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 مستخلص البحث

يعددد النطددات التانددي العربددي المعاةددر محاولددة ادداد  مددن لدددن الدددو  العربيددة للحددا  
عدددالمي ومااراتدددم فدددي امدددتنة ناةدددية تااندددة المعلومدددا  مدددن خدددن   قامدددة بالركدددل ال

المنظومددا  المعلوماتيددة وت يلددة كدد  مسددتلامات ا الماديددة والبطددرية فددي  تددار مددا يتلدد  
 ))الحكومة االلكترونية((.  علية بد

ون دف هنا  لى دراسدة مدا أفراتدم التاربدة العربيدة وتو يا دا فدي هدذا الم دمار مدن 
 ية م مددة عربيددا تسددتح  التو يدد ف وعلددى وفدد  رميددة تاريخيددة معاةددر .معتيددا   نسددان

في بعد  الددو  العربيدة. مدن خدن   -والى حد ما -وبخاةة وان  مة تتبياا  نااحة
  نث محاورف مع اعتماد أنموذاين عربيين باراين.  

)مف دوم الحكومدة االلكترونيدة(ف تادديم ةدور  مختالدة  تناو  المحور األو  المعندون  -
عن بع  المفاهيم المادمة عن الحكومة االلكترونيةف مع أهم وابرا ركالا الحكومة 

 االلكترونية.
)دور الحكومددة االلكترونيددة فددي التنميددة المسددتدامة(  المحددور ال دداني المعنددون  ركددا -

 .(على تتبع التتبياا  العالمية للحكومة االلكترونية في التنمية المستدامة
عربيددا ( ةددور  عامددة  تتبياددا  الحكومددة االلكترونيددة)لمعنددون  قدددم المحددور األخيددر ا -

للتتبياددا  العربيددةف واالهتمددام العربددي بتاانددة المعلومددا ف مددع التركيددا علددى تاربددة 
الحكومة المةرية وتاربة دولة اإلمارا  العربية المتحد  باعتبارهما تاربتين رالدتين 

 .في هذا الم مار وف  رمية تاريخية
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 مادمة
فهههههي  متسهههههار ا   الهههههدول العرويهههههةي ومنههههها ودايهههههة ا ل يهههههة ال ال هههههةي نمهههههوا   تشههههه د

المعطيهههههات المعرفيهههههةي وال مافيهههههةي والمعلوماتيهههههةي وانتشهههههار شهههههوكة المعلوماتيهههههة 
)االنترنههههت( ومواقهههه( )الويههههب( ونمواهههها  لهههه  نحههههو واسهههه(. وقههههد جهههها ت اهههها  

روهي التجارب العروية في إطار  المي أوس( وأنشط. ولعل النشاط التمهاني الع
يعهد محاولهة  رويهة  -وان كان مت اوتا  من دولة  روية إله  أرهر  -المعاصر

جادة للحاق والركب العالميي ومجاراته في امتالك ناصهية تمانهة المعلوماتيهة. 
مههههههن رههههههالل إقامههههههة وونهههههها  المنرومههههههات المعلوماتيههههههة المتطههههههورة وت ي ههههههة كههههههل 

 (. مة االلكترونيةالحكو مستلزمات ا المادية والوشرية في إطار ما يسم  وه )
فهي التنميهة  -في حال توني ها -وااا الوحث يحاول دراسة دور اا  الحكومة

فهههي  -والههه  حهههد مههها -العرويهههة المسهههتدامةي ووراصهههة وان  مهههة تطويمهههات ناجحهههة
مه( ا تمهاد أنمهواجين  ههرويين  وعه  الهدول العرويهة. مهن رهالل  هالث محهاوري

 وارزين.  
 

 أوال   مف وم الحكومة االلكترونية
تعههد الحكومههة االلكترونيههةي إحههد  أاههم وأوههرز الواج ههات المعاصههرة لتمانههة 
المعلوماتية. وانهاك شهوه إجمهاي وهين الم تمهين  له  أن التمهدم التمهاني يشهكل 
أحد أام العوامل المسؤولة  ن النمو االقتصادي والتنمية الوشرية المسهتدامةي 

ماتيهة مهن تهر ير ايجهاوي . لمها لتمانهة المعلو (1)إن لم يكن أام ا  له  اإلطهالق
 لهه  الوي ههة االجتما يههة  نههد اسههتعمال ا كوسههيلة اامههة لتنميههة قههدرات اإلنسههان 
وتمكينه من السيطرة  ل  قوانين الطويعية وتحميق الهوفرة اإلنتاجيهة والتعجيهل 

المرههههزون والتمهههدم االجتمهههها يي والسههههيما أن التمانههههة فههههي أحههههد تعاري  هههها تعنههههي 
الصههنا ية والتنرههيم  معينههة فههي مجههال ال نههونالمعرفههي لمجتمهه( مهها فههي لحرههة 

االجتمههههههها يي والتهههههههي تتجسهههههههد فهههههههي السهههههههل( وا سهههههههاليب اإلنتاجيهههههههة واإلداريهههههههة 
 . (9)المرتل ة
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 مف وم الحكومة االلكترونية
وضهههعت تعهههاريه وم هههاايم مرتل هههة و ديهههدة للحكومهههة االلكترونيهههةي ومن ههها 

ا تواراهها  مليههة الم  ههوم الشههامل الههاي قدمههه الونههك الههدوليي والههاي تحههدد فههي 
اسهههتردام المؤسسهههات الحكوميهههة لتمانهههة المعلومهههاتي والتهههي لهههدي ا المهههدرة  لههه  
تحويهههههل العالقهههههات مههههه( المهههههواطنين ورجهههههال ا  مهههههال ومرتلهههههه المؤسسههههههات 

مهن ا اهداهي م هل تمهديم  كويهرا   الحكومية. ويمكن ل ا  التمانة أن ترهدم  هددا  
ل مههه( رجهههال ا  مهههال رهههدمات أفضهههل للمهههواطنيني وتحسهههين التعامهههل والت ا ههه

ومرتلهههه المؤسسههههات الحكوميهههة مههههن رهههالل تمههههديم رهههدمات وزارات الحكومههههة 
لإلفهههراد والمؤسسهههات واإلدارات الحكوميهههة والمطهههاي الرههها  مهههن رهههالل شهههوكة 

 .(3))االنترنت(
و مة من  رف ا  ل  إن ها م مهة أساسهية للحكومهات إل هادة اوتكهار ن سه ا 

مواطني ههاي وفههي االقتصههاد العههالمي فههي مجههال إدارة م ام هها وشههكل فعههال إلهه  
 وههر الشههوكةي ف ههي ليسههت سههو  تحههول جههاري فههي ا سههاليب المتوعههة لمواشههرة 
أ مال ا والك في نطاق جديد. ووالك تم ل الحكومة االلكترونية تحوال  جهاريا  
في الطرا ق التي تتوع ا الحكومات لمواشرة أ مال ا و ده اللحهاق وهالتطورات 

لمطههههاي الرهههها  فههههي مجههههال العمههههل االلكترونههههي وتمههههديم ال ا لههههة التههههي قاداهههها ا
ردماته وانجاز قدر كوير من المعامالت م( زوا نهه واسهتردام الحاسهب اآللهي 

 وشوكة )االنترنت(.
 
 
 
 
 
 

 يضم المشروي  الث منصات أساسية
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 -حكومهههههههة منصهههههههة التعامهههههههل االلكترونهههههههي دارهههههههل أج هههههههزة الدولهههههههةياألولدددددددى  
  EG to EG  أو     Government to E Governmentحكومة

 -حكومهة ة التعامل االلكتروني وين الحكومة والمطهاي الرها يصمنال انية  
 .EG to B أو E Government to Businessقطاي را  

 Eمنصة التعامل االلكترونهي وهين الحكومهة وا فهرادي حكومهةا أفهراد ال ال ة  

Government to citizen  أوEG to G
(4). 

 

 

 
 

 
 

 
م هههاايم السهههاومةي ينرهههر للحكومهههة االلكترونيهههة كمهههراده لتهههوفير مهههن مجمهههل ال

الرههههدمات الحكوميههههة للمههههواطنين ووسهههها ل الكترونيههههة مههههن رههههالل تههههرمين التجههههارة 
دارة المعرفههههة وكافههههة  دارة سلسههههلة التمههههوين واة دارة  القههههة العميههههل واة االلكترونيههههة واة

 الك.أشكال ا وترمين إدارة العمل م( توفير التمنيات المسا دة لتحميق 
 

 ركالا الحكومة االلكترونية
قامههة الحكومههة االلكترونيههة  لهه   مههن رههالل مهها تمههدم تسههتند فكههرة إنشهها  واة

 ركا ز  ديدة من ا:
 ههههههههههههههه
 الطك  من عم  الباحث.( *)

 حكومة 

 مركا معلوما 
 الحكومة االلكترونية

 (*) قتاع خاص أفراد
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تجميهه( كافههة ا نشههطة والرههدمات المعلوماتيههة والت ا ليههة فههي موقهه( واحههد  أوال  
رسهههمي  لههه  شهههوكة )االنترنهههت( فهههي اهههو موقههه( الحكومهههة االلكترونيهههة ال

 نشاط أشوه ما يكون و كرة مجمعات الدوا ر الحكومية.
تحميق أفضل اتصال دا م والجم ور و ل  مدار سا ات اليوم والش ر   انيا  

والسههههنة. مهههه( المههههدرة  لهههه  تههههرمين االحتياجههههات االسههههتعالمية والردميههههة 
 للمواطنين.

ق واإلدارة واالنجهههاز وهههين دوا هههر وفعاليهههة الهههروط والتنسهههي ةتحميهههق سهههر   ال دددا  
 الحكومة اات ا ولكل من ا  ل  حدة. 

تحميق وفرة في اإلن اق في كافة العناصر وما يتال م م( تحميق  وا هد  رابعا  
 .(5)أفضل من ا نشطة الحكومية اات المستو  التجاري

 

  ةأهمية الحكومة االلكتروني
رالل طويعة العمليهات  من ةوتتضح ا امية المصو  للحكومة االلكتروني

 ا ساسية التي تموم و ا والتي تنمسم ودوراا إل  أقسام من ا:
التي اي  وهارة  هن مجمو هة مهن الرهدمات العامهة  الخدما  االلكترونية  -

التههي تمههدم ا الحكومههة للمههواطنين والمؤسسههات ضههمن التشههريعات المعمههول 
 و ا في الوالد.

ضهههههمن  مليهههههات المشهههههاركة ال عالهههههة والتهههههي تت الديماراتيدددددة االلكترونيدددددة  -
للمهههواطنين فهههي  مليهههة صهههن( المهههرار والحكهههمي مهههن رهههالل االطهههالي  لهههه  
المعلومهههات الحكوميههههة وطريمههههة شهههه افة  وههههر نشههههراا وطريمههههة مدروسههههة فههههي 
مواقع ا الرسمية  ل  شهوكة )االنترنهت(ي وتوسهيط العمليهة الديممراطيهة مهن 

قامة المنتهديا حكوميهة(  -ت )االلكتهرورالل تشجي( نشر ورامج ا حزاب واة
التهههي تنهههاقا سياسهههات الحكومهههة وشهههكل  هههام. وكهههالك االسهههت ادة مهههن اههها  
الردمههة للتصههويت االلكترونههي فههي ارتيههار المرشههحين. كمهها اههو الحههال فههي 

ي وكههههالك فههههي 1999االنتراوههههات المحليههههة التههههي جههههرت فههههي النههههرويج  ههههام 
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يزونهاي وعهد أن االنتراوات التم يدية للحزب الديممراطي ا مريكي وواليهة أر 
تطويق نرام التصهويت  0111 ام  آاار 01قررت الحكومة ا مريكية في 

االلكتروني واستردام شوكة )االنترنت(ي وطومت التجروة فهي فلسهطين  هن 
طريههق الههدا رة االلكترونيههة الراصههة وههالمجل  التشههريعي ال لسههطينيي حيههث 

الل ههاي يههتم االشههتراك والتصههويت   ضهها  المجلهه  فههي قطههاي  ههزة مههن ر
 .0112آاار  01 وكانت أول  تطويمات ا في فلسطين قد تمت في

وتتضهح ا اميهة الراصهة و ها فهي إمكانيهة االسهت ادة الرسهمية مهن رههدمات ا  -
ومهها تههوفر  مههن معلومههات ودراسههات مرتل ههة لمجمههل دوا ههر الدولههة وصههانعي 

 المرار في الحكومة. 

لم هارات اإلداريهة فهي كما يمكن االست ادة من ا في معالجة موضوي تنمية ا -
 .(6)المطاي العام من اجل مواكوة التغيير

وفيمههها يرههه  الحكومهههة االلكترونيهههةي فمهههد وردت  ول مهههرةي ك كهههرة للريهههال 
العلمي في رواية تحمل ن ه  العنهوان )الحكومهة االلكترونيهة( للكاتهب الروا هي 

حيهث يتنهاول موضهوي الروايهة حكومهة  0791 هام ( John Bertw)جهون ورتهو 
ولية تههههتحكم فههههي شههههعب مهههها  ههههن طريههههق شههههوكة حاسههههوب  مالقههههة. ووههههدأ شههههم

ي وكانهت انطالقت ها 0771استردام ا ال علي و ل  المستو  العالمي فهي  هام 
ا ول   ندما ودأت اي ة الوريد المركزي في واليهة فلوريهدا ا مريكيهة وتطويم ها 

 .B)تون  ل  إدارت اي وفي ااا اإلطار قال الر ي  ا مريكي ا سوق ويل كلن

Clinton): " ن تعامدد  كدد  أفددراد الطددعل األمريكددي مددع )الكومبيددوتر( بم ابددة 
حملهههههة فهههههي اهههههاا  ((AL Goor". وتهههههول  نا وهههههه آل كهههههور  دددددرور  قوميدددددة

الرصههو ي وأكههدا  لهه  االاتمههام وتمانههة المعلومههات ونشههراا وههين المهههواطنين 
و له   ا مريكان لكي يستطي( كل فرد من أفراد الشهعب ا مريكهي أن يت ا هل

وحتهه   وسياسههيا   نحههو كامههل مهه( مرتلههه قطا ههات المجتمهه( ا رههر  اقتصههاديا  
قامهت اإلدارة ا مريكيهة وطهرل العديهد  0111حزيهران  هام  02. وفهي اجتما يا  

من الموادرات الراصة والحكومة االلكترونية والتي وصه  ا الهر ي  ا مريكهي 
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( كناية  ن ود  مرحلة قص الطريت األحمرا سوق ويل كلنتون ورن ا وم اوة )
 .(7)جديدة في حياة الشعب ا مريكي

