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الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد

�أهداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة �أكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �شريحة من �أفراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة �أو النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت�أتي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا املتعلقة
ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و�أدوات حتليلها مبا ي�ساعد على تو�سيع
دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك الق�ضايا حيث
يرى املعهد �أن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها
من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املدين املختلفة ،تلعب دور ًا
مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وامل�ؤ�س�سية العربية،
مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات الدولية وجتارب الآخرين.
واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،
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احلكومة اإللكرتونية وجائحة (كوفيد – )19

إعداد :أ .عمرمالعب
مقدمة

منذ بداية الزمة املرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد )19-املستجد تتزايد الضغوط املرتبطة بعمل
اإلدارات العامة حول العالم ،فأصبحت الحاجة لتوفير الخدمات الساسية للمواطنين تواجه صعوبة بالغة
وخاصة مع وضع معظم حكومات دول العالم قيود على التحرك وما تبعه ذلك من اقفال قسري ملعظم
حد سواء .مما أدى إلى انتقال معظم الخدمات العامة إلى الفضاء
اإلدارات العامة واملؤسسات الخاصة على ٍ
اإللكتروني مع ما يسببه ذلك من ضغوط على البنية التحتية الرقمية من ناحية وكفاءة وشمولية الخدمات
الحكومية اإللكترونية من ناحية أخرى.
وسارعت شركات القطاع الخاص إلى تطويرقدراتها اإللكترونية لتواكب أنماط االستهالك خالل فترة
االقفال والتباعد االجتماعي ،وسارعت أيضا معظم الحكومات سواء التي ال تملك مقدرات تقنية أو تلك
الحكومات اإللكترونية الفعالة إلى إنشاء صفحات وتطبيقات ومنصات تساهم في توفير الحد الدنى من
الخدمات الحكومية إلكترونيا.
سارعت معظم الحكومات في ظل جائحة كورونا سواء التي ال تملك مقدرات تقنية أو تلك الحكومات
اإللكترونية الفعالة إلى إنشاء صفحات وتطبيقات ومنصات تساهم في توفير الحد الدنى من الخدمات
الحكومية الكترونيا.
كما أجبرت الظروف املستجدة مختلف الحكومات واملجتمعات على التحول نحو التقنيات الرقمية
لالستجابة لألزمة على املدى القصير ،وحل العقبات االجتماعية واالقتصادية على املدى املتوسط وإعادة
ابتكار السياسات والدوات القائمة على املدى الطويل .ويتطلب تحدي االنتقال خالل هذه الوقات الصعبة
من الحكومات اعتماد نهج حكومي مفتوح واستخدام قنوات االتصال الرقمية لتوفير املعلومات والخدمات
الضرورية ،مع االخذ باالعتبارعنصر االستدامة والتطويرعند وضع سياسات االستجابة اإللكترونية للوضع
الراهن بما يتالءم مع االستراتيجيات الوطنية للحكومات اإللكترونية.
اجبرت جائحة “كوفيد ”19-الحكومات واملجتمعات على التحول نحو التقنيات الرقمية لالستجابة لألزمة
على املدى القصير ،وحل العقبات االجتماعية واالقتصادية على املدى املتوسط وإعادة ابتكار السياسات
والدوات القائمة على املدى الطويل.
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وبناء على ما سبق ،يهدف هذا العدد من سلسلة جسر التنمية إلى عرض النماذج املختلفة لتفاعل
الحكومة اإللكترونية مع املستفيدين ،ومقترح االمم املتحدة لتطوير الحكومات اإللكترونية ،باإلضافة إلى
عرض متطلبات االستجابة لتفعيل عمل وخدمات الحكومة اإللكترونية في ظل الظروف التي فرضها فيروس
كورونا (كوفيد.)19-
ا
أول :مناذج تفاعل احلكومة اإللكرتونية مع املستفيدين

