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الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلنسان والتكنولوجيا يعمالن اليوم معًا في عالم 
من  مضى.  وقٍت  أي  من  أكثر  متشابك  افتراضي 
يملك الخيال في هذا العالم سيصل إلى الحقائق 
الواقع  بزمام  سيمسك  خاللها  ومن  والمعرفة، 

ويهمين عليه.

“

”
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تمهيد

اتيجي  ة، عكفت الحكومات عىل الستثمار الس�ت ين عاًما الأخ�ي عىل مدار الع�ش
الة،  الفعَّ الحوكمة  إمكانات  تطوير  لدعم  منها  سعًيا  الرقمية؛  التكنولوجيا  ي 

�ن
ي 

�ن والموثوقية  والميكنة  والجودة  الأداء  تطوير  الأول عىل  المقام  ي 
�ن ز  تركِّ ي 

ال�ت
العمليات الحكومية. ولكن ومع التقدم التكنولوجي الهائل وال�يع، إل جانب 
، فإن دور الحكومة من المفهوم العالمي، لم  ن ارتفاع سقف توقعات المواطن�ي
يعد مقصوًرا عىل التفاعل مع هذا التطور فقط، وإنما بات يتطلب منها تطوير 
ي نماذج عمل مرنة وتفاعلية 

قدرات تنافسية غ�ي مسبوقة للتفوق عىل نفسها وتب�ن
تتحدى الأنظمة التقليدية المعتادة.

يتوقع   ،)Digtial Transformation( الرقمي التحول  تزايد فرص  واليوم، ومع 
الأسبوع )24/7(  اليوم، وعىل مدار  الحكومية طوال  الخدمات  المجتمع توافر 
 ،)Single Service Window( وع�ب نظام ما يسمى بالنافذة الموحدة للخدمات

مع وجوب توافر أنظمة تفاعلية للستجابة الفورية لطالب الخدمة.

ي 
ي القطاع الحكومي تواجه العديد من التحديات للتحول وتب�ن

ولكن المؤسسات �ن
ي 

ي تستلزم إعادة تصميم وبناء هياكلها الحكومية، وال�ت
مثل هذه الأنظمة، وال�ت

ن  يُْمكن من خللها فقط تعزيز كفاءة وفعالية وجودة العمليات الحكومية وتحس�ي
.)Citizen Participation and Experience( ن مستوى وتجربة مشاركة المواطن�ي

ي العالم الرقمي الذي نعيشها اليوم، ولكي نصل 
ات المتواترة �ن ي ظل المتغ�ي

و�ن
ن وتطوير ممارسات التحول إل الحكومة الرقمية، فإننا بحاجة  بالفعل إل تحس�ي
إل رؤية شاملة لما ينبغي عىل الحكومة أن تركز جهودها عليه، وكأسس علمية 
وقراطية الحالية إل هياكل مرنة  وعملية لضمان التحول السلس من هياكلها الب�ي

تتسم بالشفافية وتتمحور حول المواطن واحتياجات المجتمع.
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مجموعة  توف�ي  إل  الهتمام”،  “دائرة  عنوانه  يُش�ي  كما  الكتاب،  هذا  ويحاول 
ي  قد تدعم تطوير مثل هذه الرؤى. ويسلط الضوء عىل حجر 

من العنارص ال�ت
ي 

�ن العتبار  ن  بع�ي إليها  وتنظر  الحكومات،  منها  تبدأ  أن  يجب  الذي  الزاوية، 
ع بها. ي ت�ش

مبادرات التحول الرقمي ال�ت

المطروحة  العمل  لعدد من مجالت  الحكومات  تناول بعض  الرغم من  وعىل 
ي مجال الحكومة الرقمية 

هنا، إل أنه من غ�ي الواضح عما إذا كانت ممارساتها �ن
فالعنارص  المؤلِّف.  يش�ي  كما  ومتكاملة  واضحة  خطة  عىل  بالفعل  مستندة 
اتيجيات الوطنية  حة بالكتاب عندما يتم تناولها بصورة شاملة ضمن الس�ت الموضَّ
ن عىل “الأمور المهمة” من  ك�ي للتحول الرقمي، فإنها تتيح للحكومات إمكانية ال�ت
، وذلك عىل عكس المنظور  ي

ن والمجتمع عىل نحو استبا�ت وجهة نظر المواطن�ي
ي المؤسسات الحكومية لما هو 

ن �ن التقليدي المعتمد عىل وجهات نظر العامل�ي
ن والمجتمع. مهم ويهم المواطن�ي

ي 
الفاعلة �ن الأطراف  ن مختلف  النقاش ب�ي الكتاب تطوير  ونطمح أن يدعم هذا 

ر أنفسنا - دائًما -  هذا المجال العمىلي والعلمي بالغ الأهمية. كما وينبغي أن نُذكِّ
أننا لن نستطيع الدفع بعجلة تطوير المعرفة، والوصول بها إل مستويات أعىل 

ات والمعارف. دون مشاركة الأفكار والخ�ب

ي سياق اهتمام “المنظمة العربية للتنمية 
ي هذا الكتاب �ن

ومن هذا المنطلق يأ�ت
ي القطاع 

ن الأداء �ن دارية، وتحس�ي ي تعمل عىل تطوير الممارسات الإ
دارية”، ال�ت الإ

تكامل  خلل  من   ، ي العر�ب العالم  ي 
�ن نتاجية  الإ معدلت  زيادة  ودعم  العام، 

Citizen Cen- )الأنظمة والخدمات وأتمتتها وتطبيق مفهوم “محورية المواطن” 
الكفاءة  ي تعزيز 

التخطيط والتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يساهم �ن ي 
tricity( �ن

خططها  مستهدفات  تحقيق  ي 
�ن ومساعدتها  للحكومات،  التنظيمية  والفعالية 

الوطنية.

الحكومة الرقمية
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ي
معالي د. نارص القحطا�ن

المدير العام
دارية جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الإ

الكتاب  محتوى  ن  ب�ي اتساًقا  دارية  الإ للتنمية  العربية  المنظمة  وجدت  وقد 
المدنية وتطوير  ي حددها وزراء الخدمة 

ال�ت المنظمة، والتوجهات  اتيجية  واس�ت
قيِّمة  إضافة  ويُعدُّ   ، ٌ ن مم�ي كتاٌب  حًقا  وهو   . ي العر�ب العالم  ي 

�ن ية  الب�ش الموارد 
لإصدارات المنظمة والمكتبة العربية، ونوصي الجميع بقراءته.

الحكومة الرقمية
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نت، وما لحق بها من تطورات تكنولوجية توقعات المجتمعات  ن�ت دفعت شبكة الإ
ي 

الحكومات �ن نسانية إل مستويات جديدة غ�ي مسبوقة. وهذا بدوره جعل  الإ
ي لستيعاب التطورات ال�يعة والمتلحقة 

ي سباق ل نها�أ
أنحاء العالم تعمل �ن

والقتصادية  الثقافية  النواحي  مختلف  ي 
و�ن والممارسات  التكنولوجيات  ي 

�ن
الحكومات  قيام  الأمر،  واقع  ي 

�ن الماضيان،  العقدان  شهد  ولقد  والجتماعية. 
بأدوار أك�ب بسبب اضطرارها إل توسيع نطاق مسؤولياتها والستجابة لمتطلبات 

مجتمعاتها والعرص الرقمي.

ا  ي الأمر، بأن سلوك كث�ي من الحكومات حول العالم لم يكن استباقيًّ
ولكن المث�ي �ن

ي عىل شكل ردود فعل-
ونية، وإنما كان يأ�ت لك�ت منذ ظهور مفهوم الحكومة الإ

عن الكتاب

الحكومة الرقمية

16



العام  القطاع  ي خدمات 
�ن المأمولة  الثورة  تُحدث  لم  مبادرات شكلية  وإطلق 

ة  الأخ�ي السنوات  ي 
�ن ظهرت  ولكن  الرقمية.  التكنولوجيا  من  المثىل  والستفادة 

ي تؤكد عىل جدية التوجه الشمولي نحو 
الماضية، عدد من التجارب الناجحة ال�ت

مفاهيم التحول الرقمي، ومبادرات تربط أداء الجهاز الحكومي مع المتطلبات  
التنموية.

ي 
ي يجب أخذها �ن

ويحدد هذا الكتاب بعض الممارسات والمفاهيم الأساسية، ال�ت
ي نش�ي إليها بمفهوم “دائرة 

اتيجيات الَتحّول الرقمي، وال�ت العتبار عند وضع اس�ت
القرار فهمها جيداً  اتخاذ  ي تطلب من راسمي السياسات ومراكز 

هتمام” وال�ت الإ
قبل وأثناء تنفيذ هذه المبادرات والتأكد من تحقيقها للنتائج والتأث�ي المستهدف.

 ،” ن ستانيسلفسكي وقد استعرنا مصطلح “دائرة الهتمام” من فكرة  “قسطنط�ي
حينه،  ي 

�ن المفهوم  ربط  والذي   ، الشه�ي الروسي  الم�حي  والممثل  المخرج 
ي خياله ما 

ورة أن يرسم �ن بالدور الذي يقوم به الممثل عىل خشبة الم�ح ورصن
ي أن ل ينرصف انتباهه عىل حضور الجمهور أو 

يتوجب أن يركز عليه، ويساعده �ن
سلوكه الذي قد يشتت عليه دوره. 

ن عىل  ك�ي ي ال�ت
ي هذا الكتاب يع�ن

وبذلك فإن استخدام مصطلح “دائرة الهتمام” �ن
دائرة تحاول  ي 

�ن الرقمي،  التحول  التكنولوجية لدعم مشاريع  الأساسيات  أهم 
ض الوصول إل تحقيق رؤية ورسالة  ي قد تع�ت

المشتتات، وال�ت استبعاد جميع 
اتيجية. هذه المشاريع الس�ت

الحكومة الرقمية
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الفصل األول
نضج مفاهيم وممارسات الحكومة الرقمية 

بين االفتراض والواقع
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للتواصل  فريدة  منصًة  باعتبارها  الرقمية،  والشبكات  نت  ن�ت الإ شبكة  أحدثت 
كات مع بعضهم، وإمكانية  ي كيفية تفاعل الأفراد وال�ش

والتصال، نقلًة نوعيًة �ن
الجهود  من  الرغم  وعىل  ذلك،  ومع  والعالمية.  المحلية  الموارد  إل  وصولهم 
ي تبذلها الحكومات للستفادة من هذه المنصة لتعزيز كفاءة وفعالية 

الهائلة ال�ت
أجهزتها ومنظومات خدماتها؛ إل أنه ل يزال يُنظر إل الممارسات الحكومية عىل 
الهائلة  مكانات  والإ المتاحة  الفرص  من  المثىل  الستفادة  بعد  تحقق  لم  أنها 
داري والأداء العام  ي التنظيم الإ

للتكنولوجيات الرقمية لإحداث تغي�ي جذري �ن
ي تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وبما يدعمها �ن

ولتوضيح مراحل تطور الحكومة الرقمية، يصور الشكل رقم )1( أحد النماذج 
ي والتنظيمي.

الشائعة الستخدام فيما يتعلق بدور الحكومة من المنظورين التق�ن

مقدمة

بعض  إل  الوصول  وإتاحة  ونية  إلك�ت مواقع  إنشاء  يتم  المرحلة،  هذه  ي 
�ن

المعلومات وعرض متطلبات التقديم عىل بعض الخدمات الحكومية.

.:”Online Presence“ نت ن�ت المرحلة الأول هي مرحلة الظهور عىل شبكة الإ

ونية،  لك�ت وتشمل هذه المرحلة تطوير منصات تفاعلية لتوف�ي بعض الخدمات الإ
ونياً،  إلك�ت الحكومة  للتفاعل مع  ن  للمواطن�ي للسماح  الخطوات  أول  تمثل  وهي 
وإجراءات  استخدام منصات مختلفة،  الخدمات  إتمام  يتطلب  ما  عادة  ولكن 
ات   ي بعض الأحيان إتمامها من خلل كاون�ت

غ�ي سلسلة قد يكون من الأسهل �ن
الخدمة التقليدية.