كان الميالد الرسمي للحكومة االلكترونية فهي مهؤتمر االتحهاد ا وروهي فهي 
ي حيهث تونه  فيهه االتحهاد 0111مدينة لشوونة االسوانية المنعمد في آاار  ام 

ا وروهههههي قهههههرارا  يمضههههههي ووضههههه( كههههههل الوهههههرامج المتاحههههههة السهههههتردام الحكومههههههة 
تاحت ههها لمهههواطني أوروههها  لههه  )االنترنهههت( واة هههداد كهههل الرطههههط االل كترونيهههة واة

الالزمة لالك. تجدر اإلشارة إل  أن فلندة تعد أول دولة أورويهة قامهت وتشهري( 
. 0111 الموانين الراصة وتنريم  مل الحكومة االلكترونية فهي كهانون ال هاني

كترونيههة وتطويمات هها ومنها الههك التهاريخ وههدأ انتشههار قيهام وتنرههيم الحكومهات االل
 .(8) الميا

ا مههم المتحههدة ووالتعههاون مهه( الجمعيههة ا مريكيههة لههإلدارة منرمههة أصههدرت 
أوضهههحتا فيهههه مؤشهههرات ترتيهههب  0110تمريهههرا  فهههي ن ايهههة  ههام ( ASPA)العامههة 

الدول  ل  مستو  العالم في مجال تطويق الحكومة االلكترونية وكالك مهد  
مههههو االقتصههههادي. ويمكننهههها مالحرههههة تصههههدر فا ليههههة الحكومههههة االلكترونيههههة للن

الواليههات المتحههدة ل هها  الما مههة فههي المرتوههة ا ولهه   ههم توع هها اسههتراليا ونيوزلنههدا 
رك وألمانيا و يراا اوسنغافورة والنرويج وكندا والمملكة المتحدة واولندا والدانم

 .(9)من الدول
 

   دور الحكومة االلكترونية في التنمية المستدامة انيا  
واسه(  يووفهق إطهار إسهتراتيج -مل الم  وم ا ساسي للتنمية المستدامةيش

التنميههههة التههههي تلوههههي حاجههههات الحاضههههر دون المسههههاومة  لهههه  قههههدرة  -لولو  هههها
ا جيال الممولة في تلوية حاجات م. وقد ترتب  ل  الك شمول م  هوم التنميهة 

 ي أولموههههدأ المسههههاواة و ههههدم التمييههههز وههههين النهههها  وفمهههها   ي ا توههههار اجتمهههها 
اقتصههههادي أو دينههههي أو  رقههههي أو لغههههوي. كمهههها اتسهههه( م  ههههوم التنميههههة ليشههههمل 
المواقهههه المعنويهههة كالحريهههة واكتسهههاب المعرفهههةي ومعنههه  أن ههها ال تعنهههي الهههوفرة 



 

 
 

 

 [02] (99) 9دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            

نمهها تعنههي تنميههة المههدرات الوشههرية المطلووههة لتحميههق الرفهها   الماديههة فحسههبي واة
ج والسياسههة والهه  والتوريههه العمالنههي فههي مجههاالت النشههاط اإلنسههاني واإلنتهها

االنتمههال مههن الرأسههمال الوشههري إلهه  الرأسههمال االجتمهها ي وصههوال إلهه  التنميههة 
ووعههداا الشههامل واالسههتناد إلهه  ن ههج متكامههل يعتمههد موههدأ المشههاركة  -اإلنسههانية

والترطيط طويل ا مد فهي حمهول التعلهيم والترويهة وال مافهة واإلسهكان والصهحة 
 .(11)تو يراا في إطار المانون والمؤسسا

قامهة الحكومهة  -ومن ا الدول العرويهة -أدرك العديد من دول أاميهة ونها  واة
االلكترونيههة للتنميههة المسههتدامةي  ن الغههر  ا ساسههي مههن إقامت هها يسههت ده 

تحميق تنمية وشريةي والسيما أن ال كر التنموي المعاصر وطهرل م  هوم  أساسا  
تسهتمد مصهادر اسهتدامت ا مهن التنمية الوشرية كمدرل للتنمية المستدامة التهي 

تنميههة قههدرات الوشههر جميعهها وتمكيههن م مههن اسههتردام طاقههات م وتوسههي( قههدرات م. 
ي فاكتسهوت 0771وقد تون  الورنامج اإلنما ي لألمم المتحدة ااا الم  وم  هام 

وههههالك طاوعهههها  الميهههها سههههري( االنتشههههار مسههههتمدا شههههر يته النرريههههة مههههن التههههراث 
في التنمية. كما أن م  هوم  أساسيا   للوشر دورا  االقتصادي العالمي الاي أول  

التنميههة المسههتدامة ال يههر  فههي اإلنسههان مجههرد مههورد أو طاقههة  مههل أو مجههرد 
 نصههر مههن  ناصههر اإلنتههاجي وههل يههر  فيههه كا نهها  أرالقيهها  يملههك قههدرة اإلوههداي 
والمشههاركة فههي حيههاة مجتمعههه واسههت مار وي تههه  لهه  أسهها  موههدأ التسههرير ال 

إلههه   -وكمههها يهههر  الهههوع  -ويهههق الحكومهههة االلكترونيهههة سهههيؤديالتهههدمير. وتط
وض( موادئ الحكم الرشيد موضه( التطويهقي إا سهيتيح وجهود مسهاحة فاصهلة 
من التوافق وهين مها تهوفر  شهوكة )االنترنهت( مهن إمكانهات أمهام الحكومهة ووهين 

 .(11)ما يمدمه الحكم الرشيد من آفاق فا لة
كة فهههي تحميهههق الشههه افية ووضههه( وتهههتلر  مكونهههات تلهههك المسهههاحة المشهههتر 

كافة المعلومهات أمهام الجميه(  هن أيهة دا هرة أو أي ممهر حكهومي أو مسهؤولي 
 (Email)وتههوفير فههر  اتصههال آمنههة وسههريعة  ههن طريههق الوريههد االلكترونههي 

وتهههههوفير فهههههر  المشهههههاركة لالسهههههت تا  أو توضهههههيح المالحرهههههات واالنتمهههههادات 
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ت االلكترونيهة إله  حهد كويهر فهي للمسؤولين ولعمهل دوا هرام. وتسهاام التطويمها
ترسههيخ د هها م المسههاواة وههين الجميهه(ي والسههيما فههر  االطههالي  لهه  المههوانين 
 والمعلومههات وفههر  الوصههول إلهه  المسههؤولين والهه  حههد كويههر فههر  العمههلي
وكههالك اال تنهها  وحاجههات النهها  وفههق موههدأ ر ايههة المههواطنين كجههز  م ههم مههن 

 .إستراتيجية الدولة
 -ول العهههالم إلههه  تونهههي م  هههوم الحكومهههة االلكترونيهههةل لجهههو  معرهههم دشهههك  

مههههدرال  لتمههههديم الرههههدمات ومهههها يهههههوازي طموحههههات المجتمهههه( وقطههههاي ا  مهههههال 
والسهههيما أن التكهههوين ال مهههافي والمعرفهههي  ي مجتمههه( يعهههد احهههد أاهههم  يالمرتل هههة

ولعهل مهن  يالعناصر في تكوين النرم اإلدارية والحكوميهة ال ا لهة فهي التنميهة
وجههورج  (John Kerry)ة  لهه  الههك مسههع  كههل مههن جههون كيههري وههرز ا م لههأ

 0112فهههههههي االنتراوهههههههات الر اسهههههههية  هههههههام  (George.W.Bush)وهههههههوا االوهههههههن 
  01السهههتمطاب ا صهههوات  هههن طريهههق تركيهههد كهههل من مههها سهههعي ما لترصهههي  

. وكههالك (19)مليههار دوالر للتههدريب وتنميههة الم ههارات العامههة للكههوادر ا مريكيههة
مههن  (%8)ان التههي ترصهه  حكومت هها نسههوة ال تمههل  ههن الحههال والنسههوة للياوهه

الرواتههههب للتههههدريب وزيههههادة المعلومههههات والمعرفههههة و ههههده التطههههوير االجتمهههها ي 
وال مافهههات العامهههةي  ن م هههل اكهههاا تطهههور يهههؤدي إلههه  تطهههور مهههواز فهههي و هههي 
المههواطنين لحمههوق م والتزامههات م واههو مهها يههدف( واتجهها  الضههغط  لهه  اإلدارات 

ة تحسين ردمات ا ومؤسسات ا المرتل ة في  صر تمانهة الحكومية نحو ضرور 
المعلومهههات واالتصهههاالت والتهههي ل ههها تر يرات ههها الم مهههة والمواشهههرة  لههه  التنميهههة 
االقتصاديةي مهن رهالل تشهجي( االسهت مار واة هادة ترايهل االسهت مارات الما مهة 
 وتشجي( االوتكار والعمل  ل  نشر االست مار في وسا ل االتصال الجديدة.

د ترايهل الونيهة ا ساسهية لتمانهة المعلومهات الركيهزة ا ساسهية مهن ركها ز يعه
التنميههههة االقتصههههادية واالجتما يههههة والعلميههههة فههههي مرتلههههه أنحهههها  العههههالم. وقههههد 
أدركت الدول المتمدمة اا  الحمها ق ومنها وقهت موكهر ا مهر الهاي مكن ها مهن 

 ي. ف لنههدة تحميههق ق ههزات نو يههة م مههة فههي مجههال النمههو االقتصههادي واالجتمهها
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م ال  تعتمد اقتصاديا   ل  )الجوال( وتشير الك ير مهن أ مال ها الكترونيها   هن 
(Mobile- Hovernment) الحكومدة الاوالدةطريق ما يسم  

. فضهال   هن (13)
موهههادرات أرهههر  لهههدول شهههرق آسهههيا التهههي كانهههت إلههه  وقهههت قريهههب تعهههاني مهههن 

ل سهههنغافورة التهههي مشهههكالت  لههه  مسهههتو  التنميهههة الوشهههرية واالقتصهههاديةي ولعههه
تههدار و هها الدولههة وكرن هها شههركة كويههرة تههدار مههن قوههل مجلهه  إدارة ولههي  كدولههة 
ال تماداهههها فههههي إدارت هههها وتسههههيير شههههؤون ا  لهههه  الحكومههههة االلكترونيههههة وتمانههههة 
المعلومات. ولعل في تجارب كوريا الجنوويهة والصهين وال نهد ريهر دليهل  له  

ة نو يههة فههي اقتصههاديات تلههك أاميههة قطههاي تمانههة المعلومههات فههي أحههداث نملهه
 .(14)الدول

 لهه  أيههة حههالي جعههل المههرن الحههالي المعلومههات  نصههرا  م مهها  يههدرل فههي 
مرحلههههههة تعرههههههيم ال ههههههورة إلهههههه  جانههههههب  ناصههههههر ا ر  والعمههههههل ورأ  المههههههال 
التمليههههههديي حيههههههث  ههههههدت المعلوماتيههههههة م تاحهههههها  للنمهههههها  االقتصههههههادي ورفاايههههههة 

لهه  النههواحي االجتما يههة والسياسههية المجتمهه(. فضههال   ههن تر يرات هها المرتل ههة  
واالقتصههههههههادية. كمهههههههها أن اسههههههههتردام المنرومههههههههات والمعلومههههههههات والورامجيههههههههات 
والحواسهههيب  لههه  نحهههو اهههاده يهههؤدي إلههه  رهههروج المجتمههه( إلههه   هههالم رحهههب 

 ن معطياته الااتية فهي إطهار  -و ل  نحو واس( -و روته اإلنسانية والتعوير
حضههارية الما مههة  لهه  المههوة المعرفيههة مهها يشهه د  المههرن الحههالي مههن المنافسههة ال

والسهههلطة العلميهههة وحيهههازة نواصهههيه. ولعهههل مهههن أاهههم مزايههها التوهههادل االلكترونهههي 
للمعلومههاتي تمليههل كل ههة العمليههات الماليههة التجاريههة وتمليههل مرههاطر ا رطههار 
فههي العمليههات وتشههريع ا وتههرطير العالقههات  لهه  ا مههد الوعيههد وههين المج ههزين 

 .(15)والزوا ن
السهههتردام الحكومهههة االلكترونيهههة وتطويمات هها مهههردودات ماليهههة كويهههرةي  وكههان

فعلههه  سهههويل الم هههالي ولغهههت واردات الواليهههات المتحهههدة فيمههها يعهههره ورهههدمات 
 0110مليار دوالر أمريكهي فهي  هام  (771)حوالي  (B2B)أ مال م( أ مال 

أ مههههالي  –فمههههط. ودرت تجههههارة ا  مههههال لألشههههرا  أو مهههها يعههههره أشههههرا 
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(B2C)  مليههار دوالري مهها يعكهه   (92)الواليههات المتحههدة وحههداا أك ههر مههن فههي
النمو المتزايهد فهي اإلقوهال  له  اسهتردام الحكومهة االلكترونيهة وتطويمات ها فهي 
 الواليات المتحدة المتصهدرة لهدول العهالم فهي اهاا المضهماري والتهي تشه د نمهوا  

ة االلكترونية. وواضحا  في االستردام واالست ادة من ردمات الحكوم متسار ا  
وكانت التوقعات ازدياد اإلن اق في اا  الدول  ل  ونا  مراكز تمديم رهدمات 
الكومههة االلكترونيههة حيههث كههان مههن المؤمههل أن يتجههاوز مهه ال  إن ههاق الواليههات 

وليهون فهي  (2)ي ووحهدود 0112وليهون دوالر  هام  (2.0)المتحدة لوحداا مولغ 
 .(16)المملكة المتحدة

اليهة أرهر ي وقراها تطويمهات الحكومهة االلكترونيهة وتمانهة اناك مهردودات م
المعلومههههات فهههههي دول العهههههالم المرتل ههههة. ومن ههههها تملهههههي  الن مههههات فهههههي انجهههههاز 
المعهههههامالت ومهههههن ا م لهههههة  لههههه  الهههههكي تجديهههههد الهههههرر  فهههههي واليهههههة أريزونههههها 

دوالر والطريمهههة  (9)دوالر لكهههل  مليهههة مماوهههل  (0)ا مريكيهههة الكترونيههها  يكلهههه 
كان فهي المتوسهط يوينما يوفر نرام الشرا  االلكتروني فهي واليهة مشه التمليديةي

مههن تكل ههة المشههتريات والطريمههة التمليديههة. وكههالك الحههال  (%01 -01)وههين  مهها
دوالر   (9.91) فههي واليههة أالسههكا حيههث تكل ههة تسههجيل السههيارات انر ضههت مههن

اللكترونيههة. دوالر والطريمههة ا (1.70) أمريكههي واسههتردام الطريمههة التمليديههة إلهه 
مليههون  (09) ووفههرت الحكومههة الورازيليههة مولههغ  شههرة ماليههين دوالر حههين اقوههل