أضحت الحكومة اإللكترونية منذ ما يقارب العقد إحدى الوسائل الساسية في تقديم الخدمات
الحكومية ،وخاصة في الدول املتقدمة تنمويا حيث تتوفر البنية التحتية من شبكات االتصاالت وغيرها من
العناصر الساسية في نجاح التقنيات الرقمية في االنتشار إلى تو افر العنصر البشري املتخصص والقادر على
انشاء منظومات رقمية قادرة على توفير الخدمات الحكومية عبر شبكة االنترنت (Abu Shanab, 2017,
) .Bélanger and Carter, 2012; Bwalya and Healy, 2010ويعتمد نجاح تجارب الحكومة اإللكترونية على
عدد من العناصر أبرزها تو افر التقنيات التكنولوجية واملوارد البشرية والبنية التحتية والرغبة السياسية
والثقة في الحكومة وثقافة استخدام التقنيات اإللكترونية عند املواطنين واملستفيدين ).(Khalil, 2011
يعتمد نجاح تجارب الحكومة اإللكترونية على عدد من العناصر أبرزها تو افر التقنيات التكنولوجية
واملوارد البشرية والبنية التحتية والرغبة السياسية والثقة في الحكومة وثقافة استخدام التقنيات
اإللكترونية عند املواطنين واملستفيدين.
يقسم ) (Kalamatianou and Malamateniou, 2017خدمات الحكومة اإللكترونية إلى أربعة
نماذج أو تفاعالت أساسية (كما في الشكل رقم  )1بحيث توفر إمكانية فتح سبل جديدة لتقديم الخدمات
واكتشاف حلول استثنائية ملواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه الدول النامية واملتقدمة
على حد سواء ( (United Nations, 2018; Kyem, 2016وبالتالي تشكيل شبكات من التواصل بين الحكومة
والشركاء واملستفيدين من الخدمات لتشكيل خط تغذية راجعة تساهم في وضع إجراءات وتطبيقات حكومية
أكثر فعالية وموائمة للو اقع بحيث تضمن حسن سير عمل الحكومة اإللكترونية وربطها بعمل اإلدارات
املختلفة وضمان استدامة نشاطاتها وقابليتها للتطوروالتقدم.
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شكل رقم ) :(1نماذج تفاعالت الحكومة اإللكترونية الربعة
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حكومة إىل حكومة

املصدر(Kalamatianou and Malamateniou, 2017) :

ويشير ) (Verkijika and De Wet, 2018إلى أن معظم أنظمة الحكومة اإللكترونية في الدول النامية
يتم تطويرها ووضع أطرها من دون مشاركة فعالة من املواطنين مما يؤدي إلى بعض النو اقص أو التعقيدات
في تفعيل هذه الخدمات إذا غاب عنها تقييم املستفيدين .فهي بذلك تشكل العملية التشاركية بين العناصر
املشاركة من مستفيدين ومقدمي خدمات كأحد السس الهامة في بناء نظم الحكومات االلكترونية ،وقد تشكل
الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا (كوفيد  )19-وزيادة الطلب على الخدمات اإللكترونية فرصة إلعادة
النظربالنظم املتوفرة وبناء نظم حديثة مبنية على التشارك والتغذية الراجعة بين الجهات املتعددة املشاركة
في هذه العملية.
في هذا اإلطارتستوجب االستجابة التي فرضتها الجائحة على املدى القصيرانشاء نظم مختلفة تراعي
العالقات التبادلية الربعة املوضحة في الشكل رقم ) (1حيث تحتاج كل منها الى أنظمة تختلف عن يعضها
البعض من حيث التصميم ومن حيث االجراءات واملعامالت املتاحة ولكنها في الوقت عينه يجب ان تكون
مترابطة من حيث تدفق البيانات واملعلومات ،وهذا ما من شأنه أن يضاعف تعقيدات بناء نظم الكترونية
عملية خالل املراحل االولى.
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ا
ثانيا :إطار المم املتحدة لتطوير احلكومة اإللكرتونية

اقترحت المم املتحدة في عام  2016إطارا عاما يتكون من أربعة مراحل لعملية تطوير الحكومة
اإللكترونية (كما في الشكل رقم  )2حيث تبدأ في مرحلة ) (1االنشاء ) (2التطوير ) (3املعامالت ) (4التشبيك.
وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر المم املتحدة للحكومة اإللكترونية يصنف الحكومات اإللكترونية وفقا لهذه
املراحل الربعة.
شكل رقم ) :(2مراحل تطورالحكومة اإللكترونية

