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ای در   مهیضاام باو   داریتوسااعه پا یدر دهه اقدام برا تالیجید  دولترویکرد  با محوریت تحلیلی بر اساات که 

 در وضعیت کنونی جهان پرداخته است. COVID-19  رابطه با اثرات ویروس کرونا

جهان   کشاور  193 از میان را  89 رتبه ایران  اساالمی  جمهوری،  گزارش  این  در  شاده ارائه  جدید  بندیرده در
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 .  دانه و پویا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیکی در کشور می باشد.هوشمن
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میالدی ساازمان    2020ساال    یتوساعه دولت الکترونیکارزیابی  گزارش    منتخب ترجمه شاده ازکتا  حاضار،  

از منظر  جمهوری اسااالمی ایران   یر رابطه با وضااعیت توسااعه دولت الکترونیکی دملل متحد به همراه تحلیل
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توسا  معاونت دولت الکترونیک ساازمان فناوری اطالعات ایران با که کشاور می باشاد  ایی  دساتگاه های اجر

 است.  تهیه شدهها همکاری شرکت پرورش داده
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 مقدمه 
سااب ه   یدر زمان ب  2020ساازمان ملل در ساال    یکیدولت الکترون  یبررساگزارش  نیازدهمی  تهیه و انتشاار

چشا  انداز  -  مانده اسات. (SDG)  داریبه اهداف توساعه پا یابیدساتدیگر تا ساال   10. تنها  گردید   انجام یا

دهه   کی -همه مردم   یبرا داریاو پ زیصال  آم  یجهان جادیدادن به ف ر و ا انیپا یمشاتر  همه کشاورها برا

هماه  و    یمادنهاای  امر دولات هاا ، جاامعاه    نیارسااایادن باه این اهاداف می خواهاد.    یبرارا  بلناد پروازاناه اقادام  

کرده و از همه مردم خواساته اسات که دسات به اقدام بزنند و اهداف خود را بساازند. دولت    جیمشاالل را بسا

دهاه عمال این  ادالناه باه هماه ، در هماه جاا از  و عا  ری، فراگ  داریاخود در ارائاه خادماات پاا  نادهیباا ن ش فزا  تاالیجید

 .نباید پست سر جا بماند کس  چیه -کند    یم تیحما

کرده  رییتغ  یتصااور رقابلیروزمره به طرز ل  ی، زندگ  19کووید   ریهمه گ یماریب  یجهان  وعیوجود شاا با

 ی، راه حل ها روسیو وعیمتوق  کردن شا یبرا  یا  نهیو اقدامات قرنط  ی. با اقدامات دوردسات اجتماعاسات

ساراسار جهان روش  رشاده اسات. دولت ها د یاتیح اریو مشاارکت مردم بسا یرفع انزوا و آگاه یبرا یتالیجید

کاارکناان بااالخص  و  مردم    عموم اریامشاااارکات و ارائاه اطالعاات شااافااف و باه روز در اخت  یرا برا  ید یاجاد   یهاا

انتشاااار جریاان کنناد تاا    یکاار م  نفعاانیذهماه    و بااکاه در کناار    یدهناد ، در حاال  یبهاداشااات و درماان قرار م

ی دولت  ادعا وی پرسارعت  تالیجید یتالش هاهمه با   مشاکلی را پیش نیاورد لیکنو نادرسات اطالعات لل   

داده ها و   یشاااخصااا  یدر مورد حر ییها یدر ساااط  جامعه ، نگران یریهمه گاین اثرات   تیریمد  یبرا ها

را   یسااب ه ا یب یچالش ها  COVID 19 ریهمه گ یماریدوباره ظهور کرده اسات. ب  یتالیجید  یها  شاکاف

 .استایجاد کرده گذاران در همه سطوح دولت   استیمه  کشورها به س یازهایبه ن  ییپاسخگو یبرا

در  تالیجیقابل توجه در خدمات درشااد   یدلگرم کننده اساات و نشااان دهنده   2020 ارزیابی یها  افتهی

داده محور دولت ها  یکردهایو رو  یکی، کشاورها و شاهرها اسات. مشاارکت الکترون ییایمناطق مختل  جغراف

کشااورها با وجود این  حال   نیاساات. با ا افتهی شیافزا  یتالیجید  یها  تیظرف جادیو تمرکز در ا افتهی شیافزا

داده    یخصاوصا  یحرتهدیدهای  و   یبریساا  تیمانند امن  حاضار و جدیدیبا چالش ها و خطرات ها ، شارفت  یپ

قابل تامل  شارای  ویژه    وجوددر کشاورهای در حال توساعه از جمله نیز  . برخی از مالحظات  اند ها روبرو شاده  

  ی کیالکترون  دولت  داریپا یعاملها  سات ی، سا یتالیجیدمناساب   یرسااختهایموارد شاامل عدم وجود ز  نی. ااسات  

  ی در کشاورها  یکیکه دولت الکترون  یاسات. در حال تالیجیدولت د یاساتهایسا  یاجرا یو منابع محدود برا

  دی از کشاورها نسابتاج جد   یبرخ  یمل  یدر برنامه هاشادن   یتالیجیاسات ، د  دهیرسابلوغ و   شارفتیبه پ  شارویپ

 است.

الزم   یها تیو ظرف یمل یچشاا  انداز بلند مدت ، رهبر  کیتوساا    د یبا  یتالیجیددولت  راه   ی شااه هان

بتوانند در برابر زمان   د ی، آنها با   یشااهد بود  COVID-19  یریهمه گ  یکه در ط همانطور  د.نشاو  یبانیپشات
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 سیاز زماان تا سااازماانی ارزیاابی دولات الکترونیکی    لیاتحل قیامر از طر  نیا  و در کااهش بحران م ااومات کنناد.

ارشد   افسرانکشورها ،    تالیجید  یتوس  وزرا  یبه طور گسترده اارزیابی    نیا مشهود است. 2001سال    ازآن  

توسااعه دولت    نهیگذاران و مح  ان در زم  اسااتیساا  ریو ساااملی کشااورها(   ICT) مدیران ارشااد  اطالعات  

  ی و اجتماع   یامور اقتصااد دپارتمانبرجساته  شاناخته شاده اسات. این ارزیابی در قالب یک گزارش   یکیالکترون

ی جهت  ابزاررا بعنوان   قیتح   نیهمه ، ا یبرا داریامورد توساعه پ در فهیساازمان ملل متحد ، ضامن انجام وظ

 تبدیل نموده است. تالیجیدولت د یریگیتوسعه در پ اریمع

به   یگریاز هر زمان د شیدولت ها ب رایقابل توجه بود ، ز  یکیدولت الکترون  یجهان اریدر مع  2020  سااال

  ی مل  داریاز توسااعه پا  یاکنون بخش مهم  یتالیجیشااوند. تحول د  یمتوصاایه   تالیجیدولت د  ن شو   تیاهم

 از کشورها است. یاریبس

  ت یمامورانجام  ، در    شااانیکشااورها  یتالیجیخواه  که در تحوالت د  یم  یکیاز رهبران دولت الکترون  من

مشاارکتها از انجام همکاری ها و کنند.  یدشاوار دائماج نوآور  یدر زمان ها  یخود ثابت قدم باشاند و حت یها

 یمل  یمهاایت  نیب  ایامنط اه و  هر    یکشاااورهاا  نیو ب  یخصاااوصاااهاای  دولتهاا و بخش    نیب  یگریهر زماان د

  ی و محل  یمل  یازهایکه ن  ی، در حال  یبا چشا  انداز جهان  یطرز فکر جهان  کیهساتند.   تیحائز اهم تالیجید

 . یبرو ندهیآ تالیجیکند ، الزم است که در دهه عمل به سمت دولت د یرا برطرف م

 

LIU Zhenmin  
   سازمان ملل متحد   یو اجتماع ی امور اقتصاد رکلیمعاون دب
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 خالصه مدیریتی 
Executive Summary 

 سازمان ملل است. از زمان آلاز   توسعه دولت الکترونیکی کشورهای عضو    ساله  20ارزیابی    معیار  2020سال  

تحلیل، تجزیه و    ،اندازه گیریی برای  ابزاراین ارزیابی،    2001سال    از  دولت الکترونیکی سازمان مللپیمایش  

 گردید. برای سیاستگذاران و تحلیلگران و تح یق روی دولت الکترونیکی م ایسه ای های تحلیل امکان 

، آقای  کل سازمان ملل متحد   ریدبطبق اعالن    رایبود ز  یدر برنامه توسعه جهان  تحول آمیزی  رییتغ  2020سال  

  دار یاهداف توسعه پا  یابیدستبرای نیل به      تالشها  تیت وبا    داریتوسعه پا  یگوترس آلاز دهه عمل برا  ویآنتون

(SDG تا سال )می باشد  2030 . 

  ی اجتماع های    تی، حما  یکن کردن ف ر و بهبود رشد اقتصاد  شهیر  یبرااست    یجهان  یالشهااین دهه اقدام ، ت

 رساختی و ز  داری، آ  و فاضال  ، حمل و ن ل پا  ی( ، آموزش ، انرژ به  پاندمی ها، بهداشت )از جمله واکنش  

 برخوردار است.   یا ژهیو تیاز اهمکه  نترنتیبه ا ی ها و دسترس

 همه افراد در همه جا و به طور گسترده   یعادالنه براو  ری، فراگداری پا  یبا ارائه خدمات عموم   یتال یجیدولت د

در این دهه اقدام    راه حل  جادیو ا  یاثربخش  تی، ت و  نهورحرکت های نوآاش در    ندهین ش فزا  قیتر از طر

 حمایت می کند. 

 رشد دولت دیجيتالی

ها   یاز کشورها و شهردار  یارینشان داد که بس  2020  گزارش پیمایش  یشده برا  یجمع آور  هیاول  اطالعات

متفاوت   یک یدولت الکترونبا راهنماهای اولیه در  از آنها    یکنند ، که برخ  یرا دنبال م  تالیجیدولت د  راهبردهای

 . است

 ی کیدولت الکترون  جایگاهشامل  هستند    یتالیجیتحول دولت د  یدر پها  که دولت    ی دیجد   یکردهایاز رو  یبرخ

عنوان   ،    ک یبه  بصورت  بستر  یکپارچه خدمات  آفال  نیآنالارائه  چند    ن یو  توسعه  کانالاز  خدمات    چابک، 

  ی ک یالکترون  همکاری( ، گسترش مشارکت و  و ادلام آنها  جامعه کل  کل دولت و  از    یبانیپشتبه جهت  )  یتالیجید

محور و استفاده خالقانه مردم  ارائه خدمات    یبرا  یتالیجید  یتهایظرف  تیمحور ، ت وداده    یکردهای، اتخاذ رو

 .هوشمند  یدر توسعه شهرها ژهیبه وبال  چین  صنوعی و مانند هوش م د یجد  یهایاز فناور

  و در حال توسعه    یکشورهادر قالب  به طور معمول در  یا  خاص و    یها  تیکه در موقع  ییدر کشورها  یحت

ن ش یک برابرکننده تواند    ی م  تالیجی محروم هستند ، خدمات دولت د  حمایتو    ی از نظر اقتصاد  افتهیتوسعه  

 . را داشته باشد 
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  ایافراد در جوامع دورافتاده    یبرا   یتعامل را به طور مست   یتواند خدمات و فرصت ها  یم  کیالکتروندولت  

 در روستاها فراه  کند.   یتالیجید  یها  وسکیک  قیاز طر  ایآنها را در خانه    یو دسترس  اوردیمحروم به ارمغان ب

  شمولی   تالیجی( ، د4)هدف    یتالیجیسواد د  تیدر ت وبلکه    پردازد  ی تنها به ارائه خدمات نم  یکیالکترون  دولت

 ( ن ش دارد.16)هدف  تالیجید تیهواحراز ( و 9)هدف  یتالیجی( ، اتصال د10و   8،  5)اهداف 

از دولت ها همچنان    یار یهستند ، اما بس  یکیدولت الکترون  شبردیپ  به  اگرچه کشورها در سراسر جهان مشتاق

  ی تال یجی د  یها  رساختیمنابع ، ف دان ز  تیاز جمله محدود  تعددیروبرو هستند که با عوامل م  یی با چالش ها

  ی . برخستیتوسعه و کشورها در ارتباط ن  الدر ح  یبه خصوص در کشورها  یکاف  یها  ییتوانا  ایها    تیو ظرف

موانع خاص با  موضوعات  یکشورها  با  رابطه  د  یدر  امن  یخصوص     ی، حرشمولی    تالیجی مانند  و  ها    ت ی داده 

   روبرو هستند. یبریسا

 تیرا دوباره ت و  یکی ش دولت الکترون( ن19ی ویروس کرونا )کووید  جهان  یری، همه گ  2020سال    لیاوا  از

 کرده است. 

دورست  خصوصا  برای هدایت جوامع  در حال گسترش است  برای عموم    یتالیجیاستفاده از خدمات دولت د  

بحران از   تیریمد   یبرا  زین  یکیدولت الکترون  یها  سامانه از    همچنین  در جهت استفاده از تعامالت آنالین .

 شود. یاستفاده منیز  نوآورانه ی راه ها قیطر

را متوق     "یعاد"  یو اجتماع  یاقتصاد  یها  تیاز فعال  یاریبسسازی    نهیقرنط  مانند   ها  تیکه محدود  یحال  در

می    رممکنیتعامل چهره به چهره ل  یوقت   .می گیرداسترس قرار    مونتحت آزی  ک یدولت الکترونکرده است ،  

 .می شودبرخوردار  یاتیح تیاز اهم  یتالیجیدولت د یشود ، راه حل ها

هستند ، قادر به ارائه اطالعات شفاف   ی کیقدرتمند و همه کاره دولت الکترون  یها  ست یس  یکه دارا  ییکشورها

با   نکهیهستند ، ضمن ا  یبهداشت  دهندگان خدماتو ارائه    یعموم ، م امات محلبرای دسترسی به  و به روز  

مشکالت  اطالعات نادرست و    گسترشسامانه های مرتب ،  مانند ارائه دهندگان    نفعانیذ  ر یدر کنار سا  یهمکار

 کاهش می یابد.  داده ها یخصوص   یحرحفظ و  یبریسا تی مربوط به امن

  ی ها   وهیکرده است تا به ش  جادیا  یکیدولت الکترون  یرا برا   ییفرصت هارشد اخیر،  در حال    ریهمه گ   پاندمی

که   یداده است ، به طور  شیافزا  زیرا ن  یتالیجیحال ، شکاف د  نیدر خدمت مردم باشد. با ا   یات یو ح  د یجد 

  ی تال یجید  یبان یبه خدمات دولت و پشت  یرس جامعه فاقد دستافراد    نیرتریپذ   بی و آس  نیرتری از ف   یاریبس

 هستند. 

 شود.   یمنتشر مدولت الکترونیکی   2020 چارچو  گزارش پیمایش سال نیدر هم
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توسعه  های  براساس شاخص    یو منط ه ا  یجهان  یروندها  لیو تحل  ی، بررس  گزارش  نیا  2و    1 یفصل ها  در

 یاقتصاددفتر امور  شده توس     ی جمع آور  هیاول  ی(  با استفاده از داده هاEGDI)  2020  یکیدولت الکترون

 ( انجام شده است. UN DESAملل متحد )  یو اجتماع

ارزشمند  گزارشات را بر اساس   یکیفصل سوم چالش ها ، فرصت ها و ابتکارات مربوط به توسعه دولت الکترون

 کند.  ی م ل های تح ی اتی ارائهپانسازمان ملل و    یمنط ه ا یها  ونیسیکم

با عنوان    فصل چهارم  در ارزیابی  الکترون"نتیجه  از کالن شهر جهان    100در    "یمحل  کیدولت  استفاده  با 

برا  یمتدولوژ آنچه  است    یجهان  یابیارز  یمشابه  شده  گردداستفاده  می  در    اتیتح   ) ،  ارائه  شده  انجام 

سیاست های   حوزهملل متحد درسازمان  دانشگاه    اجراییواحد    یبا همکار    یشیمطالعه آزما  کیچارچو   

 .((UNU-EGOV) حاکمیت الکترونیکی صورت گرفته است

و    هدایت کرده  (EPI)  ی کیشاخص مشارکت الکترون  یداده هامبتنی بر    نیتمرکز را به مشارکت آنال  5  فصل

 دهد.  یمربوطه را ارائه م یها استیروند س لی و تحل هیتجز

مل   تیریمد   تی اهم  6  فصل در سط   ها  م  یداده  برجسته  و    ی را  از  کند  پمختصری  خدمات    رامونیروند 

 کند.  یم ارائه محور داده  یتالیجید

 کند.  ینگاه مرا  یتالیجیدولت دانت ال به  با تیتر توسعه ظرف عیبه دامنه وس 7 فصل

اضافه شده است    2020به گزارش سال      )  COVID-19  )  19ی کوید  ریمربوط به همه گ  ژهی و  مهیضم  کی

بین    وند یتوس  پ  تالیجیبه عدالت د  یابی دست  یو تالش برا  یکیتا نشان دهد که چگونه ن ش دولت الکترون

 شده است.  تیت و یماریب نیا یاجتماع ریشدن و ت ث یتالیجید

به طور متناو  مورد استفاده   "تالیجیدولت د"و    "یک یدولت الکترون"اصطالح  ،    گزارش پیمایش    نیطول ا  در

و دست   استگذارانی، س  انیدانشگاه  نیاصطالحات ب  ن یا  نیب  یرسم  یکیتفک  چیهنوز ه   رای، ز  رند یگ  یقرار م

 اندرکاران وجود ندارد. 

شده است ،    نهیو نهاد  هیتعب  یمل  راهبردهایو    استهایدر س  یکیاز کشورها اصطالح دولت الکترون  یاریبس  در

  ک ی شود.    ی ارجاع م  یکیدولت الکترون  یبه عنوان مرحله بعد   تالیجیدولت د  یموارد برا  یهرچند در بعض

 ی الکترونیکدولت  کتابخانه مرجع    )که قبالج  یتالیجید دولت  کتابخانه مرجع  بعنوان    ی اتیتح   ی بانک اطالعات 

 یزبان انگلیسی در حوزه های مطالعاتی دولت الکترونیکبه    انعمدتاج همکار  نتایجمرجع که به    12،546با  (  بود

. منابع ارجاع با منابع دانشگاهی وجود دارد  یدیجیتالی و دموکراسی دیجیتالمرانی  ( ، حکی)یا دولت دیجیتال

 ی . تالیجیلت دپس به دوو ساست  یکیبه دولت الکترون
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 روندهای جهانی 

)شاخص های توسعه    EGDI  یجهاننمره ارزیابی    نیانگیرود و م  یم   شیهمچنان پ  یکیدولت الکترون  شرفتیپ

در   یحت  شرفت ی. پفته استای  شیافزا  2020در سال    0.60به    2018در سال    0.55از  دولت الکترونیکی (  

 مشهود است. نیز منابع محدود هستند  یکه دارا کشورهایی انیخاص و در م یها تیکه در موقع ییکشورها

( و LLDCs)  محصور در خشکیدر حال توسعه    ی( ، کشورهاLDC)  حداقلی  افتهیتوسعه    یکشورها  تعداد

بر مبنای  (  0.50  نمره  )باالتر از  باال و خیلی باال  EGDI  نمره ارزیابی( با  SIDS)در حال توسعه  کوچک    ریجزا

 است. افتهی شیدرصد افزا 29این گزارش 

متوس     یدارا  یکشورها  تعداد ،    باالی  سط   باپایین  درآمد  ارزیابی  افزا  57  نمره    است.   افتهی  شیدرصد 

داشته است ثبت    شرفتی درصد پ  15از    ش یکه ب  نپاییبا درآمد متوس     یدر گروه کشورها  شرفتیپ  نیمهمتر

 . د یرس 2020در سال  0.50به   2018در سال   0.43از  EGDIنمرات  نیانگیکه مبنحوی شد 

جوانان ، زنان ، افراد مسن ، افراد    یرا برا  یخاص  یتال یجیعضو خدمات د  یدرصد از کشورها  80به    کینزد

انجام  پشت سر گذاشتن    یکه برا  ییدهند و در تالشها   یافراد در ف ر ارائه م  ای، مهاجران و /    تیمعلول  یدارا

 SDG 16 مطابق با اصول  خاص  کنند. به طور    یشود ، مشارکت م   یکس انجام نم   چیهی که توس   امور

  ی برا  امانه های برخ دولت ها از س  شتری، ب   شتریب  ی ریپذ   تیو مسئول  تیشفاف  یبرا)اهداف توسعه پایدار(  

  یی درصد تعداد کشورها  30  م دار  2018کنند. از سال    یکارمندان دولت استفاده م  مورو ا  یخدمات عموم   ارائه

 ی درصد از کشورها   80  وناست ، اکن   افتهی  شیکنند  افزا  یم  ارائه  نیدولت را بصورت آنالخدمات    خالءکه  

 دهند. یرا ارائه م ی ژگیو نیااین گزارش عضو  

  EGDI  سیار باالگروه بدر    یکالس رتبه بند   نیکه در باالتر  ی)کسان  کیبرتر در توسعه دولت الکترون  یها  رده

، استون  یقرار دارند( شامل دانمار  ، جمهور ، استرال  یکره  بر  ا ی، فنالند  انگلستان   ، ا  ا یتانی، سوئد    رلندیو 

 می باشند. ، نروژ و ژاپن سلند ی، هلند ، سنگاپور ، ا کایمتحده آمر االتی، ا وزلند ی، ن یشمال
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ونییک   2020تا   2016از سال  EGDIبه نسبت متوسط جهان مناطق ضعیف  سطح کیفیت توسعه دولت الکتر

پیام های کلیدی: توسعه جهانی دولت الکترونیکی

 ی درصد از کشورها   65که    یمشهود است به طور  یکیدولت الکترونبکارگیری    شیافزابطور کلی ادامه  •

که مورد   ییدرصد از کشورها  22از    شیباال هستند. ب  اریبس  ایباال   EGDI نمره    عضو اکنون در گروه

 ی رهادر کشو  شرفتی پ  باالتر منت ل شده اند  EGDI به گروه  2018قرار گرفته اند از سال    یبررس

قابل توجه است.   (SIDSو  LDC  ،LLDC) خاص  یدر شرا ژهیو

با• تنها    یمنابع مال  لیکنکشور رابطه مثبت وجود دارد    کی و سط  درآمد   EGDI رتبه  نیگرچه 

الکترون دولت  توسعه  در  مه   ،    یلیخ  .ستین   ی کیعامل  س  ک یاوقات  رهبر  یقو  یاس یاراده   ی ، 

 OSIای  نیمطابق با شاخص خدمات آنالی که  تالیجیو تعهد به گسترش ارائه خدمات د  کیاستراتژ

 EGDIبه رتبهاست  دهد که باالتر از آنچه انتظار    یامکان ماین  کشور    ک یبه   دشو  یم   یریاندازه گ

.ابد یدست   یباالتر

درصد کشورها اکنون   84از  شیاست. ب افتهیبهبود  یریبه طرز چشمگ تالیجیارائه خدمات دولت د•

خدمات   نیمتداولتر  .است  14آن    یجهان  نی انگیدهند و م  ی ارائه م  نیتراکنش آنال  سیسرو  کیحداقل  

نام مشالل جد   تالیجید ثبت  در سراسر جهان  بیزینس )شرکت(  ، درخواست    د ی ارائه شده  ، ثبت 

.است یخدمات عموم  نهیو پرداخت هزتولد درخواست شناسنامه 
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 روندهای منطقه ای

 
ونییک مناطق جهان از سال   2020تا  2016سطح کیفیت توسعه دولت الکتر

 
 

  ن ی انگیمباالتر از  ، همانطور که از    کرده اند   شرفتیپ  ی کیدولت الکترونتوسعه  در  جهان )قاره ها(  همه مناطق  

درصدEGDI (58   ، ) ی باال اریدرصد کشورها در گروه بس نیشتری آنها مشهود است. اروپا با ب EGDI نمره 

 .د نار داردرصد( در صدر جدول قر  4) هیانوسیدرصد( و اق 12) کایدرصد( ، آمر 26) ایس آسسپ

 شرفت یاز پ  یاندازند ، عالئ  مثبت  یم  ر یرا به ت خ  گریمناطق د  رشد   همچنان  ییاگر کشورها  ی، حت    ایآفر  در

  ر با متوس  کشو  15باالتر ) EGDI را دارد که به گروه  ییسه  کشورها  نیشتریب   ایشتا  وجود دارد. آفرو  

مانع  یانسان هیها و توسعه سرما رساختیمداوم در ز یحال ، شکاف ها نیا با .درصد( ن ل مکان کرده اند  28

 شده است.   EGDI منط ه به سطوح باالتر نیا یاز کشورها یاریاز حرکت بس

 م دار نمرهشده است ، به طور متوس     لیتبد   یکیدر توسعه دولت الکترون  شرفتهیمنط ه پ  نی به دوم  ایآس

EGDI   ن یشتریب  نیهمچن  ایآس   .است  افتهی   شیافزا  2020در سال    0.64به    2018در سال    0.58از    هاآن 

 .است دهیبهبود بخش  پله 15از  شیخود را با ب EGDI ی( را دارد که رتبه ها8تعداد کشور ) 

 باال دارند. اریبس ای ادیز EGDI نمره یکشور مورد بررس  35درصد از  86،  کایآمر در

،    تهیه گزارش پیمایش دولت الکترونیکیرا دارد و از زمان آلاز    ی کیتوسعه دولت الکترون  نیاروپا همگن تر

 .بوده است یرهبر جهان
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در رتبه    یبه طور کل  لند یوزیدر رتبه پنج  و ن  ایکه استرال  یدارد. در حال   یط  یدر انتها   ییکشورها  هیانوسیاق

 قابل   طور  به  که  هستند   0.44متوس    EGDI نیانگیم  یمنط ه دارا  نیا  یکشورها  ریهشت  قرار دارد ، سا

.( است0.60) یجهان  نیانگیتر از م نییپا  توجهی

دهند    یارائه م   ریپذ   بی آس  تیرا به جمع  نیدرصد( خدمات آنال  93را دارد که )   ییتعداد کشورها  نیشتریب  اروپا

 ان یدرصد(. در م  55)   ایدرصد( و آفر  65)  هیانوسیدرصد( ، اق  80)  ایدرصد( ، آس  84)  کایو پس از آن قاره آمر

ی که به نظر م   یاز کشورها هستند ، در حال  یاریبس  یخدمات برا ی، جوانان هدف اصل  ریپذ   بیآس  یگروه ها

.مورد لفلت واقع شده اند  یادیرسد افراد ساکن در ف ر و مهاجران تا حد ز 

ی منطقه ای دولت الکترونیکپیام های کلیدی: توسعه  

چالش   رل ی. علدند یبهبود بخش  2020خود را در سال   EGDI ریم اد  نی انگیم)قاره(  هر پنج منط ه   •

 ی ک یدر توسعه دولت الکترون  یقابل توجه   شرفت ی، پ   یبا آن روبرو هست   ایکه در آفر  یمختلف  یها

.مانده اند  یباق EGDI گروه نیتر  نییکشور منط ه در پا 54از   7حاصل شده است. ف   

که صورت گرفته   یجهان   شرفتی پ  رل یدهد که ، عل  ینشان م  گریبار د  کی  قیتح   نیا  یها  افتهی•

در توسعه   کایو قاره آمر  ایمناطق ادامه دارد. اگرچه آس  نیدر داخل و ب  تالیجیاست ، اختالفات دولت د

 ی کشورها  نیدر ب  یکیهستند ، اما شکاف توسعه دولت الکترون  سهیقابل م ا  یخود به طور کل  یتالیجید

.گسترده تر است ایآس

درصد کشورها حداقل   95  بنحوی کهرتبه را دارد    نیباالتر  یکیاروپا در ارائه خدمات دولت الکترون•

 ن یدهند. ارائه خدمات آنال  یرا ارائه م  2020  بی  ارزیاارائه شده در    نیآنال  سیسرو  20از    سرویس  10

.رو به گسترش استنیز  گریدر مناطق د نیهمچن

چالش ها ، فرصت ها و ابتکارات منطقه ای 

است    ی در سط  ملیکیدر توسعه دولت الکترون  شرفتیمه  پ  یمنعکس کننده جنبه ها EGDI که  یدر حال

 یوجود دارد از جمله مشارکت ها و ابتکارات منط ه ا EGDI ارزیابی  خارج از محدوده و روش  حوزه هایی،  

 یجهان ضرور  ردر سراس  تالیجیتحول دولت د  یتر از تالش ها  قیرا به منظور ارائه در  عمبیشتر  که  توجه  

 .سازد یم

.کرده اند  یی را شناسا یه امنط  یتیاولو حوزه هایاز  یسازمان ملل متحد تعداد  یمنط ه ا یها  ونیسیکم

ون یسیعضو کم  یتوجه کشورهاحوزه های مورد  دولت باز    یو داده ها  یتالیجی، اقتصاد د  یتالیجید  تجارت

 تال یجی، دولت باز و اقتصاد د  یکیدولت الکترون  یمتمرکز بر ت اضا   یابیاست. ارز (ECA)  ایآفر  یاقتصاد
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ی اقتصاد   ون یسیکم  یاست. اعضا (ESCWA) ایلر  آس  یو اجتماع  یاقتصاد  ونیسیکم  یاعضا  ت یاولو

کنند. ن ش دولت    ی استفاده م  یکیتجارت و حمل و ن ل از دولت الکترون  لیتسهگسترش    یبرا (ECE)  اروپا

و   یاقتصاد  ونیسیعضو کم  یکشورها نیدر ب  یا  ژهیو  تیاهم  یدارا  ایدر برابر بال سکیدر کاهش ر  یتالیجید

بخش    یاصل  یبزرگ از کارکردها  اسیشدن در م    یتال یجیو د  است (ESCAP) سیهانویو اق  ا یآس  یاجتماع

 ن یرا در بو برنامه های اجرایی  (    لویبر س  یمبتن  ی) نه برنامه ها   ک یاستراتژ  یها  استیس  بیو تصو   یعموم

.(ECLAC )دهد   یارائه م بیو کارائ نیالت یکایآمر یاقتصاد  ونیسیو کم ESCAP کشور یاعضا

از   یدارند. برخرا    گریمشابه همد   یاز چالش ها  یدارد ، اما آنها برخ  یمختلف  یها  تیهر منط ه اولو  اگرچه

 تیو ظرف  ی، رهبر  یاسیاست: اراده س  ریشامل موارد ز  رند یگ  یکه در هر منط ه مورد توجه قرار م  ییها  نهیزم

سر  محر  پشت    یروهای عنوان ن  به  تالیجیتجارت و اقتصاد د  ت،  و اتصاال   یفن آور  گسترش  ی،  نهاد  یها

ی مهارت ها،  ریجوامع فراگ  جادیباز در ا  یمه  داده ها  تیداده ها ، شمول داده ها و اهم،  تالیجیتحول د

 ی برا  ژهیکه به و   ییبخش ها  ریاشتغال ، آموزش ، بهداشت و سا  ی برا  ندهیآ  یبه عنوان سنگ بنا  یتالیجید

.ینیهوشمند و شهرنش  ی. و شهرهایتیو شکاف جنس  یاقتصاد  یدارد ، توانمندساز  تیروزانه مردم اهم  یزندگ

و   یمنط ه ا  تالیجید  یبرنامه ها   شبردیدر پ  یاصلرکن  به عنوان    نده یبه طور فزامشتر     یو همکار  یرهبر

ی هوشمند ایمانند آفر  یمشترکعمل های  شوند. ابتکار یشناخته م  داریدر توسعه پا یکین ش دولت الکترون

 تال یجیدستور کار دو        ESCWA   ،eLAC2020 / Red GEALC یکیرهبران الکترون  عمل  ، ابتکار

با تحول د  یاست که چالش ها و فرصت ها  ی ا  ندهیفزاموضوعات  مظاهر و    ااروپ  یبرا به  را    تالیجی مرتب  

.دی سازبرطرف می منط ه ا نیب یها یهمکار قیوجه از طر نیبهتر

پیام های کلیدی: چالش ها ، فرصت ها و ابتکارات منطقه ای

 ی ک یمتمرکز بر توسعه دولت الکترون  یمنط ه ا  یو مشارکتها  عمل  ابتکارات  شیشاهد افزا  ریاخ  یسالها•

 یاریبس  یهماهنگ  ای  یدر رهبر  یسازمان ملل متحد ن ش مهم یمنط ه ا  ی ها  ونیسی و کم    یبوده ا

.کرده اند  فایتالش ها ا نیاز ا

برجسته شده است عبارتند از تجارت   عمل ها  ابتکار  نیکه توس  ا  یمنط ه ا  یها  تیاز جمله اولو•

دولت ،   یاز توسعه منط ه ا  محورکاربر  یابی ، ارزهاباز دولت    ی، داده ها  تالیجی، اقتصاد د  تالیجید

نیز  و    یبخش عموم   ی اصل  یبزرگ از کارکردها  اسیشدن در م   یتالیج یفاجعه و د  سک یکاهش ر

یو منط ه ا یدر سط  مل ییاجرا  یو برنامه ها تالیجید کیاستراتژ یها استیس  بیصوت
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 ی و ارتباط تالش ها  یمنط ه ا  یها  یهمکار  تینشان دهنده اهم  یمنط ه ا  عمل های  ابتکار  نیچن  •

در برنامه توسعه پایدار  اهداف  نیل به  و    یخاص منط ه ا  یدر پرداختن به چالش ها  یتال یجیتحول د

 .توسعه است  2030
 

 توسعه دولت الکترونیکی محلی

 
الکترون برنامه ها  یا   ندهیفزا  تیاولو  یکیتوسعه دولت  ب  یاسیس  یدر  اما توجه   ، به تحول دولت    شتریاست 

 .معطوف شده است  یدر سط  مل یتالیجید

ا  زین  ی محل  یکیالکترون  دولت به  را  م  لیدل  نیتوجه  ادارات شهر  یجلب  که  هاو شهردار  ی کند  ارتباط    ی 

 .روزمره مردم را بر عهده دارند  یزندگ یهادلدله به  یدگیرس تیبا ساکنان دارند و مسئول یمیمست 

 شهر 100از شهر  86  یبرا   یکیدولت الکترونسط  توسعه وضعیت  ،   2020  پیمایش  از روند    یعنوان بخش   به

از مطالعه   یشده به عنوان بخش  یابیشهر ارز  40از    یقابل توجه   شیافزا  -قرار گرفت    یمورد بررسمنتخب  

  14  تعداد    ،  2020در سال  ها  شده    یاب یارز  انیم  در  .انجام شد   2018بار در سال    نیاول  یکه برا  یشیآزما

 ایمتوس    باال دارند. اکثر شهرها در گروه  اریبس (LOSI) آنالین رتبه  خدمات  شهر از منظر شاخص های  

 .قرار دارند   LOSI نییپا

  یبرا  میانبر  یها  یهستند و از فناور  "هوشمند   یشهرها"  جادیدر حال ا  یمحل  ی، دولتها  اقدامات  یبرخ  در

 .کنند  یاستفاده م  داریبه توسعه پا دنیسرعت بخش

ها  یخاص  یها  یاستراتژ بوت  از چت  استفاده  و ساده ساز  یبرا  یهوش مصنوع   یشامل   ی بهبود خدمات 

  ی و اجرا   یطراح  یها برا  لیو تحل  هیو تجز    (big data)ی عظی   استفاده از داده ها  ،کار    یروین  تیریمد 

از   تیحما  یبرا  اءیاش  نترنتیاستفاده از ا.  یشهر  یمنابع عموم  یساز  نهیو به  یمؤثر دولت محل  یها  استیس

استفاده  نیز  و    یاضطرار    یشراوانین در  ق  ی اجراو  ، حمل و ن ل    یبهداشت  یهوشمند در مراقبت ها  یبرنامه ها

حین   اتیاز عمل  یبانیو پشت  گان رانند   یمنیو ا  یناوبر  اتیتجرب  تیت و  یبرا  یمجاز  تیافزوده و واقع  تیاز واقع

 .نجات

اسکان پناهندگان    یبرا  ید ی جد   یتالیجید  یمداوم مشغول هستند و از برنامه ها  ی از شهرها به نوآور  یتعداد

با اولو  ریهوا و رفع سا  یجامد ، کاهش آلودگ   ی، دفع زباله ها  کی تراف  مدیریت، سهولت در     ت ی موضوعات 

 .کنند  یاستفاده م

قصد   ایمانده است. استفاده از )  یباق  هایی نیز، استثنا  ی یک روالاست اما به جا  شیقابل ستا  ییتالشها  نیچن

  لیبه دلشاید  شد ،    افتیمورد مطالعه    یچهارم از شهرها  کینوظهور در کمتر از    ی ها  یاستفاده از( فن آور

 .ییها یفناور نیاز استفاده از چن یناش هایایعدم در  مزا ایمنابع  تیمحدود
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  2020سطح بندی ارزیابی خدمات آنالین کالن شهرهای منتخب در ارزیابی سال  
 

 

 

 محلی در شهرها یپیام های کلیدی: توسعه دولت الکترونیک

 

. بدین معنی که کند   یم  د ییرا ت   2018  ارزیابی سال  جی، نتا   2020در سال    LOSI  نتایج ارزیابی •

مطاب ت ندارد که  یکیدولت الکترون  یلزوماج با سط  توسعه مل یمحل  یکیسطوح توسعه دولت الکترون

 یو محل  یجداگانه در سط  مل یها یابیلزوم انجام ارز یبرااست  یهیتوجاین موضوع 

ا  0.43برابر    2020در سال    LOSI  نمره  نیانگیم •  ، ب  نیاست  ها   شتریبدان معناست که    ی پرتال 

و   یشهر کلی    ی اساس  اریبس   یها  یژگیهنوز  م و  ارائه  اما    یرا  اطالعات  ارائه  )مانند  ارائه نه  دهند 

 ی تلفن همراه قابل دسترس   یدستگاه ها  قیاز طر  یشهر  یها  تمام پرتال  باجیوجود ، ت ر  نیا  با  خدمات(.

در ارائه خدمات چند کاناله را   لیموبا  یها  یفناور  تیاز اهمرا    یمحل  یدولت ها  یهستند و آگاه 

 کند.  یم د ییت 

است. تا حد امکان ، پروژه   یدر سط  محل   یهمکار  شیمشتر  و افزا  د یبه د  ازیاز ن  ی ها حاک  افتهی •

 ی ، نهادها  یمربوطه اع  از ساکنان محل  نفعانیذ  ه یکل  د یباها    یشهردار  ای  یشهر  کیدولت الکترون  یها

 ی توان برا   یکند. م  ریرا درگ  ی الملل  نیب  یو سازمان ها  یدولت  ریل  ی، سازمان ها  یو خصوص  یدولت

 اجرای مه  در توسعه و    شرکای  عنوان   به  مشارکتییک طرح  کوچک و متوس     یبنگاه ها  قیتشو

که   ی شهرها الزم است به گونه ا   نیدر ب  شتری ب  یهمکار  نوآورانه شهر هوشمند ارائه کرد.  یپروژه ها



خالصه مدیریتی 

21

 ی که هنوز در جستجو  یرا با کسان  ییها  نشیهوشمند بتوانند بشهر  با ابتکار عمل موفق    یم امات محل

خود هستند به اشترا  بگذارند.  یرفع چالش ها یمناسب برا یراه حلها

مشارکت الکترونيکی :

ارکان توسعه پا  یکی و    تیاز حاکم  یبعد اساس   کیمشارکت   پابرای    2030  برنامه  .است  داریاز   دار یتوسعه 

 یکی، مشارکت الکترون  2020گزارش پیمایش    نیا  قیطر  از .کند   یرا برجسته م   ی مشارکت  یندهایفرآ  تیاهم

که به ارائه   یدولت  یها  تیو  سا  ریو سا  یملدر سط     یکیدولت الکترون  یدرگاه ها  یها  یژگیبر اساس و

شود. یم یابیارزها  یریگ  یمشاوره و تصم در جهت میزان  شوند   یاطالعات به شهروندان مربوط م

در نظر گرفته   حوزهاز شش    ک یکشور جهان در هر    170از    شیباطالعات عمومی    باجیت رمنتشر شده  اطالعات  

، حما ، اشتغال  ، آموزش  را در اختیار قرار می دهد.    و عدالت(  ست یز   ی، مح  یاجتماع  تیشده )سالمت 

ی . ارائه مشاوره کیمشارکت الکترونپیشنهاد می دهند یک رنجی از فرصت ها را برای  از دولتها اکنون    یاریبس

از   شیدر ب  اریاخ  نینالمشاوره های آاز    یتوس  دولت ها همچنان رو به رشد است و شواهد   یکیالکترونهای  

ور گسترده ، به ط  نیمشاوره آنال  زانیحال ، م  نیا  اب  .شده وجود دارد  یابیهر شش بخش ارز  یکشور برا  50

است. سط  شفاف  یا متفاوت  مناطق مختل   در  تیدر  در    اطالعاتورود    یمورد چگونگ  دولتها  شهروندان 

.متفاوت است زیها ن  یریگ  یتصم

الکتروندر  ابتکار عمل    عدم م  ی کیمشارکت  تحل  یلالباج  عدم   ، واض   اهداف  ف دان  به  ی ها  زهیانگ  لیتواند 

شود. دو دهه تجربه با مشارکت    مرتب   یابیو عدم ارز   ایها و مزا  نهیهز  لیمشارکت ، عدم تحل  یبرا  نفعانیذ

ابتکار  وندیدر پ  ی اتیح  تیاهمو    یکیالکترون الکترونات عمل در  دادن  به    یرسم  یندهایفرا  با  ی کیمشارکت 

. ان داده است اثر این مشارکت ها را ببینند را نشافراد  نکهیمنظور ا

منظ  ، برخالف وجود    یندهایو فرآ   ی با وظا  یکیمشارکت الکترون  یها  تی، ادلام فعالیعموم  یسازمانها  در

مه  است و باعث    اریمشارکت بسمدل  با توجه به    یفرهنگ و طرز تفکر ادار   رییتغ  یبرابصورت متمرکز  آنها  

.است هنوز در ابتدای راه یساز نهینهاد ند یفرآ نیحال ا نیباشد. با ا داریدر طول زمان پا یشود که دوم یم

استفاده و مشارکت مداوم شهروندان از مشارکت الکترونیکی تا حدودی به اعتماد آنها به نهادهای   در خاتمه

نیز  دولتی   اینترنت  و  به  ویژه  به  به طور کلی  و  اعتماد  مانند رسانه های  سامانه های  مؤلفه های  مشارکتی 

 .اجتماعی نیز بستگی دارد
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 2020، به تفکیک مناطق جهان در ارزیابی ماه گذشته را داشته اند  12در  ن یمشاوره آنال نمونه ای از که   یدرصد کشورها

 
 
 

 پيام های کليدی: مشارکت الکترونيکی

 
به   شیاست ، گرا  افتهیکشورها گسترش    شتریدر ب  یکیمشارکت الکترون  زیر ساخت هایکه    یدر حال •

انجمن هاسامانه های   مانند   ، /    یپرداز  دهیا  یمشارکت چند منظوره  و   ی درخواستها  ای ، مشاوره 

ها   دهی اتولید  ، گزارش فساد و    تیشکا  ست ی، س  ی، نظرسنج  د یجد   یها  استیدرباره س  یکیالکترون

 بیشتر است  ها یوآورو ن

شفاف تر شده است   یکیدر مشارکت الکترون  ی و خصوص  یولت عمل های بخش د   ابتکار  نیب  یمرزها  •

ها  ی ه  بخش خصوص  رای، ز توس  اقدام  امکان    یبرا  سامانه هایی،    یانتفاع  ریل  یو ه  سازمان 

 .کرده اند  جادیا انبازخورد کاربردریافت  ایشهروندان 

در   منجر نمی شود .تر    قیعم  ایبه مشارکت گسترده تر    ی کیالکترونگسترش سامانه های    شهیهم •

به   ی دسترسمیزان  مربوط به    ی لیدالبغیر از  ک  است.    یکیمشارکت الکترون  زانیاز موارد ، م  یاریبس

انگ  تالیجید  یو مهارت ها  یفناور ا   حضور  یها   زهی، عدم در    یهانهاد  لیو عدم تما  نترنتیدر 

از   یاریبسو نیز    یریگ   یقدرت تصممشارکت در  برنامه و    تنظی به اشترا  گذاشتن    یبرا  یعموم

 .کند  یم فایا محدود شدن  در   ین ش مهم  گریعوامل د
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به سمت دولت الکترونيکی داده محور

داده   تی، استفاده ، تبادل و امن  ی. ده ها سال است که جمع آورستین  ید یجد   زیچها  به اطالعات دولت    ازین

از داده ها در   جادیا  یها  وهیقرار گرفته است. ش  انیمورد توجه دولت ها و دانشگاه  یدولت  یها و استفاده 

در انواع و اشکال مختل     یکاربرد  یو گسترش برنامه ها  اطالعات  یوران ال  در فنا  تیبا ت و  ریاخ  یسالها

 یریبه طرز چشمگ  ییایجغراف  یو داده ها  یزمان واقع  یکوچک و بزرگ ، داده ها  یداده ها از جمله داده ها

دهد که    ی نشان م   نیشوند  و ا  یخوانده م  "طال"  ای   "نفت"شده است. داده ها گاه به عنوان    ت یت و  و  رییتغ

برا  اینشان دهنده سوخت    اداده ه  ینا   ندهیرشد فزا الکترون  یارز   ها  دولت  یبه طور کل   یو حت  یکیدولت 

ده یدولت ها د  یبرا  راهبردی  ییدارا  کی و    ید یمنبع کل  کی است که اکنون داده ها به عنوان    ی هیهستند. بد 

 .شوند  یم

در حال     یپارادا   رییتغ  کی،    شیدر حال افزا  یو خطرات و چالش ها  یدولت  ینوظهور در داده ها  یبا روندها

م مجبور  را  ها  دولت  که  است  ها  یوقوع  چارچو   از  تا  ها    تیحاکم  یکند  استراتژداده  دولت   یها  یو 

استفاده کنند. نوآورانه یبه روش ها  یارزش عموم  جادیا یمحور برا یکیالکترون

 ش ی افزا ی( کرده اند به طور قابل توجه OGDباز دولت ) یپورتال داده ها جادیکه اقدام به ا ییکشورها تعداد

افته ی شیدرصد( افزا  80)  2020در سال کشور  153درصد( به   24)  2014در سال کشور  46است ، از  افتهی

است. 

یک  درصد    59،    یعضو مورد بررس  یکشورها  نیاست. در ب  افتهی  شیافزازیر  مرتب     یها  یژگ یو  نیهمچن

ی برا  یعموم  یدرصد درخواست ها  57  وفرهنگ لغت داده    ای  تایدرصد متاد  62،   دارند   OGDبرای   استیس

از آنها    صد در   49دهند و    یرا م  OGDاستفاده از    یدرصد از آنها راهنما  52را قبول دارند ،    د ی جد   یداده ها

رویدادی است    hackathons)    داده ها.  هکاتونمانند  اقداماتی    کنند   یاستفاده م  غاتیدر تبلنیز داده ها را  

برنامه افراد دیگری که درگیر توسعه نرمنویسان رایانکه در آن  از جمله طراحان گرافیکی،  ه و  افزار هستند، 

افزاری  افزاری و گاهی سختهای نرم آیند و در توسعه پروژهطراحان واس  کاربری و مدیران پروژه گرد ه  می

ها  برخی از هکاتونانجامند.  ها معموالج بین یک روز تا یک هفته به طول میکنند. هکاتونبا یکدیگر همکاری می

افزارهای ها ایجاد نرم تنها برای اهداف اجتماعی و آموزشی هستند، هر چند که در اکثر موارد، هدف هکاتون

(. مفید و قابل استفاده است

تواند به    یتر که م   دهیچیداده هر چه بزرگتر و پ  یپردازش مجموعه ها  یبرا  فناوری  یها  تی رشد ظرف  با

لیکند ، پتانس  رتریرا کارآمدتر ، پاسخگوتر و فراگ  یکی ببخشد و خدمات الکترون  یبهتر   نشیب  گذاران  استیس

زه یلر". انت ال از  داریتوسعه پاشامل محتواهای قابل ارائه داده ها مجموعه اهداف    موجود  یها و فرصت ها

شدن به    لیمناسب است و به سرعت در حال تبد   نی گزیجا  کیداده محور اکنون    یگذار  استیبه س  "خو 

گردیده است.  کیضرورت استراتژ کی
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ازی ، ن  هو چالش ها و خطرات مربوط   یعظ  یها  لیاز پتانس  یآگاه  ش یو افزا  یدولت  یداده ها  یینما  شیافزا با

گزارش    یچارچو  ها مشتمل بر    یبریسا  تیاز امن  یآگاه  ست. ا  ی د یمؤثر داده ها ضرورت جد حکمرانی  به  

 ی بریحمالت ساجلوگیری از  موثر به ن ض داده ها و  دهی  پاسخ  امکان    یکارکنان براو آموزش مداوم  رخداد ها  

است.  یضرور

ن   یتعر  یها  استیس  بسمت  د یبا  شهیهم  تالیجیداده محور در مورد دولت د  یها  استیس  یازهایشده و 

 شود.  تی هدا شفافکامالج  یو منافع عموم یاتیعمل

ون یبرا یر یتصو  یچارچوب حاکم بر داده ها یکیصفحه دولت الکتر

پيام های کليدی: در جهت دولت الکترونيکی  داده محور

، باعث   2030برنامه    16با اصول مندرج در هدف  منطبق  ،    یدولت  یاستفاده از داده ها  یساز  نهیبه•

محور داده  دولت    کی خواهد شد.    یعموم   ینهادها کردن  انحصار  لیر  و    یی، پاسخگو  یبهره ور  شیافزا

.کمک خواهد کرد یو اعتماد عمومسازی اعتماد  جادیبه ا

   ی که در شرا  ییدر کشورها  ژهیاست ، به و  افتهیتح ق ن  یدولت  یدر مورد داده ها  یاریمنافع بس هنوز•

بزرگتر  خاص اولو  یشامل عدم در  عموم  شرفتیموانع پ  نیهستند.   ،  ت ی از داده ها و علوم داده 

و   ت یامن  ،داده ها    تیفیدر مورد ک  یمنابع و نگران  تیداده ها ، محدود  یو عدم رهبر  نییپا  یاسیس

.است یخصوص   یحفظ حر

بلند مدت دارد که مستلزم تسل    کردیچش  انداز و رو  کیبه    ازیداده ها ، نارزش  از    یبرداشت عموم •

 ت ی امندرمؤثر در چش  انداز تحول    شیمایداده ها و پ  تیری و مد   یتیریمد   یها  استیبر اقتصاد و س 

در   را  یفن  یرهایاز تفس  شتریب  اریداده ها بس  تی. از آنجا که حاکممی باشد    یخصوص   ی داده ها و حر
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داده   تیچارچو  حاکم  کی  جاد یرا در ا  یدولت  نجامع و کال  کردیرو  کی   د ی، دولت ها با  ردیگ  یبر م

داده   ست یداده ها و اکوس  یقو  ی، رهبر  یداده مل  راهبرد  ک ی کنند که توس     یبانیپشت  یعموم  یها

ود.  ش   یاستفاده م

ی شدن تاليجیدهای   تيظرف

 ی کار ، به اشترا  گذاراجرای  در نحوه  انت ال نوآورانه    یبرا  یتالیجید   یها  یها در سراسر جهان از فناور  دولت

ی اس یس  یحل چالش ها   یتعامل و مشارکت با مردم برا  نیو ارائه خدمات و همچن  یریگ   یاطالعات ، تصم

استفاده   ییاز کشورها هنوز توانا  یاریوجود ، بس  نیکنند. با ا   یاستفاده م  یعموم های    ینگراندر جهت رفع  

شده    یزسا  ی، شخص   عی ، قابل اعتماد ، سر  یارائه خدمات قابل دسترس  یرا برا  تالیجید  یها  ی موثر از فناور

ندارند.را  یباز و مشارکت یها س یمکان قیمردم از طر یو توانمند ساز ری و فراگ منی، ا

ی شدن تالی جیدولت د  رایاست ، ز  یاساس  یامر  یکیتوسعه دولت الکترون  یبرا  چندگانه  یها  ت یظرف  توسعه

کارمندان دولت و    تیدر ذهن  یتحوالت اساس ایجاد  است.    تیدر حاکم  یاز ادلام فن آور  سخت تربه مراتب  

دهد که کشورها    ینشان م   2020سال    گزارش پیمایشمه  است.    اریبس  زین  یعموم  ینهادها  ینحوه همکار

اختصاص داده    ییها  تیها و ذهن  تیرا به توسعه ظرف   تیاولو  یکیسط  توسعه دولت الکترون  نیتر   شرفتهیپ  در

 کنند.  یم  یبانیپشت یتال یجیتحول دولت د یو کل دولت برا کپارچهی کردیاند که کامالج از رو

،    اریبس  ایباال    EGDI  نمرهکه    ییکشورها با آموزشی  مشتر  دارند: موسسات    ی ژگیو  کی باال دارند  آنها 

را در  ی ستمیستفکر  کردی، رو یاتیعمل  یوندهایپ تیت و  ی( براICTاطالعات و ارتباطات ) یاستفاده از فناور

مؤسسات وجود    یطراح  یبرا  ثابتیبرنامه    چیکه ه  یحال  در  و ارائه خدمات ارائه داده اند.  یگذار  استیس  نهیزم

ی استراتژ   ک ی ارت ا بخشد ،    یآژانس ها و سطوح دولت  نیها و داده ها را در ب  ند یندارد که بتواند ادلام فرآ

ی مجدد ساختارها  یشود ، سازمانده  یدارند دنبال م   ییباال  EGDIنمره  که    ییکه توس  کشورها  یاساس 

است.  ونیاتوماس ند یفرا یقبل از اجرا یو عمود یمناسب اف   یکار  یانهایجر  جادیا یبرا یو سازمان ینهاد

آن را    ای  جادیاجدید    یسازمان  یدولت ، ساختارهاشدن    یتالیجیبهتر از دپشتیبانی    یاز کشورها برا  یاریبس

مسئول ارشد اطالعات    کی   یدارا  کشور  145کشور عضو سازمان ملل متحد ،    193  انیاصالح کرده اند. در م

هستند. در سط  ملی معادل آن  ای

 یفرد  یتها یدولت در همه سطوح و توسعه ظرف  یدر فرهنگ سازمان  رییبا تغ  د یبا  یسازمان  د یجد   یساختارها

. شود لیو جامعه تکم یدر بخش دولت د یجد 
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و پرداختن به موضوعات    یداده ها ، ارت اء ارتباطات مؤثر عموم   تیریمنابع ، مد   جیبس  یالزم برا  یها  تیظرف

 ز یها ن  یبه فناور  ی دسترسقابلیت  مناسب و    متیاطالعات و ارتباطات و ق  یفناور  یها  رساختیمربوط به ز

جامع است.  کردیرو  کیاز   یبخش

 ب ی آس  یو همه افراد از جمله گروه ها  تیمربوط به توسعه دهندگان ظرف  یها  ت یالزم است ظرف  نیهمچن

