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تدعمها المتحدة األمم أن تجارية ومنتجات شركات أسماء ذكر يعني .ال
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تصدير

والطلبيت االقتصادي االعتماديغتالنمو المتزايدة الهيكلية، التكنولـوىلعرات جهـداًجي،التطـور
واانماًركبي تغيراينطوالمواتساسمؤللحكومات لتحقيق فجناتن المختتاسالمؤسيحة ومنهالوالهياكل فة،

وا والحكم والتجارة باالقتصاد المعنية وتلك يتطلب.  الثقافةلتعليم اولاولذلك القتصـاديااطشـللندلجديضع
مننولوجيكوالتالمعرفةعلىئماالق واالصانعيا إدراكاً ااًحضقرار التغيراتللصلة بين كنولوجيـةتلالقائمة

والثقافية واالجتماعية .واالقتصادية

عنوانها دراسة واالجتماعية االقتصادية اللجنة أعدت السياق، هذا تطبيقـات"وفي فـي القدرات بناء
اإلسكوا منطقة دول في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا في"مختارة تقع دراسة وهي .جزأين،

ا والتجـارةفالجزء اإللكترونيـة الحكومـة مجـالي فـي القـدرات بنـاء يتناول الدراسة من ألول
فـي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لتطبيق الالزمة القدرات من مقبول بمستوى التزود ألن اإللكترونية،

الم اقتصـاد إلى لالنضمام جوهرياً شرطاً يعد اإللكترونية والتجارة اإللكترونية فـيالحكومة اآلخـذ عرفـة
اإلسكوا في األعضاء الدول معظم منها تعاني التي الهائلة الرقمية الفجوة ولتقليص .العولمة،

المتزايدو االعتماد فإزاء اإللكتروني، التعليم في القدرات بناء يتناول الثاني علـىاصـتقاللالجزء د
ويلتعليماةميهأتزدادفةلمعرا التعلّنألطبيعيامنبحص، مرايتاح مختلف في لألفراد ولـذلك.  ةيـاحلالحم

لل التعليم منظومات تستجيب أن الجمتطينبغي وأنلبات المسـتمرروالظلقتخديدة للتعلم المناسبة وفـي.  ف
ال اتخضم القارالمتسيةنولوجلتكغيرات تنمية التعليم هدف يكون أن ينبغي يحبذعرةدعة، وال الذاتي، التعلم لى

نحو يتجه التلاأن أو المبكر االعليمعتخصص نحو موجه تعليم تقديم األفضل بل اإلنسـانيةلحياالي، وقيمها ،ة
فيملمتا واألبنواللعمالثلة والخاء عمالق والحفاظ نلىواطنة .سهافالحياة

تكنولو المعوتتيح التاالولوماتجيا الكوادر إلعداد هائلة إمكانات إلحـداةيربشصاالت اثلضرورية
نوعيةتغيرا الم.  ةعرامتست من الكثير ستقلب التكنولوجيا هذه أن على المؤشرات من الكثير ،فـاهيموهناك

يمكن متنوعة إمكانات الناميـةولحلىإلووصللاللهااستغولها الدول منها تعاني التي المشاكل من للكثير .  ل
يوه ما بأقصى التكنولوجيا هذه استخدام بضرورة القول إلى يدعو ما االقتصـاديو النمـو لتحقيـق مكـن
وأخـرىاالو متقدمـة دول بـين الدول انقسام نهائية بطريقة سيكرس ذلك عن والتقاعس المنشود، جتماعي
.ةفلخمت

المجـاالت في فعالة وطنية مبادرات تصميم يتناول المستقبل في أشمل تحليل إجراء من بد ال ولذلك
ال األنشطة وستعنى الدراسة، عالجتها مـعالتي الصـعيد، هذا على األساسية القضايا ببعض لإلسكوا مستقبلية

الوطني المستوى على األنشطة هذه مثل وتنفيذ تصميم على  .التركيز
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English Term العربي المصطلح
Application Service Provider (ASP) ال مزود   تطبيقاتخدمات

Business process reengineering (BPR) األعمال مجريات هندسة إعادة

Business-to-business (B2B) شركة-إلى-شركةاإللكترونيةالتجارة

Business-to-consumer (B2C) مستهلك-إلى-شركةاإللكترونيةالتجارة

Bottom-up approach  يتصاعدنهج

Certificate authority (CA) التصديقهيئة

Computer Aided Software Engineering (CASE) الحاسوب هندسة بمعونة  البرمجيات

Consumables  مستهلَكات

Consumer-to-consumer (C2C) مستهلك-إلى-مستهلكاإللكترونيةالتجارة

Customer relationship management (CRM) العمالء عالقات إدارة

Digital Divide  الرقمية الهوة

Domain Name  النطاق اسم

E-banking اإللكترونية المصرفية  األعمال

Electronic Data Interchange (EDI) اإللكتروني البيانات تبادل

E-government إلكترونية  حكومة

E-procurement  اإللكتروني التزود

E-readiness اإللكترونيةالجاهزية

Enterprise resource planning (ERP) المؤسسةاموتخطيط رد

Fire Wall  الحريقجدار

Foreign Direct Investment المباشر االستثمار  األجنبي

Government-to-government (G2G) حكومة-إلى-حكومة

Government-to-business (G2B) شركة-إلى-حكومة

Government-to-citizen (G2C) مواطن-إلى-حكومة

Government-to-employee (G2E) موظف-إلى-حكومة

International computer driving license (ICDL) الحاسوبالرخصة لقيادة الدولية

Incubator  حاضنة

Information and Communication Technology
(ICT)

واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا

Infrastructure أساسية أساسي-بنية هيكل

Interface تطبيق–تخاطب واجهة  واجهة
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English Term العربي المصطلح
Internet service provider (ISP) اإلنترنتمزود خدمات

Just-in-time (JIT) الاإلنجاز المناسبفي  وقت

Key performance indicators (KPI) األساسية األداء مؤشرات

Knowledge-based Employee  معرفيوظفم

Merge-in-transit العبور عند دمج

Milestone  معلم

Mobile  نقّال

Networked economy التشبيك  اقتصاد

Online escrow services (OES) الضمانخدمات حسابات

Open source software (OSS) المصادرالمياتمجرالب فتوحة

Operator  مشغِّل

Pilot Project  رائدمشروع

Portal  بوابة

Point of sale terminals البيعمنافذ

Public key infrastructure (PKI) العمومي للمفتاح األساسية البنية

Quick response (QR) السريعة االستجابة

Request for proposals (RFP) عروض طلب

Request for quotation (RFQ) أسعارطلب

Security socket layer (SSL) لألمان المقبس طبقة

Supply chain التزويد  سلسلة

Technopole  اتكنولوجي تجمع

Telecenters اتصال مراكز

Unified resource locator (URL الموحدالموردمميز

Venture capital  المجازفةمال رأس

Virtual افتراضي

Workflow  العملدفق



مقدمة

بتعبير ا"يقصد فيبناء واالتصـاالتلقدرات المعلومـات لتوجهـاتال" تكنولوجيا رسـمالجديـدة
علىاإلدارةواالستراتيجية،ووضع،السياسة علـىواإلقليميةالعالميةالمستوياتوالتنفيذ وكـذلك والوطنية،

المؤسسي في. المستوى القدرات واالتصاالتفبناء المعلومات لتحتكنولوجيا األساسي الداعم نمـوقيقيعتبر
اإلاقتصادي في األعضاء الدول لدى اإلطار.  سكوامستدام القدرات١ويتضمن بناء مفاهيم عن .ملخصاً

ل-١اإلطار واالتصاالتملخص المعلومات تكنولوجيا في القدرات بناء مفاهيم

األهداف

يلي ما تحقيق القدرات بناء :يستهدف

تطبيقات- وانشر المعلومات واستخدامهتكنولوجيا خـاللالتصاالت من الكفـاءا المـوارد،و،اتتطـوير
المعرفوالالشبكات،و األساسية؛بنيةالو،ةيقاعدة

علـى- القـدرة وتحسـين اإلنتاجيـة زيادة بقصد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في اإلمكانيات تطوير
المنافسة؛

قطاع- واالتصاالتلبناء المعلومات باتكنولوجيا بايتصف وتزويده وطنية؛ستراتيجيةلديمومة،

المعلومات- مجتمع اإنشاء المعرفةمعلربطلتحقيق .اقتصاد

المكونات

المجاالت في المتعلقة اإلمكانات تطوير ويتضمن واإلقليمية، الوطنية للتطبيقات الملحة القضايا القدرات بناء يدعم
:التالية

تكنولوجياوسياسات- واالتصاالتاستراتيجيات ؛المعلومات
واالتصاالت؛الوعينشر- المعلومات بتكنولوجيا والمعرفة
والتدريب؛- التعليم
والتطوير؛- البحث
الشركات- .تطوير

المستهدفة المجموعات

وبمسـتويات األساسـية المهـارات تطوير تدعم مختلفة، عمليات في عديدة جهات مشاركة القدرات بناء يتطلب
التاليةمخ المعنية للفئات :تلفة

؛مواطنونال-
؛عامةالشركاتال-
؛خاصةالالمؤسسات-
؛تعليميةالمؤسساتال-
الحكوميةالمجتمعالمؤسسات- غير والمنظمات ؛مدني
والدوليةالمنظمات- .اإلقليمية

_____________
آسيا،:المصدر لغربي واالجتماعية االقتصادية آسـيا،”ICT capacity building in ESCWA member countries“اللجنة غربـي مـؤتمر

بيروت، المعلومات، لمجتمع العالمية للقمة ص(E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/2)،٢٠٠٣فبراير/شباط٦-٤التحضيري ،١.
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الحلولو تتيحهاتساهم جديـدةالتي أعمال خلق في واالتصاالت المعلومات وتحسـين،)١(تكنولوجيا
التشغيل امعدل الفي العقولوتقليل،قائمةألعمال ميـزةيعتبـرمحلـيفكريرأسمالفتطوير.  استنزاف

تصديرتنافسية من أسهل تصديرها التقليدية، تتيح. السلع آخر، فـيوبتعبير األعضـاء للدول الحلول هذه
االقتصاد في االندماج الجديداإلسكوا المعرفةالعالمي على .القائم

الدراسةتتمحورو تطبيقينهذه واالتصـاالتلنيرئيسيحول المعلومات التكنولوجيا حكومـةهمـا
اإللكترونيةاإللكترونية يساهمان. والتجارة التطبيقان ،دولـةأليةاالقتصـاديوةاالجتماعيالتنميةفيفهذان

من مختلفة مجاالت إلى تأثيرها يمتد أن االقتصاديويمكن إلىويؤدي،)٢(النشاط إنتاجيـةيتحسـنجاحهما ن
سواء الشركات، أوالقطاعالفيأكانتمعظم اإلطار.عامالخاص الاًملخص٢ويتضمن مـنللجيـل تـالي

علىلا المعتمدة واالتصاالتتطبيقات المعلومات .تكنولوجيا

إلىاإلمن-٢اإلطار على: النقاللكتروني المعتمدة التطبيقات من التالية المرحلة
واالتصاالتت المعلومات كنولوجيا

إدماج“-e“البادئةتشير تطبيقإلى معظم في اإلنترنت واالتصـاالتاتتكنولوجيا المعلومات يعتقـدوتكنولوجيا
أن هذهالبعض عن اإلنترنتيm“،-“أخرىبادئةبالبادئةاالستعاضة عن عوضاً النقالة التكنولوجيا استخدام بها .قصد

أربع هـيشركاتوتعاونت النقـال، للهاتف وOrangeأوروبية األسـبانية،Telefonica Movileالفرنسـية،
وT-Mobileو فيVodafoneاأللمانية، النقاعجلةدفعتستهدفمبادرةاإلنكليزية، طريقلةالتجارة نظـامعن خلـق

الهاتفإجراءيتيحمفتوحمتكامل بواسطة التجارية التيورتطالشركاتوهذه. العمليات اسـتخداملتتيحالنظم لزبائن
ال عـادةًهواتفهم قيمتها تتجاوز ال التي أي الصغيرة، المبالغ ذات الشراء عمليات إلجراء ويجـري.  دوالرات١٠نقالة

النقـال الهاتف مشغلو يديرها حسابات خالل من االئتمان بطاقات باستخدام المشتريات قيمة مجمـوع.  تحصيل ويبلـغ
هذه األربعزبائن العالمزبونمليون٢٧٠قرابةالشركات .في

____________
شبكة،Jay Wolstad،com.WirelessNewsFactor.wwwإعداد:  المصدر من .٢٠٠٣فبراير/شباط٢٨، NewsFactorجزء

العام،وفي المعالقطاع تكنولوجيا لتُستخدم أفضـل خـدمات لتقـديم واالتصاالت ينلمـواطنلومات
األلو شفافيةمجتمع أكثر الحكومة جعل خالل من بنجـاحاستُخدمتوقد. عمال اإللكترونيـة الحكومة حلول

الفساد اإلداريوإلدخال،)٣(لمحاربة التكواتاإليرادزيادةو،اإلصالح أن. فيلاتقليل إلـى التقديرات وتشير
التز حلول لدىتطبيق اإللكتروني المائة١٥بنسبةالكلفةيخفّضالحكومةود األقلفي عـن)٤(على وذلـك ،

اإلطريق وجراءاتتبسيط الحكوميو،الشفافيةزيادة، األداء .تحسين

                                                      
من)١( بأكثر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مـن٦تساهم أكثـر النمو في وتساهم فرنسا، في القومي الناتج من المائة في

من أكثر ولّدت إذ العمل، لفرص توليدا القطاعات أكثر وهي مجتمعين، السيارات وصناعة الطاقة خـالل٠٠٠٤٠٠قطاعي عمل فرصة
الماضية الثالثة .au. gov. austrade. www://http-".األعوام

تعمـيم)٢( إلى وتسعى العريضة الحزمة ذات للكابالت جديدة أساسية بنى المتعاقدة الشركات تشيد حيث اإلنشائية، الصناعات
الريفية المناطق في واالتصاالت المعلومات .تكنولوجيا

)٣(و على نظاماً الجنوبية كوريا في سيول مدينة للمواأنشأت يتيح وهمـاب االعتمـاد، أو الموافقـات طلبـات عرض طنين
مخالفة أية اكتُشفت إذا األسئلة وطرح للفساد، عرضة األكثر .المجاالن

)٤(htm. 5press/com. tejari. www://http.
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اإلنترنت مستخدمي عدد يبلغ أن العربيويتوقع العالم مسـتخدم٢٥في العـاممليون نهايـة فـي
تجلب،)٥(٢٠٠٥ اإلوأن االنتعاشلكترونيةالتجارة الريفيـةشركاتإلىفرص والمجتمعات الخاص .  القطاع

الفرصو الجغرافية،إزالةمنستنشأهذه نحـوتنويعوالحدود والتوجـه التسويق، جديـدة،قنوات أسـواق
التوزيعواختصار الزبائنعاداتوفهم،سالسل لدى .الشراء

ع التأكيد الضروري من يصبح التوقع، هذا اقتصـاددورىلوإزاء نحـو التحول في الخاص القطاع
الفعالف.  المعرفة واالتصـاالتالمنِتوالنمو المعلومات تكنولوجيا قطاع في والمؤثر إالج إنجـازه يمكـن ال

الخاص القطاع ألنبمساعدة العام، البلدانفيالقطاع مجهزالناميةمعظم تحقيـقغير ليتـولى هـذاكفاية
تب.  التحول ذلك، هامةقىومع الحكومات العملبيئةلتأمينمساهمات مستوى وضمان .مالئمة

موضوعي لتناول عديدة دوافع اإللكترونيةوهناك والتجارة اإللكترونية هـذاالحكومة فـي مجتمعين
تطبيقـات وتشـجيع تأسـيس فـي الحكومات به ستضطلع الذي الحيوي الدور ضمنها من التجـارةالجزء،

والاإللكترونية تصـميم، في الحكومي الدعم إلى والحاجة والخصوصية؛ األمن مثل قضايا معالجة في سيما
وتطويرهـا التطبيقات هذه لمثل المالئمة البيئة خلق تستهدف التي الوطنية األعمال ستنشـأ.  وتنفيذ ولـذلك
القانونية القضايا ومعالجة موثوقة، أساسية بنى تأمين تستهدف وطنية سياسات إلى وتأمينالحاجة والتنظيمية،
والخاص العام القطاعين بين مثمرة شراكة عالقات وتحقيق اإلنترنت، إلى الفعال .الولوج

في الجزء هذا فالفصلأربعةويقع عناألولفصول؛ عرضاً اإللكترونيةاليتضمن وتصنيفاًحكومة ،
اإللكترونيةل الحكومة ليستخدمحلول التطور، مرحلة وفق وكذلك فئات إطـارفي تكوين في الحقاً التصنيف

وتقييماً اإللكترونية، الحكومة تنفيذ لمتابعة المرجعية النقاط لوضع اإللكترونيـةالًمفصعمل الحكومة لوضع
اإلسكوا؛في أعضاء من للدراسة اختيرت التي االثانيوالفصلالدول مفاهيم عن عاماً عرضاً لتجارةيتضمن

التجااإللكترونية حلول وبعض قطاعات، منظور من التطبيقات هذه فحوى على الوقوف بهدف اإللكترونية رة
اإللكترونـي، التزويـد سالسـل وإدارة اإللكترونـي، والتصنيع اإللكتروني، والتزود اإللكتروني، التسويق
مختـار دول في اإللكترونية التجارة لوضع تقييم يليه اإللكترونية، التجارة وجهوزية اإللكتروني ةوالمصرف

اإلسكوا؛ أعضاء اعملةخطلمقترحاتيتضمنالثالثالفصلومن مجـالَي فـي القـدرات لحكومـةلبناء
اإللكترونية والتجارة فيالبلدانلدىاإللكترونية عامـةسكوااإلاألعضاء خالصـة يتضمن الرابع والفصل ؛

مجمل وردحول الدراسةما ومقترحاتمنفي .معلومات

                                                      
في)٥( البحثية مدار .true = &rel905358478 = VS&art_id = cgi?f .index/yssurve/ie. nua .www://http: لمجموعة
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ترونيةاإللكالحكومة-أوالً

اإللكترونية-ألف الحكومة مفهوم

لعرض-١ اإللكترونيةعام لحكومة

ل انتشاراً األكثر التعريف اإللكترونيةيشير استخداملحكومة واالتصـاالتتكنولوجياإلى المعلومـات
واللتحسين وفاألداء وعالية فيالشفافية اف. الحكومةالمحاسبة تحسـن أداة اإللكترونيـة لمنافسـةالحكومـة

ااالقتصادية قطاع وتفي . المواطنينقويألعمال

والمؤسسف المواطن بين اسـتعمالمـنأوةحكوميالتبامكالفييجريالحكوميةاتالتفاعل خـالل
البريدال دخول. التقليديةيةخدمات المعلوماتومع أمـاكنعصر في الخدمات هذه تقديم الممكن من أصبح ،

إلى احاسوبالدامباستخالمواطنأقرب في العامةلمنزلالشخصي األماكن في األكشاك أو المكتب، .أو

اإللكترونية-٢ الحكومة فوائد

اإللكترونيةتستهدف الالحكومة الخدمات المـواطنينتقديم إلى أفضـلحكومية وتحسـين،بطريقـة
ولتفاعلا األعمال قطاع االمواطنوتمكينالصناعة،مع إلى وصوله خالل فعاليـةعلومـات،لممن وزيـادة

لذلك،و. ةحكوميالدارةاإل النتيجة يتجلى أن امباشرالتأثيريمكن تحدثـه اإللكترونيـةالذي فـيلحكومـة
والمجتمع التكاليف،االقتصاد في وتدنياً الفساد في وتراجعاً والراحة، واإليرادات الشفافية في وفيمـا.تحسنا

تطبيقات فوائد أهم اإليلي :لكترونيةالحكومة

الت)أ( القديم إلى والمعلومات وخدمات ؛أفضلبطريقةالمواطنينشركات
الحكومة)ب(  ؛شفافية
الفساد)ج( ومحاربة العام القطاع  ؛)٣اإلطارانظر(إصالح
المنالتمكين)د( الوصوخالل ؛لمعلوماتإلى
المهامنيحست)�( تنفيذ في ؛ةيالحكوماألداء
الهوة)و( .الرقميةرأب

 
و-٣اإلطار اإللكترونية اإلداراتالحكومة العامةفساد

اإللكترونية الحكومة الفسادأصبحت محاربة في رئيسيةً مع. أداةً اإللكترونية الحكومة حلول ترافقت مجموعـةوإذا
وساند األهداف من قوية،تهاواضحة تشريعية منهيئة الحد :وسائلةعدبالفسادتستطيع

علىجعل- متاحة واإلجراءات ب؛الوموقعالقواعد
خدمة؛- كل عن المسؤول  تحديد
الخاطئة؛- األعمال عن المسؤول وتحديد العمليات  متابعة
الفساد- فرص يقلل الذي الشفافية مفهوم .إدخال

___________

المؤلّف: المصدر  .إعداد
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اإللكترونية-٣ الحكومة حلول تصنيف

اإللكترونيةحلتتنوع الحكومة حسبول الخدماتكثيراً فئاتأربعيبين١فالشكل. الحكوميةتعددية
ال تطبيقات الحاليـةلكترونيةاإلحكومةمن الحلـول تمييز في المستخدم العمل إطار سيكون التصنيف وهذا ،

.والمستقبلية
اإللكترونية-١شكلال الحكومة حلول تصنيف

آسـيا،: مصدرال لغربـي واالجتماعيـة االقتصـادية  Promoting e-government applications towards an information society in"اللجة
ESCWA member countries”،المعلومـات لمجتمـع العالميـة للقمـة التحضـيري آسيا غربي مؤتمر ،٢٠٠٣فبرايـر/شـباط٦-٤،

(E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/8).

حكومة-إلى–حكومة)أ(

حكومةحلولالتستهدف نمط المؤسساتالتفاعلحكومة-إلى-من معينـةدولـةضمنالحكوميةبين
الدولو تطور. بين أن يفضل األحيان، بعض إلـىالحكومةففي االنتقـال قبـل وإجراءاتها الداخلي نظامها

اإل والالتفاعل المواطنين مع ولكتروني اللهذاشركات، هذا الحلولتُعتبر من للحكومـةنوع الفقـري العمـود
بعضو.  اإللكترونية حكومةتتضمن المدفوعاتحكومة-إلى-تطبيقات والتـزود،تسديد المؤسسـات، بـين

االستمارات .وتوحيد

شركة-إلى-حكومة)ب(

حكومة نمط من الحلول إلـى-إلى-تستهدف الخدمات تقديم األشركة واسـعوهـوعمـال،قطـاع
ألن تأثيراالنتشار الخاصاًمباشراًله القطاع ال،على إجراء كلفة بعضو. ةيالحكوممعامالتويقلل تتضمن

و-إلى-حكومةتطبيقات والضرائب التزود .الترخيصشركة

مواطن-إلى-حكومة)ج(

حكومة نمط من الحلول إلىمواطن-إلى-تستهدف الخدمات تفاعـلتفهـي. المواطنتقديم سـهل
الحكومة مع ايسيرتبالمواطن إلى العامةوصوله الـواسـتخدامخاللمنلمعلومات واألمواقـع كشـاك،ب

زمن إجراءوتختصر وتخففالمعامالتوكلفة الحكوميةالطبيعة، الوظائف لبعض إلـى. المركزية وينظر

اإللكترونية الحكومة

شركة-إلى-حكومةمواطن-إلى-حكومة

حكومة-إلى-مةحكوموظف-إلى-حكومة



-٦-

أنه على التطبيقات من النوع اإللكترونيةهذا للحكومة الرئيسي الحكوماتفلدى. الهدف قـعاموحالياًبعض
شاملةت خدمات الواحدة(للمواطنينقدم النافذة بعض،)نظام التسـجيلمـواطن-إلى-حكومةتطبيقاتتتضمن

البلدية،التعليموالصحة،والمدني، .والخدمات

موظف-إلى-حكومة)د(

نمطحلولالتستهدف موظف-حكومةمن إلىإلى الخدمات الحكوميينتقديم الحلول. الموظفين وهذه
اإلنتراناستخدامعلىدتعتم أو مبـدأ. تاإلنترنت وفـق يعمـل الـذي البشرية الموارد إدارة نظام ويعتبر

يتقـدموا أن الموظفـون يستطيع إذ اإللكترونية، الحكومة حلول من النوع لهذا مشهوراً تطبيقاً الذاتية الخدمة
ا على للحصول السنويةبطلب رالشبكة،باستخدامإلجازة على منويطلعوا واستعرضـيوات،اإلجازصيدهم

الخدمات من وغيرها راتبهم، .بنود

الشكل لكلتطبيقات٢ويبين تطبيقاتنموذجية من اإللكترونيةفئة آنفاًالحكومة .المذكورة

اإللكترونيةتطبيقات-٢شكلال الحكومة

.egov/be.hp.www:المصدر

مبادرات-٤ اإللكترونيةتصنيف الوفقالحكومة تطويرمرحلة

تصن اإللكترونيةييمكن الحكومة مبادرات مراحـلضـمنف التفاعـل،والوجـود،: هـيأربـع
التصنيف. والتحولوالمعامالت، الوهذا في و٣شكلموضح ،سيبعـدستخد فيما الـذيتقـدمالإلظهـارم

للدراسة المختارة األعضاء الدول مجالأحرزته اإللكترونيةالحفي .كومة

مواطنال-إلى-حكومةال الموظف-إلى-حكومةالةشركال-ىإل-حكومةالحكومةال-إلى-حكومةال

ربطإلىالحاجة �
الشـبكة سلطات

الحكومية
الميزانية � تجهيز

متابعتهاو

الدخل � ضرائب
عـن � البحث خدمات

عمل
االجتماعي � الضمان
الشخصية � الوثائق
السيارة � تسجيل
بناء � رخصة طلب
الشرطة � إلى إبالغ
العامة � المكتبات
الشهادات �
التعلـيم � في التسجيل

الجامعي
االنتقال � عن اإلعالم
الصحية � الخدمات
التشغيل � خدمات

نظام � لتنفيذ الحاجة
المــــوارد إدارة

البشرية
مواردحل � إدارة ول

ــل مث ــة المؤسس
البرمجيـات حزم

المالية

االجتماعيـة � المساهمة
للموظفين

األرباح � ضريبة
ــة � القيمـ ــريبة ضـ

المضافة
جديدة � شركة تسجيل
البيانات � تقديم
الجمركي � التصريح
ــق � المتعل ــريح التص

بالبيئة
الحكومي � التزود
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اإللكترونيةتطورمراحل-٣شكلال الحكومة

 .htm._gov/roi/egovt_benefits/NOIE/publications/au.gov.noie.www://http:المصدر

الوجود)أ(

في تقع وهي كلفة، وأقلّها المراحل أسهل هي المرحلة األهذه االمستوى إلى لالنتقال حكومـةلساسي
الو. اإللكترونية إنشاءالمثال هو المرحلة لهذه يتضمنموقعمعروف اإلنترنت العلى عن مؤسسـةمعلومات

عن،ةالحكومي سيما العمل،وال الوالعنوان،وساعات عـنأرقام وتفاصـيل االتصـال، ووسـائل هـاتف،
التي اتباعهااإلجراءات المستوى. ينبغي هذا يتضمن إمكانيةوال لكنتللأي الطريـقهفاعل، لمراحـلليمهد
األخرى نشرةيمكنو. الثالث بوجود المرحلة هذه تإلكترونيتشبيه معلوماتة المؤسسةقدم عمل عن .ثابتة

التفاعل)ب(

المرحلةتجنب االنتقالالمواطنهذه المؤسسةإلىعناء هاتفيـةأوةالحكوميمقر مكالمـة إجـراء
على يسـالمعلومـاتللحصول إذ بتقـديم، ذلـك عـن يمكـنتعيض إلكترونيـة ياسـتمارات هـامألأن

يطبعهاأو،إلكترونياً .بالبريدهارسليثمأن

معامالتال)ج(

أتمتـة تسـتهدف وهي وكلفة؛ تعقيداً المراحل أكثر هي المرحلة وهذه الحكوميـة تقـديمالوظـائف
أكثر وتشبهميتنظإمكانات ذاتيةعمليةاً؛ اخدمة خاللهااطنلمويستطيع ممن يجري مـلءمثـلعامالتأن

الوجود

التفاعل

المعامال
ت

التحول

المرحلة
١

المرحلة
٢

المرحلة
٤

المرحلة
٣

ــة الحكوم ــادرات مب ــاج تحت ال
بالمرحلــة تبــدأ أن اإللكترونيــة

بعـضاألولى تجـاوز ويمكنها ،
.المراحل
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لإلكترونياستمارات أوة رخصة ضريبةلتجديد مـنالويكون. دفع واحـد، باتجـاه المستوى هذا على عمل
نوع حسب بالعكس، أو المواطن إلى .النشاطالحكومة

التحول)د(

هذه وعلىالمرحلةتنطوي وإدارية مالية صعوبةقيود التنفيذ تزيد متابعـةفنّية أنظمة تُستخدم ففيها ،
و المعلوماتاألعمال لتنظيم التعاونية االتجاهينالمتبادلةاألدوات والمـواطنينبينفي الحكومية ؛المؤسسات

ويرتقىالحواجزوتزال لـدىالموجهةبالحلول؛ العمـل تنظـيم طريقـة في تأثير ويحدث الزبون؛ لخدمة
واإلداالهيكلفتعدلالحكومية،المؤسسات واإلجراءاتري الطريقتو،القوانين مؤسسـةمهد إلـى للوصول
.جديدةافتراضية

حالة-باء الناميةالبلدانمندراسة

لثالثاختيرت االجتماعييتوضحاالت التأثير علـىوح اإللكترونيـة للحكومة .  الدولـةاالقتصادي
بلدان من االختيار متشابهة،فيهاناميةوكان أكانقيود السواء الصعيد البشـريماليعلى ،سياسـيالمأأم

لتقديم ذاتوذلك بالبلدانسيناريوهات فيصلة .سكوااإلاألعضاء

الهدفدوالج أن بالذكر هعرضمنير الحاالت المكتسـبةوهذه والـدروس العملية الخبرات تقاسم
إدارة طريقة اإللكترونيةحول الحكومة هيغطيتالتيرئيسيةالوالمواضيع. مبادرات الحالة دراسة تأثير:ها

اإللكترونية منالحكومة الحد البنيةالفسادفي المستخدمةالتنظيم؛ اإللكترونيـةية الحكومـة مشـاريع ؛لتنفيذ
ال لخلقاإلحكومةاستخدام العمللكترونية الفرص  .الريفيةمناطقفي

اإللكترونية-١ الحكومة منتأثير الحد الفسادفي

اللكترونيةاإلحكومةلامشروع)أ( العاصمة الفسادOPENمشروع: وليسةكوريفي لمحاربة

المشروع)١( أهداف

مشروع تطوير المباشرجرى اإلجراءات المدنيةةتحسين فيبغية(OPEN)للتطبيقات الشفافية تحقيق
المدينةاإل التأخيبدارة المـواطنينغيررمنع قضايا معالجة في الالمبرر يبديـهتعامـأو الـذي الخـاطئ ل

الحكوميون .الموظفون

تتوالها التي الكثيرة المعامالت سوفي اسـتخدامالمشروعهذايتيح،المحليةوليحكومة للمـواطنين
اإلنترنت طلباتلشبكة الموافقالترخيصيتابعوا ويطرحواأو مخالفةاألسئلةة أية اكتشاف .)٦(لدى

المبررات)٢(

عدد عامماليين١٠ولسيسكانيبلغ تعداد حسب أعلـىهيو،١٩٩٩نسمة العـالمإحدى مـدن
النسمة١٥٧١٧(كثافةً الكيلومتر نمووقد. )٧()مربعفي الجنوبية كوريا لكـناًاقتصـادياًشهدت سـريعاً،

                                                      
)٦(/civilapplications/anti/policies/government/kr.seoul.metro.english://http.

)٧(G. Matthew Bonham, Jeffrey W. Seifert, Stuart J. Thorson, “The Transformational Potential of e-government: the 
role of political leadership”, as of 9 September 2002.                                                                                                                                
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زيادةساهمتاوالبيروقراطيةالمركزية عام. فسادالفي حديثاًسيولمحافظقرر،١٩٩٥وفي ذاكآنالمنتخب
الفسادجعل عملهفيرئيسيةالقضيةالمحاربة .خطة

لذلك،و مشروعحكومةأطلقتنتيجة المحلية اإلOPENسيول علـى بوابـة وهو تتضـمننترنـت،
الفساد،للشرحاً محاربة لرحلة المتنوعة اللدليلوعرضاًعناصر ونتـائج الفساد الميدانيـةمحاربة ،مسـوح

والقحولمواطنينللوتعليمات واإلجراءات، الواعد لهم لمتابعةتتيح والموافقةطلباآلنية الترخيص .)٨(ات

مشروع)٣( تنفيذ نجاح في ساهمت التي OPENالعوامل

وشجعهالمحافظاضطلع المشروع تبنى عندما هام قيادي أرسى.  بدور سياسـةكما هـدفهاأسـس
بين وتنقلهم الموظفين المتنوعةتناوب تقالمناصب لتجنببهدف المنصب في الموظف بقاء مدة تأسيسصير

مرغوبة غير وبينعالقات .المواطنينبينه

اللمراجعةلاًفريقوشكل من مجموعة الموظفينضم ذوي الحسـاباتالعاليةخبرةمن مراجعـة في
الحاالت لتحديد علىيجبالتيوالتفتيش المجاال٢٦ًالفريقواقترح. الجمهورعرضها التيمدنيةللتطبيقات

الوهانشريمكن مهـام.بعلى إليـه ُأسـندت مبـرمجين، وتسعة أشخاص ثالثة من عمل، فريق شكل ثم
النظم، .)٩(والتنفيذ،التطويروالتصميم،وتحليل

تدريب معاًقسم٤٨٥فييعملونموظف٠٠٠٦وجرى طريقـةطلباتويتعاملون على المواطنين
وت وإضافة النظام للتدريبلبياناتاعديلتشغيل مجهزة حواسيب قاعات في وذلك ال.)١٠(، أحد ينموظفوكُلّف

باإل والتحكم التدقيق الطلبةتابعلم،جراءاتبمهمة معالجة حاالتواتتقدم .التأخيراكتشاف

و)٤( تكاليفالالفوائد
 

عشرخالل نظامشهرثالثة إطالق تلت ال١٩٩٩أبريل/نيسان١٥فيOPENاً عـدد بلـغ طلبـات،
قسم كل نشرها إلىو،طلب٠٠٠٨٣التي الزيارات عامـةاهتمـامكانو. زيارة٠٠٠٦٤٨موقعالعدد

بمعدلالموقعبالشعب الزيارة٦٠٠١يزداد ضـمت. يومفي عينـة علـى ُأجري استبيان ٢٤٥١وأظهر
أنمواطن المائة٨٤,٣ اً مشروعفي أن إلىOPENيعتقدون .شفافيةالتحسينأدى

ارتكبها٨٣واكتِشفت رشوة عاموموظفحالة في الفسـاد.  ١٩٩٨الحكومة برامج انتشرت أن وبعد
حالة أية عن يبلّغ لم واسع، نطاق التـدقيقمسحوأظهر. ٢٠٠٠فبراير/شباطمنذعلى قسـم أجراه ميداني

تجاهالتفتيشو اإليجابي االنطباع أن الخدمات طالبي المعلى محكومةوظفي المائـة٥٤,٨نازداد فـيفي
األول حزيران٧١,٢ىإل١٩٩٨ديسمبر/كانون في المائة .)١١(١٩٩٩يونيو/في

                                                      
)٨(htm.seoulcs/egov/publicsector/org.worldbank.1www://http.

)٩(/civilapplications/anti/policies/government/kr.seoul.metro.english://http.

نفسه)١٠( .المرجع

)١١(htm.seoulcs/egov/publicsector/org.worldbank.1www://http.
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المستفادة)٥( الدروس

تكنولوجيـ تطبيقـات أحـد استخدام كيفية يوضح ألنه اإللكترونية للحكومة المحدد الحل هذا ااختير
اإلجراء هندسة وتعيد العام، القطاع تناسب بطريقة الحكومـةالمعلومات تحويل إلى وتؤدي والـدروس.  ات،

هي الحالة هذه من المستفادة واالستعانة: األساسية إلكترونية؛ وقيادة جيداً؛ تعريفاً معرفة رؤية وجود ضرورة
المؤسسة هيكلة وإعادة والتحكم؛ والمراقبة العمل؛ فرق وتشكيل الموظفين؛ وتدريب الخبراء؛ .بنصائح

مشروع المتحدةعلOPENواستحوذ األمم وبرنامج الدولي، البنك مثالً، منها دولية، منظمات اهتمام ى
الجنائية للشرطة الدولية والمنظمة الـدولي.  اإلنمائي، المـؤتمر الستضـافة سيول، اختيرت لذلك، ونتيجة

عام في عقده المقرر الفساد .)١٢(٢٠٠٣لمحاربة

اإللكترو-٢ الحكومة لمبادرات التنظيمي نيةالهيكل

الماليزية)أ( الحكومة: التجربة ابتكار إعادة

المشروع)١( أهداف

الحكومة اإللكترونيـةالتحتاج الحكومـة رؤيـة تحقيق في يساعدها تنظيمي هيكل بناء إلى ماليزية
.وأهدافها

المبررات)٢(

األول كانون لتكنولوجيـ١٩٩٦ديسمبر/في الوطني المجلس تبنى الخا، الوطنيـةالمعلومـات طـة
تكنولوجي.  المعلوماتالتكنولوجي الستخدام عمل إطار تقدم الخطة بهـدفاوهذه واالتصـاالت المعلومـات

عام نهاية قبل المعرفة على قائم مجتمع إلى ماليزيا والبنيـة٢٠٢٠تحويل األشـخاص تطوير على وتركز ؛
والتطبيقات تنضوي)١٣(المعلوماتية محاور سبعة من واحدة وهي مشروع؛ المتعـدد"تحت السـريع الطريق

".الوسائط

لتكنولوجي)٣( الوطنية للخطة التنفيذي المعلوماتاالهيكل

لتكنولوجيـا الوطنيـة الخطـة لتنفيـذ رئيسية أطراف ثالثة يشمل هيكالً الماليزية الحكومة اعتمدت
هي لتكنولوجي: المعلومات الوطني الدفعاالمجلس تنفيذ لجنة اإلداريالمعلومات؛ التطوير وحدة اإلستراتيجي؛

الماليزية اإلدارة .وتخطيط

                                                      
)١٢(/civilapplications/anti/policies/mentgovern/kr.seoul.metro.english://http.