التشبيك

المعامالت

التطوير

اإلنشاء

م واقع وصفحات الكترونية مترابطة /بنية تحتية متكاملة /بيانات
موحدة ومترابطة
معامالت كاملة عبر االنترنت /نشر واالطالع على البيانات
التواصل مع مقدمي الخدمة /معلومات تفاعلية

صفحات متعددة  /معلومات غنية

صفحة انترنت واحدة غير تفاعلية  /معلومات محددة

املصدر :االمم املتحدة ()2016

هذا ،وتعتبر مرحلة اإلنشاء القل تعقيدا في عملية بناء وتطوير الحكومة اإللكترونية وهي عبارة عن
موقع محدد غير تفاعلي يتوفر فيه عدد من املعلومات الساسية (مثال :إجراءات الحصول على تراخيص
البناء أو املستندات املطلوبة الستخراج سجل تجاري وغيرذلك).
في حين أن مرحلة التشبيك تعتبرالكثرتقدما من حيث تطويرالحكومة اإللكترونية والكثرصعوبة في
تحقيقها بشكل فعال ،حيث يتم خالل هذه املرحلة تحويل الحكومة اإللكترونية إلى كيان مترابط بشكل وثيق
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ولديه بنية أساسية متكاملة يمكن املواطن من االستغناء بشكل كلي عن الخدمات التقليدية التي تقدمها
الحكومات ويتيح في الوقت عينه لألفراد واملؤسسات من التفاعل املباشرمع املؤسسات الحكومية من خالل
البوابة اإللكترونية ،ويتيح أيضا للجهات الحكومية التواصل مع بعضها البعض مما يقلل من الوقت والجهة
املطلوبين في تحقيق تناغم بين العناصرالحكومية املتعددة ويضمن وصول املعلومات وتدفقها بشكل منتظم
عال من الكفاءة.
وعلى قدر ٍ
وخالل فترة االغالق الذي ر افق الجائحة ،استطاعت مجموعة الدول التي وصلت الى املرحلة الرابعة
(التشبيك) في االستمرار بتقديم القسم الكبر من الخدمات الحكومية لألفراد واملؤسسات بشكل منتظم،
وتبعها الدول الو اقعة في املرحلة الثالثة (املعامالت) والتي استطاعت توفيرالخدمات الحكومية بشكل مالئم
مع بعض الثغرات نتيجة عدم ربط نظم االجهزة الحكومية املختلفة ببعضها البعض .في حين ان الدول التي
لم تصل الى مرحلة التشبيك أو املعامالت قد واجهت صعوبات متعددة في تقديم خدمات حكومية مالئمة.
وقد تفاوتت هذه الصعوبات بين الدول بحسب وقوعها في احدى هذه املراحل الربعة ،فالدول الو اقعة في
املرحلة االولى (اإلنشاء) لم تستطع تقديم الخدمات بشكل فعال نتيجة عدم وجود بنية نظم الكترونية قادرة
على توفيرهذه الخدمات وبالتالي ان توقف الخدمات في هذه الدول سيترتب عليه تبعات إضافية ستثقل كاهل
الحكومات عند إعادة العمل الحكومي بعد انحسار الجائحة .وقد استطاعت الدول الو اقعة في املرحلة
الثانية (التطوير) من تقديم بعض الخدمات الساسية وتطوير نظمها استجابة للتحديات ،بيد أن عملية
االستجابة وتطوير النظم للدول في هذه الرحلة مرتبطة بالبنية التحتية املتوفرة وعنصر املوارد البشرية
القادرة على القيام بنقلة نوعية في عملية تقدم الخدمات.
إن التحدي في عملية بلوغ مرحلة التشبيك في هذا النموذج قد تضاعف نتيجة الظروف املرتبطة
بجائحة كورونا (كوفيد ،)19-وما ترتبت عليه من ازدياد الضغوط املرتبطة بتوفير خدمات الحكومة
اإللكترونية على نطاق أوسع واشمل ،وبالتالي فان الحكومات التي ال زالت في الطور الول من انشاء حكومتها
اإللكترونية ستواجه تحدي في إطالق منصاتها اإللكترونية بشكل فعال.
ا
ثالثا :الستجابة احلكومية واملتطلبات التقنية

