات  -وهو تحدي
متنامي تواجهه جميع الحكومات – ويقوض من جهود الحكومة للتحول الكامل.
 4.2.3سنغافورة

وضعت سنغافورة خارطة طريق استراتيجية لدعم التحول الرقمي بدأت في عام
 .1980وتبعتها خطط مختلفة تمركزت في مجملها على بناء مجتمع املعرفة ،وتطوير
قنوات تقديم الخدمات ،وبناء بيئات عمل قائمة على املعرفة ،والتوظيف األمثل
للتكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية ،وتطوير البنى التحتية املعلوماتية
لدعم قطاع التعليم والنمو االقتصادي.
وأنشأت الحكومة هيئات ولجان مستقلة لإلشراف على سياسات التحول الرقمي
وتوفير الخبرات الفنية لبرامج الحكومة الرقمية ،ودعمت تأسيس الهياكل
واألنظمة الالمركزية في القطاع العام.
وطورت الحكومة من خالل استراتيجياتها املختلفة منظومة خدمات اعتمد كثير
منها على مفهوم منصة “النافذة املوحدة” ( )One-Stop Windowحيث يمكن
لألفراد والشركات استخدام هذه املنصات للوصول إلى مجموعة كبيرة من
الخدمات املقدمة من جهات حكومية مختلفة.
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وتحظى هذا املنصات واألنظمة بشعبية كبيرة بين املوطنين ورجال األعمال ،وتعد
ً
من بين حلقات التطوير الرئيسية لتجنب البيروقراطية املعروفة واملنتقدة كثيرا
في سنغافورة.
وحققت هذه املنصات عائدات ملموسة في القطاع الحكومي مثل :انخفاض
بنسبة  %90في وقت تخليص املعامالت ،وانخفاض بنسبة  %50في إدخال
البيانات ،وتقليل اإلزدواجية في اإلجراءات بين املؤسسات الحكومية إلى الحد
األدنى.
وعلى الرغم من تقدم سنغافورة في التصنيفات العالية ملمارسات الحكومة
الرقمية مع أقرانها العامليين ،إال أن خدماتها اإللكترونية ما زالت توصف بأنها
تفتقر إلى التكاملية ،وأن نهج التطوير املتبع ما زال يركز في أغلبه على قنوات
تقديم الخدمات مع قليل من الحوارات التفاعلية ( )Interactive Dialoguesبين
الحكومة من جانب واملواطنين واملجتمع من جانب آخر.
ُ
كما أن تركيز مشاريع التحول الرقمي ما زالت تنتقد على أنها منصبة على تقليل
ً
التكاليف ورفع كفاءة العمليات ،بدال من التركيز على تصميم الخدمات بمفهوم
26
“محورية املواطن”،
إلى جانب أن الهياكل الحكومية السنغافورية ما زالت تدعم العمل في الصوامع،
والبد للحكومة أن تسعى جاهدة لتعزيز التعاون واالستجابة بين املؤسسات
الحكومية لتصاميم العمل املستندة على احتياجات املواطنين.
وتظهر بعض استطالعات الرأي في سنغافوة بأن منصات الحكومة الرقمية في
سنغافورة تحتاج إلى تحسين معايير الواجهات ( )Interfacesبحيث تكون سهلة
الفهم واالستخدام ،خاصة وأنها تتطلب إلى تسجيل الدخول املتكرر لالنتقال
والوصول إلى الخدمات املطلوبة.
 .26على سبيل املثال :غالبية الجيل األكبر ً
سنا في سنغافورة ما زلوا على دراية غير كافية بتكنولوجيا املعلومات لالستفادة من
خدمات الحكومة اإللكترونية ،وهو ما يتطلب من الحكومة لبذل املزيد من الجهد لتدريب وتأهيل هذه الشريحة الكبيرة من
السكان.
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 5.2.3كندا

أطلقت كندا منصتها الوطنية ( )Service Canadaفي عام  2005والتي تضمنت
توفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الهاتف واإلنترنت وأجهزة
الخدمة الذاتية ومكاتب البريد 27.وترتبط هذه املنصة مع قواعد البيانات
لإلدارات الحكومية وتوفرمئات البرامج والخدمات الحكومية.
وواجهت هذه املنصة تحديات متنوعة للوصول إلى التصميم األمثل لنماذج
العمل والعمليات واإلجراءات ،وتكوين الفهم حول العوامل املؤثرة في احتياجات
املتعاملين وكيفية الوصول ملستويات مرتفعة من الرضا العام ،ومدى قدرة
املنصات الرقمية لالستجابة لالحتياجات والرغبات املتغيرة ،واملسائل املرتبطة
بحماية البيانات واملعلومات الشخصية ،ودقة البيانات واملعلومات وارتباطها
واتساقها مع االحتياجات ،والوقت املستغرق في إنجازاملعامالت.
واستطاعت كندا تحقيق عائدات ضخمة من خدمات الحكومة الرقمية على
الصعيدين االجتماعي واالقتصادي .ولكن األمن السيبراني ال يزال من بين
التحديات الرئيسية املؤرقة التي تواجه الحكومة الكندية لتأمين منصاتها
الرقمية.
 .27بداية العمل في منصة ( )Service Canadaكانت في عام  1998عندما بدأت حكومة كندا في تطويراستراتيجية خدمة متكاملة
مرتكزة على املواطن (.)Citizen Centered Service Strategy
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ففي عام  ،2020أعلنت الحكومة بأنه تم اختراق آالف الحسابات اإللكترونية
واستهداف حوالي  30وزارة فيدرالية ،وحسابات لوكالة اإليرادات الكندية
ً
للوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة احتيالية ،فضال عن ارتفاع الهجمات
اإللكترونية على البنى التحتية الرقمية.
كما وتواجه كندا تحديات معقدة للوصول إلى الربط األمثل بين استراتيجيات
التحول الحكومي ومتطلبات االقتصاد الرقمي .وهو األمر الذي يتطلب تناغم
التوجهات السياسية للحكومة مع مطلب تعزيزتبني الرقمنة في جميع القطاعات
االقتصادية ،ومساعدة الشركات التجارية على النمو واملنافسة العاملية وتطوير
28
قدرات انتاجية وخدمات جديدة داخل السوق املحلي وفي األسواق العاملية.

 6.2.3البحرين

ُت ُّ
عد مبادرة الحكومة الرقمية في مملكة البحرين من املبادرات الرائدة التي أدركت
أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة كافة مكونات املجتمع .كما ويعد النموذج
البحريني في التحول الرقمي من النماذج املميزة القائمة على تقديم الخدمات
وإشراك املواطنين في صياغة االستراتيجيات الرقمية وصنع القرار الحكومي
من خالل مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك ،يوتيوب )... ،إلى جانب تطوير
املؤسسات الحكومية ملواقع وبوابات رقمية مثل :املنتديات املفتوحة ،واملدونات،
واملحادثات املباشرة ،واالستطالعات عبر اإلنترنت ،والنشرات اإلخبارية الرقمية،
والخدمات التفاعلية األخرى.

)28. Wolfe (2019
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ومن بين أهم التحديات التي تواجه مشاريع التحول الرقمي في البحرين هو في
إنشاء بيئة تنافسية لتمكين خدمات رقمية أسرع وبرسوم أقل ،ومتناسبة مع
احتياجات املواطنين وشركات القطاع الخاص ،وذلك إلى جانب تحدي موازي
يشمل تحسين الكفاءة واإلنتاجية في الجهات الحكومية وتوجيه أعمالها نحو
تطويراملنظومة االجتماعية واالقتصادية في اململكة.
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بينما يركز محور االستعداد الرقمي على تعزيز قدرات املؤسسات االتحادية فيما
يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والهياكل التنظيمية ،وقدرات املوارد
البشرية وكفاءاتها ،واستعدادها للتحول الرقمي.
أما محور بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ُيغطي العوامل التنظيمية ،مثل:
السياسات ،والتشريعات الالزمة لدعم تنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية.
حد كبير،
وترتكز مبادرة الحكومة الرقمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إلى ٍ
على تقديم أق�صى قدرممكن من الخدمات الحكومية على شبكة اإلنترنت.

 7.2.3اإلمارات العربية المتحدة

ً
ُ
تعتبر دولة اإلمارات العربية املتحدة من بين أعلى الحكومات استثمارا في تبني
التكنولوجيات الرقمية املتقدمة وتطبيقها في القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلنت اإلمارات قبل عدة أعوام عن إطار عمل استراتيجي للتحول إلى الحكومة
الرقمية والذي اشتمل على العديد من املبادرات االستراتيجية على املستوى
ًّ
إلكترونيا من خالل
االتحادي ،لدعم تحول جميع الخدمات الحكومية وتوفيرها
قنوات مختلفة.
منهج تطوير الحكومة الرقمية في دولة اإلمارات اعتمد على ثالثة محاور أساسية
هي :تطوير الخدمات الرقمية ،واالستعداد الرقمي ،وبيئة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
يهتم محور الخدمة الرقمية بتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل املؤسسات
الحكومية ،وتوفير خدمات إلكترونية عالية الجودة من خالل قنوات مبتكرة
لتقديم الخدمات ،مثل :اإلنترنت ،والهواتف الثابتة واملحمولة ،واألكشاك ذاتية
الخدمة ،إلى جانب مراكزالخدمة التقليدية.
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وساهم مشروع “السجل السكاني وبطاقة الهوية الذكية” في وضع مرتكزات
الحكومة الرقمية في دولة اإلمارات من خالل إنشائها ملنظومة موحدة لتعريف
وتأكيد هوية لجميع املواطنين واملقيمين .ويعد مركز املصادقة الرقمي من بين
أهم املشاريع املعتمدة على منظومة بطاقة الهوية الذكية للتأسيس لـ “الهوية
الرقمية” و”التوقيع الرقمي” ،والتي تسمح بوصول املتعاملين وتأمين قنوات
االتصال إلى خدمات املؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات.
كما أن منظومة بطاقة الهوية الذكية ساهمت في جهود التشغيل والربط البيني
بين قواعد البيانات الحكومية ومهدت ملا يطلق عليه بمفهوم “الحكومة املترابطة”
(.)Connected Government
ومن بين أهم إنجازات دولة اإلمارات هو في تمكنها من تقديم معظم الخدمات
الحكومية عبر منصات وتطبيقات رقمية يمكن الوصول إليها من خالل الهواتف
الذكية.
ولكن وعلى الرغم من هذه اإلنجازات ،إال أن من بين تحديات التحول ما زالت
تكمن في الصعوبات التي يواجهها املتعاملون في ظل تعدد املنصات والتطبيقات
ً
الرقمية الحكومية ،فضال عن التداخل في االختصاصات بين الخدمات االتحادية
واملحلية ،والتي تؤدي في مجملها للتكرار واالزوداجية وقد يتطلب من املراجع
استكمال اجراءاته بالطرق التقليدية.
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واهتمت مبادرات الحكومة الرقمية بتطوير بوابات حكومية إلكترونية ،من
أبرزها البوابة الرسمية للحكومة الفيدرالية ( )USA.govلتفعيل مفاهيم
ً
املشاركة والتفاعل ،وتمكين الوصول إلى خدمات عديدة إلكترونيا مثل التقديم
على الوظائف ،والرعاية الصحية ،واإلقرارات الضريبية ،والتصويت اإللكتروني،
والوصول إلى التقارير واالحصاءات الحكومية لدعم بيئة عمل أكثر شفافية
ً
وخضوعا للمساءلة.
ويرتبط نموذج االقتصاد األمريكي بشكل وثيق بتطور امليدان الرقمي بل ويعد
املحرك الرئيس للنمو االقتصادي واالجتماعي والثقل الدولي.

 8.2.3الواليات المتحدة األمريكية

أوضحت الواليات املتحدة األمريكية بأنها تسعى من خالل التحول الرقمي إلصالح
نظام اإلدارة العامة وكعامل من عوامل التحول الديموقراطي وبناء القدرات
املؤسسية التنافسية في إطارتوجهات نظامها السيا�سي واالقتصادي.
وتركزجهود مبادرات الرقمنة في الواليات املتحدة – والتي تعد من أولى دول العالم
التي بدأت في تنفيذ مفهوم الحكومة الرقمية  -لتعزيز “الحوكمة الرقمية” من
خالل تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وتقديم الخدمات الحكومية على اإلنترنت،
وبناء قنوات حديثة للتواصل واالتصال بين الحكومة واملواطنين والشركات
ى 29
والجهات املرتبطة األخر .

وعلى الرغم من كل ذلك ،إال أن ممارسات الحكومة الرقمية في الواليات املتحدة
ما زالت تواجه تحديات كبيرة ،منها وجهة نظرالشركات الكبرى في تضارب املصالح
بين التوفير املجاني لبعض الخدمات العامة وبين الشركات التي تعمل في مجال
تطويرأنظمة التجارة اإللكترونية.
كما أن التنظيم التشريعي للواليات يمنع الحكومة األمريكية من التدخل في شؤون
تطوير األعمال والخدمات ،وينحصر دور الحكومة الفيدرالية في رسم التوجيهات
العامة ،وتضع كل والية أجندتها بشكل المركزي .وذلك أوجد بعض التحديات
املركبة املرتبطة بمستوى الثقة ومقاومة التغيير ،والفجوة الرقمية والتكاليف
واملخاوف األمنية وغيرها.

 .29وضعت إدارة الرئيس األمريكي كلينتون مستهدفات واضحة في خطتها الحكومية في عام  1993حيث ما زالت جميع ممارسات
التحول الرقمي تعمل بنفس اإلطار :بناء نمو اقتصادي طويل األمد من شأنه أن يوفر األساس لخلق وظائف جديدة ويساعد
في حماية البيئة؛ وإنشاء حكومة تكون أكثر فعالية واستجابة الحتياجات الناس؛ وضمان الريادة العاملية في العلوم التطبيقية
والرياضيات وتطويرالتكنولوجيا.
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الصيني ( 30 )WeChatلتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة إلى جانب منصات
رقمية أخرى مثل ( )AliPayواملدعومة بتقنيات أخرى مثل البيانات الضخمة
واالستفادة منها في تحليل البيانات وتصميم الخدمات االستبقاية لألفراد
واملؤسسات.
كما بذلت الصين جهود متواصلة لتحسين أنظمة الضمان االجتماعي والخدمات
العامة وفي منح الفئات الضعيفة إمكانية الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية،
31
من خالل تطويرتطبيقات رقمية مبتكرة.
وأدت جهود الرقمنة الحكومية إلى تحسين بيئة األعمال ،وتوفير مجموعة كبيرة
من الخدمات الرقمية لألفراد والشركات ،وتحفيز حيوية السوق املحلي واإلبداع
االجتماعي ،وبناء حكومة موجهة نحو الخدمة تسعى إلرضاء الجمهور.
 9.2.3الصين

التحول الرقمي في الصين من التجارب العاملية الفريدة التي مكنتها من تحسين
قدراتها في مجال الحوكمة الوطنية ،وبناء مقومات التنافسية في قطاع الخدمات
العامة من خالل منصات خدمات رقمية شاملة.

وتوضح التقاريربأن السبب الرئي�سي لقدرة الصين على التحسين املستمروتطوير
ممارسات الحكومة الرقمية يعود في األساس إلى أن الحكومات املركزية واملحلية
نفذت استراتيجية التحول الرقمي الشاملة بتعاون وتنسيق شديد ُومحكم.

واستطاعت الصين تحسين وتطوير منظومة خدماتها بتبسيط إجراءات
املوافقات اإلدارية وتقديم نماذج مبتكرة من الخدمات عبر تطبيقات الهواتف
الذكية .وهناك نوع من “الشغف” في الصين لتحويل كل �شيء إلى اإلنترنت.
في منتصف عام  ،2019أطلقت الصين منصة متطورة للخدمات الحكومية
ترتبط بمؤسسات الدولة والحكومات املحلية وتستخدم تقنيات متقدمة مثل
البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي لتحسين الوظائف والخدمات.
ُ
وبحسب اإلحصاءات املعلنة فإن املنصة تستخدم من ثلث سكان الصين (339
مليون مستخدم) .كما ودمجت الحكومة منصة خدماتها مع تطبيق املراسلة-
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اجتماعي صيني للمراسلة الحرة والتجارة اإللكترونية وخدمات
 .30منصة ()WeChat الذي أطلق في عام  2011هو برنامج تواصل
ً
الدفع .وأصبحت املنصة في عام  2016أحد أكبر برامج ًاملراسلة اتتشارا من حيث املستخدمين النشطين  -مع أكثر من مليار
مستخدم نشط ً
شهريا ( 902مليون مستخدم نشط يوميا).
 .31أحد هذه التطبيقات هو تطبيق خاص يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتقدم للحصول على األجهزة املساعدة مباشرة من
موقع الويب الحكومي .هذه العملية تلغي جميع الشهادات واإلجراءات الوسيطة االعتيادية وتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من
إجراء جميع املعامالت من أي مكان.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

145

مع سعي الحكومات في تنفيذ
اإلصالحات في منظوماتها
وتحسين خدماتها ،تزامن معه
اهتمام المنظمات الدولية لرصد
وتقييم وتصنيف ومتابعة هذه
اإلصالحات وتقديم مؤشرات
التقدم لكل دولة ومقارنتها
مع دول العالم وفق معايير
محددة .وأصبحت هذه التقارير
العالمية مدخالت رئيسية في
عمل األجندات واألولويات الوطنية
وتعزيز المكانة الدولية.
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 3.3مؤشر األمم المتحدة للحكومة الرقمية

تتولى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة متابعة تطور
ُ
ممارسات الحكومة الرقمية واملبادرات العاملية .وتنشر النتائج كمؤشر يرتب
ً
32
الدول بناءا على مستويات نضجها.
ويغطي تقرير األمم املتحدة الذي يصدر كل عامين االتجاهات العاملية في
ممارسات الحكومة اإللكترونية ،والتطور اإلقليمي وأداء الدول ،والتحديات
ُ
والفرص اإلقليمية ،وتأثيرالتحول الرقمي على تطور املدن واملجتمع.
ً
ووفقا لنتائج مؤشراألمم املتحدة ،نجد أن أعلى  20دولة في الترتيب العام تشمل
ً
في معظمها دول ذات دخل مرتفع نظرا لقدراتها على إيجاد بيئة للمشاركة النشطة
للمواطنين.

وتندرج ثماني دول عربية هي :األردن ،والكويت ،واملغربُ ،
وعمان ،وقطر،
والسعودية ،وتونس ضمن فئة الدول ذات اإلمكانات املرتفعة في مجال الحكومة
الرقمية .وقد تم تصنيف البحرين واإلمارات العربية املتحدة بين الدول الرائدة،
التي تتمتع بإمكانات عالية في مجال الحكومة الرقمية،
ّأما باقي الدول العربية األخرى ،فقد ُ
صنفت إمكاناتها بأنها ِّإما متوسطة أو
منخفضة .وأشار التقرير إلى أن هناك إمكانات كبيرة للدول العربية لتعزيز أداء
مؤشرالحكومة الرقمية.
كما تشيرالتقاريرإلى الحاجة إلى أهمية وجود رؤية استراتيجية شمولية ومتكاملة
من أجل تحقيق اإلمكانات الحقيقية للحكومة الرقمية في دول املنطقة.

ويميل املؤشر إلى الربط بين متانة وتقدم البنية التحتية لالتصاالت من جهة،
وجهود تطوير رأس املال البشري واالستثمار في التعليم والتدريب والقدرات
املعرفية واملهنية من جهة أخرى.
وهما سمتان تحتاجان بطبيعة الحال إلى تخصيص موارد وموازنات مالية
ُ
هائلة تنفق على مدار فترة زمنية طويلة .وتحاول الدول النامية التغلب على هذه
العقبات بآليات متنوعة بهدف التقدم ملستويات الدول األعلى في الترتيب.
وتوضح مؤشرات األمم املتحدة بأن مشاريع التحول الرقمية في املنطقة العربية
ً
أصبحت مرتبطة بخطط التنمية الوطنية واإلصالح الحكومي .ولكن ما زال هناك
تفاوت كبير بين الدول العربية في األداء العام ومستويات التقدم التي حققتها في
مجال تقديم الخدمات الحكومية واملشاركة الرقمية.
ً
 .32بات من املقبول عامليا ،بأن مؤشرات الحكومة الرقمية في التقارير العاملية باتت تعكس أداة تنافسية لتصوير الوضع
واالتجاهات العامة في البلدان ،والتي يمكن استخدامها كدليل لصنع السياسات ( ،)Policy Makingوتعزيز كفاءة اإلدارة
الحكومية ،وتحسين الخدمات ،ومزيد من املشاركة املتساوية من جانب املواطنين.
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 1.3.3أهم الدروس المُ ستفادة

على الرغم من وضوح أهمية مشاريع الحكومة الرقمية واالستثمارات الحكومية
الهائلة ،إال أن العديد من محاوالت تنفيذها لم تحقق النتائج املتوقعة .وترتبط
ً
األسباب الرئيسية غالبا بثالثة عوامل هي نطاق املشروع واملخاطر واالفتراضات
الرئيسية.
فاملالحظ هو أن الكثير من الحكومات تقوم بتنفيذ أنشطة التحول الرقمي في
حد ما ،خشية التورط في إدارة مجاالت
نطاقات محدودة وبجهود غيرمنسقة إلى ٍ
عمل كثيرة  -والتي عادة ما تنطوي على درجة عالية من التعقيدات اإلدارية
َ
والفنية  -ومن ث َّم ،عدم القدرة على إدارة هذه املشاريع وأنظمتها كما يجب.
وعلى الرغم مما تحمله مثل هذه املشاريع من قيمة ،إال أن محدودية وانعزال
هذه املبادرات قد تفشل في تحقيق املطلوب بدقة ألنها ليست بالشمولية الكافية
والترابط املطلوب ،وال تستفيد من اإلمكانات الكلية للتكنولوجيا.
وبعبارة أخرى ،ما زالت العديد من برامج الحكومة الرقمية متشتتة ٌوتنشأ في
مجموعات متفرقة من املواقع والبوابات اإللكترونية غير املكتملة والتي ال تزال
قيد اإلنشاء.
كما أنه وعلى الرغم من أن املبادرات الوطنية للحكومة الرقمية قد تكون مبنية
في األساس على االبتكاروالتحديث ( ،)Modernization and Innovationوتوفير
التكاليف ،وتحسين العالقات بين املواطنين والحكومة ،إال أن تنفيذها بهذه
األنماط قد ال تحقق املأمول ،وتصبح معها وسائل الرقمنة البسيطة ُمكلفة
للغاية من حيث الصيانة واالستدامة ،بل وال تكون مرضية بالشكل املطلوب،
َ
ومن ث َّم ،تفتقرإلى القبول واالستخدام.
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ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ
ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ

الشكل رقم ( :)17أهم أسباب فشل املشاريع

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
33

)33. Symonds (2011
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وفيما يلي بعض من محاور العمل املهمة التي يجب أن تأخذ في اعتبار راسمي
السياسات واملمارسين لضمان تحقيق برامج الحكومة الرقمية واملزايا املرجوة
منها بنجاح:
• الحرص على وجود أهداف استراتيجية واضحة ،والرعاية القيادية من
كبار املسؤولين ،إذ تعتمد برامج الحكومة الرقمية على “مجموعة األهداف”
باعتبارها املسار املوصل لتحقيق الغاية أو “الرؤية” ،بينما يشكل الدعم
القوي من أعلى املستويات الحكومية القوة املحركة باتجاه تحقيقها.
• وضع استراتيجية شاملة للحكومة الرقمية منذ البداية ،لبلوغ اآلثار
املتوقعة من برامج الحكومة الرقمية .وينبغي هنا توافرأربعة عناصر:
ُ
(أ) لتحديث املدفوع من موقع ووجهة نظر املستخدم النهائي(  (�End-Us
 )er Driven Modernizationوالذي سيوفر األرضية الالزمة لألفراد
والشركات للتفاعل مع الحكومة ،وإدخال التحسينات لتطوير منظومة
شاملة ومتكاملة من الخدمات (.)End-to-End Services
(ب) اتباع منهج يستهدف التحول الرقمي لكامل األنظمة والخدمات الحكومية
(وليس التصورات الجزئية).
(ج) تصميم نماذج عمل وخدمات تتجاوز الحدود بين املؤسسات الحكومية
( )Cross-Government Architectureلتمكين تقديم الخدمات من
منصة متكاملة واحدة.
(د) تطوير برامج رقمنة قائمة على رفع كفاءة الهياكل اإلدارية والعمليات
واإلجراءات باستخدام أحدث التكنولوجيات الرقمية.
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• إعادة النظر في مستهدفات األجندات الوطنية باعتبار الحكومة “مقدم
خدمة” ( ،)Service Providerوالتركيز على التطوير املستمر ملنظومة
الخدمات .وينبغي هنا  -وكما أشرنا إليه  -تصميم الهياكل املؤسسية ونماذج
العمل وآليات تفاعل الحكومة مع األفراد والشركات من منظور املتعاملين
( ،)Customer Perspectiveوترتيب أولوية تطويرها وإدراجها في مشاريع
ُ
الرقمنة حسب جاذبية الخدمات للجمهور املستهدف.
وال شك بأن الخدمات األكثر جاذبية ستختلف من منطقة إلى أخرى ،وبلد
إلى آخر ،ولكن تبقى بعض التطبيقات مجاالت تطوير عاملية مشتركة مثل
خدمات :الفرص الوظيفية ،واملنح التعليمية ،واملدفوعات الضريبية،
ورخص القيادة وتسجيل املركبات والخدمات التجارية للشركات.
ويتوجب هنا تقييم كل مجموعة من التطبيقات ً
وفقا ملعاييرثالثة هي:
( )1مهة للغاية وسهلة التنفيذ.
( )2مهمة للغاية ولكن صعبة التنفيذ.
( )3أقل أهمية وصعبة التنفيذ.
ً
بناءا على مخرجات هذا التحليل ،يمكن تصميم الهيكل العام ملبادرات
الحكومة الرقمية ،ووضع الجداول الزمنية لتطوير الخدمات بشكل متدرج.
وينبغي هنا االنتباه إلى التقييم املستمر وإعادة النظر في الخدمات الحكومية
بانتظام لضمان تلبية منظومة الحكومة الرقمية لالحتياجات املتغيرة
للمواطنين واملجتمع.
• عدم اقتصار التركيز على تقديم الخدمات من خالل مواقع الويب ،واتباع
مسار تطويري متعدد القنوات ( .)Multi-Channel Approachويجب
هنا تطوير قنوات خدمات الحكومة الرقمية حسب احتياجات املتعاملين -
ً
استنادا
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

159

على تحليل العوامل الديموغرافية والسكانية وغيرها ،ومتطلبات مجتمع
األعمال 34.فعلى سبيل املثال ،في الجزائر ،يصل انتشار الهواتف املحمولة
لنسبة  %80من السكان ،بينما يقتصر استخدام اإلنترنت على نسبة ،%15
وهو يستوجب اهتمام مبادرات التحول الرقمي لبناء منظومة مرتكزة على
تطبيقات الهواتف في املقام األول ،وتضع تطوير مواقع الويب بأولوية أقل
من حيث جهود التطويروالصيانة.

• تحديد نماذج عمل واضحة وتوزيع املسؤوليات املركزية والالمركزية.
يجب أن يكون هناك نظام مزدوج للتنسيق بين املؤسسات الحكومية وتقديم
ً
الخدمات .ووفقا لهذا املطلب ،فإن إدارة استراتيجية الحكومة الرقمية،
وخطة التحول الرئيسة ،والبرامج ،وعمليات التصميم واتساق التطبيقات،
وما إلى ذلك ،يجب أن تتم معالجتها بشكل مركزي من ِقبل هيئة إدارية عليا
إلدارة ملف وأجندات التطويراملأمولة.

يمكن مالحظة مستويات مماثلة من االنتشار الواسع للهواتف الذكية
في معظم الدول العربية وهو ما يستدعي االهتمام بنوعية قنوات تقديم
الخدمة 35.وفي هذا السياق ،يجب أن تتضمن استراتيجيات الرقمنة “تجربة
املتعامل” ( )Customer Experienceوتضعها كأولوية قصوى ،لضمان
حصول املتعامل على أعلى مستويات التميز والجودة في تفاعالته ،في جميع
القنوات ،باستخدام واجهة خدمات مشابهة في كل نقطة اتصال.

ويأتي جانب الالمركزية هنا في دور املؤسسات الحكومية الفردية للمساعدة
في تحسين القدرة على تصميم التطبيقات وتقديم الخدمات ،ورفع الكفاءة
والفعالية ،واالستجابة األسرع للمشاكل غير املتوقعة ،واملزيد من الدعم من
املستفيدين.

• بناء منصة تكنولوجيا صلبة وقوية تشتمل على مجموعة متنوعة ومتكاملة
من الخدمات األساسية واملترابطة من مختلف املؤسسات الحكومية.
أغلب مشاريع الحكومة الرقمية ،تعتمد على املواقع اإللكترونية “الويب”،
كواجهات عامة لتقديم الخدمات ،والتي تحاول الربط بين األنظمة وقواعد
البيانات الحكومية ،ومراكز البيانات عبر الشبكات الرقمية .ويتضح التحدي
هنا في الكيفية ودرجة التنسيق والتعاون في عمليات التقييم والتحديث
املستمرلكافة مكونات مثل هذه املنظومات والتي يجب أن تتزامن في التنفيذ
ووتسق مع معاييرالتشغيل البيني وضوابط أمن املعلومات.

وتنطوي الالمركزية في سياقات برامج الحكومة الرقمية على فلسفة اإلدارة
بالنتائج التي تركز على تحقيق أهداف محددة من خالل نتائج املكاتب
واإلدارات الحكومية املنفردة.
ويتمثل التحدي هنا في إنشاء نموذج للتفاعل واملشاركة (Interaction and
 ،)Engagement Modelيتم من خالله نشراملعارف ،ورفع مستوى التنسيق
مع املؤسسات الحكومية الالمركزية املشاركة في البرنامج.
ويجب أن يتزامن ذلك مع وضع “أجندة التغيير” داخل كل مؤسسة حكومية
يبين االلتزام الصارم من جانب اإلدارة العليا لتحقيق مستهدفات التحول،
وللتغلب على العراقيل التي قد تعيق التقدم ،وتضع خطة شاملة لبرامج
التدريب والتأهيل املناسبة.

 .34تشمل القنوات املمكنة :مواقع اإلنترنت ،والتطبيقات الذكية ،ومواقع التواصل االجتماعي ،واألكشاك ،ومكاتب الخدمة
التقليدية.
 .35بحسب التقارير العاملية ،فإن أكثر من  %60من الوصول إلى اإلنترنت في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا يتم من خالل
الهواتف الذكية .وقد تضاعف عدد مستخدمي الهواتف الذكية في هذه الدول من  86مليون في  2014إلى  174مليون في .2019
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• تركيزإدارة برامج التحول على النتائج .تفشل برامج الحكومة الرقمية عندما
ُ
تدار بأهداف عائمة وبمناهج غير علمية .فعلى الرغم من فهم الكثيرين
لنظريات األخطاء الشائعة في املشروعات ،إال أنها ما زالت متكررة ومستمرة
ً 36
عمليا.
ولتجنب هذه املشكالت ،يجب أن تكون إدارة املشروع مؤهلة وتمتلك املهارات
املعرفية واملهنية وتتصف بالجدية والحزم .وال بد من اتباع منهج علمي موحد
إلدارة املشاريع يتضمن دراسات الجدوى ،ومخططات التنفيذ ،وتخصيص
املوارد وامليزانيات ،وآليات التنفيذ الفنية لتطوير النظم ،ومراقبة األداء
وتقييم املخرجات باملقارنة مع املستهدفات االستراتيجية.
• مشاركة قصص النجاح ،وتبادل املعارف حول “املكاسب السريعة”
( .)Quick Winsمبادرات الحكومة الرقمية قد تطول مدد تنفيذها
لسنوات ،وهو ما أصبح يدفع كثير من املؤسسات لتبني مفهوم “النجاحات
ً
ً
السريعة” لتقديم حلول تكنولوجية سرعية وعاجلة قد تلقى رواجا وتفاعال
من الجمهور املستفيد.
ولكن في الوقت ذاته ،ال يمكن أن يكون هذا املفهوم هو املبدأ التي تقوم
عليه مشاريع التحول الرقمي .فالحلول السريعة إن لم تأخذ باالعتبار الرؤية
واألهداف بعيدة املدى ،فإن ذلك من شأنه أن يخلق فقاعات من اإلنجازات
التي قد تفشل في االستجابة للمتطلبات التنموية املستدامة وتكون بذلك
مضيعة للموارد وامليزانيات.

وهو ما يستدعي القائمين على مشاريع التحول الرقمي التركيز على تعزيز
شعور االنتماء واالهتمام بالشأن العام من خالل صياغة مواد تسويقية
لتحفيزاملشاركة والتفاعل مع أنشطة الحكومة.
ويتطلب ذلك صياغة خطط توعوية لتحفيز األفراد والشركات وجذبهم إلى
املنصات والقنوات الرقمية وإنشاء حلقات تفاعلية حول قضايا التنمية
وأوجه التطويروأولويات األجندة الوطنية.
َ
فالفرق الذي ت ِعد به أنظمة الحكومة الرقمية هو في قدرتها على دعم تبني
مفهوم “التطوير املستمر” من خالل تعزيز املشاركة الرقمية لكافة أفراد
ومكونات املجتمع ،والذي سيدفع بدوره إلى تطوير األداء الحكومي والنمو
االقتصادي واالجتماعي .وذلك مقابل نظم تقليدية يمكن بالكاد مالحظتها ،وال
تقدم القيمة أو املردود املقصود من االستثمارفيها من حيث التكلفة والجهد.
• بناء اإلمكانات والقدرات الداخلية ( ،)Capacity Developmentوعدم
التقليل من أهمية “إدارة التغيير” .نجاح برامج الحكومة الرقمية يتطلب
ً
ً
تغييرا تنظيميا في الداخل الحكومي .فمشاريع الحكومة الرقمية تنطوي على
تغيير طريقة قيام الحكومة بعملها وكيفية تفاعلها مع املواطنين ومتطلبات
التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.

• التوعية ببرامج التحول ومزايا الحكومة الرقمية .تبدو هذه املرحلة
ً
واضحة ،لكن العديد من الحكومات ما زالت تستخدم أنماطا تقليدية لم
تعد تتوائم مع اهتمامات األفراد  -خاصة من األجيال الشابة  -التي أصبحت
تميل نحو اإلنعزال االجتماعي.
 .36األخطاء الشائعة ،مثل :عدم كفاية املوظفين ،كيفية التخطيط والتنظيم وتقييم أنشطة املشروع ،وإدارة الخالفات،
واملشكالت الفنية ،وضعف تخطيط املشروع ،واالفتقارإلى وضوح األهداف املحددة.
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فمن غير املمكن حدوث تحول ناجح وواسع االنتشار إال من خالل االلتزم
بمبادئ “إدارة التغيير” من حيث الخطة واملنهج ،وإدارة تفاعل بيئات العمل
الحكومية مع املتطلبات الجديدة.
لذا فإنه من الضروري تنفيذ أجندة التغيير في املؤسسات التابعة للدولة
تحت قيادة املستويات الحكومية ُ
العليا لضمان تحقيق املستهدفات والتأثير
اإليجابي على الثقافة والسلوك.

تؤكد الممارسات الدولية ذلك،
وأن مشاريع الحكومة الرقمية
تتطلب دعماً سياسياً قوي ًا
وقيادة استراتيجية لتحقيق
المستهدفات اإلصالحية المرجوة
وتجاوز التحديات.

ً
فضال عن ذلك ،يجب أن تكون الهيئة املعنية بإدارة ملف الحكومة الرقمية
على قدراملهمة املوكلة إليها ،وتقوم بدورها كذراع تكنولوجي يساعد املؤسسات
الحكومية في إدارة مشاريع الرقمنة والتطوير املستمر لبرامج التحول الرقمي
خاصة في ضمان كفاءة وفعالية منصات تقديم الخدمات الحكومية وتلبيتها
الحتياجات ورغبات االفراد واملؤسسات.

ولكن من غيراملمكن تنفيذ مثل هذه التغييرات الهائلة والعميقة إال من خالل
اإلشراف القيادي امللتزم بالتغيير .ومن أجل هذا ،ينبغي على الحكومات:
(أ) صياغة واعتماد “أجندة التغيير” في جميع املؤسسات الحكومية.
(ب) تفعيل دور القيادات املؤسسية العليا في إدارة أجندات التغيير.
(ج) التأكد من أن أجندات التغيير يتم متابعتها بشكل دوري من خالل
املؤسسات الحكومية ،والتأكد من أنها مدعومة ببرامج التعليم
والتدريب والتأهيل املناسبة ،التي تحشد املوظفين من املستوى األدنى
لتبني أهداف الحكومة الرقمية.
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ً
وتقع عادة كثير من املؤسسات في فخ “النسخ والتقليد” لبعض ممارسات
الرقمنة في محاولة تكرار الوصول إلى نفس النتائج اإليجابية في مدة زمنية
قصيرة .ولكن في الواقع ،يكاد يكون من املستحيل تحقيق نفس النتائج
ً
من خالل نسخ نماذج العمل وحلول من مؤسسة إلى أخرى نظرا الختالف
الظروف واملعطيات والعوامل األساسية التي قد تتسبب في حدوث مثل
تلك النتائج والنجاحات .وبالتالى ،فإنه من األفضل استخدام هذه النماذج
بانتقائية وكمصدر إلهام لتطوير األفكار واملفاهيم املبتكرة آلليات العمل
وتقديم الخدمات.

استراتيجية التحول”TRANSFORM“ :
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ً
وقمنا في هذا السياق بتطوير نموذج استراتيجي يسمى ( ،)Transformاختصارا
لـ ( ،)Thrust, Resistance And Navigation Strategy FORMوالذي يوضح
ً
املشكالت التي قد تعتري عادة طريق مشاريع الحكومة الرقمية.
ويستدل نموذج ( )Transformبمبدأ فيزيائي لقانون نيوتون الثالث عن الحركة
ويماثله بمنظومة “الدفع الصاروخي” ( )Rocket Propulsionواملحركات النفاثة؛
حيث يعتمد تصميم أنظمة الصاروخ لالستفادة من “القوة املضادة أواملقاومة”،
37
والتي يحتاجها لتوليد قدرة الدفع املناسبة ليصل إلى هدفه وهو اإلقالع.

 4.3استراتيجية التحول ()Transform

من خالل مراجعة الدراسات والتقارير العاملية حول ممارسات التحول الرقمي،
يتضح بأن القيادات السياسية وقادة مشاريع الحكومة الرقمية ما زالت بحاجة
إلى حقيبة أدوات ودليل مبسط وفعال لبناء استراتيجيات التحول الرقمي وتنظيم
األنشطة املرتبطة بها.
وقد دفعنا ذلك لدراسة الظواهر الشائعة واملألوفة ،للمشكالت والتحديات التي
تواجهها مشروعات الحكومة الرقمية ،خاصة املرتبط منها بـ “مقاومة التغيير”.
 .37املماثلة أو املضاهاة أسلوب يمكن استخدامه لتوضيح متطلبات املشاريع ونقلها ّ
لصناع القرار األساسيون بطريقة تصويرية
ً
الرغم من ً أن مثل هذه الوسائل ال يمكن أن تحل محل التعريفات الرسمية لتوثيق
بدال من الوصف الن�صي التقليدي .وعلى ً
االستراتيجيات ،إال أنها يمكن أن تقدم تجريدا قيما بحيث يمكن التعبير عنه بسهولة ،وإظهار بعض التفاصيل الدقيقة عن
طريق الرسومات ،والتقليل من الغموض الذي قد يشوب البرامج بتسليط الضوء عليها مباشرة.
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 1.4.3مماثلة مشروعات الحكومة الرقمية بعمل
المنظومات الصاروخية

بالنظرإلى املثال في الشكل رقم ( ،)18فإن من بين أهم القوى املؤثرة على “األنظمة”
الصاروخية ،هي “حالة الجمود” أو الثبات التي تكون فيها والتي يصطلح عليها بـ
(.)Inertia

ولتجاوز هذه العقبات ،يأتي هنا دور القيادات املؤسسية مرة أخرى للعمل كقوة
دفع محركة نحو الهدف (واالستفادة كذلك من قوة الجذب املتمثلة في متطلبات
املتعاملين للتغيير).
وتتطلب املشاريع في العادة متابعة ومراقبة مستمرة ألدائها واتخاذ االجراءات
التصحيحية املناسبة لضمان تحقيقها للنتائج املرجوة.