)١٣(shtml.index/nita/my.org.nitc.www://http.
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لتكنولوجي-أ الوطني المعلوماتاالمجلس

تكنولوجيـ بـدور المتعلقة القضايا في للحكومة األساسي المستشار بدور فـيايضطلع المعلومـات
الوطني .)١٤(التطوير

االستراتيجي-ب الدفع تنفيذ لجنة

الجهة الـوطنيهي المجلـس سياسـة مع يتوافق بما وتقيمها وتنسيقها المعلومات تكميل تتولى التي
السياسـة،التكنولوجي هذه لتحقيق الطريق رسم تتولى كما اإلستراتيجي، الدفع وخطة عمله وإطار المعلومات

العمل لمجموعات والتوصيات البرامج .ووضع

اإلدارة-ج وتخطيط اإلداري التطوير الماليزيةوحدة

بهـدف العام، القطاع في اإلداري التطوير مهمته الوزراء، رئيس بمكتب ملحق مكتب عن عبارة هي
الوطنيـة األهـداف مع يتفق بما وفعاليتها، الحكومية الخدمات جودة شـركة.  )١٥(ضمان مـع وبالتعـاون

Accenture،هي رائدة تطبيقات ستة المكتب هذا :)١٦(حدد

ودفعالخدمات‘١‘ الرخص، ومنح والسائقين، السيارات تسجيل خدمات مثل اإللكترونية
الصحة؛ وزارة في المعلومات وتقديم الفواتير،

اإللكتروني؛‘٢‘ التزود

الوزراء؛‘٣‘ رئيس مكتب في العمل بيئة

البشرية؛‘٤‘ الموارد إلدارة معلومات نظام

المشاريع؛‘٥‘ مراقبة نظام

اإللكتروني‘٦‘ العمل .مكتب

التنفيذ)٤( نجاح في ساهمت التي العوامل

والعالم آسيا في يحتذى مثالً ماليزيا آذار.  أصبحت شـهر عدد مجلـة٢٠٠٣مـارس/تضمن مـن
Time Asiaعنوانه النموذج"مقاالً والحداثة: الدولة اإلسالم بدمجها اإلسالمي العالم في تتميز .)١٧("ماليزيا

مشـروعففي مثل اإللكترونية الحكومة مشاريع من عدد إطالق الماليزية الحكومة استطاعت الواقع،
األول كانون منذ يتيح الذي اإللكتروني الحكومي تنفيـذ٢٠٠٢ديسمبر/التزود الحكوميـة المؤسسـات لكل

نظام باستخدام عروض على والحصول المباشر الشراء خالل من التزود .)١٨(ePerolehanعمليات
                                                      

)١٤(shtml._aboutstic/my.org.nitc.www://http.

)١٥(htm.Introduction/Corporat/mampueng/my.gov.mampu.www://http.

)١٦(xml.Cgove_case_mampu%5Cgovernment%5striesindu=enweb&xd=asp?it.xd/xd/com.accenture.www://http.

)١٧(Asia Magazine, 10 March 2003, Vol. 161, No. 9.

)١٨(aspx.default/en/my.com.eperolehan.home://http.
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علـى والحصـول الخاص القطاع مع الشراكة عالقات خالل من الماليزية، الحكومة استطاعت كما
توفير خارجية، استشارية و٢,٣خدمات الترخيص معامالت في دوالر نفقـاتماليين٨,١٥مليون في دوالر

بنسبة.  التنفيذ التشبيك كلفة تخفيض كذلك المعامالت٦٥واستطاعت وكلفة المائة بنسبةفي في٨٠الحكومية
.)١٩(المائة

اإللكترونية-٤الشكل الحكومة مشروع تنفيذ في المستخدم الماليزي الحكومي الهيكل

.shtml.index/stic/my.org.nitc.www://http:المصدر

المستفادة)٥( الدروس

إلىتتلخص بالحاجة التجربة هذه لنا تقدمها التي األساسية :الدروس

قوية؛قيادة-أ

                                                      
)١٩(xml.Cgove_case_mampu%5Cgovernment%5industries=enweb&xd=asp?it.xd/xd/com.accenture.www://http.

المعلومات وتكنولوجيا اإللكترونية للحكومة الزمنية الخطة

المعلومات لتكنولوجيا الوطني المجلس اإلدار التطوير الماليزيةوحدة اإلدارة وتخطيط ي

اإلستراتيجي الدفع تنفيذ لجنة

الوزراء رئيس مكتب

اإللكترو نيالمجتمع

عمل مجموعات خمس

الجودة نظام كلISO 9000تطبيق في
الحكوميةالمؤسسات

اإللكترونية الحكومة تنفيذ

أساسيان مشروعان
حيويان

المتعدد المعلومات طريق السريع مشروع اإللكترونيةالوسائط الحكومة مشروع أحدها مشاريع، سبعة يتضمن

اإللكترونية السيادة

اإللكتروني التعليم

اإللكتروني االقتصاد

اإللكترونية العامة الخدمات
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واضحتين؛-ب وإرادة رؤية
جيداً؛-ج معرف مؤسسي هيكل
الخاص-د القطاع مع  .شراكة

الريفيي-٣ القرويين لخدمة اإللكترونية الحكومية ناألكشاك

الهندية)أ( األ: التجربة تلو قرية الهند خرىتشبيك

المشروع)١( أهداف

تشـغيلها علـى يقـوم أكشاك باستخدام األرياف إلى اإللكترونية الحكومة خدمات إيصال هو الهدف
البطالة وتقليل الحكومية الخدمات تحسين منها الغاية وتكون أعمال، رجال . وصيانتها

المبررات)٢(

عام دريشتي٢٠٠٠في شركة محا)٢٠(وقّعت مع األكشـاكاتفاقاً مـن مجموعـة لتطوير ضار فظة
العائدات تقاسم مبدأ على وذلك المجتمع لخدمة مـن.  الرخيصة التنميـة احتياجات تلبية المشروع ويستهدف
حكومة فئة من اإللكترونية للحكومة نظام استخدام .مواطن-إلى-خالل

المشروع)٣( تنفيذ نجاح في ساهمت التي العوامل

طالب باستطاعة حكومةكان حل استخدام العاشر تطويره-إلى-الصف جرى الذي وهـذا.  مواطن
للمـزارعين، الضـريبية التخفيضـات وضـمنها الحياة، نواحي كل تشمل معلومات المجتمع إلى يقدم الحل

الشكاوى األعمال.  وخدمات أو التدريب مراكز بدور يضطلع بعضها فأصبح األكشاك هذه بعض .وتطورت

باألكشا الحكومةوعهد من ومولت المحليين، القرويين إلى أعمـال.  ك رجـل إلـى القروي وتحول
الشبكة٢٠يدفع صيانة لقاء دريشتي شركة إلى الكشك دخل من المائة فـرص.  )٢١(في خلقت الطريقة وهذه

والدولي الوطني المستويين على وأمالً شديداً حماساً وأذكت للشباب .عمل

والتكال)٤( يفالفوائد

األولفي عامالربع أنتجت٢٠٠٣من المبادرة، يقدم٠٠٠٤٥٠هذه كشك الخـدماتمالك إلـىون
شخص٥٠٠تضمسوق مالكويبلغ.  مليون لكل المتوسط الخمسةالدخل في لهـذايومدوالرات ويتوقـع ،
يزالدخل عززت.  دادأن قد المبادرة تكون فيوبذلك الحكومي الدور الريصورة منالمناطق .الهندفية

                                                      
وموقعهاDrishteeشركة)٢٠( األرياف سكان إلى والموجهة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على المعتمدة الخدمات :تطور

com.drishtee.www                                                                                                                                                            .                          

)٢١(stories/org.iicd.www://http.
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الوالدر)٥( مستفادةس

هذهالنموذجيعتبر بنيت ويعتمدساسياألنجاحالعاملعليهالمبادرةالذي ثالثيـةشـراكةعلـى،
تضم الخاصاألطراف قدمالقطاع دعمتالحكومةو،مواطن-إلى-حكومةحلالذي والمواطنالتي المبادرة،
اضطلع األعمالبالذي رجل أدور ونواستطاع الكشك .دخالًيحققيدير

اإللكترونيةجاهزية-جيم الدولالحكومة اإلسكواالمختارلدى أعضاء من للدراسة ة

خالصةهذتتضمن الفقرة اإللكترونيةجهوزيةتقديراته عشرلدى)٢٢(الحكومة دولةأربع ةعربيـة
فيعضأمنهاتسع هوو. سكوااإلاء لوضعالهدف الموقعمعيار لاقياس اإللكترونيـةجاهزيةلنسبي الحكومة

المنطقة .في

جاهزية مقياس اإللكترونيةويساعد واالقتصـاديةالبيئـةجهوزيـةميتقيعلىالحكومة االجتماعيـة
تمهيداً لديها طريقإلجراءوالسياسية عن الجاهزية. نترنتاإلالمعامالت تقييم طرائق ةاإللكترونيـوتختلف

والنتا األهداف حيث الجاهزيةتقاريربمقارنةدائماًوينصح. ئجمن أخـرىةاإللكترونيقياس تقـارير .  مع
استخدام التقديراتوينبغي عامالًهذه فيباعتبارها الحالي الوضع .الدولةلتقييم

تقررف قد الحاالت، بعض وإجراءالحكومةفي بها، خاصة إلىبالتاليتقديرات أفضـلتحتاج اختيار
لقياساوداأل وعنهبحثتمات ا، رؤيتهـيختإلى يناسـب الذي المقياس الخاصـةار اللا حكومـةجاهزيـة
األ. لكترونيةاإل تقييمبعادوأكثر في هياإللكترونيجاهزيةالشيوعاً :ة

لت-١ األساسية واالتصاالتكالبنية المعلومات .نولوجيا
التجاري-٢ .المناخ
وقبول-٣ .الشركاتالمستهلك
السال-٤ والقانونيةبيئة .ياسة
والثقافية-٥ االجتماعية األساسية .البنية
اإل-٦ المساعدةالخدمات .لكترونية
.التعليم-٧
ال-٨ .ةسياسياإلرادة

اإلطارو يالطريقة٤يوضح الـدوليامركزهاستخدمالتي جامعـةلتطوير لتقيـيمهارفـاردفـي
الناميةالجاهزية الدول في .اإللكترونية

اإللكترونيةدليل-٤اإلطار فيالجاهزية الدوليامركزالمعتمد جامعةلتطوير هارفاردفي

الدليل وأداةهوهذا تحددلتنظم التي العديدة العوامل الشبكيةتقدير النـاميمـالمجتمعالجاهزية العـالم ؛فـي
عشرو تسع منةيفحص المختلففئة بي،ةالمؤشرات تتراوح عالمة فئة لكل يعطي مسـتوىحيث وفـق وأربعة واحد ن

أنوالتقدم؛ فقطيحاول واالتصاالتالنقطةيقدم المعلومات تكنولوجيا تخطيط عملية في ضـمن. بداية المؤشرات وتقع
:فئاتخمس

                                                      
مأخوذ)٢٢( الملخص  United Nations Division for Public Economics and Public Administration and American Societyهذا

for Public Administration Benchmarking E-Government: a Global Perspective, New York, May 2002.                                                 
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)تابع(٤اإلطار

إلى- هو: الشبكةالوصول هيتوفر،مالما درجةو،الكلفةوما هي المعلومـاتما تكنولوجيـا شبكات جودة
والوتصاالت،واال ؟تجهيزاتالخدمات

الميالتعل- التيتكاملهل: شبكةعبر معنظام واالتصاالتعليم المعلومات هليتعلالنيلتحستكنولوجيا فـيم؟
برامج تقنيالمجتمع التدريب مجالعاملةالقوىإلعداد واالتصاالت؟في المعلومات تكنولوجيا

ال- األدىمأيإلى: المجتمعفيشبكةانتشار واالتصاالتكنولوجيافراديستخدم وفـيتالمعلومات العمل في
متاحة هامة فرص هناك هل الشخصية؟ واالتصاالت؟لتحسينحياتهم المعلومات تكنولوجيا مهارات

ال- تكنولوجياكيف: االقتصادفيشبكةانتشار والحكومات الشركات واالتصاالتستخدم للتفاعلتالمعلومات
بينها الجمهور؟وفيما مع

الشبكة- المدىأيإلى: سياسة السياستشجع أويبيئة نمـووعـتة واالتصـاالتكنولوجيـاق تالمعلومـات
؟هاواستخدام
_____________

.html.theguide/readinessguide /edu.harvard.law.cyber://http: المصدر

ا شعبة العأجرت واإلدارة المتحدةالقتصاد األمم في العةاألمريكيمعيةوالجامة قياسـاتلإلدارة امـة
للجاهزية اإللكترونية األعضاءلالحكومة ادول المتحدةفي عالمة.ألمم على األوسط الشرق منطقة وحصلت

من١,٧٦ أعلى وهي اإللكترونية، للحكومة العالمي المؤشر يبلغمتوسط الجـدول.  ١,٦٢الذي ١ويتضمن
أن ينبغي بلد، كل عن التاليةبيانات النقاط تفسيرها في :تراعى

 
األوسط-١ الشرق منطقة ال١,٧٦متوسط جاهزية متوسط من الـدوللـدىلكترونيـةاإلحكومةأعلى

في لسببيناإلاألعضاء في:سكوا اإللكترونية الجاهزية قياس يتضمن ال السـورية،فهو العربيـة الجمهورية
مجموعوفلسطين،،العراق ضمن إسرائيل دولويتضمن األوسطة .الشرق

الجدول-٢ في الواردة والهي١القياسات نسبية يينبغيقيم وفقأن إليها المطلقةنظر فالواليـاتالقيم ،
وهي عالمة أعلى على حصلت األمريكية في٣,١١المتحدة قليلة ودول األوسط، أكثـرحصلتالشرق على

جيد٢من حالة في الدول هذه أن يعني ال ذلك ولكن .ة،

عدة دولة كل لتحقيقخياراتوأمام اإللكترونيةامشروعمتاحة تـرتبط.  لحكومة الخيـارات وهذه
والسياسيةبالعواملكثيراً واالقتصادية مشـاريعالتياالجتماعية تنفيـذ تسـهل أن إما شأنها الحكومـةمن

تعقيداًاإللكترونية تزيدها أن .أو

اإللكتروني-١الجدول الحكومة فيدليل األوسطة الشرق
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 ١,٢٧ ٥٩,٥ ٠,٢٥ ٠,٩٦٣ ٦٨ ٠,٢٧ ٥,٦ ١،١ ٠,٠١ ٠,٥٨ ٢ الجزائر
 ٢,٠٤ ٩١,٨ ٠,٨٣ ٠,٨٢٤ ٤١٩ ٣٠,٠٥ ٢٤,٩٧ ١٠,١ ٠,٧٧ ١٣,٩٨ ٣ البحرين

 ١,٧٣ ٤٥,٥ ٠,٢٥ ٠,٦٣٥ ١٢٧ ٢,١٤ ٨,٦٤ ١،١ ٠,٣٥ ١,٢ ٣,٧٥ مصر
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 ١,٧٥ ٧٣,٦ ٠,٥ ٠,٧١٤ ٥٢ ٥,٨٣ ٩,٢٩ ٤,١ ١,٣٦ ١,٣٩ ٣ األردن
 ٢,١٢ ٩٧,٤ ٠,٤١٦ ٠,٨١٨ ٤٩١ ٢٤,٨٦ ٢٤,٤ ٨,١ ١٧,٥٥ ١٢,٣ ٣ الكويت

 ٢ ٨٩,٣ ٠,٢٥ ٠,٧٥٨ ٣٥٢ ١٩,٣٨ ١٩,٩٦ ٩ ٢٣ ٤,٦٤ ٣ لبنان
 ١,٥٧ ٨٧,٢ ٠,٠٠١ ٠,٧٧ ١٤٣ ٠,٣٦ ١٠,٨٨ ٤ ٠,٠٥ ٠,٣٥ ٢ ليبيا

 ١,٤٧ ٥٥,٣ ٠,٤١٦ ٠,٥٩٦ ١٦ ٨,٢٦ ٥,٠٣ ٠,٤ ٠,٨٤ ١,٠٨ ٢,٧٥ المغرب
 ١,٦٤ ٨٢,٢ ٠,٢٥ ٠,٧٤٧ ٥٩٥ ٦,٤٨ ٨,٨٨ ٢ ١١,٤٦ ٢,٦٤ ٢ عمان
 ١,٣٨١ ٩٢,٣ ٠,١٦٧ ٠,٨٠١ ٨٠٨ ١٩,٩٦ ٢٦,٧٧ ٩,٨ ٣٧,٦٨ ١٣,٥٨ ٢ قطر

 ١,٨٦ ٨٥,١ ٠,٠٠١ ٠,٧٥٤ ٢٦ ٦,٣٧ ١٣,٧٢ ٢,٥ ١,٧٣ ٥,٧٤ ٣ السعودية
 ١,٣٦ ٦٤,٨ ٠,٢٥ ٠,٧١٤ ١٩٨ ٠,٥٨ ٨,٩٩ ٢,٩ ٠,٠٣ ١,٥٣ ٢ تونس

 ٢,١٧ ٨٥,٥ ٠,٢٥ ٠,٨٠٩ ٢٩٤ ٥٨,٥١ ٤١,٧٩ ٣٣ ١٧٦ ١٢,٥١ ٣,٥ اإلمارات
 ١,٣ ٢٤,٥ ٠,٢٥ ٠,٤٦٨ ٢٨٦ ٠,١٧ ٢,٢٧ ١،١ ٠,٠٣ ٠,١٧ ٣ اليمن

ذكرهBenchmarking E-Government: a Global Perspective:  المصدر سبق مرجع ،.

دول-دال في اإللكترونية الحكومة منوضع اإلسكوامختارة أعضاء

من كبير عدد إدخالمشاريعولالدبدأ التستهدف إلـى واالتصاالت المعلومات مؤسسـاتتكنولوجيا
و استطاعتلكن،ةالخاصالعامة الدول هذه من هامةقلة نتائج تحقق ال.  أن وضـع زال مـا ،منطقـةولذلك

عام، التكوينبوجه مرحلة في الفقرة.يعتبر من تكنولوجيـاعنملخصإعطاءالتاليةوالغاية قطـاع وضع
في واالتصاالت أعضاءالمعلومات من مختارة التركيزسكوااإلدول مع الحكوم، مبادرات اإللكترونيةعلى ة

األبجدي الترتيب حسب التالية الدول السـورية؛:في العربيـة الجمهورية المتحدة؛ العربية اإلمارات األردن؛
مصر .لبنان؛

األردن-١

واالتصاالتعنملخص)أ( المعلومات تكنولوجيا قطاع

عام شركات٢٠٠١في وظفت المعلومات، نحـو-ثالثالتتصاالاالشركاتباستثناء–تكنولوجيا
قدرهاشخص،٠٠٠٥ إيرادات قدرهامليون١٣٠وحققت وصادرات ذبتتـجاودوالر،مليون٣٨دوالر

أجنبية حسبمليون٦٠بقيمةاستثمارات رسميةدوالر، .)٢٣(أرقام

األردن)ب( مبادرات

هيقيادةال الالدافعةالعجلةاإللكترونية المعلومات تكنولوجيا قطاع األردنصلإلنشاء في فالقيادة.  ب
تحول أن قررت اقتصادالعليا إلى وقائماألردن المعرفة، الحكوميةأنعلى القطاعات الخدماتتنسق لتحسين

واألداء األردنعديدةمبادراتحالياوتوجد. العامة .في

                                                      
)٢٣(558=cfm?id.readnews/news/net.intaj.www://http.
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االتصاالت)١( المعلوماتوزارة وتكنولوجيا

ال وتكنولوجيا االتصاالت وزارة بكُلّفت األردنيتطومعلومات فـي اإللكترونية الحكومة سـتبدأو. ر
ب منعملها تليهامشاريعالسلسلة امشاريعالسريعة أولويات تحددها المبكرةأخرى جعل. ألتمتة هو والهدف

الكل عبرةيحكومالمعامالت بتنجز عامالشبكة .)٢٤(٢٠٠٥حلول

برنامج اإللكترونية،ولتنفيذ التاليةارةوزأنشأتالحكومة الهياكل المعلومات وتكنولوجيا :االتصاالت

االستشاريال-أ المعلومـاتمجلس وتكنولوجيـا المجلـس(لالتصاالت
لمبادرة باعتباره): سابقاًريتشاالستشاري رسمياً مجموعـةوسيعتمد

المعلوماتوزارةلاستشارية وتكنولوجيا ؛االتصاالت

إدارة-ب الم: برنـامجالمكتب الحكومـةةرئيسـيهمتـه برنـامج إدارة
و الواإللكترونية أيوعايير،الموسياساتضع تنفيـذضـيشرف علـى اً

مثل األساسية البنية البريـدومنة،اآلحكوميةالشبكةالمشاريع خدمات
الحكومي ؛بواباتوال،اإللكتروني

الوطنيةمجموعة-ج العامة: العمل التوجهات وضع الوممهمتها عملراقبة
الفي األردناإلحكومةمجال .يةلكترونية

نفسهفيو كلالوقت تربط أن الوزارة قررت المؤثرة، تضمنالجهات اللكي التـيعوائـقإزالـة
األردنقطاعنموتعترض في المعلومات أيضاًشجعوت. تكنولوجيا علـىالوزارة العربـي المحتوى تطوير

المعلوماتونترنتاإل تكنولوجيا .صناعة

ريتش)٢( مبادرة

تستهدف واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قطاع لتطوير وطنية استراتيجية بـهي األردناالرتقاء
اإل المستوى على الصدارة مركز وإلى لاًرمصـدجعلـهقليمـي وخـدماتعالميـاً تكنولوجيـامنتجـات

.)٢٥(المعلومات

في المبادرة هذه لمراجعة،١٩٩٩عامأطلقت الوثيقـةأولىوخضعت إلـى (REACH 2.0)أفضـت
وا استراتيجية تتضمن النصفخطةلتي في ثانية لمراجعة خضعت ثم عـاماألولعمل، كانـت،٢٠٠٢من

واالتصاالتوكان. (REACH 3.0)الوثيقةنتيجتها المعلومات تكنولوجيا دولـيمنتدى حـدث وهو األردني،
قطاع حول األردن في ينظّم واالتصاالتتكنولوجسنوي المعلومات منيا جرى التي القناة ميقـدتخاللهـا،

المهتمينريتشمبادرة المحتملينإلى .والشركاء

لجمعيةال)٣( المعلوماتاألردنية )int@j(تكنولوجيا

                                                      
)٢٤(aspx.y_strategypolic_MoICT_/AR/jo.gov.mopc.www://ttph.

)٢٥(cfm.resource/net.intaj.www://http.
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لجمعيةال مؤسسةاألردنية هي المعلومات تتوخىتكنولوجيا ال تطوعية االرتقاءالربح،خاصة مهمتها
ال ونشرهابصناعة األردن في والخدمات العالميبرمجيات السوق بتمويـل.ةفي ونمت الجمعية هذه وأنشئت

الدولية التطوير برامج ضمن واألمريكية الوطنية المؤسسات بعض من .ودعم
اإللكترونيةحولملخص)ج( الحكومة

رؤيةت مجتمعفيلكترونيةاإلحكومةالتركز خلق على الاألردن عـامالًلكترونيةإلاحكومةتكون فيه
.واالقتصاديةجتماعيةاالتنميةالفياًمساهم

األردنو في اإللكترونية للمباشـرةالحكومة الخطـط وضع إلى وبدأت التصورات، مرحلة تجاوزت
المعلوماتوزيرويتولى. األولىالتنفيذمراحلب وتكنولوجيا وتنظماالتصاالت األعمال، هذه الحكومةمتابعة

تدريبةوعيتالحمالت عالميوبرامج مستوى إ،ذات ٠٠٠٢٠تمكينالطموحةطالخطذههىحدوتستهدف
ــى عل ــول الحص ــن م ــدرب ــةمت ــوبالرخص الحاس ــادة لقي ــة ــة(ICDL)الدولي ــامبنهاي ع

٢٦(٢٠٠٥(.

شركة،٢٠٠١سبتمبر/أيلولفيو فـيشركةوهي،Electronic Data Systemsأنجزت بارزة عالمية
تك دراسةًخدمات المعلومات، النولوجيا األردنيةصالح وثيقـة. لحكومة هي الدراسة تتضـمنشـاملةوهذه

لل اإللكترونيةقديملتالفنيةجدوىاستعراضاً الحكومة طريقوتتضمنحلول وخريطة حكومـةاللبنـاءخطةً
.)٢٧(اإللكترونية

األردنو تنفيذأعلن عزمه الجـدول. لكترونيـةاإلحكومـةللسريعةتطبيقاتثمانيةعن ٢ويبـين
التطبيقات هذه تقدمها التي .الخدمات

للخدمات-٢جدولال السريعة األردنفيلكترونيةاإلحكومةالتطبيقات

النمط المشروع
شركة-إلى-حكومة الشركات تسجيل
شركة-إلى-حكومة االجتماعي والضمان الضرائب
شركة-إلى-حكومة للحكومة البيع
شركة-إلى-حكومة االتصاالت ترخيص
مواطن-إلى-حكومة النقل خدمات
مواطن-إلى-حكومة العقارية الخدمات
حكومة-إلى-حكومة الحكوميين الموظفين دليل
حكومة-إلى-حكومة ونشاطها اإللكترونية الحكومة سياسة

.Launching e-government in Jordan: a proposed approach: رالمصد

األمثلةو لمبادراتواضحالأحد األلكترونيةاإلحكومةالة إدارةردنفي تطبيق العامـهو ة،الجمارك
كل تلقي يتيح البضائعوهو وقوائم الشحن فيوالفواتيرقوائم بإلكترونيا الجمارك نجحـتوقد. العقبةمكتب

اتصاالت شبكة تنفيذ في األردنية للمركـز٢٥تربطالحكومة القمـرجمـاركاً العربـيالصـناعيعبـر

                                                      
)٢٦(htm.feature/jo.gov.mopc.www://http.

)٢٧(Electronic Data Systems, The Hashemite Kingdom of Jordan e-government blueprint and roadmap, Final version 
5.0, 12 August 2003.                                                                                                                                                                                    
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الهاتفيال) ٢-عربسات( الوصل يؤمن فـيذي الجمارك ومراكز عمان في الجمارك مقر أنحـاءسـائربين
 .)٢٨(األردن

لل)د( اإلجمالي األردنالتقييم في اإللكترونية حكومة

والقطاعاالرفتعي العام اخاصن فيدوربألردنفي القدرات واالتصاالتبناء المعلومات تكنولوجيا
ت اجتماعيةفي بيئة غنيةوطوير يلي. اقتصادية الصعيدرئيسيةالمبادراتالقائمةوفيما هذا  :)٢٩(على

مستوى)١( واختيرتاستراتيجيةوضعت: الحكومةعلى وزاراتوطنية، لتدخلست
ال لبرنامجفي واالتصاالت؛السريع المعلومات تكنولوجيا

الريفيةف)٢( المجتمعات مراثاستُحد: ي المعلومـاتت تكنولوجيا الولـوجلتـكز ؤمن
المحلوتدريب لتقـديمالمجتمعات نية وهناك اإللكترونيـةية، الحكومـة خـدمات

اإللكتروني المراكزوالتعليم هذه خالل ؛)٣٠(من

ريتش)٣( باستراتيجية:مبادرة االرتقاء تستهدف الصـدارةاألردنوطنية مركز إلى
اإل المستوى وعلى لاًردمصجعلهقليمي وخـدماتعالميـاً تكنولوجيـامنتجـات
كما توليدتالمعلومات، عمل٠٠٠٣٠ستهدف عامبفرصة .)٣١(٢٠٠٤حلول

أن سبق مما مثالويستخلص هو فياألخرىلدوللجيداألردن الصـغيرسكوااإلاألعضاء فالبلـد ،
الكثير تحقيق ييستطيع حلولعندما استخدام في اإللكترونطلق لنجاحهو.  نيةالحكومة األساسية : هيالعناصر

قطاعقيادة في للمشاريع المستوى المعلوماتخدماترفيعة واضـحةو؛تكنولوجيا كةاشـروعالقـة؛رؤية
ال القطاعين بين جيل؛خاصوالعامقوية األول. المتعلمينالشبابوإشراك كانون أنهت٢٠٠٢ديسمبر/ففي ،

لقMcDonnelشركة حديثة دراسة اإلإجراء الجاهزية الكترونيةياس لميـزاتتتضمن،ألردنفي شاملةً رؤيةً
وت التنافسية لمواطناألردن ااحديدا في األردنيةلخلل اإللكترونية االتصـاالتلحكومة انتشار ضعف وأهمها

 .المعلوماتوأمن

الشكل متطلبات٥ويبين معظم أنجز األردن األولىأن أنه. المرحلة البدأومع التـيشاريعمبعض
ضمن الثانية،تصنَّف أمامالمرحلة سيما وال قائمة، التحديات تزال المبادراتجنيال هذه .فوائد

األردنفيلكترونيةاإلحكومةالمرحلة-٥شكلال

                                                      
)٢٨(31=cfm?id.readnews/news/net.intaj.www://http.

)٢٩(United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia, for Enhancing Competitiveness and 
Productivity in Selected Sectors. New York, 2001, (ESCWA/TECH/2001/4), p. 81.                                                                                

)٣٠(htm.profile/jo.gov.jitcc.www://http.

)٣١(cfm.resource/net.intaj.www://http.
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المؤلف: المصدر .إعداد
المتحدة-٢ العربية اإلمارات

واالتصاالتعنملخص)أ( المعلومات تكنولوجيا قطاع

المتحدة العربية اإلمارات تنويعكانت إلى األامنتجاتهتسعى قطاعات مـنونفطيـة،الغيرعمالفي
يبلغالمتوقع إنفاقهاأن واالتصاالتفيبرنامج المعلومات تكنولوجيا خالل١,٦قطاع دوالر السـنواتبليون

القادمة تثروتهاتمكنهو. الثالث من ويوسا برامجها دولقبلالتكنولوجيانشرع من فمنـذ. المنطقـةغيرها
نما١٩٩٧عام القطاع، أضعافهذا .)٣٢(عشرة

دبي)ب( مبادرات

في الحكومة جعلرؤيةالدبيتدعم تستهدف مركزالتي وتحقيقـاً. الجديـدةكنولوجياللتاًإقليمياًدبي
أنشئت الغاية، مكونيسيلالواحةلهذه مربع٦,٥مساحتهوقععلى متر لكونماليين األول، الصناعي التجمع

النواقللصناعة األوسطأشباه الشرق ووقّعفي  Communicant Semiconductorشـركةالستضـافةاتفـاق؛
Technologies AGال في المتخصصة األساسـيالعاليـةتكنولوجيااأللمانية ومقرهـا النواقـل فـيألشـباه

مركزفيكونيسيلالواحةتضمسو. فرانكفورت للشركاتحدبي تكنولوجيـضانة فـيلاًومعهد لمسـاعدة
المهيالتدر وتطوير .ةالمحليةالتقنيراتوالخباراتب

دبيخصصتذلك،إلىإضافةو قيمتهأوليتمويالًحكومة فيمليون٣٠اً الحاضنات إلطالق دوالر
للتكنولوجياالمنطقةالهيئة وودبي،فيحرة اإللكترونية لألاإلعالم،وسائلالتجارة دبي .فكاروواحة

لإلنترنت)٣( دبي مدينة
 

أصدر٢٠٠٠فبراير/شباطفي فيولوؤمسال، قراران استحداثدبي حـرةبشأن تجاريـة منطقـة
والتكنولوجيال اإللكترونية أنشئ. لتجارة القرار هذا مستقلوبمقتضى الحرةهوكيان المنطقة يهيئة أسـهر،

العهد رالولي بن محمد إمارةمكتومآلشداشيخ ضمن ويعمل للتجـارةاًإقليميـاًمركـزليجعلهـادبـي،
والمعلوماتواإللكترونية .التكنولوجيا

األولفيو لإلنترنتافتُتحت،٢٠٠٠أكتوبر/تشرين دبي وهيمدينة لمركـز، تكنولوجيـامتكامـل
واالتصاالت ضمنالمعلومات حرةيقع تجارة ف. منطقة وبنيت صممت المدينة واحدةيوهذه وهي،)٣٣(سنة

كلتبيئةتهيئ لصراعنالجذب واالتصاالتالمترابطة المعلومات مـعتكنولوجيا وتساهم سا؛ ياسـاتعتمـاد
اقتصاد نمو في متحررة ااقتصادية في المتحـدةالمعرفة العربيـة مـنستضـيفوت؛إلمارات ٢٠٠أكثـر

                                                      
)٣٢(  253%ContentType%2526Dcountryindust%253CContentGroup1257%2C0%2/ci_display/au.gov.austrade.www://ttph

.                                                                                                            html.00C189860%2DPWB%253MetaRID%2526countryindustD

)٣٣(asp.internetcity/com.yelwan.www://http.
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المعلومـاتةمختلفباختصاصات)٣٤(شركة تكنولوجيـا صناعة بنواالتصـاالتفي وتقـدم متطـورةيـة؛
كامالً،تتصااللال الضرائبوإعفاء محددةمن زمنية األ،لمدة للشركة التامة إلـىجنبية،والملكية والوصول

المعلومات وو،مصادر أساسيةوواضحة،تعليماتقوانين للكنولوجيتبنية وتسهيالت حديثة، .والترفيهسكنة

وو)٤( المالية صناعةالزارة

اإللكتروني الدرهم والصناعة المالية وزارة أداةابتكرت اإليرادلباعتباره جمع واتتسهيل طريقـة،
لتسديد اآمنة من وكٍل المتحـدةاعتمدت،٢٠٠١فبراير/شباط٣فيف.لمواطنالحكومة العربيـة اإلمارات

اإللكتروني األولبذلكوأصبحت،الدرهم العربيـةفيالبلد يمالمنطقـة النظـامتلـكالـذي هـذا .  مثـل
قنواتو توسيع على تعمل والصناعة المالية وزارة زالت اإللكترونـيالتسديدما الـدرهم نظـام . باستخدام

حالياوال المتاحة :هيقنوات

البيعامنطرفيات-أ هـذهركّ: فذ مـن مئـات والصناعة المالية وزارة فـيالطرفيـاتبت
واألقسام الكلو. المختلفةالوزارات بمطرفياتهذه الماليـةركـزمتصـلة وزارة فـي

والصناعة؛

والصناعةجهزت: اإلنترنتبرعالدفع-ب المالية اإلوزارة عبر للدفع سـتخدمتنترنتبوابة
أمنت جداقنيات اإللكتروني؛وتتيحعالية الدرهم استخدام

اإلأدخلت: لكترونياإلطابعال-ج الطابع والصناعة المالية الـذيوزارة يسـتخدملكترونـي
الذكيةللمصادقة االستمارات الدفععلى .لكترونياإلدرهمالباستخدامالمسبقة

 
اإللكترونيةعنملخص)ج( الحكومة
 

رؤيةت علىفيلكترونيةاإلحكومةالتركز الحكومـةتسهيلدبي مـع يتفـاعلون الـذين الناس حياة
فيل مركزجعللمساهمة الدبيوتقوم. اًبارزاًاقتصادياًدبي أعمال كل الخـدماتحكومةبأتمتة ذلك في بما

و إلخالمشتركة،  .البلديات،

في،٢٠٠٠أبريل/نيسانفيو الكبار المسؤولين أحد بحثأطلق حـولدبي المعلومـاتاً تكنولوجيـا
الحكوميةيستهدف اإلدارات عامي. تطوير تجهيز،٢٠٠١و٢٠٠٠وفي بالكاملقسم٢٤جرى هاراتبالماً

لت خدماتوالتكنولوجيا اإللكترونيةقديم دبيواستغرقت. الحكومة األساسـيةإلنشاءاًشهر١٨حكومة البنية
ولبدء بالمطلوبة اإللكترونيجوازالعمل ال.  )٣٥(السفر ويبـينae.dubai.wwwهياإللكترونيةةحكوموبوابة ،

الرئيسيةلخدما٥طاراإل البوابةات هذه عبر تُقدم .التي

الخدمات-٥طارإلا البوابةبعض عبر تُقدم ae.dubai.wwwالتي

                                                      
دبـي)٣٤( مدينـة مركـز فـي الموجودة المعلومات تكنولوجيا في العالمية الشركات  ,Microsoft, Oracle, HP, IBM :بعض

Compaq, Dell, Siemens, Canon, Logica, Sony Ericsson, Computer Associates Middle East , Cisco.                                                       

)٣٥(/articles/com.gulfnews.www.
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لدىالفواتيردفعخدمات دبيوالرسوم :حكومة

اإلمارات- اتصاالت إشركةتتيح: شركة اإلمارات فواتيراتصاالت عن االستعالم ودفعهـا،االتصاالتمكانية
بذلكو المميزةىحدإتُعتبر االتصاالت األوسط؛شركات الشرق في

)تابع(٥اإلطار

والماء- الكهرباء بهذهالمواطنيستطيع: دبيفيهيئة المشتركون علـىالخدمون االطالع ودفـعالفـواتيرات
طريق عن والشقيمتها بأيضاًيمكنهمبكة، شهرياً إشعاراً يتلقوا اإللكترونيأن الفاتورةالبريد صدور ؛عند

الخدمةتستهدف: سيرالعنستفساراال- عنهذه بمعلومات الجمهور عـنأماكنتزويد وبمعلومـات الوقوف،
يومياً،تنقحالغرامات يجعلمرتين للمواطنالمعلوماتوهذا ودقيقةالمقدمة األوقات؛كلفيواضحة

و- المروررسوم يس: غرامات أن غراماتتفسريمكن عن بلدىمرورالالمواطن إما دبي أوالهوية،رقمشرطة
رقمالرخصة،رقم المخالفةأو،السيارةأو .رقم

تدير دبي :أعمالكخدماتحكومة

االقتصادية- التنمية الشركات: قسم أواآلنتستطيع رخصتها تجدد تلغيهاأن أو  الشبكة؛برعتعدلها

دبي- تجارة الشركات: غرفة فيتستطيع عضويتها وتسجيل دبي تجارة منشأطلبغرفة برعلمنتجاتهاشهادة
.الشبكة

ـــــــــ
 ac.dubai.www:المصدر

الجدول ااإلحكومةالمواقعبعض٣ويبين في المتحدةلكترونية العربية سطر. إلمارات كل ويتضمن
الجدول هذا الموقع،في عملهاسم يقدمهامختصراًووصف،الرئيسيومجال التي للخدمات .اً