إن االستجابة آلثارأزمة جائحة كورونا (كوفيد )19 -يجب أن يأخذ عدة عوامل في الحسبان (كما في
الشكل رقم) )1( ،3االستدامة؛ أي أن هذه التوجهات نحو االنفتاح على عالم التقنيات والتطبيقات يجب أن
يأخذ باالعتبار مرحلة ما بعد الجائحة وأن يشكل البنية التحتية لالستمرار في التطور في هذا النهج)2( .
الشفافية؛ أي االنتقال ببعض الخدمات إلى الفضاء اإللكتروني يجب أن يتر افق مع معايير واضحة تضمن
شفافية االستخدام )3( .الشمولية؛ أي ضمان االستخدام العادل وقدرة الوصول إلى جميع فئات املواطنين
واملستخدمين للخدمة دونما الوقوع في فخ التمييز في الوصول إلى الخدمة من ناحية توفر التقنيات وسبل
االتصال ومعرفة االستخدام من قبل املستخدمين )4( .الوضوح والبساطة؛ في اإلجراءات واملتطلبات حيث
من املعروف أن معظم الدورات املستندية في املعامالت الحكومية اليومية قد تطول وتتعقد نتيجة الستخدام
5

البيروقراطية املفرطة يتوفرأدلة استخدام ومو اقع سهلة التعامل )5( .المن السيبراني؛ فمع دخول منظومة
توفير الخدمات الحكومية إلكترونيا على الحكومات وضع معايير ضمان سرية البيانات واملعلومات املدرجة
عيرهذه املو اقع والتطبيقات منعا لالستغالل.
مع دخول منظومة توفير الخدمات الحكومية إلكترونيا على الحكومات وضع معايير ضمان سرية البيانات
واملعلومات املدرجة عبرهذه املو اقع والتطبيقات منعا لالستغالل.
شكل رقم ( :)3املتطلبات املر افقة للتوجه التقني لدى الحكومات
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املصدر :من إعداد الباحث

كما يجب أن تركزالجهود املبذولة في مجال تطويراستراتيجيات الحكومة الرقمية بعد جائحة كورونا
على تحسين سياسات حماية البيانات والشمول الرقمي ،وكذلك على تعزيز السياسات والقدرات الفنية
للمؤسسات العامة.
يجب أن تركز الجهود املبذولة في تطوير استراتيجيات الحكومة الرقمية بعد جائحة كورونا على تحسين
سياسات حماية البيانات والشمول الرقمي وكذلك على تعزيز السياسات والقدرات الفنية للمؤسسات
العامة.
على الرغم من أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد ضرورة لتنفيذ التقنيات املبتكرة ،فإن
القيادة الحكومية واملؤسسات القوية والسياسات الفعالة ضرورية بدورها لتخصيص الحلول الرقمية
الحتياجات البلدان ،وكذلك إعطاء الولوية لألمن واإلنصاف وحماية حقوق الناس (االمم املتحدة .)2020
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وأكدت جائحة كورونا بدورها على أهمية التكنولوجيا في الحياة البشرية املعاصرة ،ولكن مع التأكيد أيضا
على الدوراملحوري لحكومة فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة.
على الرغم من أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتنفيذ التقنيات املبتكرة ،فإن القيادة
الحكومية واملؤسسات القوية والسياسات العامة الفعالة ضرورية لتخصيص الحلول الرقمية الحتياجات
البلدان وكذلك إعطاء الولوية لألمن واإلنصاف وحماية حقوق الناس.
ا
رابعا :فرصة إلعادة التفكري يف عمل اإلدارة العامة