. :”alTransaction“ ونية لك�ت ن المعاملت الإ المرحلة الثانية هي مرحلة تمك�ي

. Vertical“ ن الأنظمة الحكومية المرحلة الثالثة هي مرحلة التكامل الرأسي ب�ي
 :”Integration
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ن الأنظمة الحكومية  وتنطوي هذه المرحلة عىل مستويات محددة من الربط ب�ي
ونية.  لك�ت ن تنفيذ وإتمام بعض المعاملت بشكل آلي من خلل المنصات الإ لتمك�ي
ومن أمثلة هذه المرحلة، تطوير منصات تسمح لإصدار أو تجديد رخص القيادة 
ونياً، وهي خدمة قد ل تتطلب  أو ملكيات المركبات وإتمام عمليات الدفع إلك�ت

ي تقديم خدمات محددة.
ترابط أنظمة حكومية مختلفة، لأنها متخصصة �ن

المختلفة،  الحكومية  دارات  الإ أنظمة  وتكامل  ترابط  عن  تع�ب  المرحلة  وهذه 
الموحدة  النافذة  منصة  بمبدأ  مصممة  متكاملة  خدماتية  منظومة  لتطوير 
إنهاء  من  ن  المتعامل�ي تُمّكن  ي 

وال�ت  ،”One Stop Shop“ الحكومية  للخدمات 
هذه  أمثلة  ومن  ونية.  لك�ت الإ المنصات  خلل  ومن  وي�  بسهولة  إجراءاتهم 
المرحلة، هو التقديم عىل خدمة إضافة مولود جديد عىل سبيل المثال بعدة 
المنظومة  وتقوم  نفسه،  المستشفى  أو  المستفيد  يبدأها  قد  بسيطة  خطوات 
والسجل  الصحة  وزارة  ي 

�ن مختلفة  أنظمة حكومية  بعدة  والمرتبطة  ونية  لك�ت الإ
وبطاقة  الميلد،  شهادة  وإصدار  لي 

الآ بالتحقق  ها،  وغ�ي والداخلية،  ي 
السكا�ن

ن الصحي بشكل مؤتمت تماماً، وإيصالها إل  الهوية وجواز السفر وبطاقة التأم�ي
ونية. لك�ت يد والوسائل الإ طالب الخدمة بال�ب

.Horizon-“ ن الأنظمة الحكومية ةالمرحلة الرابع هي مرحلة التكامل الأفقي  ب�ي
:”tal Integration
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ونية1  لك�ت الشكل رقم )1(: مراحل نضج وتقدم الحكومة الإ

1.  Layne and Lee )2001(

ي مبادرات الحكومة الرقمية هو 
ومن النماذج الأخرى العملية لقياس التقدم �ن

ي خمسة مراحل. أنظر أيضاً الشكل 
ي تصنف التقدم �ن

نموذج الأمم المتحدة  وال�ت
ي أنه يصور المرحلة الخامسة بمرحلة 

رقم 2. ويختلف هذا النموذج عن سابقه، �ن
التحول )Transformation( والذي يتطلب إل إعادة ابتكار المنظومة الحكومية 
لضمان  والوظيفي  التنظيمي  الشكل  حيث  من   )Government Reinvention(
الخدمات  وتقديم   )Connected Government( ابطة  الم�ت الحكومة  مفهوم 

الشاملة.
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أنظمة متكاملة ترتبط جهات 
حكومية مختلفة لتنفيذ 

وظائف مختلفة ومتعددة 
بشكل آلي وفوري

تجربة فعلية للنافذة 
الموحدة للخدمات

األنظمة المؤسسية تقدم 
خدمات متكاملة محددة

التكامل الرأسي

التكامل األفقي

المعامالت اإللكترونية
خدمات واستمارات عبر 

اإلنترنت

قواعد بيانات متخصصة 
تعمل لدعم المعامالت 

عبر اإلنترنت
التواجد على شبكة

اإلنترنت
إنشاء المواقع اإللكترونية

نماذج واستمارات يمكن 
تحمليها
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درجة التعقيد

ارتفاع القيمة
العامة

المرحلة 1: 
الظهور 
�
و�� لك�� ا��

 المرحلة 2:
� �
 تحس

 التواجد

�
و�� لك�� ا��

المرحلة 3: 
التواجد 

 �
و�� لك�� ا��

التفاع��

المرحلة 4: 
 � �
تمك

المعام�ت

المرحلة 5: 
خدمات 
سلسة 
ومتكاملة

موقع رسمي 
حكومي ع� 

نت ن�� ا��

يمكن 
� دفع  للمستخدم��
رسوم الخدمات 
والمعام�ت ع�� 

نت ن�� ا��

 � للمستخدم��
تحميل ا�ستمارات 

والتفاعل مع 
� والتواصل  المسؤول��

نت ن�� معهم ع�� ا��

تصبح المواقع 
الحكومية أك�� 

ديناميكية

ندماج الكامل  ا��
ونية  لك�� للخدمات ا��

� تتجاوز 
الحكومية وال��

دارية الحدود ا��
والمؤسسية
التقليدية

الشكل رقم )2(: نموذج الأمم المتحدة لمراحل تطور الحكومة الرقمية2

وقد أثبتت مجموعة واسعة من الدراسات البحثية بأن معظم ممارسات الحكومة 
ي فلك المراحل الثانية والثالثة من نماذج التطور الرقمي. 

الرقمية، ما زالت تدور �ن
وكذلك  الدولية  الستقصائية  البحوث  إل  شارة  بالإ الدراسات  هذه  وتستدل 
التكامل  ي 

�ن تقدم حقيقي  إحراز  فكرة  تدعم  ي 
ال�ت المنشورة  البيانات  محدودية 

ن المؤسسات الحكومية. الرأسي والأفقي ب�ي

الرقمي  والوعي  الرقمية  الجهوزية  بأن  المجمل،  ي 
�ن الدراسات  هذه  وتخلص 

مدفوعة  العالمي،  المستوى  عىل  جديدة  مستويات  إل  ارتفعا  الحكومات  ي 
�ن

ايدة للوصول إل  ن نسانية الم�ت بالتطورات التكنولوجية وتوقعات المجتمعات الإ
استخدام  تزايد  إل  التقدم  كما ويرجع هذا  الحكومية.  المعلومات والخدمات 
ي دفعت 

ي للهواتف الذكية، وال�ت
الأجهزة المتنقلة والمحمولة، والنتشار الستثنا�أ

ي تطوير مفاهيم ومبادئ الحكومة الرقمية؛ وهي تطوير وتقديم
بموجة جديدة �ن

2. Gartner )2003(.
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الخدمات من خلل الأجهزة الذكية والمحمولة.

وكما يوضح الشكل رقم )3( أدناه، فإن دخول الأجهزة الذكية عىل الساحة أرجع 
أي  الرقمية؛  الحكومة  تطور  نموذج  ي 

�ن أخرى  مرة  الأول  المربع  إل  الحكومات 
وتطبيقات  واجهات  تطوير  وجوب  ي 

�ن تتمثل  ي 
وال�ت  ، ي

و�ن لك�ت الإ الظهور  مرحلة 
لتطوير  الأول  المراحل  كب�ي  حد  إل  تشبه  ي 

وال�ت الذكية،  الأجهزة   مع  تتلئم 
ي التسعينيات.

ونية �ن لك�ت المواقع الإ

الترابط والتكامل البينيدرجة التعقيد
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أنظمة متكاملة ترتبط جهات 
حكومية مختلفة لتنفيذ 

وظائف مختلفة ومتعددة 
بشكل آلي وفوري

تجربة فعلية للنافذة 
الموحدة للخدمات

تقدم  المؤسسية  األنظمة 
خدمات متكاملة محددة

التكامل الرأسي

التكامل األفقي

المعامالت على األجهزة
المحمولة

خدمات تفاعلية على األجهزة 
الذكية

التواجد على األجهزة
المحمولة

إنشاء وتطوير التطبيقات 
الذكية

نماذج واستمارات يمكن 
التفاعل معها

أنظمة متخصصة لتطوير 
وظائف تدعم بيئات 

األجهزة الذكية

الشكل رقم )3(: مراحل تطور الحكومة الرقمية )المتنقلة(
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كات التكنولوجية كان وما زال لها دور قيادي  وتش�ي مختلف الدراسات بأن ال�ش
ونية، وأنها سبب من ضمن جملة  لك�ت ي توجيه مستهدفات مشاريع الحكومة الإ

�ن
هذه  ي 

�ن ملموس  وإنجاز  تقدم  إحراز  عدم  ر  ت�ب قد  ي 
ال�ت الأخرى  الأسباب  من 

كات  المشاريع ذات الستثمارات الحكومية الهائلة. فهي تش�ي إل حقيقة أن ال�ش
عمل  مبدأ  وهو  الربحية  منطق  من  يعملون  التكنولوجيا  وموردو  الستشارية 
تع�ب  فنية  وأفكارهم  آرائهم  تكون  الأحيان  معظم  ي 

و�ن وأنه  الخاص،  القطاع 
للجمهور  بعدها  تقدم  ي 

وال�ت التكنولوجية،  الحلول  ي 
�ن المتوفرة  مكانات  الإ عن 

ي ينبغي اتباعها، هو فهم طبيعة الحتياج، ثم تقييم 
كأمر واقع. والحقيقة ال�ت

وتكييف الحلول  لتلبيتها احتياجات ومتطلبات الأفراد والمجتمع، ول يمكن أن 
يعمل ذلك بالعكس.

أطر  ن  الماضي�ي العقدين  ي 
�ن الدراسات  من  العديد  حت  اق�ت السياق،  هذا  ي 

و�ن
ن ما يُسمى بالحكومة المتمحورة حول المواطن  وحلول تكنولوجية مختلفة لتمك�ي
التحول  مستهدف  إل  للوصول  كوسيلة   )Citizen-centric Government(

الحكومي.

ورة  رصن إل  تدعو  ي 
وال�ت الحكومية،  للممارسات  حديثة  اتجاهات  وظهرت  كما 

جديد  نمط  نحو  الرقمية  الحكومة  ومبادئ  مفاهيم  ي 
�ن جذري  تحول  إحداث 

أك�ش تطوًرا. فقد قامت مؤخًرا بعض الدول، ومن بينها المملكة المتحدة، وكندا 
ن دور الجهاز  ونية تركز عىل الربط ب�ي لك�ت اتيجيات للحكومة الإ ي اس�ت

اليا، بتب�ن وأس�ت
الحكومي ومتطلبات متلقي الخدمة )الأفراد والمؤسسات( وتحقيق المستهدفات 
هذا  عىل  تركز  الرقمي  التحول  مشاريع  تكن  ولم  المستدامة.  للتنمية  الوطنية 
ي خططها سابقاً، والذي أضاف بعداً جديداً لهذه المشاريع ودعماً 

ي �ن
الشق الثا�ن

ن الأنظمة الحكومية. لفكرة التكامل ب�ي

ي تعمل عىل تطوير المعاي�ي 
وتش�ي منظمة )OASIS( إحدى الهيئات الدولية ال�ت

ي أساسه عىل-
المعلوماتية بأن الحكومات يجب أن تتبع نهجاً يعتمد �ن



توظيف  عىل  القائم   )Government Transformation( الحكومي”  “التحول 
ي عمل القطاع 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت لتحقيق تطوير جذري ونوعي �ن
ي قلب هذه 

كات القطاع الخاص �ن ن و�ش العام، والذي يضع احتياجات المواطن�ي
ما  هو  المطلوب  التغي�ي  إحداث  ي 

�ن المشاريع  هذه  تأث�ي  مدى  وأن  العملية، 
سيحدد كفاءة مشاريع الحكومة الرقمية وفعاليتها”.

ن عىل تطوير  ك�ي ي المجمل، هناك اتفاق عالمي عىل أن الحكومات بحاجة إل ال�ت
و�ن

ي 
، لتكوين الفهم الشمولي والستبا�ت ي

قدرات جديدة تمنحها المرونة والذكاء الكا�ن
لدورها ولمتطلبات مجتمعاتها التنموية. فالحكومة الرقمية الحقيقية هي الحكومة 
ابتكار نفسها  إعادة  الميكنة فحسب، بل السعي إل  ي ل يقترص عملها عىل 

ال�ت
وتوقعاته،  المجتمع  حاجات  وتحقيق  عملها  أسلوب  ي 

�ن تحول  إحداث  بهدف 
ي تطوير الدعائم القتصادية والجتماعية.