ورازيلههي  لهه  سههداد ضههرا و م الكترونيهها . وتتوقهه( حكومههة شههيلي أن تههوفر مولههغ 
وليهههون دوالر قيمهههة المناقصهههات السههههنوية  (2)مليهههون دوالر مهههن جملهههة  (011)

فههههير   الههههك مههههن تكل ههههة للدولههههة والههههك لوضهههه( مناقصههههات الدولههههة الكترونيهههها  
 .(17)اإل الن

تطلهههب ا تمهههاد تطويمهههات الحكومهههة االلكترونيهههة تطهههوير وتوسهههي( اسهههتردام 
تمانة المعلوماتي ا مر الاي حول ا إل  مورد اام من موارد التنميةي واو ما 
يههدف( الههدول إلهه  التعامههل مهه( المعلومههات والعنايههة و هها والعمههل  لهه  تطويراهها 

ر والسههعي السههتردام ا وك هها ة  اليههةي وممهها سهها د والمحافرههة  لي هها واسههتمرا
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 لههه  الهههك ر هههور مصهههاره المعلومهههات التهههي تمهههوم وجمههه( وترهههزين الو ههها ق 
ومصهههههادر المعلومهههههات المرتل هههههة مهههههن اإلنتهههههاج ال كهههههري والعلمهههههي واإليهههههرادات 

فههههي أو يههههة معلومههههات راصههههةي وتعههههد اهههها  المعلومههههات  اواالتصههههاالت و يراهههه
كومة االلكترونية ومن أام واورز مستلزمات ا المرزونة  نصرا  أساسيا  في الح

واهو مها قامهت وهه العديهد مهن دول العهالم منها وقهت موكهر فهي  مانينهات المهرن 
 .(18)الماضي

يعههد مههن أاههم مميههزات ترههزين المعلومههات الكترونيههاي توفيراهها كههم اا ههل مههن 
المعلومات لصناي المرار ووصورة أفضل من الطرق التمليدية التي كانت تتو( 

تج يههز الويانههاتي كمهها أن هها تههوفر إمكانيههة إجههرا  الممارنههات السههريعة وههين  فههي
التكاليه والن ماتي وا صول والمعلومات وطرق متنو ة ومرتل ةي فضال   ن 
تمكيهههن م مهههن  مهههل تمهههديرات لالحتمهههاالت المسهههتمولية مونيهههة  لههه  افتراضهههات 

اإلحصها ية مرتل ة. حيث استردمت الجداول االلكترونية ومجمو هة الويانهات 
لتشهههههكيل سهههههيناريواات وتمهههههديرات لالحتمهههههاالت المسهههههتمولية للويانهههههات اإلداريهههههة 

 .(19)وويانات اإلدارة لكي تسا د في صن( المرارات والسياسات لد  الدول
انهههاك مهههن يعتمهههد أن  مهههة مرهههاطر  ديهههدة ناجمهههة  هههن تطويمهههات الحكومهههة 

 ين يعتمههدون أن االلكترونيههة  لهه  ا يههدي العاملههة.  يههر أن العديههد مههن الوههاح
العكههههه  اهههههو الصهههههحيح. فمهههههن رهههههالل التجهههههارب العالميهههههة اتضهههههح أن تطويهههههق 
الحكومة االلكترونية ال يشكل رطرا   ل  ا يدي العاملة ومدر ما يعمل  له  
إ هادة توزيع ها وايكلت هاي  ن ها سههتؤدي إله  إحهداث تغييهرات جاريهة وجواريههة 

يهههة ارتيهههار المهههور ين فهههي الم  هههوم اإلداري وال نهههي للمورهههه العهههام وفهههي  مل
وتعييههههن م. كمهههها أن التوجههههه نحههههو الحكومههههة االلكترونيههههة يتطلههههب إ ههههادة رسههههم 
السياسهههات التعليميهههة و مافهههة المجتمههه( نحهههو تمانهههة المعلومهههات و هههده تطهههوير 
الكههوادر الوشههرية المناسههوةي واههو التوجههه المعمههول وههه لههد  العديههد مههن الههدول 

والمجتمهه( نحههو تمانههة المعلومههات المتمدمههة مههن رههالل توجيههه الدراسههة والتعلههيم 
والحكومة االلكترونيةي ومعن  أن اا  الدول تعمهل  له  إ هادة ايكليهة اإلدارة 
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في الدولة ووالتالي سيؤدي إل  تملي  اإلن اق العام وترشيق الج از اإلداري 
وراصهة فههي الههدول العرويههة مههن تهراالت )الويروقراطيههة( والتعيههين  لهه  أسهها  

وصههلة المراوههة. وانههاك نمههااج  الميههة  دديههة حههول الههك المحسههووية والواسههطة 
ومن ا في ال ند م ال حيث استعانت الدولة وما لدي ا من رزين معلوماتي في 

 .(91)التصدي لمعالجة مشكلة الوطالة في ا واي ولد المليار نسمة
لعهههل مجمهههل الرهههدمات وال وا هههد الناتجهههة  هههن اسهههتردام تطويمهههات الحكومهههة 

كل مواشههر و يهههر مواشههر فههي تحميههق أاههداه التنميهههة االلكترونيههةي يصههب وشهه
المسهههههههتدامةي للنتههههههها ج االيجاويهههههههة للحكومهههههههة االلكترونيهههههههة و لههههههه  المسهههههههتويين 
االجتمها ي واالقتصههاديي ومن ها تملههي  فهر  ال سههادي ولهن تكههون انهاك أيههة 
فرصة ولو ومستويات ض يلة للرشوة و يراا من الرواار االجتما يهة السهلوية 

ة االلكترونيهههةي كمههها سهههتؤدي أيضههها إلههه  ارت هههاي قنا هههة فهههي تطويمهههات الحكومههه
المهههواطنين وهههدور المؤسسهههة الحكوميهههة فهههي المجتمههه(ي وكهههالك إلههه  تحجهههيم مههها 

 .(91)يعره ومركزية الردمات
مجمو هههههة مهههههن  - ومن هههها الهههههدول العرويهههههة -تحههههددت لهههههد  مرتلهههههه الهههههدول

لعل من الم مة والتي تتورااا في إقامة الحكومة االلكترونية و  تاإلستراتيجيا
 أورزاا: 

السهههههعي لتمهههههديم الرهههههدمات الحكوميهههههة لجميههههه( المهههههواطنين ومجتمههههه( رجهههههال  -0
 ا  مال وكافة أشكاله وومستويات قياسية  الية الجودة والدقة. 

تنشهههههيط اإلجهههههرا ات فهههههي المؤسسهههههات الحكوميهههههة وشهههههكل يسهههههمح وتمهههههديم ا  2-
 للمواطنين الكترونيا .

نين وحيههههههث يمكههههههن التعههههههره شهههههه افية المعلومههههههات و رضهههههه ا أمههههههام المههههههواط 3-
واسهههتمرار  لههه  االتجااهههات الحكوميهههة سهههوا  فهههي مجهههال تمهههديم الرهههدمات 

 الحكومية أو في ا قسام الحكومية المتعلمة وردمات المواطنين.

 تحسين ا دا  في مرافق الردمات الحكومية وشكل  ام. -2

 ة.الوصول والردمات الحكومية إل  أقص  المواق( الجغرافية دارل الدول -1
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ينوغههي اإلشههارة انهها إلهه  أن تسههعينيات المههرن الماضههي قههد شهه دت ان جههارا 
 (71)ملحورهها فهههي واقههه( شههوكة )االنترنهههت(ي فمهههد ارت هه(  هههدد مسهههتردمي ا مهههن 

ي وقدر 0111مليونا  في وداية  ام  (289) إل  ما يزيد  ل  0778مليونا   ام 
ون شهر  مليه (292)أن حهوالي  0112االتحاد الهدولي لالتصهاالت فهي  هام 

 لهههه  مسههههتو  العههههالم اسههههتطا وا اسههههتردام شههههوكة )االنترنههههت( واههههو مهههها يم ههههل 
 0119مههن سههكان العههالمي وولههغ  ههدد المواقهه(  لهه  الشههوكة فههي  ههام  %(00.8)

 ماليههين موقهه( وكههان إجمههالي الصهه حات االلكترونيههة يمههدر ونحههو (017)نحههو 
 -ةمليهههون مدونهههة الكترونيههه (11)مليهههار صههه حةي كمههها يوجهههد أك هههر مهههن  (21)

0119 – 0111شرصههههههههههههية فههههههههههههي ال تههههههههههههرة مهههههههههههها وههههههههههههين  ههههههههههههامي 
 ي واههههههههههههو(99)

ير ر زيادة واضحة في مضمار التجارة االلكترونية في كل مها يره  أو  ما
يصهب فهي مجههال شهوكة )االنترنهت( وتمنيات ههاي واهي جهز  مههن م مهة الحكومههة 
االلكترونية. واي تؤ ر أيضا ووصورة مواشرة  ل  التنمية المستدامة وما إل  

فينعك  الك ايجاويها   له  المهواطن الهاي اهو المسهت ده ا ساسهي فهي الك. 
 اا  التنمية. 

كما يوضح تضا ه أ داد مستردمي الشوكةي التمدم الحاصهل فهي الهدول 
والميا  إل  الدول المتمدمة ونسب متصا دة.  -ومن ا الدول العروية -النامية

ي فههي 0112 ههام  %(0.2)إا ولههغ النمههو فههي الههدول المتمدمههة فههي اههاا المجههال 
. ولعههل السههوب (%09.1)حههين تضهها ه اههاا المعههدل فههي الههدول الناميههة إلهه  

فههههههي الههههههك يعههههههود إلهههههه  إدراك العديههههههد مههههههن الحكومههههههات والمؤسسههههههات المدنيههههههة 
والمواطنين  اميهة رهدمات شهوكة )االنترنهت(ي واهو الهاي دفع ها إله  محاولهة 

ت ودوا هههر إدرهههال الحاسهههب اآللهههي ورطهههوط االنترنهههت إلههه  المهههدار  والجامعههها
إله  إضهعاه  الدولةي مما يعني تضا ه أ هداد مسهتردمي شهوكة )االنترنهت(

  دداا في السنوات الالحمة لتلك التمديرات. 
 

  ال ا   تتبياا  الحكومة االلكترونية عربيا  
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فهي   -لجرت معرم الدول العروية ومنا ودايات تسعينيات المرن الماضهي 
ونههي تمانههة المعلومههاتي واالتصهههاالت إلهه  ت -محاولههة للحههاق والركههب العههالمي

كمههدرل لتمههديم الرههدمات وومهها يههوازي طموحههات المجتمهه( وقطا ههات ا  مههال 
المرتل ههة فيههه. وقههد وههدت وعهه  التجههارب العرويههة مستنسههرة استنسههارا  شههكليا  
يعتني والمر ر أك ر من ا تنا ه وجهوار التكنولوجيها. ويهر  الهوع  أن الهك 

يهديولوجي( فهي تحليهل رهاارة الترلههي فهوع  يرج( إله  الجانهب ال كهري )اإل
الهههدول العرويهههة تعتمهههد أن النمهههو الصهههنا ي الكمهههي للونيهههة التحتيهههة لهههه ا ولويهههة 
المطلمهههة لتحميهههق التنميهههة. وفهههي م هههل اههها  الحهههاالت تسهههيطر سياسهههة اسهههتيراد 
التمانة الجاازة ويضعه الطلب  له  كهل سياسهة معلنهة لونها  المهدرات الااتيهة 

تتطلهههب تنميهههة الكهههوادر العرويهههة واسهههتيعاب طاقت ههها اإلودا يهههة المرتل هههة والتهههي 
 .(93)الم دورة  رويا  

وان وههههدا اامشههههيا  وفههههي أول  -مهههه( الههههكي فههههعن المسههههع  العروههههي المعاصههههر
ويعههد وحههد ااتههه انجههازا  يحسههب ل ههمي والسههيما أن التوج ههات ا ريههرة  -مراحلههه

سههههعي الههههدا ب للك يههههر مههههن الههههدول العرويههههة نحههههو حيههههازة تمانههههة المعلومههههاتي وال
للترههههريج الكههههوادر المترصصههههة فههههي اهههههاا المضههههمار وتعمههههيم االسههههت ادة مهههههن 
الحواسهههيب ورطهههوط شهههوكة المعلوماتيهههة واسهههتردام وسههها ل االتصهههال الحدي هههة. 
وشههه دت ا  هههوام ا ريهههرة أيضههها ر هههور شهههركات كويهههرة فهههي  هههدد مهههن الهههدول 

كمهها  العرويههة لتصههني( وتجميهه( أج ههزة الحاسههوب ومعداتههه وأج ههزة االتصههاالت.
أود   دد من اا  الدول ااتمامهات م الواضهحة نحهو إنتهاج وتصهدير منتجهات 
تمانههههة المعلومهههههات والورامجيهههههات ورهههههدمات الغيهههههر وصهههههنا ة الرهههههدمات  هههههاورة 
الحهههدودي و لههه  الهههر م مهههن  هههدم وجهههود ويانهههات تو يميهههة  هههن حجهههم االسهههت مار 
ارة العروي في اا  الصنا ةي حيث تشهير وعه  التمهديرات إله  أن حجهم التجه

مليهههون دوالر ممارنهههة وم هههات المليهههارات مهههن  (00.1)و ههها ال يكهههاد يصهههل إلههه  
الهههدوالرات  لههه  المسهههتو  العهههالميي إال أن  هههددا  محهههدودا  مهههن الهههدول العرويهههة 
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من ا اإلمارات العروية وتون  ولونان ومصر والمغرب العروي تولي ا االاتمام 
 .(94)ا المضمارالكوير وتسع  جاادة لتحميق نسب انجاز  الية في اا

ش دت الحموة ا ريهرة أيضهاي زيهادة كويهرة فهي أ هداد الشهركات العاملهة فهي 
مجال االتصاالتي وتمانة المعلومات في معرم الدول العروية وانتشرت إقامة 
والتجمعههات التمنيههة  فههي العديههد مههن الههدول العرويههة والتههي تعههد ركيههزة اامههة فههي 

ات واههههي الههههركن ا ساسههههي فههههي تنميههههة صههههنا ة تمانههههة االتصههههاالت والمعلومهههه
 .(95)تطويمات الحكومة االلكترونية ووالنتيجة تحميق التنمية العروية المستدامة

ونههها    لههه  مههها سهههوقي يتطلهههب ونههها  مجتمههه( المعلومهههات فهههي الهههوالد العرويهههة 
وتطويهق الحكومهة االلكترونيههةي العمهل العروههي الجهاد فهي محههاور  ديهدة تههرتوط 