تعتبرهذه الزمة فرصة أمام الحكومات للعمل على تحسين أدائها عبرشبكات االنترنت ،ذلك من خالل
إعادة النظر في اإلجراءات واملتطلبات من ناحية إتمام املعامالت الحكومية ،وبالتالي العمل على تبسيط هذه
اإلجراءات بشكل يضمن فعالية وكفاءة في تقديم الخدمة وخفض في التكاليف .فعمل اإلدارات العامة بعد
جائحة كورونا سيعتمد بشكل أساس ي على إعادة النظرباإلجراءات الحكومية والبيروقراطية املفرطة وبالتالي
فإن مسألة التحول الرقمي ستكون ضمن الولويات.
تعتبرهذه الزمة فرصة أمام الحكومات للعمل على تحسين أداء أدائها عبرشبكات االنترنت ومن خالل ذلك
إعادة النظر في االجراءات واملتطلبات لناحية إتمام املعامالت الحكومية ،وبالتالي العمل على تبسيط هذه
االجراءات بشكل يضمن فعالية وكفاءة في تقديم الخدمة وخفض التكاليف.
في دراسة أعدتها المم املتحدة ( )2020حددت االستجابة ضمن ثالث مراحل أساسية (أنظر -جدول
رقم  )1تعتمد على االستجابة على املدى القصير واملتوسط والبعيد ،ويحقق النظر الستراتيجية الحكومة
اإللكترونية من خالل هذه املكونات الثالث إلى تأطير االستجابة ضمن رؤية مستدامة ال تشكل ردة فعل على
لألوضاع الراهنة فحسب ،بل تسعى الى بناء منظومة مستدامة لتوفيرالخدمات الحكومية بشكل الكتروني.
جدول رقم ) :(1استجابة الحكومة الرقمية لجائحة COVID-19
استجابة الحكومة الرقمية
سياسات االستجابة
الفق الزمني
 استخدام املنصات الرقمية املتوفرة (مو اقع التواصل االجتماعي)لضمان سرعة وصول املعلومة للمواطنين.
 جلسات استطالع رأي وعصف ذهني مع املواطنين والشركاء عبرتفاعل
املدى القصير
هذه املو اقع.
 الخذ بعين االعتبارأهمية الحفاظ على بيانات املستخدمين بشكليضمن خصوصيتهم.
 تشكيل شراكات فعالة متعددة مع الشركاء من (القطاع الخاص،املنظمات الدولية ،املؤسسات االكاديمية ،املؤسسات التنموية،
املدى
حلول
هيئات املجتمع املدني) على املستوى اإلقليمي ،الوطني واملحلي.
املتوسط
 االستفادة من دروس االزمة الحالية على مستوى صنع السياسات االستثمار في التقنيات الجديدة لزيادة مرونة الرعاية الصحيةإعادة اختراع
املدى البعيد
واالقتصاد الوطني وتقديم الخدمات العامة
املصدر :االمم املتحدة 2020
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هذا ،وتكمن على املدى القصير الولوية للتفاعل مع الجائحة وإيجاد حلول سريعة تكفل استمرار
توفيرالخدمات للمواطنين ،اال أن هذه الحلول السريعة قد ال تكون مستدامة في الوقت عينه وقد ال توفرحال
ناجعا على املدى املتوسط وقد تطرح بعض التحديات على املدى البعيد .على املدى املتوسط ،يتعين على
الحكومة االستراتيجية إيجاد حلول وسد الفجوات التي برزت خالل املرحلة االولى ،وفي هذه املرحلة تبرز
الحاجة الى عقد شراكات فعالة مع عدد من املؤسسات التنموية والقطاع الخاص .آما على املدى البعيد فتبرز
الحاجة إلعادة اختراع الساليب املوجهة للحكومة اإللكترونية واالستثمار في التقنيات الحديثة في عالم
االنترنت واالتصاالت.
ا
خامسا :احلكومة اإللكرتونية ما بعد جائحة كوفيد19-