 . ابد ی افزایش ریپذ 

 یدولت دیجیتال انت ال به  اصلی برای    رکن نه  

در   یتالیجی د  یها  تیو ظرف  تیذهن  رییتحول گرا ، تغ  یرهبر  تی ت و  ها:  ت ی ، ذهن   ی چش  انداز ، رهبر .  1

 افراد سط   

و    یچارچو  جامع قانون  کی  قیاز طر  ینهاد  کپارچهی  ست یاکوس  کی  جادی: ایو نظارت   ی چارچو  نهاد  .2

ی نظارت

 د یده رییو فرهنگ را تغ یسازمانساختار : فرهنگ تغییرات سازمانی و   .3

و ارائه    یگذار  استیدر امر س  کپارچهی  یکردهایو توسعه رو  یستمی: ارت اء تفکر سو ادلام  ی ستمی تفکر س  -4

 خدمات 

ی گذار است ید سیتا بتوان د یحاصل کن نانیداده ها اطم یو حرفه ا راهبردی تیری: از مد داده ها  ت ی حاکم  -5

به    یدسترس  یها  تیاولو  ریدولت باز ، از جمله سا  یداده ها  قیبه اطالعات را از طر  ی بر داده و دسترس  یمبتن

.د یفراه  کنرا داده و استفاده از آن 

 ی فناوربودن  دسترسدر م رون به صرفه بودن و  : اطالعات و ارتباطات  ی فناور  ی ها   رساخت ی ز  .6

ی و خصوص   یدولت  یها ، برنامه ها و بودجه را از جمله مشارکت ها  تیکرده و اولو  جیمنابع را بس  منابع: .7

 دیتراز کنه  

انستیتو های مرتب  ریو سا یدولت تیریمد آموزش مدارس  تیظرف شی: افزاسازان  ت یظرف   ت یظرف  -8

که  امر ع ب نماند   نیاز ا  ی تا کس  د یکن  جادی ا  یرا در سط  اجتماع  ییها  تی: ظرفیاجتماع  یها   ت ی ظرف   -9

گردد. یتالیجیشکاف دمنجر به 

دیجيتالی شدنپيام های کليدی: ظرفيت های 

 ی از چش  انداز و استراتژ  تیدر حما  یفرهنگ  رییو تغتحولی در حاکمیت  اساساج    ی شدن دولت تالیجید•

است.  داریبه اهداف توسعه پا یابیکشور و دست کی یتوسعه مل  یکل

جامع دارد که ارزش محور باشد و در همه سطوح دولت و   کردیرو  کیبه    ازین  ی شدن دولتتالیجید•

که شامل   ابد یتکرار شونده چهارگانه تح ق    ند یفرا  کی  قیتواند از طر  یامر م  نیشود. ا  نهیجامعه نهاد



خالصه مدیریتی 

27

از   اده استف  یدولت و چگونگدر  مشتر  از تحول    دگاهید  انی، ب  تیموقع  لیو تحل  نهی زم  کیانجام  

اجتماع   یابیدست  یبرا  تالیجید  یهای  فناور اهداف  نهایت  یبه  در  راه   راهبردها  نیتدو  و  ن شه  و 

 یابی نظارت و ارزبرای    یها  س  یمکان  جادیاست. و ا   ید یکل مبنای اصول  بر    یتالیجیدولت د  ییاجرا

بهبود مستمر. یبرا

ترو  د یباشدن دولت    یتالیجدی• از   یاز دسترس   نانی و اطم  تالیجی گنجاندن د  ج یبا هدف  افراد  همه 

مردم را   د یبا  نی بهبود رفاه آنها انجام شود. ا  ی برا  د ی جد   یها  یبه فناور  ریپذ   بیآس  یجمله گروه ها 

خود بچرخد.  یازهایقرار دهد و به دور ن تیدر اولو

COVID-19 ر يدر همه گ یتاليجینقش دولت د

مردم و    یمن یدر ارت اء سالمت و ا  یاطالعات و ارتباطات ن ش مهم  ی، فناور  COVID-19طول بحران    در

کرده است.  فایحفظ اقتصاد و جوامع ا

، دولت ها و افراد   نیاطالعات و ارائه خدمات آنال یبه اشترا  گذار قی، از طر یتالیجی دولت د ی ها یآور فن

کرده اند.   به  مرتب  یماریب نیا وعیش انیرا در جر

ها را    استی در مورد س  عی سر  یریگ   یدولت ها را قادر ساخته است تا تصم   نیهمچن  تالیجید  یها  یآور  فن

 یهماهنگ  یرا برا  یم امات محل  یها  ت یانجام دهند ، ظرف  یزمان واقع   یها  لیو تحل  هیبر اساس داده ها و تجز

ارائه  را دارند  درخواست    نیشتریکه ب  ی را به کساننیاز به ارائه مستندات  بر    یدهند و خدمات مبتن  شیبهتر افزا

. دهد 

تلفن کاربردی از طریق    ی، برنامه ها   یمل   یدرگاه ها  ق یت ها اطالعات را از طر، دول  یریهمه گاین  طول    در

به اشترا  گذاشته اند. یجتماعسامانه های شبکه های اهمراه و 

دهد که دولت ها هنگام گزارش و به   ی کشور عضو سازمان ملل متحد نشان م  193  یمل  یدرگاه ها  یبررس

پورتال    هیاز دولتها در ته  یرا نشان داده اند. برخ  ییباال  تیاطالعات مربوط به بحران ، شفاف  یاشترا  گذار 

 مستمر   و منابع به روز شده   اتارائه اطالع  ی شده از دولت برا  یبانیپشت  یو برنامه ها  COVID-19  یاختصاص

نشان داده اند.  یاد یز ی، چابک

کمک به مبارزه    ینوآورانه که برا  نیخدمات آنال  یریو بکارگ  عیتوسعه سر  یراب  از دولتها  یادیتعداد ز از    د یبا

ت دیر کرد.شده اند   یطراح  COVID-19با 

 ی فناورمبتنی بر    یکاربرد  یبرنامه ها  یدر اجرا  یداده شده است که مشارکت دولت با بخش خصوص   نشان

یح وق   ی، الزم است که ساختارها  یط یشرا  نیدارد. در چناین همه گیری را    وعیدر مبارزه با ش  یمثبت  ریت ث

آنها ممکن    شرای  که    یح وق بشر   یو دلدله ها  یخصوص    یحر  یرفع ن ض احتمال  یبرا  یمناسب   یو نهاد

محدود    یداده ها و جمع آور  یساز  نهی از اصل کم  د یگذاران با  استیشود. س  جادی به وجود آمده باشد ، ا  تاس
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به اشترا  یا  کرده و    ذخیرههستند    ی را که کامالج ضرور  یشخص  یکنند و ف   آن داده ها  ی رویپها  داده  

ی برقرار کنند تا مشکل  وند ی پ  بهداشتی ایجاد شدهللبه بر بحران    یبرامی بایست  به طور موجه  که  بگذارند  

 داده ها وجود نداشته باشد.   یخصوص  ین ض حر ی مانند گریموارد د ا یسوءاستفاده از نظارت  یبرا

COVID-19پيام های کليدی: دولت دیجيتال وویروس همه گير 

یارتباطات ، رهبر  یداشته و به عنصر اساسکرونا ویروس در رفع بحران  ین ش مهم  تال یجیدولت د•

.شده است لیتبد  COVID-19 ی ریو جامعه در طول همه گ استگذاران یس نیب یو همکار

محافظت  یدقت الزم را داشته باشند و برا یدر مورد عواقب ناخواسته استفاده از فناور د یدولت ها با•

را انجام دهند  یمردم اقدامات جد  تیو امن یخصوص   یحساس و حفظ حر یاز داده ها

تواند   یمه  م  یاطالعات و ارتباطات چه ن ش ینشان داده است که فناوراین ویروس  یریهمه گ•

 یخو  ، خصوصاج در مواقع دشوار به دست آورد. دولت ها حت یهنگام استفاده مناسب از حکمران

 .کنند  عیتسر یفناوراین  رشیپذ  یخود را برا یتالش ها د یاگر بحران تمام شود ، با

راه پیش رو:

ارائه خدمات عموم   یبرا  یا  لهیوس   نیا  ست؛ین   انیپا  ک ی  یتال یجیدولت د افزا  یبهبود  ،   شی،  افراد  اشتغال 

همه است.  یبرا یزندگ شدنبهتر  ت یو درنها رفع ن ایصو  یی، پاسخگو تی شفاف تیت و

-COVIDسازمان ملل متحد اظهار داشت ، جهان پس از    رکلیگوترس ، دب  ویآنتون  آقای  راجیکه اخ  همانطور

از کشورها به   تیدر حما  ین ش مهم   کیتر از گذشته خواهد بود. دولت الکترون  یتالیجید  اریمتفاوت و بس  19

.خواهد داشت داریتوسعه پا افبه اهد  یابیدر دست عیو تسرتالش  دهه   عنوان فعال ساز

کوچک    یو شرکتها   یفناورحوزه  مشارکت مؤثر با مشارکت کنندگان ، از جمله رهبران    قیاز طر  دیها با  دولت

و متوس  مشارکت کنند.

است.   داریتوسعه پا راه  و دنبال کردن    یجهان   یدر پاسخ به چالش ها  دی جد   "تالیجی د  سبک"  کی رو    شیپ  راه



 

 
 
 

    

 

 ی کیدر دولت الکترون یجهان  یروندها :اولفصل 

 

 م دمه 

را دارد که از    ییتوانا  نی ا  یو نوآور  ی، عل  ، فناور   داریتوسعه پا  یبرا   2030برنامه    یاجرا  یدهه اقدام برا  در

 ت ی حما  یرا برا   ییفرصتها  یشدن در بخش عموم   یتال یجید  جهان امروز عبور کند.  یچالش ها  نیتر  ده یچیپ

برنامه    یابیاز دست پا  2030به  توسعه  اهداف  م SDG)  داریو  فراه   افزا  ی(  با  از جمله   ، و    ییکارآ  شیکند 

دهد که است رار   ینشان م  ریبه اهداف برجسته. در واقع ، تجربه اخ  یابیو دست  یارائه خدمات عموم   یاثربخش 

در   ریات موثر ، پاسخگو و فراگموسس  جادیا  یبرا  یخو  به طور کل  یاز حکمران  تیدر حما  یکی دولت الکترون

 است.   یضرورتوسعه پایدار    17هدف    یاجرا   تیت و  یآمده است ، و برا   16همه سطوح ، همانطور که در هدف  

عضو سازمان ملل متحد در حال    یاز کشورها  بسیار زیادیمدرن ، تعداد    یها  یستفاده از قدرت فن آورا  یبرا

 هستند.  یعمومبرای حکمرانی و امور  تالیجیتحول دحرکت بسمت 

 ی ابیرا بر اساس ارز  2020در سال    یکی توسعه دولت الکترون  یداده محور از روند اصل  لیو تحل  هی فصل تجز  نیا

 دهد.  ی( ارائه مEGDI) یکیشاخص توسعه دولت الکترون

 ع یکند و بر توز  یم  لیو تحل   یو تلفن همراه را توص  ی کیدر ارائه خدمات الکترون  یجهان  ی، روندها  نیهمچن

 یبرا  یا  ژه یو  تیخاص که از اهم  یبر اساس سط  درآمد کشور و ارائه خدمات در بخش ها  ن یخدمات آنال

 . متمرکز می شودبرخوردار است ،  داریتوسعه پا

  ت ی و موقع  گاهیکشور عضو سازمان ملل و جا  193  ی کیدولت الکترون  یاز رتبه بند   کلیاتیفصل با ارائه    نیا

 شود.  ی ( آلاز منپایی  و، متوس   ادیباال ، ز اری)بس EGDI یآنها در چهار گروه ارزش ینسب
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بر    لیو تحل  هیتجز  نیا.  شود    یمصب ه بندی  کالس    4توس     یرتبه بند   نیبار ، ا  نیاول  ی، برا  2020سال    در

، روند ارائه خدمات تلفن همراه   نیدر ارائه خدمات آنال  شرفتیمانند پ  EGDIعوامل موثر در سط     نیمهمتر

 متمرکز است.  یکیدر توسعه دولت الکترون یو تحوالت سط  منط ه ا

برجسته شده است ، از جمله   اهداف توسعه پایدار در این فصلبا  رتبه بندی و تجزیه و تحلیل وضعیت    ارتباط

، کار مناسب و عدالت    ی عاجتما  تیمانند بهداشت ، آموزش ، حما  ی اصل  یها  ت یکه مربوط به اولو  یموارد

 همه است. یبرا

2020در سال   ی ک ی دولت الکترون   ی رتبه بند 

 ن یازدهمی  2020  سالگزارش  منتشر شد.    2001سازمان ملل در سال    یکیدولت الکترون  ارزیابیگزارش    نیاول

عضو سازمان    یدر همه کشورها  یکیدولت الکترون  یتوسعه جهان   یاب ی دو ساله است که به رد  هینشر  کیچاپ  

 EGDIمنعکس شده در    ریم اد  یابیبر اساس ارز  کیدر توسعه دولت الکترون  ریاخ  یروندها  ملل اختصاص دارد.

( ، OSI)  ن ینرمال شده با سه مؤلفه ارائه شده است: شاخص خدمات آنال  )ترکیبی(  تیشاخص کامپوز  کی،  

شاخص ها   نیاز ا  کی  هر.  (  (HCI)  یانسان  تیشاخص ظرف  ( وTIIارتباطات از راه دور )   یرساختهایشاخص ز

شود. م دار    لیو تحل  هیتواند بطور مست ل استخراج و تجز  یاست که م  تیکامپوز  اریمع  کیخود    یبه خود

نیانگیاز گرفتن م  یکل  EGDIو    ردیقرار بگ   1تا    0شود تا در محدوده    ینرمال مبنحوی  مؤلفه    تیکامپوز

. د یآ یسه شاخص مؤلفه بدست م  یحساب

عضو    یمنعکس شده است ، به کشورها  EGDI  گزارش  که در  یکیدوساالنه از توسعه دولت الکترون   یابیارز  نیا

ند. را آلاز کن  یی، بهبودها  انتشار گزارشکرده و پس از هر    یریگیرا پ   ارزیابی  جیدهد تا نتا  یامکان را م   نیا

ها و بازخورد   یآموخته شده ، ورود  یقبل   یاز نسخه هاشامل درس هایی    EGDI  نکات مندرج در گزارش

گزارش متخصص ،  های  گروه  بررسی    جی، نتا  یخارج  انابیارز  یها  هیعضو ، توص  یشده از کشورها  افتیدر

بوده که می تواند مورد استفاده   تالیجی در دولت د  ها  استیو س  یتحوالت فن آور  نیآخر  شرفتی جلسات و پ

  سه ی، اگرچه محدود است ، اما ممکن است مانع م ا  2020 در گزارش پیمایششده  جادیا راتیی تغقرار گیرد. 

با نسخه ها  یخیتار  یها   سهیامکان وجود دارد و م ا  نیاکثر شاخص ها ا  یشود ، اگرچه برا  یقبل  یکامل 

شود.  یدر صورت لزوم ارائه م )روند( 

ک ی   ینسب تیموقع کند. یم یرا بررس ی کیعضو در توسعه دولت الکترون یکشورها ریاخ شرفتیگزارش پ نیا

در رتبه    رییو تغ  یجهان  راتییممکن است با توجه به تغ  یکیتوسعه دولت الکترون  یها  یکشور در رتبه بند 

کشور هنوز    یکه عملکرد فرد  ی، با گذشت زمان در نوسان باشد. در حال  نهیکشورها در همان زم  ریسا  یبند 

عملکرد    یابیو ارز  EGDIچهار گروه    نیب  ابر اساس حرکت کشوره  یو رتبه بند   ریم اد  ریمه  است ، تفس

 تر خواهد بود. .  د یمف EGDI( در گروه تیموقع 4 آن ) یکشور عضو بر اساس کالس رتبه بند  کی یفرد
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57به    2018کشور در سال    40دارند از    ییباال  اریبس  EGDI  ریکه م اد  ییعنوان مثال ، تعداد کشورها  به

و قابل   کیداخل گروه کامالج نزدامتیازی    ریم اد  لیدل  ن یاست ، به هم  افتهی  شی افزا  2020کشور در سال  

 .EGDIدر آن گروه  یکالس رتبه بندرده های باالی در  ژهیاست ، به و سهیم ا

دهد.  یارائه م  یدر سط  جهان  EGDI  ی را براساس رتبه بند   2020  گزارش پیمایش  یها  افتهی   ریز  یبخشها

 ی و همبستگ  2018و    2016  گزارش سال های  یداده ها  سهیبر اساس م ا  یاضافاطالعات  صورت لزوم ،    در

ب  یها بند   هایشاخص  و    EGDI  نیمربوطه  طب ه   ، پ  یآن   ، کشور  درآمد  ارائه خدمات    شرفتی گروه  در 

دولت    شرفتی تفاوت پ  نی مختل  ، و همچن  ی در بخشها  اریو س  یک یو روند ارائه خدمات الکترون  یکیالکترون

و مهاجران   ت یمعلول  یمانند افراد مسن ، زنان ، جوانان ، افراد دارا  ر یپذ   بیآس  یگروهها  انیدر م  یکیالکترون

، بلکه در گروه    EGDI  یگروه ها   نیشباهت ها و تفاوت ها را نه تنها باین گزارش  ،    و در نهایت  .ئه می شودارا

 کند.  یبرجسته م زین یخاص رتبه بند  یها

نگاه   کی   در   ی ک یتوسعه دولت الکترون 

و انت ال    یکیدر توسعه دولت الکترون  یدر روند جهان  شتریب  شرفتی منعکس کننده پ  2020  گزارش پیمایش

 ار یبس  EGDI  ریم اد  یکشور دارا   57،    این گزارش   در  است.  EGDIبه باالتر    نییاز کشورها از سطوح پا  یاریبس

 نیا  یبرا  شیدرصد افزا  43  که معادل  2018کشور در سال    40با    سه یهستند ، در م ا  1.00تا    0.75باال از  

ر ی کشور با م اد  59هستند و    0.75تا    0.50  نمره  باال از  EGDI  ریم اد  یکشور دارا  69  کشورها،  کل  . ازگروه

تا   0.00ک  دارند )از    EGDI  ر یهشت کشور م اد  ف    هستند.  EGDI  یانیبخش گروه م  0.50تا    0.25  نیب

 است.   2018سال  به نسیت گروه  نیا یتعداد کشورها یدرصد 50(  که نشان دهنده کاهش 0.25

دهد.  یرا نشان م  2020در سال  EGDIچهار گروه  ییایجغراف عیتوز 1.1در شکل  ن شه

2020و    2018  یدر سال ها  EGDIمختل     ی، تعداد و درصد مربوط به کشورها را در گروه ها  1.2  شکل

 دهد.  ینشان م یا سهیاهداف م ا یبرا

درصد( و    36سه  را )  ن یشتریب  EGDI  یباال  ریعضو با م اد  یدهد که کشورها  ینشان م   2020سال    جینتا

که ارزش   ییکشورها  نسبت  درصد(.  31دهند )   یم  لی را تشک  یانیم  EGDI  ریم اد  یدارا  یپس از آن کشورها

EGDI  که   یاست ، در حال  دهیرس  2020درصد در سال    29به    2018درصد در سال    21دارند از    ییباال  اریبس

 است.  افتهیدرصد کاهش   4به  8دارند در همان مدت از  نییپا EGDIکه نمره  ییسه  کشورها



 2020تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در جهان و ایران در سال 

32

2020گروه توسعه ای در جهان در گزارش  4ی یوزیع جغرافیات 1.1شکل 

ل   ک 1ش . ه  2 و ر گ ر  ه ر  د ا  ه ر و ش ک د  ا د ع EGDI  ،2ت 0 1 2و    8 0 2 0

در سال   0.55با    سهیدر م ا  2020است و در سال    شیهمچنان در حال افزا  EGDIی امتیازجهان  نیانگیم

2018سال    ی ها  نیانگیباالتر از م  یکم  OSIو    HCIمتوس     ریم اد  (.1.3است )شکل    دهیرس  0.60به    2018

نکته    نیبه ا  توجه  اند.  افتهیبهبود    یبه طور قابل توجه  TIIریکه م اد  یاست ، در حال  سهیقابل م ا  ایاست  

به    ی( به روش بررسیتواند )حداقل تا حد   یم   OSIو    HCIدر    یاندک  راتییاست که اگرچه تغ  تیحائز اهم

 ییربنا یز  یها  یگذار  هیسرما  شی، افزا  TII  یها  رمجموعهیدر ز  شرفتیپ  زانیروز شده نسبت داده شود ، اما م

دهد.   ینشان م یرا در سط  جهان

The boundaries and names shown and the designations used on this map 
do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. 

* Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and 
Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu 

and Kashmir has not yet been agreed upon by the Parties. 

** Final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South 
Sudan has not yet been determined. 
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ل   ک 1ش . ز    3 ا ی ت م ا س   و ت ی  م ا ه ش  خ ب ر  ی EGDI   ،2ز 0 1 2و    8 0 2 0

EGDI  ی گروهها  ن ی حرکت در داخل و ب  1.3.1

کند.   ی برجسته م  یکیرا به سمت سطوح باالتر توسعه دولت الکترون  یروند مثبت مداوم جهان  2020  گزارش

منت ل شده   گریبه گروه د EGDIگروه   کیاز  2018دهد که از سال   یرا نشان م  ییتعداد کشورها 1.4 شکل

 ی درصد کشورها   22  ایکشور )  42است که    نیا  2020  گزارشمثبت منعکس شده در    راتییتغ  نیمهمتر  از  اند.

 18تر به گروه باالتر ثبت کرده اند. به طور خاص ،    نیی پا  EGDIگروه    کیعضو( حرکت مثبت رو به باال را از  

باال منت ل شدند و هشت کشور از گروه   روهبه گ  یانیکشور از گروه م   16،    باال  اریبه گروه بس   االکشور از گروه ب 

،    2020باال در سال    اریباال و بس   EGDI  یبه گروهها  دیجد   یورود  34  با  منت ل شدند.  یانیبه گروه م  نییپا

126  نیاست. ا  افتهی  شیدرصد افزا   13.5  به م دار  2018از سال    1.00تا    0.50  نیب  متیازبا ا  یدرصد کشورها 

سط  توسعه   ریچشمگ  شرفتی نشان دهنده پ  ن یا  دهند.  یم   لیرا تشک  هادرصد کل کشور  65کشور عضو اکنون  

ک ی باال و    EGDIباال به گروه    اریوناکو( از گروه بسکشور )م کی  ف    در سراسر جهان است.  یکیدولت الکترون

 راتییبازتا  تغ  شتریقطره ها ب  ن یحال ، ا  نای  با.  شد   منت ل)لبنان( از گروه باال به گروه متوس     گریکشور د

نسبت به عملکرد کشور است.   2020در سال    EGDI  یریشده در اندازه گ  یمعرف)متدولوژی (    ی روش شناخت

در   یبهتر  نشیشود تا ب  یم    یشده ت س  یطب ه بند   زیر بخشبه چهار    EGDI، هر گروه    2020گزارش    در

 (. د ینیرا بب 1.1با سط  عملکرد مشابه بدست آورد )جدول  ییکشورها یگروه ها ریز تیوضع
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C
h
a
p
te

r 1

ل  و د EGDI: ت سی  بندی سط  امتیازات  1.1 ج

Low EGDI Middle EGDI High EGDI Very High EGDI 

 L1 L2 L3 LM M1 M2 M3 MH H1 H2 H3 HV V1 V2 V3 VH 

ل   ک 1ش . ی    4 ا ه ه  و ر گ ن  ی ب ت  ک ر ی    EGDIح ا ه ل  ا س ر  2د 0 1 2و    8 0 2 0

 نیی( و تعن پایی  و، متوس     باال،    باال  اریمربوطه )بس  EGDI  یکشورها را در گروهها  ینسب  تیموقع  1.2  جدول

بند  ا  یآنها نشان م  یطب ه  آ  ینشان م  نیجدول همچن  نیدهد.  و    2018  یسالها   نیب  یکشور  ایدهد که 

.ریخ ایمنت ل شده است  ی گریبه گروه د EGDIگروه   کیاز   2020

18 

1

16 

1

8
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از    یاریشامل بس  EGDIدر هر گروه    یکالس رتبه بند   نیمشخص است ، کمتر  1.2که از جدول    همانطور

باالتر منت ل شده اند.   EGDI  کیتر به    نییسط  پا  کیاز    2020و    2018  یسال ها  نیاست که ب  ییکشورها

کالس درجه   کی  یباال منت ل شد دارا  اریسط  بس  نیبه باالتر  EGDIاز گروه    EGDI  که  ییکشورها  همه

کشور    13،    ب یترت  نیباال( است. به هم  اریبس  EGDIگروه    نیتر  نییپا  ی)دو کالس رتبه بند   V2یا     V1بندی  

   منت ل شدند. EGDI باال گروه به از طب ه متوس    H1 یکشور در کالس رتبه بند  16از 

، با   2020  گزارش  جیباال ، از نظر نتا  اریبس  EGDIدر گروه    ی( کالس رتبه بند HV)  نیکشور در باالتر  14

ن ییبه پا  نیاز باالتر  یکشورها با رتبه بند   نیا  هستند.  شرویپ  ی، کشورها  0.9758تا    0.8989  نیب  ریم اد

، سوئد    ای، فنالند ، استرال   ی ، استون  جنوبی  کره  ی، شامل دانمار  ، جمهور  یسط  در کالس رتبه بند   نیتر

)از   کایمتحده آمر  االتی، ا   لند یوزیمتحده( ، ن  یپس به نام پادشاه  ن ی)از ا  یشمال  رلند یو ا  ایتانیبر  ی، پادشاه

. می باشند  ، نروژ و ژاپن سلند ی( ، هلند ، سنگاپور ، احدهمت االتیپس ا نیا
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 باال و    باال   ار ی بس   EGDI ی گروهها 

  57به    40( از  1.00تا    0.75از    یریباال )با م اد  اریبس  EGDIعضو سازمان ملل متحد در گروه    یکشورها  تعداد 

کشور ،   57  نیا  انیاست. در م  2020و    2018  نیب   یدرصد   43  ش یاست که نشان دهنده افزا  افتهی  شیافزا

کشور    28دارند و    رارق  V3  یبند در کالس درجه  کشور    15قرار دارند ،    VH  ی کالسکشور در رتبه بند   14

 شده اند.  عیتوز V1و   V2 یدرجه بند  یکالسها ن یب یبه طور مساو ماندهیباق

و   ل ی، برز یلی، ش نی)آرژانت کا یباال ، چهار کشور در قاره آمر اریبس EGDIبار در گروه  نیاول یکشور برا 18 از

( لند یو تا  هی، عمان ، ترک  ی، مالز  تی، کو  نی، چ  ی)عربستان سعود  ای( قرار دارند ، هفت کشور در آسکایکاستار

( هستند.  ی ، مجارستان و رومان   ی ، کرواس  ی، لتون  یچک ، بلغارستان ، اسلواک  یدر اروپا )جمهور  کشورو هفت  

  ی ، جمهور   یلی، ش  نیمنت ل شدند ، آرژانت  V1  یکالس به کالس درجه بند   نی کشور از ا  14که    یدر حال

با درآمد    یاقتصاد  یدارا  ،کشور  18. همه  دند یپر V2  یبه کالس درجه بند  ماجیمست   یچک و عربستان سعود

 باال هستند.  ایمتوس  

  افتهی  شیافزاکشور    71به  کشور      69از    2020و    2018  یسالها  نیباال ب  EGDIکل کشورها در گروه    تعداد

، کابو    ایبی هستند )نام   ای، در آفر  وستند یپباال    EGDIبه گروه    2020که در سال    یکشور  16از    یمیاست. ن

، گواتماال    کای، جامائ  ایکا )سنت لوس یپنج مورد در آمر   ،  (مبابوهیو ز  ری، الجزا  ای، مصر ، گابن ، بوتسوانا ، کن  هورد

 ا یبیقرار دارند. سه کشور  بوتان ، نام  )بوتان ، بنگالدش و کامبوج(  ایدر آس   کشور( و سه  کاراگوئهی و ن  نامی، سور

 . دند ی رس H2 یخود به کالس رتبه بند  EGDIرا ثبت کردند و در گروه  یریچشمگ شرفتیو کابو ورده  پ

ک     یقرار دارند و توس  سازمان ملل متحد به عنوان کشورها  یا  ژه یو   یکشور در شرا  16  نیمورد از ا  هشت

کوچک در حال توسعه    یکشورها  ای( و /  LLDC)  ایدر  دور ازدرحال توسعه    ی( ، کشورهاLDC)  افته یتر توسعه  

 ی کیدولت الکترون  وسعهدر ت  شرفتینشان دهنده امکان پ  نیشوند. ا  یم   ی( طب ه بند SIDS)  رهیجزدر قالب  

 باال   اریباال و بس  EGDI  یخاص در گروهها    یکه در شرا  ییبا منابع محدود است. تعداد کشورها  ییدر کشورها

کشورها با درآمد   نیاز ا  کشور  . نه  د یرس  2020کشور در سال    35به    2018کشور در سال    27قرار دارند ، از  

، مغولستان ،    زستانیبو ورده ، کامبوج ، قرق، کا  یوی بول  یتیدملتر )بنگالدش ، بوتان ، کشور چن  نپاییمتوس   

  2در فصل    شتریخاص قرار دارند ب   ی که در شرا  ییو ازبکستان( هستند. گروه  کشورها  یمولداو  یجمهور

 . رند یگ یقرار م  لیو تحل هیمورد تجز

باال قرار دارند و هشت کشور    ایباال  اریبس EGDIدر گروه  ییکشور اروپا 43، همه  یمنط ه ابندی سط   در

دو   نیرا در ا  ندهینما  نی شتریکه ب  یهستند. منط ه بعد  VH  یدر کالس رتبه بند   شرویپ  یاز جمله کشورها

باال هستند ، اگرچه ف      اریبس  ای  االرتبه ب  یدرصد کشورها دارا  85که    ییاست ، جا  کایگروه دارد ، قاره آمر

درصد    72مناطق    ریدر سا  این طب ه بندی   ( است. سه VHطب ه )  نیاز باالتر  یبخش  کایمتحده آمر  االتیا
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  ه ی انوسیاق  ی درصد برا  36قرار دارد.    VH  یکره ، سنگاپور و ژاپن در رده برتر رتبه بند   یشامل جمهور  ایآس  یبرا

 یی  ا یکشور آفر  14  نی. در ب ایآفر  یدرصد برا  26. و  VH  یدر کالس رتبه بند   لند یوزیو ن  ایاسترالکشورهای  ، با  

 است.  ی( کالس رتبه بند HV) نی در باالتر سیباال ، ف   مور EGDIدر گروه 

 متوس   EGDI  گروه

  59به    2018در سال  کشور    66( از  0.50به    0.25مختل  از    ری)با م اد  متوس   EGDIکشورها در گروه    تعداد

از کشورها به سمت   یاری بس  نکهیدرصد مثبت است ، با توجه به ا  11کاهش    نیاست. ا  افتهیکاهش    2020در  

به متوس     نییپا  EGDI  وهدوره هشت کشور از گر  نی (. در اد ینیرا بب  1.4باال حرکت کردند )شکل    EGDIگروه  

  ک ی و سودان( و    یتانی، مور  ی، مال  نهی، گ  ییاستوا  نهی، گ  یبوتی)کومور ، ج   اآفری  کشور  هفت.  شدند   منت ل

 ( است. منی) ایکشور در آس

کشور( دارد و پس از آن    33در کل    ایدرصد    56)  یان یم  EGDIسه  از کشورها را در گروه    نی شتریب    ایآفر

 کشور(.  5 ایدرصد  9) کایکشور( و آمر 9 ایدرصد  15) هیانوسیکشور( ، اق 12 ایدرصد  20) ایآس

هستند که    ییکشورها  -درصد    81  ایکشور ،    59از    48  -  انهیم  EGDIگروه    یبه اتفاق کشورها  بیقر  تیاکثر

کشور    23کشور ،    48  نی ا  ان ی( قرار دارند. در مSIDS  ایها و /    LLDCها ،    LDC)  یا  ژهیو  یها  تیدر موقع

( ، در  ییکایکشور آمر  1و    ایسکشور آ  4،     ایکشور آفر  18ک  درآمد هستند )  یاقتصادها   یدرصد( دارا  57)

و    هیانوسیمورد در اق 5،    ایدر آفر 9تر هستند ) نییبا درآمد پا یدرصد( اقتصادها 35 ایکشور ) 17که  یحال

( از اقتصاد  ایکشور آس  1و    کایکشور قاره آمر  3،    هیانوسیکشور در اق  4)  ماندهی(. هشت کشور باقای مورد در آس  3

 . ند هست باالبا درآمد متوس  

 پایین  EGDI  گروه

  2018کشور در سال  16است و از  افتهی( به نص  کاهش 0.25 ری )ز EGDI نییپا ریبا م اد ییکشورها تعداد

   ا یدر آفر  LLDC  ایو /    LDCهشت کشور    نیاست. هفت کشور از ا  افتهیکاهش    2020کشور در سال    8به  

  ک ی ( و  یو سودان جنوب   ی، سومال  یهجری، ن  سائویب   نه ی، گ  ترهی، چاد ، ار  یمرکز  ی ایآفر  یهستند )جمهور

 خلق کره( است.  کی دموکرات ی)جمهور ایدر آس LDCکشور 

کشور   7برداشته است ، و تنها    یکیدر توسعه دولت الکترون  یمهم  یگام ها   ایچند سال گذشته ، آفر  یط  در

رل     ی، عل  2020  گزارش  یها  افتهیوجود ،    نیمانده اند. با ا  یباق  پایین  EGDIکشور منط ه در گروه    54از  

الکترون  ریچشمگ  شرفتیپ توسعه دولت  دارد    یدر سط  جهان  یکیکه در  ت س  ،وجود  )شکاف(   ماتیتداوم 

 ارائه شده است.  2در فصل  یمنط ه ا یها افتهیکند. روندها و  یم  د ییمناطق را ت  نیدر داخل و ب تالیجید
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هستند   شرو ی پ  ی ک ی که در توسعه دولت الکترون   یی کشورها 

شاخص    کی  EGDIکه    د ی، مه  است که به خاطر داشته باش  2020  گزارش  جینتا  لیو تحل  هیو تجز  یبررس  در

 ی ندارد که کشور نیکشورها لزوماج داللت بر ا نیب EGDI ریدر م اد یشده است و اختالفات جزئ نرمال ینسب

نمره   ، در ط  یکمتر  EGDIکه  باشد  ت ث  یداشته  ا  ری دوره خاص تحت  نگرفته  اینکه  .  ستقرار  دوره  ضمن 

یی کشورها  نیدهد ، خصوصاج در ب  یرا نشان نم  یعملکرد بهترلزوما    EGDIم دار باالتر    کی  ،سالهدو  پیمایش  

ر یتعب  سو  نسبت به  د یگذاران با   استیو س  لگرانیرو ، تحل  نیقرار دارند. از ا  یکه در همان کالس رتبه بند

سط     د یبا  ی کنند. هر کشور  اطیاحت  ی رده بند    ه  ی کشورها  نیدر ب  یاند  در رتبه بند   راتییتغدر  اشتباه  

خاص   یو برنامه ها  ی، استراتژ  تی، ظرف  یتوسعه مل   نهیخود را بر اساس زم  یتالی جیاهداف دولت د  زانیو م

ابزار   باشد.  یخود در رتبه بند   ندهیآ  تیموقعبرای ارت ای  بر اساس تصور خودسرانه    نکهیکند تا ا  نییخود تع

EGDI   الک  یبرا  یاریمع به عنوان شاخص عملکرد    یکیترونتوسعه دولت  قالب  است که  مورد   یپروکسدر 

 .ردیگ یاستفاده قرار م 

ذکر شده است ، که   1.3باال در جدول    اریبس  EGDIاز گروه    ی( کالس رتبه بند VH)  نیکشور در باالتر  14

 . دهد  یم نشان زیرا ن EGDIو  OSI  ،TII  ،HCIمربوطه  ری م اد نیهمچن

را در توسعه دولت    ی، همچنان ن ش اصل  افتهیبهبود    EGDIو ارزش    VH  یمتحده ، با کالس رتبه بند   االتیا

 و جهان دارد.  کایدر قاره آمر یکیالکترون

2020کشورهای پیشرو در توسعه دولت الکترونیکی در سال   1.3جدول 

کالس رتبه کشور 

بندی

امتیازمنط ه 

OSI

امتیاز

HCI

امتیاز

TII

امتیاز
EGDI

(2020)

امتیاز
EGDI

(2018)

0.97060.95880.99790.97580.9150اروپا خیلی باال دانمار 

1.00000.89970.96840.95600.9010آسیاخیلی باال جنوبی جمهوری کره

0.99410.92660.92120.94730.8486اروپا خیلی باال استونی 

0.97060.95490.91010.94520.8815اروپا خیلی باال فنالند 

0.94711.00000.88250.94320.9053اقیانوسیهخیلی باال استرالیا

0.90000.94710.96250.93650.8882اروپا خیلی باال سوئد 

0.95880.92920.91950.93580.8999اروپا خیلی باال بریتانیا و ایرلند شمالی

0.92940.95160.92070.93390.8806اقیانوسیهخیلی باال نیوزیلند 

0.94710.92390.91820.92970.8769آمریکا خیلی باال ایاالت متحده آمریکا 

0.90590.93490.92760.92280.8757اروپا خیلی باال هلند

0.96470.89040.88990.91500.8812آسیاخیلی باال سنگاپور 

0.79410.95250.98380.91010.8316اروپا خیلی باال ایسلند 
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 0.8557 0.9064 0.9034 0.9392 0.8765 اروپا  خیلی باال  نروژ 

 0.8783 0.8989 0.9223 0.8684 0.9059 آسیا خیلی باال  ژاپن 

 

دارد   ایدر آسرا    EGDIعملکرد    نی( است و بهترOSI)  نیارائه خدمات آنال  یرهبر جهانجنوبی ،  کره  جمهوری  

 سنگاپور و ژاپن قرار دارند.کشور های و پس از آن 

از هفت کشور در   یکیدارد و    یرا در سط  جهان  EGDI  متیازا  نیباالتر  یمتوالگزارش    نیدوم  یبرا  دانمار 

.  دارد را    ی ( کالس رتبه بند VH)  نیاز باالتر   ی اروپا است که بخش  هیاز پنج کشور در اتحاد  یکی شمال اروپا و  

را به ثبت    یی بهبودها   2018گروه از سال    نیدر ا  یشمال   یاروپا  یاروپا / کشورها  هیاتحادکشور های    ریسا

بهبود    EGDI  رشاخهیرا ثبت کرد و فنالند در هر سه ز  EGDI  شی افزا  نیمهمتر  یاستونکشور  رسانده اند.  

. ه اند افتیدست    EGDIاز    یباالتر  یکل( به م دار  TII)  یفن  رساختیز  نظر مولفه. سوئد و انگلستان از  افتی

و نروژ ، هر دو در شمال    سلند ی است. ا  VH  یاروپا در کالس درجه بند   هیدعضو اتحا  نیآخربعنوان  هلند  کشور  

 نشان دادند. را بهبود   EGDIمولفه   ری، در هر سه ز زده ی اروپا و در رتبه دوازده  و س

گزارش پیمایش باال )مطابق با دو نسخه گذشته    اریبس  EGDI، در گروه    هیانوسی، رهبران اق  لند یوزیو ن  ایاسترال

 شده اند.  ی( رتبه بند VHکالس ) نیمانده و در باالتر ی( باقدولت الکترونیکی

 قرار ندارند.  VH یدر کالس درجه بند   ایآفر یاز کشورها کی چیه

دولت    ینظرسنج  یداده ها   یانجام شده توس  ت  یها  تیفعال  یسر  کیحاصل از    ید یکل  یها  افتهی  ،ریز  در

 شرو یپ  یدر مورد کشورها  تالیجیدولت د  یو بررس  ی ابیاز ارز  یسازمان ملل متحد به عنوان بخش  یکیالکترون

 ل ی تکم  یپرسشنامه ها  ی نیازب، ب  EGDI  یکیتفک  یداده ها  لیو تحل  هیها از تجز  افتهی  نیآورده شده است. ا

 تهیه شده است. شده   لیتکم  اتی( و تح  MSQعضو سازمان ملل متحد ) یشده کشورها 

به روز شده در سال   MSQ  کی،    EGDIارائه شده توس     یداده ها  لیو تحل  هیادلام اطالعات و تجز  یبرا

در حوزه توسعه دولت   ی عموم  ینهادها  یدر مورد تالش ها  یاضاف  قیاطالعات دق  یجمع آور  یبرا  2019

انداز  یکیالکترون  ی با هدف توسعه نهادها  تالیجید  یها  استیس  راهبردی  یها  نهیبر زم  MSQشد.    یراه 

 ینهاد  یدر مورد چارچو  ها  یبه دنبال اطالعات  نی متمرکز شده است. همچن  ریموثر ، پاسخگو و فراگ   یعموم

پاسخ دادند    پرسشنامه  به   2019در سال    MSQبه    شرویپ  یکشورها بود. همه کشورها  راهبردیو    ی، قانون

 داده   یتوس  ت  یگرید  قیتح   زیآنها م  یبرا  ه، ک  سلند یمتحده و ا  االتیا  ی( ، به استثناد ینیرا بب  1.6)شکل  

 انجام شده است. کاوی 
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کشور پیشرو* 12پرسشنامه کشورهای عضو: یافته های کلیدی برای   1.6شکل 
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 ی ها  نهیرا در زم  شرفتیو پ  یسازگار  VH  یدهد که همه کشورها در کالس درجه بند   یها نشان م  افتهی

  ی خود نشان داده اند. برا   تالیجید  یخدمات عموم   ی و اجرا  یخود و در هماهنگ  تال یجید  کیاستراتژ  استیس

داده محور و خدمات    یعموم   یاستهای شده است و همراه با س  نهیکل دولت بشدت نهاد  کردیکشورها رو  نیا

الکترون  یپورتال مل  ک یاست که در    یمختل  محل  یو مرکز  ی از مؤسسات دولت  یمختلف بهمراه    کیدولت 

قرار داده اند.   یشهروندان را در مرکز تعامالت چند آژانس و چند حوزه ا  ،  قرار گرفته اند. دولت ها  گریکد ی

شهروند محور    یتخصص  یکیالکترون  یها  رگاه د  قیاز طرپنجره واحد    یمرحله ا  کخدمات یبه ارائه    شیگرا

  ( به عنوان ن اط تماس ی عموم   یدهای، دولت باز و خر  یکیمثال با تمرکز بر مشارکت الکترون  یوجود دارد )برا 

کنند. ، اسناد   یکنند ، داده ها را جمع آور  دایپ  یتوانند به اطالعات دسترس  یکه افراد و شرکت ها م  یواحد 

  نترنتیاستفاده از ا  قیرا انجام داده و از طر  ی، تعهدات قانون  تعاملی شوند خدمات    ر ی، درگ  د نرا درخواست کن

  ی ساز   ی، کاربران امکان سفارش   نی. عالوه بر اشوند دولت شرکت    شتریدر مشارکت ب  تالیجید  یها  یو فناور

 خود دارند.   یشخص ماتی خود را بر اساس تنظ کپارچهی یکیالکترون ینمونه کارها

دولت    جامع  یکردهایو رو  کپارچهی  یاستهای، س  بودشده    د یت ک  2016سال    گزارش پیمایشکه در    همانطور

بخشها و    ن یرواب  مت ابل ب  رایدنبال کنند ، ز  یثرترو را به طور م   داریدهد تا توسعه پا  یامکان م این به دولتها  

.  دهند  یرا هدف قرار م  20230ای برنامه  توسعه    یط یمح  ستیو ز ی، اجتماع  یها و ابعاد اقتصاد  رمجموعهیز

توسعه    یراتژ است  کی  یدارا  VH  یکشور در کالس رتبه بند   14دهد که هر    ینشان م   2020  گزارش  یهاداده  

، دپارتمان   یآژانس مرکز  کی  یدارا  نی . آنها همچنردی گ  یرا در بر م  SDGتوسعه پایدار  هستند که اهداف    یمل

( CIOافسر ارشد اطالعات )  کی  یساله به رهبر  چند   ی تالیجیبرنامه د  کی هستند که مسئول    یوزارتخانه ا   ای

 هستند.  استیمختل  س یحوزه ها یبرا ییاجرا یشده توس  برنامه ها یبانیو پشت

توسعه    یها  یبا استراتژ  یتالیجیبرنامه دستورالعمل د  10پاسخ داده اند ،    MSQکه به    شرویکشور پ  12  نیب  از

با    9،    یمل گزارش  و    SDGتراز  آور  10ها  از فن  استفاده  به  اشاره خاص  مانند هوش    یمرز  یها  یمورد 

 دارند. .وجود  (Big Data)عظی   یو داده ها (blockchain) بلو  چین ، یمصنوع

دارند که    تالیجیدولت د  ی جامع برا  یو نظارت  یچارچو  قانون  کی   VH  یکشورها در کالس رتبه بند   همه

و داده    نی ، اطالعات آنال  تالیجید  تیهو احراز  مربوط به    ی، م ررات ، استانداردها و دستورالعمل ها  نیقوان

اطالعات    ی، آزاد  تیو امن  یمنی، ا  یدر مورد دسترس   ینیموارد شامل قوان  نیکند. ا  یم  نییرا تع  یشخص   یها

دهد که    ینشان م   MSQ(.  د یمراجعه کن  5به فصل    شتریب  حاتیتوض  یشود )برا  یو محافظت از داده ها نم

اشترا      یمنظور تنظ( به  OGDدولت باز )  یداده ها  یبرا  یچارچو  قانون  کی گروه    نیاکثر کشورها در ا

  یدر چارچو  قانون محافظت از اطالعات و حر  نیشباز و قابل خواندن توس  ما  یدولت در قالب ها  یداده ها

را مدرن    یقرارداد   یو توافق نامه ها  د یخر  یندهای، فرآ  یاتخاذ کرده اند. همه ارائه خدمات عموم   یخصوص 

سازگار با    یدهد خدمات عموم   یامر به کشورها امکان م  نیاکنند.    ی م  یتالیجیآنها را د  یکرده اند و با طراح

چاب  یروشها و  فناور  کمدرن  است رار  و  اثربخش   تالیج ید  یتوسعه  اصول  با  کارا  یمطابق  ،   تی، شفاف  یی، 



  2020تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در جهان و ایران در سال 

44 

  نه یهز  تالیجیانتشار د  یرا برا   ییو روالها  نیهشت کشور قوان  نیارائه دهند. همچن  یو اعتماد عموم   ییپاسخگو

 یو استانداردها  باز منبع    یاستفاده از راه حل ها  شیافزا  یرا برا  یهمکار  تیدولت اتخاذ کرده اند و قابل  یها

 کرده اند. یمعرف  یخدمات عموم ایجاد و ارائهباز در هنگام 

  ی مانند هوش مصنوع   د یجد   یها  یفن آور  یخاص برا  یمل  یاستراتژ  کی  یدارا  شرویکشور پ  11،    نیبر ا  عالوه

 ی ( برایشیآزما  نوآوری  ای)آژانس ، پروژه    یرا در سط  مل   یهستند و سازوکار  ن یو بالکچ  نیماش  یریادگی،  

 ی ندهایمجدد فرا  یو مهندس   یدولت ها شروع به بازنگر  ن یکرده اند . ا  جادیآن ا  ل یکامل از پتانس  یبهره بردار

قبل از درخواست خدمات ،    یموثرتر به مردم کرده اند. آنها حت  یدسترس  یها برا  هیرو  یو ساده ساز  یداخل

 تیفیاز مردم در مورد ک  هدولت ها به طور فعاالن نیکنند. ا ی م ینیب ش یارائه خدمات به کاربران را پ یازهاین

را به   جیکنند ، نتا  یم  یرا جمع آور   یک ی، آمار استفاده از خدمات دولت الکترون  رند یگ  یخدمات بازخورد م

گذارند و شهروندان را قادر   ی مربوطه به اشترا  م یعموم  یکنند ، آمار را با نهادها  یمنتشر م  نیصورت آنال

 کنند. دای پ یدسترس یدرنگ خدمات عموم  السازند تا به اطالعات ب یم

 

 یک ی و توسعه دولت الکترون   یدرآمد مل  1.5

  دی تولسرانه  سط  درآمد )با توجه به    نیب  یدهد که رابطه مثبت  ینشان م   2020  یکیدولت الکترون  یابیارز

نسبت    یباالتر  EGDI  امتیازبه    لیبا درآمد باالتر تما  یوجود دارد. کشورها  EGDI  ری( و م اد  یناخالص داخل 

با روند    نیبا درآمد باالتر ، ا  یورهادر کش  یفناور  یها  شرفتیدارند. با توجه به پ  نییبا درآمد پا  یبه کشورها

  EGDIباالتر    ریبه سمت م اد  ید ی حال ، حرکت شد   نیمطاب ت دارد. با ا  یقبل  یها  یهمه بررس  یها  افتهی

 EGDI امتیاز متوس ،با درآمد  ی، کشورها 2018درآمد وجود دارد. از سال  یکشورها در همه گروه ها یبرا

درصد   5پردرآمد    یدرصد و اقتصادها  10با    نپایی  وبا درآمد متوس     یورهادرصد ، کش  15از    شیخود را ب

 (.1.7به سمت چپ نمودار شکل  د ی اند )نگاه کن ده یبهبود بخش
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 2020بر اساس درآمد ملی در ارزیابی سال  EGDI: رتبه بندی 1.7شکل 

 

 

هستند ، اگرچه موارد   0.60  یجهان  نی انگ یم  امتیازکمتر از  EGDI  ریم اد  یک  درآمد دارا  یکشورها  شتریب

متحد    ی(. رواندا ، اوگاندا و جمهور د یمراجعه کن  1.7وجود دارد )به نمودار سمت راست شکل    زین  ییاستثنا

  LLDC  ایو /    LDC  حضور در مناطق  رل   یعل   و  0.5529و    0.5824،    0.6176مربوطه    OSIبا ارزش    -  ایتانزان

دهند. در همان   می  ارائهرا در سطوح باالتر از حد متوس     نی، خدمات آنال  افتهیتوسعه ن  یها  رساختی با ز

)منعکس شده    شرفتهیپ  اریبس  یانسان  هیکوچک با درآمد باال در حال توسعه با سرما  رهیجز  کیزمان ، پاالئو ،  

  ی محدود  ن ی( و خدمات آنالTII: 0.3745  متیاز)ا   یضعارتباطی    رساختیز  ی( ، داراHCI 0.8816در م دار  

 ( OSI: 0.2765دهد )م دار   یرا ارائه م

  جهانی باالتر از متوس     EGDI  ریم اد  یداراکشورها  درصد    22،    نپاییبه  با درآمد متوس     یکشورها  انیم  در

  یهمه کشورها  باجت ری.  است  درصد   56این م دار    متوس   -با درآمد متوس     ی کشورها  انیهستند و در م 

 هستند. جهانیباالتر از متوس   EGDI ریم اد  یدرصد( دارا  98پردرآمد )

 

 ن ی در ارائه خدمات آنال  شرفت ی پ بررسی 

استفاده از    ی ریاندازه گ  یبرا   یبیشاخص ترک  کی  EGDI  )شاخص ارائه خدمات آنالین( در ارزیابی  OSIولفه  م

 OSI  ریاست. م اد  ی در سط  مل  ی ارائه خدمات عموم  ی ( توس  دولتها براICTاطالعات و ارتباطات )  یفناور

  ی بررس   نیکشور عضو است. ا   193همه    نیمختل  حضور آنال  یجامع شامل جنبه ها  یبررس  کی  جیبراساس نتا

را که بطور   ی کیدولت الکترون  یها  یها و استراتژ  استیس  نیو همچن  یمل  یها  تیو  سا  ینف  یها  یژگیو

به صورت مجموعه    جیکند. نتا  یم  یاب یشود ، ارز  یخاص در ارائه خدمات اعمال م   یتوس  بخشهانیز  و    یکل
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خدمات    ارائهمربوط به    1شوند که    یشده و ارائه م  رتبه بندی  1تا    0  اسیشاخص استاندارد در م   ریاز م اد  یا

مطلق    یریاندازه گ  ، به عنوان   EGDI  ری، مانند م اد  OSI  ریاست. م اد  نیبا کمتر  0رتبه و    نیبا باالتر   نیآنال

ن طه خاص از زمان   کیدر    گریکد یکشورها را نسبت به    نیدر نظر گرفته نشده اند. در عوض ، آنها عملکرد آنال

موجود یا ایده آلنیست    یروشها   نی، نمره باال نشانه بهتر  ستا  یبیترک  یابزار  OSIکنند. از آنجا که   یضب  م 

در توسعه    رفتی پسنکرده است ، به معناویرایش ارزیابی قبلی    نیکه از آخر   ینمره ا  ایتر    نییپا  و مت ابال نمره

 . ستین یکیدولت الکترون

ارزیابی خدمات آنالین    کشور عضو سازمان ملل براساس    193  و رتبه بندی    نشان دهنده گروه بندی  جدول

OSI   سط     به همراهEGDI    شرفت یپ  نی. بشده است  ارائه  در بخش پیوست این گزارش  هر کشور  به  مربوط  

  EGDIو    OSI  ریم ادقالب  )که در    یکیتوسعه دولت الکترونامتیاز  در    یکلارزیابی  و    نیدر ارائه خدمات آنال

 مثبت وجود دارد. یک همبستگی منعکس شده است( 

دارای  درصد(    62کشور عضو )  119  یبرا  EGDIو    OSIدهد که سط     ینشان م    2020ارزیابی  گزارش    جینتا

مربوطه هستند    EGDIتر از سط     نییپا  ایباالتر    OSIسط     یدارا  ،کشور  74حال ،    نیاست. با ا  همبستگی

 شرفته یپ  شیب  مرحله کما  کیآنها در    ن یارائه خدمات آنالکه می توان نتیجه گرفت  ( ،  د ینیرا بب  1.5)جدول  

و    TII  ریآنها است ) همانطور که در  م اد  ینسانسرمایه اتوسعه    ای و /    مخابراتی  یها  رساختیاز توسعه ز  تر

HCI    .)از اختالفات در سط     یریتصو  مهی ضمجدول  منعکس شده استOSI     از سطHCI    وTII   مربوطه

 دهد.  یارائه مرا کشور عضو سازمان ملل  193همه  یبرا

 2020 در سال   EGDI نسبت به سطح OSIهمگرایی و واگرایی سطح  1.5جدول 

 

تعداد کل کشورهای 

 عضو 
193 

EGDI  بسیار باال EGDI  باال EGDI میانی EGDI  پایین 

 تعداد 
 درصد 

 تعداد 
 درصد 

 تعداد 
 درصد 

 تعداد 
 درصد 

OSI  19 10 81 44 54 باال  بسیار  -  -  -  - 

OSI   9 4 63 29 28 13 46 باال  -  - 

OSI   3 2 56 40 42 30 -  -  72 میانی 

OSI   29 6 71 15 -  -  -  -  21 پایین 

 متحد.  نظرسنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل منبع:

دارند    ییکه واگرا   ییکشورها  ی( براEGDI  ریشده در م اد  انی)ب  یبه طور کل   یکیبهبود دولت الکترون  یامدهایپ

 آمده است.   ری در ز  یاصل  یها  ییواگرا  لیو تحل  هیمتفاوت باشد که در تجز  یاستگذاریس  دگاهیممکن است از د

نسبتاج مناسب   نیمربوطه باالتر هستند از نظر ارائه خدمات آنال  HCIو    TIIکه از سط     OSIبا سط     ییکشورها

  عینسبتاج سر  شرفتیپ  یبرا   یخوب  تیدر موقع  یانسان  هیها و توسعه سرما  رساختیز  توسعههستند و در صورت  

http://survey.in/
http://survey.in/
http://survey.in/
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 ه یهمراه با سرما  د یبا  نی خدمات آنال  ارائهگروه از کشورها ،    نیا  یقرار دارند. برا   ی کیدر توسعه دولت الکترون

 باشد.  تالیج یسواد د تیت و ایارتباط از راه دور و /  یها رساختیدر بهبود ز یگذار

باال   ار ی بس   OSIگروه  

باال   اریبس  HCIو    TII  ریم اد  ی کشور دارا  34( ،  1.00تا    0.75باال )از    اریبس  OSI  ریکشور با م اد  54  انیم  در

 یم زیمربوطه متما OSIاز سط     یدارند که به نوع HCIو  TIIاز سط   یبیمانده ترک  یکشور باق  20هستند. 