وفي هذه الحالة تحتاج “املحركات” إلى “قوة دفع” ثقيلة حتى يكتسب الصاروخ
ً
طاقة تدفعه لألمام .ولكن وبمجرد اإلنطالق ،يواجه الصاروخ أيضا “عقبات
ّ
ً
مستمرة” يمكنها إبطاءه أو إفشال عمله تماما .وفي هذه املرحلة َيوٍلد الصاروخ
قوة دفع أخرى للتغلب على هذه العقبات.
وبالتزامن مع كل ذلك ،يتطلب من “مركز املتابعة” مراقبة مسارالرحلة باستمرار
للكشف عن أي “انحرافات” ،والتعامل مع نظام املالحة الصاروخي املرتبط
باألقمار الصناعية لقراءة الترددات واملوجات الدقيقة “لقياس” املسافات
والسيطرة على حركتها.
ً
وتلك حالة مماثلة تماما للمشروعات بصفة عامة .فهناك كثير من حاالت
“الجمود” التي قد تحول دون حدوث التغييرات املطلوبة واملتوقعة في الخطط
االستراتيجية .وهي ما تحتاج إلى قوة دفع من القيادات العليا لتحريك املشروعات
باتجاه تحقيق املستهدفات.
ً
وفي مراحل التنفيذ املختلفة ،تواجه املشروعات أيضا عقبات مستمرة –
كاملشكالت التنسيقية أو التقنية على سبيل املثال – والتي قد تعرقل سير عملها
أو حتى إفشالها إذ لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح واآلني.
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استراتيجية ( )Transformيمكنها
أن تساعد الحكومات في وضع
أولويات خططها والتركيز على
طاقاتها ومواردها والتأكد
من أن المشاريع تعمل على
نحو متسق نحو تحقيق األهداف
المشتركة ،وكأداة فعالة لتوجيه
القرارات واألنشطة وتجاوز
العراقيل والمخاطر المحتملة.

الشكل رقم (:)18مماثلة مشروعات الحكومة الرقمية بعمل املنظومات
الصاروخية
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 2.4.3مكونات نموذج استراتيجية ()Transform

يوضح الشكل رقم ( )19مكونات نموذج استراتيجية (.)Transform

38

 .38كما أشرنا إليه ،يمكن استخدام هذه النموذج لجذب انتباه صناع القرار والتوجيه ًالبصري إلى ما يجب االهتمام به،
خاصة في أن القيادات العليا في كثير من املؤسسات على غير دراية بالجوانب الفنية .فضال ّ
عما يوفره هذا النموذج في كونه
إطار استراتيجي للتصوير ّ
املبسط والشامل ملحاور استراتيجية الحكومة الرقمية .وهو أمر ًذو أهمية خاصة في مناقشات وضع
متطلبات ومراجعة أداء مبادرات الحكومة الرقمية بين أصحاب املصالح والرجوع إليه بدال من التفاصيل الدقيقة والنصوص
املطولة التي تتصف بها وثائق االستراتيجية.
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الشكل رقم ( )19مكونات نموذج استراتيجية ()Transform
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 3.4.3أصحاب المصالح ()Stakeholders

تهدف مشاريع الحكومة الرقمية بطبيعتها إلى تقديم منافع ومكاسب ألصحاب
املصالح املختلفين ،سواء أكانوا أصحاب مصالح داخليين أم خارجيين ،مباشرين
39
أم غيرمباشرين.
ً
وفي هذه الحالة ،يصبح من األهمية استشارة هذه األطراف أوال وإشراكهم في
وضع التصورات العامة ملشروعات الرقمنة ،من أجل تكوين فهم دقيق وصريح
حول متطلباتهم وتوقعاتهم واالتفاق عليها .وهي عملية مهمة تصب نحو مزيد من
التركيزاالستراتيجي وتوسيع الخيارات وتنسيق الجهود التنظيمية.
 4.4.3التوقعات ()Expectations

ً
تهدف جميع مشروعات الرقمنة إلى تلبية احتياجات أصحاب املصالح أوال؛
لذلك ،يصبح من الضروري وضع األدوات املنهجية املناسبة لتقييم املشروعات
في مدى قدرتها على تلبية التوقعات قبل الشروع في التنفيذ.
ويوجب نموذج إطار عمل(  ( )Transformعلى إدراج مؤشرات التوقع (�Expecta
 ،)tion Indicatorsالتي يمكن قياسها من وجهات نظرمختلف أصحاب املصالح.
ويجب أن تأخذ هذه املؤشرات باالعتبار توقعات فئات الجمهور املستهدف والتي
قد تختلف حسب توزيعاتهم الجغرافية في املدن أو األرياف أو قطاعات أعمالهم.
 5.4.3فوائد المشروع ()Project Benefits

يجب أن تؤخذ مشاريع الحكومة الرقمية في االعتبار عند وضع التصور العام
“فوائد املشروع” املستهدفة ،ألنها تمثل أداة القياس التي يمكن الرجوع إليها
للتأكد من توافق النتائج املتوقعة من املبادرات املنفذة.
 .39أصحاب املصلحة الداخليين يمثلون جميع األطراف داخل املؤسسة أو الكيان مثل املوظفين واملديرين ومجالس اإلدارات.
أما أصحاب املصلحة الخارجيين يمثلون األطراف املهتمة باألداء أو املتأثرة بقرارات وإجراءات ونتائج األعمال مثل املتعاملين،
واملوردين ،والقطاع الخاص ،واملجتمع املحلي.
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“الفوائد املسقطة” ( )Projected Benefitsهي ّ
املكون األهم في أي مشروع،
والجانب الظاهر واملحفز الهتمام أصحاب املصالح ،ويستوجب بالضرورة وضع
مستهدفات واضحة من حيث التأثيروالعائد على االستثمار.
 6.4.3مؤشرات قياس األداء ()Performance Indicators

تقع معظم املشاريع في فخ وضع مؤشرات فضفاضة وعامة ال يمكنها تصويرمدى
اإلنجاز الحقيقي أو االنحرافات التي عادة ما قد تجر املشاريع إلى عدم االلتزام
باملستهدفات ونطاق العمل املتفق عليه وامليزانيات املخصصة لها.
ومن األهمية هنا التركيز على قياس أداء ومخرجات املشاريع من حيث الفوائد
املتوقعة والتي سيحصل عليها أصحاب املصالح.
وينبغي إدراج هذه املؤشرات وترتيبها حسب األولوية على أساس أهميتها في كل
ً
ً
مشروع .وقد يتطلب كل مؤشر أسلوبا مختلفا ،ومنهجية مختلفة للقياس
لضمان مساهمتها في عمليات التقييم والتقويم.
 7.4.3عوامل التمكين ()Enablers

من األهمية ربط مستهدفات املشاريع بـ «عوامل التمكين» ،والتي ستكون بدورها
مسؤولة  -بشكل غيرمباشر  -عن حوكمة املخرجات والنتائج.
وهناك نهجان لوضع العوامل التمكينية ،أحدهما يتمثل بربط هذه العوامل
مع مؤشرات األداء مباشرة ،والثاني باعتماد قائمة ملجموعة كبيرة من العوامل
املساعدة التي من شأنها أن تدعم املشروع ككل نحو تحقيق مستهدفاته.
 8.4.3المقاومة ()Resistance

فيما يلي وصف لبعض العقبات أو التحديات الكبرى ،التي قد تخلق املقاومة في
مشروعات الحكومة الرقمية.
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 1.8.4.3الجمود ()Inertia

التغيير واالبتكار في القطاع الحكومي قد يشكل صدمة لدى املديرين واملوظفين
في القطاع الحكومي ،خاصة بأنه قد يبعدهم عن مناطق األمان التقليدية( (�Com
 )fort Zoneوالبيئات البيروقراطية التي اعتادو عليها .وهي مسائل كفيلة بأن
تؤدي إلى إعاقة أو تحطيم أو منع إعادة هيكلة املؤسسات والتحول املنشود في
اإلجراءات والعمليات والوصول إلى مستويات الكفاءة والفاعلية املأمولة.
ُ
وتشتمل العوامل التي قد تساهم في تعزيز الجمود ،على عدم كفاية املهارات
الوظيفية للتعامل مع التغيير ،واالفتقار إلى برامج التدريب والتأهيل واالستثمار
في رأس املال البشري ،وعدم وجود الكفاءات املعرفية التي تتناسب مع متطلبات
إدارة التغييرالالزمة لالبتكار ،وما إلى ذلك.
كما أن املؤسسات الحكومية عادة ما تتشكل لديها سلوك معادي للتغيير
واإلحجام عن أية مخاطرة قد تتسبب في التأثير على السمعة الفردية أو
للمجموعة ،عند فشل املشاريع في تحقيق املستهدفات ،واملخاوف املرتبطة من
زيادة مخاطر املسؤولية في حالة تقاسم املوارد الشبكية إلدارة وتنظيم وتقديم
ً
الخدمات العامة ،فضال عن مخاوف فقدان السلطة والصالحيات.
 2.8.4.3المشكالت التنظيمية ()Organizational Issues

في كثير من األحيان ،تنطوي مشروعات الحكومة الرقمية على درجة كبيرة من
التعقيد خاصة ألنها تتطلب مشاركة مؤسسات عديدة تكون ذات درجة من
االستقاللية املتفاوتة .وتسعى املؤسسات في العادة للمشاركة في املشاريع التي
تتناسب وتدعم نطاق أعمالها واختصاصاتها وتساهم في تحقيق مستهدفاتها
املؤسسية ،وإهمال أو تأخير املشاريع األخرى .وفي هذه الحاالت ،تصبح القيادة
املركزية ملشاريع الحكومةالرقمية صعبة بل فى بعض األحيان مستحيلة.
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ويمثل الترابط القوي بين مستهدفات مشاريع الحكومة الرقمية والدوائر
ً
ً
الحكومية جانبا آخر من التعقيدات التنظيمية .فمشروعات الرقمنة غالبا
ً
ً
ما تتضمن وتتطلب تغييرا تنظيميا ،وتجاوز نطاقات االختصاص الحكومية
التقليدية والحدود اإلدارية التي تفصل املؤسسات عن بعضها.
وتشكل االختالفات القائمة في األنظمة القانونية والتنظيمية واإلدارية بين
املؤسسات موانع قد ّ
تعوق تدفق البيانات ( )Data Flowمن خالل قنوات
الحوكمة الشبكية الجديدة للخدمات الرقمية (Networked Governance
.)Channels
ومن هذا املنطلق ،فإن التنسيق ّ
الفعال بين اإلدارات الحكومية له أهمية خاصة
ً
ألن مسؤولية توجيه أنشطة اإلدارة والخدمات العامة كثيرا ما تكون مجزأة
( )Fragmentedومشتركة عبرمستويات متعددة.
كما أن ضعف االتصال والترابط بين مشاريع الحكومة الرقمية وأصحاب املصالح
يمكن أن تزيد من إمكانيات عدم تحقيق الحكومة الرقمية مستويات الفاعلية
والتأثيرعلى املستوى الكلي.
ً
ً
ثم أنه وكثيرا ما قد نجد تكرارا وازدواجية بين املبادرات الحكومة الرقمية والتي
تظهر وكأنها تعمل لتحقيق نفس املستهدفات والنتائج .وهو ما قد يعكس ميول
بعض املؤسسات للتنافس الكتساب مكانة بارزة في املشهد العام.
ومثل هذه املمارسات تخلق بطبيعتها بيئات تنافسية غير صحية ومبادرات
متداخلة ينتج عنها إهدار للموارد والوقت .كما أن هذه املبادرات املتكررة تنشأ
ً
عادة بسبب عدم وجود الرؤية الشاملة والخارطة التنفيذية على املستوى الوطني
( ،)National Vision and Roadmapوهي ما تسمح لكل إدارة حكومية بتحديد
استراتيجياتها للتحول الرقمي والتي التتوافق بالضرورة مع األهداف املشتركة
والوطنية.
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 3.8.4.3المشكالت الفنية ()Technical Issues

بطبيعة الحال ،مشاريع الحكومة الرقمية تعتمد على املوائمة بين الهياكل
واألنظمة الرقمية والتشريعات الحكومية والعمليات التنظيمية.
ومن بين التحديات التي تواجهها املؤسسات الحكومية في تنفيذ مشاريعها تكمن
في ضبابية رؤية املنتج النهائي ( )End Product Visulizationفي بداية املشروع،
وبالتالي يتم وضع تصورات عامة لكيفية عمل املنظومات الرقمية.
وتكمن اإلشكالية الفنية في أن معظم هذه املشروعات تعتمد في العادة على
منهجيات تطوير ( )Waterfall Development Methodologiesيصعب معها
إدخال تغييرات في نطاق عمل مكونات األنظمة الرقمية ()Scoped Specifications
والتي قد تؤثرعلى الجداول الزمنية ملواعيد اإلنجازوامليزانيات املخصصة لها.

وهناك عوامل فنية معقدة أخرى قد تؤثر في سير عمل مشاريع الرقمنة ،خاصة
ً
املرتبطة باملتطلبات الهيكلية التي غالبا ما تستوجب الربط مع أنظمة أخرى قيد
التشغيل الفعلي .ومن هنا يصبح التوافق البيني ( )Compatibilityبين األنظمة
الرقمية من بين التحديات الرئيسية سواء كان ذلك على مستوى املؤسسة
الواحدة ،أو بين عدة مؤسسات.
عالوة على ذلك ،فإن التطورات املتسارعة واملتالحقة في الحقل التكنولوجي
ً
قد ترفع من حدة التحديات الفنية وتضع االستراتيجية دائما أمام اختيارات
وعراقيل جديدة ،خاصة عندما تصبح الخبرات املعرفية واملهارية غير قادرة على
مواكبة مثل هذه التطورات.
ً
ً
ً
كما أن املسائل املتعلقة بالثقة تمثل عنصرا مهما وحاسما في تشكيل هياكل
األنظمة من الجانب الفني وممارسات الحوكمة (Governance Structures and
 )Practicesويستوجب االهتمام به عند تصميم وتقييم فعالية خدمات الحكومة
الرقمية.
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وتأتي مسألة أمن البيانات ( )Data Securityفي مقدمة هذه االهتمامات والتي
تتطلب تأمين البنى التحتية الرقمية وتطوير آليات موثوقة لحماية بيانات
املواطنين وحوكمة املعلومات بين الجهات الحكومية والقطاعات املختلفة.
ً
وغالبا ما تتعرض أنظمة وخدمات الحكومة الرقمية للعطل أو األداء الغير ُمر�ضي
( )Poor Performanceبسبب سوء هياكل تصميمها أو ضعف معايير التشغيل
البيني التقني (.)Technical Interporability
ويمكن أن تؤدي واجهات املستخدمين ( )User Interfacesغير املناسبة إلى
إضعاف العالقات بين الدوائر الحكومية واملواطنين والشركات ،وفي أن تفسد
احتمالية نجاح مبادرات الرقمنة.
ً
وكما ذكرناه سابقا ،تلعب مشكالت التشغيل البيني ()Interporability Issues
ً
ً
بين أنظمة الحكومة الرقمية دورا مهما للغاية ال سيما فيما يتعلق بتوفير
الخدمات الرقمية املتكاملة.
 4.8.4.3المشكالت المرتبطة بالسياسات العامة (Public
)Policy Issues

يميل ّ
صناع القرار السيا�سي وراسمي السياسات العامة إلى االعتقاد بأن
التكنولوجيات الرقمية هي الحل األمثل لتحقيق اإلصالحات اإلدارية وتطوير
األداء.
ً
ً
التكنولوجيا وفي دورها ،كما أنهم وفي كثير من األحيان ال يملكون فهما دقيقا
حول ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا وما ال يمكنها فعله.
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فميول بعض القيادات التخاذ قرارات دون طلب املشورة الكافية ،يعرض املشروع
لخطورة خروجه من إطارالواقعية .وقد تكون الجداول الزمنية واملواعيد النهائية
للمشاريع محصلة لنقاشات سياسية أو تعبير عن طموح للقيادات وليس نتيجة
عملية تخطيط واقعية ،وهو ما قد يربك سير العمل ويؤدي إلى مشكالت خطيرة
في تنفيذ املشروعات.
كما يمكن أن تؤدي بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية – مثل :الفئات
العمرية ،وفجوات اللغة والثقافة ،والتوزيع الجغرافي للسكان ،وقطاعات
العمل ،وعوامل أخرى  -إلى التفاوت في مستويات االستخدام واملشاركة الرقمية
في منصات الحكومة الرقمية ،سواء من األفراد أو املؤسسات .وهو ما يوجب
معالجته ،سواء كان ذلك من خالل تمكين الوصول إلى التكنولوجيا(  (�Accessa
 ،)bilityأو من حيث توفير املستويات املهارية الرقمية ( ،)Digital Skillsوكذلك
ضمان تلبية الخدمات الرقمية للتوقعات واتساقها مع املعارف واإلمكانات
املتفاوتة للمستخدمين الفعليين واملحتملين (.)Actual and Potential Users
ومن دون فهم دقيق الحتياجات املستخدم وخياراته ،ستظل منصات الحكومة
الرقمية محدودة التأثير ،ولن تتمكن من تحقيق الفوائد املخطط لها.
 5.8.4.3مشكالت الموارد ()Resource Issues

تمثل تكاليف تطويرأنظمة ومنصات الحكومة الرقمية وتنفيذها وصيانتها( ،مثل:
تكاليف البرمجيات واألجهزة ،وتدريب املسؤولين الحكوميين) ،من املسائل التي
قد تعترض وتعيق مشاريع الحكومة الرقمية ،خاصة عندما تواجه املؤسسات
صعوبة في القدرة على قياس تكلفة مبادرات الحكومة الرقمية مقابل الفوائد
املخططة أو العائد االستثماري املتوقع.
وعلى الرغم من أن بعض الفوائد قد تكون قابلة للقياس( ،مثل :تقليص
اإلجراءات الورقية ،أو تقليل النفقات والتكاليف العامة) ،إال أن الكثيرمنها ال-
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يمكن تحديدها بدقة ألنها عادة ما تكون نوعية أو غير ملموسة (Qualitative or
 ،)Intangibleأو تخضع لتوقعات مستقبلية قد تنتج جراء استحداث القنوات
الرقمية الجديدة.
وقد تؤدي صعوبات احتساب التكاليف والفوائد املادية امللموسة والعائد من
االستثمارات إلى ارتفاعات غير متوقعة في النفقات خالل مراحل التنفيذ وهو ما
من شأنه أن يعرقل أو يوقف هذه املشاريع.
كما أن االفتقار إلى املوارد البشرية املد َّربة ()Inadequate Skilled Resources
ً
ً
قد يمثل تحديا معرقال آخرفي طريق مشروعات الحكومة الرقمية .وهو ما يوجب
ً
أن تتناوله استراتيجيات الحكومة الرقمية أوال من حيث االحتياجات املرتبطة
بالكوادراملؤهلة والكافية ،وبرامج التدريب املنهي والتأهيل الوظيفي.
 9.4.3القوى الدافعة ()Thrust

فيما يلي نوضح بعض من املجاالت الرئيسة لضمان بناء أسس للقوى الدافعة في
مشاريع الحكومة الرقمية.
 1.9.4.3سياسات الحوكمة ()Governance

في كثير من األحيان ،تؤدي األنماط القيادية واالفتقار إلى الصالحيات إلى فشل
العديد من املشروعات .ولكون مبادرات الحكومة الرقمية تمتد وتتخطى الحدود
اإلدارية داخل املؤسسات وخارجها ،يتوجب إيجاد جهة قيادية كلجنة توجيهية
تتمتع باملعارف والصالحيات التخاذ القرارات الالزمة وإنفاذها لضمان تقدم
املشاريع.
ومن بين مهام هذه اللجنة هي تولي إيجاد معايير موحدة واعتماد املنهجيات
واإلجراءات والتي تشتمل على اإلرشادات والسياسات القانونية والتنظيمية،
ً
فضال عن املعاييرالفنية والتشغيلية.
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ويجب أن تؤدي هذه السياسات إلى ضمان املواءمة الصحيحة للمبادرات
املستقلة ،وتوفيراألطرالعامة للتشغيل البيني لألنظمة بين املؤسسات الحكومية.
 2.9.4.3وضع األهداف ()Goals Setting

يتم تحديد مستهدفات مشاريع الحكومة الرقمية لتحقيق قيمة ما ونتائج ملموسة
تلبي التوقعات في نطاقها الواسع والكلي .وتكون هذه املستهدفات نوعية َّ
وكمية
حسب طبيعة املشروع.
ومن األهمية أن تتبع هذه املشاريع نموذج “األهداف الذكية” والذي يشار إليه
ً
باملصطلح ( ،)Smartاختصارا لخمس صفات ال بد أن تتوفر في األهداف وهي أن
تكون“ :محددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتطبيق والتحقيق ،وذات صلة وأهمية،
ّ
ومحددة بمدة زمنية”.
وذلك ُيعد من الضروريات التي يجب االنتباه إليها خاصة وأن وضوح الرؤية
واألهداف قد يعيق مشاريع الحكومة الرقمية ،باعتبارها مهمة تعتمد عليها
املؤسسات الحكومية في املوائمة االستراتيجية مع الرؤية واألهداف املشتركة
(.)Shared Vision and Objectives
ويجب أن تشتمل األهداف في هذه املرحلة على “النتائج االستراتيجية للمشروعات”
َّ
الكمية ( )Quantifiable Strategic Outcomesفي وسائل وطرق
من الناحية
قياس املخرجات.
ويمكن للمراجعات الدورية ( )Periodic Reviewsللمبادرات تقييم التقدم املحرز
نحو تحقيق األهداف والغايات املحددة ( )Defined Goals and Targetsوالرقابة
على سيرعمل املشاريع واتخاذ القرارات التصحيحية عند الضرورة.
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 3.9.4.3مرحلة اإلنطالق ()Launch

ُي ُّ
عد “الجمود” أو البطء التنظيمي ( )Organizational Inertiaمن بين العناصر
األساسية في الثقافة املؤسسية التي تستوجب االهتمام في مشاريع الرقمنة
خاصة ذات الطابع التغييري ،وال بد من تناولها ووضع الخطط املناسبة لها في
املراحل َّ
األولية لتحريك املشروع باتجاه األهداف املرسومة.
كما أنه وفي حال لم تتوفر عوامل “قوة الدفع” الكافية ( )Thrustمن البداية،
فستخضع املؤسسة أو املشروع لعناصر “القوى الجامدة” (،)Inert Forces
والتي قد تؤدي إلى إفشال املشروع برمته.
َ
ومن ث َّم ،فمن األهمية أن تنطلق املشروعات على نحو متسق مع مثل هذه
العوامل وتضمين أنشطة متنوعة مثل :التوعية والتثقيف والتسويق للمبادرات،
من خالل ورش العمل والحمالت والفعاليات التعريفية مع مشاركة الفئات
القيادية فى إدارة عملية التغيير.
 4.9.4.3اإلشراف العام ()Supervision

ُت ّ
شدد التعقيدات املرتبطة باألبعاد املختلفة ملشروعات الحكومة الرقمية على
ِ
ّ
أهمية وجود آلية فعالة ونشطة للمراقبة والتقييم املستمر (Monitoring and
 ،)Evaluationوكإطار لقياس املخرجات والنتائج ،ودرجة التأثير (Outputs,
 )Outcomes and Impact Measurementوتوفيراملعلومات الالزمة لدعم اتخاذ
القرارات التصحيحية واملستنيرة.
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بشكل عام ،إطاراملراقبة والتقييم يجب أن يشمل ويوفرالعناصرالتالية:
 آلية مؤسسية مشتركة لرصد وإدارة ورقابة ونشر بيانات ومعلوماتاملشروعات(  (�Monitoring, Reporting, Controlling and Dissemi
 )natingبين األطراف املعنية وللوقوف على مستوى اإلنجاز والتقدم في
املشاريع من حيث املخرجات والنتائج املحققة وكفاية املوارد وامليزانيات
املخصصة وأوجه صرفها وتوظيفها.
 تحديد التأخيرات واملخاطر ( ،)Delays and Risksوحلها في الوقتاملناسب.
 قياس وتقييم حجم التأثير بعد تنفيذ املشروع (Post-Implementation.)Impact Assessment
 املساهمة بمدخالت لتطوير السياسات العامة ( )Policy-Makingودعمتحسين أداء البرامج من حيث عمليات التخطيط واإلدارة واملراقبة
والتقييم.
ً
اضا متنوعةَّ ،
تؤدى بقصد
وتخدم وظائف املراقبة والتقييم في واقع األمر أغر
التتبع املنهجي ملراحل التنفيذ والنتائج (Systematic and Sequential Tracking
 )of Execution and Outcomesولربط الخطط واألداء بالنتائج املستقبلية.
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وتهدف عمليات املراقبة والتقييم لتحقيق ثالثة عناصرأساسية هي:
ُ
ُ
 .1الكفاءة ( :)Efficiencyقياس َت ُ
ناسب املخرجات مع املدخالت (املوارد
املستثمرة) حسب خطة املشروع ()Outputs Adequacy to Inputs؛ من
حيث املوارد والنفقات واملدة الزمنية واألهداف املخطط لها.
 .2الفاعلية ( :)Effectivenessتحديد ما إذا كان املشروع قد حقق األهداف
واملقاصد املستهدفة واملرجوة.
 .3التأثير ( :)Impactتحديد أوجه التأثير للمشروع ونتائجه والقابل للقياس
بعد التنفيذ سواء كان على مستوى األفراد ،أو املمارسات ،أو املؤسسات
أو األنظمة (.)People, Practices, Organizations, and Systems

كما أنه ولضمان التوافق مع األهداف املشتركة ،واستيفاء املعايير املحددة
لألداء ،فإنه من الضروري إنشاء لجنة مراجعة مستقلة (Independent Review
 )Committeeكجهة فرعية مسؤولة عن املراقبة واملراجعة الدورية للمشروع،
ورفع التقارير لقيادة املؤسسة أو اللجنة التوجيهية العليا عن مؤشرات اإلنجاز
والنتائج وأية انحرافات أو مخاطر محتملة وتقديم التوصيات حول الضوابط
والخطوات املقترحة لتصحيح مساراملشروع.
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 10.4.3المالحة ( - )Navigationإدارة المشروع

املكون األخير في اإلطار املقترح يتمحور حول عناصر إدارة املشروع الرئيسية
الثالثة“ :املوارد والعمليات والتكنولوجيا”( (�Resources, Process and Technol
 )ogyوالتي يجب أن تعمل بتنسيق وثيق ومترابط لضمان نجاح التنفيذ.
في هذا السياق ،من املهم أن يعي فريق إدارة املشروع بأن املخرجات والنتائج
ً
النهائية ملشاريعهم هي التي تنشا معها وتحقق امليزة التنافسية ملؤسساتهم.
في واقع الحال ،املتغيرات املحيطة باملشروعات ومتطلبات التغييروالتعديل أثناء
التنفيذ ،تتطلب االنتباه الشديد لنطاق عمل تلك املشروعات والتي قد تجرها إلى
ً
مسارات جديدة غيرمتسقة مع ما كان مستهدفا في األصل.
ً
ويستدعي ذلك فهما من فريق إدارة املشاريع إلى أن دورهم ليس القفز إلى عربات
القطار السريع وتغيير مسارها دون فهم واضح لخط سير القطار ،بل يجب أن
يكونوا على دراية كافية بحقيقة نطاق الرحلة ،حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات
(املالحية) املناسبة والصحيحة في الظروف الغيرمستقرة.

%80

من العوامل التي تؤدي إلى إعاقة المشاريع
من تحقيق أهدافها تعود إلى ’األفراد‘!
املصدر :دراسة منشورة في مجلة هارفارد األمريكية
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3

الفصل

استراتيجية متكاملة للتحول
الرقمي
تنفيذ استراتيجية التحول
ونماذج التشغيل
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اﻹﺑﺪاع
ﻣﺒﻴﻌﺎت

اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ

اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺗﺤﻠﻴﻞ

اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ

درجات التعقيد في مشاريع
الحكومة الرقمية تتطلب تبني
منهجيات عملية يمكن معها
ترجمة األهداف إلى خطط قابلة
للتنفيذ والقياس واالستخدام
األمثل للموارد المتاحة.

ﺧﻄﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻓﻜﺮة

ﺧﻄﺔ

أﻧﺸﻄﺔ

ﺧﻄﺔ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻨﺠﺎح

اﻟﻨ

ﺠﺎح

اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

تنفيذ استراتيجية التحول ونماذج التشغيل

يتضمن هذا الفصل جوانب التخطيط ملشاريع التحول الرقمي ونماذج العمل
التشغيلية لتحقيق التكامل االستراتيجي.
كما ويستعرض بعض من سياقات الحكومة الرقمية لتسليط الضوء على
التفاعالت واملعامالت بين الحكومة واملواطنين وقطاع األعمال ،وأهمية إعادة
تخيل الخدمات وتبسيطها وتقديمها بطرق جديدة ومبتكرة واستباقية في ظل
ّ
مستهدف إنشاء حكومة رقمية متكاملة ُممكنة بالتكنولوجيا الحديثة.
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 1-4المبادئ التوجيهية

فيما يلي بعض من السمات واملبادئ التوجيهية املحورية التي ينبغي أن تأخذ في
االعتبارفي مشاريع التحول الحكومي.
• التركيز على املواطن :يشير هذا املبدأ إلى تصور الحكومة “من الخارج
للداخل” ()Outside-In View؛ أي أن يصبح فهم متطلبات املواطن وتوقعاته
املبدأ التوجيهي األبرز ( )Preeminent Guiding Principleبالنسبة لجميع
السياسات والبرامج والخدمات الحكومية .وهو ما يمثل باختصار منطق
“هيمنة الخدمة” ( ،)Service-Dominant Logicالذي يلزم الحكومة بالعمل
كمؤسسة ووحدة واحدة ،متمركزة حول مطالب واحتياجات املواطنين
واملجتمع مع مراعاة الشمول والتكامل والتوازن في مختلف قطاعات الخطط
التنموية.
• التشغيل البيني والبنية التحتية املشتركة :يشير هذا ُ
البعد إلى استخدام
املعايير املوحدة من خالل بنية تحتية مشتركة ،وأفضل املمارسات لتشجيع
وتمكين نقل وتبادل البيانات داخل الحدود التنظيمية للمؤسسات وبين
األنظمة الحكومية الخارجية بسالسة.
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ي ُعدُّ تطوير وتنفيذ الخدمات
العامة الرقمية (Digital Public
 )Servicesإحدى أهم وأبرز أولويات
الحكومات في جميع أنحاء العالم،
لتحسين الشمول االجتماعي
وتمكين مساهمة المجتمع
في التنمية الوطنية.
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• الخدمات والعمليات املشتركة :تتطلب مشاريع الحكومة الرقمية بطبيعتها
تعاون جميع املؤسسات الحكومية .ولتفعيل وتعزيز التعاون على مستوى
تقديم الخدمات وتنسيق املهام والوظائف بين املؤسسات الحكومية ،فإن
ذلك يحتاج إلى إرادة قيادية من أعلى املستويات السياسية ،كون التغيير
ً
ينطوي على التحول أيضا إلى المركزية السلطة في إدارة مجموعات العمل
والخدمات والتخلص من الخدمات املتكررة أو املتداخلة ،وما إلى ذلك.
• حوكمة القطاع العام :يشير هذا ُ
البعد إلى إطار “صالحيات اتخاذ القرار
واملساءلة” ( )Decision Rights and Accountability Frameworkوالذي
يعد من متطلبات تنفيذ استراتيجيات الحكومة الرقمية .وتمثل الحوكمة
ً
ً
عامال حاسما في نجاح مشاريع الحكومة الرقمية ،خاصة في الدول
الرشيدة
الفيدرالية التي تكون لديها مستويات سياسية متعددة وتكون السلطات
ً
التشريعية والتنفيذية مقسمة دستوريا بين الحكومة املركزية والواليات أو
املقاطعات.

ً
معتمدا في جوهره على وسائل مبتكرة ممكنة لتعزيزاملشاركة الرقمية( (�e-Par
 ،)ticipationواتباع منهج املقاربات االستشارية (.)Consultative Approach
• الحكومة املفتوحة والشفافة(  (�Open and Transparent Govern
 :)mentتشير إلى العقيدة السياسية ،التي تنص على أن أعمال الحكومة،
وإدارة الدولة يجب أن تكون منفتحة على جميع املستويات للتدقيق واإلشراف
العام .وهو ُبعد قد يتعارض مع اعتبارات أمن الدولة واألمن القومي في كثير
ّ
الشرعية على السرية الشديدة ملنظوماتها
من البلدان التي تميل إلى إضفاء
وأعمالها.

• النموذج التنظيمي الشبكي (:)Networked Organizational Model
يشير هذا ُ
البعد إلى الحاجة إلى ابتكار نماذج تنظيمية جديدة  -في سياق
الحكومة ككل – وتطويرمنظومة تجمع املؤسسات الحكومية وشبه الحكومية
وغيرها ،والتي تعمل بطريقة متسقة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين
وقطاعات األعمال .وهو ما يدعو الجهاز الحكومي للعمل كمؤسسة افتراضية
متصلة ببعضها ( )Networked Virtual Organizationوتعمل من أجل
تنفيذ مهام مشتركة.
• الشمول االجتماعي ( :)Social Inclusionيشير إلى قدرة الحكومات على
تجاوز تحديات التكامل األفقي والرأ�سي(  (�Horizontal and Vertical Inte
 )grationلتقديم الخدمات الحكومية وإشراك املواطنين وقطاعات األعمال
في عمليات صنع السياسات والقرارات .وسيضمن ذلك أال يكون تقديم
ً
الخدمات الحكومية مسارا أحادي االتجاه ( ،)One way Interchangeبل -
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 2-4مشكالت وتحديات الحكومة الرقمية

تنطوي مشاريع الحكومة الرقمية على تغييرات جذرية وشاملة ،والتي تؤدي
ً
بدورها إلى مجموعة كبيرة من التحديات ،نسرد هنا بعضا منها.

استراتيجيات الحكومة الرقمية
يجب أن تقوم على بعض من
المفاهيم األساسية المرتبطة
بمشاريع التحول ،ويستدعي
بالضرورة تكوين وعي دقيق حول
التحديات ومقومات النجاح.

• الجهة املسؤولة ( :)Ownershipمن شأن االفتقار لوجود جهة مسؤولة
( )Lack of Ownershipفي مشاريع الحكومة الرقمية أن يؤدي إلى غياب الرؤية
الشمولية في خطط الحكومة الرقمية ،وإضعاف االهتمام ببعض السياقات
املحلية ( )Local Contextsواملسائل الثقافية واالجتماعية .ومن بين أسباب
ذلك هو لجوء الحكومات عادة لالعتماد على الشركات االستشارية والخبراء
ً
الخارجيين ،وهو ما قد يعني اهتماما أقل بمشاركة وآراء أصحاب املصلحة
الرئيسين أو تهميشهم في عمليات تخطيط الحكومة الرقمية ،والذي قد يؤدي
بالتبعية إلى هيمنة الجانب السيا�سي واملصالح الذاتية للجهات التي تتبع إليها
هذه املكاتب االستشارية واالستشاريين.
• القيادة :االفتقار إلى القيادة على مختلف مستويات الحكومة ،وخاصة
القيادة السياسية امللتزمة ( ،)Sustained Political Leadershipوعدم وجود
دعم قيادي من اإلدارة ُ
العليا وكبار املسؤولين ،يتسبب في سوء تخصيص
املوارد ،ويبعث برسائل سلبية ملجموعات العمل األخرى.
• الرؤية واالستراتيجية :يؤدي غياب الرؤية بعيدة املدى (،)Long Term Vision
واستراتيجية التنفيذ املترابطة واملتكاملة (Cohesive Implementation
 )Strategyإلى غياب التوجيه واالرتباط بين الغايات والوسائل ،واملشروعات
غير املنسقة واملعزولة ،واملسؤوليات املشتتة بسبب تعدد امللكية (Multiple
.)Ownership
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• اإلمكانات املؤسسية ( :)Institutional Capabilitiesتشير إلى ضعف أو
غياب التنسيق حول سياسات الحكومة الرقمية ،إلى جانب ضعف الجدارات
اإلدارية لاللتزام بمسار التحول ،وهو ما قد يؤدي إلى غياب التنسيق بين
مشروعات الحكومة الرقمية ،وضعف التعاون بين اإلدارات الحكومية
املختلفة ،وبين مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص .كما أن سوء
إدارة املشروعات والبرامج ،وضعف الضوابط ،وإدارة التغيير وعمليات
ُ
املشتريات غيراملقننة قد تتسبب في أحداث غيرمتوقعة.
• التصميم مقابل الواقع ( :)Design vs. Realityيشير هذا التحدي إلى
التوقعات الغيرواقعية من املسؤولين الحكوميين ،وضعف الفهم الحتياجات
ومتطلبات األفراد واألطراف املعنية ،والذي يؤدي بالنتيجة إلى تصميم
ضعيف وهزيل قد ال يتناسب مع متطلبات املجتمع والبيئة املحلية .ويحدث
ذلك بسبب قلة مساهمة أصحاب املصلحة املحليين (Local Stakeholders
 ،)Inputوالتي تحدث عندما تقود املنظمات الدولية واملستشارون األجانب
جهود الحكومة الرقمية.
• اإلمكانات والوعي ( :)Capacity and Awarenessتوجد في العادة فجوة
كبيرة بين اإلمكانات الضرورية للحكومة الرقمية واإلمكانات املتوافرة ،إلى
جانب نقص في الكادرالبشري الحكومي املؤهل ،ونقص الوعي بين املسؤولين
واملجتمع .كما يشمل هذا الجانب الفجوات في التعليم واملستوى املعي�شي،
وكلها قد تؤدي إلى سلوكيات مقاومة للتغيير.
• االعتماد على املساعدة الخارجية(  (�Dependence on External Assis
ً
 :)tanceنظرا ملحدودية املوارد املالية والبشرية في كثير من دول العالم،
تعتمد العديد من مبادرات الحكومة الرقمية على االستثمارات واملعونات
الخارجية وشبكات التوريد العاملية واملكاتب االستشارية ،وهو ما يعرض
ً
ويرفع من درجة املخاطر املحيطة بهذه املشاريع ،خاصة عند انتهاء التمويل
الخارجي .كما أن عمل مثل هذه الجهات املانحة وتدخلها في خطط املشاريع،
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قد تسمح بتقديرات وآراء مختلفة حول املخرجات والنتائج واألهداف
ومؤشرات األداء واالفتراضات العامة.
 3-4سياقات التحول إلى الحوكمة الرقمية (Transforma
)tion Contexts

َ
توجد الحوكمة الرقمية في سياقات متنوعة ،ومن ث َّم يجب التعامل مع مشاريع
الحكومة الرقمية من منظور السياق واملوضوع ،وهو ما يتطلب التخطيط له
بشكل مختلف من حيث تحديد األهداف واملخاطروالفرص والتحديات.
 1-3-4سياق خدمات المواطنين“ :حكومة إلى مواطن” ()G2C
و”مؤسسات األعمال إلى مواطن” ()B2C

ٌ
غني عن القول بأنه ومنذ ظهور اإلنترنت وتبلور القنوات الرقمية ،تغيرت “مفاهيم
ً
ً
عالم أصبح أكثر ترابطا وتداخال من أي وقت م�ضى ،ليس
تقديم الخدمة “ ،في ٍ
فقط على مستوى األفراد أو املؤسسات ،ولكن حتى بين األجهزة اإللكترونية
واألنظمة الرقمية ذاتها.
في البيئات الرقمية ،أصبح االتجاه العام يرى بأن املتعاملين  -من املواطنين
وقطاعات األعمال  -هم من يحددون “كيف ومتى وأين” يودون تلقي الخدمة.
ً
واستجابة لهذه التحوالت ،أصبحت الحكومات أمام مطلب توفير الوصول إلى
“الخدمات العامة” بشكل آني وفوري ( ،)Real Time Accessوبسيناريو “الخدمة
الذاتية” التي من شأنها أن تساعد املتعاملين في تجاوز املحطات التقليدية
لإلجراءات الحكومية الروتينية التي تتطلب االنتقال واملتابعة إلتمام املعامالت.
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وتمثل الحلول الرقمية ،بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية واملحمولة ،ومراكز
االتصال املتقدمة ،وحلول العمل واالتصال عن بعد“ “�Conferencing and Col
 -”laboration Solutionsممكنات يمكن معها إنشاء قنوات جديدة متوائمة
مع متطلبات تقديم الخدمات الرقمية ،واملساهمة كذلك في إنشاء نماذج عمل
مبتكرة لتلبية احتياجات األفراد واملؤسسات ورفع مستويات رضا املتعاملين.