يكمن التحدي الساس ي خالل هذه املرحلة في عملية توفير الخدمات الحكومية للمستفيدين في ظل
اإلغالق الجزئي أو التام والتباعد االجتماعي والجسدي اقفال معظم املر افق الحكومية .وخالل فترة انحسار
تفش ي الفيروس وإعادة عجلة الحياة إلى اإلدارات العامة ال بد من االخذ باالعتباركيفية معالجة االختالالت في
سيرعمل اإلدارات العامة وإعادة النظربطريقة توفيرالخدمات وباملسارات اإلدارية املطلوبة.
إضافة إلى ذلك ،ال بد من العمل على تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات بالطرق التقليدية وعبر
املنصات اإللكترونية .من هذا املنطلق ،ال بد من تركيز الجهود الحكومية في إطار عام يأخذ باالعتبار هذا
التوازن (كما في الشكل رقم  )4ويسعى إلى وضع خطة مدروسة للنهوض بالحكومة اإللكترونية.
ال بد من االخذ باالعتبار كيفية معالجة االختالالت في سير عمل اإلدارات العامة والتي سببها انتشار جائحة
كورونا وإعادة النظربطريقة توفيرالخدمات وباملسارات اإلدارية املالئمة التي تضمن خدمات بكفاءة وفعالية
شكل رقم ( :)4عناصر تطويرالحكومة اإللكترونية
موارد ر
بشية
متخصصة
مقاربة
مبتكرة

عقد
ر
الشاكات

قاعدة
بيانات
ر
مبابطة

معايب تقييم
ر
االداء

ر
اسباتيجية
تدريب

بنية تحتية
متكاملة

املصدر :من إعداد الباحث
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ا
سادسا :احلاجة إل موارد بشرية متخصصة

سلطت جائحة كورونا الضوء على ضرورة تنوع املوارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي حيث
ظهرت احتياجات جديدة وأساسية للخدمات الحكومية الرقمية ،وبالتالي برزت الحاجة إلى مطورين
للبرمجيات في الحكومات للقيام بتصميم تطبيقات وخدمات جديدة للمساعدة في مكافحة التأثيرات السلبية
للجائحة على توفيرالخدمات الحكومية وعجلة سيراإلدارات العامة ،و أيضا لتوفيرفرق للدعم الفني والتقني
لضمان حسن سيرعمل االنظمة اإللكترونية.
وال يقتصر المر على مطورين البرمجيات فحسب ،حيث يتوجب على واضعي ومصممي السياسات
واللوائح العامة االخذ باالعتبار عند وضع أي إجراءات ولوائح أن تتطابق مع عناصر الحكومة اإللكترونية
وإمكانية توفيرها عبرهذه التطبيقات بسهولة وسالسة.
سلطت جائحة كورونا أيضا الضوء على ضرورة تنوع املوارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي حيث
ظهرت احتياجات جديدة واساسية للخدمات الحكومية الرقمية وبالتالي برزت الحاجة إلى مطورين
للبرمجيات في الحكومات للقيام بتصميم تطبيقات وخدمات جديدة للمساعدة في مكافحة تأثيرات الجائحة
على توفيرالخدمات الحكومية وعجلة سيراإلدارات العامة.
ا
سابعا :اخلامتة