 (.د یمراجعه کن 1.6شوند )به جدول 

HCIو  TIIبا سطح امتیازی  بسیار باال OSI سطح همگرایی و واگرایی  1.6جدول 

OSI  بسیار باال

HCI  + بسیار باالTII  باال TII   + بسیار باالHCI   

باال

TII   + باالHCI  باال HCI    + باالTII

میانی

آلبانی, آرژانتین, برزیل, کلمبیا, کرواسی, 

اکوادور, قزاقستان, مکزیک, عمان, پرو, 

صربستان، تایلند، ترکیه 

چین، دومینیکن  امارات متحده عربی کویت، 

، جمهوری 

مولدووا 

هند

ازبکستان 

. الکترونیکی  سازمان ملل متحد بررسی دولت  منبع:

کل    امتیاز  هستند ، اما در  یا  شرفتهیپ  اریبس  یها  رساختیز  یدارا  ی و امارات متحده عرب  تی کوکشورهای  

 بیبه ترت  HCI  ر ی)م اد  را دارند   یانسان  هیتوسعه سرماامتیاز  از    یبا سط  نسبتاج کمتر  یکیتوسعه دولت الکترون

 (. 733/0و  7470/0

)آلبان  زدهیس آرژانت   یکشور  برز  نی،  ، مکز  ی، کرواس  ای، کلمب  لی،  قزاقستان   ، اکوادور  ،   کی،  پرو   ، ، عمان 

 رساخت یز  تیهستند ، اما وضع  شرفتهیپ  اریبس  یانسان  هیسرماامتیاز توسعه    ی( داراهیو ترک  لند یصربستان ، تا

پارتباطی    یها مانع  است  ممکن  الکترونتوسعه  در    شتریب  شرفتیآنها  چ  یکیدولت   . ی جمهور  ،   نیشود 

ار یها ، از سط  بس  رساختیو توسعه ز  یانسان  هیسرماتوسعه  در    یگذار  هیبا سرما  د یبا  یو مولداو  کنیدومن

 کنند. یبانیخود پشت  OSIتوسعه  یباال

ها   رساختزیرل  توسعه متوس     یدر هند و ازبکستان عل  نینکته مه  است که ارائه خدمات آنال  نیبه ا  توجه

برا  0.3513هند    یبرا  TII  ری)م اد توجه 0.4736ازبکستان    یو  قابل  به طور  دو   افتهیبهبود    ی(  هر  است. 

تر هستند.  نییبا درآمد پا ییکشورها

http://survey.in/
http://survey.in/
http://survey.in/
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باال   OSI  گروه

هستند )جدول   ییواگرا  TII  ایو /    HCI  ی کشور دارا  34( ،  0.75تا    0.50باال )  OSI  ریکشور با م اد  46  انیم  در

 (.د ینیرا بب 1.7

HCIو  TIIبا امتیاز  باال OSIهمگرایی و واگرایی گروه  1.7جدول 

OSI  باال

HCI   + بسیار باالTII   بسیار باالTII   + باالHCI 

بسیار باال 

عالیه خیلی  

TII + HCI   باال

HCI    + باالTII

میانی

HCI + باال

TII  پایین

HCI + میانی

TII  پایین

باربادوس، بالروس، 

بلژیک، برونئی 

چک  جمهوری 

، آلمان، 

یونان،  لتونی، 

لیختن اشتاین، رومانی،

عربستان سعودی، اسلواکی 

ارمنستان، آذربایجان،

باهاما، کاستاریکا، 

ایران گرجستان، مجارستان، 

)جمهوری اسالمی(، 

قرقیزستان، موریس، 

فیلیپین، سیشل، 

سری النکا، اوکراین 

بنگالدش قطر

مصر 

کنیا 

رواندا 

پاکستاناوگاندا 

تانزانیا

نظرسنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد.  منبع:

دارا  زدهیس توسعه سرما  یکشور  ز  اریبس  یانسان  ه یسط   و  توسعه    یرساختهایباال  ،    افتهیخو   )باربادوس 

،   ی، لتون  (لیاسرائفلسطین اشغالی )،    ونانیچک ، آلمان ،    یسالم ، جمهورالدار  ی، برونئ  کی بالروس ، بلژ

رومان  ن یاشتا  ختنیل اسلواک  ی، عربستان سعود   ی،  دارایو  از    ینسبتاج کمتر  OSIارزش    ی(  . جدا  هستند. 

برخوردار هستند ، اما تمرکز بر   زین  ییباال  اریبس  EGDIکشورها از ارزش    نیسالم ، اال دارو  یباربادوس و برونئ

 کند.  عیتسر ی کیدولت الکترون یرا در توسعه کل شرفتیتواند پ  یم نیدر ارائه خدمات آنال  شرفتیپ

،    کای، باهاما ، کاستار  جانی ارمنستان ، آذربا  -  شرفتهی پ  اریبس  یانسان  هیکشور با سرما  13از    یگر ی گروه د  در

ن ی و اوکرا   النکا ی، سر  شلی، س  نیپیلی، ف  سی، مور  زستانی، قرق  رانیا  یاسالم  یجمهور، مجارستان ،    گرجستان

متوق  شده است. )که در نمرات    افتهینسبتاج ک  توسعه    یاطارتب  یرساختها یز  لیبه دل  یتا حدود  شرفتیپ

TII  نشان داده شده است(.  0.7475تا  0.5289از 

فارس هستند ، از سط     ج یحوزه خل  یعرب   یکشورها  یهمکار  یاز شورا  یکه بخش   ییکشورها  ری مانند سا  قطر

و بهبود خدمات    یانسان  هیبر توسعه سرما  شتریبرخوردار است و ممکن است از تمرکز ب  ییباال  اریبس  رساختیز

 بهره مند شود.  نیآنال

متحد    ی، رواندا ، اوگاندا ، پاکستان و جمهور  ا یباال ، بنگالدش ، مصر ، کن  OSIارزش    یدارا  یکشورها  انیم  در

توسعه    نیی پا  ایرل  داشتن سط  متوس     ی عل  نیخود در ارائه خدمات آنال  ریچشمگ  شرفتیپ  لیبه دل  ایتانزان
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هستند    LLCD  ایو /    LDC  در منط ه آنها  از  یکشورها که برخ  نیها ، خصوصاج قابل توجه هستند. ا   رساختیز

 . دارند  نپایی وبا درآمد متوس   یی، اقتصادها

 توس  م   OSIگروه  

  72(. از  0.50تا    0.25است )  عیهستند شا  متوس   OSIارزش    یکه دارا  ییکشورها  نیدر ب  ژهیبه و  ییواگرا

 (.د یمراجعه کن 1.8)به جدول   هستند مختل    HCI  ایو /  TII امتیاز سط کشور دارای  66گروه ،  نیکشور ا

توسعه   اریبس  یانسان  هیها و سرما  رساختیز  ی( دارانو ی)آندورا ، موناکو و سان مار  ییکشور کوچک اروپا  سه

 است.  0.4824تا  0.2824آن از  OSIاند و ارزش  افتهیاما ارائه خدمات کمتر توسعه  افتهی

،   یجیو باربودا ، ف  گوایدر مونته نگرو ، آنت  نینسبت به ارائه خدمات آنال  یانسان  هیها و توسعه سرما  رساختیز

،    ه، بوتسوانا ، کابو ورد  ن یو هرزگو  ی، بوسن   ری، الجزا  کاینی، دوم  س یو نوو  تسی نادا ، مغولستان ، سنت کاگر

، نامیو سور  ای، سنت لوس  ای بی، نام  انماری، مراکش ، م  وید تر است. اردن ، مال  شرفتهی پ   کا یجامائ  وکامبوج ، گابن  

، لبنان ، لسوتو ،    یباتیر ی، هندوراس ، ک  ان ی، گواتماال ، گو  ینی، کامرون ، کنگو ، کوبا ، اسوات  زی، بل  آنگوال

،    نهایو گرناد  نسنتی، پاالئو ، سنت و  کاراگوئهی، نپال ، ن  یکرونزیفدرال م  االتیمارشال ، ا  ریماداگاسکار ، جزا

  یویبول  یلست ، توگو ، تونگا ، تووالو ، وناتو ، جمهور   موریت،    کستانی، تاج  جمهوری عربی سوریهساموآ ،  

برخوردار هستند اما در ارائه    یانسان  هیاز توسعه سرما  ییباال  اریبس  ای  باال  از سط  مبابوهیو ز  ا یونزوئال ، زامب

 . هستند  یناکاف افتهیتوسعه  همگوننا یها رساختیز لی احتماالج به دل ن یخدمات آنال

در ساحل عاج و عراق   ن یبهبود ارائه خدمات آنال  یبرا   یمحکم  هیپا بعنوان    رساختهایاز توسعه ز  ییباال  سط 

،   مانیسل  ر ی، جزا  جری، ن  کی، موزامب  ی ، مال  ی، ماالو  یوپی، ات  یافغانستان ، بورونددر    .دهد   ی م  لیتشکرا  

  ی گام   نیخدمات آنالتوسعه  در    یانسان  هیها و توسعه سرما  رساختیز  نییپابا وجود سط     منیو    یسومال

 شده است.  برداشته 

 HCIو  TIIمتوسط با امتیاز  OSIهمگرایی و واگرایی گروه  1.8جدول 

 

  OSI   متوس   

HCI + بسیار باالTII  بسیار باال HCI  + بسیار باال 

TII  باال 

HCI  بسیار باال 

 +TII  میانه 

HCI  + بسیار باال 

TII  پایین 

HCI  + باال 

TII  بسیار باال 

HCI  + باال 

TII  باال 

 موناکو 

 سن مارینو 

 نگرو مونته 

 آنتیگوا و 

 باربودا، فیجی،

 گرنادا، مغولستان،

 سنت کیتس و نویس

 ونزوئال 

 بولیواریان 

 کوبا، پاالئو، 

 تونگا 

 دومینیکا، الجزایر، بوسنی و  آندورا  جزایر مارشال 

 هرزگوین، بوتسوانا، کابو

 ورد، کامبوج، گابن، 

 جامائیکا، جردن، مالدیو،

 مراکش, میانمار, نامیبیا, 

 ینامسنت لوسیا، سور
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OSI  متوس

HCI  + باالTII میانیHCI  + باالTII  پایینHCI  + میانه 

TII  باال

HCI  + میانه 

TII  پایین

HCI   + پایین 

TII میانی

HCI   + پایین

TII  پایین

بلیز، اسواتینی، گواتماال، 

گویان، هندوراس، لبنان،

لسوتو، نپال، نیکاراگوئه، سنت 

ساموآ وینسنت و گرنادین ها، 

جمهوری عربی سوریه، تاجیکستان،

لست، توگو، تووالو، وانواتو، - تیمور

زامبیا، زیمبابوه

آنگوال، کامرون، 

کنگو، کیریباتی،

ماداگاسکار 

میکرونزی 

)ایاالت فدرال( 

Côte

d'Ivoire,

عراق 

افغانستان

بوروندی 

اتیوپی 

ماالوی 

موزامبیک 

جزایر سلیمان، 

یمن

نیجر مالی

سومالی 

نظرسنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد.  منبع:

پایین   OSIگروه  

TII  ا یو /    HCI  توسعه  در سط   ییواگرا  یکشور دارا  15( ،  0.25تا    0.00)  نییپا  OSI  ریکشور با م اد  21از  

 (.د ینیرا بب 1.9هستند )جدول 

 ی ، جمهور   یبوتیدر کومور ، ج  یانسان  هیها و توسعه سرما  رساختیزمیزان توسعه  از    نیخدمات آنال  ارائه

 ی جمهور   در     یضع  ی ارتباط  یها  رساختیز  لیبه دل در عین حال  ع ب است.    یتانیو مور  نهی، گ  ایگامب

 نه ی، گ  ترهی، ار  یی استوا  نهیکنگو ، گ  ک یدموکرات  ی، جمهور    ایآفر  یمرکز  یخلق کره ، جمهور  کیدموکرات

با وجود داشتن سط  باال و متوس     ،نو  نهیو پاپوآ گ  ایبریخلق الئوس ، ل  کیدموکرات  ی، جمهور  یت ی، هائ  سائویب

 ی اما در ارائه خدمات آنالین ع ب هستند. انسان هیاز توسعه سرما 

HCIو  TIIبا امتیاز  باال OSIهمگرایی و واگرایی گروه  1.9جدول 

OSI  پایین

HCI  + باالTII  پایینHCI  + میانهTII میانیHCI  + میانیTII پایین

جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری دموکراتیک 

کنگو، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک خلق الئوس، پاپوآ جدید 

گینه 

کومور، جیبوتی، گامبیا 

)جمهوری گینه(، گینه،

موریتانی 

، اریترهجمهوری آفری ای مرکزی، 

هائیتی، لیبریاگینه بیسائو، 

ی درآمد های  گروه ها با  کشور    OSIسط   رابطه بین 

 یباالتر  OSI  ریم اد  یدارا  یدارند به طور کل  یکه سط  درآمد باالتر  ییرفت کشورها  یکه انتظار م  همانطور

اکثر کشورها در   نمره(.  د ین یرا بب  1.8همگن ترند )شکل    یکیاز نظر توسعه دولت الکترون  نیهستند و همچن
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متوس     ریم اد  یدرآمد   یگروهها  ریسا  یراب  کهیاست ، در حال  0.81باالتر از    OSIم دار    یگروه پردرآمد دارا

OSI یجهان نیانگ یم ریز OSI ی متراک  تر ع یتوز زیدرآمد باال ن یدارا یکشورهامت ابال است.  0.5620 یعنی 

 است.  نیاز خدمات آنال یتر کنواختی شنهادیامر پ نای که دارند   رادر حدود م دار متوس    OSIاز نمرات 

،    نی، بلغارستان ، چ  لی، برز   نی، آرژانت  آلبانی)کشور در گروه درآمد متوس     58کشور از    16طور مشابه ،    به

 لند ی، صربستان ، تا  هیروس  ونی، پرو ، فدراس  کی، مکز  ی، اکوادور ، قزاقستان ، مالز  کنیدومن  ی، جمهور  ایکلمب

امتیاز( دارا هیو ترک آنال  رباال هستند و د  اریبس  OSI  ی  نزد  یبه کشورها  نیارائه خدمات  باال  کتر یبا درآمد 

 هستند. 

وجود دارند که از   ییسازگار است ، کشورها  یقبل  یها  ارزیابیبا روند مشاهده شده در    جینتا  نیکه ا  یحال  در

و باربودا ، موناکو ،    گوایکنند. به عنوان مثال ، شش کشور در گروه پردرآمد )آندورا ، آنت  ینم  یرو یالگو پ  نیا

دو کشور با درآمد نیز  و    0.4824تا    0.2765  نیب  OSIارزش    ی( دارانویو سان مار  سیو نو  تسیپاالئو ، سنت ک

 (. 644/0و  0/ 044 بیرا دارند )به ترت OSI ریم اد نیکمتر ییاستوا نهیو گ  یبیلباال مانند رو به متوس  

کنند.  یخو  عمل م اریبس نیدر ارائه خدمات آنال نییپا ای نییپا بهاز کشورها با سط  درآمد متوس   یبرخ

. همچنین باال وجود دارد  OSI  متیازا  با و هند(    یمولداو  یباال )ازبکستان ، جمهور  اریبس  OSIکشور با ارزش    20

، مصر ، السالوادور ، لنا ،   یویبول  ی)بنگالدش ، بوتان ، دولت جهان  LLDC  ایو /    LDC  منط ه  گریکشور د  9

(تنامیو و  ایمتحد تانزان  ی، رواندا ، تونس ، اوگاندا ، جمهور  نیپیلی، پاکستان ، ف  زستانی، قرق  ای، کن  یندونزا

 . نیز از این لگو تبعیت می کنند 
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گر ید  یاز راه ها  یبانیتوانند در صورت پشت  یبا منابع محدود م  ییکشورها  یاز آن است که حت  یامر حاک  نیا

ارائه خدمات    نهیدر زم  ی(الملل  نیب  یها   یهمکار  ای   یاسیس  یچارچو  ها  جادی، ا  جامع نگر   یرهبر   ق ی)از طر

.کنند  شرفت یپ یکیو توسعه دولت الکترون نیآنال

ن یآنال   تعاملی روند خدمات  

 یپورتال ها  ی( دارایکشور )سودان جنوب  کیدهد که همه کشورها به جز    ینشان م  2020سال    یها  داده

و    یبه خدمات عموم  یباعث بهبود دسترس   آنها که  ی اصل    یوظااز  هستند که    بان یپشت  یها  ست  یو س  یمل

 . ی می باشد اداراتوماسیون  و دارای یدر بخش دولت  ییو پاسخگو تیارت اء شفاف

 162به    2018در سال  کشور    140دهند از    یارائه م  نیتراکنش آنال  سیسرو  کی که حداقل    ییکشورها  تعداد

از    یبرخ  گسترش   نی(. عالوه بر اد ینیرا بب   1.10است )جدول    افتهی   شیدرصد افزا  16  ای  2020در سال  کشور

ی  شخص  ییشناساو کارت    یرانندگ  نامهیگواهامور  ،    یساختمان  یمجوزهادریافت اخذ  از جمله    ن یخدمات آنال

مورد   14عضو به طور متوس     ی، کشورها  2020است. در سال    افتهی  شیدرصد افزا  150تا    100)ملی( بین  

ش یدرصد افزا  40  م دار  2018سال  که به نسبت  دهند    یارائه م  نیشده را بصورت آنال  یابیارز  س سروی  20  از

است.  افتهی

2020-2018آنالین،  تعاملیروند در خدمات  1.10جدول 

درصد تغییر 20182020موجود به صورت آنالینتعاملیخدمات 

8314980درخواست شناسنامه 

55136147درخواست مجوز ساختمان 

15147 103درخواست مجوز کسب و کار 

7414799درخواست گواهی فوت

59144144درخواست مجوز رانندگی

7413177درخواست مجوزهای زیست محیطی 

15618 132دولت   اشتغال دربرای آنالین درخواست 

6713297زمین سند درخواست ثبت 

7814687درخواست گواهی ازدواج 

59135129شناسایی شخصی کارت  درخواست 

8511232درخواست برای برنامه های حمایت اجتماعی 
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 4-  95  99 درخواست ویزا 

 7  90  84 درخواست کمک از پلیس

 4  115  111 پرداخت جریمه 

 4  145  140 پرداخت آ  و برق )آ ، گاز، برق( 

 30  162  125 ثبت یک کسب و کار

 8  82  76 ن لیه موتوری ثبت یک وسیله 

 14  66  58 پستی  تغییر آدرس 

 3  143  139 مالیات بر درآمدپرداخت 

 12  130  116 مالیات بر ارزش افزوده  پرداخت 

 نظرسنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد. 2020  منبع:

است )شکل  )شرکت تجاری(    د یجد   بیزینس  کیثبت    ، نیآنال  خدمات  سیسرو  ن یتر  جی، را  یسط  جهان   در

 ش افزای  ٪30دهند که    یخدمات را ارائه م   نیاکنون ا  یکشور مورد بررس  193از  کشور    162(.  د ینیرا بب  1.9

 دهد.  ینشان مرا  2018سال  ارزیابی ( از بیشترکشور  37)

تولد ، فوت و ازدواج    ی، درخواست گواه  ی شغل  یدولت و مجوزها  فرصت اشتغال در  یجا  یبرا  ت اضا/درخواست

شوند. ارائه    یهستند که معموالج در سراسر جهان ارائه م  نیخدمات آنال  گریآ  و برق از د  نهیو پرداخت هز

ارائه   را  سی سرو  نیکشور جهان ا  66است که ف    خدمت آنالین    نیکمتر  نیبه صورت آنالملکی  آدرس    رییتغ

 دهند.  یم

 2020در سال   OSIدر امتیاز  آنالین،  تعاملیخدمات  رشد روند  1.9شکل 
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نرخ  این  دهند.    یارائه م  نیآنال  تراکنشی  خدمات  2020عضو در سال    یدرصد کشورها  66سط  جهان ،    در

از   یکامل  ی است که طسط   نیباالتردر  درصد(  81و   93 بیباال و باال )به ترت اریبس OSIدر گروه  گسترش

این گسترش   زانی، م  نپایی  ومتوس     OSIشود. در گروه    یرا شامل م  2020شده در سال    یابیارز  سیسرو  20

 ن یدر ارائه خدمات آنال  شرفتیاست که پ  تینکته حائز اهم  نیدرصد است. توجه به ا  13و    53بترتیب  خدمات

ارائه شده    ن یتعداد خدمات آنال  نیانگیکه م   ییشود ، جا  یانجام منیز    نییپا  OSIبا سط     ییدر کشورها  یحت

 است.  افتهی شیافزا 2020در سال  3به حدود  2018در سال  1از 

را    نیآنال  خدمت   کی، نائورو و ترکمنستان( ارائه حداقل    یبوتی، پنج کشور )چاد ، کومور ، ج  2018سال    از

 دهد.  یارائه م  خدمت آنالین  7تا  یبوتیآلاز کرده اند ، ج

کشور از    6حال ،    نیدهند. با ا  یارائه م  نیآنال  خدمتدو    ای  کیهنوز ف      نییپا  OSI  یدارا  یکشورها  اکثر

نو و سائو تومه    نهی، پاپوآ گ  ایبریخلق الئو ، ل  کیدموکرات  ی، جمهور  یتی، هائ  یبوتیگروه )ج  نیکشور در ا  21

 دهند.  یپنج تا نه نوع خدمت ارائه م نی ( بپینسیو پر

، ثبت نام مشالل ، درخواست    نپایی  ومتوس     OSI  یخدمات متداول ارائه شده توس  کشورها در گروهها   پنج

 تولد و فوت است.   یدولت و درخواست گواه اشتغال در، درخواست  یجواز تجار

ر ی پذ   ب ی آس   ی گروهها  ی خدمات هدفمند برا 

همچنان ادامه  ریپذ  بیآس یها تیجمع ی شده برا یطراح نیمثبت به سمت گسترش ارائه خدمات آنال روند 

 یدهند و به طور خاص گروه ها  یارائه م  نیکه اطالعات و خدمات آنال  یی، تعداد کشورها  2018دارد. از سال  

کشور(   156به جوانان )  یخدمات   نیاست. چن  افتهی  شی درصد افزا  11را هدف قرار داده اند ، حدود    ریپذ   بیآس

کشور( و  137) تیمعلول یکشور( ، افراد دارا 148کشور( ، افراد مسن ) 148کشور( ، مهاجران ) 151، زنان )

(1.10شود. شکل  ی کشور( ارائه م 130کنند ) ی م  یکه در ف ر زندگ یافراد
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 2020و  2018، 2016تعداد کشورهای ارائه دهنده خدمات آنالین به گروه های آسیب پذیر،  1.10شکل 

 

 ی برا   شی درصد افزا  14افراد مسن و مهاجران بوده است )   یبرا  نیرشد در ارائه خدمات آنال   زانیم  نیشتریب

که خدمات خاص وجود دارد ، دولت ها اطالعات   یی(. در جاهایدرصد  11  شیزنان )افزا  یهر گروه( و برا 

مدت را به افراد مسن    یمراقبت طوالن   ی و نحوه درخواست برنامه ها  یمسکن بازنشستگ  التیمربوط به تسه 

کنند. جوانان اطالعات و    ی در خانه انتخا  م  یبانیمراقبت و پشت  افتیدر  یرا برا  یی ها  نهیدهند و گز  یارائه م

کنند و   یم  افتیدولت را دردریافت کمک های ها و  هیخاص استخدام ، بورس یامه ها مربوط به برن یبانیپشت

  ن ی شود. با ا  یبه آنها داده م  یدولت  یبانیپشت  یکنند اطالعات مربوط به ت اضا  یم  یکه در ف ر زندگ  یبه افراد

کنند و افراد   یم   یکه در ف ر زندگ  یافراد  یبرا  یخدمات کمترطبق بررسی انجام شده  حال الزم به ذکر است  

گروه ها در   نی ا  یازهایکه نمی توان داد  احتمال را    نی که ا  شود  یکنند ارائه م   ی م  یزندگ  تیمعلول  یدارا

 شود.  یگرفته م دهیادها ن نهیزم یبرخ

 

 های خاص  بخش   ی برا  ن ی خدمات آنال 

ها همراه با بهبود بهداشت و آموزش ، م ابله    تیمحروم  ریدادن به ف ر و سا  انیپا  2030  داریتوسعه پااز اهداف  

از    تیاشتغال مناسب و حماایجاد    قیاز طرکشورها    ی به رشد اقتصاد  کمک،    یط ی مح  ستیز  یبا چالش ها

به آن پرداخته شده    SDG   16که در    یاز اهداف اصل   گرید  یکیاست.    ی اجتماعیگروه ها  نیرتریپذ   بیآس

 کند.   یهمه فراه  م یبه عدالت را برا یاست که دسترس ریو فراگ زیارت اء جوامع مسالمت آماست 

مربوط به بهداشت    نیتوسعه خدمات آنال  2016سازمان ملل از سال    یکیدولت الکترونهای پیمایشی    گزارش

 ن ی بار ا نیاول  ی ، برا 2020کرده است. در سال  صد را ر یاجتماع  تیو حما ستیز   ی، آموزش ، اشتغال ، مح

  ی در مورد دسترس همچنین  .  تکرده اس  یابیارزنیز  و وزارتخانه ها را    یادارات دادگستر  یها  تیو  سا    یبررس
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ارت اء عدالت و روند    یبه خدمات عموم به  در جهت   شرفتیبه عنوان واسطه سنجش پ  یقانونهای  مربوط 

 گزارش   نی جمله اپیگیری شده است من ال  همه  یبه عدالت برا  یاز دسترس    SGD   16ف  اهد ابه    یابیدست

دهند ، اطالعات    لیتشک  نیرا به صورت آنال  ییقضا  ی توانند پرونده ها  ی کاربران م  ایکرده است که آ  یابیارز

عدم  گواهی های  درخواست کنند تا    نی به صورت آنال  ایکنند    یابیباز  ای  تیریخود را مد  یمربوط به پرونده ها

 کنند.  افتیدردرخواست و سوابق را  قیتصد  ای یفریکسو پیشینه 

گذارند    ی را به اشترا  م  یکه اطالعات عموم   یی، تعداد کشورها  2020سال    یبرا  ی نظرسنج  جیاساس نتا  بر

 ی کاربرد  یو برنامه ها  RSSکوتاه /    امیپگزارش آخرین وضیت از طریق  ،    لیمیا  قیرا از طر  نیو خدمات آنال

 است.  افتهی شیدهند  در همه بخش ها افزا یارائه متحت موبایل 

ی اطالعات عموم گذاری اشترا  

سسات موثر ، پاسخگو و  ومسازمان ها و    جادیدولت با مردم به ا  یاطالعات و داده ها   گذاری )پویا(  اشترا 

 یابیها به طور منظ  ارز  ینظرسنج  در این چارچو (.  SGD    16  خ  عمل   کند )مطابق با  یکمک م   ریفراگ

ی ها   ادهد   ایدهند    ی خاص ارائه م  یمربوط به بخشها  یها  استیدر مورد س  یدولت ها اطالعات  ای کنند که آ  یم

بصورت ماشینی  خواندن    رقابلیلو یا    )رایانه( نیماشتوس   قابل خواندن    یدر قالب ها  نیدولت را به صورت آنال

به    یدولت   یها  تیبخش در و  سااین  اطالعات مربوط به    افتنی  ،روند مثبت   کدر ی    ؟گذارند   ی به اشترا  م 

 است.  در حال گسترش یا  ندهیطور فزا

بخش این  خاص    یها و برنامه ها  استیعضو در مورد س  یدرصد کشورها  90الی  80  ، حدود    2020سال    در

ارائه م  ی، اطالعات اللب به    که   بودجه دولت رامصارف و  منابع/    زیاز کشورها ن  یاری دهند. بس  یرا به مردم 

ی را نشان م این حوزه  اعداد مربوط به هر بخش    1.11، که شکل    گذارند   یم  اشترا صورت باز است با مردم  

دهد. 

ن یخواندن ماش  رقابلیل  یشکل از قالب ها  رییتغ  یدولت   یمه  ، روند لالب ارائه اطالعات در پورتال ها  نکته

است.  ی این حوزهدر همه بخش ها نیقابل خواندن ماش ی( به قالب هاPDF)مانند 

ن ی قابل خواندن ماش   یدر قالب هاکه  بخش  این  درصد اطالعات خاص    50  باجیت ر  2018با سال    سهیم ا  در

ست یز   یدر بخش مح  شیافزا   نیشتریاست. ب  افتهی  شی افزا   OGD  ی دولت بازپورتال هادر    دهند  یارائه م

دهند   یرا ارائه م نیشقابل خواندن ما ی که محتوا OGDپورتال  یدارا یکشورهاکه تعداد  ییبوده است ، جا

 است.  دهیرس 2018درصد( از سال  74) 101به  58از 
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2020در سال  روند در به اشترا  گذاری اطالعات عمومی آنالین 1.11شکل 

 

 

 ارائه خدمات تلفن همراه 

خدمات اطالع رسانی از آخرین  ارائه دهنده    ینشان داده شده است، درصد کشورها  1.12که در شکل    همانطور

ی در همه بخش ها  2020کوتاه در سال    امیپ  ایتلفن همراه    یبرنامه ها  قیاز طروضعیت خدمت به مت اضی  

وبایلی مت اضیان خدمت  ی م برنامه ها  یاکوتاه    امیپ  قی که از طر  ییاست. تعداد کشورها  افتهی  شی افزا  خدماتی

دو برابر این م دار  است که    افتهی  شافزای  درصد   38به طور متوس     2018کنند از سال    یماطالع رسانی    را

کنند )به طور   یم  رسانیبه روزکاربری مت اضی را  اشترا     قیکه از طراست    ییگسترش تعداد کشورها  زانیم

    ی در بخش مح   2018در ارائه خدمات تلفن همراه از سال    رسانیتوسعه اطالع    نمهمتری(.  درصد   19متوس   

 دهد.  یرا نشان م شیدرصد افزا 20بوده است که  ستیز

برنامه  )  و اطالع رسانی از طریق تلفن همراه در قالب هر دو  مدل بصورت توام    یاطالعات عموم  یاشترا  گذار 

  بی(. به ترتد ینیرا بب  1.13در حال گسترش هستند )شکل    ی خدماتیدر همه بخش ها  (امکی/ پ  ی موبایلیها

  ست یز   ی کشور( ، بخش مح  127تلفن همراه در بخش آموزش )توسعه خدمات اطالع رسانی از طریق    ینزول

در برخی بخش ها  شود ،    ی کشور در هر مورد( ارائه م  115بهداشت و اشتغال )  یبخش ها  وکشور(    116)

در بعنوان مثال    شود   یها استفاده م  یبروزرسان  یبرا  شتریب  (کوتاه  ام یپ  ای  موبایلیی  برنامه هایکی از مدل ها )  

 کشور(. 106اشتغال و بهداشت )هر کدام  یکشور( و بخش ها 107بخش آموزش )
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درصد ارائه برنامه های تلفن همراه و یا اس ام اس برای به روز رسانی اطالعات عمومی، توس    1.12شکل 

 2020و   2018 در سال هایکشور عضو سازمان ملل متحد  193 ها در بخش

 

اس ام اس  برنامه های وبایلی و ارسال پیام از طریق بخش های مختل  تحویل اطالعات عمومی  1.13شکل 

 2020 در سال

 

به باند پهن ثابت    یمرتب  است: بهبود دسترس  ریتلفن همراه با موارد زاز طریق  خدمات    لیمداوم تحو  توسعه

در اشترا    یدرصد   20  ش یافزا  یجهان  نیانگی. مسی سرو  نیدرصد اشترا  در ا  2  یجهان  شیافزا  با(  یمی)س

 کنند.  یم  استفاده نترنتیاز اکه  یافراد رفتن درصد  ( و باالترد ینیرا بب 1.14فعال تلفن همراه )شکل  یها
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زان یکه م  یی است ، جا   ایاست آفر  افتهی( در آن کاهش  یمیباند ثابت )س  یکه اشترا  پهنا  ی منط ه ا  تنها

از   ب  100در هر    1.8  به  2.2استفاده  را    1.11است )جدول    افتهیکاهش    2020و    2018  یسال ها  نینفر 

9.9به    9.5از    ای، در آس  7.2به   7.1  زا  ه یانوسینفر در اق  100هر    ی(. در همان دوره ، نرخ استفاده به ازا د ینیبب

باند ثابت است ،   یاستفاده از پهنا  زانی م  نیباالتر  یاست. اروپا دارا   دهیرس  14.2به    12.3از    کایو در قاره آمر

 است.  2018در سال  30.4از  شی افزا یاندک  دارای نفر ، که 100نفر در هر   32.2با حدود 

100، پهن باند همراه فعال، و اشترا  تلفن همراه در هر ثابت  درصد تغییر در پهن باند  1.14شکل 

2020- 2018در سال های  منط هبه تفکیک ساکنان، 

2020ثابت )سیمی( پهن باند، پهن باند تلفن همراه فعال و اشتراک سلولی تلفن همراه، توسط منطقه،  1.11جدول 

پهن باند ثابت )سیمی(

اشترا  در هر 

نفر جمعیت   100

پهن باند تلفن همراه 
فعال

اشترا  در هر 

نفر جمعیت   100

تلفن همراه مشترکین 
در هر 

نفر جمعیت 100
درصد افراد  استفاده 

از  اینترنت کننده 

20182020201820202018202020182020

2.21.829377678.72427آفری ا 

7.17.232408381.65461اقیانوسیه

9.510.94962111.3103.15057آسیا

12.314.26873116.4104.93941آمریکا 

30.432.28091122.2113.17882اروپا 

12.313.2651.660.6101.7896.284954میانگین جهانی 

. aspx D/Statistics/Pages/stat/default.-https://www.itu.int/en/ITU (، موجود در 2020بین المللی مخابرات، آمار )  منبع: اتحادیه

2018در سال  نفر    29از     اینفر در آفر  100( فعال در هر   یس  یباند تلفن همراه )ب  یپهنا  یاشترا  ها  تعداد

ش ی افزا  40به    32مدت از    نینرخ استفاده مربوطه در ا  هیانوسی. در اقافتی  شیافزا  2020نفر در سال    37به  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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افته ی  شی( افزا62به    49)از    ایدر آس  و(  73به    68)از    کایدر آمر  زینفر ن  100است. نرخ اشترا  در هر    افتهی

به    2020نفر در سال    100در  نفر    91  یاست با نرخ اشترا  کل  شتازیباند ثابت ، اروپا پ  یاست. همانند پهنا

 .  2018در نفر  80 نسبت

 ی پهن بند تلفن همراه )بی سی ( اشترا  هانسبت  ،    ی نظرسنج  شی رایو  نیآخربر مبنای  در سط  جهان ،  

 اند. افتهی شی درصد افزا 20

در   یاز سرانه درآمد ناخالص مل  یاشترا  باند پهن تلفن همراه به عنوان درصد   نهیبه ذکر است که هز  الزم

بیشتر می    ی تالیجیشکاف دکه موجب  ن اط جهان است    ریباالتر از سا  ی به طور قابل توجه  هیانوسیو اق   ایآفر

 (.د ینیرا بب 1.15)شکل  شود

ی همراه ط   یاشترا  تلفن ها  زانی، م  ITUجهانی مخابرات    هیاتحاد  یمنتشر شده از سو  یداده ها  براساس

 100در هر  78.7به  76که استفاده از  یی، جا هیانوسی است ، به جز در اق افتهیکاهش  یدو سال گذشته اندک

از کشورها به   یتعداد قابل توجه  هجهان ممکن است نشانگر آن باشد ک  هیاست. کاهش در ب   افتهی  شینفر افزا

از   شیچند سال گذشته ب  ینسبت ط  ن یو اروپا  که ا  ای، آس  کایدر قاره آمر  ژهیاند ، به و  دهین طه اشباع رس

 نفر بوده است. .  100اشترا  تلفن همراه در هر  100

هزینه اشترا  پهن باند همراه فعال به عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی،  1.15شکل 

2020بر اساس منط ه، 

یمل های : پورتال  ن ی آنال   ی ارائه خدمات عموم 

بررس  یهمه کشورها  باجیت ر اساس   ی نوع  ی دارا  یمورد  موتورها  یدولت   یپورتال  در  که  ی جستجو   یهستند 

مانند    یاساس   یها  یژگیاز و  یمجموعه ا  یدارا  پورتال های ملیشود.    یم  افتآدرس اینترنتی آنها ی  ید یکل

هستند )شکل    "تماس با ما"صفحه  بخش  االت متداول و  و، س  پیشرفته  یجستجو   قابلیتپورتال ،    تین شه سا
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  ی هستند که دارا   یکیدولت الکترون  شرفتهی پ  یها  پورتال  یدرصد کشورها دارا  90به    کی(. نزدد ینیرا بب  1.16

است. به خدمت  بازخورد    ی ها  نهیبا گز  یتعامل  یو طراح  یاجتماع  یشبکه ها  دسترسی ازواحد ،    پنجره  کی

درصد( است. جالب    97)  البا درآمد با  یکشورها  انیدرگاه ها در م  نیا  گسترش  نی، باالتر  ینیب  شیطور قابل پ

ک  درآمد   یدرصد( است تا کشورها  80)  نییبا درآمد پا  یکشورها  انیدر م  نرخ گسترش  نیکه کمتر  نجاستیا

 درصد(.  84)

دولت    ی، آموزش ها ، چت ها در پرتال ها  شرفتهیپ  یجستجو   یها  نهیاز جمله گز  شرفتهیپ  اریبس  یها  یژگیو

با درآمد باال    یاقتصادها  پورتال هایدر    ییها  یژگیو   نیدارد. در صورت ارائه  چن  یکمتر  توسعه  یکیالکترون

با درآمد متوس  های  اقتصاد  در  شود.    یم   دهید  شتربی (  درصد   65) با درآمد متوس     یدرصد( و اقتصادها  76)

با درآمد    یکشور   یها  پورتالدرصد(    35سوم )  کیدرصد( ، اما ف   حدود    61)   ستیع ب ن  یلخیوضعیت

 شرفتهیخدمات پ  متمایز،  گروه  کیبا درآمد باال به عنوان    یبرخوردار هستند. کشورها  ییها  یژگیو  نیک  از چن

 دهند.  یارائه م ی کیدولت الکترون یدر درگاه هاه  را  یتر

اساسی، پیشرفته و بسیار پیشرفته در پورتال های دولت  در دسترس بودن ویژگی های : 1.16شکل 

 الکترونیکی ملی، بر اساس سط  درآمد کشور

 

 

 ی عموم ( تدارکات مناقصات ) خدمات  

دولت را    د ی مربوط به مراحل خر  نیآنال  یها  هی، اطالع  یکشور مورد بررس  193کشور از    161،    یطور کل  به

باال ، باال و    اریبس  OSIسط     یکه دارا  ییکه اکثر کشورها  ی(. در حالد ینیرا بب  1.17کنند )شکل    ی منتشر م

  ن ی ا  نییپا  OSIدر گروه    کشورهای درصد    40دهند ، تنها حدود    ی را ارائه م   یخدمات  نچنی  هستند متوس   

 دهند.  یکار را انجام م 
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دهند و   یکشور( ارائه م   138)  نیو مناقصه را بصورت آنال  هیحاصل از مراحل ته  جیعضو نتا  یکشورها   اکثر

کشور( خدمات فاکتور    67سوم )   کیکشور( و حدود    125)  یکاربرد  ی کیالکترون  هی ته  یعامل ها  ست ی س  یدارا

ارائه    یتالیجید  یفاکتورهاار باال  یبس  OSI  ریدرصد از کشورها با م اد  81که    یدهند. در حال  یارائه م  تالیجید

 OSI  ریدرصد کشورها با م اد  5باال و    OSI  ریدرصد از کشورها با م اد  34دهند ، خدمات مشابه ف      یم

 دهند.  می ارائهمتوس  

و    2018  یسال ها  نیب  نیدولت به صورت آنالدر    اگهی استخدام و اشتغالمنتشر کننده    یکشورها  تعداد

دهند    یرا ارائه م  سیسرو  نیکشور ا  156(. در حال حاضر ،  د ینیرا بب  1.18است )شکل    افتهی  ش یافزا  2020

مناصب    یرا دارد که برا  ییتعداد کشورها  نیشتری، اروپا ب  ی. در سط  منط ه ا2018کشور در سال    127، از  

کشور(   54از    34)  نیکمتر   ایکه آفر  یکشور( ، در حال  43از    40کنند )  یاستخدام م   نیبه صورت آنال  یعموم

 را دارد. .

 تعداد کشورهای ارائه کننده ابزار برای تدارکات الکترونیکی* 1.17شکل 
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  دولت را به صورت آنالین منتشر می کنندآگهی های استخدام در تعداد کشورهایی که  1.18شکل 

 2020و   2018 در سال های 

 

 

 

 : ی ر ی گ   جه ی خالصه و نت 

 : خالصه شده است ریفصل در ز نیا  ید یکل نکات

  یکشورها  ن ی و در ب   ی درآمد   ی گروه ها   ه ی مناطق و کل   ه ی در سط  جهان در کل   یک یتوسعه دولت الکترون   سط  

 است.   افته ی بهبود    ژه ی و     یدر شرا 

در سال   0.60به   2018در  0.55از  EGDI ارزشدر سط  جهان با متوس   یکیسط  توسعه دولت الکترون •

دو   نی، ا 2020باال در سال   اریباال و بس EGDI یگروه هابه کشور تازه وارد  34است. با   افتهی شیافزا 2020

 (. ورکش 193کشور از  126دهند ) یم لیرا تشک کشورهای عضو  تیگروه اکنون اکثر

 کشورهای در مناطق  خاص قرار دارند قابل توجه است. تعداد   یکه در شرا   ییدر کشورها   یحت   شرفتپی  •

LDC    ، هاLLDC    ها وSIDS  ر یها با م اد  EGDI  درصد    29که  است  کشور  35باال اکنون بالغ بر    اریباال و بس

 ابع با وجود منکه  هستند    پایینکشور با درآمد متوس     35کشور از    9  دارد.  2018نسبت به سال    شیافزا

 کرده اند .  شرفتیپ یکیمحدود در توسعه دولت الکترون
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 یکالکترونی دولت توسعه با تا تالشند  در( 0.25 ریک  )ز EGDI ریم ادبا  کشور هشت ف   ، حاضر حال در •

را نشان می دهد.  2018درصد کاهش نسبت به سال  50کهروند ب شیپ

الکترونیکی  درآمد    سط   دولت  توسعه  پ   ی م   ت ی حما از  اما  الکترون   شرفت یکند  دولت  توسعه  کامالج    ی کی در 

 . کننده باال بودن سط  درآمد نیست مشخص  

تنها عامل    ی رابطه مثبت دارد ، اما منابع مال  یبا سط  درآمد مل   EGDIرسد سط     یبه نظر م   یبه طور کل   •

 OSIباالتر    ریشده اند )که در م اد  نی که متعهد به بهبود ارائه خدمات آنال  یی. لالباج ، کشورها ستند یمه  ن

 یانسان  هیها و توسعه سرما   رساختیز  یاز سط  ناکاف  یناش  یها  تیتوانند بر محدود  یشود( م  یمنعکس م

داشته   یریچشمگ   شرفتیپ  نیارائه خدمات آنال  نهیتر در زم  نپایی  وبا درآمد متوس   کشور    ستیللبه کنند. ب

0.50  به  0.43  از با درآمد متوس     یکشورها  یبرا  EGDIارزش    نیانگی، م  2020و   2018  یسال ها  ن یاند. ب

مدت توس  هر گروه انجام شده    نیاست که در ا  یشرفتی پ  نیتر  عیاست که نشان دهنده سر  افتهی  شافزای

 است. 

،  بودن روال ها و اطالعات ، باز    یی دولت ها را قادر به کارآ   می تواند در حال گسترش است و    ن یخدمات آنال   ارائه 

 کند.  ی رتر ی و فراگ   ت ی شفاف 

در  162به    2018در سال  کشور    140دارند از    نیتراکنش آنال  سی سرو  کیکه حداقل    ییتعداد کشورها  •

سرویس   14  متوس   طور  به  یک وکشورها حداقل    نیدرصد از ا  84از    شیاست. ب  افتهی  شیافزا  2020  سال

ش یکننده افزا  کسمنع  کهدهند.    یشده اند ، ارائه م  یابیارز  یبررس  نیرا که در ا  نیتراکنش آنال  س یسرو  20از  

می باشد.   2018از سال   یدرصد  40

کسب و کار ، درخواست  برای  ، درخواست مجوز    د یارائه شده شامل ثبت مشالل جد  عمدتا  نآنالی   خدمات  •

است.   ی کمک یها نهی ازدواج و پرداخت هز ایتولد ، فوت   یگواه

عضو    یکشورهادرصد    80تا    67  نیکس ، ب  چیماندن هجا نو    2030  خ  عملبه اهداف    یابیدست  برای  •

کسانیکه و    ن یجوانان ، زنان ، مهاجران ، افراد مسن ، معلول  یرا برا  یا  ژهیو  نیخدمات آنال  ،سازمان ملل متحد 

را  دولتی  و مناقصه    هیته   یندهایفرآ  ج یعضو نتا  یکشورها  تیاکثر  ارائه می دهند.   کنند  ی م  ی زندگ   در ف ر

)به    یردکارب  یکیالکترون  خرید و مناقصات  یعامل ها  ست یس  یکنند و دارا  یاعالم و ارائه م  ن یبصورت آنال

156دهند.    یارائه م  تالی جیدخرید  کشور( فاکتور    67کشور )  67از    یمین  بایکشور( و ت ر  125و    138  بیرتت

درصد    30  کهکنند    یمو پذیرش  منتشر    نیدولت را بصورت آنالاستخدام متصدیان در  کشور وجود دارند که  

. یافته است شیافزا  2018از سال 

است.   ش ی در حال افزا   ی مل های )درگاه( پورتال    ی عملکردها 
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خدمات   یاصل   یه وظای پشتیبان کها  ست یو س  یمل  یاز پورتال ها  کشور  کیعضو به جز    یهمه کشورها  •

به    یخود را به صورت دوره ا  یهمه کشورها پورتال ها  باجی. ت راستفاده می کنند   کنند  یرا خودکار م  یادار

تماس   یها  نهیجستجو و گز  یها  یژگیپورتال ، و  تیمانند ن شه سا  یاساس  قابلیت های  یکنند و برخ  یروز م

 دهند.  یرا ارائه م

پنجره  هستند که شامل    شرفتهی پ  یکیدولت الکترون  یپورتال ها  یعضو دارا   یدرصد کشورها  90به    کنزدی  •

 بازخورد است.  یها  نهیبا گز یتعامل خدمات و   یاجتماع یشبکه ها یها دسترسی،  واحد ارائه خدمت

الکترون  های  پورتال   در  • ،   شرفتهیپ  یجستجو  یها  نهیگز  ملشا   شرفتهیپ  اریبس  یها  یژگیاز و  یکیدولت 

پر   یاقتصادها  یدر پرتال ها  ییها  یژگ یو  نی. در صورت ارائه ، چنکمتر استفاده می شود آموزش ها ، چت ها  

 است. جرای( درصد  65)با درآمد متوس   یدرصد( و اقتصادها 76درآمد )

 گذارند.  ی را با مردم به اشترا  م   ی شتر ی ها اطالعات ب   دولت 

دولت به   یاختصاص  یها  تیدر و  سا  های عمومی  خاص بخش  ی ها و برنامه ها  استیاطالعات ، س  افتنی  •

  ی م  به اشترا مخارج و بودجه دولت را با مردم  اطالعات  از کشورها    یاریمعمول است. بس  یا  ندهیطور فزا

و عدالت    یاجتماع   تی، بهداشت ، حما  ست یز   ی را در رابطه با آموزش ، اشتغال ، مح  نیکنند و خدمات آنال

 دهند.   یارائه م  ییقضا /

قابل چاپ    ریل  یاز قالب ها  یا  ندهی، کشورها به طور فزا  یدولت  یمربوط به پرتال ها  یداده ها  هتهی  در  •

که اطالعات    OGD  یکنند. تعداد پورتال ها  یحرکت م  نیقابل خواندن با ماش  ی( به قالب هاPDF)مانند  

 است.  افتهی شیدرصد افزا 50دهند ،  ی ارائه م نیقابل خواندن ماش یخاص بخش را در قالب ها

 

 رو به بهبود است. روند ارائه خدمات تلفن همراه  

،    لیمیا  قیرا از طر  نیگذارند و خدمات آنال  یرا به اشترا  م  یاطالعات عموم   یا   ندهفزای  طور  به  ها  دولت  •

قابل   یتلفن همراه و فرم هاکاربردی    یبرنامه هاارائه خدمات توس   ،    SMS / RSS  اطالع رسانی از طریق

  یهابرنامه    ایکوتاه    امیپ  قیاز طر  اطالع رسانی خدمت  ارائه دهنده  یدهند. تعداد کشورها  یارائه م  یریبارگ

تلفن همراه   یاست. اشترا  به روزرسان  افتهی  شافزای  درصد   38به طور متوس     2018تلفن همراه از سال  

شود    یه مکشور( و بهداشت و اشتغال ارائ  116)  ستیز    یکشور( ، بخش مح  127در بخش آموزش )  شتریب

 کشور(  115)هر کدام 

  2  یجهان  ش ی( و افزایمی به باند پهن ثابت )س  یدسترس  دبهبو  با  همراه   تلفن  خدمات  ارائه  مداوم  گسترش  •

فعال تلفن   یدر اشترا  ها   یدرصد   20  جهانیمتوس     شیمرتب  است. افزا  سی سرو  نیدرصد اشترا  در ا

 . ارتباط دارد کنند  یاستفاده م نترنتیاز اکه  یافرادرفتن درصد   و باالتر اههمر
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همچنان ادامه دارد.   تالی ج ید   شکاف 

LLDC  ایو /    EGDI LDC  حضور در مناطق کمتر توسعه یافته)  م دار  نیهفت کشور از هشت کشور با کمتر  •

 هستند.   ایدر آفر( 

ی ارائه م   نیآنال  تعاملی  سی سرو  کیعضو سازمان ملل متحد حداقل    کشورهای  درصد   83  ،  جهان  سط    در  •

 OSI  رزشبا ا   ییعمدتا در کشورها  2020شده در سال    یابیارز  سیسرو  20از    یکامل   یحال ، ط  نیدهند. با ا

متوس     OSIارزش    یدارا  ی کشورها  انیدرصد( در دسترس است. در م   81و    93  بیباال و باال )به ترت  اریبس

 ی نییپا OSIکه ارزش   ییکشورها شتریدرصد است. ب 13و  53 بیبه ترت نی، نسبت ارائه خدمات آنال نپایی و

 دهند.   یارائه م نیآنال سیدو سرو ای کیدارند هنوز 

هستند.   ی ک ی در توسعه دولت الکترون )ارت ا(  بهبود    ل ی پتانس  ی دارا در جهان    ی درآمد   ی گروهها مناطق و    همه 

وجود دارد. به عنوان مثال ،   افتهیتوسعه    ار یدر مناطق بس  یحت  یک یتوسعه دولت الکترونمیزان  اختالف در    •

ی ا   شرفتهی پ  اریبس  یانسان  هیها و سرما  رساختی( از زنوی)آندورا ، موناکو و سان مار  ییسه کشور کوچک اروپا

2828/0  ازمتوس     OSI  رم ادی  با)  اند   داده   توسعهمتوس     حد   دررا    نیبرخوردار هستند ، اما ف   خدمات آنال

مربوطه هستند از نظر ارائه خدمات    HCIو    TII  ریباالتر از م اد  OSI  ریم اد  یکه دارا  کشورهایی  •(.  4848/0  تا

 در توانند    ی م  یانسان  هیها و سرما  رساختیدر توسعه ز  عیدارند و در صورت تسر  ی نسبتاج مناسب  تیوضع  نیآنال

 د یبا  نیگروه از کشورها ، ارائه خدمات آنال   نیا  یکنند. برا  شرفتیپ  یشتریبا سرعت ب  یکیتوسعه دولت الکترون

باشد.  تالی جیسواد د تی ت و ایو /  ی مخابراتیها رساختیدر بهبود ز یگذار هیهمراه با سرما
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 های انتهایی:   ادداشت ی 

از  EGDIباال  اریبس ریاست: م اد ریبه شرح ز یاضیهر سط  از نظر ر یبرا  EGDIگروه  ریم اد دامنه -

، م اد  1.00تا    0.75 تا   0.25از    متوس    EGDI  ری ، م اد  0.7499تا    0.50از    EGDIباال    ریشامل 

دامنه ها   نیبه ا  جاعاتشود. در تمام ار  یشامل مرا    0.2499تا    0.0از  ک     EGDI  ری ادمو    0.4999

 ی م  انی ب  ر یشوند و به صورت ز یم  رند )گرد(وضوح   یمربوطه برا  ری، م اد  یکیدر متن و عناصر گراف

 . 0.25تا  0.00و   0.50تا  0.25،  0.75تا   0.50،  1.00تا  0.75شوند: 

  .د یمراجعه کن ها وست یبه پ قیکامل روش تح    یتوض یبرا -

شده    یداده ها را به چهار بازه تعر   یاست که ت س  یاصطالح آمار  ک)چهار ( ی   quartileیک   -

 ر یباالتر و ز  ریداده ها به چهار گروه ، گسترش م اد  عیتوز   یبا ت س  ر چها  نیکند. ا  یم   یتوص

 چهار    کی  -کند    یم    یداده ها را به سه ن طه ت س   ،چهار  کیکند.    یم  یریرا اندازه گ  نیانگیم

 ی دهد. در نظرسنج   لیتا چهار گروه از مجموعه داده ها را تشک  -باالتر  چهار     ون ، متوس   ییپا

