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تمهيد

حول  الحكومات  تحاول  با�ستمرار،  المتقّلبة   القت�سادية  الظروف  خ�سم  في 

العالم الإيفاء بوعودها المتعلقة بتحقيق النمو القت�سادي، والتقّدم الجتماعي، 

الحكومات  العام. وعليه، تتجه  القطاع  انتاجية  الوطنية، ورفع  وال�سالمة  والأمن 

المكان  في  لمواطنيها  عامة  خدمات  لتقديم  الرقمية،  البتكارات  اإلى  المتميزة 

ويوؤكد  ور�ساهم.  م�ساركتهم  م�ستويات  رفع  �ساأنه  من  ما  المنا�سبين،  والزمان 

التحول  جوهر  تحتل  الرقمنة  اأن  حديثًا  اأك�سنت�سر  �سركة  اأجرته  الذي  البحث 

الحكومي، اإذ اإن اعتماد التقنيات الرقمّية في الحكومة يعود بفوائد عظيمة على 

المجتمع والقت�ساد. 

في  الريادية  الم�ستقبلية  الم�سارات  حول  الدرا�سة  هذه  اأك�سنت�سر  �سركة  اأجرت 

الخدمات الحكومية، والنتائج التي تو�سلت اإليها خا�سة بال�سركة. تمثل الدرا�سة 

ا�ستمرارية لجهود �سركة اأك�سنت�سر المعرفية الخا�سة بالحكومة الرقمية والبحوث 

»م�ستقبل  اأك�سنت�سر  مبادرة  من  جزءًا  باعتبارها  المجال،  هذا  في  المتوا�سلة 

ن�سج  لتقييم  �ساماًل  جهدًا  الدرا�سة  هذه  تعتبر  كما  العامة«.  الخدمات  تقديم 

والنرويج  والهند  واألمانيا  البرازيل  دول هي:   10 في  وتطّورها  الرقمية  الحكومة 

العربية  والإمارات  ال�سعودية  العربية  والمملكة  الجنوبية  وكوريا  و�سنغافورة 

تقدم هذه  الدرا�سة  وتقّيم هذه  المتحدة.  والوليات  المتحدة  والمملكة  المتحدة 

ماهية  حول  وعميق  واٍف  تحليل  اإجراء  اإلى  وتهدف  الرقمي،  التمّيز  نحو  الدول 

ال�سمات التي ُتمّيز الحكومات الرائدة في هذا المجال. 

تهدف  تحليلّية  فروع  ثالثة  من  يتكون  ومميز  فريد  منهج  على  الدرا�سة  تعتمد 

اإلى تقديم روؤية متكاملة حول م�ساهمة الرقمنة في اأداء الدولة، األ وهي درا�سة 

واإجمالي تجارب تقديم الخدمات  الرقمّية  الحالية للخدمات  التطبيق  م�ستويات 

الرقمية وم�ستويات ر�سا المواطنين. وعليه، قمنا بتقييم ال�ستراتيجيات الرقمّية 

للحكومات، واأجرينا مقارنة معيارية �ساملة للخدمات الحكومية المركزية، فقّيمنا 

من  الخدمات  م�ستخدمي  مكان  اأنف�سنا  و�سعنا  كما  نتائجهـا.  وعايّنا  اأداءها، 

وتقييمها.  المقدمة  الخدمات  نوعية  ا�ستك�ساف  بغر�ض  والموؤ�س�سات  المواطنين 

ف�ساًل عن ذلك، اأجرينا ا�ستبانة �سملت 5،000 مواطن في الدول الع�سر من اأجل 

معرفة م�ستوى ر�ساهم عن الخدمات الحكومية المقّدمة. 

ُتظهر الدرا�سة باأن التوجه نحو الرقمنة ا�ستعاد اأهميته في اأجندات الحكومات، 

اأجندات  وُتر�ّسخها في  الرقمّية  ا�ستراتيجياتها  الرائدة على  الحكومات  ُترّكز  اإذ 

بالقدرات  الأمد  طويل  ال�ستثمار  في  ت�ستمر  وهي  لديها.  العام  الإ�سالح 

من  ال�ستفادة  على  عالوة  والت�سالت،  المعلومات  بـتقنية  الخا�سة  الأ�سا�سية 

المتنقلة  والأنظمة  الجتماعية  ال�سبكات  في  المتمثلة  الجديدة  التقنيات  قوة 

ويوؤدي  ال�سحابية«.  و»الحو�سبة  ال�سخمة«  و»البيانات  البيانات  تحليل  واأنظمة 

ورفع  حكوماتهم  مع  وتفاعلهم  المواطنين  ر�سا  م�ستويات  تنامي  اإلى  ذلك   كل 

م�ستوى اأداء الحكومات. 

والخبراء  الحكومات  لقادة  به  موثوقًا  مرجعًا  الدرا�سة  هذه  ت�سبح  باأن  ناأمل 

من  ال�ستفاده  وكيفية  الرقمي  م�سارهم  فهم  على  ي�ساعدهم  العام،  القطاع  في 

العامة  الخدمات  وتقديم  المواطنيين  مع  التفاعالت  لتعزيز  الرقمية  البتكارات 

وتحقيق  والمجتمع  الحكومة  بين  العالقة  وتعزيز  وكفاءة  فاعلية  اأكثر  نحو  على 

تنمية م�ستدامة ومتوازنة. 

د. خالد بن عثمان اليحيى

المدير التنفيذي

ال�ست�سارات الإدارية وال�ستراتيجية

اأك�سنت�سر، ال�سرق الأو�سط

برنارد لو ما�سون

المدير التنفيذي الدولي

ال�ست�سارات الإدارية وال�ستراتيجية

ال�سحة والخدمات العامة

اأك�ست�سر
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التنفيذي الملّخ�ض 

اأحدثت التقنيات الرقمّية الجديدة المعتمدة على ال�سرعة والتنقل تغّير في اأنماط 

حياتنا وعملنا وتوا�سل بع�سنا مع البع�ض الآخر، فهي تتيح للحكومات فر�سًا غير 

م�سبوقة ُتمّكنها من اإحداث اإ�سالح جذري في بيروقراطياتها المعقدة لكي ت�سبح 

الحكومات  كثير من  اأطلقت  وقد  المواطنين.  وتركيزًا على  وابتكارًا  ن�ساطًا  اأكثر 

ا�ستراتيجيات رقمّية على مدى الثالث �سنوات الما�سية، غير اأن هناك تباينًا في 

التقنيات  من  منظومة  ي�سم  عامًا  م�سطلحًا  كونها  من  ابتداء  الرقمّية  مفاهيم 

ال�سخمة  والبيانات  البياني  التحليل  واأنظمة  التنقلية  الأنظمة  )مثل  وتطبيقاتها 

والحو�سبة ال�سحابية(، و�سوًل اإلى كونها اأ�سلوبًا جديدًا لتقديم الخدمات العامة 

خا�سة  تجارب  حاليًا  الحكومات  بع�ض  تجري  رقمي.  لمجتمع  �سموليًا  ونموذجًا 

هذه  فبداأت  التقنيات  اأحدث  على  ترتكز  الخدمات  لتقديم  ابتكارية  بـنماذج 

النماذج تغير طريقة عمل الحكومات.

جذب المواطنين الرقميين

يتيح  ما  والحكومة،  المواطنين  بين  العالقة  تحويل  في  الرقمّية  الموجة  بداأت 

نحو  على  المقدمة  الخدمة  جودة  وتعزيز  المواطنين  م�ساركة  تعميق  للحكومات 

باأن  اأك�سنت�سر  اأجرته �سركة  الذي  الرقمي«  المواطن  نب�ض  »م�سح  ويوؤّكد  كبير. 

الخدمات  اإلى  للولوج  الرقمّية  القنوات  ا�ستخدام  لون  ُيف�سّ المواطنين  غالبية 

لدى  العامة  والثقة  والم�ساءلة  الم�ساركة  م�ستويات  تت�ساعد  و�سوف   .
1
العامة

اإمكانية  وت�سمن  رقمنتها  الحكومات  فيه  ُتنّمي  الذي  الوقت  في  المواطنيين، 

ا�ستخدام غالبية مواطنيها للقنوات الرقمية. 

اإعادة ابتكار الحكومة رقمياً

متميزة  خدمات  بتقديم  مواطنيها  مطالبة  العالم  في  الحكومات  معظم  اأدركت 

القنوات  ببناء  لذلك  الحكومات  وا�ستجابت  المتنوعة،  احتياجاتهم  على  تركز 

الرقمية ونماذج الخدمة الجديدة وتح�سينها. وبـف�سل ذلك تّمكنت الحكومات من 

�سّد الفجوة بين ت�سخي�ض الم�ساكل والحتياجات وو�سع الحلول من خالل نظام 

بيئي للخدمات العامة تحدده متطلبات المواطن ورغباته. وُتظهر درا�سات �سركة 

واقت�سادها  الدول  تناف�سية  تعزيز  في  الملمو�سة  النظام  هذا  فوائد  اأك�سنت�سر 

.
2
ف�ساًل عن جودة الحياة فيها )انظر ال�سكل »1«(

)http://www.accenture.com/in-en/Pages/insight-digital-citizen-pulse-survey-summary.aspx(»اأن�سئها و�سوف ياأتون«
1

)http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Achieving-Digital-Excellence-in-Public-Service-US.pdf( »تحقيق التمّيز الرقمي في الخدمات العامة«
2

ال�سكل رقم )1(
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تعتمد جودة اأداء الحكومة على ابتكار خدمات ذات اإنتاجية وكفاءة عالية وتقديمها 

للمواطنين، فتتيح التقنيات الحديثة مثل الأنظمة المتنقلة وال�سبكات الجتماعية 

م�سارات  ال�سحابية  والحو�سبة  المعلوماتية  التحليل  واأنظمة  الكبيرة  والبيانات 

جديدة للحكومات تقود ال�سالحات العميقة للخدمات والعمليات والتقنيات.

ما هي الحكومة الرقمية؟

للتوا�سل  الإلكترونية  القنوات  دور  تفعيل  على  بقدراتها  الرقمّية  الحكومة  تعرف 

وتعزيز  المقدمة،  الخدمات  عن  المواطنين  ر�سا  تح�سين  بغر�ض  والم�ساركة 

ورفع  والثقة،  الم�ساركة  من  جديدة  م�ستويات  وخلق  القت�سادية،  التناف�سية 

اإنتاجية الخدمات العامة. وت�سمل الحكومة الرقمّية مجاًل كاماًل من الرقمنة - 

ابتداًء من الرقمنة الأ�سا�سية للخدمات العامة، و�سوًل اإلى رقمنة البنية التحتية 

والحوكمة والعمليات، بما في ذلك التحّول الالزم في مكاتب الخدمة المبا�سرة 

والمكاتب الإدارية لتقديم نموذج الخدمة الجديد. 

العنا�سر الأ�سا�سية للدرا�سة

مع  التفاعل  اإلى  با�ستمرار  يتطّلعون  العالم  اأرجاء  في  المواطنون  كان  ما  اإذا 

نوع  وما  الطموح؟  هذا  لتلبية  الحكومات  جاهزية  مدى  فما  الرقمية،  الحكومة 

حكوماتهم؟  من  فعليًا  المواطنون  يتوّقعها  التي  الرقمية  والتفاعالت  الخدمات 

رغبة  مدى  وما  الرقمي؟  التطّور  م�ستويات  بخ�سو�ض  قوله  باإمكاننا  الذي  وما 

الحكومات في ال�ستثمار في التقنيات والأدوات الرقمّية ون�سرها لتقديم الخدمات 

العامة في الم�ستقبل؟ 

تعتبر هذه الدرا�سة محاولة لالإجابة عن الأ�سئلة ال�سابقة من خالل قراءٍة وتفح�ضٍ 

البرازيل  هي:  دول،   10 في  للحكومات  الرقمي  والأداء  ال�ستراتيجية  لالأهداف 

واألمانيا والهند والنرويج و�سنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة العربية ال�سعودية 

)لمعلومات  المتحدة  والوليات  المتحدة  والمملكة  المتحدة  العربية  والإمارات 

اأوفى عن هذه الدرا�سة ومنهجيتها، راجع الملحق »1«(.

ثالثة  بين  الجمع  خالل  من  الرقمية  للحكومة  متكاملة  نظرة  درا�ستنا  تتبّنى 

موؤ�سرات رئي�سية:

ال�ستراتيجيات 	  على  بـالتعرف  الرقمي«  والن�سج  »التطور  موؤ�سر  يقوم 

الرقمّية في الدول الم�ستهدفة ويقّدم �سياقًا اإجماليًا ل�ستراتيجية الحكومة 

العامة  الخدمات  بتقديم  الخا�سة  ولــالأدوات  وبرنامجها،  للدولة  الرقمّية 

فيها، ولخريطة التمّيز الرقمي الخا�سة بها.

م�ستويات 	  بدرا�سة  العامة«  الخدمات  مع  المواطن  »تجربة  موؤ�سر  يقوم 

التطبيق الحالية للخدمات الرقمّية واإجمالي تجارب ال�ستخدام.

اإجمالي م�ستويات الر�سا تجاه 	  »م�سح ر�سا المواطن« بقيا�ض  يقوم موؤ�سر 

الخدمات الحكومية لدى 5،000 مواطن في الدول الع�سر.

لأو�ساعها  تبعًا  فئات  اإلى  الدول  بتق�سيم هذه  قمنا  الم�ستهدفة،  الدول  لت�سنيف 

القت�سادية وا�ستحقاقاتها الرقمّية واأهدافها ال�ستراتيجية للتحول الرقمي. اأما 

تقلي�ض  ت�ستهدف  التي  المقت�سدة، وت�سم القت�سادات  الدول  الأولى فهي  الفئة 

النفقات الحكومية لموازنة الميزانية وبالتالي ين�سّب التركيز في البرامج الرقمّية 

ب�سورة رئي�سة على جدوى التكلفة. اأما الفئة الثانية فهي »البّناءة«، وت�سم الدول 

التي ترّكز على بناء البنية التحتية الأ�سا�سية وتعزيزها ورقمنة الخدمات العامة 

اأما  نائية.  واأحيانًا  كبيرة  �سكانية  فئات  مع  التوا�سل  تحقيق  عن  ف�ساًل  الرئي�سة 

الفئة الثالثة فهي فئة الدول المعّززة، وت�سم الدول التي ت�ستمر في ال�ستثمار في 

�سكانية  اقت�ساد قوي وم�ساركة  الرقمّية يدعمها  العامة  الخدمات  تح�سين ن�سج 

رقمّية )انظر ال�سكلين 2 و3(.

ال�سكل رقم )2(

المقت�سدة والبّناءة والمعّززة
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ال�سكل رقم )3(

الت�سنيف الإجمالي للدول )مجموع مجمل الموؤ�سرات(

7.4Singapore

7.3Norway

6.7UAE

6.0South Korea

5.9Saudi Arabia

5.9United States

5.7United Kingdom

5.4India

4.7Germany

4.3Brazil

نتائج الدرا�سة

على  التركيز  الدرا�سة  �سملتها  التي  الع�سر  الدول  في  الحكومات  معظم  اأعادت 

من  الرقمّية  المزايا  من  ال�ستفادة  في  الدول  هذه  وت�ستمر  الرقمّية.  اأجنداتها 

المواطن،  والتركيز على  الروؤى وال�سرامة ال�ستراتيجية،  المحافظة على  خالل 

وعلى التطبيق ال�سحيح. 

ما  الثالثة،  الموؤ�سرات  في  المعززة  الدول  فئة  من  والنرويج  �سنغافورة  تقدمت 

جعلهما دولتين رائدتين بو�سوح في فئة الدول التي �سملتها الدرا�سة. اأما الدول 

في فئة الدول المقت�سدة فتحتل مرتبة اأدنى ب�سبب انخفا�ض نتائجها في م�سمار 

ر�سا المواطن، وربما يعود ذلك اإلى برامج التق�ّسف الكبيرة التي قد ُيعتقد باأنها 

ا�ستراتيجيتها  �ساأن  من  ذلك،  ومع  الخا�سة.  الحكومية  ال�سرورات  مع  تتما�سى 

منا�سب  نحو  على  ُتهّيئها  اأن  جدًا  المتطّورة  التحتية  وبنيتها  الوا�سحة  الرقمّية 

للم�ستقبل. 

الرقمنة،  عبر  النمو  تعزيز  فكرة  وال�سعودية  الإمارات  مثل  البّناءة  الدول  تعتنق 

تهيئها لال�ستمرارية  تحتية متطورة  وبنية  وا�سحة  ا�ستراتيجية رقمية  لديها  فاإن 

هذه  ُتظهر  التحديات،  بع�ض  وجود  من  الرغم  وعلى  الم�ستقبل.  في  وال�ستدامة 

التنمية  لتعزيز  اأداة  باعتبارها  الرقمّية  الحلول  تطبيق  على  قوية  ب�سائر  الدول 

لمرتبة  الإمارات  احتالل  ُيعزى  المثال،  �سبيل  فعلى  والجتماعية.  القت�سادية 

متقّدمة ب�سورة رئي�سة اإلى اأدائها القوي في م�سمار ر�سا المواطن واإ�سراكه وثقته 

بالم�ستقبل. اأما ال�سعودية فتحتل مرتبة اأدنى ب�سبب انخفا�ض نتائجها في م�سمار 

توفر الخدمة ون�سجها وتجارب تقديم الخدمة للمواطن.

البّناءة،  الفئة  الناميتين من  الدولتين  الهند والبرازيل،  اأمام  مع ذلك، ما زالت 

طريق طويل اأمام تلبية توقعات المواطنين وبناء الثقة في تقديم الخدمة. وعلى 

الأمد،  طويلة  رقمّية  وروؤية  ا�ستراتيجية  من  الدولتان  هاتان  تملكه  مما  الرغم 

وخبرة  الأ�سا�سية  التحتية  بالبنية  المتعلقة  اإجراءاتهما  في  متراجعتان  فاإنهما 

على  والتركيز  الرقمي  الولوج  م�سكالت  ومعالجة  العامة  الخدمات  مع  المواطن 

المواطن في الخدمات المقدمة. 

تقديم  مجالت  جميع  في  ن�سبيًا  تفوقًا  المعّززة  الدول  فئة  اأداء  يتفّوق  عمومًا، 

مرتفعًا  م�ستوى  الدول  هذه  اأنجزت  وقد  الراقية.  الرقمّية  العامة  الخدمات 

بف�سل  العامة،  الخدمات  وكفاءات  المواطن  ر�سا  تحقيق  مجال  في  النجاح  من 

اقت�ساداتها الر�سينة وبنيتها التحتية المتطورة.
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الدرا�سة ومنهجيتها  اإطار   .1
اإطار الدرا�سة

وّظفت اأك�سنت�سر تجربتها الدولية في العمل مع الهيئات والموؤ�س�سات الحكومية في 

اإجراء درا�سة �ساملة ومعّمقة في 10 دول.  

قامت اأك�سنت�سر، من اأجل قيا�ض تجربة المواطن مع الخدمات العامة، بتقييم كّمي 

جري 
ُ
للبرامج الحكومية الخا�سة بـتقديم الخدمات العامة في الدول الع�سر.  وقد اأ

التقييم على م�ستوى الحكومة التحادية اأو المركزية حتى يكون تحليل الخدمات 

من  مجموعة  قيام  عبر  ذلك  وتّم  الدول.  جميع  مع  المبا�سرة  للمقارنة  قاباًل 

الباحثين المخت�سين في عملية القيا�ض بو�سع اأنف�سهم مكان الأفراد والموؤ�س�سات 

لفح�ض مجمل الخدمات العامة المقدمة عبر القنوات الرقمية. 

 5،000 اإلكترونيًا �سمل  اأك�سنت�سر م�سحًا  لقيا�ض م�ستويات ر�سا المواطن، اأجرت 

مواطن في الدول الع�سر، وكان معظم المواطنين الم�سمولين بالم�سح ينتمون اإلى 

مجموعة من الأفراد المتعّلمين ممن ا�ستخدموا الخدمات الإلكترونية اأو تعّر�سوا 

لها عبر اأنواع متنوعة من الأجهزة تلبية لحتياجاتهم ال�سخ�سية والمهنية.  

منهجية الدرا�سة

اأجريت هذه الدرا�سة باتباع عملية من اأربع خطوات هي:

بخ�سو�ض  العامة  الخدمات  مــع  المواطن  تجربة  حــول  فر�سيات  و�سع   .1
م�ستويات الأداء الحكومي الرقمي ور�سا المواطن. 

الرقمّية  الأنظمة  ي�ستخدمون  الذي  المواطنين  من  الم�سح  ا�ستجابات  جمع   .2
الإلكترونية.

تحليل قيا�سات الأداء الحكومي الرقمي ونتائج م�سح ر�سا المواطن.  .3

تجميع نتائج م�سح ر�سا المواطن وتجربة المواطن مع الخدمات العامة في   .4
ت�سنيف اإجمالي للدول مع ذكر الروؤى الداعمة للت�سنيف.

وقد ُبنيت الدرا�سة على ثالثة عنا�سر تندرج تحت تجربة المواطن مع الخدمات 

المواطن  ر�سا  م�سح  فيها:  بما  للدول  الإجمالي  الت�سنيف  تدعم  والتي  العامة 

تقديم  وتجربة  العر�ض(،  )جانب  ون�سجها  الخدمة  وتوفر  الطلب(،  )جانب 

الخدمة للمواطن )جانب العر�ض(.  

ُتقا�ض 	  والتي  العامة  الخدمات  مع  المواطن  لتجربة  الت�سنيف  منهجية 

بالأداء  �سلتها  على  يعتمد  وزن  منها  لكّل  اأ�سا�سية  عنا�سر  ثالثة  خالل  من 

الحكومي الرقمي الإجمالي للو�سول اإلى نتيجة متكاملة: 

م�سح ر�سا المواطن: يزن هذا العن�سر 40 بالمائة من تجربة المواطن 	 
النهائيون  الم�ستخدمون  هم  المواطنين  اإن  اإذ  العامة،  الخدمات  مع 

في  حكوماتهم  دور  ب�ساأن  قوية  اآراًء  يملكون  وهم  العامة،  للخدمات 

وزن  لأ�سواتهم  يكون  اأن  لزوم  يعني  ما  الخدمات،  في  التمّيز  تقديم 

كبير. وقد تّم قيا�ض هذه الآراء كّميًا واإدخالها في ح�ساب النتيجة. 

توفر الخدمة ون�سجها: يقي�ض ذلك م�ستوى تطوير الحكومة لموؤ�ّسر 	 
ال�سنين  مّر  على  العامل  هذا  اأهمية  تدّنت  وقد  الإلكتروني.  ح�سورها 

منذ اأن اأ�سبحت الحكومات الإلكترونية اأكثر اإعالمًا فيما يتعلق بطبيعة 

ح�سورها الرقمي، وباتت متاحة وحا�سرة في كل مكان، وتقل�ض دورها 

وزن  العن�سر  لهذا  �ض  خ�سّ فقد  ذلك،  ومع  الدول.  بين  يميز  كعامل 

اأهمية الحكومة  ا�ستمرار  بناًء على  الت�سنيفات،  بالمائة في   10 قدره 

الإلكترونية في هذا المقيا�ض. 

بالمائة، 	   50 العن�سر  هذا  يزن  للمواطن:  الخدمة  تقديم  تجربة 
م�ستخدمي  مع  للتفاعالت  الحكومية  الهيئات  اإدارة  مــدى  ويقي�ض 

خدماتها، اأي المواطنين وال�سركات، وتقديم الخدمة تقديمًا تكامليًا. 

مع  وتعاطيها  الحكومات  معالجة  مدى  بالعتبار  العن�سر  هذا  وياأخذ 

المواطن  يكون  اأن  وهي  العمالء،  خدمة  في  للريادة  الخم�سة  الأركان 

ُتقّدم  واأن  القنوات،  متعددة  الخدمات  تكون  واأن  الخدمات،  محور 

بطرق توافقّية بين جميع الهيئات الحكومية، واأن يكون هناك مبادرة 

في التوا�سل والتعليم، واأن يكون هناك اهتمام بال�سبكات الجتماعية.

ختامًا، ا�ستخدمنا ُبعد التطور والن�سج الرقمي كعد�سة لروؤية ت�سنيفات الحكومات 

الرقمّية. ويقارن التطور والن�سج الرقمي مبادرات حكومات الدول الرقمّية بع�سها 

المتغيرات  من  طائفة  ي�سم  مطلق  مقيا�ض  ا�ستخدام  عن  عو�سًا  الآخر  بالبع�ض 

العامة  الخدمات  لتقديم  الأ�سا�سية  المخرجات  ميادين  في  والنوعية  الكّمية 

الخا�سة بـالحكومة الرقمّية. )انظر ال�سكل »4« لالإطالع على المنهج الإجمالي 

الم�ستخدم لقيا�ض الأداء الرقمي للحكومة(
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7.4Singapore

7.3Norway

6.7UAE

6.0South Korea

5.9Saudi Arabia

5.9United States

5.7United Kingdom

5.4India

4.7Germany

4.3Brazil

الت�سنيف الإجمالي للدول الع�سر   1.1
م�سح  في  لنتائجها  تبعاً   10 اإلى   1 من  مقيا�س  على  الع�سر  الدول  �سّنفنا  لقد 
للمواطن.  الخدمة  تقديم  وتجربة  ون�سجها  الخدمة  وتوفر  المواطن  ر�سا 
وت�سّدرت �سنغافورة المجموعة بنتيجة 7.4، وتلتها النرويج بنتيجة 7.3، ثم 
الإمارات بنتيجة 6.7. اأما كل من كوريا الجنوبية )6.0(، وال�سعودية )5.9(، 
المراكز  احتلت  فقد  المتحدة )5.7(،  والمملكة  المتحدة )5.9(،  والوليات 
والبرازيل   ،)4.7( واألمانيا   ،)5.4( الهند  من  كل  احتلت  فيما  الو�سطى، 

)4.3(، المراتب الثالث الأخيرة )انظر ال�سكل "5"(. 
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على الرغم من وجود البنية التحتية المتطورة يتفاوت توفر الخدمات الإلكترونية 

وقنوات م�ساركة المواطنين تفاوتًا كبيرًا بين دول الفئة المقت�سدة التي تتراجع 

المتحدة  المملكة  اأي  المقت�سدة،  الفئة  حكومات  وُتظهر  المعّززة.  الفئة  خلف 

المعلومات  تقنيات  على  التركيز  في  معتدلة  م�ستويات  المتحدة،  والوليات 

تطبيق  ذات خطط  رقمّية  ا�ستراتيجية حكومة  تحديد  من  بالرغم  والت�سالت، 

باعتماد  الخا�سة  الحكومية  الجهود  حيال  المواطنين  اآراء  تختلط  كما  وا�سحة. 

الرقمنة لتعزيز التناف�سية القت�سادية واإنتاجية القطاع العام.  

توفر 	  لجهة  متقدمًا  مــركــزًا  المتحدة  والــوليــات  المتحدة  المملكة  تحتل 

الفعلية،  المواطن  بمتطلبات  والوفاء  الم�ساركة  لجهة  ل  ون�سجها،  الخدمة 

مثلما لوحظ من نتائج م�سح ر�سا المواطن. وقد وجدنا باأن هذه الدول ترّكز 

على توجيه الكفاءات وخف�ض النفقات، ما قد يعتبره مواطنوها تركيزًا على 

اأو�ساع الحكومة بدل كونه تركيزًا على احتياجات المواطن. 

اإلى تطوير قطاع عام  البّناءة الحكومات  يدفع م�سار النمو لدى الدول من الفئة 

اأكثر تقّدمًا، من خالل التركيز على ال�ستثمار في تقنيات المعلومات والت�سالت 

تقنيات  اإلى  المتوازن  غير  الو�سول  اأن  اإّل  اأ�سا�سية.  تمكين  اأداة  باعتبارها 

هذه  اأداء  يقيد  المواطنين  لدى  للتعليم  التحتية  والبنية  والت�سالت  المعلومات 

الدول في الميادين المبحوثة في الدرا�سة. وهذه فر�سة �سانحة لهذه الدول لكي 

ُيمّكنها من ت�سريع عملية تقديم خدمات عامة  اإبداعي  ت�سّخر الرقمنة على نحو 

ذات جودة ومتاحة للجميع .  

برز اأداء دولة الإمارات في الفئة البّناءة، اإذ احتلت المرتبة الثالثة، و�سارت 	 

المقدمة.  الخدمات  مع  وتفاعله  المواطن  ر�سا  م�سمار  في  الطليعة  في 

جودة  تح�سين  في  الرقمّية  القنوات  اأهمية  الإمــارات  دولة  مواطنو  ويدرك 

على مجابهة  قدرة حكومتهم  من  واثقون  اأنهم  كما  ومخرجاتها،  الخدمات 

التحديات التي قد تن�ساأ اأثناء عملية التطوير. في الوقت ذاته، ترّكز الحكومة 

الإماراتية على تعظيم اأولوية الرقمنة، ومع ذلك، فاإن اأمام الحكومة فر�ض 

تقديم  قنوات  وتعددية  المواطن  على  التركيز  ميادين  في  للتح�سين  كثيرة 

الخدمة وتكامليتها. 

المواطنون 	  ويطالب  وثقته،  المواطن  ر�سا  لجهة  الإمــارات  ال�سعوديُة  وتلي 

المواطنون قدرًا من  التعليمية. وُيظهر  الخدمات  التركيز على  فيها بزيادة 

الثقة بقدرة الحكومة على ال�ستمرار في تطوير الخدمات المقدمة تطويرًا 

اأكثر كفاءة وا�ستدامة، وذلك في وقت تتدّنى فيه نتيجة ال�سعودية في تجربة 

المواطن مع الخدمات العامة. 

حققت الدول الأخرى من الفئة البّناءة، مثل الهند والبرازيل، نتيجة اأف�سل 	 

في موؤ�سر ر�سا المواطن من موؤ�سري توفر الخدمة ون�سجها وتجربة تقديم 

وبينما  الدولتين.  كلتا  في  كبير  تح�سين  اإجراء  يلزم  اإذ  للمواطن،  الخدمة 

تحتية  بنية  وببناء  وا�سحة  رقمّية  با�ستراتيجية  البرازيلية  الحكومة  تلتزم 

ويرغبون  المقدمة،  العامة  الخدمات  عن  مواطنيها  ر�سا  ينخف�ض  ر�سينة، 

في زيادة م�ساركتهم في بلورتها. وعلى نحو مماثل، ت�سير الحكومة الهندية 

تح�سين  ت�ستهدف  التي  الإلكترونية  الحكومة  الخطة  تطبيق  في  �سيرًا جيدًا 

عملية  ت�سريع  على  التركيز  من  بد  ل  ذلك  ومع  ور�ساه،  المواطن  م�ساركة 

التنفيذ مع المزيد من ال�سفافية وم�ساركة المواطن. 

ذلك  يعزى  اأن  ويمكن  الميادين.  معظم  في  المعّززة  الفئة  من  الدول  اأداء  تميز 

اإلى جهودها الواعية لتقديم خدمات عامة راقية عبر الأنظمة الرقمّية. وبف�سل 

التحتية ووعي مجتمعاتها،  ُبناها  المعّززة وح�سن تطور  الفئة  ر�سانة اقت�سادات 

مواطنيها  ر�سا  تعزيز  بغر�ض  الرقمّية  حكوماتها  بناء  في  الدول  هذه  ا�ستثمرت 

وتناف�سيتها القت�سادية وكفايات القطاع العام لديها وكانت النتائج متفاوتة فيما 

بينها. اأما التحدي الذي تجابهه هذه الدول فيتمّثل في ت�سخير الرقمنة ب�سكل اأكبر 

لتعزيز م�ساركة المواطن. 

تحتل �سنغافورة والنرويج مركزًا رياديًا في ميدان الخدمات الحكومية الرقمّية، 

اإذ تت�سّدر �سنغافورة المجموعة بف�سل ا�ستمرار تركيزها وا�ستثمارها في تقنيات 

ال�سحة  مثل  العامة،  الخدمات  من  العديد  تقديم  في  والت�سالت  المعلومات 

كما  الرقمّية،  مواطنيها  م�ساركة  م�ستوى  بارتفاع  فتحظى  النرويج  اأما  والتعليم. 

تبذل جهودًا اأكبر لتعزيز ح�سورها في مجال التوا�سل خا�سة في مجال ال�سبكات 

الجتماعية.

اأما الدول الأخرى من الفئة المعّززة، مثل كوريا الجنوبية واألمانيا، فقد انخف�ست 

حالة  في  ذلك،  ُيعزى  وقد  وم�ساركته،  المواطن  ر�سا  مثل  مجالت  في  نتائجها 

األمانيا، اإلى الفتقار لوجود قنوات متكاملة موّحدة لخدمة المواطنين وموؤ�س�سات 

في  المواطنين  اإ�سراك  جدّية  عدم  اإلى  الجنوبية،  كوريا  حالة  في  اأو،  الأعمال، 

عملية و�سع القوانين. 
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2. ر�سا المواطن
ازدادت توقعات المواطنين من حكوماتهم كثيرًا في الآونة الأخيرة، وُيعزى ذلك 

مجالت  في  الخا�ض  القطاع  مع  لتجاربهم  نتيجة  المواطنين  حما�ض  اإلى  جزئيًا 

وفي  ال�سابق،  الترفيهية. في  والخدمات  والإعالم  ال�ستهالكية  وال�سلع  ال�سيرفة 

اأغلب الأحيان، كانت اأن�سطة الحكومات تعتبر ردود اأفعال لاللحاق بالتقدم الرقمي 

في القطاع الخا�ض في مجال تقديم الخدمات. وقد كان منهجها الأ�سا�سي يوجهه 

وتقديم  الأ�سفل،  اإلى  الأعلى  من  والقرارات  ال�سيا�سات  وو�سع  المعرو�ض،  توفر 

يتنا�سق  تق�سفيية. ول  وقيود  لقوانين قديمة  خدمات ف�سفا�سة، كما كان يخ�سع 

الجتماعية  وال�سبكات  المتنقلة  الأنظمة  مثل  الحالية  التوجهات  مع  المنهج  هذا 

والبيانات ال�سخمة، التي تحّفزها اأنظمة التحليل المعلوماتية والحو�سبة ال�سحابية، 

والتي تطرح نقلة نوعية جديدة لتقود الحكومات اإ�سالحات في الخدمات العامة 

الآن  التهمي�ض ما لم ت�سرع  اإلى خطر  والعمليات والتقنيات. وتتعّر�ض الحكومات 

الرقمية  التقنيات  على  اعتادوا  الذين  المواطنين  اإلى  عامة  خدمات  تقديم  في 

الحديثة.      