ﺑﺘ�ﺎ
ا
راﻟﻘ

�ﺎت
ﺸﺮ
�ﺎت
ﺐ اﻟ
ﺷﺮ
ﻃﻠ
ﺔ إ��
ﻜﻮﻣ
تﺣ
ﺪﻣﺎ
ﺧ

ﻃﻠﺐ
ﺧﺪ
اﳌﻮا
ﻣﺎت
ﺣﻜﻮ
ﻣﺔ إ�

ﻴﻤﺔ

اﺑﺘ

ﻃﻨ�ن

�
ﻣﻮا

ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻤﻜ�ن

اﳌﻮاﻃﻦ

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ إ�� ﻣﻮاﻃﻦ

ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻼء

اﺑﺘ�ﺎراﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎ��� اﻹﻗﻠﻴ�� واﻟ

اﻟﺸﺮ�ﺎت

اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺎ�� اﻟﻌﺎﻟ��

�ﺎ
راﻟﻘ

ا��ﻜﻮﻣﺔ
ﻃﻦ

اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮ
ﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻴﻤﺔ
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ﻌﺎﻟ � �

الشكل رقم ( )21سياق التحول إلى الحكومة الرقمية
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 2-3-4سياق التكامل والتشغيل البيني“ :الحكومة إلى
الحكومة” ( ،)G2Gو”الحكومة إلى الشركات” ()G2B

يركز مجال خدمات “الحكومة إلى الحكومة” (Government to Government
 )– G2Gو”الحكومة إلى الشركات” ( )Government to Business – G2Bعلى
التفاعل وتبادل البيانات بين األنظمة وقواعد البيانات بشكل آلي ومؤتمت إلى حد
كبير.

مشاريع الحكومة الرقمية يجب أن
تعمل على جعل قنوات التواصل
بين المواطنين والشركات
وقطاعات األعمال والمنظمات
والحكومات العالمية أكثر شفافية
وفعالية.

ُوت ُّ
عد أنظمة “التبادل الرقمي للبيانات” ( )Electronic Data Interchangeأحد
ُ ّ
أقدم النظم املمكنة لنموذج «الحكومة إلى الشركات» ،وكآلية معتمدة للمشتريات
واملعامالت الرقمية ومشاركة الوثائق واملستندات ،والتي ساهمت بشكل كبير
منذ ظهورها في خفض تكاليف املعامالت وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وتشارك قطاعات األعمال في الحكومة الرقمية عن طريق نوعين رئيسين من
املهام:
 .1املهام البحثية ( :)Search-Oriented Tasksوتتمثل في البحث عن
املعلومات املرتبطة باملتطلبات الحكومية املحلية إلجازة وتنظيم قطاعات
األعمال ،أو فرص العمل والعقود ،إلخ.
 .2مهام املعامالت ( :)Transaction-Oriented Tasksوتتتمثل في استكمال
املتطلبات الحكومية من تراخيص وتصاريح ،أو تقديم امللفات الضريبية،
وغيرها عبرالقنوات الرقمية.
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ّ
مستويي التفاعل السابقين ،يمكن أن يكون لقطاعات األعمال دور
وإضافة إلى
ِ
آخر للتفاعل مع الحكومة في تقديم الخدمات على الشبكات الرقمية(  (�Net
ً
 ،)work-Oriented Tasksوهو مرتبط بكونهم مزودي خدمة أيضا يمكنهم
املشاركة في منصات الحكومة الرقمية لدعم مشتريات الحكومة الرقمية من
جانب ،وتمكين منظومة الخدمات الرقمية املرتبطة باألفراد (مثل أنظمة تسديد
الرسوم ،استالم وتوصيل املستندات ،إلخ).
والجدير باإلشارة هنا إلى أن مشاريع “الحكومة إلى الشركات” ( )G2Bتكون أسهل
من حيث التنفيذ ودرجة التعقيد ،مقارنة بخدمات “الحكومة إلى املواطن”
( ،)G2Cحيث يمكن تعهيد أو االستعانة بمصادر خارجية للمساهمة في تنفيذ
كثيرمن مشاريع (.)G2B
 3-3-4السياق المؤسسي ...األمن والكفاءة والمساءلة

في السياق املؤس�سي ( ،)Organization Contextيمكن ألنظمة “الهوية الرقمية”
( )Digital Identity Systemsأن تغطي متطلبات جوهرية في مشاريع الحكومة
ً
الرقمية ،ونسرد بعضا منها هنا.
• خدمات التوقيع الرقمي والتشفير  :األمن واملوثوقية (�Security and Relia
 )bilityهما جانبان أساسيان لبناء الثقة في منصات الحكومة الرقمية .وتلعب
ً
ً
أنظمة الهوية الرقمية دورا محوريا كمكون في البنية التحتية األساسية العامة
َ
املعامالت من خالل توفير تقنيات متقدمة مثل “التشفير والتوقيع
لتأمين
الرقمي” (.)Encryption and Digital Signature
ومع وجود مثل هذه األنظمة املتقدمة الحكومية ،فيمكن أن يستفيد منها
مزودي الخدمات من املؤسسات الحكومية وقطاعات األعمال دون الحاجة
إلى تكبد نفقات إضافية وتكرار مشاريع لبناء بنية تحتية مختلفة لتأكيد
الهوية وتأمين املعامالت الرقمية.
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• خدمات التوقيع الرقمي والتشفير  :األمن واملوثوقية (�Security and Relia
 )bilityهما جانبان أساسيان لبناء الثقة في منصات الحكومة الرقمية .وتلعب
ً
ً
أنظمة الهوية الرقمية دورا محوريا كمكون في البنية التحتية األساسية العامة
َ
املعامالت من خالل توفير تقنيات متقدمة مثل “التشفير والتوقيع
لتأمين
الرقمي” (.)Encryption and Digital Signature
ومع وجود مثل هذه األنظمة املتقدمة الحكومية ،فيمكن أن يستفيد منها
مزودي الخدمات من املؤسسات الحكومية وقطاعات األعمال دون الحاجة
إلى تكبد نفقات إضافية وتكرار مشاريع لبناء بنية تحتية مختلفة لتأكيد
الهوية وتأمين املعامالت الرقمية.
• التحكم في منافذ الوصول لألنظمة اإللكترونية (Enterprise Logical
 :)Access Controlيتضمن تحديث أنظمة التحكم في الوصول إلى أجهزة
الحواسيب والشبكات وامللفات والبيانات الحساسة األخرى .ويمكن االعتماد
على أنظمة الهوية الرقمية الحكومية كوسيلة لتوحيد آليات التعريف ومنح
صالحيات الوصول إلى الشبكات واألنظمة املعلوماتية.
ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

الشكل رقم ( )22أنظمة التحكم في منافذ الوصول لألنظمة املعلوماتية
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• التحكم في منافذ الوصول املادية(  (�Enterprise Physical Access Con
 :)trolويشتمل على تحديث أنظمة التحكم في منافذ الوصول إلى املباني
ً
واملنشآت واألصول املادية .ويمكن هنا أيضا استخدام النظم الحكومية
الحديثة مثل الهوية الرقمية وبطاقة الهوية الذكية كآلية موثوقة ومعتمدة،
وخاصة في مجال توظيف امليزات املتقدمة لهذه األنظمة مثل البصمات
البيوميترية والبنية التحتية للتشفير (.)Public Key Infrastructure

ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

الشكل رقم ( )23أنظمة التحكم للوصول لألصول املادية في املؤسسات
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من بين المفاهيم العالمية الحديثة
هي “المنظومات الحكومية
المرتكزة على المواطن”( )�Cit
)izen-Centric Government
والتي تستوجب تصميم الخدمات
الرقمية من وجهة نظر المواطن
واحتياجات المجتمع.
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 4-4التمركز حول احتياجات المواطن ورفاهيته (Citizen
)Centricity and Delight

تدور الخدمات الرقمية ،التي تركز على املواطن ،حول احتياجات األفراد ،ويتم
أخذ ذلك في االعتبارواالنتباه إليه في كل مرحلة من مراحل عملية تصميم الخدمة
وتقديمها؛ أي أن احتياجات املواطنين تصبح املبدأ التنظيمي الذي يقوم على
أساسه تحديد وتحقيق مستهدفات الصالح العام ( ،)Public Interestواألساس
الذي تنطلق منه عمليات تخطيط تقديم الخدمات الحكومية.
وتشتمل بعض جوانب الحكومة الرقمية ،التي تركز على املواطن ،على عناصر
مختلفة من أهمها:
• التصميم الذي يركز على املواطن ( :)Customer Centric Designيتم
تقسيم املتعاملين إلى شرائح لها احتياجات وتوقعات مختلفة من حيث
املعلومات ومعايير الخدمة والعروض (Information, Service Standards,
.)and Offerings

• مفهوم الشباك الواحد ( :)One Stop Shopإمكانية الحصول على
املعلومات وإنهاء اإلجراءات في مكان واحد ،دون الحاجة إلى زيارة العديد من
األماكن ،أو مواقع الويب ،أو االتصال بمراكزاالتصال الحكومية.
• الوصول متعدد القنوات ( :)Multi-Channel Accessيمكن الحصول على
املعلومات ،والتطبيقات ،والحصول على الخدمة عبر قنوات عديدة .ويمكن
أن تشمل هذه القنوات مراكز خدمة املواطن (،)Citizen Service Centers
ومنصات اإلنترنت ،ومراكز االتصال ،وتطبيقات الهواتف الذكية ،والرسائل
القصيرة ،واألكشاك ذاتية الخدمة  ...وغيرها.
• الحكومة املتكاملة ( :)Integrated Governmentتتعاون املؤسسات
الحكومية لتوفيرالخدمات املتكاملة عبرالربط بين قواعد البيانات املختلفة،
والتي تهدف إلى تقليل التكرار ،ورفع كفاءة األداء الحكومي ككل .ويتم التعامل
كيان واحد للخدمات ،في حين
مع املعلومات واملعامالت العامة من ً ِقبل ٍ
يتم التعامل مع الحاالت األكثر تعقيدا من ِقبل اإلدارات املعنية واملختصة
بالشأن.

• خدمات القيمة املضافة ( :)Value Added Servicesتصميم منظومة
الحكومة الرقمية يجب أن تستهدف إيجاد “القيمة العامة” ()Public Value
والتي تجعل املواطنين واملجتمع ككل أكثر ثقة ويميلون لقبول اإلجراءات
الحكومية والشعور باالرتباط بها .ويتطلب ذلك العمل على تعزيز مستويات
الجودة ،وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي ،من خالل رفع مستوى التنسيق
والتعاون بين املؤسسات الحكومية واملجتمع املحلي .كما أنه من الضروري
استهداف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية من خالل تطوير حزم من
“الخدمات املتصلة” والتطبيقات املبتكرة التي تساهم في تحقيق متطلبات
تحسين خدمات التعليم ،والرعاية الصحية والحد من الفقر ،وما إلى ذلك.
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1

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
)(Public Key Infrastructure

2

ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )Personalized Ser-
 (vicesﺍﻋﺘﻤﺎﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

3

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

4

ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

5

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ،
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ

6

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

الحكومة المرتكزة على المواطن
تسعى لتمكين المواطنين
والمجتمع من الوصول لجميع
أشكال خدمات الحكومة
الرقمية وفق ًا لخياراتهم ،وعلى
جميع المستويات (االتحادية
واإلقليمية والمحلية).

الشكل رقم ( )24بعض من االتجاهات في تطويرالخدمات املستقبلية
للمواطنين
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 5-4مجاالت التشغيل الرئيسة ()Key Operational Aspects

إن االستخدام املبتكرلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يمكن أن يدفع لتطوير
نماذج جديدة في منظومات تقديم الخدمات ،كاالستفادة من حلول الخدمات
السحابية ( )Cloud Computing Servicesفي تبسيط وإدارة إجراءات تقديم
الخدمات وخفض التكاليف وتلبية احتياجات املواطنين بشكل أفضل.
وقد أصبح من املمارسات املفضلة للمؤسسات االستعانة بمصادر خارجية
للقيام بالوظائف املعقدة وتعهيدها (مثل إدارة مراكزاالتصال) للقطاع الخاص،
ومن َّ
ثم ،السماح لها بإعادة التركيزعلى أعمالها األساسية (.)Core Functions
وتتيح مثل هذه الترتيبات الخدمية للحكومات فرصة العمل مع مقدمي الخدمات
في قطاع األعمال في إدارة خدمات الحكومة الرقمية غيراألساسية (،)Non-Core
والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين االنتاجية ورفع كفاءة تقديم الخدمات
وجعلها أكثرمرونة.
ُ
ويجب أن تنتقل الحكومة الرقمية من مرحلة “التغييرات املربكة” (Disruptive
 ،)Changesالذي قد تقوده مجموعات مركزية أو متخصصة ،إلى ترسيخ واقع
اعتبارالتغييركنمط في طريقة عمل الحكومات املستشرفة للمستقبل.
وتحدد التقارير العاملية تحديات عديدة ومعقدة تحتاج الحكومات إلى تناولها
لتتمكن من التحول إلى مثل هذه األنماط من العمل ومواكبة املتغيرات وتعزيز
قدرات مشاريع الحكومة الرقمية لبناء حكومة أفضل.
والخطوة األولى للتغلب على مثل هذه التحديات تكمن ببساطة في قدرة مشاريع
ً
الحكومة الرقمية لتكون أكثر تركيزا على املواطن من حيث موائمة الخدمات مع
االهتمامات العامة واحتياجات املواطنين ومجتمع األعمال.
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وهنا تحتاج الحكومات إلى إعادة النظر في الهياكل والعمليات التنظيمية في
مؤسساتها من أجل تلبية االحتياجات الفردية بشكل أفضل ،وتحقيق الكفاءة
في الجهازالحكومي ككل.
وفي الوقت نفسه ،ستحتاج الحكومة الرقمية التي تركزعلى املواطن أواملستخدم،
إلى أن تضمن قدرة املستخدمين على التفاعل مع الحكومة كما يالئمهم بغض
النظرعن القناة التي يستخدمونها.
 1-5-4البنية التحتية ()Infrastructure

ُت ُّ
ً
عد البنية التحتية على األرجح ُ
وضوحا في مشاريع
البعد امللموس ،واألكثر
الحكومة الرقمية .وبالنظر إلى أن الحكومة الرقمية تتميز بالخدمات واإلجراءات
التي تجري بين اإلدارات من جانب ،واملواطنين أو قطاع األعمال (أو الكيانات
اإلدارية األخرى) من جانب آخر ،فإن البنية التحتية التقنية ضرورية لضمان
نقل وتبادل البيانات وتقديم الخدمات.
ّ
وتميز هذه الخاصية الحكومة الرقمية عن األشكال السابقة للتفاعالت بين
اإلدارات الحكومية .حيث ال ترتبط الحكومة الرقمية هنا بتكنولوجيا محددة،
وإنما بأية وسيلة إلكترونية يستخدمها املواطنون وقطاع األعمال لالتصال
والتواصل مع اإلدارات الحكومية (مثل :أجهزة الكمبيوتر الشخ�صي ،واألجهزة
الذكية واملحمولة ،أو االتصاالت الهاتفية.)... ،
وتعتمد فاعلية خدمات الحكومة الرقمية في الوصول إلى املواطنين ومجتمع
حد كبيرعلى توافرالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
األعمال ،إلى ٍ
لذلك ،من املهم لصانعي القرار تقييم جاهزية البنى التحتية التكنولوجية في
ً
بلدانهم ،والتخطيط لتطويرها في مشروعات الحكومة الرقمية وفقا لذلك.
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ولتقييم مستوى الوصول إلى منصات البنية التحتية التكنولوجية ،يمكن لراسمي
السياسات استخدام البيانات من مصادرمختلفة بما فيها استطالعات الرأي.
ً
وينبغي للتحليل املستنير أيضا أن يستفيد من معرفة قدرة املواطنين على تحمل
تكاليف الوصول للشبكة ،والنظر في الرسوم املفروضة على بعض الخدمات،
مقارنة بمستوى دخل الفرد.
ً
ويمتد ُبعد البنية التحتية أيضا إلى قطاع الطاقة حيث إن توافر الكهرباء شرط
أسا�سي لوجود بنية تحتية َّ
40
فعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 2-5-4السياسات ()Policies

السياسات هي خطط عمل مدروسة لتوجيه القرارات (Deliberate Action
 )Planوتحقيق نتائج معقولة وفعالة .وعادة ما تقوم الحكومات بوضع السياسات
وتنفيذها ملعالجة املشكالت االجتماعية واالقتصادية األساسية ،ويتم التعبيرعن
هذه السياسات عن طريق القوانين ،أو إجراءات متعلقة بامليزانية ،أو اتفاقيات
دولية ،أو من خالل التصريحات الرسمية ،أو العقود ،وما إلى ذلك.
وتتشكل بيئات عمل الحكومة الرقمية عبرأنواع مختلفة من السياسات .وتتحكم
قوانين التجارة على سبيل املثال في استيراد وتصديراملنتجات التكنولوجية ،وهي
عوامل مؤثرة في تصميم املنظومة الخدماتية.
وتعمل السياسات التي تحمي الصناعات املحلية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  -بما في ذلك حواجز التعريفات الجمركية  -على تقييد حركة
البضائع في السوق العالمي ،وكذلك أسعارها.
ً
يفتقرون ًإلى مصادر
 .40وفقا لتقارير األمم املتحدة ،فإن ما يقرب من مليار شخص يعيش معظمهم في إفريقيا وجنوب آسيا،
ً
الكهرباء .ومن املتوقع أن يتضاعف إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام  ،2050وهوما قد يشكل تحديا كبيرا من حيث
قدرة الحكومات على توفيرالطاقة املطلوبة من جهة ،وقدرة األفراد املادية على تحمل تكاليفها من جهة أخرى.
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ويأتي هنا دور السياسات في سن قوانين مكافحة االحتكار واستراتيجيات تعزيز
تنافسية السوق بوضع القواعد والشروط الالزمة لضمان محاربة كافة أشكال
41
التحكم في أسعارالخدمات واملنتجات وقيود املنافسة.
كما أنه من األهمية إدراج التزامات الخدمة ( )Service Obligationsفي
تراخيص شركات االتصاالت ،أو مقدمي خدمة اإلنترنت لتوفير خدمات الوصول
بتكلفة مقبولة وتراعي الظروف االجتماعية ،وهوما من شأنه أن ّ
يعزز من معدالت
الوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املناطق األقل
ً
تمتعا بالخدمة ،مثل :املجتمعات الريفية ،واملناطق ذات الدخل املنخفض.
ً
كما تتشكل بيئة الحكومة الرقمية أيضا عن طريق السياسات الحمائية للبنية
التحتية للمعلومات ّ
الحساسة ( .)Critical Information Infrastructureفما أن
تشرع الحكومات وتتقدم في االعتماد على خدمات الحكومة الرقمية حتى تكتسب
سياسات األمن السيبراني  -املتمثلة في حماية البنية التحتية للحكومة الرقمية
من اإلخفاقات والهجمات من داخل النظام وخارجه  -أهمية كبيرة.
وتكتسب تدابير الحماية اإللكترونية أهمية خاصة بالنسبة ملجتمع األعمال
الرقمية ( ،)E-businessخاصة وأنها تعتمد على الشبكات لنقل وتبادل البيانات
ًّ
املالية أو الشخصية ّ
إلكترونيا.
الحساسة
ً
ً
ً
ُوت ُّ
عد حماية خصوصية املستخدمين األفراد جانبا مهما في السياسات أيضا
ً
لضمان ثقة املواطنين في استخدام تقنيات االتصال والتواصل الجديدة .وتبعا
لذلك ،فإن القوانين واللوائح املتعلقة بالتعريف الرقمي ،والتوقيع الرقمي،
والدفع الرقمي ،وحماية البيانات ،ذات أهمية قصوى.
 .41تتجه الحكومات حول العالم إلى بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية العاملية املوردة لألنظمة والبرامج
والحلول التقنية لتوفير منتجاتها وخدماتها بأسعار مقبولة ومنطقية سواء كان ذلك لخدمة القطاع الحكومي أو القطاع الخاص
ومجتمع األعمال .ولكن ال زالت هناك فرص واسعة غير مستغلة يمكن للحكومات أن توفرها من خالل هذه االتفاقيات لتحفيز
املؤسسات واألفراد على التحول وبناء مجتمع قائم على املعرفة والتكنولوجيا.
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وفي حين تعتمد سياسات الحكومة الرقمية بشدة على رؤية صانعي القرار ،فإن
نجاحها يتطلب صياغة هذه الرؤى ،والتعبيرعنها ومشاركتها ومناقشتها مع جميع
األطراف املعنية لتعزيزحس املسؤولية وتيسيرخطط التنفيذ.
ومن املهم االنتباه إلى أنه عندما تفشل السياسات في التنفيذ السليم والصحيح،
تزداد الفجوة بين الخطط واإلجراءات والنتائج املتوقعة ،وهو ما قد يؤدي إلى
استياء أصحاب املصالح واألطراف املعنية من جانب ،ولكن الجانب األهم هو أن
مثل هذه الفجوات قد تؤدي إلى خروج خطط التنفيذ عن املساراملرسوم لها.
 3-5-4الحوكمة ()Governance

ُ
تعتبر الحوكمة  -أي أداء الجهاز الحكومي  -هي العامل قبل األخير ،الذي ُيلزم
حضوره لنجاح أي مبادرات للحكومة الرقميةُ .وي ّ
عرف البنك الدولي الحوكمة
بأنها“ :ممارسة السلطة السياسية ،واستخدام املوارد املؤسسية إلدارة مشكالت
املجتمع وشؤونه”.
ويتمثل األداء األمثل للحكومة في أن تسعى لتحقيقه هو «إنتاج نمط عمل جدير
يخلق نتائج جيدة ،وتجنب أنماط عمل قد تؤدي إلنشاء ظروف سيئة”.
ولتحقيق معايير الحوكمة الرشيدة ،يجب موازنة العوامل املختلفة بما في ذلك
التكاليف ،وحرية الفرد مقابل الصالح العام ،أو املصالح املحلية أو الوطنية أو
العاملية ،وكذلك املكاسب قصيرة األجل وطويلة األجل مقابل التكاليف .ويمكن
أن يؤدي تناول هذه العوامل إلى نتائج وإنجازات تختلف حسب اختالف األماكن
واألوقات.
وعلى الرغم من هذه االختالفات ،هناك اتفاق عام على الحد األدنى ملتطلبات
األداء الجيد في مشاريع الحكومة الرقمية والتي يجب أن تنتبه للتعريفات العاملية
حول مبادئ التنمية والحوكمة الرشيدة ،والتي تتضمن عدم إساءة استخدام-
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الحكومة لسلطاتها ،وتمنع الفساد بكافة أشكاله ،وتتبع اإلجراءات القانونية
الواجبة.
ً
عالوة على ذلك ،يعتمد نجاح مبادرات الحكومة الرقمية أيضا على آليات حوكمة
مهام سير العمل في مكاتب الدعم داخل اإلدارة الحكومية( (�Back Office Work
 ،)flowwوالتي تتطلب إعادة هندسة مسارات العمل ورقمنتها (�Process Re-engi
.)neering and Digitization
ً
ً
ونظرا ألن املواطنين ال يعرفون عادة العمليات التي تجري داخل املؤسسة
ً
الحكومية ،فإنهم يحكمون على أدائها وفقا لتجاربهم الشخصية ،ويصلون إلى
ً
ُ
استنتاجاتهم حول جودة الحوكمة وفقا للوقت املستغرق في إستكمال اإلجراءات
الحكومية وسرعتها.
 4-5-4التواصل واالنتشار ()Outreach

ً
ُيمثل «التواصل واالنتشار» ُبعد الحكومة الرقمية األكثر بروزا وتجربة من ِقبل
ً
ُ
املستخدمين النهائيين ،أي قطاع األعمال واملواطنينُ .ويشار إليه غالبا باسم
«التكامل األفقي» ( )Horizontal Integrationللخدمات العامة ،كمنصة تجمع
بين الخدمات املختلفة.
ويعتمد نجاح هذا البعد على مدى مشاركة املؤسسات الحكومية ودرجة التعاون
فيما بينها لتوفير البيانات واملعلومات وتطوير الخدمات املشتركة للمواطنين
وقطاع األعمال.
وقد تتباين املمارسات هنا بشكل كبير .على سبيل املثال :تحاول كثير من دول
االتحاد األوروبي تعزيز حلقات التشاور عبر اإلنترنت مع مواطنيها من خالل
مشاريع الحكومة الرقمية ،باعتبارالتحول الرقمي وسيلة للتغلب على املسافات
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الطويلة والحواجز اللغوية و”العجز الديموقراطي”
امللموس في مؤسسات االتحاد.

42

()Democratic Deficit

وتميل مبادرات الحكومة الرقمية املوجهة نحو تطوير الخدمات إلى تجميع
ً
األنظمة الحكومية وفقا لرؤية املستخدم النهائي ولتعمل كوحدة منطقية واحدة
وبنظام الشباك الواحد (.)One-Stop Government
ً
ولكن وعلى أرض الواقع ،يمثل إنشاء واجهة حكومية بمبدأ الشباك الواحد تحديا
ً
كبيرا في أجندات الحكومة الرقمية الوطنية ،خاصة وأن الخدمات الحكومية
عادة ما تكون مجموعات من العمليات املتفرقة واملجزأة وتتطلب مشاركة عدد
متنوع من األطراف املعنية.
ً
كما وتتأثر أنشطة الحكومة الرقمية أيضا بقوى الطلب ( )Driving Forcesالتي
تنبع من احتياجات املواطنين وقطاع األعمال باختالف تخصصاتها.
وتتزامن هذه القوى مع عوامل أخرى مرتبطة باملعرفة الرقمية( (�Digital Knowl
 )edgeوالتي يجب أن يتم أخذها في االعتبار؛ مثل إمكانات الوعي واملعارف
واملهارات لدى املواطنين الذي تستهدفهم مبادرات الرقمنة.
ً
ويغطي هذا ُ
البعد أيضا التواصل بين الحكومات الوطنية ،حيث من املمكن أن
ُّ
يكون التعلم من األقران ( ،)Peer-to-Peer Learningعلى سبيل املثال ذا فائدة
كبيرة للتعاون في نقل املعارف وأفضل املمارسات ،سواء من خالل االتفاقيات
الدولية أو املشاركة في املنتديات العاملية واإلقليمية املتعلقة بالحكومة الرقمية.
عالوة على ذلك ،فإن تحديات مثل :األمن السيبراني ،والتصدي للجرائم
السيبرانية تعد من املشكالت العابرة للحدود التي ينبغي معالجتها بطريقة َّ
منسقة
على الصعيد الدولي والوطني.

 6-4دور أنظمة البنى التحتية العامة الوطنية للمؤسسات
()Federal Enterprise Architecture

أنظمة البنى التحتية العامة للمؤسسات ( )Enterprise Architectureهي بنية
تحتية مؤسسية وأداة تخطيط استراتيجي ّ
فعالة للحكومات ،تسعى إلى تسهيل
الربط بين قواعد البيانات والعمليات التشغيلية الداخلية وتحسين قابلية
التشغيل البيني بين أنظمة الهيئات الحكومية ،وبالتالي ،تحسين تقديم الخدمات
العامة للمواطنين.
ً
ً ًّ
كليا ومتماسكا ،ال
ويتطلب االنتقال إلى “الخدمات الرقمية املتصلة” إطارا
يمكن تحقيقه من خالل األساليب واآلليات التقليدية املتجزأة( (�Piecemeal Ap
 .)proachesويدرك مثل هذا اإلطار الوجود املتكامل للحكومة الرقمية كمحرك
داخلي للتحول داخل القطاع العام ،ومحرك خارجي لضمان حوكمة أفضل.
تتميز املنظومات الحكومية بكونها األكبر من بين جميع املؤسسات ،بهياكل
تنظيمية معقدة ،وتعمل في سياقات فردية وبشكل منعزل في كثير من األحيان.
ً
وغالبا ما يؤدي ذلك إلى عمليات متفرقة (،)Fragmented Business Process
وأنظمة وتكنولوجيات مكررةّ ،
مما يخلق عقبات أمام قابلية التشغيل البيني بين
املؤسسات الحكومية.
وتسهل البنى التحتية الحكومية العامة العمليات واألعمال الشاملة (End-to-
 ،)end Businessوتوحيد التكنولوجيات املستخدمة ،وهياكل تنظيم البيانات
َّ
املجزأة (�Modular
( ،)Rationalized Data Structuresوالخدمات الرقمية
،)ized e-Servicesالتي يمكن جمعها للعمل في منظومة متكاملة واحدة لتقديم
الخدمات الرقمية.

 .42مصطلح يشيرإلى فشل الحكومات واملؤسسات في الوفاء بمبادئ الديمقراطية في ممارساتها أو عملياتها وكما ينبغي أن تكون.
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فالحكومة املتصلة تستدعي وجود أرضية مشتركة للتعاون بين املؤسسات العامة
في تقديم خدمات متكاملة وعابرة للحدود التنظيمية (،)Cross-Organizational
ً
وعلى عكس االتجاه الذي يدعو لتطوير بوابات مستقلة ومنفصلة ،فضال عن
تكامل مكاتب الدعم األمامية والخلفية للتعامل مع متطلبات تقديم الخدمة.
يوضح املخطط في الشكل رقم ( )25نتيجة دراسة أجرتها األمم املتحدة عن
ً
مستوى نضج مثل هذه املشاريع في بعض الدول الرائدة رقميا.
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الشكل رقم ( :)25مقارنة مستوى نضج البنى التحتية في عدد من البلدان -
دراسة لألمم املتحدة
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ُ
تمثل أنظمة البنى التحتية العامة الحكومية(  (�Government Enterprise Ar
 )chitecturesأداة مهمة في إدارة وتخطيط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مرتكزة على تطوير أنشطة وأعمال املؤسسة ( )Business Drivenوقابلية
التشغيل البيني بين النظم املختلفة من أجل تحقيق حكومة وحوكمة متصلتين
على املستوى الوطني (.)Cross-National Interoperability

من ضمن األدوات الرئيسة لتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي هو “كتالوج
املشروعات” والذي يصنف ويحدد أولوية كل مشروع (Prioritized Projects
)Catalogue؛ وهو بمثابة خارطة الطريق التنفيذية.

لذا ،فإن الحكومات التي تطمح إلى الوصول إلى مستويات أعلى من النضج في
ممارسات الحكومة الرقمية ،يجب أن تشرع في اتباع نهج استراتيجي لتنفيذ مثل
هذه األنظمة ،باعتبارها عامل تمكين لتحقيق مستهدفات الحكومة الرقمية في
ً
تقديم الخدمات العامة بشكل أكثركفاءة وشفافية ،وخضوعا للمساءلة.

ويجب أن تحتوي هذه األداة  -الواجب تحديثها بشكل دوري ومستمر  -على
التدابيرالتي يجب تنفيذها بطريقة َّ
منسقة في إطاراستراتيجية الحكومة الرقمية.
ومن املجاالت الرئيسة التي يمكن أخذها في االعتبار عند وضع “كتالوج
املشروعات” هي:

 7-4خارطة التنفيذ ()Implementation Roadmap

• ترتيب أولوية الخدمات :كما يشير االسم ،يشمل ذلك جميع الخدمات
ُ
العامة ذات األولوية املختارة للتنفيذ .وتلك هي الخدمات الرقمية  -من وجتهي
ُ
نظر املجموعات املستهدفة والجهاز الحكومي  -والتي يمكن أن تساهم في
تحقيق معدل ُمناسب من الفوائد مقابل التكلفة (.)Cost-benefit Ratio
ويمكن تمييز الخدمات التي تستدعي التنسيق مع املؤسسات الحكومية
ً
األخرى ،أو ما إذا كان التنفيذ الالمركزي ممكنا؛ أي إمكانية تنفيذها بدون
ربط إلكتروني مع جهات أخرى.
• ترتيب أولوية املتطلبا:ت :من أجل تنفيذ «الخدمات ذات األولوية» (�Prior
 ،)itized Servicesمن الضروري التنسيق حول متطلبات البنية التحتية
األساسية ( )Infrastructure Prerequisitesوالتي قد ترتبط بالجوانب
التنظيمية والقانونية والتقنية وتوحيد املقاييس (.)Standardization
وهذا الجانب يصف ويشير في املقام األول إلى العمليات ،التي يجب تنسيقها،
ونوع البنية التحتية التي يجب توفيرها.
الجدول رقم ( )3يوضح بعض األنشطة الرئيسية ،التي يجب تضمينها في الخارطة
التنفيذية ملشاريع الحكومة الرقمية.
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الجدول ( :)3األنشطة الرئيسة التي يجب تضمينها
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في كتالوج املشروعات  /الخارطة التنفيذية

#

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

#

1

تقييم جاهزية واستعداد
الحكومة الرقمية -
Digital Government
Readiness

بيان مستوى الجاهزية ُفي الحكومة الرقمية،
وتحديد األطراف املستفيدة املحتملة
والفوائد املتوقعة ،ومدى االستعداد
للمشاركة في تطوير وتنفيذ استراتيجية
واقعية للحكومة الرقمية.

4

2

صياغة رؤية الحكومة
الرقمية واستراتيجيتها -
Vision and Strategy

إشراك أصحاب املصلحة في صياغة رؤية
الحكومة الرقمية طويلة األمد (Long-
 ،)Term Visionواملقاصد واالستراتيجيات
واألهداف املتعلقة بتحقيق هذه ُ الرؤية،
ً
بناءا على نتائج التقييم والدروس املستفادة
من املمارسات والدول األخرى.

5

3

وضع برنامج للحكومة
الرقمية -
Digital Government
Program

إعداد برنامج شامل للحكومة الرقمية،
يمكن من خالله تنفيذ استراتيجية التحول
في جميع املؤسسات الحكومية ،وبمشاركة
أصحاب املصالح.

6
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ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
بناء اإلمكانات البشرية
Human Capacity

ﺍﻟﻮﺻﻒ
رفع قدرات القوى العاملة الحكومية ،و يشمل
ذلك العاملين في مجال القيادة واإلدارة والتقنيين
حتى يتمكنوا من قيادة أنشطة وعمليات التحول
ً
فضال عن رفع املستوى
الرقمي وتنفيذها ومتابعتها،
املعرفي واملهاري للمواطنين ،بحيث يستطيعون
االستفادة من برامج الحكومة الرقمية.

بناء اإلمكانات املؤسسية
Institutional
Capacity

تعزيز اإلمكانات التنظيمية ،بحيث تستطيع
املؤسسات الحكومية تنفيذ برامج التحول الرقمي
واالستفادة منها.

بناء اإلمكانات البحثية -
Research Capacity

بناء اإلمكانات والقدرات في مجال البحث والتطوير
( ،)Research and Developmentبما في ذلك
تطوير املنهجيات وأدوات استطالع اآلراء والتقييم
واملبادئ التوجيهية ،وكذلك القدرة على التخطيط
االستراتيجي وإدارة البرامج ،واالستفادة من أفضل
املمارسات الدولية بما يناسب السياق املحلي.
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 8-4إدارة التحول إلى الحكومة الرقمية

بمراجعة املمارسات العاملية ،يتبين بأن الدول املتقدمة في مشاريع الحكومة
الرقمية أسست هيئات حكومية مركزية تتمتع بالصالحيات والقدرات الالزمة
إلحداث التحول املنشود في مشاريع الحكومة الرقمية.
وتضم مثل هذه الهيئات وحدتين مهمتين ،هما« :املجالس االستشارية»( (�Adviso
 ،)ry Councilو «مجالس الحوكمة» ( ،)Governance Councilحيث توفراألولى
مدخالت وإرشادات ّ
قيمة في خطط املشاريع ومتابعة تنفيذها ،بينما تقوم األخيرة
ِ
باملشاركة في عمليات التخطيط وتوفيراملوارد.

تظهر الممارسات العالمية ،بأن
مشاريع الحكومية الرقمية لم
تعد تقتصر على مجرد تحسين
الخدمات ،وتوفير التكاليف،
ورفع كفاءة إجراءات وعمليات
العمل ،بل في تعزيز القدرات
وتحقيق عوائد قابلة للقياس على
استثماراتها للحفاظ على ثقة
المواطنين والمجتمع.

كما وتضم هذه الهيئات الحكومية “لجان عمل” ( )Working Committeesتعمل
على التنسيق مع األطراف املختلفة لضمان حسن تنفيذ برامج الحكومة الرقمية
املختلفة.
ً
ً
ومع توافر الخدمات الرقمية ،يصبح ضمان مستويات الخدمة مطلبا رئيسا،
ويتطلب اتباع إطارعمل مناسب إلدارة وتطويرمستوى جودة الخدمات املقدمة.
وتوجد نماذج عدة ألطر حوكمة تكنولوجيا املعلومات ،مثل «كوبيت» (COBIT
 ،43)5وإطار «آيتل» ( 44)ITILكدليلين مهمين للمساهمة في تسريع موائمة الخطط
االستراتيجية مع التوجهات الرقمية.
يوضح الشكل رقم ( )26مقترح إلطار حوكمة الخدمات الرقمية حيث تنقسم
األهداف اإلطارية إلى عدة مكونات فرعية بمبادئها وسياساتها التوجيهية .ويعتمد
اإلطار على منظومة إدارة الهوية الرقمية لتعزيز موثوقية املعامالت الرقمية
والتفاعل اآلمن بين مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص والجمهور
املستفيد.
 .43كوبيت  )Control Objectives for Information and Related Technologies - COBIT 5( 5هو إطارعام يتضمن مجموعة
من أدوات املراقبة واملتابعة التي تساعد املؤسسات في تقليل الفجوات واملخاطر بين نظم املعلومات واالحتياجات الفنية
واحتياجات األعمال األساسية.
 .44آيتيل ( )Information Technology Infrastructure Library - ITILهو معيار عالمي وإطار عمل يتكون من مجموعة من
اإلرشادات واألدوات والبرمجيات التي تستخدم في إدارة خدمات تقنية املعلومات وتركزعلى تعزيزالعالقة مع املتعاملين والشركاء.
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ

ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ/ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
الشكل رقم ( :)26إطارحوكمة إدارة التحول في الحكومة الرقمية
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 1-8-4إطار حوكمة الخدمات

على املستوى الوطني ،من األهمية أن تتولى إحدى الوكاالت الحكومية مسؤولية
التنسيق واملتابعة للخطط التنفيذية املطلوبة في إدارة التحول للخدمات
الحكومية .وتكون هذه الوكالة الجهة ُ
العليا في الدولة التي تعمل على تنظيم
الخدمات وتحديد مستويات تقديم الخدمة(  (�Regulating Services and Ser
ً
 ،)vice Levelsفضال عن كونها هيئة تحكيم ( )Arbitration Bodyفي جميع
املسائل املتعلقة بالخدمات التي تقدمها اإلدارات الحكومية املختلفة.
ويجب أن تعمل هذه الهيئة تحت إشراف لجنة وطنية للحوكمة املركزية(  (�Cen
 ،)tral Governance Committeeوتكون مسؤولة بنظام وسلطة قانونية عن
إرشادات وسياسات وحوكمة تقديم الخدمات وامتثال املؤسسات ،مع مراعاة
سياسات الحكومة املحلية واالتحادية.
وتمثل السياسات الوطنية مثل سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
( )National IT and Telecom Policiesسياستين أخريين تحددان طريقة عمل
لجنة حوكمة الخدمات .وهاتان السياستان الرئيستان هما اللتان توجهان آليات
وقنوات تقديم الخدمات ،وأتمتة العمليات التي من املمكن أن تؤدي إلى رفع
كفاءة الخدمات ،وتحسين اجراءات تقديمها .وهو ما قد يدفع بدوره إلى توحيد
معاييرجودة الخدمات على املستوى الوطني ككل.
وبشكل عام ،تكون لجنة حوكمة الخدمات مسؤولة عن ثالثة جوانب رئيسية،
هي:
 .1حوكمة الخدمات.
 .2حوكمة استخدام الخدمات.
 .3حوكمة أنظمة تكنولوجيا املعلومات (دعم الخدمات وعملية تقديمها).
238
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 1.1.8.4حوكمة الخدمات ()Governance of Services

تعني حوكمة الخدمات اإلشراف على تحديد الخدمات بالكامل ،وإدارة “كتالوج
الخدمة” ،مع تحديد الخدمات املطلوبة على اختالف أنواعها ،واختالف القنوات
ً
التي تقدم من خاللها .وهو ما من شأنه أن يوفر أساسا لتحديد معايير نوعية
وجودة الخدمات.
 2.1.8.4حوكمة استخدام الخدمات (Governance of Usage
)of Service

يتعامل هذا الجانب مع إدارة املستفيدين (،)Beneficiaries Management
وآليات التقديم الفعلي للخدمات .وهو ما يتطلب اإلشراف املباشر على توافر
الخدمات ( ،)Service Availabilityوقدرات املستفيدين من الخدمة ،وتنظيم
قنوات تقديم الخدمات.
وتحاول مكونات حوكمة “استخدام الخدمات” اإلجابة على األسئلة املرتبطة :بـ
«كيفية» تقديم الخدمة ،و«وقتها» ،و«مكانها» ،و«سببها» ،و«املستفيد» الذي
سيحصل على الخدمة ( ،)How, When, Where, Why and Whoفي حين أن
حوكمة الخدمات تتعامل مع «ماهية الخدمة» (.)What
 3.1.8.4حوكمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات (Governance
)of IT Systems

ً ً
تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا بارزا في تقديم الخدمات وفي تطوير عمليات
واجراءات الخدمة .وتتعامل حوكمة تكنولوجيا املعلومات هنا مع العمليات
التقنية ( ،)Technical Processesوالتوحيد القيا�سي للبنية التحتية التقنية
( ،)Standardization of Technical Infrastructureوالعمليات الالزمة لتسهيل
تقديم الخدمات.
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ونأتي ملكون آخر في إطار العمل مرتبط بإرساء أسس تقديم الخدمات ومعايير
اإللتزام بالجودة .وهذا املكون يتطلب وضع بيان واضح ملمارسات الخدمة (Clear
 ،)Service Statementواستراتيجية الخدمة (.)Service Strategy
وبالنظر ملتطلب مركزية وتكاملية قنوات تقديم الخدمات الرقمية الحكومية،
فمن الضروري أن تعمل الحكومات على تطوير البنية التحتية الوطنية(  (�Na
 )tional Infrastructure Developmentوالتي ستضم جميع املوارد املادية
الالزمة لتمكين استخدام البيانات والتقنيات واألنظمة والعمليات املحوسبة.
ويأتي هنا عنصرفي غاية األهمية واملرتبط بتطويروتنمية رأس املال البشري( (�Hu
 .)man Capital Developmentفمهمة تطوير الخدمات وتقديمها ليس فقط
ً
وظيفة تقوم بها اآلالت واألجهزة ،ولكنها تتطلب أيضا واجهات بشرية وملسات
45
إنسانية.