به   EGDI( در هر گروه  نیاول  ای)  نیی، ربع پا  2020سازمان ملل متحد در سال    یکیدولت الکترون

م دار   نیکوچکتر  نیاست که بعددی    یانیشود و عدد م  یداده منشان    V1  ای  L1    ،M1    ،H1عنوان  

 چهار معدل است.    زی( نV2  ای  L2    ،M2    ،H2دوم )  چهار .  دارد  قرار داده و متوس     وعهمجم 

 ن یشتریو ب  توس م  نیاست که ب  ی، ن طه مرکز  V3  ای  L3    ،M3    ،H3سوم( ، با عنوان    ای)  یفوقان

 هستند EGDIن اط داده در هر گروه  نیباالتر VHو   LM  ،MH  ،HVقرار دارد.  عیتعداد توز
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 یو عملکرد گروه بند  یمنطقه ا یکیدولت الکتروندوم: توسعه فصل 

 کشورها

 ل یو تحل  هی مه  و ارائه تجز  یروندها  ییدر سط  منط ه ، شناسا  یک یبر توسعه دولت الکترون  یفصل مرور   نیا

.شده است یریاندازه گ (EGDI) ی کیاست که توس  شاخص توسعه دولت الکترون یاز عملکرد منط ه ا

 تیدهد ، وضع  یرا ارائه م  یاز منظر منط ه ا  یکیتوسعه دولت الکترون  یبررس  ید ی کل  یها  افتهی  ر یز  یبخش ها

خاص کشورها ، از جمله    یگروه بند   یکند و روندها  یم  یابیو ارز  یدر هر منط ه را بررس  نیارائه خدمات آنال

کوچک در حال توسعه    ی( و کشورها LLDCتوسعه )  ال در ح  یکشورها  ،(LDC)  افتهیحداقل توسعه    یکشورها

را نشان می دهد.  (SIDS) رهیجز

EGDI ی منط ه ا  ی رتبه بند 

از سال   افزا  دهیخود را بهبود بخش  EGDI  ریبه طور متوس  م اد  2018همه مناطق  به  نیانگیم  شیاند و 

هر کدام   EGDI  ریم اد  شی، با افزا  هیانوسیو اق   ای(. آفرد ین یرا بب  2.1کنند )شکل    یکمک م  EGDI  یجهان

داشته اند. یریچشمگ شرفتی درصد ، پ 14

از   شیب  EGDI  ریاست. م اد  یکیهمچنان رهبر توسعه دولت الکترون  EGDI 0.8170ارزش    نی انگیاروپا با م

اروپا وجود دارد.  یدر تمام کشورها 0.60 یجهان نیانگیم

( در رتبه دوم قرار دارد و پس 0.6373) EGDI یاز نظر م دار منط ه ا ایبار ، آس نیاول ی، برا 2020در سال 

 ر یچشمگ  شرفتی ( قرار دارد. با وجود پ0.3914)   ای ( و آفر0.5269)  هیانوسی( ، اق0.6341)  کایاز آن قاره آمر

مانده است.   یباق  0.60 یجهان نیانگیم ریآنها ز EGDI  یمنط ه ا نی انگی ، م  ایو آفر هیانوسیدر اق

. 
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2020 ، ای منط ه و  جهانی EGDI میانگین م ادیر 2.1 شکل

EGDI ، 2020 سط  براساس  کشور  193 ای منط ه و جهانی توزیع 2.2 شکل
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TII ، 2020 و EGDI ، OSI ، HCI سط  در استاندارد انحراف ترکیب 2.3 شکل

دوره متوالی  3سط  شاخص توسعه دولت الکترونیکی به تفکیک منط ه ها طی 
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 2020 سال ، مناطق اساس بر ،  EGDI مختل  گروههای ها بین کشور حرکت  اینفوگرافیک 2.5 شکل
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2020 ، منط ه هر در آنالین خدمات دهنده ارائه کشورهای درصد  2.6 شکل

2020 و  2018 ، 2016 ، پذیر آسیب های گروه برای آنالین خدمات دهنده ارائه کشورهای تعداد 2.7 شکل
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موردکاوی ها در هر منط ه : 

تانزانیا   متحد   جمهوری  و   اوگاندا   ،   رواندا   در   الکترونیکی  دولت   توسعه   در  افری ا: پیشرفت 

 اما   ،  هستند   نیافته  توسعه  های  زیرساخت  با  LLDC  یا/    و   LDC  تانزانیا  متحد   جمهوری  و  اوگاندا  ،  رواندا  اگرچه

حدی   تا  آنها  موف یت.  است  یافته  توسعه  خوبی  به  آفری ا  کشورهای  سایر  با  م ایسه  در  آنها  آنالین  خدمات  ارائه

برنامه   توس   که  هستند   دیجیتال   دولت  جامع  های  استراتژی  دارای  آنها  همه  که  شود   می  ناشی  واقعیت  این  از

 . شود می پشتیبانی پایدار  توسعه اهداف  و خود ملی های سیاست با مطابق دیجیتال دولت نگر  آینده های

و   مرفه  ای  جامعه  ایجاد  بر  زیادی  ت کید   رواندا  هوشمند  جامع  طرح  و  2050  انداز  چش   استراتژی  ،  رواندا  در

اطالعاتی   جامعه  اداره.  دارند (  ICT)  هوشمند   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  های  استراتژی  از  استفاده  طریق  از  آگاه

محدود   منابع  وجود  با.  دهد   می  ارت ا  دولتی  بخش  در  را  مرزی  های  فناوری  پذیرش  و  نوآوری  همچنین  رواندا

دولتی   م امات  بیشتر  و  است  برداشته  بلندی  گامهای  آنالین   بصورت  عمومی  خدمات  ارائه  زمینه  در  کشور  این  ،

 طرفه   دو  ارتباطات  از  الکترونیکی  دولت  بستر.  کنند   می  استفاده  بسیار  اینترنت  و  ICT  از  خود  روزمره  کارهای  در

دهد  می  امکان   مردم  به  بلکه  دهد   می  ارائه  را  الکترونیکی  خدمات  روزرسانی  به  تنها  نه  ،  کند   می  پشتیبانی

.کنند  ابراز مست یماج را خود های نگرانی و  کنند  درخواست را اطالعات

سیاست   اجرای  و  ترویج  ،  هماهنگی   هدف  با  را  الکترونیکی  دولت  مرجع  تانزانیا  متحد   جمهوری  ،  2019  سال  در

 نیاز   کشور  این.  کرد  ایجاد  ،  دیجیتال  خدمات  به  عمومی  دسترسی  تسهیل  منظور  به  الکترونیکی  دولت  های

 ارزیابی   را  الکترونیکی   دولت  توسعه  ت ثیر  و  پیشرفت   بتوان  تا  شود  سنجیده  و  ردیابی  آنالین  خدمات  ارائه  که  دارد

دولت   خدمات  از  استفاده  آمار  ،  خود  مربوطه   پورتالهای  یا  سایتها  و   طریق  از  عمومی  موسسه  هر  و  کرد

اجرای   برای  خصوصی   و  دولتی   مشارکت  رویکرد  از  تانزانیا  متحد  جمهوری.  کند   می  آوری  جمع  را  الکترونیکی

 نهادهای   و  خصوصی  بخش  با  جدید   های  آوری   فن  از  استفاده  زمینه  در  و  کند   می  است بال  الکترونیکی  دولت

 .دارد نزدیک همکاری ای منط ه

 باز   دولت  های  داده  به  مربوط  جامع  مفاد  شامل  که  دارد  دیجیتال  دولت  برای  قوی قانونی  چارچو  یک  اوگاندا

های   نظرسنجی  براساس  یکبار  سال   دو  هر  کشور  الکترونیکی  دولت  جامع  طرح.  است  ها  داده  از  محافظت  و

 متمرکز  عمومی  موسسات و مشالل در ICT از استفاده افزایش بر استراتژی این. شود  می روز  به کشور سراسر

را   خود  خاص  آنالین  پورتال  دولتی  نهاد  هر  که  است  اجباری  که  ،  است  عمومی  خدمات  ارائه  شامل  این.  است

 . باشد  داشته



کشورها   ی و عملکرد گروه بند   ی منط ه ا   ی ک ی دولت الکترون توسعه  فصل دوم:  

77

کاستاریکا   و  شیلی  ،   برزیل   ،   آرژانتین :  کنند  می  پیشرفت   آمریکا   قاره   در   سرعت  به   که   کشورهایی   امریکا:  

2020  و   2018  سالهای  بین  را   خود  EGDI  م ادیر  توجهی  قابل  طور  به  کاستاریکا  و  شیلی   ،  برزیل  ،  آرژانتین

 منعکس  حاصل  پیشرفت  ،  کشورها  این  همه  در.  شدند   منت ل  EGDI  باالی  بسیار  گروه  به  و  بخشیدند   بهبود

چارچو    تکامل  ،  الکترونیکی  دولت  جامع  ملی  های  استراتژی   اجرای  و  ایجاد  برای  مداوم  های  تالش  کننده

دیجیتالی   های   زمینه  در  المللی   بین  و  ای  منط ه  بازیگران  با  همکاری  از  باالیی  سط    و  حمایتی  قانونی  های

 . است مربوطه

است   شده  متمرکز  آوری  فن  بر  مبتنی  حکومتی  و  نهادی  چارچو   یک  ایجاد  بر  آرژانتین  دیجیتال  کار  دستور

اکوسیست    اجرای  ،  مثال  عنوان  به.  شود  می  پشتیبانی  دیجیتال  تحول  تسریع  هدف  با  اقدامات  توس   که

 ارائه   در  دیجیتال  فرآیندهای  در  ممکن  اتوماسیون   بیشترین  ،  دولت  سراسر  در  الکترونیکی  اسناد   مدیریت

 خدمات   از  استفاده  باعث  بیشتر  اجتماعی  های  رسانه  در  دولت  پررنگ  حضور.  کند   می  تضمین  را  عمومی  خدمات

از  آنها  رضایت  میزان  از  بازخورد  آوردن  دست  به  برای  مردم  با   مست ی   تعامل  امکان  و  شود  می  آنالین   عمومی

 . کند  می فراه  را خدمات

 در  کشور  دیجیتال  حاکمیت  استراتژی.  است  داده  قرار  اولویت  در  را  اقتصاد  و  دولت   دیجیتالی  تحول  برزیل

(  E-Digital)  برزیل  دیجیتال  تحول  استراتژی   که  حالی   در  ،  دارد  قرار  دولتی  بخش   دیجیتال  تحول  پشت

،  مدنی  جامعه  و  افراد  با  منظ   های  مشاوره  طریق  از  همچنین  کشور  این.  است  اقتصاد  در  تحول  به  مربوط

عمومی   اطالعات  و  ها  داده  به  دسترسی  و  کرده  فعال  دیجیتال  مشارکت  و  ورود  برای  را  سیاست  های  چارچو 

 در   الکترونیکی  دولت  آکادمی  با  المللی  بین  دیجیتال  همکاری  پروژه  فعال  عضو  برزیل.  است  بخشیده  بهبود  را

 . است ح وق بر مبتنی و امن المللی بین دیجیتال حوزه یک  توسعه آن  هدف که است بوده استونی

 متمرکز   دیجیتال   سواد   و  انسانی  سرمایه  بهبود  در  مشابه  سازوکارهای  و  ملی  دیجیتال  استراتژی  ،   کاستاریکا  در

دولتی   مختل   های  سازمان  در  را  ها  سیاست  ادلام   و  همکاری  ابتکارات  کشور  این  ،   منظور  همین  به.  است  شده 

 و   منابع  ،  ها   شیوه  بهترین  تا  کند   می   همکاری  التین  آمریکای  های  دولت   سایر  با  فعال   طور  به  و  کرده  ایجاد

 . بگذارد اشترا  به الکترونیکی  دولت های استراتژی پیشبرد برای را ها تالش

 دور  راه از ارتباط های زیرساخت بهبود به توان می شیلی  در الکترونیکی دولت توسعه پیشبرد عوامل  جمله از

 و   همراه  تلفن  های  دستگاه  باالی  نفوذ  و(  کشور  افتاده  دور   مناطق  به  پرسرعت  باند   پهنای  همراه  گسترش  و)

توسعه   در   ای  منط ه  و  المللی  بین  های  همکاری  از  حمایت  به  متعهد   همچنین  شیلی.  کرد  اشاره  همراه  اینترنت

برنامه   در  و  کرد  شرکت  EECD  رهبران  شبکه  در  شیلی  ،  2019  سال  در  ،  مثال  عنوان  به.  است  دیجیتال   دولت

.کرد همکاری( eLAC) کارائیب و التین  آمریکای برای دیجیتال
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آسیا   در   الکترونیکی  دولت  توسعه   پیشگامان ژاپن   و   سنگاپور   ،   آسیا: کره جنوبی

در    14  و   11  ، 2  بندی  رتبه  با  و  هستند   آسیا  در  بازیکنان  بهترین  ژاپن  و  سنگاپور  ،  کره جنوبی  جمهوری

. دارند  قرار الکترونیکی  دولت توسعه در جهانی رهبران میان در EGDIارزیابی 

در   را  EGDI  ارزش  باالترین  و  است  جهانی  رهبر(  OSI 1.000  ارزش  با)  آنالین  خدمات  ارائه  در  کره  جمهوری

توسعه   های  برنامه  توس   و  شود  می  تصویب  سال  پنج   هر  الکترونیکی  دولت  ملی  های  استراتژی.  دارد  آسیا

 مبتنی   ملی  سیاست  که  دهد   می  را  اطمینان  این  2020  الکترونیک   دولت  جامع  طرح.  شود  می  پشتیبانی  بخشی 

شهروندان   برای  نوآورانه  و  باز  دولت  به  دستیابی  به  معطوف  و  شده  ریزی  پایه  علمی  نظر  از  و  است  شواهد   بر

 و(  AI)  مصنوعی  هوش   از   استفاده  و  توسعه  برای  را  چارچوبی   هوشمند   دولت   جامع  طرح  ،  این  بر   عالوه .  است

ت مین   برای  شده  طراحی  شهروندان  بر  مبتنی  خدمات  فعاالنه  ارائه  و  دولتی  مدیریت  در  نوآوری  برای  ها  داده

اجرای   هوشمند   استراتژی  ها  گروه  پذیرترین  آسیب.  کند  می  ایجاد  افراد  نیازهای  ویژه  به  ،  مردم  خاص  نیازهای

و   ها  داده  ت ویت  بر  متمرکز  که  است  شده   منعکس  مصنوعی   هوش  و  داده  اقتصاد  تسهیل  برنامه  در  دولت

.  است   دیجیتال  پایدار  اقتصاد   توسعه  برای  محک   ای  پایه  ایجاد  منظور  به  مصنوعی  هوش  های  ظرفیت

 صنعت   راه  ن شه  و  هوشمند   شهر  اجرای  استراتژی  ،  بالکچین  صنعت  توسعه  جامع  طرح  مانند   ملی  سازوکارهای

می   تسهیل  دولتی  مدیریت  بهبود   و  جامعه  منافع  برای  را  جدید   فناوری  توسعه  در  تسریع  ،  جدید   فناوری  و

داده   ،(  الکترونیکی  افراد)  الکترونیکی  مشارکت  برای  را  بسترهایی  دولت  ،  مداوم  ابتکارات  این  بر  عالوه.  کنند 

برای   کشور  این  قانونی  چارچو .  کند   می  فراه (  KONEPS)  الکترونیکی  خرید   و(  data.go.kr)  آزاد  های

 است   متمرکز  دیجیتال  هویت  و  دیجیتال  امنیت  و  شخصی  اطالعات  و   ها  داده  از  حفاظت  بر  الکترونیکی  دولت

(.کنید  مراجعه 2017 دیجیتال امضای قانون به)

 آژانس   بین  الکترونیکی  دولت   خدمات  و   ها  استراتژی  اجرای   و  توسعه  مسئول  دولت  فناوری  آژانس  ،  سنگاپور  در

بخشی  دیجیتال دولت که کرد اندازی راه را Smart Nation عمل ابتکار سنگاپور ، 2014 سال در. است ها

 فن  از  استفاده  ،  ها  داده  از  بهتر  استفاده  برای  دیجیتال  دولت  طرح  ،  2018  سال  در.  است  آن  از  ناپذیر  جدایی

 از   حمایت  در  دیجیتال  جامعه  و  دیجیتال  اقتصاد  ایجاد  برای  تر  گسترده  های  تالش  ایجاد  و  جدید   های  آوری

 که (  Gov.sg)  است  توق   یک  با  دولتی  پورتال  یک  دارای   سنگاپور.  شد   داده  توسعه  هوشمند   ملت   استراتژی

 خدمات   ،(  gov.sg.دسترسی)  الکترونیکی  مشارکت  خدمات  تخصصی   های  درگاه  به  دسترسی  امکان

(  کند   می  فراه   را(  data.gov.sg)  آزاد  های  داده  ،(  Citizenconnectcentre.sg)   الکترونیکی  و  ،. 

 تا   است  کرده  ایجاد  شهروندان  برای  دیجیتالی  بسترهای  همچنین  دولت(.  gebiz.gov.sg)  عمومی  تدارکات

دولتی   خدمات  به  مربوط  موارد  یا  کنند   نظارت   و  ریزی  برنامه  را  خود  اجتماعی   ت مین  اندازهای  پس  بتوانند   آنها

 اطالعات  از  محافظت  قانون  کشور  این  ،  الکترونیکی   دولت  به  مربوط  قانونی  های  مکانیس   نظر  از.  دهند   گزارش  را

 وجود   از  اطمینان  برای  مختل   تعهدات  با  که  را  سایبری  امنیت  مورد  در  قانونی  همچنین  و  2012  شخصی
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 ،  سایبری  امنیت  به   مربوط  حوادث   و  تهدیدات  به  پاسخگویی  و  مدیریت  ،  جلوگیری  برای  مناسب  اقدامات

. است کرده تصویب

 برای   انسانی  منابع  توسعه  و   جدید   های  آوری  فن  از  استفاده  محور  حول   دولت  دیجیتال  تحول   طرح   ،  ژاپن  در

اجرای   ،  IT  گذاری  سرمایه  سازی  بهینه  ،  جمله  از  ،  کشور  این.  است  شهروندان   زندگی  بهبود  و  حاکمیت  ت ویت

گیری  شکل  حال  در   ،  شهرداری   سط   در  دیجیتال  دولت  ملی  برنامه  سازی  فعال  تسهیل  و  خرید   اصالحات

تعدادی   روی  بر  کار  حال  در  نوآوری  و  فناوری  ،  علوم  شورای.  است  دیجیتال  عصر  در  خود  اداری  جدید   تصویر

کشور   در  تجارت  توسعه  از  حمایت  و  اطالعات   انتشار  و  اشترا   تسهیل  هدف  با  الکترونیکی   دولت  ابتکارات  از

 های   عامل  سیست    همچنین  و  ،(  e-gov.go.jp)  دیجیتال  دولت  برای  مرکزی  پورتال   یک  دارای  ژاپن.  است

و (  data.go.jp)  باز   های  داده  ،(  الکترونیکی  شهادت)  الکترونیکی  مشارکت  برای  اضافی  الکترونیکی  دولت

و   شخصی  دیجیتال  امنیت  بر  الکترونیکی  دولت   قانونی  چارچو (  jp.  برو.  است(  geps)  عمومی  تدارکات

قانون   ،  شخصی  اطالعات  از  حفاظت  قانون  شامل  مربوطه  قانون)  است  متمرکز  دیجیتالی  های  داده  به  دسترسی

اداری   های  ارگان   توس   که  است   اطالعاتی  به  دسترسی  قانون  ،  تجارت  گواهینامه  صدور  و  الکترونیکی  امضای

(. شده ادلام اداری های آژانس توس  شده  برگزار اطالعات به دسترسی قانون و شود می برگزار

دیجیتال   تحول   آسیا: چین ، پذیرش 

.  پیوست   EGDI  باالی  بسیار   گروه  به  2020  سال  در  بار  اولین  برای  که  است  آسیایی  کشور  هفت  از  یکی  چین

 دو   هر  در  دیجیتال  دولت  جامع  ابتکارات  و  ها  سیاست  اجرای  از  ناشی  حدی  تا  توان  می  را  کشور  این   پیشرفت

سال   در  دولت  کار  گزارش  در  بار  اولین  "هوشمند   شهرهای"  توسعه  به  محک   تعهد .  دانست   فرعی و  ملی سط 

 راه   برای  ها  شهرداری  ،  است   ابتکار  این  از  مهمی  بخش  دیجیتال  دولت   توسعه  که  آنجا  از  و  ،  شد   ظاهر  2015

 از  یکی  شانگهای  دولت  داده  خدمات  پورتال.  هستند   رقابت  حال  در  خود  دیجیتال  دولت  های  پورتال  اندازی

. است داشته را موف یت بیشترین ای مرحله یک عمومی خدمات  ارائه در که است محلی های پروژه

 مرزی   های  فناوری  ،  خدمات  ارائه  و  عمومی  بخش  مدیریت  کارایی  افزایش  منظور  به  چین  ،  همزمان  طور  به

2020  سال  در.  است  گنجانده  دیجیتال  دولت   در   فعال  طور  به  را   5G  و   مصنوعی  هوش  ،  بزرگ  های  داده   مانند 

اعالم   بالکچین  فناوری  از  استفاده  با  دولت  اطالعات  منابع   اشترا   سیست    یک  ایجاد  برای  را  خود  قصد   دولت  ،

.کرد

 دولت   و  مشالل  ،  مردم  بین  ارتباط  برای  دیجیتالی  ابزار  عنوان  به  همچنین  اجتماعی  های  رسانه  های  برنامه

 افراد   به  که   هستند   Alipay  و  WeChat  ها  نمونه  ترین  برجسته.  اند   گرفته  قرار  استفاده  مورد  هوشمندانه

 در   همچنین  دولت.  کنند   پیدا  دسترسی  عمومی  خدمات  به  خود  هوشمند   های  تلفن  طریق  از  دهند   می  اجازه

م امات .  کند   تسهیل  را  مردم   با  مست ی   تعامل  تا  است  اجتماعی   های  رسانه  در  رسمی  های  حسا   ایجاد  حال
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در .  کنند   می   استفاده  بحران  مدیریت  برای   ابزاری  عنوان  به  اجتماعی  های  رسانه  از  ای  فزاینده  طور  به  دولتی

خود   اضطراری  شرای    و  سالمتی   وضعیت  گزارش  برای  Alipay  از  جامعه  افراد  ،  COVID-19  شیوع  طی

.کردند استفاده

اروپا   در   دیجیتال  تحول   / EGDI م ادیر  باالترین   اروپا: منط ه ای با 

ملی   دولتی  های  سازمان  که   است  متمرکز  ICT  مرکزی  زیرساخت  ایجاد  بر  دانمار   سازی  دیجیتالی  استراتژی

 مانند  هایی  حل  راه  و   ها  پروژه   ،   ابتکارات  از  وسیعی  طی   و  مشتر   خدمات  به   را  ها  شهرداری  و  محلی  دولت  ،

 دیجیتال   تجارت  های  حل   راه  و  دیجیتال  رفاه  ،  ها  داده  امنیت  ،  ها  داده   از  مجدد  استفاده   ،  دیجیتال  زیرساخت

درگاه   یک  همچنین   و  مشالل  و  شهروندان  برای   مختل   تخصصی  های  درگاه  دارای  دانمار . .  کند   می  متصل

برای   ملی  استراتژی  مانند   ،  تر  خاص  دیجیتالی  های  استراتژی  سری  یک  دولت  ،  اخیراج.  است  بهداشت  ملی

 گذاری  سرمایه  صندوق  دولت  ،  استراتژی  این  از  بخشی  عنوان  به.  است  کرده  اندازی  راه  را  مصنوعی  هوش

.  است  داده  پیشنهاد  AI  های  حل  راه  طریق  از  دیجیتال  رفاهی  های  حل  راه  انتشار  در  تسریع  برای  را  جدیدی 

 و  کند   اندازی  راه  اشتغال  و  اجتماعی  مناطق  ،  بهداشت  بخش  در  را  امضا  پروژه  چندین  دارد  نظر  در  دولت

 منط ه   نهاد  با  دیجیتال  تحول   ای  منط ه  شورای  با  دانمار .  کند   معرفی   را  بخشی  بین  های  پرونده  پردازش

. دارد نزدیک همکاری ای

استونی   در  شهروندان.  شود  می  محسو   جهان  در  دیجیتال  تحول  برای  باال  سرعت  با  کشورهای  از  یکی  استونی

طالق  یا ازدواج  مانند  زیادی بسیار موارد از  لیر به ، دهند انجام  آنالین صورت به  را  کاری هر توانند  می   اساساج

شده   تهیه  آنالین  خدمات  ارائه  کل  برای  که  کاناله  چند   ارتباطی  پروتکل  یک  ،  X-road.  ملک  خرید   یا  فروش  و

 را  الکترونیکی  مشالل  و  الکترونیکی   مالیات  ،  الکترونیکی  گیری  رأی  ،  دیجیتال  هویت  مانند   توابعی   ،  است

الکترونیکی   خدمات  و  اطالعات  فروش  و   خرید   مراکز  از  یکی  Eesti.ee.  مورد  چند   نام  به  ،  کند   می  ت مین

سیاست   تدوین  در  شهروندان   شامل  که  دارد   مدنی  جامعه  توسعه  استراتژی  یک  همچنین  کشور  این.  است  دولت

 قادر   را  شهروندان  rahvaalgatus.ee  شهروندی  ابتکار  پورتال  ،  مثال  عنوان  به.  است   قانونی  اقدامات  و  ها

امضای  با  جمعی  های  آدرس  ارسال  و  نوشتن  به  ،  کنند   بحث  ،  بنویسند   را  خود  پیشنهادهای  تا  سازد  می

 . بپردازند  دیجیتالی

خدمات   تمام  به  دسترسی  با  اخالقی  و  ایمن  روشی  به  دیجیتالی  و  انسانی  جامعه  یک  ایجاد  هدف   با  فنالند 

 دانشگاه   ،  مشالل  ،  ها  شهرداری   ،  محلی  دولت  های  کمک   کشور  این.  2023  سال  تا   دیجیتالی  صورت  به   عمومی

. دولتی   بخش  کل   در  وری  بهره  و  اثربخشی  ،   کارایی  افزایش   برای  را  اولویت  و  گرفته  نظر   در  را  مدنی  جامعه   و  ها

خدمات   به  افراد  همه  دسترسی  نتیجه  در  که  است  طرفه  یک  و  کاناله  چند   متفرقه  پورتال  یک  دارای  دولت

مشارکت   درگاه  جمله  از  دیگری  تخصصی  های  درگاه  با  پلتفرم  این.  بخشد   می  بهبود  برابر  صورت  به  را  دیجیتال
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فنالند  سازی  دیجیتال  آوری  فن  برنامه.  است  ارتباط  در  الکترونیکی  مالیات  و  باز  دولت   های  داده  ،  الکترونیکی

 دولت   های  استراتژی  ،  دارد  قرار  عمومی  بخش  در  ICT  مدیرکل  با  دارایی  وزارت  نظارت  تحت  حاضر  حال  در  که

 . کند  می مدیریت را آژانس بین الکترونیکی

 تمرکز  اولویت  پنج  بر  ،  خود  استراتژی  در  و  داده  ارت ا  را  خود  فنی  های  زیرساخت  توجهی  قابل  طور  به  سوئد 

.  دیجیتال  های  زیرساخت  و   دیجیتال  رهبری  ،  دیجیتال  امنیت  ،  دیجیتال  نوآوری  ،  دیجیتال  های  مهارت:  دارد

شده   ایجاد  سوئد   مخابرات  و  پست  اداره  در  سازی  دیجیتالی  شورای  یک  ،  ها  اولویت  این  ساختن  عملی  برای

 الکترونیکی   دولت  خدمات  و  ها  پورتال  از  دیگری  انواع  با  که  است  ملی  رسمی  پورتال  Government.se.  است

را  ای  گسترده  اطالعات  و  ها  داده  مجموعه  OGD  پورتال.  است  ارتباط  در  مختل   های  وزارتخانه  میزبانی  به

 آژانس .  کند   می  فراه   شهروندان   برای  عمومی   خدمات  کلیه  شفافیت  و  ها  داده  به  دسترسی   از  اطمینان  برای

سوئد.  دهد   می   ارائه  مشالل  و  شهروندان  به  دیجیتالی  صورت  به  را  خود   خدمات  کلیه  عمومی   تدارکات  ملی

با  مبارزه   ،   ها  SDG  اجرای  ،   نوآوری  برای  مه   کاتالیزوری  عنوان  به  را  جدید   های  فناوری  و  مصنوعی  هوش

 . کند  می معرفی شهروندان به جدید  شغلی های فرصت  ایجاد و هوا  و آ  تغییرات

 استفاده   دوباره  و   بساز  بار  یک "  اصل  اساس  بر  را  "gov.uk"  پورتال  شمالی  ایرلند   و  بریتانیا  متحده  پادشاهی

خدمات   برای  دولت  کل  مفهومی  های  چارچو   ترین  محبو   از  یکی  به  که  مفهومی  ،  است  کرده  ایجاد  "کن

- 2017  شهروندمحور  دولت  تحول  استراتژی  کشور  این  ،  2017  فوریه  در.  جهان  در  تهیه  است  شده  تبدیل

شهروندان   همه  که  کند   می   تضمین  این.  شود  می  تکمیل  قوی   قانونی  چارچو   یک  با  که  کرد  آلاز  را  2020

داده  خصوصی حری  طریق از  و دارند  دسترسی   شده  شخصی دیجیتالی هویت با الکترونیکی  دولت خدمات به

 ،  2019  سال  در.  کنند   می   محافظت  نیز   EU GDPR  و  2018  ها  داده  از  حفاظت  قانون  طریق  از  خود  های

 آوری   فن  طریق  از  دولت  نوآوری  برای  را  راهی  ن شه  که  است  کرده  منتشر  را  فناوری  در  نوآوری  استراتژی  دولت

می   تعیین  ،  هستند   اصالح  حال  در  سرعت  به  فناوری  انداز  چش   فضای  کنار  در  مداوم  طور  به  که  نوظهور  های

هوش   از  استفاده   مورد  در  راهنمایی  همچنین  انگلیس(  OAI)  مصنوعی  هوش  دفتر  و  DGS  2019  سال  در.  کند 

 . اند  کرده منتشر  عمومی بخش در مصنوعی
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 گيرینتيجه خالصه و 

  ی جهان  نیانگیم  شیاند و به افزا  دهیبهبود بخش  2020خود را در سال    EGDI  ر یم اد  نیانگیهمه مناطق م 

EGDI   ریبا داشتن م اد  هیانوسیو اق   ایکنند. آفر  یکمک م  EGDI  نیعتریدرصد سر  14خود هرکدام    یمنط ه ا  

 را داشته اند.   شرفتیپ

  ن ی است ، اگرچه همه مناطق در ا  نیو ارائه خدمات آنال  یکیتوسعه دولت الکتروناروپا همچنان رهبر جهان در  

،    ای( آسینزول  بیرا دارند )به ترت  EGDIارزش    نیکه باالتر  یکرده اند. بعد از اروپا ، مناط   شرفتیها پ  نهیزم

 هستند.  ایو آفر هیانوسی، اق کایقاره آمر

کشور    54داشته است ، از    یکیدر توسعه دولت الکترون  یریچشمگ  شرفتیپ   ایچهار سال گذشته ، آفر  یط

 مانده اند.  یباق EGDI نییکشور در گروه پا 7منط ه تنها این 

آفر  ری چشمگ  یشرفتهایپ  رل یعل الکترون   ایدر  ،    یکیو توسعه دولت    ی نظرسنج   یها  افتهیدر سط  جهان 

 کند.  یم د ییکشورها و مناطق را ت  نیدر داخل و ب یتالیج ی د یتداوم شکافها  2020

 س یسرو 20از  سیسرو 16 ، تعداددرصد کشورها 60از  شیب، 2020بر اساس نتایج ارزیابی  ایو آس کایدر آمر

 دهند.   یارائه مرا  نیمعامالت آنال

مشابه با روند مشاهده شده در سال    یروند   ریپذ   بیآس  گروه هایبه    نی، ارائه خدمات آنال  یدر سط  منط ه ا

درصد( و پس   93خدمات )  نیارائه دهنده چن  ینسبت کشورها  نی باالتر  یکند. اروپا دارا  یرا دنبال م   2018

 . می باشند  درصد( 55)   ایدرصد( و آفر 65) هیانوسیدرصد( ، اق 80) ایآسسپس درصد( ،   84)  کایاز آن آمر
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م دمه 

توسعه   ای  منط ه  و  جهانی  کمی  ارزیابی  مکمل  که  ،  دهد   می  ارائه  را  ای   منط ه  پیشرفت  کیفی  ارزیابی  3  فصل

است. 2 و 1 درفصل های الکترونیکی دولت

از  را  ای  منط ه   های  پاسخ  و  دهد   می  ارائه  را   ای  منط ه  های  فرصت  و   ها  چالش  از  تجربی  کلی  مرور   یک  این

کند  می تحلیل مرزی بین های مشارکت و مربوطه ابتکارات بررسی طریق

موردکاری ها و برنامه ها: 

افری ای هوشمند: 

در رواندا تاسیس شد ،   Transform Africa در جریان اجالس 2013طرح افری ای هوشمند ، که در سال   

هدف آن تبدیل آفری ا به جامعه دانش با دسترسی گسترده و م رون به صرفه به زیرساخت ها و خدمات باند 

وس  همه رهبران آفری ایی این ابتکار توس  مانیفست هوشمند آفری ا هدایت می شود ، که ت .است ICT پهن و

در آدیس آبابا    2014در بیست و دومین جلسه عادی مجمع سران و دولت های اتحادیه آفری ا که در ژانویه  

در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی ؛ بهبود   ICT برگزار شد ، ت یید شد. اصول مانیفست شامل قرار دادن

؛ ت ویت بخش خصوصی و به طور کلی   ICT و گشودگی از طریق؛ بهبود پاسخگویی ، کارایی   ICT دسترسی به

.برای ارت ا توسعه پایدار ICT استفاده از

آفری ای دیجیتالی   برای   م ررات  و   سیاست   ابتکار 

،  آفری ا  اتحادیه  مشتر   برنامه  یک  ،(  PRIDA)  دیجیتال  آفری ای  م ررات  تنظی   و  گذاری  سیاست  ابتکار

 تهیه   در  تسهیل  ایجاد  و  اساس  و  پایه  ایجاد  هدف  با  ،  المللی  بین  المللی   بین  ارتباطات  اتحادیه  و   اروپا  اتحادیه

 خدمات   آینده  مزایای  کردن  باز  برای  قاره  جهان  سراسر  در  موثر  و  جهانی  دسترسی   قابل  سی   بی  باند   پهن   باند "

.  است  طی  هماهنگ و کارآمد  عمل ابتکار رکن  شامل سه اینترنت بر مبتنی
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   ، دور راه از ارتباطات/  ICT گیری اندازه سیاست هماهنگی-

 نظارتی و قانونی های چارچو -

اینترنت  حاکمیت جهانی بحث در آفری ایی گیرندگان تصمی  فعال  مشارکت-

PRIDA  است   هدفمند   فعالیتهای  انجام  نهایی  هدف .  شود  می  انجام  2022-2018  زمانی  بازه  در  سال  سه  طی

.شد  خواهد  2025 سال تا اینترنت طریق از دیگر نفر میلیون 300 جذ  به منجر که

اقیانوسیه  و   آسیا   اطالعاتی بزرگراه 

و    یک  طریق  از  ای  منط ه   پهن  باند   اتصال  بهبود"(  AP-IS)  اقیانوسیه  و  آسیا  اطالعات  بزرگراه  طرح  هدف

اهداف   با  منسج   دریایی  و  زمینی  فیبر  شبکه  یک  در  که  است  آزاد  دسترسی   با  مرزی  های  زیرساخت  از  متراک 

 باند   اینترنت  قیمت  کاهش  ،  منط ه  در  توسعه  حال  در  کشورهای  برای   المللی  بین  باند   پهنای  افزایش  نهایی

 می باشد.  "منط ه در دیجیتال شکاف کردن پر  و پهن

اطالعاتی   ابرراه  ای  منط ه  همکاری  چارچو   سند   و   اقیانوسیه  و  آسیا   اطالعات  بزرگراه  به  مربوط  جامع  طرح

می   ناشی  زیر  ستون  چهار  از  که  را  مدت  بلند   عط   ن اط  و  ها  فعالیت  ،  اهداف  ،  انداز  چش   ،  اقیانوسیه  و  آسیا

 :  دهد  می شرح ، شود

 ."یکپارچه ای منط ه پهن باند  نوری فیبر زیرساخت اتصال افزایش": اتصال •

 های  سیاست   هماهنگی  و  اینترنت  ترافیک  تبادل  و  مدیریت  های  سیست   ارت ا":  شبکه  مدیریت  و  ترافیک•

 ای  منط ه  و  ای  منط ه  زیر  سط   در   همچنین  و  کشورها   داخل در  موثرتر  و  کارآمدتر  ای  شیوه  به  مربوطه

 . "شود می باندپهن  خدمات بهتر کیفیت به منجر که ،

 طریق  از  شده  ریزی  برنامه  موجود  ICT  های  زیرساخت  پذیری  انعطاف"  ت ویت:  الکترونیکی  پذیری   انعطاف•

 توسعه   برای  را  پذیر  انعطاف  های  زیرساخت  اهمیت  که  حالی  در  ،  شبکه  تنوع  افزایش  مانند   هایی  روش

 "کند  می  ایفا فاجعه ریسک  مدیریت و کاهش در ICT که مهمی ن ش و پایدار

نیازها   ت یید   ،  شود  همه  برای  فراگیر  رسیدست  ارت ا  به   منجر  که  محیطی "  از  حمایت:  همه  برای  باند   پهنای•

. "خشکی در محصور و یافته توسعه ، کمتر توسعه حال در کشورهای ویژه های چالش و

دیجیتال   ابریش    جاده 

2013  سال  در  که  است(  BRI)  این جاده  و  کمربند   عملی   ایده  مه   های  مولفه  از  یکی  دیجیتال  ابریش   جاده

چین   تاکنون.  شد   ارائه  اروپا   و  آفری ا  ، آسیا  در  کشور  70  حدود  در  همکاری   و  ارتباط  ت ویت  برای  چین  توس 

ساز وکار  از  نسخه  آخرین.  است  کرده  امضا  همکاری  نامه   توافق  دیجیتال  ابریش   جاده  ساخت  برای  کشور  16  با

جاده   ابتکار  طرح(.  2020- 2018)  است  جاده  و  کمربند   استاندارد  اتصال  مورد  در   اقدام  برنامه  ،  سازی  پیاده
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 عناصری   شامل  و   است  داده  گسترش  نوری  فیبر  کابل  نصب  روی  بر  را   خود  تمرکز   ابتدا  همان  از  دیجیتال  ابریش 

 . است بزرگ های داده و ابری رایانش ، هوشمند  شهر های پروژه مانند 

  کند   می همکاری  چین دولت  با  ESCAP  سازمان  ،    AP-ISاقیانوسیه    –آسیا    اطالعات  طرح بزرگراه  طریق  از

 اقیانوسیه   و  آسیا  وسیع  منط ه   در  و  BRI  های  داالن  امتداد   در  عضو  کشورهای  میان  در  را  جاده  و  کمربند   طرح  تا

  وابسته   اعضای  و  عضو   62  میان  در  را   خرید   و  فراگیری  میزان  تواند   می  چین  و   ESCAP  همکاری.  دهد   گسترش

ESCAP  از  پشتیبانی  و  دهد   افزایش  BRI همکاری.  کند   ت ویت  را  ESCAP  این  ذینفعان،  به  همچنین  چین  و  

  عضو   کشورهای  بین  تر  قوی  رواب   شامل   که  ،  BRI  و  AP-IS  ابتکار  بین  افزایی  ه   از  تا  دهد   می  را  امکان

ESCAP  اتصال.  شوند   مند   بهره  است  پایدار  توسعه  جهت  در  پیشرفت  هماهنگی  و  ICT  این   به  دستیابی  برای 

  ،   تر  گسترده  زیرساخت  توسعه  ،  داده  تبادل  ،  اطالعات  اشترا   ،  ارتباط  زمینه  زیرا   ،  است  مه   بسیار  اهداف

 فراه   BRI  های  داالن  امتداد   در   را  کشورها  و  ها  سازمان  ،  مردم  بین  اقتصادی  همکاری  و   ن ل  و  حمل  و  تجارت

 . کند  می

 و   چین  کریدور  در  همکاری  افزایش(:  BRI)  جاده  و  کمربند   ابتکار  برای  ICT  اتصال  مطالعه"  ،  ESCAP:  منابع

  موجود   ،(  بانکو )  بالیا  خطر   کاهش  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش   توس    شده  کار  م اله  ،  "میانه  آسیای

 . https://www.unescap.org/sites/default/files/ BRI.pdf در

 

 ساموآ  مسیر 

  بین  کنفرانس  سومین  را در(  SAMOA) بنام    سریع  یک طرح  در قالب جزایر کوچک  توسعه  حال  در  کشورهای

  مورخ  69/15 قطعنامه در کردند و تصویب 2014 سپتامبر در کوچک جزیره توسعه حال در کشورهای المللی

  مشخص   اقدامات   به   نیاز  شد. این طرح رسماج  ت یید   متحد   ملل  سازمان  عمومی  مجمع  توس   2014  نوامبر  14

  های  برنامه.  دهد   می  تشخیص  را  المللی  بین  پایدار  توسعه  برنامه  پیشبرد   و  SIDS  پایدار  توسعه  پیشبرد  برای

 از   وسیعی  طی   میان  در  پایدار  و  واقعی  مشارکت  طریق  از  باید   که  شود  می  انجام  چارچو   این  در  گرا  اقدام

 . شود اجرا ذینفعان

در این طرح .  کند   می  برطرف  را  توسعه  های  اولویت  و  نیازها  از  وسیعی   طی   SAMOA Pathway  طرح

 به   م رون  ،  مطمئن  ICT  زیرساخت  ایجاد  و  مناسب  مدرن  های  آوری  فن  به  دستیابی  که  است  شده  تصدیق

  توسعه   توانایی  SIDS  ،  قوی  دیجیتالی  ساختار  با.  دارد  پایدار  توسعه  به  دستیابی  در  اساسی   ن شی  ایمن  و  صرفه

  دستیابی   جهت  در  را  پیشرفت  و  کرده  ت ویت  را   دولتی  و مدیریت  الکترونیکی  دولت  سازوکارهای  و  ها   سیست 

 . کند  می تسریع مربوطه اهداف و پایدار توسعه اهداف به
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SDG  توسعه  اهداف  به  دستیابی  به  کمک  فعالیتهای  سریع  اجرای  تسهیل   منظور  به  SIDS  برای  ICTهمکاری  

 طور   به   SAMOA Pathway  اهداف  سمت  به  را  پیشرفت  مکانیس   این  که  رود  می  انتظار  و  است  شده  ایجاد

 SDG  خبرگان  . دهد   می  ارائه  را  گیری  تصمی   مه   ابزار  دو  SIDS  برای  ICTهمکاری  .  کند   تسریع  توجهی   قابل

ریزی   با برنامه  و  کند   اندازی  راه  را  الزم  خدمات  و  کرده  ارزیابی  را  آنها  وضعیت  تا   کند   می  کمک  SIDS  به

را   SDG  12  از هدف    پشتیبانی  در راستای  سرویس  150  از  بیش  سریع  اجرای   امکان  رایانه  کمک  به  قدرتمند 

کامالج   هوشمند   مراکز  ایجاد  شامل  این طرح است که  اجرای  روش  ،  کلیدی  ویژگی  سومین.  کند   می  فراه 

که عامل   دارند  را  مکانی  موقعیت  خاص  نیازهای  به  پاسخگویی   توانایی  که  است  جهان  سراسر  در  تخصصی

 است (  ریزی  برنامه  و  مشاوره)  اول   ویژگی  دو  مکان محور شامل  "آزمایشی"  های  ها   ایجاد.  هستند   محدودیت

(  های)  پورتال  دستیابی  و  اندازی   راه  ،  نهایی  مرحله  در  و  شود  می  فنی پشتیبانی  سازی  ظرفیت  و  آموزش  با  که

 . شوند  می پشتیبانی شده تولید 

14  مورخ  69/15  قطعنامه  ،  "SIDS (SAMOA)  سریع  اقدامات  مسیر"  ،  عمومی  مجمع  ،  ملل  سازمان:  منابع

 .https: // www  در  موجود  ،(  2014  دسامبر  A / RES / 69/15 ،  15)  2014  نوامبر

un.org/ga/search/view_doc.asp؟symbol=A/RES/69/15&Lang=E .

 ملل  سازمان  الکترونیکی   تجارت  گری داد و ستد و   تسهیل   مرکز 

 همکاری   و  هماهنگی  بهبود  برای(  UN / CEFACT)  متحد   ملل  سازمان  الکترونیکی  تجارت  تسهیل  مرکز

اداری  و  بازرگانی  ،  تجاری  سازمانهای  بین  در  اطالعات  و  خدمات  ،  تجاری   محصوالت  مبادله  زمینه  در  جهانی

سازی   ساده  طریق  از  را  المللی  بین  و  ملی  معامالت  تسهیل  وظیفه  مرکز  این  ،  خاص  طور  به.  است  شده  ایجاد

UN / CEFACT  ،  دهه  چندین   برای.  دارد   اطالعاتی  گردش جریان   و  فرامرزی  تجارت  های  رویه  هماهنگی  و

 .دیجیتال است های آوری فن از استفاده طریق از گری تسهیل ساز وکارهای و ها روش توسعه حال در

UN / CEFACT  سازمان   ،  جهانی   تجارت  سازمان  جمله  از  المللی  بین  سازمانهای  سایر  با  را  خود  فعالیتهای

 و  ملل  سازمان  الملل  بین  تجارت  ح وق  کمیسیون  ،  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  ،  گمر    جهانی

 استانداردهای  توسعه  در  انسجام  از  اطمینان  برای.  کند   می  هماهنگ  ملل  سازمان  توسعه  و  تجارت  کنفرانس

المللی   بین  کمیسیون  ،(  ISO)  سازی  استاندارد  المللی  بین  سازمان  با  UN / CEFACT  ،  الکترونیکی  تجارت

( NGO)  منتخب   لیردولتی  های  سازمان  و(  ITU)  دور  راه  از  ارتباطات  المللی  بین  اتحادیه   ،(  IEC)   الکتروتکنیک

. کند  می همکاری
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( GEMS) خدمات همراه    و   الکترونیکی  خدمات   مدل بلوغ  چارچو  

 : شود می گیری اندازه زیرشاخص سه در GEMS  بلوغ شاخص

 تلفن   های  برنامه   طریق  از  یا  آنالین  صورت  به  دولتی  خدمات  چه:  خدمات  بودن  پیشرفته  و  بودن  دسترس  در.  1

کانال  این  طریق   از  دولت  های  داده  هستند؟  پیچیده  چ در  دیجیتالی  خدمات  این  و  هستند   دسترس  در  همراه

 :از عبارتند  گیری اندازه معیارهای است؟  دسترسی قابل چ در ها

هر  آیا  اینکه  یعنی  -  همراه  تلفن  یا  پورتال  های  کانال  طریق  از  خاص  های  سرویس  شدن  دیجیتالی  سط   •

. است دسترسی قابل دیجیتالی صورت به  خاص فرایند  یک از مرحله

 . دارند  را دیجیتال تجربه سازی شخصی  امکان نهایی کاربران که ای درجه •

از  چ در نهایی کاربران شوند؟ می استفاده مکرر چ در  دیجیتالی خدمات این: خدمات از رضایت و استفاده. 2

:از عبارتند  گیری اندازه معیارهای هستند؟ راضی تجربه این

 . دار اولویت دیجیتالی خدمات برای همراه تلفن  و پورتال های کانال از استفاده سط  •

.شکایات تعداد و کاربران بررسی براساس ، دیجیتال خدمات این از نهایی کاربران رضایت •

کاری  چه  دیجیتال  خدمات  از  شهروندان  نحوه انتخا   از  بخشی  آگاهی  برای  ها  دولت:  عمومی  رسانی  اطالع.  3

معیارهای  اند؟  کرده  پشتیبانی  دیجیتالی  خدمات  این  از  استفاده  در  دهندگان  رای  از  چگونه  آنها  اند؟  داده  انجام

:از عبارتند  گیری اندازه

 . دیجیتالی خدمات با همراه بازاریابی های برگزاری کمپین •

طریق از پشتیبانی  ، زنده چت مانند  -  دیجیتال خدمات از استفاده در پشتیبانی به کاربران دسترسی میزان •

ارایه سواالت متداول پرتکرار یا الکترونیکی پست
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حوزه کارائیب   و  التین   آمریکای   الکترونیکی  دولت   رهبران   شبکه 

ارت ای   برای  2003  سال  در(  Red GEALC)  کارائیب  و  التین  آمریکای  الکترونیکی  دولت  رهبران  شبکه

 ها  دولت ه  سط  بین همکاری. شد  تاسیس منط ه کشورهای بین تخصص تبادل همکاری های ه  سط  و

 کند.  می فراه  را کشورها به مربوط دانش انتشار  و تولید  امکان

اطالعاتی   بانک  عمومی، ایجاد  خدمات  شدن  از جمله دیجیتالی  گوناگونی  سازوکارهای  طریق  از  همکاری  این

 م امات   برای  آموزشی   های  دوره  ،  الکترونیکی  دولت  جوایز  اهدای  برگزاری مراس   ،  الکترونیکی   دولت  تخصصی

 .شود می تسهیل مجازی های کارگروه و الکترونیکی دولت

Red GEALC  سایر  از  کارشناسان  مدت  کوتاه   بازدیدهای  از  تا  کرده  ت سیس  را  ه  طرازی  همکاری  صندوق 

 کشورها  سایر  در  الکترونیکی  دولت  کار  نحوه  از  کارشناسان  که  است  این  هدف.  کند   پشتیبانی  منط ه  کشورهای

 هزینه   Red GEALC  ،  مبادالت  این  برای.  کنند   اجرا  خود  کشورهای  در  را  کننده  امیدوار  اقدامات  و  شوند   آگاه

های   هزینه  دولت  و  کند   می  ت مین  را   متخصصین  ح وقی   حق مشاوره  دولت  ،  کند   می  ت مین  را  سفر  های

16  تعداد  2018  سال  در  Red GEALC  ساالنه  نشست  جدیدترین  در.  کند   می  نیز ت مین  را  محلی  اقامتی



 سوم: چالش های منط ه ای و فرصت ها   فصل 
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 همکاری  تسهیل   در  Red GEALC  کار  بیشتر  ت ویت  برای  حوزه کارائیب  کشور  6  و  التین  آمریکای  کشور

 . کردند  امضا را پاناما بیانیه  ، منط ه در مربوطه دولتی م امات بین الکترونیکی دولت

 (./) http://www.redgealc.orgRed GEALC سایت و : منابع

 

 ها  توصیه  و   گیری  نتیجه 

  در .  دارد  وجود  پوشانی  ه   چند   هر  ،  است  متفاوت  دیگر  منط ه  به  ای  منط ه   از  دیجیتال   تحول  های  اولویت 

  مورد   دو  و  است  باز  دولت  های  داده  و  دیجیتال  اقتصاد  ،  دیجیتال  تجارت   شامل  ها   اولویت  این  ،  ECA  منط ه

  و حمل و تجارت تسهیل. شوند می گرفته نظر در ESCWA منط ه  در ای منط ه  اصلی های اولویت نیز  اخیر

  ESCAP  منط ه  در  که  حالی  در  ،  است  ECE  عضو  کشورهای  در  فناوری  سازگاری  اصلی  کانون  همچنان  ن ل

.  است   فوری  اولویت  یک  ،  ها  حل  راه  ارائه  بر  الکترونیکی  دولت  و  ICT  توسعه  به  توجه  با  بالیا  خطر  کاهش

 عملکردهای (  تدریجی  نه  و )  بزرگ  م یاس  در  سازی  دیجیتالی   سمت  به  بیشتر  ECLAC  منط ه  در  ها  اولویت

 . است متمایل کشورها همه در استراتژیک اجرای های  برنامه تصویب و عمومی  بخش اصلی

 اهمیت  و  است  آنها   به  پاسخ   و  توسعه  های  چالش  از  بازتابی  ای  منط ه  سط   در  دیجیتال  تحول  های  تالش

  بیان   2030  برنامه عمل  در  که  همانطور.  کند   می  برجسته  پایدار  توسعه  از  جنبه  هر  در  ت ریباج  را  سازی  دیجیتال

 تسریع   برای  زیادی  پتانسیل  دارای  جهانی  پیوستگی  به   و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  گسترش"  ،  است  شده

  های   نوآوری  که  همانطور  ،  است  دانش  جوامع   توسعه  و   دیجیتالی  شکاف  بردن  بین  از  برای  ،  انسان  پیشرفت  در

 97( .15 بند )" انرژی و پزشکی  مختل  مناطق در فناوری  و علمی

 الکترونیکی   دولت  توسعه  از  هایی  زمینه  یا   ها  جنبه  که   دهد   می  نشان  منط ه  های  فرصت  و  ها  چالش  بررسی

  موارد   این  ها  دولت  همه  ت ریباج .  دهند   می  تشکیل  را  جهانی   کانونی  ن اط  اساساج  که  دارد  وجود  دیجیتال  تحول  و

  گیرند  می  قرار  توجه  مورد  ای  منط ه  یا/    و  ملی  های  استراتژی  و  ها  برنامه  چارچو   در  که  مناط ی  عنوان  به  را

 زیر   موارد  شامل  منط ه  در  دیجیتالی  توسعه  های  فرصت  یا  ها  چالش  با  مرتب   های  زمینه.  اند   کرده  شناسایی  ،

 :  است

 . نهادی های ظرفیت و( رهبری تعهد ) سیاسی  اراده( ال 

   اتصال و فناوری انتشار(  

  ؛ دیجیتال اقتصاد و دیجیتال تجارت( ج

   ؛ جمعیت مشارکت میزان و ها داده فراگیری ، باز های داده( د

  ؛ دیجیتال های مهارت( ه

http://www.redgealc.org/
http://www.redgealc.org/
http://www.redgealc.org/
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  جنسیتی شکاف  و اقتصادی سازی  توانمند ( و

و   دهند  می  تشخیص   را  مناطق  این  اهمیت  SIDS  و  ها  LLDC  ،  ها  LDC.  شهرنشینی  و   هوشمند   شهرهای(  ز

 .  شوند  می مربوطه های فعالیت درگیر  امکان حد  در

ICT  توسعه  با   مرتب   تر  اساسی  های  چالش  با  همچنان  خاص  های  موقعیت  در  کشورها  از  بسیاری  ،  حال  این  با

 می  م ابله  دیجیتالی  شکاف  و   ها  زیرساخت  ،   امنیت  ،  اتصال  ،  بودن  صرفه   به  م رون  جمله  از  سازی  دیجیتال  و

 . است  المللی بین جامعه اولویت در هماهنگ مشارکت و  تالش طریق از ها چالش این  رفع. کنند 