اأجرت اأك�سنت�سر م�سحًا للمواطنين لتحديد الفجوة بين العر�ض والطلب في تقديم 

الخدمات العامة. وكانت اأهداف هذا الم�سح كما يلي:

العمليات 	  في  الرقمية  التقنيات  ا�ستخدام  نحو  العامة  التوجهات  ك�سف 

الحكومية وفهم عمق التفاعالت بين المواطنين والحكومة

م�ستوى 	  مقابل  الحكومية  الخدمات  عن  المواطنين  ر�سا  م�ستوى  قيا�ض 

توقعاتهم

تقييم مدى ثقة المواطنين وفهم اأولوياتهم	 

المعامالت 	  مختلف  في  الم�ستخدمة  والم�ستقبلية  الحالية  القنوات  تحديد 

الحكومية

عند 	  والجديدة  النا�سئة  التقنيات  ل�ستخدام  المواطنين  ا�ستعداد  تقييم 

اإجراء المعامالت الحكومية

ماذا يحدد ر�سا المواطن؟  2.1
الناجحة،  الم�ستدامة  الرقمّية  للحكومة  باأن هناك عاماًل مهمًا  الدرا�سة  وجدت 

اأو  بالمواطنين  الخا�سة  والرغبات  التوقعات  مع  المبادرات  مواءمة  وهو  األ 

الموؤ�س�سات، ما من �ساأنه تح�سين الر�سا العام وبناء الثقة وتحفيز الم�ساركة. وقد 

ك�سفت الدرا�سة عن رابط قوي بين تح�ّسن نوعية الخدمات ورفع متانة العالقة 

الفئة  من  الدول  لحتالل  الغالب  ال�سبب  هو  وهذا  والحكومات.  المواطنين  بين 

�سملتها  التي  الدول  �سمن  الطليعة  مراكز  وال�سعودية،  الإمارات  مثل  البّناءة، 

توجه  اأهمية  يبرهن  الذي  الأمر  الخدمات،  نوعية  عن  الر�سا  لجهة  الدرا�سة 

رحلة التطوير )ال�سكل »6«(. ويرى المواطنون اأن الحكومات قد خطت خطوات 

ملمو�سة على مّر الزمن بمبادرات لتطوير التوا�سل عبر �ستى القنوات الرقمّية، بما 

فيها ال�سبكات الجتماعية. فعلى �سبيل المثال، احتلت ال�سعودية المرتبة التا�سعة 

كما   ،2012 الإلكترونية  للحكومة  المتحدة  الأمم  لم�سح  وفقًا  العالم  في  ع�سرة 

اإمكانية  اأنها معروفة في ت�سخير تقنيات المعلومات والت�سالت بغر�ض تح�سين 

المواطنين في الولوج اإلى الخدمات الأ�سا�سية.

للمواطنين  العامة  الخدمات  نوعية  عن  الر�سا  معدل  اأن  اإلى  الدرا�سة  خل�ست 

الم�سمولين في الم�سح في الدول الع�سر اأقل من 40 بالمائة. فعلى الرغم من كون 

كوريا الجنوبية والوليات المتحدة دولتين رائدتين في مجال الخدمات الرقمّية، 

فاإنهما تحتالن مرتبتين متدنيتين في م�سح ر�سا المواطن. 

ر�سا 	  م�ستويات  لجهة  الأخير  من  الثانية  المرتبة  الجنوبية  كوريا  احتلت 

توفر  تقييم  في  جــدًا  متقدمة  مرتبة  احتاللها  من  الرغم  على  المواطن 

الخدمة ون�سجها، واعتبارها من الرواد في ميدان تطوير تقنيات المعلومات 

في  اإ�سراف  بوجود  اعتقادهم  مواطنيها من  ر�سا  وينبع عدم  والت�سالت. 

النفقات العامة ما دفعهم اإلى المطالبة ب�سفافية اأكبر، وي�سكل ذلك جزءًا من 

اأهم الأولويات التي حددها المواطنون لحكومتهم. ووفقًا لموؤ�سر التناف�سية 

كوريا  احتلت  العالمي،  القت�سادي  لمنتدى  التابع   2013-2012 العالمية 

فئة  في  الأدنــى  المرتبة  وهذه  دولــة،   144 بين  من   137 المرتبة  الجنوبية 

الدول المعّززة لجهة �سفافية �سنع القرارات الحكومية. 

اأولوية 	  ذلك  باعتبار  النفقات  تقلي�ض  على  المتحدة  الوليات  حكومة  تركز 

قد  ما  للوليات،  والمحلي  للدولة  التــحــادي  الم�ستوى  على  اأجندتها  في 

ولي�ض  الميزانية  قيود  لمعالجة  الحكومة  تتخذه  منهجًا  المواطنون  يعتبره 

من   76 المرتبة  المتحدة  الوليات  احتلت  وقد  المواطن.  محوره  منهجًا 

لموؤ�سر  وفقًا  العامة  النفقات  في  الإ�ــســراف  �سبط  لجهة  دولــة   144 بين 

ذلك،  عن  ف�ساًل  العالمي.  القت�سادي  للمنتدى  التابع  العالمية  التناف�سية 

فيها  )بما  الرقمّية  القنوات  تبني  في  ترددهم  عن  المواطنون  عبر  فقد 

ال�سبكات الجتماعية، والأنظمة المتنقلة، والحو�سبة ال�سحابية( للتفاعل مع 

حكوماتهم. ويرتبط ما �سبق في احتالل الدولة مرتبة متدنية لجهة م�ستوى 

ر�سا المواطن. 
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كيف نح�ّسن م�ستقبل الخدمات العامة؟ ن�سائح   2.2
مقّدمة من المواطنين

طلب من المواطنين اختيار اأهم الأولويات التي يودون اأن تركز حكوماتهم عليها 

بهدف تح�سين الخدمات العامة. وفيما يلي مجموعة الخيارات المتاحة: 

من 	  المواطنون  يتمّكن  حتى  العامة  بالخدمات  الخا�سة  المعلومات  ن�سر 

تقييم كفاءتها.

والهاتف 	  الإنترنت  مثل  الرقمّية،  القنوات  عبر  المقدمة  الخدمات  زيــادة 

المتنقل.

فهم اأولويات المواطنين وفئات المجتمع فهمًا اأف�سل.	 

تقديم الخدمات بطرق اأقّل كلفة.	 

�سمان مواءمة الخدمات لحتياجات الم�ستخدمين لها.	 

زيادة التعاون مع القطاع الخا�ض والموؤ�س�سات غير الربحية.	 

تح�سين مهارات النا�ض العاملين في القطاع العام.	 

تحديث معرفتنا بما ينجح من طرق تقديم الخدمات وبما ل ينجح منها.	 

اإ�سراك المواطنين في القرارات المتعلقة بتخطيط الخدمات العامة.	 

ارتفاع 	  اأو  حديثة  تقنيات  اعتماد  مثل  للتغيرات  و�سرعة  بمرونة  ال�ستجابة 

الطلب على خدمات معينة.

اإعداد خطط بعيدة المدى، ل لل�سنوات التالية فح�سب.	 

اعتبر المواطنون خيار »فهم اأولويات المواطنين وفئات المجتمع فهمًا اأف�سل« 

الأولوية الأولى لتطوير الخدمات العامة في الم�ستقبل بن�سبة 34 بالمائة، ما يدّل 

باأن حكوماتهم ل تفهم  يعتقدون  بالم�سح  الم�سمولين  المواطنين  اأكثرية  اأن  على 

احتياجاتهم وظروفهم ومتطلباتهم اأو تعيرها اهتمامًا كافيًا. كما يريد المواطنون 

احتياجاتهم  لفهم  منتظم  ب�سكل  وا�ست�سارتهم  بم�ساركتهم  حكوماتهم  تقوم  اأن 

اأما  ومتطلباتهم وت�سميم خدمات مخ�س�سة وتقديمها لتلبية هذه الحتياجات. 

المواطنين،  لختيارات  تبعًا  الأهمية،  لجهة  الثانية  المرتبة  تحتل  التي  الأولوية 

 33 )بن�سبة  فح�سب«  التالية  لل�سنوات  ل  المدى  بعيدة  خطط  »اإعداد  فكانت 

بالمائة(. من الطبيعي اأن يكون المواطنين واعون لكون المخرجات الجتماعية 

المدى  على  تح�سينها  ي�سعب  واأنه  المدى،  بعيد  تخطيطًا  تتطلب  والقت�سادية 

بالم�سح  الم�سمولون  المواطنون  اأوردها  التي  الأخرى  الأولويات  اأما  الق�سير. 

بالمائة(،   31 )بن�سبة   « كلفة  اأقّل  بطرق  الخدمات  تقديم   « يلي:  كما  فجاءت 

و«�سمان مواءمة الخدمات لحتياجات الم�ستخدمين لها » )بن�سبة 27 بالمائة(. 

ل  اأف�سل«  فهمًا  المجتمع  وفئات  المواطنين  اأولويات  »فهم  خيار  اأن  ت�سادف 

يظهر من بين اأهم ثالث اأولويات بالن�سبة للمواطنين في فئة الدول المعّززة، مثل 

كوريا الجنوبية والنرويج. عو�سًا عن ذلك، وكما اأ�سرنا �سابقًا عندما تحدثنا عن 

»ن�سر  خيار  اعُتبر  ال�سفافية،  اإلى  الفتقار  بمو�سوع  يتعلق  فيما  الجنوبية  كوريا 

المعلومات الخا�سة بالخدمات العامة حتى يتمّكن المواطنون من تقييم كفاءتها« 

اأولوية اأولى بالن�سبة للمواطنين في هذه الدولة )ال�سكل »7«(.

للمواطنين  الأولى  الثالث  الأولويات  فجاءت  البّناءة،  الدول  فئة  في  اأما 

اأقل كلفة« »تقديم الخدمات بطرق   الم�سمولين بالم�سح في الإمارات كما يلي: 

 )بن�سبة 39 بالمائة(، و»اإعداد خطط بعيدة المدى ل لل�سنوات التالية فح�سب« 

)بن�سبة 36 بالمائة(، و»فهم اأولويات المواطنين وفئات المجتمع فهمًا اأف�سل« 

)بن�سبة 35 بالمائة(. وي�سعر مواطنو الإمارات باأن ال�سيطرة على تكاليف الخدمات 

والتخطيط للم�ستقبل والتوا�سل المنا�سب في تطبيق الخدمات الرقمّية �سوف يعزز 

ثقتهم بحكومتهم. وعليه، تتولى الحكومة مبادرات رئي�سية لخف�ض الإ�سراف في 

النفقات الحكومية بالإ�سافة اإلى ت�سخير تقنيات المعلومات والت�سالت لجدوى 

التكلفة. اأما ال�سعودية، فجاءت الأولويات الثالث الأولى مماثلة لأولويات مواطني 

الإمارات مع اختالف ب�سيط في الترتيب. وتقوم عدة وزارات في ال�سعودية بتطبيق 

تحديات  معالجة  بهدف  الرقمّية  البتكارات  ا�ستخدام  لزيادة  تحويلية  مبادرات 

ال�سيا�سة العامة وتعزيز تفاعل المواطنين.

ال�سكل رقم )6(

م�ستوى ر�سا المواطن في الدول 

طرحنا ال�سوؤال التالي: ما مدى ر�ساك اأو عدمه عن نوعية الخدمات العامة عمومًا في دولتك؟
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الم�ستركة  والمبادئ  الموا�سيع  بع�ض  وجود  عن  الم�سح  هذا  ك�سف  عام،  ب�سكل 

بين الدول التي �سملتها الدرا�سة، ُتعينها على تلبية ق�سم من احتياجات مواطنيها 

)ال�سكل »8«(. وفيما يلي اأمثلة تدّل على ذلك: 

مثل 	  المقت�سدة،  الدول  و�سعت  وو�سوحها:  الرقمّية  ال�ستراتيجية  ر�سانة 

ذات  رقمّية  حكومية  ا�ستراتيجية  المتحدة،  والمملكة  المتحدة  الوليات 

التكلفة  خطط تطبيق وا�سحة، وكان هناك تركيز كبير على تحقيق جدوى 

المثال،  �سبيل  فعلى  الرقمّية.  اإلى  التقليدية  القنوات  من  الطلب  نقل  عبر 

راقية  لإن�ساء خدمات  متينة  رقمّية  ا�ستراتيجية  البريطانية  الحكومة  تتبنى 

محورها المواطن في الوقت الذي تحقق فيه الفعالية والتقدم القت�سادي. 

فقد اأن�ساأت »الخدمة الحكومية الرقمّية« من اأجل زيادة الخدمات الرقمّية 

بخطة  تتميز  التي  الرقمّية،  ال�ستراتيجية  ت�سمنت  للمواطنين.  المقدمة 

16 اإجراًء �سوف تتخذها الحكومة  اأداء رئي�سية وا�سحة،  تطبيق وموؤ�سرات 

حتى ت�سبح »الخدمة الرقمية اأّوًل«، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في نطاق 

المملكة  اإلكترونيًا وجودتها )انظر ملف دولة  المقدمة  الخدمات الحكومية 

المتحدة(.  

تقنيات 	  حلول  مع  الخدمات:  اإنتاج  في  والت�سارك  الإلكترونية  الم�ساركة 

التعاون الجديدة، الم�سطلح على ت�سميتها »ويب 2.0«، انبثقت مجموعة 

من الطرق التي ُتمّكن المواطنين وفئات المجتمع من الم�ساركة مع القطاع 

ا�ست�سارة  ت�سجع  الدرا�سة  �سملتها  التي  الــدول  من  اأكثرية  اأن  ومع  العام. 

الفئة  من  الــدول  تحتل  الإلكترونية،  الأنظمة  عبر  وم�ساركتهم  المواطنين 

الم�ساركة  تطوير  فــي  الحكومة  جهود  مجال  فــي  اأعــلــى  مــراتــب  الــمــعــّززة 

اإ�ــســراك  فــي  الإلكترونية  الم�ساركة  دور  على  ت�سّدد  فهي  الإلــكــتــرونــيــة، 

المواطنين في عملية ا�ست�سارية حول اأداء الحكومة و�سنع ال�سيا�سات. 

للموارد 	  الأمثل  ال�ستخدام  عملية  اكت�سبت  التكلفة:  جــدوى  على  التركيز 

تتاأثر  انفّكت  ما  التي  فالقت�سادات  المالية.  الأزمــة  عقب  اأهمية  المالية 

ب�سدة جّراء التقلبات العالمية الحالية ترّكز على تقلي�ض النفقات الحكومية 

الخدمات  على  الحكومات  ركزت  لذلك،  نتيجة  ميزانياتها.  موازنة  بغر�ض 

قّدرت  المثال،  �سبيل  فعلى  ُف�سلى.  اإدارة  التكاليف  اإدارة  بغر�ض  الرقمية 

المتحدة  المملكة  في  المعلومات  تقنية  اإدارة  جمعية  اأجرتها  التي  الدرا�سة 

للمعامالت  التوا�سل  كلفة  معدل  بــاأن  محليًا  مجل�سًا   120 في   2012 عام 

عبر  ذلك  كلفة  اأمــا  اأمريكيًا،  دولرًا   13.84 بلغت  المبا�سرة  ال�سخ�سية 

الإنترنت  عبر  الكلفة  اأن  غير  اأمريكيًا،  دولرًا   4.54 المعدل  فكان  الهاتف 

بلغت 0.24 دولرًا اأمريكيًا فقط. عالوة على ذلك، دعم نتائج هذه الدرا�سة 

المعاملة  كلفة  معدل  اأن  وجد  الــذي  الرقمّية«،  الجدوى  »تقرير  اإ�سدار 

الرقمّية في الحكومة المركزية قد يتدّنى بـ20 مرة عن كلفتها عبر الهاتف، 

الحالي،  الوقت  في  المبا�سرة.  ال�سخ�سية  التفاعالت  كلفة  عن  مرة  و50 

غير  قنوات  من  المعامالت  خدمات  انتقال  باأن  البريطانية  الحكومة  تقّدر 

مليار   2.9  -  2.7 مقداره  مبلغًا  يوّفر  �سوف  رقمّية  قنوات  اإلى  اإلكترونية 

دولر �سنويًا )انظر ملف دولة المملكة المتحدة(.  
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ال�سكل رقم )7(

اأهم الأولويات الحكومية وفقًا للمواطنين

طرحنا ال�سوؤال التالي: اأّي ثالثة خيارات مما يلي باعتقادك هي الأهم التي يلزم اأن ترّكز الحكومة عليها بغر�ض تح�سين الخدمات العامة في الم�ستقبل؟

ال�سكل رقم )8(

المبداأ الرقمي للحكومة في اأهم اأولويات المواطنين
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المواطنون الرقمية:  الحكومة  مع  التفاعل   2.3 
 يطالبون بالمزيد

ذكر ن�سف المواطنين الم�سمولين بالم�سح اأنهم ي�ستخدمون القنوات الرقمّية اإما 

وتزيد هذه   .)»9« )ال�سكل  التفاعل مع حكوماتهم  بغر�ض  اأو مرارًا  كثيرًا جدًا 

الن�سبة اإلى 64 بالمائة اإذا ما نظرنا اإلى الدول ال�ست المت�سّدرة. ففي ال�سعودية، 

المخرجات  تعزيز  في  الرقمّية  القنوات  اأهمية  بالغًا  اإدراكًا  المواطنون  يدرك 

هذه  ي�ستخدمون  المواطنين  من  بالمائة   65 اإن  اإذ  الخدمة،  ونوعية  الجتماعية 

من  كبيرًا  عددًا  ال�سعودية  تقدم  لذلك،  نتيجة  حكومتهم.  مع  للتفاعل  الو�سيلة 

الخدمات العامة عبر القنوات الرقمّية. فعلى �سبيل المثال، عمدت وزارة العمل 

و�سندوق دعم الموارد الب�سرية اإلى اطالق برنامج »بيئة �سوق العمل الفترا�سية« 

اإن�ساء قاعدة  لخدمة اأ�سحاب ال�ساأن في �سوق العمل.  يهدف هذا البرنامج اإلى 

الباحثين عن عمل  يتي�ّسر على  توفيقي  ال�ساغرة ومحّرك بحث  للوظائف  بيانات 

البحث عن  في  الالزم  الدعم  البرنامج  يقّدم هذا  و�سوف  ب�سال�سة.  اإليه  الولوج 

عمل، والتدريب الإلكتروني، وخدمات ال�ست�سارات المهنية، كما اأنه �سوف يدعم 

اأ�سحاب العمل من القطاع الخا�ض في العثور على الأ�سخا�ض الموؤهلين ما ي�سهم 

في زيادة فر�ض التوظيف للمواطنين ال�سعوديين، بمن فيهم ال�سيدات والأ�سخا�ض 

ذوي الحتياجات الخا�سة )انظر اإلى ملف ال�سعودية(. 

�سبيل  فعلى  الرقمّية.  المتطلبات  لهذه  ت�ستجيب  النا�سئة  الدول  حكومات  حتى 

الإلكتروني  التقديم  قانون  »م�سروع  باإجازة  الهندي  الوزراء  المثال، قام مجل�ض 

المحلية  للحكومات  التابعة  العامة  الخدمات  جميع  �سيقّدم  والذي  للخدمات«، 

م�سروع  و�سيتيح  المقبلة.  الثمانية  الأعوام  خالل  اإلكترونية  بو�سيلة  والمركزية 

القانون للمواطنين الهنود ا�ستخدام خدمات مثل ا�ست�سدار جواز ال�سفر وبطاقة 

  .
3
التموين ورخ�سة القيادة بالو�سائل الإلكترونية

األمانيا مرتبة تقّل عن معّدل جميع الدول في ا�ستخدام  اأخرى، احتلت  من جهة 

الخدمات الرقمّية )اإذ �سجلت ن�سبة 24 بالمائة فقط(. وينبغي اأخذ هذه النتائج 

المواطنين  م�ساركة  كثافة  مثل  اأخرى  وعوامل  الثقافية  الفروقات  �سياق  في 

وتمّدنهم، والتي ربما توؤثر في ا�ستجابات المواطنين الم�سمولين بالم�سح. وت�سّكل 

فيما  األمانيا  لدى  الكبيرة  العقبات  اإحدى  واأمنها  البيانات  خ�سو�سية  مخاوف 

يتعّلق بارتفاع ا�ستخدام القنوات الرقمّية.

اآمال المواطنين واأهدافهم حول م�ستقبل الخدمات العامة عن موقف قوي  ُتعّبر 

يفر�ض على الحكومات تو�سيع الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمّية. وعندما 

�ساألنا المواطنين عن اآرائهم حول مدى اأهمية قيام الحكومات بزيادة الخدمات 

الدول  ان�سجامًا في  اأكثر  النتائج  الم�ستقبل، جاءت  الإلكترونية في  القنوات  عبر 

التي �سملتها الدرا�سة، اإذ قال ما ن�سبته 81 بالمائة من المواطنين اإنها اإما مهمة 

وفي  بالمائة،   94 اإلى  الإمارات  في  الن�سبة  هذه  وتزيد  ما.  نوعًا  مهمة  اأو  جدًا 

ال�سعودية اإلى 92 بالمائة )ال�سكل »10«(. 

لجهة  للحكومات  الحالي  الو�سع  بين  الفجوة  )اأي  طلب«  »فجوة  اأكبر  توجد 

الرقمية في  للخدمات  المواطنين  ومتطلبات  الرقمية  الخدمات  احتياجات  تلبية 

 159.1 األمانيا )بن�سبة  بالمائة( وفي   168.5 البرازيل )بن�سبة  الم�ستقبل( في 

بالمائة(، حيث يولي المواطنون اأهمية وا�سحة للقنوات الإلكترونية في ال�ستخدام 

الم�ستقبلي. 

ال�سكل رقم )9(

التفاعل الرقمي مع الخدمات العامة 

طرحنا ال�سوؤال التالي: كم مّرة )اإن وجدت( ت�ستخدم القنوات الرقمّية، اأي الإنترنت اأو الهاتف المتنقل، للتعامل مع الخدمات العامة؟
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 http://www.medianama.com/2013/03/223-the-lowdown-indian-government-clears-electronic-delivery-of-service-bill/: :الم�سدر
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ال�سكل رقم )10(

اأهمية الحكومة الرقمّية في الم�ستقبل 

طرحنا ال�سوؤال التالي: ما اأهمية اأن تقوم الحكومات بزيادة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمّية في الم�ستقبل؟

ال�سكل رقم )11(

مقارنة بين التفاعل الرقمي مع الخدمات العامة واأهمية الحكومة الرقمّية في الم�ستقبل بح�سب اآراء المواطنين
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في  الفعل  رّد  اأم  الفعل  الحكومات  تمار�س  هل   2.4
عالم �سريع التغّير؟ 

والأمن  المجتمع،  ازدهار  تعّزز  عامة  بخدمات  با�ستمرار  المواطنون  يطالب 

بكفاءة  تعمل  اأن  حكوماتهم  من  يريدون  وهم  القت�سادية.  والحيوية  وال�سالمة، 

البيئة  اأهمية خا�سة في  النا�سئة. ويكت�سب ذلك  واأن ت�ستجيب ب�سرعة للتحديات 

العالمية الحالية التي تت�سف بـتقلبات اقت�سادية كبيرة. من هنا، ُيعتبر التجاوب 

ومع  الحالي.  الوقت  في  الالزمة  الأ�سا�سية  الكفاءات  اإحدى  للم�سائل  ال�ستباقي 

ذلك، ي�سير هذا الم�سح اإلى اأن 17 بالمائة فقط من المواطنين الم�سمولين به في 

الم�سائل -  اإلى حّد بعيد في متابعة  تبادر  باأن حكوماتهم  الع�سر ي�سعرون  الدول 

في قطاعات ال�سالمة العامة، والتوظيف، والأمن الجتماعي، وال�سحة، والتعليم، 

تحركًا  الحكومات  تحرك  �سرورة  هنا  وتبرز  القت�سادية.  والتنمية  والإ�سكان، 

ا�ستباقيًا عو�سًا عن �سكل تفاعلي في مواكبة الأحداث )ال�سكل »12«(.   

عندما طلب من المواطنين اأن ي�سّنفوا حكوماتهم وفقًا ل�سدة ن�ساطها في معالجة 

التحديات في قطاعات التعليم، والتوظيف، وال�سالمة العامة، وال�سحة، وجدنا اأن 

اأما �سنغافورة وال�سعودية  الإمارات ت�سير في طليعة المجموعة بجميع الميادين. 

خريين في هذه القطاعات )ال�سكل »13«(. 
ُ
فتبرزان كدولتين رائدتين اأ

ن�سبة مبادرة احلكومة
)اإىل حّد بعيد( القطاع

باملائة 13.4 التوظيف

باملائة 23.4 ال�سالمة العامة

باملائة 16.9 ال�سحة

باملائة 17.5 التعليم

باملائة 13.4 الإ�سكان

باملائة 18.3 التنمية القت�سادية

ال�سكل رقم )12(

ن�سبة المواطنين الذين يعتقدون باأن حكوماتهم مبادرة في الدول الع�سر
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حاالت در��شية

ا�ستخدام �سوق العمل الفترا�سية لتح�سين الكفاءة

»�سوق  برنامج  الجتماعية  وال�سوؤون  للعمل  الألمانية  التحادية  الوزارة  طّورت 

العمل الفترا�سية«، وهي من�سة اإلكترونية تهدف اإلى تحقيق  تفاعل ناجح لدى 

الباحثين عن العمل في �سوق العمل. وتعمل المن�سة على دمج ثالثة عنا�سر هي: 

بوابة العمل الإلكترونية، ونظام داخلي يدعم خدمة التوظيف وال�ست�سارة المهنية، 

الإلكترونية.  ال�سركات  الوظيفية من مواقع  ال�سواغر  ومحّرك بحث خا�ض يجمع 

وي�ستطيع الباحثون عن عمل اإدارة طلباتهم عبر �سوق العمل الفترا�سية وتعديلها 

بح�سب �سروط ال�سركات. كما ُت�سّغل ال�سركات مجموعة وا�سعة من الأدوات لإدارة 

من  كبيرة  قاعدة  اإلى  الو�سول  خالل  من  بدورها  وت�ستفيد  الوظيفية،  اإعالناتها 

اأكثر  على  موزونة  نتائج  تقدم  محددة  توفيق  تقنية  ا�ستخدام  ويتم  المر�ّسحين. 

بين  التوفيق  عملية  وتح�ّسن  للوظائف  الرئي�سة  الم�سميات  تتعدى  عاماًل   40 من 

المر�ّسحين والوظائف.  

ال�سكل رقم )13(

انطباعات المواطنين حول مدى ن�ساط حكوماتهم في معالجة التحديات 

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل ت�سارع الحكومة في الت�سّرف لمعالجة التحديات في كّل قطاع من القطاعات التالية؟ 
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اإ�سراك المواطنين وموؤ�س�سات الأعمال   2.5
تحقيق قدر اأكبر من م�ساركة المواطنين  2.5.1

يجب اأن تواظب الحكومات على اإ�سراك المواطنين في ت�سميم الخدمات العامة، 

مدخالتهم(.  وتلقي  المواطنين  تعليم  )لغر�ض  الإلكترونية  الأنظمة  عبر  وذلك 

اإلى  بال�سعي  الحكومات  التزام جميع  �سرورة  المواطن  ر�سا  م�سح  نتائج  وُتظهر 

بالم�سح  الم�سمولين  األمانيا  بالمائة من مواطني   64 المواطنين.  تاأمين م�ساركة 

يطالبون برفع م�ساركتهم في ت�سميم الخدمات العامة وطرق تقديمهـا مع العلم 

كوريا  اأما   .)»14« )ال�سكل  المجال  ن�سبة في هذا  اأدنى  �سجلت  الدولة  اأن هذه 

لتطوير  روؤية  حددت  فقد  الأخير،  من  الثانية  المرتبة  احتلت  والتي  الجنوبية، 

ا�ستخدام الخدمات العامة وتفعيل م�ساركة المواطنين من خالل ت�سخير الأنظمة 

المتنقلة عبر اأجهزة ذكية وخدمات حكومية. وفي المملكة المتحدة، ت�سهد الجهود 

الأهمية  على  الإلكترونية  المن�سات  عبر  المواطنين  ا�ست�سارة  لتعظيم  المبذولة 

المكر�سة لم�ساركة المواطنين، اإذ �سرعت اأدوات الديموقراطية الإلكترونية، مثل 

الت�سويت الإلكتروني والعري�سة الإلكترونية، بالدخول �سمن مجرى الإدارة العامة 

الطبيعي. 

م�ساركة موؤ�س�سات الأعمال  2.5.2

الحكومية،  الهيئات  لدى  تعاونية  عمل  و�سائل  تطوير  لزوم  الحكومات  تدرك 

يدعو  ما  المجتمعية،  والفئات  الأعمال،  وموؤ�س�سات  الربحية،  غير  والموؤ�س�سات 

اإلى تن�سيق ال�سيا�سات ودمجها وت�سميم الخدمات وتقديمها في وحدات تنظيمية 

متعددة.  

بّين م�سح ر�سا المواطن اأن جميع الدول، با�ستثناء اأدنى ثالث دول )اأي الوليات 

المعّززة(،  الفئة  واألمانيا من  المقت�سدة،  الفئة  المتحدة من  والمملكة  المتحدة 

باأهمية م�ساركة موؤ�س�سات  يتعلق  بالمائة فيما   55 ن�سبة  �سجلت نتيجة زادت عن 

في  الدول  �سّوتت  فقد   .)»15« )ال�سكل  العامة  الخدمات  ت�سميم  في  الأعمال 

ذلك  وٌيعزى  الأعمال،  موؤ�س�سات  م�ساركة  رفع  ل�سالح  والمعّززة  البّناءة  الفئتين 

تت�سارع  القت�ساد  عجلة  لإبقاء  والداأب  الأعمال،  ريادة  نحو  التوجه  تنامي  اإلى 

اأنها ت�سجل نتائج  اأما الدول من الفئة المقت�سدة، فنرى  نحو تناف�سية متزايدة. 

اأدنى، اإذ تطّبق الحكومات في هذه القت�سادات برامج تق�سفية كبيرة، ما يجعل 

مواطنيها ي�سعرون بلزوم معالجة اأولوياتهم واحتياجاتهم قبل موؤ�س�سات الأعمال. 

وربما  متدنية،  واألمانيا  المتحدة  والوليات  المتحدة  المملكة  دول  نتائج  جاءت 

ُيعزى ذلك اإلى وجود انطباع باأن موؤ�س�سات الأعمال الكبيرة، خا�سة في القطاع 

المالي، تتحمل الم�سوؤولية الكبرى عن ظروف الو�سع الراهن، ما يدفع المواطنين 

اإلى الطلب  بـاإبعادها عن عملية ت�سميم الخدمات العامة.   

ال�سكل رقم )14(

المطالبة بم�ساركة المواطن

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل يجب اأن يكون المواطنون معنيين اأكثر بعملية ت�سميم الخدمات العامة وطرق تقديمها؟  
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دور التقنيات الجديدة في الم�ستقبل الرقمي  2.6
مثل  الجديدة،  التقنيات  توّفر 

والأنظمة  ال�سبكات الجتماعية 

المتنقلة والخدمات ال�سحابية، 

يقوم  م�سبوقة  غير  من�سة 

بمناق�سة  عبرها  المواطنون 

والتعبير  وتباحثها،  الموا�سيع 

وتبادل  م�سكالتهم،  عن 

من  والطلب  المعلومات، 

الحكومات اإجراء تح�سينات في 

العمل  وحتى  العامة،  الخدمات 

الحياة  جودة  لتح�سين  �سوية 

وقد  المجتمعية.  فئاتهم  في 

اأ�سفر م�سح ر�سا المواطن ب�سع نتائج مثيرة لالهتمام حول ال�سبكات الجتماعية 

والأنظمة المتنقلة وال�سحابية.

ال�سبكات الجتماعية والأنظمة المتنقلة  2.6.1

يقومون  اإما  باأنهم  بالم�سح  الم�سمولين  المواطنين  من  بالمائة   64 بّين  عمومًا، 

الم�ستقبل  في  ا�ستخدامها  في  يرغبون  اأنهم  اأو  الجتماعية  ال�سبكات  با�ستخدام 

كو�سيلة للتفاعل مع حكوماتهم. وترتفع هذ الن�سبة اإلى 82 بالمائة في ال�سعودية 

التقنيات  هذه  تمتاز   .)»16« )ال�سكل  والبرازيل  الهند  في  بالمائة   81 واإلى 

في  تعاونية  طرق  وتوؤمن  المفتوحة  الحكومة  مبداأ  تدعم  �سخمة  بـاإمكانات 

اأطراف عدة ت�ساعد على تح�سين المخرجات المرجوة. وبا�ستطاعة  التعامل مع 

المواطنين وموؤ�س�سات الأعمال الآن ابالغ  الدوائر الحكومية التي تقّدم خدمات 

اإغالق  عن  �سواًء  موا�سيع  عدة  حول  فيه  يفكرون  وبما  يحتاجونه  بما  عامة 

العام  القطاع  اإ�سالحات  اإلى  الت�سريعات،  اأو  الم�ست�سفيات  معايير  اأو  المدار�ض 

اأو تدابير تقلي�ض النفقات. ومن �ساأن هذه الملحوظات اأن تدفع اإلى البتكار في 

مجال تقديم الخدمة، وت�سكل قاعدة لمجتمع م�سارك جديد. على �سبيل المثال، 

للتوا�سل  الجتماعية  ال�سبكات  ا�ستعمال  في  جهودًا  البرازيلية  الحكومة  تبذل 

 32،561 مع   )egovbr@( »تويتر«  �سبكة  في  ح�سابها  ويتعامل  مواطنيها.  مع 

 متابع، اأما ح�سابها  )@TrabalhoGovBr( فله 192،118 متابع، واأما ح�سابها

الأكثر  الغربية  الدول  ُتظهر  بالمقابل،  متابع.   244،960 فله   )minsaude@(

تطورًا ون�سجًا ترددًا �سديدًا في ا�ستعمال ال�سبكات الجتماعية، ما يعك�ض مخاوفها 

حول خ�سو�سية البيانات. 