ويعتمد “إطار الخدمات” على البنية التحتية الفعلية لتكنولوجيا املعلومات،
واألجهزة التقنية الالزمة ،التي تغطي املتطلبات األساسية لالتصال ،والبنية
التحتية للحوسبة ،والبنية التحتية األمنية ،وتكامل العمليات الفنية ،والعمليات
التجارية ،لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وفي هذا السياق ،نجد أن املكون املحوري الرئيس في “إطار الخدمات الوطنية”
هو منظومة إدارة الهوية الرقمية الحكومية (.)Digital Identity Management
وتتمثل أهمية هذه املنظومة في كونها توفر آلية موثوقة وملفات تعريف رقمية
(للمستخدم  /طالب الخدمة /املستفيد /مزود الخدمة) وتعزز أسس الثقة بين
أصحاب املصالح املختلفين.
منظومة الهوية الرقمية املتقدمة من شأنها تشجيع ممارسات توفيرخدمات آمنة
وعالية الجودة عبرالقنوات الرقمية وتدعم توافرها على مدار ( )24ساعة.

ويتمثل العنصر الرابع في «إطار الخدمات» في «كتالوج الخدمة» والذي يحتوي
على بيانات ومعلومات جميع الخدمات ومالكيها واملسؤوليات املتعلقة بها،
واملستفيدين منها ،وقنوات توفيرها ،ومدى توافركل منها.
وتتعامل قنوات تقديم الخدمات مع مختلف متطلبات الوصول من حيث تنوع
املنصات الرقمية ووسائل تقديم الخدمات .ومن األهمية إدارة هذه املرحلة
األخيرة من تقديم الخدمة كونها ستحدد ويتشكل معها مستوى رضا املتعامل
النهائي ( ،)End Customer Satisfactionوال بد أن ترتبط إدارة عمليات الخدمة
باملقاييس املرتبطة بمؤشرات األداء والتي ستمثل إحدى أدوات وحلقات التحكم
واملراقبة املغلقة (.)Close Loop Control

ً
 .45وفقا لدراسة نشرها املنتدى االقتصادي العالمي في عام  ،2018أشار إلى أن ممارسات الرقمنة ساهمت في تغيير نسبة
ساعات العمل بين اإلنسان واآللة ،وأنه يتم تنفيذ  %71من إجمالي ساعات املهام بواسطة البشر ،مقارنة بـ  %29بواسطة اآلالت.
وأنه وبحلول عام  2022من املتوقع أن ترتفع مساهمة اآلالت في عمليات محددة بنسبة .%57
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 9-4تبنى التقنيات المتنقلة ( )Mobile Technologiesفي
مشاريع التحول

في النماذج األولى من الحكومة الرقمية ،شاع استخدام املؤسسات خدمات
الرسائل القصيرة ( )SMSلسنوات عديدة كإحدى قنوات تقديم الخدمات
46
الرقمية.
ومع تطور األجهزة املحمولة وتوافر االتصال الشبكي باإلنترنت ،أصبح االتجاه
ً
العام مرتكزا بشكل كبير على التطبيقات الذكية ( ،)Mobile Appsومتصحفات
الويب على األجهزة املحمولة.

يجب أن تعمل الحكومات على
فتح مجاالت الوصول إليها
بطرق جديدة ومبتكرة .وتوفير
المزيد من الفرص للمواطنين
وقطاعات األعمال للمشاركة
واإلدالء بالرأي في الشؤون
المجتمعية.

ومن هذا املنطلق ،فإن مشاريع الحكومة الرقمية يجب أن تأخذ بعين االعتبار
الحاجة إلى هذا املطلب ،واالستفادة من هذه املنصة الرقمية متزايدة االنتشارفي
تطويرممارسات الحكومة املتنقلة.
الحكومة املتنقلة يمكن تعريفها على أنها استراتيجية فرعية للحكومة
الرقمية تتيح للمواطنين معلومات وخدمات على األجهزة املحمولة.
توفر الحكومة املتنقلة قدرة تحولية كبيرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات،
وتوسيع نطاق تقديم خدمات جديدة ،وزيادة مشاركة املواطنين النشطة في
العمليات الحكومية ،وتحسين العمليات الداخلية.
ومن جهة أخرى الحكومة املتنقلة يمكن أن تساهم في تعزيز املشاركة املدنية
ً
وبناء منظومة ديمقراطية شفافة ،فضال عن دعم التقدم في الخدمات التعليمية
47
والخدمات الصحية املبتكرة.
 .46في الفلبين ،توفر العديد من املؤسسات الحكومية خدمات تعتمد على الرسائل القصيرة والتي تتيح للمواطنين طلب
املعلومات أو التعليق وتقدم الشكاوى .بينما في الصين  ،يمكن ملالكي الهواتف املحمولة التواصل باستخدام الرسائل النصية
القصيرة مع نواب املجلس الوطني لنواب الشعب.
)47. ITU, OECD (2011
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M-Government to Citizen

M-Government to Business

ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﻳﺼﻒ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
M-Government to Employee

M-Government to Government

ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
الشكل رقم ( :)27اتجاهات خدمات الحكومة املتنقلة

01

03

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

04

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

02

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﺃﻓﺮﺍﺩ
48

)48. Oui-Suk (2010
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تطبيق الحافالت في مدينة “سيؤول”

يخدم تطبيق “جدول الحافالت” في مدينة «سيول» حوالي  7600حافلة وأكثر
ًّ
يوميا ،حيث تصل الحافالت في املتوسط كل ثالث دقائق
من  5ماليين مسافر
في محطات املدينة .وتم تجهيز معظم محطات التوقف الرئيسية ،التي يصل
إليها العديد من الحافالت بشاشة تلفزيونية كبيرة تعرض أوقات الوصول ،وهي
ً
متوفرة أيضا عبر البوابة الرسمية على اإلنترنت وكذلك يمكن االستعالم عنها من
خالل نظام الرسائل القصيرة (.)SMS

هناك العديد من التطبيقات املثيرة لالهتمام ،والتي باتت تتطور معها نماذج
الحكومة الرقمية املتنقلة عن نماذج الحكومة الرقمية الحالية .ومن شأن هذه
النماذج الجديدة أن تستوعب بشكل أفضل األبعاد الجديدة للحكومة ،خاصة
في رفع مستوى املشاركة الرقمية وتحسين الخدمات.
ً
ونظرا إلمكانات األجهزة املحمولة املتطورة ،فيمكن أن تشتمل املراحل األولى من
ً
الحكومة املتنقلة على ميزات ووظائف متنوعة أقل شيوعا أو مستحيلة التنفيذ
في إطار نماذج الحكومة الرقمية التقليدية ،مثل :التعرف اآللي على هوية املتصل
في خدمات الرد اآللي وعند االتصال باملكاتب الحكومية ،أو خدمات تلقي الرسائل
النصية اآللية املحتوية على أخبارأو معلومات طارئة.

ومنذ عام  ،2011قامت حكومة املدينة بتجهيز  6300محطة من خالل الرمز
الشريطي لالستجابة السريعة ( ،)QR Codeالذي يمكن للمواطنين مسحه
ً
ضوئيا باستخدام الكاميرات في هواتفهم املحمولة ،والذي بدوره ينتقل إلى موقع
ويب َّ
مصمم ليالئم األجهزة املحمولة والتي تعرض مسارات ومعلومات الحافالت
القريبة في الوقت الفعلي.

وبسبب طبيعة انتشار التكنولوجيات املحمولة ،من املتوقع زيادة استخدامها
في وظائف عديدة ما زالت مقتصرة ومتاحة فقط عن طريق أجهزة الكمبيوتر
التقليدية.

ويعتمد النظام على برنامج تحديد املواقع ( )GPSاملستخدم في جميع الحافالت
ُ ّ
مكن الركاب من تقدير
الحتساب املسافات بينها وبين املحطات املحددة ،وهو ما ي ِ
وقت االنتظاربشكل دقيق ،ويتم تحديثه كلما اقتربت الحافلة املقبلة.

ومع تطور ممارسات الحكومة املتنقلة ،من املتوقع إضافة املزيد من الوظائف
املتقدمة من خالل األجهزة املحمولة ،بما يشمل إمكانية التصويت الرقمي،
واملشاركة في االستطالعات عبراإلنترنت.

وبعد فترة وجيزة من تنفيذ هذا البرنامج ،ارتفع استخدام موقع الحكومة الرقمية
على اإلنترنت لالستعالم حول معلومات الحافالت بأكثر من  %125عن العام
السابق ،ومع قيام املواطنين بمشاركة آرائهم في قاعدة البيانات الحكومية
بمتوسط  200,000مرة في اليوم.
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نماذج االتصال والتفاعل في املراحل املبكرة ملشاريع الحكومة املتنقلة ما زالت
ُ
تمارس في السياقات املألوفة مثل «حكومة إلى مواطن» ،و «حكومة إلى شركة»،
إضافة إلى نموذج «مواطن إلى حكومة» في مرحلته املتقدمة.
ً
ً
ولكن املرحلة املستقبلية من نماذج الحكومة املتنقلة ستختلف اختالفا كبيرا
عن النماذج الحالية للحكومة الرقمية.

مع التقدم في ممارسات الحكومة
الرقمية خاصة مع التوجه العالمي
نحو “الحكومة المتنقلة” في
تقديم الخدمات ،يجب أن تأتي
عوامل االتصال اآلمن (Secure
 ،)Communicationوالمعالجة
السرية للبيانات الشخصية
والمعامالت اإللكترونية( )�Con
 )fidentiality and Privacyعلى
رأس األولويات الحكومية.
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من نماذج املراحل املتقدمة في ممارسات الحكومة املتنقلة هي «املرحلة
التنسيقية» ()Coordinative Stage؛ ويتم فيها استخدام األجهزة املحمولة
لتوجيه سلوك املواطنين األفراد ،ومزامنته مع مجموعات من املواطنين اآلخرين
داخل مجال الهاتف املحمول أو مساحة جغرافية محددة .ويمكن أن يوصف
التواصل بموجب هذا النموذج بأنه معتمد على جمع البيانات السكانية(  (�Citi
 )zen Data Aggregationوتوفيرالخدمات التنبؤية واالستبقاية.
وفي الوقت الذي نستمر خالله في استخدام عبارة «الحكومة املتنقلة» لإلشارة
إلى املرحلة الناشئة واملستجدة ،فإن مصطلح «الحوكمة املتنقلة» يستخدم
اآلن لإلشارة إلى املراحل املتقدمة في الحكومة الرقمية ،وأصبح يلغي العديد من
االفتراضات واألشكال السابقة للحكومة الرقمية ما قبل املحمول.

الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

249

 10-4عوامل النجاح األساسية

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات في مشاريع الرقمنة ،إال أن هناك
ُ
بعض االستراتيجيات املثبتة ،التي يمكن أن تساهم في دعم إنجاحها.
ُوت ُّ
عد عوامل النجاح الحاسمة التالية ذات أهمية بالغة أثناء تخطيط مبادرات
تكنولوجيا املعلومات الجديدة وتطويرها وتنفيذها في السياق الحكومي.
 1-10-4استراتيجيات المعلومات والبيانات

وتظهر التجارب العاملية بأن املؤسسات تحاول التغلب على املشاكل املتعلقة
بالبيانات – من الناحية الفنية  -من خالل مشاركة املعاييروالتعريفات والبيانات
الوصفية على املستوى التقني(  (�Sharing Standards, Definitions, and Me
 )ta-Dataمع شركائهم املحتملين .كما أن إشراك املستخدمين واألطراف املعنية
في تحديث البيانات وأخذ مالحظاتهم وبشكل مستمر تمثل وسائل مهمة للحفاظ
على جودة ودقة البيانات.
 2-10-4استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات

إن التعامل مع تحديات “البيانات واملعلومات” يتطلب خطة شاملة إلدارة
منتجات الخدمات الرقمية.

هناك عامالن مرتبطان بالتكنولوجيا يمكنهما تعزيز نجاح أنظمة املعلومات
الرقمية ،وهما :فائدة النظام ،وسهولة االستخدام (System Usefulness and
.)Ease of Use

وفي هذا السياقُ ،ت ُّ
عد برامج ضمان الجودة واالمتثال (Quality Assurance and
 )Compliance Programمن االستراتيجيات َّ
الفعالة للتعامل مع هذه التحديات؛
في كونها برامج معنية برصد وتقييم البيانات واملعلومات التي يتم انتاجها والتأكد
من تلبيتها للمتطلبات التنظيمية واملعايير املحددة ومن حيث دقتها وموثوقيتها
وكفايتها للغرض املقصود.

فبسبب التعقيد النسبي وحداثة بعض التكنولوجيات ،تتمثل خطط االستجابة
للتحديات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات في بناء الوعي املعرفي الكافي حول
اإلمكانات التكنولوجية في تعزيز قدرات آليات العمل وتطوير النماذج األولية
(.)Prototypes

كما ُي ُّ
عد تطويرهياكل البيانات املالئمة وتعريفها( (�Data Structures and Defini
ً
ًّ
 )tionsأمرا ضروريا لنجاح مبادرات الرقمنة ،وخاصة في املبادرات املشتركة بين
49
املؤسسات.

وهنا تمثل املهارات التقنية والخبرات التي يتمتع بها قائد املشروع وأعضاء الفريق
ً
أمرا بالغ األهمية ،باإلضافة إلى العجزاملحتمل في قدرات املوظفين التقنيين .ومن
ثم ،فإن اتباع نهج متدرج ( )Methodological Approachفي التعامل مع هذا
التحدي قد يكون الحل األمثل من حيث التخطيط والعمل على بناء القدرات
والكفاءات الالزمة بالتوازي مع خطط التحول الرقمي.

وقد تظهر هنا بعض التحديات املرتبطة للوصول التفاق على ضرورة وأهمية
مثل هذه املبادرات أو من اختالف توجهات الشركاء الضروريين في عمليات تطوير
واعتماد الهياكل واملعاييراملشتركة (.)Common Structures and Standards
 .49هياكل البيانات عبارة عن مجموعة من “القيم” لعناصر وأنواع البيانات التي يتم تعريفها بشكل شامل ومتسق وتخزينها
وتنظيمها بطريقة تسمح بالوصول والتعديل واملعالجة بكفاءة عالية .وتوفر هياكل البيانات وسيلة إلدارة كميات كبيرة من
البيانات بطريقة منطقية وسهلة وتطبيق إرشادات ومعاييراالمتثال.
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 3-10-4االستراتيجيات التنظيمية واإلدارية

إن وضع أهداف واضحة وواقعية هو عامل مهم لنجاح مبادرات تكنولوجيا
املعلومات .ويتبين من املشاريع الناجحة بأن تحديد أصحاب املصالح املعنيين،
وإشراكهم في عملية تطوير املشروع ،وخاصة املستخدمين النهائيين ،يمثل
استراتيجية َّ
فعالة للتغلب على كثيرمن التحديات التنظيمية واإلدارية.
ويمكن النظر إلى تقنيات التخطيط االستراتيجيStrategic Management( 50
 )Techniquesباعتبارها ممكنات لوضع صيغ تنفيذية لألهداف املرحلية ،والنتائج
القابلة للقياس ،وقنوات االتصال املناسبة ،وتحسين اإلجراءات والعمليات.
ً
من الضروري أيضا اهتمام املؤسسات بالحفاظ على املهارات الوظيفية وتطوير
خطط االحتياجات التدريبية ّ
لكل من اإلدارات الفنية واملستخدمين النهائيين.
ٍ
وتحتاج املشروعات الناجحة إلى مجموعة متوازنة ومتناغمة من املهارات
والخبرات الفنية واإلدارية بين أعضائها.
ً
ً
وأخيرا ،املوارد املالية لن تكون دائما العامل األكثرأهمية ،ولكنها ستكون ضرورية.
كثير من األحيان ،تحتاج املؤسسات إلى تطويرخطط وشراكات مالية مبتكرة
وفي ٍ
لتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية وتفعيلها.
 4-10-4االستراتيجيات التشريعية والقانونية

من املمكن أن تؤدي القوانين واللوائح املقيدة ،التي ُو ِضعت قبل التكنولوجيات
الجديدة في مشاريع الحكومة الرقمية ،أو خاللها دون التنسيق بشأنها ،إلى تهديد
نجاح مشروعات التحول.
 .50من أهم تقنيات التخطيط االستراتيجي هو :التحليل الرباعي ( ، )SWOTوالقياس املعياري ( ،)Benchmarkingوتحليل PEST
 ،وتحليل “ماذا لو” ( ،)?What ifوبيانات الرؤية واملهمة ( ،)Vision and Mission Statementsوتحليل القوى الخمس لبورتر
( ،)Porter’s Five Forces Analysisوالتحليل املالي لألعمال ( ،)Business Financial Analysisوتحليل عوامل النجاح الرئيسية
( ،)Key Success Factors Analysisتحليل الفائدة مقابل التكلفة ( ‑ )Cost‑Benefit analysisورضا املتعاملين (�Customer Sat
.)isfaction
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وتأتي هنا أهمية االستثمار في تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية إلتاحة
اعتماد التقنيات الناشئة؛ وكإحدى استراتيجيات التصدي ومواجهة مثل هذه
التحديات.
ً
فعلى سبيل املثال ،تتطلب تقنيات التوقيع الرقمي ( ،)Digital Signatureتغييرا
في القوانين الحكومية قبل اعتماد استخدامها في املعامالت اإللكترونية واكتسابها
للموثوقية .وهو ما يوجب أن تضع الحكومات في قائمة أولوياتها تحديث املنظومة
التشريعية ووضع السياسات واملعايير التي تضمن حماية البيانات وتطوير
االقتصاد في إطارمبادرات الحكومة الرقمية.
 5-10-4استراتيجيات البيئات المؤسسية (Institutional
)Environment

تتكون البيئات املؤسسية من قواعد وممارسات تحكمها اللوائح والعادات في
الداخل املؤس�سي والتي تشكل السلوك التنظيمي والنتائج.
ويواجه القادة عادة تحديات معقدة في كثيرمن األحيان إلحداث تغييرتنظيمي أو
سلوكي بمفردهم؛ وهو أمرال يحدث بالسهولة التي قد يظنها الكثيرون.
وتظهر املمارسات أهمية االنتباه للتأثير الجماعي للمؤسسات على االستراتيجيات
الوطنية .أي أنه ال بد أن تأخذ مشاريع الحكومة الرقمية في االعتبار درجة
التعقيد املؤس�سي والتأثيرات املجمعة للمؤسسات في االعتبار وبعناية في صياغة
القرارات اإلستراتيجية الرقمية.
وهناك استراتيجيتان  -على األقل  -للتعامل مع هذا املطلب ،هما :الحصول على
الدعم التنفيذي والتشريعي ()Executive and Legislative support؛ واالستعانة
بمصادر التعهيد الخارجية ( )Outsourcingعلى نحو استراتيجي للمساهمة في
إحداث التغييراملنشود وتجاوز هياكل العمل املعرقلة.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

253

الفصل

التحول المؤسسي في اإلدارات
الحكومية
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على الرغم من أهمية التخطيط
االستراتيجي والتطوير وحوكمة
مشروعات الرقمنة على المستوى
الوطني ،إال أن البيئات التشريعية
والتعديالت التنظيمية تمنح -
في كثير من األحيان  -الحكومات
المحلية والمؤسسات الحكومية
صالحية العمل بشكل منفرد
ومستقل في تقديم الخدمات.

التحول المؤسسي في اإلدارات الحكومية

تعمل الحكومات من خالل مؤسسات وهيئات مستقلة إلى حد كبير .وتقوم كل
إدارة بتقديم مجموعة من الخدمات لقطاعات محددة ،مثل املؤسسات املعنية
بالرعاية الصحية ،والتعليم ،والنقل ،واالتصاالت ،وتنظيم القطاع املالي ،وما إلى
ذلك.
وقد اعتادت هذه اإلدارات على العمل كجزر منعزلة .وهي هياكل تتحدى طبيعة
مشاريع الحكومة الرقمية التي تسعى إليجاد “القيمة” من خالل التعاون والتكامل
بين هذه املؤسسات ،وبواجهة خدماتية وتفاعلية موحدة تتمركز حول متطلبات
املواطن واملجتمع.
ويتطرق هذا الفصل إلى الجوانب املرتبطة بتمكين التحول الرقمي على مستوى
املؤسسات واإلدارات الفردية ،ويوضح بعض التحديات املتعلقة بتكاملية وترابط
األنظمة الحكومية ،وتسليط الضوء على بعض املبادئ املنهجية لدعم وقياس
مستويات اإلنجازوالتقدم في مشاريع الرقمنة على املستوى املؤس�سي.
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 1-5المشكالت والتحديات التي تعترض التحول الرقمي
في المؤسسات

تعد مؤشرات ومقاييس األداء ( )Performance Indicatorsمن األسس املحورية
في مشروعات الحكومة الرقمية والتي من خاللها يمكن متابعة وتقييم األداء من
حيث املستهدفات واإلنجازالفعلي والتأكد من تطابقه مع الرؤية العامة.
وتترك مؤشرات التطويرالداخلية في العادة للمؤسسات ،بينما يشيع استخدامها
على املستوى الوطني لتحقيق بعض متطلبات الحكومة الرقمية مثل االمتثال
ملعايير التشغيل البيني ،وأمن املعلومات واألنظمة ،وواجهات املستخدمين من
حيث سهولة االستخدام وغيرذلك.
إلى جانب هذه املتطلبات ،فإن بعض املؤسسات قد تكون لديها متطلبات إضافية
محددة تتطلب املزيد من االهتمامّ ،إما ألنها فريدة في سياقها املؤس�سي ،أو بسبب
خصائصها ووظائفها.
وقد تشمل تلك املتطلبات اعتبارات التكلفة واملوارد (،)Cost and Resources
وإمكانيات الوصول ( ،)Accessibilityوزيادة قابلية التوسع ( )Scalabilityوالتي
قد تعود ألسباب مرتبطة بحجم وأعداد املستفيدين من املواطنين والشركات،
ُ
التي تقدم لهم الخدمات.

وفيما يلي بعض من عوامل النجاح املرتبطة بتنفيذ مشروعات الحكومة
الرقمية على مستوى املؤسسات:
• الحاجة إلى تعديل استراتيجية التحول واملبادئ التوجيهية لكي تتناسب
مشاريع الرقمنة مع متطلبات املجتمعات التي تخدمها.
• أهمية مشاركة القيادة العليا والدعم السيا�سي.
• محدودية املوارد تتطلب تحديد األولويات واملراقبة املعيارية لالستراتيجية
والخطط التشغيلية من حيث اإللتزام بالكلفة ونطاق العمل واملدد
الزمنية املعتمدة (.)Cost, Scope and Schedule
• أهمية دمج وترابط اإلجراءات والعمليات اإلدارية على املستوى الكلي
للمؤسسة أو مع األنظمة املركزية أو االتحادية.
• دمج الكفاءات املؤهلة في خطط تنفيذ االستراتيجية.
• تحفيزاملوظفين والقيادات وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر.
• االمتثال لألحكام القانونية عند وضع سياسات ولوائح العمل.

ً
وبالطبع تختلف املتطلبات األساسية ملشاريع الرقمنة في املؤسسات مقارنة
باملشاريع املدارة على املستوى الوطني من حيث محدودية امتالك املوارد ،وكذلك
من حيث القدرة على تطوير نماذج العمل الالزمة للتعامل مع جوانب الرقمنة
املختلفة.
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 2-5أهمية موائمة استراتيجيات أنظمة البنى التحتية
العامة بين المؤسسات وبين االستراتيجيات الوطنية

يمكن اعتبار أنظمة البنى التحتية العامة للمؤسسات(  (�Enterprise Architec
 )tureحلقة وصل مهمة بين برنامج الحكومة الرقمية والخطط االستراتيجية
للمؤسسات ،ووسيلة منهجية للتأكد من توجيه االستثمارات في الخطط
التنفيذية نحو تحقيق مستهدفات ونتائج البرنامج.

بات من الضروري أن تتبنى
مشاريع الحكومة الرقمية
منهجيات شاملة وصارمة إلدارة
ومراقبة وتقييم المخرجات
والنتائج والوقوف على مدى
االمتثال الستراتيجية الحكومة
الرقمية الوطنية وخارطة الطريق
التنفيذية.

على هذا النحو ،تعتبر استراتيجيات البنى التحتية العامة االتحادية أو الوطنية
( )Federal/National Enterprise Architectureبمثابة مخطط أسا�سي (�Blue
 ،)printيحدد متطلبات التحول والتحديث في العمليات واألنظمة الداعمة،
ونماذج الترابط بين األنظمة وتصف البيئات الحالية من حيث شروط األعمال
والتكنولوجيا ،وشكل البيئات املستقبلية ،وأطر العمل وخطط التحول لالنتقال
من البيئات (املتفرقة) الحالية إلى البيئة املستقبلية.
وفي هذا السياق ،تهدف مثل هذه البنى التحتية الوطنية إلى توفير إطار عمل
حكومي عام لتوجيه استثمارات تكنولوجيا املعلومات في املؤسسات وكدليل
لتوجيه مشاريع التطوير.
توفر مخططات البنى التحتية العامة على مستوى املؤسسة معلومات وبيانات
حول الهياكل الفنية لألنظمة في جميع الوحدات واملكاتب الفرعية ،وتصور
آلليات عمل وحدات األعمال ،وبرامج وأنظمة تكنولوجيا املعلومات ،والشبكات،
وخدمات الدعم الفني.
وقد تختلف متطلبات التوثيق وعمقها في مثل هذه املخططات ،إال أنها يجب أن
تصل ملرحلة يمكن معها دعم عمليات التخطيط وصنع القرار .ويوضح الشكل
التالي مراحل ومكونات تطويرمخططات البنى التحتية العامة.
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ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺃﻳﻦ ﺳﻨﺬﻫﺐ؟

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ؟

ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻨﻔﻌﻞ؟

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻛﻴﻒ ﺳﻨﻔﻌﻠﻪ؟

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪﻡ؟

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺃﻓ
ﻀﻞ ﺍﻟ
ﻤﻤﺎﺭ
ﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ

الشكل رقم ( :)28مراحل مخططات البنى التحتية العامة
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تبدأ مراحل االستراتيجية بتحديد الرؤية العامة للمشروع وأهدافه (Vision and
 .)Objectivesويتبع ذلك تحليل وتقييم “الوضع الحالي” ( ،)Current Stateوالذي
سيبين نقاط القوة والضعف في النظام الحالي لتحقيق األهداف التنظيمية .بعد
ذلك ،يتم وضع االستراتيجيات املناسبة للتغلب على الفجوات التي تم تحديدها
أثناء التقييم.
ً
واستنادا إلى هذه االستراتيجيات ،يتم تحديد الحلول التفصيلية املناسبة،
ورسم نظام تنفيذ خارطة الطريق ( .)Implementation Roadmapويستوجب
هنا التأكد من أن كل مشروع في االستراتيجية يتما�شى مع أهداف العمل ويحقق
النتائج املحددة.
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تحديات التشغيل البيني هي
من المسائل المعقدة التي ما
زالت تعرقل التقدم في مشاريع
التحول الرقمي ،والتي تتطلب
إيجاد توازن بين المصالح
المتضاربة لمقدمي الخدمات
والموائمة بين متطلبات التنسيق
والتكامل وروح المنافسة.

الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

265

 3-5دور معايير التشغيل البيني وأطره (Interoperability
)Standards and Frameworks

على مدار السنوات القليلة املاضية ،أصبحت املسائل الفنية املرتبطة بالتشغيل
البيني ( )Interoperabilityفي أنظمة الحكومة الرقمية من أكثر املهام املعقدة
واملعرقلة إلنشاء النوافذ اإللكترونية املوحدة للخدمات.
وقد سعت الحلول التكنولوجية املتقدمة لتسهيل التبادل السلس للبيانات عبر
اإلدارات الحكومية من خالل أطر عمل ومبادئ توجيهية وحلول فنية وبرمجية
ُموجهة آلليات التصميم واألنشطة الداعمة للتوافق والتشغيل البيني بين
األنظمة املختلفة.
من حيث األطر واملبادئ التوجيهية ،فإن هناك نماذج مختلفة ألطر التشغيل
البيني للحكومة الرقمية(  (�Digital Government Interoperability Frame
 )workوالتي تم تبنيها في دول االتحاد األوروبي والواليات املتحدة ودول أخرى؛
وتضم مجموعة من املعايير واإل شادات التي ّ
تحدد املواصفات واملعايير املشتركة
ر
ِ
لضمان التدفق املتسق للمعلومات عبراألنظمة املختلفة.
ً ً
أما الحلول الفنية والبرمجية فقد لعبت دورا مهما في التوصيل البيني لألنظمة
وتكامل البيانات والخدمات اإللكترونية .وقد ساهمت أنظمة(  (�Enterprise Ar
 )chitecturessعلى املستوى املؤس�سي ،وأنظمة (�National Enterprise Archi
 )tectureعلى املستوى الوطني ،في تخطيط وإدارة جميع أصول معايير التشغيل
ً
البيني وبنيته جنبا إلى جنب مع الهياكل والعمليات التنظيمية.
وعلى الرغم من ذلك ،وفي الحقيقة والواقع ،يتطلب التشغيل البيني بين األنظمة
الحكومة أكثرمن مجرد وجود معيارفني مشترك إليجاد تكامل تقني بين تطبيقين.
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وفيما يلي بعض التحديات والعقبات التي تواجهها الحكومات في تنفيذ مشاريع
التشغيل البيني للحكومة الرقمية:
(أ) التحديات البيروقراطية بسبب طبيعة املؤسسات الحكومية.
(ب) االمتثال للمعاييراملعتمدة.
(ج) الصعوبات املرتبطة بتنمية القدرات املؤسسية؛ املهارات والعمليات
واملوارد.
(د) استخدام املعايير الصحيحة والدقيقة للحوكمة الرقمية ولتقييم
نجاح أطر التشغيل البيني ،خاصة وأنه وكلما ازدادت البيروقراطية
واملستويات الهرمية ،ازدادت صعوبة تنفيذها.

وال يزال لدى العديد من اإلدارات الحكومية ثقافات راسخة تتجنب االنفتاح
على اآلخر والتعاون معه ،وهو ما يزيد من صعوبة التشغيل البيني بين األنظمة
الحكومية.
عالوة على ذلك ،فإنه فيما يتعلق بااللتزام بأطر التشغيل البيني ،فإنه ليس
فعلي ًا .لذلكُ ،ت ُّ
هناك ما يضمن امتثال املؤسسات األخرى ّ
عد املعاييروالسياسات
واإلرشادات السياقية املفتوحة املقترحة (Open Standards, Policies, Context
 ،)Guidelinesوكذلك أنظمة ( )Enterprise Architectureغير كافية بمفردها،
إذ يتطلب األمرإلى نهج عملي ( )Practical Approachمتصل باملمارسات الناجحة
ُ
امل ّ
جردة.
أو السابقة أكثرمن النظريات أو الحلول الفنية
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وعلى الصعيد املوازي ،تتعدد الفوائد الناجمة عن القدرة على تحقيق التشغيل
البيني للحكومة الرقمية ،كما تتمتع هذه الفوائد بأهمية ال ينبغي إغفالها .فمن
وجهة نظر الخدمات العامة ،فمن املؤكد على أن مواجهة تحديات التشغيل
البيني سوف ال تؤدي فقط إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمات ،وإنما إلى تحسين
إمكانيات الوصول والحصول على الخدمات ،والتنسيق بين الخدمات الحالية
وتعزيز مستويات الكفاءة والفعالية ،وإدارة املنظومة التكنولوجية وصيانتها
بالشكل األمثل.
أضف إلى ذلك أنه يمكن لإلدارة تجنب التكاليف املستقبلية املحتملة ،مثل :عدم
املرونة الناجمة عن ُّ
التقيد بموردين محددين ،وارتفاع تكاليف التطوير الجديد
من خالل االستفادة من األنظمة الحالية بطرق جديدة.
وهناك العديد من العوائق والحواجز التي تحول دون قابلية التشغيل البيني
للحكومة الرقمية التي تنشأ عن ( )1املشكالت الفنية ( )2والداللية ()Semantic
 )(3والبشرية.
تشير العوائق الفنية إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من املسائل املرتبطة باألنظمة
ًّ
ُ
فعليا في املؤسسات ،ويصعب استبدال هذه األنظمة
القديمة امل َّثبتة ،والتي تعمل
أو تطويربرمجيات مرتبطة بها للوصول إلى التشغيل البيني.
ُ
بينما ُيعنى الحاجز الداللي بالفرق بين معايير البيانات واملعلومات املستخدمة في
الخدمات التنظيمية ،حيث أن فهم دالالت كل خدمة ُي ُّ
عد مسألة في غاية األهمية
لتمكين برامج الحاسوب من املعالجة املنطقية للمعلومات والبيانات.
وهناك عقبة كبيرة أخرى ّ
تعوق انتشار حلول التشغيل البيني في الحكومة
الرقمية وهي مرتبطة بالعنصرالبشري ،كآراء املسؤولين حول األنظمة الجديدة،
واالختالفات الثقافية بين اإلدارات الحكومية ،ومشكالت الثقة ،والتوقيت،
والتعاون بين املستويات ،ومنظومات العمل واإلجراءات غير املرضية ،وإقناع
ً
أصحاب املصالح بأهمية النظام ،واملشكالت القانونية ،فضال عن أهمية الدعم
السيا�سي والتمويل.
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وفي هذا السياق ،يرى واضعو السياسات ( )Policy-Makersأن التشغيل البيني
للحكومة الرقمية يعمل على تحسين أساليب جمع البيانات وتحليلها ،األمر
ً
الذي ينتج عنه أيضا اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ،حيث تكون القرارات مستندة إلى
معلومات أكثر دقة .كما أن تحسين التشغيل البيني يعزز الشفافية واملساءلة،
ّ
مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنظمة الحوكمة بصفة عامة.
وبالطبع ،يختلف سياق كل مشروع للحكومة الرقمية عن غيره من حيث
املتطلبات املتبانية للخدمات املختلفة من حيث التقنيات والدالالت والعمليات
( ،)Different Technologies, Semantics, and Processesوالتي تتأثر بطبيعتها
بعوامل متنوعة.
وتقوم متطلبات التشغيل البيني على أساس “الخدمات املطلوبة” وسياق
تقديمها .وفي حين أن األطر والنماذج ( )Frameworks and Modelsيمكن أن
ُ
تساعد بالتأكيد في توضيح وضبط وتحديد التوقعات املرتبطة بمدى عمق
ً ُ
متطلبات التشغيل البيني  -ويمكن أيضا أن تساعد في التركيز على املشكالت -
ولكن الواقع في املؤسسات يشير إلى أنه وعلى الرغم من بلوغ البعض ملستويات
نضج مرتفعة ،إال أن معظم املؤسسات ما زالت تواجه صعوبات في تطبيق نماذج
التشغيل البيني على الوجه الصحيح.
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ويحدد اإلطار األوروبي أربعة مستويات من تحديات التشغيل البيني مرتبطة
ً
بالجوانب( :القانونية والتنظيمية والداللية والتقنية) ،مشيرا إلى الدور األسا�سي
واملحوري ألنظمة الحوكمة في ضمان تنسيق األنشطة ذات الصلة عبر جميع
مستويات وقطاعات اإلدارات الحكومية.
كما يغطي اإلطار األوروبي مجموعة من املبادئ التوجيهية لتطوير الخدمات
املتكاملة من حيث التصميم والتخطيط والتطويروالتشغيل والصيانة للخدمات
العامة على جميع املستويات الحكومية  -من املستوى املحلي إلى مستوى االتحاد
األوروبي.
اإلطار المعياري للتشغيل البيني األوروبي (European

51

وتعد املبادئ املنصوص عليها في اإلطار بمثابة موجهات بروتوكولية لصناعة
القرارات املرتبطة بإنشاء الخدمات العامة األوروبية القابلة للتشغيل البيني.

)Interoperability Framework

اعتمدت دول االتحاد األوروبي إطار معياري متكامل تم تحديثه في عام 2017
لدعم حوكمة التشغيل البيني لألنظمة الحكومية على املستوى اإلقليمي والوطني
وعلى مستوى االتحاد األوروبي ،وبهدف دعم نمو االقتصاد الرقمي األوروبي.
ويوفر اإلطار العام مجموعة من النماذج واألدوات العملية واملبادئ والتوصيات
املشتركة القابلة للتنفيذ بين الدول األعضاء.
ويوضح اإلطار العام على أن قابلية التشغيل البيني ليست مجرد مسألة فنية
ومرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بل أنه من الضروري االنتباه
للمستويات األخرى مثل النظم القانونية والهياكل املؤسسية .كما وتشير الوثيقة
إلى أنه ال تزال مسألة معالجة القضايا بنهج شامل في كل هذه املستويات وعلى
ً
مستويات إدارية مختلفة من املستوى املحلي إلى االتحاد األوروبي يمثل تحديا
ً
كبيرا لتحقيق الرؤية املنشودة.
)51. European Union (2017
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ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ
)(Semantic
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ

الشكل رقم ( :)29اإلطار املعياري املتكامل للتشغيل البيني في دول االتحاد
األوروبي
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البد للحكومات أن تنتبه إلى أهمية
تعديل تشريعاتها وأنظمتها
لتتوافق مع المهام الموكلة
لمؤسساتها في إدارة العالقة مع
المواطنين والمجتمع وتشجعها
على تطوير أنظمة تنافسية
متكاملة تحقق الوصول العادل
إلى خدماتها.