مواقع-٣جدولال المتحدةاإلحكومةالبعض العربية اإلمارات في لكترونية

الوصف الرئيسي العمل مجال اإللكترونية الحكومة موقع
تج غرفة قطـاعتقدم إلـى خـدماتها ظبـي أبو ارة

المتعلقـة الخدمات ومنها إلكترونياً، والمال األعمال
التجارية .بالرخص

 

شركة-إلى-حكومة ae.gov.online-abudhabi.www

العـام للقطاعين الدخول سمات طلبات لمعالجة نظام
طلـب.  والخاص معالجة تجري النظام هذا وبفضل

ويمكن واحدة، ساعة خالل طلـبالسمة علـى الرد
ومنح اليوم، نفس في اليوم٠٠٠٣السمة في .سمة

مواطن-إلى–حكومة ae.gov.dnrd.eform://http

ألعضائها اإللكترونية الخدمات دبي تجارة غرفة تقدم
نحو عددهم يبلغ هذه.  شركة٠٠٠٦٠الذين وتشمل
شهاد إصدار القانونية،الخدمات والخدمات المنشأ، ات

غرفـة مرافـق وحجز التجاري، الدليل ومعلومات
وتعديلها العضوية صفة على واالطالع .التجارة،

شركة-إلى-حكومة ae.gov.dcci.www
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الشحن لشركات مباشرة خدمات دبي مرفأ هيئة تقدم
طورتهـا.  البحري التـي اإللكترونية البوابة وتعتبر

دبي مرفأ وهـيهيئة المنطقة، في نوعها من األولى
المسجلين لزبائنها الخدمات .تقدم

شركة-إلى-حكومة ae.co.mydpa.www
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)تابع(٣جدولال

الوصف الرئيسي العمل مجال اإللكترونية الحكومة موقع
العربيـة اإلمارات في الحرة المناطق من عدد يملك
مباشـرة خـدمات تقدم اإلنترنت على مواقع المتحدة

.متنوعة

شركة،-إلى-حكومة
مواطن-إلى-حكومة

;com.ajmanfreezone.www 
; com.fujairafreezone.www

com.rakiftz.www 

المؤلف:المصدر .إعداد

لل)د( اإلجمالي المتحدةالتقييم العربية اإلمارات في اإللكترونية حكومة

الخالل خصصتعشرالسنوات المتحـداألخيرة، العربيـة اسـتثماإلمارات لتاراة قطـاعكبيـرة
لكي واالتصاالت المعلومات إلىتكنولوجيا المعرفةتنتقل وتصبحاقتصاد إقليمياً، وصـناعةلخدماتمركزا

واالتصاالت المعلومات الصعيد.  تكنولوجيا هذا على اتخذتها التي المبادرات :ومن

التكنولوجي)١( االبتكار يستهدفظبيأبوفيمعهد علـىأعمـالإنشـاءالذي تعتمـد متميـزة
وتكنولوجيا واالتصاالت المعلومات اإلعالم؛تكنولوجيا

وواحة)٢( لإلنترنت دبي والبيئةتستهدفاندبيفيكونيسيلالمدينة األساسية البنية الالزمتينخلق
ب والمساهمةلالرتقاء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا اقتصـادالفعالةمؤسسات نمـو فـي

.المعرفة

بيئةو المتحدة العربية اإلمارات اإللكترونيةللدى بينلحكومة فيمتطورة األعضاء ،سـكوااإلالدول
وقدراتالديهو قوية إلكترونية ال.  جيدةماليةقيادة تلكترونيةاإلبيئةوبفضل وقطـاعنيمـواطالشجعالتي ن
النافاأل مبدأ واعتمدت هاماً؛ إقليمياً مركزاً دبي أصبحت الواحدةعمال، خدماتذة اإللكترونيـةالكل لحكومـة

البوابة،لديها خالل من اإللكترونيae.dubai.www وذلك الجواز الوصول.  وخدمة للمستخدمين البوابة وتتيح
واحدة تخاطب واجهة خالل من الحكومة خدمات جميع المتحـدةوكانت. إلى العربية فـيجـادةًاإلمارات

اإل للحكومة خدماتها لكنهتطوير تلكترونية، إلكمالإلىحتاجا أكثر تفاعلية خدمات الثانيةالإضافة أيمرحلة ،
أنحاء،التفاعلمرحلة جميع الشكل(البلدفي ت). ٦انظر مععالقاتإنشاءإلىحتاجكما ثنائية الدولشراكة

لت األخرى سالناجحةاتجربتهعممالعربية وهذا اإلل، الحكومة لمبادرات الطريق اإلقليميةيمهد .كترونية

المتحدة-٦الشكل العربية اإلمارات في اإللكترونية الحكومة مرحلة

المؤلّف: المصدر .إعداد

التفاعجودالو
ل

التحوالمعامالت
ل

متوفر :جيد :المصطلحات غير فضمنخ :

المرحلة
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السورية-٣ العربية الجمهورية

واالتصاالتعنملخص)أ( المعلومات تكنولوجيا قطاع

مؤخراًتقريريشير العربيةأعدته االستشارية عـالمجموعة أن فـييمشـتركددإلـى اإلنترنـت
سيبلغ السورية العربية عام٠٠٠٦٣٠الجمهورية في اإلنترنـت٢٠٠٦مشترك خدمة مزودي عائدات وأن ،

السوريةو. دوالرمليون٣٠ستبلغ العربية الجمهورية في اإلنترنت سوق أن يظهر األقـلزالت الهذا من
الرئيسيةنمواً العربية األسواق .)٣٦(بين

السوريةالمب)ب( العربية الجمهورية في الرئيسية ادرات

لمن األولى بالمبادرات السـوريةالرتقاء العربيـة الجمهورية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
الجمعية للمعلوماتالعلميةتأسيس دمشقيةالسورية الربح،. في تتوخى ال الجمعية عـاموهذه منـذ وتساهم،

في١٩٨٩ تكنولوجي، واالتصاالتتطوير المعلومات الوطنيا المستوى . على

السوريالوتسعى األخرىةمبادرات التوعيـةالرئيسية واالتصـاالتبإلى المعلومـات تكنولوجيـا
المعرفةفيوالمساهمة التاليةواألبرامجالتتضمنالمبادراتوهذه. )٣٧(اقتصاد : )٣٨(نشطة

المعالبرنامجال)١( تكنولوجيا لنشر السـوريةلوماتوطني العربيـة الجمهوريـة : في
بين بالتعاون تنفيذه للمعلوماتالعلميةوالجمعيةالتربيةوزارةيجري . يـةالسـورية
البرنامج هذا أعمال التدريبومن مراكز عشرات تكنولوجيـاساسياألإنشاء في

و الذاتيالمعلومات، للتدريب مراكز للو،عدة مراكز المتقدمبعض موزعـةتدريب
السورية العربية الجمهورية أنحاء مختلف أدرج. في البرنـامجومـؤخراً هـذا

أعماله؛الدوليالشهادة ضمن الحاسوب لقيادة ة

إنشاء)٢( المشروع وتعليمشبكة يسـتهدفالبحثالعالي جامعـاتالربـطالعلمـي
والتكنولوجيااألسوريةال التطبيقية للعلوم العالي والمعهد ؛ربع

فيالتعا)٣( لإلنترنت دبي مدينة مع تكنولوجياون واالتصاالمجال ومعت،المعلومات
مجال:ماليزيا البشـريةفي الموارد مجـاالتوالتطوير فـي والتطـوير بحـث

واالتصاالت المعلومات الطب؛وميالتعلوتكنولوجيا

ا)٤( كلفة اللتصبحإلنترنتتخفيض المكالمة كلفة من قليالً ؛)٣٩(يةالمحلهاتفيةأعلى

                                                      
)٣٦(/net.syrialive.www://http.

السوري)٣٧( للتلفزيون األولى القناة على أسبوعي تلفزيوني برنامج ا.  يبثّ العلمية الجمعية ووزارةنظمت للمعلوماتية لسورية
المبادرة هذه .html.activities/com.syria-scs.www://http-.اإلعالم

)٣٨(html.activities/com.syria-scs.www://http.

)٣٩(htm.Government-E%20discuss20%UAE%20Syria,012902/financial/net.syrialive.www://http.
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ل)٥( حكومية لالاستثمارات األساسية البنية اسـتيعابتوسيع من تتمكن بحيث تصاالت
هذا. إضافيشتركم٠٠٠٢٠٠ تنفيذ ينتهي أن بنهايـةويتوقع عـامالمشروع

٢٠٠٣.

منتصفو السورية،٢٠٠٢عامفي الحكومة هـاملتونشـركةمـعبالتعـاونأجرت أالن بـوز
لةستشارياال تقنيتنفيذدراسةً لمدينةأومجمع فيإلكترونية الوطنية باإلمكانيات المعلوماتالرتقاء تكنولوجيا

صدر. واالتصاالت رئاسيأوليقراروقد قرار إلى المشروعيحتاج هذا منلتنفيذ .دمشقبالقرب

اإللكترونيةعنملخص)ج( الحكومة

مبـادرا مؤخراً السورية العربية الجمهورية في لوضـعبدأت وطنيـةت لتكنولوجيـااسـتراتيجية
أهمها : المعلومات،

السورية)١( العربية الجمهورية مبادرة

خطوةًخطت السورية باتجاهالحكومة وطنيهامة استراتيجية المعلوماتتطوير لتكنولوجيا تقترح. ة
وطنيةالمبادرههذ المعلوماتاستراتيجية لتكنولوجيا اة العربيةفي ثـالث)٤٠(السـوريةلجمهورية تتضـمن

:مراحل

التالية-أ الخطوات تتضمن األولى :المرحلة

ال‘١‘ الحكومة ؛سوريةتعزيز
ال‘٢‘ التحديثبوعيزيادة أعمال ؛جدول
لالنيحست‘٣‘ األساسية المالية؛تصاالتالبنية واألنظمة والقوانين ،
للحبرنامجإنشاء‘٤‘ السورية؛فييةلكتروناإلكومةواسع العربية الجمهورية
إلىيطوت‘٥‘ باإلشارة الخيارات المتحدةالعالقاتالر الواليات مع األمريكية؛حالية
أساسيةتكوين‘٦‘ لالبنية ؛تصاالتجيدة
الجيداضم‘٧‘ التنسيق التدريببينن ؛برامج
االعمل‘٨‘ متطلبات كل تحقيق اإللكترونيةعلى ؛لتجارة
المعلومات‘٩‘ لتكنولوجيا جيدة مساهمة .السياحةفيتحقيق

عرض-ب تتضمن الثانية ثالثةالمرحلة في والخطط :هيأساسيةمجاالتاالستراتيجيات

لالتصاالتيحست‘١‘ األساسية البنية ون يستلزم، االهذا تنظم جهة تصـاالت،استحداث
إجراءات اوإعادة،تنظيميةووضع مؤسسةهيكلة لتصبح لالتصاالت العامة لمؤسسة

؛تجارية

                                                      
)٤٠(#90054625html._government_archive15_12_2002/com.blogspot.government://http.
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فيادخإ‘٢‘ اإللكترونية التجارة علىل التغلّب ينبغي حيث السورية العربية الجمهورية
باإلنترنتاال(تاالتصاال: هيتحدياتخمسة ضـعيفاًتصال ال)مازال ائبضـر؛

على المفروضة القـوانين)جداًةمعقد(الشركاتوالرسوم بتكنولوجيـاالمتعلقـ؛ ة
م(المعلومات ال)ةدووجغير يشجعجداضعيف(محتوى؛ التفاعـلالناسوال على

الجهود(مركزيالتنسيقال؛)معه ؛)لتجميع

استراتيجيةيطوت‘٣‘ تُلر اإللكترونية كليـة،: ينجـزءإلـىقسملحكومة اسـتراتيجية
وضعها البينيـةبيجري العالقـات وتحـدد الوزراء رئاسة ،واألولويـاتإشراف

إلكترونية"فينموذجيومشروع .واحدة" وزارة

الدراسةثالثالالمرحلة-ج قيد الخططتقديموتستهدفاآلنة هذه تنفيذ في .الخبرة
 

اإلنمائيمبادرة)٢( المتحدة األمم وبرنامج السورية العربية الجمهورية

المبادرة هذه منصةتستهدف وتقييمإنشاء ووضعالاتحاجاللتحليل العاموطنية السـتراتيجيةاإلطار
وطنية فيالإلكترونية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا والتحدياتإدارةستخدام تالفرص البيئةهاطرحالتي
الجديدة الثاني. العالمية كانون ببدأ،٢٠٠٢يناير/وفي اإللكترونيةالعمل العربيـةاالستراتيجية للجمهوريـة

رصدها٠٠٠٤٠قدرهانيةبميزاالسورية اإلنمائيدوالر المتحدة األمم مبرنامج الحكومـةماتسـاهمـن
.)٤١(اليابانية

ل)د( اإلجمالي السوريةالتقييم العربية الجمهورية في اإللكترونية لحكومة

السورية العربية الجمهورية استراتيجيةببدأت جهـودلكترونيةاإلحكومةللتطوير بـذل ويلزمهـا ،
تكملةفيإضا الشكل(األولىمرحلةاللكي فإنومع). ٧انظر نشيطة، السورية اإللكترونية القيادة انتشارأن

االتصال اآلناًمنخفضإمكانيات ي،حتى اإللكترونية الحكومة تطويرتووجود .اًإضافياًطلب

السوريةفيلكترونيةاإلحكومةالمرحلة-٧شكلال العربية الجمهورية

المؤلّف: المصدر .إعداد

                                                      
مراجعـة)٤١( يمكـن المشـروع هـذا من األولى المرحلة حول المعلومات من : dev4it/org.undp.sdnp.www://tpht/ لمزيد

المعلوما" تقانة في السورية واالتصاالتاالستراتيجية واالتصـاالت:ت المعلومات تقانات استخدام استراتيجية مشروع من األولى المرحلة
واالقتصادية االجتماعية التنمية عبيدإعداد،(SYR/02/MO2/A/N)" في شيخ الدين .نور

التفاعالوجود
ل

التحوالمعامالت
ل

متوفر :جيد ::المصطلحات غير منخفض :

المرحلة
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لبنان-٤

واالتصاالت)أ( المعلومات تكنولوجيا قطاع عن ملخص

عدد اللبنانية الحكومة واالتصاالتاًبدأت المعلومات تكنولوجيا مشاريع معظمهـامن تمويـل جرى ،
منحبواسطة أو والدوليةقدمتهاقروض اإلقليمية التمويل هـذهأصـبحالوقتوبمرور،. منظمات تخطـيط

تنظي أكثر او.  اًمالمبادرات اإلنمائيلواقعفي المتحدة األمم برنامج ساعد لإلصـالحمكتب، الدولـة وزيـر
إنشاءاإلداري التيفي التقني التنسيق بوحدة باالرتقاء اإللكترونيـةتهتم الحكومة لـذلك،. حلول ونتيجـة

مكتب استراتيجيةاستكمل اإلداري لإلصالح الدولة وتنفيذيتطووزير عمـلبلكترونيةاإلحكومةالر خطـة
ــاريعال ــاونمش بالتع ــذها ينف ــي ــائيالت اإلنم ــدة المتح ــم األم ــامج برن ــع ــامم الع ــالل خ

اإلنمائيبدأذلك،إلىباإلضافةو.٢٠٠٢ المتحدة األمم اإلداريومكتببرنامج لإلصـالح الدولـة وزيـر
إلكترونية استراتيجية لتطوير مبنيةدراسةً تقديروطنية أساس اإلعلى فيلكترونيالجاهزية عـامة فـي لبنان

٢٠٠٣.

لوتسعى اللبنانية الزبونعاماًقطاعتصبحالحكومة لخدمة موجهاً الهدفتسيو. اً هذا خـاللمنحقق
اإلداريوخصخصة،ال اإل،اإلصالح قـانونو. مكاناتوتطوير علـى اللبنـاني البرلمـان وافق لذلك، نتيجة

عا في المرشحة. ٢٠٠٠مالخصخصة .  والنقـل،الماءوالكهرباء،واالتصاالت،هيللخصخصةوالقطاعات
يكون أن واالتصـاالتويتوقع المعلومـات تكنولوجيا صناعة على الخصخصة ويتضـمن.  إيجابيـاتأثير

واالتصاالت٤الجدول المعلومات تكنولوجيا مشاريع تنفيذها)٤٢(بعض يجري لبنانالتي .في

واالتصاالت-٤لالجدو المعلومات تكنولوجيا مشاريع لبنانبعض في

مستفيدال وصفال مشروعالاسم
االقتصاد وزارة

وزارة،والتجارة
ميناء الجمارك، المالية،

القطاع بيروت،
.الخاص

هو المشروع الفعاليةهدف بتقليلزيادة العمليـاتالتجارية ،وكلفتهـاالتجاريـةزمن
الو المالمح إلنشاءتحديد متكاملةعامة إلكترونية تجارة المؤسسة مستوى ،حكومةعلى

ال للقطاعين متاحة وتجعلها اإللكترونية، التجارة بيانات تبادل وفـقاصالخوعامتدير ،
ل دقيقة .لبياناتمعايير

تحسين داءاألنظام
التجاري

الوطنيرشيفاأل
.يلبنانال

اللبنانياألرشيفيعتبر اللبنانيـة،"الجماعيةالذاكرة"الوطني مخـزنألنـهللحكومة
والتاريخية الرسمية منو. الوثائق كبير عدد اآلن المؤسسة تالمواقعلدى تضـمنالتي

وأيضاً والتاريخية الرسمية ةشـرطوأالشرائح،والصور،والمجالت،وكتب،الالوثائق
إلخوالفيديو،ةشرطوأالتسجيل، .األفالم،

األرشفة نظام
استرجاعو

المعلومات
اإللكتروني

تعاونية جمعية
الحكوميين .الموظفين

إنشاء المشروع فروعيستهدف يربط متكامل معلومات بمقرهانظام الرئيسي،المؤسسة
ت واإلنتاجيةيحسبغية األداء بياناتيتضمنو،ن األنشطةقاعدة المتعلقـةاليوميـةعن

.والطبياالجتماعيبالضمان

ال ضماننظام
والطبياالجتما عي

العدل .وزارة من أهميته المشروع هذا عددتوقعاتيستمد واللبنانيةازدياد األجنبية التـيالشركات
وتنشأ لبنان البناء،شاركتفي إعادة االقتصاديوتُغْنيفي النشاط تـزدادلذ. بذلك لك

ودقيقةمعلوماتإلىالحاجة والمديرين األعمال رجال تهم الوسريعة عامـةالمؤسسات
المالية،الو وزارة مثل والتجارة،وخاصة االقتصاد الصناعة،ووزارة غرفـةووزارة

السجل نظام
التجاري

                                                      
أخرى)٤٢( مشاريع على جارياً العمل زال وما المشاريع، هذه بعض تنفيذ .english/bl.gov.omsar.www-.انتهى
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)تابع(٤الجدول

مستفيدال وصفال مشروعالاسم
االقتصـــــادوزارة

والتجارة
التأمين شركات عمل متابعة النظام اليستهدف التأمين إعادة علـىوشركات حاصـلة

للعمل ورخصة لبنان، خلـلالتـدخلفي حـدث االقتصـادوستشـرف. إذا وزارة
عمل على التأمينوالتجارة الترخيصمنشركات .تحكموالالمتابعةوخالل

التـرخيص نظام
التـأمين لشركات

عملها ومتابعة

الخارجية وزارة القانونيةمتكاملحل الخارجيةولالستشارات وزارة في والتوثيق منـه،البحث الهدف
واإلداريـةأداءنيتحس والدبلوماسـية الماليـة المستويات على القرار صنع . وشفافية

النظامو مركزيساند الوثمنقرارالصنععمل إدارة ة،واألرشـفية،النصـائقخالل
تنفيذ مراحل طلبومتابعة . عمليةأوكل

إدارة وثائقالنظام
الالزمـة القانونية

القرارالتخاذ

إدارةوزا الماليـــة، رة
الجمارك

ل الرئيسي هوالهدف المشروع الدوليةهذا التجارة لبنانتسهيل التوافقفي مـعبتحقيق
و الدوليةالقوانين . األنظمة

ــم نج ــروع )أ(مش

Najm

العقاري السجل مديرية نظام اإلخاصصمم اإلجراءات مع ويتوافق فـيقانونيةالدارية لبيـعلبنـانالمتَّبعة
واألتحسينالمشروعويستهدف. يضااألراءوشر وداء مـنالشفافية الفسـادالحد  .

عن االستفسار من النظام ووسيمكّن الرقميةااألسماء وهـذابسهولة،وتحديثهالخرائط
اليدويةالتعقيديقلل العمليات به تتصف .الذي

المعامالتتحديث
)ب(العقارية

.htm.About_najm/about/english/customs/lb.ovg.customs.www://http)أ(:المصادر

.html.comap/egovernment/adminreform/institutionbuilding/governance/programme/lb.org.undp.www://http)ب(

ل)ب( اإلجمالي لبنانالتقييم في اإللكترونية لحكومة

ال لبنانبفضل في الخاصة والمدارس للجامعات العالي فـي،مستوى القـدرات بناء تكنولوجيـايتقدم
واالتصاالت هذا،المعلومات يكونلكن أن ينبغي منمتكامالًالتقدم بد وال علـى، أكثـر رسـمية مبادرات

ال .وطنيالمستوى

لبنانومع بدايةأن فقدةجيدسجل اإللكترونية، الحكومة مشاريع لمجموعـةفعادالقوةالفي نتيجـة ة
ال من وولسياسيةاعواملواسعة والثقافيةاالقتصادية تحيطالتنظيمية التنفيذالتي قدم. )٤٣(بعملية الصدد، وبهذا

اإلداريمكتب لإلصالح الدولة الوزير مقترحاً اللبناني الوزراء مجلس ،لكترونيـةاإلحكومةالستراتيجيةإلى
للو المجلسيسعى موافقة على وأطلق)٤٤(حصول اإلن، المتحـدة األمم مبـادرةبرنامج سـتراتيجيةلالمـائي
التياإل تلكترونية أن تقديريمكن .لبنانفياإللكترونيةالجاهزيةتضمن

الو أكمل٨شكليوضح قد لبنان اإللكترونيةأن الحكومة لمبادرات الوجود مرحلة أنوينبغـيبنجاح
أكثري إلىستثمر األخرىللوصول الف. المراحل يتمتعفي لالنتقـالإمكانيةبلبنانواقع، بكـوادره االرتقـاء

إلى سريعة المعرفةبخطوات .اقتصاد

                                                      
الحكومية)٤٣( وب صفحات كل يضم موقع اإللكترونيةوlb.gov.informs.www: للبنان للحكومة بوابة على العمل .يجري

في)٤٤( مرة آخر .٢٠٠٣مارس/آذار١٨عرضت
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لبنانفيلكترونيةاإلحكومةالمرحلة-٨شكلال

المؤلّف: المصدر .إعداد

مصر-٥

واالتصاالت)أ( المعلومات تكنولوجيا قطاع ملخص

األ الثالث السنوات قطااالستثمارازدادترة،يخفي في الجديدة بانتظـامات المعلومـات تكنولوجيا ع
إلى جنيه١,٥٠ووصلت عام) دوالرمليون٢٣٠(بليون بالمقارنة٢٠٠١في عامجنيهمليون٦٢٠مع، في

عام٢٩٠و٢٠٠٠ في المعلومات. ١٩٩٩مليون تكنولوجيا قطاع ةجديـدوظيفة٠٠٠١٠قرابةواستحدث
الماضيينفي .)٤٥(العامين

مصر)ب( مبادرات

أقرتمن التسعينات، مطلع المصرذ بهمهابالدور تضطلع واالتصـاالتالذي المعلومات تكنولوجيا
التنمية، مبـادراتأطلقـتوفي صـناعةتسـتهدفعـدة فـيإنشـاء المعلومـاتوطنيـة تكنولوجيـا

مثالً،)٤٦(واالتصاالت والتدريبومنها المعلومات مراكز بياناتوبناءالحكومية،إنشاء فـينيـةوطقواعد
المتنوعة، المعلوماتوإدخالالقطاعات كليـاتالمدارس،إلىتكنولوجيا المعلومـاتواستحداث تكنولوجيـا

الجامعات في .واالتصاالت

مبادرات هيأوهناك الحدائقخرى الذكيـةالتكنولوجيإطالق األهرام قرية مثل تسـتهدفة التـي
واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا الحاثواستحدمشاريع عنهالذي)٤٧(المصرياتضنابرنامج إنشـاءنجم

الشرقية. ةتكنولوجيحاضناتعدة محافظة في اتصال مراكز عدة استُحدثت ذلك، إلى مـنبـدعموإضافة
اإلنمائي المتحدة األمم .برنامج

الأما والتطوير،بمشاريع زالتحث امحدودفما في وة منلجامعات والب)٤٨(بحثالمعاهدقلة مـن، د
أك بينبتعاون القطاعالر وين هذهخاصالعام مثل المستقبليةلدعم .المشاريع

                                                      
)٤٥(/eg.gov.mcit.www://http.

)٤٦(E/ESCWA/TECH/2001/4ذكره سبق مرجع ،.

عام)٤٧( في به العمل .١٩٩٥بدأ

)٤٨(E/ESCWA/TECH/2001/4ص ص ذكره، سبق مرجع ،٧٩-٧٨.

التفاعالوجود
ل

التحوالمعامالت
ل

متوفر :جيد : :المصطلحات غير منخفض :

المرحلة
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اإللكترونيةو الحكومة مبادرات في الرئيسيون :همالمساهمون

االتصاالت)١( المعلوماتتكنولوجياووزارة

ودعميعمل المعلومات االتصاالتاتخاذمركز ووزارة والـوزارات،المعلوماتتكنولوجياوالقرار،
الجديدة المبادرات على إلىاألخرى تسعى الحكوميالتي المحتوى ابرمجة باستخدام االرتقاء إلنترنتبهدف

ال إلدارة العمليات .الحكوميةمؤسساتوتنظيم

ودعم)٢( المعلومات القراراتخاذمركز

المركز هذا عاماستحدث التالية١٩٨٥في الرئيسية :)٤٩(لألهداف

االجتماعيةساندم-أ التطور في القرار صنع ؛االقتصاديوعملية
وإلنشاءكوسيطالعمل-ب أساسية فيمعلوماتصناعةبنية ؛مصرية
قاعدةيطوت-ج الوطنيةمجرلبلر العاليةوالصناعاتيات التكنولوجيا . ذات

اإلو ودعم٥طاريصف المعلومات مركز طريـقفـيةرئيسـيالالقراراتخاذمساهمات مشـروع
.مصرفيسريعالمعلوماتال

المعلومات-٦طاراإل طريق سريعالمشروع

ودعمبدأ المعلومات لالقراراتخاذمركز المصريالتابع الوزراء تأسيسالعملمجلس المعلومات"لمساندة طريق
إطار. "مصرفيسريعال المشروع،وفي بهذا العمل تجريبيةبدأ شبكات :عدة

السياحةش- الفنادق،تقدم: بكة عن األساسية السـياحيةالمطاعم،والمعلومات السـفر،ومكاتـب،والجوالت
النقلو موتتضمن؛سياحيةالمعالمالو،شركات البحثحركاتعدة السـياحالقواعدضمنتسهل .  ةيبيانات
(www://http)/net.egnet.tourism.؛

 
نظام- المتطورموقع لل: المكتبة محركاً باتقدم ابحث ضمنلعربيةللغتين الببليوغرافيـةواإلنكليزية السجالت

مصر١٥٤ـل في ؛).www://http/net.egnet.tourism.  (مكتبة
 

الصحة- ال: شبكة ومخـابر األدويـة، وشركات واألطباء، الصحية، المراكز عن معلومات تحليـل،تتضمن
األطباء بيانات قاعدة في البحث إمكانية يتيح محركاً وتضم  .()/eg.gov.idsc.library.www://http؛

 
الحكومـة- مصـر: شبكة فـي اإلداريـة المؤسسـات عـن األساسـية اإلحصـائية المعلومـات تقـدم

)/eg.gov.idsc.ipgd.www://http(.
____________

 .eg.gov.idcs.www://http:المصدر

                                                      
)٤٩(eg.gov.idsc.www://http.
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اإللكترونيةعنملخص)ج( الحكومة

رؤيةت والمـواطنينفيلكترونيةاإلحكومةالتركز الحكومـة بين العالقة تعريف إعادة على ،مصر
لالمصروتضع وطنية .المعلوماتوتصاالتخطة

عامف تكنولوجيـاحـولاألولالوطنيمؤتمرالالقراراتخاذدعمومعلوماتالمركزنظم،١٩٩٩في
الحكومةالمعلومات وعرضت المعلوماتخمسيةخطةً، تكنولوجيا مصرولتشجيع في ذلك.  االتصاالت وبعد

هي جديدة وزارة الحكومة وتصاالاالوزارةاستحدثت المعلوماتت إدارةتكنولوجيا إلـىبهدف مصر انتقال
المعرفة عامو.  مجتمع خصص٢٠٠٢في وتصاالاالوزارةت، المعلوماتت دوالرمليـون٣٣٨تكنولوجيا

القطاعاللتطوير سبيلخاصالوعامين بإمكان. )٥٠(يمصرالمجتمعالتحديثفي الحكوميةوأصبح اإلدارات
الوطنيةقيتنسال البوابة خالل من بينها .eg.gov.hokomaal.www://http: فيما

مبادرة إطالق عن مصر لتبالتعاونلكترونيةاإلحكومةللأعلنت ميكروسوفت شركة البنيـةأمينمع
لتحسين التقنية بيناألساسية والتعاون الحكومية الحكوميةالخدمات شركةستو.اإلدارات مايكروسـوفتقدم
ل االستشارية اإللكترونيةدعمالخدمات الحكومة االتفاقيةفيمبادرات مدة خالل .مصر

اإللكترونيةؤمسوتقع الحكومة مشروع عاتقولية المعلومـاتعلى وتكنولوجيـا االتصاالت . وزارة
األخرىو تشاركالوزارات المشروعالتي هذا في اإلدارية،ةوزارهيأيضا للتنمية العـدل،ووزارةالدولة

والطاقةوزارةو،الماليةووزارة خطةًاقترو. الكهرباء المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة وطنيةحت
العامين المحليةتنفذها٢٠٠٣و٢٠٠٢لفترة أتمتـةوتتضمن.  الشركات المقترحة الالخطة خـدماتبعـض

التوثيق،: )٥١(مثل العقارات،ومكاتب لجنة األومكاتب المدنيةمكاتب العقارية،ائبالضرتحصيلنظمو،حوال
القنصليو .المحاكمو،ةالخدمات

أولويوعلى المصريةاتقائمة رئيسيةالحكومة مشاريع :)٥٢(ثالثة
 

ل)١( وطنية أرقام المواطنينإصدار ؛كل
األر)٢( ملكية ؛الزراعيةيضاتسجيل
الحكومية)٣( المؤسسات تمكن التي المشاريع اتنفيذ المعلومـاتاستخدمن تكنولوجيا م

.ليةابفع

عام نهاية المحافظات٢٠٠٢وفي من محافظة لكل والعشرينأصبح اإلنترنـتالست علـى ،وجود
الست الوزارات التالية.  وكذلك المشاريع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة :وأنجزت

                                                      
)٥٠(html.egovernment/ict_stories/themes-wsis/spu/osg/int.itu.www://http.

)٥١( /eg.gov.mcit.www/:/http.

)٥٢(html.national_plan/eg.gov.mcit.www://http.
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لالمشروعافتتحت٢٠٠٣فبراير/شباط٢٠في)١( والتصاالتهام السـلكيةالسلكية
الخطوطاألقصر،مدينةفي عدد فـيخـط٠٠٠٢٨الهاتفيةفأصبح وتخطـط ،

لتركيب بنحوخط٤٠٠٧٠المستقبل كلفتها مصـري١٥٠تقدر جنيـه . مليـون
ل حداً يضع التوسع المدينةوهذا في االنتظار زيادةالوزارةسعىتو. )٥٣(قوائم إلى

إلى ليصل الهاتفية الخدمات انتشار المائة١٧معدل عامبفي ؛)٥٤(٢٠٠٦حلول

المعلومات٢٠٠٣مارس/آذار٣في)٢( وتكنولوجيا االتصاالت وزارة اتفاقيةًأبرمت
شركة المصريةمنحلأوراكلمع تسـعيرالحكومة وخـدماتشـروط خاصـة
اإللكترونيةواستشارية الحكومة لمشاريع لذلك،و. تقنية المؤسساتنتيجة ستحصل

والم اإلدارية األعمال في متخصصة برمجية حزم على شـركةالحكومية من الية
هيو. أوراكل االتفاقية مـعهذه أوراكـل شـركة توقعها نوعها من اتفاقية أول

أوروبا في ووحكومة األوسط ؛)٥٥(فريقياأالشرق

الوزارة)٣( و٠٠٠٥تدريبقررت المعلومـات، بتكنولوجيـا فـي٧٠٠مخـتص
االتصاالت إلـىتكنولوجيا وصـوالً فـي٠٠٠٢٥–٠٠٠٢٠سنوياً، مخـتص

ــاتتك المعلومــــــــــــــ ــا نولوجيــــــــــــــ
تكنولوجيا٥٠٠٣–٠٠٠٣و في ؛تصاالتاالمختص

الوزارتبن)٤( مبادرةت االحيثبمجانية،النترنتاإلة كلفة باإلنترنـتتوازي تصـال
المحلية المكالمة  .كلفة

ل)د( اإلجمالي مصرالتقييم في اإللكترونية لحكومة

سبق مما فييتبين نشيطة كانت مصر اإللكترونيـةمتطويرأن الحكومة امتلكـتشاريع إذ رؤيـة،
اإللكترونيةوأنجزتواضحة الحكومة حلول لتطوير األولى أنو.  )٩شكلالنظرا(المرحلة سـتمرتينبغي

جهود أينتقاللالهافي الثانية، المرحلة الإلى في. تفاعلمرحلة األمية معدل أن زالمصرإال أعلىمنما
المنطقةمعدالتال فهوفي مـن٤٤,٧العربية، أكثـر عمـرهم الـذين السكان بين المائة ،)٥٦(سـنة١٥في

تطبيقات نشر اإللكترونيةويعرقل .الحكومة

مصرلكترونيةاإلحكومةالمرحلة-٩شكلال في

                                                      
)٥٣(248=asp?rs_id.pressreleases_details/eg.gov.mcit.www.

)٥٤(462=asp?rs_id.pressreleases_details/eg.gov.mcit.www.

)٥٥(pressreleases/eg.gov.mcit.www.

آسيا،)٥٦( لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة المتحدة، األمم االجتماعيةمنظمة والمؤشرات اإلحصاءات العـددمجموعة ،
نيويورك، ص٢٠٠٢الخامس، ،٣٥.