اك الأفراد والمؤسسات �ن وإ�ش

عديدة  وعملية  علمية  مدارس  هناك  بأن  سيجد  المجال،  هذا  ي 
�ن والباحث 

ي ل يمكن حرصها، ولكننا وبهدف الختصار 
تتناول موضوع التحول الرقمي وال�ت

للتحول،  الممكنة  المرتكزات  أهم  بعض  عىل  الضوء  وتسليط  والقتضاب 
اتيجيات الرقمنة  ي اس�ت

ي ينبغي اتباعها �ن
نستخدم مفهوم “دائرة الهتمام”، وال�ت

ورة أن تتبع الخطط التنفيذية عنارص هذه الدائرة. الوطنية، ورصن

ي مشاريع 
ة العلمية والعملية، نوضح هنا بأن دائرة الهتمام �ن ومن واقع الخ�ب

الحوسبة  وهي:  رئيسية  محاور  بستة  وتهتم  تنتبه  أن  يجب  الرقمي  التحول 
الحكومية، والبيانات  الأنظمة  ن  ي ب�ي

البي�ن الرقمية، والتكامل  السحابية، والهوية 
يمكن  بأنها  نرى  عنارص  وهي  المعرفة؛  وإدارة  الضخمة،  والبيانات  المفتوحة، 
ي تطوير 

أن تُشّكل اللبنات الرئيسية، وتُّ�ع من الخطوات التقدمية، وتساهم �ن
واحتياجات  المواطن  حول  ومتمحورة  وكفؤة،  مرنة  رقمية  حكومية  منظومة 

المجتمع، ومصممة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
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الفصل الثاني
الحوسبة السحابية

ثورة جديدة ستعيد تشكيل هيالك النظم التكنولوجية

الحكومة الرقمية

29



ي عالم التكنولوجيا 
تمثل الحوسبة السحابية أحد أهم الموضوعات الساخنة �ن

اليوم. الحوسبة السحابية ترمز إل منصات رقمية توفر مساحات تخزين وقدرات 
نت أو  ن�ت ونية العامة كالإ لك�ت معالجة يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكات الإ

الشبكات الخاصة المشفرة.

مفهوم  خلل  من  التحتية  البنية  خدمات  توفر  بأنها  التكنولوجيا  هذه  ن  وتتم�ي
ونية، أي أن المؤسسات يمكنها الوصول إل الموارد التكنولوجية  لك�ت السحب الإ
ي أي وقت، دون الحاجة إل تأسيس بنية تحتية أو مراكز بيانات، 

من أي مكان و�ن
اء الأصول أو امتلك الخوادم والأجهزة، وعدم الحاجة كذلك  ي �ش

أو الستثمار �ن
إل توظيف طواقم فنية، ومن ثم تقليص نفقات التشغيل والصيانة.

 
أنها ما زالت  تبدو  الحكومية  المنظمات  البالغة، فإن  الرغم من أهميتها  وعىل 
اق هذه  تفضل الأنظمة الحاسوبية التقليدية بسبب مخاوف حول إمكانية اخ�ت
كات القطاع الخاص باتت تعتمد  السحب الرقمية والوصول إل بياناتها. إل أن �ش
الماضية خاصة مع  ة  السنوات الأخ�ي ي 

ايد �ن ن عىل الخدمات السحابية بشكل م�ت
ات هذه السحب للتعامل مع البيانات والتطبيقات المتقدمة  ن تطور قدرات ومم�ي

لتقنيات الذكاء الصطناعي. أنظر أيضاً الشكل رقم 4.

)Cloud Computing( الحوسبة السحابية
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ي 
الشكل رقم )4(: خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السحابية �ن

جميع أنحاء العالم 2021-2015  3

3. Columbus )2017(.
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ي 
وتوفر الحوسبة السحابية بشكل عام ثلثة خدمات رئيسية، وكما هي مبينة �ن

الشكل رقم )5(.

امج كخدمة امج كخدمةال�� ال��

المنصات الرقمية كخدمةالمنصات الرقمية كخدمة

البنية التحتية كخدمةالبنية التحتية كخدمة

(SaaS) امج كخدمة ال��
 ��م الخدمة، حيث يمكن الوصول إليها ع برامج يتم تشغيلها وإدارتها من قبل مقد�

نت دون الحاجة إ� تثبيتها ع� ا��جهزة الشخصية، مثل برامج مايكروسوفت  ��ن ا��
. �

و�� ��لك يد ا�� ��أوفيس (MS Office) أو ال

PaaS  المنصات الرقمية كخدمة
امج الوصول إ� أنظمة برمجية يمكنهم من  ��اضية تسمح لمطوري ال ��منصات اف

خµلها تطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية خاصة بهم.

IaaS البنية التحتية كخدمة
اضية (مراكز بيانات) يمكن الوصول من خµلها إ� عدد كب�� من ا��جهزة  ��مساحات اف

ائها وتوف�� النفقات الرأسمالية. وتوفر هذه الخدمة بيئات  والخوادم بد�ً من ¾½
للتخزين وتشغيل التطبيقات. 

الشكل رقم )5(: نماذج خدمات الحوسبة السحابية
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واستخدام  الوصول  للمستفيد  خللها  من  يمكن  حلول  الخدمة  هذه  تتضمن 
اكات.  اخيص والش�ت تطبيقات برمجية ُمتاحة عن بُعد، وفق أنظمة محددة لل�ت
مثل  ي 

و�ن لك�ت الإ يد  ال�ب خدمات  هي  الحلول  هذه  عىل  الأمثلة  ضمن  ومن 
)Gmail, Hotmail, Yahoo( أو أنظمة المراسلت المؤسسية المماثلة. ويستطيع 
نت، وبدون  ن�ت المستخدمون الوصول إل هذه الخدمات ع�ب أي جهاز متصل بالإ

ي تبقى مسؤولية الجهة الموفرة للخدمة.
نامج وصيانته وال�ت اء وتثبيت ال�ب �ش

الأعمال  دارة  لإ مختلفة  تطبيقات  إل  الوصول  إمكانية  الخدمة  هذه  وتتيح 
ة  والوظائف بتكاليف أقل بكث�ي عن البيئات التقليدية، خاصة للمؤسسات الصغ�ي
مثل  واستدامة  لتشغيل  الباهظة  التكاليف  تحمل  يمكنها  ل  ي 

وال�ت والمتوسطة 
هذه المنظومات.

للوصول  مثالية  ووسيلة  شائًعا  نموذًجا  كخدمة”  امج  “ال�ب فكرة  أصبحت  ولقد 
التعليم  أنظمة  مثل  السنوية  اكات  الش�ت بنظام  ة  الكب�ي المؤسسية  امج  ال�ب إل 
ن )CRM(، وإدارة وتخطيط الموارد  والتدريب، وأنظمة إدارة علقات المتعامل�ي

ها. المؤسسية )ERP(، وبيئات العمل التعاونية )Collbaration Systems( وغ�ي

 :)Software as a Service( التطبيقات البرمجية كخدمة

إل  الوصول  تمكينهم  خلل  من  والتطبيقات،  امج  ال�ب لمطوري  حلول  وتقدم 
بيئات عمل داعمة لتطوير التطبيقات وتشغيل واختبار الأنظمة دون الحاجة إل 

برامج أو أو مكونات ذات تكلفة عالية.

ات تنافسية إذ تشتمل  ن ن بم�ي كما أن كث�ي من حلول المنصات المتوفرة اليوم تتم�ي
 - ي

عىل مكتبة واسعة من نماذج برمجية لأفضل الممارسات تساعد المطورين �ن

 :)Platform as a service( المنصات الرقمية كخدمة
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وتعد هذه الخدمة من الحلول المثالية للمؤسسات خاصة بأن الجهة المستفيدة 
اء الأجهزة وصيانتها  نم فقط بسداد رسوم التأج�ي بدلً من �ش من الخدمة ستل�ت

وتحديثها، وتوف�ي تكاليف رأسمالية وتشغيلية مرتفعة جداً.

أنظمة سحب  إنشاء  إل  الماضية،  السنوات  ي 
�ن الحكومات  بدأت كث�ي من  وقد 

وأنظمة  ي 
و�ن لك�ت الإ يد  ال�ب مثل  الأنظمة  إل بعض  الوصول  تتيح  رقمية مركزية 

اكات  الش�ت بنظام  الحكومية  للمؤسسات  ووفرتها  المؤسسية،  الموارد  إدارة 
السنوية وبنماذج خدمات مختلفة. أنظر أيضاً الشكل رقم )6(.

نت أو الشبكات  ن�ت توفر هذه الخدمة الوصول إل موارد حاسوبية ع�ب شبكة الإ
On De- الطلب  حسب  التحتية  البنية  وأجهزة  كالخوادم  الخاصة،  )الرقمية 
mand(. وهي خدمة تمثل توف�ي “مركز بيانات” متكامل يعمل عىل مدار الساعة 
وتشغيل  التخزين  من  المستفيد  تُمّكن  قياسية،  أمنية  ومعاي�ي  وبمواصفات 

أنظمته وتطبيقاته من خللها.

 :)Infrastructure as a Service( البنية التحتية كخدمة

والمحاكاة  التطبيقات  لختبار  متطورة  ونظم  والجهد،  الوقت  اختصار 
اضية. كما أن هذه المنصات أصبحت توفر بعض الخصائص التكنولوجية  الف�ت
نت الأشياء. وهي مزايا  ، وإن�ت ن الذكاء الصطناعي، والبلوك تش�ي المتقدمة مثل 
ير الستثمار أو تمويل تنفيذ  وخصائص لم تكن بمقدور كث�ي من المؤسسات ت�ب
أن هذه  إل  القرار؛  لمتخذي  وبيان جدواها  المشاريع داخل مؤسساتهم  هذه 
اك سنوية قد ل تمثل سوى كسور أعشار  المنصات، ل تتطلب سوى رسوم اش�ت

التكاليف الحقيقية لبناء هذه المنصات التشاركية.
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المعلومات  لتكنولوجيا  السحابية  الخدمات  أن  إل  العالمية  التقارير  وتش�ي 
ارتفاع  مع  المقبلة،  القليلة  السنوات  أضعاف خلل  سبعة  بمقدار  ستتضاعف 
المعلومات  لتكنولوجيا  المخصصات  تقريًبا من مجمل  لـ %50  العام  نفاق  الإ

ي القطاع الخاص.26  أنظر أيًضا الشكل رقم 7.
عىل الأقل �ن

الخدمات السحابية العامة أنظمة تكنولوجيا المعلومات ا��خرى

معدل النمو السنوي المركب

46% مرتبط
بخدمات
الحوسبة
السحابية

� النمو
صا �

الجديد
51498

201120122013201420152016

410423
439

456
474

491

20112011 20162016

%93%83

%7
%17

590 590 590
555

441
81

68

441

441
464

%26.4

%37

491521

%6.0+

ي الوسائل التقليدية 
الشكل رقم )7(: أنظمة السحب العامة مقابل با�ت

لتكنولوجيا المعلومات 5

5. IDC )2012(
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ي توفرها أنظمة 
كما وتش�ي ذات التقارير إل أن مؤ�ش التكلفة مقابل المزايا ال�ت

ذكرت  وقد  تجاهلها.  يمكن  بصورةل  جًدا  عالية  أصبحت  السحابية  الحوسبة 
ي دراسة لها عن أنظمة 

كة الستشارات العالمية )Booz Allen Hamilton( �ن �ش
الحوسبة السحابية، بأن متوسطنسبة الفائدة إل التكاليف قد يصل إل %15.4 
ة والمتوسطة عىل أقل تقدير، وترتفع هذه النسبة لتصل  ي المؤسسات الصغ�ي

�ن
ة. ي المؤسسات الكب�ي

إل متوسط 25% �ن

ن قيمة الموارد التكنولوجية والحاجة الفعلية  ي توضح العلقة ب�ي
ومن النماذج ال�ت

كة أمازون. فكما هو  ي لهذه التكنولوجيا هو نموذج �ش يجا�ب ن المردود الإ لها وتب�ي
ة والسمة الرئيسية لأنظمة الحوسبة  ن ي الشكل رقم )8( أدناه، فإن الم�ي

موضح �ن
السحابية هي أنها تتيح الموارد حسب الحاجة مع إمكانية التوسع م�ت ما اقت�ن 
عىل  وهو   .)Core Functions( الرئيسية  والمهام  الأعمال  عىل  ن  ك�ي وال�ت ذلك 
ي بناء هذه الممكنات 