التشغيل البيني في أنظمة الرعاية الصحية

52

بينت جائحة كوفيد -19بأنه وعلى الرغم من االستثمارات الهائلة للحكومات في
مجال الرعاية الصحية واألنظمة التكنولوجية املتقدمة ،إال أن البنية التحتية
ألنظمة السجالت الصحية اإللكترونية لم تكن قادرة على تلبية احتياجات
البيانات املهمة واملطلوبة لصناعة القراربطريقة دقيقة وفعالة.
ً
ويرجع سبب ذلك إلى أن األنظمة الحكومية الرقمية لم تركز أو تولي اهتماما
بمتطلبات التشغيل البيني أو تصمم هياكل البيانات وتنظيمها من حيث قدرتها
على تمكين استفادة أصحاب العالقة واملصالح ( )Stakeholdersبشكل آني
وفوري .حيث ظهرت الحاجة خالل األزمة الصحية إلى إمكانات بياناتية متقدمة
للتتبع الدقيق ملعدالت العدوى وتنبؤ اتجاهاتها ،والذي كان من شأنه أن يساعد
في تشكيل جهود االستجابة االستبقاية لكل من مقدمي الرعاية الصحية
والحكومات.

 .52عدنان سامي (.)2020
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ً
كما وأنه ونظرا لعدم ترابط األنظمة الحكومية الصحية واألنظمة السكانية ،فإن
ً
التفاصيل الديموغرافية ،كان بإمكانها أن توفر سياقا يلبي احتياجات صناعة
ً
القرار اآلنية بدال من انتظار الحصول على البيانات من األنظمة الداخلية
والخارجية.

يمكن القول بأنه ال توجد وسيلة محددة لتحقيق ما هو صحيح ،ولكن يجب
وضع التصميم النهائي لألنظمة الرقمية بشكل يضمن الوصول إلى مستوى
التشغيل البيني الذي يوفر ،وعلى أفضل نحو ،الخدمات العامة املحددة،
واملرونة الالزمة لتلبية متطلبات تطويرالخدمات املستقبلية.
وبصفة خاصة ،فإن التشغيل البيني في الحكومة الرقمية يجب أن يأخذ في
االعتبار جميع التطبيقات التي تتطلب تبادل وتكامل البيانات سواء كان بين
اآلالت ( ،)Machine to Machineأوبين األفراد واآلالت (،)Human to Machine
أو فيما بين األفراد (.)Human to Human

ﺁﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﺔ

ﺑﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﺔ

)(Machine to Machine

)(Human to Machine

ﺍﻷﺗﻤﺘﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

ﺑﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﺸﺮ

)(Human to Human

الشكل رقم ( :)30أطرعمل أنظمة التشغيل البيني لتفعيل شبكات البيانات
واملعلومات
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في هذا السياق ،ولتمكين تبادل املعلومات بين املستويات املختلفة لألنظمة،
ً
يتعين على الحكومات اختيار أكثر التطبيقات التكنولوجية توافقا(  (�Compati
 .)ble Technology Solutionsوقد تكون هذه التطبيقات التكنولوجية بسيطة
أو معقدة في هياكلها ووظائفها ،ولكنها بالتأكيد تتطلب من مصممي ومطوري
الخدمة النظرفي عدد من املسائل الفنية واإلجرائية لضمان مالئمة وموائمة هذه
التطبيقات مع متطلبات أصحاب املصالح في مشاريع الحكومة الرقمية.
ولدعم التشغيل البيني الداللي ( )Semantic Interoperabilityفي السياق
التكنولوجي ،يتعين على مقدمي الخدمات العامة االتفاق على أسس الربط
اإللكتروني وتبادل البيانات مثل“ :خصائص البيانات ،وتحديد الصالحيات،
والفترة الزمنية لتنفيذ الخدمة” ( )Units, Validity, Time Periodوما إلى ذلك.
ً ُ
ويمثل تحقيق التشغيل البيني الداللي من املشكالت الصعبة والتي كثيرا ما تترك
دون حل في سياق الحكومة الرقمية .وعادة ما يحقق أصحاب املصالح التشغيل
البيني الداللي عبر التفاوض الشخ�صي املباشر (في ورش عمل) حتى يتم التوصل
إلى اتفاق في اآلراء.
وهناك أسلوب شائع ُيتبع للوصول إلى هذا االتفاق في اآلراء ،يسمى باألونتولوجيا
( ،)Ontologyوالذي يرمز لتطوير مجموعة من التوصيفات ،التي تمثل في
األساس نماذج بيانات تحدد عناصرالبيانات التي سيتم تبادلها ،بما في ذلك املعنى
الدقيق ،والهيكل املعين لها ،وكذلك العالقات التي تربط بين عناصرالبيانات.
53

أما ولتمكين التشغيل البيني التنظيمي ()Organizational Interoperability
في سياق الحكومة الرقمية ،يتعين على مقدمي الخدمات العامة االتفاق ،ليس
فقط

ً
على املعلومات التي سيتم تبادلها ،ووقت وكيفية تبادلها ،وإنما أيضا عليهم
االتفاق بشأن ما يجب القيام به عند تبادل هذه املعلومات.
وعادة ما يحقق أصحاب املصالح التشغيل البيني التنظيمي بطريقة مماثلة لتلك
الخاصة بالتشغيل البيني الداللي ،من خالل التفاوض مباشرة (ورش عمل) من
أجل التوصل إلى اتفاق في اآلراء بشأن العمليات التي يتعين استخدامها .وتشبه
معالجة التشغيل البيني التنظيمي معالجة التشغيل البيني الداللي ،من حيث أن
هذه العملية قد تكون يدوية في املقام األول ،وذلك في ظل توافر أدوات قليلة
ألتمتتها.
في املجمل ،تتطور العمليات بطرق متوازية مع تطور نماذج البيانات واملعايير
التكنولوجية ،ومن َّ
ثم ،فإن متطلبات وتكاليف الصيانة تبقى مرتفعة .وقد يكون
من الصعب الوصول إلى موافقة املجموعات املهتمة(  (�Communities of In
 )terestعلى العمليات التي سيتم استخدامها لألسباب نفسها ،إلى جانب ميل
املؤسسات املختلفة إلى استخدام عمليات أعمال مختلفة لخلق ميزات تنافسية
( )Competitive Advantageوتمييزنفسها عن املؤسسات األخرى.
كما إن املؤسسات بطبيعتها لها أهداف مختلفة  -والتي في أحيان كثيرة تكون
متضاربة بشكل مباشر ( - )Conflicting Goalsلذلك وعلى الرغم من أنه قد
تكون هناك سيناريوهات يمكن فيها الوصول إلى التشغيل البيني التقني والداللي
بين كيانين حكوميين ،ولكن وبسبب األهداف املتنافسة (،)Competing Goals
ً
ال تتوافق املؤسسات على العمل معا.

 .53األونتولوجيا مصطلح يشار إليه في الفلسفة بأنه علم يبحث في كشف طبيعة الوجود غير املادي املبني على التصورات أو
املفاهيم والقوانين العلمية ،مثل املادة والطاقة والزمان واملكان والكم والكيف والعلة والقانون والوجود الذهني وغيرها .ومع
التطور والتقدم التكنولوجي ،أصبح هذا املصطلح وحدة أساسية في مجاالت البحث العلمي وتصميم األنظمة لتحديد الغموض
املفاهيمي والداللي ،وجعله في حده األدنى.
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من جانب آخر ،يمكن الوصول إل ى التشغيل البيني التقني (�Technology Inter
 )operabilityفي سياق مكونين أو أكثر من مكونات التكنولوجيا اللذين يتفاعالن
ً
54
معا .ويجب توجيه التشغيل البيني التقني عن طريق نماذج املرجع القيا�سي
( )Standard Referenceملجموعة التكنولوجيا )Technology Stack( 55ومنصة
التطبيق.)Application Platform( 56
ويوضح الشكل رقم (“ )31النموذج املرجعي ملجموعة التكنولوجيا” من منظور
الحوكمة الرقمية.

 .54يشير إلى وثيقة التعريفات املرتبطة بمتطلبات وسمات وخصائص وجودة البيانات ،والتي يمكن الرجوع إليها لتقييم وتأكيد
تلبيتها للمتطلبات املؤسسية والوطنية.
ً
ُ .55يرمز إليها أيضا بمجموعة الحلول ،أو البنية التحتية للتكنولوجيا ،أو النظام اإليكولوجي للبيانات ،وهي عبارة عن قائمة
تشمل جميع خدمات التكنولوجيا املستخدمة إلنشاء وتشغيل التطبيقات .يستخدم هذا النموذج على نطاق واسع من قبل
املطورين كنموذج لشرح كيفية إنشاء التطبيق وإيصال املعلومات املرتبطة بمتطلبات التطويربشكل أكثرسهولة.
 .56إطار عام للخدمات التي تعتمد عليها البرامج والتطبيقيات في تنفيذ العمليات .وتتعامل منصة التطبيقات عادة مع :أدوات
التطوير ( ،)Development Toolsوخدمات التنفيذ ( ،)Execution Servicesوخدمات البيانات ( ،)Data Servicesوأنظمة
التشغيل ( ،)Operating Systemsوالخدمات السحابية (.)Cloud Services
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ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ

WINDOWS

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﺨﻮﺍﺩﻡ

ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ
Switch

ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ
Firewall

ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

LINUX

ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺃﺟﻬﺰﺓ
Routers

MAC OSX
ﺃﺟﻬﺰﺓ
HSM

ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ

ﻣﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
Load
balancer

ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

الشكل رقم ( :)31املجموعة التكنولوجية العامة املكونة
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ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ (

ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ANDROID

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
Directory

ﺃﺟﻬﺰﺓ

EFTPOS
ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ
Radius

ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ

VM WARE

ﺃﻛﺸﺎﻙ
ATM

ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ
CA

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

VM WARE DESKTOP
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ

ﻗﺎﺭﺉ

NFC
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺑﺮﻣﺠﺔ
LAM

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
SIEM

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ /
ﻭﺟﻬﻮﺯﻳﺘﻪ

ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﺗﺐ

ﺍﻟﺪﻋﻢ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ

ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺘﻪ

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻣﻮﻓﺮﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

لنظام التشغيل البيني للخدمات الرقمية
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

283

ويتألف النموذج املرجعي للتكنولوجيا من أربع مستويات:
-

البنية التحتية ()Infrastructure
املنصة ()Platform
الحلول ()Solutions
الواجهات الخارجية ()External Interfaces

تشكل البنية التحتية جوهر وأساس مجموعة التكنولوجيا ،وتتألف البنية
التحتية من املكونات املطلوبة لتشغيل وإدارة بيئات تكنولوجيات املعلومات،
وتتضمن األجهزة والبرامج والنظم والشبكات وأنظمة حماية البيانات والتطبيقات.
أما املنصة فهي تتضمن مجموعة من املكونات والخدمات املشتركة (Common
 ،)Components and Servicesوالتي يتم تطويرها لدعم التطبيقات .كما وتضم
املنصة واجهات البنية التحتية املوحدة(  (�Standardized Infrastructure Inter
 )faceوالتي تساعد املنصة على عزل نفسها ( )Insulateعن التغييرات الفنية التي
ً
قد تطرأ عادة على البنية التحتية.
وتقوم املنصة بتوحيد املكونات املتكررة ( )Redundant Componentsبطريقة
تجعل التطبيقات أسهل وأيسر من حيث التطوير واالستخدام .كما وتضم
املنصة مجموعة قياسية من واجهات برمجية ( ،57 )APIsوالتي يمكن استخدامها
في التطبيقات ألداء مهام متنوعة.
وتمثل واجهات الكيانات الخارجية مجموعة الخدمات التي توفرها املؤسسات
الخارجية والتي تستوجب الترابط معها ودمجها في الهياكل واألنظمة املؤسسية
( ،)Enterprise Systemsمثل أنظمة تأكيد الهوية الرقمية (Digital Identity
 ،)Validationأو بوابات الدفع اإللكترونية ( ،)Payment Gatewaysوما إلى ذلك.
 .57واجهة برمجة التطبيقات ( )APIعبارة عن تقنية تسمح للتطبيقات الربط والتفاعل والوصول إلى البيانات.
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ً
كما وتوفر الواجهات الخارجية أيضا التكامل مع الكيانات الخارجية بطريقة
قياسية ( ،)Standardized Mannerوتجعل الخدمات الخارجية متاحة بسهولة
وسالسة في التطبيقات.
وكما نرى ،فإن النموذج املرجعي للتكنولوجيا ()Technology Reference Model
يحمل درجة من التعقيد ،وذلك بالنظر إلى مختلف مكوناته وواجهاته( (�Numer
ً
ً
 .)ous Components and Interfacesوهو ما يستدعي إشرافا مباشرا من اللجنة
املعنية بوضع املعايير ( )Standardization Committeeللتأكد من شمولية
الوثائق الفنية واستيفائها ملتطلبات املعايير التقنية للتشغيل البيني والوصول
إلى فهم منسق ( )Harmonized Understandingلجميع املصطلحات والتعاريف
املستخدمة فيما يتعلق باملنتجات واملواد والخدمات والعمليات.
وكما يتضح ،فإن التشغيل البيني بين األنظمة أمر سياقي ( )Contextualوهو ما
يعني أنه ليس سمة لنظام محدد بعينه ( ،)Characteristic of Single Systemبل
سمة للعالقة بين نظامين أو أكثر في سياقات معينة(  (�Characteristic of Rela
.)tionship between Systems
ومن خالل السياق الذي يجب أن تتفاعل فيه األنظمة تتحدد املتطلبات التي
يجب أن يلبيها كل نظام على حدة من أجل التوافق التشغيلي ( )Interoperateمع
األنظمة األخرى.
ً
وعلى هذا ،يحتاج املطورون إلى تخطيط مكونات النظام استنادا إلى الجوانب
الفنية وغير الفنية للتشغيل البيني(  (�Technical and Non-Technical Interop
.)erability Aspects
ويمكن لفريق التطوير تحليل متطلبات ومعايير التشغيل البيني في أي سياق
ً
وفقا لألبعاد التقنية والداللية والتنظيمية التي سبق ذكرها ،لكن تنوع األبعاد
القانونية والسياسية واالجتماعية الثقافية وتعقيدها في سياق الحكومة
ً
ً
الرقمية ،يجعل التشغيل البيني أمرا عسيرا في أنظمة الحكومة الرقمية.
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 4-5قياسات التحول على المستوى المؤسسي

يتزايد مستوى اإلدراك العالمي بأن الحوكمة َّ
الفعالة في القطاع العام تتطلب
توظيف واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTبالشكل األمثل
لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في أداء الحكومة ،وتحسين تقديم الخدمات
الحكومية النوعية ّ
لكل من املؤسسات واألفراد.
ٍ

تحتاج المؤسسات الحكومية إلى
مواكبة الرؤى الوطنية  -والعالمية
في كثير من األحيان  -وتطوير
االستراتيجيات المتناسبة مع
المتطلبات المركزية للتحول
الرقمي .وهو ما لن يتحقق من
دون اعتماد مقاييس ()Metrics
يمكن معها قياس أداء مشاريع
الحكومة الرقمية على مستوى
المؤسسات.

ومن أجل قياس ومقارنة نتائج تنفيذ مشاريع الحكومة الرقمية ،فإن األمر يتطلب
وجود مجموعة من املؤشرات العملية وذات الصلة والقابلة للمقارنة (Feasible,
 .)Relevant, Comparable Indicatorsوهذه املؤشرات تمثل مدخالت تفيد في
صياغة سياسات واستراتيجيات الحوكمة َّ
الفعالة (.)Effective Governance
ولتقييم نتائج الحكومة الرقمية ،سعت املنظمات الدولية واملؤسسات البحثية
ودول كثيرة ،لتطوير مجموعة من املؤشرات الفردية (،)Individual Indicators
َّ
واملؤشرات املركبة (.)Composite Indices
وتستخدم هذه املؤشرات في تقييم استخدامات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إلى جانب قياس الجانب املرتبط بالخدمات الحكومية ،ومستوى
تنوعها وشموليتها ،مثل :معاييرأمن املعلومات وضمان الخصوصية ،وما إلى ذلك.
وفي حين تقوم أعداد متزايدة من اإلدارة الحكومية بدمج تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتوسيع استخداماتها في العديد من األنشطة ،فإنه ال زال من
غير املعروف من خالل التقارير العاملية ّ
عما إذا كان املواطنون يحصلون على
املعلومات والخدمات املطلوبة ،أوعن الوضع العام فيما يتعلق بممارسة الحكومة
58
الرقمية ( )State of the Practiceعلى مستوى املجتمع املحلي في البلدان.

ً
 .58املعلومات اإلحصائية التي تنشرها الحكومات واملنظمات الدولية ال تنشردائما الحقائق وال تعكس بالضرورة واقع املمارسات
وتأثيرها الكلي على املنظومة االجتماعية واالقتصادية.
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باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد قياسات ّ
فعالة ومتفق عليها لتقييم جودة مشاريع
ّ
كمية( (�Quan
الحكومة الرقمية ،فغالبية القياسات الحالية عبارة عن قياسات ِ
 ،)titativeعلى سبيل املثال :عدد الخدمات الرقمية ،عدد املعامالت املنجزة ،وما
إلى ذلك.
بينما تتطرق القليل من املؤشرات للقياسات النوعية ( )Qualitativeوالتي تتعلق
بالسياساتية واألخالقية ( ،)Policy and Ethicsمثل :مدى مساهمة مشاريع
الرقمنة في خفض التكاليف الحكومية اإلجمالية ،أو في تحقيق مستهدفات
التنمية املستدامة ،وما إذا كان مسؤولو الحكومات املحلية يدركون الحاجة إلى
حماية الخصوصية أو مستوى وعيهم وقدراتهم في موائمة األنظمة ملعايير السرية
والنزاهة واملساءلة والحكم الرشيد والثقة والوصول الشامل واملساواة  ...إلخ.
وعلى الرغم من اتساع الجهود العاملية لتطويرمؤشرات ومقاييس الرقمنة ،إال أن
ّ
الكمية والنوعية
التقارير العاملية ما زالت ال توفر منهجية متكاملة من القياسات ِ
لالستخدام على نطاق واسع .إضافة إلى ذلك ،ال تتناول هذه املؤشرات واملقاييس
بالدرجة الكافية العديد من اآلثاراالجتماعية الثقافية واالقتصادية والسياسية
مثل السياسة الضريبية ،وقانون العمل ،والقيود التجارية ،واالستقرارالسيا�سي،
ومعدل التضخم وأسعارالفائدة.

وذلك يتطلب اتباع منهجيات علمية لتوفير آليات يمكن من خاللها تكوين
فهم أدق حول املتطلبات واالحتياجات الفعلية للقائمين على إدارة املؤسسات
الحكومية ،واملواطنين من الجانب اآلخر .أي أن ذلك يستدعي وضع مقاييس
ً
للتطوير والتقييم ( )Development and Evaluation Metricsوفقا للخصائص
التقنية والشخصية واألخالقية والتنظيمية والسياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية للمجتمع واملؤسسات الحكومية التي تخدم ذلك املجتمع.
إضافة إلى ذلك ،يجب أن تتطرق املقاييس ( )Metricsملرحلة التطور التي وصل
إليها نظام الحكومة الرقمية والخدمات املقدمة في هذا املجتمع ،وإدراك الحاجة
إلى وجود آليات متعددة لتقديم الخدمات (.)Multiple Delivery Mechanisms
وليس بالضرورة أن يوجد “نموذج واحد يناسب الجميع” (،)One-Size-Fits-All
أو مجموعة واحدة من املقاييس ( ،)Single Set of Metricsالتي تناسب جميع
ً ً
أنظمة وخدمات الحكومة الرقمية ،فقياسات النتائج قد تختلف اختالفا كبيرا
ً
وفقا للمشروع.

وأخي ًراُ ،يطلب من العديد من مسؤولي الحكومات املحلية ُّ
تحمل مسؤوليات
اإلشراف أو تنفيذ مشاريع الحكومة الرقمية ،على الرغم من عدم اتساق
مؤهالتهم العلمية أو مهاراتهم الفنية وخبراتهم العملية .كما أن عدم وجود
برامج تعليمية وتدريبية واقعية وشاملة أدت إلى تفاقم الفجوة املعرفية واملهارية
( ،)Knowledge and Competency Gapوعدم توفر الكفاءات الالزمة لتحقيق
حكومة رقمية ّ
فعالة حتى اآلن .وهو ما قد يفسر التصاميم الحالية – الضعيفة
ً
نسبيا  -ملنظومات وخدمات الحكومة الرقمية املستندة على تطويرالنظم ونماذج
ً
الخدمات من وجهة نظر املؤسسات الحكومية ،وليس وفقا الحتياجات املواطن
ومتطلبات املجتمع.
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ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻻﺑﺘﲀﺭ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

2

ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

3

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ ﺍﻻﺳﺘﳥﺎﺭ

1

ﴱﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

8

9

7

6
5

4

ﺍﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ

12

ﺍﻷﻣﻦ ﻭﴱﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

10

ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟ ِّ
ﳬﻴﺔ

11

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﴩﺍﰷﺕ ﺑﲔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﳋﺎﺹ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﲓ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ

ﴱﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

الشكل رقم ( :)32بعض القياسات الواجب إدراجها في عمليات التقييم
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وعلى الرغم من أن قياسات األداء ( )Performance Measuresفي مشاريع
الحكومة الرقمية تعتمد على أوصاف ومحددات دولية معتمدة ،إال أن املؤسسات
الحكومية قد تقع في فخ تقييم خدماتها بطرق تقليدية من حيث جمع بيانات
األداء وتحليلها .لذا فإن البيانات واملعلومات املجمعة قد ال تخدم أو تكون كافية
لتقييم كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات والبرامج الحكومية الرقمية.

ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ٍّ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ )Cost-Benefit
.(Analysis

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻷﺩﺍﺀ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.

ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺑﺪﻣﺞ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ )App

Performance vs. Overa.(ll Service Delivery

ويجب أن تكون دراسات الجدوى لنماذج العمل ( )Business Caseهي الخطوة
األولى للمؤسسات عند تقييم وتبرير خيارات تقديم أي خدمة ،والذي يجب أن
يبين فوائد وتكلفة ومخاطر جميع الخيارات والبدائل ويوفر األساس املنطقي
للحلول األنسب.
كما أنه وبمجرد تطوير وتنفيذ الخدمة ،يتوجب على املؤسسات الرجوع إلى
دراسات الجدوى ملعرفة ما إذا كانت الخدمة مقدمة على النحو املنشود،
ُ
وبالكفاءة والفاعلية املطلوبة واملتفق عليها .وينطبق ذلك األمر سواء أق ِدمت
الخدمة عبراإلنترنت أم عبرقنوات أخرى.

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ.

الشكل رقم ( :)33بعض من أفضل ممارسات قياس فعالية أداء مشاريع
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 5-5اإلشراف واالمتثال ()Supervision and Compliance

يعتبر التنسيق املركزي ( )Central Coordinationمن السمات األساسية
الستراتيجيات الحكومة الرقمية ،والتي تقع عادة ضمن نطاق عمل وحدة
تنظيمية رسمية مرتبطة بالجهازالحكومي.

تتطلب
الرقمية
الحكومة
عقلية متقبلة لالنفتاح على
التطورات التكنولوجية ،وتبني
ثقافات تنظيمية جديدة ممتثلة
للتشريعات ومتطلبات التعاون
وبناء
المعلومات
وتبادل
الشراكات الفعالة.
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من هذه الحاجة ،سعت بعض الحكومات لتشكيل لجان من رؤساء املؤسسات
وكبار مسؤولي املعلومات لتنسيق جهود الحكومة الرقمية .وأثبتت مشاركة
ممثلين غير حكوميين من الصناعة واألوساط األكاديمية ،وغيرها من املنظمات،
فاعلية واضحة في نتائج ومخرجات املشاريع.
وتتطلب املشروعات الحكومية بطبيعتها إجراءات رقابية داخلية صارمة لضمان
تحقيق الغايات واألهداف املحددة.
ويوضح الشكل التالي بعض الخطوات الالزمة ملراقبة أداء برامج الحكومة الرقمية.
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0101
ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ
ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ
ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻓﻲ

0202
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻳﺤﻘﻖﻳﺤﻘﻖ
ﻛﻴﻒﻛﻴﻒ
ﻳﺼﻒﻳﺼﻒ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

0303
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺇﻳﺠﺎﺩﺇﻳﺠﺎﺩ

0404
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺗﺨﻄﻴﻂ

ﻟﻮﻗﺖﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ،
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔَّ ،
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ َّ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ،
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺗﻘﻴﺲﺗﻘﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺗﺠﻤﻊ
ﻭﺗﺠﻤﻊ
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وتشير املمارسات بأنه ينبغي إسناد مهام اإلشراف لرصد مستوى االمتثال
واملعايير لألفراد من ذوي الكفاءة واملستقلين عن العملية الخاضعة للمراجعة.
بيد أن هناك عناصر داخلية أخرى ذات أهمية أخرى ينبغي اعتبارها مدخالت
محورية ،والتي قد تشتمل على:
• آراء النظراء ( )Peer Reviewsالداخليين والخارجيين
• التقاييم اإلدارية ()Management Evaluations
• القياسات الدورية ()Periodic Metrics
• تحليالت تقاريراالستثناء )Exception Reports Analysis( 59
• املراقبة الروتينية ()Routine Surveillance
ُ
وبغض النظرعن األساليب املستخدمة ،يجب أن تتضمن عمليات التقييم بعض
اآلليات لجذب انتباه اللجنة املركزية املشرفة على مشاريع الحكومة الرقمية إلى
نتائج تقارير االمتثال ،إضافة إلى ُسبل حل املشكالت القائمة مع وضع جداول
زمنية لتحديد مواعيد تنفيذ ما هو مطلوب.
وفيما يلي بعض الجوانب املهمة ،التي قد تضمن فعالية عمليات اإلشراف
واالمتثال:
•

تحديد املؤشرات واملقاييس ،بحيث يمكن للمشرفين على املشروع
تحديد توقعات أصحاب املصالح واملستفيدين من مشاريع الحكومة
الرقمية.

•

تطوير املقاييس ،وتحديد تقارير االستثناء ،وتوثيق أي مراجعات إدارية
أو مراجعات النظراء ،التي يتم إجراؤها بصفة منتظمة للتحقق من
االمتثال ،ودراسة إجراء تقييم كامل لكل نظام عمل من قبل ُم ّ
قيمين
ِ
ِ
مستقلين مختصين كل ثالث سنوات.

 .59تقارير تركز على االنحرافات البارزة وغير املتوقعة والتي يمكن أن تؤثر على األداء االستراتيجي للمؤسسة .وال تكون هذه
التقاريردورية أو منتظمة في العادة ،بل تتوقف على توقيت حدوث االنحرافات.
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•

تطوير إجراءات اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال ،وحل هذه املشكالت
ومتابعتها ،وااللتزام بهذه اإلجراءات.

تمثل عمليات مراقبة املشروعات الحكومية وتقييمها من الوظائف اإلدارية
الحيوية التي يمكن أن تساعد راسمي السياسات ومديرو املشروعات في تتبع أداء
مشروعات الحكومة الرقمية ،وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديالت مرحلية
( )Mid-Course Adjustmentsوذلك من خالل املقارنات املعيارية (�Benchmark
 )ingومؤشرات األداء ( )KPIsواستطالعات الرأي ( )Surveysوغيرها.
ُ
لذا ،يجب أن تبرمج عمليات املراقبة والتقييم على مدار عملية تنفيذ املشروع
بأكمله ،للتمكن من قياس التقدم املحرز ،ودعم التصحيحات املرحلية ،وتوجيه
قرارات تخصيص املوارد.
وقد تحدث هذه العمليات على مستويات مختلفة في مشروعات الحكومة الرقمية؛
60
فعلى املستوى الوطني ،يتعين على اللجنة املركزية مراقبة “القيمة املكتسبة”
( )Earned Valueومدى امتثال مخرجات املشاريع مع النتائج الفعلية املستهدفة.
أما على مستوى املؤسسات ،تحتاج فرق املراقبة والتقييم التابعة للمؤسسات
ملراقبة املشروعات وامتثال املخرجات مع املعايير والسياسات املحددة ذات
الصلة.

 .60تعتبر نظرية “القيمة املكتسبة” ( )Earned Valueأحد أهم وأبسط األدوات املستخدمة في مراقبة سير املشاريع وتقدمها
بطريقة موضوعية .وتعتمد النظرية على القيمة املخططة للمشروع حسب اإلطار الزمني املعتمد للتنفيذ واإلنجاز املتوقع ،وتتم
بموافقة جميع األطراف عليها واعتمادها كأساس ملراقبة املشروع.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات
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الفصل

نظام إدارة الهوية الوطنية
كمكون لبناء الثقة في مشاريع
الحكومة الرقمية
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االبتكارات التكنولوجية أصبحت
تدفع توقعات المتعاملين إلى
مستويات أعلى حول معايير
وكيفية تطوير وتقديم المؤسسات
للمنتجات والخدمات الرقمية.
وتأتي األنظمة الحديثة والمتطورة
لتأكيد “الهوية الرقمية” في قلب
ممكنات استراتيجيات التحول في
المنظومة الخدماتية باعتبارها
جزءاً محوري ًا تتشكل معه
التجربة الرقمية.
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نظام إدارة الهوية الوطنية لبناء الثقة في مشاريع
الحكومة الرقمية

تتألف ثقة مواطني الحكومة ،التي تعد ضرورة وركيزة أساسية تعتمد عليها
مشاريع الحكومة الرقمية ،من عنصرين :الثقة في الحكومة كمؤسسة ،والثقة في
التكنولوجيا.
وعلى عكس َ
املعامالت املادية التقليدية ( ،)Physical Transactionsالتي يتفاعل
فيها املواطنون مع الدوائر واملكاتب الحكومية عبر كاونترات الخدمة (Over the
 ،)Counter Servicesفإن املعامالت الرقمية اليوم أشبه ألن تكون عبارة عن
عمليات افتراضية ،وتجري بين أشخاص غرباء ،وأنظمة ُمجردة ،ولهذا تغيب
الطرق املألوفة لبناء الثقة ( )Establishment of Trustبين مقدمي الخدمة من
جهة ،واملتعاملين من جهة أخرى.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات
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ويمكن أن تؤدي مخاوف املواطنين بشأن عدم كفاية التدابير األمنية(  (�Inade
 ،)quate Securityوضمانات الخصوصية ( )Privacy Safeguardsعلى الشبكات
الرقمية إلى انعدام الثقة في تطبيقات الحكومة الرقمية.

• املسؤولية :توضيح اإلجراءات والتدابير املتخذة لحماية البيانات
والخصوصية واألمن والسياسات املرتبطة بمعالجة املعلومات الشخصية
املقدمة عبراإلنترنت ،إلى جانب نشرالبيانات الحكومية عبراإلنترنت.

كما أن مسألة انعدام الثقة ( )Distrustيمكن أن ترجع في األصل إلى املخاوف
املرتبطة باحتماالت الوصول غير املصرح إلى معلوماتهم الشخصية ،أو تعرضهم
لعمليات االحتيال عبر اإلنترنت ،أو حتى احتماالت سرقة هوياتهم واستخدامها
ً
ً
في الجرائم .ويمكن أن تمثل هذه املخاوف عائقا كبيرا أمام خدمات الحكومة
الرقمية.

• الكفاءة والفاعلية :من خالل استخدام أحدث التقنيات ألتمتة العمليات،
وتحسين تقديم الخدمات ،وتوفيرالتكاليف ،وتوفيرالوقت.

وقد اتفقت دراسات مختلفة على أن العوامل التي يمكن أن تؤثر في ثقة
املواطنين في مبادرات الحكومة الرقمية هي أربعة عوامل رئيسية:
•
•
•
•

درجة األمان والخصوصية في البيئات الرقمية
مستوى الثقة في املؤسسات ومزودي الخدمات
مدى الثقة في التكنولوجيا
إدراك املواطنين العالي لجودة الحكومة الرقمية ونفعها.

وتشير الدراسات إلى أن هناك ( )6محاور يجب االنتباه إليها في مشاريع الحكومة
الرقمية ،والتي يمكن أن تساهم في زيادة مستويات األمان والثقة في مشاريع
الرقمنة ،وهي:
• سرعة االستجابة :تحسين آليات التواصل والتفاعل مع املواطنين.

• املشاركة :األخذ في االعتبارمدخالت وآراء املواطنين واقتراحاتهم.
وقد يؤدي إهمال املؤسسات الحكومية بمثل هذه الجوانب  -أو بسبب عدم
كفاءتها  -إلى تدني مستويات الثقة في الجهاز الحكومي .وقد يكون إهمال
ً
املؤسسات مستندا لالعتقاد السائد بأن الحكومات التي تعمل بشكل أفضل،
كاف
هي التي تستطيع تحقيق وفورات مالية وتعمل بمصروفات أقل ،وأن ذلك ٍ
للحكومات في أن تزيد من مستويات ثقة املواطنين واملجتمع في أدائها.
ً
وعلى الرغم من أن هذا االعتقاد الفلسفي قد يكون صحيحا إلى درجة ما وفي
سياقات محددة ،إال أنه ال يمكن االعتماد عليه كأساس لرفع مستويات الثقة
على الوجه املطلوب .فالثقة بمفهومها العام مرتبطة اليوم بمدى قدرة الحكومات
على تطوير وظائفها التقليدية 61من خالل ضخ مزيد من االستثمارات الهادفة
وتوجيه مشاريع التحول الرقمي نحو تعزيز فاعلية املؤسسات الحكومية
وعالقاتها باملواطنين.
وسنبحث في هذا الفصل التفاصيل املرتبطة بجوانب األمن والخصوصية(  (�Se
 ،)curity and Privacyوالجوانب التكنولوجية التي تؤثر على ثقة املواطنين في
62
الحكومة الرقمية.

• إمكانيات الوصول :توافرالخدمات على مدارالساعة ،وطوال أيام األسبوع.
• الشفافية :إتاحة البيانات والسياسات والقوانين واالنفتاح والوضوح في
تنفيذ القرارات واالجراءات.
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 .61الوظائف التقليدية للحكومات مثل بناء الدولة ،والحفاظ على القانون والنظام ،وتحسين الظروف املعيشية وجودة الحياة،
والصحة والتعليم واألمن والتجارة والبنية التحتية وغيرها.
 .62عوامل الشفافية والثقة املؤسسية ( )Institutional Trustworthiness and Transparencyلم يتم تناولها في نطاق هذا
الكتاب.
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الثقة الرقمية حول العالم

ً
يوضح الجدول رقم ( )4نتائج دراسة نشرت في مجلة هارفارد عن أداء  42اقتصادا
ً
عامليا حول مقاييس الثقة الرقمية تضمنت أربعة أبعاد هي :املوقف العام ،سلوك
األفراد ،مرتكزات البيئة الرقمية ،تجربة املتعاملين.
وتشير الدراسة إلى أهمية استثمار الحكومات في بناء الوعي لدى األفراد باملخاطر
اإللكترونية وتوضيح املسائل املرتبطة باألمن السيبراني وخصوصية البيانات من
خالل الحمالت اإلعالمية وبرامج التدريب وورش العمل .وتو�صي الدراسة بأهمية
أن تكون سياسات بناء الثقة في االقتصاد الرقمي  -على املستويين املؤس�سي
والفردي  -استباقية وتطلعية ومستقبلية ُوم َع َّدلة للسلوكيات واملواقف لتعزيز
ثقة األفراد في األنظمة والبيئات الرقمية.
الجدول رقم ( :)4نتائج دراسة “الثقة الرقمية” في  42اقتصاد عالمي
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎم

اﻟﺼﻴﻦ

61

100

18

64

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

63

ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد

ﻛﻨﺪا

47

52
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 1-6التحدي األخير في طريق تقديم الخدمات الرقمية (Last
)Mile Challenges

كما أشرنا إليه ،تحدث َ
املعامالت في سياق الحكومة الرقمية بين كيانات ُم ّ
جردة
( .)Abstract Entities and Objectsفالبنسبة للمواطن ومزودي الخدمات،
كالهما كيانات ُم ّ
جردة من وجهة نظراآلخر.
فاالنتقال في تقديم الخدمات العامة من منافذ الحكومة التقليدية إلى قنوات
الحكومة الرقمية ،يدفع باملواطنين ومزودي الخدمات إلى منطقة غريبة وغير
معتادة .وتؤدي هذه الغرابة ،وعدم االعتياد إلى َت ّ
كون أسس مفاهيمية مستندة
إلى قدرضئيل من الثقة.
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ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ
ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ

ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

الشكل رقم ( :)35التفاعل بين املواطن والحكومة الرقمية
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في البيئات االفتراضية(  )�Vir
 )tual Environmentsالتي تعمل
فيها أنظمة الحكومة الرقمية؛
تغيب الطرق التقليدية والمألوفة،
التي تقوم عليها الثقة .ويشبه
هذا السيناريو التقدم الذي
صاحب األنظمة المصرفية،
ودخول خدمات أجهزة الصراف
اآللي ( )ATMكأجهزة إلكترونية
بديلة إلنجاز وإتمام المعامالت
المالية.

تكنولوجيا أجهزة الصراف اآللي

يرجع تاريخ أول نموذج للصراف اآللي إلى عام  1939حيث كان أول ظهور لها عند
نصبها في أحد أكبر املصارف في مدينة نيويورك األمريكية ،ولكن البنك اضطر
ً
السبتعادها بعد  6أشهرفقط نظرا لعدم تقبل الجمهور للفكرة ،وألن الجهازكان
ً
وببساطة خارجا عن املألوف ،فمنهم من رفض التعامل مع جماد ،ومنهم بسبب
عدم اعتيادهم وارتباكهم ،ومنهم من تخوف من هذا التطور الكبير ،باملقارنة مع
النمط التقليدي في تقديم الخدمة من خالل موظف البنك.
ً
واستمر رفض الناس للتعامل مع أجهزة الصراف اآللي لـ  25عاما .وذلك حتى قام
بنك باركليزفي شمال لندن في عام  1967بوضع صراف آلي في أحد فروعه ،ليمكن
متعامليه من سحب األموال في أيام العطل.
ولكن استمرت املخاوف املرتبطة بمدى ومستوى األمان في أجهزة الصراف اآللي،
وتزامنت مع مقاومة وموانع بين املتعاملين تجاه استخدام هذه التقنيات في
السحب اآللي ،والبطاقات االئتمانية.
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وقد ساعدت املواضيع التي تناولتها الصحف اإلخبارية ووسائل التواصل
االجتماعي حول سبل االحتيال واستغالل الثغرات األمنية في هذه التقنيات على
تضخيم هذه املخاوف.
ُ
في املجمل ،يمكن أن تعزى التخوفات والشكوك حول هذه التقنية في املقام
ً
األول ،إلى عدم اإلملام والوعي باإلمكانات التكنولوجية ،ويرجع أيضا إلى قصور
من جهة املصارف والبنوك في إدارة التغيير.
بيد أنه وبمرور الوقت ،أصبحت هذه األجهزة تمثل اليوم أحد أهم الوسائل
املفضلة حول العالم للسحب واإليداع وإتمام املعامالت املالية ،وذلك بعد أن
ً
تبنت البنوك ممارسات مختلفة والتي تم تطويرها بناءا على الدروس املستفادة
( )Learned Lessonsمن أجل إحكام األنظمة ،وإصالح مواطن الضعف.
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وتؤكد حالة تكنولوجيا أجهزة الصراف اآللي على جوانب الثقة التي تطرقنا
إليها ،والتي تتمثل في تصور املتعامل للجودة والفائدة التي تعود عليه ،وكذلك
في مستوى ثقته في التكنولوجيات الجديدة والتي تتطور وتزداد مع ازدياد إملامه
بالتكنولوجيات الحديثة.
في مشاريع الحكومة الرقمية ،قد نحتاج إلى بعض العوامل الفنية التي يمكن معها
دعم مسائل الثقة واألمان في عملية التحول الحكومي؛ والتي برأينا يجب أن تبدأ
من ممكنات تحديد وتأكيد الهوية على الشبكات الرقمية.
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ُت ُّ
عد عناصر الثقة واألمن من
التحديات العالمية الرئيسة
والمعوقة لتطبيقات مشاريع
التحول ،ويتطلب ذلك بالضرورة
من الحكومات موائمة أنظمتها
وآلياته األمنية مع هذين المطلبين.