-PRIDA ،  AP  ،  هوشمند   آفری ای.  کند   می  برجسته  را  کننده  امیدوار  ابتکارهای  از  تعدادی  همچنین  فصل  این

IS  ،  دیجیتال  ابریش   جاده  ،  SAMOA Pathway ،  D4D ،  SPECA ،  UN / CEFACT ،  Red GEALC

 ظهور   شاهد   ای  منط ه  گفتگوی  تاالرهای  و  ها   شبکه  از  بسیاری  و  الکترونیکی  رهبری  برای  ESCWA  ابتکار   ،

طریق  از  وجه  بهترین  به  دیجیتال  تحول  با  مرتب   های  فرصت  و   ها  چالش  اینکه  .در   هستند   رشد   این

. شود  می حل  ای منط ه درون و ای منط ه بین همکاری

،   شود  می  ادلام   متحد   ملل  سازمان  ای  منط ه  های  کمیسیون  از  که   کیفی  ای  منط ه   بین  تحلیل  و  تجزیه

سیاسی  تعهد   اساس  بر  که  شود  می  انجام  ای  منط ه  های  همکاری  ت ویت   برای  هایی  تالش  که  دهد  می  نشان

 :است زیر های زمینه در اقدامات و ها سیاست ، ها استراتژی همسویی از اطمینان برای فعلی قوی

 ؛ ( BRI ، D4D ، PRIDA/  دیجیتال ابریش  جاده  ، AP-IS) همکاری قابلیت و اتصال •

 ؛( ESCWA/  باز های داده متعدد ابتکارات ؛ Data Republica / ECLAC) باز دولت •

 در   دیجیتال  اقتصاد  و  دیجیتال  ID  های  استراتژی)  دیجیتال  تجارت  و  دیجیتال  اقتصاد  ،  دیجیتال  شناسایی  •

؛( UN / CEFACT  ؛ آفری ا

 (.اروپا/   D4D ؛ آفری ا /  PRIDA) نظارتی های چارچو  •

رشد  برای  که   دیجیتالی  های   استراتژی  و   است  شده   انجام   که   ای  منط ه  و  ملی   سازی  دیجیتالی  های   تالش

توسعه   ایجاد  برای  جدید   های  آوری  فن   پتانسیل  از  استفاده  برای  قوی  تعهدی  ،  است  توسعه  حال   در  آینده

ای   منط ه  بین /    ای  منط ه  بین/    ملی  یکپارچه  رویکرد  ،  است  پیش  در  طوالنی  راه  یک  اگرچه.  است  پایدار

و   مت ابل  وابستگی  افزایش  از  دوره  این  در.  است  نشسته  ثمر  به  مناطق   از  بسیاری  در  دیجیتال  تحول  برای

 های  مشارکت  و  دیجیتال  همکاری  ت ویت  ،(  است  دیجیتال  فناوری  پیشرفت   از  ناشی  عمدتاج  که)  سریع  تغییرات

 .است مربوطه های فرصت و ها  چالش به رسیدگی برای راه بهترین مرزی



 

 

 
 

 در شهرها و سکونت یمحل  یکیتوسعه دولت الکترونچهارم: فصل  

 ی انسان  یگاه ها 

 

 م دمه 

اطالعات    یجوامع را مختل کرده است. فناور  ی و سازمانده  یسنت  یها  وهی شکارایی    ی،و توسعه فناور  ینوآور

ارتباطات ) ، ن ش    ردیگ  یجامعه مورد استفاده قرار م  ی( که اکنون به طور گسترده در تمام بخشهاICTو 

ب  یمهم   شیافزا  یبرا   تواند   یم  ICTتوافق گسترده وجود دارد که    کیدولتها و مردم دارد.    نیدر تعامالت 

و   تیشفاف  ، ارت ایاز مردم  یادیبه تعداد ز  ی، دسترس  یعموم  ینهادها  ییاارائه خدمات ، بهبود کار  تیفیک

الکترون  لی، تسه  ییپاسخگو ا  یکیتعامل و مشارکت  با  ، فن آور  نیو کاهش فساد استفاده شود.  به    یحال 

 ار یبس  نیشود. بنابرا  یم  یضرور  "تالیجی مداوم موج د  بیتع "در ادامه آن  سرعت در حال تکامل است که  

 ی و چگونگ  شدن   یدر جهان  ICTتر از ن ش    قیدر  بهتر و دق  جادیا  یبرا   اتی تح انجام یک  مه  است که  

 ژهیو  تیاهمبا  به اهداف توسعه خود    یابیدست  یبرا  تالیجید  یاز فناور  یسسات عموممو استفاده بهتر دولتها و  

 . انجام شود یا

 یکنند. ادلام فناور  یدر همه سطوح استفاده م  یدولت  تیریمد   تیت و  یبرا  تالیجید  یها  یدولت ها از فناور

  نهیرا ساده و به  یداخل  یتواند ارائه خدمات را گسترش داده و بهبود بخشد ، روندها  یاطالعات و ارتباطات م

با نهادها و مسائل   یو محل  یمل  سط روش در    نیچند   قیدهد تا از طر  یامکان را م  نیا  شهروندانسازد و به  

حال ،   ن یشود. با ا  یاز آن ک  م  ایشود و    یگرفته م  دهیبعضاج ناد  یدولت محل  ت یشوند. اهم  ریدرگ  یعموم

دانند که   یم   یبه خوب  یالملل  نیب  یبرجسته شده است ، سازمانها  یشهر  د یهمانطور که در دستور کار جد 

 است.  مه  یمل یبه اندازه دولتها استهایس یجراو ا  یدر تعر  یو محل یفرع  یسه  دولتها

 ی اریکنند. بس  یاهداف مختل  است بال م  یبرا  تالیج ید  یها  یاز فن آور  یا  ندهی به طور فزا  یمحل  یدولت ها

  اتیتوانند جزئ  یها م  ی کنند. شهردار  یاستفاده م  ی و انتشار اطالعات عموم  اطالع رسانی  یبرا  ICTاز آنها از 

(  ی تعامل با دولت محل   ی سازوکارها  ملهروزمره و خدمات ارائه شده )از ج  اتیمربوط به برنامه ها و اهداف ، عمل

  ی استفاده کرد. شهرها م   زیارتباطات ن  ی توان برا  یم   یتالیجید  یعامل ها  ست ی را به اشترا  بگذارند. از س
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مخاطبان گسترده تر )و اللب به طور خاص   انیرا در م  یمحل  یخالقانه بپردازند و گردشگر  یابیتوانند به بازار

کند    یم  یباز  ارکتارتباطات و مش  لیدر تسه  یاطالعات و ارتباطات ن ش مهم  یرهدفمند( ارت ا دهند. فناو

ی ریگ   یتعامل و مشارکت داشته و به تصم  یسازد تا با حکومت محل   ی را قادر م  نفعانیاز ذ  یع یوس   یو ط

د آور   یخود را به دست م  ی جا  یمحل  یها  نهیچند جانبه در زم  ت یکمک کنند. مالک   یرمست یل  ای   یمست 

کند تا در   یمختل  فراه  م   گرانیاز باز  یعیوس   یط  یرا برا  یگسترده تر  یفرصت ها  یساز  تالیجید  رایز

ی محل   یارائه خدمات به دولتها  یبرا  ICTشوند. استفاده از    ریدرگ  استیس  یمشورت  یندهایهر جنبه از فرا

از راه دور با مردم و ارتباط   املآنها را کاهش دهند ، تع  یرا ساده کرده و بار ادار  اتیکند تا عمل  یکمک م

 شیافزا  ستیز   یمح  یدوستانه برا  یرا به روش  یکل  ییکند و کارا  یم   لیکارآمدتر را تسه  یو همکار  یداخل

دهد.  یم

تیدولت دوم را در موقع  نیکه ا  -داشته باشند    یمحل   یبا دولت ها  یتر   یدارند تعامل مست   لیمردم تما

به جوامع    ی کینزد  نیدهد. ا  یقرار م  شهروندان  یها  ینگرانرفع  و    ازها یبه ن  ییپاسخگو  یبرا  یمنحصر به فرد 

و رفاه   یزندگ  تیفیک  ندر باال برد   د یبا  یمحل  یاست که دولتها  ی ن ش   رامونیگفتمان پ  یهسته اصل  یمحل

در آنچه در جوامع    شتریکنند ، داشته باشند. مردم معموالج ب   یم  یآنها زندگ  ییقضا  یکه در حوزه ها  یافراد

اتفاق م  یمحل ، ز  یم  یگذار  هیافتد سرما  یآنها  یکه زندگ  یبا مسائل  مست یما  یمحل  یدولت ها  رایکنند 

برخورد   یشهر  تیریو مد   یمانند آموزش ، خدمات اجتماع  یمناط   ردهد د  یقرار م  ریروزمره آنها را تحت ت ث

ی مشخص  جیشود که نتا  یفرصت داده م   نیا  یوجود دارد و به ساکنان محل  تیکنند. احساس تعلق و مالک  یم

مشاهده کنند. یمحل یخود با دولت ها یریرا از تعامل و درگ

کنند. در    یمراجعه م ) شهرداری ها(   ی محل یمشکالت به دولتهااطالعات و حل دریافت  یبرا ماجیمردم مست 

 شتریخواهند ب  یآنها م  رایشوند ز  کیخود نزد  یکنند تا به م امات محل  ی، ساکنان تالش م   یشرا  یبرخ

ی اطالعات   ه وجود دارد. مردم ممکن است ب  رکنسه    نیا  نیب  کیرابطه نزد  کیشوند. لالباج    یمسائل عموم  ریدرگ

در    ماجیشوند و مست رفع مشکالت خود با استفاده از خدمات دولتی   ریدرگ  شتریبتوانند ب  کهداشته باشند    ازین

حل مشکالت مشارکت کنند.

و   ها  تیبر اولو  شتریبآن    د یت ککار سیاستی با اولویت سط  باال بوده و    در دستور  یکیتوسعه دولت الکترون

ی رشد و اثربخش   یابیارز  ،اتیو نشر  یالملل   نیو ب  یمنط ه اطرح های  از    یاریبس  می باشد.   یمل  ی ها  شرفتیپ

الکترون ا  ینشان م  یکشور  طوحرا در س  یکی دولت  ها    نیدهند.  به گزارشات  نمونه  توان  دولت    یبررسمی 

دولت    یبررسگزارش    ،  اروپا  هیاتحاد  ی کیدولت الکترون  اری، معتاکنون    2001از سال  سازمان ملل    یکیالکترون

ی جهان  یابیارزاشاره داشت. گزارشات  هر کشور    ی( براOECDو توسعه )  یاقتصاد  یسازمان همکار  تالیجید

توس  دانشگاه استنفورد ، شاخص    ینوظهور شامل شاخص هوش مصنوع  یها  یفناور   نهیدر زمتخصصی تری  

از  باز    یداده ها  ش، سنج  یباز بانک جهان  یداده ها  یآمادگ  یابی آکسفورد ، ارزدانشگاه  از    AIدولت    یآمادگ
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اشاره    OECDدولت آزاد    یباز و گزارش داده ها  یداده ها  یشاخص جهانارزیابی  و  ،    یشبکه جهان  ادیبن

 داشت. 

وجود دارد ، اما   یملدر سط     یکیدر توسعه دولت الکترون  شرفتیپ  یابیارز  یبرا  یکامالج خوب   یها  س یمکان

از    یاست. شهرها اساساج مجموعه اقلیل    باجیاست و ت ر  هیدر مراحل اول  یمحل   یک یبلوغ دولت الکترون  یابیارز

وان حس  ت  یدر آن م  کههستند    مجموعه هاییهستند و    یو فرهنگ  ی، اقتصاد  ی، اجتماع  یانسان  یشبکه ها

 ت ی حما یرا که از انسجام و توسعه اجتماع  یعموم  یندهایتوان فرآ یتعلق و انسجام را پرورش داد و در آن م 

دولت    نیحضور آنال  یابیبه ارز  شتریب  د یمنظور ، با  نیا  یکرد. برا  و اثربخش ترو کارآمدتر    نهی کنند ، به  یم

ن ش    ی،ابیارز  ین طه شروع منط   کیتوجه شود.    ی کیدولت الکترون  یاساسهای  جنبه  با  در شهرها    یمحل

 ی ک یدولت الکترون  ی وکار اصل  به عنوان ساز  یشهر  یپورتال ها   ی شهرها به عنوان ارائه دهنده خدمات و بررس

است. ییها نهیزم نیچنایندر 

در سراسر جهان ،   ی، ارتباطات و خدمات عموم  یاطالع رسان  یبرا  یمه  محل  ی مجازیبا تمرکز بر کانال ها

ارز  جینتاگزارش  فصل    نیادر   الکترون  های  پورتال  یابیمطالعه  از   یشهرها  یکی دولت  با استفاده  را  منتخب 

 ی شیآزما  عهمطال   کی به عنوان    2018روند در سال    نی . امی شود( ارائه  LOSI)  یمحل   نیفهرست خدمات آنال

 ارزیابی   به   کمک  برای  را   شواهد   بر  مبتنی  های  داده  تا  کند   می  تالشر آلاز شد و   شه  40پورتال ها در    یابیارز

پاسخ  فصل با هدف پرداختن به    نیبه طور خاص ، ا  دهد.  ادامه  محلی  الکترونیکی  دولت   توسعه  در  پیشرفت

 است:   ریز ی یسواالت تح 

است؟  ونهشهرها در سراسر جهان چگ   نیحضور آنال  یفعل تیوضع-

، ارائه محتوا و خدمات و   یفن آور  یها  یژگیشهرها از نظر و  نیآنال  یدر حال حاضر سط  بلوغ درگاه ها-

ست؟یچدرگیرشدن شهروندان در رفع مشکالت  و  یمشارکت  یوکارها ساز

گزارشه نسخه    2018سال    مانند  ا  2020،  نت  ن ی)دوم(  نهادها  نیب  کینزد  یهمکار  جهیمطالعه   ی بخش 

ی اتی( و واحد عملUN DESAسازمان ملل متحد )  یو اجتماع  یوزارت امور اقتصاد  تالیجیو دولت د  یعموم

شان فصل ن  نی. امی باشد   (UNU-EGOV)  استیبر س  یمبتن  یکیدانشگاه ملل متحد در مورد حکومت الکترون

بزرگ    یشهرها  نیاست که در حضور آنال  یمحل  یکی دولت الکترون  یابیارز  یاز تالش مداوم برا  یدهنده بخش 

نشان داده شده است. 

 ت یت و  ،حاضرگزارش  شد. هدف از چاپ   و بازخورد مثبت قابل توجه  د ی عالقه شد  جادی انتشار چاپ اول باعث ا

 ن ی اساس ابر  .  کند   یکمک م  یمحل  یکیبه بهبود دولت الکترون  یشهر  یپورتال ها  یابی مفهوم است که ارز  نیا

فاکتور "  کی به    یابیارز  نی . بنابراابد یتواند بهبود    ی، نم  ستین  یابی ارز  ای  یریقابل اندازه گ  یزیکه اگر چ  دهیا

از   یگسترده ا   یط  د یآل با  دهیشود  که در حالت ا  یم  لیتبد   نیارائه خدمات آنال  "در توسعه  تیمه  موف 
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پورتال    ییو محتوا  یفن  یه  جنبه ها   LOSI.  را در خود داشته باشد   کننده  لیتسه  یاز جمله فناور  ها    یژگیو

کند.  یم  یریآنها را اندازه گ قیموجود از طر یکیالکترون ارکتو ابتکارات مش  ی کیها و ه  خدمات الکترون

شهر در مناطق مختل  جهان بود.    100شد و شامل    یبند   اسیم   یابیارز   نی، ا  2020  گزارش ارزیابی سالدر  

به   یابیدست  یدر حال تکامل برا  یها  یفن آور  قیتلف  یساز  نهیخدمات و به  تیفیدامنه و ک  شیبه افزا  ازین

در حال    یحل و م  ی مل  یدهد. دولت ها   ی خود سوق م  نیهدف ، دولت ها را به سمت بهبود حضور آنال  نیا

ادلام جوامع  هستند ، از جمله شامل    یدر ارائه خدمات عموم   ICTارائه شده    یایاز مزا  یریبهره گ  یتالش برا

به   بیست و چهار ساعته  یتر و دسترس  ی، ارائه خدمات شخص  یو اثربخش   ییکارا  شی، افزا  شتریب  یاجتماع

 خدمات. 

اطالعات در  درج  تکمیل و    یتعداد درخواست ها برا  شیهمراه با افزای  کیبه توسعه دولت الکترون  ندهیعالقه فزا

شده    یابیارز  یرا بر آن داشت تا تعداد شهرهاارزیابی   نی، سازمان دهندگان ا  یمحل  یکیدولت الکترونارزیابی  

ار یتعداد بس  یابیارز  رایاست ، ز   دهمثبت بو  شرفتیپ  کی  نیدهند. ا  شیرا افزا  2020سال    ینظر سنج  یبرا

را به همراه دارد:  ریزهای ایزا، ماز درگاه ها یشتریب

ی محل یکیبلوغ دولت الکترون تیوضعبهتر  امکان نمایش و تر گسترده پوشش •

می   اجازه  تر  گسترده  برداری  نمونه  با  جهان  سراسر  در   محلی  الکترونیکی  دولت  از  تر  کامل  و  جامع  تصویری  •

فرصت   و  مشکالت   ،  ها  چالش   بهتر  شناسایی  برای  فرصت   و  سازگارتر  تحلیل  و  تجزیه  ،  تر  دقیق  بینش  دهد 

پیدا شود.  (دارد وجود جایی که واگرایی در و) شهرها مشتر  های

جهان   سراسر  در  محلی   های   دولت  آنالین  حضور  از  شواهد   بر  مبتنی  تر  گسترده  تحلیل  و  تجزیه  برای   فرصتی  •

بهبود فراه  شود.  برای نیاز مورد مناطق  شناسایی توانایی و تولید  م ایسه برای ظرفیت افزایش با ،

آموخته شده را به   یخو  و درس ها  ی ها  وهیتوانند ش  یمتخصصان که م خبرگان و  از    یشبکه ا  جادیا  •

اشترا  بگذارند. 
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LOSIسط  هر در شهرها درصد  و تعداد 4.1 شکل

LOSIسط  اساس بر شده ارزیابی شهرهای توزیع 4.2 شکل
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 ملی  درآمد  های گروه و LOSI سط  براساس شهرها تعداد 4.3 شکل

 

 

 (شهرها  درصد  و تعداد. ) واگرایی و همگرایی: OSI و LOSI سط   4.1 جدول

 Very high OSI 2020 High OSI 2020 Middle 0SI 2020 Low OSI 2020 

 
Very high LOSI 2020 

13 

(15.1%) 

1 

(1.2%) 

 
None 

 
None 

 
High LOSI 2020 

12 

(13.9%) 

4 

(4.7%) 

 
None 

 
None 

 
Middle LOSI 2020 

9 

(10.5%) 

16 

(18.6%) 

8 

(9.3%) 

 
None 

 
Low LOSI 2020 

 
None 

11 

(12.8%) 

12 

(13.9%) 

 
None 

 

 شهر  الکترونیکی  دولت های درگاه در LOSI های شاخص اجرای 4.4 شکل
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شهری های درگاه  در فناوری های شاخص اجرای 4.5 شکل

شهر  های  درگاه در محتوا  تهیه های شاخص اجرای  4.6 شکل
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LOSIگروه  زیر هر در پیشرو شهرهای  4.2 دولج

مشارکت و نامزدی ارائه خدماتارائه محتوافناوری

رتبه شهررتبه شهررتبه شهررتبه شهر

1مادرید 1مادرید 1مادرید 1توکیو

1پاریس 2نیویورک 1نیویورک 2مادرید 

1هلسینکی 2تالین1پاریس 2نیویورک 

4بوگوتا4استکهلم 1سئول 2سئول 

4مسکو5بوئنوس آیرس 1لندن2شانگهای 

4برلین 6دبی 6استکهلم 2لندن

4ورشو7بوگوتا6بوئنوس آیرس 2تورنتو

4تورنتو8پاریس 6برلین 2کواالالمپور 

4لیسبون 8مسکو6سائوپائولو2کابل 

10رم10شانگهای 10تالین10تالین

10استانبول 10رم10مسکو10پاریس 

10مکزیکو سیتی 10بروکسل 12بوگوتا10مسکو

10سئول 13برلین 12شانگهای 10استانبول 

10سائوپائولو13استانبول 12استانبول 10رم

15نیویورک 15مکزیکو سیتی 12تورنتو10سائوپائولو

15استکهلم 15ورشو16رم10بروکسل 

15شانگهای 17هلسینکی 16بروکسل 10دبی 

15بروکسل 17ریاض 16دبی 10آمستردام

15لندن19سئول 16هلسینکی 10لیسبون 

15سیدنی 19لندن16پراگ 10آلماتی

15کیف 19آمستردام16ژوهانسبورگ 10ریاض 

22تالین19آتن16توکیو10بانکوک 

19گوایاکیل 16سیدنی 10بلگراد 

19سانتو دومینگو
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 نمونه هایی موفق از مدیریت هوشمند: 

برزیل: شهر سائو پائولو، مدیریت موثر پسماند 

آوری   جمع  جدید   سیست   در قالب   (CTR-E) زباله  الکترونیکی  ن ل  و  حمل  سامانه کنترل  در  نام   ثبت  اکنون

 و   نظارت  است. برای  اجباری  پائولو   سائو  در  مست ر  های  شرکت  کلیه  برای  ،  شهر  در  جدید   فناوری  با  زباله

،   حمل  ،  دفع  که  مثال کسانی  هستند   شهری  نظافت  سیست   از  بخشی  که  خصوصی  ذینفعان  کلیه  ردیابی

 ظروف  ،  کنند، تجهیزات  می  منت ل    نهایی  م اصد   به  یا  و  دهند   می  انجام  را  جامد   های   زباله  بازیافت  یا  جابجایی

 .  است شده  پسماند ایجاد مدیریت برای استفاده مورد امکانات و

کسی   نیز چه  و  کنند   می  تولید  زباله  م دار  چه  که  کنند   اعالم  و  کرده  تکمیل  را  الکترونیکی  فرم  باید  ها  شرکت

 نیز (  کوچک    کارآفرینان  حتی )  خصوصی  خدمات  دهندگان  ارائه.  کنند  می  استفاده  آن  دفع  و  حمل  برای  را

 زباله   نهایی  م صد   و  حرکت  ،  حج   ،  منابع  ردیابی  و  شناسایی  برای  شهر   این.  کنند   نام  ثبت  این سیست   در  باید 

،   کانتینرها  روی QR کدهای  و  تخصصی  افزارهای  نرم  ،  هوشمند   تلفن  های  روی برنامه  فناوری  از  جامد   های

است   آمده  دست  به  سیست   طریق  از  که  دقیق  نظارتی  های  داده.  کند   می  استفاده  ها  کامیون  و  ها  کمپرسی

طریق  از  جزئی  طور  به  را  پسماند   تصفیه  های  حل  راه  و  ساده  را  عملیات  تا  دهد   می  امکان  شهرداری  م امات  به

 .کنند  بهینه بازیافتافزایش  و مجدد  استفاده

 نظارت   طریق  از  را  مشتری  کارآمد   مدیریت  که  شود   می   مند   بهره  این سیست    از  نیز  زباله  شخصی   ن ل  و  حمل

سفر   به  مجاز  که  زباله  ن ل  و  حمل  ن لیه  وسایل  همه  و  آنها  تجهیزات  جغرافیایی  مکان  روی  بر  موثر  کنترل  و

به   موظ   حاضر  حال  در  زباله  بزرگ  تولیدکنندگان  که  آنجا  از.  کند   می  تسهیل  هستند   عمومی  های  جاده  در

 مدیریت   خصوصی  نهادهای  تعداد   ،  هستند   زباله  دفع  و  تصفیه  ،  ن ل  و  حمل  برای  خود  های  هماهنگی  انجام

 .اند  کشیده فلک  به سر رسمی مجوز مت اضی  پسماند 

دفع   را  خود  های  زباله  چگونه  که  بودند   داده   اطالع  شهرداری  به  شرکت  16000  ف     ،  سیست   اجرای  از  قبل

-CTR معرفی سامانه  با. بودند  شهر در زباله آوری جمع  به مجاز رسماج ن ل  و حمل  از نفر 80 ف   و  کنند  می

E  ،  یافت  افزایش  شدت  به  مشالل  نام  ثبت  تعداد  .CTR-E  پردازش   را  نام  ثبت  438،000  از  بیش  حاضر   حال  در 

در  زباله  کانتینر  25000  از  بیش.  ن ل  و  حمل  های  شرکت  و  تجهیزاتی  های  شرکت  جمله  از   است  کرده

در  و  زمان  هر  در  توانند   می  که  دارند   را  شناسایی محل جغرافیایی  قابلیت  اکنون  و  اند   شده  ثبت   شهرداری

 از  و  نباشد   ها   خیابان  معرض دید در  در  زباله  های  کیسه  شود  می  باعث  اقدامات  این.  منت ل شوند   لزوم  صورت

 موذی جلوگیری شود.  جوندگان آلودگی و ازدیاد  از طریق این
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 چت بوت راماس     ،  دبی امارات متحده عربی:  

ت است که از هوش مصنوعی برای تعامل  ااولین سازمان دولتی در این امار(  DEWAبرق دبی )آ  و  اداره  

که یک   شد راه اندازی    DEWA Rammas  2017مست ی  و بی درنگ با مشتریان استفاده می کند. در سال  

چت بوت آنالین است که می تواند با مشتریان ارتباط برقرار کند و به پرس و جوهای آن ها به دو زبان عربی  

و تشویق    DEWAدفاتر  مراجعه کنندگان  درصدی تعداد    80با هدف کاهش    طرح  پاسخ دهد. این    و انگلیسی

به جهت افزایش است.  )دبی هوشمند(  اسمارت دبی  طرح  ایت از  بیشتر استفاده از کانال های هوشمند برای حم

و    از هوش مصنوعی در همسویی با چش  انداز خود برای تبدیل شدن به یک ابزار نوآورانه  DEWAکارائی ،  

 سط  جهانی پشتیبانی می کند. ی در پایدارتر عمل 

تمامی  کارمند مجازی  به عنوان یک    Rammas  سیست ،DEWAاز طریق برنامه هوشمند    هنگام دسترسی

دگیری و در  نیازهای خود  توام یابالفاصله در حالی که  را  پاسخ به مشتریان  کرده و  ت در دسترس عمل  اساع

بر اساس    و  تجزیه و تحلیل این استعالم و سوال هست می باشد انجام می دهد . بر اساس  بر اساس استعالم  

در اختیار کاربر قرار می    با سهولت را  سخ دقیق و ساده  پادر شبکه هوشمند ،  داده ها و اطالعات در دسترس  

 دهد. 

-https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/dewa-digitalدبی )آ  و برق منابع: و  سایت اداره 

journey/rammas ) ؛ 

 .Rammas https://www.dewa.gov.ae/en/rammasچت بوت 

 

 واقعی   زمان   در   یک تراف  چین: شهر هانگ زو، مدیریت 

.  کند  می  مدیریت  را  خود  ترافیک  ،  ( Big Dataبزرگ )  های  داده  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از شهر هانگ زو،

  اختصاصی   های  الگوریت   از   و  کرده  تحلیل  و  تجزیه  رایانه  ابر  یک   را در  آوری شده  اطالعات جمع  سرور  ها  میلیون

 تحلیل   و  تجزیه   از  استفاده  با.  کنند   می  استفاده  ترافیک  های  جریان  بهبود   و  ترافیک  های  سیگنال  مدیریت  برای

  ای   جاده  تصادفات  ،  ازدحام  کاهش  به  شهری  ترافیک  هوشمند  سیست   ،  مصنوعی  استفاده از هوش  داده ها و

 .است کرده کمک  میزان جرم و

  حوادث   ترافیکی  مدیریت  سیست .  کنند   می  کنترل  را  ترافیکی   شرای   زمان  هر  در  شهر   سراسر  های  دوربین

  تا  ادلام  را  هشدار  های  داده  و  اینترنتی  های  داده  و  داده   تشخیص  ویدئویی   های  فیل   از  را  ازدحام  و  رانندگی

  دهد می  رخ ای  حادثه وقتی . بازخورد مناسب را ارائه دهند  و در   را  شهر  سط  در  ترافیکی حوادث بالفاصله

  بر   ترافیکی  های  جریان  و   شود  می   داده  اطالع رسانی و هشدار  سرعت  ای و ترافیکی به  به مسئوالن جاده  ،

 به  را یکپارچه اعزام دستورات سیست  ،  خودرو  اعزام هوشمند فناوری از استفاده با. شود  می کنترل آن اساس

https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/dewa-digital-journey/rammas
https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/dewa-digital-journey/rammas
https://www.dewa.gov.ae/en/rammas
https://www.dewa.gov.ae/en/rammas
https://www.dewa.gov.ae/en/rammas
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سیست    این  سپس.  کند   می  صادر  ضروری  ن لیه   وسایل  سایر  و  نجات  و  نیروهای امداد  ،  نشانی  آتش  ،  پلیس

را در مسیر   بالمانع  اورژانس دسترسی  ن لیه  وسایل  به  تا  کند   و مدیریت می  هماهنگ  را  راهنمایی  های  چراغ

 .دسترسی فراه  نمایند 

ویدئو   تشخیص  های  الگوریت   و  شود  می   استفاده  شهر  کل  سازی  نمایه  برای   ویدئویی  تحلیل  و  تجزیه  فناوری  از

استفاده .  دهند  انجام   مردم  امنیت  و  ایمنی  از  اطمینان  برای   را  ای  پیشگیرانه  اقدامات  دهند  می   اجازه  م امات  به

 شهر   در  را  سفر  زمان  مدت و  داده  افزایش  درصد   11 را   در ترافیک  سهولت سرعت  ترافیک،  مدیریت سیست   از

 .است داده کاهش درصد  10

در   بار  اولین  ،  شود  می"  تر  باهوش  "مصنوعی  هوش  فناوری  لط   به  Du Yifei  ،  "Hangzhou:  منابع

People's Daily،  19  سایت  و   از  ؛  شد  منتشر  2017  اکتبر  Al Wihda  در   ،  است  دسترسی   قابل

-AI-to-thanks-smarter-growing-https://www.alwihdainfo.com/Hangzhou

.html58657technology_a .

ابر   بر   مبتنی روشنایی   مدیریت  سیست  :  آیر،   آرژانتین: شهر بوینس 

 برای   تالش  در.  است  یافته  افزایش  نیز  CO2  انتشار گاز  و  انرژی  مصرف  ،  آیرس  بوینس  جمعیت  افزایش  با

 باال  کیفیت  با  LED  خیابانی را با فناوری  روشنایی  سیست   یک  محلی  م امات  ،  انرژی  از  استفاده  سازی  منط ی

با  جدید   سیست .  شود  می  پشتیبانی  ابر  بر  مبتنی  روشنایی  مدیریت  افزار  نرم  توس   که  پیاده سازی کرده اند 

سیست    این.  است  کرده  هوشمندتر   و  تر  ایمن  را  پایدارتر، شهر  و  تر  ارزان  کارکرد  ،   انرژی  از  بیشتر  بهره وری

 شرای    ایجاد  و  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  ،  شبکه  در  نوری  ن طه  هر  شدن  نور  ک   و  سوئیچینگ  ،  نظارت  امکان

 دکل های روشنایی   از  روشنایی  مدیریت  افزار  نرم.  کند   می  فراه   را   پیاده  عابران  و  ن لیه  وسایل  برای   ایمن

این    ارت ا  با.  کند   می  پشتیبانی  عیب   تشخیص  و  انرژی  مصرف  ،  عملکرد  بر  دور  راه  از  نظارت  و  موجود و جدید 

است   گرفته  قرار  ت ثیر  تحت  آیرس  بوینس  در  شهر  روشنایی  از  درصد   75معادل    نوری   ن طه   91000  ،  سیست 

توجهی   قابل  میزان   به  را  CO2  ساالنه  انتشار  میزان  شده و   جویی   صرفه  عملیاتی  های  هزینه  در  درصد  50  و

. دهد  می کاهش

https://www.alwihdainfo.com/Hangzhou-growing-smarter-thanks-to-AI-technology_a58657.html
https://www.alwihdainfo.com/Hangzhou-growing-smarter-thanks-to-AI-technology_a58657.html
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 ی ر ی گ   جه یخالصه و نت 

ارائه شده    یو مطالعات مورد  2020در سال     LOSI  گزارش ارزیابی  یبررس  جیاز نتا  ریز  یریگ  جهیخالصه و نت

 :عبارتند از   شود یفصل حاصل م نیدر ا

صحه    و  کند  می  ت یید   را   2018  نتایج ارزیابی سال  ،  2020در سال     LOSI  گزارش ارزیابی  یبررس  های  یافته  •

  ،   اند   شده  واقع  شهرها  که  کشورهایی  در   ملی  های  درگاه  مانند   معموالج  محلی  دولت  های  می گذارد که پورتال

  و   محلی  سط   در  الکترونیکی  دولت  توسعه  جداگانه  ارزیابی  به  مستمر  نیاز  بر  امر  این .  ندارند   خوبی   عملکرد

 کند.  می   ت کید  ملی

 پرتال   اکثر  دهد  می  نشان  کهاست ،    0.43شده در مطالعه حاضر    یابیارز  یشهرها  ی برا  LOSI  متوس   م دار  •

و    یشهر  یپرتال ها   نیب  سهی. م اکنند   طی   باید  را  طوالنی  راهی   خود  پتانسیل  کامل  تح ق  برای  شهری  های

  ی مل  یاز درگاه ها  یاری بس  ،کند. همانطور که در باال ذکر شد    ی م  دییت   شتریرا ب  دگاه ید  ن یا  یمل   یپرتال ها

 کنند.  یکار م یهستند که در سط  محل  ییتر از آنها شرفتهیپ اریبس

 ی که در آن شهر واقع شده است همبستگ  یشهر و گروه درآمد کشور  کی  LOSIسط     ن یرسد ب  یبه نظر م  •

رتبه پایینی    یمحل  نیک  درآمد در شاخص خدمات آنال  یکشورها  ی، شهرها  گریوجود دارد. به عبارت د  یمثبت

  ی . تعداد ستندیتنها عامل مه  ن  یدهد منابع مال  یم  شانوجود دارد که ن  یکاف  ییوجود ، واگرا  نی. با اداشته اند 

به  با درآمد متوس     یکشورها  یاز شهرها  برخی  ومتوس     LOSIبا درآمد باال با ارزش    یاز شهرها در کشورها

 د. ن باال وجود دار اریبس LOSI ارزش با باال

بهتری ارائه محتوا عملکرد  در    2020ارزیابی سال  شده در    یابیارز  یشهر  ی، پرتال ها  یک نتیجه  عنوان  به   •

دهد که شهرها   ینشان م  2020در سال    LOSI  ارزیابی    جی، نتا2018دست آوردهای سال  مطابق    .را داشتند  

هستند از طریق درگاه های شهری  خود    یها  تیاستفاده از و  سا  تیو بهبود قابل  یکاف  یبه ارائه محتوا   عهد مت

 ندارند. نیکی الکترو مشارکت  شیو افزا یک یبر ارائه خدمات الکترون یادیز توجه، اما 

  های شهر  یدرصد از درگاه ها  7در گروه ارائه خدمات است ، ف    عملکرد با شاخص ها  انطباق    زانیم  نیکمتر  •

 ی شهر  ی. اکثر درگاه ها نندرا اجرا کخدمت پرمخاطب آنالین    25درصد از    100تا    75  شده توانسته اند   یابیارز

)استاندارد استفاده  (  W3Cو    WCAG)  یفناور  جیرا  یدستورالعمل هاستانداردها و  نتوانسته اند ا شده    یبررس

را بهبود    ی ن حال ، شهرها در تالشند تا دسترس ی. با اافرداد معلول و توان خواه از خدمات ( را پیاده سازی کنند 

تلفن همراه قابل   یدستگاه ها  قیاز طر  یشهر  یهمه درگاه ها  باجیدهد که ت ر  ینشان م  یج ارزیابیبخشند. نتا

  ی ها  ست ی تلفن همراه و ادلام گسترده آنها در س  یها  یفن آور  شتریامر به گسترش ب  نیهستند ، ا  ی دسترس

 .دارداشاره  یکیدولت الکترون
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مانند   اجتماعی  های   رسانه  های  شبکه  به  مردم  عموم  با  ارتباط  برای  شده  ارزیابی  شهرهای  های  درگاه   بیشتر  •

 مشارکت سنتی ابزارهای از ها پورتال از کمی تعداد. دارند  زیادی  اعتماد فلیکر و  یوتیو  ،  توییتر ،  بو  فیس

 یا  الکترونیکی  دادخواست   ،  وبالگ   ،  گفتگو  اتاق  ،  الکترونیکی  های  انجمن   ،  الکترونیکی  نظرسنجی  مانند  -

به   اما  ،  باشد   داشته  مختلفی  دالیل  است  ممکن  این.  کنند  می  استفاده  مست ی   تعامل  برای  -  دیگر  ابزارهای

 استفاده  و  تر  آشنا   ،  هزینه تر  ک   اجتماعی  های  ، شبکه  م ام م ایسه  در   که  است  این  آن  دلیل  زیاد  احتمال

. است تر آسان آنها از

های پروژه در همکاری افزایش  و محلی الکترونیکی دولت مشتر  انداز چش  به ارزیابی نیاز  این های یافته  •

های   سازمان  ،  دولت   ،  خصوصی   بخش  ،  محلی  ساکنان  جمله  از  ذینفعان   همه.  را نمایان می کند  ای  توسعه 

شهروندان است    همه  نفع  که به    الکترونیکی  دولت  تکامل   هدایت  به  باید   المللی  بین   های  سازمان  و  لیردولتی

. کنند کمک

 له یآنها ف   وس  تیدارند ، اما در نها  یبهبود ارائه خدمات عموم   یبرا  یادیز  لیپتانس  د ی جد   یها   یفن آور  •

ی محل  یک ی، توسعه دولت الکترون  یکیدولت الکترون  یمل  طرح هایبه هدف هستند. همانند    دنیرس  یبرا  یا

م امات دولت   یبرا  یاصل  یها  تیاولوبر مردم باشد.    یمبتن  د یباشد ، با  یبر فناور  یمبتن  نکهی ا  یبه جا  زین

از در دسترس بودن    نانیتوانند با اطم  یآنها باشد. دولت ها م   تیرضا  شیکردن مردم و افزا  نیآنال   د یبا  ی محل

موجود مانند کتابخانه ها ،   ی( در اماکن عموم Wi-Fi  یدارا  یموارد دستگاه ها  ی)و در بعض  Wi-Fiخدمات  

ی کنند. دسترس   لیرا تسه  یکیبه خدمات الکترون  یها ، دسترس  وسکیو ک  یآموزش  ساتسوشهر ، م  یتاالرها

فراه  شود. به نیز  ها    مارستانیحمل و ن ل ، پار  ها و ب  یها  ستگاهیمانند ا  یعموم   یتواند در فضاها  یم

و آنها را در    ند آنها را در  کن   یها  یها و نگران   تیاولو   د یبا  یمحل  یمنظور تح ق انتظارات مردم ، دولت ها

ی ن ش مهم   یو برجسته ساز  یبخش  یآگاه   یتواند با انجام کارزارها  یمه  م   نیمشارکت دهند. ا  تیکمامر حا

، انجام    یک یدارند و نه صرفاج مصرف کنندگان خدمات الکترون  یبرابر در دولت محل  یکه مردم به عنوان شرکا

به   دیبا  د یجد   یها  یفن آور  ی یاقدامات تلف  ژهیبه و  یمحل  یکیشود. مهمتر از همه ، ابتکارات دولت الکترون

زنان ، جوانان ، ارائه خدمت به    ژهینکند ، به ورها  کس را    چیشود که به نفع همه باشد و ه  یطراح  یگونه ا

باید در اولویت    ک  برخوردار  یها  تیجمع  ریو سا  ک  درآمد   یگروه ها  ،، پناهندگان    تیمعلول  یافراد دارا

باشد. 

•  SME    توسعه    یبرا  خالقانهها و ابتکارات    دهیا  جادیا  یبرا  د ی با) شرکت های در رده کوچک و متوس (  ها

امکان   نیجوامع خود دارند و ا  تیدر موف   یسه  مهم  یمحل  ی. شرکتهارند ی بگ  زهیانگ  یمحل   یکیدولت الکترون

شوند.  لیتبد  یاساس  یشهر هوشمند به شرکا یرا دارند که در توسعه و ارائه راه حلها
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  ی برا  د یجد   یها  یدر استفاده از فناور ژهیشهرها وجود دارد ، به و  ن یدر ب  شتریب  یاز همکار  تی به حما  از ین  •

توانند آنچه    ی اجرا کرده اند م تیخدمات هوشمند را با موف   یکه پروژه ها  ییشهر هوشمند. شهرها  گسترش

 هستند به اشترا  بگذارند.  اسبمن یراه حل ها یکه هنوز در جستجو یی را که آموخته اند با شهرها

 

 

 



 
 

 

 

 ی کیمشارکت الکترون :پنجمفصل 

 

 م دمه 

 جه ی، نت  21دستور کار  است که بر مبنای    داریتوسعه پامه   از ارکان  حکمرانی و    ی ابعاد اصلیکی از  مشارکت  

شده است.    د یت ک  به اهمیت آن  1992( ، در سال  نیو توسعه سازمان ملل )اجالس زم  ستیز   یکنفرانس مح

(  SDG)  داریتوسعه پا  در اهداف  ژهیبه و  را  یمل  یمشارکت  یندهایفرآ  ت یاهم  زین  داریتوسعه پا  یبرا  2030برنامه  

در همه سطوح    ی، مشارکت  ریپاسخگو ، فراگ  یریگ   یاز تصم  نانی، که خواستار اطم  16.7هدف  مشتمل بر  ،  

 کند.  یاست را برجسته م

مشارکت مردم در   ی( براICTاطالعات و ارتباطات )  یحول محور استفاده از فناور   ی کیمفهوم مشارکت الکترون

از دولت    یمعموالج بخش   ی کیرو ، مشارکت الکترون  نی ، اداره و ارائه خدمات است. از ا  یعموم  یریگ    یتصم

 ند یفرآ"به کار برده است:    یکیروندولت الکت  یکه سازمان ملل در نظرسنج  یفیشود. تعر  یم   یتل    یکیالکترون

و ارائه خدمات به منظور مشارکت    یو طراح  یریگ   ی، تصم  یاستگذاریدر س  ICT  قیمشارکت شهروندان از طر

با واسطه    یاجتماع  تیفعال   کی به عنوان  "را    یکیمشارکت الکتروناین تعری  برجسته ،  .  "یو مشورت  ریفراگ

کند.    یم   ی توص  "استمدارانیو س  یدولت  تیریشهروندان ، مد   نیتعامل ب  املاطالعات و ارتباطات ، ش  یفناور

طرح در    ی اصل  ذینفعانرا به عنوان    استمدارانیو س  ی مثلث شهروندان ، اداره عموم  یاتیح  تیاهم    یتعر  نیا

 کند.  یبرجسته م یکیمشارکت الکترون های

آن    یاست. ارزش ذات   یو ابزار  یارزش ذات   یدارا  یکیاز مشارکت ، مشارکت الکترون  یا  رمجموعهیعنوان زبه  

  قیو از طر   یبه طور مست   رایاست ز  ی( هدف مطلوبنیآفال  ای  نی است که مشارکت )آنال  دهیا   نیبر ا  یمبتن

است که   یاز ن ش  یکیکترونمشارکت ال  یکند. ارزش ابزار  یکمک م   ریبه جوامع فراگ  یتعامالت مدن  شیافزا

 ت یفیمردم و بهبود ک  یازهایبه ن  یخدمات عموم  شتریب  ییدولت ، پاسخگو  ییپاسخگو   شیتواند در افزا  یم

 یدولت ها و اعتماد مردم به نهادها  تی مشروع  تیکند. اهداف گسترده تر شامل ت و  یباز  نیها و قوان  استیس

ا  ی عموم بر  الکترون  نیاست. عالوه  راه   یفناور  دگاهی از د  یکی، مشارکت   ت یحاکم  تیت و  یبرا  ی به عنوان 

 . ردیگ یقرار م لیو تحل هیمورد تجز تالیجی و حرکت به سمت جوامع د تالیجید
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ن یارتباط همچن  نی است. ا  ی کیاز مشارکت و دولت الکترون  یمجموعه ا   ریز  یکی، مشارکت الکترون   یطبق تعر

ک ی شود.    ی م  یبررس  ریز  یرواب  در بخشها  نیمتصل است و ا  یو اداره عموم  یاز حکمران   گریبعد د  نیبه چند 

 داده شده است.  ننشا 5.1دهد در شکل  یاز ت اطع ها را نشان م ی ساده که برخ  ین شه مفهوم

 یی معنا  رییامر در تغ  نیاست. ا  افتهیگسترش    یفراتر از ارائه خدمات عموم   یکیسالها ، دامنه دولت الکترون  یط

ت ی ریدر مد   ICTکه    یبر ن ش  ندهیفزا  د ی و ت ک  "تالیجی د  تیحاکم"و    "تالیجیدولت د"به    یکیاز دولت الکترون

کند منعکس شده است.  یم  یباز یدولت

حکمرانی   ابعاد   سایر  و   الکترونیکی  مشارکت  بین   رابطه   5.1 شکل 

مرتب   ابزارهای   از   مثالهایی با   ،   تعامل   سط   و  سیاسی  بعد   اساس  بر   الکترونیکی  مشارکت   طی  5.2 شکل 
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ز ادب  یادیحج   به    اتیاز  به عنوان    "یک یالکترون  یدموکراس"مربوط  دارد که  از  "وجود   ی برا  ICTاستفاده 

در   یبه مشارکت مدن  شتریب اتیادب نیشده است. ا  یتعر "کیدموکرات یریگ  یتصم یندهایاز فرا یبانیپشت

.پردازد  یسازمان م

(. ندگانینما  قی)در م ابل مشارکت از طر   یو مشارکت شهروندان در مشارکت مست   یاسیگفتمان س  ساخت

شود و در مطالعات مربوط به   یم  یتل   یکیاز دولت الکترون  یمعموالج بخش  یاستگذاریدو ، قلمرو س  نیا  نیب

 ک ی، تفک  ی وضوح مفهوم   یا، بر  نیگنجانده شده است. بنابرا  یکیو مشارکت الکترون  یکیالکترون  یدموکراس

س  یا  وستهیپ گفتمان  ساخت  از  کارها  یاس یکه  دستور  در  شهروندان  مشارکت  تا   یاسیس  یو  گرفته 

دسته   نیا  ن یب  قیدق  یمرزها  نییمناسب است ، راحت است. تع  یو ارائه خدمات عموم  یو طراح  یاستگذاریس

ی که در فرد دنبال م   ییبسته به جا  یکیترونمربوط به مشارکت الک  یها  س یحال ، مکان  نیها دشوار است. با ا

 که   ،  دارند   دسته  سه  بر  متفاوتی   ت کیدهای  جهان  سراسر  در  دولتها(.  د ینیرا بب  5.2شود متفاوت است )شکل  

دامنه .(ببینید   را  5.3  بخش)  دارد  ت ثیراتی  الکترونیکی  مشارکت  ابتکارات  محدودیتهای  و  پتانسیل  در   برای

و ارائه خدمات    یاستگذاریحاضر شامل س  یکیدولت الکترون  یدر نظرسنج  یکیمشارکت الکترون  لیو تحل  هیتجز

ی از دموکراس   یرا که بخش  یاس یو س  یدر ساخت گفتمان اجتماع  یعموم  یمشارکت  یجنبه ها  نیاست. ا   یعموم

دهد.  یشود ، پوشش نم   یم یتل   یکیالکترون

ی ابیرا رد  ی کیمشارکت الکترون  یها  شرفتیسازمان ملل متحد ، پ  ی کیدولت الکترون  ارزیابی،    2001از سال  

منعکس  یدولت  دستگاه های  یها  تیو و  سا  یمل  ی کیدولت الکترون  یپورتال ها  یها  یژگیکند که در و  یم

 ک ی  نیدهد و بنابرا  یکار را در فواصل منظ  انجام م  نی است که ا  یتنها ابزار جهان   پایش و ارزیابیشده است.  

به   قیحال ، روش تح   ن یدر طول زمان است. با ا  یک یروند مشارکت الکترون  لیو تحل  هیتجز  یبرا  د یمنبع مف

 یی شود )فرصت ها  دهینام  ی کیمشارکت الکترون  "نیتام"توان از طرف    یاست که عمدتاج آنچه را که م  یگونه ا

از مشارکت    "ت اضا"کشد. طرف    یم  ریکنند( را به تصو  یافراد فراه  م   یکیتعامل الکترون  یکه دولت ها برا

  . جذ  نشده است  یتوس  نظرسنج یبه خوب یکیالکترون

را در تمام    ی کیسازمان ملل متحد تحوالت دولت الکترون  یکیدولت الکترون  ارزیابی،    2001از سال  همچنین  

شناخته شده از داده ها در مورد دولت   یمنبع جهان  کی  پایش و ارزیابیکرده است.    یابیعضو رد  یورهاکش

ی دولت   یبخش ها   یها  تیو و  سا  ی دولت مل  یاز پورتال ها  یشامل بازرس   قی است. روش تح   یکیالکترون

و   یاستگذاریس  نهیمشاوره دولت در زم  یو فرصتها  ی، اطالعات  یک یتمرکز بر ارائه خدمات الکترون  نیاست. ا

 یها  تیشده درگاه ها و و  سا  یابیارز  یها  یژگیاست. و   ی)کل دولت( و بخش  یارائه خدمات در سط  مل

مربوط به مشاوره شهروندان است    شتریب  ومربوط به ارائه اطالعات است تا مشاوره با شهروندان    شتریب  یدولت

.آنها نسبتاج دشوار است  یکه توص  یریگ  یتا مشارکت شهروندان در تصم
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ارائه شده توس  دولت( فراه    ی)فرصت ها  یکیراجع به سمت عرضه مشارکت الکترون  یاطالعات  ارزیابی  نیا

  نهیزم  ریکند. سا  ی نم  یریازه گ( را اند ی کیمشارکت الکترون  تیفیکند اما جنبه ت اضا )جذ  فرصت ها و ک  یم

ها و    استیس  تیف یآن بر ک  ریت ث  ه)از جمل  یکیمشارکت الکترون  جیشامل نتا  ارزیابینشده توس     یابیارز  یها

ک  ماتیتصم عموم   تیفیو  هزیخدمات  است.  مزا  نهی(  و  الکترون  یایها  جنبه    یکیمشارکت    ی دموکراس "و 

 (. یاسیبا هدف مشارکت شهروندان در ساخت گفتمان س ی)شامل ابتکارات یکیمشارکت الکترون "یکیالکترون

از    ی اگر بخش عمده ا  ی متمرکز است ، حت  یدر سط  مل   یکیعمدتاج بر توسعه مشارکت الکترونارزیابی    نیا

در سط    یکیاز مشارکت الکترون ییآلاز شده باشد. نمونه ها یاز سط  مل  یکیها در مشارکت الکترون ینوآور

 ارائه شده است.  گزارش ارزیابی این دوره 4در فصل  یمحل

را که    یکشورها و مناطق مختل  جهان ، روند کم  نی در طول زمان و تفاوت ب  راتییفصل با تمرکز بر تغ  نیا

حاصل از    یفیک  شنیبا ب  ارزیابی  یداده ها  لیو تحل  هیکند. تجز  یم   یابینشان داده شده ارز  2020  پایشدر  

  ی م  لیتکم  ارزیابی  یها  یورود  ربرجسته شده توس  دولت ها دطرح های  موارد و    نیو همچن  اتیمرور ادب

 شود.  یگذاران ارائه م استیس یبرا ییها هی توصنیز فصل   انیشود. در پا

 

 2020دولت الکترونیکی در سال پایش  مشارکت الکترونیکی ارزیابی شده  شاخص   ی خالصه ویژگی ها 

در دسترس بودن اطالعات آنالین )در مورد سیاست ها و بودجه ها( در زمینه های آموزش، بهداشت،  •

 حمایت اجتماعی، اشتغال، محی  زیست و عدالت.  

استفاده از کانال های دیجیتال )شامل دستگاه های تلفن همراه/ سکوها( و فناوری های داده باز در  •

 حفاظت اجتماعی، اشتغال، محی  زیست و عدالت. زمینه های آموزش، بهداشت، 

 در دسترس بودن اطالعات آنالین در مورد حق دسترسی مردم به اطالعات دولت )مانند اعمال قانون  •

 تضمین کننده آزادی اطالعات و دسترسی به اطالعات(. های

 در دسترس بودن قانون حفاظت از داده های شخصی آنالین. •

 مشارکت الکترونیکی / بیانیه های ماموریت آنالین.در دسترس بودن سیاست های  •

 عمومی و نتایج آنالین.سیست  مناقصات  در دسترس بودن اطالعیه های •

شواهد مشارکت دولت یا همکاری با اشخاص ثالث )مانند جامعه مدنی یا بخش خصوصی( در ارائه  •

 خدمات. 
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ق پورتال اصلی، کیوسک ها، مراکز شواهدی مبنی بر دسترسی رایگان به خدمات دولتی آنالین از طری •

 وای فای رایگان. بااجتماعی، دفاتر پست، کتابخانه ها، فضاهای عمومی 

در دسترس بودن مجموعه داده های باز )در ماشین خواندنی، فرمت های لیر اختصاصی( و سیاست  •

 های مرتب  و هدایت آنالین. 

برای پیشنهاد مجموعه داد • برای مردم  از فرصت ها  آنالین در شواهدی  به صورت  باز جدید  ه های 

 دسترس قرار گیرد.