اأن  اإل  »الذكية«،  المتنقلة  الأنظمة  ا�ستعمال  حول  مماثلة  نتائج  الم�سح  ك�سف 

هذه التقنية مقبولة اأكثر عالميًا )ال�سكل »17«(. ففي حالة الوليات المتحدة، 

وبهدف تعزيز اعتماد القنوات الرقمّية الجديدة، جاءت اإحدى اأهداف الحكومة 

التحادية في ال�ستراتيجية الرقمّية 2012 بـت�سهيل تقديم المعلومات والخدمات 

الأنظمة  لمواقع  اإلكتروني  معر�ض  الحكومة  اأطلقت  وقد  متعددة.  قنوات  عبر 

اأو  »اآي  المتنقلة و140 تطبيقًا مجانيًا خا�ض بـالحكومة التحادية على من�سات 

اإ�ض« )iOS( و«اآندرويد«، مزّودة بخيار اللغة الإنكليزية اأو الإ�سبانية. 

ال�سكل رقم )15(

المطالبة بم�ساركة موؤ�س�سات الأعمال

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل يجب اأن تكون موؤ�س�سات الأعمال معنية اأكثر في عملية ت�سميم الخدمات العامة وطرق تقديمها؟  
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والجدير بالذكر اأن جميع الدول من الفئة 
البّناءة تبدو من بين اأعلى اأربع دول من 
حيث ا�ستخدام التقنيات )مثل ال�سبكات 

الجتماعية والتنقلية والحو�سبة ال�سحابية( 
في التفاعل مع حكوماتها. ف�ساًل عن ذلك، 

تحتل جميع الدول من الفئة المقت�سدة 
مرتبة من بين اأدنى ثالث مراتب. 
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ال�سكل رقم )16(

ا�ستعمال ال�سبكات الجتماعية في التفاعالت مع الدوائر الحكومية

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل توّد �سخ�سيًا ا�ستعمال ال�سبكات الجتماعية في 

الم�ستقبل عند التفاعل مع الدوائر الحكومية التي تقّدم خدمات عامة؟

ال�سكل رقم )17(

ات المتحّركة في التفاعالت مع الدوائر الحكومية ا�ستعمال المن�سّ

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل توّد �سخ�سيًا ا�ستعمال الأنظمة المتنقلة في 

ال�سكل رقم )18(الم�ستقبل لدى التفاعل مع الدوائر الحكومية التي تقّدم خدمات عامة؟

ا�ستعمال “الحو�سبة ال�سحابية” في التفاعالت مع الدوائر الحكومية

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل توّد �سخ�سيًا ا�ستعمال الأنظمة المتنقلة في 

الم�ستقبل لدى التفاعل مع الدوائر الحكومية التي تقّدم خدمات عامة؟
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“الحو�سبة ال�سحابية”  2.6.2

تتيح »الحو�سبة ال�سحابية« اإمكانات كبيرة لتخزين بيانات الحكومة والمواطنين 

بنيتها  واإدارة  باإيواء  الحكومية  الدوائر  قيام  اإلى  حاجة  فال  باأمان،  وم�ساركتها 

التحتية. كما اأنها ت�ساعد في خف�ض نفقات الت�سغيل وتوجيه الكفاءات الكبيرة اإلى 

مكاتب الخدمة المبا�سرة والمكاتب الإدارية. واأظهر الم�سح قبوًل كبيرًا للحو�سبة 

ال�سحابية حتى في الدول التي تميل اإلى التخّوف حول خ�سو�سية البيانات واأمنها. 

اإجماًل، اأظهر الم�سح اأن ن�سبة 69 بالمائة من المواطنين اإما ي�ستعملون “الحو�سبة 

ال�سحابية” اأو اأنهم مهتمون في ا�ستعمالها )ال�سكل »18«(. 

تت�سّدر الدول من الفئة البّناءة-الهند وال�سعودية والإمارات والبرازيل-المراتب 

ي�ستعملون  اإما  فيها  المواطنين  اإن  اإذ  المواطن،  ر�سا  لم�سح  وفقًا  الأولى  الأربعة 

الحو�سبة ال�سحابية حاليًا اأو اأنهم راغبون في ا�ستعمالها في الم�ستقبل عند التفاعل 

التحادية  الإلكترونية  الحكومة  تهدف خطة  المثال،  �سبيل  فعلى  مع حكوماتهم. 

الإلكترونية.  للخدمات  الكامل  العتماد  تحقيق  اإلى  الإمارات  في   2014 لعام 

متطورة  تحتية  بنية  وتنجز  الإلكترونية،  للخدمات  ت�سريعية  بيئة  تن�سئ  و�سوف 

الحكومة  ل�ستراتيجية  موؤ�ّس�سي  اإطار  وتطّور  والت�سالت،  المعلومات  لتقنيات 

الإلكترونية والحو�سبة ال�سحابية للحكومة التحادية )انظر ملف دولة الإمارات(. 

فقد  المتحدة-  والمملكة  المتحدة  -الوليات  المقت�سدة  الفئة  من  الدول  اأما 

احتلت مراتب من بين الثالثة الأخيرة لجهة ا�ستعمال الحو�سبة ال�سحابية للتفاعل 

مع حكوماتهم. وفي الواقع، اأبدى اأكثر من 30 بالمائة من المواطنين الم�سمولين 

اإحدى  وتتمّثل  الم�ستقبل.  في  التقنية  ا�ستعمال هذه  في  اهتمامهم  بالم�سح عدم 

المخاوف الرئي�سة للمواطنين الم�سمولين بالم�سح من الفئة المقت�سدة في اأمن 

بيئة  في  الموؤ�س�سية  البيانات  حماية  كيفية  وبالتحديد  وخ�سو�سيتها   البيانات 

غيرّية م�ستركة، ما يبرر ح�سول هذه الدول على مراتب متدنية. ول بد اأن تتاأثر 

النتائج من بع�ض التحيزات في الدول التي يحتدم فيها الجدل في و�سائل التوا�سل 

حكومية  مع�سالت  نتيجة  والأمن  الخ�سو�سية  مثل  من  موا�سيع  حول  الم�سهورة 

كبيرة تتعلق ب�سياع البيانات والخروقات الأمنية.  



احلكومة الرقمية
نحو الريادية يف م�ستقبل اخلدمات العامة

23

ال�سكل رقم )19(

النطباع حول مهارات الموظفين في القطاع العام

طرحنا ال�سوؤال التالي: هل تعتقد باأن النا�ض العاملين في الخدمات العامة 

يملكون المهارات والقدرات الالزمة لمواجهة تحديات الخدمات العامة في 

الم�ستقبل؟ 

   

والبتكار،  الخدمة  وكفاءة  العمالء،  وتجربة  والقنوات،  والخدمات،  والعمالء، 

والموظفون والتقنية الم�ستخدمة. ويهدف البرنامج اإلى تحقيق م�ستوى �سبع نجوم 

في جميع مراكز الخدمات التحادية، فيركز على تدريب موظفي الحكومة وتطوير 

مهاراتهم حتى يتمّكنوا من تح�سين الخدمات العامة. 

التحليل  و«اأنظمة  ال�سخمة”  “البيانات  حزمة  الحكومات  ت�سخر  اأن  يجب 

المعلوماتية« كاأداتين لتحقيق توافق الخدمات مع احتياجات المواطنين. ت�ساعد 

الحكومية  الخدمات  في  ال�سعف  نقاط  تحديد  على  القوية  التحليلية  القدرة 

الخدمات  في  ال�سريبي  التهّرب  اأو  الحتيال  حالت  تحديد  مثل  الرئي�سية  

التحليل  »اأنظمة  تطبيق  في  الحذر  الحكومات  تتوّخى  ذلك،  ومع  ال�سريبية. 

خ�سو�سية  اعتبارات  ب�سبب  الخا�ض  القطاع  مع  مقارنة  المتطورة  المعلوماتية« 

البيانات، وعدم وجود معايير م�ستركة في الخدمات واإطار معتمد للعمل الحكومي 

التوافقي.    

حالة در��شية:

التقنيات النا�سئة التي ت�ساعد في مكافحة الجريمة

الجتماعية  ال�سبكات  مثل  والجديدة،  النا�سئة  التقنيات  ا�ستخدام  الممكن  من 

وجمع  التحقيقات،  وتي�سير  المواطنين،  لإ�سراك  المتنقلة،  الأنظمة  وتطبيقات 

لقادة  الدولية  الجمعية  اأجرته  الذي  الم�سح  وقد ك�سف  ال�ستخبارية.  المعلومات 

ال�سرطة اأن من بين 92.4 بالمائة من الهيئات التي ت�ستخدم ال�سبكات الجتماعية، 

77 بالمائة منها ت�ستخدمها  للتحقيقات، و74 بالمائة ذكرت اأنها ا�ستفادت منها 
لح�ساب  متابع   340،000 وبف�سل وجود  �سلطتها.  في حّل جرائم �سمن نطاقات 

ال�سرطة  اأطلقت  »يوتيوب«،  ح�ساب  على  فيديو  ماليين  ثالثة  وقرابة  »تويتر« 
الوطنية الإ�سبانية برنامج »تويتريدادا« )Tweetredada( لإ�سراك المواطنين 

في طلبات م�ستهدفة حول �ستى الموا�سيع بما فيها المواد الإباحية عن الأطفال، 

والعنف الجن�سي، والبحث عن المطلوبين.   

المتحدة تحلياًل  الوليات  على نحو مماثل، ت�ستخدم مديرية �سرطة ممفي�ض في 

والمدار�ض،  الطق�ض  بيانات  على  يرتكز  الجرائم  تخطيط  في  المتغّيرات  متعّدد 

ال�سباط في  لوقوع جرائم معّينة و�سمان جهوزية  المحتملة  المواقع  تنّبوؤ  بهدف 

المواقع والتواريخ والمواعيد ال�سحيحة. وقد اأّدت هذه المبادرة اإلى خف�ض جرائم 

العنف بن�سبة 23 بالمائة وخف�ض الجرائم المتعلقة بالعقارات بن�سبة 26 بالمائة .

الحكومة  موظفو  هل  العامة:  الخدمات  م�ستقبل   2.7
جاهزون؟

المطلوب  التعليمي  والم�ستوى  بالمهارات  العام  القطاع  موظفو  يتمتع  اأن  يجب 

بـ�سكل عام، يتردد   . حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات الرقمّية بفاعلية وكفاءة 

المواطنون في و�سع ثقتهم الكاملة في مهارات الموظفين الحكوميين، خا�سة فيما 

يتعلق بمدى قدرة )اأو عجز( هوؤلء الموظفين على ال�ستجابة ب�سرعة للتحديات 

الم�ستقبلية. فقد تف�سل اأكثر التقنيات الواعدة في تحقيق اأهدافها العملية اإذا ما 

كان م�ستخدموها غير مدّربين اأو مقاومين للتغيير. 

باأن  الم�سمولين بالم�سح  المواطنين  ي�سعر ما يزيد قلياًل عن ثلث )37 بالمائة( 

المهارات والقدرات الالزمة  العامة يملكون  الذين يعملون في الخدمات  الأفراد 

ب�سكل  الن�سبة  هذه  وتزيد  الم�ستقبل.  في  العامة  الخدمات  تحديات  لمواجهة 

التوالي  على  بالمائة  و53  بالمائة   70 تبلغ  حيث  والهند،  الإمارات  في  ملحوظ 

»برنامج  اإطالق  اإلى  المرتفعة  الإمارات  نتيجة  تعود  وقد   .)»19« )ال�سكل 

لجودة  معايير  و�سع  اإلى  يهدف  والذي  المتّميزة«،  الحكومة  للخدمة  الإمارات 

الخدمة، و�سمان تقديم خدمات مماثلة لجميع العمالء في جميع مراكز الخدمة، 

الخدمات  مراكز  تقييم  يتم  البرنامج،  هذا  وبموجب  الكلفة.  جدوى  وتطوير 

»برنامج تقييم مركز الخدمة« والذي يت�سّمن مقيا�سًا من  الحكومية بناًء على 

اأ�سا�سية - المواءمة ال�ستراتيجية،  اإلى �سبعة نجوم في ثمانية مجالت  نجمتين 

 : http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Preparing-Police-Services-Future.pdf الم�سدر
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ال�سكل رقم )20(

ت�سنيف الدول ح�سب تقييم توفر الخدمة ون�سجها
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3. تجربة المواطن مع الخدمات العامة
تم قيا�ض تجربة المواطن مع الخدمات العامة من خالل ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية  

م�سح ر�سا المواطن، وتوفر الخدمة ون�سجها، وتجربة تقديم الخدمة للمواطن. 

وقد تم تقديم نتائج م�سح ر�سا المواطن في الف�سل ال�سابق، اأما في هذا الف�سل 

ف�سوف نقّيم اأداء الحكومات في الدول الع�سر في عن�سري توفر الخدمة ون�سجها 

وتجربة تقديم الخدمة للمواطن. وقد ا�ستهدف هذا التقييم الخدمات التحادية 

على  المقدمة  الإلكترونية  بالخدمات  ُيْعَن  ولم  المركزية،  الحكومة  خدمات  اأو 

م�ستوى الوليات اأو الم�ستوى المحلي ب�سبب عدم وجود بيانات متنا�سقة. 

توفر الخدمة ون�سجها   3.1
في  ون�سجها  الخدمة  توفر  تقييم  خالل  تبين 

المقت�سدة  الفئة  من  الدولتين  اأن  الع�سر  الدول 

المتحدة  والمملكة   )8.4( المتحدة  الوليات   -

الإمارات  اأما  المجموعة.  تت�سدران   -  )7.8(

الثالثة  المرتبة  في  جاءت  فقد  البّناءة  الفئة  من 

ب�سبب ح�سورها القوي على الإنترنت في مختلف 

الخدمات الحكومة المركزية )ال�سكل »20«(. 

 - البّناءة  الفئة  من  الأخرى  للدول  بالن�سبة  اأما 

والبرازيل   ،)4.8( والهند   ،)5.3( ال�سعودية 

الأخيرة.  الن�سف  مراتب  في  جاءت   -  )4.8(

فبينما ح�سلت ال�سعودية على م�ستوى مرتفع في ن�سج الخدمات الإلكترونية، ل 

التابعة  العامة  الخدمات  من  اأو�سع  مجموعة  في  ح�سورها  تو�ّسع  اأن  يلزمها  زال 

للحكومة المركزية. اأما دولتا الهند والبرازيل فيلزمهما دعم خططهما الخا�سة 

بتحقيق حكومة رقمّية فاعلة من خالل ا�ستثمارات لبناء وتطوير بنيتهما التحتية 

المواطنين  غالبية  اإلى  وللتوا�سل  والت�سالت  المعلومات  بـتقنيات  يتعلق  فيما 

لديهما.   

وجود  مع  ال�سل�سلة،  و�سط  في  تقع  اأنها  فيّت�سح  المعّززة،  الفئة  من  الدول  اأما 

جودة  في  التباينات  اأن  عن  يك�سف  ما  الن�سج،  م�ستويات  في  طفيفة  تباينات 

الخدمات  تطّور  م�ستوى  على  ل  المواطنين  تجارب  اختالف  على  تعتمد  الخدمة 

المقدمة من الحكومات.     

3.2  تجربة تقديم الخدمة للمواطن 
يركز تقييم تجربة تقديم الخدمة للمواطن 

تجارب  توفير  في   الحكومات  نجاح  على 

بـ�سكل  للم�ستخدمين.  ومتكاملة  ان�سيابية 

حكومية  خدمة  كل  قيا�ض  يمكن  عام، 

يلي  وفيما   ،4 اإلى   1 من  ركيزة  كل  في 

الركائز الأربعة ومنهجية القيا�ض واأوزانها 

بـالن�سبة اإلى  مجموع تجربة تقديم الخدمة 

للمواطن: 

الحكومات 	  تقديم  مــدى  الــركــيــزة  هــذه  تقي�ض  الــمــواطــن:  مــحــوره  تفاعل 

التعرف عليهم -وتوّقع  اإمكانية  للم�ستخدمين من خالل  تجارب مخ�س�سة 

احتياجاتهم )25 بالمائة(. 

و�سوح 	  درجــة  الركيزة  هذه  تقي�ض  التوافقّية:  الحكومية  الخدمات  تفاعل 

واإمكانية  للم�ستخدمين،  بالن�سبة  الحكومية  الهيئات والدوائر  الحواجز بين 

نحو  على  مختلفة  عمل  نطاقات  ذات  متعددة  هيئات  مع  الم�ستخدم  تفاعل 

�سل�ض و�سّفاف )25 بالمائة(. 

قنوات 	  دمــج  مــدى  الركيزة  هــذه  تقي�ض  القنوات:  متعّددة  الخدمة  تقديم 

على  للم�ستخدمين  ثابتة  وتجارب  موّحدة  معلومات  لتقديم  الخدمة  تقديم 

نحو �سامل وفي الوقت المنا�سب )25 بالمائة(. 

المبادرة في التوا�سل والتعليم: تهدف هذه الركيزة اإلى النظر اإلى ن�ساطات 	 

كي  المقدمة  الــخــدمــات  حــول  المواطنين  وتثقيف  اإعـــالم  فــي  الحكومة 
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ال�سكل رقم )21(

ت�سنيف الدول ح�سب  تجربة تقديم الخدمة للمواطن

ي�ستفيدوا منها )15 بالمائة(.

وجود 	  ات�ساع  اإلــى  النظر  اإلــى  الركيزة  هذه  تهدف  الجتماعية:  ال�سبكات 

الحكومات في ال�سبكات الجتماعية ومدى ا�ستخدامها )10 بالمائة(. 

ت�سنيفات تجربة تقديم الخدمة للمواطن 

احتّلت المجموعة الكال�سيكية من رّواد تقديم الحكومة الرقمّية مراكز ال�سدارة 

و�سنغافورة  النرويج  دول  تحتل  اإذ  للمواطن.  الخدمة  تقديم  تجربة  تقييم  لدى 

والوليات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة مراكز ال�سدارة الخم�سة 

الإمارات كع�سو جديد في هذه  تبرز  الت�سنيف. كما  الق�سم من  الأولى في هذا 

وتعتبر هذه   ،)»21« األمانيا )ال�سكل  تعلو مرتبة  المجموعة، حيث تحتل مرتبة 

النتيجة مهمة، كما تظهر �سرعة تحقيق الن�سج في نموذج تقديم الخدمة.

مراكز  للمواطن  الخدمة  تقديم  تجربة  ت�سنيفات  في  الرائدتان  الدولتان  تحتّل 

تقع �سمن المراكز الأربعة المت�سّدرة بح�سب تقييم ر�سا المواطن. وكما ذكر في 

توّفر  التي  الدول  بين  روابط متينة  اأن يكن هناك  الطبيعي  ال�سابق، من  الف�سل 

تجربة اأف�سل في تقديم الخدمة للمواطنين  وم�ستويات الر�سا لديهم. وت�سير هذه 

النتائج اإلى مدى اأهمية ا�ستجابة الحكومات لمتطلبات المواطنين اأثناء تركيزها 

على كفاءاتها في الكلفة والعمليات. ففي النرويج، التي تحتل المركز الأول وفقًا 

المقدمة  الخدمة  تب�سيط  على  الرقمّية  الحكومة  اأجندة  ترّكز  الت�سنيف،  لهذا 

وتطوير كفاءتها، وتوفير خدمات رقمّية موّحدة مريحة، بما في ذلك توفير دخول 

لتطوير  الحاجة  عند  للمواطنين  الالزمة  الم�ساعدة  تاأمين  مع  موّحد  اإلكتروني 

ا�ستدامة المجتمع و�سموليته. 

تفاعل محوره المواطن  3.3
الأ�سا�سية  الركيزة  هذه  تقي�ض 

الخدمة  تقديم  تجربة  لتقييم 

التي  الحكومة  تفاعالت  للمواطن 

الأولى،  الأولوية  المواطن  تعطي 

وتفا�سيلها  الخدمة  تن�سيق  يتم  اإذ 

في  المواطن.  ح�سب  الم�ساندة 

العادة، يتمّكن موظفو الحكومة في 

اإلى  الو�سول  من  الخدمة  مكاتب 

في  وا�ستخدامها  المعلومات  هذه 

المواطنين  مع  التفاعالت  مواءمة 

مع احتياجاتهم وظروفهم.  

وجدت الدرا�سة اأن دول �سنغافورة )7.1( والوليات المتحدة )6.8( والنرويج 

دول  تحتل  بينما  المواطن،  محورها  التي  التفاعالت  لجهة  الطليعة  في   )6.6(

األمانيا )4.8( وال�سعودية )4.7( والبرازيل )4.6( مراكز اأدنى بالن�سبة لمعدل 

نتائج مجموعة الع�سر دول )ال�سكل »22«(. 
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حالة در��شية:

اإ�سراك المواطنين في تاأمين م�ستقبلهم

ينّفذ مجل�ض �سندوق الدخار المركزي في �سنغافورة خطة وطنية �ساملة للتاأمين 

عن  ف�ساًل  ال�سحي.  وال�سمان  المنزلية  والقرو�ض  المعا�سات  تدعم  الجتماعي 

خطط التقاعد،  يقّدم المجل�ض خطط توفير لأ�سحاب المنازل والرعاية ال�سحية 

التوفير  من  ال�سنغافوريين  »تمكين  في  فتتمّثل  المجل�ض  ر�سالة  اأما  ذلك.  وغير 

لغايات تاأمين التقاعد«، اأما روؤيته فتتمّثل في اأن ي�سبح المجل�ض »منظمة تاأمين 

بتقاعد  ينعموا  لكي  لل�سنغافوريين  وطني  توفير  برنامج  اأف�سل  توّفر  اجتماعي 

اآمن«.  

ف�ساًل عن ذلك، ي�ستخدم مجل�ض �سندوق الدخار المركزي في �سنغافورة موظفين 

وتعليم  اإ�سراك  لأغرا�ض    - جّوالين  �سفراء  اأو   - الم�ستخدمين  لخدمة  متنّقلين 

وتمكين الأفراد الذين هم اإما تعوزهم القدرة على النتفاع بالأدوات الإلكترونية اأو 

لون تلقي الخدمات ب�سورة �سخ�سية. وقد يزور ال�سفراء الجّوالون النا�ض في  يف�سّ

منازلهم اإذا ما ات�سلوا بمركز الت�سال لالإبالغ عن ال�سعوبات التي يواجهونها 

وبف�سل  بها.  يطالبوا  لم  لمدفوعات  ا�ستحقاقهم  عن  المجل�ض  ك�سف  ما  اإذا  اأو 

ا�ستخدام برنامج ال�سفراء الجّوالين، يتمّكن المجل�ض من تطوير م�ستوى الن�ساف 

في تقديم المخرجات عبر المبادرة في خدمة وتعليم وتمكين الفئات التي عادة 

توجيه  من  المجل�ض  الجّوالين  ال�سفراء  نظام  وُيمّكن  اإليها.  الو�سول  ُعَب  �سَ ما 

الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأقل قدرة على اإعانة اأنف�سهم، ما يتيح لهذه 

اأولئك  لخدمة  الكلفة  لتقلي�ض  الم�سّممة  ال�ستراتيجيات  قيمة  تعظيم  الموؤ�س�سة 

الم�ستخدمين القادرين على النتفاع من اأدوات الخدمة الذاتية الإلكترونية.  

تفاعل خدمات الحكومة التوافقّية  3.4
ُيعتبر ت�سهيل وتح�سين تجربة 

تقديم  خالل  من  المواطن 

ركيزًة  متكاملة  خدمات 

الرقمّية.  للحكومة  اأ�سا�سية 

الروابط  ت�سخر  التي  فالدول 

بين  والتكامالت  الداخلية 

الهيئات الحكومية التي تعمل 

معًا على الم�ستويات المحلية 

والإقليمية والوطنية، هي في 

واقع الأمر تقوم بنقلة نوعية 

العامة،  الخدمة  تقديم  في 

وتح�سين عمليات الحوكمة، وتوجيه الكفاءات في الخدمات والنفقات، بينما تقّدم 

في الوقت ذاته خدمات ذات جودة عالية لمواطنيها. 

وجدت اأك�سنت�سر باأن دوًل من الفئة المعّززة - كوريا الجنوبية )7.0( و�سنغافورة 

 )6.1( النرويج  دولتا  قرب  عن  تتبعهما  بينما  المجموعة،  تت�سّدر   -)7.0(

المعلومات  تقنيات  الرائدة  الدول  ت�سع   .)»23« )ال�سكل   )5.7( والإمارات 

والت�سالت في �سلّم اأولوياتها، وا�ستثمرت مبّكرًا في القنوات الرقمّية والتقنيات 

الحكومية  الهيئات  بين  المتبادل  التعاون  على  وت�سّدد  ال�سحابة،  على  المعتمدة 

والقطاع الخا�ض بـهدف  تحقيق الكفاءات.

 في الواقع، قامت من�سة »البنية الموؤ�س�سية الحكومية« في كوريا الجنوبية بجمع 

الخدمات الحكومية المتبادلة عبر من�سة متكاملة متاحة لمواطنيها وموؤ�س�سات 

الأعمال والهيئات الحكومية. وقد حّققت هذه المن�سة وفورات بقيمة 240 مليون 

دولر اأمريكي في الفترة ما بين 2009 و2011، كما اأنها قّل�ست اإجراءات العمل 

من 75 اإلى 15 اإجراًء، وخّف�ست مدة التنفيذ من اأربعة اأ�سابيع اإلى اأ�سبوع واحد 

)انظر ملف كوريا الجنوبية(.  

تقديم الخدمة من خالل قنوات متعّددة  3.5
تعنى ركيزة تقديم الخدمة متعّددة القنوات 

تم  التي  القنوات  مجموعة  اإلى  بالنظر 

التوا�سل  )مثل  طريقهـا  عن  الخدمة  توفير 

والتوا�سل  الهاتفي،  والتوا�سل  ال�سخ�سي، 

الإلكتروني(، ب�سكل مب�ّسط ومطابق.

 وجاءت كل من النرويج )6.7( و�سنغافورة 

الطليعة  في  المعّززة،  الفئة  من   ،)6.6(

من�سات  عبر  الخدمات  تقديم  لجهة 

من  دولتان  تبعتهما  ثم  القنوات،  متعّددة 

المتحدة  المملكة   - المقت�سدة  الفئة 

)6.4( والوليات المتحدة )6.4( )ال�سكل »24«(. اإذ نجحت هاتان الدولتان 

باأ�سلوب  وعملّياتهـا  العامة  الخدمات  حوكمة  نماذج  تنظيم  اإعادة  في  الرائدتان 

مرّكز على المواطن اأّدى اإلى تعزيز ال�سفافية والتفاعل المتبادل وال�سعور بالثقة 

بين مواطنيها. 

ثلث  باإدارة  النرويجية«  والرعاية  العمل  »مديرية  تقوم  المثال،  �سبيل  على 

الميزانية الوطنية في برامج من مثل اإعانات البطالة، والبدلت بح�سب نوع العمل، 

بالأطفال،  الخا�سة  والإعانات  التقاعد،  ورواتب  المر�ض،  حالت  في  والإعانات 

واإعانات الرعاية المدفوعة. ي�ستطيع المواطنون التفاعل مع الهيئة وتعّقب حالة 

اأو هاتفيًا(  طلباتهم عبر عدة قنوات، بما فيها القنوات التقليدية )اأي �سخ�سيًا 

والقنوات الرقمّية الجديدة. وقد دمجت قواعد بيانات الهيئة ب�سكل وا�سع ما يتيح 

تطابق الم�ستحّقات عند المراجعة واإن�ساء ملفات موّحدة لم�ستخدميها.
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المبادرة في التوا�سل والتعليم  3.6
الحكومات  فيه  ت�سطر  وقت  في 

اأخذ قرارات �سعبة خا�سة بنماذج 

تقديم الخدمات مثل تحويل خدمة 

يجب  اأول«،  رقمية  »خدمة  اإلى 

برامج  تن�سئ  اأن  الحكومات  على 

اإعالم  ل�سمان  وتوعية  توا�سل 

ولتحقيق  باإجراءاتها  المواطنين 

الخدمات  من  فعالة  مخرجات 

في  المبادرة  خالل  ومن  العامة. 

التوا�سل والتعليم، تقوم الحكومات 

عبر  الحكومية  الخدمات  اعتماد  لتعزيز  م�سّممة  بمعلومات  مواطنيها  بتزويد 

القنوات المنا�سبة، وت�سهيل ال�ستعمال، وتر�سيخ اللتزام.  

في  المبادرة  لجهة   )6.9( بو�سوح  رائدة  دولة  �سنغافورة  باأن  الدرا�سة  تظهر 

الثالث  المركز  اأما   ،)5.7( النرويج  وتليها  وتعليمهم،  مواطنيها  مع  التوا�سل 

 .)»25« )ال�سكل   )5.1( والإمارات  المتحدة  الوليات  من  كل  فيه  فتت�سارك 

وُيالَحظ باأن المركزين الأّولْين تحتّلهما دولتان من الفئة المعّززة، ثم تليها دول 

الفئة  اإلى  تنتمي  التي  الدول  باأن  ُيالَحظ  كما  والبّناءة.  المقت�سدة  الفئتين  من 

المعّززة تعمل على تو�سيع جهود الم�ساركة الإلكترونية من خالل تعزيز ا�ست�سارة 

في  جديدة  معايير  والنرويج  �سنغافورة  مثل  الرائدة  الدول  ت�سع  المواطنين. 

اإ�سافة  والميزانيات،  المالية  الموارد  مثل  الحكومية  الأن�سطة  وانفتاح  �سفافية 

والتوظيف  ال�سحة  مثل  الرئي�سة  الخدمات  في  الحكومي  الأداء  في  معايير  اإلى 

�سلوك  على  التاأثير  في  �سنغافورة  حكومة  تن�سط  ذلك،  عن  ف�ساًل  والتعليم.  

اإلى تح�سين توا�سلهم معها  اإعالمهم عن عرو�ض مقنعة تدفعهم  مواطنيها عبر 

قامت  الموؤ�ّس�سي،  المنظور  ومن  يتلقونها.  التي  الخدمات  من  اأكبر  قيمة  وجني 

»ق�سم  التوا�سل والتعليم ب�سورة وا�سحة في  المبادرة في  الحكومة بدمج فكرة 

�سًا في الت�سالت، كما  للوزارات دعمًا مخ�سّ العامة« والذي يقّدم  الت�سالت 

اأنه يبادر في تحليل ومعالجة موا�سيع الت�سالت العامة. وتقوم معظم الحكومات 

في الف�ساء الرقمي، بما في ذلك البوابة الحكومية، بالم�ساعدة في اإثارة الوعي 

الحكومة  طّورت  ختامًا،  المواطنين.  اأمام  المتاحة  والمنافع  الخدمات  حول 

اإن�ساء من�سة  ا�ستراتيجية �سمولية ل�ستدرار التغذية الراجعة من مواطنيها عبر 

م�ستركة لتقديم التغذية الراجعة اإلكترونيًا، من مثل تلك المن�ساأة �سمن مبادرة 

ال�سبكات  قنوات  الآن  الحكومات  من  كثير  وت�ستخدم  )»توا�سل«(.  »ريت�ض« 
الجتماعية الم�سهورة -»في�سبوك« و»تويتر«- ل�ستالم التغذية الراجعة وطلب 

اأفكار من المواطنين.  

احتلت الإمارات من الفئة البّناءة المرتبة الرابعة )5.1(، وقد قامت الإمارات 

واحدة  قناة  عبر  الملحوظات  تلقي  بهدف  للتوا�سل  الرقمية  القنوات  بتوحيد 

 Mygov.ae الإمارات«  دولة  لحكومة  والمالحظات  القتراحات  »بوابة  اأ�سمتها 

العامين  والموظفين  الأعمال  وموؤ�س�سات  المواطنين  ت�سجيع  ويتم  )حكومتي(. 

الإلكترونية  الأداة  هذه  مع  تفاعلهم  تن�سيط  على  الم�ستخدمين  من  وغيرهم 

وتهانيهم  والتنفيذية،  الإدارية  وملحوظاتهم  اقتراحاتهم،  تبادل  لأغرا�ض 

وامتنانهم )انظر ملف دولة الإمارات(.  

ال�سكل رقم )24(

ت�سنيف الدول ح�سب تقديم الخدمة متعّددة القنوات

ال�سكل رقم )25(

ت�سنيف الدول ح�سب المبادرة في التوا�سل والتعليم 
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ال�سبكات  لقنوات  والحديث  ال�سامل  ال�ستخدام   3.7
الجتماعية الجديدة

من  مجموعة  التقنية  والتغّيرات  الجديدة  الجتماعية  ال�سبكات  قنوات  ت�سكل 

مع  للتوا�سل  الجديدة  النماذج  هذه  ت�سخير  اإلى  تطمح  التي  للدول  التحديات 

الحديثة  القنوات  هذه  ا�ستعمال  فوائد  العالم  حول  الحكومات  تدرك  مواطنيها. 

لتح�سين جودة تفاعالتها مع مواطنيها وللتقارب معهم. 

ر�سخت دولتا النرويج )8.0( والإمارات )6.0( وجودهما على نحو وا�سع ومكّثف 

اأما دولتا البرازيل والهند من الفئة البّناءة فهما  في بيئة ال�سبكات الجتماعية. 

متراجعتان لجهة ا�ستعمال القنوات الجديدة المتاحة لهما )ال�سكل »26«(.

ت�سادف اأن الإمارات توفر لمواطنيها وللمقيمين فيها دلياًل وافيًا لروابط مختلف 

هيئات الحكومة التحادية على ال�سبكات الجتماعية، كما اأنها قامت بعملية دمج 

كامل لل�سبكات الجتماعية في عملية جمع ال�سكاوى من خالل ت�سجيع المواطنين 

الموقع:  على  وفليكر  ويوتيوب  وتويتر  الفي�سبوك  عبر  الملحوظات  تقديم  على 

  .http://government.ae/en/web/guest/complaint-and-suggestion
فمن �ساأن هذه المبادرات اأن تمّكن حكومة الإمارات من المحافظة على توا�سلها 

الوثيق مع مواطنيها. 