القدرة على تحديد الهوية في البيئات االفتراضية

في البيئات االفتراضية ،تمثل القدرة على “تحديد هوية” املواطنين و”املصادقة”
على املعامالت بشكل موثوق ،التحدي الرئيس الذي يتعين مواجهته قبل التمكن
من تعزيزقدرات الحكومة الرقمية.
فيما سبق اعتاد األشخاص على حمل وثائق ورقية إلثبات هوياتهم .هذه الوثائق
 سواء أكانت ورقية أم بالستيكية  -تحمل بيانات مطبوعة على سطحهاّ ،مما
يتيح إمكانية الفحص البصري إما بالعين املجردة أو من خالل أجهزة (قارئات)
إلكترونية.
ففي سيناريوهات تقديم الخدمات التقليدية في املكاتب الحكومية ،يقوم املوظف
بالتفحص البصري لوثائق الهوية للمتعاملين وتأكيد املعاملة ،بينما في البيئات-
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االفتراضية واملؤتمتة ،فإن هناك حاجة إلى وسائل رقمية آلية لتحديد الهوية
والتوثيق التلقائي (.)Instant Authentication and Verification
ولحسن الحظ ،فإن التقدم التكنولوجي يأتي ملساعدتنا من خالل العديد من
ً
الخيارات املوثوقة واآلمنة ،التي يمكن أن تسهل تحديد الهوية آليا واملصادقة على
املعامالت الرقمية.
ّ
وتأتي منظومات إدارة الهوية ( )Identity Management Systemsكوسائل ُممكنة
لتوحيد البيانات التعريفية لألفراد وتمكين استخدامها في البيئات الرقمية.

تمثل اآلليات التكنولوجية المتقدمة
مثل :البطاقة الذكية ،والبنية
التحتية للمفاتيح العمومية،
والقياسات البايومترية عوامل
تمكين محورية من شأنها أن تدعم
تقدم مشاريع التحول.
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 2-6التقنيات المُ ّ
عز زة للثقة في أنظمة إدارة الهوية

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

المتطورة

منذ بداية ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كانت وال زالت مسألة األمن
( )Securityأحد أبرز التحديات الرئيسة ،التي يواجهها مستخدمو التكنولوجيا.
وغدت عناصر السرية والنزاهة واملوثوقية والتوافر(  (�Confidentiality, Integri
ُ ّ
 )ty, Authenticity and Availabilityمن بين املكونات الرئيسة املشكلة ملرتكزات
تكنولوجيا أمن املعلومات واالتصاالت.
وال شك بأن تقنيات التشفير(  ( )Encryptionوالتوقيع الرقمي (�Digital Signa
 )tureقد ساهمت بشكل كبيرفي تحقيق مستوى أعلى من األمان فيما يتصل بكل
مكون من هذه املكونات؛ خاصة تقنية «املفتاح العمومي» ،)Public Key( 64في
ًّ
إلكترونيا.
سياق تأمين املعامالت الرقمية وتمكين املصادقة عن ُبعد

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻴﺪ،
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴّﴼ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ
ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

التوقيع اإللكتروني

يشير مصطلح «التوقيع اإللكتروني» ( )Electronic Signatureفي األساس إلى
ًّ
إلكترونيا .ويتضمن
توقيع مكتوب أو مرسوم بخط اليد ،ويتم تخزينه وإرساله
ًّ
ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،املستندات املرسلة إلكترونيا مثل املستندات
بتنسيق ( ،)PDFواملستندات والنماذج اإللكترونية األخرى ،والتي يمكن أن تحل
محل التوقيع بخط اليد.
التوقيع الرقمي

تمثل التوقيعات الرقمية ،مجموعة فرعية مهمة من التوقيعات اإللكترونية.
ُ
وتستخدم التوقيعات الرقمية تقنية تعرف باسم «التشفير غير املتماثل»
( )Asymmetric Cryptographyلتأمين االتصاالت وعمليات تبادل البيانات.
للمرسل لتوقيع الوثيقة،
وتعمل هذه التقنية من خالل عنصرين :مفتاح خاص
ِ
ومفتاح عمومي للمستلم للتحقق من التوقيع.
 .64توفر تقنيات التشفير درجة عالية من السرية والتحقق من مصدر ومحتويات املعامالتُ .وت ُّ
عد خوارزمية آر إس إيه (RSA
أسماء ُمخترعيها الثالثة ،ريفست ( ،)Revestوشامير ( ،)Shamirوأدليمان ( ،)Adlemanأكثر تقنيات
 ،)Algorithmالتي تحمل ً
تشفيراملفتاح العمومي شيوعا ،املتاحة اليوم ،التي يمكن استخدامها للتشفيروالتوقيع الرقمي .وقد تم تطويرالعديد من ُ املعايير
والعمليات وأفضل املمارسات حول هذه التقنية ،واملعروفة باسم البنية التحتية ملفاتيح التشفير العمومية ( ،)PKIالتي ت ُّ
عد من
ُ
أبرز تقنيات تعزيزالثقة في البيئات الرقمية املتاحة اليوم.
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ويتم إنشاء هذه املفاتيح بواسطة مرجع ُم ّ
صدق للشهادات الرقمية (Certificate
ِ
ً
ً
ًّ
 ،)Authorityوالذي يكون طرفا خارجيا موثوقا به ،مثل شركة خاصة أو مؤسسة
حكومية.
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المراجع المُ صدِّقة للشهادات الرقمية

تقوم املراجع املُ ّ
صدقة ( )Certificate Authoritiesبإصدارشهادات رقمية (ملف
ِ
إلكتروني) تحتوي على مفاتيح عمومية ( ،)Public Keysإلى جانب معلومات حول
ُ
املالكين وبروتوكوالت التشفيراملستخدمة.
َّ
ّ
املصدق ،وتسري لفترة زمنية محددة.
وتوقع الشهادة الرقمية من ِقبل املرجع
ِ
ّ
ُوت ّ
املصدقة
حدد البنية األساسية للمفتاح العمومي مجموعة من املراجع
ِ
ِ
للتوقيعات الرقمية ،وكذلك عالقات الثقة بين هذه املراجع املصدقة.

وتؤدي التوقيعات الرقمية ثالث وظائف برمجية حساسة:
ً
أوال :يمكن استخدامها من أجل املصادقة ( ،)Authenticationإذ يمكن ملزود
ُ ّ
الخدمة التحقق من التوقيع الرقمي للتأكد من هوية موثوقية املوقع.
ً
ثانيا :يمكن للتوقيعات الرقمية أن تحقق النزاهة ()Integrity؛ فباستخدام
التوقيع الرقمي ،يمكن ملزود الخدمة التحقق من أن املعاملة لم يتم
تعديلها.
ً
ثالثا :يمكن استخدام التوقيعات الرقمية لتحقيق عدم التنصل(  (�Non-re
َ
 ،)pudiationوهي خاصية تمكن مزود الخدمة من إثبات ن َسب التوقيع
لصاحبه أمام طرف خارجي.
في العقد األخير ،أصبح من الشائع استخدام التوقيعات الرقمية وبشكل متكرر
ً
في املعامالت الرقمية ،ليس فقط بين األفراد ،ولكن أيضا لتمرير املعلومات
بشكل آمن بين األجهزة أو التطبيقات الرقمية.
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ومن هنا ،دأبت الحكومات على ّ
سن العديد من القوانين لتعزيزالبيئات الداعمة
للمعامالت والتجارة الرقمية ،والتي تمنح الصالحية القانونية للتوقيعات الرقمية،
وحجية تعادل الحجية التي يتمتع بها التوقيع التقليدي.
ً
ً
ومن هذا املنطلق ،يمكن أن تشكل التوقيعات الرقمية أساسا متينا إلثبات
املعامالت في البيئات االفتراضية وبالطريقة نفسها التي تستخدم بها التوقيعات
املكتوبة بخط اليد بالطريقة التقليدية.
ُ
َ
تحد
اآلن ،وقد وجدنا طريقة موثوقة إلثبات صحة
املعامالت عن بعد ،يتبقى ٍ
ُ ّ
ً
واحد كبير ،وهو :كيف ن َم ِكن املواطنين من التعامل مع املفاتيح الخاصة تعامال
ً
ً
آمنا ُومريحا؟
البطاقات الذكية

تشتمل الوثائق الثبوتية املطبوعة في هيئتها الجديدة والتي َّ
تسمى بالهوية الذكية
أو البطاقات الذكية ( ،)Smart Cardsعلى شريحة معالجة ()Processor Chip
ًّ
إلكترونيا؛ أي أنها بمثابة كمبيوتر مصغر
يمكنها تخزين ومعالجة املعلومات
يمكنه إجراء العمليات الحاسوبية.
تأتي الشرائح الذكية مزودة بإمكانيات متقدمة ملعالجة التشفير املباشر دون
الحاجة للربط مع أنظمة أخرى (On-Board Cryptographic Processing
مما يعني أن الشريحة ال ُت ّ
ّ ،)Capability
خزن البيانات الحساسة فقط  -مثل
ً
املفاتيح الخاصة ( - )Private Keysولكنها تستطيع أيضا تنفيذ عمليات التشفير،
مثل التوقيع الرقمي.
وإذا ما قمنا بتمكين الشريحة الذكية باملفتاحين الخاص والعمومي للشخص
( ،)Public and Private Keysيمكن لحامل البطاقة استخدامها في البيئات
املادية واالفتراضية بطريقة آمنة وموثوقة.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات
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وبهذا نحل مشكلة الثقة طاملا أن البطاقة أو الوثيقة اإللكترونية بحوزة صاحبها.
ًّ
إلكترونيا من أن
ولكن ماذا لو ضاعت البطاقة أو ُسرقت؟ كيف نتحقق
الشخص ،الذي يحمل البطاقة ،هو املالك الحقيقي لها؟ ربما يمكننا ذلك عن
طريق القياسات البايومترية؟
التقنيات البايومترية

ً
تتيح التقنيات البايومترية ( )Biometricsالتعرف على األفراد بناءا على خصائصهم
الفيزيائية ،مثل :بصمة اإلصبع ( ،)Fingerprintأو قزحية العين ( ،)IRISأو الوجه
( ،)Facial Recognitionوما إلى ذلك.
ً
ّ
أيضا ،تمكن التقنيات الحالية البطاقات الذكية من االحتفاظ بالبيانات
البيومترية لحامل البطاقة .ويمكن التحقق من القياسات البايومترية للفرد،
ُ
امل َّ
خزنة والخاصة
الذي يقدم البطاقة مقابل البيانات البايومترية األصلية
بحاملها إلثبات ملكيتها.

هذا باإلضافة إلى مستويات األمن املتقدمة التي يضمنها الهيكل الفني في الشريحة
الذكية ملنع إمكانية نسخ املفتاح الخاص ً
مطلقا في أي مكان خارجها.
َ
ثم أن الشريحة الذكية والبنية التحتية األساسية العامة تقوم على عاملي
مصادقة ( )Two-Factor Authenticationيمكن معها مقاومة غالبية هجمات
االختراق املعروفة.
وعلى هذا األساس ،فمن الواضح أن البنية التحتية ملفاتيح التشفير العمومية،
والتقنيات البايومترية ،والبطاقات الذكية مع بعضها تكمل أوجه القصور في
ً ً
مستويات األمن املطلوبة ،وتشكل أساسا قويا لتعزيزالثقة في البيئات االفتراضية
وتأمين املعامالت الرقمية.

مقاومة
كما أن االحتواء الذاتي ( )Self-Containmentللبطاقات الذكية يجعلها ِ
لهجمات االختراق التي قد تتعرض لها ،وقادرة على تأمين املفاتيح الخاصة للبنية
التحتية األساسية العامة للمالك ( ،)PKI Private Keysويمكنها تنفيذ عملية
التشفير على البطاقة دون االعتماد على املوارد الخارجية(  (�On-Card Opera
 ،)tionوهو ما من شأنه أن يعزز أمن وخصوصية البيانات داخل الشريحة
الذكية.
كما أن البطاقات الذكية توفرخاصية حماية البيانات بالرقم التعريف الشخ�صي
( )PINللوصول إلى بعض معلومات البطاقة املهمة ،وتوفركذلك إمكانية مطابقة
النماذج البايومترية على البطاقة للتحقق من هوية صاحبها (.)Match-On Card
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 3-6أهمية وجود منظومة رسمية إلدارة الهوية

كما أشرنا إليه في الفصول األولى من الكتاب ،تنبأت ثورة الحكومة الرقمية التي
بدأت في تسعينيات القرن العشرين بحدوث تغييرتدريجي في املمارسات الحكومية.
وتبع ذلك إطالق الحكومات ملبادرات متنوعة هدفت في مجملها إلنشاء البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتقديم الخدمات عبراإلنترنت.
ولكن مع استمرار التطور التكنولوجي ،وبسبب غياب النماذج املرجعية (Lack
 ،)of Reference Modelsوارتفاع التكاليف واملخاطر ،كانت هذه املبادرات
مجزأة ،وتفتقر إلى وجود استراتيجية مشتركة ،وهو ما أدى إلى كثير من التكرار
واإلزدواجية في هذه املشاريع وإهداركبيرللموارد.

“الثقة الرقمية” ()Digital Trust
مفهوم يؤسس للتعامالت اآلمنة
في البيئات الرقمية ويضمن فيها
أعلى معايير الموثوقية واألخالقية.
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وتعود ملكية الغالبية العظمى من هذه األنظمة لجهات مختلفة ،والتي تعمل
بشكل مستقل عن بعضها ،حيث أدى ذلك في مجمله إلى الحقائق التالية:
•

يتم تخزين بيانات الهوية املكررة في مواقع متعددة تابعة ملقدمي
الخدمات.

•

عدم وجود معايير مشتركة أدى إلى صعوبة التعاون بين الوظائف
املختلفة وتطويرالخدمات املتكاملة.

•

تباين في سياسات حماية الخصوصية وجهودها بين املؤسسات الحكومية.

•

عدم وجود جهة رسمية واحدة مسؤولة عن توحيد جهود “إدارة الهوية”
في الحكومة بأكملها.

الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات
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وكمنتج ثانوي لهذه املبادرات املجزأة ،عملت املؤسسات الحكومية على تشغيل
العديد من األنظمة وقواعد البيانات لتسجيل معلومات الهوية الشخصية
للمتعاملين.
ً
وهنا ،تأتي منظومات السجالت السكانية والهوية املوحدة لتوفر حلوال ناجعة
من حيث قيامها بربط الفرد بمجموعة من السمات ( )Attributesمثل الشهادات
الرقمية والبصمات .وتتضمن هذه املنظومات عادة على أنظمة وقواعد وإجراءات
تقنية ،تحدد ملكية معلومات الهوية الشخصية ومجاالت استخداماتها ووسائل
حمايتها.
وتعمل األنظمة املوحدة إلدارة الهوية الرقمية(  (�Federated e-Identity Man
 )agement Systemعلى استخدام سمات الهوية  -حسب السياق والتطبيق -
ملضاعفة مستوى الدقة والتوافر وحماية الخصوصية وإدارة هذه البيانات( (�Ac
.)curacy, Availability and Privacy Protection
ً
كما أن هذه األنظمة تعتمد عادة على معايير وسياسات فنية مشتركة(  (�Com
 )mon Technical Standardsلضمان ومراقبة االستخدام.
على املستوى العالمي ،أصبحت املؤسسات الفكرية الحكومية في مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تدرك بشكل متزايد املشكالت الناشئة عن إدارة الهوية
بشكل منعزل ( ،)Identity Silosوالنفقات العامة التي قد تنجم عن ازدواجية
وتكرارمثل هذه البنى التحتية (.)Redundant Infrastructure
لذا ،فهناك إجماع متزايد على ضرورة نقل الوظائف الحكومية األساسية املشتركة
( ،)Common Basic Government Functionsمثل “منظومات إدارة الهوية” إلى
بنية تحتية مشتركة لتمكين جميع املؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات من
ً
االستفادة منها ،بدال من اإلنشاء املستقل ملثل هذه البنى.
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وفي مثل هذا النوع من البنية التحتية املشتركة للهوية( (�Shared Identity Infra
 ،)structureباتت أنظمة بطاقات الهوية الذكية والهوية الرقمية (Smart Card
ُ
 )and Digital Identityالوسيلة املثلى ملقدمي الخدمة لتحديد وتأكيد هوية
املتعاملين ( ،)Identification and Authenticationبثقة وأمان أكبر.
مع هذه األنظمة الوطنية إلدارة الهوية ،تخضع الهوية الرقمية(  (�Digital Iden
 ،)tityوالبيانات املرتبطة بها ( )Credentialsلعدد من نماذج االستخدامات
املختلفة على مداردورة حياتها (.)Lifecycle
وتتكون دورة الحياة هذه من أربع مراحل ،كما هو موضح في الشكل رقم (.)36

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ/
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ

ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ /
ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

الشكل رقم ( :)36دورة حياة نظام إدارة الهوية الرقمية
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• التسجيل ( :)Registrationتعتمد قوة عالقة الثقة على العمليات
واإلجراءات املرتبطة بتسجيل هوية املستخدمين بطريقة سليمة ،واالختبارات
الصارمة للتأكد من إصداربيانات االعتماد ( )Credentialsللفرد املعني.
• اإلصدار /إعادة اإلصدار ( :)Issuance/Re-issuanceيحدث ذلك عند
اإلصدار للمرة األولى ،أو إعادة إصدار البطاقة/الهوية بعد انتهاء صالحيتها،
أو تعرضها للتلف أو الفقد.
• ما بعد اإلصدار( :)Post-issuanceيشمل مراقبة وتحديث بيانات االعتماد
ً
( )Credentialsعند الضرورة .كما يشتمل أيضا على مجموعة الخدمات
الالزمة للمؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات كي تستخدم الهوية الرقمية
وتربطها بأنظمتها الداخلية.
• اإللغاء ( :)Revokingللحفاظ على سالمة عالقة الثقة ،يجب أن يتم اإللغاء
ً
بطريقة ُمحكمة ُومرضية لجميع األطراف .وهو ما ينطبق أيضا على بيانات
ً
االعتماد التي يجب إلغاؤها وفقا لتوقعات جميع أصحاب املصالح.
وفي حين أن مرحلة إصدار الهوية الرقمية تعد فقط البداية ،فإن اعتمادها على
نطاق واسع هو الهدف واملفتاح إلطالق إمكاناتها الكلية.
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ً
وغالبا ما تعتمد مشاريع الهوية الرقمية على مجموعة واسعة من العوامل
لدعم انتشارها ،والتي قد تشمل على سبيل املثال:
•

حاجة املجتمع ،الذي سيعمل بالهوية الرقمية ومدى استعداده.

•

الدافع العتماد التكنولوجيا ،الذي قد يشمل توفيرالتكاليف أو تحقيق
الفائدة للمستخدمين ،واملسائل املتعلقة باإللتزام أو االمتثال ،وتدخل
الحكومة أو مقدمي الخدمات التجارية لتوفيرحوافزالعتمادها.

•

التخلص من العوائق التي تحول دون اعتماد التكنولوجيا ،والتي قد
تشمل التكلفة األولية وتوافر األدوات ،مثل :مجموعة تطوير البرامج
( ،)Software Development Kitوسهولة االستخدام ،واملقبولية
الثقافية ( ،)Cultural Acceptabilityوفهم املتعامل للحاجة.

ُ
كما أن االستخدام ال ـلزم للهوية الوطنية ()Compulsory Use of National ID
ُ ّ
– والذي يعد األساس واملمكن ملشاريع الهوية الرقمية – من شأنه أن يرفع بدوره
معدالت انتشار واستخدام أنظمة الهوية الحكومية كوسيلة رئيسية في تأكيد
ً
وإثبات الهوية الفردية في القطاعين العام والخاص ،وهو مرتبط أيضا بسرعة
جني الحكومات لفوائد هذا النظام في تحسين خدماتها والتجربة الرقمية ككل.
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 4-6الهوية الرقمية ( )e-Identityكعامل تمكين للحوكمة
الرقمية

الثقة” هي األساس الجوهري
واألهم الذي يجب أن تقوم عليها
مبادئ الحكومة الرقمية .فمع
تقدم اعتماد المجتمعات على
البيئات الرقمية وارتباط ذلك
بالتنمية االقتصاية ،فإن مطالب
ضمانات الثقة سترتفع وتتغير
مع ارتفاع توقعات واهتمامات
واعتماد المواطنين وقطاعات
األعمال على الشبكات الرقمية.

لتعزيز ممارسات الحكومة الرقمية ،تؤكد املنظمات العاملية على أنه يستوجب
على الحكومات االهتمام باملسائل التالية :املعامالت الرقمية ،والتوقيعات
الرقمية ،واملصادقة ،وحماية البيانات ،والخصوصية ،وحماية املستهلك،
وجرائم الكمبيوتر ،وأمن املعلومات .ويمكن أن توفر منظومات الهوية املتقدمة
ً
حلوال ّ
فعالة ملعالجة هذه املسائل.
فاستخدام الهوية الرقمية كعامل التمكين الرئيس للحوكمة الرقمية ،أصبح
من املمارسات العاملية املثبتة على نطاق واسع 65.وقد بدأت العديد من التقارير
واستطالعات اآلراء الدولية في دمج مؤشرات جديدة لقياس النضج الرقمي،
كتوافر عوامل تمكين رئيسية للوصول إلى الخدمات العامة مثل :الهوية الرقمية
( ،)e-Identityوإرشادات التشغيل البيني (،)Interoperability Guidelines
واملعايير املفتوحة ( ،)Open Standardsوميزات الدخول َّ
املوحد (Single Sign-
.)On
ويمكن أن يساعد االستخدام َّ
الفعال ملنظومات إدارة الهوية في تقليل التكاليف،
وتحسين جودة تقديم الخدمات ،وتحفيز تشكيل نماذج عمل وخدمات جديدة
متكاملة ،وتعزيزاقتصاد تكنولوجيا املعلومات َّ
املوجه نحو الخدمات.
َ
ومن ث َّم ،فإن الهدف يكمن في إيجاد وتنفيذ إطارعمل يمكن معه دمج منظومات
إدارة الهوية ،مع متطلبات التحقق والتوثيق اآلمن ،والقابل للتشغيل املتبادل
(.)Secure and Interoperable Identity Verification and Authentication
 .65على سبيل املثال ،تنص استراتيجية توحيد مقاييس البطاقات الرقمية لالتحاد األوروبي ( )EU e-Card Strategyعلى أهمية
التشغيل البيني ألنظمة الهوية وخاصية التوقيع الرقمي ،والتي ينبغي ضمانها عن طريق االلتزام بتقنيات ُاملصادقة والتشفير
واملعايير املقبولة ( .)Accepted Standards, Authentication, and Encryption Technologiesوأنه يجب أن تيهئ جميع بطاقات
الهوية الرقمية لتتضمن التوقيع الرقمي في وقت اإلصدار أو في وقت الحق ،وأن تدعم جميع اإلجراءات اإلدارية ،التي تتطلب
التوقيع الرقمي وفق املعاييراملحددة.
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فوائد الهوية الرقمية

“الهوية الرقمية” تستخدم اليوم كوسيلة رئيسية في عمليات املصادقة التي تقوم
بها البوابات الحكومية لتمكين الوصول واالستفادة من الخدمات العامة أو
ً
توقيع العقود واملستندات بطريقة ملزمة قانونا.
وقد أوجدت هذه األنظمة مجموعة متنوعة من املزايا التي يمكن أن يجنيها األفراد
والشركات والحكومة ،من حيث تسهيل وتبسيط اإلجراءات واملعامالت الرقمية،
ودعم منصات التجارة اإللكترونية ،وتحسين مستويات األمن في املعامالت عبر
اإلنترنت.
كما وتتيح أنظمة الهوية الرقمية ،الدخول األحادى ( ،)Single-Sign Onوالذي
يمكن معه توفيرتجربة سلسة من خالل السماح لهم التسجيل بالدخول ّ
بمعرف
ً
واحد للوصول إلى النظام أو األنظمة املتصلة ،بدال من االضطرار إلى تسجيل
الدخول عدة مرات باستخدام بيانات اعتماد مختلفة.
ً
ويمكن أن تعمل أنظمة الهوية الرقمية أيضا في تمكين العديد من خدمات القطاع
66
الخاص ،خاصة املصارف والبنوك.
ً
وفي السياق نفسه ،يمكن أن يسهل استخدام الهوية الرقمية أيضا العديد
من أنواع خدمات الحكومة الرقمية ،إذ يمكن للحكومة تبسيط العديد من
الخدمات ،مثل تقديم مزايا حكومية تعتمد على معرفة هوية الفرد.
كما يمكن تقديم خدمات مبتكرة أفضل ،مثل التصويت عبر اإلنترنت ،التي
تتطلب املصادقة عن ُبعد .كما يستطيع املواطنون استكمال وتوقيع استمارات
ًّ
إلكترونيا من أي مكان عبراالتصال باإلنترنت ،وهو ما يغني عن
ونماذج الحكومة
ً
ّ
الرحالت
املضيعة للوقت ذهابا إلى املكاتب الحكومية إلتمام وتخليص معامالتهم.
ِ
 .66يمكن تصميم أنظمة الهوية الرقمية لتأمين املحافظ املالية الرقمية وفي إجراء عمليات الشراء الشخصية وعبراإلنترنت.
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ً
وباملثل ،يمكن للشركات أيضا التواصل اآلمن مع الحكومة عبر اإلنترنت ،فيما
يتعلق بأنشطة ،مثل :دفع الضرائب ،أو طلب التصاريح .كما أن استخدام
التواصل الرقمي اآلمن يغني عن الحاجة إلى نسخ البيانات من النماذج الورقية،
ّ
مما يساعد على تقليل األخطاء ،وكذلك وقت املعالجة 67.وعلى هذا بإمكان
الحكومة الرقمية جني فوائد َّ
جمة نتيجة رفع الكفاءة.
كما يمكن أن يؤدي استخدام أنظمة الهوية الرقمية إلى تعزيز مستويات أمن
َ
املعامالت عبراإلنترنت ،واملساعدة في منع عمليات االحتيال وسرقة الهوية:
ً
ً
أوال :يمكن للهوية الرقمية أن تحقق مزيدا من الثقة واملساءلة (Trust and
 )Accountabilityyفي النظام اإليكولوجي للهوية الرقمية (�Identity Eco
.)system
على سبيل املثال :من خالل إنشاء سجالت تدقيق ()Audit Logs
ومراقبتها ،قد يكون من املمكن إنشاء سالسل ثقة تسمح باكتشاف
الهوية الرقمية االحتيالية بسهولة أكبر بكثير من هوية املعرفات
التناظرية (.)Analogue IDs
ً
ثانيا :يمكن للهوية الرقمية توفير املزيد من األمان للمستخدمين لتسجيل
الدخول إلى أنظمة املعلومات عن طريق تمكين املصادقة متعددة
العوامل (.)Multi-Factor Authentication
ومن أمثلة املصادقة متعددة العوامل :يجب أن يكون لدى املستخدم
رقم تعريف شخ�صي ( ،)PINوله رمز هوية إلكتروني ( )Tokenأو بصمة
محددة ( ،)Biometricلتسجيل الدخول في تطبيق الخدمة .وهوما يشبه
ً
ُ
كثيرا بطاقة الصراف اآللي ،فإذا ما فقدت الهوية الرقمية أو ُسرقت ،فال
يمكن استخدامها بدون رقم التعريف الشخ�صي أو كلمة املرور.
 .67على سبيل املثال :عن طريق إلغاء عمليات اإلدخال املتكرر للبيانات التعريفية ،وتقليل التكاليف املتكبدة نتيجة األعمال
الورقية غيرالضرورية ،التي تشمل تكاليف الطباعة والتخزين والنقل والتخلص من األوراق.
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في الواقع ،غالبية أنظمة املعلومات اليوم ال تستخدم املصادقة متعددة العوامل
ُ
لتسجيل دخول املستخدم ،وإنما يتعين على غالبية املستخدمين االحتفاظ
بالعديد من أسماء املستخدمين ،وكلمات املرور ،واالحتفاظ بها بصعوبة.
وعلى الرغم من أن استخدام كلمة مرور مغايرة ( )Unique Passwordلكل
حساب عن الحسابات األخرى ُي ُّ
عد من أفضل املمارسات ،لكن من الواضح بأنه
يشيع استخدام األفراد كلمة مرور واحدة في مواقع متعددة (Common Reuse
 .)of Same Password on Multiple Sitesوهو ما يعني أنه إذا تم اختراق كلمة
ُ
مروراملستخدم على موقع واحد ،فسيتم اختراقها على جميع املواقع األخرى ،التي
ُ
تستخدم فيها كلمة املرورنفسها ،وكذلك إمكانية تحديد وتتبع جميع الحسابات،
التي تستخدم كلمة املرورنفسها.
وفي املقابل ،عند استخدام الهوية الرقمية ،يمكن دمج أكثر من خاصية للتحقق
من هوية املتعاملين كاستخدام رمز التعريف الشخ�صي ،وكلمة املرور ملرة واحدة
( ،68)OTPباإلضافة إلى خاصية التحقق من الشهادات الرقمية والبصمة.
كما أنه وبتوفر القارئات اإللكترونية أو الهواتف املزودة بخصائص متقدمة،
ً
يمكن قراءة البيانات آليا من شريحة البطاقة الذكية أو حتى مقارنة البصمات،
وهي ما ستسمح ألجهزة الكمبيوتر أو حتى الهواتف من التوسط في العالقات
واملشاركة في عمليات التحقق واملصادقة املعتمدة على الشهادات الرقمية.

يمكن أن تساهم منظومات
الهوية الرقمية الرسمية في دعم
المشاركة وتخصيص المحتوى،
وتوفير خدمات الوصول اآلمن
والمُ ّ
وحد ،وتقليل النفقات،
وتحسين رضا المتعاملين ،وفتح
المجال لتطوير نماذج عمل جديدة
في القطاعين العام والخاص.

 .68كلمة املرور ملرة واحدة ( )OTPهي عبارة عن مجموعة أرقام يتم إرسالها للمتعامل عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد
اإللكتروني عند إجراء بعض املعامالت.
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 5-6خدمات الهوية الرقمية المُ سرّعة للتحول الرقمي

تحتاج خدمات الهوية الرقمية التي تهدف إلى تسريع عملية التحول وضبط
منظومة الحوكمة الرقمية إلى استيفاء املعاييرالتالية:
• توفير خدمات الهوية الشخصية املتكاملة واملُ ّ
وحدة (Integrated and
.)Standardized Identity Services
• توفير البنية التحتية الالزمة للتحقق من عملية تقديم املزايا االجتماعية
واالقتصادية من خالل استخدام بطاقة الهوية الوطنية (Management,
،)Verification and Tracking of Socio-Economic Benefits Delivery
وإدارة هذه العملية وتتبعها.
• توفير خدمات إدارة دورة حياة بطاقة الهوية الوطنية فيما بعد اإلصدار
( ،)Post-Issuance Servicesالتي تتضمن قاعدة بيانات مركزية للخدمات
املرتبطة بالتحقق من البطاقات من ِقبل مزودي الخدمات.
• توفير خدمات مركزية لتحميل تطبيقات البطاقات والهوية الرقمية وترقيتها
وتنشيطها ،وإلغاء تنشيطها.
• توفير تطبيق إدارة عالقات املتعاملين( (�Customer Relationship Manage
 )mentعبراإلنترنت ،الذي من خالله يستطيع أصحاب املصالح التواصل مع
ًّ
منيا.
اإلدارات املعنية وحل املشكالت بطريقة محددة ز
• توفير اإلدارة اآلمنة ملفاتيح التشفير(  (�Secure Management of Cryp
.)tographic Keys
• تسهيل التعريفات ومضامين اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level
 ،)Agreementوآليات تتبعها واإلدارة التلقائية لسالسل التصعيد ،واإلبالغ -
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عن االستثناءات (Automated Management of Exception Reporting
.)and Escalation Chains
• تسهيل التعريفات ومضامين اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level
 ،)Agreementوآليات تتبعها واإلدارة التلقائية لسالسل التصعيد ،واإلبالغ
عن االستثناءات (Automated Management of Exception Reporting
.)and Escalation Chains
توفير مستويات ّ
محسنة من املوثوقية واملساءلة(  (�Authenticity and Ac
•
 )countabilityفي املعامالت الرقمية.
ً
أنظرأيضا إلى الجدول التوضيحي رقم (.)5
الجدول رقم ( :)5خدمات الهوية الرقمية الرئيسة لتمكين وتسريع التحول إلى
الحوكمة الرقمية
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

خدمات البنية التحتية للمفاتيح العمومية (Public
 ،)Key Infrastructureوالتي يمكن استخدامها لدعم
عمليات التحقق من صحة بروتوكول حالة الشهادة
البروتوكول املفتوح لحالة الرقمية عبر اإلنترنت .ويمكن أن يوفر بروتوكول حالة
الشهادة املفتوحة معلومات حول حالة الشهادة(  (�Cer
الشهادة
 )tificate Status Open Certificate Statusفي الوقت الفعلي ،ودعم استرجاع
املعلومات من خالل آليات مختلفة ،مثل :بروتوكوالت
Protocol
( )LDAPو( )CPو( ،)HTTPومن خالل التكامل املباشر
ّ
املصدق للشهادات الرقمية
مع قواعد بيانات املرجع
ِ
(.)Certificate Authority Databases
التحقق من التوقيع
Signature Validation

خدمة يمكن ًأن توفر التحقق من صحة التوقيع،
وتتضمن أيضا التحقق من حالة الشهادة الرقمية.
وتساعد هذه الخدمة على تقليل اعتماد التطبيقات
القائمة على البنية التحتية للمفاتيح العمومية(  (�Pub
 )lic Key Infrastructureعلى تنفيذ عمليات القرارات
املنطقية املعقدة ( )Complex Logicالالزمة.
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ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

هذه الخدمة بالتحقق من صحة التوقيعات
كما تقوم ً
الرقمية وفقا لسياسات التحقق املهيأة (Validation
 ،)Policiesوكذلك مقابل بروتوكول حالة الشهادة
( ،)OCSPوقائمة الشهادات امللغية (Certification
.)Revocation List
التحقق من البطاقة
Card Validation

تحديث البطاقة
Card Update
إعادة ضبط رقم التعريف
الشخ�صي
PIN Rest

خدمة يمكن استخدامها لدعم التحقق من صحة
بطاقات الهوية عبر اإلنترنت(  (�Online Card Vali
 .)dationتتحرى خدمة التحقق من صحة البطاقة
وموثوقيتها ،إضافة إلى املصادقة البيوميترية واملدعومة
من البنية التحتية للمفاتيح العمومية (.)PKI
ّ
تمكن من تحديث البطاقات من أي نقطة
خدمة ِ
وصول .يمكن أن تكون هذه الخدمة عبارة عن تحديث
بسيط للبيانات ( )Data Updateمن ِقبل الجهة املوفرة
لبرمجيات وتطبيقات الهوية ،أو معاملة معقدة تنطوي
على قيام موفر التطبيق بتحميل تطبيق جديد على
البطاقة (.)Loading New App on Card
توفرهذه الخدمة القدرة على إعادة تعيين رقم التعريف
الشخ�صي باستخدام طريقة بديلة للمصادقة ،مثل
البصمات.

يتم تقديم هذه الخدمة عادة على املستوى االتحادي،
ويمكن االستفادة منها من قبل جميع املؤسسات
خدمة املصادقة اآللية
الحكومية لتأكيد هوية مستخدمي “الهوية الرقمية”،
 Authentication Serviceوتوفير الدخول املوحد ( )Single Sign Onإلى بوابات
ومنصات حكومية متعددة.
ً
ً
ً
إلكترونيا للوقت
موثوقا
ختما
توفر هذه الخدمة
ًّ
ً
( ،)Trust Time-Stampingوتوثيقا إلكترونيا للوثائق
التوثيق الرقمي
( ،)Electronic Document Attestationوهي صالحية
Electronic
Notarization
قانونية أساسية للوثائق املهمة ،مثل التوكيالت
الرسمية (.)Power of Attorney

بدأت كثير من الحكومات حول
العالم في تنفيذ مشاريع أنظمة
إدارة الهوية المعتمدة على
التكنولوجيات المتقدمة بهدف
خدمة مواطنيها بشكل أفضل
وبطريقة موثوقة وآمنة وشفافة.
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وقد عكفت دول مجلس التعاون الخليجي ،على تشجيع اعتماد البطاقات الذكية
الجديدة من خالل مبادرات مختلفة ،وبهدف استراتيجي رئي�سي وهو تبسيط
تقديم الخدمات الحكومية ،وتسهيل إجراءات َ
املعامالت والخدمات الرقمية ،في
ً
جزءا ال يتجزأ من َ
معامالت املواطنين
ظل رؤية واضحة لجعل البطاقة الجديدة
والوافدين مع الحكومة والقطاع الخاص.
ويوضح الجدول ( )5بعض من هذه األهداف االستراتيجية.

 6-6أنظمة إدارة الهوية الوطنية في دول مجلس التعاون

٠١

الخليجي :دراسة حالة

تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة دول العالم ،ومن األوائل في اعتماد
أنظمة الهوية الوطنية القائمة على السجالت السكانية والبطاقات الذكية .وكان
الدافع الرئيس لتنفيذ هذه املشاريع هو تحسين كفاءة وفعالية تقديم الخدمات
الحكومية ،وكذلك تقديم مزايا اجتماعية للسكان على أساس استحقاقاتهم
(.)Social Benefits Entitlement
وتوفر هذه األنظمة  -املعتمدة على البنية التحتية للمفاتيح العمومية ()PKI
ً
ً
والبطاقة الذكية والتقنيات البايومترية  -تخزينا مركزيا للبيانات مع إمكانية
استرجاع املعلومات وبشكل آمن من ِقبل ّ
كل من مزودي الخدمات الحكومية
ٍ
واملشاركين من القطاع الخاص.
وبهذا ،تعد هذه األنظمة من املصادر الرسمية واملعتمدة للتحقق من هويات
األفراد ،وأحقيتهم في الحصول على االمتيازات املمنوحة لهم.
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٠٢
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ

ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻭﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﺠﻞ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻱ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻣﻨﺔ
ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣَ ﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

الشكل رقم ( :)37األهداف االستراتيجية ألنظمة إدارة الهوية في دول مجلس
التعاون الخليجي
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تعمل بطاقة الهوية في دول مجلس التعاون كأداة موحدة وموثوقة إلدارة وتأكيد
وإثبات الهوية الفردية لدى املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وفي جميع
شؤونهم املحلية .وتخطط هذه الدول إلى أن تكون بطاقة الهوية الذكية الجديدة
بمثابة أداة التمكين املحورية في مبادرات الحكومة الرقمية ولتوفير منصة
متكاملة لدعم التفاعالت والتعامالت اإللكترونية.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

عالوة على ذلك ،من املتوقع أن تتطور نماذج وتطبيقات جديدة ومبتكرة لهذه
األنظمة مع سعي الحكومات للنهوض بالحياة املدنية في الدول الخليجية.