عكس النمط التقليدي والذي يستدعي الستثمار المسبق �ن
ن عىل  ك�ي ، بل بالجهد وتشتيت ال�ت الرقمية، والذي ل يرتبط فقط بالجانب المالي

.)Support Functions( تطوير خدمات الدعم المساندة



توقعات التكلفة المالية تأث
� التكلفة والقدرات
ع� ا��داء العام

الطلب/ا�حتياج المتوقع

ا��نظمة/ا��جهزة التقليدية
الطلب/ا�حتياج الفع��

خدمات الحوسبة السحابية

الوقت

السعة
التخزينية

المواصفات
الفنيةل��جهزة خدمات الحوسبة

السحابية

نفقات
ة �
رأسمالية كب

احتما�ت خسائر

ي آليات 
ن �ن ي أجريناها طول العقدين الماضي�ي

ومن خلل البحوث المختلفة ال�ت
ي تنفيذ مهامها 

عمل القطاع الحكومي، فإن المؤسسات عادة ما تميل إل التشتت �ن
ٍ من الأحيان، تبذل  ن الوظائف الرئيسية والمساندة. ففي كث�ي ووظائفها والخلط ب�ي
ة وكثيفة عىل تطوير وتحديث وظائف الدعم المساندة،  المؤسسات جهوًدا كب�ي
اهتماماً  وأقل   ، المؤسسي الداخل  عىل  منصباً  المؤسسة  ن  ترك�ي يجعل  ما  وهو 

ع لها. ّ
بالدور الرئيسي الذي َسّنه الُم�ش

وإذا ما طبقنا قاعدة “20:80” عىل ذلك، فإننا نرى بأن 80% من جهود واستثمارات 
الموراد  المساندة كتطوير وتنظيم  المؤسسات تركز عىل خدمات الدعم  هذه 
ي حقيقة الأمر، ينبغي 

ية وتأسيس أنظمة الب�ن التحتية الداخلية، بينما و�ن الب�ش
ي أنشئت من 

أن تكون 80% من جهودها مرتكزة عىل تحقيق الغايات الرئيسية ال�ت
أجلها.

ن قيمة الموارد والحاجة لها الشكل رقم )8(: نموذج أمازون لتوضيح العلقة ب�ي
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لذا فإن المدارس الفكرية والبحثية ترى بأن الحلول السحابية قد تضع حلول 
مشاريع  توجه  بأن  ترى  فهي  الحكومية.  المؤسسات  ي 

�ن الظاهرة  لهذه  ناجعة 
الحكومة الرقمية لتطوير حلول المنصات السحابية للُب�ن التحتية والتطبيقات 
ها كخدمات حسب الطلب للمؤسسات الحكومية، من شأنه  مجية، ثم توف�ي ال�ب
ي ظل 

، خاصة �ن ي
أن يدعم مستهدفات التحول عىل المستوى المؤسسي والوط�ن

ي معاي�ي 
دارة مركز البيانات، وإيجاد نوع جديد من التحكم �ن وجود جهة مركزية لإ

يجابيات  ام بها، عدا عن الإ ن ل�ت ي المطلوب الإ
ا�ن ومستويات الخدمات والأمن السي�ب

ي ل يمكن حرصها.
الأخرى ال�ت

المنصات  ي 
�ن الستثمار  إل  الحكومي  التحول  بأن  مختلفة  دراسات  أثبتت  وقد 

امج كخدمة” قد يكون مجدياً كوسيلة  للتخلص من إدارة  السحابية خاصة “ال�ب
المعلومات  تكنولوجيا  انيات  ن م�ي تكاليف  وتخفيض  ورية  الرصن غ�ي  التطبيقات 
Solu- امج  اء ال�ب ي توجب إما �ش

)والنتقال من أنماط الحلول التقنية التقليدية ال�ت
 Homegrown( متخصصة  إدارات  خلل  من  تطويرها  أو   ،)tions Packaged

.)Software

إذ  الجنوبية؛  كوريا  نموذج  هو  التوجهات،  هذه  مثل  عىل  الأمثلة  ن  ب�ي ومن 
الكورية  الوطنية”  والمعلومات  “الحوسبة  بإسم  حكومية  وكالة  بتأسيس  قامت 
ي مكان 

ي 2005، لدعم جهود الحكومة لدمج كل موارد تكنولوجيا المعلومات �ن
�ن

واحد وإدارتها بطريقة مركزية. وقد نجحت الوكالة بالفعل من إنشاء أول مركز 
دارة موارد  ي العالم بمنظومة متكاملة من الخدمات السحابية لإ

بيانات حكومي �ن
ي مشاريع التحول الرقمي. وقد 

تكنولوجيا المعلومات وتحقيق إنجازات عالمية �ن
ن أفضل ممارسات الحكومة الرقمية عىل مستوى  وع من ب�ي تم تصنيف هذا الم�ش
ي تقرير الأمم المتحدة لعام 2010 

العالم، واستطاعت أن تحتل المرتبة الأول �ن
للحكومة الرقمية.

وع مركز- ويوضح أحد التقارير، الذي صدر عن الحكومة الكورية، بأن م�ش



البيانات قد وفر عىل الحكومة الكورية أك�ش من 60 مليون دولر أمريكي تقريًبا 
ي 

�ن الشفافية  دعم  حيث  من  ة  مبا�ش الغ�ي  الأثار  إل  ضافة  بالإ  31، مبا�ش كأثر 
ها عىل الخدمات الرئيسية، ورفع مستويات  ن المؤسسات الحكومية وتوجيه ترك�ي
، الذي كان  ي

ا�ن كفاءة الأنظمة وموثوقية الخدمات، وتعزيز معاي�ي الأمن السي�ب
ونية  لك�ت ي التصدي للتهديدات الإ

ي السابق للمؤسسات وحدها، خاصة �ن
وكاً �ن م�ت

ها. وسات وغ�ي وأمن البيانات مثل القرصنة والف�ي
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الفصل الثالث
الهوية الرقمية والحاجة إلى آلية موثوقة 
للتحقق والتأكد من هوية متلقي الخدمة
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المؤسسات  معظم  تستخدمها  ي 
ال�ت التقليدية  الأنظمة  بأن  فيه،  شك  ل  مما 

والمتطلبات  التكنولوجية  والتحولت  التطورات  مع  تتلءم  تعد  لم  الخدمية 
ي جوهرها تعيق 

ونية، بل و�ن لك�ت ايدة لحماية الأفراد والمعاملت الإ ن الأمنية الم�ت
مجال  ي 

�ن خاصة  منها،  المنشودة  الغايات  تحقيق  ي 
�ن الرقمي  التحول  مشاريع 

ي كث�ي من 
ي �ن ي ما زالت تتطلب التدخل الب�ش

رقمنة العمليات والإجراءات، ال�ت
الأحيان.

الرقمي، مرتبطة  التحول  ي تواجه مبادرات 
ال�ت التحديات الأمنية  ن أهم  ومن ب�ي

ي التحقق والتأكد من هوية طالب الخدمة 
بمدى موثوقية الآليات المستخدمة �ن

ونية. والسؤال الذي ظل وما زال يطرح نفسه هو: كيف يمكن  لك�ت ي البيئات الإ
�ن

للحكومات وموفرو الخدمات تحديد ما إذا كان المستخدم طالب الخدمة عىل 
نت هو بالفعل من يدعي بهذه الشخصية والمستفيد الحقيقي لها؟ ن�ت شبكة الإ

ي 
�ن الهائلة  التطورات  مع  مداها  أق�  إل  التحديات  هذه  ارتفعت  وقد 

اضية المحمولة. وهي تمثل تحدياً حقيقياً أمام تقدم  تكنولوجيات البيئات الف�ت
ي جميع أنحاء العالم. وهو ما دعى العديد من الحكومات 

الحكومات الرقمية �ن
ي 

ا�ن ن إل إنفاق مبالغ هائلة لمعالجة قضايا الأمن السي�ب خلل العقدين الماضي�ي
نظم  وتنفيذ  وإطلق   ، ي

و�ن لك�ت الإ الفضاء  ي 
�ن المعاملت  بموثوقية  المرتبطة 

الخدمة ومتلقيها سواء  ن موفر  المتبادلة ب�ي الثقة  الهوية تضمن  دارة  متقدمة لإ
كان فرداً أو مؤسسة.34  أنظر أيضاً إل الشكل رقم )9(.

)Digital Identity( الهوية الرقمية
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٠١٠٢

٠٣٠٤

عملية التأكيد والمصادقة

عدم اإلنكارالهوية الرقميةالتعريف

البطاقة الذكية 
الشهادة الرقمية

البصمات
(PIN) الرمز السري

-
-
-
-

السرية والتكامل
التشفير اإللكتروني

الشهادة الرقمية
-
-

بطاقة التعريف الذكية 
(الحكومية)

بنية تحتية موثوقة 
للتحقق من الهوية

-

-
توقيع رقمي

التوثيق اإللكتروني 
(Time-Stamp)

-
-

-

-
-
-

الشكل رقم )9(: إمكانات أنظمة الهوية الرقمية الحديثة

الحديثة  الحكومية  الأنظمة  تلعب  أن  العالمية،  الدراسات  المؤكد حسب  ومن 
مع  خاصة  الرقمي،  التحول  مشاريع  دعم  ي 

�ن حاسًما  دوًرا  الرقمية  للهوية 
ي توفرها مثل تقنيات المصادقة المعتمدة عىل السمات 

الخصائص المتقدمة ال�ت
البيولوجية كالبصمات، والشهادات الرقمية والتوقيع الرقمي والبطاقات الذكية.

وبدأت كث�ي من الحكومات عىل توسيع نطاق استخدامات الأنظمة الحالية للهوية 
اضية والمحمولة،  لتلبية احتياجات تأكيدها وإثباتها عىل الأجهزة والبيئات الف�ت
إل أن الممارسات الحالية ما زالت بعيدة عن إيجاد إجابة للتساؤل الذي طرحناه 

ي بداية هذا الفصل، عن كيفية التحقق من الهويات عىل الشبكات الرقمية.
�ن
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أن يضمن  يمكن   ، ن ُمّكون من جزئ�ي وع  يجاز، سنستعرض هنا م�ش الإ باب  ومن 
ي بيئات الحواسيب التقليدية وكذلك 

تلبية المتطلبات  الأمنية المرتبطة بالهوية �ن
رتداء. الهواتف، والأجهزة الذكية المحمولة أو ح�ت القابلة للإ

الأجهزة  ن  ب�ي كوسيط  تعمل  ونية  إلك�ت واجهة  تطوير  عىل  المرحلة  هذه  تعتمد 
الحاسوبية - ومن بينها الهواتف المحمولة – ومع تطبيقات مزودي الخدمة سواء 

ي القطاع الحكومي أو الخاص. 
�ن

ي 
يحة الذكية �ن وتتضمن هذه الواجهة برمجيات خاصة لقراءة البيانات من ال�ش

المستخدم  هوية  لتأكيد  المحوسبة  العمليات  ببعض  والقيام  الهوية  بطاقة 
. ي

و�ن لك�ت الإ

المثال،  سبيل  عىل  المستخدم  فإن  التطبيق،  هذا  تصميم  آلية  عىل  وبناء 
سيقوم فقط بتمرير بطاقة الهوية الذكية عىل الجهاز المحمول الذي يتطلب أن 
ي 

تتوفر فيه خاصية التصال اللسلكي )NFC(، ويقوم التطبيق بقراءة البيانات �ن
يحة الذكية بالبطاقة، والتأكد من الشهادات الرقمية، وطلب إدخال الرمز  ال�ش
ال�ي والتحقق منه، ومن ثم إثبات المعاملة بالتوقيع الرقمي. كل ذلك يتم من 
ي متطلبات الحكومة  خلل آليات اتصال مشفرة بمعاي�ي أمنية عالمية يمكن أن تل�ب

ي ضمان �ية وموثوقية عمليات تأكيد الهوية.
الرقمية �ن

خاصية  تحمل  ل  ي 
ال�ت  ، الشخ�ي الكمبيوتر  وأجهزة  الأعمال،  بيئات  بعض  ي 

�ن
لي أو مكونات إضافية توفر 

، فإنه يمكن استخدام القارئ  الآ التصال اللسلكي
هذا النوع من التصال.

أنظر أيًضا الشكل )10(.