 در دسترس بودن ابزار آنالین )در پورتال ملی( برای دعوت و به دست آوردن افکار عمومی  •

ارتباطات مربوط به آموزش، بهداشت، حمایت اجتماعی، اشتغال، و    شواهدی از تعامل افراد در رایزنی ها •

 عدالت.  ومحی  زیست  

آنالین با مردم در   مشارکت هایگرفته شده و نتایج    یشواهد مربوط به ارتباط بین تصمیمات دولت •

 عدالت.  و مورد مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، حمایت اجتماعی، اشتغال، محی  زیست 

 

 ها رونیکی: گروه بندی کشور شاخص مشارکت الکت 

  یا  سط   چهار  از  یکی  به   EPI  معیارهای مشارکت الکترونیکی، کشورهای ارزیابی شده بر اساس  2016از سال  

 کشورهای  دارند،  25٫0  تا   0٫0  بین  EPI  م ادیر   ایینپ   EPI  گروه  کشورهای.  اند   شده  داده  اختصاص  EPI  گروه

  تا 50٫0  بین م ادیری باال EPI گروه کشورهای دارند، 50٫0 تا 25٫0  محدوده در  م ادیری میانی EPI گروه

 .  دارند  00٫1 تا 75٫0 بین م ادیری باال بسیار EPI گروه کشورهای  و دارند  75٫0

 

 کشورهای گروه بندی شده توس  سط  شاخص مشارکت الکترونیکی

  EPIسط  بسیار باال  

 ( 1.00به   0.75)

به    0.50باال )   EPIسط   

0.75 ) 

  0.25) متوس  EPI سط 

 ( 0.50به 

تا   0.0پایین ) EPIسط  

0.25 ) 

 الجزایر  افغانستان آندورا  آلبانی 

 ( -جمهوری آفری ای مرکزی ) آنگوال  آذربایجان  آرژانتین )+(

 کومور آنتیگوا و باربودا باهاما  ارمنستان )+(

 جمهوری دموکراتیک خلق کره بلیز  (-بنگالدش ) استرالیا

 جمهوری دموکراتیک کنگو  بوتسوانا )+( باربادوس اتریش 

 جیبوتی  بوروندی  ( -بلژیک ) بحرین
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 گینه استوایی کابو ورد بنین )+(  روسبیال

 اریتره کامبوج )+( بوتان برزیل

 (-گامبیا )جمهوری( ) کامرون بولیوی )ایالت پلورنشال( بلغارستان 

 بیسائو گینه   چاد )+(  بوسنی و هرزگوین )+( کانادا

 ( -هائیتی ) کنگو )+(  مبرونئی داروسال شیلی 

 جمهوری دموکراتیک خلق الئوس  )+( Côte d'Ivoire بورکینافاسو  چین

 (-لیبریا ) کوبا  ( -کاستاریکا ) کلمبیا 

 لیبی  ( -دومینیکا ) جمهوری چک  کرواسی

 موریتانی  لوانیاس مصر  قبرس

 نائورو  (-اتیوپی ) السالوادور  دانمار  

 پاپوآ گینه نو  فیجی  گرجستان دومینیکن )+( جمهوری 

 سائو تومه و پرینسپی  گابن )+(  لنا  اکوادور )+( 

 سودان جنوبی گرنادا گواتماال استونی 

 سودان  گینه  مجارستان  فنالند 

 ترکمنستان گویان (-اسرائیل ) فرانسه

 ( -ونزوئال )جمهوری بولیواری( ) ( -هندوراس ) کنیا  آلمان 

  (-ایران )جمهوری اسالمی( ) کیریباتی )+(  یونان

  عراق  قرقیزستان  ایسلند )+( 

  جامائیکا  لتونی  هند 

  اردن  لیختن اشتاین  اندونزی )+( 

  لبنان  ( -لیتوانی ) ایرلند

  لسوتو )+(  (-لوکزامبورگ ) ایتالیا

  ماداگاسکار  موریس ژاپن

  ماالوی )+(  مغولستان قزاقستان

  مالدیو مونته نگرو  کویت )+(

  مالی )+(  (-مراکش ) مالزی 

  جزایر مارشال )+( موزامبیک )+( مالت 

  میکرونزی )ایاالت فدرال( )+(  نامیبیا )+( مکزیک 

  ( -موناکو ) نیکاراگوئه )+( هلند 

  میانمار )+(  پاکستان  نیوزیلند 

  ( - -نپال ) پاناما  م دونیه شمالی )+(

  نیجر )+( قطر نروژ

  نیجریه ( -رواندا ) عمان
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  پاالئو عربستان سعودی  پاراگوئه )+(

  (-سنت کیتس و نویس ) سیشل  پرو

  سنت لوسیا )+( (-اسلواکی ) فیلیپین 

  (-سنت وینسنت و گرنادین ها ) سری النکا لهستان 

  ساموآ جمهوری عربی سوریه )+( پرتغال

  سن مارینو  توگو کره جنوبی 

  ( -سنگال ) ترینیداد و توباگو مولداوی جمهوری 

  سیرالئون  (-تونس ) رومانی )+( 

  جزایر سلیمان )+( اوگاندا فدراسیون روسیه 

  سومالی )+(  جمهوری متحد تانزانیا  صربستان 

  سورینام )+( ویت نام سنگاپور 

  تاجیکستان  اسلوونی

  لست-تیمور  آفری ای جنوبی

  تونگا   اسپانیا 

  تووالو )+(   سوئد 

  وانواتو   سوئیس 

  یمن )+(   تایلند )+(

  زامبیا   ترکیه

  زیمبابوه  اوکراین )+( 

    امارات متحده عربی 

 بریتانیای کبیر و 

  ایرلند شمالی

 

 

 ایاالت متحده آمریکا
 

 
 

    اروگوئه

    ازبکستان
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 2020سال   باالترین رتبه در شاخص مشارکت الکترونیکی  ی دارای کشورها

  EPIرتبه  

در سال  

2020 

 کشور

در  EPI متیازا

 2020سال 

در   EPIرتبه 

 2018سال 

از  EPIتغییر در رتبه 

 2020تا  2018سال 

 26+ 27 1.000 استونی  1

 0 1 1.000 کره جنوبی  1

 4+ 5 1.000 ایاالت متحده آمریکا 1

 1+ 5 0.988 ژاپن 4

 1+ 5 0.988 نیوزیلند  4

 39+ 45 0.976 اتریش  6

 7+ 13 0.976 سنگاپور  6

6 
 بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

0.976 5 -1 

 

 

 منط ه به تفکیک  کشور در گروه شاخص مشارکت الکترونیکی بسیار باال  63توزیع جهانی از 
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الکترونیکیروندهای مربوط به ویژگی های خاص مشارکت 

این زیر بخش برخی از ویژگی های مشارکت الکترونیکی یافت شده در پورتال های ملی دولت الکترونیکی و  

و  سایت های بخش دولتی را برجسته می کند. یکی از ویژگی های بررسی به طور مداوم در طول زمان  

ارائه اطالعات مربوط به بخش های خاص است بخش های بهداشت، آموزش،   2020سال    ارزیابی  .ارزیابی 

اشتغال، حفاظت اجتماعی، محی  زیست و عدالت را پوشش می دهد. بررسی های گذشته افزایش سریع تعداد  

را در و  سایت های مربوطه منتشر می کردند و تا سال   های فوق  کشورهایی را نشان داد که اطالعات بخش 

ت یید می کند که انتشار   2020سال  ارزیابی  م می دادند.  اکثریت قریب به اتفاق کشورها این کار را انجا  2018

کشور برای هر یک از بخش های ارزیابی شده نوعی اطالعات    170بیش از    .ت ریباج جهانی استبخشی  اطالعات  

در تعداد کشورهایی که این    2020تا    2018منتشر کرده اند و تنها افزایش های حاشیه ای بین سال های  

 7  شکل زیر( که تنها)نگاه کنید به    است  وجود داشته  ارزیابی  ای تحت پوشش هر دو  کار را برای بخش ه

کشور مورد بررسی یافت شد که اطالعات مربوط به هیچ یک از شش بخش در نظر گرفته شده    193کشور از  

دیگر  ،  ت  منصفانه به نظر می رسد که بگویی  انتشار آنالین اطالعا  2020. از این رو تا سال  نکردند منتشر  را  

ویژگی تبعیض آمیز در تحلیل پیشرفت در توسعه دولت الکترونیکی نیست. 

2020و   2018بخش مه  در سال های  6در  اطالعات آنالینکننده تعداد کشورهای ارائه   5.6شکل 

، یولتدعمومی  روند رو به باال مشابهی برای ارائه اطالعات آنالین در مورد حق افراد برای دسترسی به اطالعات  

همان طور که در اعمال آزادی اطالعات، دسترسی به اعمال اطالعاتی یا قانون گذاری مشابه منعکس شده  

است مشاهده می شود. تعداد کشورهایی که چنین اطالعاتی را در پورتال ها یا و  سایت های عمومی خود  
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کشور   137به    2020و در سال    2018کشور در سال    132به    2016سال  در  کشور    105از  ارائه داده اند  

افزایش یافته است. تفاوت های مشخصی بین مناطق وجود دارد، با این حال کمتر از نیمی از کشورهای آفری ا  

 ( کشورهای اروپا )نگاه کنید 43از    41درصد )  95و اقیانوسیه چنین اطالعاتی را ارائه می دهند، در م ایسه با  

 (. شکل زیر به 

 6  بسیاری از دولت ها ه  اکنون فرصت هایی را برای مشارکت الکترونیکی ارائه می دهند که از ارائه اطالعات

به سرعت رشد کرد، همان طور که در   2018تا    2012فراتر می رود. چنین فرصت هایی بین سال های    گانه

  گنجانیده شده   یمل ارزیابی مکانیس  های تعاملنشان داده شده بود شا  ارزیابینسخه های پی در پی این  

با اطالعاتی در مورد حق دسترسی مردم به اطالعات دولت بر  نسب  ل زیردر شک   است. ت پورتال های ملی 

 . نمایش داده می شود اساس منط ه

 

 

  پورتال   بیشتر  است،  شده   داده   نشان  ل زیرهمان طور که در شک  ی مرتب پورتال های دولتی و و  سایت ها

ونیکی برای مشاوره الکتر  ابزارهای  نیز  بسیاری  و  دارند   اجتماعی  های   رسانه  شبکه ای  ابزارهای  دولتی  های

پورتال های کمتری ت وی  یا اطالعیه ای از فعالیت های   ارزیابی مشارکت الکترونیکی ،عمومی دارند. بر اساس  

مشارکت الکترونیکی دارند. بیشترین تمرکز ویژگی های مشاوره الکترونیکی در پورتال های دولتی در  آتی  

کشور دارای ابزارهای الکترونیکی برای مشاوره    36منط ه،  این  کشور ارزیابی شده در    43اروپا است؛ از میان  

هستند.  آتی  ارکت الکترونیکی  کشور دارای ت وی  یا اطالعیه فعالیت های مش  30یا بررسی عمومی هستند و  

کشور    54در میان    .، آفری ا دارای کمترین مکانیس  برای مشاوره آنالین استمناطقبه عنوان سهمی از کل  

علنی های  اطالعیه  ارائه برای    9الکترونیکی برای مشاوره عمومی و یا بررسی و    هایارائه ابزار  17ارزیابی شده،  

 .  صل شده استوافعالیت های مشارکت الکترونیکی 



 یکیمشارکت الکترونپنج :  فصل
 

 

115 

 

گزینه هایی برای کاربران برای  دهنده برای  در تعداد پورتال های دولتی ارائه    2018از سال    محسوسی  افزایش

سایت، طرح شکایت در مورد ارائه خدمات و گزارش فساد توس  کارمندان یا کیفیت  ارائه بازخورد در مورد  

اضر در اکثریت کشورهای جهان در دسترس در حال حقابلیت ها  موسسات دولتی وجود داشته است. این  

درصد از کشورهای آسیا این ویژگی ها را ارائه می دهند در حالی   70(. بیش از  زیرهستند )نگاه کنید به شکل  

  . درصد است 50تا  40که در آفری ا نرخ های مربوطه بین 

 2020و  2018ای آن در ارزیابی سال ه با بازخورد منتخب و ویژگی هایهای ملی دولتی پورتال 

 

 

 

 2020منط ه، آنها به تفکیک انتخا  شده و ویژگی های های با بازخورد ی دولت ملی نسبت پورتال های 
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نمونه  جدول   الکترونیکی ملی  زیر  از مکانیس  های مشارکت  و متمایز شده  هایی  توس  دولت ها در  مه  

می دهد. بسیاری از پلتفرم های ذکر شده در جدول  نشان  را  (  MSQs)  2020پرسشنامه های کشورهای عضو  

 چند منظوره هستند و از چندین مکانیس  مشارکت پشتیبانی می کنند. 

 

 کشورها مونه هایی از انواع مشارکت الکترونیکی در و  سایت های ملین

مشارکت   مکانیس 

 الکترونیکی 

 لینک اینترنتی  کشور

 دسترسی به اطالعات

پورتال واحد برای 

 درخواست دسترسی به  

 اطالعات عمومی

جمهوری  

 دومینیکن 

do.gob.saip 

 بازخورد و شکایت های عمومی 

 al.shqiperiaqeduam.www آلبانی  دولت همراه سکوی 

Tawasul بحرین Home_ar/tawasul/portal/wps/bh.bahrain.services 

تعاملی  و  سایت

(hudong ) 

 hudong/cn.gov.www چین

  Côte مشارکت سیتوین
d'lvoire 

ci.gouv.participationcitoyenne.www 

 sugerencia/do.gob.311 دومینیکن  1- 1-3سیست  

 aspx.RateApp/Pages/en/mt.gov.meae مالت  نرخ خدمات عمومی 

پورتال پشتیبانی 

 شهروندان

 mu.csu.www موریس

مدیریت  تیکتینگسیست  

 شکایات

 ph.gov.dswd.ereklamo فیلیپین 

وان سرویس )دفتر خدمات 

 شهری(

 sg.oneservice.www سنگاپور 

و  سایت مردم 

 الکترونیکی 

جمهوری  

 کره 

kr.go.epeople.www 

 tz.go.wananchi.www://https تانزانیا  پورتال وانانچی  

http://saip.gob.do/
http://www.shqiperiaqeduam.al/
http://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/Home_ar
http://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/Home_ar
http://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/Home_ar
http://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/Home_ar
http://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/Home_ar
http://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/Home_ar
http://www.gov.cn/hudong
http://www.participationcitoyenne.gouv.ci/
http://gob.do/sugerencia
http://gob.do/sugerencia
http://meae.gov.mt/en/Pages/RateApp.aspx
http://meae.gov.mt/en/Pages/RateApp.aspx
http://meae.gov.mt/en/Pages/RateApp.aspx
http://www.csu.mu/
http://ereklamo.dswd.gov.ph/
http://www.oneservice.sg/
http://www.epeople.go.kr/
https://www.wananchi.go.tz/
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مشاوره  امانه های س

ar.gob.argentina.consultapublicaآرژانتین Públicaمشاوره 

رای جامع بو  سایت 

انتشار پیش نویس اعمال  

ارمنستانوانین ق

am.draft-e.www

co.gov.urnadecristal.wwwکلمبیا اورنا د کریستال

fr.gouv.etalab.consultationفرانسهمشارکت سیتوین

mx.gob.participaمکزیک پارتیپا 

Eparticipationمراکشelectronique-participation/fr/ma.maroc.www

نیوزیلند درگیر شدن با دولت
with-engaging/browse/nz.govt.www دولت

sg.gov.reach.wwwسنگاپور رسیدن 

gov.Regulation ایاالت

متحده

امریکا

gov.regulations.www

لینک اینترنتی کشورمکانیس  مشارکت الکترونیکی 

ciudadana-participacion/uy.gub.wwwاروگوئهاروگوئه

و   الکترونیکی  های  دادخواست  شهروندان،  ابتکارات 

مکانیس  های مشابه  

Asamblea Legislativa

Participe  y  Consulte 
/ SitePages/ca/cr.go.asamblea.www://httpکاستاریکا 

aspx.consulte20 ٪y20 ٪Participe

fi/fi.kansalaisaloite.wwwفنالند شهروندان ایده های و  سایت 

ee.rahvaalgatusاستونی شهروندانایده های پورتال 

lv.manabalssلتونی منالباس

فدراسیون  ابتکار عمومی روسیه 

روسیه

ru.roi.www

uk.parliament.petitionبریتانیا دادخواست ها به مجلس سامانه 

انجمن های ایده

http://consultapublica.argentina.gob.ar/
http://www.e-draft.am/
http://www.urnadecristal.gov.co/
http://consultation.etalab.gouv.fr/
http://participa.gob.mx/
http://www.maroc.ma/fr/participation-electronique
http://www.govt.nz/browse/engaging-with-government
http://www.govt.nz/browse/engaging-with-government
http://www.reach.gov.sg/
http://regulation.gov/
http://www.regulations.gov/
http://www.gub.uy/participacion-ciudadana
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Participe%20y%20consulte.aspx
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Participe%20y%20consulte.aspx
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Participe%20y%20consulte.aspx
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Participe%20y%20consulte.aspx
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Participe%20y%20consulte.aspx
http://www.kansalaisaloite.fi/fi
http://rahvaalgatus.ee/
http://manabalss.lv/
http://www.roi.ru/
http://petition.parliament.uk/
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Ideya Banki  ()آذربایجان  ایده بانک az.ideya.www 

 lu.vosidees.www لوکزامبورگ  پلت فرم تبادل ایده 

 ch.engage سوئیس  پلت فرم مشارکت آنالین  

  بودجه ریزی مشارکتی 

Orçamento Participativo  
Portugal 

 pt.gov.opp پرتغال

 kr.go.mybudget.www کره جنوبی  و  سایت بودجه مشارکتی ملی 

  توسعه مشارکتی )ایجاد مشتر ( 

 Públicoنرم افزار 

 باز( دادهافزار عمومی  ) نرم

 co.gov.softwarepublicocolombia.www کلمبیا 

 

 شناسایی شده  های تجزیه و تحلیل مشارکت الکترونیکی : روند  

 در چش  انداز ارزیابی  

نمی پایش  تمام ابعاد مشارکت الکترونیکی را  یک ارزیابی  همانطور که در بخش های قبلی این فصل اشاره شد  

عوامل مه  تفسیر شود که برخی از آنها شامل  قالب مجموعه ربوطه باید در  ارزیابی مکند. بنابراین، داده های  

محدوده   در  که  است  الکترونیکی  مشارکت  ابزارهای  گتوسعه  طراحی  نارزیابی  تکامل  اند،  نشده  در جانده 

مشارکت الکترونیکی و ارتباط آنها با دیگر جنبه های دولت الکترونیکی، میزان بهره گیری مردم از فرصت 

مشارکت الکترونیکی است. در حال طرح های    اتتاثیراز  های مشارکت الکترونیکی ارائه شده توس  دولت ها  

این زمینه ها وجود ندارد، بنابراین  در  متمرکز  بصورت  های جهانی  جمع آوری داده  در جهت    یحاضر هیچ تالش

استنباط شوند. به طور کلی  به تفکیک هر کشور  تحوالت و روندها باید از م دار محدود شواهد پراکنده موجود  

تح ی ات بسیار بیشتری در مورد اروپا و آمریکای شمالی نسبت به دیگر ن اط جهان در دسترس است. این 

اطالعات  العاتی در مورد برخی تحوالت و روندهای برجسته شناسایی شده از طریق تجزیه و تحلیل  بخش اط

 ارائه می دهد. دریافتی در ارزیابی 

 

 ایین فرصت های مشارکت الکترونیکی پ جذ  

زمینه ها، از جمله کشورها، بخش ها، و ماهیت مشارکت بسیار    تمامیبرای مشارکت الکترونیکی در    "ت اضا"

اروپا نشان می دهد که علی رل   منط ه  موجود برای   ارزیابیمتغیر به نظر می رسد. به عنوان مثال داده های  

های   بین سال  آنالین  بودن خدمات  در دسترس  درگیر  2019تا    2014افزایش سریع  که  افرادی  نسبت   ،

 ی یا رای گیری الکترونیکی هستند، در م یاس منط ه تغییری نکرده است. مشاوره الکترونیک

http://www.ideya.az/
http://www.vosidees.lu/
http://engage.ch/
http://opp.gov.pt/
http://www.mybudget.go.kr/
http://www.softwarepublicocolombia.gov.co/
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به س نابرابر  ،مشارکت ملی  امانه هاینگاهی  ها  مشارکت در سراسر    ی در سطوح  نشان می دهد،  سامانه  را 

( اندازه گیری می شود، تعداد موارد  نظرسنجی  انجمن های  از طریق  همانطور که توس  تعداد ورودی ها )

نویس  پیشنهاد   پیش  مورد  در  )برای مشاوره  دو  یا هر  آیت ،  هر  مورد  در  نظرات  تعداد  برای مشاوره،  شده 

ها  سیاست( از زمان ایجاد آن ها سطوح پایین فعالیت را نشان می دهند. در برخی موارد اولویت های دولت  

جر به فعال ممکن است تغییر کند، یا دولت ها ممکن است سکوهای مشارکت جدیدی ایجاد کنند که من

بسیار   یشود. حتی کشورهایی که در دولت الکترونیک برخی سامانه های موجود  شدن حداقل یا خفته شدن  

 پیشرفته هستند، چالش هایی را با توجه به مشارکت الکترونیکی تجربه کرده اند. 

 عوامل فن آوری 

چالش های پیرامون عدم دسترسی  در قلمرو دولت الکترونیکی، شکاف دیجیتال از ابتدا یک نگرانی بوده است.  

همچنان یک مسئله بحرانی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای ک     ICTفیزیکی به  

باقی مانده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تازه ترین قطعنامه خود در مورد  (  LDCsتوسعه یافته )

مؤثر فناوری برای پر کردن شکاف های دیجیتالی درون کشورها   ریبکارگینیاز به    عل ، فناوری و نوآوری بر »

است.  کرده  ت کید  توسعه«  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  بین  مشارکت   محدودیت  و  پرورش  فناوری، 

 الکترونیکی را برای کشورهای در حال توسعه دشوار می کند.

زیرساخت شامل    )  ه استبندی شد تفکیک  در حالی که شکاف دیجیتال در ابتدا از نظر دسترسی به فناوری  

این مفهوم گسترده تر یک سری الیه ها باشد. چارچو  مفهومی  اما  سپس پهن باند(،    و  ها، سپس اینترنت

تال )سواد اطالعات و داده ها، ارتباط و  ارکان دیجیپنج بعد    (DigCompدیجیتال برای شهروندان)اروپای  

 می کند.   محور مشخص  21همکاری، ایجاد محتوای دیجیتال، ایمنی، و حل مسئله( با

دیجیتال طب ه بندی  در مورد مشارکت الکترونیکی )و به ویژه اشکال پیشرفته مشارکت(، یک الیه اضافی از  

و دیگر ها  سیاست  در  دی در پیشنهادهای پیچیده  شامل مهارت های الزم برای تجزیه و تحلیل و ارائه ورو

رائه شده برای بررسی و تفسیر عمومی است. این مهارت ها به خوبی فراتر از توانایی استفاده از طرح های ا

دکمه   روی  بر  کردن  کلیک  )مانند  ساده  های  مورد   Likeویژگی  در  هستند.  اجتماعی(  های  رسانه  در 

hackathons  نوآوری، مشارکت نیاز به مهارت های بسیار تخصصی است که تنها تعداد    و یا دیگر رقابت های

 محدودی از افراد به احتمال زیاد تسل  داشته اند. 

مسائل تکنولوژیکی مرتب  با اشکال خاص مشارکت الکترونیکی )مانند دادخواست های الکترونیکی( به طور  

تی در مورد درجه ای باقی می ماند که پیشرفت گسترده ای مورد کاوش قرار گرفته اند. با این حال، سواال

، دولت  20های مختل  تکنولوژیک مشارکت الکترونیکی را افزایش داده یا بهبود بخشیده است. در ابتدای دهه  

ها انتظارات باالیی در اطراف رسانه های اجتماعی از نظر ن ش بال وه ای که می توانستند در پیشبرد مشارکت 

نند، داشتند. رسانه های اجتماعی به دلیل ویژگی های تعاملی شان اللب به عنوان وسیله الکترونیکی ایفا ک
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ای برای ترویج ارتباطات دو طرفه و باال بردن سط  و کیفیت مشارکت ارائه می شدند. یک دهه بعد، تحلیل 

داد که رسانه    محتوای رسانه های اجتماعی از سکوها و کانال های مشارکت الکترونیکی به طور مداوم نشان

های اجتماعی بیشتر برای اطالع رسانی به مردم مورد استفاده قرار می گیرند و به ندرت برای م اصد مشاوره 

مشاهده شد.    محلی   ای مورد استفاده قرار می گیرند؛ این امر ه  برای دولت های ملی و ه  برای دولت های

می رفت از ویژگی های ارتباطی دو طرفه رسانه های   عبارت دیگر دولت ها تا جایی که در ابتدا انتظاربه  

اجتماعی بهره برداری نکردند. یکی از نگرانی های کلیدی این بوده است که رسانه های اجتماعی لزوماج برای 

نیستند.  برآورده می کنند، مساعد  را  آزادی بخش  رسانه های  بحث های ع النی که معیارهای دموکراسی 

ای حمایت از سازمان رایزنی های معنی دار در زمینه های پیچیده ای مانند حکومت  اجتماعی به طور خاص بر

سازی راه اندازی نشده اند. این امر علی رل  توسعه روش های پیچیده فزاینده برای تحلیل محتوای رسانه 

ل های های اجتماعی همچنان یک نگرانی باقی مانده است. موضوع دیگری که نگرانی جدی را به ویژه در سا

اخیر برانگیخته است، استفاده رو به رشد رسانه های اجتماعی برای انتشار اطالعات نادرست و قطبی کردن 

بحث عمومی بوده است. این امر پیامدهای آشکاری برای پتانسیل مکانیس  های مشارکت الکترونیکی برای  

رسیدن به اهداف مورد نظر خود دارد. 

فردی  یت های خالق عوامل استراتژیک در سط   

بر فناوری به   یا شبه قطعی  انحصاری  الکترونیکی مه  است، تمرکز  بعد تکنولوژیک مشارکت  در حالی که 

 ینآلازمرحله  پروژه های مشارکت الکترونیکی از  در  محدود کننده )و حتی باعث شکست(  یک عامل    عنوان 

مشارکت الکترونیکی به طور مداوم  طرح های  ارزیابی از    می بیست مد نظر قرار گیرد.مشارکت الکترونیکی  

ساده   مشارکتبرای  تحریک  ،  برای مشارکت الکترونیکییک سامانه  که به سادگی راه اندازی    نمایان کرده اند 

نمی توان انتظار داشت که فناوری به تنهایی تعامل و مشارکت مدنی را افزایش  دهد.   کلی. به طور  نیست
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طرح در در  و بهبود عملکرد    سازمانی در نهادهای عمومی و مالحظات گسترده تر اجتماعیجنبه های تغییر  

 مشارکت الکترونیکی حیاتی است. های 

 

مشارکت الکترونیکی اللب می تواند به عدم اهداف روشن ردیابی شود. این موضوع خاص طرح های  شکست  

عدم تجزیه و  تحلیل درست انگیزه های ذینفعان برای درگیر شدن  .  مشارکت الکترونیکی نیست  طرح های

مکن  می تواند منجر به فرصت های از دست رفته برای ضربه زدن به مهارت ها و رقابت هایی شود که مردم م

داشته باشند.    ها  است برای تولید مشتر  خدمات عمومی، ایجاد و نوآوری مشتر ، و کمک به بحث سیاست

مشارکت الکترونیکی از آنچه که گاهی از آن به عنوان »تحلیل ک  عمق ذینفعان« نیز طرح های  بسیاری از  

بر برند رنج می  به طور معمول ذهای    د.  پروژهنام می  الکترونیکی  ینفعان زیادی دارند. ذینفعان مشارکت 

هستند، اما هر پروژه مشارکت دستگاه ها  شهروندان )یا گروه شهروندان(، سیاستمداران و مدیران    شامل  مرکزی

مشارکت الکترونیکی تا حد زیادی بستگی طرح های  پایدار    موف یت  دارد.نیز  الکترونیکی نیز ذینفعان اضافی  

د با انتظارات، نیازها و مشوق های ذینفعان همسو هستند. عوامل انگیزه  تا چه حاین طرح ها  به این دارد که  

دهنده تمایل دارند در سراسر گروه های ذینفع متفاوت باشند. سیاستمداران ممکن است عمدتاج عالقه مند به 

رکت  برقراری ارتباط و طرفداری از دستور کار خود باشند. انتظارات و دالیل مدیران دولتی برای پرورش مشا

، مالحظات قانونی و عوامل دیگر شکل می گیرد و با برداشت های آنها از ینهادی و فرهنگ  ساختارتوس   

ارزشی ایجاد کند. برای اعضای جمعیت عمومی، انگیزه ها و مشوق ها برای می تواند    ،  مکانیس  های مشارکت

 . باشد  متنوع بسیار تواند  تعهدی می  سطوح و درگیر کردن

 گذاران  است ی سبرای  مورد توجه  توصیه های  

در   یپ  یسو ، نسخه ها  کیمتفاوت است. از    یکی، ساب ه مشارکت الکترون  2.0پانزده سال پس از اصطالح و   

را نشان    یک یمشارکت الکترون  "عرضه"سازمان ملل متحد ، توسعه مداوم جنبه    ی کیدولت الکترون  ارزیابی  یپ

به مناطق در حال توسعه پراکنده    افتهیبه سرعت از مناطق توسعه    ی کیمشارکت الکترون  یداده است. ابزارها

اند. اکنون اکثر کشورها چارچو  ها   ز یاز آنها ن  یاریبه اطالعات موجود دارند و بس  یدسترس  یبرا  ییشده 

ها و    زمی توسعه مکان  2.0و     یها  ید. فن آوربرقرار کرده ان  یبا مردم در سط  مل  یکیمشاوره الکترون  ینوع
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 یکیالکترون  یخواست هارمانند د  ییها  ینوآور  تیکرده و به محبوب  لیرا تسه  د یمشارکت کامال جد   یندهایفرآ

شده است    نهیدهه قبل نهاد  کینسبت به    زین  یکیکمک کرده است. مشارکت الکترون  یپرداز  دهیاو گروه های  

  ی تال یجیشکاف د  ،نیاست. با وجود ا  دهی از کشورها رس  یاریدر بسخود    یاصل  تیعمل به وضع  طرح  از    رایز

به    یدسترسنیز  و    تالیجاحراز هویت دی   نییاز مناطق جهان نگران کننده است. سط  پا  یاریهمچنان در بس

ICT    کند. موانع فن آوری نیز برای برخی   یم  یریجلوگ  یکیمشارکت الکترون  یاز فرصت ها  ،استفاده افرادبرای

فعالیتهای مشارکت   ریتدولتها همچنان مه  هستند ، بخشی از این امر بر ظرفیت دستگاههای دولتی در مدی

 الکترونیکی و ادلام آنها در عملیات گسترده دولت تاثیر می گذارد.

از کشورها به مشارکت   یاریدر بس  یکیمشارکت الکترون   یفرصت ها  شیکه افزا  ستی، مشخص ن  گریاز طرف د

از    یگسترده ا   یبا ط  یکیمشارکت الکترون  تیفیو ک  تیشده است. کم  لیتر تبد   قیعم  ایگسترده    یعموم

هستند و در  نحوه تعامل    تعوامل در زمان و مکان متفاو  نیمتفاوت است. ا  اری بس  جیبر نتا  رگذاریعوامل ت ث

سط  پروژه    ای  یفن آور  یاست که فراتر از جنبه ها  ازیمورد ن  قیدق   لیو تحل  هی آنها هنوز محدود است. تجز

 را پوشش دهد.  رییتغ یو نهاد  یباشد و ابعاد اجتماع

  بین   اساسی  های  تفاوت  کننده  منعکس  الکترونیکی  مشارکت  زمینه  در  شده  مشاهده  های  چالش  از  بسیاری

 مدیریت اداری   از  مشارکتی  مدیریت  اساساج.  است  الکترونیکی  دولت  های  جنبه  سایر  و  الکترونیکی  مشارکت

  شواهدی   همچنین  و  باشند   داشته  بازخورد  دارند   انتظار  کنند   مشارکت می  که  کسانی  زیرا  است  دشوارتر   منظ 

  تا  است   داوطلبانه  مشارکت  که  آنجا  از.  شود   داده  آنها  به  کافی  توجه  و  آنها  مشارکتهای  گذاری  ارزش   بر  مبنی

 که  کنند   در   مردم  اگر.  دارد  شهروندان  جذ   در  مهمی  ن ش  عمومی  نهادهای  و  دولت  به  اعتماد  ،  اجباری

  به   تواند   می   عمومی  نهادهای  به  اعتماد  ،  ندارند   دولت  گیری  تصمی   در  ت ثیری  هیچ  مشارکتی  سازوکارهای

  آن   در   که  را   تری  گسترده  اداری  و  سیاسی  زمینه   در  دقیق  تحلیل  و   تجزیه  به   نیاز  امر  این.  یابد   کاهش  سرعت

 معنادار   اطمینان  برای  ذینفعان  همه  های  انگیزه  ،  نیازها   بهتر  در   و   گیرد  می  صورت  الکترونیکی  مشارکت

 .کند  می برجسته را الکترونیکی  مشارکت ماندن

آورده   ندهیآ  یدر سال ها  ی کیمتعهد به توسعه مشارکت الکترون  یدولت ها  یها برا  هیاز توص  ی تعداد  ریدر ز

 شده است. 

 سط  پروژه یجنبه ها -ال  

  زه یها و انگ   زه ی، انگ  قی، عال  ازها یو ن  د یباش  و شفاف  واض   یکیمشارکت الکترون  یها   تیدر مورد اهداف فعال

توانند    ی هدف ، دولت ها م  نیبه ا  یابیدست   ی. براد یدر  کن  یکیرا در ارتباط با مشارکت الکترون  نفعانیذ  یها

 :را انجام دهند  ریموارد ز

  نفعانیآل با مشورت با ذ  دهی، به طور ا  ی کیمشارکت الکترون  ند یهر فرآ  برای  را  مشخص  انتظارات  و  اهداف  •

 .د یمنتشر کن نیآنها را بصورت آنال  تیاز وضوح و شفاف نانیاطم یکرده و برا   یمختل  تعر
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مانند    یکیمشارکت الکترون  یندهایها و فرا  عامل  ست یس  تیریفراتر از مد   یکه اهداف   د یحاصل کن  نانیاطم  •

بوده و به طور   "متعلق به آنها"  نفعانیتوس  دولت و ذ  یذار  استگیاز س  یبانیو پشت  یتعامالت عموم  شیافزا

 شوند.   یم یاب یمناسب منابع ، نظارت و ارز

تجز  • تحل  ه یانجام  الکترون  نظرات  لیو  مشارکت  پروژه  هر  از  ارز  ی کیقبل  ا  یابی،  پاسخگو  یدوره    یی نحوه 

 ها به مرور زمان در صورت لزوم.  زهیانگ   یمختل  و تنظ نفعانیذ

الکترون  یندهایفرا  یساز  نهینهاد  لیتسه بایدولت  دستگاه هایدر    ی کیمشارکت  و    یمنابع مال  د ی. دولت ها 

  ن یاختصاص دهند. آنها همچن  یکیمشارکت الکترون  یندها یموثر فرآ  تیریاز مد   یبانیپشت  یرا برا  یکاف   یانسان

  ی دولت مجموعه های  تر    عیسو  یندهای در ساختارها و فرا  یکیحاصل کنند که مشارکت الکترون  نانیاطم  د یبا

 را انجام دهند:  ری توانند موارد ز  ی، دولت ها م ینهاد ساز جیترو یادلام شده است. برا

مداوم و مشارکت در برنامه    یتهایاز فعال  نانیاطم  یکه برا   د یباش  نیو آفال  نیل  آنالمخت  یتهافعالی  مراقب  •

 است. ازیمورد ن یکیمشارکت الکترون یها

( یکیاز مشارکت الکترون  یبانیپشت  نی و آفال  نیآنال  ی ها  تی)از جمله فعال  یمشارکت  یندهایفرآ  یها  نهیهز  •

 . د یمنعکس کن ی دستگاهرا در بودجه ها

  شیوه نامه   هیته  قیاز جمله از طر   یدولت  دستگاه هایدر    یمشارکت  یندهایفرا  تی ریمد   یبرا  تیظرف  جادیا  •

 ادارات و سازمان ها. نی ها در بروش و تبادل دانش و  یکیمشارکت الکترون یها

، استفاده از تخصص موجود    یکیمشارکت الکترون  یندهایمنظ  از فرا  یو خارج  ی داخل  یها  یاب یانجام ارز  •

 .ینظارت یدر دانشگاه ، اتاق فکر و نهادها

  ی دولت   یسازمان ها  یندهایدر فرهنگ و فرا  یمشارکت مردم  یها  س  یکه تکامل مکان  د یحاصل کن  نانیاطم  •

 منعکس شده است. 

 ینهاد یجنبه ها - 

طرح  در    تی . موف د یافتد توجه کن  یاتفاق م  یکیکه در آن مشارکت الکترون  یو ادار  ی، نظارت  یقانون    یبه مح

  ن یلالب است و همچن  ی دولت   تیریدارد که در مد   یبستگ   ییبه ارزشها  یادیتا حد ز  یکیمشارکت الکترون  های

دستگاه های  عوامل در سراسر دولت مرتب  هستند اما در مورد    نیاست. ا  رگذاریت ث  زین  یو نظارت  یقانون  یفضا

مشارکت    یمناسب برا  ی از وجود فضا  نانیاطم  یتوانند برا  ی. دولت ها موجود دارد  زیمنفرد ندولتی بصورت  

 را انجام دهند:  ریموارد ز یکیالکترون

و   یقانون  ی( ، چارچو  ها کیارگان  یقانون ها  ریسا  ای)  یدر قانون اساس   یم ررات مشارکت عموم   بررسی  •

)از   یدولت  یمربوط به ارتباطات توس  ارگان ها  نیقوان   ریو سا  تی به اطالعات و شفاف  یابیدست  یبرا  ینظارت
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بال وه آنها    ریت ث  یابیارز  ی( برایبریسا  س یو ترور  یبریسا  تیجمله م ررات مربوط به ارتباطات از راه دور ، امن

.یکیدر مشارکت الکترون

به    د ی کن  یابیارز  • مربوط  م ررات  دولت  یندهایفرآ   ایها  دستگاه  که چگونه  ها   یم  یخاص  ی توانند تالش 

مانع کنند. ای کیتحر یمشارکت یها تیانجام فعال یبرادستگاهی اجرایی را 

تواند شامل    یم  نهیزم  نیشود. اقدامات در ا  یکه منجر به مشارکت م  یدولت  تیریدر مد   ییارزشها  جیترو  •

ت ی ریمد   مراکز آموزش  یدرس  یدر برنامه ها  یکیو مشارکت الکترون  یدرج مطالب مربوط به مشارکت عموم 

و خطرات تعامل و الزامات الزم    ایدر مورد مزا  یو کارمندان ادارات دولت  استی، ارائه آموزش به ر  یمل   یدولت

باشد.  تیشفاف یاجرا یبرا

ی . معرفدیکن  جادیا  یرسم   یریگ   یتصم   یندهایو فرا  یکیمشارکت الکترون  یتهایفعال  نیب  یروشن  یوندهایپ

که به   نند ی کند. اگر مردم بب  ی م  جادیرا ا  یادیمشارکت اللب انتظارات ز  یندهایتعامل و فرا  ی ها  س یمکان

کند.    تیرا ت و  یعموم   یتواند اعتماد به نهادها   یم  یکیشده است ، مشارکت الکترون  یاطالعات آنها توجه واقع

ارائه خدمات    ا ی  یریگ   یصماز ارتباط جدا شده و در ت  یکیمشارکت الکترون  یندهایتصور که فرا  نیبرعکس ، ا

اعتماد   جادیا  یتوانند برا  یکند. دولت ها م   یرا ضع  یعموم   یتواند اعتماد به نهادها  یگذارد ، م  ینم  ریت ث

:ند را انجام ده ریموارد ز  یعموم

  یتعر  ی، به روشن  ردیگ  ی مورد توجه قرار م  یریگ    یدر تصم  یعموم  یرا که به موجب آن ورود  یند فرآی  •

.د یکن غیو تبل

اتخاذ   ماتی کمکها را در تصم  نیا  ریو بازخورد را تا حد ممکن شفاف کرده و ت ث  یمردم   یمشارکتها  یمحتوا  •

. د یکن غیشده تبل

عمل    یتواند در مورد بازخورد مربوط به خدمات عموم  یآن دولت م  قیکه از طر  د یکن  جادیرا ا  ییسازوکارها  •

به آن کند.  ییبور به پاسخگوکند و ارائه دهندگان خدمات را مج

ی اجتماع یجنبه ها -پ

الکترون  یها  از کسب مهارت ت ودیکن  تیحما  ت یدر جمع  یک یمشارکت  به  توجه  با   یگروهها  ت یظرف  تی. 

که افراد   یتالیجید  ی( و توسعه مهارتهانیو آفال  نی)بصورت آنال  یمشارکت  یتهایانجام فعال  یمختل  جامعه برا

انجام    کالن  د یکار با  نی از دارند ، ایبه آنها ن  یکیالکترون  یآنها در مشارکتها  شدنو توانمند  یتوانمندساز  یبرا

را انجام دهند:  ریتوانند اقدامات ز یشود. دولت ها م

.د یمدارس را ارت ا ده ی درس یو مشارکت در برنامه ها یمشارکت مدن  معرفی •
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توانمندی  و    تالیجی سواد د  شیبا هدف افزا  طرح هادر محدوده    یکیخاص مشارکت الکترون  یعه مهارتهاتوس  •

.امعهدر ج یتالیجیدهای 

کن الکترون  د یدر   مشارکت  ت ث  یکیکه  نهادها  ریتحت  به  مردم  ا  ی عموم  یاعتماد  ها  نترنتی،  رسانه   یو 

 یبه اعتماد مردم به نهادها  یادیتا حد ز  یکیمشارکت الکترون  یاست. استفاده مداوم از فرصت ها  یاجتماع

عامل    کی  زین  نیمشارکت آنالسامانه های  خاص    یو جنبه ها  نترنتیدارد ، اما اعتماد آنها به ا  یبستگ  یدولت

ش یافزا  قی از طر  ی عموم  یاعتماد به نهادها  شیاز تالش ها با هدف افزا  یتر  عی است. در چارچو  وسدیگر  

را انجام دهند:  ریتوانند موارد ز ی، دولت ها م ییو پاسخگو تیشفاف

ی م   تیرعا  ی کیمشارکت الکترون  یها  تیرا که دولت در رابطه با فعال  یتیو امن  یخصوص   یحر  استانداردهای  •

. د یکند ، به وضوح به مردم اعالم کن

. د یافراد ارت ا ده یو نحوه پرداختن به ورود ی کیالکترون یمشاوره ها تیریرا در نحوه مد  تیشفاف •

برا  ییاستانداردها  • (    یارائه دهندگان خدمات عموم   ییپاسخگو  یرا  و اجرا     یتنظ)دستگاه های خدماتی 

 .د یکن

الکترونطرح های    یابیارز ت و  یکیمشارکت  انتها یک .  د یکن  تیرا  به    یعیوس   یط  در  مربوط  از موضوعات 

بهره    یالملل  نیب  یدانشگاه ها و سازمان ها و شبکه هارا بنحوی که    یکیمشارکت الکترون  یتهایفعال  یابیارز

 باشد:  ریتواند موارد ز یم  یاحتمال  یالملل نی. اقدامات بتهیه کنید   د نمند شو

برا  ییارهامعی  و  ها  شاخص   • الکترون  یرا  بر رو  د ی کن  جادیا  ی ک یمشارکت  )مانند    یحالت ها  ی ، ه   خاص 

تمرکز    یاجتماع  دهی پد   کی به عنوان    یکی( و ه  بر مشارکت الکترونیکیالکترون  ی خواست هارمشاوره ها و د 

.د یکن

، با  با سایر کشور    یا  سهی م ا  های  روش  ارا ب  یکیمشارکت الکترون  طرح های  یو اثربخش   راتی، ت ث  جینتا  •

. د یکن یاب یدر آن وجود دارد ، ارز یکمتر نمونه های در حال توسعه که  یتمرکز بر کشورها



 

 

 

 

 



 
 

 

  

 محور  داده  یکیبه سمت دولت الکترون : ششمفصل 

 

 م دمه 

، استفاده   تی، امن  یجمع آور  یدهه ها ، روش ها  ی. برا ستین  یدی جد   زیچ  یدولت  عمومی   یبه داده ها  ازین

بوده    ی عموم  تیریتوسعه و مد   یها  نهیدر زم  انیمورد توجه دولت ها و دانشگاه  یدولت  یو اشترا  داده ها

و استفاده از داده ها    جادی ا  یها  وهیبرخوردار بوده اند ، اما ش  ییباال  تیاز اهم  شهی هم  یدولت  یاست. داده ها 

مختل  و انواع مختل  داده ها    یداده و گسترش کاربردها  یها  یکه با ان ال  در فن آور  یریبه طرز چشمگ 

  افتهی  رییتغ   ی ایجاد شده مکان  یو داده ها  یزمان  یداده ها  )خرد و کالن( و کوچک و بزرگ    یاز جمله داده ها

 . است

کند که   یم  د ییو ت گرفته  قرار    ین طه کانون  کی، داده ها به عنوان    داریتوسعه پا  یبرا  2030دستور کار  در  

  دار یبه سمت توسعه پا  شرفتیپ  ی ریاندازه گ  ی سهولتموثر مه  هستند و برا ای  ه  یریگ   یتصم  یداده ها برا

را در    ازیشده مورد ن  کیو تفک  تیفیبه موقع ، قابل اعتماد ، با ک  یکس ، داده ها  چیه  نکهیاز ا   نانیو اطم

  ی دولت های  داده ها و موضوعات مرتب  با آن و تحوالت در بخش    دسترس باید داشته باشد باید توجه داشت .

  نده یفزا  تی اهم  ی واقع  یا یدر دن  رشیو کاربرد و پذ   یدانشگاه   اتیدولت ، تح   اتیو عمل  لیو تحل  هیاز نظر تجز

اند. داده ها اکنون در هر بخش و    دایپ  یا  ی ها   ییبه اندازه داراو    کپارچهی  ها  دولت  یعملکردحوزه  کرده 

برای بر داده است و    یدر دولت اکنون مبتن  یاتیعمل  یتهایفعال  شتریهستند. ب  یضرور  یو منابع انسان  یکیزیف

 است.  رممکنی لو در شرایطی داده ها دشوار کارکرد اثربخش بدون  از دولتها  یاریبس

  175به    2018  سال  در  زتابایت  33برابر شود ، از    5از    شیرود م دار داده ها ب  ی ، انتظار م  یدر سط  جهان 

zetabytes  زده اند   ن ی. مح  ان تخمیعموم   یابرشبکه های  شده در    رهیدرصد ذخ  49، با    2025  سال  در

جهان    تیبرابر جمع   10به    2025در سال کار می کنند  (  IoT)  ایاش  نترنتیکه توس  ا  ییکه تعداد دستگاهها

نسل   یدستگاه ها  ریو سا  5G  یروندها ، همراه با گسترش شبکه ها  نی. اد ی نفر( خواهد رس  اردیل یم  75)حدود  

  ت یو واقع  نی( ، بالکچAI)   یمانند هوش مصنوع  یداده محور در مناط   یجامعه را به برنامه ها  نی ، همچن  یبعد 

 تال یجیجامعه د  کیداده ، جهان را به    یو ت اضا  هعرض  شی( مجهز کرده و با افزاVRو    AR)  یافزوده و مجاز

 کند.  یم لیتبد 
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خش  بمرتب     یو برنامه هاها  داده  ، میزان تولید  تالیجید  دیجد   یها  یفن آور  عیو تکامل سر  یی رشد نما

ی ها ، نظرسنج   یقرار خواهد داد. منابع داده متعارف دولت شامل سرشمار  ریتحت ت ثبدون شک  را    یعموم

داده ها   ندهیخدمات ارائه داده اند ، اما آ  رانیبه مد   یخدمات به خوب  نیو اگرچه ابوده    یادار  یها و داده ها

و    لیو تحل  هی، تجز  یاجتماع  یکالن ، رسانه ها  یدهد. داده ها  یرا مشدن این داده ها  نامحدود    د ینو  باجیت ر

م رون به صرفه و   یاستیس  یتوسعه راه حل ها  یتوانند برا  یم  تالیجید  یها  یاز فن آور  یگسترده ا   یط

، حمل    د ی ، اشتغال ، تول  یبهداشت  یاز جمله مراقبت هاای  توسعه    یدر وقت در همه بخش ها  ییصرفه جونیز  

ی ، سازگار  یعموم  تیو امن  یمنی، ا  های ادواریاز فساد ، نظارت    یریشگیآ  ، پ  تیری، مد   ی و ن ل عموم

باشند.  منابع تی ریو مد  ییآ  و هوا راتییتغ

 یبا مجموعه ا  نیدهد ، اما همچن  ی، جهان را به سمت مثبت سوق م  تالیجید  ی و داده ها  یگسترش فناور

ها   ینگران  نیمهمتر  یو اخالق  یخصوص    ی، حر  تیهمراه است. مسائل مربوط به امننیز  از خطرات و چالش ها  

 ی در کشورها  ژهی، به و  اه  نهیاز زم  یار یمربوطه در بس  ینهاد  یها  ت یو داده ها و ظرف  تالیجیاست و سواد د 

داده    یتصاعد   شیاست. با افزا  یخاص ، ناکاف   یدر شرا  یدر حال گذار و کشورها  یدر حال توسعه ، اقتصادها

موثر داده ها و    تیبه حاکم  از یموجود ، ن  یو چالش ها   یعظ  یها  لیاز پتانس  یآگاه  شیدولت و افزا  یها

کنندگان و مصرف کنندگان   د یتول  نیبزرگتر  انیکرده است. دولت ها نه تنها در م  دای پ  ید یجد   تینهادها فور

داده ها دارند. تبادل    یدر تنظ یاز کشورها هستند ، بلکه آنها ن ش مهم یاریداده ها در بس

ها  نیا داده  نگاشت  با  اصل  یدولت  یفصل  منبع  عنوان  الکترون  یبه  م  یکیدولت  نتا  یآلاز  سپس  جیشود. 

ها و روند   استیس  یابی( با هدف ارزOSI)   نیشاخص خدمات آنال( و  MSQ)  2020عضو    یپرسشنامه کشورها

بابت   یهانج  ینگرانشامل  از موضوعات    یبرخ  یشود. پس از بررس  یم  لیدولت تحل  یداده ها  رامون یپ  ینهاد

 ی برا  یشنهادیپ  کردیرو  کیفصل با  این  محدود داده ها ،    تیداده ها و سواد و ظرف  یخصوص    یو حر  تیامن

خاتمه می  داده ها    ست یداده و اکوس  یها  ی ستراتژبا ا  هاداده در سط  کشور  تی حاکم  یچارچو  ها  جادیا

 یابد.

ی دولت یاز داده ها ین شه بردار -6-1

شاخص توسعه دولت  که بر مبنای    2003از سال    ی کیدر توسعه دولت الکترونته  صورت گرفبر اساس روال  

است. تعامالت   یدولت یداده ها یجهانتمایز  بر  یشده ، شاهد  یریاندازه گ ( EGDIسازمان ملل )  یکیالکترون

شود. پر    ی ترجمه م  یدولت  یبه داده ها  یمختلف  یمردم و دولت به طور مداوم به روشها  نیروزمره معمول ب

،   یکی، معامله با خدمات الکترون  یدولت  یدر پورتال ها  وندهایپ  یکردن رو   کی، کل   نیآنال  یکردن فرم ها 

کنند   یاستفاده م  ینظارت  یکه از سنسورها  یعموم   یبه فضاها  یو دسترس  نیآنال  یگفتگو  یتعامل با ربات ها
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کند    یرا فعال م  ییداده ها  د یدر همه بخش ها ، تول  یت یو حاکم  یعموم  یها  استیموارد است. س  نی، شامل ا

 استفاده شوند. ها  استیبهتر س جیمک به نتاک یبرا یتوانند به عنوان ورود  یکه م

خاص باشند و اللب    ای  یشود. آنها ممکن است عموم   یاستفاده م  یدولت  یداده ها  یبرا  یاصطالحات مختلف

شود ، داده    یکه معموالج استفاده م  یشوند. از جمله موارد   یاستفاده م  یانحصار  ریجامع و ل  ریبه صورت ل

دولت باز ،    ی، داده ها  یرادا  ی، داده ها  یو نظرسنج  یسرشمار  ی، داده ها  یدولت  ی، داده ها  یعموم   یها

 نه یاصطالحات به طور مترادف در زم  نیاز ا   ی. برخهستند زمان    یو داده ها  یمکان  یبزرگ ، داده ها  یداده ها

 یفیظر  یوجود تفاوتها  نیمختل  استفاده شده است. با ا  اتیمختل  و در ادب  یمختل  توس  کشورها   یها

وجود دارد. شکل   یرواب  مت اطع و همپوشان  نشان داده شده است  6.1وجود دارد ، همانطور که در جدول  نیز  

نشان را    یدر دامنه عموم   یدولت  یباز و داده ها  یبزرگ ، داده ها  یداده ها   یرا برا  ییها  یهمپوشان  نیچن  6.1

و به طور خاص    ی بزرگ در حوزه عموم  یداده هان ش    ی ، به طور کل  ی دولت  یصل حاضر به داده هادهد. ف  یم

 دولت باز تمرکز دارد. یبر داده ها

و    یزمان واقع  یبزرگ ، داده ها  یمتعارف مانند داده ها  ریل  ی، دولت ها منابع داده ها  یا  ندهیبه طور فزا

  2020سازمان ملل متحد    ی کیدولت الکترون  ارزیابیکنند. طبق    یخود ادلام م  اتیرا در عمل  یمکان  یداده ها

از انواع    یکشور( از برخ   177شده )  یابیزار  یدرصد کشورها  92از    ش ی( ، ب2020ارزیابی  پس به عنوان    نی)از ا

)برنامه   chatbots  کشورها ارائه دهنده  کنند.   ی خود استفاده م  یدر پورتال ها   ی اجتماع   یشبکه ها  یابزارها

  ش ی افزا  2020در سال  کشور    59به    2018در سال  کشور    28از    یمل  ی( در پورتال هاAI  تیگپ با قابل  یها

 ا ی  یمل  یپورتال ها  قیرا از طردولتی  باز    یکشور(  داده ها  122عضو )  یدرصد از کشورها  53است.    افتهی

 دهند.  یارائه م ملی داده  یپورتال ها

  دی منابع جد  نیچنارائه شده است اعالم می دارد که    یدانشگاه   اتیتح یک تی   که توس   کلی  ر  یتصویک  

شوند ، بلکه    ی م  یگذار  استیدر س  شتری ب  نشیببهبود  و    ی بخش عموم  یبهره ور  ش ینه تنها باعث افزا  یداده ا

 اتیو تجرب  ازهایها ، ن  دگاه یاز د  یشوند و در  بهتر  یمو رصد نیز    یابیردامکان  و    تیشفاف  شیباعث افزا

داده   قیرا قادر ساخته است تا از طر  موسساتبا عل  داده ،    یدولت  یداده ها  ترکیبکنند.    یافراد را فراه  م

 ایمشهود    ریل   یالگوها  صیتشخ  یرا برا  یگسترده ا  ری، م ادداده ای جدید  و در    آرشیو شده قدیمی  یها

  ست  یکند تا س  جادیا  ادولت ه  یرا برا  ییتواند فرصت ها  یم   نیها انجام دهند. ا  ی نشده و کش  ناهنجار  دهید

  ریل  شیدهه پ  کیارائه دهند که    ییرا به روش ها  یدی موجود را اصالح کنند و خدمات جد   یها و عملکردها 

  ع یتوزهنگام  سازد تا    یرا قادر م  نلگرایبزرگ ، تحل   یقابل تصور بود. به عنوان مثال ، در دسترس بودن داده ها

، مطالعه کنند. عالقه به رفتار مردم لالباج   ستین  ریکوچک امکان پذ   یکه با داده ها  یرا به روش  بحران ها   کار،  

گروه   یارائه خدمات برا  یها  نهیو هز  یبهداشت   یبه مراقبت ها  ازی)ن  داده ها صورت می پذیرد  عیتوز  لیبه دل
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بزرگ   یاستفاده از داده ها "کرده است    دییآمار سازمان ملل ت   ونیسی نمونه است(. کم  کی  ریپذ  بیآس  یها

. "است یضرور  یمل یسات آمارموس ینوساز یبرا دیجد  یر منابع داده هایو سا

ها   دولت   برای  بزرگ   های  داده  و   باز   های   داده   ،   دولتی   های  داده  بین   رابطه   6.1  شکل 

ی دولت  های   داده  به   مربوط  اصطالحات 

 ی :  عموم یداده ها

شده توس  دولت ها ، دانشگاه ها )به    جادیا  ی، از جمله داده ها  یموجود در دامنه عموم   یداده ها  هیشامل کل

است.  یو بخش خصوص  ی( ، جامعه مدنی علم یعنوان مثال داده ها

ی:  دولت  یداده ها

در اثر انجام  که  یو در هر رسانه ا یثبت شده و مستند شده به هر روش" ی عموم ی از داده ها یا  رمجموعه زی

شده    جادیا  ایکه براساس آن صادر شده است بدست آمده    ینیقوان  ا یارائه شده توس  قانون    یعموم    یوظا

(.د ینیرا بب 6.1)شکل   "است

ی:  و نظرسنج یسرشمار یداده ها

ها آور  یداده  طر  یجمع  از  برا  قیشده  ها  نیمع  ی جهان  ای  تیجمع  یمشاهده  داده  از جمله  ت یجمع  ی ، 

و تجارت  ی، کشاورز نیزم یمانند مسکن ، کاربر یدر مورد موارد ینظرسنج یداده ها ری و سا یشناخت
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 ی )دستگاهی(: ادار  یداده ها

عامالت  تمربوط به    یدر مورد عملکرد آنها. شامل داده ها  یدولت  یشده توس  سازمان ها  یاطالعات جمع آور

باشد. منابع داده   یو آموزش م  ی، دادگستر  یمانند بهداشت ، خدمات اجتماع  ییدر بخشها  یخدمات عموم 

نهادها   ریسا  ای  یدولت  یها توس  آژانس    یاهداف ادار  یهستند که عمدتا برا  ییمجموعه داده ها  یادار  یها

اشخاص    یشامل ثبت ادار  یادار  یشوند. منابع داده ها  یم  جادیکنند ، ا  یاز دولت کار م  یندگی که به نما

، سوابق    یاتیاز جمله اظهارنامه مال  یتخصص  یو سوابق وزارتخانه ها ، ادارات و آژانس ها  یو ح وقح ی ی  

 ی ادار   یاز داده ها  یگریمنبع د  یلو مح  یمنط ه ا  ی ها  تاست. دول  یگمرک  یو داده ها  یخدمات اجتماع

 هستند. 