لوشهرية والتطويمهات والرههدمات االلكترونيهة. ويتطلههب والونيهة التحتيهة والكههوادر ا
تطوير الموانين والتشريعات لرلق مناخ مال م لالست مار وا  مال  الك أيضا  

فههي مجههال تمانههة االتصههاالت والمعلومههات والسههتردام اهها  التمانههة فههي التنميههة 
االقتصههههههادية واالجتما يههههههة المسههههههتدامة. كمهههههها أن التعههههههاون والت ا ههههههل وتوههههههادل 

ات  لهههه  المسههههتو  العههههالمي يسهههها د أيضهههها  لهههه  تطههههوير ونيههههة مجتمهههه( الروههههر 
المعلومههههات العروههههي ورفعههههه إلهههه  مسههههتويات  اليههههة ويسههههاام الههههك فههههي إطههههالق 
صنا ة مدنية في مجال تمانة المعلومهات واالتصهاالت مه( ضهرورة االسهت ادة 

 .(96)من المزايا واإلمكانيات االقتصادية والتعليمية لكل دولة  روية
 -اد لد  الوع  ووجود افتمار واضح لد  معرم الدول العرويةاناك ا تم

إله  وجهود إسهتراتيجية شهاملة تحهدد ا اهداه العامهة  -في وداية ا ل ية ال ال هة
الطويلهة ا مههد لونها  مجتمهه( المعلومههات والتمانهة. وأن هها تعههاني أيضها مههن  ههدم 

رية في ااا وجود سياسات واضحة المعالم تتسم والش افية والتماسك واالستمرا
المجههال.  يههر أن واقهه( الحههال يشههير إلهه   كهه  الههكي فرههالل الحموههة الممتههدة 

 لهه  المسههتويين الرسههمي  -حرصههت الههدول العرويههة 0118 -0110وههين  ههامي 
 لهههه   مههههد سلسهههلة طويلههههة مههههن اللمهههها ات واالجتما ههههات  -والمطهههاي الرهههها  

 0110والمههههؤتمرات والنههههدواتي ومن هههها المههههؤتمر الههههاي  مههههد فههههي مههههراكا  ههههام 
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للمنههدووين الم وضههين لالتحههاد الههدولي لالتصههاالت واالتحههاد العروههي. وصههدر 
 و 010) هههن اهههاا المهههؤتمر مجمو هههة مهههن المهههرارات كهههان مهههن أام ههها المهههرارين 

قليميههههههة  (022 واللههههههاان يوج ههههههان وضههههههرورة تنرههههههيم و مههههههد منتههههههديات دوليههههههة واة
لتعهاون لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتطويمات الحكومهة االلكترونيهة ووا

لغهر   (0112 -0110)م( الج ات المعينة رالل الحموة الممتدة وين  هامي 
دارة  مناقشههة السياسههات وا مههور التن يايههة وال نيههة  ههن )االنترنههت( وراصههةي واة
وأسههما  و نههاوين نطاقههات الشههوكة لمصههلحة الههدول ا  ضهها ي والسههيما الههدول 

 .(97)ا قل نموا ي ومن وين ا الدول العروية
أيهار  00 -01ار ااتهي  مدت فهي مدينهة مسهمط العمانيهة نهدوة فهي في اإلط

دولهههة  رويهههة و هههدد مهههن الهههدول  (02)مشهههاركا  مهههن  (221)ي شهههارك في ههها 0112
اإلقليميههة والعالميههةي ومم لههي  ههدد مههن المنرمههات الدوليههة والمطههاي الرهها . 
رلصهههت النهههدوة إلههه  مجمو هههة مهههن التوصهههيات كهههان مهههن أام ههها: الهههد وة إلههه  

كومههة االلكترونيههة وا توههار الههك ضههرورة حتميههة لمهها ل هها مههن فوا ههد تطويههق الح
 ديههههدةي ومن ههههها أيضههههها رفههههه( ك ههههها ة تمههههديم الرهههههدمات والشههههه افية والتمليهههههل مهههههن 
الويروقراطيههههة وم  وم هههها التمليههههدي الشهههها (ي وتوسههههي( فههههر  العمههههل  ههههن وعههههد 
للجميههه( وراصهههة المهههرأة العرويهههة. والتركيهههد  لههه  الجوانهههب التشهههريعية واإلداريهههة 

الوي يههة واإلنسههانية لغههر  الوصههول إلهه  تطويههق نههاجح للحكومههة االلكترونيههة و 
 .(98) رويا  

شرصهههت اهههها  النهههدوة أيضهههها مجمو هههة مههههن العموهههات التههههي تواجهههه تطويههههق 
الحكومة االلكترونيةي ومن أورزاا ا مية االلكترونية والحاجز الرقمي وترله 

تشهههههريعات والهههههنرم الوي هههههة التحتيهههههة لالتصهههههاالت والمعلومهههههات و هههههدم مواكوهههههة ال
اإلداريههة للمسههتجدات وضههعه الههو ي العههام وراميههة ومزايهها تطويمههات الحكومههة 
االلكترونية. ود ت الندوة إل  ضهرورة تهوفير الوي هة المترصصهة لالتصهاالت 
والمعلومهههههههات والعمهههههههل  لههههههه  زيهههههههادة إنشههههههها  واسهههههههتردام تمنيهههههههات المعلومهههههههات 

  مراكهههز الكترونيهههة واالتصهههاالت وهههين ا فهههراد والجما هههات والعمهههل  لههه  إنشههها
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قريوة من التجمعات السكانية ومراكز الوريد والمرافق العامة المرتل ة. والعمهل 
 ل  تشكيل فريق  مهل فهي الهدول العرويهة يتكهون مهن روهرا  المطها ين العهام 
والرهها  يتههول  مسههؤولية نمههل المعرفههة والتجههارب الناجحههة وههين الههدول العرويههة 

ومراجه(  مليهة واللغهة العرويهة ترهدم  مليهة  ويساام في إ هداد  وهرامج تدريويهة
التحههول نحههو الحكومههة االلكترونيههة العرويههة. كمهها د هها المههؤتمرون إلهه  ضههرورة 
تولي المع د العروي التحاد المدن العروية م مة التنسهيق والمتاوعهة واالتصهال 

ا مهههم المتحهههدة اال تمهههاني منرمهههة والج هههات الدوليهههة كالونهههك الهههدولي وورنهههامج 
ن المنرمهههههات الدوليهههههة واإلقليميهههههة لغهههههر  د هههههم اههههها  التوج هههههات و يراههههها مههههه

 .(99)العروية
شههاركت الههدول العرويههة أيضهها فههي الممههة العالميههة لمجتمهه( المعلومههات الههاي 

 (022) . وقههد حضههر  مم لههو0112كههانون أول  (00 -01) مههد فههي جنيههه فههي 
لمتحهدة دولة من مرتله وماي العالم وفي ممدمت ا الواليات المتحدة والمملكهة ا

دولة  رويهة اهم العهراق وقطهر واإلمهارات  (08) وفرنسا و يراا. وحضر  مم لو
ومصر والسودان وسوريا والسعودية وا ردن والكويت وليويا وتهون  والمغهرب 

وجههزر الممههر والجزا ههر والوحههريني قههدم اههاا المههؤتمر  اوُ مههان والههيمن وموريتانيهه
نمويهههة والحكهههم الرشهههيد والتهههي جملهههة مهههن الموهههادئ ا ساسهههية لردمهههة العمليهههة الت

تصهههب فهههي ا سههها  فهههي الحكومهههة االلكترونيهههة كعطهههار  هههام لتحميهههق التنميهههة 
 .(31)والحكم الرشيد في العالم  امة وا قطار العروية ووجه را 

ومن المؤتمرات العرويهة والدوليهة ا رهر  التهي شهارك في ها العهربي مهؤتمر 
 (09)والههاي حضههر  مم لههو  ي0112تشههرين ال ههاني  (01 -00)دوههي المنعمههد فههي 

دولة  روية إله  جانهب مم لهي االتحهاد الوريهدي العهالمي والصهندوق السهعودي 
للتنميههههة وشههههركات  رويههههة و الميههههةي اسههههتعر  فههههي المههههؤتمر واقهههه( الرههههدمات 
االلكترونيهة ومهد  تطويم ها فهي الهوالد العرويهة واسهت ادة المهواطن العروهي أينمها 

 .(31)وجد من اا  الردمات
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مجمو ههة مههن التوصههياتي لعههل  إلهه اضههرون فههي الههك المههؤتمر توصههل الح
مههن أام هها: ا توههار تطويههق الحكومههة االلكترونيههة فههي الههدول العرويههة ضههرورة 
ملحة يجب  له  حكومهات الهدول العرويهة ا تماداها والهك سهعيا  لضهمان حهق 
كهههل مهههواطن  روهههي فهههي التواصهههل. وحرصههها  من ههها  لههه  نشهههر ال مافهههة الرقميهههة 

ل جهوة الرقميهة وهين العهرب و يهرام وحته  مهن اقهرب جيهران م وسعيا  للحد مهن ا
اإلقليميهههين. د ههها المهههؤتمر إلههه  ضهههرورة التنسهههيق العروهههي وت عيهههل المؤسسهههات 
العروية الراصة والكي مه( التركيهد  له  تهدريب الكهوادر الوشهرية المترصصهة 
فهههي مجهههاالت ا  مهههال االلكترونيهههة والعمهههل  لههه  توحيهههد المواصههه ات وكتاوهههة 

فههههي التوقيهههه( االلكترونههههي ونرههههام التعههههامالت االلكترونيههههة. كمهههها تههههم  الشهههه ادات
االت اق فيه  ل  إنشا  فريق  مل  روي من المسؤولين  هن وهرامج الحكومهة 
 تااللكترونيههة فههي الههدول العرويههة يعنههي وتوههادل المعلومههات حههول اإلسههتراتيجيا

 .(39)والمشاري( وأمن المعلومات وترمين الردمات االلكترونية
السههويل أمههام الههدول العرويههة لتونههي  -وكمهها يوههدو -تلههك االجتما ههاتم ههدت 
 روية  امة وموحدة وم مة تتول  تنريم  مل وتوادل المعلومهات  ةإستراتيجي

والروهههرات حهههول تكنولوجيههها المعلومهههات واالتصهههال وحهههول تطويمهههات الحكومهههة 
 ةااللكترونيههههة وتجارو هههها العرويههههة المرتل ههههة. وتههههوج الههههك وصههههدور اإلسههههتراتيجي

العرويههة العامههة لالتصههاالت والمعلومههات والتههي ا تمههداا مجلهه  وزرا  العههرب 
ي وكانهت اها  0118ي والممهة العرويهة  هام 0119لالتصاالت والمعلومات  ام 

ي 0100اإلسههتراتيجية وم اوههة الرؤيههة ا ساسههية لمجتمهه( المعلومههات لغايههة  ههام 
 متنرههههي ن هههها أكههههدت  لهههه  ضههههرورة ونهههها  مجتمهههه( معلومههههات  روههههي متكامههههل و 

قامة صنا ة  رويهة مهن اهاا الميهدان. فضهال  هن  االست ادة من التكنولوجيا واة
السههعي لتحميههق مجمو ههة مههن ا اههداه مههن أام هها: العمههل  لهه  رلههق سههوق 
تنافسههي لمجتمهه( المعلومههات العروههي يحههار مههن مجتمهه( المعلومههات العههالمي. 

طنين العروههي الشههامل وتحسههين جههودة الرههدمات للمهههوا نوكههالك تحميههق التعههاو 
العههرب واسههتردام تمانههة المعلومههات واالتصههاالت وتنميههة صههنا ة اهها  التمانههة 
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 رويهها  و ههده رلههق فههر   مههل جديههدة وترايههل منتجات هها ورههدمات ا للتصههدير 
 .(33)إل  السوق العالمية

وفههههي إطههههار ااتهههههي  مههههدت رههههالل اهههها  الحموههههة مجمو ههههة مههههن المنتههههديات 
للحكومهة االلكترونيهة  (02)نتد  الراصة والحكومة االلكترونيةي كان من ا الم

ومشهاركة  0118 أيار 02لدول مجل  التعاون الرليجي والمنعمد في دوي في 
مؤسسهههة حكوميهههة فضهههال   هههن  نروهههة مهههن اوهههرز الم تمهههين  (011)أك هههر مهههن 

 .(34)اإلقليمين والدوليين
و ل  الر م من ااا االاتمام العروي الواضح والحكومة االلكترونية وتمانة 

ات والشههههوكة العالميههههة والسههههعي لتطويراههههاي فعنههههه ال تههههزال دول  رويههههة المعلومهههه
 ديههههدة ت تمههههر إلهههه  المههههرارات واإلجههههرا ات الراصههههة وحمايههههة الويانههههات الرقميههههة 
الشرصية والرصوصية والسريةي واالاتمام وونا  المدرات الراصة فهي مجهال 

لمضهها ي المههوانين المتعلمههة وههرمن نرههم المعلومههات وههين العههاملين فههي المجههالين ا
أمهها والنسههوة لمكافحههة سههو  االسههتردام والجههرا م االلكترونيههةي ومهها  والتشههريعي.