1 - التطبيق الذكي للتعريف بالهوية بتقنية االتصال 
)Near Field Communication - NFC( الالسلكي
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الشكل رقم )10(: التطبيق الذكي لتأكيد الهوية كواجهة للأنظمة الخدماتية

بطاقة هوية ذكية

رقم الهوية:
٠٠٠٠-١٩٨٤-٧٨٦

االسم: أحمد خالد
الجنسية: إماراتي

بوابة 
التحقق

اآللي
وتأكيد 
الهوية

بروتوكول االتصال
(HTTPS) اآلمن

اتصال بشبكة
االتصاالت  المحمولة

التوقيع الرقمي
(Proxy App) التطبيق الذكي

التحقق من الجهازالمتصل
تأمين شبكة االتصال

تأمين وسرية البيانات 
تأمين انتقال البيانات

-
-
-
-
-

بروتوكول االتصال
(HTTPS) اآلمن

اتصال بشبكة اإلنترنت

االتصال من خالل
موقع إلكتروني التوقيع الرقمي



تتيح  إضافية  أمنية  عوامل  توف�ي  ي 
�ن المراكز  هذه  لمثل  الرئيس  الدور  يتمثل 

الشبكات  أو  نت  ن�ت الإ من خلل   )online( المبا�ش  التصال  الخدمات  لمزودي 
الرقمية الخاصة للتحقق من هوية المتقدم للخدمة بشكل مشابه لما يحصل 
المواقع  أو  المتاجر  ي 

�ن الدفع  عمليات  ي 
�ن الئتمانية  البطاقات  استخدام  عند 

ي 
�ن ذكر  الذي  الذكي  للتطبيق  جديداً  بٌعداً  تضيف  الخاصية  وهذه  ونية.  لك�ت الإ

المرحلة الأول، كأن يتم التأكد من صحة و�يان صلحية البطاقة والشهادات 
يحة  الرقمية، وإجراء عمليات المطابقة مع النظام المركزي بدلً من الكتفاء بال�ش
ي رفع 

الذكية فقط )Online vs. Offline Verification(، وهو ما شأنه يساهم �ن
ي قد تتطلب مستويات 

ونية ال�ت لك�ت ن التعاملت الإ معدلت الثقة، وحماية وتأم�ي
أمنية أعىل.

مارات العربية المتحدة  ومن أبرز الأمثلة عىل هذه المراكز، هي تجربة دولة الإ
مارات للهوية والذي بدأ تفعيله  ي تأسيس مركز التصديق الرقمي التابع لهيئة الإ

�ن
ي بداية عام 2014. حيث تم تصميم هذا المركز لدعم بناء أسس القتصاد 

�ن
التحول  ومشاريع  اتيجي  اس�ت كمستهدف  الدولة  ي 

�ن ي 
ا�ن السي�ب والأمن  الرقمي 

ي 
الرقمي، وذلك من خلل إتاحة إمكانية التحقق من هوية المتقدم للخدمة �ن

اضية، والتأكد من عنارص مصداقيتها، وتوف�ي سبل أك�ش  البيئات التقليدية والف�ت
ونية. لك�ت تأميناً للتعاملت الإ

علن عنها حول المركز، هو إمكانية دعمها  ي تم الإ
ن أهم الخصائص ال�ت ومن ب�ي

لمنظومات العمل الذكية عىل الأجهزة المحمولة، وإتاحة خدمة “التوقيع الرقمي” 
ي مرحلة لحقة، أُعلن بأنه 

نت. كما أنه و�ن ن�ت ي تتم ع�ب الإ
لتوثيق المعاملت ال�ت

كات التصالت الوطنية  مارات و�ش ي الإ
ن منظومة الهوية الرقمية �ن سيتم الربط ب�ي

بخاصية  ن  ستتم�ي ي 
وال�ت المحمولة  الهواتف  ائح  �ش ي 

�ن رقمية  شهادات  لتخزين 
ي ستتيح المصادقة الآلية وتوقيع المستندات أو-

التصال سلكي )NFC(، وال�ت

2- المراكز الوطنية للتصديق الرقمي
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نت للخدمات الحكومية  ن�ت ونية، وكذلك إمكانية الدفع الآمن ع�ب الإ لك�ت النماذج الإ
ونية. أي أن الهواتف الذكية يمكن أن  لك�ت ي إجراء معاملت التجارة الإ

وكذلك �ن
تحل محل بطاقات الهوية. أنظر أيًضا الشكل )11(.

املؤسسات الحكومية ومزودي
الخدمات يف القطاع الخاص

متطلبات تأكيد
هوية املتعامل� تقديم الخدمة آليات الدفع

اإللكرتو� التطبيق اإللكرتو�

(MNO)أنظمة التشغيل الشبكية

(TSM)أنظمة مزودي الخدمات

(MNO)أنظمة التشغيل الشبكية(MNO)أنظمة التشغيل الشبكية

(TSM)أنظمة مزودي الخدمات

مركز التوثيق الوطني

$

املنظومة الرقمية إلدارة الهوية

الشكل رقم )11(: نموذج عمل المراكز الوطنية التصديق الرقمي 

أك�ب  كأحد   ” “سف�ي اتيجي  الس�ت وعها  م�ش أطلقت  قد  مارات  الإ دولة  وكانت 
ي مع 14 مؤسسة حكومية عىل المستوى 

و�ن لك�ت منصات التكامل الوطنية للربط الإ
لبيانات  لي 

والآ ي 
الآ�ن التحديث  لضمان  يهدف  وع  ؛ وهو م�ش والمحىلي التحادي 

ي ومنظومة الهوية.
السجل السكا�ن
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الفصل الربع
التاكمل البيني لألنظمة الحكومية 
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ة  ي المؤسسات أدت إل إنتاج مجموعة كب�ي
ل شك بأن مشاريع التحول الرقمي �ن

ي تتسم بهيكليات فنية مستقلة. ولكن التحدي 
من النظم وقواعد البيانات وال�ت

تكامل  إيجاد  كيفية  ي 
�ن الرقمية هو  الحكومات  تقدم  يواجه  الذي أصبح  الأك�ب 

عن  المنعزلة  المعلومات  تكنولوجيا  لأنظمة  المتفرقة”  “الصوامع  ن  ب�ي وترابط 
اتيجية للحكومة  بعضها البعض، وخاصة بأنه لن يمكن تحقيق الأهداف الس�ت

ابط هذه الأنظمة وتتكامل أفقياً ورأسياً. الرقمية ما لم ت�ت

يجاد حلول )بندولية( �يعة من خلل تطوير  وقد ظهرت ممارسات عديدة لإ
الممارسات  هذه  ولكن  الحكومية،  النظم  ن  ب�ي  )Interfaces( وسيطة  واجهات 
قابل  وغ�ي  والصعوبة،  التعقيد  غاية  ي 

�ن أمراً  زال  ما  ي 
البي�ن التكامل  بأن  أكدت 

ي كث�ي من 
ي ظل الهياكل المتفرقة للأنظمة ومقاومة التغي�ي �ن

للتطبيق الفوري �ن
ابط. نفتاح وال�ت المؤسسات للإ

ونية اليوم هو بنية متكاملة تكاملً فعلّياً،  لك�ت إن ما تحتاجه مشاريع الحكومة الإ
بحيث يمكن أن توفر تجربة النافذة الموحدة للخدمات.

: ن ولنا هنا ملحظت�ي

)Connect Government( الحكومة المترابطة

Inter- مجية  ي الممارسات الحالية لتطوير الواجهات ال�ب
)التحدي الجوهري �ن

ن الأنظمة المنفصلة،  ي إمكاناتها المحدودة للربط ب�ي
facing Layers( يكمن �ن

ي تطرأ 
ي ظل عدم وجود معاي�ي ثابتة لمعالجة الأحداث الفنية ال�ت

خاصة �ن
عند انتقال البيانات، فضلً عن وجوب العتماد المستمر عىل موردي مثل 

مجيات مستقبلً. هذه المنظومات بغرض الصيانة أو التعديل عىل ال�ب

الأنظمة تعمل  ي أن 
المتكاملة )Integrated Government( تع�ن الحكومة 

كما لو كانت نظاًما واحًدا. وهو ما لن يحدث عىل أرض الواقع ما لم تعمل

.1

.2
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الوظائف  معها  وتندمج  مًعا،  وثيق  بشكل  المتفرقة  الحكومية  الأنظمة 
المختلفة ويتم تبادل البيانات بينها لتقديم الخدمات بسهولة وبسلسة.

ي المقام 
ابطة، ينبغي لها �ن أي أن الحكومات ولضمان إيجاد نظم معلوماتية م�ت

ن جميع الأنظمة الحكومية المتفرقة من التفاعل مع بعضها  الأول إيجاد آلية تُمكِّ
ي تفصل 

ال�ت الفارقة  )Interoperability(. فالعلمة  التشغيىلي  البعض وتوافقها 
الأنظمة  وترابط  تكاملية  ي 

�ن تتمثل  الرقمية  والحكومة  التقليدية  الحكومة  ن  ب�ي
ن المؤسسات الحكومية، وبما يمّكنها من إدارة تدفق البيانات وتبادلها  ونياً ب�ي إلك�ت
ي تضمن 

وتوكولت والمعاي�ي العالمية ال�ت ، وتسمح لها بتطبيق ال�ب ي
و�ن بشكل إلك�ت

أعىل مستويات الخدمة.

والمعاملت  السجلت  تتضمن  العموم،  ي 
�ن الحكومية  البيانات  قواعد  أن  وبما 

ة تعريفية  ن ، فإن توفر م�ي ن ي ترتبط إّما بأفراد أو مؤسسات يمثلها أفرد أو موظف�ي
ال�ت

)identifier( للسجلت يمكن أن تشكل حجر الأساس للتكامل الحكومي.

مارات،  الإ دولة  تجربة  هي  المجال  هذا  ي 
�ن العالمية  التجارب  أهم  ن  ب�ي ومن 

ي قواعد البيانات 
حيث تمّكنت الحكومة من منع ازدواجية السجلت وتكرارها �ن

إجراء  عند  رئيسي  تعريفي  كرمز  الشخصية  الهوية  لرقم  باعتمادها  الحكومية 
ي 

ي إدخال رقم الهوية �ن
ي الوقت نفسه، بدأت �ن

جميع المعاملت الحكومية. و�ن
 )Data-mapping( جميع قواعد بياناتها الحكومية من خلل عملية ربط البيانات
الشكل  أنظر  الهوية.  وإدارة  ي 

السكا�ن السجل  لنظام  التحتية  البنية  باستخدام 
.)12(
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برنامج مطابقة البيانات

طلب مطابقة بيانات

تعريف وتأكيد الهوية في
السجالت اإللكترونية 

مدى
اكتمال

الحد األدنى
من البيانات
بياناتالمطلوبة؟

غير مكتمل

المؤسسات الحكومية منظومة الهوية الرقمية

مكتمل
مؤسسة
حكومية

عدم إمكانية إتمام
عملية المطابقة

سجالت تم مطابقتها وتأكيدها بأرقام هوية فردية
مؤسسة
حكومية

بيانات

قواعد البيانات
الحكومية

البيانات التعريفية في السجالت اإللكترونية مثل اإلسم ورقم جواز السفر، إلخ.