 

 : دولت باز یداده ها

( و به  نی)از جمله قابل خواندن توس  ماش  یمختلف  یدر قالب ها  یدر دامنه عموم قابل دسترس    باز  یداده ها

  OGDهمه مجاز است. اساساج ، همه    یبرا  ی، استفاده ، اصالح و به اشترا  گذار  یدسترس  یطور معمول برا

 . ستند ین OGD یدولت یهستند ، اما همه داده ها یدولت  یداده ها

 

 

 :  بزرگ (اطالعات داده )

  ا یمجموعه    ک ی"به عنوان    یو اجتماع   یاس یمعموالج با سرعت ، حج  و تنوع باال همراه است. اللب در متن س

نادرست    یتوص"به عنوان    نیشود. همچن  یم   یتعر  "مرتب  با داده  یها  هیها ، منابع و رو  دهیاز ا  یمجموعه ا

ذکر   "مرتب  با داده ها  جی و نتا  یاخالق   ئلها ، مسا  کیها ، تکن  وهیها ، ش   یژگیاز و  دهیچی و پ  یلن   یمجموعه ا

و    هیتر مانند تجز  دهیچی تر و پ  قیعم  ی کارها  یتوان برا  یبزرگ م  یداده ها  لیو تحل  هیشده است. از تجز

  ی کشور نشان م  138کشور از    MSQ 2020   ،60استفاده کرد. طبق    یاجتماع  یاحساسات رسانه ها  لیتحل

 خود گنجانده اند.  تالیجیرا در توسعه دولت د دهکالن دا ی استراتژ  یدهند که آنها نوع

 

 ی: مکان  یداده ها

 دارند.  ییایجغراف تی با موقع  یصر ای یکه ارتباط ضمن یداده ها و اطالعات

 

 ی: زمان واقع یداده ها

داده ها اقدامات دولت    نی شوند. ا  یداده م  لیتحو  یزنده بالفاصله پس از جمع آور  یداده هادر  ثابت    یانهایجر

به کار گرفته    عیو انتظار پاسخ سر  رییتغ  ینیب  شیدهد و معموالج با پ  یبالفاصله نشان م  باجیمردم را ت ر  ایها و /  
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  ل ی و تحل   هیدولت نظارت و تجز  یها  یریگ    یتصم  یبرا  یماتیتصم  نیچن  ینمونه از چگونگ  ک یشوند.    یم

  ش ی کشور به منظور پ  کیخاص در داخل    یها  تیمهاجرت( جمع  ایدر  تحرکات )  یبرا  ترییتو  یخورا  ها

 است. یدر سط  مل یکیخدمات الکترون یازهاین یبرا یزیو برنامه ر ینیب

 

 : روند توسعه داده های دولتی باز 

 

ی   ا ه ه  و ر گ ک  ی ک ف ت ه  ب ز  ا ب ی  ت ل و د ی  ا ه ه  د ا د ه  ع س و ت د  ن و :   4ر ه  ن ا  گ
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: ت ا ع و ض و م و  ن  ا ه ج ر  د ق  ط ا ن م ک  ی ک ف ت ه  ب ز  ا ب ی  ت ل و د ی  ا ه ه  د ا د ه  ع س و ت د  ن و ر

دهند:  می را خود های  داده به دسترسی اجازه مشالل و افراد به که  کشورهاییروند پیشرفت  
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 ت ویت همکاری و ها داده  تبادل و پیوند  ، گذاری اشترا  به مختل  های روش

ا  ه د ر ک ی و ح  ر ر ا  ش ه ل ا ث ر   و   م ی و ا ص ر   ت گ ی  د

ه  د ا ی   د ا ی   ه ت ل و ا   د   ر

قرار   دسترس  در 

 دهید

ر  ا ش ت ن ه   ا د ا ی   د ا ت   ه ل و ز   د ا ه   ب ر   ک ل   د خ ا ت   د ل و ج   و   د ر ا ن   خ آ ز    ا

ی  ا ر م   ب و م م   ع د ر ل   م ب ا ی   ق س ر ت س ت   د س  .ا

ه  ش   ب خ 6  ب . 2 . ه   2 ع ج ا ر د   م ی ن  .ک

ه  د ا د   د ن و ی پ ه   ب ا  ر ا  و    ه

 لینک کنید. 

ه  د ا ی   د ا ی   ه د ن و ی ک   پ د   ی ر ا د ن ا ت س ی   ا ن ی   ف ا ر ر   ب ا ت خ ا ت   س ا ع ال ط   ا

ه  د ی چ ی ط   و   پ ا ب ت ر د   و   ا ن و ی ه   پ ع و م ج ی   م ا ل   ه ت  س ه   م د ا ز   د   ا

ع  ب ا ن ل    م ت خ ت   م س ی .  ا ا ر ه   ب ا ی   ر ز ا د ن ل   ا ا ت ر و ی   پ ا ه   ه د ا ز   د ا   ب

ی  ت ل و ی   د د ن و ی ی   پ ا ر ل   ب ا ص ت ا   ا د ج ی  ا ه س  ی ب ا ت ی ه   د د ه   ش د ا     د

د  و ش ا  ر ج  ا

ه  ک ب ت   ش ا ی  ح  ه   ت د ا ی   د ا ی   ه ر ا د ر   ا ن   د ا ت س ل گ ن ی   ا د ا د ع ه "  ت ا گ ه ا ن ن   پ م د   "ا ا ج ی   ا

ه  د ر ت   ک س ه   ا ی   ک ن   م ا و ه   ت د ا ی   د ا ی   ه ر ا د ا   ا س   ر ا ن ش ا ه    و   ن د   ب ن و ی د   پ ا ا   ،   د   ب

ل  ر ت ن ق   ک ی ق ر   د ه   ب ک ن ی ه   ا ی   چ س ه   ک ه   ب ی   چ ت ا ع ال ط ی   ا س ر ت س د   د ر ا ی   و   د ا ر ه   ب   چ

ت  د  .م

 

ه  ا    ب ر ت ش ی   ا ر ا ذ   گ

ه  د ا ا   د  ه

ه  ا    ب ر ت ش ی   ا ر ا ذ ه   گ د ا ی   د ا ی   ه ت ل و ق   د ب ا ط ا   م   ب

ل  م ع ل ا ر و ت س ا   د ت   ،   ه س ا ی ا   س ا   ه ر   ی ی ا ی   س ا ه ر ا ز ب ک    ا ا ر   ح   ب

ب  ل ا ی   ق ا ه   ه د ا ن   و   د ی ن ا و ت   ق ی ر ی د ظ   ،   م ف ت   ،   ح ی ن م   و   ا

ی   ر ی   ح ص و ص ه   خ د ا ا   د ا   ه ک    ر ی   ح د   م ن  .ک

 

ه  ن   ب ا و ن ل   ع ا ث ن   م و ن ا ه   ق ا    ب ر ت ش ی   ا ر ا ذ ه   گ د ا ا   د ت   و   ه ی م ک ا 2  ح 0 1 ر   9   د

د  ن ل ر ی    ا
 

ه  همکاری  قابلیت ا گ ت س ا   د ت    و   ه س ی ا   س ر   ر د ا ی   ق د   م ز ا ه   س ن   ب ی ش ا ی   م ا   ه

ل  ب ا ن   ق د ن ا و ل   خ د ا ب ت   ت ا ع ال ط ز   ا ع   ا ب ا ن ل    م ت خ ب    م ل ا ق ر  د

 . د ه د ی  س ر ت س د ت  ا ع ال ط ا د  ر ا د ن ا ت س ا ک  ه   ی چ ر ا پ ک ن   و   ی و د   ب

چ  ی ن    ه ت ف ر ن  ی ب ز  ی ا ع ق ا و ر  ی ل ت  ا ع ال ط ا ا  ی و  ت  ا ع ال ط  ا

 

ن   ی ت ن ا ژ ر ی  د آ ر ا ک م ه ت  ی ل ب ا ق و   چ ر ا چ ک  ی ی  ا ر ا  ا ب ی  ک ی ن و ر ت ک ل ،    ا ک ی ز ک م

 ، ه ئ و گ و ر ل  ا ی ز ر .   ب ت س ر    ا د ت  ا ر ر م  ی  ر ا ک م ه ت  ی ل ب ا ق ل  ا ت ی ج ی د ی  ل م م  ا ک ح ا  /

د  ه د ی  م ش  ش و پ ا  ر ل  ا غ ت ر ی    . پ ا ه ت   س ی س ر  د ز  ا ب ی  ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ب  ی و ص ت

ت   ل و د ه  ن ا ی ا ر  ر د ن  ت م ل و د ن  ی پ ی ل ی    .  ف

ل  د ا ب ت   ت ا ع ال ط  ا

 

ب  ل ل ی   ا ب ی ک ر ز   ت و   ا ا   د د   ی ن ر   چ ص ن ر   ع ک ه   ذ د ر   ش ال   د ا   ؛   ب

ت   س ی ل   س م ا ی   ع ی ا ه   ه ل   ک د ا ب ه   ت د ا ی   د ا و   ه ه   د ف ر ا   ط ز   ر   ا

ق  ی ر ب    ط ا ی   ر ا ه   ه م ا ن ر ی   ب س ی و ه   ن م ا ن ر ل   ،  (API) ب ا ت ر و   پ

ی  ا ل   ه د ا ب ه   ت د ا ا   د ت   ی ا م د ز   خ ک ر م ت ه   م د ا ه    د ا ر ی   ف د   م ن ن  .ک

 

ر  ت س ل   ب د ا ب ه   ت د ا ر   د ی   د ن و ت س ه  (X-Road) ا ر   ب و ز   ط ک ر م ت ی   م ا ر ل   ب ا ص ت   ا

ت   س ی ی   س ا ی   ه ت ا ع ال ط ه   و   ا ا گ ی ا ی   پ ا ی   ه ت ا ع ال ط ت   ا ل و ه   و   د ز ا ج ن   ا د ا ه   د   ب

ت  ا م ا ی   م  ت ل و ن   و   د ا د ن و ر ه ی   ش ا ر ل   ب ا س ر ت   و   ا ف ا ی ر ن   د م ی ت   ا ا ع ال ط ز   ا ق   ا ی ر   ط

ت  ن ر ت ن ی ر   ا ه   د د و د ح ت   م ا ر ا ی ت خ د   ا و ت   خ س ر  .ا ت   د ال ا ی ه   ا د ح ت ل   ،   م د ل   م د ا ب   ت

ت  ا ع ال ط ی   ا ل ی "  -   م ن ا گ ژ ا ل   و و ا د ت ه   م ن   ک ا ک م ل   ا د ا ب ت   ت ا ع ال ط د   ا م آ ر ا ر   ک   د

ی  ا ه ن ا م ز ا ل    س ت خ ی   م ت ل و ی   و   د ص و ص ا   خ ه    ر ا ر ی   ف د   م ن ی   -   "ک ا ر ه   ب م ا ن ر   ب

ی  ا ه   ه چ ر ا پ ک د   ی ن ن ا ه   م م ا ن ر د   ب و ب ه ک   ب م ه   ک ا   ب ی ال ه   ،   ب ک "  ک ه   ی ط ی   ن  س ر ت س   د

د  ح ا ا   و ه    ر ا ر ی   ف د   م ن ه   "ک د ا ف ت س ه   ا د ت   ش س ی .  ا ا ر ش   ب ی ز   ب 4  ا ع   0 و ک   ن م   ک

ی  ل ا ا   م ک   ب م ل   ک ا ر د     ." ف

 

 

 

 

 

 



داده محور   ی ک ی الکترون به سمت دولت    : شش فصل  

135

 موردکاوی ها : 

شانگهای  در   دیجیتال   دولت   داده محور   آفالین   و   آنالین   سازی  چین: یکپارچه 

شکاف  .به اشترا  گذاری ، تبادل و ادلام داده ها در ارگان های دولتی اللب ناکافی و چالش برانگیز است

. های مختل  وجود دارد و انگیزه کافی نیز وجود ندارد دستگاهدر بین از جهت زیرساخت های آمادگی 

میلیون نفر به خدمات عمومی    24شانگهای بزرگترین شهر چین است و منابع مورد نیاز برای دسترسی بیش از  

است زیاد  برای  .بسیار  نوآورانه  رویکردی  ،شهرداری  ارت ا خدمات عمومی  و  به منظور ساده سازی عملیات 

 .ها در ادارات و سازمان های دولتی بر اساس ت اضا و میزان استفاده اتخاذ کرده است تسهیل اشترا  داده

به عنوان یک پلت فرم خدمات یک    2018مرکز داده های کالن شهر شانگهای توس  دولت شهر در سال  

ولت د  بینو میان سرویس و مبادله    می، بین سیست  یح ، بین بخشوت سی  داده ها میان سط"مرحله ای برای  

 .تاسیس شد جامعه ، صنعت و 

ایجاد یک سیست  اشترا  گذاری   و  و هماهنگی  یدر درجه اول از طریق داده های حکومتداده    اکوسیست 

برای  "همچنین مسئول تدوین استانداردهای فنی و توسعه رویکردهای مدیریتی   .شکل گرفته استداده ها

، این استاندارد     .استمشخص شده    "و امنیت منابع داده  جمع آوری ، مدیریت ، اشترا  ، افتتاح ، استفاده

تسهیل می کند و در تجزیه را  دولت و بین دولت و کاربران  در  اشترا  و تبادل داده را بین چندین سط   شیوه  

و تحلیل و استفاده از انواع مختل  داده های عمومی ، از جمله داده های مکانی و زمان واقعی ، برای پشتیبانی  

محورعملی مردم  الکترونیکی  کند. خدمات  می  فعالیت  از   اتی  الکترونیکی   1000بیش  از    خدمات  بیش  با  

ها در ابر دولت الکترونیکی میزبانی میلیارد ن طه داده در دسترس از طریق سازمان    14منابع داده و    16000

کمک  ین تبادل داده  و تبادل شده است که امیلیون داده درخواست   540بیش از    2019در سال  می شوند .

ساکنان  و بهبود کیفیت زندگی    محی  زیستها و  بهبود کسب و کار  ،دیجیتال  دولت    ارت ای  به  ای  فوق العاده  

کزده است. شانگهای 

، مجموعه ای از خدمات دولتی آنالین و آفالین از طریق   Big Data Center به عنوان بخشی از عملیات

میلیون    13در حال حاضر بیش از   .و سایر برنامه ها( راه اندازی شد  WeChat خدمات تلفن همراه )از طریق

کاربر در پورتال ثبت شده اند و می توانند در هر زمان و هر مکان به خدمات الکترونیکی دسترسی داشته  

دی  کارمند برای کمک به افرا  20،000مرکز خدمات فیزیکی دولت با بیش از    200دسترسی به بیش از   .باشند  

سیست  آنالین و آفالین یکپارچه یک  .که درخواست خدمات آفالین دارند ، در پورتال آنالین ادلام شده است

برای همه خدمات را ارائه می دهد که به کاربران امکان می دهد تمام کارها و فرایندها را در   فراگیررویکرد  

نیازهای  باردار که اللب  زنان  و  ، بیکار  پذیر    آسیبگروه های  مناسب برای  خدمات  این   .یک بازدید تکمیل کنند 
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بازدید کننده   36450000، مراکز خدمات آنالین در شانگهای  2019بوده است. در نیمه اول سال  دارند  ویژه  

)مراجعه کننده آنالین(داشته است. 

ار می  مشاهده کاربران قر دسترس  در آنالین صورت را به خصوصی حری  های بیانیه که درصد کشورهایی

دهند

می باشند راهنما و داده لغت آنها دارای بخش فرهنگ OGD های داده های دولت باز پورتال که  کشورهایی
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الکترونیکی  دولت برای گویا های داده بر حاک  چارچو 

ها داده حاکمیت به مربوط ای منط ه و های جهانی سیاست ابتکارات جدول

د  ا ه ه   ن ط  ن ی   م ی/    ا ن ا ه ج ل  ا ب   س ی و ص ح /    ت ر ی/    ش س ر ت س د

ق  ی    ح ر ی  ح ص و ص خ

ر  ر   د ص ل  ع ا ت ی ج ی د

ی  ا ه ر و ش و   ک ض ن   ع ا م ز ا ل  س ل م  عمومی مجمع قطعنامه ؛2013 

68/167)167/68https://undocs.org/A/RES/(

 از محافظت اصول 

 و شخصی اطالعات

خصوصی حری 

ت   س ی ن   س ا م ز ا ل  س ل م  2 0 1 ه   ؛ 8 ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر ی   ب ا ه ن ا م ز ا ن   س و ر ت    د س ی ن   س ا م ز ا ل   س ل  م

-https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/_un(

-hlcm -privacy-protection-data-personal-on-rinciplesp

(. p p p0 1 82

م  ا ی ی   پ ا ن IGF ه ی ل ر ب

ر  ه   د ن ی م ت   ز ی م ک ا   ح

ه  د ا ا   د ه

اینترنت حاکمیت انجمن  (IGF) 2 0 1 ی   ؛ 9 ر و ر ر   م ث   ب ح ا ب ر   م ا ز گ ر ه   ب د ر   ش ت   د ا س ل ه  IGF ج ر   ک ه   ه ل ا س    س و ل   ت ک ر ی ب   د

ن  ا م ز ا ل   س ل د   م ح ت ل   م ی ک ش د  ت و ش ی    م

https://www.intgovforum.org/multilingual/filedepot_down(
)1802/9212load/

ن  ی ی ه   آ م ا ی  ن م و م ع

ت  ظ ا ف ز   ح ه   ا د ا ا  د ه

ه  ی د ا ح ت ا  ا پ و ر ا 2 0 1 ن   ؛ 8 ی ی ه   آ م ا 2  ن 0 1 6 /6 7 م   ؛ 9 ز ا   ال ر ج ال ی  ا ا ر   ب

ی  ا ه ر و ش و   ک ض ه   ع ی د ا ح ت ا   ا پ و ر -https://gdpr)ا

info.eu/)

https://undocs.org/A/RES/68/167
https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/_un-principles-on-personal-data-protection-privacy-hlcm-2018.pdf
https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/_un-principles-on-personal-data-protection-privacy-hlcm-2018.pdf
https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/_un-principles-on-personal-data-protection-privacy-hlcm-2018.pdf
https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/_un-principles-on-personal-data-protection-privacy-hlcm-2018.pdf
https://www.intgovforum.org/multilingual/filedepot_download/9212/1802
https://www.intgovforum.org/multilingual/filedepot_download/9212/1802
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و   چ ر ا ی    چ ر ی  ح ص و ص خ

OECD

ن  ا م ز ا ی   س ر ا ک م ی   ه د ا ص ت ق ه   و   ا ع س و ت

(OECD)  ،   ه و ر گ ر ا ت   ک ی ن م ت   ا ا ع ال ط   و   ا

ی   ر ی  ح ص و ص خ

2013 عضو  کشورهای  برای  داوطلبانه چارچو  ؛  OECD

(https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_ 

frame.pdf) 

و   چ ر ا ی    چ ر ی  ح ص و ص خ

APEC

ی  ر ا ک م ی   ه د ا ص ت ق ا   ا ی س   و   آ

ه  ی س و ن ا ی ق ه   ؛   ا و ر ی   گ ر ب ه ا ت  ر ر ا ج ت

ی  ک ی ن و ر ت ک ل APEC ا

2 0 1 5 م   ؛  ز ا   ال ر ج ال ی   ا ا ر ر   8  ب و ش و   ک ض ع  APEC  ه ر   ک ت    د س ی ن   س ی ن ا و ت   ق ظ ا ف ز   ح   ا

ی ا ه ز ر ت  APEC (CBPR) م ک ر ی   ش د   م ن ن ه .  ک ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر 1  ب ر   3 و ش و   ک ض ر   ع گ ی د

APEC (https://www.apec.org/Publications/2005/12/ APEC-

Privacy-Framework) 

ن  و ی س ن ا و ن ه   ک ی د ا ح ت ا  ا ی  ر ف   آ

ر  د   د ر و ت   م ی ن م ی   ا ر ب ی ا   و   س

ت  ظ ا ف ز   ح ت   ا ا ع ال ط   ا

ی  ص خ ش

ه  ی د ا ح ت ا  ا ی  ر ف آ 2 0 1 4 ن   ؛  ی ن چ م ه   ه ن   ب ا و ن ن   ع و ی س ن ا و ن و   ک ب ال ا ر   م د   د ر و ت   م ی ن م ی   ا ر ب ی ا ت   و   س ظ ا ف ز   ح   ا

ت  ا ع ال ط ی   ا ص خ ه   ش ت خ ا ن ی   ش د   م و ه .  ش ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر 1  ب ر   8 و ش و   ک ض ه   ع ی د ا ح ت   ا

ا ی  ر ف -https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber)آ

security-and-personal-data-protection) 

و   چ ر ا ر   ASEAN  چ   د

د  ر و ت   م ظ ف ا ح ز   م ت  ا ا ع ال ط ا

ی  ص خ ش

ن  م ج ن ل   ا ل ی   م ا ی س و    آ ن ی  ج ق ر ش  

ه )    س ن  آ آ

2 0 1 6 ه   ؛  ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر ی   ب ا ه ر و ش و   ک ض ع  ASEAN

(https://asean.org/storage/2012/

05/10-ASEAN-Framework-on-

PDP.pdf) 

 مورد در OAS اصول 

 و خصوصی حری 

 اطالعات از محافظت

شخصی 

ن  ا م ز ا ی   س ا ه ر و ش ی  ک ی ا ک ی ر م آ  (OAS) 2 0 1 5 ه   ؛  ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر ی   ب ا ه ر و ش و   ک ض ع

OAS 

(https://www.oas.org/en/sl

a/dil/docs/CJI-doc_474-

15_rev2.pdf) 

ی  ی ا ه د ر ا د ن ا ت س ی   ا ا ر   ب

ت  ظ ف ا ح ز   م ت   ا ا ع ال ط   ا

ی  ص خ ی   ش ا ر ی  ب ا ه ر و ش ک

ی  ر ب ی ی - ا ی ا ک ی ر م آ

ه  ک ب ت   ش ظ ا ف ز   ح ه  ا د ا د  Ibero-

American (RIPD) 

2 0 1 7 ه   ؛  ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر 2  ب ر   2 و ش ی   ک ر ب ی ی   و   ا ا ک ی ر م ی   آ ز ک ر ی   و   م ب و ن ج

(https://www.privacysecurityacademy.com/wp-

content/uploads/2019/03/Standards_Personal_Data_ 

IberoAmerican_eng_Con_logo_RIPD.pdf) 

https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
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ی ر ی گ  جه ی نت 

دهد که ه  تحوالت    یم  لیرا تشک  یفن   -ی  اجتماع  دهیپد   کیاست و    یمنبع عموم  کی  یدولت   یداده ها

. با گیرد  یقرار م  هاآن  ریدهد و ه  تحت ت ث   یقرار م  ریرا تحت ت ث  یو اجتماع   یاس ی، س  ی، اجتماع  یاقتصاد

 ندهیو آ  نشیب  واند ت  یتر ، که م  دهیچ یبزرگتر و پ  ی پردازش مجموعه داده ها  ی برا  یفناور  ندهیفزا  تیظرف

کند   رتریرا کارآمد ، پاسخگو و فراگ   یک یگذاران قرار دهد و خدمات الکترون  استیس  اریرا در اخت  یبهتر  ینگر

توسعه    دهی چیاست. در اهداف پ  ادیز  اریارائه ، بس  نهیدر زم  ژهیداده ها ، به و  رامونیپ  یو فرصت ها  لی، پتانس

شدن به    لیسرعت در حال تبد مناسب است و به    نهیگز  کیداده محور    یاستگذاریس  به سمت  رییتغ  داریپا

است. کیضرورت استراتژ کی

میزان    SDG 16، مطابق با اصول مندرج در    یدولت  ی و به حداکثر رساندن استفاده از داده ها  یساز  نهیبه

ی ریبر داده به اعتمادپذ   ی دهد ، دولت مبتن  یم  شیرا افزا  یعموم  موسسات  یریو فراگ  یی، پاسخگو  یبهره ور

کنندگان     یبر دوش مردم باشد ، تنظ  داعتما   جادیا  تی مسئول  نکهیا  یکند. به جا  یکمک م  یو اعتماد عموم 

به   سازیاز اعتماد  جیاز داده ها استفاده کنند و به تدر  یجلب اعتماد عموم   یتوانند برا  یگذاران م   استیو س

شدن اکنون در مرکز توسعه قرار دارند ، اما    یتالیجیتوان ادعا کرد که داده ها و د   یبرسند. م  اطمینان سازی

مرتب  را   یها  ست یها و س  استیکه دولت ها نتوانند شکاف داده ها را برطرف کنند ، داده ها و س  یتا زمان

کامل   ییتوانا  برطرف کنند ،  یرا به خوب  یخصوص   یو حر  یتیامن  یها  یکنند و نگران  کپارچهی و    یسازمانده

. افتیآنها تح ق نخواهد 

ن  و ی س ن ا و ن ن   ک ر د ی  م ا ر   ب

ت  ی ا م ز   ح د   ا ا ر ف ا   ا ه  ب ج و   ت

ه  ش   ب ز ا د ر ت   پ ا ع ال ط   ا

ی  ص خ ش

س  ن ا ر ف ن ن   ک ی ی   ب ل ل م ل ی   ا ا ر و ا  ش پ و ر   ا

ی  ا ر ت   ب ظ ف ا ح ز   م ه   ا د ا ا   د ن  و   ه ی ط ب ا ر

ی   ر ی   ح ص و ص خ

2 0 1 8 ن   ؛  ی ن چ م ه   ه ن   ب ا و ن ن   ع و ی س ن ا و ن 1  ک 0 ه +  8 ت خ ا ن ی   ش د   م و ه .  ش ن ا ب ل ط و ا   د

ی  ا ر 3  ب ه   3 د ن ن ک ا ض م ی   ا ا ر و ا   ش پ و ر ه   3  و   ا د ن ن ک ا ض م ر   ا ی ی   ل ا ر و ا   ش پ و ر ی.  ا ر ا ب ج ا

ی  ا ر ه   3  ب ب و ص ی   م ا ر و   ش

ا پ و ر -https://edoc.coe.int/en/international-law/7729)ا

convention-108-convention-for-the-protection-of- 

individuals-with-regard-to-the-processing-of-

personal-data.html) 

ی  ا ه د ر ا د ن ا ت س ن   ا ی ی  ب ل ل م ل ا

ت  ظ ا ف ز   ح ت   ا ا ع ال ط   ا

ی  ص خ ی    و   ش ر ی  ح ص و ص خ

س  ن ا ر ف ن ن   ک ی ی   ب ل ل م ل ن   ا و ی س ی م ی  ک ا   ه

ت  ظ ف ا ح ز   م ت   ا ا ع ال ط ی    و   ا ر ی  ح ص و ص خ

(ICDPPC) 

2 0 0 9 ن   ؛  ی ن چ م ه   ه ن   ب ا و ن ه   ع م ا ن ع ط د   ق ی ر د ا ه   م ت خ ا ن ی   ش د   م و ا .  ش ض ع ه :  ا ن ا ب ل ط و ا ی   د ا ر 2  ب 1  

ر  و ش ه   و   ک ی د ا ح ت ا  ا پ و ر   ا

ت  س -https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11)ا

05_madrid_int_standards_en.pdf(

https://edoc.coe.int/en/international-law/7729-convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regard-to-the-processing-of-personal-data.html
https://edoc.coe.int/en/international-law/7729-convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regard-to-the-processing-of-personal-data.html
https://edoc.coe.int/en/international-law/7729-convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regard-to-the-processing-of-personal-data.html
https://edoc.coe.int/en/international-law/7729-convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regard-to-the-processing-of-personal-data.html
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_madrid_int_standards_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_madrid_int_standards_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_madrid_int_standards_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_madrid_int_standards_en.pdf
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از کشورها در    یاریمشاهده شد ، بس  2020شده در سال    یجمع آور  ی نظر سنج  یداده هادر  همانطور که  

ی مبتن  یکردها یبرداشته اند و از رو  یقابل توجه   یگام ها  تیو اصالح ظرف  ی، اصالح نهاد  استی س  یها  نهیزم

متمرکز   یاستگذاریکه از جمله افراد ، س  د کنن  یحرکت م  یداده محور  یکردهایبه سمت رو ی  بر داده ، فناور 

ف توسعه  ا هد ا  یدر تمام بخشها  شده ینیب  شیسازد در ارائه خدمات پ  یبر شواهد و دولتها را قادر م  یو مبتن

 تالیجیدولت د یداده ها در اجرا تیکه به مرکز یپاسخگو و فعال تر باشند. در حال سازمان ملل   SDG داریپا

ی داده ها توجه کاف   تیبه حاکم   ایکه آ  ستیشود ، مشخص ن  یم  یشتریب  د یاکت  یارائه خدمات عموم   یبرا

موثر داده ها نه تنها به استفاده از داده   تیشده است ، حاکم  د ی. همانطور که در کل فصل ت کریخ  ایشده است  

پردازد.باید ب زین  یخصوص   یو حر تیموضوعات مربوط به امن در سراسر آژانس ها بلکه به یدولت یها

ر یکه م اد  ییدر کشورها  ژهی هنوز مشخص نشده است ، به و  یدولت  یمربوط به داده ها  یایاز مزا  یاریبس

EGDI   بزرگتر  یکم پ  نیدارند.  عموم   شرفتیموانع  در   عدم  اولو  یشامل   ، ها  داده  علوم  های   تیدانش 

،   ی قابل انتشاراداده ه  ت یفیدر مورد ک  یمنابع و نگران  تیداده ها ، محدود  یو عدم رهبر  پایین  تیاسیس

 یی داده با چالش ها  یها  یی از دارا  یاست. کشورها اللب در ت اطع کاوش و بهره بردار  یخصوص    یو حر  تیامن

داده ها را بسنجند .    دهیچی اصالحات پ  یایها ، خطرات و مزا  نهیهز  د یکه دولت ها با  ییشوند ، جا  یروبرو م

و سطوح    نگهداریبر    یمبتن  یفعل  یها  وهی . ششد تواند دشوار با  یم  زیو ادلام داده ها ن  یبه هماهنگ  یابیدست

جاد یا  یتالش ها برامی تواند مانعی برای  و آژانس ها    دستگاه های اجرایی مختل مختل  بلوغ داده ها در  

باشد.  یسازمان نیب یداده ها ست یاکوس جادیو ا یداده مل ی ها یاستراتژ

)که دولت    ی موجود در بخش خصوص   یمتمرکز شده است و به اطالعات فرد  یدولت  یداده ها  یفصل بر رو   نیا

که به طور    ی مناط   -  یفرامرز   یداده ها  ت یو مالک  ت یپردازد. حاکم  یکند( نم   ی عمل مرگوالتور  به عنوان  

از مناطق مربوط به داده   یفصل خارج است. تعداد  نی از ا  زین  -حساس هستند    یجهان   تیدر حاکم  یا  ندهیفزا

در   یشتریب    اتیبهره مند شود. تح   یتخصص   لیو تحل  هیو تجز  شتری تواند از کاوش ب  یدولت است که م  یها

داده ها مورد   تیدر مورد حاکم  یشتریب  یو مطالعات تجرب  یکیاقتصاد داده و دولت الکترون  ریمورد رابطه و ت ث

فصل است.  نیدر ا  یمورد بررس ت یمختل  اولو یها وزهامر مربوط به ح نیا رایاست ز ازین

است:   ر ی فصل به شرح ز   ن یا   ی د ی مشاهدات کل 

ندرج  را مطابق با اصول م  ی ، موسسات عموم  یدولت  یو به حداکثر رساندن استفاده از داده ها  یساز  نهبهی  •

ت ی و ت و  یاعتماد عموم   جادی به ا  داده محورخواهد کرد. دولت    رتریو فراگ   ترسازگارتر ، پاسخگو ،    SDG 16در  

کند. یاعتماد کمک م تیقابل

حداقل توسعه    یدر کشورها  ژهیاست ، به و  افتهیهنوز تح ق ن  یدولت  یمربوط به داده ها  یایاز مزا  یاریبس  •

ا یدردسترسی به  در حال توسعه بدون    ی، کشورهارای جزمحصور در  کوچک در حال توسعه    ی، کشورها  افتهی

 تی اسیس  تیلوعبارتند از: عدم در  دانش علوم و داده ها ، او  شرفتیپ  یدر حال گذار. موانع اصل  یو اقتصادها
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امن  ها  داده  تیفیدر مورد ک  یمنابع و نگران  تیاطالعات ، محدود  یو عدم وجود رهبر  پایین   ی و حر   ت ی، 

. یخصوص 

اثبات شده است ،   2020  یمنعکس شده در نظرسنج  یدولت  ینوظهور داده ها  یهمانطور که توس  روندها

ها   داده  تیحاکم  یدر حال رخ دادن است که دولت ها را مجبور به استفاده از چارچو  ها  یالگو   رییتغ  کی

کند.    ینوآورانه م  یابه روش ه  یارزش عموم  د یتول  یبر داده برا  یمبتن  یکیدولت الکترون  یها   یو استراتژ

ب ی و تصو   موسساتمربوطه در همه    یندهایمستلزم استفاده از اصول و فرا  یثر داده ها در سط  ملو م  تیحاکم

 در حال تکامل است.  یبه خطرات و چالش ها یدگ یرس یجامع برا یچارچوب

ش یتوانمند پ  یها  یو فناور  ندهای، مردم ، فرا  موسساتها ،    استیس   نیب  ایداده ها توس  رابطه پو  تیاکمح  •

ی چهار رکن اساس   مبتنی بر  د یبا  یکیدولت الکترون  یداده ها برا  تیحاکم   یموثر برا  یچارچو  مل  کیرود.    یم

 یدر فناور  یگذار  هیداده ها و سرما  ست ی، اکوس  یداده ها و رهبر   یمل  یها و م ررات ، استراتژ  استیباشد: س

مردم را به   ی،عموم ای یموجود دولت  یبر داده ها یمبتن ماتیمناسب داده ها ، تصم تی. با حاکمها داده یها

در   یخصوص    یحر  ای  یت یامن  یدهایتهد   ایداده ها ، جعل داده ها ، منسوخ شدن داده ها    نییپا  تیفیک  لیدل

دهد.  یمعرض خطر قرار نم

است یمدت است که شامل تسل  بر اقتصاد و س  یطوالن   کردیرو  کیاز داده ها مستلزم    یبرداشت ارزش عموم   •

در حال تحول    ی خصوص    یداده ها و حر  تیامن  یدر فضا  موثر  شیمایداده ها و پ  تیریو مد   ت یحاکم  یها

 کردیرو  کی از    د ی، دولت ها با  ردیگ  یرا در بر م  یفن  یاز کارکردها  شیداده ها ب  تیاست. از آنجا که حاکم

داده   ست یاکوس  کیداده و    یمل  یاستراتژ  کی  یبانی داده ها با پشت  تیچارچو  حاکم  کینگر در توسعه    یکل

استفاده کنند. 

: است شده ت یید  اجتماعی  و اقتصادی شورای توس  که پایدار توسعه برای موثر حاکمیت اصول
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ها   داده   حاکمیت   با   آنها   ارتباط  و   عملیاتی  های   استراتژی 

ر  ص ا ن ی   ع س ا س ل   و   ا و ص ط   ا و ب ر ه   م ن  ب آ ط  ا ب ت ر ی    ا ت  س ا   م ت   ب ی م ک ا ه   ح د ا ا   د   ،   ه

ی  ژ ت ا ر ت س ا   ا ا   ه ت   ی س ا ی ا  س ه

ط  ا ب ت ر ی    ا ت  س م ر ی ا   ل ت   ب ی م ک ا ه   ح د ا ا   د ی  ،   ه ژ ت ا ر ت س ا

ا  ا   ه ت   ی س ا ی ا  س ه

ی  گ ت س ی ا ش  ، ی ش خ ب ر ث ی  ،   ا ر ا ذ گ ت س ا ی س

ی   ح ی   ،   ص ر ا ک م ه

ه • ا    ب ر ت ش ی   ا ر ا ذ ه   گ د ا ا   د ه

ه • ی ا م ر ی   س ر ا ذ ر   گ ت   د ل و ی  د ک ی ن و ر ت ک ل ا

ت • ی و ت    ت  س ی ی   س ا ی   ه ر ا م ی   آ ل م

ت  • س ی ی   س ا ت   ه ر ا ظ ی   و   ن ب ا ی ز ر ا

ه • م ا ن ر ی   ب ز ی ه   و   ر د ن ی ی   آ ر گ ک  ن ی ژ ت ا ر ت س ا

ت • ی ر ی د ی   م ن ت ب ر   م ج   ب ی ا ت ن

ت • ی ر ی د ی   م ی ا ر ج ا

ت • ی ر ی د ل   و   م ر ت ن ی   ک ل ا م

و  • چ ر ا ی   چ ا ت   ه ی ر ی د ک   م س ی ر

ب ر • ل ا تو ع س ا ی س

تح • ی م ک یا ن ت ب رم هب ک ب ش

 شفافیت   ،  پاسخگویی ، صداقت 

مست ل نظارت ،

ی • ا ش ف ه   ا ن ال ا ع ه  ف ن ا ب ل ط و ا د و 

ت  ا ع ال ط ا

ه • د ا ی   د ا ا    ه ر ی  ت ل و ز  د ا   ب

د  ی ن ک

ت • ب ت   ث ی ک ل ا د  م ن م د و س

ت • ی ف ا ف ه   ش ج د و  ب

ی • س ر ب ا س ل   ح ت  س  م

فراگیری

عدم  ،  نگذارید  سر  پشت   را  کس  هیچ

 بین   ح وق  ،  انحصار  ،   مشارکت  ،  تبعیض

نسلی

ک • ی ک ف ه   ت د ا ا  د ه دستیابی  استانداردهای•

مشارکتی  بندی بودجه•

چندسطحی حاکمیت•

شهری حاکمیت ت ویت•

توسعهو ه  عرضمدتبلندریزیبرنامه•

کشورها بین در متنوع رویکردهای: ها دولت کلیدی منبع عنوان به ها دادهفضایی

د ر ک ی و ر ح ر ش
ت   ی ر و ح ICTم ی  ی ا ه   ج ا   ک ه ت ل و ه   د ت   ب د ت   ش ح ر   ت ی ث ه   ت  د ا ف ت س ز   ا ی   ا ر و ا ن ت   ف ا ع ال ط ت   و   ا ا ط ا ب ت ر د  (ICT) ا ی د د   و   ج و ج و ر  م ا ر   ق

د  ن ر ا .د

ه  د ا ز  د ا ب ر  ی   د ی ا ه   ج ت   ک ل و ا   د ا   ه ه   ب د ا ا   د ت   ه ی ا د ی   ه د   م ن و ه   ؛   ش د ا ا   د ش   ه ی   ن  ط ا ب ن ت س ر   ا ت   د س ا ی ی   س ر ا ذ د   گ ن ر ا ا   ،   د ن   ب ی ر   ا د

ه  ه   ک د ا ا   د ر   ه ت ش ی ز   ب ه   ا ک ن ی ی    ا م ص ی   ت ر ی ا   گ ت   ر ی ا د د   ه ن ن ع   ،   ک ال ط ی   ا ن ا س ی   ر د   م ن ن ا   ک ر ی ر   ز ص ا ن ی   ع ط  ن ی   ،   م س ا ی   و   س

ی  ق ال خ ی    ا م ص ی   ت ر ی د   گ و ج د   و ر ا ه   و   د د ا ا   د ی   ف     ه ک ز   ی ه   ا ب ن ی   ج ا ه    ه د   م ن ی ا ر ت  ف س .ا

ه  د ا ر  د و ح م ی  ی ا ج ر  ه   د ت   ک ل و ا   د ز   ه ل   ا ی ل ح ت    و   ت ی ر و گ ل ا   ا ر   ه ی    د م ص ی   ت ر ی ه   گ د ا ف ت س ی   ا د  م ن ن .  ک

محور   داده ر  ی   د ی ا ه   ج ی   ک ا ه د ر ک ی و س   ر ک ع ن م  ، ی ت س ا ی ه   س د ن ن د   ک ر ب ر ا ی   ک ل م ن   ع ی ر ت ه ن   و   ب ی ر ت د ی د ت   ج ا ی  ح  ی  ت ا ه ه  ت ف ا ی

د  و ج و ت   م س  ا

ه  د ا ی  د ر و ح م ی  ی ا ج ر  ه   د ت   ک ل و ا   د ه   ه د ا ا   د م   و   ه و ل ه   ع د ا ا   د ر   ر ه   د ت س ی   ه ل ص ت   ا ی ر ی د ی   م ت ل و ر   د ا ر ی   ق د   م ن ه ه .  د د ا ا   د ه   ه ن   ب ا و ن ک  ع ی

ی  ی ا ر ا ی   د د ی ل ی   و   ک ل ص ر   ا ی   د ا ه د ر ک ل م ت   ع ل و ه   د د ی ی   د د   م ن و ی   و   ش ا ر ه   ب ی ه ی   ،   ت ب ا ی ز ر ح   و   ا ال ص ت   ا ا م د م   خ د ر ر  م و ح   م

ه  د ا ف ت س ی   ا .   م د ن و ش
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ی تالیجیدولت د تبدیل به ها برای تی ظرف: فتمفصل ه

م دمه 

ی توان بخش عموم   یمه  روبرو هستند که چگونه م  سوال  نیبا ا  ی، رهبران دولت  گریاز هر زمان د  شیاکنون ، ب

از   یاریبس  یداد. برا  رییتغ (SDG) داریبه اهداف توسعه پا  یابیدستتسریع در  خدمات و    ترارائه موثر  یرا برا

ی فناور  یکاربرد   ی. برنامه هاتاس  تالیجید  یها  یو فناور ها    یاستفاده از نوآور  این سوال  کشورها ، پاسخ

کاربران قرار دهند و   ار یرا در اخت یعموم   یو آسان به خدمات و برنامه ها  عیسر یتوانند دسترس   یم تالیجید

ی و طراح   یریگ    یدهد در تصم  ی که به افراد اجازه م  یمشارکت  یسازوکارها   جادیا  ی توانند برا  یم   نیهمچن

یی و پاسخگو  یتوانند از گشودگ   یم  ییها  یفناور  نی. چنرند یقرار گ  ادهشوند ، مورد استف  لیو ارائه خدمات دخ

حال ، استفاده از   نیاستفاده شوند. در ع  یاعتماد عموم   شیافزا  یتوانند برا   یکنند و م  تیدولت حما  شتریب

شکاف شامل شود ، از جمله گسترش  نیز    را    یدات ی تواند خطرات و تهد   یدر دولت م   تالیجید  یها  یفن آور

ایمنی    و  یفرد  یخصوص    یح وق بشر ، حر   یه طور بال وه تضعدر داخل و در سراسر کشورها و ب  یتالیجید

 داده. 

ی و توانمند ساز  ری، امن و فراگ  ی، شخص  عیهمه کشورها به منظور ارائه خدمات در دسترس ، قابل اعتماد ، سر

از طر و مشارکت   یها  زمیمکان  قیمردم  نوآور  یبرارا    یکاف  یآمادگ  ی،باز  فناور  یارت ا  از  استفاده  یها  یو 

.ستند یآماده ن  تالیجید  یها  یمرتب  با فناور  خطراتو رفع    ییشناسا  یاز آنها برا  یاریرا ندارند. بس  یتالیجید

ت ی حاکم   ی. مهمتر از همه ، مربوط به تحول و نوآورستیها ن  یف   مربوط به فناور  تالیجیتحول دولت د 

تحول    یها برا   تیکشور است. توسعه ظرف  کی  یتوسعه مل  یاز چش  انداز و استراتژ  یبه عنوان بخش   یعموم

دولت و جامعه ارزش   حجامع است که در تمام سطو   کردیرو  کیامر مستلزم    نیاست. ا  یضرور  تال یجیدولت د

 ی و نحوه همکار  یکارمندان عموم   تیدر ذهن  یاساس  راتییتغ  جادیمستلزم ا  نی شود. ا  نهیمحور باشد و نهاد

است.  یعموم  ینهادها

کار را با ارائه    نیدهد. ا  یارائه م  داریاز توسعه پا  تیرا در حما  یتالیجی دولت دبه  جامع تحول    کردیفصل رو  نیا

امر بر   نی. اارائه شده است یتالیجیتحول دولت د یبرا  ی، از جمله ارکان اصل رییتغ  یچارچو  روشن برا کی
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ا  کپارچهی  یکردهایو رو  ی ستم یتفکر س  یاتین ش ح و    هیتجز  ک ی انجام    یفصل چگونگ  نی تمرکز دارد. در 

فصل   نیشده است. ا  انیو ن شه راه ب  یاستراتژ   کی  نی ، و تدو  چش  انداز  نیتمر  کی، انجام    تیوضع  لیتحل

 ت یامر بر اهم  نیکند. ا  یم  یرا بررس  یو فرد  ی، سازمان  ی، نهاد  یها در سطوح اجتماع  تیتوسعه ظرف  یچگونگ

 دارد.   د یت ک تیتوسعه دهندگان ظرف

از  تیحما یرا برا  یمشخص  یاز سراسر جهان است که روش ها یها و موارد ابتکار یشامل استراتژ همچنین

  اتیبر تح   ینشان داده شده مبتن  یکردهایدهد. رو  یارائه م  نهیزم  نیکشورها در ا  تیتوسعه ظرف  یتالش ها

ن یچند   ی( ط UN DESAسازمان ملل متحد )  یو اجتماع  یاست که اداره امور اقتصاد  تیتوسعه ظرف  یو کارها

دولت    تیتوسعه ظرف  یها در مورد چگونگ  هیاز توص  یبا مجموعه ا   صلف  انیسال گذشته انجام داده است. در پا

راهنمایی الزم ارائه می شود.  داریاز توسعه پا تیو پاسخگو در حما ریارائه خدمات موثر ، فراگ یبرا یتالیجید

دیجیتال دولت ظرفیت و تحول جامع رویکرد
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دولت تحول برای ها ظرفیت ارزیابی: ستاره سازی نمایه مدل

دیجیتالی دولت توسعه بندی طب ه اساس بر ، دولت تحول اصلی ارکان
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 نمونه های کاربردی : 

دیجیتال   استراتژی   ابزار   جعبه :  جنوبی   استرالیای   استرالیا: دولت 

 در قالب راهنمای   ،  شدن  دیجیتالی  های  تالش  از  و حمایت  شناختن  برای رسمیت  جنوبی  استرالیای  دولت

 دهد تا   می  قرار   محلی  دولت  های  سازمان  اختیار  در  را  است و آن  کرده  ابداع  سازی ابزاری  دیجیتالی  جامع

است.    شدن  فرآیند دیجیتالی  از  بخشی  این  که  است  این  مه .  کند   ایجاد  دیجیتالی  تحول  برای  روشنی  مسیر

یا   دیجیتال  ارتباطات   حول  نیست و ابزارهای الزم ف   ICT دیجیتالی شدن صرفا خاص  و سیاست  استراتژی

:است   شده  تشکیل  اساسی  قسمت   چهار  از  ابزارهای دیجیتالی شدن  جعبه.  چرخد   نمی  فناوری  های  زیرساخت

، دیجیتال بلوغ ارزیابی ابزار یک(1)

، دیجیتال  تحول  بندی اولویت ابزار یک(2)

 دیجیتال استراتژی الگوی یک(3)

.دیجیتال اجرایی طرح الگوی (4)

 ارزیابی وضعیت بر عالوه تا دهد  می را بخش این امکان این کاربران به ابزار دیجیتالی شدن جعبه مولفه چهار

که   حالی  در.  کنند   ارزیابی  پرخطر  های  پروژه  از  جلوگیری  برای  نیز  را  بندی  اولویت  های  روش  ،  خود  فعلی

 هستند  راههایی  ن شه  اصل  در   4  و  3  قسمتهای  ،  هستند   معیارها  و  ارزیابی   بر  مبتنی  ابزارهایی  2  و  1  قسمتهای

پاسخها   توس   که  کنند   می  تعیین  را  سازمانی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  رو  پیش  راههای  خالصه  طور  به  که

 اوج .  ندارد  وجود  همه  با  متناسب  رویکردی  هیچ.  است  شده  تعیین  2  و  1  بخشهای  از  شده   مشتق  اطالعات  و

استراتژی کالن بعنوان    اجرایی  برنامه  یک  ترسی   در  کاربران  به  کمک  برای  که  است  ابزاری  در  قسمت  چهار  این

نمایان می شود.  دیجیتال

 "دیجیتال تحول ابزار جعبه" ، جنوبی استرالیای دولت: منابع

(https://www.dpc.sa.gov.au/responsunities/ict-digital- 

cyber-security/toolkits/digital- transformation-toolkit) 

های دیجیتالی   ظرفیت   توسعه   و  دیجیتال بسمت    حاکمیت  تغییر   برای  راه   ن شه   کلیدی   ارکان 

 ذهنیت   تغییر  و  دیجیتالی  های  ظرفیت  ایجاد  ،  گرا  تحول  رهبری  ت ویت:  ها  ذهنیت  و  رهبری  در  بینش•

.نهادی و فردی سط  در ها

 نهادی  اکوسیست   یک  توسعه  برای   جامع  نظارتی  و  قانونی  چارچو   یک:  نظارتی  و  نهادی  چو چار•

.کنید  ایجاد یکپارچه

.سازمانی فرهنگ و  ساختار تغییر:  فرهنگ و سازمانی  چیدمان•
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 ارائه   و   سیاستگذاری  برای  یکپارچه  رویکردهای  توسعه  و  سیستمی  تفکر:  ها  سیست   ادلام  و  تفکر•

.دهید  ارت ا را خدمات

 و   ها  داده  به  دستیابی  برای  ها  داده  ای  حرفه  و  استراتژیک  مدیریت  از  اطمینان:  ها  داده   حاکمیت•

.محور داده  سیاستگذاری امکان  و ها اولویت از استفاده

 باند  اینترنت  به دسترسی: فناوری به امکان دسترسی و صرفه به م رون و  ICT توسعه زیرساخت های•

.کنید  فراه  همه برای را جدید  های فناوری به ایمن و امن  دسترسی و  پرسرعت  پهن

با   بخش دولتی  مشارکت  جمله  از   ،  بندی  بودجه  و   ها  برنامه  ،   ها  اولویت  تراز  و   منابع  بسیج:  منابع•

.خصوصی

آموزشی   نهادها  سایر  و  دولتی  مدیریت  مدارس  ظرفیت ارت ا:  ظرفیت  دهندگان  سازی توسعه  ظرفیت•

.سازی ظرفیت مرتب  در راستای ایجاد سازوکارهای

 اطمینان   و  دیجیتال  شکاف  کردن  پر  برای  اجتماعی  سط   در  ها  ظرفیت  توسعه:  اجتماعی  های  ظرفیت•

 .است نمانده ع ب  کسی اینکه از

دیجیتال   ابزار  جعبه :  توسعه   و   اقتصادی  همکاری   سازمان 

 پشتیبانی   و  هدایت   تحلیلی برای  ابزار  جعبه  و  جامع  چارچو    یک   OECDتوسعه    و  اقتصادی  همکاری  سازمان

دیجیتال   توسعه  سط    ارزیابی  با  کار  این.  کرده است  طراحی  آنها  شدن  دیجیتالی  راستای تالشهای  در  کشورها

بر   مبتنی  معیار  هفت  به  پاسخ   در  رویکردها  و  ها  استراتژی  ،  ها  سیاست  تدوین   در  و  شود  می  آلاز  کشور  یک

:کند   می کمک زیر شرح به ، شاخص سه  و سی

التحصیالن  توجه به فارغ  ؛ICT آموزش  ؛  اشتغال  کل  از  دیجیتال  بخش  و ICT مشالل  سه :  مشالل  (1)

STEMکار  بازار های سیاست در عمومی  های و تامین هزینه جدید

 در   دیجیتال  تحویل  خدمات  توسعه سه   ؛  مرزی  الکترونیکی  تجارت  فروششامل توسعه  :  بازار  بودن  باز(2) 

خدمات   تجارت   رفع محدودیت  تولیدات ؛  صادرات  در  دیجیتال  خدمات  افزایش ارزش  ؛   بازرگانی  خدمات  بخش

خارجی مست ی  گذاری سرمایه در رفع محدودیت ؛ دیجیتال

های   دیتای تلفن  از  استفاده  ؛ M2M کارتهای   سی   از  استفاده  ؛  متحر   و  ثابت  پهن   باند   نفوذ:  دسترسی   (3)

تجاری  باند  در جهت پهنای همراه

 و  ICT امنیت  ت مین  خصوصی ؛  حری   ن ض   یا  شخصی   اطالعات  از  صیانت از عدم سو استفاده:  اعتماد(4) 