التفاعالوجود
ل

التحوالمعامالت
ل

متوفر : جيد ::المصطلحات غير منخفض : 

المرحلة
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المؤلّف:المصدر .إعداد

فيتعزيزنموذج-هاء األعضاء الدول في اإللكترونية سكوااإلالحكومة

تنفيذي نموذج نجاح اإللكترونيةتوقف الحكومة تلبيـةحلول فـي نجاحه المـواطنينعلى حاجـات
اإل. والشركات الشروط أخذت الحسبانقليميةوإذا المقترحيستهدف،في الطريق وخريطة وضعالنموذج ان

استراتيجية فيتراعيخطة األعضاء الدول .ظروفهوسكوااإلحاجات

التنفيذنموذج-١

الم النموذج مبادعروضيقترح اإللكترونيةرتنفيذ الحكومة التاليةوفقات :التوجهات

القطاعية؛ولوياتاألتبين)أ(
العمل؛بناء)ب( إطار
البناءاختيار)ج( .كتل

القطاعيةف الوطنيةتؤخذاألولويات السياسة ممن وبعضها تحقو. ١٠الشكلفيوضح، هذهييمكن ق
منخمناألولويات تشكيلة ضمنالل تصنيفها يمكن التي البناء مجموعاتكتل مثالً،. أربع األولويات، فمن
يمكن استشارةما خالل من بوابة) عملية(تحقيقه طريق عن عليها الحصول قاعـدةتـدعمها)قنـاة(يجري
اإللكترونية(معرفة للتجارة مساعدة العمليتطلبو.  )عوامل إجراءات هندسة إعادة الم(ذلك ،)ؤسسةتطوير
تويتيح النموذج البناءهذا كتل بين الفواصل المختلفةحديد .)٥٧(للسيناريوهات

ال العقبة منهارئيسيوتكمن تعاني التي فية األعضاء الدول التمويلفيسكوااإلبعض الـالزمتأمين
اإللكترونية الحكومة وف. لمبادرات العالمية المبادرات من عدد ) ٧اإلطـارانظـر(دوليـةالمنظماتالهناك

ال مساعدة في ترغب الرقميةعلىناميةالدولالتي الهوة واالتصـاالتتطويرورأب المعلومـات تكنولوجيا
اللل في واالقتصاديةمساهمة االجتماعية تُقدم. تنمية أن شكلالمساعداتويمكن ماليةعلى قـر،منح ض،وأو
عينيةتقنيةاتمساعدأو . أو

بوضـعتحقيقبمجردو الكبيـرة الصورة إكمال في النموذج يستمر السابقة، بنـاءالخطوات كتـل
اإللكترونية القطاعيةالمؤسسة هرم. العملإطارضمنواألولويات شكل العمل إطار خمسويأخذ من مكون

الشكل.طبقات طبقات١٠ويحدد األيسرفيخمس االجانب ومن مقابللهرم طبقةيضع الكل اتبيقـتطأحد
اةنموذجيال الجانب اعلى من .لهرمأليمن

مبادرات-٧اإلطار واالتصاالتوبرامجأهم المعلومات تكنولوجيا

يلي واالتصاالتبأهمقائمةفيما المعلومات تكنولوجيا الدوليةمبادرات المنظمات برامج تتضمنها لمنطقـةالتي
أفريقيا وشمال األوسط :الشرق

ينظمهاInfodevبرنامج مجموعةلذي الدولي، فيالبنك واالتصاالتالعمل المعلومات األمـملـدىتكنولوجيا

                                                      
المتحدة)٥٧( المملكة في الوزراء رئيس نائب ،gov@local-eمكتب

.”egov/consult/uk.gov.odpm.regions-local. www” ntgovernme-Towards a national strategy for local e:  تقرير
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برنامج بينMEDAالمتحدة، األوروبيللتعاون المتوسطاالتحاد حوض منظمةودول وا، الميـدانلتعاون فـي التنمية
تكنولوجياتو،(OECD)االقتصادي الـدوليوبحثالمركز،(GICT)العالميةتاالتصاالومعلوماتالقسم التطـوير

IDRC)(،واالقتصادية،والصندوق االجتماعية للتنمية ووالعربي للتنمية، اإلسالمي الوطنيـةالالبنك لـدولمبـادرات
الثمانية .المجموعة
___________

المؤلّف:المصدر .إعداد

ل-١٠شكلال المقترح اإللكترونيةالنموذج لحكومة

المحلية• الخدمات
الوب • مواقع
الرقمي • التلفزيون
الذ • كيةالبطاقات
النقالة •  التكنولوجيا
التخصصية • البوابات

المؤسسات تطوير األعمال محفزو النفاذ قنوات
المعامالت

اإللكترونية • القيادة
التغيير • إدارة
المشاريع • إدارة
العمل • إجراءات هندسة إعادة
اإللكترونية •  المهارات
والبيع • التسويق

المستندات• وحركة اإللكترونية الوثائق إدارة
النقالةتكن • الجغرافية المعلومات أنظمة ولوجيا
الزبائن • مع العالقات إدارة
المعرفة • إدارة
األراضي • ملكية بيانات قاعدة
إنترانت •
إكسترانت •
المالية •  األنظمة
البشرية • الموارد  إدارة
الم •  متلكاتإدارة
بعد • عن والعمل المكتبية األنظمة

المعلومات • تقديم
العائدات • تحصيل
األرباح • تقديم
المنح • تقديم
 االستشارات •
التعليمات •
والموارد • المواعيد حجز

 والدروس
التزود •
المجتمع • إلى الولوج تأمين

وقائمة النموذج بناء عناصر
الممكنة الحلول من نموذجية

القطاعية األولويات

العمل إطار

الشبكي االقتصاد إلى الوصول هي األولى األولوية

اإللكترونية الحكومة

النساءزيادة مشاركة
العاملة القوى في

في البطالة تخفيض
الريفية المجتمعات

التمويل لتأمين الحاجة

التمويل تخصيص
والميزانية

الشراكة عالقات الخاص القطاع

المعايير
البيانات ونماذج البيانات

التشريعية السياسات

والتجارية والتنظيمية

الشبكة، قوانين
الرسوم تخفيض

التحتيةالب نية
الوطنية

الولوج عقبات تخفيف

إللكترونية الدعالقيادة
م
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األولوياتالعرف ومناطق رؤية

والدولية اإلقليمية والمنظمات الحكومية غير والمنظمات الخاص القطاع مع جيدة بعالقات احتفظ

اإللكترونية الجاهزية قيم

السياس والرغبة اإللكترونية القيادة عن يةابحث

الدخول نقطة لتكون الصحيحة المشاريع اختر

واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على المعتمدة المشاريع وأِدر خطط

الحكومة تبديها التي المعارضة على تغلب

القياس نتيجة وأعلن التقدم مقدار قس

الطريق-٢ اإللكترونيةخريطة الحكومة استراتيجية لتعريف

هذه الطريق خريطة الالتوضح استراتيجيةمرجعيةنقاط المشاريعاإلحكومةاللتعريف وتنفيذ لكترونية
بها الشكل. المرتبطة الطريق١١ويبين لخريطة الرئيسية الثمانية .)٥٨(المقترحةالمكونات

الحكوم-١١شكلال لمشاريع الطريق اإللكترونيةخريطة ة

اإللكترونيـ: المصدر بالحكومـة المعنـي العمـل فريـق الدولية، للسياسة الهادئ المحيط دول النـاميمجلس العـالم فـي ة
“Roadmap for e-government in the developing world”نيسان .٢٠٠٢بريلأ/،

                                                      
)٥٨(”Roadmap for e-government in the developing world”،ذكره سبق .مرجع
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األوةرؤيالفيعرت)أ( ولوياتوضع

يشاركيينبغ المهمـةأن هذه الحكوميـولؤوالمسـواألعمـال،ورجـالن،والمواطنـفي ن،ون
غيرو اإللكترونيةو،حكوميةالالمنظمات الحكومة رؤية بتخطيط المعنيين من الر.  غيرهم أنؤيةوهذه ينبغي

األهدافتنبثق لمن للمجتمعالكبيرة العاجلة األهداف أيضاً تُمثل وأن الو،لحكومة، للمعنيـينالرأي . مشـترك
تكون مثال،لكترونيةاإلحكومةالرؤيةفقد المالحكوميالمحاسبةتقوية، تجاه اإلطـار(جتمعة قـدو،)٨انظر

الحكومة أولويات التكون الفسادزيادة محاربة أو القضائي القطاع في التـيومن. شفافية النموذجية األهداف
بها :المجتمعيهتم

الخدمات)١( المواطنينمقدمةالتحسين ؛إلى

و)٢( إنتاجية الحكوميةاأداءتحسين ؛لمؤسسات

القالتقوية)٣( القضائينظام وانين؛وتطبيق

الهامة؛قتصاديةاالقطاعاتالدعم)٤(

المعيشالتحسين)٥( المحرومةيمستوى ؛للمجتمعات

الحكم)٦( الالسليمتقوية المشاركة .جماهيريةوتوسيع

مصرفيلكترونيةاإلحكومةالرؤية-٨اإلطار

رؤية والمواطنينفيلكترونيةاإلحكومةالتركز الحكومة بين العالقة تعريف إعادة على ب. مصر مصرتدأفقد
شفافية المتعلقةبتعزيز الحكوميةباإلجراءات مثالً،اإلدارات ومنها تسجيل، علىالوالدات،إجراءات شـهادةوالحصول

بحيثالوفاةةدوشهاالوالدة اإلجراءات، تلك شفافيةأصبحت فـوراًأكثر عليهـا الحصول يستطيع مواطن مـن(وأي
خط خالل" ساخن"هاتفخالل من الطريقة،وب). اإلنترنتأو المواطنينتبمصربدأتهذه التقليديةقوية الطريقة وإزالة

.معهمولونؤالمسبهاتعامليالتي
_______________

ذكره”Roadmap for e-government in the developing world“:  المصدر سبق مرجع ،.

اإللكترونيةيقيت)ب( الجاهزية م

الجاهزية تقييم أصبحتاإللكترونيةيفيد مدى أي إلى تحديد جاهزفي عـالمةالحكومة إلى لالنضمام
واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطوير مبادرات وتولي تقـديرهناكف. الشبكة أدوات من الجاهزيـةعدد

التي تاإللكترونية انتشارريطوجرى مدى لقياس واالتصـاالتها المعلومـات المجتمـعتكنولوجيـا فـي
.)٥٩(قتصاداالو

                                                      
على)٥٩( أدواتللحصول اإللكترونيـةتقيـيمقائمة المختلفـةالجاهزيـة الطـرق الموقـعومقارنـة مراجعـة : يمكـن

html.oolst/ereadiness/org.bridges.www://httpتقريـر “Readiness Assessment Models Final -Comparison of E: عنـوانبorg .Bridges؛
draft"اإلصدار .٢٠٠١مارس/آذار١٤،2.13،
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القيادة)ج( الاإللكترونيإيجاد واإلرادة ةسياسية

وجود السياسية باإلرادة نشيطة،يقصد سياسية البشرية،ماليةالمواردالتخصيصوقيادة الجهود وبذل
المؤسساتتنسيقوال،ةكافيال وبين السياسال، اإللكترونيةعرتُو. ةيتغييرات القيادة تتمتـعف حكيمة قيادة بأنها

التالية :بالخصائص

تخولهاسلطةال)١( وتأمينالتي اإللكترونية الحكومة مشروع لذلك؛ميزانيةالتنفيذ الالزمة

المش)٢( دعم على عناوروعالقدرة ه؛لدفاع

مجازفة)٣( عن تنم قرارات التخاذ  .االستعداد

دخوليااخت)د( كنقطة الصحيح المشروع ر

ب البدء المفضل الحاليةمن االستخدامات واالتصاالتلتقييم المعلومات . المتاحـةلمواردواتكنولوجيا
الحكوماتإلىباإلضافةو تحتاج الذلك، وإلى المقارنة الـذيناآلنمةحينصطلب تجـاربخـرين لـديهم

تنفيذناجحة أثناء تجنبه ينبغي وما فعله ينبغي ما لمعرفة .محددمشروع،

بالذكر مروأولأنوالجدير يصبح أن يمكن ناجح ااًجمشروع المستقبليةللكل قـوةوجهود يخلق أن
السياسية اإللكترونيةالضروريةالدفع الحكومة . لمشاريع

اإللكترونيةلطيخطالت)�( الحكومة وإدارتهمشروع

تنفيذدارةاإل في النجاح مفتاح هي ما. المشروعالناجحة تتطلبه، ما ضمن تتطلب، اإلدارة وهذه
:يلي

مجموعة)١( هامعملإنشاء مشروع ؛لكل

وإعطا)٢( المشروع مدير لتسلطؤهتمكين كافية المشروعينفة ؛ذ

المشروالمعنيينإشراك)٣( يعجلعفي مما ويهمتبني، القدراتللمشروع بناء في ساعد
؛المحلية

لل)٤( مفصلة خطة امشروعوضع أولويات .لتنفيذتتضمن

خطةالرئيسيةالعناصر٩اإلطارويبين تتضمنها أن ينبغي اإللكترونيةالمشروعالتي .حكومة

التي-٩اإلطار األساسية الستة االعناصر خطة تتضمنها أن فييجب اإللكترونيةالمشروعلعمل حكومة

العمل خطة تركز أن أساسيةعلىينبغي عناصر : ستة

المضمون- التطبيقات: تطوير تطوير المفتوحة،واعتماد،ويتضمن متطلباتالمقاييس المحلية،وتحقيق اللغة
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اإللكتروني؛وسائلواالستخدامأدلةووضع التعليم

)تابع(٩اإلطار

تنفيذ: الكفاءاتبناء- وإعدادينبغي التدريب البشريةبرامج المستويات؛علىالموارد كل

الربط- ال: تحقيق تكون أن االتصـالشبكاتينبغي وشـبكات اإلداراتباإلنترنـتالمحلية لكـل متاحـة
ذاتو ؛الصلةالمؤسسات

ال- بالشبكةقوانينسن تقديم: الخاصة ييستهدف الـذي القانوني الحكومـةاإلطار سياسـات أهـداف سـاند
ومشاريع ؛هااإللكترونية

ا- مع التخاطب تأمين: لمواطنواجهات مناسبيلزم وصـولقنواتمنمزيج لضـمان الخـدمات تقـديم
إلى اإللكترونيةالمستخدمين .الحكومة

المال- تينبغي: رأس اإللكترونيةحددأن الحكومة عمل االمثـلات،اإليرادتدفقخطط أوكلفـة سـتخدام،
الميزانيات،االشتراكات المالي،أو التوازن تحقيق في ستساعد .التي

____________
ذكره”Roadmap for e-government in the developing world“:  المصدر سبق مرجع ،.

المقاومةال)و( على تبديهاتغلب الحكومةالتي

الحكومةيبدي لموظفو مقاومة العموماً فيمشاريع األعضاء الدول في اإللكترونية .  سـكوااإلحكومة
الرئيسيةولعل هيلاألسباب المقاومة االقتصـادي،وسياسي،النتماءاالهذه االسـتقرار فـرصوعدم قلـة
ال،العمل ا. المؤهلةكفاءاتونقص المقاومة١٠إلطارويبين هذه مثل مأسباب قـرارالصانعيةساعدبهدف

ال األخطار تخفيف عملهمفي بخطط .مرتبطة

الحكومة-١٠اإلطار موظفي مقاومة اإللكترونيةإلدخالأسباب الحكومة

اإللكترونية الحكومة إلدخال الموظفين مقاومة أسباب أهم :من

التكنولوجياخوفال- تفقدهم أن ؛عملهممن

خسارةخوفال- بهاوالسلطةمن يتمتعون التي الحاليالمكانة النظام ؛في

مع- التأقلم منالتكنولوجياعدم إذاوالخوف اآلخرين أمام أغبياء سيبدون سليمةايستخدموهلمأنهم ،بطريقة
الظاهرة هذه البعض ؛"التكنولوجياصدمة"ويدعو

العمل،خوفال- من مزيداً التكنولوجيا ترتب أن الردمن رسائلمثل اإللكترونيعلى ؛البريد

يحأناالعتقاد- لن مهم أي إذاكسبققوا المهني الصعيد معتأقلمعلى ووا الجديدة، أيالتكنولوجيا يخسروا لن
رفضواشيء ذلك؛إذا

من- فرصالقلق دخلتضاؤل على .شرعيغيرالحصول
__________
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ذكره”Roadmap for e-government in the developing world“:  المصدر سبق مرجع ،.

الوضع،و هذا اإللكترونيةقادةيحتاجلمعالجة فهمالحكومة وراءاألسبابإلى ثـمالمقاومـة،الكامنة
ال لمصادرتحديد خطةالمحتملة وابتكار لوتتكون. لمقاومة، النموذجية المشكلةمعالجةاالستراتيجية مـنهذه

التالية :العناصر

موظفياشرإ)١( اإللكترونيةالك الحكومة مشروع مراحل كل في إلىو،حكومة ضمهم
وعملمجموعة إلـىالمشروع األعلـى المناصـب ذوي إدارةالموظفين فريـق
أعضاءف،المشروع الحكومـةمناختيار مشـروع في للمشاركة الحكومة موظفي

والذكاءهواإللكترونية األهمية غاية في ؛إجراء

على)٢( اإللكترونيـة،الحرص الحكومة مشروع هدف أنشرح علـى تأكيـد مـع
هدظفينالمو لليسوا فكلمالفاً المشروعتغيير، الحكومـةتغيرتطور مـوظفي فهم

؛همتوقعاتواختلفت

ب)٣( القدرات لكيبناء المشروع حياة دورة خالل الحكومة موظفي منتدريب يتمكنوا
واكتساب الجديدة لمـوظفف،التغييـراتمعتأقلمالالمهارات المبكـر يالتـدريب
اختالحكومة يجري لالذين أمجموعةيارهم يـالعمل المشـروع إدارة فريق وفرو

المستخدمين، أوائل من الحكومـةيتدرودفعة موظفي العاليـةب المراكـز ذوي
منهمولينؤوالمس فمعرفينموظفيجعل المعرفةيين، فـيعنصرهيإدارة أساسي

 .لكترونيةاإلحكومةال

مقدارياق)ز( وس ائجنتالنعالإالتقدم

الختعنى األساسيةبطوةهذه األداء :مشروعللةناجحالإلدارةلمؤشرات

ال)١( التقدمالمرجعيةنقاطوضع الم: لقياس التياالجتماعاتنتائجخرجات،التواريخ،
على الحصول المشروع؛حولمالحظاتتستهدف

النجاح)٢( أخبار ونشر و: تخطيط النجـاح، لقياس واضحة إلعالنهـا،خطـطرق ط
ــائج فالنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلة ذات تكون أن العامينبغي إعـالن،بالصالح فـي التـأخر عـدم ينبغي كما
المبكرة؛اإلنجازات

الكلفة: اإلجمالياألداءلقياسمعاييروضع)٣( والحكومـة،بالنسبةتقليل للمـواطنين
الحواجز، يمنطقةالتقليل تغطيتهاهدفالتي إلى المتوخـاة،المشروع ،السـرعة

التق األداء ).الوثوقيةو،الحجموسرعة،ال(نيةمعايير

الخاص)ح( بالقطاع والدوليةوالعالقة اإلقليمية والمنظمات الحكومية غير المنظمات
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واالتصاالتالطرفالحكومةليست المعلومات تكنولوجيا مشاريع في الجـدول(الوحيد ،)٥انظـر
الخاص،فمؤسسات الحكومية،والقطاع غير اإلوالمنظمات والدوليةالمنظمات رئيسيةقليمية أطراف فيهي

شريكةهذهتنفيذ اعتبارها وينبغي .المشاريع،
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الخاص-٥الجدول القطاع الحكوميةومساهمة غير والدوليةالمنظمات اإلقليمية والمنظمات
اإللكترونيةفي الحكومة مشاريع

الحكومية غير والدوليةوالمنظمات اإلقليمية المنظمات الخاص القطاع
التمويل- ؛تقدم
وتقدم- ؛التقاريرالدراسات
ال- دور فيتؤدي تحتاجكثيرةمواقفوسيط

لمشاريع المبادرة يطلق من الحكومـةإلى
اإللكترونية؛

المساعدة- .ةالتقنيتقدم

وإدارةيقدم- التقنـي التنفيـذ فـي الخبـرة
المشروع؛

المشروع؛- مراحل كل في يشارك
القدرات- ستالميبني التي والوطنية تابعحلية

حياته دورة خالل الحل وتطوير ؛صيانة
و- فعالة حلوالً ويقدم االحتياجات ةمؤثريفهم
.

المؤلّف: المصدر .إعداد

الرئيسية-واو تواجالعقبات اإلسكواهالتي في األعضاء الدول ها
قدرات بناء اإللكترونيةفي الحكومة

في األعضاء الدول تعاإلتواجه أن يمكن عقبات تطبيقاتقوسكوا في اإللكترونيـة،التقدم الحكومة
يلي العقباتوفيما هذه :بعض

غير-١ التعليم أو .المناسباألمية

العالية-٢ االكلفة إيصال على تترتب واالتصاالتلاألساسيةلبنيةالتي المعلومات تكنولوجيا
البعيدةإلى .االتصاالترسومو،المناطق

وتعرقل-٣ والثقافية والتنظيمية الشخصية العوامل بسبب .سياسيةالالتنفيذ

الوةالقانونيالبنية-٤ لاالعتماد اإللكترونيبواباترسمي .الدفع

ا-٥ بين التوافق حديثًاعدم المنفذة .المختلفةؤسساتالملدىلنظم

المواطنخصوصية-٦ .وسريتهامعلومات

.العربيالمحتوىتطوير-٧

الوعي-٨ النقص من كثيراً النتماء المحرومـة،نيمواطننتيجة االجتماعيـة الشـرائح إلى
بالتالي إدراكهم والفرصوعدم يقدمهاالفوائد المعلومات،التي علـىأولويـاتهموتركزمجتمع

والسكنا النقل مثل األساسية .لحاجات
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اإللكترونية-ثانياً التجارة

اإللكترونية-ألف التجارة مفهوم

اإللكترونيةنظورم-١ التجارة
 

اإللكترونية تعبيرالتجارة بهعامهي نوعيقصد الأي العمليات أو األعمال تيةتجارمن تعلـقالتـي
وب السلع مداتبادل على األرالخدمات أيام وطوال اإلنترسبوعاليوم وبواسطة اإللكترونيـةنت، هـيالتجارة

جديد عمل بهاالطريقةاًجذرييغيرنموذج تتعامل .التجاريةالمؤسساتالتي

المعامالت اتخذت الزمن، من مكلفـةًلكترونياإللدابتالشكلاإللكترونيةولفترة وكانـت للبيانات،
والصيانة التشغيل حيث ال،من البائعميتطلبللبياناتلكترونياإللدابتألن رقمـيون اتصال إعداد الزبون

منتصف. مخصص مباشرة،التسعينات،وفي اإلنترنت تسويق بعد اإللكترونيةظهرت، تـزودالتيالتجارة
بوسيلة متنوعـةإلجراءوسهلةرخيصةالشركات تجارية اإلنترنـتاتصاالت التجـارةو. باسـتخدام أدت

اإللأيضاًاإللكترونية األسواق تطوير حيثإلى الكترونية ويجتمع معالزبائنموردون .اًالمحتملون

اإللكترونيو التيالسوق العالميجتالمنطقةيهة، للسوق الرقمية علـى،ةارة تقتصر تعد نمـوذجلم
الذي اآلنية منيصلالمناقالت والبائعينبعضاً بلالمشترين ذاتالبسيطةالمالءمةمنتتطور، الشبكات إلى

المضمو الو. )٦٠(نةالقيمة اتطور١٢شكليوضح في األعمال اإللكترونيقيمة .ةلسوق

قيمة-١٢شكلال اإللكترونياتطور لسوق

المضمونة القيمة شبكات

المعرفة          التعقيدشبكات

المضافة القيمة خدمات

السلع تبادل

القيم تبادل
.Warren, D. Raicsh, The E-Marketplace: strategies for success in B2B e-commerce, p. 33, ISBN 0-07-136123-5:المصدر

                                                            
)٦٠(The E-Marketplace: strategies for success in B2B e-commerceص ذكره، سبق مرجع ،٣٣.

المضمونة القيمة شبكات

المعرفة تبادل

الهجينة النماذج

الشراء أو البيع عبر التبادل

والمقا المنتجات يضةدليل
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اإللكترونيةو التجارة منتغطي مناعدداً المختلفة، للمستهلك،البيعمواقعألعمال موقعمثلبالتجزئة
Amazon.comبمواقع مروراً العلني،الموسيقى، موقعeBay.comعموقلمثوالمزاد أعمالإلى،MP3.comأو

التجارالمبا الشركاتلةيدالت بين الخدمات أو الجدولا(لسلع الماضـية،وخالل). ٦نظر الخمس السنوات
بسرعةنمت اإللكترونية لوكبيرةالتجارة المتوقع النمومن يهذا حتىأن أو فيالمتوقعمنو. يتسارعستمر

تزولمستقبللا والفاصلةحدودالأن اإللكترونية التجارة اإلنترنتالتقليديةالتجارةبين على االعتماد زيادة مع
ال إجراء .عملياتفي

اإللكترونية-٦الجدول التجارة تطبيقات

المادية المعلوماتالمنتجات
زبون إلى شركة من ــيب،التجارة والحواس ــة، المدمج ــراص األق ــب، الكت

الرياضيةوالتجهيزاتواألدوات،
واآلنية واألخبار، البورصة، معلومات

شركة إلى شركة من التشغيلالتجارة وموارد السفرالتجهيزات، وحجوزات البرمجيات،

.Paul, May, The Business of E-Commerce: from Corporate Strategy to Technology, p. 80, ISBN 0521 77698 8: المصدر

افوائد-٢ إللكترونيةالتجارة
 

عرض يلي بالفوائدللفيما اإللكترونيةاتبيقطتمرتبطة عامالتجارة :بوجه

التنافسية)أ( السوق توازن وصولتبتحديد إلىأمين السوق؛المشاركينجميعالمعلومات في

ا)ب( األعمال عائدات لةيلتجارزيادة ة؛جديدأسواقإلىهاوصولنتيجة

األعمال)ج( عليهم؛ةيتجارالزيادة المحافظة طرق وتعزيز الحاليين الزبائن مع القائمة

وبتخفيضالكلفةتخفيض)د( بإدارةالالنفقاتالمخزون التسويق؛والطلباتمرتبطة

السوقيتحس)�( معرفة زبـونتوافقتتسويقطرقباستخدامن كـل بيانـاتمع قاعـدة وبنـاء
الزبائن صفات لديوعاداتتتضمن هم؛الشراء

تقديمتحسين)و( إلىطريقة والمعلومات والالخدمات الشكلا(نيمستهلكالشركات ذيلـا١٣نظر
اإللكترونييعطي التجارة قيمة لسلسلة كاملة .)ةصورة

اإللكترونية-١٣الشكل التجارة قيمة سلسلة

.”Stuart Feldman, IBM institute for advanced commerce, “e-commerce trends, technology, research directions:  رالمصد

اكتشاف
المنتج

خدمات
الزبائن
والدعم

تنفيذ تخطيط
الطلبات
والتوريد

مناقشة
الشروط

الفواتير إدارة
والدفع

الطلب
استالم
المنتج

تقييم
المنتج

القيمة دفع

تحديد
أولوية

لطلبا
الطلب تطويرتلقي

مقلدات
التسويق

عن البحث
أسواق

للمنتجات

للمستهلك بالنسبة

للمنِتج بالنسبة

مناقشة
الشروط

خدمات
الزبائن
والدعم
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اإللكترونيةقادة-٣ التجارة

يحثونرئيسيقادةخمسةهناك نماذجعلىالشركاتين لكـيأعمالتبني اإللكترونية تحقـقالتجارة
الشركات وهيتنافسيةيامزاهذه العالمي المستوى :على

ب: اإلنترنت)أ( األستزود والمتاحةالبنية االنتشار الواسعة بيئةاسية طريق عن الناس ةسهللمعظم
صيغةاالستخدام إلى للبيانات اإللكتروني التبادل مجرد من االنتقال لكترونية؛اإلتجارةالتتيح

اتستهدف: العولمة)ب( في الجديدة إزالةالالقتصادالتحوالت العالمي التجاريـةجميـع حـواجز
و قطاالتقليدية األدفع علىعمالع االعتماد لكإلى التكنولوجية فـياالبتكارات انتشـارها يتسع االقتصـادي

آخرالعالمي توجه وهناك االنتشار، العولمةواسع فـيوفي يأخـذ الذي المحلي، العالمي االقتصاد به يقصد
المحلية السوق متطلبات والثقافية(الحسبان والقانونية االجتماعية المتطلبات ؛)ومنها

الإزاء: )٦١(الفكرية)ج( الفكريـة،متعاظمالدور الملكيـة وحـق الملموسة غير تصـبحلألصول
التقليدية والخـدماتمادية،سلعلصناعاتمجردمنأكثرالصناعات والمنتجـات التجارية العالقات وتحقق

المعلومات على جديدة؛يامزاالمعتمدة تنافسية

المشهد: االفتراضية)د( تنظيمـيشركاتاليدفعباطرادةمتغيرالسوق هيكـل اعتماد أكثـرإلى
البقاءفرصلبسرعةواالستجابةةًنومر مجرد الحاالت بعض في أو النمو من المزيد لتحقق هـذهو. السوق،

األمثلالمرونة النحو على ؛"افتراضيةمنظمة"فيتتحقق

العالق)�( حالياً: اتتسويق الكمي اإلنتاج أسلوب بيواجه يتمثل المتناميتحدياً الالطلب خدماتعلى
ال عن. الخاصةمنتجاتأو الزبائن أكثرومنتجاتويبحث المنتجاتخدمات عن عوضاً التقليديـةخصوصية

.العامة

اإللكترونية-٤ التجارة مبادرات التجارينموذجوفقتصنيف العمل

اإلنترنتؤديست ظهورتجارة جديدةإلى عمل النماذجو. نماذج رئيسيةتقسمهذه أصناف ثالثة :إلى
شركة وشركة-إلى-نموذج شركة، و-إلى-نموذج زبونمستهلك، هـذو. زبـون-إلى-نموذج الفقـرةهفـي

ال لهذه الثالثةاستعراض التجاريةنماذج بينهوللألعمال الرئيسية .االختالفات

شركة)أ( شركة-إلى-نموذج

ال إلى النموذج هذا إلكترونياًاشركاتيشير المنتجات تبيع شـركاتإلـىهاخـدماتقدمتالتيأولتي
المستهلكين إلى وليس أنو. أخرى شركةبما اإلنترنت،شركة-إلى-نموذج استخدام على مـااًفكثيـريعتمد

ل منشركاتليمكن اآلالف أو المئات مع تتعامل إماالشركاتأن زبـائناألخرى، مـباعتبارها .  ودينزأو

                                                            
)٦١(The Business of e-Commerce from Corporate Strategies to Technologyص ذكره، سبق مرجع ،٢٣.
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هو معالواضحةيازاماليظهرإلكترونياًالمناقالتذهتنفيذ بالمقارنة اإللكترونية ،التقليديـةالطرائقللطرائق
مالءمةو،أرخصوأسرع،فهي .أكثر

شركة نموذج تعتمد التي اآلنية األسواق فئةأيضاًشركة-إلى-وتصنف هما األسواق، من فئتين ضمن
واألسواقاأل األسواقفقية اعتماداًالرأسية،فئة المتوقععلىوذلك المعتمـدةسـوقالفيف. الزبون األفقيـة

شركة نموذج مختلفة؛،شركة-إلى-على صناعات ذات شركات بين التجارية المبادالت سـوقالفيوتجري
شركة نموذج على المعتمدة ال،شركة-إلى-الرأسية المبادالت تيتجارتجري شركات بين فـيعمة المجـالل

نفسهالصناع يتوافق. ي لسلسلةمععادةًوهذا المتنوعة .التزويدالمراحل

الشكل وفقمفصالًهيكال١٤ًويعرض شراء إنشركة،-إلى-شركةنموذجلعملية هذامراكزويبين
مجموعاتال أربع في تصنف :)٦٢(هينموذج

الصيانة)١( والومراكز ل:تشغيلاإلصالح نظامية شراء طلبات إعداد األسواقمنخالتدلممهمتها
األفقية؛

اإلنتاج)٢( إدارة ل: مراكز محددة شراء عمليات إجراء األفقية؛فيدخالتلممهمتها األسواق

شراءمهمتها: الفهرسةمراكز)٣( عملية المصنعةللميةمانظإعداد الرأسية؛فيدخالت األسواق

ا)٤( مكان: لتبادالتمراكز إعداد فيتالمدخالاءشرمهمتها معينةالمصنعة رأسية .أسواق

األفقي،ف المحور تصنيفعلى معيـار-إلـى-شـركةذجمانيجري وفـق تشـتريذامـا"شـركة
رئيسيانوهناك.  "شركاتال فصنفان التشغيل، ومدخالت التصنيع مدخَالت يضماهما الخامألول التيالمواد
غالباًتُ الرأسيةستخدم األسواق وفي غيرايضمالثاني؛ والخدمات الصـناعيةمباشرةاللمواد المـواد مثـل ،

السفر، مدخالتالتيوخدمات األفقيةلهي .ألسواق
 

الو تجميعالرأسي،محورعلى معيـار-إلـى-شركةذجمانيجري وفـق تشـتريكيـف"شـركة
األولىمجموال.  "شركاتال النظاميالمعروفة،عة شراءبالتوريد تستلزم الال، طريـقعـصنعةممدخالت ن

المعتمدينمسبقاًمصدقةعقود البائعين الثانيةو؛مع المحـددالمعروفة،المجموعة شـراءتسـتلزم،بالتوريد
والمنتجات الخام البائعالمواد معرفة إلى الحاجة دون محددة سوق .من

الشكل مرجعأيضا١٤ًويتضمن منضمنيةمواقع فـيربعاألمجموعاتالكل ذجمـونالمحـددة
.شركة-إلى-شركة

                                                            
)٦٢( KALPAN Steve and Mohanbir Sawhne, B2B E-Commerce Hubs: Towards a Taxonomy of Business Models, 

December 1999, p. 3.                                                                                                                                                                                   
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نموذ-١٤الشكل مراكز شركة-إلى-شركةجتصنيف
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صB2B E-commerce Hubs: Towards a Taxonomy of Business Models:المصدر ذكره، سبق مرجع ،٤.

 
شركة)ب( مستهلك-إلى-نموذج

أ للمنتجات اإللكترونية التجارة إلى النموذج هذا بـينيشير الخدمات ومسـتهلكيالو هـذهشـركة
الخدمات أو حظي. )٦٣(المنتجات المسـتهلكبمستهلك-إلى-شركةنموذجفقد مجتمـع مـن عـنينتفضيل

الشبكة مالءمته،طريق بلوقت،لوتوفيرهبسبب المقارنة علـىحلولاللكن. عاديالتسوق نمـوذجالمعتمدة
تعاني-إلى-شركة بعضفعالًمستهلك .)١١اإلطارنظرا(قاتالمعومن

اإللكترونية-١١اإلطار للتجارة الشائعة القيود

شركة بنموذج المرتبطة الفوائد جميع من الرغم يزامستهلك-إلى-على ال عرضةًل، النموذج الهذا :التاليةشائعةللقيود

أحياناً- تكون التحويل زبائنهضئيلةكلفة يخسروا أن يمكن البائعين أن زمنيةبسهولةملدرجة فترة جداًخالل ؛قصيرة

ــ- اإللكتروني ــوق ــةالس ــداًةمتقلب أنج ــة ــرارلدرج الق ــذ ــردودمتخ م ــع ــاًيتوق فوري ــتثمارلاً ألنالس ــك وذل ،
وألن كثيراً تتغير اإللكترونيةالتكنولوجيا التجارة باستمرارممارسونظرية تتطوران ؛تها

علخدماتزيادة- أرباحهمامنتجاتقيمةىإضافية هوامش تتآكل وإال الألنهلباعة جداًمن فـياسـعاألةقارنمسهل نمـوذجر
مستهلك؛-إلى-شركة

مناسبفيتعقيدال- تسعير نموذج أجلتصميم مختلفمن إيراد كمصدر ل، المئوية المسـتوية،كلفةالنسبة المناقلة وكلفة المناقلة،
و االشتراك، النقلورسم ومصاريف اإلعالن، الخدمة؛وأتعاب

)تابع(١١اإلطار

اإللكترونية؛سهولة- التجارة خدمة تقليد

                                                            
شركة)٦٣( نموذج من هو اإللكترونية للتجارة الناس معظم النمـوذمستهلك-إلى-مفهوم هـذا إلـى وتنتمي Amazon.comج،

الشبكةAmazon. comفشركة. Ebayو على الكتب وأضافتتبيع منتجاتإلىسريعاً، اأخرىموقعها األقراص الموسـيقية،لمدمجـةمثل
الشبكةEbayوشركةواألفالم؛ على المزايدة بخدمات .معروفة
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المنتجاتبعض- تفحص يفضلون الشراءالزبائن .قبل

_______________
المؤلّف:المصدر .إعداد

الو شركةنموذج١٥شكليوضح من للتجارة مثالياً ع-إلى-اً لمتجر فباتبـاع. اإلنترنـتلىمستهلك
المراأل القمة،سهم معةإعادسهلمن البيانات تدفق تسلسل األجـزاءاإللكترونيةالمناقلةبناء مـن المولّـدة

بعدو. المختلفةالمتخصصة عادةً اإللكتروني البريد إيصاالت فتتـيحتنقل مناقلـة، عملية للزبـونمعالجة
قدأنمناًفوريتحققاً أمربإشعاراًتاجرلل،ملتتاكالمناقلة يتعلـقو. وضعقديدجدشراءأن األمن،بـفيما

إطاران نقلوهما،غالباًلمستخدما)٦٤(يراهماأساسيانهناك (S-HTTP)مـناآلتشـعبيالنصالـبروتوكول
طبقةو توسع،(SSL)المضمونةالمقبسبروتوكول هو وبفاألول سـماتيتضـمن(HTTP)لبروتوكـول

تقنيةالثانيو؛أمنية للبياناتقلناتتيحبياناتللتشفيرهو اآلمن اإلنترنـت،ل ائتمـانكعبر بطاقـة تشـفير
الشراءالزبون تنتقلومعلومات وبعندما مستعرض من اإلنترنت ومإلىالزبونعلى المضـيفبخـدم

علىمتجرلل .اإلنترنتاآلني

لنموذج-١٥شكلال اإللكترونيةمثالي عفيلتجارة اإلنترنتلىمتجر

.htm.com.ecommdiagram/siliconpeak://http:المصدر
مستهلك)ج( مستهلك-إلى-نموذج

                                                            
اليس)٦٤( السفلى الزاوية في مغلق قفل بوجود آمن االتصال أن الزبون فـييعلم الدالـة وتكون اإلنترنت، مستعرض من رى

اإللكترونيبداية منhttpsالعنوان .httpبدالً

الزبون سمات

المباشر الطلب

عبر الشراء
مستعرض المباشر المخزن إلكترونية رسالة

الطلب لتثبيت
التاجر

ا حساب إلى لتاجرتحويل

عبر المخزن إدارة
الوب مستعرض

عبر الحركة وإحصاءات الحالة معاينة
الوب مستعرض

البضاعة شحن

المبيعات حول إلكترونية رسائل
الجديدة

إلكترونية رسالة تلقّي
للتأكيد

1

2

3

4

5

6

78

9

SSL

SSL SSL

SSL

الحركة تحليل

الزبو
ن

عبر الطلب معاينة
الوبمست عرض



-٤٧-

مجتمـع فـي والبائع المستهلك بين الخدمات أو للمنتجات اإللكترونية التجارة إلى النموذج هذا يشير
بايحصرالبائعف. الوهميةسوقلل يزورلمعروضةالمنتجاتقائمة شخص وأي يسـتطيعللبيع، أنالموقـع

هوالمعروفتطبيقوال. المنتجاتهذهعلىيزايد النموذج اإلنترنـتالهذا شبكة على يـؤمنلمزاد الـذي
الحقيقيطرافاألةمتعددمزايدة الزمن منوفي تشكيلة التتراوحالبنودعلى واللوحـاتسلعبين االستهالكية

الشكلويب. التحفويةفنال المعتم١٦ين السوق مسـتهلكدهيكل نموذج على ونطاقـات-إلـى-ة مسـتهلك
الخطواتالعمليةوتجري. بائعوالسوقوالمشتريال :)٦٥(التاليةوفق

عنت)١( حالية معلومات السوق المزادرسل في للبيع المعروضة ؛السلعة

المزاد؛إغالقحتىسلعةالعلىالشاريدييزا)٢(

ضماناًفيماالفائزيقرر)٣( سيستخدم الإذا أو آنياً ؛مالياً

السوق)٤( إلى الشاري حولرسائليبعث معلومات عليـه،تتضمن المتفـق معلومـاتوالسعر
الضمانالشاري، خدمات ؛(OES)اآلنيةوقرار

المزاد)٥( السوق كٍلوترسلتُنهي إلى المعلومات عملية؛الفيالمشتركَينوالبائعالشاريمنكل

السوقت)٦( يطلقبائعللسمح .اًجديداًمزادأن

إلكتروني-١٦الشكل سوق في الوكالء بين ةالتفاعل

 
عن: المصدر ذكره”Agent-based simulation of C2C Internet auction with online escrow“:نقالً سبق مرجع ،.