إل  الك في وع  الدول العروية فمد صدرت مجمو هة مهن المهوانين المنرمهة 
ل اي وكان من وين اا  الدولي دولة  اإلمارات العروية المتحدة التي تصهدرت 

مهههةي ومن ههها قهههانون التجهههارة الهههدول العرويهههة فهههي تشهههريع ا وعههه  المهههوانين المنر
ي وكهههالك المملكهههة العرويهههة السهههعودية ومصهههر وسهههوريا 0111االلكترونيهههة لعهههام 

والوحرين ولونان وقطر والسوداني وفيمها وعهد لجهرت معرهم الهدول العرويهة إله  
0118 -0111إصدار م ل اكاا قوانين رالل الحموة الممتدة وين  امي

(35). 
فمههد ت ههاوت االاتمههام وتمانههة االتصههاالت أمهها والنسههوة لههدول المغههرب العروههي 

والمعلومات واالاتمام والحكومة االلكترونيهة وهين دولهة وأرهر . وكانهت تهون  
سهههواقة فهههي اهههاا المضهههمار إا أولهههت الحكومهههة االلكترونيهههة قطهههاي االتصهههاالت 

قانونا  راصها  حهول  0111ي ووضعت في آب 0779ااتماما  واضحا  منا  ام 
الصهادر  0111لسهنة  (82)لكترونيهة و هره ومهانون رقهم التجارة والموادالت اال

وكههههان الغهههر  منههههه ضهههمان محههههيط مهههن ال مههههة والسههههالمة  0111آب  07فهههي 
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للمعهههامالت والموهههادالت االلكترونيهههةي والسهههيما فهههي مجهههال تطويمهههات الحكومهههة 
االلكترونيهههة ومجهههال الموهههادالت التجاريهههة االلكترونيهههة. وفهههي الجزا هههر وضهههعت 

لتطهوير قطهاي تمانهة المعلومهات  0118أوا هل تمهوز الحكومة رطة راصهة فهي
( التهههههي تعتمهههههد 0280)مبدددددادر  الااالدددددر االلكترونيدددددة واالتصهههههاالت وعنهههههوان 

إسههتراتيجية راصههة لإلسههراي فههي اسههتعمال تمانههة المعلومههات واالتصههاالت فههي 
ةي التهههي شههه دت موهههادرات ويهههالهههوالد. وتركهههد ا مهههر ااتهههه والنسهههوة للملكهههة المغر 

حههههول اإلدارة  0118آب  02-00مههههد ورشههههة  مههههل فههههي طموحههههة كههههان من هههها  
 .(36)االلكترونية والممارسات التنريمية الجيدة في المملكة المغروية

الههاي يعههد العصههب  –)االنترنههت( وفيمهها يرهه  االسههتردام العروههي لهههشوكة
فهههعن اإلحصههها ات العالميهههة تؤكهههد محدوديهههة  –ا ساسهههي للحكومهههة االلكترونيهههة

وفههي  مهوم الهدول العرويههة والميها  إله  دول العههالم االسهتردام العروهي للشهوكة 
ا رهههر . و لههه  الهههر م مهههن وجهههود تعهههاون كويهههر وهههين الهههدول العرويهههة فهههي اهههاا 
المضماري فعن متوسط معدل انتشار ردمات الشهوكة واسهتردام ا فهي الهوطن 
العروههي يمههل ك يههرا   ههن المعههدل العههام العههالميي كمهها أن حضههور اللغههة العرويههة 

كة والممارنة م(  يراا من اللغات ا رر ي مه( أن وعه  منر    ل  الشو
الدول العروية ارتوطت والشوكة ومنا وقت موكهر مهن انتشهاراا  الميها . فكانهت 

. تلت ههها دولهههة اإلمهههارات 0770تهههون  أول دولهههة  رويهههة ارتوطهههت والشهههوكة  هههام
ي  م السهعودية  هام 0772ي  م لونان والمغرب  ام 0772العروية المتحدة  ام 

ي  ههم تههوال  اسههتردام شههوكة )االنترنههت( فههي الههدول 0111ي والعههراق  ههام 0777
 .(37)العروية

إلهههههه   0112 -0110تشهههههير اإلحصهههههها ات الدوليهههههة المههههههررواة وهههههين  ههههههامي 
مهههههن مسهههههتردمي شهههههوكة  (%27)اسهههههتحواا دول الرلهههههيج العروهههههي  لههههه  نسهههههوة 

ن مليههو  (00 -01))االنترنهت( فهي الهدول العرويهةي والهاين يمهدر  هددام وحهوالي 
. وكههان مههن المتوقهه( أن 0110مسههتردم فههي  مههوم الههدول العرويههة ون ايههة  ههام 

يصهل  ههدد مسههتردمي شهوكة )االنترنههت( فههي دول الرلهيج العروههي وحههداا إلهه  
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. ووضهههعت الحكومهههة 0111ماليهههين مسهههتردم وحلهههول  هههام  (2)مههها يزيهههد  لههه  
حاسدبا  مةدر و رفهت وهه ) 0110المصرية رطة  شرية طموحة ودأت  هام 

(. ت ههده اهها  الرطههة إلهه  إتاحههة الحاسههوات عل متةدد  بالمعرفددةطدد ف0282
اآللية لكافة أفهراد الشهعب المصهري وورسهعار مر ضهةي حته  يكهون الحاسهوب 
ومتناول الجمي(. وفي اإلطار ااته أ ط  الر ي  المصري حسني موارك في 

توجي اتههههههه وضهههههرورة التشههههههغيل المجههههههاني لهههههههشوكة  0110كهههههانون ال ههههههاني  ههههههام 
إطهار موههادرة را ههدة  له  مسههتو  العههالم أسه مت فههي مضهها  ة  )االنترنهت( فههي

مليههون مسههتردم ن ايههة  (18.5) ههدد مسههتردمي شههوكة )االنترنههت( لتصههل إلهه  
 0119مليون مستردم في ن اية حزيران  ام  (7.1)مماول نمو  0118حزيران 

(%7)وومعههدل نمههو سههنوي ولههغ 
. والوههد وان اسههتردام الشههوكة قههد تضهها ه (38)

ي والسههيما وعههد إقههدام 0117طن العروههيي ونمههت فههي ودايههة  ههام فههي  مههوم الههو 
شههههههوكات االتصههههههاالت فههههههي الههههههوطن العروههههههي  لهههههه  تشههههههجي( اسههههههتردام شههههههوكة 

 )االنترنت( منا وقت موكر.
ومهه( الههك فمههد جهها ت تجههارب العههرب مت اوتههة مههن حيههث الحجههم والروههرة  

والرهههدمات مهههن دولهههة إلههه  أرهههر . واهههو مههها يتضهههح لنههها مهههن رهههالل أنمهههواجي 
سة وا ني و ماي تجروة دولة اإلمهارات العرويهة المتحهدة أنمواجها للتجهارب الدرا

الرا ههدة فههي اههاا المضههماري وتجروههة جم وريههة مصههر العرويههة السهها ية لتحميههق 
ط ههرات واضههحة المعههالم فههي تههاريخ تطويمههات الحكومههة االلكترونيههةي واههو مههها 

 سنحاول تويانه الحما .
 

 االلكترونية حكومة دولة اإلمارا  العربية المتحد 
وف ر س ولة نمو اإليرادات العامة في دول مجل  التعهاون الرليجهي  امهة 
ودولههة اإلمههارات العرويههة وشههكل رهها ي ال رصههة أمههام اهها  الههدول لكههي تلعههب 
أدوارا  اامة في قيادة وتوجيه وع   مليات التنمية االقتصادية واالجتما يةي 

رههههدمات االجتما يههههة ولههههم تمتصههههر م ههههام اهههها  الههههدول  لهههه  نشههههر وتحسههههين ال
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ا ساسههية فههي مجههاالت التعلههيم والصههحة وونهها  ال ياكههل ا ساسههية االقتصههادية 
واالجتما يههة الالزمههة النطههالق مسههيرات التنميههة في هها وتههرمين اسههتدامت اي وههل 
تعههداا ارتيههاد مجههاالت اقتصههادية وشههكل مواشههر للتركيههد  لهه  التنميههة الوشههرية 

 .(39)المستدامة والترسي  ل ا
ولههههة اإلمههههارات العرويههههة موقعهههها را ههههدا  الميهههها فههههي مجههههال تطويههههق حههههازت د

الحكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية. وكانت الميادات السياسية العليها قهد 
أرهات  لهه   اتم ها تههوفير كههل اإلمكانهات الماديههة والوشهرية والمانونيههة لتحميههق 

تسهههير ورطههه  اهههاا المشهههروي فهههي جعهههل دولهههة اإلمهههارات أنمواجههها   رويههها  را هههدا  
راسرة نحو االقتصاد الرقمي الحديث. وتمتاز ردمات حكومة دولة اإلمارات 
العرويههة االلكترونيههة ومسههتو  جههودة موازيههة للرههدمات التههي تمههدم ا الحكومههات 
االلكترونيههة فههي العههالم. والسههيما وعههد اسههتردام نرههام الوطاقههات الاكيههة لتطههوير 

 آلية تحصيل اإلجرا ات الحكومية.
اإلمهارات العرويهة إجرا ات ها ورصهو  تطويهق م  هوم الحكومهة  ودأت دولة

االلكترونيههة منهها فتههرة طويلههة. إا  ههد الههك مههن ا اههداه اإلسههتراتيجية الر يسههة 
اصههدر مجلهه  الههوزرا  اإلمههاراتي قههرار   0110تشههرين ال ههاني  00للدولههة. ف ههي 

ي والههههاي تمههههرر وموجوههههه الشههههروي لتطويههههق معههههايير 0110لسههههنة  (222)المههههرقم 
حكومههههههة االلكترونيههههههة ومهههههها يتعلههههههق و ههههههاي كالتحصههههههيل االلكترونههههههي والههههههدرام ال

االلكترونهههي ونرهههام التهههراري  الصهههنا ية ونرهههام المشهههتريات الحكوميهههةي وتهههم 
مهن الرهدمات الحكوميهة االلكترونيهة و عاليهة  (%91) انجهاز 0111رالل  هام 

 .(41)وك ا ة  ور قنوات جديدة
 اإلماراتية في مرحلتين: سار تطويق تمنية الحكومة االلكترونية 

العمهههل  لههه  إ هههادة اندسهههة اإلجهههرا ات الراصهههة والمطهههاي       األولدددى  المرحلدددة
االلكتروني مما يسا د  ل  زيادة اإلنتاجية ورف( مستو  الك ا ة والجودة فهي 
 تالردمات التي يمدم ا المطاي. وتشتمل اا  المرحلة  ل  توفير كل الردما

 لصنا ية وتطويراا. التي تتول  إدارة الوي ة ا
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 ملهههت دولهههة اإلمهههارات العرويهههة  لههه  روهههط النرهههام الرهههدمي   المرحلدددة ال انيدددة
الحكههههومي االلكترونههههي  وههههر شههههوكة )االنترنههههت( مهههه( الههههدوا ر الحكوميههههة اات 
دامههة توههادل الويانههات واالتصههاالت الالزمههةي والراصههة والم ههام التههي  العالقههة واة

 .(41)تمدم ا الحكومة االلكترونية
العوامههههل أالههههت وموجو هههها دولههههة اإلمههههارات  العرويههههة مجمو ههههة مههههن  تههههوفرت

المتحدة لتول  مكانهة متميهزة دوليها ي ولعهل مهن أام ها حهر  الميهادة اإلماراتيهة 
 لهههه  تونههههي التطههههورات التمنيههههة العصههههرية فههههي نرههههم المعلومههههات واالتصههههاالت 
ة والعمل  ل  تطويم ا وما يتناسب م( المعايير الدولية. فضال   ن سعي دول

توسهههههيط كهههههل واإلمهههههارات إلههههه  تونهههههي السياسهههههات والتشهههههريعات التهههههي تضهههههطل( 
اإلجهههرا ات العامهههة فهههي الدولهههةي وتوسهههيط التشهههريعات ومههها يهههتال م مههه( العصهههر 
التمههههاني الجديههههد. ومن هههها أيضههههاي  ههههدم وجههههود ) غههههرات رقميههههة( اات وههههال وههههين 

رل اإلدارات والمؤسسات والدوا ر الحكومية في الدولة. ناايك  ن ارت هاي الهد
 .(49)الوطني اإلماراتي

نتيجههة لكههل اهها  العوامههل و يراهها. حممههت دولههة اإلمههارات العرويههة المتحههدة  
لن سهه ا مكانههة متميههزة أا ل ت هها  ن تكههون مههن الههدول الرا ههدة  الميهها  فههي تطويههق 
م  هههوم الحكومهههة االلكترونيهههة فهههي التصهههني ات العالميهههة المعتمهههدة لهههد  ا مهههم 

فهي قا مهة الههدول  (00)مهارات المتحهدة المرتوههة المتحهدة. حيهث احتلهت دولههة اإل
ا ك ر ت وقا  في تطويق الحكومة االلكترونية والتي تضم الياوهان وايرلنهدا. فهي 

 لهههه  المرتوههههة ا ولهههه   لهههه  صههههعيد دول الشههههرق  0117حههههين حصههههلت  ههههام 
ا وسههههط وأفريميههههاي تالاهههها كههههل مههههن الوحههههرين وتركيهههها وقوههههر  وا ردن ولونههههان 

كما تمكنت الحكومة االلكترونية في اإلمارات مهن ولهو  ومصر  ل  التوالي. 
المسههتو  الههاي ولغههه االتحههاد ا وروههي فههي مجههال تمههديم الرههدمات  وههر شههوكة 

 .(43)المعلوماتية )االنترنت(
وكمههها  -جههها  تطويهههق الحكومهههة االلكترونيهههة فهههي اإلمهههارات العرويهههة المتحهههدة

يههههة اهههها  التطويمههههات ناوعهههها  مههههن إدراك الميههههادات السياسههههية من هههها  ام -يوههههدو
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المتطههورة ودوراهها ال ا ههل فههي تحميههق التنميههة وشههكل  ههامي والتنميههة المسههتدامة 
وشهههكل رههها ي يتضهههح الهههك مهههن رهههالل طويعهههة ا اهههداه التهههي أرهههات  لههه  
 اتم ههها دولهههة اإلمهههارات العرويهههة المتحهههدة تحميم ههها. ولعهههل مهههن أورزاههها حهههر  

واإلنتاجيههههة فههههي الحكومههههة اإلماراتيههههة  لهههه  تطههههوير وتحسههههين مسههههتو  الك هههها ة 
الرهههدمات االتحاديهههة. وكهههالك السهههعي للهههروط وهههين كافهههة الرهههدمات واإلجهههرا ات 
الحكوميهة ممهها يك ههل سهه ولة ومرونههة التعامههل وههين الج ههات والههوزارات فههي رههل 
ي الحكومهههة االلكترونيهههة. كمههها تورهههت الحكومهههة اإلماراتيهههة مهههن تطويم ههها أيضههها  

ر الرههههدمات الممدمههههة العمههههل  لهههه  تمليههههل التكههههاليه الراصههههة وتههههوفير وتطههههوي
للمست يدين وقطهاي ا  مهال. وكهالك تطهوير وتوسهيط إدارات ورطهوات العمهل 
ممهها ير هه  اإلجههرا ات اإلداريههة  لهه  مههور ي الههوزارات والج ههات االتحاديههة 
والعمل  ل  تس يل وتسهري( تمهديم الرهدمات للعمهال  والمهواطنين ليتسهن  ل هم 

تصهال االلكترونيهة فهي أي وقهتي إتمام إجرا ات م م( الوزارات  ور وسها ل اال
واو ما يوفر الج هد الهالزم لتوصهيل الردمهة ل هم. كمها أن تطويم ها يهؤدي إله  

.  وههههر تمليههههل التعامههههل وهههها وراق والنمههههااج اليدويههههة 0110االقتصههههاد واإلن ههههاق 
 .(44) والتمليدية والك  ور استردام الوسا ل والنمااج االلكترونية

ة فههههههي التنميههههههة المسهههههتدامة فههههههي دولههههههة ويتضهههههح دور الحكومههههههة االلكترونيههههه
اإلمارات العروية من رالل تطويمات حكومة دوي االلكترونيهة. والتهي انطلمهت 