ال�سكل رقم )26(

ت�سنيف الدول ح�سب ا�ستعمال ال�سبكات الجتماعية الجديدة 
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4. التقّدم في الم�سار الرقمي 
تتجه الحكومات حول العالم نحو اإدراك جديد مفاده اأن تبّني الرقمنة هو جوهر 

تحقيق الإ�سالح والتطور. وبا�ستطاعة البرامج التطورية للخدمات، والتي ت�ستمّد 

من  الحكومية  للذخائر  ال�ستراتيجي  والتوظيف  الرقمّية  التقنيات  من  قوتها 

تقنيات المعلومات والت�سالت، اأن ت�ساعد على تحقيق مجموعة من المخرجات 

الإيجابية - ر�سا الأفراد، وم�ساركة المواطن، والتناف�سية القت�سادية، والإنتاجية 

نحو  جديدًا  م�سارًا  يخّطوا  اأن  العامة  الخدمة  مديري  على  وينبغي  الحكومية. 

الأمد  طويلة  �سليمة  ا�ستثمارات  ُيجروا  واأن  لحكوماتهم  الرقمي  والن�سج  التطور 

حتى يقّدموا الخدمات العامة للمواطنين الرقميين الجدد. 

ت�سعى اأك�سنت�سر عبر هذه الدرا�سة اإلى م�ساعدة الدول فهم اأو�ساعها الحالية في 

مجالت توفر الخدمة ون�سجها وتجربة تقديم الخدمة للمواطن ومجمل اإنجازاتها 

اأك�سنت�سر  في م�ستويات ر�سا المواطن، ول يقت�سر الأمر على ذلك، واإنما تقّدم 

بيئاتها القت�سادية  بناًء على  الدول،  »منظارًا م�ستقبليًا« يحّدد لمختلف  اأي�سًا 

والجتماعية، كيفية التقّدم نحو التطور والن�سج الرقمي وتعظيم الأداء الحكومي.  

ف�ساًل عن ذلك، من �ساأن هذا التحليل ال�سامل لدول مختلفة اأن ي�ساعد مديري 

اإلهامهم في  ُتغّذي  العام في تحليل توجهات محّددة لكت�ساب روؤًى قيمة  القطاع 

رحلتهم الرقمّية. 

طريق التقّدم
المقت�سدة  في  الدول  ت�ستطيع  التي  والإجراءات  ال�ستراتيجيات  تكون  ع�سى  ما 

الرقمّية؟  رحالتها  في  الأمام  اإلى  التقّدم  لت�سريع  تطبيقها  والمعززة  والبّناءة 

والإجراءات  ال�ستراتيجيات  هذه  اإن�ساء  خ�سم  في  الدول  اأن  الدرا�سة  تك�سف 

تبعًا لم�ستوى التطور والن�سج الرقمي الخا�ض بها وعلى خلفية التجارب الحالية 

الفئة  في  الدول  تنتقل  المثال،  �سبيل  فعلى  الم�ستقبلية.  والتوقعات  لمواطنيها 

المدى  على  للرقمنة  ال�سامل  العتماد  تطوير  اإلى  الأ�سا�سات  تطوير  من  البّناءة 

الكلفة  كفاءات  على  بالتركيز  فتقوم  المقت�سدة  الفئة  في  الدول  اأما  الطويل. 

الإلكترونية«  »الحكومة  اإلى  يوؤدي  الذي  اأّوًل”  الرقمية  “الخدمة  منهج  وتبّني 

الفئة  اأما في  اإلكترونيًا(.  الروؤى والجاهزة  التي توجهها  المبتكرة  )اأي الحكومة 

اإن�ساء  اإلى  ت�سعى  وهي  المواطنين،  م�ساركة  في  فعليًا  متقّدمة  فالدول  المعّززة، 

حكومة اأكثر انفتاحًا وتوا�ساًل ت�سّجع على خلق مجتمع رقمي. وفيما يلي تلخي�ض 

لبع�ض النتائج الإجمالية م�سنفة بـح�سب فئات الدول، اإ�سافة اإلى مخطط لم�سار 

التقّدم في بناء حكومة رقمّية ومجتمع رقمي. 

الرحلة الرقمّية للفئة المقت�سدة: تتقّدم الوليات المتحدة والمملكة المتحدة عن 

اأّن بع�ض نتائجها تظّل  باقي الدول الم�سمولة لجهة توفر الخدمة ون�سجها، غير 

التركيز على  الإفراط في  اإلى  ُيرّد ذلك  المواطن، وقد  متدّنية وفقًا لم�سح ر�سا 

توجيه كفاءات الكلفة وتح�سين اإدارة اأ�سول تقنيات المعلومات والت�سالت. 

تنفيذ  ت�سريع  في  القريب  المدى  في  المقت�سدة  الفئة  في  الدول  ت�ستمر  �سوف 

محطة  عبر  الخدمات  تقديم  خالل  من  الكلفة  بـكفاءات  يتعلق  فيما  اأجندتها 

الإلكترونية  والمواقع  البوابات  مثل  للمواطنين،  ومنا�سبة  ب�سيطة  موحدة  دخول 

اأو مكّررة،  اإما زائدة  التي هي  اإلكترونية حكومية  المتكاملة، واإغالق عدة مواقع 

وخف�ض كلفة امتالك بناها التحتية من تقنيات المعلومات والت�سالت واإدارتها، 

وتحويل الخدمات ذات المعامالت الكثيفة - مثل رواتب التقاعد وال�سرائب - اإلى 

خدمات اإلكترونية.  

اأما في المدى المتو�سط، من الممكن تقدم الدول في الفئة المقت�سدة نحو منهج “ 

لة للمواطنين  الخدمات الرقمية اأّوًل” عبر الترويج للرقمنة كطريقة الو�سول المف�سّ

في جميع الخدمات الرئي�سة، وبذل جهود عظيمة نحو �سمولية الخدمات الرقمية 

وتطوير المهارات الرقمّية وزيادة محطات الو�سول اإلى الخدمات الرقمية. 

اأما في المدى الطويل، ت�ستطيع الدول في الفئة المقت�سدة التوجه نحو الحكومة 

الإلكترونية من خالل المحافظة على التركيز على الإنتاجية والحث على البتكار 

»ال�سحابة«  مثل  تقنيات  ت�سخير  المقت�سدة  الدول  وباإمكان  الحكومة.  في 

والأنظمة المتنقلة وال�سبكات الجتماعية، لو�سع نموذج ت�سغيل فعال وللتمكن من 

ال�ستجابة ب�سرعة لحتياجات المواطنين وم�ساركتهم في عمليات �سنع القرارات 

اإلى  المقت�سدة  الفئة  في  الحكومات  تحتاج  اأخيرًا،  العامة.  الخدمات  وت�سميم 

ت�سميم  اإعادة  بهدف  والت�سالت  المعلومات  لتقنيات  ال�ستراتيجي  التنفيذ 

ال�سحة  واأنظمة  والتعليم،  والتوظيف،  الرقمية،  العدالة  مثل  العامة  الخدمات 

المترابطة )ال�سكل »27«(. 
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ال�سكل رقم )27(

رحلة التطور والن�سج الرقمي للفئة المقت�سدة 
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الإمارات   - البّناءة  الفئة  في  الدول  اأن  نجد  البّناءة:  للفئة  الرقمية  الرحلة 

اأعطت  وقد  المواطنين.  الع�سر ح�سب م�سح ر�سا  الدول  وال�سعودية - في طليعة 

ا�ستراتيجيتها  واءمت  اأنها  كما  الرقمية،  للخدمات  عالية  اأولوية  الحكومتان 

القطاع  كفاءة  ورفع  القت�سادية  التناف�سية  لتعزيز  العامة  خططها  مع  الرقمية 

العام. ومع ذلك، �سجلت هاتان الدولتان نتائج متدنية في تجربة تقديم الخدمة 

للمواطن، غير اأنه كان من �ساأن تفاوؤل مواطنيها بتلبية الحتياجات الم�ستقبلية اأن 

رفع نتائجها الإجمالية. 

لتح�سين  الكبيرة  الفر�ض  انتهاز  على  والبرازيل  الهند  مواطني  توقعات  تعتمد 

المواطنون  يعبر  كما  للمواطن.  الخدمة  تقديم  وتجربة  ون�سجها  الخدمة  توفر 

العامة لم�ساعدة  الم�ساركة في ت�سميم الخدمات  البرازيل على رغبتهم في  في 

ثالثة  دول  في  المواطنين  تفاوؤل  يبرز  ذلك،  ومع  خططهـا.  تنفيذ  في  حكومتهم 

في  العامة  الخدمات  حول   - والهند  وال�سعودية  الإمارات   - البّناءة   الفئة  من 

جودة  تح�سين  على  حكوماتهم  قدرات  في  الكبيرة  ثقتهم  تبرز  كما  الم�ستقبل، 

الخدمات بناًء على ما حققته من تقّدم ثابت في الفترة ال�سابقة.  

�سوف ت�ستمر الدول في الفئة البّناءة في المدى القريب في التركيز على الأ�سا�سات 

الو�سول  وت�سهيل  والت�سالت  المعلومات  لتقنيات  اأ�سا�سية  تحتية  بنية  اإن�ساء   -

للمواطنين  يت�سّنى  حتى   - الم�ستركة  الخدمة  مراكز  اأو  الو�سول  محطات  عبر 

الأرا�سي،  �سجالت  مثل  الأ�سا�سية،  الخدمات  اإلى  الو�سول  الأعمال  ولموؤ�س�سات 

وال�سحة، والتعليم )في حال الهند(، مع التركيز على زيادة ال�سفافية والحد من 

الروتين. وتحتاج الدول في الفئة البّناءة اإلى البتكار في نماذج تقديم الخدمات 

ت�سمل �سراكات القطاعين الخا�ض والعام، وت�سخير تقنيات مثل الأنظمة المتنقلة 

وال�سبكات الجتماعية و«الحو�سبة ال�سحابية«. 

ت�سجيع  اإلى  النظر  اإلى  البّناءة  الفئة  الدول في  المتو�ّسط، تحتاج  المدى  اأما في 

العتماد ال�سامل للخدمات الرقمية من خالل موا�سلة اأتمتة ال�سجالت والعمليات 

كما  موّحدة.  اإلكترونية  و�سول  بوابات  واإن�ساء  البيانات،  قواعد  ودمج  اليدوية، 

والأنظمة  الجتماعية  ال�سبكات  عبر  المواطنين  اإ�سراك  في  المبادرة  باإمكانها 

المتنقلة، وتنفيذ برامج لتطوير المهارات الرقمية. 

اإن�ساء عالقات مع  البّناءة في  الفئة  الدول في  تنظر  الطويل، قد  المدى  اأما في 

المواطنين وموؤ�س�سات الأعمال مبنية على الثقة بف�سل تعزيز ال�سفافية والم�ساءلة 

من خالل بناء بنية تحتية تاأ�سي�سية للخدمات الرقمية الرئي�سية. كما اأنه با�ستطاعة 

هذه الدول احراز التقدم ال�سريع في  توفر الخدمة ون�سجها من خالل الت�سخير 

الكامل لتقنيات البيانات المفتوحة و«الحو�سبة ال�سحابية«، ما من �ساأنه اأن يوجد 

نظامًا بيئيًا جديدًا من مقّدمي الخدمات، ومن خالل ا�ستخدام مفهوم الرقمنة 

لتح�سين خدمات اأ�سا�سية، مثل ال�سحة والتعليم والخدمات الجتماعية )ال�سكل 

 .)»28«
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ال�سكل رقم )28(

رحلة التطور والن�سج الرقمي للفئة المقت�سدة 
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المعّززة -�سنغافورة  الفئة  الدول في  تبرز  المعّززة:  الدول  لفئة  الرقمية  الرحلة 

تراجعت  بينما  الرقمّية،  الحكومية  الخدمات  مجال  في  رائدة  كدول  والنرويج- 

دولتا كوريا الجنوبية واألمانيا، على الرغم من ُح�ْسن اأدائهما في مجالت معينة 

في الجاهزية الرقمّية، وُيعزى ذلك ب�سورة رئي�سة اإلى وجود انطباع باأنها اأهملت 

احتياجات مواطنيها، واأنها لم تعبر ب�سورة فاعلة عن اأهدافها في تنفيذ البرامج 

لتحويل الخدمات اإلى الرقمية. و�سوف ت�ستمّر الدول في الفئة المعّززة في المدى 

القريب في تطوير م�ساركة المواطنين عبر اإ�سراكهم في عمليات ا�ست�سارية تتعلق 

القنوات  في  ال�ستثمار  توا�سل  اأنها  كما  الخدمات.  وتقديم  ال�سيا�سات  بـو�سع 

الرقمي كاأداة تمكين  المفهوم  لت�سخير  ال�سحابية«  »الحو�سبة  الرقمية وتقنيات 

قدمًا  والم�سي  القت�سادية  والتناف�سّية  القت�سادي  التقّدم  لتحقيق  ا�ستراتيجية 

باتجاه تخ�سي�ض الخدمات ب�سكل اأكبر عبر الإنترنت والأنظمة المتنقلة. 

اإن�ساء  في  النظر  اإلى  البّناءة  الفئة  في  الدول  تحتاج  المتو�ّسط،  المدى  في  اأما 

حكومة مفتوحة/�سبكية عبر و�سع نظام من ال�سفافية والم�ساركة العامة والتعاون 

اأن  دون  الحكومية،  الخدمات  اأغلبية  في  المفتوحة  البيانات  تقنية  وتبّني  العام، 

يم�ّض ذلك الخ�سو�سية والأمن. كما يجب التركيز على التعاون الحكومي التوافقي 

مع اإ�سراك القطاع الخا�ض وغيره في نموذج تقديم الخدمة. 

اأما في المدى الطويل، من الممكن اأن تخطي الدول في الفئة المعّززة نحو تطوير 

مجتمع رقمي، واإن�ساء نماذج جديدة من التعاون والتفاعل ال�سل�ض بين الحكومة 

ال�سبكات  ا�ستخدام نظام  با�ستطاعتها  اأنه  والمواطنين وموؤ�س�سات الأعمال. كما 

»ال�سحابة  مثل  تقنيات   لت�سخير  الخارجية،  والهيئات  الخدمة  مقّدمي  من 

الحكومية«، وحزمة »البيانات ال�سخمة«، واأنظمة التحليل المعلوماتية التنّبوؤية، 

)ال�سكل  والم�ستدامة  الذكية  المجتمعات  اأ�سا�ض  باعتبارها   - المتنقلة  والأنظمة 

 .)»29«
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ال�سكل رقم )29(

رحلة التطور والن�سج الرقمي للفئة المعّززة
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5. التطور والن�سج الرقمي: ملفات الدول
الرقمية  والمنهجية  لال�ستراتيجية  عام  عر�ض  تقديم  اإلى  الف�سل  هذا  يهدف 

حول  اأ�سا�سية  روؤى  يقّدم  اأنه  كما  الع�سر،  الدول  في  الرئي�سة  الحالة  ودرا�سات 

العامة وم�سح  الخدمات  المواطن مع  الدول في تجربة  الفردية لمختلف  النتائج 

ر�سا المواطن.
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المرتبة: 7  م�ستوى التطور والن�سج الرقمي 
 W°2/N°54 :اإحداثيات الموقع الجغرافي 

العا�سمة: لندن

ح�سة   II مربع    كيلومتر   241،930 الم�ساحة:   II مليون   63.8 ال�سكان:  عدد 
الفرد من الناتج المحلي:37،456 دولر اأمريكي

ال�ستراتيجية والمنهجية الرقمية للمملكة المتحدة: الم�سي قدماً 
نحو م�ستوى “الرقمنة اأّوًل”

المتحدة  المملكة  حكومة  اأن  يّت�سح 

را�سخة  رقمّية  ا�ستراتيجية  تتبّنى 

راقية  خدمات  اإن�ساء  ت�ستهدف 

محورها المواطن مع توجيه مكت�سبات 

وقد  القت�سادي.  والتقّدم  الكفايات 

الحكومية  »الخدمة  الحكومة  اأ�ّس�ست 

تابع  جديد  فريق  وهي  الرقمية«، 

به  نيطت 
ُ
اأ الوزراء  رئا�سة  لمكتب 

الرقمّية  الخدمات  تعزيز  م�سوؤولية 

المقدمة للمواطنين.  

تحتوي ال�ستراتيجية الرقمية، التي تعّرف بخارطة طريق فعالة وبموؤ�سرات اأداء 

اإجراًء �ستتخذها الحكومة لكي ت�سبح حكومة رقمية  كاأف�سل   16 اأ�سا�سية، على 

الرقمية  »الخدمة  معنى  تف�سر  الإجراءات،  فريق  رئي�سة  كيمب،  ريبيكا  خيار. 

اأوًل« بما يلي: » كل من يختار تنفيذ الإجراء رقميًا ي�ستطيع القيام بذلك بتلك 

 .
5 ً

الطريقة، ول ُي�ستثنى من ذلك كل من ل ي�ستطيع تنفيذ الإجراء رقميا

و�سهولة  مالءمة  اأكثر  الت�سال  قنوات  جعل  اإلى  البريطانية  الحكومة  ت�سعى 

من  ال�سكان  اإلى  المعلومات  توفير  اأ�سلوب  تح�سين  على  تعمل  فهي  للم�ستخدم. 

خالل النتقال اإلى نطاق موقع اإلكتروني وحيد وهو: Gov.uk . وتبين التجربة 

و   Directgov ال�سابقة  المواقع  مع  بالمقارنة   Gov.uk لموقع  الأولية 

بالمائة  ال�ستخدام )93  �سهولة  لجهة  ممتازة  اإيجابية  نتائج   Businesslink
ثانية   120 مع  مقارنة  ثانية   80( وال�سرعة  �سابقًا(  بالمائة   75 بن�سبة  مقارنة 

�سابقًا(. 

واأموال  ال�سكان  وقت  لتوفير  الكبرى  الفر�سة  تقدم  المعامالت  خدمات  اأن  بما 

مثل:  الخدمات  جعل  على  بقوة  تركز  الرقمية  ا�ستراتيجيتها  فاإن  الحكومة، 

اأكثر  تطبيقات الخدمة الجتماعية وال�سريبة والترخي�ض وت�سديد الم�ستحقات، 

المعلومات  تكنولوجيا  اإدارة  جمعية  درا�سة  تقدير  ح�سب  الحقيقة،  في  مالءمة. 

وجهًا  التوا�سل  تكاليف  معدل  فاإن  120 مجل�سًا محليًا،  على  اأجرتها  التي   2012
دولر،   4.54 وبالهاتف  اأمريكي،  دولر   13.84 هو  المعامالت   لتنفيذ  لوجه 

0.24 دولر اأمريكي. ويدعم هذه الدرا�سة  ولكن عن طريق �سبكة الإنترنت فهو 

معدل  اأن  بّين  والذي   2012 لعام  الحكومة  اأعدته  الذي  الرقمية  الفعالية  تقريُر 

تكلفة المعاملة الرقمية للحكومة المركزية قد يكون اأقل بمقدار 20 مرة من تكلفة 

المعامالت التي تنفذ على الهاتف واأقل بمقدار 50 مرة من المعامالت التي تنفذ 

.
6 

وجهًا لوجه

الدول المقت�سدة: المملكة المتحدة والوليات المتحدة

المملكة المتحدة

تنتهج ال�ستراتيجية الرقمّية 
للمملكة المتحدة عقيدة اأ�سا�سية، 

األ وهي “الخدمات الرقمية اأّوًل”، 
مما يعني تقديم جميع خدمات 

المعامالت الرئي�سة عبر القنوات 
الإلكترونية.

   http://www.ukauthority.com/tabid/64/Default.aspx?id=4098 : الم�سدر
 5

   https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-strategy/government-digital-strategy : الم�سدر
 6
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فاإن  حاليًا  البريطانية  الحكومة  تقدير  ح�سب 

العادي  الأ�سلوب  من  المعامالت  خدمات  نقل 

�سوف  الرقمية  القنوات  اإلى  الإنترنت  بدون 

اأمريكي  دولر  مليار   2.9 اإلى   2.7 من  يوفر 

�سنويًا، ومن هذا المبلغ يتم توفير 1.8 - 2.1 

مليار دولر مبا�سرًة ل�سالح الحكومة، والباقي 

خالل  من  الم�ستخدمين  ل�سالح  توفيره  يتم 

الخدمات منخف�سة التكاليف. 

 

من المهم مالحظة اأن المملكة المتحدة، والتي ت�سنف رابعًا في تقديم الخدمات 

 ،2012 لعام  الإلكترونية  للحكومات  المتحدة  الأمم  درا�سة  ح�سب  الإنترنت  على 

تركز اإلى حد كبير  على زيادة نطاق وجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية. ومع 

ذلك، عليها اأن تركز على اإنفاق الأموال العامة ب�سكل مالئم وعلى تعزيز البتكار 

التحديات  بع�ض  مع  الحكومة  تتعامل  الرقمي،  التميز  ولتحقيق  التكنولوجي. 

الت�سغيلية ومنها: 

بدوائرها 	  اأكثر  تثق  اأن  الحكومية  الهيئات  على  البيانات:  واأمن  خ�سو�سية 

المعلومات ذاتها ب�سكل متكرر.  ال�سركات تزويد  اأو  ال�سكان  واأل تتطلب من 

لتنفيذ  الم�ستخدمين  اإلى  وموثوقة  اآمنة  بيئة  توفير  اإلى  تهدف  فالحكومة 

معامالتهم. 

اإ�سراك متعاملين في الخدمة الرقمية: ُيقّدر اأن ما يزيد على ت�سعة ماليين 	 

من �سكان بريطانيا غير م�سمولين بالخدمة الرقمية، اأي اأنهم ل ي�ستخدمون 

�سكان  حتى  ال�سكان  جميع  نقل  �سهولة  ت�سمن  اأن  الحكومة  تريد  الإنترنت. 

المناطق النائية والمهم�سين اإلى الخدمة الرقمية لكي تحقق روؤيتها في اأن 

تكون »الخدمة الرقمية اأوًل«. 

اأداء الحكومة الرقمية

الحكومة البريطانية م�سّنفة �سابعًا في الأداء الحكومي الرقمي الإجمالي )�سكل 

رقم 30(. 

باعتبارها اإحدى اأكثر الحكومات خبرًة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، 

توفر الحكومة البريطانية العديد من الخدمات على الإنترنت، والكثير منها قد 

حقق درجة عالية من الن�سج على الم�ستوى التفاعلي وم�ستوى تنفيذ المعامالت. 

في تقييم تجربة تقديم الخدمة للمواطن، تميز اأداء الحكومة البريطانية بالت�ساق 

عبر جميع ركائزه المختلفة، وخا�سة في تقديم الخدمات متعددة القنوات. ومن 

جهة ثانية، هناك مجال للتح�سن وخا�سة في مجال المعامالت الخا�سة بال�سكان 

والمبادرة بالتوا�سل مع ال�سكان ووجود وا�ستخدام اأدوات التوا�سل الجتماعي. 

اأدى  المتو�سط، ما  الم�ستوى  التقييم في  ال�سكان، جاء  في درا�سة م�سحية لر�سا 

اإلى انخفا�ض العالمة الإجمالية للملكة المتحدة )ال�سكل 31(. 44 بالمائة فقط 

مع  التعامل  على  الحكومة  بقدرة  مقتنعون  للدرا�سة  خ�سعوا  الذين  ال�سكان  من 

اأي�سًا اأن اأكثر من  حاجتهم لتح�سين الخدمات العامة في الم�ستقبل. كما وجدنا 

75 بالمائة من ال�سكان الذين �سملتهم الدرا�سة  يجزمون  بوجوب اإ�سراكهم في 
�سياغة اأ�سلوب ت�سميم وتقديم الخدمات العامة. 

المملكة  �سكان  عنها  عبر  التي  الأولويات  باأهم  مبا�سرة  عالقة  النتائج  لهذه 

المتحدة لتح�سين الخدمات العامة في الم�ستقبل:

التخطيط للمدى البعيد ولي�ض لل�سنوات القليلة القادمة فقط )43 بالمائة(. 	 

والتعريف  الرقمية  الخدمات  ون�سر  المدى  بعيد  التخطيط  اأن  ال�سكان  يرى 

بها ب�سكل مالئم قد ي�ساعد على زيادة ثقتهم في اإجراءات الحكومة. 

يريد 	  بالمائة(.   35( التكاليف  في  فعالية  اأكثر  بطريقة  خدمات  تقديم 

التكاليف  وفعالية  الإنتاجية  على  تركيزها  توا�سل  اأن  الحكومة  من  ال�سكان 

عند تقديم خدمات ذات جودة عالية. 

يريد 	  بالمائة(.   34( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  ال�سكان  اأولــويــات  فهم 

ال�سكان اأن تتعامل الحكومة مع احتياجاتهم واأن تذهب اإلى ما هو اأبعد من 

الخدمات  بها  تقدم  التي  الطريقة  تعزيز  اإلى  الإنترنت  على  الم�ساركة  اآلية 

العامة. 

نقل خدمات المعامالت 
اإلى القنوات الرقمية 

�سوف يوفر من 2.7 اإلى 
2.9 مليار دولر اأمريكي 

�سنوياً

ال�سكل رقم )30(

الت�سنيف الإجمالي للملكة المتحدة

ال�سكل رقم )31(

درا�سة م�سحية لقيا�ض ر�سا �سكان المملكة المتحدة
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على الرغم من اأن هذه التطلعات الثالثة تعتبر جزءًا من ال�ستراتيجية الرقمية 

م بالم�ستوى المطلوب. وبما اأنها  لحكومة المملكة المتحدة، اإل اأنها اإلى الآن ل تقدَّ

ت�سع احتياجات ال�سكان في قلب اإجراءاتها، فاإنها تزمع ت�سميم خدمات رقمية 

تقدم قدرًا اأكبر من الفعالية والدقة بتكاليف اأقل، مع تح�سين خبرة الم�ستخدم 

في الوقت ذاته. 

الإنجازات الحالية

Tell Us Once »اأخبرنا لمرة واحدة«

خدماتها  تح�سين  في  كبيرة  اأ�سواطًا  الآن  اإلى  المتحدة  المملكة  حكومة  قطعت   

واحدة« لمرة  »اأخبرنا  برنامج  بتطبيق  قامت  المثال،  �سبيل  فعلى   العامة. 

عن  بالإبالغ  لل�سكان  ي�سمح  وهو  الحكومة  خدمات  جميع  على   Tell Us Once
دائرة  مثل:  المحلية  وال�سلطات  المركزية  الحكومة  اإلى  الوفاة  اأو  الولدة  حالت 

خالل  من  والمركبات،  ال�سائقين  ترخي�ض  و�سلطة  التقاعد  و�سندوق  الأ�سغال 

لتح�سين  متكاماًل  اأ�سلوبًا  المركزية  الحكومة  تبنت  وقد  واحدة.  ات�سال  نقطة 

كامل عملية تقديم الخدمات المقترنة بهذا البرنامج. فقد ت�ساركت مع ال�سلطات 

الخدمة  باختيار  لها  و�سمحت  اأف�سل  ب�سكل  الخدمة  لتقديم  المركزية  الحكومية 

واأن تقرر متى تبداأ بتطبيقها واأن ترّوج لها وت�سّوقها بال�سكل الذي تراه مالئمًا.  

 - الجهات  من  كبير  عدٌد  البرنامَج  تبنى 

المحلية اختارت  ال�سلطات  بالمائة من   96
بين  قوي  تعاون  هناك  واأ�سبح  البرنامج 

قلل  وقد  والمحلية.  المركزية  الهيئات 

في  التعقيَد  ملحوظ  ب�سكل  البرنامُج 

تعامالت ال�سكان مع الحكومة. فعلى �سبيل 

المثال، كان على ال�سكان في ال�سابق اإجراء 

عن  الإبالغ  عند  ات�ساًل   44 اإلى  ي�سل  ما 

حالة وفاة اإلى الهيئات الحكومية وال�سلطات 

 70 اختار   ،2011 �سبتمبر  في  المحلية. 

عن  الإبالغ  خدمة  ال�سكان  من  بالمائة 

الإبالغ  خدمة  بالمائة   90 واختار  الوفاة، 

عن حالت الولدة. ونتيجة لهذا البرنامج، 

تقّدر الحكومة الوفر في التكاليف الرئي�سية 

خالل الع�سر �سنوات القادمة بقيمة: 302 مليون دولر اأمريكي ل�سالح الحكومات 

المركزية والمحلية، و 104 مليون دولر اأمريكي ل�سالح ال�سكان.

96 بالمائة من ال�سلطات 

المحلية اختارت برنامج 
"اخبرنا لمرة واحدة".  من 

المتوقع خالل الع�سر �سنوات 
القادمة توفير مبلغ 302 

مليون دولر اأمريكي ل�سالح 
الحكومة، و 104 مليون دولر 

اأمريكي ل�سالح ال�سكان
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الوليات المتحدة

المرتبة: 6 م�ستوى التطور والن�سج الرقمي 
 W°97/N°38:اإحداثيات الموقع الجغرافي 

العا�سمة: وا�سنطن دي �سي 

  9،161،966 الم�ساحة:   II مليون   317 ال�سكان:  عدد 
كيلومتر مربع   II ح�سة الفرد من الناتج المحلي:51،749 دولر اأمريكي

الإ�ستراتيجية والأ�سلوب الرقمي: بناء من�سة رقمية لتقديم اأف�سل 
الخدمات

خدمات  تقديم  على  الرقمنة  تقت�سر  ل 

تبنيها  تم  ما  فاإذا  الرقمية.  القنوات  عبر 

تقدم  اأن  المحتمل  من  وا�سع،  نطاق  على 

والقت�ساد  ال�سركات  اإلى  عديدة  ميزات 

العتبار،  بعين  هذا  اأخذ  ومع  والمجتمع. 

فاإن ا�ستراتيجية الحكومة الرقمية للوليات 

المتحدة قائمة على اأربعة مبادئ �ساملة:

نهج التركيز على المعلومات: النتقال 	 

التعامل  اإلـــى  بالوثائق  التعامل  مــن 

التي  المفتوحة  والمحتويات  بالبيانات 

وتقديمها  وتاأمينها  م�ساركتها  يمكن 

بطريقة مفيدة لكي ي�ستخدمها ال�سكان. 

نهج المن�سة الم�ستركة: العمل معًا داخل الهيئة الواحدة وفيما بين الهيئات 	 

ابتكار  ا�ستمرارية  و�سمان  التطوير  وا�ستمرار  التكاليف  تخفي�ض  بهدف 

وتقديم المعلومات. 

نهج التركيز على العمالء: التاأثير على كيفية ابتكار واإدارة وتقديم البيانات 	 

البيانات  واأنظمة  المتحركة  الهواتف  وتطبيقات  الإلكترونية  المواقع  عبر 

وم�ساركة  ب�سياغة  لل�سكان  وال�سماح  التقديم؛  و�سائل  من  وغيرها  الخام 

وا�ستخدام المعلومات كلما وكيفما اأرادوا ذلك. 

الآمــن 	  وال�ستخدام  التقديم  �سمان  والخ�سو�سية:  ال�سرية  من  من�سة 

للخدمات الرقمية لحماية المعلومات وخ�سو�سيتها.  

اأهداف 	  ثالثة  تحقيق  اإلى  الأمريكية  للحكومة  الرقمية  ال�ستراتيجية  ت�سعى 

رئي�سة على المدى البعيد:

تمكين ال�سكان والقوى العاملة المتنقلة ذات الأعداد المتزايدة من الو�سول 	 

مكان  اأي  في  الجودة  عالية  الرقمية  الحكومية  والمعلومات  الخدمات  اإلى 

وزمان ومن اأي جهاز. وهذا يعني اأن تقوم الحكومة بت�سغيل نموذج التركيز 

على المعلومات، وبناء ُنظم خا�سة باإتاحة المعلومات اإلى الجميع واإمكانية 

وتقديم  المحتوى،  ن�سر  نموذج  وتحديث  طرف،  من  اأكثر  قبل  من  ت�سغيلها 

خدمات رقمية اأف�سل تعمل بجميع الأجهزة وبتكاليف اأقل. 

اأن تقوم الحكومة، والتي تتكيف مع العالم الرقمي الجديد، بانتهاز 	  �سمان 

واآمنة  ذكية  باأ�ساليب  وبيانات  وتطبيقات  اأجهزة  واإدارة  ل�سراء  الفر�سة 

الفعالة  غير  الممار�سات  من  الحكومة  تتخل�ض  و�سوف  معقولة.  وباأ�سعار 

الرقمية  للخدمات  �سليمة  حوكمة  هيكلية  ببناء  وتقوم  والمت�ستتة،  والمكلفة 

وترّكز على الحلول المتنقلة. 

في 	  البتكار  تحفيز  بهدف  الحكومية  البيانات  في  الكامنة  القوة  اإطــالق 

اأنحاء الدولة وتح�سين نوعية الخدمات. و�سوف تعمل الحكومة على تمكين 

الجمهور ورواد الأعمال والبرامج الحكومية على ال�ستفادة ب�سكل اأف�سل من 

البيانات التحادية و�سمان اإتاحة البيانات واإمكانية قراءتها بوجودها على 

  .
7
الواجهة الفترا�سية

المعلومات 	  لإدارة  بخططها  الرقمية  ا�ستراتيجيتها  ربط  الحكومة  اأتمت 

.
8
وتكنولوجيا المعلومات والحكومة المفتوحة  )�سكل 32(

بنيت ا�ستراتيجية الحكومة 
الأمريكية الرقمية على اأربعة 
مبادئ �ساملة من المعلومات 

المركزية والمن�سات 
الم�ستركة والتركيز على 

العميل والأمن و�سمان 
الخ�سو�سية. 

  http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government.html : الم�سدر
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اأداء الحكومة الرقمية

احتلت الوليات المتحدة المرتبة ال�ساد�سة في الترتيب الإجمالي لأداء الحكومة 

الرقمية )�سكل 33(. 

تعد الوليات المتحدة واحدًة من اأكثر الدول خبرًة في تطوير الخدمات الحكومية 

اأداء الحكومة الأمريكية جيدًا جدًا  »خبرة خدمة ال�سكان«، كان  الرقمية. وفي 

في معظم الركائز والتي ت�سمل اكتمال الخدمة وتقديم الخدمات بقنوات متعددة 

والتفاعل الذي يركز على ال�سكان والمبادرة في اإبالغ ال�سكان وتعليمهم. ولكن مع 

ذلك لحظنا اأن اأداء الحكومة لم يكن جيدًا كما ينبغي في مجال التفاعل فيما بين 

الهيئات الحكومية من اأجل تقديم الخدمات. 