قاعدة بيانات
السجل السكاني

مارات العربية  ي الإ
الشكل رقم )12(: عملية ربط قواعد البيانات الحكومية �ن

المتحدة

المشاريع  ن  ب�ي من  الثالث،  الفصل  ي 
�ن إليه  نا  أ�ش الذي   ” “سف�ي وع  م�ش ويعد 

ن أنظمتها  ابط ب�ي مارات من تحقيق التكامل وال�ت ي مكنت دولة الإ
اتيجة ال�ت الس�ت

لي 
الآ التحديث  وع  الم�ش هذا  خلل  من  استطاعت  حيث  الرئيسية.  الحكومية 

ي لسجلتها دون حاجة الأفراد إل مراجعة هذه المؤسسات كما كان عليه 
والآ�ن

ي السابق. أنظر أيضاً الشكل رقم 13.
الحال �ن

ن قدرات التخطيط واتخاذ القرار من  ي دعم وتحس�ي
وع �ن كما وساهم هذا الم�ش

الوقت  ي 
السكانية، و�ن الديموغرافية  كيبة  ال�ت توف�ي معلومات محدثة عن  خلل 

المعنية  الحكومية  الجهات  البيانات من خلل تحصيلها من  نفسه ضمان دقة 
ي تحقيق تقدم 

ي ساهمت �ن
وع من المشاريع ال�ت . ويعد هذا الم�ش ي

و�ن بشكل إلك�ت
مارات والمحافظة  ات نضج ممارسات الحكومة الرقمية بدولة الإ ي مؤ�ش

ملموس �ن
عىل المراكز الأول عالمياً وعربياً.
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سجالت شخصية

رقم الهوية (المرجع الرئيس)

المواليدالوفياتالزواجالطالقالتعليمالصحة
الواقعات
المدنية

بيانات الواقعات

إجراءات تحديث السجل السكاني
المعايير الدولية

وأفضل
 الممارسات

المرتبطة بسرية
وحماية للبيانات

موثوقية
البيانات،
وتوافق
األنظمة،
وخدمات

تحديثا آلية

المنصة اإللكترونية

وزارة
الداخلية

وزارة
العدل

وزارة
التعليم

الهيئات
 التعليمية

المحلية

وزارة
الصحة

وزارة
العمل

الهيئات
 الصحية
المحلية

نظام السجل السكاني

مارات العربية المتحدة ” بدولة الإ وع “سف�ي الشكل رقم )13(: م�ش
ي يتم تحديثها آلياً بهدف المحافظة عىل دقة 

بعض الواقعات المدنية ال�ت
ي ومنظومة الهوية الرقمية

وحداثة نظام السجل السكا�ن
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الفصل الخامس
البيانات الحكومية المفتوحة

كوسيلة لتطوير األداء الحكومي ومستوى الخدمات
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ي ممارسات 
ن أبرز التجاهات �ن مفهوم البيانات المفتوحة بات يعد واحداً من ب�ي

ي مشاريع التحول 
ة، بل وأصبح ركناً محورياً �ن ي السنوات الأخ�ي

القطاع العام �ن
 )Open Government( الرقمي، لتطبيق مفهوم البيانات الحكومية المفتوحة
ي 

ي تع�ب عن مستوى الشفافية وآليات التدقيق والرقابة العامة والمساءلة �ن
وال�ت

عمل الأجهزة الحكومية.

وإعادة  لستخدامها  للجميع  المتاحة  “البيانات  إل  المفتوحة  البيانات  وترمز 
ها دون قيود.” ن�ش

وتش�ي الدراسات والممارسات الحالية بأن استخدام ممارسات البيانات المفتوحة 
تطوير  ي 

�ن وتساهم  الخدمات  ومستوى  الحكومة  أداء  من  تعّزز  أن  شأنها  من 
إل جانب  المجتمع ورفاهيته،  متطلبات  تتمحور حول  إبتكار  أك�ش  نماذج عمل 

ي دعم التحولت القتصادية وتعزيز المقومات التنافسية.
مساهمته �ن

كما أن الدراسات والستطلعات العالمية عن ممارسات الحكومة الرقمية، باتت 
ومدى  إليها،  الوصول  وإمكانية  للبيانات،  إتاحتها  أساس  عىل  الدول  تصنف 

ن الحكومي والخاص. ي القطاع�ي
ي تطوير الخدمات �ن

حداثتها والستفادة منها �ن

ي لممارسات البيانات 
الشكل رقم )14( يوضح الخارطة العالمية بالتمثيل اللو�ن

المفتوحة.

)Open Data( البيانات المفتوحة
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ي مجال البيانات المفتوحة 49
الشكل رقم )14(: الممارسات العالمية �ن

ي مجال البيانات الحكومية 
ي لديها ممارسات متقدمة �ن

* الظلل ذات اللون الأخرصن الداكن تش�ي إل الدول ال�ت
المفتوحة
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البيانات  ي 
ي ثمار الستثمار �ن

المتقدمة بدأت بج�ن وتؤكد الدراسات، بأن الدول 
ي انعكست عىل أداء وتنافسية القطاع القتصادي. فوفقاً لتقرير 

المفتوحة وال�ت
الإجمالية  القتصادية  القيمة  بأن  ن  يب�ي  ،)McKinsey( ي  ن ماكي�ن كة  عن �ش صدر 
أمريكي  دولر  تريليونات   3 يزيد عىل  بما  تقدر  المفتوحة  البيانات  عن  الناتجة 
ي الوليات المتحدة وحدها.50 واشتمل التقرير عىل دراسة تأث�ي 

سنويّاً، وذلك �ن
التعليم  تضمنت  مختلفة  حيوية  قطاعات  عىل  المفتوحة  البيانات  ممارسات 
والنفط  الستهلكية  والمنتجات  التمويل  وخدمات  الصحية  والرعاية  والنقل 

والغاز والكهرباء. أنظر أيضاً الشكل رقم )15( أدناه.

ة (بالمليار دو�ر) عوائد القيمة المحتملة للبيانات الكب��

التعليم

النقل

المنتجات ا�سته�كية

الكهرباء

الغاز والنفط

الرعاية الصحية

تمويل ا��فراد

المجموع

 1,180 - 890

920 - 720

1,470 - 520

580 - 340

510 - 240

450 - 300

280 - 210

5,390 - 3,220

البيانات المالية هنا مبنية ع� سيناريوهات إمكانات 
البيانات المفتوحة و� تغطي قياساً شمولياً للقيمة 

. � � هذين القطاع��
المضافة الحقيقية ¡�

ي قطاعات مختلفة
الشكل رقم )15(: العوائد المحتملة للبيانات المفتوحة �ن

ي العالمي ن المصدر: معهد ماكي�ن

الأهمية  إيلئها  يمكن تجاهلها، بل تستوجب  القتصادية ل  العوائد  مثل هذه 
الكافية وإدراجها ضمن مستهدفات مشاريع الحكومة الرقمية وربطها بالأهداف
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ي عام 
ي وأطلقت �ن طار الذي تبنته دول التحاد الأورو�ب التنموية الوطنية. وهو الإ

والخاصة  الحكومية  المؤسسات  من  المفتوحة  للبيانات  ونية  إلك�ت بوابة   2017
البحوث  مراكز  لدعم  لأغراض  استخدامها  يمكن  ي 

وال�ت  ،28 الـ  التحاد  بدول 
والدراسات، ولأغراض تجارية وربحية. الشكل رقم 16 أدناه يعطي بعض الأمثلة 

. ي ي دول التحاد الأورو�ب
للعوائد القتصادية المتوقعة من البيانات المفتوحة �ن

حجم السوق والقيمة 
المضافة كنسبة
مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي

٣٢٥ مليار يورو حجم السوق 
(المباشر) للفترة من 

٢٠١٦-٢٠٢٠

٣٦,٩٪ زيادة في حصة الناتج 
المحلي اإلجمالي بين 

٢٠١٦-٢٠٢٠

عدد الوظائف في 
سوق العمل

١٠٠ ألف وظيفة تخصصية 
في البيانات المفتوحة في 

٢٠٢٠

٧,٣٪ متوسط ارتفاع 
الوظائف التخصصية في 

البيانات المفتوحة

توفير التكاليف في 
القطاع العام

١,٧ مليار يورو حجم التوفير 
في تكاليف اإلدارة العامة 
في دول االتحاد في ٢٠٢٠

عوائد الكفاءة 
واإلنتاجية

إمكانية إنقاذ األرواح بفضل 
إمكانات االستجابة السريعة

٢,٥٤٩ ساعة عمل يمكن 
توفيرها في البحث عن 

مواقف السيارات

01020304

الشكل رقم )16(: العوائد القتصادية المتوقعة من البيانات المفتوحة

ي ي دول التحاد الأورو�ب
 �ن



ابتكار  الحكومية عىل  الأجهزة  تساعد  أن  يمكن  المفتوحة  البيانات  المجمل،  ي 
�ن

ي تطوير منظومات عملها وعلقاتها مع الأطراف المرتبطة 
أفكار جديدة تسهم �ن

ي ابتكار 
بداع ع�ب التوظيف الأمثل للبيانات �ن بها، وتشجيع البحوث العلمية والإ

خدمات جديدة ذات قيمة مضافة. أنظر أيضاً الشكل رقم )17(.

ن  ب�ي اكة  وال�ش التعاون  تعزيز  ي 
�ن يسهم  أن  شأنه  من  البيانات  مشاركة  أن  كما 

دوره  ممارسة  عىل  الأخ�ي  وتشجيع  الخاص،  والقطاع  الحكومية  المؤسسات 
وتطوير نماذج ونظم معلوماتية مفيدة يمكن أن تفتح المجال نحو توليد فرص 

استثمارية واقتصادية جديدة.

إنشاء
القيمة

المضافة
إعادة التوزيع

شاركة
الم

قابلية إعادة
االستخدام

التوافر
وإمكانية
الوصول

شاركة
الم

قابلية التشغيل البيني

الشكل رقم )17(: أبعاد البيانات المفتوحة
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الفصل السادس
ر العالم البيانات الضخمة: تكنولوجيا حتمًا ستغيِّ
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ة من البيانات المنظمة وغ�ي المنظمة،  تش�ي البيانات الضخمة إل مجموعة كب�ي
نتاج معلومات ذات قيمة. وتش�ي الدراسات بأن البيانات  ي يمكن استخدامها لإ

وال�ت
مكانات وقدرات الحكومات  ي إضافة أبعاد جديدة لإ

الضخمة يمكن أن تساهم �ن
اف المستقبل. بتكار واست�ش نتاجية والإ من حيث مستويات الإ

بمقدورها  أن  الضخمة،  بالبيانات  المرتبطة  العالمية  الممارسات  أثبتت  وقد 
ن العام والخاص من حيث تقديم  ي القطاع�ي

ات اقتصادية هائلة �ن إحداث تأث�ي
كفاءة  ورفع   )customized services and solutions( وتخصيصها  الخدمات 

توزيع الموارد، وإنشاء القيمة المضافة.

ي 
ن مدى مساهمة ممارسات البيانات الضخمة �ن أنظر الشكل رقم )18( والذي يب�ي

. ي الناتج المحىلي الأمريكي
القطاعات المختلفة �ن

)Big Data( البيانات الضخمة

منخفضمؤشر القيمة المحتملة للبيانات الضخمةمرتفع

فع
مرت

فة
ختل

لم
ة ا

ظم
ألن

ن ا
 م

ت
انا

لبي
ى ا

عل
ل 

صو
لح

ة ا
ول

ه
س

شر 
مؤ

ونية لك�� الحواسيب والمنتجات ا��

المعلومات

العقارات

كات إدارة ال��

تجارة الجملة

تجارة التجزئة

الموارد الطبيعية

خدمات الكهرباء والغاز وال�ف الصحيموفرو خدمات الرعاية الصحية

التصنيع

الخدمات المهنية

الفنادق والمطاعم

دارية الخدمات ا��

البناء

خدمات أخرى

فيه الفنون وال��

الخدمات التعليمية
الحكومة

� التمويل والتأم��

النقل والتخزين

ي القتصاد الأمريكي
الشكل رقم )18(: إمكانات البيانات الضخمة �ن

ي إجمالي الناتج المحلي
 * تمثل حجم الدائرة إل المساهمة النسبية �ن
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ي مجالت التكنولوجيا، بأن 
كة  )IDC( الستشارية المتخصصة �ن ويقدر تقرير ل�ش

ي جميع أنحاء العالم ستنمو من 130.1 مليار دولر 
إيرادات البيانات الضخمة �ن

ي عام 2020، أي بمعدل نمو 
ي عام 2016 إل أك�ش من 203 مليارات دولر �ن

�ن
سنوي مركب قدره %11.7. 

ي بأن القيمة السوقية الإجمالية للبيانات الضخمة  ن كة ماكي�ن كما يوضح تقرير ل�ش
ي السنوات القليلة المقبلة.

قد تصل إل 5.1 تريليون دولر �ن

ي تعاملت مع البيانات 
وبشكل عام، فإن الآراء العالمية العامة للمؤسسات ال�ت

كة  ل�ش حديثة  دراسة  ففي  جداً.  ي  إيجا�ب والخاص  العام  ن  القطاع�ي ي 
�ن الضخمة 

ي أجرت 
أكسن�ش )Accenture( الستشارية، شملت العديد من المؤسسات ال�ت

العائد  أن  المسؤولون  فيها  أكد  الضخمة،  البيانات  مجال  ي 
�ن أك�ش  أو  وعاُ  م�ش

ة وصل إل نسب تفوق 92%، كما وأن 89% من  ي البيانات الكب�ي
من الستثمار �ن

الردود أجمعت عىل أن هذه المشاريع كانت هامة جداً لنجاح أعمالهم وتطورها 
ي 

ة كان لها دور ثوري �ن وربحيتها. وأكدت 85% من الردود عىل أن البيانات الكب�ي
إعادة تهيئة وتطوير الأعمال لمؤسساتهم.