.  ند اإل الن في مدينة دوي  ن ا تزام 0110نيسان  2فعاليات ا رسميا  في 
حكومت ههها التحهههول مهههن حكومهههة تمليديههههة )ورقيهههة( إلههه  حكومهههة تمهههدم رههههدمات ا 

ة )االنترنت(ي دون الحاجهة لالنتمهال إله  شهعار للشركات وللجم ور  ور شوك
الهههههدوا ر الحكوميهههههة. واالصهههههط اه فهههههي طهههههواوير للحصهههههول  لههههه  الرههههههدمات 
الحكوميههة. وقههد حههدد ولههي   ههد إمههارة دوههيي الشههيخ محمههد وههن راشههد آل مكتههوم 

ش را  للتحول من حكومة ورقية إل  حكومة الكترونية. ووالك تكون  (08)مدة 
 .(45)وية تررا وركور المشاري( االلكترونية  الميا  حكومة دوي أول حكومة  ر 
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إن توفير الج د وارتزال الزمن والمسهافات  وهر تهوفير الرهدمات الكترونيها  
كل الك ُيعد  جز ا  م ما  في ونا  التنميهة المسهتدامةي واهو مها أكهد  العديهد مهن 
قهههادة دولهههة اإلمههههارات العرويهههةي ال تمهههادام أن فههههي الهههك مههها مههههن شهههرنه تههههوفير 
الج ود والوقت وا موال المواولة والممدمة للحصهول  له  م هل اكهاا رهدمات 

كمهها أن ههها تههوفر فهههر   مههل لالسهههت مارات  ي وههر الوسههها ل التمليديههة )الورقيهههة(
الرارجيهههة والصهههنا يةي وكهههالك فهههي مجهههال توجيهههه المهههدرات والطاقهههات الوشهههرية 

ويانهههات  نحهههو الرهههدمات الم مهههة وتكنولوجيههها المعلومهههات  وهههر اسهههتردام قا هههدة
واسعة وكويرة وسلسلة لصناي المرار تضمن العدالة والشه افيةي واهو مها يهدرل 
فههي صههلب أاههداه التنميههة الوشههرية المسههتدامة. كمهها أن تطويمههات اههاا النرههام 
تعن  والتعامل المواشر لتحميق حاجهات المهواطنين والتهي تتهال رهدمات ا  له  

ومواقههه(  (e.gov.use.gov.as) موقدددع حكومدددة اإلمدددارا  العربيدددة االلكترونيدددة
 .(46)الوزارات اات العالقة  ل  )االنترنت(

لعلنا نسهتطي( تلمه  النتها ج االيجاويهة لتطويمهات الحكومهة االلكترونيهة فهي 
دولهههة اإلمههههارات فيمههها تحمههههق مههههن أاهههداه  لهههه  ار  الواقههه(. فمههههد أد  مهههه ال  

ن مليهو  (22)تطويق وع  ردمات الحكومة االلكترونيهة إله  تهوفير أك هر مهن 
. وكان من المتوقه( آنهااك أن يصهل اهاا المولهغ إله  0111درام إماراتي  ام 

 (%11). كما تم تن يا أك هر مهن 0119مليون درام حت  ن اية  ام  (008.0)
 ةي دون أن يكون اناك حاجه0119من المعامالت الحكومية االلكترونية  ام 

الماضههية تمههديم الحكوميههة. وتههم رههالل السههنوات  رللميههام وزيههارة شرصههية للههدوا 
ي ردمهههة ومههها إلههه  الهههك  وهههر اسهههتردام تطويمهههات الحكومهههة (0811)أك هههر مهههن 

االلكترونيهههة المركزيهههة لدولهههة اإلمهههارات العرويهههة والحكومهههات ا رهههر  المرتوطهههة 
 .(47)و ا

وتورت دولة اإلمارات من اا  التطويمهات أيضهاي تحسهين االقتصهاد لدولهة 
مههارة دوههي وشههكل رهه ا ي والههك  ههن طريههق جههاب اإلمههارات وصههورة  امههةي واة

اكور قدر من االست مارات ا جنويةي والسيما أن مدينة دوهي تعتمهد ومنها زمهن 
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طويل  ل  إ ادة تصدير الوضا ( إل  دول تشغل مسهاحة جغرافيهة تضهم مها 
يمههارب مههن مليههار نسههمةي وتشههمل دول إيههران وواكسههتان ودول الرلههيج العروههي 

الوسط  و دد من الدول ا فريميةي  والدول العروية ا رر ي وجم وريات آسيا
إن توفير الردمات وفي أفضل المستويات يتطلب تن يا م ل اكاا مشرو ات 
الكترونيههههة لتسهههه يل  مليههههات التوههههادل والتجههههارة االلكترونيههههة والحصههههول  لهههه  
التهههراري  ودفههه( الضهههرا ب ومههها إلههه  الهههك  وهههر اسهههتردام تطويمهههات الحكومهههة 

 .(48)االلكترونية
 ة مةر العربية االلكترونيةحكومة ام وري -

رطت جم ورية مصر رهالل العمهد ا ريهر رطهوات واسهعة وسهريعة تجها  
 تحميههههههههق ن ضههههههههة تمانههههههههة و ههههههههورة اا لههههههههة فههههههههي مجههههههههال االتصههههههههاالتي شههههههههكلت
مهها يمكههن تسههميته وههه )الطههرق السههريعة  للمعلومههات(ي وومهها أتههال تههوفير ونشههر 

ن مصهر دولهة ردمات االتصاالت لكافة ف ات المجتمه(ي ا مهر الهاي جعهل مه
منتجههة لههوع   ناصههر التمانههة المتطههورة وقا ههدة ر يسههة لصههنا ة المعلومههات 
في المنطمة و ده مواكوة التطورات العلمية والتمنية  والدرول ومهوة إله   هالم 
االتصهههاالت والمعلومهههات لغهههر  رلهههق مجتمههه( مصهههري مرمهههوق قهههادر  لههه  

صههههنا ة  الت ا ههههل وك هههها ة وفا ليههههة مهههه( متطلوههههات  صههههر العولمههههة وتمنيههههات
 المعلومات.

تحتههل تطويمههات الحكومههة المصههرية االلكترونيههة مكانههة م مههة فههي التجههارب 
وحسههب  –العرويههة الراصههة و ههاا المضههمار. وكانههت الغايههة ا ساسههية المتورههاة

تحميق التنمية واإلصالل وا توار إن الشروي فهي  –ما حددته الدولة المصرية
توةددل   ليددم )تكنولوايددا(  تحددديث الدولددة المةددرية وتدددعيم ا ب حدددث مددا "

االتةددداال  والمعلومدددا   حدددد  الوسدددال  الرليسدددة لنسدددتمرار فدددي برندددام  
". وال شك أن ااا التطوير سهينعك  وشهكل اإلةنح االقتةادي واالاتماعي

المواتنين والمست مرين وطركا  قتاع األعمدا  التدي تتعامد  ايجاوي  له  "
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سدددي وب قددد  ا دددد ممكدددن مدددع الا دددا  الحكوميدددة للمدددواتنين فدددي امدددن قيا
"ي وكههالك تههرمين توصههيل الرههدمات للمههواطنين  وبمسددتويا  الكفددال  العالميددة

مهههههههن مكهههههههان وجهههههههودام والشهههههههكل وا سهههههههلوب المناسهههههههب ووالسهههههههر ة والك ههههههها ة 
 .(49)المطلووة

يعهههههد الهههههوع  أن النمهههههواج المصهههههري م هههههاال متميهههههزا لألنمهههههواج المركهههههزي 
صهههيل رهههدمات الحكومهههة للحكومهههة االلكترونيهههة  روهههي. والهههاي يؤكهههد  لههه  تو 

االلكترونيههههة وشههههكل مركههههزي فههههي إطههههار رطههههة تن يايههههة مصههههرية انو مههههت  ههههن 
سهم عوقهد  رفهت و (0101 -0111)إستراتيجية الحكومة المصرية للمدة الزمنيهة 

)إسههتراتيجية العمههد الجديههد( والتههي تتطلههب إمكانيههات ومسههتلزمات اا لههة يسههتلزم 
ت ل ونات ا ا ول  ا توارا من  ملية تن يااا لصن( رطط مرحلية تتاوعيه وضع

. 0110 ي ووههدا التطويههق ال علههي و هها منهها نيسههان0111وودايههة  ههام  0777 ههام 
كما أصدرت الدولة المصرية مجمو ة من التشريعات المانونية الراصهة و هاي 
ومن ا قانون حماية الملكية ال كرية وقانون التوقي( االلكتروني وقهانون التجهارة 

المههوانين التههي تعههد حجههر ا سهها  فههي مسههار تطويمههات االلكترونيههة واههي مههن 
 .(51)الحكومة االلكترونية

 سار تن يا الحكومة االلكترونية المصرية في أروعة مراحل:
مرحلهههة العمهههد الجديهههد وهههين الحكومهههة والمهههواطنين فهههي تمهههديم  األولدددى المرحلدددة 

الرههدمات العامههة وفههق آليههات تلههك المرحلههة ومكانههة الحكومههة 
نترنههت( وال واتههه ال اوتههة والجوالههة وال ههاك ي  له  شههوكة )اال

ونماط أدا  الردمة )ردمة  امة ومماول مهادي وسهيط(ي ومها 
 زالت اا  المرحلة قا مة. 

مرحلة مكتب االستموال االلكتروني وتموم اا  المرحلة  ل  المرحلة ال انية  
وضهههه( التكنولوجيهههها وههههين ممههههدم الردمههههة والمههههواطن كوسههههيلة 

دمة وجعل شوكة )االنترنت( وسيطا  في لتطوير الردمة المم
 . 0112التعامل وتنت ي رسميا  وحلول  ام 
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)اسههتردام  مرحلههة إ ههادة اندسههة اإلجههرا ات الحكوميههة وترليههل المرحلددة ال ال ددة 
 .0118العمليات الحكومية وتنت ي  ام  الحاسوب(

مرحلههة تكامههل ا نشههطة والرههدمات الحكوميههة. والههك و ههده  المرحلددة الرابعددة 
روط ا ساسههههيةي لرههههدمات والج ههههات الحكوميههههة ووعضهههه ا الهههه

الهههههوع  وعهههههد االنت ههههها  مهههههن المرحلهههههة ال ال هههههة والتهههههي مهههههن 
والهههاي يتهههزامن  0101 المرطههط االنت ههها  من ههها وحلهههول  هههام

مهههه( تطويههههق ات اقيههههة الشههههراكة ا ورويههههة العههههام ااتههههه لمصههههر 
لتمهههههههديم رهههههههدمات المشهههههههروي وهههههههن   الك ههههههها ة مههههههه( الهههههههدول 

 .(51)ا وروية
الونيهههة ا ساسههيةي أصههدرت الحكومهههة المصههرية مجمو ههة مهههن  فيمهها يرهه 

المرارات التهي تهنرم الهكي لعهل مهن أام ها المهرار الهاي أصهدر  الهر ي  حسهني 
والرا  وعنشا  مراكهز المعلومهات فهي كافهة  0779لسنة  209موارك والمرقم 

مركهز  (0111)ال ي ات والوزارات والمحافرات. وقد أنشئ وموجب اهاا المهرار 
مركهز فهي  (211) مركز في الهوزارات وال ي هاتي و (011)ات حكومي ومعلوم

ممر حكهومي  له  شهوكة  (111). كما وض( أك ر من تالمحافرات والمحليا
)االنترنت( وما يوفر نماط الردمة العامة لالنترنت  ل  شكل أكشهاك للردمهة 
(. العامة مرتوطهة والهدوا ر الحكوميهة اات العالقهة مهن رهالل شهوكة )االنترنهت

كمههها تهههم وضههه( قوا هههد الويانهههات الموميهههة م هههل الهههرقم المهههومي للمهههواطنين والهههرقم 
المههههههومي للمنشهههههه ت االقتصههههههادية والههههههرقم المههههههومي العمههههههاري وقوا ههههههد الويانههههههات 
االقتصادية وقوا هد ويانهات المهوارد الوشهريةي وقوا هد الويانهات االجتما يهة ومها 

في آن واحد. فضال   يوفر معلومات م مة وجاازة لصاحب المرار وللمواطنين
 ن تس يل حصول المواطنين  له  اها  الرهدمات دون الحاجهة إله  مراجعهة 
ممههههار الههههدوا ر الحكوميههههة والتعههههامالت الورقيههههة الراصههههة وانجههههاز معههههامالت مي 

ردمهة  (981)والسيما أن الحكومة االلكترونية المصهرية تمهدم حاليها  أك هر مهن 
ات و لهههه  المسههههتويات ا ولهههه  الكترونيههههة واسههههتمارة وأنمههههواج لمرتلههههه الرههههدم
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وال انيههههة وال ال ههههة واههههي تم ههههل الجههههز  ا ول مههههن مجمههههوي الرههههدمات الحكوميههههة 
ردمههة يمكههن للمههواطنين الحصههول  (0111)المؤمههل تمههديم ا التههي تصههل إلهه  
 .(59) لي ا من رالل شوكة )االنترنت(

ويودو أن ما أنجز من تطويمات في مجهال الحكومهة االلكترونيهة المصهرية 
محدودا  والميا  إل  نريرات ا في دول الرليج العرويي من م ل اإلمهارات  ُيعد  

العرويهههههههة المتحهههههههدة ومملكهههههههة الوحهههههههرين والمملكهههههههة العرويهههههههة السهههههههعوديةي إال أن 
المسهههؤولين المصهههريين يعتمهههدون جهههازمين إن مههها أنجهههز مهههن مراحهههل الحكومهههة 

سهههب االلكترونيهههة المصهههرية يعهههد نسهههب انجهههاز  اليهههة إاا مههها ارههها ال هههرق فهههي ن
وم( الك فهعن المسهؤولين المصهريين  يالك افة السكانية وحجم الدولة والحسوان

يمههرون ووجههود وعهه  العموههات التههي تعرقههل وتههؤرر االنجههاز فههي اههاا الصههعيد 
وفههي ممههدمت ا:  ههدم وضههول أاههداه وأاميههة المشههروي للمههواطنين المصههريين. 