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ

=

+

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

)(OTP

ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻴﺘﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ

الشكل ( :)39األطراف املعنية بالبطاقات الذكية

الشكل رقم ( :)38إمكانات أنظمة الهوية الذكية في دول مجلس التعاون
الخليجي
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وفيما يلي بعض من املزايا التي توفرها أنظمة الهوية في دول مجلس التعاون
ألصحاب املصالح املختلفين:
• تعمل بطاقة الهوية الوطنية الذكية والهوية الرقمية املعتمدة على البنية
التحتية للمفاتيح العمومية ( )PKIعلى تعزيزوتوحيد آليات تعريف وتأكيد
َ
الهوية بإمكانات تحقق متقدمة ،ومن ث َّم ،فإنها تحل محل العديد من
وثائق التعريف التقليدية املتكررة.
ً
ً
• توفر إمكانية إنشاء توقيع رقمي مضمون رسميا ،وعندما تستخدم جنبا
ً
إلى جنب مع املصادقة البايومترية ،فإنها توفر مستوى عاليا من املساءلة
والصالحية القانونية ( )Accountability and Legal Validityالالزمة
َ
ملعامالت الحكومة الرقمية والشركات ،مثل:
• حماية البيانات الشخصية ومفاتيح التشفير في شريحة البطاقة
الذكية.
• تمكين أتمتة عمليات األعمال من خالل التخلص من اإلجراءات اليدوية
والعمل الورقي.
وبالنظر إلى هذه اإلمكانات ،وضعت دول مجلس التعاون الخليجي ،هدفين
رئيسيين لتمكين التحول إلى الحوكمة الرقمية:

• مساعدة حاملي البطاقات واملؤسسات للتغلب على العقبات التي قد تحول
دون اعتماد بطاقة الهوية واستخدامها من خالل رفع الوعي العام وتحديث
التشريعات واللوائح القانونية.
ب .تحسين جاهزية اعتماد بطاقة الهوية للمؤسسات التى ينتمى إليها
املستخدمون:
• تحسين وابتكار مجموعة أدوات التطوير(  (�Software Development Tool
 )kitsباستمرار لدعم املؤسسات في بناء واجهات مرنة وسهلة والربط مع
أنظمة الهوية وتمكين القراءة اآللية لبيانات البطاقة الذكية.
• نشرالوعي فيما يتعلق بمجموعة األدوات ( )Toolkitsوفوائدها.
• تمكين ابتكار القيمة على نطاق واسع ( )Value Innovationللحلول الجديدة
املبنية على التعريف والتأكيد اآللي لهوية املستخدمين في مختلف القطاعات.
• تصميم بعض النماذج األولية للتقنيات ()Technology Demonstration
والتطبيقات الرابحة )killer Applications( 69إلظهار اإلمكانات الحقيقية
للهوية الرقمية في سياق خدمات الحكومة الرقمية.
• دعم أصحاب املهارات واملواهب البتكار حلول مبنية على مجموعة أدوات
الهوية (.)Digital Identity Toolkit

أ .تحسين االستعداد التشغيلي:
َّ
املوحدة ( )Federated Identity Servicesلتمكين
• توفير خدمات الهوية
تحديد تعريف وتأكيد الهوية ومصادقة املعامالت الرقمية في جميع مؤسساتها
ولدى مزودي الخدمات في القطاعين العام والخاص.
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 .69كلمة املرور ملرة واحدة ( )OTPهي عبارة مجموعة أرقام يتم إرساله للمتعامل عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد اإللكتروني
عند إجراء بعض املعامالت.
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 7-6عامل التمكين األخير ( )Last Mile Enablerفي التحول
إلى الحوكمة الرقمية

عالوة على ذلك ،فإن دمج أي تغييرفي النظام أمر ُمعقد بشكل كبيرحيث إنه يؤثر
في كل نقطة تكامل .ويوضح الشكل رقم ( )40مدى تعقيد التكامل بين األنظمة
(. )Point-to-Point Integration

ُ
من شأن مشاريع بطاقة الهوية الوطنية والهوية الرقمية أن تساهم بميزات
تنافسية لدعم التحول إلى الحكومة الرقمية (.)Transformation Acceleration
وباعتبارها حجر الزاوية أو «التحدي األخير» في سبيل تحقيق التحول ،ال بد من
تمكين الهوية الرقمية على مستوى املؤسسات عبرثالثة أبعاد:
 خدمات التحقق من صحة معلومات الهوية وبيانات االعتماد( (�Identity Val.)idation
 الربط بين األنظمة املؤسسية وتكامل التطبيقات(  (�System and Applica.)tion Integration
 توفيرتطبيقات “الهوية كخدمة” (.)Identity as a Serviceتعتمد املؤسسات وكذلك مزودي الخدمات اليوم على منظومات مختلفة لجمع
البيانات وتأكيد هوية املتعاملين .وحتى مع أنظمة الهوية املتقدمة ،فإنه ال زالت
هناك حاجة لترابط األنظمة املؤسسية واألطراف الخارجية خاصة الهيئات
الوطنية املعنية بإدارة وتقديم خدمات الهوية الرقمية( (�National Identity Au
ّ
املصدق للشهادات الرقمية ( ،)Certification Authorityوما
 ،)thorityواملرجع
ِ
إلى ذلك.
ولدعم بيانات االعتماد املتنوعة للمستخدمين (،)Diverse User Credentials
تحتاج املنظمات إلى آليات لدمجها في األنظمة املؤسسية ،وهو أمر معقد بسبب
التنوع التقني لبيانات االعتماد والواجهات املتنوعة التي توفرها التطبيقات
املختلفة.
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إدارة
أﻧﻈﻤﺔإدارة
أﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻬﻮﻳﺔواﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد
ﻟﻠﻤﻮارد

اﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟﻤﺼﺪق
اﻟﻤﺼﺪق

إدارة
أﻧﻈﻤﺔإدارة
أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺘﻮى

ھﻮﻳﺔ
ﻣﻮﻓﺮوھﻮﻳﺔ
ﻣﻮﻓﺮو
آﺧﺮون
آﺧﺮون

اﻟﻮﻳﺐ
ﺑﻮاﺑﺎتاﻟﻮﻳﺐ
ﺑﻮاﺑﺎت

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔاﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔاﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ذﻛﻴﺔ
رﻣﻮزذﻛﻴﺔ
رﻣﻮز
أﺧﺮى
أﺧﺮى

اا
ﻟ
ﻟ
ﻬ
ﻬ
ﻮ
ﻮ
ﻳﻳ
ﺔ
ﺔ
و
و
ﺑ
ﺑ
ﻴ
ﻴ
ﺎ
ﺎ
ﻧ
ﻧ
ﺎ
ﺎ
تت

الشكل ( :)40درجة التعقيد في مكونات األنظمة التكنولوجية
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اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻈﻤﺔ
واﻷﻧ
ﺎت
ﻴﻘ

ﺧﺪﻣﺎ
ت اﻟﻬﻮ
ﻳﺔ اﻟ
ﺨﺎر
ﺟﻴﺔ

اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎتاﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺮاﻣﺞ
ﺣﺰمﺑﺮاﻣﺞ
ﺣﺰم

ااﻟﻟ
ﺘ
ﺘ
ﻄﻄﺒﺒ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔاﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻻﻻﻋﻋﺘﺘﻤﻤﺎﺎدد
اا
املختلفة للوصول للتكامل في تقديم الخدمات
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 1-7-6تبسيط التكامل ()Streamlining Integration

ﺣﺰم ﺑﺮاﻣﺞ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺣﺰم ﺑﺮاﻣﺞ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻣﻮﻓﺮو ھﻮﻳﺔ
ﻣﻮﻓﺮو ھﻮﻳﺔ
آﺧﺮونآﺧﺮون

أﻧﻈﻤﺔ إدارة
أﻧﻈﻤﺔ إدارة
واﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
واﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﻤﻮاردﻟﻠﻤﻮارد

ﻣﻌ

ﻣﻌ

ﺪو اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺘﻤ
ﺪو اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺘﻤ

اﻟﻤﺮﺟﻊاﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟﻤﺼﺪق
اﻟﻤﺼﺪق

ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ت وا
ﺘﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ت وا
اﻟ ﺒﻴﻘﺎ
ﻟﺘﻄ
ا

ويوضح الشكل رقم ( )41إمكانيات تحقيق التكامل
بين األنظمة املؤسسية من خالل إنشاء البوابة
الوطنية للمصادقة الرقمية.

ﻴﺔ

ﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻬﻮ
ﻳﺔ ا
ﺧ
ﻟﺨﺎ
ﺪﻣﺎت ا
ﻟﻬﻮﻳﺔ ا رﺟ
ﻟﺨﺎ
رﺟ

تتمثل الحاجة املُ َّ
لحة اليوم في أنظمة إدارة الهوية
ّ
وموحدة للتغلب على التعقيدات
إنشاء طريقة عامة
الفنية والتكاليف التطويرية العامة املتضمنة العتماد
الهوية الرقمية.

اﻟﺒﻮاﺑﺔاﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺗﻬﻄﻮﺒﻳﻴﺔﻖاﻟاﻟﺮﻬﻗﻮﻤﻳﻴﺔﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

أﻧﻈﻤﺔ إدارة
أﻧﻈﻤﺔ إدارة
اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺘﻮى

ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻮﻳﺐ
ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻮﻳﺐ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
رﻣﻮز ذﻛﻴﺔ
ذﻛﻴﺔ
رﻣﻮز
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
أﺧﺮى أﺧﺮى
اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔاﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
الشكل رقم ( :)41البوابة الوطنية للمصادقة الرقمية لتبسيط تكامل األنظمة
املؤسسية
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البوابات الوطنية للمصادقة الرقمية

من املتوقع أن تقوم الحكومات في دول الخليج بتوفير نظام أسا�سي العتماد
الهوية الرقمية ( )E-Identity Adoption Platformمن خالل إنشاء بوابة وطنية
للمصادقة ( ،)National Validation Gatewayووفق املعايير العاملية إلدارة
الهوية والبيانات من أجل تحقيق الحد األق�صى من التشغيل البيني بين قواعد
البيانات في الجهات الحكومية.
ومن مميزات هذه البوابة ما يلي:

البوابات الوطنية للمصادقة
الرقمية يمكن أن تمنح مشاريع
الحكومة الرقمية قوة دفع مهمة،
وجعلها أكثر كفاءة وفعالية
وتدعم ابتكار القيمة في القطاعين
العام والخاص.

(أ) واجهات عامة وموحدة (،)Generic and Standardized Interfaces
ووسائل للحصول على البيانات التعريفية وتخزينها ومعالجتها .وترتبط
ّ
بموصالت ( )Connectorsتدعم
الواجهة العامة واملوحدة للبوابة
ِ
70
بروتوكوالت مختلفة للتكامل مع خدمات الهوية الخارجية.
(ب) واجهة عامة ووسائل للتفاعل (،)Generic and Interactive Interfaces
مع منصة اعتماد بطاقة الهوية املوحدة (،)Identity Adoption Platform
التي توفرها مجموعة تطوير األدوات البرمجية ( )SDKاملوزعة من ِقبل
الحكومات .ويتم دعم ذلك من خالل تكامل املكونات اإلضافية للبيانات
71
التوثيقية ( )Credentialsومجموعة متنوعة من املعايير.
ُوينظر إلى “منصة اعتماد الهوية” كعامل تمكين للهوية الرقمية في جميع
بيئات أنظمة تكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة .ويمكن أن تحفز هذه
ً
املنصة أيضا ابتكارات التطبيقات العامة «الجاهزة لالستخدام» ،التي
يشيع استخدامها في املؤسسات.

 .70مثل.)OCSP)، (SOAP)، (TLS)، (LDAP)، (SAML( :
 .71مثل ،)PCSC)، (ISO 7816)، (PKCS#11)، (PKCS#15)، (Microsoft Crypto API)، (CT API( :وما إلى ذلك.
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(ج) منصة عامة للتطبيقات املؤسسية التي تستخدم الهوية الرقمية :وهي
ملساعدة مدمجي النظم لتطويرحلولهم املخصصة بشكل أسرع وأسهل من
خالل منصة للتطبيقات املؤسسية توفرمحوالت متنوعة ألنظمة املؤسسة
(.)Enterprise Systems Adapters

ولذلك ،هناك حاجة لتكامل بيانات الهوية األساسية مع خدمات االعتماد
بين املؤسسات وموفري خدمة الهوية من أجل تسهيل تحديد الهوية ،وتمكين
استخدام التوقيع الرقمي ،وتفعيل التحقق الرقمي ،وإدارة َ
املعامالت في البيئات
الرقمية.

ومن املتوقع أن توفر “منصة التطبيقات” جميع إمكانات االعتماد املطلوبة
في التطبيقات املؤسسية وبواباتها بمساعدة نظام اعتماد بطاقات الهوية
وبوابة خدمات الهوية الرقمية.

وبمجرد وضع إطار اعتماد الهوية األساسية( (�Core Identity Adoption Frame
 ،)workستكون هناك حاجة إلى حلول للتكامل مع تطبيقات املؤسسات وعمليات
األعمال .ويجب أن تدعم منصة التطبيقات املؤسسية عمليات سير العمل
املتكامل مع الهوية ،وخدمات تبادل البيانات ،واتفاقيات مستوى الخدمة ،وإدارة
السياسات.

ًّ
ً
مفاهيميا العتماد الهوية الرقمية (Identity
يمثل الشكل رقم ( )42نموذجا
 ،)Adoption Frameworkالذي يمكن أن يمهد الطريق أمام التشغيل البيني
ألنظمة الهوية على املستوى الوطني.

وعلى هذا يمكننا نمذجة الحلول العامة ،مثل :الخدمات املقدمة عن طريق
التعامل املباشر ( ،)Over the Counterوالخدمة الذاتية .ويمكن تطبيق ذلك
ً
أيضا على التطبيقات الخاصة بقطاعات معينة في البنوك ،والرعاية الصحية،
والتعليم ،إلخ.

 8-6نموذج التشغيل البيني للهوية الرقمية

يضم هذا النموذج ،موفرو خدمات الهوية الخا جية ،والخدمات التي ُت ّ
صدر
ر
بيانات اعتماد متنوعة للمواطنين ،التي من املفترض أن تستفيد منها مختلف
الوكاالت الحكومية والشركات .وتتمثل االستفادة هنا في تكامل بيانات االعتماد في
األنظمة املؤسسية املختلفة وعمليات األعمال.
وكما هوموضح في الشكل رقم ( ،)42توجد اليوم فجوات هائلة بين جهات إصدار
الهوية ومستخدميها .وهذه الفجوات ناجمة عن عدم وجود معايير مشتركة
ومنصات للتكنولوجيا التي يمكن أن تسهل التكامل السلس لبيانات االعتماد
هذه.
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ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻜﺎﻭﻧﺘﺮ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ )(Workflow

ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺣﻠﻮﻝ

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﺣﻠﻮﻝ ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻮﻓﺮﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻣﻮﻓﺮﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻮﻓﺮﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

الشكل رقم ( :)42النموذج املفاهيمي العتماد الهوية الرقمية
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 9-6الحكومة الرقمية والهوية المتنقلة

بدأت العديد من الحكومات حول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون العمل
على رؤية الحكومة املتنقلة ،وأطلقت مشاريع متنوعة بهدف توفير الخدمات
72
الحكومية عبرالهواتف الذكية واألجهزة املحمولة.
وتهدف الحكومات عن طريق الحكومة املتنقلة إلى الوصول إلى شعبها مباشرة
وبدون وسطاء ،وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والتفاعل مع املواطنين
ومجتمع األعمال.

مع االنتشار الكبير لألجهزة
المحمولة ،أصبح هناك وعي
وإدراك أكبر لدى الحكومات حول
أهمية تطوير منظومات “الهوية
المتنقلة” المقترنة بالبنى التحتية
والتقنيات الرقمية األخرى على
الشبكات الرقمية.

ولتنفيذ رؤية الحكومة املتنقلة ،فإن البنية التحتية ألنظمة الهوية الوطنية تلعب
الدور الرئيس في بناء الثقة بين املواطن وموفري الخدمات من خالل آليات تحديد
وتأكيد الهوية واملصادقة الرقمية في تطبيقات األجهزة املحمولة؛ أو ما يعرف بـ
“الهوية املتنقلة”.73
ويوضح الشكل رقم ( )43مالمح االستراتيجيات التي تبنتها الدول في هذا السياق.

 .72من املتوقع أن تسرع جائحة كوفيد  19من مشاريع الحكومة املتنقلة ،مع إلتزام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ
استراتيجيات الحكومة الرقمية.
 .73مفهوم “الهوية املتنقلة” هنا يشير إلى “الهوية الرقمية” للمستخدم والتكنولوجيا املستخدمة إلدارتها ،في البيئات املرتبطة
بالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والتكنولوجيا القابلة لالرتداء وإنترنت األشياء.
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ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻃﻠﺐ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ،
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ؟

ﻻ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

الشكل رقم ( :)43مستهدفات استراتيجية الهوية املتنقلة
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في النظام اإليكولوجي الحالي ألنظمة الهوية الوطنية في كثير من الدول ،يتم
إصدار بطاقة الهوية مع شريحة ذكية ،مزودة برقم تعريف شخ�صي (،)PIN
وشهادات رقمية ،إضافة إلى خاصية التوقيع الرقمي ،وتأكيد الهوية من خالل
القياسات البايومترية.
وهي خصائص يمكن االستفادة منها في البيئات التقليدية للخدمات املقدمة عبر
74
الكاونتر ،وكذلك في البيئات االفتراضية على الشبكات الرقمية كما سبق ذكره.
ً
وهي خصائص يمكن استخدامها أيضا في بيئات “الحكومة املتنقلة”.

ً ً
ً
إجماال ،الهوية املتنقلة يمكن أن تلعب دورا بارزا في إيجاد حلول متقدمة إلثبات
الهوية ومنح صالحية الوصول ( )identification and authorizationوتحسين
تجربة املستخدم وتوفير مستويات حماية مرتفعة تضمن أمن وسالمة املعامالت
عبراإلنترنت سواء على مواقع الويب أو األجهزة املحمولة.
وال يمكن اعتبار الهوية املتنقلة كمجرد عامل تمكين لتسجيل الدخول وإجراء
ً
ً
ً
املعامالت  -بل يمكنها أيضا أن تلعب دورا محوريا كأداة نشطة في تنمية املجتمع.
ففي البلدان النامية حيث ال تزال البنية التحتية محدودة أو غيرموجودة  ،يمكن
ً
ً
أن تلعب الهوية املتنقلة دورا ممكنا في تقديم الخدمات االجتماعية مثل التعليم
والصحة والتمويل والخدمات الحكومية األخرى؛ وهي خدمات تتطلب بطبيعتها
آلليات إثبات وتأكيد الهوية الرقمية.
ويمكن أن تمنح األنظمة الحكومية استخدام املصادقة متعددة العوامل( (�Mul
 )ti-Factor Authenticationالقائمة على األجهزة املحمولة كجزء من منصة
الهوية الرقمية.

 .74هناك دراسات منشورة في دول املجلس حول إمكانية نقل هذه الخصائص في شرائح الهواتف ( )SIMمن ِقبل مزودي شبكات
االتصاالت ولتحل شريحة الهاتف محل بطاقة الهوية الذكية.
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القيمة االقتصادية للهوية الرقمية

من املؤكد بأن الهوية الرقمية تمثل العمود الفقري ملشاريع الحكومة الرقمية
وكأحد أهم مقومات االقتصاد الرقمي .ووفق دراسة شاركت فيها مجموعة
بوسطن االستشارية ومجموعة تحالف الهوية اآلمنة ( )SIAأشارت نتائجها إلى أن
الحكومات في جميع أنحاء العالم من املمكن أن تحقق وفورات سنوية تتراوح بين
 30إلى  50مليار دوالر بحلول عام  2020بفضل البنى التحتية للهوية الرقمية،
وأن تصل الفوائد االقتصادية األوسع إلى ما يقرب  522ملياردوالر.

يمكن أن تشكل البوابات الوطنية
للمصادقة للتحقق من الهوية
نقطة مهمة نحو تعزيز القيمة
المفترضة ألنظمة تحديد الهوية،
وتلعب دور اً كبير اً في تسريع
التحول إلى الحكومة الرقمية
ودعم مبادرات الحكومة المتنقلة.
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ﺁﺳﻴﺎ
$١٠B
$٦B
ﺃﻭﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
$١٥B

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
$٢B

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
$١٨B

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
$١٩B

$٠٨B

$٨B

$١٣B

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
$٢B
$٠٥B

$٠٧B

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
$٠٢B

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
$١B

$٠٥B

$٠١B
ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

الشكل رقم ( :)44عائدات الحكومة تحقق وفورات سنوية تصل
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في نهاية املطاف  ،تعتمد القيمة االجتماعية واالقتصادية للبيئات والخدمات
الرقمية على دفع اعتمادها عبر اإلنترنت في االقتصاد األوسع ،وعلى وجود آلية
موثوقة لتأكيد هويات املستخدمين وبغض النظرعن القنوات املستخدمة.
وتعد األجهزة املتنقلة خاصة الهواتف الخليوية قناة ال يمكن إهمالها خاصة في
ظل االنتشار السريع واملتزايد لعدد املستخدمين الذي يمثل أكثر من  %70من
75
سكان العالم.
وكما أشرنا إليه ،فإنه ال ينبغي النظر إلى أنظمة الهوية على األجهزة املحمولة
كحلول منفصلة بل كمكون أسا�سي ال يتجزأ من منظومة الهوية الرقمية الكلية.
ثم أنه وإلى جانب عمل الحكومات على توفير خدمات املصادقة اآلمنة واملوثوقة
ً
عبراألجهزة املحمولة ،يجب أن تعمل أيضا على تطويراألطرالتي يمكن أن تزدهر
فيها نماذج العمل الذكية واملنظومة اإليكولوجية ملزودي الخدمات واملستخدمين.

يجب أن تعي الحكومات مفهومي القيمة االقتصادية واالجتماعية عند وضع
الخطط وتقييم املشروعات؛ فاألولى معنية باملنفعة املقدمة لألفراد أومجتمع
محدد ،في حين أن الثانية تنطوي على التقدير الكمي لألهمية النسبية التي
يضعها األفراد حول هذه املشاريع.
(ج) منصة عامة للتطبيقات املؤسسية التي تستخدم الهوية الرقمية :وهي
ملساعدة مدمجي النظم لتطويرحلولهم املخصصة بشكل أسرع وأسهل من
خالل منصة للتطبيقات املؤسسية توفرمحوالت متنوعة ألنظمة املؤسسة
(.)Enterprise Systems Adapters
ومن املتوقع أن توفر “منصة التطبيقات” جميع إمكانات االعتماد املطلوبة
في التطبيقات املؤسسية وبواباتها بمساعدة نظام اعتماد بطاقات الهوية
وبوابة خدمات الهوية الرقمية.

وال بد أن تكون هذه األطر مرنة وموثوقة من الناحية التكنولوجية وتقلل من
درجة التعقيد في التصاميم الفنية وتكاليف التطوير ،من أجل تشجيع التوسع
واالنتشاربين جميع أصحاب املصالح.

 .75بحسب احصاءات شبكة ( ،)GSMA Intelligenceيوجد  5.27مليار مستخدم فريد للهاتف املحمول في العالم اليوم .بينما
بلغ معدل انتشار الهواتف الذكية على مستوى العالم إلى  46.45٪في عام  ،2020أي بنحو  3.6مليار مستخدم من إجمالي سكان
العالم املقدربـ  7.8مليار.
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ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻵﺛﺎرواﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ�� ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻤﺴهﺎ
اﻷﻓﺮاد وا��ﺘﻤﻊ )اﻷﻣﻦ،
اﻟ��ﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺟﻮدة
ا��ﻴﺎة،اﻟ��وة ،اﻟﻮﺻﻮل
إ�� ا��ﺪﻣﺎت
اﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ ،إ��(
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ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﺭﻓ
ﻟﻴﺔ
ﻣﺎ

ﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎ
ﺕ ﻭﺍ
ﺎ
ﺠ
ﺇﻳ
ﻟﻤﺘ
ﻄﻠﺒﺎ

ﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻮﻳ
ﺍﻟﺘﻨ
ﺕ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤ
ﻘ
ﻴ
ﻖ
ﻋ
ﻮ
ﺍﺋﺪ

ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﳌﺸﺎر�ﻊ
وا��ﺪﻣﺎت �� اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،اﻟﻔﺮص
اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر�ﺔ ،دﺧﻞ
اﻟﻔﺮد ،اﻟﻨﺎﺗﺞ
)اﻹﺟﻤﺎ��
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الفصل

الحكومة الرقمية :رحلة تطوير
مستمرة
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‘الحكومة الرقمية’ تقدم نفسها
اليوم على أنها السبيل األمثل لدعم
و تحفيز الحوكمة الرشيدة وبناء
منظومة شاملة ومتكاملة لتحقيق
العدالة والشفافية والمساءلة
المؤسسية ووصو ً
ال إلى تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
الحكومة الرقمية :رحلة تطوير مستمرة

من الواضح بأن ممارسات الحكومة الرقمية أصبحت من املجاالت الراسخة
في جميع أنحاء العالم ،وكأداة إنمائية يمكن من خاللها دعم قدرات وجاهزية
املؤسسات الحكومية وتأهيل وتعبئة املجتمعات والقطاع الخاص للتكيف مع
األجندة العاملية وتحقيق مستهدفات التنمية املستدامة.
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وال بد للحكومات في هذا املسعى أن تتبنى نموذج لقياس النضج( (�Maturity Mod
 )elمن أجل فهم وتمكين تطوير ممارسات الرقمنة في القطاع الحكومي بشكل
أفضل ،وتستطيع من خالله ضبط سيمفونية الحوكمة بما يضمن تحقيق
الرؤية واألهداف ،واتخاذ القرارات املستنيرة.
ً
ُوي ُّ
عد نموذج مراحل النضوج املوضح في الشكل رقم ( )30دليال يمكن االستعانة
به لدراسة التقدم وتطور ممارسات الحكومة الرقمية .ويمكن استخدام النموذج
كأداة مبسطة ملتخذ القرار يمكن من خاللها قياس مستوى نضج ممارسات
الحكومة الرقمية وتحديد القدرات األساسية ومدى تحقق مجموعة االفتراضات
والخصائص لنتائج األعمال املتوقعة.

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤُ ﻤﻨﻬﺞ واﻟﻤُ ﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤُ ﺴﺮﻋﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻜ�ن
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت

اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺗﻮﻓ��اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

مراحل نموذج تطور الحكومة الرقمية

وفيما يلي تفاصيل املراحل الست في النموذج:
 .1توفير املعلومات :إنشاء منصة للتواجد اإللكتروني ،يهدف لتوفير املعلومات
حول الحكومة أو أنشطة اإلدارات.
 .2التفاعل :إتاحة الفرصة لألفراد وأصحاب املصالح بالتفاعل عن طريق
الدردشة ،ووسائل التواصل االجتماعي ،وغيرها من القنوات.
َ
َ
املعامالت ،مثل:
املعامالت :تمكين األفراد وأصحاب املصالح من إجراء
3
التطبيقات عن ُبعد ،وطلب الخدمات ،وتقديم الخدمات عبر اإلنترنت
باستخدام قنوات التفاعل.
 .4التكامل :حيث تتكامل اإلدارات الحكومية من خالل ترابط قواعد بياناتها
وأنظمتها ،لتسهيل الحصول على الخدمات ،باإلضافة إلى مجموعة من
ً
الخدمات املشتركة عبر اإلدارات الحكومية؛ لتقديم تجربة أكثر إثراءا
للمستخدم (.)User Experience
 .5املشاركة :مشاركة األفراد واملجتمع في الحوكمة واتخاذ القرارات ،مثل:
تمكين التصويت الرقمي ،واالستفتاءات ،والتعبير عن الرأي العام ،والتأثير في
صناعة القرارات الحكومية ،وسبل تحسين عمل اإلدارات الحكومية.
 .6التمكين :حيث يتم تمكين املواطنين ،وتوفير الحماية القانونية لهم ،وتقديم
الخدمات واملنافع االجتماعية على نحو استباقي.

الشكل رقم ( :)45مراحل تطور الحكومة الرقمية مدفوعة باملُ ّ
سرعات الرقمية
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دائرة التركيز في نموذج النضج

ما تركزعليه الحكومات في مشاريع التحول هو عادة االنتقال البحت من البيئات
الورقية إلى الرقمية في نماذج عملها ،ولكن األهم من ذلك  -والنقطة التي قد
ُيغفل عنها في املمارسة  -هو ضعف التركيز على تطوير اجراءاتها وبناء القدرات
املعرفية واملرونة التنظيمية للتكيف مع املتغيرات.

من الواضح بأن هناك فجوة
معرفية لدى المؤسسات فيما
يتعلق بتمكين مشاركة المتعامل
وأصحاب العالقة ،وتحقيق القيمة
من األصول غير الملموسة،
وتطوير القوى العاملة وتأهيلهم
للمستقبل.

ولتحقيق ذلك ،قد نحتاج هنا إلى عقلية مختلفة ،تعتمد بشكل أكبر على مفهوم
استراتيجية املحيط األزرق ( ،)Blue Oceanلتعزيز التفكير القائم على التميز
واالبتكار واقتناص الفرص ،وإحداث التحوالت السريعة(  (�Accelerated Trans
.)formation
ً
وكما أشرنا إليه سابقاُ ،ينظر إلى مبادرات واستراتيجيات التحول الرقمية
الحكومية الحالية على أنها تعمل بمبدأ املحيطات الحمراء ( ،)Red Oceansوهي
ً
تنطوي على فكرة أن الحكومات دائما ما تعمل في املساحات املعروفة واملعتادة
واملتضمنة استنساخ التجارب واملمارسات الناجحة .ولكن ما يميز هذه املبادرات
ً
ّ
76
تحديدا هو أنها تتبع نمط االستجابة للمتغيرات من أعلى الهرم إلى أسفله.
وبغض النظر عن كل ذلك ،تعمل املؤسسات الحكومية بقواعد ،وقوانين،
وحدود ،وأهداف ،وغايات ،وخطط تنفيذ محددة .واملطلوب هنا هو إيجاد
محيطات زرقاء أي نماذج وآليات عمل غير موجودة اليوم .هذه املساحة
غير املحددة ،واملعروفة باسم «الفرصة» يمكن إيجادها من خالل «النظم
اإليكولوجية للتقنيات املتقدمة» (77 .)Technology Ecosystems

 .76منهج صناعة القرارحول كيفية القيام ب�شيء ما ،حيث يتم وضع األهداف من مستوى السلطة األعلى ،ويتم نشره وتعميمه
أو تنفيذه إلى املستويات األدنى في التسلسل الهرمي ،الذين يصبحون بالتبعية ملزمون بها.
ً
ُ
 .77يمكن القول بأن الحكومات التي لديها بنى تحتية متقدمة للتعريف والهوية الرقمية ،ت ُّ
عد أكثر استعدادا لوضع استراتيجية
ُ
املحيط األزرق  ،وتحقيق ابتكارات من شأنها أن توجد قيمة هائلة ،تضاف إلى النشاط الرقمي واالقتصادي.
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ويجب أن تدور مثل هذه االستراتيجيات حول إيجاد «القيم املشتركة» ،لخلق
فرص اجتماعية واقتصادية تحقق الفوائد لكل من املجتمع والشركات من خالل:
إعادة تصور الدور الحكومي من خالل تصميم منتجاتها وخدماتها لتلبية
احتياجات املواطنين ومجتمع األعمال وتبني سياسات قائمة على االبتكار
املستمرواالستثمارفي التكنولوجيات املتقدمة.
إعادة تعريف اإلنتاجية في سلسلة القيمة من خالل التركيز على تبني
مفاهيم الجودة الشاملة في تحسين املمارسات واستخدام املوارد البشرية
واملادية بشكل أفضل من حيث الكفاءة واالنتاجية والقدرات الهادفة لدفع
عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
تمكين تطويراملجتمعات املعرفية لتوجيه املجتمع نحو إحداث تغييرإيجابي
ودعم تنافسية أسواقها للنمو ،من خالل تطوير البنى التحتية للتكنولوجيا
واالتصاالت وسن التشريعات والقوانين املنظمة.
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ال يحدث ابتكار القيمة في الحكومة
الرقمية ،إال عندما تقوم اإلدارات
الحكومية ومنظمات األعمال
بمواءمة االبتكار مع المنفعة
العامة والرسوم والتكاليف .وهو
ما يضمن تك ُّيف جميع أصحاب
المصالح مع التغيير الجديد،
واعتماد التقنيات والموارد
الجديدة ،وتخفيض التكاليف
لجميع األطراف ،ومن َّ
ثم ،تعزيز
اإلنتاجية.
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 1-7استراتيجية ابتكار القيمة

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

البتكار القيمة ،ال بد من وجود نموذج لبناء رؤية شاملة للمنظومة الخدماتية
الرقمية الحكومية املرتكزة على املواطن واملجتمع .ولكن من الواضح بأنه ال يمكن
تحقيق مستهدفات مثل هذه الرؤى دفعة واحدة ،بل أننا بحاجة إلى تخطيط
املراحل بعناية وتركيز ،بحيث تبنى مدخالت كل مرحلة على مخرجات املرحلة
السابقة لها ،واالنتقال بتدرج وثبات إلى رؤية التحول إلى الحكومة الرقمية الكلية.
وقد قمنا في هذا السياق ،بتطوير إطار استراتيجي عام بمسمى “سيفيك أيديا”
( 78)CIVIC IDEAواملعتمدة على النظم اإليكولوجية للتقنيات املتقدمة ،وكآلية
مبسطة يمكن من خاللها تحقيق مثل هذه الرؤى الطموحة وتمكين تحول رقمي
فاعل وموثوق.
يركز الهدف الرئيس لإلطار االستراتيجي “سيفيك أيديا” على االهتمام بمراكز
“ابتكارالقيمة” لتحقيق ما تتطلع إليه جميع األطراف املعنية وأصحاب املصالح .
ويبين الشكل رقم ( )47املراحل األربعة في اإلطاراملقترح.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

الشكل رقم ( :)46ابتكارالقيمة باالعتماد على النظم اإليكولوجية
للتكنولوجيات املتقدمة

 .78اختصارلـ (Citizen Inclusive Vision that can be realized through the Identity Card
)Integrated Delivery of E-government Applications
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ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ

ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﺎﺫﺝ
ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺫﻛﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

الشكل رقم ( :)47مراحل تحقيق رؤية (سيفيك آيديا)
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 1-1-7مراحل تحقيق رؤية «سيفيك أيديا» ()CIVIC IDEA

مرحلة “التأهيل” ( )Enableهي مرحلة ابتدائية حيث يتم فيها وضع أسس
التحول وإقرار السياسات العامة واللوائح التنفيذية ورسم العمليات الرئيسية،
ومتطلبات البنية التحتية.
أما في مرحلة “التعزيز” ( ،)Enhanceفيتم التركيز على تطوير األفكار حول سبل
وآليات إزالة مصادرالتباين في العمليات واملوارد بين األجهزة الحكومية املختلفة.
ً
وتشمل أيضا تطوير نماذج عمل أولية ومعايير البنية التحتية األساسية وأنظمة
التشغيل البيني.
تشتمل مرحلة “التشييد” ( )Establishالعمل على تحقيق األهداف املوضوعة
عبر تنفيذ مجموعة من املشروعات الرقمية التجريبية والنماذج األولية (Pilot
 )Projectsاملتضمنة لبعض الخدمات واملنتجات الحكومية .وتهدف هذه املرحلة
إلى تقييم واختبار الحلول املطروحة وتحسينها قبل تعميم املشروع على نطاق
أوسع.
خالل املراحل الثالث األولى ،تتطور االستراتيجية الشاملة مع تطور الفهم
العام حول فرص التحول واالبتكارات الجديدة والوصول إلى اتفاق مع أصحاب
املصلحة املعنيين حول املفاهيم والتوقعات لضمان الوفاء باملتطلبات.
في املرحلة األخيرة ،وهي مرحلة”التوسع” ( )Expansionوتتضمن وضع خطة
املشروع موضع التنفيذ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ.
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﺫ.
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ،ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ..ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

الشكل رقم ( :)48متطلبات مراحل رؤية “سيفيك أيديا”
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 2-1-7أبعاد رؤية «سيفيك أيديا» ()CIVIC IDEA

تفترض رؤية “سيفك أيديا” وجوب إنشاء مجموعة من “عوامل الدفع والجذب”
لتحقيق التحول الرقمي الفاعل.
وتتضمن هذه العوامل َس ّن القوانين التنظيمية وإنفاذها ،ودعم سبل الشراكات
بين القطاعين العام والخاص ،إلى جانب تحديد مستهدفات األداء واستخدام
أنظمة الحوافز.
ومن جانب آخر ،يجب أن يتبع ذلك دعم املؤسسات لتوليد اإللتزام وتحقيق
األهداف وخلق بيئة مبنية على التميز والجودة واالبتكار والنتائج والتحسين
املستمر .ويجب أن يتبع ذلك بناء ثقافات مؤسسية في األجهزة الحكومية
ً
قائمة على البيانات وتقديم الخدمات من خالل قنوات متكاملة واملصممة وفقا
الحتياجات املتعاملين بسالسة وسرعة وبساطة واستباقية.
ولتحقيق ذلك ،يتطلب العمل وفق منهجيات علمية موحدة ومنسجمة مع طبيعة
األعمال واملشاريع ،ومرتبطة بمؤشرات األداء .وال بد أن يتم التأكد وباستمرار
من أن هذه املنهجيات تعمل باتساق مع متطلبات الحوكمة والتقييم ،وتضمن
متابعة األهداف والبرامج املعتمدة وتوحيد الجهود الحكومية باتجاه تحقيق
املستهدفات ال تعطيلها!

اتباع منهجية واضحة في
المشاريع من شأنها أن تساهم
في بناء منظومة متكاملة
لتحقيق األهداف المرصودة
والوصول للمعارف بالتجربة
والمالحظة ،وقياس وتتبع
مراحل التقدم واالستدالل بها
في اتخاذ القرارات المبنية على
اليقين والمنطقية عند التعامل
مع األحداث والمخاطر.

كما ويتطلب من الحكومات العمل على وضع املعايير واإلرشادات املرتبطة
بالخدمات ومتطلبات التشغيل البيني ،وإدارة املشاريع ،وإدارة املخاطر،
واملراجعات الدورية ،وآليات التنسيق ،ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية
والتشغيلية ،بما يضمن قدرة الحكومة على مأسسة املنهج العلمي في أجهزتها.
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كما أن رفع مستوي الوعي العام على مستوى املؤسسات الحكومية واملجتمع أمر
في غاية األهمية ،وذلك بالتوازي مع متطلبات تنمية املوارد البشرية في املؤسسات
واملهارات املعرفية للمجتمع ككل.
ً
ً
كما أن الحكومات يجب أن تولي اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية
لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ذات الكفاءة العالية وخاصة تقنية النطاق
العريض عالي السرعة ورفع نسب وجودة التغطية وبباقات تنافسية لضمان
الشمول الرقمي.
وال بد أن تتواكب البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع متطلبات
التنمية املستدامة وتطويراملنظومة الخدماتية وجذب االستثمارورفع التنافسية
االقتصادية.
في املجمل ،يتوجب على الحكومات دفع التغيير والسعي لخلق قيمة عامة من
خالل مؤسساتها واملواطنين ومجتمع األعمال وتحفيز اإلبداع والبحث والتطوير
واالبتكار في كافة القطاعات باالستفادة من مقومات التكنولوجيات املتطورة،
وتوجيه الجهود نحو تطوير الخدمات واملنتجات ذات القيمة املضافة .وذلك
يتطلب توجيه السياسات نحو تنمية املهارات وخلق فرص عمل في الوظائف
الرقمية تساعد األفراد واملجتمع على االبتكارات املفيدة والبناءة ذات القيمة
املضافة والعالية ،والتي تخدم األجندات الوطنية.
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الحكومة الرقمية أكثر من كونها
بنى تحتية مُ ّ
مكنة أو مجرد تقنيات
جديدة ،بل وسيلة تتطلب
عقلية وثقافة حكومية مختلفة
لكي تستطيع جني ثمار ما تعد به.
كما أنه ال توجد منهجية محددة
أو إطار عمل في علم الممارسة
قد يضمن تحقيق نتائج ب ّر اقة أو
صائبة تمام ًا .ولكن األمر مرتهن
بمدى قدرتنا على تطوير مداركنا
المعرفية والمهارية التي تمكننا
من رسم الصورة الكلية ألبعاد
ما نريد تحقيقه.

الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات

397

المراجع
1. Abreu, M., Grinevich, V., Kitson, M., and Savona, M. (2010). Policies to enhance the ‘hidden innovation’ in services: Evidence and lessons from the UK.
The Service Industries Journal, Vol. 30, No. 1, pp. 99-118.
2. Al-Adawi, Z., Yousafzai, S. and Pallister, J. (2005). Conceptual Model of Citizen
Adoption of E-Government, Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Information Technology (IIT’05), Dubai, 26-28 September 2005, pp. 1-10.
3. Albinson, N., Balaji, S. and Chu, Y. (2019). Building Digital Trust: Technology can lead the way. Deloitte Insights. https://www2.deloitte.com/us/en/
insights/topics/digital-transformation/building-long-term-trust-in-digital-technology.html
4. Al-Khouri, A.M. (2008). Why Projects Fail? The Devil is in the Detail, Project
Magazine. www.projectmagazine.com.

المراجع

5. Al-Khouri, A.M. (2010). Improving Organisational Performance, Proceedings
of the 18th Annual International Conference on Modern Workforce Challenges, Responsibilities, and Rights in the Global Community, The Association on Employment Practices and Principles (AEPP), 29 September to 01
October 2010, University of San Francisco, San Francisco, CA. pp. 24-37.
6. Al-Khouri, A.M. (2010). Succeeding with Transformational Initiatives: Practical Approaches for Managing Change, Management Research and Practice
Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 108-131.
7. Al-Khouri, A.M. (2011). An Innovative Approach for e-Government Transformation, International Journal of Managing Value and Supply Chains, Vol. 2,
No. 1, pp. 22-43.

399

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

398

17. Al-Khouri, A.M. (2012). PKI Technology: A Government Experience, International Journal of Computer Science Engineering and Information Technology
Research, Vol. 2, No. 1, pp. 115-141.

8. Al-Khouri, A.M. (2011). Optimizing Identity and Access Management (IAM)
Frameworks, International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 1, No. 3, pp. 461-477.

18. Al-Khouri, A.M. (2012). Population Growth and Government Modernisation
Efforts, International Journal of Research in Management & Technology, Vol.
2, No. 1, pp. 1-8.