الدرا�سة  اأن  اإل  الرقمية،  التقنيات  في  ال�سخمة  ال�ستثمارات  من  الرغم  على 

من  متدنية  م�ستويات  بينت  المتحدة  الوليات  �سكان  ر�سا  لقيا�ض  الم�سحية 

تلبي احتياجاتهم  الحكومة على تقديم خدمات حكومية  والثقة في قدرة  الر�سا 

للوليات  الإجمالي  الت�سنيف  تاأثر  كما   .)34 )�سكل  الم�ستقبل  في  وتطلعاتهم 

مع  التعامل  في  ال�سكان  فئات  تردد  مثل  العوامل  ببع�ض  ملحوظ  ب�سكل  المتحدة 

تقنيات جديدة )عبر الأجهزة المتنقلة و�سبكة الإنترنت( للتفاعل مع الحكومة، 

وكذلك ال�ستخدام الحالي المتدني للخدمات الحكومية الرقمية. 

ال�سكل رقم )32(

الربط الذي قامت به حكومة الوليات المتحدة بين ا�ستراتيجية اإدارة المعلومات وخطة ا�ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وا�ستراتيجية 

الحكومة الرقمية وخطة الحكومة المفتوحة


































ال�سكل رقم )33(

الترتيب الإجمالي للوليات المتحدة

ال�سكل رقم )34(

نتائج الدرا�سة الم�سحية لر�سا �سكان الوليات المتحدة
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اإلى حدٍّ ما بين هذه النتائج واأهم الأولويات التي عّبر عنها �سكان  هناك عالقة 

الوليات المتحدة لتح�سين الخدمات العامة الم�ستقبلية وهي: 

yطلب 	  بالمائة(.   44( اأكــثــر   التكاليف  مجدية  بطريقة  خدمات  تقديم 

المواطنون من الحكومة اأن تجعل العملية الرقمية عمليًة م�ستدامة واإنتاجية. 

يتبين الدرا�سة اأن ال�سكان يرون اأن الحكومة ل تدير الأموال العامة على نحو 

  144 بين  من  وال�سبعين  ال�ساد�سة  المرتبة  المتحدة  الوليات  احتلت  جيد. 

دولة لجهة �سبط الهدر في النفقات العامة ح�سب موؤ�سر التناف�سية العالمية 

للمنتدى القت�سادي العالمي لعام 2013. 

التخطيط للمدى البعيد ولي�ض لل�سنوات القليلة القادمة فقط )43 بالمائة(. 	 

هذه  تقدم  واأن  الحكومية  للخدمات  وم�ستقرة  وا�سحة  روؤية  ال�سكان  يريد 

الخدمات لل�سكان. 

يعد 	  ل  بالمائة(.   33( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  ال�سكان  اأولــويــات  فهم 

رقميين  �سكانًا  ت�سم  لدولة  بالن�سبة  كافيًا  ال�سكان  احتياجات  على  التركيز 

خ�سعوا  الــذيــن  ال�سكان  مــن  بالمائة   75 مــن  اأكــثــر  ومتعلمين.  نا�سجين 

للدرا�سة يريدون التعاون مع الحكومة لت�سميم خدمات عامة م�ستقبلية لكي 

يتم التعامل مع احتياجاتهم ب�سكل اأف�سل. 

نحو  تتطلع  فالدولة  الرقمية.  للحكومة  قوية  خطة  الأمريكية  الحكومة  لدى 

ال�ستثمار في الرقمية المتقدمة وفي الوقت ذاته تحقيق فعالية التكاليف والترويج 

لقبول الإدارة الرقمية الجديدة من قبل ال�سكان. 

الإنجازات الحالية

IRS الخدمات الإلكترونية لخدمة الإيرادات الداخلية

الحكومة  تقدم  البرنامج،  هذا  �سمن 

الإنترنت  على  الخدمات  من  �سل�سلة 

اللتزام  لتح�سين  ال�سرائب  دافعي  اإلى 

ال�سريبية.  الفجوات  من  والحد  التطوعي 

لإي�سال  المبادرة  الحكومة  اتخذت  وقد 

معلومات واإ�سعارات ال�سرائب عبر القنوات 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  مثل  الأخرى 

بما ي�سمن اأق�سى قدر ممكن من التغطية. 

في  الم�ساعدة  التفاعلية  ال�سفحة  وتقوم 

خدمة  لموقع  والتابعة  ال�سريبة  مجال 

الإيرادات الداخلية بتزويد ال�سكان بالإجابات على جميع ال�ستف�سارات المتعلقة 

بقانون ال�سرائب، كما ي�سل عدد الزيارات اإلى هذه ال�سفحة اإلى الماليين. ومن 

الأ�سخا�ض  يمّكن  والذي  الخارجي  التطوعي  الإف�ساح  برنامج  الأخرى،  الأمثلة 

خارج الدولة من الإيفاء بالتزامهم ال�سريبي وتجنب المالحقة الجنائية. 

كما طورت الحكومة اأنظمة واإجراءات واأدوات تكنولوجيا معلومات متقدمة تهدف 

اإلى زيادة الفعالية والإنتاجية. وقد قام محرك البحث 2 لبيانات ح�سابات العمالء  

ح�سابات  معاملة  بتحديث  الإلكتروني  الداخلية  الإيرادات  خدمة  موقع  �سمن 

قاعدة  اإلى  اإلكترونيًا  الوثائق  تقديم  اإمكانية  تزويد  خالل  من  ال�سكان  �سرائب 

بيانات موحدة بدًل من النظام ال�سابق الذي كان ي�ستلزم اإر�سال الن�سخ الورقية. 

اأطلقت الحكومة العديد من المبادرات لجعل هذا البرنامج برنامجًا ناجحًا:

 	 ،2012 فبراير  في  طلق 
ُ
اأ والــذي   ،IRS2Go الذكي  الهاتف  تطبيق  يمّكن 

ال�سكاَن من طلب وتعقب عائداتهم وك�سوف ح�ساباتهم ال�سريبية. 

الــخــدمــات 	  »تقديم  بــرنــامــج  يــقــدم 

في  طلق 
ُ
اأ والذي   ،VSD الفترا�سي« 

لوجه  وجــهــًا  تفاعاًل   ،2011 اكتوبر 

 16000 مع  الفيديو  تقنية  خالل  من 

 15 في  ال�سرائب  دافعي  من  �سخ�ض 

ــرادات  الإي »خدمة  مواقع  من  موقعًا 

من  بــالــمــائــة   92(  IRS المحلية« 

ل�ستخدام  م�ستعدون  الم�ستخدمين 

البرنامج في الم�ستقبل(.

في الن�سف الأول من عام 2012، منعت IRS »خدمة الإيرادات المحلية« اإ�سدار 

يحتمل  كان  التي  الم�سددة  ال�سريبية  الم�سترّدات  من  اأمريكي  دولر  مليار   4.2
860،000 دّلت على  بلغ عددها  والتي �سملت عائداٍت  ب�سكل احتيالي،  اإ�سدارها 

حالت �سرقة للهوية. وت�ستخدم الحكومة هذه المعلومات لتح�سين عمليات الإبالغ 

وتحليل التجاهات والك�سف عن المخالفات ومحاولت الحتيال. 

ال�سرائب  دافعو  ا�ستخدم   ،2012 �سبتمبر  �سهر  طوال  للقيا�ض:  قابلة  مخرجات 

منتج  مليون   347 تنزيل  تم  وقد  مرة،  مليار   1.7  IRS.gov الإلكتروني  الموقع 

المالي  العام  عن  بالمائة   51 قدرها  )بزيادة   2012 المالي  العام  في  �سريبي 

2011(. كما تم تقديم طلبات 113.8 مليون معاملة عائدات �سريبية من اأ�سل 
147.6 مليون في �سهر �سبتمبر 2012 من خالل الموقع الإلكتروني. ومنذ �سهر 
فبراير 2012 تم ا�ستالم 6.2 مليون طلب من خالل تطبيق IRS2Go، وتم ا�ستالم 

 .
9
2.1 تريليون دولر اأمريكي من دافعي ال�سرائب اإلكترونيًا

معر�س تطبيقات الهاتف المتحرك

المعلومات  تقديم  من  الهدف  كان 

�سهولة  اأكثر  باأ�سلوب  والخدمات 

من  كجزًء  المتعددة  القنوات  عبر 

للحكومة  الرقمية  الإ�ستراتيجية 

فاأطلقت   .2012 لعام  التحادية 

على  معر�سًا  التحادية  الحكومة 

الإنترنت للمواقع الإلكترونية للهواتف 

مجانيًا  تطبيقًا   140 و  المتحركة 

ت�سغيل  نظام  من�سات  على  متوفرًا 

»اآي فون« وهواتف الأندرويد، وباللغة 
الإنكليزية والإ�سبانية. وت�سمنت فئات 

والمعلومات  الأخبار  التطبيقات: 

واللياقة  وال�سحة  والتعليمية  المالية 

و�سياحة  ومراجع  عامة  وخدمات 

و�سفر وغيرها. 

الهاتف  تطبيق  على  جريت 
ُ
اأ درا�سة  المبادرة  هذه  �سمن  الحالة  درا�سات  ومن 

النف�سية  ال�سدمات  عن  الناجم  التوتر  ا�سطراب  معالجة  )مدرب  المتحرك 

 .2011 اأطلقته دائرة �سوؤون المحاربين القدامى في �سهر مايو  PTSD ( والذي 
والخبراء  القدامى  المحاربين  من  اآراء  على  بناًء  البرنامج  هذا  تطوير  تم  وقد 

لكي يقدم اأف�سل خدمة ممكنة اإلى الم�ستخدم، وهو ي�ساعد المحاربين القدامى 

اأعرا�ض التوتر الناجم عن ال�سدمات النف�سية،  والع�سكريين، الذين يعانون من 

وقد  الم�ستخدم.  الك�سف عن هوية  دون  متاحة  فورية  وم�ساعدة  معالجة  بتقديم 

اأبدت الحكومات في دول حول العالم اهتمامًا في تبني هذا التطبيق وتم تنزيله 

 .
10

100،000 مرة في 75 دولة منذ اإطالقه

بلغ مبلغ العائدات نتيجة 
للمعامالت على الإنترنت 

113.8 مليون من اأ�سل 
اإجمالي العائد البالغ 147.6 

مليون 

يعر�س معر�س تطبيقات الهواتف 
المتحركة مواقع اإلكترونية للهواتف 

المتحركة و 140 تطبيقاً مجانياً. 
تم تنزيل تطبيق الهاتف المتحرك 

)مدرب معالجة ا�سطراب التوتر 
الناجم عن ال�سدمات النف�سية 

PTSD( 100،000 مرة في 75 دولة 

منذ اإطالقه في عام 2011. 

في الن�سف الأول من عام 
2012 تمكن نظام اآر اأي اإ�س 

من منع اإ�سدار بقيمة 4.2 
مليار دولر من الم�سترادات 

ال�سريبية ب�سكل قد يكون 
احتيالي 

  http://www.irs.gov/ : الم�سدر
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 http://apps.usa.gov/ : الم�سدر
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http://www.portaltransparencia.gov.br/ : الم�سدر
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الدول البّناءة: البرازيل، الهند، ال�سعودية والإمارات

البرازيل

المرتبة: 10م�ستوى التطور والن�سج الرقمي 
غرباً   55  / �سماًل   10  : الطول  خط  العر�س/   دائرة 

العا�سمة: برازيليا 

مربع    كيلومتر   8،459،417 الم�ساحة:   II مليون  ال�سكان:200.4    عدد 
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 11،716 دولر اأمريكي

العام  القطاع  عالقات  في  التحول  الرقمية:  وال�ستراتيجية  النهج 
مع المواطنين وال�سركات

الإلكترونية  الحكومة  برنامج  يهدف 

الخدمات  نوعية  تح�سين  اإلى  للبرازيل 

ال�سركات  مع  التفاعل  وت�سجيع 

ال�سكان  م�ساركة  وتعزيز  والقطاعات 

من خالل الو�سول اإلى المعلومات واإلى 

وت�ستر�سد  اأكبر.  فعالية  ذات  اإدارة 

في  الإلكترونية  الحكومة  �سيا�سة 

مع  المبادئ  من  بمجموعة  البرازيل 

الرئي�سة  العنا�سر  بالعتبار  الأخذ 

الثالثة التالية:  

التركيز على ال�سكان	 

تح�سين الإدارة الداخلية	 

التكامل مع ال�سركاء والموّردين	 

الإلكترونية  الحكومة  خطة  في  بو�سوح  الرقمية  بال�ستراتيجية  اللتزام  يظهر 

المواقع  الكثير من  اإدارة  على  وت�ستمل  الرقمية  التغطية  تتناول  والتي  البرازيلية 

الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، وتطبيق البرمجيات المجانية واإدارة المعرفة 

اأجل الجمهور. كما تركز الحكومة بقوة على بناء  والمعلومات ال�ستراتيجية من 

قنوات  عبر  الحكومية  الهيئات  جميع  ربط  وعلى  ال�سبكات  من  قوية  تحتية  بنية 

المواقع  لجميع  معينة  معايير  المثال،  �سبيل  على  الحكومة،  و�سعت  وقد  رقمية. 

الإلكترونية الحكومية:

ابتكار 	  في  �سل�سة  اإجراءات  اإيجاد  الإلكترونية:  بالمواقع  الخا�سة  المعايير 

وتطوير و�سيانة لإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية

المعايير الخا�سة بالت�سغيل التفاعلي )من اأكثر من جهة(: تعريف مجموعة 	 

ومع  الأخــرى  الحكومية  الهيئات  مع  للتفاعل  والموا�سفات  ال�سيا�سات  من 

المجتمع

توؤخذ 	  التو�سيات  من  تحديد مجموعة  الو�سول:  باإمكانية  الخا�سة  المعايير 

الإلكترونية  المواقع  اإلــى  ال�سهل  الو�سول  خا�سية  لتوفير  العتبار  بعين 

الحكومية. 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  ل�ستخدام  جهودًا  البرازيلية  الحكومة  تبذل 

تويتر  لح�ساب  المتابعين  عدد  يبلغ  المثال،  �سبيل  فعلى  مواطنيها.  مع  للتوا�سل 

متابعين   193،308  TrabalhoGovBr@ وح�ساب  متابعًا،   32،925  egovbr@ 
وح�ساب @minsaude 246،470 متابعًا حتى 13 يناير 2014. 

بوابة  اأن�ساأت  وقد  البيانات،  واإتاحة   
11

ال�سفافية بمبداأ  الحكومة  وتلتزم  هذا 

اإلكترونية خا�سة بال�سفافية للحكومة التحادية . وتهدف هذه البوابة الإلكترونية 

كيفية  متابعة  للمواطنين  ي�سمح  بما  الحكومية  الإدارة  في  ال�سفافية  زيادة  اإلى 

ت�ستر�سد �سيا�سة الحكومة 
الإلكترونية البرازيلية بمجموعة 

من المبادئ الهادفة اإلى زيادة 
التركيز على ال�سكان وتح�سين 
الإدارة الداخلية والتكامل مع 

ال�سركاء والموّردين.
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واإر�سال  المعلومات  عن  البحث  ال�سكان  وباإمكان  العامة.  الأموال  ا�ستخدام 

مع  والم�ساهمة  التحادية  الموارد  تطبيق  حول  المزيد  لمعرفة  ال�ستف�سارات 

الحكومة في دورها الرقابي. 

المعلومات  تكنولوجيا  الآن لال�ستفادة من  البرازيلية م�ستعدًة  الحكومة  اأ�سبحت 

البرازيل، من  �ّسكلت  الواقع،  ال�سكان. وفي  التفاعل مع  وتعزيز  اإدارتها  لتح�سين 

اأجل برنامج الحكومة الإلكترونية لديها، لجنة تنفيذية وثمانية لجان فنية م�سوؤولة 

عن تطوير ال�سيا�سات والإجراءات لالإدارة الحكومية التحادية. 

اأداء الحكومة الرقمية

الرقمية  الحكومة  لأداء  الإجمالي  الترتيب  العا�سرة في  المرتبة  البرازيل  احتلت 

)�سكل 35(.

اأداء  كان  فقد  ال�سكان«.  خدمة  »خبرة  في  تقطعه  طويل  طريٌق  البرازيل  اأمام 

الحكومة هو الأدنى في جميع الركائز تقريبًا: المبادرة في التوا�سل مع ال�سكان 

عبر  الخدمات  وتقديم  الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  وا�ستخدام  التعليم  وتوفير 

اآن واحد  اأكثر من جهة حكومية في  قنوات متعددة وتقديم الخدمات المت�سمنة 

وفي الخدمات التفاعلية لل�سكان. 

ك�سفت الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى ر�سا ال�سكان باأن ال�سكان اأقل ر�سًا اإلى 

حد كبير عن الخدمات الحكومية المقدمة من خالل قنوات رقمية ول يثقون كثيرًا 

في قدرة الحكومة على تقديم خدمات حكومية اأف�سل في الم�ستقبل )�سكل 36(. 

لهذه النتائج عالقة مبا�سرة باأهم الأولويات التي عبر عنها البرازيليون  لتح�سين 

الخدمات العامة في الم�ستقبل:

يريد 	  بالمائة(.   51( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  ال�سكان  اأولــويــات  فهم 

تتعامل معها  واأن  اأف�سل  تتفهم احتياجاتهم ب�سكل  اأن  ال�سكان من الحكومة 

من خالل تقديم خدمات م�سممة بما يتالءم مع تلك الحتياجات.  ووجدنا 

من خالل الدرا�سة اأن 81 بالمائة من ال�سكان الذين خ�سعوا للدرا�سة يرون 

قنوات  عبر  الخدمات  من  المزيد  بتقديم  الحكومة  تقوم  اأن  المهم  من  اأن 

رقمية في الم�ستقبل. 

يريد 	  بالمائة(.   33( الحكومية  الخدمات  في  العاملين  مهارات  تح�سين 

ال�سكان اأن يكون موظفو القطاع العام اأكثر اإعدادًا وتدريبًا لمواجهة تحديات 

الخدمات العامة في الم�ستقبل. 20 بالمائة فقط من الذين خ�سعوا للدرا�سة 

يعتقدون اأن الموظفين يمتلكون مهارات كافية، وبالتالي يمكن اأن يكون هذا 

مجاًل للتحول الكبير في م�سيرة الحكومة الرقمية. 

بها 	  تعمل  اأن  يجب  الــذي  الكيفية  حول  الآراء  تقديم  في  ال�سكان  اإ�سراك 

من  تزيد  اأن  الحكومة  من  ال�سكان  يريد  بالمائة(.   32( العامة  الخدمات 

بالمائة   75 الحكومية.  الخدمات  وتقديم  ت�سميم  في  يلعبونه  الذي  الدور 

تقريبًا من ال�سكان الذين خ�سعوا للدرا�سة يعتقدون بوجوب اإ�سراكهم ب�سكل 

اأكبر في �سياغة كيفية ت�سميم وتقديم الخدمات الحكومية. 

تقديم  خالل  من  الإلكترونية  الحكومة  في  اأهدافها  تحقيق  اإلى  البرازيل  ت�سعى 

المزيد من الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية اأكبر ومن خالل الت�سجيع على 

تبني الخدمات الإلكترونية على نطاق وا�سع وكذلك عن طريق تطوير المهارات 

الرقمية واإ�سراك اأكبر قدر ممكن من ال�سكان. وتتطلع البرازيل اأي�سًا نحو زيادة 

الحكومة  بين  التفاعل  تح�سين  بهدف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  ا�ستخدام 

وال�سكان، ونحو اإ�سراك ال�سركات في �سنع القرار لكي تتحمل م�سوؤولية مماثلة في 

مجال تطوير ال�سيا�سة.

ال�سكل رقم )35(

الترتيب الإجمالي للبرازيل

ال�سكل رقم )36(

الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند �سكان البرازيل
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الإنجازات الحالية

البوابة الإلكترونية الوطنية للبرازيل

الخدمات  تقديم  عملية  تطوير  بغية 

عبر الإنترنت، راأت الحكومة البرازيلية 

اأن توفر اإمكانية و�سول اأكبر وخدمات 

م�ستوى  من  تزيد  واأن  لل�سكان  اأف�سل 

ال�سفافية في الإجراءات الحكومية. 

للبرازيل  الوطنية  الإلكترونية  للبوابة   

تقديم  وهي  رئي�سة  فكرة  ذو  نهٌج 

ح�سب  المختلفة  الفئات  اإلى  معلومات 

�سبيل  فعلى  منهم.  كل  احتياجات 

الطلبة  احتياجات  مع  الإلكترونية  البوابة  على   ”For“ الق�سم  يتعامل  المثال، 

كال�سحة  مو�سوعات  اإلى  مق�ّسم   ”About“ والق�سم  وال�سركات،  والعاملين 

والتعليم والبيئة وال�سكان. وباإمكان الم�ستخدمين الو�سول اإلى الخدمات الحكومية 

كدفع �سريبة الدخل والغرامات وفواتير الخدمات وتقديم طلبات الح�سول على 

ميزات ال�سمان الجتماعي. وتعمل البوابة الإلكترونية على ربط الم�ستخدمين مع 

العديد من الوزارات والدوائر الحكومية. 

 MeuBrasil )My خا�سية  وجود  الإلكترونية  البوابة  في  المبتكرة  الميزات  من 

ح�سبما  المحتويات  تخ�سي�ض  خاللها  من  للم�ستخدمين  يمكن  التي   ،)Brazil
لوزارة  الإلكترونية  البوابة  مع  الربط  الخرى  المبتكرة  الأ�ساليب  ومن  يرغبون. 

ال�سحة اإذ ي�ستطيع م�ستخدمو جهاز الراديو ا�ستقبال اأحدث الأخبار والمعلومات 

حول ق�سايا �سحية من خالل بث حي على الإنترنت، بينما يقدم الموقع الم�سّغر 

 . 
12

معلومات الأزمات ال�سحية

MeuBrasil )وطني البرازيل( 

هي  ميزة موجودة  على البوابة 
الإلكترونية للبرازيل تتيح 
للم�ستخدمين  تخ�سي�س 

المحتويات ح�سب اختيارهم. 

 http://www.brasil.gov.br/ : الم�سدر
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الهند

دائرة  المرتبة:8 م�ستوى التطور والن�سج الرقمي 
 العر�س/ خط الطول : 20 �سماًل / 77 �سرقاً 

العا�سمة: نيودلهي  

 عدد ال�سكان:1.2 مليار  II الم�ساحة: 2،973،193 كيلومتر مربع   
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 3،813 دولر اأمريكي

على  التركيز  نحو  النتقال  الرقمية:  والإ�ستراتيجية  النهج 
المواطنين وال�سفافية

الإدارات  حو�سبة  من  م�ستمر  نحو  على  الإلكترونية  الحوكمة  تطورت  الهند،  في 

وت�سميم  المواطنين  على  بالتركيز  تهتم  مبادرات  اإلى  الحكومية  وال�سجالت 

 ،2006 الإجراءات. في عام  �سفافية  الخدمات وعلى  الحا�سوبية ح�سب  البرامج 

الإدارية  الإ�سالحات  ودائرة  المعلومات  وتكنولوجيا  الإلكترونيات  دائرة  قامت 

عملية  لتدعم   NeGP الإلكترونية  للحوكمة  وطنية  خطة  ب�سياغة  والمظالم 

الحكومة الإلكترونية في الهند. وتهدف هذه الخطة اإلى تح�سين تقديم الخدمات 

الحكومية اإلى المواطنين وال�سركات مع ال�سعي اإلى تحقيق الروؤية التالية:

»جعل جميع الخدمات الحكومية  في متناول  الإن�سان العادي وهو في مكانه من 
هذه  وموثوقية  و�سفافية  فعالية  و�سمان  الخدمة،  لتقديم  العامة  المنافذ  خالل 

».
13 

الخدمات بتكاليف معقولة لتحقيق الحتياجات الأ�سا�سية لالإن�سان العادي

الروؤية  مع  من�سجمة  م�ساريع  على  الإلكترونية  للحوكمة  الوطنية  الخطة  ت�ستمل 

الم�سرفية  كالإجراءات  الإلكترونية  للحوكمة  الرئي�سة  المجالت  على  تركز 

و�سجالت الأرا�سي وال�سرائب التجارية. ت�سير عبارة »من�سجمة مع الروؤية« اإلى 

واأ�س�ض ومخرجات  للتطبيق  اأهداف ونطاقات ومواعيد زمنية  الم�ساريع  لتلك  اأن 

مع  من�سجمًا  م�سروعًا   27 الخطة  ت�سم  الخدمات.  من  وم�ستويات  للقيا�ض  قابلة 

جهة.  من  اأكثر  ت�سم  و�سبعة  مركزية   10 و  حكومية،  م�ساريع   10 منها  الروؤية، 

وت�ستطيع كل حكومة من حكومات الوليات اأن تحدد خم�سة م�ساريع من�سجمة مع 

الروؤية وخا�سة باحتياجات تلك الولية. وفي الحالت التي تكون ت�ستلزم م�ساعدة 

اأو  الوزارات  تقدير  على  بناًء  الم�ساعدة  تلك  توفير  يتم  المركزية،  الحكومة  من 

الإدارات المخت�سة.

اأداء الحكومة الرقمية

الرقمية  الحكومة  لأداء  الإجمالي  الترتيب  في  الثامنة  المرتبة  الهند   احتلت 

)�سكل 37(.

في تقييم خبرة خدمة المواطن كان اأداء الحكومة الهندية جيدًا فقط في مجال 

المبادرة  ركيزة  في  متو�سطًا  الأداء  وكان  المواطنين،  على  يركز  الذي  التفاعل 

اأداوؤها  بالت�سال والتعليم والتفاعل في الخدمات عبر الهيئات الحكومية. وكان 

منخف�سًا في عدد من المجالت كا�ستخدام و�سائط التوا�سل الجتماعي ون�سج 

الخدمة وتقديم الخدمات عبر قنوات متعددة. 

 http://deity.gov.in/content/national-e-governance-plan : الم�سدر
 13

ال�سكل رقم )37(

الترتيب الإجمالي للهند
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مختلفة.  �سورة  عك�ض  قد  المواطنين  ر�سا  لقيا�ض  الم�سح  نتائج  فاإن  ذلك  مع 

مثل  المتقدمة  الدول  بع�ض  من  اأعلى  مرتبة  في  الهند  و�سعت  الدرا�سة  فنتائج 

الوليات المتحدة وبريطانيا )�سكل 38(. ويرجع هذا ب�سكل رئي�سي اإلى ا�ستح�سان 

رئي�سة  خدمات  رقمنة  في  الأخيرة  الآونة  في  حدث  الذي  للتقدم  المواطنين 

الرقمية  المهارات  م�ستوى  ورفع  الخدمات  هذه  اإلى  الو�سول  اإمكانية  وتح�سين 

لديهم. 

في  العامة  الخدمات  لتح�سين  الأولويات  باأهم  قائمة  الهند  في  المواطنون  و�سع 

الم�ستقبل وهي كما يلي:

التخطيط للمدى البعيد ولي�ض لل�سنوات القليلة القادمة فقط )35 بالمائة(. 	 

يرى المواطنون اأن على الحكومة امتالك روؤية وخطة بعيدة المدى لتقديم 

خدمات رقمية اأكثر تطورًا ت�ساعد على زيادة ثقتهم باإجراءات الحكومة. 

يريد 	  بالمائة(.   32( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  المواطنين  اأولويات  فهم 

تقدم  واأن  اأف�سل  ب�سكل  احتياجاتهم  مع  الحكومة  تتعامل  اأن  المواطنين 

من�سات متطورة كو�سائط التوا�سل الجتماعي والأجهزة المتحركة للتفاعل 

مع الإدارات الحكومية. وفي الحقيقة اأن اأكثر من 80 بالمائة من المواطنين 

الذين خ�سعوا للدرا�سة منفتحين على ا�ستخدام �سبكة الإنترنت.

يريد 	  بالمائة(.   29( الحكومية  الخدمات  في  العاملين  مهارات  تح�سين 

بهدف  العام  القطاع  موظفي  تدريب  على  الحكومة  تركز  اأن  المواطنون 

الحالي،  الوقت  وفي  الم�ستقبل.  في  الحكومية  الخدمات  تحديات  مواجهة 

الموظفين  اأن  يعتقدون  للدرا�سة  خ�سعوا  الــذي  المواطنين  ن�سف  فقط 

يمتلكون المهارات الالزمة. 

ت�سعى الحكومة الهندية اإلى تقديم المزيد من الخدمات المركزة على المواطنين 

اإ�سراك  خالل  من  ال�سفافية  من  اأكبر  م�ستوى  و�سمان  رقمية،  قنوات  خالل  من 

الحكومية.  الخدمات  وتقديم  ت�سميم  كيفية  �سياغة  في  وال�سركات  المواطنين 

اإ�سافة اإلى ذلك، �سيتم دعم الخطة الوطنية الهندية للحوكمة الإلكترونية بوا�سطة 

ال�ستثمارات في بناء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والت�سالت، وتعزيز 

اإمكانية الو�سول اإلى تكنولوجيا المعلومات والت�سالت وا�ستخدامها. 

الإنجازات الحالية

Aadhaar - بطاقة الهوية الفريدة

الهوية  م�سروع  الهندية  التخطيط  لجنة  اعتبرت 

الفريدة على اأنه مبادرة لتقديم هوية فريدة اإلى كل 

مقيم في اأنحاء الدولة وا�ستخدامها كاأ�سا�ض للتقديم 

الفعال للخدمات. و�سمن هذا الم�سروع يتم اإ�سدار 

من  التحقق  ويمكن  مواطن،  لكل  فريد  تعريف  رقم 

هذا الرقم عن طريق الإنترنت وبتكاليف معقولة ما 

والمتكررة.  المزورة  الهويات  ا�ستبعاد  على  ي�ساعد 

ومن المجالت التي يتم التركيز عليها اأثناء ت�سميم 

عملية الت�سجيل اإ�سراك المواطنين المهم�سين. 

اأن�ساأت الحكومة هيئة الهوية الفريدة في الهند والتي طورت ونفذت البنية التحتية 

�سكان  اإلى  الفريدة  الهوية  اأرقام  لإ�سدار  الالزمة  والقانونية  والفنية  الموؤ�س�سية 

الهند. وتخطط الهيئة لأن ت�سدر خالل خم�ض �سنوات، اعتبارًا من العام 2010، 

600 مليون رقم هوية فريد. وت�سدر الأرقام من خالل هيئات ت�سجيل متعددة في 
اأنحاء الدولة. وتت�سمن هيئاُت الت�سجيل الم�سارَف والموؤ�س�ساِت الماليَة الأخرى 

التي تعمل مع هيئات الت�سجيل )في معظمها �سركات تكنولوجيا(. 

المركزية، كما  الحكومة  للم�سروع من ميزانية  هناك دعم مالي قوي مخ�س�ض 

�ساعدت الحمالت الإعالمية الفعالة التي ت�سلط ال�سوء على مزايا الم�سروع  في 

زيادة معدلت تبني الم�سروع. منذ مار�ض 2013 تم اإ�سدار اأكثر من 316 مليون 

بطاقة هوية اإلى المواطنين في اأنحاء الدولة. 

منذ مار�س 2013 تم 
اإ�سدار اأكثر من 316 

مليون بطاقة هوية 
اإلى ال�سكان في الهند.  ال�سكل رقم )38(

الدرا�سة الم�سحية لم�ستوى ر�سا المواطنين في الهند
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ال�سعودية

دائرة  المرتبة:5 م�ستوى التطور والن�سج الرقمي 
 العر�س/ خط الطول : 25 �سماًل / 45 �سرقاً 

العا�سمة: الريا�س   

 عدد ال�سكان:28.8 مليون   II الم�ساحة: 2،149،690 كيلومتر مربع   
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 31،214 دولر اأمريكي

النهج وال�ستراتيجية الرقمية: تمكين ال�ستخدام الفعال للخدمات 
الرقمية من خالل اأ�سلوب اآمن ومتكامل. 

ال�سكان  تمكين  اإلى  ال�سعودية  حكومة  تهدف 

باأ�سلوب  حكومية  خدمات  ا�ستخدام  من 

رقمية  قنوات  خالل  من  و�سهل  ومتكامل  اآمن 

ال�سروري  من  اأن  الحكومة  وتدرك  متعددة. 

للغاية التعاون في مجالت متعددة للتحول اإلى 

مجتمع المعلومات وتحقيق الأهداف المقررة. 

بالم�ساركة مع وزارة المالية ولجنة تكنولوجيا 

وزارة  اأ�س�ست  والمعلومات،  الت�سالت 

ال�سعودية  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

برنامج »ي�ّسر«، برنامج الحوكمة الإلكترونية 

للدولة لالأهداف التالية: 

زيادة اإنتاجية وفعالية القطاع العام	 

تقديم خدمات اأف�سل و�سهلة ال�ستخدام اإلى ال�سكان وال�سركات	 

زيادة العائد على ال�ستثمار	 

تزويد المعلومات الالزمة ب�سرعة ودقة عالية	 

التعقب  بهدف  »ي�ّسر«  برنامج  �سمن  ال�ستراتيجية  لإدارة  مكتب  تاأ�سي�ض  تم 

اإدارة  مكتب  يركز  و�سوف  الإجراءات.  خطة  في  التقدم  حول  التقارير  واإعداد 

ال�ستراتيجية على اأهمية العمل عبر الهيئات وم�ساركة الخبرات. 

الإلكترونية  الحكومة  اإجراءات  ال�سعودية خطة  ي�ّسر، لدى  برنامج  اإلى  بالإ�سافة 

الوطنية )2012 - 2016( والتي تهدف اإلى: 

بناء قوة عمل م�ستدامة للحكومة الإلكترونية.	 

تح�سين خبرة الجمهور حول التفاعل مع الحكومة.	 

تطوير ثقافة التعاون والبتكار.	 

تح�سين فعالية الحكومة. 	 

البتكارات  ا�ستخدام  زيادة  بهدف  تحولية  مبادرات  الوزارات  من  العديد  تتخذ 

خبرة  وتعزيز  العامة  ال�سيا�سة  اأمام  الكبرى  التحديات  مع  للتعامل  الرقمية 

الموارد  تطوير  و�سندوق  العمل  وزارة  تطلق  المثال،  �سبيل  فعلى  ال�سكان.  خدمة 

الب�سرية نظاما تفاعليًا ل�سوق العمل الفترا�سي لكي يخدم جميع المعنيين ب�سوق 

العمل. ويهدف اإلى اإن�ساء قاعدة بيانات قوية للوظائف تكون �سهلة الو�سول اأمام 

للبحث عن  الالزم  بالدعم  المواطنين  النظاُم  يزود  و�سوف  الباحثين عن عمل. 