                                                            
)٦٥(Zhangxi Lin, S. Ramanathan and B. Kandula, “Agent-based simulation of C2C Internet auctions with online 

escrow”, Department of ISQS, Texas Tech University.                                                                                                                              

المزاد في سلعة وضع

الشاري السوق البائع

حول المعلومات إرسال
السلعة

١عرض

٢عرض

nعرض

١إجابة

٢إجابة

المزاد إغالق
الضمان نوع اختيار

المالي الضمان اعتماد رسالة

النهائية النتيجة حا في اكتشافلإعالم
تزوير
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ل-٥ القطاعية اإللكترونيةالتطبيقات لتجارة

منلتل عدد اإللكترونية تشكيلةالمكوناتجارة تغطي التطبيقات،واسعةالتي مـثالً،من زودتـالمنها
اإللكتروني،اإل التزويـدإدارةواإللكتروني،والتصنيعلكتروني،والشراء المصـرفواإللكترونيـة،سلسلة

اإلنترنتالو،اإللكتروني عبر مفصالً. بيع تحليالً التالية الصفحات اعتمـاداًوتتضمن التطبيقات علـىلهذه
التالييجمالت :ع

(B2B)شركة-إلى-شركة (B2C)مستهلك-إلى-شركة
اإل- لكترونياإلالتزود- لكترونيالشراء
اإللكترونية- الصناعة اإلنترنتالبيع- عبر
التزويدإدارة- اإللكترونيةسلسلة اإللكتروني- المصرف

لنمو)أ( القطاعية شركةالتطبيقات )B2B(شركة-إلى-ذج

اإللكتروني)١( التزود

اإللكترونييشير إلىاإلحضارأوالتزود الاإللكتروني بين تجرى التي والشراء البيع اتشركعمليات
المبدأ. اإلنترنتعبر حيث اإلنترنتالمواقعتتيح،ومن عبر واللمستخدمينلتسوق لبحثامسجلينالمؤهلين
والخدماتيبائعأوشارينعن للسلع يحددو. ن أوالأوالشارونقد األسعار إنعروضيطلبونبائعون كما اً،

تخفيضات على الحصول من الشاري تمكن قد الجارية الشراء .)٦٦(خاصةعمليات

أتمتةباإلضافةو والبيعاعملياتإلى آنفاًلشراء اإلنترنـتالبـرامجتتيح،المذكورة عبـر تسـوق
بلشركاتل أكالمخزونالتحكم الر،ببفاعلية التصنيعنيوتحساإلضافية،نفقاتوتقليل .دورة

اإللكترونيالتصنيع)٢(

ب اليصنتاليقصد التكامل اإللكتروني عملياتع بين المنتج،تام العمليـةطيتخطـو،تههندسـوتصميم
اإلنتاج،و،الصناعية المخزون،وبرمجة الزبائنتوضبط طلبات بوسويق،التإدارةو،لبية .  المبيعـاتالتنبـؤ

يتضمن ما اإللكترونييصنتالوغالباً بتخطيطع المتعلقة األخرى الحلول المؤسسةاموأيضاً فهناك. (ERP)رد
معلومات اإلنترنتنظام على حلمعتمد كل قلب إلكترونيةلفي رئيسـيةالعمليـاتالبعضوهناك؛صناعة

أن يمكن ال التي بدونتللصناعة حلولقدمتتحقق في واستثمار مبـدألكترونياإلعيصنللتتكنولوجي تعتمـد
الاإلنجاز السـتخدامها،في الحاجـة عند المواد ترد بحيث المخزون حجم يقلّل إجراء هو الذي المناسب وقت

هيالمساندةالعملياتتضمنتو زمـنالتي ويقصـر المناسـب، الوقت في اإلنجاز مبدأ يعتمد متكامل نظام
وا المنتجاتاإلنتاج لصناعة المطلوبة المساحة ويقلّل هدفو. لجهد، عـاميصنتاليتلخص بوجه اإللكتروني ع

التاليةفي :النقاط

أتمتةاإلنتاجزيادة-أ طريق العاملة؛العملياتعن للقوة استهالكاً األكثر

؛معلوماتللنظموضعوتهأتمتوعمل،الهندسةعمليةخاللمنالكلفةخفيضت-ب

                                                            
موقع)٦٦( .com.techtarget.whatis://http: عن
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لتغيراتاالستجابة-ج السوق؛بسرعة

الزبون؛بحيثشركاتالتمكين-د لخدمة تعمل

منستاال-� واإلنترنتكنولوجياالتفادة تالجديدة العمليات،اكبهدف وبناءتعاون،الزيادةومل
علىنظم تتأمينو،المعرفةتعتمد .جديدةوزيعقنوات

المضافة١٢إلطارايوضحو استخدامالناتجالقيمة من صناعةتطبيقفيلكترونياإلعيصنالتحلولة
الوياتمجرالب التنافسيةلصوبهدف الميزات صعيدإلى العالميعلى .ةالسوق

حلول-١٢اإلطار تنفيذ البرمجياتلكترونياإلعيصنالتاستراتيجيات صناعة في

لخمس وصفٌ يلي بناءاستراتيجياتفيما في التجارةهامة الميزةالمبتكرةعمليات اكتساب على الشركات تساعد البرمجيات صناعة في
العالمي السوق في .ةالتنافسية

التعبئة: األولىالستراتيجيةا تأجيل

التسليم قرار الشركة التؤجل من قدر أكبر على تحصل الزبونمعلوماتحتى احتياجات على.  حول األمثلة االستراتيجيةومن ماهذه
بـ معروف العبور"هو عند أن".  الدمج وفيشركةوفرضاً للشركة، الرئيسي المقر وفي المنزل، في تطبيقاً يطورون مبرمجين تمتلك مقرالما
لل فالبعيـــــد نقـــــلزبـــــون، مـــــن الرئيســـــيبـــــدالً المقـــــر إلـــــى الوحـــــدات جميـــــع

إلى مباشرةً فقط المطلوبة الوحدات إرسال يمكنها تكملتها، بهدف البعيللشركة الالمكتب موقع في والوقـتد النقـل نفقات بذلك مخفضةً زبون،
لذلك .الالزم

الالمادية: الثانيةالستراتيجيةا

والحفـظ والشـحن والتخـزين النقـل نفقـات بسـبب مكلفـة المـواد حركـة تكـون مـا هـيف.  غالباً استعاضـةالالماديـة
الكاملــ عــن المــادية علــى.  يمعلومــاتبمنــتجمنــتج األمثلــة اومــن المدمجــةالســتراتيجيةهــذه األقــراص عــن االستعاضــة

من تحميلها يمكن برمجية بتطبيقات استخدام الشركةودليل كلفةموقع لقاء اإلنترنت عبر الشاريكثيربأرخصواستخدامها .والبائععلى

المواردتبادل: الثالثةالستراتيجيةا

علىتعتمد االستراتيجية وأنظمةومن.  المواردتجميعمبدأهذه وب، لمخدمات تجمع إنشاء يمكن ذلك، على ووسائلمعلوماتاألمثلة ،
مع تحالفات خالل من وموظفين، أخرىاالتصال، تبادلتيحتو.  شركات تقديماستراتيجية الخدماتالموارد مـواردشركإحدى باسـتخدام ات
وبالعكس الجديدة األسواق في أخرى العملشركة رقعة تتسع وبذلك .للجميع،

الميسرة: الرابعةالستراتيجيةا الشحانات

االستراتيجية هذه منعلىتعتمد االستفادة لتمبدأ الحالية أخرىمريرالقنوات تجريبيـة.  منتجات نسخة إرسال ذلك، على األمثلة ومن
اختصار بهدف محدد لزبون مخصص برمجي تطبيق التسليممن الزبووقت لحاجة أفضل بطريقة واالستجابة على، واالعتماد موجـودجمنتَن؛

إطالق في خدماتحالياً مزود سوق(ASP)اتتطبيقخدمة .محددةإلى

الخامسة والتقليدية: االستراتيجية اإللكترونية األسواق بين مزيج

علىتعتمد االستراتيجية اهذه على الزبون التسليملتعاونحث مرحلة نهاية ذلك.  في على األمثلة إلـىزبونللالسماحومن بالـذهاب
المنتشرين الموزعين المنتجاتالدولمختلففيشبكة .ليأخذ

____________
المؤلّف: المصدر .إعداد

التزويد)٣( لسلسلة اإللكترونية اإلدارة

علىالتزويدسلسلةإدارةتعتمد فياإللكترونية اإلنترنت عاستخدام التحويل وهـيعيصـنتمليات ،
جديد عمل التصنيعصرختينموذج المخزونيقللو،زمن ال،حجم يحـولو،االسـتراتيجيةتكاليفويخفض
عملي من الةالشراء الشبكة عبر االتصال وينظم استراتيجية، تنافسية ميزة إلى صناعةالطورويشاملة،تكتيكية
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أكو،ةاإللكتروني قيمة منبيستخرج تضمسلسلةالعناصرجميعر البـائعوعلمـوزاوعالمصنِّووردالمالتي
الشكلا(مستهلكالو .)١٧نظر

عملياتي-١٧الشكل التزويدلسلسلةمنظور

.Ravi Kalakota and Marcia Robinson, E-Business 2.0 Roadmap for Success:المصدر

للنظمو اإللكترونية الاإلدارة هيسلسلة رئيسية مميزات :تزويد

عمليات،تقديم-أ إلىومعداتومعايير،برامج،ومجموعة الستؤدي أولنظاميهلاالندماج ن
ال النظم من المؤسسي؛مؤسسأكثر التطبيق بتكامل يعرف ما في ية

سواء-ب اإللكترونية التجارة وزيادة اإلنترنت على الكبير شـركةكانأاالعتماد نوع من -ت
شركة-إلى أم أن.  مستهلك-إلى-شركة اإلفمع بتكاملونيلكترالتزويد بشدة النظممرتبط

غالباًالمؤسسةكيانضمن يشير مؤسس، نظم تكامل تضمإلى حيثية مختلفة يكونكيانات
هو عمليةالهدف حدوث عبريتجارإتاحة واحدة المتعددةهذهة ؛النظم

ب-ج الالمعلوماتالمشاركة نقطة من إلىبيعبدءاً الف.  المصنعوصوالً التـي،ركةاشـمهذه
حلقاتت من حلقة كل الشمل هيسلسلة السـريعتزويد، لالستجابة األساسية التـيةالسمة

المناسب الوقت في تُنفَّذ التي العمليات االستجابةركزوت. تقتضيها فـيشاركالتعلىهذه
أثرللالمعلومات من التخمينحد أكبـرواالنتظار،وقتالختصارو،)٦٧(أخطاء عدد لتلبية

ال الطلبات أعلىريغصمن بتواتر ا. ة عـندراسة١٣إلطارويتضمن اسـتخدامحالـة
المالبس؛ةالسريعاالستجابة صناعة في

في-د المخزوناإلسراع وتجديد والـذيمالالرأساتعائدزيادة، التصنيع، في المستَثمر
في المال رأس استغالل فعالية عن .األرباحتوليديعبر

عندراسة-١٣اإلطار المالبسةالسريعاالستجابةعملياتحالة صناعة في

                                                            
هامشي)٦٧( بينتراوح التخمين في المائة١٠الخطأ وفي الموسم بداية المائة٤٠في زمنفي زيادة .الداللةمع

المورد المصنِّع الموزع البائع المستهلك

التزود سلسلة تخطيط

المنتجات تدفق

التزويد سلسلة تخطيط

المعلومات تدفق

التزويد سلسلة تخطيط
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األيام هذه التيإن،في هي الناجحة مجاراةالشركات موجتستطيع األزياء،آخر المستهلكتوالتيات إلى أقرب بسرعةو،كون تستجيب
جديدة(السوقطلباتمتل تنافسية ).ميزات

المالبسا)أ( تجارة تواجه التي الرئيسية لمشاكل

آخركلفة- إلى بائع من الزبائن لتحويل ؛منخفضة

المنسوجاتوالتماثلالرتابة- صناعة ؛في

؛قويةالمنافسةال-

ال- االستجابة في البريـدالمستهلك،لذوقعةيسراإلخفاق عبـر تُرسل التي المصورة الفهارس انتشار ويزيد المنافسة، يزيد وهذا
اإلنترنت عبر تُنشر أو .اإللكتروني

المنقذ)ب( هي السريعة االستجابة

خاللالصناعةاستطاعت- ومن معلومات، حل أساستنفيذ على الماليةنترنتاإلي النفقات من التخلص التوزيـع،المر، وهـيكز
أي معروفة الوسطاء"بـاًضعملية للسوق،. "إزالة أسرع استجابة يحقق النموذج المخزونووهذا تقليل ؛يتيح

في- إلىمنبدءاًلمعلوماتابمشاركة وصوالً البيع السريعةكانالمصنع،نقطة االستجابة اختصـارقادرت على الـذيالوقـتةً
النهايتييفصل ال. تزويدسلسلة المشاركة على األمثلة البائعةيوميومن يتلقاها التي المستهلك،لألوامر مـنالمصنعتمكنمن
عشحن مباشرةً طالمالبس المستهلكالدبريالخدماتيقرن بيت إلى تصـنيفسريعة رموز على والمصنِّع البائع بين واالتفاق ؛

التصنيع أثناء السلع على الرموز هذه ووضع ؛السلع،

مستوى- في التغيرات السريعة االستجابة التقلل سلسلة في أيوتزويد،الطلب الباًضالمعروفة التخمينأثر في .خطأ
________________

المؤلّفإع: المصدر .داد

شركة)ب( لنموذج القطاعية مستهلك-إلى-التطبيقات

اإللكتروني)١( التسويق

إلى اإللكتروني التسويق باستخدامتطبيقيشير التسويق لتإمكاناتنظرية الاإلنترنت أومنتجـاتقديم
إلىال الالخدمات نفسو. ةهدفمستسوق التسويق أسس تلكن،هاتبقى تقنوفراإلنترنت تصـلزويدوات جديدة

واسعة تشكيلة وتقدمإلى الزبائن؛ تمكنمن جديدة تفاعلية معرفمنأدوات قاعدة تنافسيةيبناء السوقة ،حول
.اتخدموالات،منتجالووالزبائن،

أخرىول فوائد عدة اإللكتروني :)٦٨(منهالتسويق

تتقديم-أ الشرائحأدوات وتنظيمفيالمختلفةالئم التسويقحالسوق موجهة؛المالت

علىتمكين-ب الحصول من والمتوسطة الصغيرة تسويقالشركات منخفضةذاتأدوات كلفة
أسواقهفيفعالةو وتوسيع سيما ال رخيصـاًاا، يعتبـر عليها الشخصي الطابع وإضفاء األدوات هذه إنتاج ن

المطبوعة التسويق وسائل مع .بالمقارنة
 

ام١٤إلطاراويتضمن من التيجموعة تطبيقـاتألسئلة باسـتخدام عنهـا اإلجابة التسـويقيمكن
.اإللكتروني

                                                            
.htm.emfs_pl/smso/cuso/so/cc/public/warp/com.cisco.www://http:موقععن)٦٨(
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اإللكترونيلاألخرىخياراتال-١٤اإلطار لتسويق

اإلمعظمخدميست على ومحركاتنترنتالشارين وLycosو،Altavistaو،Yahooمثـلفهـارس،بحث ،Googleو ،AOL،
شراءالتيخدماتالأومنتجاتاللتحديد هي.  هايريدون األخرى اإلنترنتعالناإلالخيارات صفحة في راية شكل اإللكتروني،و،على التسويق

اإلخباريةو وبرنامجاآلنيةالصحف صديق"، عن إلى،"ابحث للمبيعاتاالنتساببرامجباإلضافة المئوية النسب تعرض لدىالتي مواقعالحالية
ل موقعهمتحويلأخرى إلى .خاصالالمرور

اإللكترونيو  التسويق الدراسةيسهل التسوقعادات في المتوالمن،زبائن لديهم،فضلجات يكو،هموحاجاتة تمكـننكما التي المعلومات
الالمبيعاتزيادةمن تالزمالتقليديةاألسئلةو. زبائنوفهم اإللكترونيالتي :هيالتسويق

عدد- علىما متجراً يزورون الذين اإلنترنت؟الزبائن
يبحثون؟الأيعن- منتجات
التي- الزمنية المدة المتجريتصفحونما ؟بها
األما- الحلجزاءهي شعبيةمن األاألكثر شعبيأو ؟ةقل
ال- هي ؟هايطلبونالتيمنتجاتما
ال- محرك هو وما إلعباراتالبحث يستخدمونها مالتي ك؟تجريجاد
منهل- جدوى ؟كإعالناتهناك
لما- الديمغرافية الخصائص يزورونلمستهلكينهي ؟تجركمالذين
الما- األكثرهي الساعات هو وما ازدحاماًاأليومازدحاماً األسبوع؟فيكثر

__________
المؤلّف:المصدر .إعداد

اإللكترونيبيعال)٢(

شراءاإللكترونيبيعاليشير متاجرسلعالإلى اإللكمن وباآلنيةترونيةالتجارة هـذهعرفوتُ. على
بـ االال"المتاجر ال".  فتراضيةمحالت أدى إلىبيعوقد أدواتيتطواإللكتروني اإللكترونيةر للتجارة برمجية

إنشاء وامهمتها اآلنية اإللكترونيةإدارةلفهارس التجارية .األعمال

اإللكترونية التجارة اآلبرامجيهفبرمجيات الفهارس الطلبطوإ،نيةإلنشاء استمارات ملء فحـصو،ارات
سلعالحسابات تبيع التي للمواقع مشابهة وخدمات للمستهلكيناً، وهيوخدمات يمكنبحيث،كامالًاًدعمقدمت؛

وبشركةل على موقعاً إمكانيةتملك تضيف إلىبيعالأن هـوو. هاموقعاإللكتروني الحديث إنشـاءاالتجاه
مقعامو المختلفينعددلدىسعاراألةقارنتتيح اإللكترونيين البائعين المن حيث ومن الزبـونسرعة توجيـه

.)٦٩(إليهم

اإللكترونيمصرفال)٣(

اإللكتروني المصرف تيشير منتجاتقدإلى الويم اإللكترونيـةمنمصارفخدمات القنـوات خالل
الشكلا( فعالةويؤمن. )١٨نظر خدمات اإللكتروني بكلفةبوجداًالمصرف العمليـاتمـنركثيأقل كلفـة

التقليدية .المصرفية
 

األساسيةكوالم-١٨الشكل اإللكترونيلنات لمصرف

                                                            
موقع)٦٩( .com.whatis.www:عن
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.htm.nsouli/2002/09/fandd/ft/pubs/external/org.Imf.www://http:المصدر

واجهوفي اإلنترنت جديدةالمصارفقطاععصر :أهمهاتحديات

التنظيمية-أ االفتراضيي: األخطار المصرف لهذاهخدماتقدم العالم، في مكان أي تطرحمن
واإلشرافاقضية المنظمات؛علىلترخيص

القانونية-ب تبييضقوانينسنينبغي: األخطار أنشطة ولمنع المصـرفةيـاحملاألمـوال
القانونية؛ األخطار من اإللكتروني

اإللكتري: السمعةعلىخطاراأل-ج المصرف المعرضـةعتمد التكنولوجيـا علـى بشدة وني
جديدةاتخروقل ذلكستعمال،االسوءلوأأمنية بسنواتوفي فـيمنمخاطرة االستثمار

على للمصرفإخالصالحصول ووالئه ؛الزبون

ال-د االقتصاد اإللكترونيي: شاملأخطار المصرف حركـمنزيد لاألمـواؤوسرةإمكانية
و الحدود، الاالسياسةونعاصيواجهعبر فـشاملقتصاد جديدة سـبيلتحديات تسـهيلي

والسياسةال ؛الضريبيةمالية

التجـارةي: الجاهزيةأخطار-� عمليـات في جوهرية تغييرات اإللكتروني المصرف تطلب
الحتاجيو،التقليدية بسرعةإلى المتغيروالمنظمعتأقلم المالي األمثلة. ر ذلـك،ومن على
فرضهالخطر دفعالذي خدمات ذاتظهور مضـافةجديدة تجـارةقيمة إجـراء عنـد

من هـذهدورهـمـنوتقللمصارفالتنافسشركة-إلى-شركةإلكترونية ولتصـبح ا،
لوحداتالخدمات فيمستقلةً موضح هو كما السلع .)٧٠(١٩الشكلمعالجة

                                                            
.htm. nsouli/2002/09/fandd/ft/pubs/external/org. imf. www://http: الموقععن)٧٠(

اإللكترونية التجارة
عبرإ التجارية األعمال نجاز

الرقمية الشبكات

اإللكتروني التمويل
خالل من المصارف وخدمات منتجات تقديم

اإللكتر ونيةالقنوات

اإللكتروني النقود
للدفع طرق أو مخزنة قيم

المسبق

المال والمنتجات األخرىالخدمات :ية
اآلنية  الوساطة التأمين،

ا عبر إلنترنتمصرف

عبرمصرف
الهاتف

التزويد قنوات
األخرى

اإللكترونيـة النقـود بين والمصـرفالفرق
النقـود حالـة في األرصدة أن هو اإللكتروني
لدى مالية حسابات في بها يحتفظ ال اإللكترونية

المصارف

اإللكترونيالمصرف
منتجات خاللتقديم من المصارف وخدمات

اإللكترونية القنوات
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قطاعاانتق-١٩الشكل في الدفع وظائف المصارفل

.htm.3payment/e_strategy/strategy/services/com.ibm1-www://http:المصدر

الحالي تتحكم: الوضع المصارف
الزبون مع التخاطب بواجهة

المزود
خالل من التجارية العملية في التجاريون الشركاء يتدخل

المصارف تمولها التي األموال إدارة برامج

التخاطب واجهة
الزبون مع

الشركة زبون

ا: الخطر يتحكمونالداخلون لجدد
الزبون مع التخاطب بواجهة

التخاطب واجهة
الزبون مع

الشركة زبون المزود
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اإللكترونيةاألجاهزية-باء عمال

عام ال٢٠٠٢في قُدرت اإللكترونيةللالعالميةسوق، فـي.  )٧١(دوالربليون٢٩٣٢بنحوتجارة أما
فقُدرت العربية، اإللكترونيةالمنطقة التجارة بنحو٢٠٠١-٢٠٠٠يعامفي،سوق ومـندوالر،باليين٣،

أن إلىتالمتوقع عام٥صل بحلول دوالر النمو. )٧٢(٢٠٠٥باليين اإللكترونيةلالمتوقعومع زاللتجارة ما
األوسط الصعيدالشرق هذا على العالم مناطق سائر عن الجدول(متأخراً .)٧أنظر

من-٧الجدول اإللكترونية التجارة شركةشركة-إلى-شركةتوقعات عامفيمستهلك-إلى-ومن
وفق٢٠٠٦ ومقدرةًطقاالمنموزعة األمريكيةبالجغرافية الدوالرات باليين

المنطقة

من اإللكترونية التجارة
شركة-إلى-شركة

(B2B)المئوية النسبة

من اإللكترونية التجارة
مستهلك-إلى-شركة

(B2C)المئوية النسبة
B2Bنسبة
B2Cإلى

الش ١٢٧٧٥٨,١٢١١٣٧,٥٣٤ماليةأمريكا
المطلة آسيا دول

الهادئ المحيط ٤٦٠٢٢٠١٨٥٣٣١٣على
الغربية ٣٢٠٢١٨,٩١٣٨٢٤,٦١٧أوروبا
الالتينية ٢١٦١,٨١٦٩,٢١٤أمريكا
الشرقية ٨٤٠,٧٦١،١١٤أوروبا

األوسط والشرق ٦٩٠,٦٥٠,٩١٤أفريقيا
٢٧٦١٢١٠٠٥٦١١٠٠٢٢المجموع

تدوير،Forrester (2001):  المصدر العشريةجرى .األرقام

سابقاًنتائجللودعماً القسميورد،المعروضة لهذا التقريرموجزاً جهوزية ،لكترونيـةاإلتجـارةعن
حزيران في االقتصادي مجلة في االستطالع وحدة أن.٢٠٠٢يونيو/أعدته سـوىالتقريـرومع يشـمل ال

أعتيندول السعوديةسكوااإلضاءمن العربية والمملكة مصر التـييسلط،هما الرئيسية القضايا على الضوء
تفيد أن األعضاءسائريمكن .الدول

لجهوزية تقديراً التقرير اإللكترونيةويتضمن عالميةالتجارة سوقاً ستين أكبر جـريُأوقـد. )٧٣(في
التاليةبناءالتقدير العوامل :على

.واالتصاالتللتكنولوجيااألساسيةةبنيال-١
.التجاريالعملمناخ-٢
و-٣ المستهلك .الشركاتتبني
والثقافيةالبيئة-٤ .االجتماعية
والقانونيةال-٥ السياسة .بيئة
لتوفر-٦ .اإللكترونيةلخدماتالدعم

                                                            
)٧١(United Nations Conference on Trade Development, E-Commerce and Development Report 2002, 

UNCTAD/SDTE/ECB/2.                                                                                                                                                                             

)٧٢(Shtml. growth/overview/ecommerce/it_saudi_arabia/uk. gov. tradepartners. www://http.

)٧٣(Com. ebusinessforum. www://http.
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اإللكترونيةجاهزية"تعبيرشيروي االقتصادي"التجارة االستطالع وحدة البيئـةإلىوفق اتصال مدى
فيتجاريال الموجودةببلدالة التجارية اإلالفرص يالمفهومبهذاو. نترنتعلى أن يمكن هـذا، القيـاسستخدم

جيداً اإللكترونيةجاهزيةلتقييمعامالً االتجارة .آنفاًالمذكورةمعاييرلوفق

إيجاز يمكنويمكن التي الرئيسية تقريراستخالصهاالقضايا حـولوحمن االقتصادي االستطالع دة
يلياإللكترونيالجاهزية بما :ة

غيرغالبية)أ( العربية الجدولالدول في مرتبة األعلى الستين الدول بين ؛٧موجودة

ال)ب( السعوديةصنّفت العربية واألربعين،مملكة السابعة المرتبة الثامنـةومصرفي المرتبـة في
؛واألربعين

ب)ج( الاستطاعت الدول هولنداة،ريصغعض أكبـرعلـىتفـوقتأن،السـويدوسويسـراومثل
؛يوالياباني،فرنسواللماني،األقتصادكااللعالمااتاقتصاد

التجارال)د( أكثريثقافة للتكنولوجيا؛األساسيةبنيةالمنأهميةًة

دوراًتؤدي)�( الحكومة الرئيسياًسياسة الدول رائدة؛في

العشرالدو)و( فياألفضلل الشمالية،تُوجد .وأستراليا،أوروباوشماليأمريكا

أجرتهتقييمالتحليلوعند االقتصاديالذي االستطالع فيتبدو،وحدة األعضاء غيـراإلالدول سكوا
اآلنمؤهلة الالكتسابحتى من التنافسية فييقطبتالميزات الموجودة واالتصـاالتتكنولوجياات .المعلومات
أن الدولإال المتحدةمثل،بعض العربية الصـحيحةلتهيئةضخمةجهوداًبذلت،اإلمارات المالئمـةالبيئـة

وإلتكنولوجيال واالتصاالت ناجحةطالقالمعلومات اإللكترونيـلمبادرات السـوق فـي اإللكترونية ةلتجارة
الحقيقة. ةالجديدةالعالمي الدولوفي هذه تحتاج مثل، متابعة المبادراتإلى اكتسابهذه أكوإلى ربمصداقية

الدوليفي القدراتوذلك،المجتمع بناء في تكنولوجيـاباالستثمار واالتصـاالت،فـي وفـيالمعلومـات
تكنولوجيامشاريعال على مبادراتهالمعتمدة وبتسويق واالتصاالت، المحليـةاالمعلومات المسـتويات علـى
.العالميةواإلقليميةو

فيوضع-جيم اإللكترونية منالتجارة مختارة اإلسكوادول في األعضاء الدول

التالية الفقرة عنملخصتتضمن واً اإللكترونية التجارة فيالأنشطة اءعضـاألدولالبعضمبادرات
بالعربية األبجدي الترتيب حسب هي المختارة والدول اإلسكوا المتحـدة،:في العربيـة واإلمـارات األردن،

و السعوديةومصر، العربية .المملكة

األردن-١

األردن األخيرةاستثمر اآلونة هيكلةإوفي،األساسيةبنيةالفيخالل تطـويرفـيوجمارك،العادة
الخاصةال االقتصادية العقبةمنطقة السياق،. لميناء هذا لقانونتضعووفي مبـادرةالخـاللمـنمسودة

ريتشاألردن أحدثية لإلعداد فـي،اإللكترونيتوقيعالولكتروني،اإلدفعلطريقة اإللكتروني األمن وقوانين
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يكنو. المنطقة لم الحقيقة، أنبمقدورفي الشـرتقدماحققياألردن بـدون اإللكترونية التجارة قطاع كةافي
القطاعالبين وين .خاصالعام

اإلطار الخاص١٥ويبين القطاع من الرئيسيين .المساهمين

منمساهموال-١٥اإلطار األردنالقطاعالن اإللكترونيةيخاص التجارة في

األردنية الشركات الخاص القطاع من :ساهمت

Aramex, Aregon, CEB, Eastern Networks (Bolero.net), e-Sayyarat, Global One, International Business Legal Associates, 
Jordan Telecom, JorMall.com, Maktoob.com, MENAFN.com, One World Software Solutions, Zeine. 

التالية الشركات ساهمت األوسطكما والشرق المتحدة الواليات :من

Bayt.com, Citibank (ME), commerceone.com, CompuME.com, Emerging Markets, Lastminutetravel.com, Microsoft, 
OneNest, PayPal.com, UPS.

______________

.intaj.readnews/news/net.121=cfm?d.www://http:  المصدر

األبجديمذكورةالشركات: مالحظة الترتيب اإلنكليزيةحسب باللغة .السمها

استراتيجيةاألرئيسيةالخطوةوال تبني هي األردني االقتصاد لتحرير اسمخرى عليها .  "تجـارة"أطلق
ال الونتيجة التجارة المتحدةواألردنبينحرةتفاق بـهالذياألمريكيةالواليات العمل كـانون١٧فـيبدأ

الئتالفاأنشئ،٢٠٠١ديسمبر/األول القطاعين اسـتراتيجيةلتطوير)٧٤(مؤسسة٢٤يضمعاموالخاصبين
الحرةوهي،"تجارة" التجارة اتفاق لتنفيذ .استراتيجية

فيعمليمصدرcom.Jordanusfta.wwwالموقعو األردنية الالمملكةللشركات تعـرفللعـالموعبر
االستثمارعلى وفرص لويتيح. التجارة الموقع إلـىلمستخدمينهذا الدوليـة،وصـوالً التجـارة مـوارد
المتحدةالجمركيةمعلوماتوال والواليات األردن ولاًفرصقدميكما،األمريكيةبين تلـكبـينيقـارنلعمل

في .)٧٥(البلدينالفرص

المتحدة-٢ العربية اإلمارات

خطوةًخطت الصحيحدبي االتجاه بدبيقدمتعندمافي للمعلومات العامة العـدلإلىالهيئة وزارة
قانون فيمسودة اإلنترنتمادة٣٦ًيقع جرائم مع يو. للتعامل أن المتوقع قريبـصدمن القـانون هـذا . اًر

تهيئة سبيل في الجهود بعض لمبيئةوتُبذل اإللكترونيةناسبة :وهيلتجارة
المتحـدة)أ( العربيـة اإلمارات معلومات شبكة المخولـةهـو: مركز أسـماءتسـجيلالجهـة

الالحقةنطاقال على؛"ae"ذات تعمل التي المركزية الجهة أتسجيلوهو مننطاقالاءسمجميع المسـتوىات
لدى. الثاني تعارضيمإجراءاتأوتوجهاتةأيالمركزوليس حدوث عند تطبيقها النطاقفيكن .  اتأسماء

                                                            
العـالمي)٧٤( التجـارة ومركـز عمان، في األمريكية التجارة وغرفة عمان، صناعة وغرفة عمان، تجارة غرفة ضمنها من

األردنيين المصدرين ومنظمة األمريكية، األردنية والشراكة األردني، واالستثمار التصدير، لتطوير األردني والمركز .بعمان،

ال)٧٥( بعض يلي المخفيما األردنلتارةمواقع فـي اإللكترونيـة com.arabia.www, htm.eshop/jo.gov.jitcc.www ,: لتجـارة
, com.aregon.www, com.esayyarat.www, com.azharna.wwwcom.mozaiic.www                                                     .                          
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ذلك إلى يحتفظوباإلضافة تسجيلإبحقالمركز، أي نطاقاللغاء معسم ذلـكسياستهيتعارض فـي بمـا
تنت التي التجارية؛عالمالحقوقهكالنطاقات ات

الال)ب( قانون: يبيضرنظام هناك الاتحاديليس علىضرلفرض اإلمـاائب فـي راتالشـركات
المتحدة إمارةفل،العربية ملزكل ليس والمواطن الخاص الضريبي بدفعنظامها يبسـطذاوهـ. الضرائبماً

فيجراءاتاإل بعيد؛اآلنية حد إلى دبي

القضائية)ج( دبيستدرب: السلطة مشرطة تكنولوجيـاحاربعلى جرائم وجـرائمة المعلومـات
انتهت،اإلنترنت ودبي،أبوهماإمارتان،وقد تأهيلظبي األولىمن االمجموعة ةتخصصـالملشـرطةمن

اإلنترنت جرائم ؛)٧٦(في

تبقىو ذلك، بااآلنيةاألنشطةأثناء التقليديةمقيدةً التجارية ال،لممارسات أعمـالالتي مسار في تسير
اإللكترونيةال عامتجارة من. بوجه بد قوانينوال تعديل بخصوص إضافي ،الوكالـةو،الخصوصـيةعمل
اإللكترونيالو .توقيع

لحالة١٦إلطاراويتضمن نمطوصفاً من اإللكترونية التجارة في دبيشركة-إلى-شركةناجحة .في

منحالة-١٦اإلطار اإللكترونية للتجارة دبيشركة-إلى-شركةناجحة في

علىتعتمد اإللكترونية للتجارة الشركة لنموذجالاستراتيجية شركةلتجارةاألفقي وتبيعيتيحالذيشركة-إلى-من تشتري أن للشركات
باستخدام والخدمات مثلأساليبجميعالسلع الشاريمزادال: الشراء، المصـور،البائعوبين الفهرس طريق عن عـروض،والشراء ،وطلـب

المبرمةشروال،أسعارطلبو العقود طريق عن التعاونيوال،اء ولتطوير الاللمنتج التجارة. متالحقةعمليات التاليةوتتضمن :األنشطة

والبيع- ؛الشراء
سلسلةيتخط- التزويد؛ط
.لمنتجلنييالتعاونوالتطويرتصميمال-

رسوم علىوتعتمد التبادالتاالشتراك فيف. حجم الشركة نجحت التزويدقد عمليات لدبيتخديم تخـديمحاليـاًوتسـتهدفالحكومي
المنطقةأخيةحكومأنشطة في بعض. رى يلي النجاحوفيما :قصص

مرور- علىسنةبعد فقط الاعتمادواحدة اإللكترونيةحلهذا شركةللتجارة دبيأجرت،شركة-إلى-من مـنبلدية ٥٢٤أكثـر
بمزاداً اإلجمالية، قيمتها إماراتيمليون١١لغت ؛دينار

شركة-  فيعقاريةالتنميةللرائدةانضمت لاإلتعمل الشركة إلى المتحدة العربية عملياتكيمارات علىتنظم البناءالحصول مواد
توفيو.  والمنتجات من الشركة نحوتمكنت المائة٣٢ر للمشتريات(ةالسنويمشترياتهامنفي اإلجمالية القيمة ٠٠٠٦٥٠بلغت

ــي،٩ أمريكـــــــ ــدوالر ــركةوتمكنـــــــ الشـــــــ ــوفيرت تـــــــ ــن مـــــــ
أي٠٠٠٠٦٧٣ أمريكي، المائة٣٢ونحدوالر ؛)في

)تابع(١٦اإلطار

إدارةانضم-  بعدفيةحكوميت الشركة إلى ألاتخاذدبي استراتيجي ذاتتوكان. المشترياتعمليةتمتةقرار المناقصـة عملية
نحو اإلدارة على النهائية المناقصة وفرت وقد جديدة، لتجهيزات الموردين بين قوي تنافسي ال١٨طابع من المائة ميزانيـةفي

للمشروع .المخصصة
____________

.com.tejari.www://http/:المصدر

                                                            
)٧٦(Htm. ebiz/com. internetcitylaw. www://http.
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مصر-٣

عام بحيثتصالاالمصرجعلت،٢٠٠٢في مجانياً، اباإلنترنت اإلنترنـتاسـتخداملناسيستطيع
ك مكالمةمقابل المتوقع. ساعةللسنتا٢٥ًمنأقلوهيمحلية،هاتفيةلفة اليرتفعأنومن فـيينشتركمعدد

إلفينترنتاإل نحومصر عاممشترك٠٠٠٦٨٠ى زيادة،٢٠٠٦في بذلك مشترك٠٠٠١٢٠منمسجالً
عام المشجعةوفي. )٧٧(٢٠٠١في البيئة الم،هذه المبادرات اعتبار اإلطاروضحوعلى في يفتـرض،١٧ة

يكون الأن الصاعدمصرفيلكترونيةاإلتجارةمنحى االتجاه .في

وةوزارتتحركو إلتكنولوجيااالتصاالت بسـرعة للقـوانينصـدارالمعلومـات تجـارةمالئمـة
لنظمولتوفيرلكترونية،اإل المباشر،آمنة الماليةيطووتلدفع الخدمات واآلنيةر الحكوميةالتنسيق، األجهزة مع

لتسهيل الجمركية السلطة مثل ذلك. يةالتجارالحركةالحالية موازاة تت،وفي علـى مـواطنينالعلـيمعمـل
إمكانيةاعماألأصحابو على إلىتجارةالل باإلضافة التاإللكترونية التصـاالتلالحاليةاألساسيةبنيةطوير

اإللكترونية التجارة لتطبيقات ممتازة خدمة .)٧٨(لتزويد

مصر-١٧اإلطار في اإللكترونية التجارة معالم

األول- ال: ١٩٩٧أكتوبر/تشرين لجنة مصرتأسيس في اإلنترنت جمعية من اإللكترونية ؛(ISE)تجارة

األول:١٩٩٨أغسطس/آب- للجنةلاالجتماع اإللكترونية؛الوطنية لتجارة

اإللكترونية؛حولاألولىالوطنيةالندوة: ١٩٩٨سبتمبر/أيلول- التجارة

اإللكترونية؛إعالن: ١٩٩٩سبتمبر/أيلول- التجارة مبادرة

األو- في:١٩٩٩أكتوبر/لتشرين اإللكترونية .تاالتصاالوالمعلوماتقانةتلالوطنيةخطةالالتجارة
_____________

هشامشريفال:  المصدر لمصرالتوقيعالقانون،، التحديات: رقمي تقييمي،،فهم .٢٠٠١مايو/أيارعرض

تعالرئيسيةالكياناتو مصرمالًااألكثر في اإللكترونية التجارة .مع

مصر)أ( في اإلنترنت جمعية

علـىوهي،١٩٩٦عامفيتأسست تكنولوجيـاتعمل تحريـر تسـتهدف المعلومـاتمبـادرات
تخفيض،تاالتصاالو المبادرات هذه بينوائب،الضرومن الشراكة وينالقطاعتحقيق لخدمـةعامالالخاص

المصري اإلنترنت .)٧٩(مجتمع

                                                            
)٧٧(Htm. 050602-presser/Pressers/com. arabadvisors. www://http.