9. Al-Khouri, A.M. (2011). PKI in Government Identity Management Systems,
International Journal of Network Security & Its Applications, Vol.3, No.3, pp.
69-96.

19. Al-Khouri, A.M. (2012). The Role of Digital Certificates In Contemporary
Government Systems: The Case of UAE Identity Authority, International
Journal of Computer Science Engineering and Information Technology Research, Vol. 2, No. 1, pp. 41-55.

10. Al-Khouri, A.M. (2011). When Strategic Focus is Needed in Organizations,
Proceedings of the 1st International Conference on Changing Perspective of
Management: Revisiting the Existing and Explore the Novel Ideas, Nepalese
Academy of Management, Nepal, 10-12 March 2011, Vol. 2, No. 1, pp. 336340.

20. Al-Khouri, A.M. (2013) Connected Government: UAE Government Integration Strategy, Business and Management Horizons, Vol. 1, No. 1, pp.74-95.
21. Al-Khouri, A.M. (2013) Exploring the Role of Technology in a Joined up Government: A Proposed Framework for Service Governance, International
Journal of Electronic Governance and Research, Vol. 2, No. 2, pp. 196-204.
22. Al-Khouri, A.M. (2013). E-Government in Arab Countries: A 6-Staged Roadmap to Develop the Public Sector, Journal of Management and Strategy, Vol.
4, No. 1, pp. 80-107.
23. Al-Khouri, A.M. (2013). Identity and Mobility in a Digital World?, Technology
and Investment, Vol. 4, No. 1, pp. 7-12.
24. Al-Khouri, A.M. (2013). Technological and Mobility Trends in e-Government.
Business and Management Research, Vol. 2, No. 3, pp. 90-112.
25. Al-Khouri, A.M. (2014) “Federated e-Identity management Across the Gulf
Cooperation Council”. International Journal of Public Information Systems,
Vol. 9, No. 1, pp.20-44.

401

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

11. Al-Khouri, A.M. (2012). “Data Ownership: Who Owns ‘My Data’?, International Journal of Management and Information Technology, Vol. 2, No. 1,
pp. 1-8.
12. Al-Khouri, A.M. (2012). Biometrics Technology and the New Economy, International Journal of Innovation in the Digital Economy, Vol. 3, No. 4, pp. 1-28
13. Al-Khouri, A.M. (2012). Customer Relationship Management: A Proposed
Framework from a Government Perspective, Journal of Management and
Strategy, Vol. 3, No. 4, pp. 34-54.
14. Al-Khouri, A.M. (2012). EGovernment Strategies: The Case of the United
Arab Emirates, European Journal of ePractice, No. 17, pp. 126-150.
15. Al-Khouri, A.M. (2012). Emerging Markets and Digital Economy: Building
Trust in the Virtual World, International Journal of Innovation in the Digital
Economy, Vol. 3, No. 2, pp. 57-69.
16. Al-Khouri, A.M. (2012). PKI in Government Digital Identity Management
Systems, Surviving in the Digital eID World, European Journal of ePractice,
No. 4, pp. 4-21.
 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

400

35. Al-Khouri, A.M. (2020). Technology, Knowledge and Economy. Arab League:
Arab Economic Unity Council Publications.
36. Al-Khouri, A.M. and Bal, J. (2007). Digital Identities and the Promise of the
Technology Trio: PKI, Smart Cards, and Biometrics, Journal of Computer Science, Vol. 3, No. 5, pp.361-367.
37. Al-Khouri, A.M. and Bal, J. (2007). Electronic Government in the GCC Countries, International Journal Of Social Sciences, Vol. 1, No. 2, pp.83-98.
38. Al-Khouri, A.M. and Bechlaghem, M. (2011). Towards Federated e-Identity
Management across GCC – A Solution’s Framework, Global Journal of Strategies & Governance, Vol. 4, No. 1, pp. 30-49.
39. Al-Raisi, A.N. and Al-Khouri, A.M. (2010). Public Value and ROI in the Government Sector, Advances In Management, Vol. 3, No. 2, pp. 33-38.

27. Al-Khouri, A.M. (2014). Global e-Government: What needs to be Learned? A
Reflection on UN e-Government Survey 2014, International Journal of Innovation and Applied Studies, Vol. 7, No. 1, pp.262-272.
28. Al-Khouri, A.M. (2014). Identity Management in the Age of Mobilfication,
Internet Technologies and Applications Research, Vol. 2, No. 1, pp.1-1
29. Al-Khouri, A.M. (2014). Identity management in the Retail Industry: The Ladder to Move to the Next Level in the Internet Economy, American Journal of
Business, Economics and Management, Vol. 2, No.3, pp. 76-87.

40. Andersen, K.V. (2006). E-Government: Five key Challenges for Management.
Electronic Journal of e-Government, Vol. 4, No. 1, pp. 1-8.

30. Al-Khouri, A.M. (2014). Privacy in the Age of Big Data: Exploring the Role of
Modern Identity Management Systems. World Journal of Social Science, Vol.
1, No. 1, pp.37-47.

41. Aquaro, V. (2019). Can Digital Government Accelerate the Sustainable Development Goals? A Pathway to the Future. Dubai Policy Review. Vol. 1.
https://dubaipolicyreview.ae/can-digital-government-accelerate-the-sustainable-development-goals-a-pathway-to-the-future

31. Al-Khouri, A.M. (2020). Digital Economy and Policy Needs for Digital Transformation: An Overview of Arab Digital Economy Blueprint, (Extended version). Arab League: Arab Economic Unity Council Publications.

42. Barcevičius, E., Cibaitė, F., Codagnone, C., Gineikytė, V., Klimavičiūtė, L.,
Liva, G., Matulevič, L., Misuraca, G., and Vanini, I. (2019). Exploring Digital
Government Transformation in the EU, Misuraca, G. (Ed.). JRC Science for
Policy Report. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/
JRC118857
43. Barrenechea, M.J. and Jenkins, T. (2014). E-Government or Out of Government. Open Text Corporation. https://www.opentext.com/file_source/
OpenText/en_US/PDF/e-Gov%20Book.pdf
403

26. Al-Khouri, A.M. (2014). Digital Identity: Transforming GCC Economies, Research, Innovation and Entrepreneurship Reforms in Gulf Cooperation
Council (GCC) Countries, Journal of Innovation management, Policy, and
Practice, Vol. 16, No. 2, pp.3594-3617.

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

32. Al-Khouri, A.M. (2020). Digital Economy and Policy Needs for Digital Transformation: An Overview of Arab Digital Economy Blueprint. Journal of Dubai
Policies.
https://dubaipolicyreview.ae/building-the-arab-digital-economy-a-strategy-blueprint/
33. Al-Khouri, A.M. (2020). Following Massive Budgets: Did Digital Transformation Initiatives Achieve their Goals?, Arab Federation for Digital Economy,
Arab Economic Unity Council, Arab League.
34. Al-Khouri, A.M. (2020). Smart Government: Circle of Attention. Egypt: Arab
Administrative Development Organization.
 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

402

51. Bughin, J., Chui, M. and Manyika, J. (2010). Clouds, Big Data, And Smart
Assets: Ten Tech-Enabled Business Trends to Watch. McKinsey Quarterly.
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/clouds-big-data-and-smart-assets-ten-tech-enabled-business-trends-to-watch
52. Bygstad, B., Lanestedt, G., and Choudrie, J. (2007). Service Innovation for
E-government: A Broadband-Based Wxample. Electronic Government, An
International Journal, Vol. 4, No, 3, pp. 314-325.
53. Campbell, J. and Im, T. (2012). Beyond Ubiquity: Mobile Government, Theory and Practice, Proceedings of the KAPA Conference at Seoul National University, Seoul, Korea.
54. Castro, D. (2011). Explaining International Leadership: Electronic Identification Systems. The Information Technology & Innovation Foundation - ITIF.
http://www.itif.org/files/2011-e-id-report-final.pdf
55. Chakravorti, B., Bhalla, A. and Chaturvedi, R.S. (2021). How Digital Trust Varies Around the World. Harvard Business Review. https://hbr.org/2021/02/
how-digital-trust-varies-around-the-world
Chan, W. and Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Harvard Business Press.
56. Chen, A.N. and Chen, Y. (2009). Critical Success Factors on E-government
Application - From the View of Government Workers in Guangdong.” Proceedings of the 9th International Conference on Electronic Business. https://
core.ac.uk/download/pdf/301390666.pdf
57. Cheng, L., Wen, C., Li, E. and Lin, T. (2012). Service Innovation Activities in
E-Government Initiatives: The Taiwan Experience, International Journal of
Services Technology and Management, Vol. 17, pp. 54-71.
405

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

44. Bas, S. (2004). E-government and developing countries: An overview. International Review of Law Computers & Technology, Vol. 18, No. 1, pp. 109132. DOI:10.1080/13600860410001674779.
45. Battista, A.D., Faraoun, M., Drzeniek, M., Dusek, M. and Verin, S. (2017). The
New Economic Context for the Arab World. Global Risk Report. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Economic_Context_Arab_World_flyers_2017.pdf
46. Benoît, G. and Lane, J.P. (2013). Pushes and Pulls: The Hi(story) of the Demand Pull Model of Innovation. Montreal, Quebec: Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 3. http://www.csiic.ca/PDF/
Demand-pull.pdf
47. Berger, R. (2018). The Digital Transformation Pyramid: A Business-driven
Approach for Corporate Initiatives. https://www.thedigitaltransformationpeople.com/channels/the-case-for-digital-transformation/digital-transformation-pyramid-business-driven-approach-corporate-initiatives/
48. Bour, L. (2013). Electronic Identities in Europe: Overview of E-ID Solutions
Connecting Citizens to Public Authorities. UL Transaction Security. http://
www.kormanyablak.org/e-government/2013-06-27/eID_Solutions_in_Europe_2013_April.pdf
49. Brem, A. and Voigt, K. (2009). Integration of Market Pull and Technology Push
in the Corporate Front End and Innovation Management—Insights from
the German software industry. Technovation, Vol. 29, No. 5, pp. 351-367.
50. Brown, D. and Thompson, S. (2011). Priorities, policies and practice of e-government in a developing country context: ICT infrastructure and diffusion
in Jamaica. European Journal of Information Systems, Vol. 20, pp. 329-342.

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

404

65. Do, T.v., Feng, B., Swafford, C., Do, V.T. and Khuong, L.H. (2015). Mobile Identity as a Tool to Develop Society, 2015 5th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS), pp. 1-6, doi: 10.1109/ICITCS.2015.7292997.
66. Dutta, S. and and Beñat, B. (2012). The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World. Geneva, Switzerland: World
Economic Forum. https://wiki.lib.sun.ac.za/images/4/48/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf
67. Economic Commission of Africa. (2011). Frame- work for a Set of E-Government Core Indicators. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/
partnership/Framework_for_a_set_of_E-Government_Core_Indicators_Final_rev1.pdf
68. European Union (2017). New European Interoperability Framework: Promoting seamless services and data flows for European public administrations. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://
ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
69. Federal Ministry of Economics and Technology. (2010). ICT Strategy of the
German Federal Government: Digital Germany 2015. Munich, November.
https://eldis.org/document/A64087
70. Fioravanti F., Nardelli E. (2008). Identity Management for e-Government Services. In: Chen H. et al. (eds) Digital Government. Integrated Series In Information Systems, vol 17. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/9780-387-71611-4_17
71. Gall, N., Newman, D. Allega, P., Lapkin, A. and Handler, R.A. (2010). Introducing Hybrid Thinking for Transformation, Innovation and Strategy. Gartner
Research Identity, No. G00172065. http://vnetproducts.com/projects/lancetip/docs/hybrid_thinking.pdf
407

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

58. Colesca, S.E. (2009). Understanding Trust In E-government. Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, Vol. 3, No. 3, pp. 7-15.
59. Commission of the European Communities. (2006). i2010 eGovernment Action Plan. Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The
Committee of the Regions https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0173&qid=1620413021286&from=EN
60. Cook, G., Matthews, M. and Irwin, S. (2009). Innovation in the Public Sector:
Enabling Better Performance, Driving New Directions. Canberra: Australian
National Audit Office. https://nla.gov.au/nla.obj-494725969/view.
61. Cordella, A. and Iannacci, F. (2010). Information Systems in The Public Sector
- The E-government Enactment Framework, The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 52-66.
62. Coutelle-Brillet, P., Riviere, A., and Garets, V. des. (2014). Perceived value of
service innovation: A conceptual framework. The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 29, No. 2, pp. 164-172.
63. Dais A., Nikolaidou M., Alexopoulou N., Anagnostopoulos D. (2008). Introducing a Public Agency Networking Platform towards Supporting Connected
Governance. In: Wimmer M.A., Scholl H.J., Ferro E. (eds.) Electronic Government. EGOV 2008. Lecture Notes in Computer Science, Vol 5184. Springer,
Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85204-9_32
64. Daub, M., Domeyer, A., Lamaa, A. and Renz, F. (2020). Digital public services:
How to achieve fast transformation at scale. McKinsey Insights. https://
www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/digital-public-services-how-to-achieve-fast-transformation-at-scale

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

406

79. Guijarro, L. (2007). Interoperability Frameworks and Enterprise Architectures
in E-government initiatives in Europe and the United States, Government Information Quarterly, Vol. 24, pp. 89-101. doi:10.1016/j.giq.2006.05.003.

72. Gaspar, V. and Rhee, C.Y. (2018). The Digital Accelerator: Revving Up Government in Asia. Marsh McLeannan. https://www.brinknews.com/the-digital-accelerator-revving-up-government-in-asia/

80. Hite, R.C. (2004). The Federal Enterprise Architecture and Agencies’ Enterprise Architectures Are Still Maturing. United States General Accounting Office. https://catalog.libraries.psu.edu/catalog/2728544

73. Gaspar, V., Amaglobeli, D., Garcia-Escribano, M., Prady. D. and Soto, M. (2019).
Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investments for
the SDGs, IMF Staff Discussion Notes 19/03. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444

81. Hoffman, W., et al., (2015). “Data-Driven Development: Pathways for Progress, Global Agenda Council on Data Driven Development, World Economic
Forum.
82. Hossan, C.G., Habib, M.W. and Kushchu, I. (2006). Success and Failure Factors for E-government Projects Implementation in Developing Countries: A
study on the Perception of Government Officials of Bangladesh, Proceedings
of the 2nd European Conference on Mobile Government, Mobile Government Consortium International, pp. 136-151.
83. Howell, L. (2013). Global Risks 2013. Geneva, Switzerland, World Economic
Forum. http://reports.weforum.org/global-risks-2013/title-page/
84. Hung, S.Y., Tang, K.Z., Chang, C.M. and Ke, C.D. (2009). User Acceptance of
Intergovernmental Services: An Example of Electronic Document Management System, Government Information Quarterly, Vol. 26, pp. 387–397.

409

74. Ghana Government (2009). eGovernment Interoperability Framework
(eGIF). Ghana Government. https://www.ghanahealthservice.org/downloads/Ghana_eGIF_Main.pdf
75. Gil-García, J.R. and Pardo, T.A. (2005). E-government Success Factors: Mapping Practical Tools to Theoretical Foundations, Government Information
Quarterly, Vol. 22, No. 2, pp. 187-216.
76. Gore, A. (1993). From Red Tape to Results: Creating a Government that
Works Better and Costs Less. Report of the National Performance Review
– NPR. Washington, DC: Government Printing Office. https://eric.ed.gov
/?id=ED384294.

85. ITU, OECD (2011). M-Government: Mobile Technologies for Responsive
Government and connected Societies. https://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/
docs/m-gov/Benefits%20and%20outcomes%20of%20M-government.pdf

77. Gøtze, J. (2013). The Changing Role of the Enterprise Architect, In the Proceedings of the 2013 17th IEEE International Enterprise Distributed Object
Computing Conference Workshops (EDOCW 2013), 9-13 September 2013,
Vancouver, British Columbia, Canada. https://eapad.dk/readings/articles/
the-changing-role-of-the-enterprise-architect/

86. Janowski, T. (2015). Digital Government Evolution: From Transformation to
Contextualization, Government Information Quarterly, Vol. 32, pp. 221–
236.

78. GSMA (2014). Mobile Identity: Unlocking the Potential of the Digital Economy. https://www.gsma.com/identity/wp-content/uploads/2014/10/GSMA-SIA-paper_FINALNov-2014.pdf

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

408

96. Novakouski, M. and Lewis, G.A. (2012). Interoperability in the E-government Context. Carnegie Mellon University, Carnegie Mellon University. DOI
10.1184/R1/6574706.v1.

87. Karokola, G. and Yngström, L. (2009). Discussing E-government Maturity
Models for the Developing World-Security View, Information Security South
Africa (ISSA), pp. 91-98, DOI:10.1109/ISSA.2011.6027525.

97. OECD (2016). Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas. https://www.oecd.org/gov/digital-government/
Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf

88. Kassen, M. (2015). E-Government in the United States: The Federal Model
of Implementation. In: Understanding Systems of e-Government, New York,
NY.: Rowman & Littlefield, pp. 27-43.

98. Office of Management and Budget (2012). The Common Approach to Federal Enterprise Architecture. The White House. https://obamawhitehouse.
archives.gov/omb/e-gov/FEA

89. Koch, P. and Hauknes, J. (2005). Innovation in the Public Sector. Oslo: Publin Research Report No. D20, NIFU. http://www.aviana.com/step/publin/
reports/d20-innovation.pdf

99. Olphert, C.W. and Damodaran, L. (2004). Dialogue with Citizens: The Missing Link in Delivering E-government, Proceedings of the International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications,
Orlando, Florida, pp. 21-25. http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/
P804066.pdf

90. Kushchu, I. and Kuscu, H. (2003). From E-government to M-government:
Facing the Inevitable, Proceedings of the 3rd European Conference on
E-government, pp. 253-260.

100. Oui-Suk, U. (2010). Introduction of m.Government & IT Convergence Technology, working document, KAIST Institute for IT Convergence, Daejeon,
Republic of Korea.
101. Paul, N., Judi, R. and Brendan, O. (2005). Measuring the Efficiency and Effectiveness of E-Government. Canberra: Australian National Audit Office. https://
www.anao.gov.au/sites/default/files/ANAO_Report_2004-2005_26.pdf

411

91. Layne, K. and Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A
Four Stage Model. Government Information Quarterly, Vol. 18, pp.122–136.
92. Morgeson, F.V., VanAmburg, D., and Mithas, S. (2010). Misplaced Trust? Exploring the Structure of the E-Government Citizen Trust Relationship, Journal
of Public Administration Research and Theory, Vol. 21, No. 2, pp. 257-283.
93. Mossberger, K. and Tolbert, C. (2006). The Effects of E-government on Trust
and Confidence in Government, Public Administration Review, American
Society for Public Administration, 354-369.

102. Prahalad, C.K. and Krishnan, M.S. (2008). The New Age of Innovation:
Driving Co-Created Value Through Global Networks. New York, NY, United
States: McGraw Hill.

94. Nabafu, R. and Maiga, G. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local E-government in Uganda, Electronic Journal of E-government, Vol.
10, No. 1, pp. 31-46.

103. Rabaiah, A. and Vandijck, E. (2009). A Strategic Framework of E-government: Generic and Best Practice. Electronic Journal of E-government, Vol. 7,
No. 3, pp.241-258.

95. Nemet, G. (2009). Demand-Pull, Technology-Push, and Government-Led Incentives for Non-Incremental Technical Change, Research Policy, Vol. Vol.
38, No. 5, pp. 700-709.

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

410

113. UAE Government (2011). UAE National Charter 2021. https://www.vision2021.ae/en/national-agenda-2021
114. UN (2012). United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for
the People. Department of Economic and Social Affairs, UN. https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/unpan048065.pdf
115. UN (2014). United Nations E-Government Survey 2014: E-Government
for the Future We Want. Department of Economic and Social Affairs, UN.
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2014
116. UN (2016). United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in
Support of Sustainable Development. Department of Economic and Social
Affairs, UN. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/
un-e-government-survey-2016
117. UN (2018). United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies. Department of Economic and Social Affairs, UN. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
118. UN (2020). UN E-Government Survey 2020: Digital Government in the
Decade of Action for Sustainable Development. Department of Economic
and Social Affairs, UN. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
Reports/UN-E-Government-Survey-2020
119. UNCTAD (2012). Information economy report 2012: the software industry
and developing countries. United Nations Conference on Trade and Development, New York: United Nations Publications. https://unctad.org/system/files/official-document/ier2012_en.pdf

413

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

104. Rodriguez-Hevía, L.F., Navío-Marco, J. and Ruiz-Gómez, L.M. (2020). Citizens’ Involvement in E-Government in the European Union: The Rising Importance of the Digital Skills, Sustainability, Vol. 12, No. 17. DOI: 10.3390/
su12176807.
105. Rossotto, C.M. and Badran, M.F. (2019). What are the Policy Challenges for
a Digital Economy in the Arab Region? Role of Data, Broadband and Digital Platforms. Dubai Policy. https://mbrsgcdn.azureedge.net/cmsstorage/
mbrsg/files/74/749bb622-2411-42ee-9392-70141525b147.pdf
106. Saekow, A. and Boonmee, C. (2009). A Pragmatic Approach to Interoperability Practical Implementation Support (IPIS) for E-government Interoperability, Electronic Journal of E- government, Vol. 7, No. 4, pp. 403 - 414.
107. Saha, P. (2010). Enterprise Architecture as Platform for Connected Government: Practices and Innovations. Hershey, PA: IGI Global.
108. Sami, A. (2020). Tackling Epidemics in the Digital Age: How Interoperability
in Healthcare Can Help Flatten the Curve. https://www.astera.com/ar/type/
blog/healthcare-interoperability-and-covid-19
109. Siddiquee, N.A. (2008). E-government and Innovations in Service Delivery:
The Malaysian Experience, International Journal of Public Administration,
Vol. 31, No. 7, pp. 797-815. DOI: 10.1080/01900690802153053.
110. Symonds, M. (2011). 15 Causes of Project Failure. https://www.projectsmart.co.uk/15-causes-of-project-failure.php
111. Thenint, H. (2010). Mini Study 10: Innovation in the Public Sector, Global
Review of Innovation Intelligence and Policy Studies, Inno Grips.
112. Toivonen, M. and Tuominen, T. (2009). Emergence of innovations in services, The Service Industries Journal, Vol. 29, No. 7, pp. 887-902.

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

412

128. World Economic Forum (2012). The Global Competitiveness Report 20122013. Geneva, Switzerland. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013.
129. Wyld, D.C. (2009). Moving to the Cloud: An Introduction to Cloud Computing in Government. IBM Centre for - The Business of Government. http://
www.businessofgovernment.org/sites/default/files/CloudComputingReport.pdf

120. Valdés, G. Solar, M., Astudillo, H. Iribarren, M., Concha, G. and Visconti, M.
(2011). Conception, Development and Implementation of an E-government
Maturity Model in Public Agencies, Government Information Quarterly, Vol.
28, No. 2, pp. 176-187.
121. WEF. (2008). The GCC Countries and the World: Scenarios to 2025, World
Scenario Series. Geneva, Switzerland: World Economic Forum. https://reports.weforum.org/the-gcc-countries-and-the-world-scenarios-to-2025-info/

130. Yu, C.C. and Hu, P.J. (2007). Rethinking the Relationship between Ubiquitous Government and Electronic Government, Proceedings of the 11th Pacific-Asia Conference on Information Systems, Auckland, New Zealand. http://
www.pacis-net.org/file/2007/1235.pdf

122. West, D. (2004). E-government and the Transformation of Service Delivery
and Citizen Attitudes, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, pp. 1527.

131. Zenghelis, D. (2011). The Economics of Network-Powered Growth. White
Paper. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). https://www.cisco.
com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/Economics_NPG_FINALFINAL.pdf

123. West, D.M. (2008). State and Federal Electronic Government in the United States. Governance Studies at Brookings. https://www.brookings.edu/
wp-content/uploads/2012/04/0826_egovernment_west.pdf

132. Zhang, H., Xu, X. and Xiao, J. (2014). Diffusion of e-government: A literature
review and directions for future directions. Gov. Information Quarterly, Vol.
31, pp. 631-636.

124. Westland, D.D. and Al-Khouri, A.M. (2010). Supporting e-Government
Progress in the United Arab Emirates, Journal of E-Government Studies and
Best Practices, Vol. 2010. pp.1-9.
125. Wikipedia. (2021) Spacecraft Propulsion. https://en.wikipedia.org/wiki/
Spacecraft_propulsion
126. Wimmer, M.A. (2002). Integrated Service Modelling for Online OneStop Government, Electronic Markets, Vol. 12, No. 3, pp. 149-156.
Doi:10.1080/101967802320245910.
127. Wolfe, D.A. (2019). A Digital Strategy for Canada: The Current Challenge. IRPP Insight. February No. 25. https://irpp.org/wp-content/uploads/2019/01/A-Digital-Strategy-for-Canada.pdf

415

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

 مفاهيم وممارسات:الحكومـة الرقمية

414

مسرد المصطلحات

ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
املصادقة
Authentication
القياسات البايومترية
Biometric

مسرد المصطلحات

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
إجراءات التحقق من هوية املستخدم أو العملية.
الخصائص البشرية املميزة ،والقابلة للقياس ،التي يمكن
أن تصف األفراد ،مثل :بصمات األصابع ،والتعرف على
الوجه ،وبصمة قزحية العين ،والصوت ...إلخ.

أسلوب منهجي يحدد املبادئ واألدوات التي يمكن
املحيط األزرق
للمؤسسات استخدامها إليجاد فرص جديدة،
Blue Ocean
واالستفادة من الفرص غيراملستغلة.
ُ
يشمل االستراتيجيات والتقنيات املستخدمة من ِقبل
ذكاء األعمال
املؤسسات لتحليل البيانات؛ وتمكين املؤسسات على
Business
Intelligence, BI
اتخاذ القرارات املستندة إلى البيانات.
شركة إلى شركة
Business to Business,
B2B

الصفقات أو العمليات التي تتم بين الشركات من حيث
تبادل املنتجات أو الخدمات أو املعلومات.

شركة إلى متعامل
Business to Customer,
B2C

األنشطة التجارية أو املعامالت التي تتم مباشرة
بين الشركات التجارية واملتعاملين ،الذين يمثلون
املستخدمين النهائيين ملنتجات الشركة أو خدماتها.

إدارة التغيير
Change Management

أسلوب منهجي إلعداد األفراد والفرق واملؤسسات
لالنتقال من وضع قائم إلى وضع مستهدف لتحقيق
أهداف محددة فى إطار رؤية واضحة مشتركة بين
القيادة والعاملين.

يمثل التزام املؤسسة تجاه املعايير ،والجودة ،واإلطار
ميثاق املواطن
الزمني لتقديم الخدمات ،وآلية االنتصاف من املظالم،
Citizen Charter
والشفافية ،واملساءلة.
ُ ّ
احل
حفز
حكومة مرتكزة على املواطن اتجاه ي ِ
“مشاركة املواطنين” في مختلف مر ً
ً
تقديم الخدمة ،بدءا من تحديدها وتطويرها ،مرورا
Citizen-centric
بتحسينها ومراقبتها.
Government
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ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

رؤية “سيفيك أيديا”
CIVIC IDEA

نموذج (إطار عام) لتطوير املنظومة الخدماتية وآليات
تقديم الخدمات املتكاملة باستخدام التطبيقات
التكنولوجية املتقدمة املعتمدة على الهوية الرقمية.

شهادة رقمية
Digital Certificate

الشهادات الرقمية عبارة عن مستند إلكتروني
يربط هوية مالك الشهادة بزوج من مفاتيح التشفير
اإللكتروني (أحدهما عام واآلخر خاص)ً ،يمكن
استخدامها لتشفير املعلومات وتوقيعها رقميا؛ أي
تبادل املعلومات بطريقة آمنة.

االقتصاد الرقمي
Digital Economy

النظام االيكولوجى الرقمي
Digital Ecosystem

الحكومة الرقمية
Digital Government

إدارة الهوية الرقمية
Digital Identity
Management
418

مجموع األنشطة االقتصادية القائمة على اقتصاد
يعمل بشكل أسا�سي عن طريق تقنيات الحوسبة
الرقمية واملعامالت الرقمية ،التي تتم باستخدام
اإلنترنت والشبكات الرقمية بين األشخاص والشركات
واألجهزة واآلالت.
مجموعة من املوارد التكنولوجية واملعلوماتية التي
يمكن أن تعمل كوحدة واحدة وتكون موزعة ومفتوحة
وقابلة للتكيف والتفاعل مع كافة املكونات ،إلى
جانب مصادر الوسائط التي تسهل تدفق املعلومات،
والتنظيم الذاتي والتدرجية واالستدامة .يتكون النظام
اإليكولوجي الرقمي عادة من املوردين واملتعاملين
والشركاء التجاريين والتطبيقات الرقمية ومقدمي
خدمات البيانات من األطراف الثالثة وجميع التقنيات
ذات الصلة.
ُ
امتداد ملصطلح الحكومة اإللكترونية .وت َّ
عرف الحكومة
ً
الرقمية عادة على أنها تمثل عمليات إنتاج وتقديم
املعلومات والخدمات داخل الجهاز الحكومي وبين
الحكومة والجمهور باستخدام مجموعة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وهو مفهوم ينطوي على إعادة
تخيل الخدمات ،وتقديمها بطرق جديدة مبتكرة ،بما
يحقق مستويات عالية من مشاركة املواطنين وتلبية
توقعاتهم.
عملية تحديد هوية الفرد أو الجهازفي الشبكات الرقمية
أو التطبيقات الذكية ،أو األنظمة التكنولوجية،
والتحكم في الوصول إلى املوارد للمخولين داخل تلك
األنظمة والتطبيقات.
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ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

يشير هذا املصطلح إلى األنشطة الالزمة لضمان
املجتمع الرقمي الشامل وصول جميع ًاألفراد واملجتمعات ،بما في ذلك الشرائح
 Digital Inclusive Societyاألكثر احتياجا ،للخدمات وتمكينهم من استخدام
التكنولوجيا الرقمية.
التوقيع الرقمي
Digital Signature

آلية تشفير تستخدم للتحقق من صحة وسالمة
البيانات والرسائل واملستندات الرقمية.

املجتمع الرقمي
Digital Society

تشير إلى مجتمع رقمي مترابط يجمع بين البنية التحتية
التصاالت ا لنطاق العريض ،وبنية الحوسبة الخدمية
والتي تقوم على أساس املعايير املرنة واملفتوحة،
والخدمات املبتكرة لتلبية احتياجات الحكومات
والعاملين فيها واملواطنين والشركات.

التجارة اإللكترونية
E-Commerce

شراء وبيع السلع والخدمات ،أو نقل األموال أو البيانات
عبراإلنترنت والشبكات الرقمية.

الحكومة اإللكترونية
E-Government

الهوية الرقمية
,Digital Identity
E-Identity

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسين
كفاءة مؤسسات القطاع العام وفاعليتها وشفافيتها
وأدائها بهدف تلبية احتياجات املواطنين .وتهدف إلى
تحويل العمليات الداخلية لتحقيق الغايات العامة
وتعزيز الحصول على الخدمات الحكومية ،وتقديمها
لصالح املواطنين وشركاء األعمال واملوظفين واألذرع
الحكومية األخرى.
معلومات عن فرد أو مؤسسة أو تطبيق ًأو جهاز
تستخدمه أنظمة الكمبيوتر لتمثيله رقميا بهدف
تمكين الوصول إلى الخدمات.

وسيلة تعريف رسمية تصدر من الحكومات في شكل
الهوية الرقمية الوطنية بطاقة ذكية ،متضمنة لبعض املعلومات في الشريحة
 National Digital Identityالذكية ،ويمكن استخدامها كوسيلة لتأكيد الهوية في
البيئات التقليدية (واالفتراضية).
الخدمات الرقمية
,Digital Services
E-Services

مصطلح يشير إلى توفير البيانات والخدمات الحكومية
من خالل منصات وأجهزة متعددة مثل الويب أو
الهاتف املحمول عبر اإلنترنت ،أو غير ذلك من الوسائل
الرقمية.
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ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ

عملية ترميزرسالة أو معلومات بطريقة ال يمكن قراءتها
التشفير
أو معالجتها إال بعد فك التشفير من قبل األطراف
Encryption
املصرح لها فقط.
البنى التحتية العامة
مخطط مفاهيم لتحليل وتصميم وتخطيط وتنفيذ
للمؤسسات
الهياكل املؤسسية املتوائمة مع استراتيجياتها وتحقيق
 Enterprise Architectureأهدافها الحالية واملستقبلية بشكل أكثرفاعلية.
َ
املعامالت والتفاعالت بين املؤسسات الحكومية
حكومة إلى شركات
والشركات عبر اإلنترنت أو وسائل إلكترونية ،مثل
Government to
تجديد التراخيص وتسديد الرسوم ،وتنطوي على
Business, G2B
تقليل االجراءات البيروقراطية والورقية.
حكومة إلى مواطن
العالقات والخدمات بين األجهزة الحكومية ومؤسسات
 Government to Citizen,القطاع مع املواطنين املمكنة من خالل الشبكات
G2C
الرقمية.
حكومة إلى حكومة
Government to
Government, G2G

املشاركة الرقمية للبيانات وأنظمة املعلومات بين
اإلدارات واملؤسسات الحكومية بهدف تحسين االتصال
والوصول إلى البيانات ومشاركتها.

مجلس التعاون الخليجي اتحاد سيا�سي واقتصادي بين حكومات إقليمية
 Gulf Cooperation Counيتألف من  6دول عربية :مملكة البحرين ،ودولةالكويت ،وسلطنة ُعمان ،ودولة قطر ،واململكة العربية
cil, GCC
السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة.
عملية إلثبات هوية املستخدم ،من األفراد أو األجهزة،
تحديد الهوية
أو مكون شبكة.
Identification
ّ
تمكننا من الحوسبة
البنية التحتية واملكونات ،التي ِ
تكنولوجيا املعلومات
الحديثة ،وتشير إلى جميع تقنيات االتصال ،بما في
واالتصاالت
 Information and Comذلك اإلنترنت والشبكات الالسلكية والهواتف املحمولة munications Technoloوأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات والبرامج والبرمجيات gy, or Technologies, ICTالوسيطة ومؤتمرات الفيديو والشبكات االجتماعية
وغيرها.
مدى قدرة أنظمة وأجهزة تكنولوجيا املعلومات
التشغيل البيني
املختلفة على االتصال وتبادل البيانات ،والقدرة على
Interoperability
فهم ومعالجة واستخدام هذه البيانات التي يتم تبادلها.
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إطارحوكمة تكنولوجيا
املعلومات
IT Governance
Framework

ً
إرشادات وتدابير رسمية توفر هيكال للمؤسسات
لضمان دعم استثمارات تكنولوجيا املعلومات ،وتمكينها
من تحقيق االستراتيجيات واألهداف املؤسسية.

الحكومة املتنقلة
Mobile Government

مجموعة فرعية من الحكومة الرقمية ،تهدف إلى إتاحة
املعلومات العامة ،والخدمات الحكومية من خالل
التقنيات املحمولة والالسلكية وتطبيقات الهواتف
الخليوية ،وأجهزة الكمبيوتراملحمولة واللوحية.

البوابة الوطنية للمصادقة منصة إلكترونية مصممة لتوفير خدمات آمنة على
شبكة اإلنترنت ،توفر خدمة التحقق من صحة
National Validation
ومصادقة بيانات الشهادات الرقمية واعتماد الهوية
Gateway
الرقمية.
الخدمات التقليدية عبر
الكاونتر
Over the Counter
البنية التحتية ملفاتيح
التشفيرالعمومية
Public Key
Infrastructure, PKI

عملية أو معاملة تحدث بين طرفين ،تتطلب الوجود
املادي للطرفين إلتمامها.
نظام تكنولوجي يدعم املستخدمين وأجهزة الكمبيوتر
لتبادل البيانات بطريقة آمنة عبر الشبكات (من خالل
التشفير) ،وكذلك التحقق من هوية الطرف اآلخر.

نشاط منهجي يجمع بين ّ
كل من :األبحاث العلمية
ٍ
البحث والتطوير
والتطبيقية وأنشطة النمو ،ويهدف إلى اكتشاف حلول
Research and
للمشكالت ،أو تطوير عمليات وخدمات ومنتجات
Development, R&D
مبتكرة أو إيجاد معارف جديدة.
ُ
مقياس األداء املستخدم لتقييم كفاءة االستثمار أو
العائد على االستثمار
 Return on Investment,مقارنتهُ ،يجرى بصفة أساسية عن طريق قياس مقدار
العائد على االستثماربالنسبة لتكلفة االستثمار.
ROI
عقد بين مقدم الخدمة وأطرافه الداخلية أوالخارجية،
ّ
اتفاقيات مستوى الخدمة
يوثق الخدمات التي سيقدمها موفر الخدمة ،ويحدد
ِ Service Level Agreement
معاييراألداء التي يتعين عليه ُّ
التقيد بها.
ُ
تقييم مدى توافق الخدمة املقدمة مع التصورات
جودة الخدمة
والتوقعات املرتبطة بأبعاد معينة ،مثل :املوثوقية،
Service Quality
واالستجابة ،واألمان  . .وما إلى ذلك.
الحكومـة الرقمية :مفاهيم وممارسات
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الدخول األحادى
Single-sign on, SSO

هي خاصية التحكم في الوصول ،التي توفرللمستخدمين
إمكانية تسجيل الدخول بهوية موحدة وملرة واحدة
للوصول إلى مجموعة من األنظمة املتصلة.

الحكومة الذكية
Smart Government

البطاقة الذكية
Smart Card

عمليات األعمال ،وإمكانات تكنولوجيا
مجموعة من
ّ
تمكن االستفادة من البيانات في
املعلومات التي ِ
عمليات صنع القرار والتدفق السلس للمعلومات عبر
املؤسسات الحكومية لتصبح سريعة في تقديم خدمات
استبقاية وعالية الجودة للمواطنين في جميع املجاالت
والبرامج الحكومية.
بطاقة بالستيكية لتكون مقاومة للعبث ،بها شريحة
مدمجة عادة ما تعتمد على التشفير لحماية املعلومات
املخزنة في الذاكرة ،وتستخدم بشكل عام كوسيلة
لتعريف الهوية الشخصية ،وإجراء املعامالت املالية،
والتحكم في الوصول إلى املوارد.

مجموعة تطويرالبرامج مجموعة من األدوات التي يوفرها مقدمي الخدمات
 Software Developmentوالتطبيقات والتي تتيح إنشاء أو الربط مع األنظمة
والبرامج أو تطويرتطبيقات جديدة من خاللها.
Kit, SDK
تكامل األنظمة
System Integration

بين أنظمة معلوماتية مختلفة ،والتأكد
عملية للوصل ً
من أنها تعمل معا كنظام واحد من خالل تطويرتطبيق
أو بنية مخصصة لها لتعزيز التدفق الحر للبيانات عبر
األنظمة.

إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية باألمم املتحدة كيان تابع لألمم املتحدة ،مكلف بتعزيز ودعم التعاون
 United Nations Departالدولي ،ومساعدة الحكومات في وضع جداول األعمال، ment of Economic andوصنع القرارات بشأن قضايا التنمية.
Social Affairs, UN DESA
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ساهم د .الخوري في إنجاز أحد أهم محاور رؤية حكومة
دولة اإلمارات  2021من خالل قيادته ملشروع تطويرالبنية
التحتية إلدارة الهوية والتي تعد إحدى مرتكزات مشاريع
الحكومة الرقمية واألسس املكملة للمنظومة االجتماعية
واالقتصادية ،وحازت على تقدير وإشادة محلية ودولية
واسعة من بينها جائزة األمم املتحدة ألفضل املمارسات في
القطاع العام في .2014
تم تصنيفه في  2018ضمن أهم  100شخصية دولية
ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الرقمية على مستوى
العالم ،حيث جاء في املرتبة الـ  23وكشخصية عربية
وحيدة .وله أكثر من  140مؤلف علمي تتضمن منهجيات
وأطر عمل تهتم بتطوير املنظومات الرقمية واملجتمعات
املدنية والتطوير اإلداري واالقتصادات املعرفية
املستدامة.
د .الخوري هو زميل وأستاذ املعهد البريطاني للتكنولوجيا
في لندن ،وحاصل على شهادة بكالوريوس العلوم من
جامعة “مانشستر” ،وماجستير العلوم في إدارة املعلومات
من جامعة “النكستر” ،ودكتوراة الهندسة في إدارة
املشروعات االستراتيجية من جامعة “وريك” في اململكة
املتحدة.
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