م�ساعدة  بالإ�سافة  النترنت  طريق  عن  وا�ست�سارية  تدريبية  وبخدمات  وظائف 

جهات العمل في القطاع الخا�ض في اإيجاد موارد موؤهلة لزيادة فر�ض التوظيف 

 .
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للمواطنين ال�سعوديين بما في ذلك الن�ساء وذوو الإعاقات

القرارات  في  المواطنين  لإ�سراك  جديدًا  نهجًا  اأي�سًا  ال�سعودية  الحكومة  وتتبع 

برنامج  ذلك  على  الأمثلة  ومن  اإليهم.  الخدمات  تقديم  بخبرة  ال�سلة  ذات 

الح�سول على الخدمات والخبرات والذي تقوده وزارة التجارة وال�سناعة. وهو 

برنامج يهدف اإلى اإ�سراك الجمهور في الم�ساعدة في تقديم البالغات المت�سلة 

للهاتف  تطبيقًا  الوزارة  طورت  وقد  التجارية.  والمخالفات  الم�ستهلك  بحماية 

http://www.saudi.gov.sa/ : الم�سدر
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"ي�سر" هو برنامج الحوكمة 

ال�سعودية  الإلكترونية 
ويقوم بتو�سيع خدمات 

تقنية المعلومات والبنية 
التحتية  ب�سرعة بغية 

تعزيز برنامج الحكومة 
الألكترونية الوطني. 
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المتحرك ي�سمح لل�سكان بتقديم البالغات عن المخالفات التجارية. وتتيح هذه 

البالغات للوزارة التحقيق في تلك الق�سايا. كما اأن�ساأت الوزارة بوابة اإلكترونية 

التجارية  البيئة  لتح�سين  الأفكار  تقديم  الجمهور على  ت�سجع  لكي  الأفكار  لطرح 

للم�ستهلكين وال�سركات. ويمكن للجمهور م�ساهدة واقتراح التح�سينات والت�سويت 

على الأفكار. وقد اأورد الم�ستخدمين اآراًء اإيجابية حول هذا البرنامج. 

 Ma’an للح�سول على الخدمات 
15

ن�سئت موؤخرًا وهي من�سة
ُ
هناك مبادرة اأخرى اأ

اأن�ساأتها وزارة العمل. و�سوف ت�سمح المن�سة للجمهور والمعنيين  والخبرات وقد 

بمراجعة م�سودات ال�سيا�سات وتقديم اآراء وتقييمات �سرية. و�سوف ت�ستطلع الوزارة 

اآراء واقتراحات المواطنين والمعنيين ب�سوق العمل حول م�سودات القرارات قبل 

اأمام تح�سين التعاون و�سمان  اأن يفتح المجال  �سدورها ر�سميًا، وهذا من �ساأنه 

�سنع القرارات المالئمة وتوحيد روؤية واأهداف كل من وزارة العمل والمواطنين. 

اأداء الحكومة الرقمية

احتلت ال�سعودية المرتبة الخام�سة في الترتيب الإجمالي لأداء الحكومة الرقمية 

)�سكل 39(. 

ك�سف البحث الذي اأجريناه اأن الحكومة تتفهم اأهمية الحوكمة الإلكترونية وتوؤمن 

بما يمكن اأن تجلبه للدولة من ميزات. 

في تقييم خبرة  خدمة المواطن هناك مجال للتح�سين في بع�ض الركائز مثل: 

الهيئات  وعبر  ال�سكان  على  تركز  التي  الخدمات  في  التفاعل  الخدمة،  ن�سج 

الحكومية، تقديم الخبرة عبر قنوات متعددة، والمبادرة في التوا�سل والتعليم. 

خدمة  خبرة  تقييم  بين  قوي  رابط  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  ذلك  مع 

المواطن وم�ستوى الر�سا الذي تم قيا�سه بالدرا�سة الم�سحية على ال�سكان، والتي 

بينت وجود تفاوؤل بالم�ستقبل )�سكل 40(. وجاء ترتيب الدولة مرتفعًا في الدرا�سة 

الم�سحية، ما اأكد اعتراف ال�سكان بجهود الحكومة في تح�سين الخدمات )مقارنًة 

بال�سنوات القليلة الما�سية( واأن لديهم الثقة بقدرتها على تقديم خدمات عامة 

التا�سعة  للمرتبة  الدولة  اإحراز  اأي�سًا  ذلك  على  ويوؤكد  الم�ستقبل.  في  مح�ّسنة 

الم�ساركة  تمت  والتي   2012 الإلكترونية  للحكومات  المتحدة  الأمم  درا�سة  في 

الت�سالت  تكنولوجيا  ا�ستخدام  في  ال�سابعة  المرتبة  وكذلك  اإلكترونيًا،  فيها 

التنفيذيين  اآراء  درا�سة  في  الحكومية  الخدمات  فعالية  لتح�سين  والمعلومات 

للمنتدى القت�سادي العالمي 2011 - 2012. 

باأهم الأولويات لتح�سين الخدمات العامة في  و�سع ال�سكان في ال�سعودية قائمة 

الم�ستقبل وهي كما يلي:

يريد 	  بالمائة(.   37( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  ال�سكان  اأولــويــات  فهم 

اأن تطور الحكومة الطريقة التي تعد بها الخدمات الحكومية لهم.  ال�سكان 

اهتمامًا  للدرا�سة  خ�سعوا  الذين  ال�سكان  من  بالمائة   80 من  اأكثر  اأظهر 

و�سبكة  المتحركة  والأجهزة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  با�ستخدام  كبيرًا 

الإنترنت للتفاعل مع الدوائر الحكومية.

التخطيط للمدى البعيد ولي�ض لل�سنوات القليلة القادمة فقط )37 بالمائة(. 	 

يرى ال�سكان اأن من الأهمية بمكان اأن تقدم الحكومة المزيد من الخدمات 

عبر قنوات رقمية في الم�ستقبل. لذلك يمكن اأن توا�سل الحكومة تركيزها 

على التخطيط بعيد المدى والتوا�سل المالئم واإطالق الخدمات عبر قنوات 

رقمية متعددة. 

يريد 	  بالمائة(.   33( التكاليف  في  فعالية  اأكثر  بطريقة  خدمات  تقديم 

بتكاليف  متعددة  رقمية  قنوات  عبر  خدمات  تقديم  الحكومة  من  ال�سكان 

معقولة. اأفاد 59 بالمائة من ال�سكان الذين �سملتهم الدرا�سة في ال�سعودية 

با�ستخدام قنوات رقمية لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالخدمات الحكومية. ومع 

زيادة هذه الن�سبة، يتوقع ال�سكان اأن تقدم الحكومة خدمات بتكاليف اأقل. 

نحو  الحكومة  تتطلع  وقد  الإلكترونية.  بالحوكمة  كبيرا  اهتمامًا   ال�سعودية  تولي 

ذاته  الوقت  وفي  ال�سكان،  على  تركز  التي  الخدمات  من  مح�ّسن  م�ستوًى  تقديم 

تزيد من فعالية التكاليف.

الإنجازات الحالية

البوابة الإلكترونية الوطنية للحكومة الإلكترونية )�سعودي(

للحكومة  الوطنية  الإلكترونية  البوابة  ُتتيح 

وال�سركات  والمقيمين  للمواطنين  الإلكترونية 

التي  الخدمات  اإلى  الو�سول  اإمكانية  والزوار 

تقدمها حكومة ال�سعودية في هيئاتها. للبوابة 

مع  جذاب  منظر  ذات  واجهة  الإلكترونية 

تجعل  الدخول  لت�سجيل  واحدة  نافذة  وجود 

الم�ستخدم  هوية  من  التحقق  اأ�سلوب  من 

للم�ستخدمين  ويمكن  ومريحًا.  موثوقًا  اأ�سلوبًا 

بين  من  والختيار  الخدمات  دليل  ا�ستعرا�ض 

مختلفة  بم�ستويات  اإلكترونية  خدمة   1400

 http://www.ma3an.gov.sa/ : الم�سدر
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ال�سكل رقم )39(

الترتيب الإجمالي لل�سعودية

ال�سكل رقم )40(

الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند �سكان ال�سعودية
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البوابة الإلكترونية 
�سعودي من الفائزين في 

فئة الحكومة الإلكترونية 
والبيانات المتاحة في 

جائزة القمة العالمية  - 
الموؤتمر العالمي 2013
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ابتداًء من خدمات ال�ستعالمات و�سوًل اإلى خدمات المعامالت المعقدة. وتتفوق 

هذه البوابة الإلكترونية على البوابات الإلكترونية التقليدية للخدمات الإلكترونية 

الوطنية من خالل تزويد الم�ستخدمين ببيانات متاحة لالطالع عليها، واإمكانية 

المتحرك ومركز  الهاتف  تت�سمن  قنوات متعددة  اإلكترونيًا من خالل  ال�ستراك 

كاأداة عالقات  البوابة  تعمل  كما  الأ�سبوع.  اأيام  ال�ساعة طوال  ات�سال على مدار 

عامة للحكومة، فتن�سر الأخبار والفعاليات من جميع اأنحاء الدولة. 

دليل  تزويد  مع  ال�ساعة  مدار  على  الو�سول  باإمكانية  الإلكترونية  البوابة  تتميز 

والخطط  والقوانين  والتعليمات  الأنظمة  اإلى  وروابط  الحكومية  للهيئات  مركزي 

من  اأكثر  ا�ستقبال  ا�ستخدامها  ذروة  في  للبوابة  ويمكن  ال�سعودية.  والمبادرات 

)�سعودي(  ال�سعودية  الإلكترونية  البوابة  فازت  وقد  �سهريًا.  زائر  مليون   13.6
في ت�سنيف الحكومات الإلكترونية والبيانات المتاحة بجائزة القمة العالمية في 

الموؤتمر العالمي 2013.

نظام الدفع �سداد

نظامًا  ال�سعودية  في  �سابقًا  الدفع  نظام  كان 

عدم  اإلى  يوؤدي  كان  ما  الورق  على  يعتمد  يدويًا 

ب�سكل  والم�سارف  للم�ستهلكين  واإزعاج  فعالية 

اإلى   10 ملحوظ. وكانت خ�سائر الحكومة حوالي 

اأخطاء  ب�سبب  �سنويًا  الإيرادات  من  بالمائة   15
ب�سرية وعمليات احتيال وتاأخير م�ساحب للنظام 

الحكومة  قبل  من  حاجة  هناك  فكانت  اليدوي. 

لتبني نظام دفع من �ساأنه تح�سين تقديم الخدمة 

للهيئات  المالية  العمليات  وتعزيز  ال�سكان  اإلى 

الحكومية والقطاع الخا�ض. 

في اكتوبر 2004، قدمت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي نظام الدفع »�سداد«، 

من  ال�سكان  وي�ستطيع  اإلكترونيًا.  وت�سديدها  الفواتير  لطلب  وطنية  خدمة  وهي 

الخدمات  فواتير  جميع  دفع  ال�ساعة  مدار  على  المتاحة  الخدمة  هذه  خالل 

اإلكترونيًا وب�سهولة من خالل قنوات م�سرفية في ال�سعودية. وقد ا�ستفاد ال�سكان 

كثيرًا من هذه الخدمة، اإذ لم يعد لزامًا عليهم ق�ساء �ساعات طويلة في طوابير 

النتظار. وقد انخف�ض ا�ستخدام فروع الم�سارف لدفع الفواتير من 73 بالمائة 

في عام 2003 اإلى 6 بالمائة في عام 2010. وي�ستلم م�سدرو ال�سرائب اأموالهم 

 .
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في يوم عمل واحد بدًل من اأن ي�ستغرق ذلك من �سبعة اإلى 60 يومًا في ال�سابق

نظاما  وقدم  الحتيال  عمليات  من  الحد  في  اأي�سًا  »�سداد«  نظام  �ساعد  وقد 

معاملة.  لكل  بالبيانات  التقارير  واإعداد  الح�سابات  ومراجعة  التدقيق  لمتابعة 

التكاليف  من  قلل  قد  اإلكترونيًا  وت�سديدها  الفواتير  طلب  نظام  اأن  الحقيقة  في 

النظام  هذا  وفاز  �سنويًا.  الماليين  بقيمة  الفواتير  لدفع  الم�ساحبة  الإجمالية 

بجائزة الأمم المتحدة للخدمات الحكومية في عام 2009. 

 

ا�ستطاع نظام “�سداد” 
تخفي�س الكلفة 

الإجمالية المرتبطة 
بت�سديد الفواتير 

بماليين الدولرات 
�سنويا.   

Khalid Al-Yahya, Government-led Innovation in Service Delivery: The Case of SADAD in Saudi : الم�سدر
 16

Arabia.  See also http://www.sadad.com/English/Pages/default.aspx
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http://www.emiratesid.gov.ae/userfiles/eGovernment%20Strategies%20The%20Case%20of%20UAE.pdf : الم�سدر
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الإمارات العربية المتحدة

 المرتبة:3 م�ستوى التطور والن�سج الرقمي
 دائرة العر�س/ خط الطول : 24 �سماًل / 54 �سرقاً 

العا�سمة: اأبو ظبي  

 عدد ال�سكان:9،4 مليون  
 الم�ساحة: 83،600 كيلومتر مربع   

 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 41،397 دولر اأمريكي

عبر  الإلكتروني  التحول  تطوير  الرقمية:  وال�ستراتيجية  النهج 
الخدمات الحكومية

تهدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اإلى تطوير التحول الإلكتروني عبر 

الخدمات الحكومية في الدولة. وقد بداأ برنامجها للحكومة الإلكترونية في عام 

2001 )�سكل 41(. واإحدى اأولى الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها البطاقة 
الإلكترونية، والتي ُعرفت با�سم الدرهم الإلكتروني في عام 2001، والتي �سدرت 

بهدف تح�سيل ر�سوم الخدمات الحكومية. 

طورت دولة الإمارات حاليًا اإطار عمل ا�ستراتيجي اتحادي للحكومة الإلكترونية 

2014، والذي ي�سع خطة للمبادرات والإجراءات التي تخطط   - 2012 لالأعوام 

. وي�سعى اإطار العمل اإلى الم�ساهمة 
17

الحكومة لتخاذها على مدى ثالث �سنوات

في الآتي: 

اأف�سل 	  اإحدى  الإمــارات  اإلى جعل دولة  والتي تهدف   ،2021 الإمــارات  روؤية 

الدول في العالم.

اإلى 	  تهدف  والتي   ،2013  -  2011 ــارات  الإمـ دولــة  حكومة  ا�ستراتيجية 

واإبداعية.  م�سوؤولة  حكومة   وتطوير  الأول،  المقام  في  بال�سكان  الهتمام 

وفقًا  الحكومية  الأعمال  جميع  اإجــراء  �سمان  اإلــى  ال�ستراتيجية  وت�سعى 

لمجموعة من المبادئ الإر�سادية التي ت�سع ال�سكان اأوًل وت�ساعد على اإيجاد 

حكومة م�سوؤولة وفعالة واإبداعية وذات تطلعات م�ستقبلية.

اإلى ت�سريع 	  2014، وتهدف  الإلكترونية التحادية لالإمارات  خطة الحكومة 

تبني الخدمات الإلكترونية على نطاق كامل. �ست�ساعد الخطُة على تح�سين 

البيئة الت�سريعية للخدمات الإلكترونية، والح�سول على بنية تحتية متطورة 

لتكنولوجيا الت�سالت والمعلومات، وتطوير اإطار العمل الموؤ�س�سي للحكومة 

الإلكترونية وا�ستراتيجية �سبكة الإنترنت للحكومة التحادية.

تطوير تكنولوجيا الت�سالت والمعلومات والتي تركز على النترنت والهاتف 	 

المتحرك والهاتف الثابت واأك�ساك الخدمة الإلكترونية. 



احلكومة الرقمية
نحو الريادية يف م�ستقبل اخلدمات العامة

48

ال�سكل رقم )41(

م�سيرة تطوير الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات
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على  بناًء  التقدم  م�ستوى  لقيا�ض  ت�سغيل  نموذج  الإمارات  حكومة  طورت  كما 

بناء  على  قوي  ب�سكل  النموذج  ويركز  والفاعلية.  والفعالية  ال�سكان  على  التركيز 

الثقة وال�سرية في خطة الحكومة الإلكترونية فيها من خالل برنامج البنية التحتية 

لإدارة الهوية الوطنية والذي �سيتم من خالله اإ�سدار بطاقات ذكية لل�سكان بمثابة 

هويات رقمية لهم. 

في  الداخلية  وزارة  د�سنت  الحكومية،  الهيئات  عبر  الخدمات  تكامل  مجال  في 

وهي  »مركبتي«.   - للمركبات  اتحادية  اإلكترونية  بوابة  موؤخرًا  الإمارات  دولة 

المكر�سة  المتكاملة  التفاعلية  الأنظمة  من  العديد  تقدم  �ساملة  اإلكترونية  بوابة 

لإجراءات ال�سيارات. وتربط ال�سكان بالهيئات العامة والخا�سة المالئمة، وتعمل 

كنقطة واحدة تجمع الخدمات المرورية والهيئات الحكومية وخدمات الجمارك 

ونظام  المركبات  �سيانة  عمل  وور�ض  ال�سيارات  غيار  قطع  ومعلومات  والتاأمين 

اإدارة البالغات وبوابة الدفع الإلكتروني و�سركات تاأجير ال�سيارات. تمّكن بوابة 

وتاأمين  الرخ�ض  على  والح�سول  المركبات  وبيع  �سراء  من  ال�سكان  »مركبتي« 
للهيئات  تتيح  التفتي�ض وتجديد عقود ال�ستئجار. كما  واإجراء عمليات  ال�سيارات 

الإلكترونية  البوابة  ربط  خالل  من  لل�سيارات  الالزمة  الوثائق  اإ�سدار  الأخرى 

بالهيئات الحكومية ذات ال�سلة. 

اأداء الحكومة الرقمية

جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في الترتيب الإجمالي لأداء الحكومة الرقمية 

)�سكل 42(.

ال�سكل رقم )42(
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تتجه دولة الإمارات نحو ت�سدر  الريادة في تطوير الحكومة الإلكترونية عالميًا، 

والم�ستوى الذي و�سلت اإليه في مجال الرقمنة يقارب م�ستوى القياديين العالميين. 

فقد جاءت الدولة في المرتبة ال�سابعة في تقديم الخدمات عبر الإنترنت وال�ساد�سة 

في الم�ساركة الإلكترونية في درا�سة الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية 2012. 

في خبرة خدمة ال�سكان، كان اأداء الإمارات جيدًا في ا�ستخدام و�سائط التوا�سل 

والتعليم.  التوا�سل  في  والمبادرة  وال�سركات،  ال�سكان  مع  لالت�سال  الجتماعي 

على  تركز  التي  الخدمات  في  التفاعل  في  الم�ستوى  متو�سط  اأداًء  اأظهرت  فيما 

الخدمات  تقديم  وفي  متعددة،  حكومية  هيئات  المت�سمنة  والخدمات  ال�سكان 

متعددة القنوات. 

لدى  الر�سا  م�ستوى  قيا�ض  درا�سة  في  الأولى  المرتبة  في  الإمارات  دولة  جاءت 

النمو،  �سريعة  الدول  بين  �ساعدًا  نجمًا  اعتبارها  ويمكن   ،)43 )�سكل  ال�سكان 

اإلى ح�سن التقدير لدى ال�سكان وثقتهم بالحكومة لتلبية  ويرجع الف�سل في هذا 

تلعبه  الذي  الحا�سم  الدور  يدركون  الإمارات  ف�سكان  الم�ستقبل.  احتياجات 

اأن  كما  الخدمات.  وجودة  الجتماعية  المخرجات  تح�سين  في  الرقمية  القنوات 

ال�سكان واثقون بمهارات وقدرات موظفي القطاع العام لمواجهة التحديات اأمام 

الخدمات الحكومية في الم�ستقبل. 

العامة في  الخدمات  لتح�سين  الأولويات  باأهم  قائمة  الإمارات  ال�سكان في  و�سع 

الم�ستقبل وهي كما يلي:

يزال 	  ل  بالمائة(.   37( التكاليف  في  فعالية  اأكثر  بطريقة  خدمات  تقديم 

ال�سكان يطلبون خدمات  بكلفة مجدية اأكثر، على الرغم ما تبذله الحكومة 

من  وال�ستفادة  الحكومة  م�سروفات  الهدر  خف�ض  في  ملحوظة  جهود  من 

تكنولوجيا المعلومات والت�سالت لتحقيق الفعالية لدى الحكومة. 

التخطيط للمدى البعيد ولي�ض لل�سنوات القليلة القادمة فقط )35 بالمائة(. 	 

بالخدمات  مالئم  ب�سكل  وتعريفهم  المدى  بعيد  التخطيط  اأن  ال�سكان  يرى 

اإجـــراءات  في  ثقتهم  زيــادة  في  ي�ساعد  �سوف  للعمل  واإطالقها  الرقمية 

الحكومة.  

يريد 	  بالمائة(.   34( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  ال�سكان  اأولــويــات  فهم 

احتياجاتهم  مع  التعامل  على  تركيزها  في  ت�ستمر  اأن  الحكومة  ال�سكان من 

وخا�سة مع الهتمام الكبير با�ستخدام الجهزة المتحركة و�سبكة الإنترنت 

)اأكثر من 80 بالمائة من ال�سكان الذين خ�سعوا للدرا�سة( من اأجل التفاعل 

مع الدوائر الحكومية. 

اأهمية عالية لال�ستراتيجية الرقمية وقد جعلت هذه  تولي حكومة دولة الإمارات 

اإلى  الحكومة  وتهدف  الأو�سع.  النطاق  على  التنمية  بخطة  مقترنة  ال�ستراتيجية 

تطوير  و�سمان  معقولة  بتكاليف  رقميًا  الحكومية  الخدمات  من  المزيد  اإتاحة 

المهارات الرقمية واإ�سراك ال�سكان. 

الإنجازات الحالية

بوابة القتراحات والمالحظات لحكومة دولة الإمارات

)حكومتي(  الإمارات«  دولة  لحكومة  والمالحظات  القتراحات  »بوابة  طلقت 
ُ
اأ

ال�سكان، عن طريق  لدى  الر�سا  تح�سين  اإلى  الرامية  الحكومة  كجزء من جهود 

اأف�سل، وكذلك  فتح قنوات التوا�سل للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها على نحو 

اإلى اإحراز التميز في تقديم الخدمات الحكومية. 

هذه البوابة عبارة عن قناة منفردة و�ساملة ي�ستطيع ال�سكان من خاللها التوا�سل 

مع جميع الهيئات الحكومية. ويمكن لل�سكان تقديم اأفكارهم للم�ساعدة في تح�سين 

الإجراءات  من  اأي  عن  ر�ساهم  عدم  عن  والتعبير  الخدمات  ا�ستخدام  تجربة 

الإدارية والتنظيمية اأو عن ق�سايا ان�سباطية. 

توؤلف البوابة الإلكترونية اإطار عمل لالإدارة المتكاملة للتعامل مع اآراء المواطنين 

وملحوظاتهم بفعالية وفاعلية. وبعد ذلك ُتوظف تلك الآراء والملحوظات لتطوير 

تح�سين  طريق  عن  ال�سكان  ر�سا  م�ستوى  وزيادة  التحادية  الحكومة  خدمات 

واحدة من  الإمارات  اإلى جعل  تهدف  والتي   ،2021 روؤية  يتفق مع  بما  الخدمات 

اأف�سل الدول في العالم. ويمّكن البرنامج من تحقيق م�ستويات عالية من ال�سفافية 

ت�سجيع  خالل  من  الم�ساركة  وي�سّهل  والحكومة،  القرار  �سناع  لدى  والم�سوؤولية 

 .
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ال�سكان على الم�ساركة في م�سائل �سيا�سية 

برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة

يهدف البرنامج اإلى تح�سين الخدمات الحكومية 

ان�سجامًا مع روؤية 2021 من خالل و�سع معايير 

خدمات  تقديم  و�سمان  الخدمات  لجودة 

الجميع عبر جميع مراكز  اإلى  متكافئ  بم�ستوى 

الخدمة وتعزيز فعالية التكاليف. 

تقدم  التي  المراكز  فاإن  البرنامج،  هذا  �سمن 

نجمتين  من  وتمنح  ٌت�سّنف  حكومية  خدمات 

اأ�سا�سية   ركائز  ثمانية  في  نجوم  �سبع  اإلى 

تقديم  قنوات  ال�ستراتيجية،  مع  التوافق  وهي: 

الخدمات،  ال�سكان،  على  التركيز  الخدمات، 

ويهدف  والتكنولوجيا.  النا�ض  الخدمات،  في  والبتكار  الفعالية  ال�سكان،  خبرة 

البرنامج اإلى جعل جميع الخدمات التحادية ُتحرز ال�سبع نجوم. كما يركز على 

تدريب وتح�سين مهارات الموظفين من اأجل الح�سول على التميز في الخدمات 

الحكومية.

ال�سكل رقم )43(

الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند �سكان الإمارات
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يهدف برنامج الإمارات 
للخدمة الحكومية 

المتميزة اإلى تقديم 
خدمات بم�ستوى متكافئ 

اإلى الجميع عبر مراكز 
الخدمة.
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الدول المعززة: األمانيا، النرويج، �سنغافورة وكوريا الجنوبية

األمانيا

 المرتبة:9 م�ستوى الن�سج الرقمي
 دائرة العر�س/ خط الطول :  51 �سماًل / 9 �سرقاً 

العا�سمة: برلين  

 عدد ال�سكان:82.1 مليون  II الم�ساحة:349،223  كيلومتر مربع   
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 41،425 دولر اأمريكي

النهج وال�ستراتيجية الرقمية: ال�ستفادة من تكنولوجيا الت�سالت 
والمعلومات لتح�سين التنمية القت�سادية الم�ستدامة

الرقمية  المانيا  الألمانية،  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  ا�ستراتيجية  تحدد 

2015، الأولويات والمهام والم�ساريع في األمانيا حتى عام 2015. فهي تحدد اإطار 
�سيا�سة تكنولوجيا المعلومات والت�سالت للوزارات لكي تخطط وتنفذ الإجراءات 

الالزمة لما يلي:

المعلومات 	  تكنولوجيا  ا�ستخدام  خالل  من  القت�سادية  التناف�سية  تقوية 

والت�سالت في جميع القطاعات.

تو�سعة البنية التحتية الرقمية وال�سبكات لمواجهة تحديات الم�ستقبل.	 

حماية الحقوق ال�سخ�سية للم�ستخدمين في جميع القنوات الرقمية.	 

تعزيز البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والت�سالت وترجمة 	 

نتائج الأبحاث العلمية اإلى منتجات وخدمات ممكن ت�سويقها.

تعزيز التعليم والتدريب في التعامل مع قنوات رقمية جديدة.	 

تناول 	  عند  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  من  الم�ستمرة  ال�ستفادة 

الحياة  نوعية  وتح�سين  وال�سحة  المناخ  وحماية  البيئة  ا�ستدامة  مو�سوع 

ل�سكانها. 

اإلى  الحكومة  ت�سعى  والت�سالت،  المعلومات  تكنولوجيا  ا�ستراتيجية  بتطبيق 

وظائف  خلق  في  والم�ساعدة  الم�ستدامة  القت�سادية  التنمية  في  الم�ساهمة 

جديدة و�سمان مخرجات اف�سل للمجتمع. تعتقد الحكومة الألمانية اأن تكنولوجيا 

للتنظيم  الأ�سا�ض  ت�سع  �سوف  والفعالة  الحديثة  التحادية  للحكومة  المعلومات 

 .
20

الفعال للم�ستقبل الرقمي للدولة

بالأخذ  الم�سوؤولية.  تفعيل  اإلى  لألمانيا  الإلكترونية  الحكومة  عمل  اإطار  يهدف 

بعين العتبار اأثر تكنولوجيا المعلومات على اإنتاجية القطاع العام، طبقت األمانيا 

نظامًا للتقييم WiBe الذي ي�سع خطة للعائدات النقدية وغير النقدية المتح�سلة 

اإطار  العامة والم�ستخدمين. ويقي�ض  الرقمية لالإدارات  ا�ستثمارات الحكومة  من 

العمل قيمة مبادرات الحكومة الإلكترونية لجهة عوامل عدة:

التكاليف والميزات	 

الأهمية ال�ستراتيجية لم�سروع تكنولوجيا المعلومات	 

اآثار ونتائج ا�ستثمارات الحكومة الرقمية	 

مجالت  تحديد  على  الحكومة  ت�ساعد  و�سوف  اأكبر  و�سوحًا  المبادرة  هذه  تقدم 

التح�سين الرئي�سة وترتيب اأولوياتها.
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الحكومي الأداء  في  اإجماًل  التا�سعة  المرتبة  في  األمانيا   جاءت 

الرقمي )�سكل رقم 44(. 

في خبرة خدمة المواطن كان اأداء األمانيا متدنيًا في جميع الركائز تقريبًا ومنها 

التفاعل في الخدمات التي تركز على ال�سكان والخدمات المت�سمنة هيئات حكومية 

متعددة، وتقديم الخدمات متعددة القنوات والمبادرة في التوا�سل والتعليم. 

م�سابهة  نتائج  ال�سكان  خدمة  خبرة  في  المتدني  الأداء  يعك�ض  اأن  الطبيعي  ومن 

في الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند ال�سكان، اإذ جاء ترتيبها �سمن 

والوليات  للبرازيل  بالن�سبة  الحال  هي  وكما   .)45 )�سكل  الأخيرة  دول  الع�سر 

المتحدة، فاإن �سكان األمانيا اأي�سًا لم يكونوا را�سين عن الخدمات المقدمة من 

حكومية  خدمات  تقديم  على  الحكومة  قدرة  في  الأقل  هي  وثقتهم  حكوماتهم 

منا�سبة لحتياجاتهم. 

من المهم مالحظة اأنه على الرغم من اأن 64 بالمائة من ال�سكان الذين �سملتهم 

الدرا�سة يرون اأن على الحكومة تقديم خدمات اأكثر عبر القنوات الرقمية، اإل اأن 

25 بالمائة منهم ي�ستخدمون فعاًل مثل تلك القنوات لتنفيذ الأعمال مع الحكومة. 
والخ�سو�سية.  الأمن  بم�ساألة  مهتمين  ال�سكان  اأن  حقيقة  اإلى  ذلك  ُيعزى  وقد 

وتتناول الحكومة هذه الم�سكلة في ا�ستراتيجيتها الرقمية وت�سعى نحو زيادة تبني 

الخدمات الرقمية. 

و�سع ال�سكان في األمانيا قائمة باأهم الأولويات لتح�سين الخدمات الحكومية في 

الم�ستقبل وهي كما يلي:

 	 43( اأف�سل  نحو  على  ال�سكان  لحتياجات  الخدمات  مالءمة  من  التحقق 

لحتياجاتهم  مالءمة  اأكثر  الخدمات  تكون  باأن  ال�سكان  يطالب  بالمائة(. 

ومهارات  كبيرة  بيانات  ا�ستخدام  في  الحكومة  تنظر  اأن  يلزم  قد  الفردية. 

تحليلية لكي تكون قادرة على تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم الخا�سة.

يريد 	  بالمائة(.   42( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  ال�سكان  اأولــويــات  فهم 

اأن  ال�سكان  يريد  ال�سكان.  على  تركيزًا  اأكثر  الحكومة  تكون  اأن  ال�سكان 

الخدمات  في  اإ�سراكهم  في  جهودها  زيادة  على  تركيزها  الحكومة  توا�سل 

للح�سول  الموؤ�س�سية  والآليات  اإطار عمل لالإجراءات  الإلكترونية من خالل 

من  بالمائة   64 اأن  الحقيقة  وفي  اأكبر.  ب�سكل  ال�سكان  وتقييمات  اآراء  على 

ال�سكان الم�سمولين في الدرا�سة يرغبون في زيادة م�ساركتهم مع الحكومة 

في �سياغة �سكل الخدمات الحكومية.

المرونة في ال�ستجابة للتغيرات من حولهم )25 بالمائة(. يريد ال�سكان من 	 

تغيرات  اأي  مع  للتكيف  الكفاية  فيه  بما  وم�ستجيبة  مرنة  تكون  اأن  الحكومة 

اقت�سادية اأو م�ستجدات في ال�سوق.  

تعمل الحكومة الألمانية، كجزء من ا�ستراتيجيتها الرقمية، نحو تفعيل المزيد من 

الإ�سالحات المبتكرة لتح�سين م�ساركة ال�سكان وم�ستوى ر�ساهم. 

ال�سكل رقم )44(

الت�سنيف الإجمالي لألمانيا

ال�سكل رقم )45(

درا�سة قيا�ض م�ستوى الر�سا عند ال�سكان في األمانيا
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الإنجازات الحالية

�سوق العمل الفترا�سي

الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  طورت 

العمل  �سوق  من�سة  التحادية  الألمانية 

الفترا�سي بهدف اإحداث اإعادة دمج للباحثين 

المن�سة  وتقوم  العمل.  �سوق  في  وظائف  عن 

على ثالثة عنا�سر: بوابة اإلكترونية للوظائف، 

التوظيف  خدمات  لدعم  داخلي  نظام 

وال�ست�سارة المهنية، ونظام بحث عن وظائف 

المواقع  من  ال�ساغرة  الوظائف  بتحري  يقوم 

الباحثين  باإمكان  لل�سركات.  الإلكترونية 

الفترا�سي  العمل  �سوق  ا�ستخدام  عمل  عن 

وفقًا  وتخ�سي�سها  للتوظيف  طلباتهم  لتعديل 

لحتياجات اأ�سحاب العمل. وتح�سل ال�سركات، بدورها، على الم�ساعدة والعديد 

من الأدوات لكي تقوم باإدارة اإعالناتها لطلب الموظفين. 

اإجماًل، عمل �سوق العمل الفترا�سي على زيادة ال�سفافية والو�سول اإلى �سوق العمل. 