)٧٨(eg. gov. mcit. www://http.

)٧٩(eg. org. ise. www://http.
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اإللكترونية)ب( التجارة لجنة

األولفيسستتأ عضو١٩٩٧أكتوبر/تشرين قبل اإلنترنتفيمن تسـتهدفمصر،بجمعية وهي
يليتحقيق :)٨٠(ما

ال)١( الوعينشر مصرفلكترونيةاإلتجارةحول ؛ي

والمبادراتريالتح)٢( اإللكترونية التجارة أنشطة المساهمون؛في يطرحها التي

األساسيةتوضيح)٣( االخطوات يجب لالتي الفعلي للتنفيذ بها اإللكترونيةلقيام عامـةلتجارة على
الناس؛

على)٤( مبادرةالتشجيع لتطوير اإللكترونيةوطنية .لتجارة

السعودية-٤ العربية المملكة

ا حجم أن إلى التقديرات اإللكترونيةتشير الخليجـيمنطقةضمنلتجارة التعاون ١,٩-بلـغمجلس
عام في دوالر مس.  ٢٠٠١بليون السعودية العربية المملكة توليدؤوكانت عن البليـونولةً مـنقرابة دوالر

التجارة هذه لتحويلو. )٨١(حجم السعودية العربية المملكة رئيسيمدينةتخطط مركز إلى لتكنولوجياالرياض
واالتصاالت، استثمرتالمعلومات حديثـةدوالرباليين٧وقد أساسية بنية تطوير بهـدفتصـاالتلالفي

والمجتمعإلىاالنتقال اإللكترونيةدعممعلومات التجارة .)٨٢(أنشطة

السعوديةو العربية للمملكة السابعة التطوير خطة االسـتراتيجية) ٢٠٠٥-٢٠٠٠()٨٣(تتناول القضايا
ولتكنولوجيا واالتصاالت القطاعالفيااتهيقطبتالمعلومات يلي. خاصالوعامين الموفيما :بادراتبعض

و)أ( للعلوم العزيز عبد الملك إلىالتقنيةمدينة الخاصةباإلضافة إنشـاءنـويتالتـيالشركات
السعوديةحاضنات العربية المملكة ؛في

حرة)ب( منطقة السعوديةلتكنولوجياتأسيس العربية المملكة في واالتصاالت .المعلومات

ذلك موازاة المالية،كانت،وفي التجارةوووزارة السعودي،زارة العربي النقد فـيتسـيرومؤسسة
تطوير علـىاإلتجارةللتنظيميالهيكلالعملية السـعودي العربـي النقـد مؤسسـة تركز حيث لكترونية،

المالية مدينةكما. )٨٤(اآلنيةالخدمات والتقنيةبدأت للعلوم العزيز عبد للنظامبوضعالملك األساسيةبنيةعام
ت شأنه آمنةوفيرمن المملكةاإلتجارةللبيئة في .لكترونية

                                                            
)٨٠(eg. org. ise. ecom://http.

عنن)٨١( bian Saudi AraIT i”,Trade Partners UK“:قالً
sht.growth/overview/ecommerce/_saudi_arabia/it/text/uk..gov.tradepartners.www://http          .                                               

)٨٢(Shtml. growth/overview/ecommerce/it_saudi_arabia/uk. gov. tradepartners. www://http.

)٨٣(E/ESCWA/TECH/2001/4،،ذكره سبق .١٠٨صمرجع

نفسها)٨٤( .لمرجع
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منتاثنوتُعتبر السـعوديةامجموعاتىكبران العربية فـيلمملكة تجـارةالمبـادراترائـدتين
مناإل تو،شركة-إلى-شركةنمطلكترونية التجارة؛انتقالفيمانساههما من النمط هذا إلى أوالهماالمملكة
السعودية،هي الـتشجعالتيأرامكو ا٢٠٠١شركائها لـديهاماستخدعلى العمـل إلـىمنصة للوصـول

تضم التي مزوديها لدى المواد ومليونفهارس األساسيةهيالثانيةمادة؛ السعودية الصناعات ،)سابك(شركة
إلى تسعى منللحالًيبتبنالتزودسلسلةالتي فيهشركة-إلى-شركةنمطتبادل فـيالمصارفأكبرتشترك

السعوديةال العربية .)٨٥(مملكة

بنيوي-دال عمل اإللكترونيةإطار للتجارة

العملإعدادقبل القانونالفحصتينبغي،إطار البلدينظام اإللكترونيـةلضيفالمفي التجارة شركة
قيودألنه يفرض علىاًقد أو معينة تجارية أنشطة اإللكترونيـةاعمأإجراءأساليبعلى التجـارة يفـو. ل

لت المحاولة الممارسات اإللكترونيةعزيز للتجارة القضايامثالية مراعاة ينبغي التالية، الرئيسية :)٨٦(القانونية

االحتكارقانون-١ .عدم
الحماية-٢ .تنظيم
الفكرية-٣ الملكية .حقوق
المستهلك-٤ .حماية
الوكالة-٥ .قانون
الجنائي-٦ .القانون
المضمون-٧ ح(تنظيم والرقابةمثل الكالم ).رية
.الخصوصية-٨
.ائبالضرنظام-٩

السابقة بالنقاط األخذ عمل،وعند إطار وضع اإللكترونيةيمكن ممارسـاتالتعزيزيستهدفللتجارة
مواقع نشر في اإللكترونيةلآمنةالمثالية لل،لتجارة وقابلة البنـاءمتاحة عناصر ويقدم التـيقياس؛ المختلفـة

مشروعتكو إلكترونيةن وتجارة الرئيسية، التسويق تطبيقهااستراتيجيات خطوةالواجب كل من. في والهدف
التسويق تأخذيتطوهواستراتيجية تنافسية ميزات الحسبانر العالمالتحدياتفي يفرضها ويبين.  الرقميالتي

لبناء٢٠الشكل عام عمل اإللكترونيةلموقعإطار .لتجارة
لكترونيةاإلتجارةللموقعبناءتخطوا-٢٠الشكل

                                                            
)٨٥(Shtm. overview/business/opportunities/it_saudi_arabia/uk. gov. tradepartners. www://http.

)٨٦(technet=/asp?url. default/treeview/technet/com. microsoft. www://http.

١الخطوة

هوية تحديد
الموقع

٢الخطوة

إيجاد
المضيف
المناسب

٣الخطوة

واجهة بناء
 المحل

الحصول
ثقة على
الزبون

٤الخطوة

طرق تقديم
متنوعة
 للدفع

٥الخطوة

االستثمار
الدعايةفي

والتسويق

٦الخطوة

 الصيانة

٧الخطوة
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.html.ecommerceSite/ecommerceSite/gd/resources/omc.verisign.www://http:المصدر

 
كل الخطواتوستوصف ال٢٠الشكلفيالمبينةمن من أن. الحقاًتفصيلبشيء بالمالحظة والجدير

الخطوات، يمكنالترتيبمعبعض وإنجازهاالمتتالي، التوازي أنعلى نقاطاًيمكن راقبـةلممرجعيةتكون
ال أساسية. عملتقدم مهمة األمثل الحل على الحصول وذلكالخطواتجميعخاللويعتبر ت، نيحسـبهـدف
بيخفتو،الجودةواألداء، المرتبطة التكاليف اإللكترونيةيةيومالعملياتالض التجارة . لمشاريع

الموقعهتحديد: األولىلخطوةا-١ وية

تطوير أجل ومن اإللكترونية التجارة بوجودموقع الزبائن اله،إعالم الموقـعتحديـدمهممن هويـة
األولىوعنوان المراحل منذ اإلنترنت على بمميزإلىعادةشاروي. ه أنو. (URL)الموحدالموردذلك يجب

المختار االسم الحفظ،وقصيراً،وحيداًيكون ق،وسهل مجالومعبراً عن اإلمكان إلطـارايعطي. عملالدر
نطاقيتسجيةكيفلاًمختصراًوصف١٨ اسم .ل

نطاق-١٨اإلطار اسم تسجيل

مواقع عدة اإلهناك اسمعلى لتسجيل .نطاقالنترنت

التالييزود أمبhtml.regist/net.internic.www://httpالموقع ألدلة قبلمعتمدالتسجالالناءقائمة من اإلنترنـتين شـركة
و المسندةلألسماء األسعار.  (ICANN)األرقام السجالوتتباين أمناء قدرهبين أدنى حد بين فتتراوح قدرهاتدوالر٥,٩٥ت، أعلى ٣٥وحد

العام في السجليتمتعذلك،إلىباإلضافةو.  دوالراً زيـاداتأمين وفـق التسجيالت تجديد أو جديدة تسجيالت عرض تخوله سـنويةبمرونة
التسجيل لفترة أقصى كحد سنوات أوالً.  ولعشر اشتراه ممن األحيان بعض في شراؤه يمكن مباعاً، للنطاق المراد االسم كان حال ذلـكو(وفي

كان النطاقات).  للبيعمعروضاًإذا أسماء وشراء لبيع سوق هو التالي شـيوعالحقةال. com.reatdomainsg.www:والعنوان اًاألكثـر
اإللكترونيةاتنطاقاءسمأل التجارة بـمواقع تولكن،"com"وتنتهي ما مواقعغالباً بـجد وحديثاً"org"و" net"تنتهي ،"biz".

____________
.htm.1faq/general/org.icann.www://http:  المصدر

مناسبالالمضيفإيجاد: الثانيةلخطوةا-٢

الجوهري الحاالتف.  جيدالمضيفالتحديدمن بعض وإنشاءمكنيفي تمامـشراء مستقل إذااًموقع
باإلمكان الماديةتحملكان إنجـاز. النفقات من لتتمكن والمتوسطة الصغيرة للشركات الطريقة بهذه وينصح

ثالثتاركةًألساسيااعمله طرف إلى التقنية عـادةًستضـالنيمرشحالأفضلو. القضايا هـم المواقـع افة
اإلنترنتمزود التوافقو. خدمات خـدمات)٨٧(لتحقيق مـزود بانتقاء والمتوسطة الصغيرة الشركات تُنصح

إقليمي أو محلي مواقعهإنترنت يلي. االستضافة منبقائمةوفيما لدىعدد المفيدة :مضيفالاختيارالمعايير

معمالاالستضافة)أ( واحدةأآخرينشتركة لشركة محجوزة ؛م
التخزينال)ب( علىسعة الصلب؛القرصية
الوثوقية؛)ج(
التدريجي؛قابلية)د( النمو
اإللكتروني)�( البريد ؛حسابات

                                                            
الوقتلفرقا)٨٧( بي(في المثال سبيل األمريكيةعلى المتحدة والواليات األوسط الشرق إلخ)ن األقل، والكلفة الواحدة، والثقافة ،.
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؛األمن)و(
؛الدعم)ز(
االتصال؛)ح( قنوات حزمة عرض
ولاأل)ط( الذاتية للخدمة اإلدارية حركاتدوات وفيمرورالمراقبة إليه؛الموقع الوصول طرق
.كلفةال)ي(

المحلبناء: الثالثةلخطوةا-٣ واجهة

ال أنمن اإللكترونيةيتركمهم التجارة جيداًموقع الزبونانطباعاً أنواجهةف. لدى ينبغـي الموقـع
األهدافتتناسب للشركة،مع تحويالتسويقية أبحيث الجديدةمكنما الروابط نظام،من علىوتتضمن مبنياً اً

ومعرفةال الموقع؛ يكونهيكل أن التوالتصفحسهلينبغي اإلمكـانليحمأزمنة قدر عـدةو.  قصيرة هنـاك
المحل واجهة لبناء :)٨٨(نماذج

التسوق)أ( ؛)com.mall.wwwمثالً(مركز

المزاد)ب( ؛)com.ebay.wwwمثالً(نموذج

النشيط)ج( التسعير أصغر: نموذج نماذج عدة إلى النموذج هذا النموذج: هييقسم سـعرتحديـد
التسـعير؛)com.priceline.wwwمثالً( مقارنـة ؛)com.cnet.wwwوcom.bottomdollar.wwwمـثالً(ونموذج
الحساسو؛)com.ubarter.wwwمثالً(مقايضةالنموذجو التسعير طلب ؛)com.catamer.sssمثالً(نموذج

فكرة)د( عللتسويقلاستراتيجيةفي الحصول الموقعيمكن محتوى نشر واجهـةيطـووت،حق ر
اإللكترونية التجارة تجاريةالهيسجوتمحل عالمة أو تجاري .كثوب

الزبون: الرابعةلخطوةا-٤ ثقة على عليهاظافحالموالحصول ة

واأل علمن للحصول أساسيتان قضيتان الزبونالديمومة ثقة إجراءى الشراءفي الشـبكةعملية . على
بمكان األهمية معفمن التزويدشركةالتعاقد سلسلة إلدارة يمكنجيدة شركة األقل على تتـولىهاأو إدارةأن

طلبات جيدةكل بطريقة الوقتللذلك،ىلإباإلضافةو. الزبون في المناسب المنتج تسليم في أثـردقة المحدد
ا في علىبالغ .الزبونإخالصلحصول

للمعلومات،خياروال اآلمن بالتبادل يتعلق فيما الزبائن، لدى انتشاراً الاألوسع طبقة منـةاآلمقبسهو
(SSL) .الخيارأصبحفقد اتصـاالتتحققللاًيملعامقياساًهذا ولتشفير اإلنترنت مواقع . المسـتخدمينعلى

األمنية العملية هذه أولهماتجارييننخياريوفقعادةًوتأتي على، التشـفير١٢٨التشفير وثانيهمـا خانـة؛
ا. خانة٤٠على إلجراءرئيسيةالعناصرال٢٠إلطارويعرض الالزمة األساسية مضـمونةمنـاقالتللبينة

اإلنترنت، العموميعلى للمفتاح األساسية البنية .وتسمى

األساسيةعناصر-١٩اإلطار العالبنية موميللمفتاح

ل ضرورياً العمومي للمفتاح األساسية البنية إنشاء وسيلةًاإلتجارةالتصبحيعتبر إلجراءوثمولكترونية التجاريةقة مكوناتالو.  العمليات
هيالرئيسية العمومي للمفتاح األساسية :للبنية

                                                            
للمدراء"Steinbuhlerو،Dietelعن)٨٨( اإللكترونية والتجارة اإللكترونية الصفحة"األعمال ،٢٩.
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الرقمية)أ( أمنت: الشهادة تُرفقاًإضافياًزود إلكترونيةبعندما الو. رسالة الممنتحققتتيح الشـخصهـورسلأن ذلـك . فعـالً
األ هواًعوشيكثروالمعيار الرقمية هامة،X.509للشهادات الشهادات التحققمعظمفيوهذه ؛أشكال

الخاص)ب( مفتاحين،تشفيرنظاموهو: العاموالمفتاحالمفتاح المعروفيسميانيستخدم العام االمفتاح ومن أوسرالمفتاحاللجميع ي
متلقيخاصال يعرفه فقط؛الذي الرسالة

الرقمية)ج( مثلت: المحفظة فيأثناءالحقيقيةمحفظةالعمل اإللكترونيـةالمناقالت الخاصـةدفعالـمعلومـاتوتتضـمن،التجارة
الرقميةومستخدم،بال لإلسراع،شهادته الشحن المناقالتومعلومات القرصنةتُو. في ضد البيانات هذه بيفيستو،شفر التجار علـىد الحصـول

اال ضد ؛حتيالالحماية

التوثيق)د( رقميةحياديةمنظمة: هيئة شهادات تصدر شركة أو لموثوقة وأزواجتُستخدم رقمي توقيع الخاصـيتاالمفـمنخلق ةح
هي. ةلعاموا التوثيق لهيئة التقليدية الوالوظيفة هويةالتيمعلوماتتقديم عنفردالتؤكد الماليةهاالمصرح المؤسسة بطاقـة،إلى شـركة مثل
يلي. ئتماناال بما العملية :وتلخص

في" يرغب الذي الشخص طلباًيقدم مشفرة رسالة التوثيقإرسال هيئة من رقمية تُ.  لشهادة مشـفرةثم رقميةً شهادةً التوثيق هيئة صدر
على العامالتحتوي تعرلمفتاح معلومات من وتشكيلة مفتاحهوتجعل. ىخرأيةفيلمتقدم التوثيق دعائيةخاللمنبسهولةاًمتوفرالعامهيئة وثيقة

اإلنترنتمطبوعة على ربما شمتلقييستخدمو. أو لفك العام التوثيق هيئة مفتاح المشفرة الميالرسالة الرقمية الشهادة يتحققوبالرسالة،رفقةفرة
صادرأنمن علىعنه يحصل ثم التوثيق لاحمفتالهيئة التعرفالعام ومعلومات ضمنلمرسل المعلومـات،. الشهادةالموجودة هـذه وووفق

مشفراً جواباً يرسل أن للمتلقي ."يمكن
_____________

.com.webopedia.www://http/:  المصدر

التاليةو األربعة أسسالمبادئ من اآلمنةاإللمناقالتلاهي :كترونية

المعلومات: سريةال)أ( ؛سريةإبقاء

إذاتحديد: التحقق)ب( ماما شخص النعِلالمهوكان أم نفسه ؛عن

المعلومات،منتأكدالوه: التكامل)ج( الأن أويمكنال،والمنقولةمخزونةبنوعيها إليهـا يصل أن
األشخاصعدلي إال بذلكالها ؛مخولون

ا)د( يمكن: إلنكارعدم الذيلال العمليةلفرد الحأجرى ينكر أوفيرغبتهاًقأن المعلومـات تقديم
.اهنقل

لطرقتقديم: الخامسةلخطوةا-٥ لدفعمتنوعة

ال تزوومن اليمهم تدزبوند متعددة دفع الرئيسية،جميععمبطرق االئتمان الشراء،وبطاقات بطاقات
أجلمو. ةاإللكترونياتشيكوال المكوناتطاالن على أنظرالرئيسيالع الدفع عمليات لمعالجة اإلطـارة إلى
٢٠.

فيالمكونات-٢٠اإلطار اإللكترونيةدفع التجارة

األساسيةتتضمن تكونالمعالم آنيةدفععمليةالتي مناقلة التاليةنموذجيةفي :العناصر

به: الزبون)أ( أداةيقصد شراءأوائتمان،بطاقةمثل(دفعالمالك إلكتروني،بطاقة شيك م) أو من عليها ؛ماصدرحصل

المالية: صدرالم)ب( ت) المصرف(المؤسسة الالتي دفع؛البأداةزبونزود
 

الدفع: التاجر)ج( اإللكترونية التجارة موقع يقبل خدماتلقاءلكي أو سلع موقعللزبونبيع يكونالوبعبر أن يجب حسابللموقع،
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اإلراجت على معي البمجردو. حصلمنترنت على التجالحصول معي،راحساب التعامل اإللكترونيـةيجري التجـارة تـاجرموقع . وكأنـه
المعالجةمعدالتيراتجالحسابالخفضيو يعالج ألنه االئتمان المصرفبطاقة مع ؛مناقالت

تهو: لحصالم)د( التي المالية لفتحالمؤسسة وتلتاجحساباً الماليةعملياتلجاعر، الدفعات وتحصيل ؛التحقق
 

الدفع)�( نظام: بوابة بتالبوابةيعالج التاجر ونظامواجهةأميندفعات التاجر الليحصتلابين المؤسسة هناكعادةًو. ةماليلدى يكون
ثالث بوابةطرف دور الدفع؛يلعب

 
للمركز: معالجةالوحدة)و( منابياناتكبير االعتماداتاالبطاقةقالتيعالج ويسوي لئتمان التجـارةويتصللتجار،المالية بموقـع
المحاإللكترونية عن عبنيابة بوابةصل ؛اتعودفمالر

 
اإل)ز( الشراء ل: لكترونيةسلة لمرواألامعالجةوسيلة الزبون يستخدمها الالتي .اءهاشرينويالتيموادجمع

____________
.verisignecommerceSite/ecommerceSite/gd/resources/com.www://html http:  المصدر

فياستثماال: السادسةلخطوةا-٦ ور التسويقالدعاية

المستثمرينيميل والمتوسطة،خاصةو،بعض الصغيرة هذهالشركات إهمال وإنحتى. الخطوةإلى
الخطواتكانت جيدةجميع التجارةف،السابقة موقع ينجح لخلـقلن المناسـب التسـويق بـدون اإللكترونية

و المبيعاتلالوعي التسويقواأل. زيادة :هيالرئيسيةيةنشطة

المثال:اإلعالن)أ( سبيل طريقعلى اإللكترونية،اتاللوحواإللكترونية،والرسائلالتلفزيون،عن
؛الراديوو

النطاقعزيزت)ب( المثال:اسم سبيل طريقعلى الكتيبـات،وركة،اشـوالم،مـالأعرعايـةعن
بطاقات؛الو

ال)ج( حركة المثال:مرورجذب سبيل محركاتعلى طريق لفهارس،اوالرايات،و،)٨٩(البحثعن
والروابط؛

تسته: لتسويقلاستراتيجيةفكرة)د( بيال التسويقألماليالجانبالن تحصـلنشطة أن ينبغي التي
مئويةعلى السهامةنسبة اإلنفاق .نويمن

والصيانةحافظالم: السابعةالخطوة-٧ ة

بتلألداءةالرئيسيضيةالق الموقع،طيخطتتعلق للالعملومقدرة األداءإيجـادوعليه،ةفظاحمالمستمر
الحقيقة. األمثل مخ،ففي البطيئةاتدمتنفر وتشجعالزبائنوب البحثالحاليينالزبائنالجدد مكانعلى في

تكونيجبلكلذو. آخر تأن الموقعطيخطعملية تُحديـدحيثبمستمرةودوريةإمكانات اتطلبـتماليجري
والبرمجيات ووالتجهيزات و، ووتحليل،هارااختبتوسيعها االختناقاتعرفمالنتائج أسباب التي. ة والتجهيزات

هي اختناقات تسبب أن :يمكن

                                                            
البحـث)٨٩( محركات com.ask.www, com.ycosl.www, com.altavista.www, com.yahoo.www, com.google.www ,:أشهر

com.arabsites.wwwae.google.www, .العربيـة البحـث محركـات بأشـهر قائمة التالي الموقع arabsearcher.www://http .: ويتضمن
                                                                                                                            .                                                                /enginelist/com
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من:يالشبكالمبدل)أ( بد الشبكةحجمقياسال ؛استخدام
ومخدم)ب( البيانات وبمقاعدة الرئيسية؛إلىالنظر: خدم المعالجة وحدة استخدام حجم
م)ج( وبانشغالية األقصىمراقبة: خدم األقصى٢١اإلطارأنظر(االستخدام االستخدام ؛)لحساب
الرئيسية)د( لقيااستخدام: الوصلة حركةزدحاماالسأجهزة .المرورفي

األقصىحساب-٢١اإلطار االستخدام

لتالعامةالقاعدةال الصفححديدقديمة النسبةهاتعدد قاعدة القاعدةو. ٢٠إلى٨٠ي المائة٨٠أنتصرحهذه الفي سيجريباتطلمن
المائة٢٠فييهاتلق الوقتفي يتناافترضفإذا. من أن يمكن اإللكترونية التجارة تطبيق بأن اطلبمليونكفل اليوم في فستعطيلواحد،صفحة

النسبة يساوياستخدام٢٠إلى٨٠قاعدة أعظمياً :اً

.ثانية/صفحة٤٦,٣) = ٠,٢ × ٦٠ × ٦٠ × ٢٤)/(٠٠٠٠٠٠١ × ٠,٨(
________

المؤلّف:المصدر .أعداد

الرئيسية-هاء القدراتالعقبات اإللكترونيةلبناء التجارة في

تع أن يمكن التي العقبات تقومعظم فيطبيقاتتقدم اإللكترونية اإلالدولالتجارة في سكوااألعضاء
بالعقبات تشبيهة تواجهها اإللكترونيةيقطبالتي الحكومة نوقشت(ات األولفيوالتي إليهـا،)الفصل تضاف

المتعلقة األمنية المباشربالقضايا هيالشراء اإللكترونيةأهمإحدىالتي للتجارة الرئيسية يوضـحو. العقبات
الرئيسية٢١لشكلا تاألسباب التسوقعالتي منوق .مستهلك-إلى-شركةاآلني

عنأسباب-٢١الشكل شركة(اآلنيالتسوقاإلحجام )مستهلك-إلى-من
والدولالفي صناعيةالمتطورة

.Taylor Nelson Sofres Interactive - global e-commerce report 2002:المصدر

٣
٨
٨
٩
١٠

١٥
٢١

٢٥
٢٨
٣٠

١٩

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠

الرصيد من التحقق عملية تنجح لم

تهمني ال المعروضة والخدمات البضائع

طويل البضائع توريد بالتوريد/زمن تتعلق أخرى مشاكل

اإلنترنت على باهظة أس/األسعار عاراًيتوقع
أدنى

للغاية في/صعب نقص
المعرفة

الشبكة على المعروضة بالماركات يثق ال

ماذا تعرف ال
تشتري

أمناً أكثر المخزن من والخدمات البضائع شراء

اإلتمان بطاقة تفاصيل إعطاء يريد مشاكل/ال
األمن

أخرى أسباب

٢٠٠
٢

٢٠٠
١

وأكثر أسهل المخزن من والخدمات البضائع متعةشراء
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اإللكترونية-ثالثاً والتجارة اإللكترونية الحكومة في القدرات لبناء عمل خطة

عامة-ألف نظرة

على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في القدرات تطوير بأهمية تعترف العربية الدول معظم أن مع
ب في اإلسراع تستهدف التي الحالية التطبيقات تزال ال واإلقليمي، الوطني متكاملةالمستويين غير القدرات ناء

واإلقليمية الوطنية الخطط مع الحكومـة.  تماماً فـي القـدرات لبناء عمل لخطة اقتراح التالية الفقرات وفي
اإللكترونية والتجارة اإلسكوااإللكترونية في األعضاء الدول .لدى

المعلومـ تكنولوجيا في القدرات بناء تقييم أهمية تزداد الراهن، الوقت بسـببوفي واالتصـاالت ات
المـوارد لتبعثـر تعود أسبابه ومعظم بالتكنولوجيا، المتعلقة المكلفة المشاريع تحقيق في الفشل من المخاوف

الذاتية االستمرارية وتعثر والمالية الهأبرزتالمخاوفوهذه.  البشرية بالتنفيـذاالقضايا تتعلق التي التالية مة
فيالناجح القدرات واالتصاالتتكنولوجلبناء المعلومات :يا

إلىالوعينشر-١ .ةجحانتجارباستناداً

واالتصاالتفيمشاريعإلىحاجةال-٢ المعلومات وأهدافالقيمتخدمتكنولوجيا .هبلد

للأهمية-٣ الفعلية بـرامجالمشاركة في القـدراتنساء وإن،بنـاء سـيما المعلومـاتال تكنولوجيـا
اختيارفمرونةتتيحواالتصاالت العملي .مكان

التيأهمية-٤ واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا الفقيـرةمشاريع السكان لشرائح العيش متطلبات تؤمن
.والمعزولة

مشاريعأهمية-٥ واالتصاالترائدةتنفيذ المعلومات تنفيـذهالتكنولوجيا يجـري مبادرات تليها علـى،
.مراحل

بناء-٦ قطكاشرعالقاتمغزى بين .الخاصالقطاعو،الحكوميالقطاعوالتعليم،اعة

فياتالمنظمأهمية-٧ عوالالفنيةالمساعدةتقديمالدولية الماليةحصول واالعتمادات المنح .لى

البشريةحتفاظاال-٨ البلدبالمهارات .حاسمةوطنيةقضيةفي

في-باء القدرات لبناء العمل واالتصاالإطار المعلومات تتكنولوجيا

العمللخصي لبناءإطار واالتصاالتفيالقدراتالوطني المعلومات التكنولوجيا اءعضاألدوللدى
اإل مراحلبسكوافي الشكل(ثالث ).٢٢انظر

التنظيم، حسنة إعالمية لحملة تأسيس هي األولى رئيسـية،تغطيفالمرحلة قطاعـات :يهـخمسة
والتطوير؛ميةتعليالمؤسساتال؛خاصالقطاعال؛حكومةال البحث الحكومية؛مراكز غير تستهدفو؛المنظمات

والمديرينصانعي مختلفو،القرار من المعنيين وكذلك .المستوياتالقطاعات

ل استكمال هي األولى فالخطوة خطوتين؛ تتضمن الثانية خاللوعيالخلقوالمرحلة علىيالتدرمن ب
فالمواضيع القدرات لبناء الالزمة واالتصاالتيالحرجة المعلومات بد. تكنولوجيا تفـاعليمنوال استعداد

المواضيعالتدريبيسبق على دوراتللتعرف إلى النظر وينبغي ستُطرح، تـدريباًالتدريبالتي باعتبارهـا
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حالةيتضمنعملياً المشروعودراسات لتطوير المواضيع. فرصاً مجتمـع: التدريبلدوراتمقترحةالومن
والالمعرفة؛اقتصاد؛تالمعلوما لللهيكللالتصورينموذجالتعليمات؛السياسات تسـعىشركاتالجديد التي

ا العالميمعطابترالإلى التعليمية؛االقتصاد للمؤسسات الهام والتطـوير؛؛الدور البحـث مشـاريعمراكـز
واالتصاالت المعلومات القدراتتكنولوجيا تبني مجتمعالتي نحو الطريق الو؛معلوماتلاوتمهد تاليةالخطوة

تقييم الجوانبهي من الحالي العمل والقانونيوةيالسياسإطار يتعلقالتنظيمية فيما المعلومـاتة بتكنولوجيـا
ل الواالتصاالت بمـاتغييراتتحديد التغييـرات، هذه وأولويات إحداثها، تطـويريمكّـالواجب ويشـجع ن

واالتصاالت المعلومات فرصو. ومستمرةفاعلةبطريقةتكنولوجيا التغييرات تتيحستخلق الخـاصاً للقطاع
الدوليةو والمنظمات الحكومية غير دورالمنظمات فيأداء فينشيط القدرات بناء تطبيقات تكنولوجيـاتقديم

واالتصاالت .المعلومات

تنفيذ هي الثالثة فيمشاريعوالمرحلة القدرات لبناء ورائدة المعلومات ويرافقاالتصاالتتكنولوجيا ،
وضع نشرذلك تساند وتدقيقهاآلية المشاريع هذه حيانتائج دورة المرحلة،وخالل. تهاخالل بناءهذه يتحول

في واالتصاالتالقدرات المعلومات لتكنولوجيا عمليةًتدريجياً المعنيـينالمعرفةلتكوينيصبح ومـن.  لدى
معالجة اإلمكاناألهمية لبناء القضايا المستمرهذه التطور على والحفاظ :يات

فيمشاريعاستحداث-١ القدرات واالتصاالتلبناء المعلومات فـيتكنولوجيا المحـددة األولويات وفق
الثانية .المرحلة

الخارجيةمنالمعرفةاكتساب-٢ .المصادر

الخارجيةالمعرفةنشر-٣ المصادر من الداخليةالمكتسبة الموارد .إلى

والمراقبةالمتابع-٤ .ة

المختلفةلمراجعةآليةوإيجادالتحكم-٥ تطوره مراحل خالل .المشروع

في-٢٢الشكل القدرات لبناء العمل واالتصاالتإطار المعلومات تكنولوجيا

ذكرهE/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/2:المصدر سبق مرجع ،.

المعنيينتحفيز
الوعي ونشر

ميقيتوتدريب
الراهن الوضع

بناءتحديد احتياجات
ووضعالقدرات

األولويات

بناءتنفيذ مبادرات
تكنولوجياالقدرات في

واالتصاالت المعلومات

للدعمإيجاد آلية
والتدقيق

١لمرحلةا ٢المرحلة المرحلة
٣
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فينماذج-جيم القدرات الملبناء واالتصاالتتكنولوجيا علومات

المقترحيعتمد تصاعدياًالنموذج فينهجاً القدرات واالتصاالتلبناء المعلومات وبتعبير. تكنولوجيا
فيت،خرآ األعضاء الدول الإلىسكوااإلحتاج على تبدأ تبحثو،وطنيالمستوىأن الطاقـاتأن عن الحقاً

بو. إقليميةةكاشرعالقاتإلنشاءهابينالمشتركة ينصح ذلك، التجـاربتبادلأثناء مـن المكتسبة الخبرات
فيالناجحة األعضاء الدول ودعمها. سكوااإلبين العملية هذه بدء على القادر الكيان هي .والحكومة

تحتاج أول،الحكوموتحقيقاً، مقام في لتإلىة، المناسبة اآللية يضمن الذي التنظيمي الهيكل قديمإنشاء
بنا إلىمبادرات واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في القدرات والمخططينصانعيء ومنالقرار تنفيـذ، ثم

الناتجة ال. الفعالةالحلول وجود التاليةالتنظيميةهياكلويالحظ فيلدىالحكومية األعضاء :سكوااإلالدول

ال-١ في(تصاالتاالومعلوماتوزارة بكثـرة)مصركما المنتشر الهيكل المتقدمـةوهو الـدول فـي
.يةموالنا

تدعم-٢ رفيع مستوى ذات قيادية اإللكترونيةشخصية الحكومة في(حلول ).دبيكما

حكومي-٣ الجهاز رفيعة هيئة وزراءويضممستوىترأسه في(عدة ).لبنانكما

الهيول من سابقاًكلاكل المذكورة وعيوبهاإلدارية ا،ميزاته بيئة اختالف من الحكـوميالناتجة لعمل
بلد كل .في

يساند واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا وطني مجلس إلى ثاٍن، مقام في الحكومة، هـادوروتحتاج
والتنفيذي الرئيسيو. ويكملهالتنظيمي فـيأجدولوضعهوللمجلسالهدف القـدرات بنـاء لتطوير عمال

ال القطاعات في واالتصاالت المعلومات المستومختلفةتكنولوجيا والوطنييينعلى يو. اإلقليمي هـذامضقد
عدد مجموعاتاًالمجلس محددمن بتطبيق منها كل تختص واالتصاالتالعمل المعلومات كما؛)٩٠(لتكنولوجيا

يضم أن المينبغي الحكومية الوزارات من اإللكترونية القيادة أنصار من الخاص،ومن،ختلفةأعضاء القطاع
او غير ممثلـولحكومية،المنظمات وأيضا والدولية، اإلقليمية والقطاعـاتعـنينالوكاالت المسـتخدمين

اإلطار. التعليمية الماليزي٢٢ويتضمن الوطني المعلومات تكنولوجيا مجلس نجاح .قصة

الماليزي-٢٢اإلطار الوطني المعلومات تكنولوجيا (NITC)مجلس

الوطنيضطلع المعلومات تكنولوجيا الماليزيمجلس االسـتراتيجية،بي الخطـط تطوير على تركز التي المهام من اإلدارة،ومجموعة
المهامو. والتنبؤوالتشجيع،التكنولوجيا،ونشرالتقييم،والتنسيق،و التاليةتخدمهذه :األهدافَ

المستمرتشجيع- المعلوماتفيالنمو خاللتكنولوجيا من اوتطبيقاتها والتطويرلخطط التكنولوجيابحث اكتساب ؛واستراتيجيات

السهلاضم- التكامل واالجتماعيةللتكنولوجياتن االقتصادية التنمية في ؛الجديدة

والمجتمعةالمحتملاآلثارديحدت- االقتصاد على المعلومات ؛لتكنولوجيا

و- تحدثهاشرح التي التحوالت المعلوماتتشجيع .ادهاعبأكلبمجتمعاتالفيتكنولوجيا

)تابع(٢٢اإلطار

                                                            
اإللكتروني،)٩٠( التعليم اإللكترونية، الصحة اإللكترونية، التجارة اإللكترونية، الحكومة .إلخ... مثل
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الماليزي،ويتضمن الوطني المعلومات تكنولوجيا مجلس أعمال األولبدأالذيجدول كـانون األسـسوضـع،١٩٩٦ديسـمبر/في
واالتصاالتالالزمةكلاوالهي المعلومات تكنولوجيا متقدمةفيالستغالل دولة إلى ماليزيا معتحويل يتوافق عامرؤبما .٢٠٠٢ية

___________
.my.org.nitc.www://http/:المصدر

المعلوماتمجلسحتاجوي اعتمادتكنولوجيا المعلومـاتلبنـاءنمـوذجإلى تكنولوجيـا إمكانيـات
في تعريفهاالمختارةالقطاعيةمناطقالواالتصاالت يجري الوطنيـةالتي اإللكترونيـة االسـتراتيجية . فـي

المقتأن٢٣شكلالويوضح واالتصاالتالنموذج المعلومات تكنولوجيا في القدرات لبناء ثالثةيعتمدرح على
ال هي والتطويروبشرية،المواردمكونات واالتصاالت،البحث المعلومات تكنولوجيا وتتضـمن.  ومؤسسات

مفصالًالتاليةالفقرات منشرحاً كل التركيزالثالثةالمكوناتهذهعن اإللكترمع الحكومة تطبيقات ونيةعلى
اإللكترونية .والتجارة

واالتصاالت-٢٣شكلال المعلومات تكنولوجيا في القدرات بناء نموذج

المؤلّف: المصدر .إعداد

البشرية-١ الموارد

فيت األعضاء الدول تحقيقسكوااإلحتاج المعلوماتإلى تكنولوجيا في القدرات لبناء العملية الوسائل
اإللكترونيةبغيةالتواالتصا والتجارة اإللكترونية الحكومة تطبيقات ال. نشر حيـث يعتبـرجـوهر،ومـن

المثالي المكان التعليم ستصبحالقدراتلبناءقطاع التي األساسيالبشرية العامل النهاية سيساعدفي فيالذي
و واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مساابتكار وسيقدم األعمال، كبيرةاحتضان االجتمـاعيهمة التطور في

.االقتصاديو
واالتصاالتف المعلومات تكنولوجيا في القدرات مستوياتبناء ثالثة على التعلـيميجري قطـاع في