ي توظيف البيانات الضخمة تعد من 
تجربة مدينة لندن خلل أولمبياد 2012 �ن

ة. فقد استطاع قطاع المواصلت من جمع معلومات  ن التجارب العالمية المتم�ي
ي حركة 

ي تطوير خطط للتحكم �ن
عن الطرقات والأماكن المزدحمة واستخدامها �ن

ة الذروة. الس�ي خلل ف�ت
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وس زيكا )Zika( الذي أُكتشف  ي منع انتشار ف�ي
تجربة منظمة الصحة العالمية �ن

ي أمريكا الشمالية مثال مث�ي أيضاً. حيث قامت المنظمة بجمع وتحليل البيانات 
�ن

،  لتقدير المساحات والمناطق  ن )الضخمة( الديموغرافية والجيوغرافية للمصاب�ي
انتشاره.  ومنع  عليه  السيطرة  إحكام  ثم  ومن  وس  الف�ي من  رة  المترصن السكانية 
من  العديد  عىل  والقضاء  حرص  من  المنظمة  استطاعت  الطريقة،   وبنفس 
 Dengue(الضنك ى  وُحمَّ  ،)Ebola(إيبول مثل  ة؛  الخط�ي والأمراض  وسات  الف�ي

.)Seasonal Flu( نفلونزا الموسمية fever(، والإ
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ي بناء 
وقد بدأت كث�ي من الحكومات تتجه إل العتماد عىل البيانات الضخمة �ن

التحديات  العديد من  تواجه  زالت  ما  أنها  إل  القرارات،  واتخاذ  اتيجيات  الس�ت
ي هذا المجال.  الجدول رقم )1( يوضح بعًضا من هذه 

تها �ن ي تعرقل مس�ي
ال�ت

التحديات.

ي تواجه ممارسات تطبيق البيانات الضخمة
الجدول رقم )1(: التحديات ال�ت

الوصف التحدي #

أبرز  من  البيانات  تحليل  ومهارات  علوم  ي 
�ن التخص�ي  النقص  يعد 

التقارير  وبحسب  العالم.  حول  المؤسسات  تواجهها  ي 
ال�ت التحديات 

العالمية، فإن الوليات المتحدة الأمريكية وحدها تواجه نقًصا يصل 
من  وأك�ش  البيانات،  تحليل  ي 

�ن تخصصية  ة  بخ�ب موظف  ألف   200 إل 
عمليات  عىل  بناء  القرارات  واتخاذ  فهم  بمهارات  موظف  مليون   1.5

التحليل.50

نقص المهارات 
التخصصية

1

ما زالت المؤسسات حول العالم تفتقر إل تكوين فهم دقيق لكيفية 
ي مبادرات البيانات الضخمة، وتحديد المتطلبات عىل النحو 

وع �ن ال�ش
الأمثل، وتحويل البيانات من قواعد بياناتها إل معلومات ثم إل فرص 

تطويرية ذات جدوى.

الفتقار إل استيعاب 
ورسم الصورة الكلية

2

ي ما زالت تعتقد بأن عمليات التخطيط 
هناك الكث�ي من المؤسسات ال�ت

ات الشخصية للأفراد، ول يرون  وصنع القرار يقوم عىل الحدس والخ�ب
ي مشاريع تحليل البيانات أو الستثمار فيها.

نفعاً �ن

المقاومة من داخل 
المؤسسة

3

دارات تكنولوجيا المعلومات  وكة لإ كث�ي من هذه المشاريع ما زالت م�ت
المنتج  ات  ن ّ َم�ي عن  المورد  يسوقه  ما  عىل  يركزون  بدورهم  والذين 
نجاز  بالإ اهتماماً  أك�ش  الأغلب  ي 

�ن الموردين  نجد  أننا  حيث  وإمكاناته، 
ي هذه المشاريع يجعلها 

ن التكنولوجي �ن ك�ي ال�يع والربحية. كما أن ال�ت
ن التصميم الهيكىلي لهذه الأنظمة ورؤية  تفتقر إل وجود رابط حقيقي ب�ي
الجهات  ي ظل غياب ومشاركة 

اتيجية، و�ن المؤسسة ومستدفاتها الس�ت
ي مرحلة وضع وقياس المتطلبات الفنية.

المعنية �ن

التنفيذ من جانب 
المورِّد

4

مجيات ذات ملكية  الفنية المعقدة مصممة ب�ب ما تكون الأنظمة  غالباً 
الأطر  كات  ال�ش هذه  وتتجنب   ،)Proprietary Software( احتكارية 
مرونة  من  يحد  ما  وهو   ،)Open Frameworks( المفتوحة  الحرة 
وقابلية هذه الأنظمة لتكييفها أو تغي�ي هيكليتها لتتناسب مع متطلبات 

المؤسسات بسهولة.

الحلول التكنولوجية 
ذات الملكيات المسجلة

5

ي المؤسسات من حيث هياكلها الفنية وجودة وحوكمة 
اختلف الأنظمة �ن

أفضل  أو  موحدة  حلول  هناك  تكون  أن  يمكن  ل  بأنه  ي 
تع�ن بياناتها، 

الممارسات يمكن مقارنتها مع تجارب أخرى.

عدم وجود مقارنة 
معيارية

6
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ة تنافسية  ن ومن ثم، فإن مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة البيانات وتحقيق م�ي
وقيمة مضافة منها، يستلزم من الحكومات تطوير خطط وطنية للبيانات برؤى 
ن آليات الوصول إل البيانات  اتيجية وشمولية تعمل من خللها عىل تحس�ي اس�ت
ن الحكومي والخاص. ول بد من وضع مستهدفات  وتشجيع مشاركتها من القطاع�ي
ي لمفهوم تكوين “القيمة” من البيانات، 

اتيجية واضحة عىل المستوى الوط�ن اس�ت
ي 

�ن التطويرية  للمتطلبات  تلبيتها  بمدى  المبادرات  هذه  نتائج  قياس  ومتابعة 
الحالية  والوطنية  التنموية  والأهداف  القتصادية  الأعمال  وبيئات  المؤسسات 

والمستقبلية.
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ي نضج ممارسات الحكومة 
ن الوصول لمستويات متقدمة �ن هناك ارتباط وثيق ب�ي

الواقع،  حقيقة  ي 
�ن نراه  ما  ولكن  المعرفة.  إدارة  مفاهيم  تطبيق  ن  وب�ي الرقمية 

بأن معظم هذه الممارسات تركز عىل الجوانب الإجرائية والعمليات والتقنيات 
ي نطاقات محصورة. ومن الملحظ عالمياً بأن 

ها �ن لتوثيق المعارف وتخزينها ون�ش
ن  المنتج�ي بالأفراد  المرتبطة  للأبعاد الأخرى  الممارسات قلما تولي اهتماماً  هذه 

ي التطوير والبتكار.
لهذه المعارف أوالستفادة من هذه المعارف �ن

دارة  اتيجيات الحكومة الرقمية إل أن تولي اهتماًما للأبعاد الستة لإ وتحتاج اس�ت
بكيفية  الأبعاد  ترتبط هذه  أدناه، حيث   20 رقم  الشكل  ي 

�ن والمبينة  المعرفة، 
ها والستثمار فيها بهدف البتكار والتطوير. جمع وإنشاء المعارف ون�ش

)Knowledge Management( إدارة المعرفة

دارة المعرفة 60 ي لإ
طار الوط�ن الشكل رقم )20(: الإ

االقتصاد

أبعاد ممارسات
إدارة المعرفة

رأس المال
البشري

إدارة االبتكار

الثقافة
المؤسسية
والوطنية

تكنولوجيا
المعلومات

إمكانية

القيم والثقافةالمؤسسيةالمعرفة

المفاهيم

التطبيقات المعرفة

المعرفة

التطبيقات

المعرفةالخدمات

الوصول
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ن مفاهيم وممارسات  اً ب�ي ينبغي أن توفر مثل هذه الأطر ربط مبا�ش وإجمالً، 
ثم  ومن  العام.  بشكله  والقتصاد  الخدمات  تطوير  ي 

�ن ها  وتأث�ي المعرفة  إدارة 
اتيجيات الحكومية المزيد من الهتمام لمكونات النظام  ينبغي أن تولي الس�ت
ي، وإدارة البتكار، والستخدام  : تنمية رأس المال الب�ش ي

يكولوجي المتمثلة �ن الإ
إدارة  لتوجيه  وجماعية  وطنية  ثقافة  وتطوير  المعلومات،  لتكنولوجيا  ي 

السيا�ت
ن رقم 21 و 22. المعرفة. أنظر أيضاً الشكل�ي

ن نجاح الحكومة الرقمية وممارسات إدارة  الشكل رقم )21(: العلقة ب�ي
المعرفة 6

6.  Abu-Shanab and Shehabat )2018(

مؤرشات نجاح الحكومة
الرقمية

خدمات رقمية سلسلة وسهلة

ارتفاع املشاركة الرقمية

تحسن األداء الحكومي

النمو االجت�عي

زيادة مستوى الشفافية

تطور أنظمة الحوكمة

البنى التحتية للحكومة الرقمية

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

شبكة اإلنرتنت والشبكات الداخلية

أنظمة إدارة املعلومات

محركات البحث

البوابات املعرفية

البنية التحتية التنظيمية

اللوائح والقوان�

اإلجراءات

قواعد العمل وامل�رسة

البيئة االجت�عية

الثقاقة املؤسسية

أنظمة إدارة املعرفة
تطوير اإلجراءات

جمع البيانات واملعلومات

آليات التحقق والتدقيق

التوثيق والتخزين

النرش

إعادة االستخدام

املشاركة

أصحاب العالقة
واالرتباط

(املؤهالت والسلوك)

املواطن�

األع�ل

املوظف�

اإلدارة



الشكل رقم )22(: أبعاد إدارة المعرفة

والرأي العالمي اليوم يش�ي إل أن نجاح مشاريع الحكومة الرقمية يعتمد عىل 
دارة المعرفة، واعتبارها جزءا  ي تطوير بيئات مشجعة ومستدامة لإ

مدى النجاح �ن
ورة أن تقوم المؤسسات  ل يتجزأ من عمل الأجهزة الحكومية. وهو ما يدعو إل رصن
البيئات  لتطوير  الرقمي  التحول  مشاريع  ي 

�ن جاد  وبشكل  بالهتمام  الحكومية 
القتصادية  التنمية  ي 

�ن من خللها  وتساهم  معارفها،  ومشاركة  نشاء  لإ الداعمة 
والجتماعية. وبمثل هذه الرؤى فقط يمكن أن تقدم مشاريع الحكومة الرقمية 
ي من أيدي عمل  فرصة حقيقة لتطوير الخدمات الحكومية، ورأس المال الب�ش

ي مجتمعاتها.
ماهرة، ومستهدفات الشمول الرقمي �ن
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إدارة املعرفة: الخطط واألبعاد

البيئة املحيطة (الخارجية)

٧- املستوى

١- الرؤية االسرتاتيجية – الفريق القيادي

٤- لوائح املوارد٢- الثقافة املؤسسية٣- الهيكل التنظيمي
      البرشية

٦- قياس النتائج

املتعامل�

معاي£ التنافسية

الحكومة

اإلسرتاتيجي املؤسيس

٥- أنظمة تقنية
املعلومات واالتصاالت

البنى التحتية

املستوى املؤسيس

املوردين

الرشكاء

املؤسسات البحثية
والجامعات
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ي الواقع، تب�ش التطورات التكنولوجية ال�يعة بدخول الحكومات والمؤسسات 
�ن

أن  فيه  شك  ل  فمّما  أيضاً.  ثارة  والإ التحدي  شديدة  بأنها  توصف  قد  بمراحل 
التقنيات الناشئة ستلقي بالمزيد من الفرص والضغوط عىل كاهل الحكومات، كي 

ي أدائها لأدوارها والقيام بمسؤولياتها.
تصبح أك�ش ذكاًء وابتكاًرا �ن

ي 
ال�ت الحالية،  وقراطية  الب�ي الهياكل  من  النتقال  الحكومات  ن عىل  ولكن سيتع�ي

ن بنمط واهتمام مرتكز عىل الداخل التنظيمي إل هياكل مرنة أك�ش انفتاحاً  تتم�ي
نفس  وهو  المجتمع،  ومتطلبات  المواطن  احتياجات  حول  متمحورة  وتكون 

ي مشاريع التحول الرقمي.
التجاه الذي بدأت تسلكه الدول الناجحة �ن

ولكن ولكي يحدث ذلك، تحتاج الحكومات إل تطوير قدرات جديدة ونماذج عمل 
ض  يف�ت الرقمي  التحول  فمشاريع  والستجابة.  التكيف  إمكانات  تمنحها  مبتكرة 
  ، الحالي التشغيىلي  النهج  ي النتقال من 

أن تعمل عىل دعم جهود الحكومات �ن
 )Proactive( ي

الذي يميل إل التفاعل مع الأحداث )Reactive( إل أسلوب استبا�ت
ن  ف للمستقبل. ولن يحدث ذلك إل إذا قررت المؤسسات والحكومات ترك�ي مست�ش
ي تنشأ أك�ب النتائج، بدلً من القيام 

دوائر اهتماماتها عىل المحاور الأساسية وال�ت
ي وقت واحد. أنظر أيًضا الشكل )23(.