بيانات مركزية عامة.  اأكثر فعالية بف�سل وجود قاعدة  الهيئات  اإدارة  واأ�سبحت 

وتاأتي البوابة الإلكترونية متوافقة مع جدول الأعمال الحالي للحكومة الإلكترونية 

 . 
21

لأنها تح�ّسن التوا�سل من خالل عمليات متكاملة للحكومة الإلكترونية

Bundestag.de :الخدمات الإلكترونية للبرلمان الألماني

  يقدم الموقع تحلياًل عميقًا للق�سايا الراهنة 

يتمتع  اأنه  كما  متقدمة.  بحث  وخا�سية 

اللتما�ض  اإجراءات  مثل  تفاعلية  بخ�سائ�ض 

واإجراء  نقا�سية  ومجموعات  الإنترنت،  عبر 

حجوزات عبر الإنترنت لزيارة البرلمان، حيث 

تتم �سياغة ال�سيا�سات ومناق�ستها. 

غنية  بيانات  قاعدة  على  الموقع  يحتوي 

�سفحة   60،000 من  اأكثر   – بالمحتويات 

اأف،  دي  بي  �سفحة   80،000 و  اإنترنت، 

ويعمل  الفيديو.  اأفالم  من  �ساعة  و6،000 

تحديث  على  تقريبًا  محرر   100 من  فريق 

المعلومات حول الأع�ساء واللجان في المجل�ض، وتوفير محا�سر ووقائع الجل�سات 

المجل�ض.  وتنظيم  تركيبة  حول  معلومات  اإلى  بالإ�سافة  اإعدادها،  يوم  نف�ض  في 

والأجهزة  الذكية  هواتفهم  خالل  من  المحتويات  اإلى  الو�سول  لل�سكان  ويمكن 

الإنجليزية باللغات  المحتويات  تتوفر   .  Bundestag تطبيق  با�ستخدام   اللوحية 

 . 
22

 والفرن�سية والعربية

يقدم �سوق العمل 
الفترا�سي اإمكانيات 

متطورة لإيجاد الوظائف 
المالئمة، ويزيد ال�سفافية 

واإمكانية الو�سول اإلى �سوق 
العمل.

 ُيتيح موقع
 Bundestag.de لل�سكان 
�سهولة متابعة الإجراءات 

البرلمانية والم�ساركة في 
الق�سايا الحكومية.

 http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-toward-thriving-labor-markets.aspx : الم�سدر
 21

 http://www.bundestag.de : الم�سدر
 22
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 بهدف اإيجاد القطاع العام 
الرقمي للم�ستقبل، �سوف 
توا�سل النرويج تركيزها 

على تقديم خدمات اأف�سل 
اإلى ال�سكان وتطوير البنية 
التحتية الالزمة للمكاتب 

الخلفية

النرويج

 المرتبة:2 م�ستوى الن�سج الرقمي
 دائرة العر�س/ خط الطول : 62 �سماًل / 10 �سرقاً 

العا�سمة: اأو�سلو   

 عدد ال�سكان:5 مليون   II الم�ساحة:304،282  كيلومتر مربع   
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 65،640 دولر اأمريكي

الخدمات  لتح�سين  الرقمنة  الرقمية:  وال�ستراتيجية  النهج 
والفعالية الت�سغيلية

دورًا  تاأخذ  الدولة  جعل  اإلى  الحكومة  تطمح 

قياديًا عالميًا في مجال قطاع العام الرقمي. 

للنرويج  الإلكترونية  الحكومة  برنامج  ويعتبر 

والذي  للرقمنة  اأعمالها  جدول  من  جزءًا 

تكنولوجيا  في  التطور  تح�سين  اإلى  يهدف 

تب�سيط  اإلى  الهادف  والت�سالت  المعلومات 

وتحفيز  العام  القطاع  اإجراءات  وتح�سين 

وبالتالي،  لالأعمال،  القيمة  وزيادة  البتكار 

�سمان التنمية الم�ستدامة للمجتمع. 

والحكومة  الحكومية  الإدارة  هيئة  و�سعت 

الإلكترونية Difi، والموكل اإليها تطوير القطاع 

 - 2009 ا�ستراتيجية وا�سعة لالأعوام   - العام 

2012 وكان هدفها تقديم التوجيهات وتحديد الأولويات لتطوير القطاع العام من 
المبادرات  هذه  وتت�سمن  الحكومية.  الدوائر  عبر  الإلكترونية  المبادرات  خالل 

اإلكترونية  بوابة  واإطالق  الأ�سخا�ض،  على  الإلكتروني  للتعرف  اآمنة  حلول  تطوير 

تاأمين  نظام  ودعم  اأوروبا  عبر  الإلكترونية  للتجارة  وترويج حل  لل�سكان،  جديدة 

الم�ستريات الحكومية ال�سديق للبيئة. 

بهدف اإيجاد القطاع العام الرقمي للم�ستقبل، �سوف توا�سل النرويج تركيزها على 

تقديم خدمات اأف�سل اإلى ال�سكان وتطوير البنية التحتية الالزمة للمكاتب الخلفية 

)المخت�سة بت�سميم وت�سنيع المنتجات(. وترتكز ال�ستراتيجية الرقمية للدولة 

على خم�سة مبادئ:

اأن يكون التوا�سل الرقمي هو الأ�سلوب الرئي�ض للتوا�سل مع القطاع العام.	 

اأن يقدم القطاع العام خدمات رقمية موحدة و�سديقة للم�ستخِدم.	 

اأن يكون ت�سجيل الدخول اإلى خدمات القطاع العام �سهاًل واآمنًا.	 

على 	  قدرتهم  �سمان  بهدف  ال�سكان  اإلى  الالزمة  الم�ساعدة  تقديم  يتم  اأن 

الو�سول اإلى الخدمات الرقمية وا�ستخدامها. 

اإطــار 	  �سمن  والتــ�ــســالت  المعلومات  تكنولوجيا  حلول  تطوير  يكون  اأن 

اإجراءات عمل وتنظيم القطاع العام.

ــة الــمــعــلــومــات 	  ــايـ ــمـ ــلـــومـــات وحـ ــلـــى اأمــــــن الـــمـــعـ ــوي عـ ــ ــق ــ ــتـــركـــيـــز ال الـ

ال�سخ�سية.   
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الحكومي الأداء  في  اإجماًل  الثانية  المرتبة  في  النرويج   جاءت 

النرويج دورًا قياديًا  تاأخذ  المواطن  46(. في خبرة خدمة  الرقمي )�سكل رقم   

الجتماعي.  التوا�سل  و�سائط  وا�ستخدام  القنوات  متعددة  الخدمات  تقديم  في 

كما كان اأداوؤها جيدًا اأي�سًا في مجال المبادرة بالتوا�سل والتعليم، والتفاعل في 

الخدمات التي تركز على ال�سكان والخدمات المت�سمنة هيئات حكومية متعددة. 

م�ستوى  اإلى  بها  والو�سول  الخدمات  لتح�سين  عمله  ينبغي  ما  هناك  ذلك،  مع 

الن�سج. 

اأظهرت الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند ال�سكان اأن تحظى باأف�سل 

مزيج من ر�سا ال�سكان وتوقعاتهم )�سكل 47(. فلديها موؤ�س�سات حكومية �سفافة 

اأعمالها على نحو جيد ويت�سح ذلك من خالل احتاللها للمرتبة ال�سابعة  وتوؤدي 

 2013  -  2012 العالمي  القت�سادي  للمنتدى  التنفيذية  الآراء  درا�سة  في  ع�سر 

لل�سفافية الحكومية. 

و�سع ال�سكان في النرويج قائمة باأهم الأولويات لتح�سين الخدمات الحكومية في 

الم�ستقبل وهي كما يلي:

 	 47( اأف�سل  نحو  على  ال�سكان  لحتياجات  الخدمات  مالءمة  من  التحقق 

القنوات  با�ستخدام  الهتمام  من  عــاٍل  م�ستوى  ال�سكان  ُيظهر  بالمائة(. 

الرقمية ك�سبكة الإنترنت والهاتف المتحرك للتفاعل مع الحكومة.

 	 38( فقط  الــقــادمــة  القليلة  لل�سنوات  ولي�ض  البعيد  للمدى  التخطيط 

مالئم  ب�سكل  وتعريفهم  المدى  بعيد  التخطيط  اأن  ال�سكان  يرى  بالمائة(. 

في  ثقتهم  زيــادة  في  ي�ساعد  �سوف  للعمل  واإطالقها  الرقمية  بالخدمات 

تحفيز  اإلــى  للنرويج  الرقمية  ال�ستراتيجية  وتهدف  الحكومة.   اإجــراءات 

وال�سكان من خالل  الحكومية  الهيئات  بين  ب�سكل م�ستمر  والتفاعل  التعاون 

المبادرات الإلكترونية المتنوعة. 

يريد 	  بالمائة(.   35( الحكومية  الخدمات  في  العاملين  مهارات  تح�سين 

ال�سكان اأن يكون موظفو القطاع العام اأكثر اإعدادًا وتدريبًا لمواجهة تحديات 

من  فقط  بالمائة   33 الراهن،  الوقت  في  الم�ستقبل.  في  العامة  الخدمات 

الذين خ�سعوا للدرا�سة يعتقدون اأن الموظفين يمتلكون المهارات المنا�سبة. 

المعلومات  تكنولوجيا  وا�ستخدام  التكنولوجي  البتكار  تعزيز  اإلى  النرويج  تتطلع 

والت�سالت لتحفيز فعالية الحكومة وتح�سين طريقة تزويد ال�سكان بالمعلومات 

واأدوات تمكينهم من الم�ساركة والخدمات عبر الإنترنت. 

الإنجازات الحالية

OEP :ال�سجالت الإلكترونية العامة للنرويج

OEP هي  العامة  الإلكترونية  ال�سجالت  بوابة 

ت�سمح  مركزية  اإلكترونية  بوابة  عن  عبارة 

معينة  لق�سية  وثائق  في  بالبحث  لل�سكان 

تقديم  وكذلك  اهتمامهم  بمجال  مت�سلة 

الق�سية.  لتلك  التفا�سيل  لم�ساهدة  طلبات 

وينطبق قانون حرية المعلومات النرويجي على 

م�ستوى  على   – الحكومية  الم�ستويات  جميع 

هذا  ويرتبط  والدولة.  والوليات  البلديات 

»نورك«  ومعيار  الوثائق  قانون  مع  القانون 

تقديم  �سمان  بهدف    Noark Standard
على  ويجب  عالية.  بجودة  ُمتاحة  معلومات 

اأن تن�سر �سجاًل يوميًا على البوابة الإلكترونية  جميع الهيئات الإدارية في الدولة 

OEP واأن تحر�ض على ا�ستدامة هذا ال�سجل. 

وت�ستقبل  20000 طلب معلومات �سهريًا.  OEP حوالي  الإلكترونية  البوابة  ُتعامل 

البوابة اأغلب الطلبات من ال�سحفيين )50 بالمائة(، وبقية الطلبات من مواطنين 

و�سركات وموظفين حكوميين وباحثين. وهناك �سوابط في هذه البوابة؛ فاإن لم 

تكن هناك موانع قانونية، فاإن جميع الوثائق متاحة للو�سول اإليها منذ اإ�سدارها 

اأو ا�ستالمها اأو اإر�سالها من قبل اأي هيئة حكومية مركزية. ومع ذلك، فاإن الوثائق 

بالمائة منها( غير متاحة.   20 اأمنية )حوالي  اإلى خطورة  توؤدي  اأن  ُيحتمل  التي 

والديمقراطية  وال�سفافية  الم�سوؤولية  تعزيز  اإلى  الإلكترونية  المن�سة  وتعمل هذه 

من خالل توفير المعلومات. وحتى نهاية عام 2012، ا�ستقبلت البوابة الإلكترونية 

اأكثر من خم�سة ماليين �سجاًل تم ن�سرها من قبل 105 هيئات حكومية . 

ال�سكل رقم )46(

الت�سنيف الإجمالي للنرويج

ال�سكل رقم )47(

الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند �سكان النرويج
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حتى نهاية عام 2012، 
ا�ستقبلت البوابة 

الإلكترونية اأكثر من 
خم�سة ماليين �سجاًل تم 

ن�سرها من قبل 105 هيئات 
حكومية.
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من�سة »األتن« الرقمية

الدولة  م�ستوى  على  نظام  هو  »األتن«  نظام 

للتفاعل  ا�ستخدامه  وال�سركات  لل�سكان  يمكن 

مع الحكومة. ويمكن الو�سول اإليه من عدد من 

المتنقلة  الأجهزة  منها  الرقمية،  المن�سات 

اأكثر  تقدم  الم�ساريع.  واأنظمة تخطيط موارد 

من 40 هيئة  من الهيئات الحكومية والإدارية 

وال�سلطات الإقليمية خدمات اإلكترونية ذاتية. 

المطلوبة  النماذج  من  تقريبًا  بالمائة   75
يجب تقديمها اإلى هذه الهيئات، وبالتالي فاإن 

تنظيم فعالية هذه الكمية الهائلة من الأوراق 

فحوالي  مذهلة.  درجة  اإلى  مثمرة  كانت 

400000 �سركة لم تعد ت�ستخدم اأية نماذج ورقية لت�سليم اإعالناتها، وما يقارب 
90 بالمائة من ال�سركات النرويجية قد ا�ستخدمت البوابة الإلكترونية مرة واحدة 
تم  وملحوظة  طلب  مليون   50 من  اأكثر  فاإن  »األتن«،  انطالق  ومنذ  الأقل.  على 

تبادلها اإلكترونيًا. 

في الفترة من 2008 اإلى 2026، تتوقع الحكومة النرويجية من بوابة »األتن« اأن 

الناتجة عن تح�سين  التوفيرات  بالمليارات بف�سل  ُتنتج �سافي قيمة حالية تقدر 

لل�سكان  ال�سريبية  والمدخرات  ال�سركات  توفره  الذي  والوقت  البيانات  جودة 

من  جوهري  عن�سٌر  »األتن«  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  الإدارية.  التكاليف  وتقليل 

عنا�سر ال�ستراتيجية الرقمية للدولة، وهي تعمل ب�سكل فعال على ت�سجيع جميع 

على  »األتن«  مثل  من�سة  عبر  التعاون  اأن  كما  ل�ستخدامها.  الحكومية  الهيئات 

بناء  من  كبير  حد  اإلى  تكلفة  اأقل  نهجًا  يعتبر  وطني  بم�ستوى  اإلكترونية  �سبكة 

 .
24

وت�سغيل وا�ستدامة الكثير من الحلول الفردية

منذ انطالق "األتن"، فاإن 
اأكثر من 50 مليون طلب 

ومالحظات تم تبادلها 
اإلكترونياً.

http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-government-online-new-life-old-concept-summary.aspx : الم�سدر
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�سنغافورة

 المرتبة:1 م�ستوى الن�سج الرقمي
 دائرة العر�س/ خط الطول : 1 �سماًل / 103 �سرقاً 

العا�سمة: �سنغافورة    

 عدد ال�سكان:5.4 مليون   II الم�ساحة:687 كيلومتر مربع   
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 60،800 دولر اأمريكي

النهج وال�ستراتيجية الرقمية: التوجه نحو حكومة تعاونية

تقوم خطة الحكومة الإلكترونية 2015 ل�سنغافورة على الروؤية باأن ت�سبح حكومة 

 في البتكار وتتوا�سل معهم ب�سكل اأف�سل. وهي ت�سعى 
25

تعاونية تتعاون مع �سكانها

نحو تحقيق روؤية الحكومة التعاونية من خالل ثالثة نقاط ا�ستراتيجية:

الم�ساركة في البتكار للح�سول على قيمة اأكبر	 

التوا�سل من اأجل م�ساركة فعالة	 

تحفيز التحّول الكامل للحكومة الإلكترونية 	 

برامج لل�سكان

البيانات 	  مجموعات  اإلــى  �سهل  و�ــســول  اإمكانية  يــقــدم   :  Data.gov.sg
الحكومية المتاحة.

على 	  والتعرف  البحث  �سهولة  وال�سركات  لــالأفــراد  يتيح   :  mGov@SG
والو�سول اإلى خدمات الأجهزة المتنقلة التي تقدمها الحكومة.

من 	  اإلكترونية  مرا�سالت  ا�ستالم  وال�سركات  لالأفراد  يتيح   :  OneInbox
الحكومة بدًل من المرا�سالت الورقية.

تح�سينات 	  اإحداث  على  تعمل  الإلكترونية:  المواقع  في  التحول  اإ�ستراتيجية 

م�ستدامة على جودة المواقع الإلكترونية الحكومية. 

برامج للحكومة

بيئة 	  الحكومية  ال�سحابية  الحو�سبة  توفر  للحكومة:  ال�سحابية  الحو�سبة 

والأمان  بالمرونة  وتتميز  للم�ساركة  قابلة  وات�سالت  معلومات  تكنولوجيا 

اإلى الهيئات الحكومية بهدف الح�سول على الموارد الحا�سوبية عند الطلب 

ب�سهولة و�سرعة اأكبر.

تمّكن 	  الإنــتــرنــت  �سبكة  على  تعاونية  اجتماعية  من�سة  وهــي  »كيوب«: 
والعمل معًا في  المعرفة  الأفكار وم�ساركة  تبادل  الحكوميين من  الموظفين 

بيئة افترا�سية. 

البرنامج 	  هذا  يهدف  الحكومية:  الهيئات  لجميع  الموؤ�س�سية  البنية  برنامج 

اإلى اإيجاد وجهة نظر موحدة للبنى الموؤ�س�سية في جميع الهيئات الحكومية 

اأف�سل  اإلى  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  اأ�سول  م�ستوى  رفع  بهدف 

درجة مع توفير اأكبر قدر من التكاليف. 

التحتية 	  البنية  �سكل  تغيير  اإلى  البرنامج  يهدف  الم�ستقبل:  في  العمل  موقع 

لإيجاد  العمل  موقع  الحكومية وخدمات  والت�سالت  المعلومات  لتكنولوجيا 

بيئة ذكية وديناميكية وتعاونية للجيل القادم من الخدمات الحكومية. 

 http://www.egov.gov.sg/egov-masterplans/egov-2015/vision-strategic-thrusts : الم�سدر
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اأداء الحكومة الرقمية

الحكومي الأداء  في  اإجماًل  الأولى  المرتبة  في  �سنغافورة   جاءت 

 الرقمي )�سكل رقم 48(. 

من  لديها  بما  الرقمية  الحكومية  الخدمات  في  قيادية   
ً
مرتبة  �سنغافورة  تحتل 

�سنغافورة  اأن  المواطنين  خدمة  خبرة  في  وجدنا  ن�سجًا.  اأكثر  رقمية  خدمات 

على  تركز  التي  والخدمات  متعددة  الخدمات  تقديم  في  الدول  اأول  من  واحدة 

المواطنين والخدمات المت�سمنة هيئات حكومية متعددة القنوات والمبادرة في 

التوا�سل والتعليم. 

نقدية  اإدارة  وجود  �سنغافورة  في  الرقمية  الجاهزية  هذه  تحقق  على  �ساعد  ما 

�سليمة واإطار عمل موؤ�س�سي حكومي فعال. وفي الواقع اأن الدولة تتمتع باأعلى ن�سبة 

– اأكثر  ا�ستراك في خدمة الإنترنت على الهواتف المتحركة بين الأفراد عالميًا 

اإلى  الدخول  في  العالم  في  الن�سب  اأعلى  من  واحدة  ولديها   – بالمائة   100 من 

الإنترنت عبر الهواتف المتحركة. 

الم�سحية  الدرا�سة  اأعلى ثالث دول في  اأن ت�سنف واحدة من  لي�ض غريبًا  لذلك 

لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند المواطنين )�سكل 49(. 

عّبر المواطنين  في �سنغافورة عن اأهم الأولويات لتح�سين الخدمات الحكومية في 

الم�ستقبل وهي كما يلي:

يريد 	  بالمائة(.   44( اأف�سل  ب�سكل  والمجتمعات  المواطنين  اأولويات  فهم 

الخدمات  في  والتعاون  الم�ساركة  من  مزيد  على  ي�سجع  نظامًا  المواطنون 

العامة. وفي الواقع اأن الحكومة تتطلع نحو تحفيز المزيد من الإبداعات من 

خالل ت�سهيل م�ساركة المواطنين وال�سركات  في عملية البتكار. 

التحقق من مالءمة الخدمات لحتياجات المواطنين على نحو اأف�سل )33 	 

ح�سب  الخدمات  تخ�سي�ض  من  الحكومة  تزيد  اأن  ال�سكان  يريد  بالمائة(. 

احتياجات الأفراد عبر المن�سات الرقمية المختلفة. 

يريد 	  بــالــمــائــة(.   28( اأكــثــر  التكاليف  مجدية  بطريقة  خــدمــات  تقديم 

المواطنون من الحكومة اأن تركز على تح�سين فعالية التكاليف. فعلى �سبيل 

المثال يمكن اأن تدر�ض الحكومة اإمكانية تح�سين اأ�سعار خدمات تكنولوجيا 

خدمات  في  الوحيدة  ال�سعف  نقطة  ُتعتبر  والتي  والت�سالت،  المعلومات 

الم�سحية  المتحدة  الأمم  درا�سة  �سنغافورة ح�سب  في  الإلكترونية  الحكومة 

للحكومات الإلكترونية 2012. 

بالن�سبة ل�سنغافورة، يكمن التحدي حاليًا في البقاء في المقدمة باأف�سل النتائج 

مع ا�ستخدام اأكثر التقنيات تطورًا كالبيانات الكبيرة والمهارات التحليلية. وتتمتع 

�سنغافورة بموقع جيد ت�ستفيد من خالله من اأثر الرقمنة على البتكار، كما تعمل 

تبداأ  اأن  للدولة  ويمكن  الإلكترونية.  الحكومة  خدمات  نوعية  تح�سين  زيادة  على 

رحلتها نحو مجتمع رقمي على المدى البعيد. 

ال�سكل رقم )48(

الت�سنيف الإجمالي ل�سنغافورة

ال�سكل رقم )49(

 الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند 

المواطنين في �سنغافورة
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الإنجازات الحالية

SingPass سنغ با�س�

مار�ض  �سهر  في   SingPass برنامج  طلق 
ُ
اأ

الدخول  بت�سجيل  يتميز  نظام  وهو   ،2003
لمرة واحدة ويزود المواطنين باإمكانية و�سول 

مالئمة اإلى نطاق كلي من الخدمات الحكومية. 

وهو يمّكن المواطنين من ا�ستخدام كلمة مرور 

الحكومية  الهيئات  جميع  مع  للتفاعل  واحدة 

مثل:  خدمات  على  للح�سول  الإنترنت  عبر 

ت�سجيل ال�سركات، اإعداد ملفات العائدات على 

على  للح�سول  طلب  وتقديم  الدخل،  �سريبة 

جواز �سفر جديد اأو لتجديد الجواز. يوفر هذا 

حوالي  اإلى  المعتمد  الو�سول  اإمكانية  النظام 

40 هيئة حكومية من قبل م�ستخدميه للو�سول 
اإلى حوالي 370 خدمة اإلكترونية تتطلب التعرف الآمن على هوية الم�ستخدم. 

اأن خا�سية ت�سجيل الدخول  الهيئات الحكومية، كما  البرنامج تعاونًا بين  ي�سمن 

لمرة واحدة تجعل الخدمات الحكومية متاحة ب�سكل اأكبر وتقلل من الإجهاد الذي 

ي�سببه اإدخال كلمة المرور للم�ستخدمين. وقد ارتفعت معامالت SingPass باأكثر 

من 10 اأ�سعاف منذ اإطالقه – من 4.5 مليون  46.3 مليون في عام 2011. واأكثر 

 .
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من 2.8 مليون م�ستخدم قد �سجلوا في هذه الخدمة حتى الآن

مبادرة الحكومة الإلكترونية من الهيئة الوطنية للبيئة

احتاجت الهيئة الوطنية للبيئة اإلى حل يمّكنها 

المتناف�سة لالأرا�سي  ال�ستخدامات  اإدارة  من 

في المدينة ذات الم�ساحات الأر�سية ال�سحيحة 

عن  الناجمة  البيئية  ال�سغوط  اإدارة  وكذلك 

وبا�ستخدام  المرتفع.  ال�سكاني  والنمو  التمدن 

الحكومة  مبادرة  ُت�سارك  الذكية،  التقنيات 

الإلكترونية من الهيئة الوطنية للبيئة البيانات 

البيئية المت�سلة بجودة الهواء وال�سحة العامة 

الحكومية  الموؤ�س�سات  مع  الطق�ض  وظروف 

والجمهور عمومًا. 

البيانات  مركز  مع  وف�سائية  بيئية  بيانات  قاعدة   100 من  اأكثر  الهيئة  ت�سارك 

الحكومية، والذي يتم ا�ستخدامه اأي�سًا من قبل هيئات اأخرى في القطاع العام. 

وثمانية  البيانات  قواعد  من  بالمائة   75 اإلى  الو�سول  عمومًا  للجمهور  ويمكن 

م�ستويات خرائط من خالل البوابة الإلكترونية للهيئة – www.data.gov.sg . كما 

البيانات  ا�ستيعاب  بهدف  العامة  الخدمية  الموؤ�س�سات  مجل�ض  مع  الهيئة  تتعاون 

هذه  ومن  المتحرك.  الهاتف  تطبيقات  خالل  من  الجمهور  وم�ساركتها  البيئية 

التنظيف  الإبالغ عن خدمات  CleanLah والذي يمّكن الجمهور من  التطبيقات 

المعلومات  م�ساركة  تتم  كما  مناطقهم.  في  المطلوب  الم�ستوى  دون  تكون  التي 

ذات ال�سلة بمن�سوب المياه ومخاطر الفي�سانات المفاجئة والأمطار الغزيرة عن 

طريق الر�سائل الن�سية ما ي�ساعد على تحقيق الإدارة الفعالة لالأزمات البيئية. 

هذه  نجاح  �سمان  اإلى  والخا�سة  العامة  الحكومية  القطاعات  بين  التعاون  اأدى 

في  البيانات  واإنتاج  جمع  مراكز  من  واحدة  �سنغافورة  ُاعتبرت  وقد  المبادرة. 

 .
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المنطقة من قبل المنظمة العالمية لالأر�ساد الجوية

الخدمات الإلكترونية لتخطيط التقاعد من �سندوق التقاعد المركزي

من  �سل�سلة  المركزي  التقاعد  �سندوق  يقدم 

التقاعد.  لتخطيط  الإلكترونية  الخدمات 

فرد  لكل  ال�سخ�سية  الحتياجات  مع  ويتعامل 

ثقافتهم  عن  النظر  ب�سرف  ال�سكان  من 

لل�سكان  ويمكن  المعلومات.  تكنولوجيا  في 

تقاعدهم  لأموال  المتراكمة  الزيادة  تعقب 

وا�ستخدام اآلت حا�سبة تفاعلية واأدوات قادرة 

عليه  �سيكون  لما  للم�ستقبل  ت�سور  و�سع  على 

التقاعدي، والح�سول على ال�ست�سارة  الو�سع 

اأف�سل،  ب�سكل  لتقاعدهم  للتخطيط  المالئمة 

خالل  من  المنخف�ض  التمويل  فترات  وتثبيت 

ال�سابق.  النق�ض  لتعوي�ض  الدفعات  زيادة 

مدار  على  الخدمات  اإلى  الو�سول  ويمكن 

قنوات  خالل  من  الأ�سبوع  اأيام  طوال  ال�ساعة 

بتكنولوجيا  معرفًة  الأقل  لل�سكان  اإ�سافية  م�ساعدة  تتوفر  كما  متعددة،  رقمية 

�سندوق  اأع�ساء  ويح�سل  الهاتف.  طريق  عن  م�ساعدة  �سكل  على  المعلومات 

على  تطراأ  م�ستجدات  اأي  حول  معلومات  على  با�ستمرار  المركزي  التقاعد 

خدماتهم من خالل خدمة الر�سائل الن�سية. 

حوالي 3.34 مليون �سخ�ض اختار ا�ستخدام خدمات �سندوق التقاعد المركزي 

اأمريكي  دولر  مليون   1.15 مبلغ  توفير  وتم   .2010 �سبتمبر  في  انطالقه  منذ 

المعامالت  ارتفعت  وقد  الورقية.  الك�سوفات  ا�ستخدام  تقليل  خالل  من  تقريبًا 

2010، في حين  46 مليون معاملة في عام  اإلى  عن طريق الخدمات الإلكترونية 

 .
28

انخف�ض عدد المعامالت بالطريقة التقليدية بن�سبة 46 بالمائة في العام نف�سه

اُعتبرت �سنغافورة واحدة 
من مراكز جمع واإنتاج 

البيانات في المنطقة من 
قبل المنظمة العالمية 

لالأر�ساد الجوية.

ارتفعت المعامالت 
عن طريق الخدمات 

الإلكترونية اإلى 46 مليون 
معاملة في عام 2010، 
في حين انخف�س عدد 
المعامالت بالطريقة 
التقليدية بن�سبة 46 

بالمائة في العام نف�سه.

ارتفعت معامالت 
SingPass باأكثر من 10 

اأ�سعاف منذ اإطالقه في 
عام 2003 – من 4.5 

مليون 46.3 مليون في عام 
 .2011

 https://www.singpass.gov.sg : الم�سدر
 26

 www.data.gov.sg : الم�سدر
 27

http://cpf.gov.sg : الم�سدر
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كوريا الجنوبية

 المرتبة:4 م�ستوى الن�سج الرقمي
 دائرة العر�س/ خط الطول :  37 �سماًل / 127 �سرقاً 

العا�سمة: �سيئول     

 عدد ال�سكان:49.3 مليون   II الم�ساحة:96،920 كيلومتر مربع   
 اإجمالي الناتج المحلي للفرد 30،801 دولر اأمريكي

النهج وال�ستراتيجية الرقمية: ال�ستناد اإلى من�سة قوية للحكومة 
الإلكترونية واإلى �سجل من النجاحات

في  اإليها  ُي�سار  رئي�سة  نجاح  ق�سة  كوريا  في  الإلكترونية  الحكومة  تجربة  ُتعتبر 

اأف�سل  العديد من الموؤ�سرات القت�سادية الدولية، كما تعتبر واحدة من نماذج 

تكنولوجيا  في  التطور  حالة  حققت  وقد  العالم.  في  اإ�سارًة  الأكثر  الممار�سات 

م�ستوى  من  الُثُمن  اإلى  الُخم�ض  ن�سبة  تعادل  كانت  والتي  كوريا،  في  المعلومات 

نموًا   ،1987 المتحدة في عام  والمملكة  المتحدة  الوليات  المتقدمة مثل  الدول 

تكنولوجيا  الأولى عالميًا في  الدولة  ُاعتبرت كوريا   ،2007 مت�سارعًا. فمنذ عام 

المعلومات. 

وقد تطورت الحكومة الإلكترونية في كوريا ب�سبب تطبيق العديد من ال�سيا�سات 

واأولويات  وال�ستراتيجيات  الروؤى  وو�سع  ال�سيا�سية  )القيادة  الحكومية 

والتوزيع  للخدمات،  المطبقة  الموؤ�س�سات  )في  التغيير  وعمليات  الم�ساريع(، 

المرن للموارد المالية والفنية(، والأخذ بالعتبار اآراء المواطنين وملحوظاتهم 

وخبراتهم التعلمية. كما �ساهم التو�سع في الخدمات العامة للجمهور وال�سفافية 

. )�سكل 50(. 
29

في الإجراءات الإدارية في تطور الحكومة الإلكترونية الكورية

 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201305/20130514ATT66080/20130514ATT66080EN.pdf : الم�سدر
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ال�سكل رقم )50(

م�سيرة الحكومة الإلكترونية لكوريا الجنوبية

Inception

Foundation

Launch

Diffusion
Maturity

2001-2002

1996-2000

Building Administrative Networks
(1987~1996)
Implementing Administrative Computerization
(1978~1987)

31 major tasks for 
e-government Services

Expansion of integration of 
e-government

Building nationwide 
broadband networks
Promoting Informatization

11 major tasks for 
e-government Services

1978-1996

2003-2007

2008~

نحو حكومة ذكية: الحكومة الإلكترونية الذكية 2015

لدى  الفعالة  الم�ساركة  تعزز  متطورة  حكومة  اإيجاد  في  الحكومة  روؤية  تتمثل 

الذكية  الأجهزة  بين  الدمج  خالل  من   - ومكان  زمان  اأي  في   - المواطنين 

والخدمات الحكومية. و�سوف تركز الخطة على: 

الذكية  للتكنولوجيا  الفعال  ال�ستخدام  والت�سالت:  المعلومات  تكنولوجيا 

للمعلومات والت�سالت

الأجهزة المتحركة	 

الحو�سبة ال�سحابية )�سبكة الإنترنت(	 

خدمة من اآلة اإلى اآلة	 

الثقافة والمجتمع: ال�ستجابة الفعالة للتغير الجتماعي

المواطنون النا�سئون	 

القيمة المتغيرة	 

مجتمع ال�سبكة	 

البيئة والطاقة: الحاجة اإلى اتخاذ قرار ب�ساأن التحديات

الحتبا�ض الحراري والتغير في الغالف الجوي	 

اأزمة الطاقة	 

من  وكجزء  الم�ستقبل،  في  فعلية  رقمية  حكومة  اإيجاد  على  تركيزها  من  كجزء 

الحكومة  لتطوير  اأعمال  كوريا خم�سة جداول  و�سعت  المجال،  في هذا  جهودها 

الإلكترونية الحالية. وتت�سمن هذه الجداول:

اأن ت�سبح اأف�سل حكومة اإلكترونية متنقلة في العالم	 

اإيجاد مجتمع اآمن و�سليم	 

الترويج للعمل الذكي الذي يوازن بين العمل والحياة	 

تقديم خدمات مالئمة لالأفراد من خالل التوا�سل مع المواطنين	 

بناء بنية تحتية قوية للحكومة الإلكترونية	 

اأداء الحكومة الرقمية

الرقمي  الحكومي  الأداء  في  اإجماًل  الرابعة  المرتبة  في  الجنوبية  كوريا  جاءت 

)�سكل رقم 51(. 
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الحكومية  الخدمات  وتقدم  تطور  بم�ستوى  دولية  ب�سهرة  الجنوبية  كوريا  تتمتع 

تحتل  الدولة  اأن  وجدنا  المواطنين،  خدمة  خبرة  في  اإلكترونيًا.  تقدمها  التي 

البنية  تطبيق  اأثبته  لما  وفقًا  الحكومية  الهيئات  عبر  التفاعل  في  قيادية  مرتبًة 

المخ�س�ض  الجزء  في  ُمدرجة  حالة  )درا�سة  الحكومة  م�ستوى  على  الموؤ�س�سية 

الذي  التفاعل  في  نف�سه  بالم�ستوى  اأداًء  الدولة  اأظهرت  الحالية(.  لالإنجازات 

اأداءها  القنوات. مع ذلك، فاإن  المواطنين وتقديم الخدمات متعددة  يركز على 

جاء منخف�سًا قلياًل في مجال المبادرة في التوا�سل والتعليم وا�ستخدام و�سائط 

التوا�سل الجتماعي.