ومراكـزوالجامعات،ومدارس،ال: هي المهنـي التدريب علـىتـدريبالمؤسسات تكنولوجيـاالخاصـة
واالتصاالت لمج. المعلومات ينبغي ذلك، يطلقوقبل أن الوطني المعلومات تكنولوجيا لتـدريبلس مبـادرة

دالموار
البشرية

تكنولو جياشركات
واالتصاالت المعلومات

البحث
والتطوير

عامقطاع

خاصقطاع
حكوميةـ غير منظمات
ودولية إقليمية منظمات

السياسات

مناطق
األولوية

واألنظمةالقوانين

في اإلمكانات بناء
المعلومات تكنولوجيا

واالتصاالت

اإللكترونية االستراتيجية
الوطنية

الوطني المجلس
المعلوماتلتكنولوج يا

واالتصاالت

والتطوير التمويل
 الدائم

المعرفة نقل
ونشرها

والتطوير بالجودة التحكم
المستمر
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منصانعي القطاعالالقرار لكيوالعامين واالتصاالتيدعمواخاص المعلومات تكنولوجيا كلعلىإمكانيات
المجتمع .مستويات

ال)أ( صانعيوعيزيادة القرارلدى

تمهيديةفي القدراتإلىخطوة توعال،البشريةبناء من العـامفـيالقرارصانعييةبد القطـاعين
استخدامالخاصو وفوائدبأهمية واالتصاالت المعلومات يتيحهاوالفرصهاتكنولوجيا المعرفةالتي .اقتصاد

واالتصاالت،صانعيفهمف المعلومات تكنولوجيا تطبيقات لنوعية لكترونيـةاإلحكومةالومنهاالقرار
اإللكترونية، أعوالتجارة فيسيجعلهم بارزين اإللكترونيةضاء تطويرالقيادة في والسياسـةيساهمون الرؤية

بلدانهم انتقال تتيح التشبيكإلىالتي ذلك،و. اقتصاد على دورعالوة الـوعي زيادة الـذيتؤدي الوسـيط
لعالقات يمهد أن القطاعينكةاشريمكن والخاصبين .العام

المحليوتستطيع الحكومية غير الوةالمنظمات والدوليـةمستقلونالمستشارون اإلقليميـة والمنظمات
لصانعي الدعم التيالمواضيع. القرارتقديم مناقشتهاالرئيسية :ينبغي

وسياسة)١( واالتصاالتلرؤية المعلومات ؛تكنولوجيا

و)٢( والقوانين بالتعليمات المتصلة ات؛التشريعالقضايا

ال)٣( علىحلولالذلتنفيالالزمةتمويلآلية تعتمد والبنيـةالتي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
؛األساسية

واالتصاالت)٤( المعلومات تكنولوجيا مشروع إدارة ؛مهارات

اإلحكمال)٥( اإلنترنتونترنتعبر ؛فوائد

واالتصاالت)٦( المعلومات تكنولوجيا عموماً؛أمن

المعلوم)٧( تكنولوجيا في القدرات علىبناء واالتصاالت ؛وطنيالمستوىالات

والخدمات)٨( اإللكترونية الحكومة تقدمها؛عناصر التي

والخدمات)٩( اإللكترونية التجارة تقدمها؛عناصر التي

الحاجة)١٠( وفق انتقاؤها يجري أخرى اإللكترونيمواضيع والتعليم اإللكترونية الصحة .مثل

المدارس)ب(
 

المدارس واالتصاالتتحتضن المعلومات تقدمتكنولوجيا لكٍلألنها الجديدة المدرسـينمـنالفرص
اكتساب. والطالّب الحاسوبالجديدةمهاراتالويجري ومخابر وخارجها، الصفوف المدارسفي ليستفي

ال نقطة لل. بدايةإال اإلعضاألدولوينبغي في أناء األولويـاتسكوا في إمكانـتنظر لتطـوير اتالتاليـة
المدارس في واالتصاالت المعلومات :)٩١(تكنولوجيا

                                                            
)٩١((E/SCWA/ICTD/2003/WG.1/2)ذكره سبق مرجع ،.
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في)١( واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا الدراسية؛إدراج المناهج

ال)٢( معمدرستدريب التعامل على فـيديناميةالميتعلالبيئةين أكانـت سـواء للطالب الموجهة
أالصفوف المالتقليدية االفتراضيةفي مهارةتكنولووجعل،صفوف واالتصاالت المعلومات جيا

للمدرس ؛نيضرورية

رخيصةتطوير)٣( االستخدامتجهيزات سهلة الطـالبأكبـرلعددتتيحآمنة والمدرسـينمـن
استخدامها؛

بإنشـاء)٤( واالتصـاالت، المعلومـات تكنولوجيا استعمال لتوسيع المحلية الشركات مع التعاون
مزوديكاشرعالقات مع اة إلىإلنترنتخدمات النفاذ خدمة على بكلفـةاإلنترنتللحصول

ولتأمينأقل أمناًمنفذ، ؛أكثر

الاستخدام)٥( االتصال إلىوسائل للوصول التـيتوبعيدةالريفيةالطقامنالالسلكية القيـود جاوز
الثابتة الشبكة استعمال ؛)٩٢(ةالتقليدييفرضها

ال)٦( الحاسوب مخابر سيةمدرسفتح ابعد واإلجازاتةعطلوخالل،لدراسةاعات األسبوع، ،نهاية
تقديمالمجتمعألفراد وبغرض باإلنترنتاالالتدريب تتحول.  تصال أن فيويمكن المرافق هذه

إل اجتماعيةالنهاية مراكز .ى

)٩٣(الجامعات)ج(

العربيةتتجاوز الجامعات وافيمساهمة المعلومات تكنولوجيا في القدرات تطـويربناء التصـاالت
األساسية إنتاجالمهارات إلى واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا في تحتـل. خبراء التي المسائل يلي وفيما

الجامعات دور في األولوية :موقع

والشهاداتتطوير)١( فيالعليا والدكتوراه الماجستير واالتصاالتشهادات المعلومات ؛تكنولوجيا

الح)٢( إلى علىالسعي البارزةصول الدولية الجامعات من ؛االعتماد

ال)٣( الدراسيةتعديل كـلهالتضمينةالحاليمناهج فـي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مهارات
وتعجيلال الجامعاتفيهاانتشارشهادات ؛كل

                                                            
و)٩٢( النقالة الهواتف من الثالث الجيل مثالً، ومنها الجديدة، آفاقـاًVSAT (Very Small Aperture Terminal)التكنولوجيا تفتح

الريفية المجتمعات إلى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وتُدخل بعد عن للتعليم .جديدة

)٩٣(E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/2مرجع ذكره، .سبق
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عالقات)٤( لتمعكةاشرإقامة الخاص تضمنعزيزالقطاع التي االمهارات الجددلخريجيحصول ن
تخرجهم، فور عمل اوعلى من فعال دعم على الخاصة؛لشركاتللحصول

عالقات)٥( الخاصمعكةاشرإقامة االستفادةالشركاتلحثالقطاع مـنعلى مشـاريعأكثـر
الالعمليتدريبال الطالب؛ومشاريع ينفذها التي تخرج

الجام)٦( من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مهارات الصناعةنقل إلى ؛عة

دينامي)٧( نظام للتطوير المعلومـاتالتـيتغيراتيستجيب تكنولوجيـا قطـاع فـي تحـدث
؛واالتصاالت

واالتصاالتإدراج)٨( المعلومات التيتكنولوجيا المواضيع شهاداتضمن طالب ،القانونيدرسها
لبناء توذلك التي وقوانيناستحداثإلىقودالمعرفة واالتصاالتتكنتتناسب المعلومات ولوجيا

والجديدة ؛المبتكرة

بيئة)٩( لخلق فيلباحثيمناسبة الن وأعضاء واالتصاالت المعلومات التعليمية؛تكنولوجيا هيئة

واالتصاالتالمناهجتحسين)١٠( المعلومات تكنولوجيا باستخدام ؛تعليم

األخرى)١١( الجامعات مع علىوالتعاون البحث والمستوياتمراكز واإلقليميةالمحلية ؛الوطنية

لكيتخطيط)١٢( الجامعة واالتصاالتيكونسياسات المعلومات تكنولوجيا خريجي مععدد متوافقاً
المتوقعةا ؛لسوقللحاجات

المباشرتقديم)١٣( اإللكتروني،وسائلخاللمنالتعليم .االفتراضيةجامعاتالومنهاالتعليم

األعو ظهرتالماضيةاموخالل واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا في القدرات لبناء متنوعة ،أشكال
مشاركة إيجابيةوأصبحت أكثر المشاريع هذه مثل تحريك في انتشـاراًاألوالنموذج. الجامعات هـووسـع

التكنولوجيا ال،)٩٤(حاضنات التكنولوجيابحث،والموعلوحدائق إلو.  )٩٥(ومجمعات ذلـك،باإلضافة يمكـنى
تستهدفبعضإثراء التي اإللكترونيـةالجهود والتجـارة اإللكترونية الحكومة مشاريع مـعبالتعـاونبدء

.الطالبوالمدرسين
 
ومراكز)د( المهني التدريب علىتدريبالمؤسسات واالتصاالتالخاصة المعلومات )٩٦(تكنولوجيا

                                                            
)٩٤(United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia, Technology Capacity-Building Initiatives for 

the Twenty-First Century in the ESCWA Member Countries, New York, 2001 (E/ESCWA/TECH/2001/1).                                          

اسمه)٩٥( للتكنولوجيا مجمعاً بيروت في يوسف القديس جامعة .BEYTECHأنشأت

)٩٦(E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/2ذكره سبق مرجع ،.
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على متزايد طلب الفيتعليمالهناك بقصدتكنولوجيا واالتصاالت امعلومات على لمعرفـةالحصول
الو تكنولوجياتقدممجاراة ومراكـزو. تاالتصاالوالمعلوماتفي المهنـي التـدريب تـدريبالمؤسسـات

ل تستجيب وتقدمالسوقههذالخاصة مهارات؛ على للحصول فـيالفرصة المعلومـاتمتنوعـة تكنولوجيـا
وخاللواالتصاالت قصيرة مفترة وتزودبكلفة المهاراتعقولة؛ من بتشكيلة العاملة بسرعةتستجيبو؛القوى

ا المهاراتلسوقلتغيرات تقدم أقصرخاللالجديدةألنها .وقت

الخاصو التدريب مراكز منةتكسب معتمدةقاسواألمزيداً شهادات على حصولها فـياًدوليـلدى
مجاالت واالتصاالتمختلف المعلومات الشهاداتومن.  تكنولوجيا مـنهذه معتمدة شبكات مختص شهادة

سيسكو وشهادة(CCNP)شركة نظام، شركةمهندس من مخـتص،(MCSE)مايكروسوفتمعتمدة وشـهادة
شركة من .(OCP)أوراكلمعتمد

متقديمبيللتدرالهامةاألهدافومن المعلوماتيةمناهج األمية كلحو ويبـين. السـكانشرائحإلى
يقدمهامساهمةلا٢٣اإلطار اليونسكوالتي العربيةمكتب الدول في للتربية الصعيداإلقليمي هذا .على

اليونسكومبادرات-٢٣اإلطار واالتصاالتمكتب المعلومات تكنولوجيا في القدرات بناء في القاهرة في

برنامج،١٩٩٧عاممنذ العلأولى هندسة اوتعليم خاصة(USEE)لراقيةم البأهمية قدرات والمرافقناء البشرية الضـروريةلموارد
واستغاللإلدماج التعليم في واالتصاالت المعلومات بطريقةتكنولوجيا :هيمتنوعةبوسائلالبرنامجواستعان. ةمؤثرها

المدرسين؛- لتدريب الميدانية الجوالت
المدرسين؛- لتدريب عمل ورشة
لتكنولوجيتطوير- األساسية واالتصاالتالبنية المعلومات ؛ا
؛التدريبأدواتتطوير-
بالحاسوباألساسيةوالمعارفمهاراتالتوثيق- .المتعلقة

الواستهدف السابقالبرنامج مهارات في القدرة المتنوعـة،مؤسساتاللدىاألساسيةحاسوببناء الكليـات،والجامعـات،والحكومية
التدريب،المدارسو عامو.  ومراكز الحاسوب١٩٩٩في لقيادة الدولية الشهادة تقديم جرى يجري.  ، دول، عدة في بها المعترف الشهادة، وهذه

المنحها لمؤسسةبإشراف الحاسوبرخصةاألوروبية سبعةالدراسيجامنهاليتكونو. (ECDLF)قيادة اجتيازهـامواضيعمن هـاكليجب
الشهادة على هيالوهذه. للحصول :مواضيع

األساسيةمفال- المعلوماتلاهيم ؛تكنولوجيا
ال- وإدارةاستخدام ؛الملفاتحاسوب
ال- نصوص؛معالجة
اإللكترونية؛- الجداول
؛بياناتالقواعد-
العرض؛- أدوات
واالتصاال- .تالمعلومات

)تابع(٢٣اإلطار

لواتخذ نشيطة خطوات اليونسكو لدولمكتب البرنامج العربشرح وفالمنطقة فيلاًمعيارباعتبارهالمحتملةهائدوية التأهيل مستوى قياس
ب. ساسيةاألمهاراتال االتصال التاليةوجرى السورية،،األردن: الدول العربية ومصر،الكويت،ووالجمهورية .المغربوولبنان،

_____________
.HTM.LITYFACI/usee/science/programmes/org.cairo-unesco.www://http: المصدر

المهنيولتحسين ينبغيالتدريب عموماً المنطقة التاليةتنفيذفي :األولويات
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واالتصاالتتطوير)١( المعلومات تكنولوجيا ولدىمهارات والصـفوفالمدرسين المخابر تزويد
واالتصاالت المعلومات ؛بتجهيزات

ال)٢( من ترخيص على متطلباتالستكخاصةالدوليةالشركاتالحصول ؛السوقمال

التعليميةالتطوير)٣( لمواد علـىلتـدريبالمخصصـة المعلومـاتالتخصصـي تكنولوجيـا
؛واالتصاالت

مع)٤( لتقديمالتشارك الخاص فيالقطاع عملية تعليمية واالتصـاالتمواد المعلومات تكنولوجيا
ال التطور مع ؛تكنولوجيتتوافق

تدريبتقديم)٥( والنساءمخصصةجديدةمناهج ؛للشباب

القروض)٦( عن الوالمنحالبحث الصناعفي لتمويلقطاع البحـثي تكنولوجيـافـيمشـاريع
واالتصاالت .المعلومات

األغراض)�( المتعددة االجتماعية المراكز

األخيرة اآلونة فيشهدفي األعضاء الدول من فيسكوااإلعدد المتعـدنمواً االجتماعيـة دةالمراكز
لتباعتبارها،األغراض التطبيقاتتشكيلةقديموسائل مجـاالتمن اإللكترونيـة،افـي التجـارةولحكومـة

اإللكترونيواإللكترونية، اإللكترونية،التعليم واالتصـاالتو. والصحة المعلومـات تكنولوجيـا باسـتخدام
لل وسيلة االجتماعيباعتبارها االجتمتساهماالقتصادي،وتطور األغـراضالمراكز المتعددة بنـاءاعية فـي

واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا الرقميةقدرات الهوة لالنتقـالوتُضيق الطريـق وتمهد مجتمـعإلـى،
يلي. معلومات النموذجيةوفيما الصعيدالحلول هذا :على

اإلنترنتفم)١( ة؛الخاصاهيم

مجهزةاتصالمراكز)٢(  بعد وبالعن الطابعاتوالشخصيةوالحواسيبالنسخالتوآالفاكسهاتف
؛واإلنترنت

يالعامةنترنتاإلأكشاك)٣(  أومـدربيـونحكومونموظفهالشغِّالتي أواتشـركون خاصـة
ون؛مواطن

التي)٤(  اإللكترونية وجهيمتنقالًاًمركزتُعتبرالمقطورة باإلنترنـت السلكي باتصال تهدفيسـز
ال التي البعيدة الثابتةتغطالقرى المراكز القـرىوتوضع. يها فـي اإللكترونيـة المقطـورة

وتقدم المجاورة، المدن أو إلىالرئيسية الريفيةالخدمات زمنيوفقالمناطق سلفاًجدول .محدد

والتطوير-٢ )٩٧(البحث

                                                            
نفسه)٩٧( .المرجع
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ال اإلعضاألدولتحتاج في تحديدسكوااء والتطـويرفـيالستثماراأولوياتإلى ذههـو. البحـث
إطالقاألولويات إلى الوطنيةتقود البحث إدارة مهارات تزيد أن يمكن التي فـيالقـدراتوبناء؛المبادرات

واالتصاالت المعلومات تجاريةخلقو؛تكنولوجيا تصنيف. فرص وفـقالمبـادراتويمكن فئـات ضـمن
تتناوله،موضوعال اإللكتروني،الذي التعليم اإللكترونية،ومثل اإللكترونيـة،التوالصحة الحكومـةوجـارة

و .اإللكترونيةاألعمالاإللكترونية

والتطويرويستهدف معالبحث جديدةااكتشاف والخدمات،والمنتجاتحولرف ثـمومـنالعمليات
تلك منتجاتالمعارفاستعمال محسـولخلق وخدمات لمتوجديـدةةنعمليات السـوقتسـتجيب .  طلبـات

الرئيسية الفاعلة الوطنية،والجامعات،والصناعة،و،ةحكومال: هيواألطراف البحث البحـثمعاهد ومراكز
الماليو،ةالعاموالتطوير الشعب،القطاع .وعامة

والتطويرو البحث اإللدوللالمالئمةمبادرات في :سكوااألعضاء

في)أ( تميز مراكز :التاليةالمجاالتإنشاء

ال)١( تشريعاتةخبرمراكز واالتصاالتتكنوفي المعلومات ت: لوجيا المهـاراتيطومهمتها ر
جديدة قوانين الشبكة،البتكار على بالعمل المنطقـةخاصة في اإلنترنت جرائم .  ولمحاربة

تمهدهذهو والمراكز الناضجة اإللكترونية للحكومة اإللكترونيةلالطريق التجارة ،تطبيقات
إقل تـدريب مراكز النهاية في تصبح أن وصـانعيللمةيميـويمكن السياسـةشـرعين

لهابعضليمكنوالمديرين،و مزوداً الطويل األجل في يصبح االستشارية؛أن لخدمات

البرمج)٢( ت: ياتصناعة البشريةيطوهدفها الموارد خبرة خـاللر غنيـةأمينتـمن بيئـة
والمعب متقدميكملهارفاالمعلومات التدريب لتكنولوجيافي التيمجربالتطويرالجديدة يات

هندسةتستخدم الحاسوببرمجالأدوات بمعونة هندسـةطوت،(CASE)يات معـايير بيـق
وتقدير المخاطر وإدارة الجودة لقياس ولاالبرمجيات التحكمنيحستكلفة .عمليات

ال)ب( زال بلدانناسما تعربيةفي يفضلون حلـولقيطبكثيرة خلـق من بدالً المستوردة الحلول
خ والتطويرف.اصةمحلية هامالبحث المحليـةواإلداراتالجامعـاتوالمؤسساتوالحكومةلتعريفعنصر

االبتكار تو،إلى الجديدةيشجبالتالي التطبيقات والتطويروتتطلب. ع البحث مشاريع ضـخمة،بعض أمـواالً
حشد يالحظ.  مختلفةؤسساتموتستدعي مماثلة، حاالت عالقاتوفي بـيننشوء المختلفـةدولالـشراكة

الل في والخبرلتشارك األخطار وتقليل والمعارف تدرج. كلفةات أن جـدولوينبغي على المبادرات هذه مثل
في األعضاء الدول يلي. سكوااإلأعمال الموفيما المشاريع :ةحرقتبعض

والتطوير)١( البحث بمشاريع االرتقاء تستهدف اإللكترونيـةالتي الالتجارة اعةصـنضـمن
الصـناعاتقدراتلبناءتهامحاوالفي: محليةالتقليديةال إنتاجيـة ولزيـادة العاملة القوى

التقليدية، فيتستطيعالمحلية األعضاء أناإلالدول حتسكوا إعـداد فـي ضـنةاسـتثمر
لتتكونةتكنولوجي وطنية لمبادرة فـيطبيقنموذج واالتصـاالت المعلومـات تكنولوجيا

المخبعض النموذجو.  تارةالصناعات فيينشرهذا الصناعالالتكنولوجيا ذاتةيقطاعات
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والباحثين،و،الصلة بالمبدعين الفنيويقدميحتفظ خاللالدعم مراكـزمن مـع التعـاون
والجامعات بناءويساهم،البحث وفي المعرفة القتصاداالاقتصاد وتُعتبـر. جديـدالنامي

والسجا المالبس وتصنيع تصميم التطبيقاتتطبيقات هذه لمثل معروفة أمثلة ؛د

معايرةيمكن)٢( العربيةاعتبار مناإلنترنتعلىالستخداملاللغة العربية المحتوى وصناعة
السياقالمبادرات هذا في .الهامة

تؤديفيو والتطوير، البحث حول ذُكر ما دوراًكل الفيهاماًالحكومات لتشجيعالمالئمةبيئةتهيئة
والتطوير،راتمباد الماليلتأمينوالبحث .الدعم

واالتصاالتطويرت-٣ المعلومات تكنولوجيا مؤسسات

يساهم الذي الثالث الرئيسي فيالعنصر القدرات بناء اإللكترونيـةفي والتجارة اإللكترونية الحكومة
ت واالتصاالتطويرهو المعلومات تكنولوجيا المؤسسات القطاعفي القـدراتويتطلب. صوالخاعامين بناء

فكر المؤسسة معرفو،متماسكةإدارةو،خالقاًاًفي لوتنسيق،ةيقاعدة ينبغـياألولوياتومن. اتلخبراً التـي
هذمراعاتها المجالفي :ا

الب)أ( استخدام فيف: (OSS)فتوحةالمياتمجرزيادة األعضاء إنشـاءتحتـاجسكوااإلالدول إلـى
ا من االمياتمجرلبافيلخبراءشبكة يقدمون اللمساعدةفتوحة القطاعين ووالعامإلى غيـرالخاص منظمـات

البال حلول استخدام في تنظيمالمياتمجرحكومية إلى تحتاج كما عملورشفتوحة؛ اإلقليميات المستوى على
مستخدمفتوحة،المياتمجرالبجمعياتةمساندبوالوطني مجموعة التشغيليمثل بد؛Linuxلينكسنظام وال

الخاصل منوخصوصا،لقطاع والمتوسطة، الصغيرة بتطويرالشركات برمجية تكنولوجيـاحزم اسـتخدام
التجارية؛فتوحةالمياتمجرالب لألغراض

الحكومات: رمجياتالبتطويرصناعةتشجيع)ب( شـركاتفعلى علـى الضـرائب إزالة المحلية
والب الفكريةرمجيات الملكية حقوق وتطبيق الخاصعلى؛ حوافزالقطاع الخبـراتأكثرتقديم بـذوي ليحتفظ

وي تالعالية مبادئ البدقيققوي وإنتاج تطوير في وعلىمجرالجودة صناعةيات؛ تنظـيمجمعية البرمجيـات
شركاتذاتمنتديات لتمثيل دولي إقامةةالمحليالبرمجياتمستوى إلى الشركاتعالقاتوالسعي مع شراكة
الدولية؛

اإللكترونية)ج( والتجارة اإللكترونية الحكومة تطوير مشاريع المشاريعف:بدء إمكانـاتتطورهذه
التالية القطاعات في واالتصاالت المعلومات الصـحية،و،ارةالتجو،الحكومة: تكنولوجيا ،تعلـيموالالرعاية

؛واألعمال

ال)د( التطوير ال: لوجستيةشركات تطبيقات تنتشر تطبيقـاتوخصوصاً،لكترونيةإلاحكومةعندما
اإللكترونية، وجودالتزدادالتجارة إلى اللوجسـتيشركاتحاجة الـدعم تقـدم للـ. موثوقة دولوينبغـي

في نمواإلاألعضاء تسهيل المحليةمثلسكوا الشركات اإلقليمية؛وهذه
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المحلي)�( الخاص القطاع زاليمكن: مساعدة ما التي الدول تلحكومات المعلوماتقطاع كنولوجيا
المحليةفيهاواالتصاالت واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شركات تساعد أن قـدراتهيتحسعلىضعيفاً .  ان
مثالً، عقوديتضمفيمكن، الكبيرةتنفيذن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إنشـاءمشاريع علـى ينص بنداً

والشركاتالبينةكاشرعالقة الجنسيات أمحلية،الالشركاتمتعددة حـاالت في يمكن مشـاركةىخـركما
المبكرة المراحل في المحلية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا اشركات مشـاريع تخطـيط لحكومـةلعملية

اإللكترونية؛ والتجارة اإللكترونية

إلىكلفةخفيضت)و( ونشـرنفقاتلتقليل:اإلنترنتالوصول والمتوسـطة الصـغيرة الشـركات
قطا كل في اإلنترنت المجتمع؛اتعاستخدام

وتصنيعيتجم)ز( الحواسيبع التي(مستهلَكات الرخيصة الحواسيب حاجاتتخاصة ينالمواطنلبي
اإلقليمية السوق من جزء األقل على آمهذا): أو واالتصـاالتفيالستثمارلخرجال المعلومـات ،تكنولوجيا

أنلكن إلى التنبه التييجب نحوتالشركات سـريعةتجه إيرادات تولد أن يمكن المادية أنهـا،المنتجات إال ،
تقديمبخالف نحو تتجه التي ألالخدمات،الشركات معرضة استثماراتأعلىراخطتكون ؛أكبروتتطلب

واالتصاالتاستثماال)ح( المعلومات تكنولوجيا شركات تطوير في األعمـالت: ر حاضـنات قـدم
خلقساهمم في كبيرة والثروةفرصة في؛العمل الجديدة الشركات إنشاء واالتصـاالتوتسرع ؛المعلومات
تعظيمساعدتو األقصىاتإمكانيفي الحد إلى امجموعة٢٤اإلطاريبين. النمو التنظيميـةألشـكالمـن
واالتصاالتال المعلومات تكنولوجيا في القدرات لبناء .جديدة

الألشكالا-٢٤اإلطار واالتصاالتجالتنظيمية المعلومات تكنولوجيا في القدرات لبناء ديدة

تعريف يلي لفيما انتشاراًألشكالمقتضب األوسع :التنظيمية

التكنولوجية- علىت: المدن فعالياتجغرافيةرقعةمتد تضم وصناعيةمحددة جنبعلمية إلى كثيـراًوهـذا،جنباً لتبـاديسـهل
المتاتالخبر المؤسسات قرب واستعدادهبسبب ؛للتعاونانوعة

ال- األه: بحثوالموعلحدائق تسودها حدائق العلميي تُجرىنشطة التي البحث وأنشطة مسواءة مع فـيخـابربالتعاون البحـث
أ البحثمالجامعات آخرفيمأالقريبةمعاهد ؛مكان

االبتكار- حاضناتمبادراتيه: مراكز ضمن تنفيذها يجري القدرات المتقدمةاهدفه.لبناء التكنولوجيا شركات مساعدة الرئيسي
العمل؛الجديدة وبدء واإلقالع التأسيس مراحل خالل

)تابع(٢٤اإلطار

التميزامر- على: كز لتركز المميزة منهتجاتنمالجوانب غيرها عن تميزها التي المجالتعملمؤسساتا، نفس ؛في

التكنولوجياحال- أه: ةضنات خاشكي األاحمنةاصل علىتعمالضنات علىالجديدةالشركاتركز عملها في تعتمد أفكـارالتي
تقودمبتكرة أن رائجيمكن جديد منتج ؛إلى

الصناعية- العاليةذاتالمجموعات إلىالكياناتمنمجموعاتيه: التقنية تنتمي متنوعةالتي كثيـراًقطاعات منهـا كل ويعتمد
و اآلخرين، منتجات باعتمادهاعلى ربطعلىتتميز وسالسل االبتكار .اإلنتاججهود

___________
صE/ESCWA/TECH/2001/1: المصدر ذكره، سبق مرجع ،٤.

الم-دال ساعدةالبيئة
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االووضعفيهامدوربالحكومةتضطلع تطبيق مشاريعستراتيجياتمتابعة بتنفيذ تكنولوجياالمتعلقة
واالتصاالت عاتق. المعلومات على تقع التي المسؤوليات فيومن األعضاء الدول تـأمينسكوااإلحكومات

تطبيقاتبيئة لنشر واالتصـاالتمساعدة المعلومات ومنهـاتكنولوجيا والتجـارةاإللحكومـةال، كترونيـة
تأخذو.  اإللكترونية أن الحسبانالحكوماتينبغي االهامالدورفي يؤديه الخاصالذي غلقطاع الذي قـوةدا،
ت في والدافعة الفنية الموارد واالتصاالتقديم المعلومات تكنولوجيا لصناعة .مالية

لدعم-١ مساعدةبيئةسياسات

فيللينبغي األعضاء تعتمدسكوااإلدول والتجـارةتطبيقاتنشرلسياساتأن اإللكترونيـة الحكومة
تجميعاإللكترونية، الويمكن لتخدمهذه التاليةلنواحياسياسات :الرئيسية

األساس: األساسيةالبنيةتطوير)أ( هوفحجر إلكترونية مبادرة وطنيـةإنشاءألي أساسـية بنية
واسعةتغطي وأقسـام؛منطقة مؤسسـات بـين التكامـل وتحقق منافسة؛ بأسعار االتصاالت خدمات وتقدم

الضـروريةلنظماتمتلكو؛الحكوميةوالمؤسساتالوزاراتواالتصاالت،والمعلومات لتـأمينوالشـبكات
اآلمن؛المباشروصولال

والتنظيمية)ب( القانونية ألمـنسياساتابتكارينبغي: الجوانب قانونيـاً إطـاراً تتضـمن خاصة
علىوتالمعلومات، اإللكتروني،وتالمعلومات،خصوصيةحافظ بالدفع الفكريـة،وتسمح الملكية حقوق طبق

ال التبـادللكي،نترنتاإلجرائموتواجهي،لكتروناإلتوقيعوتدعم حجـم .  شـبكةالعبـراإللكترونـيتزيد
الحكوماتإلىباإلضافةو تحتاج واالفعتزيدةتحررمسياسةإلىذلك، تكنولوجيـافـينافسـةالملية قطـاع

االتصاالت؛

الوصولدياز)ج( إمكانات شرائح: ة كل وصول تضمن التي التشريعات وضع ىإلـالسكانينبغي
المتعلقة الحكوميةبالمعلومات والخطط أناإلدارات على إلـىيكـون، المعلومـاتالوصـول تكنولوجيـا
سهالً وواالتصاالت نطاق، أوسع على والنقالة الثابتة الهاتفية الخدمات نشر خالل المنـاطقمن فـي خاصة

الريفية؛
والكةاشرال)د( العام القطاعين القطـاعينكةاالشـرتعززالتيالسياساتتُعتبر: خاصبين بـين
وال شالعام طريقة المعلومـاتائعةخاص تكنولوجيـا صـناعة وتطـوير اإللكترونية الحكومة مشاريع لتنفيذ

الشراكةميزاتوتكمن. واالتصاالت رأسعلىالقدرةتكوينفيهذه أكحشد وبمال القطاعاستخدامر خبرة
في لدارةاإلالخاص المقو. لمشروعالجيدة الخـاصفي القطاع الحكومة تلزم فـيباابل، أكثـر لمسـاهمة

المعلومات، مجتمع عنتطوير تتخلى أن بتحقيقولياتهؤمسدون المرتبطة تا وضـمان العـام قـديمالصالح
لدعم. الخدمات طريقتين التكنولوجية والحاضنات المدن إنشاء والكةاالشرويعتبر العام القطاعين خاص؛بين

تشجعالسياساتتعزيزينبغي: ةالمفتوحياتبرمجالداماستختشجيع)�( يـاتبرمجالاستخدامالتي
فيةالمفتوح األعضاء الدول بهدفسكوااإلفي القدراتوذلك المعلومـاتبناء تكنولوجيـا فـي المحليـة

تأمينو؛واالتصاالت خالل من الرقمية الهوة لتضييق أرخص منحلول كبير فـيةساهمالمو؛السوقجزء
المعرفةويرتط واقتصاد المعلومات نموةساهمالمو؛مجتمع والمتوسطةفي الصغيرة ؛الشركات
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شركات)و( إنشاء واالتصاالتتشجيع المعلومات شركات: تكنولوجيا الخاصتُعتبر عموماًالقطاع
والمتوسطةو الصغيرة مصدرالشركات واًرئيسياًخصوصا القدراتلالبتكار أنو. بناء الـدولتعينبغي تمد

اإل في السكوااألعضاء الدول تشجعوسائر سياسات خاللعربية من وذلك الشركات، إقامـةتسـهيلإنشاء
و التكنولوجية؛ والحدائق والمدن المبادرجذبالحاضنات المال الرأس المؤسسـات فـي جديـدة؛لالستثمار

واالتصاالتإعفاءو المعلومات تكنولوجيا األقالضرائبمنشركات محددةخالللعلى .فترة

لدعم-٢ اإللكترونيةسياسات الحكومة

زالمكني ما التي الدول واالتصاالتلحكومات المعلومات تكنولوجيا تسـاعدفيهاقطاع أن ضـعيفاً
المحلية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قدراتهيتحسعلىشركات قيـادة.  ان مـن الشركات هذه ولتتمكن

تكنولوجيا اإللكترونيةمشاريع الحكومة لمبادرات الطريق وتمهيد واالتصاالت معالجـة،المعلومات ينبغـي
بالسياسات التاليةالمتعلقة :القضايا

اإلداري)أ( الحكومات: اإلصالح إتحتاج فيعادةإلى الحاليـإجـراءاتتصميمالنظر ،ةالعمـل
للتدقيقالجودة،وضمان آلية نظامو،ووضع اإلتنفيذ ولكترونيللتزود الفنيـة، المهارات ومهـاراتامتالك

المش ع؛يراإدارة

وإقليميةوضع)ب( وطنية الحكومات: استراتيجيات التحتاج علىإلى األولويات مناطق على تعرف
والمستو الوطني والتنفيذ؛،اإلقليمييين التنسيق لتسهيل آلية وابتكار

ونتبني)ج( مالي مالئمظام الحك: ضريبي يوماتتحتاج نظام اعتماد األجنبـيإلى االستثمار شجع
المباشر؛

والمزيادة)د( الحكوميالشفافية القطاع في ؛حاسبة

نظام)�( العامرواتبمراجعة القطاع الرواتبزالما: موظفي األعضاءمستوى الدول بعض في
منخفاإلفي الخاصمعبالمقارنةجداًاًضسكوا والقطاع اهذا، رغبة العمـيقلل في الموهوبين لـدىللشباب
.حكومةال

لدعم-٣ اإللكترونيةسياسات التجارة

ل إلىكلينبغي تسعى اقتصادحكومة اسـتخدامبتكرتأنالمعرفةبناء لتطـوير تكنولوجيـاأنشـطة
التجارة في الغموضالمعلومات إزالة خالل من وذلك التـي، القانونية والحواجز االتصـالتعـوقالقانوني

تغييراتتتطلبو.  إللكترونيا اإللكترونية :التاليةنواحيالمنالسياسةفيالتجارة

التجارية)أ( الحواجز ال: إزالة تطوير ذلك الحرة،يستهدف أويـتقلومناطق الل ضـرائبإزالـة
اال على المفروضة ووالرسوم التجاريةعيشجتستيراد، اإلدولالبيناالتفاقات في سكوا؛األعضاء

االستثمار)ب( إلى: تشجيع األجنبيسعياً المال رأس الماليوخصوصاً،جذب التبادل ؛قواعد
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سياسة)ج( الحكومات: قطاعيةابتكار قطاعـاتطويرتإلىتحتاج في اإللكترونية التجارة استعمال
وفق انتقاؤها لكليجري النسبية ؛حكومةالميزات

بأ)د( يكينبغي: النطاقاءسمالتحكم لدىأن حكومةون مركزيةكل وتسـجلتهيئة أسـماءتحكم
الوطنيالنطاق النطاق ضمن وانتهاكأسماءاختراقمنعتلكيالواقعة الالنطاق مسـجلةالتجاريـةالعالمات

الو ؛ةتجارياألسماء

السرية)�( قوانين معلوماتهمنشري: تطبيق اإلنترنت تصبحالشخصيةمستخدمو مفتوحةبذلكالتي
ورللجمهو كثيرينلدىقلقمصدرهذا، ينبغي. مستخدمين تقويولذلك قواعـدوالحكومـاتالشركاتأن

عل لتجعلسريةىالحفاظ بالمعلومات يشعرون عبـرالمستهلكين التجاريـة المعـامالت إنجـاز لدى الراحة
الخصوصيةمظاهرخمسةوثمة. اإلنترنت وعنالبحث: النتهاك الشخصية ،عليهـاسـتيالءاالالمعلومات

اإللكترونيو المرغوبالبريد حواجزالتشهير،و،غير معلومـاتقواعدوإنشاء،السريةواختراق تتضـمن
؛شخصية

االالحماية)و( من منينبغي: حتيالمستهلك المستهلك السياسة هذه تحمي حتيـالاالعمليـاتأن
وتقديم الشخصية خاطئة؛وانتحال معلومات

على)ز( ضرائب اإللكترونيةالتجفرض األ: ارة ازدياد عبرعمالمع تُجرى يزداداإلنترنت،التي
أنالحكوماتقلق ستمن اإللكترونية الضريبيةالتجارة األسس عن. زعزع الضريبية الهيئات أفضلوتبحث

ضرائبالسبل وإنلفرض سيما ال اإللكترونية، التجارة اإللكترونيةأعمالبعضعلى عرضةًالتجارة تكون
العديد يلتطبيق وهذا والدولية، الوطنية والقوانين األنظمة عـدةنيالمسـتهلكإلـزامحتماالتازيدمن بـدفع

ضرائب؛

وتبنيت)ح( قـوانينوماليزياألمانيانفذت: لكترونياإلتوقيعالشجيع األمريكيـة المتحدة والواليات
اإللكتروني األمريوشجع. التوقيع المتحدة الواليات باسمالذي،كيةقانون فـيال"يعرف اإللكترونـي توقيع

الوطني التجارة التكنولوجيا،"ةوالعالميةقانون إعداداستخدام ؛وتوقيعهاالعقودفي

القضائيةتطوير)ط( التي: السلطة المشاكل القضيةتتظهر بهذه إذاتعلق فيمـا سـؤال شـكل على
ال عمليات ضمنلكترونيةاإلتجارةكانت للالسلطتتم القضائية خارجدولةة السلطة؛هذهأو