ة �ن بأشياء كث�ي

الخاتمة
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ن عىل تطوير الحلول الستباقية ك�ي الشكل رقم )23(: دائرة الهتمام وال�ت

ي بداية هذا الكتاب، بأنه وعندما صاغ ستانيسلفسكي مصطلح 
نا إليه �ن فكما أ�ش

من  الممثل  تمكن  وكلما  بأنه  ن 
ّ بَ�ي ين،  الع�ش القرن  أوائل  ي 

�ن الهتمام”  “دائرة 
التحكم  من  أفضل  وبشكل  استطاع  الهتمام،  دائرة  محتوى  وتصغ�ي  تضييق 
بدوره  قيامه  دقة  وبناء عىل مدى  )التمثيل(  التنفيذ  وأثناء مرحلة  ثم  أدائه.  ي 

�ن
بهدف ضبط  الدائرة  يقلص هذه  أو  يمدد  أن  للممثل  يمكن  وتفاعل جمهوره، 

ي مجريات الأحداث عىل الم�ح.
أداءه والتحكم �ن

ة  الكب�ي التكنولوجية  المشاريع  ي 
�ن وخاصة  الحكومات  فإن  ذلك،  غرار  وعىل 

ي تحقيق 
ها �ن ن والمعقدة، بحاجة إل تضييق دوائر اهتمامها، والتأكد من مدى ترك�ي

الأهداف. وقد تستخدم الحكومات مثل هذه المفاهيم كمنهجية لتقييم خياراتها 
ي نطاقات عمل 

المتاحة، ولتصميم مجموعات من الإجراءات الهادفة وتنفيذها �ن
ن المؤسسات الحكومية  ي أطر زمنية تتوزع الأدوار ب�ي

مجة للتنفيذ �ن محددة وم�ب
كافة.

دائرة القرار
معتمدة على

ما قد ترمي به
الظروف

دائرة القرار تتسم
بالمبادرة والرغبة

في االستعداد
للمستقبل

توجه وتركيزعلى البحث عن فرص جديدة 
والتخطيط بعيد المدى، واتخاذ اجراءات 

استبقاية للتحديات المحتملة.

تحركات وقرارت واجراءات تفاعلية؛ ردود 
أفعال لما يحدث في محيطها، والتغيير 

يأتي بعد األحداث
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هتمام ة والتجربة العملية، فإن العنارص الستة المكونة لدائرة الإ ومن واقع الخ�ب
ي هذا الكتاب، تمثل مجالت مؤثرة عىل تقدم مشاريع الحكومة الرقمية، وعىل 

�ن
تحقيق مستهدفات التحول من حيث فعالية وكفاءة الأداء العام. هذه المحاور 
ي الكتاب، بأن 

ستختلف حتماً مع مرور الوقت، ولكن الأساس الذي ندفع به هنا �ن
ن  ك�ي المؤسسات والحكومات ل بد وأن تكون لها دوائر الهتمام تساعدها عىل ال�ت

اتيجية. ي تنفيذ مشاريعها الس�ت
�ن

ن عىل  ك�ي نبهار وال�ت الإ أك�ش من مجرد  المؤسسات والحكومات تحتاج إل  كما أن 
الممكنات التكنولوجية، وينبغي عليها أن تبذل جهوداً متواصلة لإحداث تحول 
عىل المستوى الداخىلي أولً وإل أن تتمكن من التوسع خارج جدرانها؛ أي أنها 
يجب أن تعمل وتضمن تكامل وترابط أنظمتها الداخلية لجميع إداراتها وأقسامها 
يتعلق  فيما  خاصة  المنشودة  والفعالية  والكفاءة  الأداء  لمستويات  وتحقيقها 
باحتياجات متلقي الخدمة. عندئٍذ فقط سيكون بمقدورها التقدم نحو مفهوم 

الحكومة الذكية. أنظر - أيًضا - الشكل )24(.
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الشكل رقم )24(: تطور الحكومة الرقمية 23

تصميم الخدمات معتمد عىل تحقيق مستهدفات ونتائج واضحة
ن للخدمة ن عىل أنهم أك�ش من مجرد مستهلك�ي ويكون التعامل مع المستخدم�ي
ندماج بحيث تمنحهم قيمة ُمضافة واضحة، وتشجعهم عىل المشاركة والإ

ي مفهوم الحكومة 
كما ونؤكد هنا، بأنه ومن أجل تحقيق تقدم وتطور حقيقي �ن

الرقمية، ينبغي أن تكون نقطة البداية من الحكومة نفسها، ل أن تكون مبنية 
كات، كما وتحتاج الحكومات إل البتعاد عن العقلية  عىل ما تسوقه وتروج له ال�ش
ن عىل المشاريع بصفتها التكنولوجية، بل يجب أن  ك�ي ي تميل إل ال�ت

الفنية، ال�ت
تحقيق  عىل  الموضوعية  قدرتها  مدى  عىل  المشاريع  هذه  وتقاس  وتنفذ  تدار 

اتيجية للمؤسسة والوطنية. الأهداف الس�ت

الحكومة الرقمية

معلومات هادفة
دعم مراكز اتخاذ القرار والخطط 

االستراتيجية
بيانات ومعلومات آنية ودقيقة

تكامل وترابط بين األنظمة 
الحكومية 

تشجيع المجتمع لالستفادة من 
البيانات والمعلومات المنشورة

إدارة المعلومات
توافر المعلومات

استخراج البيانات من أنظمة 
المعلومات الحكومية

تطوير خطط استراتيجية للبيانات 
الحكومية المفتوحة

مشاركة البيانات على شبكة 
اإلنترنت

دعم الحوارات وورش العمل 
الحكومية

إنشاء قاعدة معلوماتية
مشاركة المعلومات على شبكة 

اإلنترنت

حكومة تتمحور حول احتياجات المواطن 
والمجتمع

(Personalised) بيانات مخصصة
خدمات حكومية متكاملة (٣٦٠ درجة)



ي مشاريع التحول 
ومن المهم أن تعي الحكومات بأنه ولتحقيق تقدم فعىلي �ن

ي ظل 
�ن دورها  تعريف  وإعادة  ها  تفك�ي تغي�ي طريقة  إل  بحاجة  فإنها  الرقمي، 

ات العالمية، ومن بعدها العمل عىل إعادة هندسة عملياتها  التطورات والمتغ�ي
ي دائرة مغلقة.

ومنظومات عملها. وإن لم تفعل ذلك، فإن ستجد نفسها تدور �ن

ت أينشتاين تلخص ما يتطلبه المستقبل: ومقولة أل�ب
ض  ي تع�ت

ال�ت نا، والتحديات  تفك�ي نتاج  اليوم هو  الذي نعيشه  العالم  “إن 
ي 

ن ساهمنا �ن طريقنا ل يمكننا حلها بنفس مستوى التفك�ي الذي كنا عنده ح�ي
إنشائها أول مرة”.

، لكي نتمكن من تطوير فهم  نحن بحاجة للرتقاء إل مستوى مختلف من التفك�ي
التحديات ومواجهتها  “واستباق  المستقبلية،  الحكومات  لدور  وتصور واضح 
حضارات  وبناء  الحكومي  العمل  تطوير  ي 

�ن تسهم  جديدة  وأفكار  بحلول 
نسان أساس التنمية العالمية.” 7 محورها الإ

الوزراء  المتحدة، رئيس مجلس  العربية  مارات  الإ نائب رئيس دولة  آل مكتوم  بن راشد  السمو محمد  7. مقولة لصاحب 
. ي حاكم د�ب
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- انتهي -



ف نبذة عن المؤل�

د. علــي محمــد الخوري هو مستشــار مجلــس الوحدة االقتصاديــة العربية بجامعة الــدول العربية، 
ورئيــس االتحــاد العربــي لالقتصــاد الرقمــي، وهــو مــن المســؤولين الحكومييــن فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وبخبــرة عمليــة تصــل إلــى ثالثــة عقــود أشــرف خاللهــا علــى تنفيــذ عــدد كبيــر 

من المشاريع االستراتيجية واألمنية والبنية التحتية الناجحة في القطاع العام.

يعد د. علي محمد الخوري من المفكرين والباحثين في مجال التطوير والتنمية، وفي مجاالت التنمية 
ــيما  ــة وال س ــاريع الحكومي ــتراتيجي وإدارة المش ــط االس ــي والتخطي ــر الحكوم ــتدامة، والتطوي المس
ــد  ــر العدي ــي، نش ــث علم ــاب وبح ــن ١٠٠ كت ــر م ــه أكث ــتراتيجية، ول ــة االس ــروعات التقني المش
منهــا بأرقــى دور النشــر العالميــة واألمــم المتحــدة ومنتــدى االقتصــادي العالمــي وجامعــة الدولــة 
العربيــة، وقــد تــم تكريمــه ومنحــه العشــرات مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة. وقــد تــم اختيــاره فــي 
الحكومــة  مجــال  فــي  العالــم  فــي  مؤثــرة  شــخصية   ١٠٠ أهــم  بيــن  مــن   ٢٠١٨ عــام 

الرقمية في قائمة يدعمها االتحاد األوروبي والمنتدى االقتصادي العالمي.

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــع التحدي ــل م ــة للتعام ــة مختلف ــر فكري ــات وأط ــوري منهجي ــّور د. الخ ــد ط وق
المنظمــات الحكوميــة، وتحســين تقديــم خدمــات القطــاع العــام. كمــا أن لــه الكثيــر مــن اإلســهامات 
الفكريــة التــي تتنــاول التحديــات الرئيســة التــي تواجــه اإلدارة فــي القطــاع العــام. كمــا أنــه باحــث 

نشط في مجال التنمية والتحول الرقمي، واالقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

عمــل د. علــي محمــد الخــوري كعضــو استشــاري فــي مؤسســات دوليــة مختلفــة مــن أبرزهــا األمــم 
المتحــدة واالتحــاد األوروبــي ومنتــدى االقتصــاد العالمــي، وشــارك فــي فــي إعــداد تقاريــر دوليــة 
مختلفــة لتطويــر حلــول للتصــدي للتحديــات العالميــة الكبــرى. كمــا عمــل مستشــاًرا خاًصــا لالتحــاد 
أمــن  تحالــف  فــي  استشــاري  وكمراقــب   ،٢٫٠  STORK مشــروع  فــي  األوروبــي 

الهوية (Identity Security Alliance) في أوروبا.

د. علــي محمــد الخــوري هــو زميــل وأســتاذ المعهــد البريطانــي للتكنولوجيــا فــي لنــدن، وحاصــل 
علــى شــهادة ب�لوريــوس العلــوم مــن جامعــة مانشســتر، وماجســتير العلــوم فــي إدارة 
المعلومــات مــن جامعــة النكســتر، ودكتــوراة الهندســة فــي إدارة المشــروعات االســتراتيجية مــن 

جامعة وريك في المملكة المتحدة.
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