كوريا  مواطنو  اأظهر  المواطنين،  ر�سا  م�ستوى  لقيا�ض  الم�سحية  الدرا�سة  في 

الجنوبية واحدًا من اأكثر الم�ستويات انخفا�سًا لجهة الر�سا والثقة في الخدمات 

الحكومية، وهذا اأثر في الترتيب النهائي للدولة، كما هي الحال بالن�سبة للوليات 

المتحدة )�سكل 52(. 

  

بالدرا�سة  الم�سمولين  المواطنين  تقريبًا من  بالمائة   80 اأن  المهم مالحظة  من 

اأن هذه النتائج  اإل  اأهمية تقديم خدمات حكومية رقمية في الم�ستقبل.  يدركون 

القنوات  ي�ستخدمون  الذين  المواطنين  من  ن�سبيًا  الأقل  العدد  مع  متباينة  كانت 

الرقمية حاليًا للتفاعل مع الحكومة. 

يمكن للحكومة اأن ت�ستثمر المزيد من الوقت والموارد للقيام ببع�ض الأعمال في 

لو�سائط  واأكثر  اأف�سل  ا�ستخدام  مع  جنب  اإلى  جنبًا  بالتوا�سل،  المبادرة  مجال 

الم�سمولين  المواطنين  من  بالمائة   70 من  اأكثر  اإن  اإذ  الجتماعي،  التوا�سل 

ويت�سح هذا  الحكومة.  للتفاعل مع  القنوات  بالدرا�سة م�ستعدون ل�ستخدام هذه 

من خالل خطة الحكومة الرقمية للدولة لتقديم خدمات مخ�س�سة لحتياجات 

المواطنين من خالل التوا�سل ب�سكل اأف�سل معهم. 

الخدمات  لتح�سين  الأولويات  اأهم  عن  الجنوبية  كوريا  في  المواطنين  عّبر 

الحكومية في الم�ستقبل وهي كما يلي:

الدولة 	  على  اأن  المواطنون  يعتقد  بالمائة(.   33( للجمهور  معلومات  ن�سر 

تح�سين جودة موؤ�س�ساتها العامة. وقد جاءت في المركز 137 من بين 144 

التناف�سية  موؤ�سر  على  الحكومية  القرارات  �سنع  في  ال�سفافية  لجهة  دولة 

الع�سر  بين  الأقل  المرتبة   – العالمي  القت�سادي  للمنتدى   2013 العالمية 

دول. 

التخطيط للمدى البعيد ولي�ض لل�سنوات القليلة القادمة فقط )28 بالمائة(. 	 

يرى المواطنون اأن على الحكومة تبني ا�ستراتيجية رقمية وا�سحة لتح�سين 

الم�ستوى الإجمالي للر�سا لدى المواطنين. ول تمتلك الحكومة خططًا بعيدة 

الأجهزة  تقنيات  من  ت�ستفيد  واأن  التوا�سل  في  مبادرتها  لتح�سين  المدى 

المتنقلة والحو�سبة ال�سحابية من اأجل تقديم خدمات حكومية اأف�سل. 

يريد 	  بالمائة(.   26( بالتكاليف  ــدوى  ج اأكــثــر  باأ�سلوب  خــدمــات  تقديم 

وتتفق وجهة  التكاليف.  اأكثر جدوى في  اأن ت�سبح  الحكومة  المواطنون من 

ب�سبب  للمال  هدرًا  الدول  اأكثر  من  ُتعتبر  الدولة  اأن  حقيقة  مع  هذه  النظر 

العالمية  التناف�سية  موؤ�سر  على  الع�سر  الــدول  بين  من  الحكومي  الإنفاق 

2013 للمنتدى القت�سادي العالمي.

لكوريا الجنوبية ا�ستراتيجية حكومة اإلكترونية وا�سحة ذات خطة تطبيق مف�سلة 

وُبنية للحوكمة ونتائج متوقعة. وقد تطورت الحكومة الإلكترونية فيها من مرحلة 

بتقديم  تقوم  اإذ  الدائم  الت�سال  مرحلة  اإلى  المعامالت  تنفيذ  على  القت�سار 

خدمات اإنترنت ب�سكل غير منقطع، ولديها بنية تحتية ت�سغيلية متكاملة على نحو 

جيد. وباإمكان كوريا الجنوبية اأن تتقدم في م�سيرتها نحو حكومة اإلكترونية ذات 

بيانات متاحة، ومجتمع رقمي فعاًل باأ�سلوب ذي تكاليف مجدية.

ال�سكل رقم )51(

الت�سنيف الإجمالي لكوريا الجنوبية

ال�سكل رقم )52(

درا�سة م�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند المواطنين 

في كوريا الجنوبية
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الإنجازات الحالية

البوابة الإلكترونية التعليمية »دريم وينغز«

للتعلم  اإلكترونية  بوابة  وينغز عبارة عن  دريم 

لتطوير  ُيديرها مركز جيونجي  الإنترنت  عبر 

الحكومة  طريق  عن  تمويلها  ويتم  المراأة. 

)عن  اإلكتروني  تعلم  خدمات  وتقدم  الكورية، 

في مجال  تعليمية  دورة   300 من  واأكثر  بعد( 

الأعمال المكتبية والرعاية ال�سحية والخدمة 

واللغات  المعلومات  وتكنولوجيا  الجتماعية 

الإلكترونية  البوابة  انطلقت  وقد  الجنبية. 

�س�ض 
ُ
اأ محلي  اإلكتروني  كموقع   2004 عام  في 

للن�ساء في محافظة جيونجي، وتو�سعت اإلى الم�ستوى الوطني في عام 2011. 

و�ّسعت البوابة الإلكترونية خدماتها في عام 2010 لكي ت�سمل خدمات ت�سخي�سية 

هذه  تقوم  اإذ  التوظيف،  وقابلية  الكفاءة  كت�سخي�ض  المهني  للتطوير  وداعمة 

الخدمة بح�ساب قابلية التوظيف عند الباحث عن عمل في عملية موؤلفة من اأربع 

خطوات: ت�سخي�ض التوظيف، الت�سخي�ض المهني، اختبارات القدرات واختبارات 

الكفاءة المهنية. 

التوظيف حتى  قابلية  ت�سخي�ض  ا�ستخدم خدمة  المواطنين  من   20،000 حوالي 

�سمارت  الإلكترونية،  البوابة  المتحركة من  الهواتف  ن�سخة  اإطالق  تم  وقد  الآن. 

خبرات  يقدمون  للموظفين  مر�سدًا   70 وحوالي   .2012 عام  في  وينغز،  دريم 

ا�ست�سارية ب�سكل �سخ�سي عبر الإنترنت اإلى الباحثين عن وظائف. وحتى اليوم، 

منهم  امراأة   1،800 حققت  امراأة،   13،800 الموظفين  اإر�ساد  برنامج  �ساعد 

الأمم  بجائزة  الإلكترونية  البوابة  فازت  وقد  وظائف.  على  وعثرن  طموحاتهن 

  .
المتحدة للخدمة الحكومية 302011

كونيب�س: نظام الم�ستريات الإلكترونية الكوري 

متكاملة  بوابة  عن  عبارة  »كونيب�ض« 
نظام   120 ت�سم  الإلكترونية  للم�ستريات 

بخا�سية  البوابة  تتميز  حكومي.  م�ستريات 

للم�ستخدمين  واحدة  لمرة  الت�سجيل 

الم�ساركين في تقديم العرو�ض العامة، وتعمل 

للم�ستخدمين  واحدة  محطة  ذات  كمن�سة 

المت�سلة  الإجراءات  جميع  اإتمام  اأجل  من 

باإدارة الم�ستريات والت�سجيل وتقديم العرو�ض 

ذات  المعلومات  ن�سر  ويتم  والدفع.  والتعاقد 

بما  العامة،  المناق�سات  باإ�سعارات  ال�سلة 

فيها العرو�ض والعقود والتعقب الفوري لعملية 

ت�سمح  كما  الإلكترونية.  البوابة  على  ال�سراء، 

البوابة الإلكترونية للم�ستخدمين بالدخول اإلى 

قائمة موحدة وتنزيل النماذج الإلكترونية. ويح�سل الموردون الذين ي�ستخدمون 

»كونيب�ض« على خ�سم على ر�سوم الخدمة. 

ال�سخ�سية،  الجتماعات  اإلى  الحاجة  من  ملحوظ  ب�سكل  المحو�سب  النظام  قلل 

وعمل على زيادة الفعالية من خالل تقليل وقت معاملة العرو�ض من اأكثر من 30 

المناق�سات  في  المتطورة  ال�سفافية  هذه  وت�ساعد  �ساعتين.  من  اأقل  اإلى  �ساعة 

المعامالت  تكاليف  من  اأمريكي  دولر  مليار   8 توفير  على  العقود  ومنح  العامة 

�سنويًا، كما تقلل ا�ستخدام الوثائق الورقية بمقدار 7.8 مليون �سفحة �سنويًا. 

مورد.   244،000 و  حكومية  هيئة   45،000 قبل  من  »كونيب�ض«  ا�ستخدام  يتم 

وو�سلت قيمة المعامالت التي اأجريت من خالل »كونيب�ض« في عام 2012 اإلى 

حوالي 101 مليار دولر اأمريكي، ما ي�سكل 66 بالمائة من معامالت الم�ستريات 

  .
31

العامة في كوريا

البنية الموؤ�س�سية على م�ستوى الحكومة

الحكومة  م�ستوى  على  الموؤ�س�سية  البنية  تعمل 

الحكومية  الهيئات  عبر  الخدمات  دمج  على 

وال�سركات  للمواطنين  متكاملة  من�سة  في 

نظام  عن  عبارة  وهي  الحكومية.  والهيئات 

فهر�ض اإلكتروني ذي معايير موحدة. ويتعامل 

اإلكترونيًا والتوقيع  الهوية  نظامها للتحقق من 

في  ال�سعوبات  مع  التعامل  على  الإلكتروني 

من  والتحقق  الموردين  هوية  على  التعرف 

الأر�سدة. وقد �ساعدت البنية الموؤ�س�سية على 

الأعمال  اإجراءات  تقليل  الحكومة في  م�ستوى 

من 75 مرحلة اإلى 15 مرحلة فقط، وخف�ست 

اأ�سبوع  اإلى  اأ�سابيع  اأربعة  من  المعاملة  وقت 

واحد. 

عمل نظام كونيب�س على 
زيادة الفعالية من خالل 

تقليل وقت معاملة 
العرو�س من اأكثر من 30 
�ساعة اإلى اأقل من �ساعتين

فازت البوابة الإلكترونية 
دريم وينغز بجائزة 

الأمم المتحدة للخدمة 
�ساعد نظام جي اإي اإيه على الحكومية 2011

توفير 240 مليون دولر 
اأمريكي بين عامي 2009 
و2011 من خالل الإدارة 

الفعالة ل�ستثمارات اأي �سي 
تي بالبرامج الحا�سوبية 

والأجهزة   

 http://www.dream.go.kr/ : الم�سدر
 30

 http://www.g2b.go.kr/index.jsp : الم�سدر
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1 ملحق 

الإطار المنهجي لأبحاثنا

بحث  لإجراء  عالميًا  العامة  الخدمات  هيئات  مع  العمل  في  خبرتنا  ا�ستخدمنا 

علمي �سامل ومتعمق ي�سمل 10 دول. 

الخدمات  برامج  بتقييم  اأك�سنت�سر  �سركة  قامت  المواطن،  خدمة  خبرة  لقيا�ض 

فقط  تقييم  خالل  من  الع�سر  الدول  في  كمي  باأ�سلوب  للحكومات  العامة 

للخدمات  تحليلنا  اأن  ن�سمن  لكي  وطني  م�ستوى  على  تقّدم  التي  الخدمات 

دور  اأك�سنت�سر  باحثو  ولعب  الدول.  تلك  عبر  مبا�سر  ب�سكل  للمقارنة  يخ�سع  كان 

يمكن  التي  للخدمات  الحتياجات  تلبية  وحاولوا  تجارية  و�سركات   مواطنين 

نموذجيًا - تزويدها في هذا الم�ستوى. 

كما اأجرت اأك�سنت�سر درا�سة م�سحية عبر الإنترنت لخم�سة اآلف �سخ�ض في الدول 

الع�سر بهدف قيا�ض م�ستويات الر�سا عند المواطنين في تلك الدول.

منهجية وطريقة البحث

في هذا البحث اتبعنا عملية موؤلفة من اأربع خطوات:

الحكومة  ــاأداء  ب المتعلقة  المواطن  خدمة  خبرة  حــول  الفر�سيات  �سياغة   .1
الرقمية وم�ستويات الر�سا عند المواطنين.

من�سات  ي�ستخدمون  الذين  المواطنين  من  الدرا�سة  على  الإجــابــات  جمع   .2
رقمية عبر الإنترنت.

لقيا�ض  الم�سحية  الدرا�سة  ونتائج  الرقمية  الحكومة  اأداء  مقايي�ض  تحليل   .3
م�ستوى الر�سا عند المواطنين.

4. تجميع ال�ستنتاجات من نتائج الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى الر�سا عند 
ذات  للدولة  اإجمالي  ت�سنيف  في  المواطن  خدمة  خبرة  ومن  المواطنين 

الروؤى والأفكار الداعمة. 

والتي  المواطنين،  خدمة  خبرة  �سمن  اأ�سا�سية  عنا�سر  ثالثة  على  البحث  يقوم 

ر�سا  م�ستوى  لقيا�ض  الم�سحية  الدرا�سة   - للدولة  الإجمالي  الت�سنيف  تقدم 

المواطنين )جانب الطلب(، ا�ستحقاق الخدمة )جانب العر�ض(، وخبرة تقديم 

خدمة المواطن )جانب العر�ض( )�سكل 53(. 

يقا�ض الت�سنيف الإجمالي في خبرة خدمة المواطن من خالل ثالثة عنا�سر 	 

اإلى �سلتها بالأداء الإجمالي للحكومة  رئي�سة، لكل منها وزن معين ا�ستنادًا 

الرقمية للو�سول اإلى عالمة متكاملة. 

الدرا�سة الم�سحية لقيا�ض م�ستوى ر�سا المواطنين: تحمل هذه الدرا�سة 	 

40 بالمائة �سمن خبرة خدمة المواطن. فالمواطنون هم  وزنًا ن�سبته 

حول  قوية  اآراء  ولديهم  الحكومية،  للخدمات  النهائيون  الم�ستخدمون 

وزنــًا  ولأ�سواتهم  الخدمات،  في  التميز  تحقيق  في  حكوماتهم  دور 

كبيرًا. وقد تم ح�ساب اآرائهم وت�سمينها في ح�ساب الدرجات. 

الحكومة 	  اإليه  طورت  الذي  الم�ستوى  وتقي�ض  ون�سجها:  الخدمة  توفر 

اأهمية  تراجعت  وقد  موؤ�سرًا.  الم�ستوى  واعتبار هذا  اإلكترونيًا،  وجودًا 

كل  في  اأ�سبح  الحكومات  وجــود  لأن  ال�سنوات  مــرور  مع  العامل  هذا 

الرغم من ذلك،  الدول.  على  بين  اأقل  الختالفات  واأ�سبحت  مكان، 

كاأداء  الإلكترونية  للحكومة  الم�ستمرة  الأهمية  بالعتبار  الأخذ  ومع 

10 بالمائة من الوزن عند  رئي�سة للخدمة الذاتية، فقد خ�س�سنا لها 

بالت�سنيفات.  قيامنا 

القدرة:  من  م�ستويات  ثالثة  في  الخدمة  ُن�سج  قيا�ض  تم  البحث،  هذا  لأغرا�ض 

الن�سر والتفاعل واإجراء المعاملة.

ت�سنيف العالمات كما يلي:

بـ�ساأنها  بالتوا�سل  ال�سخ�ض  يقوم  ل  التي  الخدمات  اأو  الن�سر  خدمات   -

بالتوا�سل  الحكومية  الهيئة  تقوم  ل  وكذلك  الحكومية  الهيئة  مع  اإلكترونيًا 

بـ�ساأنها مع ال�سخ�ض )بطريقة اأخرى غير ن�سر معلومات الهيئة على الموقع 

الإلكتروني(.

على  قــادرًا  ال�سخ�ض  يكون  اأن  يجب  التي  الخدمات  اأو  التفاعل  خدمات   -

اأن  بال�سرورة  لي�ض  ولكن  الحكومية،  الهيئة  مع  اإلكترونيا  ب�ساأنها  التوا�سل 

تتوا�سل الهيئة الحكومية ب�ساأنها مع ال�سخ�ض.

التوا�سل  على  قــادرًا  ال�سخ�ض  يكون  اأن  يجب  التي  اأو  المعامالت  خدمات   -

الحكومية  الهيئة  تكون  اأن  يجب  كما  الحكومية  الهيئة  مع  اإلكترونيًا  ب�ساأنها 

قادرة على ال�ستجابة اإلكترونيًا مع ال�سخ�ض ب�ساأنها. 

ال�سكل رقم )53(

الإطار البحثي
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يقا�س ن�سج الخدمة بعملية موؤلفة من مرحلتين: 

حكومية  هــيــئــة  اأو  حــكــومــة  قــبــل  مــن  الــخــدمــة  كــانــت  اإذا  فــيــمــا  تــحــديــد   .1
م�ستويات  المعاملة.  اأو  التفاعل  اأو  الن�سر  اإمكانية  م�ستوى  فــي  معينة 

تكون  لــكــي  ــه  ــ اأن بمعنى  جــمــعــيــة،  مــ�ــســتــويــات  هــي  لــلــخــدمــات  ــة  ــي الإمــكــان

متطلبات  جميع  تلبي  اأن  اأوًل  يــجــب  الــتــفــاعــل،  م�ستوى  فــي  مــا  خــدمــٌة 

الــمــعــامــلــة،  ــت خــدمــة مــعــيــنــة فـــي مــ�ــســتــوى  ــان الــنــ�ــســر. واإذا ك مــ�ــســتــوى 

 يجب اأن تلبي جميع متطلبات م�ستويات الن�سر والتفاعل.  

�سبيل  فعلى  اإحــرازه.  معينة  خدمة  لكل  يمكن  نظري  اأعلى  م�ستوى  هناك 

المعلومات  ن�سر  بق�سد  مو�سوعة  معينة  حكومية  خدمات  هناك  المثال، 

وبالتالي  الحكومية،  الهيئة  اأو  الحكومة  تعقيد  مــدى  عن  النظر  ب�سرف 

للخدمات  المرجح  ومــن  »الن�سر«.  م�ستوى  من  اأكثر  تعطى  اأن  يجب  ل 

التي  الخدمة  مثاًل،  النظري.  الأعلى  الم�ستوى  من  اأقل  تكون  اأن  المنفردة 

تكون في اأعلى م�ستوى نظري من الن�سر تكون فقط في فئة الن�سر في حكومة 

اأو هيئة حكومية معينة، ويجب اأن ت�سنف على هذا الأ�سا�ض. 

تقييم الخدمة واعطائها عالمة من 1 اإلى 9، باتباع الإر�سادات التي تحدد   .2
م�ستوى الخدمة اإن كانت بم�ستوى الن�سر اأو التفاعل اأو المعاملة.

1 – 3 تمثل خدمة ُنفذت بم�ستوى اإمكانية الن�سر	 

4 – 6 تمثل خدمة تفاعل	 

7 – 9 تمثل خدمة المعاملة	 

على �سبيل المثال، جميع الخدمات الموجودة في الإنترنت يجب اأن تاأخذ عالمة 1 

على الأقل. فهي تمتلك عن�سر الن�سر بف�سل وجودها على الإنترنت.

العالمة التي تعطى في حال عدم تقديم خدمة

قد ل ُتقدم الخدمات الخا�سعة للبحث في بع�ض الدول على الم�ستوى الوطني اأو 

الم�ستوى  على  ُتقّدم  اأن  يمكن  اأو  الدولة  بتلك  �سلة  ذات  تكون  ل  وقد  التحادي، 

المحافظة(،  اأو  المحلي  المجل�ض  اأو  الولية  م�ستوى  على  تقدم  )كاأن  الإقليمي 

لإعطاء  خياران  فهناك  وعندئذ  الوطني.  اأو  التحادي  الم�ستوى  على  تقدم  ول 

العالمات على مثل هذه الخدمات:

الم�ستوى 	  على  الخدمة  تقديم  عدم  حال  في  تعطى  اأن  يجب  عالمة   )1-(

الوطني، اإما ب�سبب تقديمها على م�ستوى اآخر اأو لأنها ل تت�سل بتلك الدولة. 

ول يتم احت�ساب العالمة )-1( �سد الدولة، لأنها بب�ساطة تبين عدم وجوب 

»هل  ال�سوؤال:  في  مثاًل،  الخدمة.  ُن�سج  ح�سابات  �سمن  ال�سوؤال  احت�ساب 

المملكة  تاأخذ  المحلية؟«  القطارات  مواعيد  جــداول  م�ساهدة  ت�ستطيع 

المتحدة عالمة )-1( لأن القطاع الخا�ض يزود هذه الخدمة. وبالمثل، في 

الإجابة على ال�سوؤال: »هل ي�ستطيع اأحد الوالدين التفاعل مع المعلمين؟« 

تاأخذ �سنغافورة عالمة )-1( لأن هذه الخدمة ُتقدم على الم�ستوى المحلي، 

ولي�ض على الم�ستوى الوطني. 

)0( عالمة تبين اأن الخدمة ُتقدم من قبل الحكومة على م�ستوى وطني اأو 	 

اتحادي ولكنها ل تقدم اإلكترونيًا. 

خبرة تقديم الخدمة للمواطن: تحمل هذه الدرا�سة وزنًا ن�سبته 50 بالمائة 	 

 – عمالئها  مع  التفاعلية  للخدمات  الحكومية  الهيئات  اإدارة  مدى  وتقي�ض 

»خبرة  تنظر  متكاملة.  بطريقة  الخدمة  تقديم  ومدى   – و�سركات  اأفــرادًا 

تقديم خدمة المواطن« في مدى جودة تعامل الحكومة مع الركائز الخم�ض 

المواطن،  على  تركز  التي  الخدمة  تقديم   – المواطن  خدمة  في  للقيادة 

وتقديم الخدمات متعددة القنوات والخدمات التي تت�سمن هيئات حكومية 

الجتماعي.  التوا�سل  وو�سائط  والتعليم،  التوا�سل  في  والمبادرة  متعددة، 

من  واحــدة  كل  �سمن  خدمة  لكل  العالمات  تخ�سي�ض  جرى  عــام،  ب�سكل 

4. وهذه الركائز وت�سنيفات عالماتها والأوزان  1 من  الركائز على اأ�سا�ض 

المت�سلة بها هي كما يلي )�سكل 54(:

الحكومات 	  تقديم  مــدى  الــركــيــزة  هــذه  تقي�ض  الــمــواطــن:  مــحــوره  تفاعل 

وتوّقع  عليهم  التعرف  اإمكانية  خالل  من  للم�ستخدمين  مخ�س�سة  تجارب 

احتياجاتهم )25 بالمائة(. 

و�سوح 	  درجــة  الركيزة  هذه  تقي�ض  التوافقّية:  الحكومية  الخدمات  تفاعل 

واإمكانية  للم�ستخدمين،  بالن�سبة  الحكومية  الهيئات والدوائر  الحواجز بين 

نحو  على  مختلفة  عمل  نطاقات  ذات  متعددة  هيئات  مع  الم�ستخدم  تفاعل 

�سل�ض و�سّفاف )25 بالمائة(. 

قنوات 	  دمــج  مــدى  الركيزة  هــذه  تقي�ض  القنوات:  متعّددة  الخدمة  تقديم 

على  للم�ستخدمين  ثابتة  وتجارب  موّحدة  معلومات  لتقديم  الخدمة  تقديم 

نحو �سامل وفي الوقت المنا�سب )25 بالمائة(. 

المبادرة في التوا�سل والتعليم: تهدف هذه الركيزة اإلى النظر اإلى ن�ساطات 	 

كي  المقدمة  الــخــدمــات  حــول  المواطنين  وتثقيف  اإعـــالم  فــي  الحكومة 

ي�ستفيدوا منها )15 بالمائة(.

ح�سور 	  ات�ساع  اإلى  النظر  اإلى  الركيزة  هذه  تهدف  الجتماعية:  ال�سبكات 

الحكومات في ال�سبكات الجتماعية ومدى ا�ستخدامها )10 بالمائة(. 
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في النهاية، ُجعلت العالمات لكل واحد من العوامل الثالثة )درا�سة قيا�ض م�ستوى 

مع  من�سجمة  للمواطن(  الخدمة  تقديم  خبرة  الخدمة،  ن�سج  المواطن،  ر�سا 

الم�ستوى القيا�سي ثم تم تجميعها. اأي تم تحويلها اإلى التوزيع الطبيعي ا�ستنادًا 

الخام. ومن خالل هذه  للعالمات  المعياري  الح�سابي والنحراف  المتو�سط  اإلى 

خذ بعين العتبار في الح�ساب 
ُ
الخطوة تم �سمان اأن مدى العالمات لكل عامل قد اأ

النهائي. 

ختامًا، ا�ستخدمنا ُبعد التطور والن�سج الرقمي كعد�سة لروؤية ت�سنيفات الحكومات 

الرقمّية. ويقارن التطور والن�سج الرقمي مبادرات حكومات الدول الرقمّية بع�سها 

المتغيرات  من  طائفة  ي�سم  مطلق  مقيا�ض  ا�ستخدام  عن  عو�سًا  الآخر  بالبع�ض 

العامة  الخدمات  لتقديم  الأ�سا�سية  المخرجات  ميادين  في  والنوعية  الكّمية 

الخا�سة بـالحكومة الرقمّية. وتم ت�سنيف الدول الع�سر اإلى ثالث فئات – ا�ستنادًا 

اإلى تطورها القت�سادي، ومرونتها في وجه قابلية التغيير والم�ساريف الحكومية 

الرقمي  الن�سج  رحلة  بتخطيط  قمنا  اإليها،  تنتمي  التي  الفئة  على  واعتمادًا   –
للدولة وتقييم ا�ستعدادها لتقديم خدمات عامة في الم�ستقبل )�سكل 55(. 

اقت�سادات »الدول المقت�سدة«

وهي عبارة عن اقت�سادات متقدمة تتاأثر ب�سدة بالتغيرات العالمية الراهنة، وتركز 

الميزانيات. ومن خ�سائ�سها:  التوازن في  الحكومي بهدف  الإنفاق  على خف�ض 

مرتفع  محلي  ناتج  اإجمالي  المحلي،  الناتج  اإجمالي  في  �سلبي  اأو  منخف�ض  نمو 

للفرد، عجز كبير في الميزانية ونمو متو�سط في الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا 

المعلومات والت�سالت. 

اقت�سادات »الدول البّناءة«

تخدم  تحتية  بنية  لبناء  وت�سعى  النمو  ب�سرعة  تمتاز  نامية  اقت�سادات  وهي 

اإجمالي  القت�سادات والمجتمع في الم�ستقبل. ومن خ�سائ�سها: نمو مرتفع في 

الناتج المحلي، اإجمالي ناتج محلي منخف�ض للفرد، عجز متو�سط في الميزانية 

ونمو مرتفع في الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات والت�سالت. 

اقت�سادات »الدول المعززة«

وهي اقت�سادات متقدمة اأظهرت مرونة تجاه الأزمة المالية بف�سل البناء الجيد 

متو�سط  نمو  خ�سائ�سها:  اأهم  ومن  القوية.  المالية  لأو�ساعها  اأو  لقت�سادها 

منخف�ض  عجز  للفرد،  مرتفع  محلي  ناتج  اإجمالي  المحلي،  الناتج  اإجمالي  في 

على  الحكومي  الإنفاق  في  متو�سط  ونمو  الميزانية  في  فائ�ض  اأو  الميزانية  في 

تكنولوجيا المعلومات والت�سالت.
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1 Build it and they will come (http://www.accenture.com/in-en/Pages/insight-digital-citizen-pulse-survey-summary.
aspx)

2 Achieving Digital Excellence in Public Service (http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-
Achieving-Digital-Excellence-in-Public-Service-US.pdf)

3 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf

4 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf

5 http://www.medianama.com/2013/03/223-the-lowdown-indian-government-clears-electronic-deliveryofservice-bill/

6 http://www.microsoft.com/government/ww%2Fpublic-services%2Fblog/Pages/post.aspx?postID=229&aID=75

7 http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Preparing-Police-Services-Future.pdf

8 As stated on page 32 of http://www.accenture.com/gb-en/Pages/insight-creating-shared-responsibility-better-
outcomes.aspx

9 https://www.nav.no/English/The+Norwegian+Labour+and+Welfare+Administration/Organization 

10 As stated in the Overview and About sections of https://www.reach.gov.sg/default.aspx; http://app.sgdi.gov.sg/listing.
asp?agency_subtype=dept&agency_id=0000022151; and http://www.gov.sg/

11 https://gds.blog.gov.uk/, https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-strategy/
governmentdigital-strategy, https://gds.blog.gov.uk/author/rebeccakempgds/

12 https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-strategy/government-digital-strategy

13 http://central-government.governmentcomputing.com/features/2011/dec/16/tell-us-once-matt-briggs, https://www.
gov.uk/tell-us-once

14 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government.html

15 http://www.usaid.gov/digitalstrategy

16 http://www.irs.gov/

17 http://apps.usa.gov/

18 http://www.portaltransparencia.gov.br/

19 http://www.governoeletronico.gov.br/%20-%20Social%20media%20accounts%20fro%20Brazilain%20Government

20 http://www.brasil.gov.br/ and Page 22 of United Nations E-Government Survey 2012

21 http://deity.gov.in/content/national-e-governance-plan

22 http://www.saudi.gov.sa/, http://www.slideshare.net/socialgcf/he-adel-fakeih-ksa-minister-of-labor

23 http://www.ma3an.gov.sa/

24 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf

25 http://www.wsis-award.org/winner/saudi-national-portal-saudi-107320130903, http://www.saudi.gov.sa/
wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOId3Z2dgj1NjAz8zUMMDTxNzZ2NHU0NDd29DfWDU_P0_

والمراجع  الم�سادر 
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Tzyc1P1C7IdFQFV9YhO/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FHQ0JTSTQyME83VDEwSTU3QzNBNTExMEE0/

26 Government-led Innovation in Service Delivery: The Case of SADAD in Saudi Arabia, Harvard Kennedy School Case 
Program

27 http://www.emiratesid.gov.ae/userfiles/eGovernment%20Strategies%20The%20Case%20of%20UAE.pdf

28 http://www.moca.gov.ae/?page_id=595&lang=en

29 http://www.moca.gov.ae/?page_id=958&lang=en

30 http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/ict-strategy-digital-germany-2015,property%3Dpdf

31 http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-toward-thriving-labor-markets.aspx, http://www.accenture.com/in-
en/Pages/insight-delivering-public-service-future-navigating-shifts.aspx 

32 http://www.bundestag.de

33 http://www.oep.no

34 http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-government-online-new-life-old-concept-summary.aspx

35 As stated in the Singapore e-government master plan http://www.egov.gov.sg/egov-masterplans/egov-2015/vision-
strategic-thrusts; eGov2015 publication page 9, 10, 11, 17; and http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/government/
programmes

36 As stated in https://www.singpass.gov.sg; page 1 of http://www.egov.gov.sg/c/document_library/get_
file?uuid=5d42c0ff-1bf9-4a65-bbe1-95b020870144&groupId=10157; and http://www.asiaone.com/print/News/
Latest%2BNews/Science%2Band%2BTech/Story/A1Story20130628-433129.html

37 As stated in www.data.gov.sg, and page 7 of http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN90678.pdf

38 As stated in http://cpf.gov.sg, and http://www.wsis-award.org/winner/my-cpf-%E2%80%93-cpf-service-
transformation-76420110609

39 © European Union http://www.europarl.europa.eu/document/activities/
cont/201305/20130514ATT66080/20130514ATT66080EN.pdf

40 http://www.dream.go.kr/

41 http://www.g2b.go.kr/index.jsp, http://www.oecd.org/gov/ethics/Public-procurement-workshop-Kuwait-Korea-2-
June-2013.pdf

42 http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN90678.pdf

Please note: The report does contain content that is an analysis of Accenture case studies and research.
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القانونية الم�سوؤولية  تحديد 

ُيق�سد به  ول  تو�سيحية  ولأغرا�ض  تقديم معلومات  التقرير بهدف  ن�سر هذا  تم 

التقرير  المت�سّمنة في هذا  اأيًا كانت طبيعتها. والمعلومات  ا�ست�سارة،  اأي  تقديم 

والمراجع المذكورة قد و�سعت بح�سن نية. ول تعطي �سركة اأك�سنت�سر ول اأي من 

هذا  في  الموجودة  المعلومات  لدقة  �سمان  اأي  موظفيها  اأو  وكالئها  اأو  مديريها 

عن  ناجمة  م�سوؤولية  اأية  تتحمل  ل  كما  التلميح(،  اأو  بالت�سريح  )�سواًء  التقرير 

العتماد على محتويات هذا التقرير وتت�سمن العنا�سر التالية )ودون القت�سار 

هذا  يحتوي  الآراء.  اأو  الت�سريحات،  اأو  ال�ست�سارات،  اأو  المعلومات،  عليها(: 

التقرير اأي�سًا على معلومات معينة متاحة للجميع، من موؤ�س�سات خا�سة وعامة.

اأو  الزمني  ت�سل�سلها  اأو  �سلتها  اأو  المعلومات  دقة  اأك�سنت�سر  �سركة  ت�سمن  ول 

اكتمالها. ي�سكل هذا التقرير وجهة النظر عند تاريخ الن�سر، وهو خا�سع للتغيير. 

اأك�سنت�سر ل تبرر اأو تحث اأي عمل اأو ت�سحيح  ناتج عن المعلومات الموجودة في 

هذا التقرير. 