ياتههه. وشههعور قطا ههات  ريضههة مههن الجم ههور وههوط  اههاا المشههروي وقلههة إمكان
فضال   ن المراوه ا منية في مجال التعامالت المالية والااتي و يراا من 

 .(53)العموات ا رر 
 لههه  أي حهههالي رصصهههت الحكومهههة المصهههرية مواقههه(  دديهههة  لههه  شهههوكة 
)االنترنهههت( تصهههب فهههي إطهههار مشهههروي الحكومهههة االلكترونيهههة المصهههرية والهههاي 

ي زيههههادة  لهههه  مواقهههه( www.egypt.gov.egيمكههههن الههههدرول إليههههه  وههههر الههههراوط 
ترهه  ر اسههة الجم وريههة ور اسههة الحكومههة ومجلهه  النههواب ومواقهه( الههوزارات 
و يراا من المواق( الحكومية الم مهة. كمها قامهت الحكومهة المصهرية وترسهي  

قامههههة مراكههههز االتصههههال الحكههههومي  وههههر ال ههههاته مههههن رههههالل الرههههط   (020)واة
)الحكومة معاك  ل  الرط( والهاي تتهور  الحكومهة منهه تعريهه  المعروه وه

المههههواطنين المصههههريين وههههاإلجرا ات الردميههههة والنمههههااج المسههههتردمة والرسههههوم 
 .(54)المطلووة والزمن الالزم  دا  الردمة

 تجدر اإلشارة إل  أن الحكومة االلكترونية المصرية  ر فت ن س ا وهالمول:
حيث يمكدن اناداا  كومة المةرية الرسميةالحمرحبا بة في موقع خدما  "

http://www.egypt.gov.eg/
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ختدة تموحدة تسدت دف  يأعمالة عن تري  )االنترن ( وأن  في مكانة ف
وتدم افتتداح الموقدع فدي ينداير .0222تيسير مةلحة الخددما  بحلدو  عدام 

بخدددما  السددتنم وسددداد الفددواتير واسددتخرا  بعدد   0222)كددانون ال دداني( 
 .(55)تراخيص وغيرها من الخدما "وعد قريبا ليطم  ال فالو ال  الرسمية

استطا ت الحكومة المصرية رالل مدة وجيهزة مهن أن تجنهي وعه  فوا هد 
الحكومة االلكترونيةي إا تؤكهد المؤشهرات العامهة المصهرية  له  وجهود ارت هاي 
واضههح فههي إيههرادات قطههاي االتصههاالت وتكنولوجيهها المعلومههات فههي اإليههرادات 

نيهههه مصهههري رهههالل ال تهههرة الممتهههدة وهههين مليهههارات ج (7.2)السهههنوية إلههه  نحهههو 
مليهههارات جنيهههه مصهههري رهههالل  (8.2). ممارنهههة ونحهههو 0118نيسهههان وحزيهههران 

. وتوضهح (%02). أي ومعهدل نمهو سهنوي ممهدار  0119ال ترة اات ا من العهام 
اإلحصهها ات ا ريههرة ارت ا هها  واضههحا  فههي  ههدد الشههركات العاملههة فههي مجههال 

فههههي مصههههر ومعههههدل زيههههادة سههههنوية قههههدراا االتصههههاالت والمعلومههههات  اتكنولوجيهههه
فضههال   ههن زيههادة واردات قطههاي االتصههاالت. واههاا مهها فسههح المجههال  (00%)

واههو مهها يههنعك  وشههكل ايجههاوي  لهه   .أمههام االسههت مارات الدارليههة والرارجيههة
النشاط االقتصادي ووالتالي  ل  تحميق التنمية الوشرية المستدامة. والك لما 

ة وقطاي المعلومات من ردمات م مة تمكهن صهان( توفر  الحكومة االلكتروني
المههرار المصههري مههن اترههاا المههرارات الصهها وة والناجحههة وورسههري وقههت ممكههن. 
كمهها وفههرت اهها  اإلجههرا ات الوقههت والج ههد للمههواطن المصههري و يههر المصههري 
ممههن يرومههون زيههارة مصههر واالسههت مار في هها. ووالتههالي يههنعك  جههل الههك  لهه  

ا تههوفر  مههن مههردودات ماليههة وومهها تههوفر  مههن فههر  ا وضههاي االقتصههادية ومهه
 .(56) مل جديدة

 
 خنةة واستنتااا  -

لعهههل مجمههههل مههها سههههوق ُيعوهههر  ههههن إدراك حميمهههي للعههههرب وضهههرورة اللحههههاق 
والركهههب العهههالميي مهههن رهههالل اسهههتيعاب التجهههارب العالميهههة المرتل هههة الراصهههة 



 

 
 

 

 [21] (99) 9دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            

ة االسهت ادة مهن االلكترونية وتمانة المعلومات واالتصاالتي ومحاولهوالحكومة 
رورات هههها وتطويم هههها فههههي الههههدول العرويههههة لغههههر  رفهههه( المسههههتويات االقتصههههادية 
واالجتما يههة لإلنسههان العروههي الههاي يعههد ال ههده ا سهها  مههن التنميههة العرويههة 
المسهههتدامةي والتهههي توضهههحت مهههن رهههالل اسهههتعرا   نمهههواجين  هههرويين مهههن 

ردنيهة والوحرينيهة والمطريهة التجارب العروية الك يرة الرا هدة مهن م هل التجروهة ا 
 والسعودية.

كههان تركيزنهها  لهه  تجروههة دولههة اإلمههارات العرويههة وتجروههة جم وريههة مصههري 
 ن كهههال  من ههها يشهههكل أنمواجههها  راصههها  لن سهههه فهههي ميهههدان الحكومهههة االلكترونيهههة 
العالميهههة. وقهههد كانهههت تجروهههة اإلمهههارات أنمواجههها  للتجروهههة الالمركزيهههة ال دراليهههةي 

لتجروههة دول الرلههيج العروههي التههي تتميههز وههوفرة ا مههوال وارت ههاي  وكههالك أنمواجهها  
نسهب الههدرل الهوطني في هها. فههي حهين كانههت التجروههة المصهرية أنمواجهها  للتجروههة 
المركزيههة ولدولههة  رويههة اات مسههاحة واسههعة وارت ههاي واضههح فههي أ ههداد السههكان 

 وانر ا  واضح في درل ا الوطني. 
  الهدول العرويهة ا رهر  فهي إطهار جا ت محاوالت مصهر واإلمهارات ووعه

 روي ح يث لغر  حيازة ناصية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتسهرير 
العلمهههي الصهههحيح لرفههه( ك ههها ة مواطني ههها وتسههه يل تهههوفر الرهههدمات العامهههة ل هههم 

 واة ادة ايكلة الدولة وما يحمق التنمية المستدامة المنشودة.
دول العرويههةي فعننهها نجههد ترل هها و لهه  الههر م مههن اهها  الريههادة لههد  وعهه  الهه

واضحا وترررا لد  دول  روية أرر  كما او الحال في العراق وليويا ولونهان 
وسوريا والصومال وموريتانيا وان جا  اهاا الترلهه والتهررر وهدرجات مت اوتهة 

 ومرتل ة وين دولة  روية وأرر .
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Abstract 

The technical activity of contemporary Arab serious attempt from 

the presence of Arab countries to catch up and live up in the global 

ownership of information technology through the establishment of 

information systems and accessories to provide all material and 

human resources within the framework of the so-called B ((E-

government)). 
We aim here to study what was produced by the Arab experience 

and documented in this area of data worthy of an Arab humanitarian 

mission documentation, according to a contemporary historical 

perspective. And in particular that there are successful applications-

and to some extent-in some Arab countries. Through three axes, with 

the adoption of two Arab Onmozgen prominent. 

- Eat first axis entitled: the concept of  E-government, provide a 

short-hand for some of the concepts provided on the  E-

government, with the most important and the most prominent 

pillars of  E-government. 
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- Focused on two axis, entitled: E-government role in sustainable 

development, applications to keep track of the global e-

government in sustainable development.  

- Introduced last theme entitled: Arab E-government applications  

an overview of applications of the Arab and Arab interest of  

information technology, with a focus on the experience of the 

Egyptian government and the experience of the United Arab 

Emirates as the tow experiments pioneers in this area according 

to the vision of history. 

 ال وامش والمةادر
يلر:يياال يتصتدييال  يليين له يييا حراظييع يليييال يليالإ ييع يل اح ييع  ليي  ،للتفاصيي ي ظر:يياز  ييايال يل      (8)

؛ حييوييل 002-002 ص (،0228، )يلكوظيي ،002سلسييلع لييالم يلإيا ييع،  ،حراظيع يليييال يل ا ل 
يليالع يلايهريع  يلتيينظاا يلإسيتق ل ع زييع  ه يلإرطقع يلياب عل ن يلا إا  لر ته،"يلترإ ع يلإستن

 بينها.  يا 820 ص ،0222 ب ع  ،800 يلينل "،يجلع شؤ ن لاب ع،
ل   ح:يييم  وكرولو  ييا يلإيلوييياا  ييه و سيي ا  يال يييع  ،لدييإ  ل يين يش يل يي  للتفاصيي ي ظر:يياز   (0)

يسييييت نيال ،؛ ييإييين حييييو  باهان802(،ص8991،) يلقيييياها ،لي  يلررضييييع يلياب يييع ،يلر:ييياال يرلي  
 ايييع ،يلإر:إيع يلياب يع لليليوال يرلي ظع،يلياس اا يتلكتا ح ع  ه يرلي   يليايع  يه يلين ا يلياب ع

  .00 -0(، ص ص8910 يلن ا يلياب ع )لإان،
 لل  يلايبطز للتفاص ي ظر:از  يوصع ياكز ل يساا يليكويع يتلكتا ح ع  ه ش كع يلإيلوياو ع، (0)

 www.egovconcepts.com 

يألصالع  يتسترساخ "، ير و   ه )يتحتاح (، لل   ب ا يرلكتا ح ع يليكويع،" لال ظوحس (2)
 .http://www.arablaw.org/Download/E-Gov_TheWay_Article.doc يلايبطز

يكت ع غاظيييييي  ،اا يقوياورييييييا  اشييييييكالراخيييييينياا يلإيلوييييييي ،للتفاصيييييي ي ظر:يييييياز   ييييييإ  صاسييييييم (0)
 .090-002ص ص ،(8912)يلقاها ،

يكت يع يلفريين  ،يليكوييع يتلكتا ح يع بيي ا يلت طي ط  يلترف ي ،للتفاصي ي ظر:ياز  رين بييا حاصيا يلي ول (2)
 . يا بينها 2(،ص0220يلوطر ع،  )يلاظاض،

،يلني  0ط،ا يلإيلويااوكرولو  ا يتوداا يلينظ ع  ه لد ،للتفاص ي ظر:از  سا لإال يكا   (2)
 يلكرييين  ،" يليكوييييع يليييا  م ل ييين يش ل ييين؛  02ص  ،(8992) ،يلإدييياظع يلل راح يييع

  يوا يأل ا يلين له يلإيؤوإا  لي  يقنييع لإيي   صيع ،يلتط  ي  "  يتطل ياا يلتيينظاازيتلكتا ح يع

 (.2005  :) ب ا ا يلياب ع، يل  ل  ه يلقاحوح ع يلإيلوياو ع

http://www.egovconcepts.com/
http://www.egovconcepts.com/
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(8) Richard Heeks, E-Government in Africa, Promise and Practice, Institute for 

Development Policy and Management, Manchester University, 2002. p52 

 هريا  ييا ظؤكيين ان يرلي ن لالإ ييا ليا يليكويييع يتلكتا ح يع كيان لليي  يايا يلإييؤوإا يلييالإه يليي  
للتفاصيي ي ظر:يياز  ي يي  غاظ ييه،"  .0228ي  ليياال يستضييا تم ينظرييع حييابوله يتظطال ييع  ييه يييا     

 يتطل اورا   ويئنها "ير و   ه يل  كع لل  يلايبطز،يليكويع يتلكتا ح ع يفرويرا
 http://www.ulum.nl/b209.htm     

"،  يرلكتا ح يع يليكوييع وط  قياا  ه يلسلوك ع يتلت ا يا" ، ه يلنظوه يرلم ل نللتفاص ي ظر:از  (9)
، 2003 كياحون يأل ا 0-8يلي إا(، – يرلكتا ح ع، )صيريا  يليكويع  وا يليإي و شعل النا   صع

يليايييع "، ير ييو   ييه   يلإاي يي  يرلكتا ح ييع يليكويييع،" يليلييو  يغيي  يا يين ؛1 -0 ص ص
 ز)يتحتاح (، لل  يلايبط

      government online Magazine-E io.comhttp://www.c  

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/156.doc  
ص  (،0220 ،)يرسييكرن ظع،لي  يلفكيا يلجاييه ،يقنييع  لي  يلييالم يت تاي يه لإيا ييإين بيا ظيوحس،

 .9ص ،للترإ ع كوس لع يرلكتا ح ع يليكويع ،يلرال  ؛ ييإن0220ح سان  2 ،؛ صي فع يألهايال802
  .1..صيلسلوك ع يتلت ا يا،  ه ؛ يلنظوه6ص ،يرطا  يلياال زلال، يليكويع يتلكتا ح ع (82)

(11) Darrell M. West, Global E-Government, By, Center for Public Policy, 

Brown University, 2003,pp4-9 
 يلقاحوح ييييع يلاكييييائز ، ؛ ل سيييي 02 ليييي  يليييييالم يت تاي ييييه..؛صيقنيييييع  ،بييييا ظييييوحسظر:يييياز  (80)

 .0 يلتر: إ ع..،ص
 وكرولو  يييا يتودييياا يلينظ يييع..، ،؛ يكيييا  022ص خييينياا يلإيلويييياا يقوياوريييا..، ،صاسيييم (80)

 .00ص
اييو   لليي  يليإيييي يرلي  ،   زللتفاصيي ي ظر:يياز ظي يي  ييإييين ابييو يميياظل، يليكويييع يتلكتا ح يييع (82)

  يا بينها. 0ص ،(0222،)يلاظاض ، كان للر ا  يلتويظعيلتقل ن ،يلي 
 00وكرولو  ا يتوداا يلينظ ع..،ص ،؛ يكا  022خنياا يلإيلوياا يقوياورا..،ص ،صاسم (80)
يليكوييييييع يتلكتا ح يييييع ييييييا يرسيييييتايو ج ع  لييييي  يلتط   ،)ابيييييو ،للتفاصييييي ي ظر:ييييياز ل يييييا  بن ين (82)

  يا بينها. 0 (،ص0222ظ ه،
 يلسيييييي ن ي إيييييين ل يييييين يل ييييييال ، يلتجييييييا   يتلكتا ح ييييييع ؛2يكويييييييع يتلكتا ح ييييييع..،صغاظ ييييييه، يل (82)

ل   ح:ييييييم  ،؛ يل يييييي  82ص،(0222،) يلقيييييياها  ، يليولإع،يلإر:إييييييع يلياب ييييييع للترإ ييييييع يرلي ظييييييع
 ؛يت تإا  يلياشا لل  كع يلياب ع رلي    ورإ ع يلإيوي ل يل  ياظع802 وكرولو  ا يلإيلوياا..،ص