ان االستجابة للقيود التي فرضتها جائحة كورونا وضعت الحكومات أمام تبني خيار الحكومة
االلكترونية كخياراستراتيجي يؤمن استمرارية توفيرالخدمات للمواطنين ومساهما اساسيا في ترشيق اإلدارة
العامة وتوطيد مفاهيم الشفافية في عمل هذه اإلدارات.
وبناء على ما سبق ،تظهر الحاجة إلى تبني بعض اإلجراءات تدعم التوجه نحو تنفيذ ما يعرف
بالحكومة االلكتروني التي يوص ي بها الباحث ،وذلك على النحو التالي:
▪ استراتيجية تدريب :ان االنظمة الكترونية ال تعني التخلي عن العنصر البشري ،بل على العكس فإن
جودة قواعد البيانات وأنظمة املتابعة تعتمد على جودة البيانات املدخلة وبالتالي على العنصر
البشري الذي يقوم بعملية ادخال البيانات واتخاذ القرار .ومن هذا املنطلق ال بد من وضع
استراتيجية تدريب وتنمية مهارات العاملين في القطاع العام للتعامل مع املتطلبات التقنية في ضوء
و اقع تقديم الخدمات العامة الذي فرض نفسه.
▪ شراكات مع القطاع الخاص واملنظمات املتخصصة :قطع القطاع الخاص شوطا مهما في االنتقال
والتكيف مع املتطلبات التقنية الحديثة ان كان في عملية االستهالك التجاري (املتاجراإللكترونية) أو
في عملية الخدمات اإللكترونية (استشارات طبية ،استشارات تامين مكتبات الكترونية وقواعد
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بيانات علمية وتقنية وغيرها) وفي هذا اإلطاريمكن للحكومات االستفادة من تجربة القطاع الخاص
واملنظمات الهلية التي حققت نجاحات في الفضاء اإللكتروني لدعم عملية بناء الحكومة
اإللكترونية .ومن ناحية أخرى يعتبرادخال املواطنين في صلب عملية بناء النظم اإللكترونية عبرتلقي
مقترحاتهم والقيام باستطالعات رأي دورية من شأنه تعزيزقدرات الحكومات اإللكترونية للتوائم أكثر
مع املتطلبات.
▪ بنية تحتية متكاملة :بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب الطلب املتزايد على الخدمات
اإللكترونية من جهة وعلى تفعيل قنوات التواصل من جهة أخرى.
▪ قاعدة بيانات مترابطة :يعتبر الوصول إلى املعلومات والبيانات الصحيحة والقدرة على استرجاعها
وتوظيفها بالطرق الصحيحة أحد أهم العوامل املساهمة في بناء قدرات الحكومة.
 .1مقاربة مبتكرة وتعلم من التجارب الناجحة :يأتي االبتكارمن صلب عمل ونجاح الجهود الحكومية في
التأسيس لحكومة الكترونية توفرخدمات فعالة للمستفيدين وتترابط في عملها مع العمل الحكومي
العام .وفي هذا اإلطار البد من دراسة أفضل التجارب في مجال الحكومات اإللكترونية وتوظيفها في
سياق االستجابة لألزمات ( )1وأيضا لضمان االستمرارية.
▪ معايير تقييم الداء :من املفيد والضروري وضع معايير تقييم واضحة ومحددة لقياس مدى فعالية
الحكومة اإللكترونية ،وأيضا لدراسة االستراتيجية الخاصة بالحكومة اإللكترونية ملعرفة الفجوات
ومعالجتها.

( )1تعتبر التجربة السنغافورية في استخدام الحكومة اإللكترونية في مكافحة عدوى سارس في العام  2003عبر تفعيل سمات التواصل
(حكومة – حكومة  /حكومة – مواطنين  /حكومة – مؤسسات قطاع خاص) وبالتالي النجاح في ابتكار وسائل متعددة ملحاربة تفش ي
فيروس سارس .مزيد من املعلومات حول التجربة السنغافورية عبر
Pan, S.L., Pan, G. and Devadoss, P.R., 2005. E-government capabilities and crisis management: Lessons from
combating SARS in Singapore. MIS Quarterly Executive, 4(4), p.385.
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د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين

رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون

فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع ع�شر
املائة والع�شرون
املائة والواحد والع�شرون
املائة والثاين والع�شرون
املائة والثالث والع�شرون
املائة والرابع والع�شرون
املائة واخلام�س والع�شرون
املائة وال�ساد�س والع�شرون

االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة
()2017-1960
العمل التطوعي والتنمية
مرتكزات وحمددات اختيار املوقع للم�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات اال�ستثمار يف اقت�صاد
املعرفة يف الدول العربية
التعلم الريادي
امل�ؤ�س�سات الدولية و�إ�صدار م�ؤ�شرات التناف�سية
االقت�صادية� :أية م�صداقية؟
احلكومة الإلكرتونية وجائحة (كوفيد)19 -

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون
املائة والأربعون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

د.علم الدين بانقا

املائة والرابع والأربعون

د .في�صل املناور
�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .ايهاب مقابله
�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .حممد باطويح
د .علم الدين بانقا
�أ� .صفاء املطريي
د .حممد �أمني لزعر

املائة واخلام�س والأربعون
املائة وال�ساد�س والأربعون
املائة وال�سابع والأربعون
املائة والثامن والأربعون
املائة والتا�سع والأربعون
املائة واخلم�سون

�أ .عمر مالعب

املائة والواحد واخلم�سون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm

§«£îà∏d »Hô©dG ó¡©ªdG
âjƒµdG ádhO 13059 IÉØ°U 5834 ójôÑdG ¥hóæ°U
(965)24842935 :

(965)24843130 24844061 :

: api@api.org.kw - www.arab-api.org
:Éfƒ©HÉJ