المتعلقةمعالجة)ي( الوكالةبالقضايا سلع: قانون أي استيراد القانون هذا علـىةيمنع الحصول قبل
ا ال. لوكيلموافقة تعالج أن القضيةوينبغي هذه الجديدة اإللكترونية؛يشجلتقوانين التجارة ع

اإلتطوير)ك( للدفع مناسبة عمل ب: لكترونينظم السـلعيقصد وبيـع شـراء اإللكترونـي الـدفع
اإلنترنتمنوالخدمات أنو. خالل يمكن التي السرعة عبـربسبب الـدفع عمليات فيها اإلنترنـت،تجرى

زال انوالمستخدمما في الدفعاستخديترددون عدة.  الشبكةعبرم حالياً البطاقاتوتتوفر مثل المسبقةبدائل،
ا تقلل واحتماالتالدفع، ابتكاروال. الخسارةلخطر من هذابد بمثل للسماح لدفع؛لسلوباألقانون
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مناسبة)ل( أمن إجراءات األمن: فرض اعتبار على اآلن اتفاق نظـاملكـلاًأساسـياًمطلبهناك
الشبكةلكترونيةاإلتجارةلل موثوقةووجود. عبر رقمية أساسية إلجراءبنية أساسي شرط تجارةصفقاتهو

كبيرةإلكترونية مالية قيمة و. ذات الوثوقيـة البنية هذه توفر أن ووينبغي البيانـات،تكامـلالخصوصـية،
سياسات. حققالتو وضع تُجرىاييعوموينبغي التي التجارية العمليات أنواع من نوع لكل .الشبكةعبرر

ال يحتاج ذكره، سبق ما كل اقطاعاوفي إلى والخاص العام الحكوميـةالستن غيـر المنظمات من فادة
واإلمنظماتالوةالمحلي الدوليةالقليمية والمساعدةفي .الفنيةتنسيق

 
لنقاطال-هاء اإللكترونيةالمرجعية لحكومة

ذكره سبق مما فيأن،يتضح األعضاء اعتمـادتحتاجسكوااإلالدول علـىإلى منظمـة طريقـة
لتنفيذ اإللكتطبيقاتمراحل لكيالحكومة الثقـةالشفافية،وتعززلية،افعبالقيترتترونية بالحكومـة،وتبنـي

الو .سياسيةالمشاركةتزيد

الشكل الطريق٢٤ويلخص متالخريطة انتقال لتحقيق ألمقترحة اقتراحـاً تضمن وهي ربـعوازن،
المراحلمراحل مع اإللكترونيةلتطويراألربعتتناسب علـىبمجـردتبدأالحكوماتف. الحكومة الوجـود

تحوتو،اإلنترنت إلى لليتطور األشامل المرحلة في التجارة تجسد. خيرةعمليات أن الطريقويمكن خريطة
التزام فيلدىالحكومييننوليؤمسالهذه األعضاء الالوضعبسكوااإلالدول إلنجـازمرجعيةنقطة المستهدفة

الـوزارا كل عبر الناجحة اإللكترونية الحكومة واألقسـاممشاريع إمكانيـاتبأيضـاهموالتـزام،ت بنـاء
على واالتصاالت المعلومات :وطنيالمستوىالتكنولوجيا

تكتملالوجود،: ١مرحلةال- أن يمكن؛ينبغي ما بأسرع
تكتملالتفاعل،: ٢مرحلةال- أن عامبينبغي ؛٢٠٠٥حلول
تكتملالمعامالت،: ٣مرحلةال- أن عامبينبغي ؛٢٠١٠حلول
تكتملالتحول،: ٤مرحلةال- أن عامبينبغي .٢٠١٥حلول
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المرجعية-٢٤الشكل لكترونيةاإللحكومةلالمقترحةالنقاط

المؤلّف: المصدر .أعداد

معالجتها ينبغي هامة قضية أيوثمة بدء اإللكترونيـةمشروعقبل الحكومـة مشـاريع يهـو،من
البياتمركزضرورة لدىوتوحيد المشتركة الوزاراتنات أخـرى،و. كل لهـذهأنينبغـيبعبارة يكـون

األساسية ينبغـي،موحدبياناتهيكلالمعلومات كما إليها، والوصول البيانات لتسمية واضحة واحدة وطريقة
تخزينتصميم بدءإجراءات قبل وامتالكها إليها والوصول مبادرةالبيانات .لكترونيةاإلحكومةللأي

أولوياتويلزم تركز أصنافاأن ثالثة على تطبيقـاتلمنطقة اإللكترونيـةمـن : هـيالحكومـة
المتبقيأما. حكومة-إلى-حكومةشركة؛-إلى-حكومة؛مواطن-إلى-حكومة -إلـى-حكومـةوهوالصنف
لهموظف مباشرليس والتأثير المواطنين الجدول.شركاتعلى اإللكترون٨ويتضمن الحكومة يـةمبادرات

فيلةقترحالم األعضاء هذه. سكوااإللدول تنفيذ أن المراحـلالمبادراتومع وفـق يكون أن األربـعيلزم
الشكل في لتتُعتبر،٢٤المبينة أساسية األساسيةقديمخطوات العامة أنويمكن. الخدمات المبـادرات لبعض

إلى سريعة بقفزات مثلتنتقل أكثر متقدمة المراحل .المعامالتأوتفاعلمرحلتي

لكل الزمنية الخطة لنوع تحديداً أيضاً الجدول أوقصير: مبادرةويتضمن أومتوسطة األجل،ة طويلة
إليها تنتمي التي األصناف أو مبادرةوللصنف .كل

الم-٨الجدول اإللكترونية الحكومة ةقترحمبادرات

األجل األجلقصير األجلمتوسط طويل
الحكوم اإللكترونيةمبادرات سنوات١٠-٧سنوات٦-٤سنوات٣-١الصنفة

اإللكترونية١ للحكومة واستراتيجية سياسة  �-وضع
الجماهيري٢ لإلعالم ثابت مضمون  � G2Cتطوير
وتدر٣ المحليةيبناء الخبرات  �-ب
الحكومـة٤ لتطبيقـات القانوني اإلطار بإعداد البدء

 �-اإللكترونية
الحكوميت٥ اإللكتروني للتزود مركزي تطبيق � � G2Bطوير

اإللكترونية٦ للحكومة بوابة  � G2Cبناء
الحكومــة٧ حلــول اســتعمال وتشــجيع تســويق

الثقة لبناء  � اإللكترونية

الوجود التفاعل المعامالت التحو
ل

يمكن ما بأسرع تكتمل أن يجب

عام بحلول تكتمل أن يجب
٢٠٠٥

عام بحلول تكتمل أن يجب
٢٠١٠

عام بحلول تكتمل أن يجب
٢٠١٥

لمرحلةا
١

المرحلة
٢

المرحلة
٣

٤المرحلة

الحالية البنى يحول
واإلجراءات والقوانين
إلى الطريق ويمهد
افتراضي تنظيم

الوظائف يؤتمت
ولديه الحكومية
أكبر إمكانات

للتنسيق

استمارات يوفر
ملؤها يمكن إلكترونية
طباعتها أو إلكترونياً

بالبريد وإرسالها

إلكتر نشرة ونيةيشبه
ثابتة معلومات تقدم

فقط
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)تابع(٨الجدول

األجل األجلقصير األجلمتوسط طويل
اإللكترونية الحكومة سنوات١٠-٧سنوات٦-٤سنوات٣-١الصنفمبادرات

اإللكترونية٨ للحكومة العمومية � � G2Cالمنافذ

البعض٩ بعضها مع الحكومية الهيئات شبكة � � G2Gربط

واألرشفة١٠ الوثائق إدارة  � G2Gنظام
الجمركية١١ والرسوم الضرائب عن  � G2B,G2Cالتصريح
الرخص١٢ وتجديد الشركات  � G2Bتسجيل
اإللكترونية١٣  � G2Cالمكتبات
والتوظيف١٤ عمل عن البحث  � G2B,G2Cخدمات
وتسجيل١٥ االنتقال، عن واإلعالن الشخصية، الوثائق

 � G2Cالسيارات
البناء١٦ ترخيص  � G2Bطلبات
للشرطة١٧  � G2Cالتصريح
الشـركات١٨ موارد إدارة األمـوال: تطبيقات إدارة

والممتلكاتوا البشرية �� G2B,G2Eلموارد

الذكية١٩ �� G2Cالبطاقات

اإلنفاق٢٠ ومتابعة الموازنة � G2Gتحضير

العمليات٢١ �� G2B,G2B,G2Cمتابعة

المعرفية٢٢ �� G2Gاألنظمة

ذكرهE/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/8:المصدر سبق مرجع ،.

اإللكترونية-واو فيدىلالتجارة األعضاء سكوااإلالدول

محوريتانهناك لنقطتان فيينبغي األعضاء تعالجهماسكوااإللدول مبادراتهأن وضع للتجارةاأثناء
ب،اإللكترونية تتعلق البناءفاألولى تلعبهالدور الدولحكومالذي هذه وإطالقفيات الوطنية تحديدالمبادرات

الال اإللكترهامةمناطق الونيةللتجارة بمبادرات تتعلق والثانية اإلقليميةاإلتجارة، .لكترونية

عاتق على أووتقع المحلية تحديدالوطنيالمجلسالحكومة مهمة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا
اإللكترونية التجارة لكلوفقبرامج النسبية .دولةالميزات

ال تصاعدي نهج باعتماد الخوينصح هذه مثل بطةبتكار البدء يكون حيث أولويـات، علـى التعرف
اإلقليميةالدولة، المبادرات عن البحث .الدولبينالمتوفرةالطاقاتوفقثم

الوطني-١ المستوى

تالمستوىالعلى المقترحةلبيوطني، المحليمتالحلول السوق بعـداًطلبات تتضـمن أن وينبغـي ة،
ا في والتكامل الترابط لتحقيق الدولمستقبللإقليمياً خطط نفسهفيو. األخرىمع الشـركة،الوقت تسـعى

اس إلى والمتوسطة واميزاتهلتغالالصغيرة نجاحهاالتنافسية فيالستخداممناطق اإللكترونية توسـيعالتجارة
تسويق تطبيقاتالخدماتومنتجاتالأكثرو. منتجاتهامنافذ صنف ضمن شركةرواجاً مسـتهلك-إلـى-من

:هي
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ووالكتب)أ( هيالالموسيقى عبرمالبس تسويقاً المنتجات رخيص،الشبكةأكثر سعرها نسبياًألن
ضعيف تمثله الذي ؛والخطر

واإل)ب( السفر بطاقات ؛جازاتشراء

يعتبر)ج( اإللكترونية واألجهزة والبرمجيات الشخصية الحواسيب تجهيزات .واعداًقطاعاًتسويق

ال أصناف من صنف كل تدرسوفي أن والمتوسطة الصغيرة للشركات ينبغي آنفاً، المذكورة تطبيقات
تنفيذ وإمكانية حلجدوى تبحثكل وأن شركاء، عن اأيضا نجـاحوتعتمد.لتنفيذفي الشـركاتعوامـل
والمتوسطة التاليةالصغيرة المعايير لالسـتمراراستثمارتخصيص: على كافيـة موقعهـات تسـويق افـي

سوق؛اإللكترونيةللتجارةالمخصص منتجاتهااستهداف لنشر مـعةكاشـرعالقـاتبنـاءة؛المحليمحددة
بمواعيداآلخرين االلتزام األداء؛؛التسليملتضمن في مناسب مستوى على االحفاظ كلفـة مـنزيادة لتبـديل

بالزبائن االحتفاظ .أجل

الشكل شركةلألنماطاًملخص٢٥ويبين من لحلول الدولمس-إلى-المختلفة في مـنتهلك المختـارة
البيانيويوضح. )٩٨(سكوااإلأعضاء نمطينأنالرسم الـدولهناك ضـمن تطويرهمـا الخمـسيمكـن

والسفر،المختارة السياحة هما .تكنولوجياالو،

تإلىإضافةو أن يمكن الوطنيةستندذلك، االقتصاديةإلىالمبادرات األنشطة تطـويرمساهمات في
الوطن ومنهاالدخل تطبيقي، في منالتجارةاالستثمار القطـاع-إلى-شركةصنفاإللكترونية فـي شـركة
ل التيالزراعي الدول الزراعةدى التكون الوطنييرئيسالعمودفيها له. لالقتصاد المبـادراتويؤمل أنذه

إلطالق منصة بمثابة اإلقليميةتكون .المبادرات

من-٢٥شكلال المختارم-إلى-شركةصنفحلول اإلسكوا في األعضاء الدول في ةستهلك

المؤلّف:المصدر .إعداد
                                                            

وأدلـ)٩٨( اإللكتروني، التسوق ومواقع اإللكتروني، التسوق مصطلحات عن البحث على قائم المسح هذا في اتبع الذي ةالنهج
اإللكترونية التجارة التالييناو.  مواقع الموقعين على جرى وأسفرcom.yahoo.www, com.altavista.www, and com.google.www: لبحث ،

وجود للتسلية،مو٢٧عن للتكنولوجيا،١٠قعا والسـياحة،٥مواقع للسفر والزهـور٤١مواقع والمالبـس والفنـون للطعـام موقعـاً
.والمفروشات
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األردن لبنان دب
ي

السعود
ية

الدول
ة

المواقع عدد
المالبس، الفنون، الطعام،

المفروشات الزهور،

والسياحةالس فر

البرمجيات،: التكنولوجيا التجهيزات،
الكهربائية األجهزة اإللكترونيات،

الفيديو،: التسلية الموسيقى،
األلعاب الكتب،
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اإلقليمي-٢ المستوى

تتـولىتكوينالمقترحةالخطةتشجعقليمي،اإلمستوىالعلى الـدول من بـرامجتجمعات تنفيـذ
اإللكترونيةلل األتجارة وفق والهدافالقطاعية التحرمشتركة على الخطة.  كالقدرة هذه :هيأهداف

على)أ( الموارداالعتماد التجميع بينتكامللتحقيق ؛لكترونيةاإلتجارةالبرامجوالتجانس

السوقيوست)ب( ؛ع

عالقة)ج( من العكةاالشراالستفادة القطاعين تجمع الحكوميةوالامالتي غير والمنظمات ؛خاص

بينريطوت)د( جزئية تجارية فيالتحالفات األعضاء أن. سكوااإلدول الهدف لهذا يمهـدويمكن
تجارةالطريق المستقبلإقليميةالتفاق .في

الجدول خالل٩ويوضح من الفكرة األمثلةهذه الـدولاتمبادرعنبعض بين اإللكترونية التجارة
في نسب. سكوااإلاألعضاء وفق الدول تجمعات اختيار االقتصةمساهمويجرى النـاتجاديةاألنشطة فـي

للدولة اإلطاريو. اإلجمالي البحث٢٥بين من الالضروريعينةً بين الطاقات على نسـبللتعرف وفق دول
االقتصاديةةمساهم لديهااألنشطة اإلجمالي المحلي الناتج .في

القطاعيةلكترونيةاإلتجارةالبرامج-٩لجدولا
 

ال المحتملةدولمجموعة المختارةالقطاعيةكترونيةلاإلتجارةالبرامج

األردن، لبنانمصر،
اإللكترونية اإللكترونية: السياحة التجارة برامج
لتطوير السياحةالمخصصة

الكويتالبحرين لبنان، ،
اإللكترونية: لكترونياإلالتمويل التجارة برامج

لتطوير اإللكترونيالمخصصة والتأمين اإللكتروني المصرف

الخليجدول
اإللكترونياالخت اإللكترونيةحلول: راق صنفالتجارة -إلى-شركةمن

أو مستهلك-إلى-مستهلكمستهلك

السعودية العربية النفطيةالمملكة المنتجات الخليج، دول الجمهورية،
ومصر، السورية والعربية جالنسيالزراعة

اإللكترونية من: التجارة إلكترونية تجارة صنفبرامج
شركة-إلى-شركة

المؤلّف:مصدرال .إعداد

ل-٢٥اإلطار موجز االقتصاديةعرض األنشطة الناتجمساهمة لدىالمحليفي الدولاإلجمالي
المختار اإلسكوا في ةاألعضاء

من المزيد إجراء ومساهماتللالبحثيلزم االقتصادية األنشطة نمو على اإلجماليتعرف المحلي الناتج في االسـتثمارها فـيليكـون
اإلقليميةتط اإللكترونية التجارة إيجاد. فعاالًبيقات يتيح المبيعات،وذلك لزيادة مبتكرة ووحلول الكلفة، منتقليل للاالستفادة النسبية دولالميزات

عةالمجم.

مصر)أ(

المالية السنة خالل اإلجمالي المحلي الناتج في الحقيقي النمو توقعات بن٢٠٠٣تشير طفيف تراجع المائـة١,٦سبةإلى مـنو.  فـي
أن عامالسياحةتستعيدالمتوقع في الشكل. ٢٠٠٤قوتها نسب٢٦ويبين فـياالقتصادياألنشطةمساهمةتغير اإلجمـالي المحلي الناتج في ة

الشكل. مصر من مساهمة٢٦ويالحظ والصناعةأن مصرالزراعة في اإلجمالي المحلي الناتج األعواتبثاستكونفي في المقبلةة .م

)تابع(٢٥اإلطار

ل-٢٦شكلال الفعلية النسبة تغير اإلجمالياالقتصادياألنشطةمساهمةتوقعات المحلي الناتج في مصرة في
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الموقع:  المصدر من لصـحيفةcom.viewswire.wwwبيانات االسـتطالع وحـدة ويتبـع اسـتطالعية خـدمات يقـدم االقتصـاديالذي
) com.eiu.www(

السعودية)ب( العربية المملكة

الــنفط إنتــاج متوســط يشــهد أن خــاللالســعودييتوقــع ملحوظــة متوســط٢٠٠٣عــامزيــادةً مــع نتــاجاإلبالمقارنــة
عام الدافع. ٢٠٠٢خالل الزيادة هذه اإلجماليحقيقياللنمولالرئيسيوستكون المحلي الناتج عامفي فـي،٢٠٠٣في النمو نسبة تكون بينما

تبلغ أن متوقعاً كان والتي النفطي، غير الخاص عام٢,٩القطاع في المائة بسبب٢٠٠٣في مضمونة غير ونت، العراق وسيشـهد. ائجهاحرب
االستثمار بعض االتصاالت الشكل.  ةاألجنبياتقطاع نسب٢٧ويبين للاالقتصادياألنشطةمساهمةتغير اإلجمـالي المحلي الناتج في مملكـةة

السعوديةالعربي المحلية الناتج في بثبات ستساهم االقتصادية القطاعات كل وأن ،.

ل-٢٧الشكل الفعلية النسبة تغير اإلجمالياالقتصادياألنشطةمساهمةتوقعات المحلي الناتج في ة
السعوديةفي العربية المملكة

الموقع:  المصدر من خـدماتcom.viewswire.wwwبيانات يقـدم لصـحيفةالذي االسـتطالع وحـدة ويتبـع االقتصـادياسـتطالعية
com.eiu.www.

- 2
0
2
4
6
8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

السن
ة

%
الزراعة

الصناعة

الخدمات

٨
٦
٤%
٢
٠
٢ ٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١١٩٩٩١٩٩٨   ٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤

السنة

الزراعة
الصناعة
اخلدمات

- -
٨

- -
٦

- -
٤

- -
٢

٠
٢
٤
٦
٨

١٩٩
٨

١٩٩
٩

٢٠٠
٠

٢٠٠١ ٢٠٠
٢

٢٠٠
٣

٢٠٠٤ ٢٠٠
٥

٢٠٠
٦

٢٠٠
٧

السن
ة

%
الزراع

الصناعةة

الخدمات



-٨٨-

خالصة-رابعاً

فيينمو األعضاء الدول في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بعدسكوااإلاستخدام يصل لم أنه مع
المطلوبين والمستوى الحجم تتنبه.  إلى أن األهمية فيومن األعضاء المدسكوااإلالدول ولهذا طـورتالقادم

منالمبادرات لالستفادة الالالزمة تتيحهاالفرص واالتصاالتتي المعلومات .تكنولوجيا

تطبيقات هامةوتتطلب تغييرات اإللكترونية والتجارة اإللكترونية االحكومة وفي متنوعة علىتجاهات
تشملمستويات ال،التشريعيةطراألوالسياسات،عديدة تتضـمنهاالتوصياتو. تنظيميةواألدوات هـذهالتي
فيتناسبالدراسة األعضاء الدول مواءمةلكن،سكوااإلكل من بد أوال الخطـوات بمـامراحـلالبعض

الجاهزية مع حكومةاإللكترونييتناسب لكل تلخيص.ة يلي الرئيسيةوفيما عرضتلألفكار هـذهالتي فـي
.الدراسة

عمل-١ القدرإطار واالتصاالتلبناء المعلومات تكنولوجيا في ات

المقترح العمل إطار واالتصـاالتيتضمن المعلومات تكنولوجيا في القدرات ؛مراحـلثـالثلبناء
األولىف حملةتركزالمرحلة بدء صـانعيعلى إلى موجهة وتواصل لـدىالقـرار القطاعـاتالمعنيـين

والمختلفة الثانية؛ الحاليتقيوبيالتدرتشملالمرحلة الوضع التعرفلليم القـدرات؛حاجاتعلى بناء وتنظيم
الثالثةو مشاريعيتنفتتضمنالمرحلة لذ واالتصاالترائدة المعلومات تكنولوجيا في القدرات وضـعبناء يليه

مساندة هذهآلية حياتهيراالمشلمتابعة دورة خالل المراحل،ا؛ع هذه نهاية فـيوفي القـدرات بنـاء يصبح
لتكنول واالتصاالت المعلومات المعنيةوجيا الجهات عمليةتدريجيدى المعرفةاً التاليةلخلق :بالطرائق

فيمشاريعاستحداث)أ( القدرات واالتصاالتبناء المعلومات المحـددةتكنولوجيا األولويات وفق
الثانية؛ المرحلة في

الخارجيةمنالمعرفةاكتساب)ب( ؛المصادر

الخارجيةعرفةالمنقل)ج( المصادر من الداخليةالمكتسبة الموارد ؛إلى

والمراقبة؛)د( المتابعة

المختلفةلمراجعةآليةوإيجادالتحكم)�( تطوره مراحل خالل .المشروع

ب البدء مبدأ على العمل إطار واإلقليميـةويعتمد الوطنيـة للمبادرات الطريق تمهد نموذجية .  مشاريع
ذل أِخذ فستحركوإذا الحسبان، في إلىالمبادراتك ذاتاصـيالهادفة النموذجيـة المشـاريع السياسـة غة

المقابل،الصلة ال،وفي لتقييم أرضية باعتبارها المشاريع هذه وتعديلستُستخدم ونـواةسياسات جهـة، من ها
المستقبلية الللمشاريع والمجالاألحجمذات أخرىكبر جهة من .األوسع



-٨٩-

واالتصاالتنموذج-٢ المعلومات تكنولوجيا في القدرات لبناء

عناصر ثالثة من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في القدرات لبناء المقترح النموذج : هـييتكون
والتطويروالبشرية،المواردال واالتصاالت،بحث المعلومات تكنولوجيا إيجـاد. ومؤسسات جهـازوينبغي

يحكومي واسعة صالحيات البيناألطرافالثالثيةةكاالشرقودذي العامالقطاع ووالقطاع منظمـاتالخاص
والحكوميةالغير واإلقليمية مبـادراتدوليةالمحلية ويوجه المعلومـات، تكنولوجيـا فـي القـدرات بنـاء

ل. واالتصاالت وطني مجلس على المقترح العمل إطار واالتصـاالتويعتمد المعلومـات تسـاندهتكنولوجيا
األولويةم مجاالت من بمجال منها كل تختص عمل النموذجو. جموعات ببنـاءيتبنى يبـدأ تصـاعدياً نهجاً

في الوطنيالقدرات المستوى على واالتصاالت المعلومات ي،تكنولوجيا ةكاالشـرعالقـاتإلنشـاءنتقلثم
الاإلقليمية الالمتوفرةطاقاتوفق .دولبين

مستفيض مناقشة الدراسة للوتضمنت الثالثةة اعناصر يتضـمنها مجـاالتلنمـوذجالتي وحـددت ،
لبناء واالتصاالفيالقدراتاألولوية المعلومات بماتكنولوجيا :يليت

البشرية)أ( فيت: الموارد األعضاء الدول صانعيوعيالإثارةإلىسكوااإلحتاج أوالً،لدى القرار
إلىثم ااالنتقال تكنولوجيا في القدرات المدارسبناء في واالتصاالت وولمعلومات التدريبمراكزالجامعات

اجتماعية.المهني مراكز إنشاء جداً المفيد األغراضةتكنولوجيومن تطبيقاتمتعددة لنشر محركاً باعتبارها
واالتصاالت المعلومات وفيتكنولوجيا الريفية شرائحالمناطق المعزولة؛لدى السكان

ال)ب( في والتطويراالستثمار فيت: بحث األعضاء الدول إلىاإلحتاج عالقاتسكوا ةكاشـرإنشاء
والقطاعالبين العام لتطبيقخاصين الصناعة قطاع مع والتعاون والتطـوير، تبـادلمـنالبحـث خـالل

التكنولوجياوالموظفين، التسويق تطبيقـات فـي مبتكـرة حلول وتطوير التجـارةولكترونيـةاإلحكومـة،
والتطويرومن. اإللكترونية البحث :األعضاءلدوللالمالئمةمبادرات

 
في)١( تميز مراكز تشريعاتإنشاء واالتصـاالتمجاالت المعلومات وتكنولوجيا صـناعة،

يات؛البرمج

ضـمن)٢( اإللكترونيـة التجـارة تطـوير تسـتهدف التي والتطوير البحث مشاريع تشجيع
التقليدية؛ الصناعات

مع)٣( العربيةوضع اللغة الستخدام .اإلنترنتعلىايير

واالتصاالتتشجيع)ج( المعلومات تكنولوجيا لل: مؤسسات فـيينبغي األعضاء أنسـكوااإلدول
حقل في العاملة والمتوسطة الصغيرة الشركات لكيتشجع واالتصاالت المعلومات هـذهتكنولوجيا تسـتطيع

األ في واالنتشار االرتقاء المعلومـاتوتُعتبـر.قليميـةواإلمحليةالسواقالشركات تكنولوجيـا مؤسسـات
م المعرفة،اًماهكوناًواالتصاالت العمللبناء طرق الخدماتوتنمية،وتحسين وتحسين إنهـا.  الخبرة، كمـا

تأمينساهمت المطلوبةفي معالمهارات والفرصللتعامل تنفيذالتحديات تواكب اإللكترونيـةالتي الحكومـة
اإللكترونيةوالت هذو. جارة في هياألولويات المجال :ا
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الب)١( استخدام فتوحة؛المياتمجرزيادة

رمجيات؛البتطويرصناعةتشجيع)٢(

اإللكترونية)٣( والتجارة اإللكترونية الحكومة تطوير مشاريع ؛بدء

ال)٤( التطوير اشركات عبر شراؤها يتم التي البضائع لتقديم إلنترنت؛لوجستية

تطبيقات)٥( على الحكومي اإلنفاق واالتصاالتزيادة المعلومات ؛تكنولوجيا

إلىكلفةخفيضت)٦( ونشـرنفقاتلتقليلاإلنترنتالوصول والمتوسـطة الصغيرة الشركات
قط كل في اإلنترنت ؛المجتمعاتعااستخدام

وتصنيعيتجم)٧( وع الحواسيب، األعتمستهلكات حاضنات مقدم خلـقساهممال فـي كبيرة ة
الصعيد،العملفرص هذا فـيعلى الجديـدة الشـركات إنشاء تعجل المعلومـاتفهي

و تعظيمساعدتواالتصاالت األقصىاتإمكانيفي الحد إلى ؛النمو

فياستثماال)٨( إنشاءر لتشجيع واالتصاالتالحاضنات المعلومات تكنولوجيا .شركات

الم-٣ ةساعدالبيئة

مناسبة،تهيئةدونب لـيبقىبيئة واالتصـاالت المعلومـات تكنولوجيا في القدرات الـدولدىبناء
في جيلسكوااإلاألعضاء على ذلك تبعات وتقع صعب، وضع الدولوبالتالي،الشبابفي لكلـذو. مستقبل

قائمة تتضمن أن اهتمامينبغي تتطلب التي فيمنعاجالًاًالقضايا األعضاء يليسكوااإلالدول :ما

المفروضة)أ( والرسوم الضرائب كل في النظر مكوناتإعادة ؛والبرامجالحواسيبعلى

اال)ب( رسوم باإلنترنتتخفيض ممكن؛تصال حد أدنى إلى

تطـويرالستثماراتاالتشجيع)ج( لتشـجيع واالتصـاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في داخلية
الخاص ؛القطاع

للتوقيعنقوانيوضع)د( اإللكتروني،واإللكتروني،خاصة أعمـالو،الخصوصيةوالدفع من الحد
االحتيال؛

الحا)�( وتشجيعضإنشاء ونات الناشئة ؛الجديدةالشركات

بتتشجيع)و( الفكريةوقحقطبيقاالبتكار ؛الملكية

فيالحوافززيادة)ز( الخبرات على واالتصاالتللحفاظ المعلومات ؛تكنولوجيا

الجامعات)ح( بين قوية عالقات القطاعوالبناء ؛خاصالوعامين

المساعدة)ط( الحكومية،الفنيةطلب غير المنظمات والدوليةومن اإلقليمية .المنظمات
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للتحالفاتوثمة آخر حيوي إلىشكل واالتصـاالتالهادفة المعلومـات تكنولوجيـا في القدرات بناء
الشر المعكةايتضمن الحصولخاصالقطاع أجل محددة،الفنيةخبرةالعلىمن مجاالت في وفيروتالرفيعة

غ فينيبيئة العاملة والمتوسطة الصغيرة للشركات واالتصاالتة المعلومات مثـلساهموي.تكنولوجيا بنـاء
توفير في التحالفات اجتماعيةهذه صحيةوبيئة .اقتصادية

ال-٤ اإللكترمقترحةالسياسات اإللكترونيةللحكومة والتجارة ونية

اإللكترونية)أ( للحكومة المقترحة السياسات

التالية السياسات اإللكترونية للحكومة :تقترح

اإلداري)١( الحكومات: اإلصالح إتحتاج فيعادةإلى الحاليـإجـراءاتتصميمالنظر ،ةالعمـل
للتدقيقالجودة،وضمان آلية نظامو،ووضع اإليللتزوتنفيذ ولكترونـيد المهـارات، امـتالك

المشالفنية إدارة ؛عيراومهارات

وإقليميةوضع)٢( وطنية الحكومات: استراتيجيات تبينتحتاج المسـتوإلى علـى ييناألولويـات
و والتنفيذ،اإلقليميالوطني التنسيق لتسهيل آلية ؛وابتكار

ونتبني)٣( مالي مالئمظام الحكومات: ضريبي حوافزتإلىتحتاج األجنبـيأمين االستثمار تشجع
؛المباشر

والمزيادة)٤( الحكوميالشفافية القطاع في ؛حاسبة

نظام)٥( العامرواتبمراجعة القطاع الرواتبزالما: موظفي األعضاءمستوى الدول بعض في
بالمقارنةاإلفي جداً منخفضاً الخاصمعسكوا والقطاع المهذا، الشـباب رغبة وهـوبينيقلل

العم اللفي .حكومةلدى

اإللكترونية)ب( للتجارة المقترحة السياسات

التالية السياسات اإللكترونية للتجارة :تقترح

التجارية)١( الحواجز السياسةتستهدف: إزالة الهذه الحـرة،تطوير أويـتقلومنـاطق إزالـةل
االضرائبال على المفروضة ووالرسوم التجاريةاالتعيشجتستيراد، األعضاءدولالبينفاقات

اإل ؛سكوافي

االستثمار)٢( هذه: تشجيع المالي،السياسةتستهدف التبادل قواعد وخصوصاً المـال، رأس جذب
؛األجنبي
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سياسة)٣( الحكومات: قطاعيةابتكار قطاعـاتطويرتإلىتحتاج في اإللكترونية التجارة استعمال
وفق انتقاؤها لكلالميزاتيجري حكومة؛النسبية

بأتبني)٤( لدى: النطاقاءسمالتحكم يكون أن حكومةيجب مركزيةكل وتسجلتهيئة أسماءتحكم
الوطنيالنطاق النطاق ضمن وانتهـاكأسـماءاختراقمنعتلكيالواقعة العالمـاتالنطـاق

والتجاريةال المسجلة ة؛تجارياألسماء

السرية)٥( قوانين معلوماتهممنشري: تطبيق اإلنترنت مفتوحـةالشخصيةستخدمو تصـبح التـي
وللجمهور كثيـرينلدىقلقمصدرهذا، يجـب. مستخدمين تقـويولـذلك الشـركاتأن

علوالحكومات الحفاظ المستخدمينسريةقواعد لتجعل بالمعلومات لـدىيشـعرون الراحـة
عبر التجارية المعامالت ؛اإلنترنتإنجاز

 
واإلدالءعنبحثال: الخصوصية)٦( الشخصـية اإللكترونـيعليهـاالمعلومات البريـد غيـر،

التشهير،المرغوب حواجز، شخصية؛قواعدإنشاء،السريةاختراق معلومات تتضمن

االالحماية)٧( من مـن: حتيالمستهلك المستهلك السياسة هذه تحمي أن حتيـالاالعمليـاتيجب
وتقديم الشخصية خاطئوانتحال ؛ةمعلومات

على)٨( ضرائب اإللكترونيةفرض األ: التجارة ازدياد عبرعمالمع تُجرى يزداداإلنترنت،التي
أنالحكوماتقلق ستمن اإللكترونية الضـريبيةالتجارة األسـس الهيئـات. زعزع وتبحـث

عن ضرائبالسبلأفضلالضريبية وإنلفرض سـيما ال اإللكترونيـة، التجارة بعـضعلى
هذهالتجأعمال اإللكترونية العديدارة لتطبيق عرضةً الوطنيـةتكون والقـوانين األنظمـة من

ي وهذا عدةنيالمستهلكإلزامحتماالتازيدوالدولية، ؛ضرائببدفع

وتبنيت)٩( األمريكية،نفذته: لكترونياإلتوقيعالشجيع المتحدة والواليات وماليزيا شجعألمانيا فقد
المتحد الواليات األمريكيةقانون باسمالذي،ة التجـارةال"يعرف قـانون في اإللكتروني توقيع

اإللكترونية،"ةوالعالميةالوطني التكنولوجيا إعداداستخدام وتوقيعها؛العقودفي

القضائيةتطوير)١٠( التي: السلطة المشاكل القضيةتتظهر بهذه إذاتعلق فيمـا سـؤال شـكل على
ال عمليات ضمنكترونيةلاإلتجارةكانت للتجري القضائية خارجدولةالسلطة ؛السلطةهذهأو

المتعلقةمعالجة)١١( الوكالةبالقضايا سلع: قانون أي استيراد القانون هذا علـىةيمنع الحصول قبل
ا القوانين. لوكيلموافقة تعالج أن القضيةوينبغي هذه اإللكترونيةيشجلتالجديدة التجارة ؛ع

اإللكترونيتطوير)١٢( للدفع مناسبة عمل ب: نظم السـلعيقصد وبيـع شـراء اإللكترونـي الـدفع
اإلنترنتمنوالخدمات ؛خالل
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مناسبة)١٣( أمن إجراءات األمن: فرض أن على اتفاق أساسيهناك لللكـلمطلب تجـارةنظـام
وجودلكترونيةاإل وإن الشبكة، موثوقةعبر رقمية أساسية شـرطبنية جـراءإلأساسـيهو

إلكترونية تجارة كبيرةصفقات مالية قيمة .ذات

الطريق-٥ اإللكترونيةلخريطة لحكومة

هو الطريق خريطة الهدف التزام على فيفيالحكومييننوليؤمسالحصول األعضاء سكوااإلالدول
مسيرة في مرجعية الناجحةبنقاط اإللكترونية الحكومة مشاريع تشملإنجاز الـوالتي واألقسـامكل ،زارات

واالتصاالتفيالقدراتبناءوبمراحل المعلومات المقترحـةو. تكنولوجيا الطريق أربـعتتضـمنخريطة
بمثابةمراحل فينقاطهي تُستخدم فيمرجعية األعضاء الدول تقدم تنفيـذاإلمتابعة فـي تطبيقـاتسـكوا

اإللكترونية والحكومة :هيالمراحل،

تكتملد،الوجو: ١مرحلةال- أن يمكن؛يجب ما بأسرع
تكتملالتفاعل،: ٢مرحلةال- أن عامبيجب ؛٢٠٠٥حلول
تكتملالمعامالت،: ٣مرحلةال- أن عامبيجب ؛٢٠١٠حلول
تكتملالتحول،: ٤مرحلةال- أن عامبيجب .٢٠١٥حلول

اإللكترونية-٦ اإلسكوافيالتجارة في األعضاء الدول

مستويان الهناك فينشرلعملمن األعضاء الدول في اإللكترونية التجارة همـاسـكوا،اإلمبادرات
المستوال اإلوطنيى الف. قليميوالمستوى الحلول الوطني، المستوى مـنسـائدةعلى حلـول صـنفهـي

أسواق،مستهلك-إلى-شركة التستهدف وفق تحديدها يجري محددة التنافسيةاً دولـةميزات تحتـاجو. لكـل
المستخدمينالح لتشجيع النموذجية الشبكةلول عبر المباشرة التجارة رواجاًمنتجاتالأكثرو.على والخدمات

األطعمة، الاألوهي السياحيةاألثاث،والزهور،والمالبس،و،يةفنعمال التكنولوجيـوال،والرحالت ةمنتجات
الكهو،ةاإللكترونيواألجهزةالبرامج،و،التجهيزاتمثل( و)ربائيةالمعدات الموسـيقى،مثل(الترفيهوسائل،
).واأللعابالكتب،والفيديو،و

المستوى تكوينتبنىاإلقليمي،وعلى على ذاتالمبادرات الدول تضم المشـتركةتجمعات األهداف
ال ووالطاقة منعملية؛ حلول إنشاء األعضاء-إلى-شركةصنفتستهدف الدول بين هـذهو.  شركة تكـوين

ي إقليميةدمهالتجمعات تجارة التفاق الالطريق ولبنـانالةمبادروال. مستقبلفي األردن تجميـع هي مقترحة
حلومصر لتطويرةلكترونياإلسياحةلللتطوير ومصر السورية العربية الجمهورية تجميع أو تجارةمبادرة،

من .والنسيجةزراعللشركة-إلى-شركةصنفإلكترونية
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