 .0220كاحون يأل ا 89-82ب ع يلسو ظع، يلجإرو ظع يليا  -لي   

http://www.cio.com/
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/156.doc
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/156.doc
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(18) Lisa M Lowery Developing a Successful E-Government Strategy, 

UNPAN, 2002,p5 
 .02يقنيع  ل  يليالم يت تاي ه؛ص ،با ظوحس ؛2غاظ ه، يليكويع يتلكتا ح ع..،ص (89)
 .00وكرولو  ا يتوداا يلينظ ع..،ص ،يكا   (02)
اييو   لليي  يليإيييي يرلي  ،      زر:يياز ظي يي  ييإييين ابييو يميياظل، يليكويييع يتلكتا ح يييعللتفاصيي ي ظ (08)

يقنيييع  ليي   ،بييا ظييوحس  يييا بييينها ؛ 0ص،(0222،)يلاظيياض،يلي  كييان للر ييا  يلتويظع يلتقل يين ،
 يليكويييييييع، يليليييييو ؛88-0يليكويييييييع يتلكتا ح يييييع..،ص،؛ بن ين 02يلييييييالم يت تاي يييييه...، ص

 ، بيايه م بييا صيالف يلفيياظف  - .7اظ ييه، يليكوييع يتلكتا ح ييع..،ص؛ غ2-0ص ص ،يرلكتا ح يع
يحت يييا  وقر ييياا يلإيلوييييياا   يتودييياتا  ييييه يلييين ا يلياب ييييع   اااهيييا لليييي  ي يييا ظع يليكويييييع 

يلإإلكيع يلياب يع  ،  ن  خنياا يرحتاح ، ينظرع يلإلك ل ن يليزظيز لليليوال   يلتقر يع ،يرلكتا ح ع
 ، "  يليال ظجتإيون.. لالال يلفجو  يلاصإ ع "، ير و   ه يوصع .؛خالن يل ايا  11ص،يلسيولظع

  س ال ي ن تظا  ه يل  كع يلن ل ع لل  يلايبطز
 http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtm      

 ياب ع تحتاح   ا  ه يل  كع يلن ل ع لل  يلايبط يلتالهللتفاص ي ظر:از يوصع يلإ ال   يل (00)
     http://www.openarab.net UNDP  ؛ E-Government: considerations for 

Arab States (April 2001 

يليييال   وكرولو  ييا يلإيلوييياا يت لفييون  ييه يلتكرولو  ييا   يتفوصييون  ييه "  ،ل نيلإج يين ييي  ل (23)
؛ صيييييي فع يل يييييا  يأل سيييييط 0221و ييييياظا يأل ا  80 ،ح يألسييييي وله اظييييين  يلدييييي ا "، يلقاصيييييرع

 ي ييييع تسيييت نيال  وكرولو  يييا  )لرييينن(،" يلييينلو   لييي    يييع  سيييتايو ج ع  خطيييع لإيييي لاب يييع
 .0228وإوي  1022،82يلينل يلإيلوياا  يتوداتا ألغايض يلترإ ع "،

 ،1811يلينل ،ق  م صاظف"و وكرولو  ا يلإيلوياا  ه يليالم يليابه، صي فع يل ا  يأل سط،" (02)

                                                      http://www.aawsat.com. 0228ح سان 09

 لل  يلايبطز يجلس يلوي ي  يليال ل وداتا  يلإيلوياا ،للتفاص ي ظر:ا (00)
 http://www.aticm.org.eg/Default.as                                                                      

خالن يل ايا  ، "  يليال ظجتإيون.. لالال يلفجو  يلاصإ ع "، ير و   ه يوصع  س ال ي ن تظا  (02) 
 htmlhttp://www.islamonline.net/Arabic/index.s   ه يل  كع يلن ل ع لل  يلايبطز

 يلإيلويياا يجتإيع ل ريا  ي نئ يع  صل إ يع لإيي خطيع ،يللجرع يتصتدالظع  يت تإال يع لميال اسي ا (02)
 .88، ص E/ESCWA/ICTD/2003/12 ه غابه اس ا، 

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtm
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
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صسييم يتوديياتاز  - ايييع يليين ا يلياب ييع، لي   صطالياا يل يينياا يألساسي ع  زللتفاصي ي ظر:ييا (01)
يلن ا يلياب يع  يه يت تإيا  يلايبيع لفاظي  يليإيي يليابيه للتيضي ا    صع لإي يألياحع يليايع لجاييع

 .(0220ش اط  1 -2 ز)ب ا ا WSISللقإع يليالإ ع لإجتإع يلإيلوياا 
http://www.itu.int/dms_pub/itu- زللتفاصييييييي ي ليييييييا يلقإيييييييع يليالإ يييييييع ظر:ييييييياز يليييييييايبط (09)

A.doc-0002!!MSW-DOC-WSISPC3-s/md/03/wsispc3/doc/S03 
  شيع لإيي  صل إ يع  يوا يليكويييع ،ز يللجريع يتصتديالظع  يت تإال يع لميال اس اللتفاصي ي ظر:يا (30)

 زيوصع يتسكوي لل  يلايبط (.0220كاحون يأل ا  0-8)صريا  ،يتلكتا ح ع
       http://www.escwa.un.org/wsis/index_ar.html   

 .تلكتا ح عي يلإيرن يرصل إه لليكويع  اييع يلن ا يلياب ع، (08)
 .uti.int/wsis,smsc.tuniswww 

يلإيريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين يرصل إييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه  يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ا يلياب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع، اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع  (00)
  www.uti.int/wsis,smsc.tunisلليكويعيتلكتا ح ع.

 لل  يلايبطز ،خطع يليإي يرصل إ ع ل را  يجتإع يلإيلوياا يليابه يلإدن  حفسم؛ (00)
  LB-http://isper.escwa.org.lb/isper/Default.aspx?tabid=36&language=ar 

يلإيييؤوإا يليابيييه    يييع يلإسيييتوق للتيضييي ا للقإيييع يليالإ يييع لإجتإيييع يلإيلويييياا، حييييو يجتإيييع  (02)
يلييوي ي  يليييال  ييلوييياا لابييه  طييا  خطييع يليإييي يلإ ييتا ، وييم يلتإييال هيي ه يلوا قييع يييا يجلييس

 (.0220 زظاين 81)يلقاها ز  ،ل وداتا  يلإيلوياا خ ا ل  وم يليالظع يلسابيع
يلايبيع  يت تإيا وقاظيا  ووصي اا ، يألياحع يلفر ع لإجلس يلوي ي  يلييال ل ودياتا  يلإيلويياا (00)

يلإيلويياا  لفاظ  يليإي يليابه يلإكلف بالتيض ا للقإع يليالإ ع  يوا يجتإيع ل ا يتست رائه
ظقيا   صاييع شي كع  "  لي ن يلقياها  ليوي ي  يتودياتا يلييال ،صيي فع يل يا  يأل سيط؛ يلقياها  

 زظيييياين  1929،89 يلتيييي ي ا  يييين  ييييايئم يرحتاح "،يلييييينل  0282يوديييياتا لاب ييييع بيلييييوا 
0220. 

اصي ي للتف .0221و ياظا يل ياحه  02-02لقن  ه ووحس يت تإا  يل ايس ل ا للفاظي  للفتيا   (02)
، الإياا يت تإيا  يل يايس يألياحع يلفر ع لإجليس يليوي ي  يلييال ل ودياتا  يلإيلويياا ظر:از

و يياظا  02-02ل ييا لفاظيي  لإييي بلييو   يرسييتايو ج ع يلياب ييع ل وديياتا  يلإيلوييياا،)ووحسز 
 (.0221يل احه 

 يليييايبطزيوصيييع يجتإيييع يلإيلويييياا يلإديييا   يييه شييي كع يلإيلوياو يييع للييي  زللتفاصييي ي ظر:يييا (02)

www.EgyptICT.net  زلل  يلايبط ،يليالم يلاصإه يلتابيع لدي فع يلجزظا  ؛ يجلع 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0002!!MSW-A.doc
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0002!!MSW-A.doc
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0002!!MSW-A.doc
http://www.escwa.un.org/wsis/index_ar.html
http://www.uti.int/wsis,smsc.tunis
http://www.uti.int/wsis,smsc.tunis
http://isper.escwa.org.lb/isper/Default.aspx?tabid=36&language=ar-LB
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    .jazirah.com/digimag/index.html-http://www.al     لليكوييييييييييييع  (82) ؛ يلإرتييييييييييينق
للييي   ،ييرييين يليكوييييع يتلكتا ح يييع،ا ن يل ل جه يل ييينياا يتلكتا ح يييع  يييه ل ا يجليييس يلتيييي

 زيلايبط
                 http://www.datamatixgroup.com/conferences/agenda.asp?id=38  

 http://infomag.news.sy/index.php لل  يلايبطز،يلرس ع يتلكتا ح ع،يجلع يلإيلوياو ع (01)

   
" يريا يا يأل ل  لاب ا  ه وط  قاا يليكويع يتلكتا ح يع "،  يه )يتحتاحي ( ،يوصع يلإؤوإا ح  (09)

يوصييييع  زللتفاصيييي ي ظر:ييييا ؛  .www.almotamar.net/news/8708.htmزلليييي  يلييييايبط
  ه)يتحتاح (  لل  يلايبطز ،كتا ح عيلإياي ا يتل

        www.uaesmartforms.ae/public/staticpages/AR/Egov.aspx     
يليكوييييييييييييع يتلكتا ح يييييييييييع ،يلطياحيييييييييييع، يليلو  ؛88 -0 ص يليكوييييييييييييع يتلكتا ح يييييييييييع..،،بن ين (22)

يلتقاظا يلسرو  لليكويع يتلكتا ح يع...،ص  ،؛  يلإر:إع يلياب ع للترإ ع811-812  قاورا...، وط
. 

 ييا  02ص ، يلتقاظيا يلسيرو  ،يلإر:إيع يلياب يع للترإ يع ؛88 -0ص،بن ين،يليكويع يتلكتا ح ع. (28)
 بينها.

  ز(  لليييي  يلييييايبطيوصييييع  كويييييع يريييييا يا يلياب ييييع يتلكتا ح ييييع  ه)يتحتاحيييي  زللتفاصيييي ي ظر:ييييا (20)
e.gov.use.gov.as                                                                                                

  يييه ،سيييالم يل يييالا، " كوييييع لبيييه بيييين خإيييس سيييرويا"، ياكيييز يرييييا يا للن يسييياا  يرلييي ال (20)
                           .www.emasc.com/salem-alsharir.htm)يتحتاح (  لل  يلايبطز

 لل  يلايبطز ه )يتحتاح ( لبه يرلكتا ح ع   كويعلإزظن يا يلتفاص ي ظر:از يوصع  (44)
 www.dubai.egov.ae  

 ....، يلإدن  يلساب يل الا،  كويع لبه بين خإس سرويا (20)
يع لل  يلر ..  اه ع اال  ا    لداظع ؟ "، ح ا   كويع لبه يتلكتا ح ع " يليكو ،باسم شاه ا (22)

 لل  يلايبطز )يتحتاح (  ه 
 ،؛ يلإر:إييييع يلياب ييييع للترإ ييييع811-812يليكويييييع يتلكتا ح ييييع  وط  قاورييييا...،،يلطياحييييع، يليلو  (22)

  يا بينها. 02يلتقاظا يلسرو  لليكويع يتلكتا ح ع...،ص 
 يريا يا يأل ل  لاب ا  ه وط  قاا يليكويع يتلكتا ح ع، يلإدن  يلساب . ،ح يوصع يلإؤوإا   (21)
صيي فع يل يا   ؛ www.egypt.gov.egزللي  يليايبط )يتحتاحي ( يوصع يليكوييع يلإدياظع  ه (29)

 ا اي س سيرويا "،"ي ا   يليكويع يتلكتا ح ع  ه يدا ظرجز وسع ل ا  خنيع خي ، يأل سط
 .0222وإوي  02، 9022يلينل

http://www.al-jazirah.com/digimag/index.html
http://www.datamatixgroup.com/conferences/agenda.asp?id=38
http://infomag.news.sy/index.php
http://www.uaesmartforms.ae/public/staticpages/AR/Egov.aspx
http://www.dubai.egov.ae/
http://www.egypt.gov.eg/
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؛  يي   يلن لييييييع للترإ ييييييع 811-812يليكويييييييع يتلكتا ح ييييييع  وط  قاورييييييا...،،يلطياحييييييع   يليلو  (02)
 www. edara.gov.egلل  يلايبطز)يتحتاح (   ه ،يل  اظع،يليكويع يتلكتا ح ع

  زبطلل  يلاي )يتحتاح (  يليكويع يلإداظع يتلكتا ح ع  ه (08)
/arabic/abowww.masr.gov.eg يلسييرو   يلكتال،يلر ئييع يليايييع يلإديياظع ل سييتي ياا

 /www.sis.gov,eg/Ar/Pub/egypt2008لل  يلايبطز )يتحتاح ( ،  ه0221لياال 

    www edara.gov.eg .يلايبطزلل  ، يي   يلن لع للترإ ع يل  اظع، يليكويع يتلكتا ح ع(52) 
يلإر:إع يلياب ع  ، اييع يلن ا يلياب ع يلتسوظ  يتلكتا حه لل نياا يليكوي ع، يدطف   تيه، (00)

 ،يلإدييييياظع ؛  يي   يلن ليييييع للترإ يييييع يل  ييييياظع82-1ص ص  ،ل ا( ،)يلقييييياها  ،للترإ يييييع يرلي ظيييييع
    www.edara.gov.eg                            ز لل  يلايبط ،يليكويع يتلكتا ح ع

يلإدين  يلسياب ؛  يي   يلن ليع  ،ي ا   يليكويع يتلكتا ح ع  يه يديا ،صي فع يل ا  يأل سط (02)
    www. edara.gov.egزلل  يلايبط )يتحتاح (   ه ،للترإ ع يل  اظع، يليكويع يتلكتا ح ع

 ير يييييو   ييييييه ،(0221)يلقاها ،،باحيييييايك يليكوييييييع يتلكتا ح يييييع،ا  يلإيلوياا يي   يتوديييييات (00)
          www.mcit.gov.eg ز)يتحتاح (  لل  يلايبط

 زلل  يلايبط )يتحتاح ( يليكويع يلإداظع يتلكتا ح ع  ه (56)
       /arabic/aboutwww.masr.gov.eg  يلسرو   يلكتال،يلر ئع يليايع يلإداظع ل ستي ياا؛

      /www.sis.gov,eg/Ar/Pub/egypt2008لل  يلايبطز )يتحتاح ( ،  ه0221لياال 

http://www.masr.gov.eg/arabic/abo
http://www.masr.gov.eg/arabic/abo
http://www.edara.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.masr.gov.eg/arabic/about