دولتی  کارمندان های داده از  محافظت
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.  جوان   زنان  و  بومی  مردم  ،  درآمد   ک   خانوارهای   ،  مسن  افراد  میان  در  اینترنت  از  امکان استفاده:  جامعه  (5)

باال   عملکرد  با  برای جوانان   ؛  خانه  از  دور   راه  از  شیوه کار  و  کار  محل  در  دیجیتال  تجهیزات  از  امکان استفاده 

حوزه کارآفرینی    در

؛   اطالعاتی  صنایع  در  تجاری  توسعه  و  تح یق  تامین هزینه  ؛ ICT گذاری در  در جهت سرمایه:  نوآوری(6) 

اسناد   از  استفاده  مشالل؛  جمعیت  در  نوپا  شرکتهای  توجه به سه    ؛ ICT بخش  در  آمیز  مخاطره  گذاری   سرمایه

ICTو مرتب  با  کامپیوتر  اختراعات ثبت شده در علوم

کنند    می  استفاده   دولتی  م امات  با  تعامل  برای  اینترنت  از  که  افرادی  به  فردی  اینترنت  کاربران:  استفاده  (7)

.  اند شامل می شود  داده انجام آنالین خریدهای اخیراج که اینترنتی کاربران اطالق می شود من الجمله

دیجیتال  برای سیاست های  توانایی و ها صالحیت ، ظرفیت  ت ویت

انگلستان  Public Digital  - دولتی  برای یک واحد   قدرتمند  سایت  و    یک   مشخصات 

به  که  است  دولتی  واحد   قدرتمند   سایت  و   یک  نگهداری  و  سازی  پیاده  ،  طراحی  برای  هایی  توصیه  زیر  موارد

:است کاربرپسند  و  شده پشتیبانی  خوبی به دیجیتالی صورت

 در   استاندارد  ، مشابه  آرم  مانند   سازگار   عناصر  از  و GOB.MX باشید مانند   داشته  خاص  دامین  یک•

.کنید  استفاده دولتی نهادهای بین

 بنحوی که با تغیر نیاز کاربران ، رویکردهای .  کنید   استفاده  المان های سازگار   در طراحی سایت از•

.یابد  بسادگی تکامل طراحی
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روی کاربرپسند   تح ی ات.  دولتی  نه  باشد ،  کاربران  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  طراحی می بایست•

پایه ریزی   مورد نیاز کاربر  تنظیمات  و  نیازها  براساس  که  دیجیتالی   ارائه خدمات  و  سایت  بودن و  

 موتور   یک  از  مست یماج  بتوانند   کاربران  که  باشد   این  است  ممکن   ایده  یک.  است  ضروری  ،  شده باشد 

  کنند. برقرار ارتباط سایت و  در بخش محتوای  داده گذاری محتواهای نشانه با جستجو

و ارائه ابزارهایی   ها   داده  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  با  ها  سایت   و   بهبود  و  نظارت  ،  امکان طراحی  •

.باشد آسان آنها فعال و خواندن بنحوی که همیشه اساسی

 انگلستان  در  سایت های دولتی  طراحی   اصول  در  که  همانطور.  دهید   قرار  همه  دسترس  در   را  چیز  همه•

سازی  و ارائه   می  که  چیزی  است یعنی هر   خو    یک طراحی  ،  دسترس  قابل  طراحی"  ،  است   آمده

" .باشد  ساده و خوانا  ممکن حد  تا  می دهی  باید 

 ،   هوشمند   های  تلفنانواع مدیاهای مانند    از   کاربران  سایت تعامل پذیر یعنی امکان دسترسی  طراحی•

 اطالعات   یا  دولتی  خدمات  به  مشتر ، فراه  شود و کاربران بتوانند   های  رایانه   یا  شخصی  های   رایانه

.شود  طراحی  ها  گزینه  این  با متناسب  ملی نیز باید   دولتی سایت  و   ،  کنند   پیدا  مورد نیاز دسترسی

ارائه مطالب  از• قدیمی   های  سایت  و   کردن  خاموش  معنای  به  این.  کنید   خودداری  موازی کاری 

.است دولتی

عناصر   و  باز   منبع  کد   از  دولتی  های  سایت  و   از  بسیاری  دارید.  نگه  باز  را  و  سایت و داده های آن•

 برنامه   و  ها  ایده  ،  ها  طرح  ،  کدها  که  است  درست این  روش.  کنند   می   استفاده  استفاده  باز  و    طراحی

.بگذارید  اشترا  به را های تهیه شده 

برخی   که  باشد   مطلو   سیاسی  نظر   از  است  ممکن.  باشید   داشته  و حوزه های خدماتی مشخصی  دامنه•

داشته باشند و یا مانند  پیچیده  دامنه های با طول   نظارتی  نهادهای  جمله  از   -  دولتی  بخش  نهادهای  از

ارائه خدمات قالب بخشی  بهداشتی  و  سایت  معیارهای  باید .  نباشند   ملی دولت  سایت  و   از  در 

سلی ه   یا  موردی  صورت  به  تصمیمات  تا  باشد  داشته  ها و تمایزات وجود  انتخا   چنین  برای  روشنی

.نشود ای گرفته

بسیاری موارد  .  باشید   داشته  سازگار  و  پذیر  انعطاف  تی   یک   ،  سایت  مطلو  و مداوم  مدیریت  برای•

 نمی   موفق  آن  بهبود   لیکن در  کنند   می  ایجاد  جدید   و  بزرگ  سایت  و   یک   ها  سازمان  وجود دارد که

 دولتی   سایت  و   یک  پایداری  برای.  یابد   و بتدیج تکامل  زمان  گذشت  با  دهند   می  اجازه  یا  و  شوند 

 متغیر  نیازهای  به  امکان پاسخگویی  و  با در   محتوا  بهسازی دائمی  و  بهبود  برای  تی   یک  به  ،  واحد 

.دارد نیاز کاربران

انگلستان  Public Digital از کنی آنجی و  میدلتون امیلی ، براکن مایک توس  شده تهیه: منابع
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اطالعات   ملی  منابع  خدمات :  کره جنوبی 

مسئول   که  است  جهان  سراسر  در  دولتی  دولتی  های  داده  مرکز  اولین (NIRS) ملی   اطالعات  منابع  سرویس

 بطور   که  اطالعاتی   منابع  ادلام  با NIRS .است  مرکزی  دولت  نهادهای  اطالعات  و  ها  داده  مدیریت  و  ادلام

 با   مرتب   های   چالش  رفع  برای  ،  شود  می  اداره  متمرکز  مکان  یک  در  جداگانه  دولتی   ادارات  توس    جداگانه

 گذاری   سرمایه  در  تکثیر  ،  اطالعاتی  منابع  از  ناکارآمد   استفاده  جمله  از  ،  جداگانه  اطالعاتی  های  سیست   عملکرد

کل   در  داده  مرکز  این  اصلی  عملکرد  چهار  امنیتی  خطرات  با  گسترده  مواجهه  و  ، IT تخصص  عدم  ، ICT های

:است زیر  شرح به دولت

 مرکزی  دولت  نهاد  45  با  مرتب   دیجیتال  دولت  سرویس  1230  مدیریت  و  برداری  بهره  ،  سازی  یکپارچه(1)

.سازی ذخیره و سرورها جمله از ، دولت اطالعاتی منبع 45000 حدود کنترل و

بخشی   بین  اطالعات  اشترا   تسهیل  برای  دولت  انحصاری G-Cloud طریق  از  اطالعات   بازیابی  و  تلفیق(2)

.منابع از استفاده سازی بهینه و

(3) Hye-An،  دولت   سیاستگذاری  از  پشتیبانی  برای  دولت  افسران  همه  برای   ،  دولتی  کالن  های  داده  پورتال

و ؛ داده و  عل  بر مبتنی

با  یکپارچه  امنیت  مدیریت  سیست   طریق  از  اینترنتی  تهدیدهای  برابر  در  ملی  اطالعاتی  منابع  از  حفاظت(4)

.مصنوعی هوش های فناوری از استفاده

امروز  اطالعات   ارشد   افسران   رهبری   ویژگیهای   مهمترین 

تامین بهترین استعداد با  دولت دیجیتال  در  استعداد برای  تحول  افراد با  بهترین  به  انگیزه  دادن  جذ ، حفظ و  

از کارشناسان در دولت حیاتی است. یک تی   کاری با تخصص های گوناگون  یک تی   ایجاد  و    یدیجیتال  های

دانشمندان  متشکل  قوی  مرکزی   جمله  از  دیجیتال  های  توانایی  از  ای  گسترده  دارای طی   متخصصان  از 

، متخصصان نوآوری ی، کارشناسان حری  خصوصی و امنیت سایبریابر شبکه های  ماران  داده ها، معمتخصص  

از الزامات است.  رفتاری فن آوری ، کارشناسان هوش مصنوعی و تحلیلآخرین سطخ از دانش از دارای 
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دیجیتال عصر در مه  ذهنیتهای

ذهنیت ها و رقابت ها   -  تغییر ذهنیت ها الزام به  توسعه امکانات دیجیتالی درون دولت و  

ذهنیت مبتنی بر شواهد 

و تصمی     ها  کارمندان دولتی اجازه می دهد تا توسعه سیاستکه به    ذهنیت مبتنی بر شواهد حیاتی است، چرا

یکی از   را بر اساس شواهد اثبات شده، داده های صوتی و تح ی ات تثبیت شده پایه گذاری کنند.ها  گیری  

شایستگی های کلیدی کسانی که ذهنیت مبتنی بر شواهد دارند، سواد داده است که نشان دهنده ظرفیت 

تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها و اطالعات برای حل مسئله است. ذهنیت مبتنی بر   مکان یابی، بازیابی،

حمایت می کند و دسترسی      SDGتوسعه پایدار    فاهدهای مورد انتظار وفق اشواهد و سواد داده ها از دستاورد  

ملی و تواف ات بین    هایعمومی به اطالعات را تضمین می کند و از آزادی های اساسی مطابق با قانون گذاری  

المللی محافظت می کند. این امکانات همچنین می توانند برای اطمینان از استفاده موثر از ابزارهای لربالگری 

ریسک باشند. مدیریت برای حمایت از تصمی  گیری های آگاهانه با  یسیاست

https://www.govtech.com/analytics/What-Are-the-Most-Important-Traits-of-CIOs-Today.html
https://www.govtech.com/analytics/What-Are-the-Most-Important-Traits-of-CIOs-Today.html
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طرز فکر دیجیتال 

را تصور کنند،   ICTدهد تا راه های جدید و مختل     یک ذهنیت دیجیتال نوآورانه به کارمندان دولتی اجازه می 

شوند. کسانی که امروز در بخش دولتی  محر   می توانند برای بهبود فرایندها و توسعه راه حل های خالقانه  

کار می کنند باید مایل و قادر به استفاده از فناوری های جدید به سرعت در حال تحول باشند. آنها باید بفهمند  

چگونه این فناوری ها می توانند به تحول دولت دیجیتال کمک کنند و باید بتوانند خطرات و محدودیت  که  

بوده و رو به ارت ا  جدید به طور منظ  مورد نیاز    یمهارت های دیجیتال  زیرا  های مربوطه را شناسایی کنند 

است 

طرز فکر مشارکتی 

های  به آن ها اجازه دهد مسائل مربوط به نگرانی  کارمندان دولتی باید ذهنیت مشارکتی داشته باشند که

بهترین مسائل  رفع  گفتگو، هماهنگی، مشارکت و شبکه سازی برای رسیدگی به  با  مشتر  را شناسایی کنند و  

با ذهنیت مشارکتی همکاری است. کارمندان دولتی برای راه حل را پیدا   کنند. یکی از رقابت های مرتب  

تسهیل  مراکز اطالعاتی و نیز  کار در سراسر  در گستره    کل جامعهشمول برای  دولت    اعمال یک رویکرد یکپارچه

حکمرانی مبتنی بر شبکه به دانش و مهارت نیاز دارند.

دولت   کارمندان   به   سازی  دیجیتالی  آموزش   ارائه : دیجیتال   قزاقستان 

 مبتنی   های  برنامه  کاربران  که  است  برای کسانی  ظرفیت  ایجاد  ،  دولت  سازی  دیجیتالی  تالش  هر  موف یت  کلید 

و اجرا می   را بصورت مستمر هماهنگ  آموزشی  های  برنامه  دیجیتال  قزاقستان.  دهند   می  آموزش  را ICT بر

 تا   کند   ت ویت  دولت  سطوح  تمام  در  را  اطالعات  فناوری  متخصصان  و  دیجیتال  مدیران ارشد   ظرفیت  که  کند 

آموزشی   کارگاههای  این.  نماید   دیجیتال  دولت  تحول  به  بتواند کمک  آنها  پشتیبانی  و ICT های  با ارت ای مهارت

جدید  ،  اقتصادی  موضوعات  بر روندهای  تاکنون .  دارند   تمرکز  پروژه  مدیریت  مهارتهای  و  فناوری  معرفی 

دولتی   مدیریت  آکادمی  ،  قزاقستان  نظربای   دانشگاه  در  آموزشی  های  برنامه  در  اند  توانسته  دولتی  کارمندان

 در  الکترونیکی  دولت  رهبری  مرکز  و  استونی  در  الکترونیکی  دولت  آکادمی  ،  قزاقستان  جمهوری  ریاست  تحت

 سازان   ظرفیت  های  ظرفیت  ایجاد  در  تعهد   ،  مداوم  آموزش  برنامه،  این  در  اساسی  نکته. .  کنند   شرکت  سنگاپور

و   متخصصان  که  شود  حاصل  اطمینان  که  است  این  هدف.  است  خصوصی   و  دولتی  های  مشارکت  طریق  از

توسعه   به قادر  و  آینده  و  امروز  در  استراتژیک  های  شایستگی  و  ها  با ذهنیت  افرادی  دیجیتال  دولت  رهبران

 استراتژی   و  ها  مهارت  از  عمومی  کارمندان  تا  یابد   توسعه  فردی  سط   در  باید   آفرین  تحول  رهبری.  هستند   آنها

 ظرفیت   بتوانند   همچنین  و  باشند   برخوردار  پیچیده  و  سریع  تحول  حال  در  مسائل  به  رسیدگی  برای  الزم  های

 .کنند  ایجاد را اجتماعی و سازمانی ، نهادی ، دیجیتالی های
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2020متوس  امتیاز شاخص توسعه سرمایه انسانی به تفکیک مناطق جهان در ارزیابی 

پذیر الکترونیکی کرده اند   آسیب های  گروه را برای  سرویس یک حداقل کشورها به تفکیک مناطق جهان که تعداد

معلول  افراد   برای   آنالین   خدمات نحوه ارائه  :  چین 

 افزایش  و  عمومی   خدمات  کیفیت  بهبود  ،  ها  سیاست  ادلام  ت ویت  به  الکترونیکی  دولت  توسعه  ،   چین  در

2030  برنامه  اجرای  زمینه  در  را  خود  ملی  برنامه  چین  ،  2016  آوریل  در.  است  کرده  کمک  دولت   شفافیت

اهداف   و  پایدار  توسعه  17  اجرای هدف شماره  برای  را  خاصی  های  برنامه  که  کرد  منتشر  پایدار  توسعه  برای

 یک   ایجاد  به  بخشیدن  سرعت  مورد  در  راهنمایی  دولتی  شورای  ،  2018  سال  در.  کرده بود  آن تعیین  مرتب 
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چارچوبی    "دولتی خدمات+  اینترنت"ارت ا در آینده با   و کشور سراسر در دولتی  خدمات آنالین خدمات بستر

 خالقیت   و بازار  نشاط  تحریک  ،  مردم  و   ها  شرکت  برای  راحتی  ایجاد  ،   کار  و  کسب  فضای  سازی بهینه  را برای

 تهیه کرد. گرا سرویس دولت از یک  مردم ایجاد  و اجتماعی

عنوان  به.  است  شده  داده  پذیر   آسیب  های  گروه  به  ای  ویژه  توجه  ،  محور   مردم  دولت  خدمات  چارچو   این  در

سیست    و  اجتماعی  امنیت  بهبود  برای  مستمری  تالش  پکن  ،  معلول  افراد  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  ،  مثال

 ای   ویژه  برنامه  ،  موارد  این  از  یکی.  است  داده  انجام  نوآورانه  آنالین  های  برنامه  تبلیغ  با  عمومی  خدمات  های

. کنند   درخواستی را  کمک  برای  های دولتی  سایت  و    از  مست یماج  دهد   می  اجازه  معلول  افراد  به  که  است

 لیست شهروندان پکن   شده در  نام  ثبت  که   مجاز  معلولیت  دارای  افراد  همه  به  های کمکی  دستگاه  خدمات

.  نیست  خدماتی  چنین  به   دسترسی  هنگام  در  توانایی  عدم  گواهی  ارائه  به  نیازی  بنابراین  ،  شود  می  ارائه  هستند 

در   شده  خریداری  جانبی  تجهیزات  برای  را  مربوطه  یارانه  درصد   50  حداقل  توانند   می  معلولیت  دارای  افراد

درآمدی   ،  دارند  کمی   درآمد   که  کسانی  ،  گیرند  می  معاش  هزینه  کمک  که  کسانی.  کنند   دریافت  خدمات  بستر

بیکار هستند   یا  ندارند   یارانه   درصد   100  از  سال  16  باالی  دانشجویان   و  سال   16  زیر  کودکان   ،  بازنشسته 

آنالین   خدمات  بستر  طریق  از  باید   ف    معلولیت   دارای  افراد.  است  طراحی شده  ساده  برنامه.  شوند   می  برخوردار

 بصورت   را  خود  های  درخواست  و  شوند   به سامانه وارد  پکن  اداری  خدمات  مرکز  سایت  و   یا  پکن  معلولین

بررسی بانک    طریق  از  را  مربوطه  میزان یارانه  و  سامانه هوشمند، داوطلبان  اینکه  از  بعد .  کنند   ارسال  آنالین

می  کامل آنالین صورت  به آن را ت یید  و الزم را بررسی مراحل اداری ادارات ، کرد ها شناسایی  اطالعاتی داده

حدود   و  کند  برآورده  را  عملی  نیازهای  تا  کرد  خریداری  اینترنت  طریق  از  توان   می  را   کمکی  محصوالت.  کنند 

افراد   حذف و  را  میانی  های  روش  کلیه  فرآیند  این.  شود  می  داده  تحویل  مردم  های  خانه  به  دیگر  هفته  یک

 .دهند  انجام خانه  از را معامالت کلیه  سازد می قادر  را معلول

(  حکمرانی   ملی  آکادمی)  C.P.C  مرکزی  کمیته  حز   مدرسه  ،  الکترونیکی  دولت  تح ی ات  مرکز  ،  چین:  منابع

(https://www.ccps.gov.cn/ bmpd / dzzzw .)/ 

ای   ن ره   یک ابتکار :  سنگاپور 

کشور   این  مسن  ساکنان  از  بسیاری  اما  ،  است  پهن  باند  دسترسی  و   ارائه سرعت  در  جهانی  رهبر  یک  سنگاپور

 طرح   طریق  از.  دارند   قرار  حاشیه  در  دیجیتالی   صورت  به  بنابر این  و  کنند   نمی  استفاده  اینترنت  یا  ICT  از

 های  مهارت و  اطالعات  مسن افراد  به که  است کرده ایجاد را ها برنامه از  ای مجموعه  دولت  ، ای ن ره ابتکاری

:است  اصلی  مولفه  چهار  شامل  طرح  این.  گیرند   کار  به  واقعی   دنیای  در  توانند  می   که   دهد  ارائه می   را  دیجیتالی

.  کاربردهای خدمات و  دسترسی توسطه ن اط ، مهارت ، آگاهی



 یتالیجیدولت د تبدیل به ها برای تیظرففصل هفت : 

   

 

 

157 

 

 iBEGIN  های  ماژول.  است  عملی  کاربردهای  و  یادگیری  مواد  شامل  که  است  شده  تهیه  جامع  درسی  برنامه  یک

 تعری   ، اینترنت در گذار و گشت ، رایانه از استفاده جمله از ارتباطات و اطالعات فناوری ابتدایی های مهارت

یاد    کاربران  به  و  دهد  آموزش می  کنندگان  شرکت  به   را  تصویری  تماس   برقراری  و  فوری  پیام  ارسال   ،  ایمیل

  متوس    سط   آموزشنیز    iLIVE  درسی  برنامه.  کنند   محافظت   آنالین  صورت  به  خود  از  چگونه  که  شود  داده می

 مانند  وظایفی  انجام  هنگام  در  را  خود  IT  های  مهارت  دهد   می  اجازه  بزرگساالن  به  که  ،  دهد   می  ارائه  را

 ،  دولتی  الکترونیکی  خدمات  از  استفاده  و   هوایی  سفرهای  بلی   رزرو  ،  آنالین  معامالت  انجام  نحوه   یادگیری

  و   گیرد  می  بر   در   را  موضوع  دو  افراد مسن ه  ت ریباج   آموزشی  های  دوره.  دهند   ارت ا   را  خود  IT  های  مهارت

 کالسهای   در  توانند  می  مسن  که این افراد  است  موجود  انگلیسی  و  چینی  زبان  دو  به  گام  به  گام  راهنمایی

  ای   ن ره  Infocomm  اتصال  محل  12 از  یکی در  حضوری  بصورت  یا   کنند   نام  ثبت(  Silver Pods)  مجازی

  برای .  کنند   شرکت  جزیره  اطراف  در  PA  ارشد  آکادمی  دهها   از  یکی  یا(  سالمندان  برای  مناسب  یادگیری  مراکز)

 Silver  مجموعه  ،  برسانند   باالتری  سط   به  را  خود  دیجیتالی  های  مهارت  هستند   آماده  که  بزرگساالنی

Digital Creators  کسانی.  است  شده طراحی  خالقیت  های  مهارت  ت ویت  برای  که  دهد   می  ارائه  دوره  پنج  

 موف یت  با  را  کتا   ت لی   و  نویسی  کد   ،  دیجیتال  هنر  و  موسی ی  ،  سازی  فیل   ،  دیجیتال  عکاسی  های   دوره  که

 . کنند  می دریافت را اپل ای منط ه آموزش مرکز و گواهینامه ، گذارند   می سر  پشت

 2019 ، کشورها یا مناطق بندی گروه اساس بر ، مردان و زنان برای اینترنت نفوذ میزان
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 ی ر ی گ  جه ی نت 

توسعه    یکل  یاز استراتژ  یبه عنوان بخش   یو نوآور  تیاساساج مربوط به تحول در حاکم  تالیجدی  دولت  تحول  •

کننده را    لی ن ش تسه  یدارد و فناور  یاس یس  تیبه ماه  لیروند تما  نیاست. ا  داری توسعه پا  یریگیو پ  هاکشور

 کند.  یم یباز

ارائه خدمات عموم  کرد یرو  کی  • ن  ی جامع در  برا   ی آنها را در وهله اول قرار م  یازهایکه مردم و   ،   ی دهد 

از آن الزم   یو کاهش خطرات ناش  تالیجیتحول دولت د  یبرا  د یجد   یها  یکامل فناور  لیاستفاده از پتانس

 است. 

)شامل   تیوضع  لیو تحل  هیشامل تجز  یتکرار شونده چهار مرحله ا  ند یفرا  کی  قیاز طر  تالیجدی  دولت  تحول  •

و نظارت و   یساز   ادهیو ن شه راه ، پ  یاستراتژ  نیدر داخل و خارج از دولت( ، تدو  یتالیجید  تیظرف  یابیارز

 شود.  یم  یبهبود مستمر  عمل یبرا یابیارز

سط  در سراسر دولت    نیرفاه همه مردم در باالتر  یبرا   تالیجید  یها   یاستفاده از فناور  یبرا  یتعهد قو   کی  •

 هدفمند و موفق باشد.  تالیجیاست تا تحول دولت د ازیجامعه مورد ن یو در تمام بخشها

 ل یو تحل  هیکند. تجز  یبانیپشت  یمل  یاز چش  انداز کل  د یدر دولت با  تالیجید  ی ها  یاستفاده از فن آور  •

 دهند. صی را تشخ  تالیجیتواند به دولت ها کمک کند هدف تحول دولت د  یم  یص یتشخ

ساخته شود و تمام   یدر اطراف ارکان اصل  د یبا  تالیجیو ن شه راه تحول دولت د  تالیجیدولت د  استراتژی  •

با  یها  تیاولو با  یبررس  ی به طور کل  د یهدفمند    ی را برا   یو نهاد  ینظارت  ست  ی اکوس  کی  د یشود. دولت ها 

استفاده کنند و   کپارچهی  دماتمدل خ   کردیرو  کیها و    ست یکنند ، از تفکر س  جادیا  تالیجیاست رار دولت د

و راه   تالیجیدملی   یاستراتژ  یاجرا تیریمد  یبودجه را برااختیار با   یمرکز یهماهنگ زمیمکان ایآژانس  کی

  یها  تیکشور ، توسعه ذهن  کیاستعدادها در    نیبه استخدام و حفظ بهتر  د یبا  تی کنند. ن شه اولو  جادیتحول ا

 باشد.  شیآزما یبرا امن یو ارت ا فضاها یانت اد

است که همه   نیاز ا  نانیو اطم  تالیج یگنجاندن د  جی، ترو  تالیج ی در تحول دولت د  گرید  یاساس   تیاولو  •

بهبود    یبرا  ی کیو خدمات دولت الکترون  د یجد   یها  یتوانند به فناور  ی، م  ریپذ   بی آس  یمردم از جمله گروه ها

 کنند.  دای پ یرفاه خود دسترس

و   ی، سازمان  ی، نهاد  یکنند در سطوح اجتماع یم  یبانیپشت  تالیجی که از تحول موثر دولت د  ییها  تظرفی  •

 ICT  ی کاف  رساختیاز ز  نانیمنابع و حصول اطم  جیداده ها ، بس  تیریمد   یها  تی است. ظرف  ازیمورد ن  یفرد

برخوردار   یکسان ی تیباال از اهمو  عیو اتصال سر یم رون به صرفه و قابل دسترس یو در دسترس بودن فناور

 است. 
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  ی و هنجارها  ر یم اد  با  تالیجید  یها  یستگ یاز جمله مهارت ها و شا  یدر سط  اجتماع   تالیجید  ی ها  تظرفی  •

 مه  است.  اریبس تالیجید داریو مشارکت پا یتال یجیجذ  و استفاده مستمر از خدمات د  یمناسب برا

 الزم است. های مستمر بازخورددریافت  یدولت برا تیاز بهبود مستمر ، ظرف نانیاطم یبرا •

جامعه ارت ای  سفر بهبود مداوم در خدمت به رفاه ، صل  و    کیتوان به عنوان    یرا م  تالیجیتحول دولت د  •

 در  کرد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

  دییکو یماریب ی ریدر طول همه گ یکیدولت الکترون: هشتمفصل  

 رو  شیها و راه پ استیس   :19

 

و  یدر ارتباطات، رهبر  یضارور  یبه عنوان جزئ  یکیدولت الکترون  ی، ن ش اصال19  د یکوو یریدر طول همه گ

  ی امکان به اشاترا  گذار تالیجید یها یفناور  شاده اسات. تیگذاران و جامعه  ت و اساتیسا نیب یهمکار

دولات هاا و   یشااافااف برا یهاا  ییراه حال هاا و راهنماا  افتنیا یبرا  یتعاامل  ااتیاز دانش و تح   یگساااترده تر

نشاده ه    د ییتا ایاطالعات لل    عیمنجر به انتشاار سار  توانند یها م یفن آور  نیهم  مردم را فراه  کرده اند.

گذاران خواساته شاده اسات تا  اساتیاز سا  .شاودیم تیو امن  یخصاوصا  یدر مورد حر یبشاوند که باعث نگران

که از   ی، قابل تعامل و به شاکل  منی، شافاف ، ا  یاخالق  یرا به روشا  19  د یکوو یریمربوط به همه گ یداده ها

  ی به نظر م ولی در کل و پردازش کنند.  یافراد محافظت کند جمع آور یداده ها تیو امن  یخصااوصاا  یحر

 از اشکاالت آن بوده است. شیب یاستفاده از فناور یایرسد مزا

را تجرباه کرده اناد. در    یعیتحول سااار  19  د یاکوو  یریهماه گ  وعیشااا  یدر ط  زین  تاالیجید  یدفااتر دولت

هفته  2در ساراسار جهان در کمتر از   یدولت ، م امات  UN DESAاطالعات توسا    افتیدر یبرا  یدرخواسات

 یگذاران برا اسااتیبا حرکت به جلو ، ساا  را به اشااترا  گذاشااتند.  19  د یبرنامه مرتب  با کوو  500  باجیت ر

 یتالش ها برا اساتفاده کنند.  یاز فناور  شیازپ  شاتریب د ی( باSDG)داریبه اهداف توساعه پا  یابیاز دسات تیحما

  اسات یبهبود حفاظت از داده ها و سا یرو د یبا  19  د یپس از بحران کوو  تالیجیدولت د یها  یتوساعه اساتراتژ

  ن یمتمرکز باشد. در هم  یعموم  ینهادها یفن  یها ییو توانا استیس تیت و نیو همچن تالیجید یجهان  یها

  دی کوو  یریهمه گبعد از  یو همکار نشدا  یبه اشااترا  گذار یمشااتر  برا  معیارهای د یزمان ، دولت ها با

 کنند. تیرا ت و  19

 اطالعات یبه اشترا  گذار

مردم و حفظ اقتصاد و فعال نگه داشتن جوامع    یمنیو ا یسالمت  ی( براICT)  یو ارتباط یاطالعات  یها  یفناور

باه  قی، دولات هاا و مردم را از طر  تاالیجیدولات د  یهاا یفن آور  هساااتناد.  یاتیاح  19  د یابحران کوو  انیادر جر

به   متصال نگه داشاته اسات. گریکد یکرونا به   وعیشا نی، در ح نیارائه خدمات آنال  ایاطالعات    یاشاترا  گذار
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 افاتیاباه  در  ازیاباا ن  "در خااناه ماانادن مردم"کردن برنااماه    ییهاا  باه دولتهاا در اجرا  یفن آور  نیعنوان مثاال ا

 پلت فرم ها ، کمک کرده است. ریسا ایها  شنیکیاپلیا از طریق  ، یمتن یها امیپ قیتردد از طر  یمجوزها

 

 

  ل یو تحل هیها  بر اسااس داده ها و تجز  اساتیدر سا  عیسار  ماتیدولت ها را در اتخاذ تصام  ،یاساتفاده از فناور 

 یبرا  یو محل یم امات مل یها تیموضاوع باعث شاده اسات تا ظرف نیبهنگام  توانمند سااخته اسات که ا یها

باه  ازیان  شاااود.  تیادارناد ، ت و  ازیانکاه باه آنهاا    یافراد  یبر داده برا  یو اسااات رار بهتر خادماات مبتن  یهمااهنگ

   است. افتهی شیافزا  19  د یکوو یریو به روز توس  دولتها در طول همه گ د ی، مف قیاطالعات دق

  57، ف      2020مارس   25عضااو سااازمان ملل متحد نشااان داد که تا   یکشااورها  یپورتال مل  193  یبررساا

ارائه   یقرار داده اند. درصاد کشاورها شاانیرا در پرتال ها  19  د یدر مورد کوو  یکشاور( اطالعات  110درصاد )

  13در  و  اسات دهیرساکشاور(   167درصاد ) 86به   باجیت ر  2020  لیآور 8تا  هاییاطالعات و راهنما نیدهنده ا

 را قرار دادند.  19کووید  خود اطالعات مربوط به   یمل یکشور( در پورتال ها  188درصد )  97.5 باجیمه ت ر

  19  کووید   به   ابتال  شده   تایید   موارد  کل   و   19  کووید   مورد   در  اطالعاتی   با   دولتی  های   پورتال   درصد   - 1 شکل 

 جهان   در 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. ببینید  را 2 شاکل)  دادند  افزایش را  خود  اطالعات اشاترا   ساط   دولتها  ،  19  کووید  گیری همه پیشارفت با

 به  مربوط اولیه  اطالعات ارائه بر  کشاورها ،  2020 مارس در  ها،  پورتال روی از  آمده  دسات به های داده طبق

  متمرکز  ملی های درگاه  در  عمومی  های  اعالن  دادن قرار و  اضااطراری  های  شااماره  اعالم و  عمومی  بهداشاات

 های رساانه از و کردند   خود  فعالیت دامنه گساترش به شاروع ها  دولت  ،  بحران  تشادید  )ساط  پایین(  با  .شادند 

 در موجود. 2020 مه 11 در ،( 2020) دیجیتال دولت مجموعه و 19 کویید ،UN DESA : منبع
 https://bit.ly/ EGOV_COVID19_APPSجهانی بهداشت سازمان ؛ 

 19 کووید به ابتال موارد 19 کووید اطالعات اب دولتی های پورتال درصد



 رو   ش ی ها و راه پ   است ی س   :19  د یی کو   ی مار ی ب   ی ر ی در طول همه گ   ی ک ی دولت الکترون فصل هشت :  
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 کل  تعداد گزارش مثال  عنوان به)کردند  اسااتفاده 19  کویید   شاایوع  آمارهای  مورد در گزارش برای  اجتماعی

 به و(  قضاایی های حوزه  توسا   شاده گزارش ابتالی  موارد  همچنین و تلفات کل  تعداد کشاور، در ابتال  موارد

  بعدی  مرحله در  (.متوسا   ساط )دادند   انجام  موضاوع  این  با  مرتب   ملی های سایاسات در را هایی روزرساانی

  تصامیمات  و ها  سایاسات  تحوالت  درباره  منظ  های روزرساانی  به ارائه به شاروع  بیشاتری های  دولت بحران،

 یاا  ماالی  ،  اجتمااعی  هاای  حماایات  از  هاا  آن  در  توانناد   می  مردم  کاه  هاایی  مکاان  مورد  در  اطالعااتی  و  کردناد 

 (باال  سط . )دادند  ارائه  شوند   مند  بهره  روانی  سالمت

  بعضای  و  کردند  اساتفاده  19  کووید   اختصااصای های  پورتال از  اطالعات کردن متمرکز برای ها  دولت از برخی

  همه   طول در.  گذاشاتند   اشاترا   به  مردم با را ای گساترده  اطالعات دولت،  ملی های  پورتال از اساتفاده با  دیگر

 به  پاساخ از  بخشای  عنوان به  جدید  های برنامه و  ها سارویس  طراحی برای  گذاران سایاسات  ،  19  کووید  گیری

  اند رفته  اطالعات  گذاری اشاترا   به از  فراتر  جدید  های  برنامه و ها سارویس این از  برخی.  شادند  بسایج  بحران

 بهینه  نوعی  به  موارد  این  در نتیجه در.  اسات بوده نیز نیازمندان به ضاروری  موارد ساایر  و  لذا  تحویل  شاامل و

 .است گرفته صورت  دولت دیجیتالی  خدمات از استفاده با ت مین زنجیره کل روی سازی

  ارتباطی  کانال چندین از  گذاران  سایاسات که داد  نشاان  19  کووید   طول در دولتی های  پورتال  تحلیل و تجزیه

  افزایش  را  اطالعات  گذاری اشااترا   به  اند  روزتوانسااته به  عمومی  اطالعات ارائه با و کرده اسااتفاده دیجیتال

 دریافت  جهت  مخاطبین از  وسایعی طی   دساترسای برای ها کانال  کدام  که  مورد  این  تصامی  گیری در.  دهند 

 قابل  اطالعات ، ملی  بحران  یک  طول بر عهده دولت میباشاااد. در  اسااات  مناساااب  موقع به و دقیق  اطالعات

  مورد  در  آگاهانه گیری  تصامی   در  مردم از  ،  کنند  عمل قاطعانه تا ساازد  می  قادر را ها  دولت  شافاف، و  اعتماد

  میتواند  موضاااوع  این نهایت در که کنند  ایجاد  حمایت حس آنها  در و  کنند  پشاااتیبانی  خود روزمره  کارهای

 .شود  عمومی اعتماد  ایجاد باعث
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 19  کووید   طول   در   الکترونیکی  دولت   اطالعات   گذاری   اشترا    به   مختل   سطوح  - 2شکل 

 

.  اسات   داشاته  وجود  نیز  لل   اطالعات ، جعلی اخبار از  موجی ، آنالین  اطالعات  اشاترا  افزایش با  ،  همزمان

 که  اند  زده  دامن نادرسااات  اطالعات و  ها  داده  انتشاااار  به ناکافی  دانش  با  افرادی یا خاص  اهدافی که  افرادی

  صااورت   به  19  کووید   مورد در  بدافزار و کالهبردار سااایت هزاران.  اساات  شااده  جامعه  در بیشااتر نگرانی باعث

. کرونا  تساات جعلی های کیت  یا  جراحی  ت لبی  های  ماسااک  فروش های سااایت مانند   شاادند، ایجاد روزانه

 همه گیری"  زیاد بودن اطالعاتی از ثانویه اثر  یک  عنوان به را  موضاوع  این( WHO)  جهانی  بهداشات  ساازمان

 یافتن که  هسااتند  دقیق  دیگرلیر  برخی و دقیق برخی که  اطالعاتی انبوه.  اساات کرده  بندی  طب ه  "اطالعات

 این  باا  مواجهاه  در.  میکناد   دشاااوار  دارد  نیااز  آن  باه کاه  کسااای  برای  اعتمااد  قاابال هاای  راهنماایی  و معتبر مناابع

  کووید مورد در آنالین نادرساات  اطالعات  با مبارزه برای را  کارزارهایی  یا  واحدها ها  دولت از برخی ،  موضااوع

 .کردند   اندازی  راه19

 ای منط ه هایهمکاری

 اتصااااالت  هاای  زمیناه  در  دیجیتاال  ای  منط اه  همکااری  برای  جادیادی  اقاداماات  ،  19  کوییاد   بحران  طول  در

 خادماات  ساااازی  دیجیتاال  و  تکنولوژیکی  پاذیری  انعطااف  ،  الکترونیکی یاادگیری ، هاا  داده حااکمیات ،  دیجیتاال

  دولت   مواجهه  نحوه در  عضاو کشاورهای از  حمایت ای منط ه  اقدامات این از  هدف  .اسات  شاده  انجام  عمومی

  توان   می چگونه که  موضاوع این روی بیشاتر باید  ای منط ه های  ساازمان  .اسات  بحران این با  شاان  الکترونیکی

  اقتصاادی -اجتماعی  و  پزشاکی  های  چالش  بر للبه برای  مردم و ها دولت به  الزم  ابزارهای ارائه برای فناوری از

 .کنند  تمرکز کرد،  استفاده19 کووید  گیر همه بیماری با  مرتب 
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  توساعه   برای  جهانی  مشاارکت ساازمان و(  ECA)  آفری ا برای  ملل ساازمان اقتصاادی  کمیسایون  ،  آفری ا در

 گیر همه بیماری  با م ابله برای  آفری ا های داده  اکوسایسات   ت ویت برای را  اقدامی(  GPSDD) ها داده  پایدار

 به دلیل قاره این در پایین به رو  متوساا   درآمد   با  کشااورهای و درآمد   ک  کشااورهای.  دادند   انجام  19  کووید 

 با ارتباط برقراری برای را ها دولت  توانایی  موضاوع این که ،  با مشاکالتی رو به رو هساتند  فناوری  اسات رار  عدم

های  زمان در درمانی و  بهداشااتی  خدمات و  لذایی  مواد جمله از  ،  مه  منابع  موثر ت مین و  خود  شااهروندان

  توسااعه  های حل راه شاابکه ،  متحد   ملل سااازمان آمار بخش  مشااارکت با  طرح  این .دهد   می کاهش  بحرانی

 دارد. زمیناهتمرکز    19  کوویاد   باا  مواجهاه  برای  آفری اایی  هاای  دولات  از  حماایات  روی  بر  جهاانی  بااناک  و  پاایادار

 تصاویرساازی داده ها، و تحلیل و  تجزیه  ،  مربوطه های داده به  دساترسای  شاامل  در این اقدامات  اصالی های

 .است مالی منابع  ایجاد و  اتصال و آوری ایجاد فن ، ظرفیت  توسعه و  آموزش

  همبسااتگی  صااندوق  یک( ESCWA)  لربی  آفری ای برای ملل  سااازمان  اجتماعی و  اقتصااادی  کمیساایون

 به صااندوق  این. کرد ایجاد منط ه  پذیر آساایب کشااورهای بر بحران ت ثیر کاهش برای ای  منط ه  اجتماعی

 سااازمان.  پردازد  می منط ه در پایدار  توسااعه برای  فناوری ن ش  جمله از  ،  موضااوعات از  ای  گسااترده  طی 

 برای  الکترونیکی یادگیری  به  تشااویق برای را  اقدامی( ALECSO) عر   اتحادیه  علمی و فرهنگی ،  آموزشاای

 کاه  اسااات  این  اقادام  این  از  هادف.  اسااات  کرده  ایجااد  منط اه  در  آموزش  قطع  منفی  پیاامادهاای  کردن  خنثی

  کند  می  موقت  تعطیلی به  مجبور را  مدارس که  19  کووید   گیری  همه  طول در ای  مدرسااه  کودکان  یادگیری

 و  معلمان به فنی پشاتیبانی ارائه و  خود ساایت و  در  یادگیریباز   منابع  ت مین برای  ALESCO. نشاود  متوق 

 .کند   می استفاده  آموزشی های آوری فن آخرین از ،  آموزان دانش

  التین  آمریکای  توساعه بانک و( ECLAC) کارائیب و  التین  آمریکای برای ملل  ساازمان اقتصاادی  کمیسایون

(CAF )به  کمک و  منط ه دیجیتالی های ظرفیت  بهبود برای  خصاوصای بخش رهبران و ها دولت  همکاری  با 

 و  عملیاتی و  فنی  مشااوره ارائه ها آن هدف.  اند  کرده یکدیگرهمکاری با  بحران  به بهتر  پاساخگویی برای  دولتها

  بخش  های مشااارکت  مانند   مدت میان تا  مدت  کوتاه  ساایاسااتی  اقدامات  اجرای  خصااوص در هایی  توصاایه

  تلفن   های برنامه از اساتفاده  یا  افتاده  دور مناطق در اینترنت  به  دساترسای گساترش برای  عمومی و  خصاوصای

  داشااته   دسااترساای  اعتماد قابل و  هنگام به  اطالعات به بتوانند   مردم تا  میباشااد  دیجیتال  محتوای و همراه

 .باشند 

 و  اساااتید  از حمایت برای را  MovingOnline  فرم  پلت(  IADB) آمریکایی  کشااورهای بین  توسااعه بانک

 درهمه که آنجا از  .اسات کرده ایجاد  مجازی  یادگیری به  حضاوری  کالساهای از آنها  مرحله گذار  در  دانشاجویان

  مجازی  آموزش های  ساایساات   از  اسااتفاده به  ناچار قبلی  آموزش  بدون  معلمان از  بساایاری  19  کووید  گیری
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  فرم   پلات این  در را رایگاانی هاای  جلساااه و  مطاالاب ارائاه  الگوهاای ، چنادزبااناه هاای  آموزش پلتفرم  این  شااادناد،

 بگذارند. اشترا  به یکدیگر با را خود تجربیات کارکنان و  متخصصان آن در تا  است کرده برگزار

  امنیتی  و  اضاطراری  های  سایسات  از مجازی بساتر  یک( OAS)  آمریکایی  کشاورهای ساازمان ،  آمریکا قاره در

(EMS  )شبکه  این  .است  امنیتی  و  اضطراری  های  سیست   با  کار  برای  راهنمایی  آن هدف  که است  کرده  ایجاد 

 ابزارها و  مطالب ،  اطالعات  توانند   می منط ه کارشاناساان و م امات آن در که  اسات مشاتر   بساتر  یک مجازی

 هزینه  بدون و بالدرنگ  صاورت  به تا  کنند   پیدا  دساترسای  موردنظر منابع  به و  بگذارند   اشاترا  یکدیگر به با را

  بحث  برای  EMS  کارشاناساان و  متخصاصاان را برای پنلی  همچنین  OAS. کنند   مدیریت را  شاده  ایجاد  شارای 

 .ایجاد کرده است  بحران زمان در EMS  پرسنل از  محافظت برای  دولت  اقدامات و دیجیتال ابزارهای مورد در

  خود  کار( ESCAP)  اقیانوسایه و آسایا در  متحد   ملل  اجتماعی و  اقتصاادی  کمیسایون  ، آرام  اقیانوس و آسایا در

  کشااورهای   اقتصااادی و  اجتماعی م اومت  افزایش  منظور  به  ابزارهای اتصااال و دیجیتال فناوری  زمینه در را

  انعطاف  م یاس بردن باال معنای به بعدی  بحران برای آمادگی ،  ESCAP برای  .اسااات  داده  ادامه خود  عضاااو

 از  اسااتفاده  روی بر کار حال در( ADB)  آساایا  توسااعه  بانک.  اساات گسااترده  پهن باند  و  الکترونیکی  پذیری

 درآن  19  کووید   گذاری  سایاسات آنالین  داده  پایگاه.  اسات  بوده  19  کووید   طول در  مالی شافافیت برای فناوری

  بحران  زمان در  عضاو  کشاور هر  مالی  های  گذاری سارمایه  مورد در  اطالعاتی و  شاود  می روز  به  مرتب طور به

  وضاعیت  و  عضاو  کشاور  هر  مالی  وضاعیت  مورد  در پلتفرم  این  ،  ترتیب این به.  شاود  می ارائه  داده  پایگاه دراین

 .میکند  ایجاد  شفافیت منط ه  اقتصادی کلی

 گیری همه با  مبارزه برای  تماس ردیابی  های برنامه  اهمیت  به(  EU) اروپا  اتحادیه  گذاران  سایاسات  ، اروپا در

 دلیل به اروپا  اتحادیه  عضااو  کشااورهای که  دادند  قرار نظر  مد  را  موضااوع این  همچنین  ها آن.  بردند  کرونا پی

  این   در را  19  کووید   شایوع  منحنی  بتوانند  تا  باشاند   داشاته نزدیکی همکاری  ه   با باید   اتحادیه  داخلی تجارت

  فناوری   کارشناسان  ، دانشگاهیان ،  دانشمندان از  المللی بین گروه  یک  ، دلیل  همین  به.  کنند   مسط   کشورها

.  اند   بوده(  PEPP-PT)اروپایی نزدیکی ردیابی در  خصاوصای حری   حفظ پروژه روی  بر کار حال در ها شارکت و

 در  تماس هماهنگ ردیابی  تواند   می که  اسات  هوشامند  های تلفن  اساتاندارد  داده پردازش ابزار  یک پروژه این

  تماس  ردیابی های  برنامه  اثربخشای  افزایش  PEPP-PT  هدف. ساازد پذیر  امکان آن را از خارج و اروپا ساراسار

 از  اطمینان برای  ،  این  بر  عالوه.  اساات  بوده گر  مداخله ردیابی  های برنامه خطر  رساااندن  حداقل  به  و اروپایی

  اروپا  کمیسایون ،  2020 آوریل 17 در ، تماس ردیابی فناوری از اساتفاده  هنگام  شاخصای  اطالعات از حفاظت

 .کرد منتشر "19کووید  گیر همه بیماری با مبارزه از پشتیبانی های برنامه" درباره راهنما فایل یک

 هایی  دساتورالعمل نیز(  EDPD) اروپا های داده از حفاظت  شاورای  ، اروپا  کمیسایون های راهنمایی دنبال به

 با همراه. کرد منتشاار  19  کووید  شاایوع زمان در  تماس ردیابی ابزار و مکان های  داده از اسااتفاده مورد در را

 را  19  کووید  های داده  خصااوصاای حری   حفظ برای ای گسااترده راهنماهای اروپا  اتحادیه  PEPP-PT پروژه
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  حل  دیجیتالی رویکرد  تواند   می منط ه  یک چگونه که  دهد   می نشاان را  مثالی  موضاوع  این  اسات کرده منتشار

  . شااود  حاصاال  اطمینان ه   مردم  های  داده از حفاظت از حال  عین در تا کند   هماهنگ ای  گونه  به را  بحران

  بحران   یک  عنوان به بلکه  ،  اساات  ملی  سااالمت برای بحرانی  تنها نه 19  کووید  که  میدهد  نشااان  فوق  موارد

.  اسات   کشاورها بین هماهنگ  پاساخگویی نیازمند  که  اسات  مطرح  نیز  جهانی و ای  منط ه  اجتماعی و  اقتصاادی

  وقت  اسارع در 19  کووید   بر  بتوانند  تا باشاند  داشاته بیشاتری همکاری  الکترونیکی  دولت  زمینه در باید  کشاورها

  دولت  زمینه  در های  تالش .کنند  للبه ،  اجتماعی و  اقتصاااادی  پیامدهای کمترین و تلفات  تعداد کمترین  با ،

 های  چالش با  جمعی م اابلاه برای تر  قوی ای منط اه  بین همکااری  شاااامل و  یابد  گساااترش  باید   الکترونیکی

 .باشد  دیجیتالی های  مهارت  وجود  عدم و دیجیتال  اتصال  عدم جمله از  جهانی  اقتصادی و  اجتماعی

 محلی الکترونیکی دولت های پاسخ

 در  4.2.2  بخش 4  فصال در که همانطور.  اند   بوده 19  کووید  شایوع با  مبارزه  م دم  صا   در  محلی  های  دولت

  شاااخص   میانگین ، آزمایشاای مطالعه  یک در:  اساات  شااده بحث  محلی آنالین  خدمات فعلی وضااعیت  مورد

  شاهری  های  پرتال اکثر که دهد   می نشاان  این و  ،  اسات  بوده  0.43ث  ،(LOSI)  2020  محلی آنالین  خدمات

 را  امتیااز  ترین  پاایین  الکترونیکی  خادماات  ارائاه  ومعیاار  میادهناد   انجاام  را  اطالعاات  ارائاه  از  ابتادایی  مواردی  ف  

  مراجعه  4  فصاال به  بیشااتر جزئیات  برای)  اساات کرده  کسااب  مورد این در  LOSI  2020  معیارهای بین در

 با  مبارزه در  ه   آنالین  خدمات  برخی اما  اسات،  داده  نشاان  شاهرها برای را  چالشای  موضاوع  این اگرچه (.کنید 

  بود  کننده  امیدوار  که  شادند   معرفی  محلی  دولت م امات  توسا   کوتاهی  مدت در که  داشات  وجود  19  کووید 

  .گیرد قرار  تمجید   مورد باید  و

 دریاافات  باه  را  هاا  آن  و  دادناد   ارائاه  مردم  باه  را  اطالعااتی  شاااهری  هاای  پرتاال  ،  19  کوویاد   گیری  هماه  طول  در

  عمومی   های  داده  گذاری اشااترا  به .کردند   هدایت مرکزی های  دولت طرف از 19  کووید   با  مرتب   خدمات

  ایالت  و  ها  شاهرداری  ساط  در داشابوردها.  بود شاهری اضاطراری  واکنش اصالی های  مولفه از یکی  19  کووید 

 در مراقبت)  مناسااب منابع  با  مردم ارتباط و آگاهی  افزایش  ،  اعتماد قابل و شاافاف  اطالعات ارائه  منظور  به ها

ساایساات     ونکوور شااهر  .گرفتند  قرار اسااتفاده  مورد(  لیره و  اولیه  های  کمک تهیه ،  سااالمندان برای منزل

 از  جلوگیری برای  ها  تالش و  اضااطراری  موارد بتوانند   شااهروندان تا  اساات کرده معرفی را آنالینی  اطالعاتی

  شد  ایجاد  استرالیا در ولز سااوت نیو ایالتی  دولت  توسا   مشاابهی سایسات .  کنند   پیگیری را  19  کووید  گساترش

 .دهد  ارائه  کدپستی  سط  در را  اطالعاتی منابع و ابتال  موارد  تعداد به  مربوط  اطالعات تا

  های خودکار   بات  چت مثال  عنوان به.  اسااات آورده وجود به را  جدیدی  نیازهای ،  شاااهرها بودن قرنطینه در

  داشاتن   نگه  روز به برای  کشاور سانگاپور.  اند   در این دوره داشاته  شاهروندان به  اطالعات ارائه  در  مهمی ن ش
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  منط اه .  اسااات  کرده  انادازی  راه  را  هاایی  باات  چات  19  کوویاد   ویروس  باه  مربوط  تحوالت  مورد  در  کاارفرماایاان

  می   امکان  محلی  های  دولت به که  اسااات کرده ایجاد  اجتماعی  تعامل  برنامه  نیز یک  اساااتونی در  ولد  جاروار

 ویرایش کرونا ویروس  شاایوع از جلوگیری برای را  اعتماد قابل و  موقع به  های  دسااتورالعمل و  اطالعات  دهد 

  محلی  دولت م امات به  دهد   می  امکان افراد به که  اساات  اجتماعی تعامل  مولفه یک  شااامل  برنامه  این. کنند 

 ،  صاوفیا  در.  بگذارند   اشاترا   به را ها فیل  یا تصااویر و کنند   ارساال را  اجتماعی رویدادهای ، دهند  بازخورد

  ن ض   توانند   می  شاهروندان آن طریق از که  اسات کرده  اندازی راه را ای برنامه  شاهرداری  ، بلغارساتان پایتخت

  گویماراس   شاهر در. دهند   گزارش پلیس  افساران کار از حمایت برای را  19  کووید   اجتماعی فاصاله  دساتورات

  اجتماعی   های  مراقبت برای  داوطلبانی  مدیریت و  اندازی راه برای  الکترونیکی بسااتر  یک  شااهرداری  ،  پرتغال

 .است کرده ایجاد ،  جمعیت از پذیرتر آسیب های گروه برای ویژه به پشتیبانی

 در.  باشاند  قرنطیه در تا بود  شاده  خواساته  شاهروندان از و  میکردند  کار  دور راه از  دولت  کارمندان از بسایاری  

 طریق  از  شیوع  کاهش  برای  تالش  در.  دادند   ارائه  آنالین  صورت  به  را  بیشتری  روزمره خدمات  شهرها  زمان  این

 از  اساتفاده  با را  پارکینگ  هزینه تا کرد ترلیب را بازدیدکنندگان  و سااکنان همه نیویور   شاهر ، پارکومترها

 راه از  الکترونیکی  مشااوره امکانات ، هند  در آگرا مانند  ،  شاهرها از بسایاری در. کنند   پرداخت  اپلیکیشان یک

 طریق  از  آنالین مشاوره  از  پس. شد  اندازی راه مطب  به  مراجعه  کاهش  برای  جایگزینی عنوان  به پزشک  با  دور

 .کنند  بارگیری آنالین صورت به نیز را خود های  نسخه  توانستند  می بیماران ،  همراه تلفن

به  شارفته،یپ یها یشاهر هوشامند و با اساتفاده از فن آور یها رسااختیاز ز یریبا بهره گی مختل   شاهرها

بتوانند بر اسااس داده ها و شاواهد   نکهیا یبرا  یم امات دولت  .دادند  واکنش نشاان یریهمه گ  نیسارعت به ا

ها بر آن اسااس داشاته   یاساتراتژ  یدر مورد بحران و تنظ یا هیاول یها ینیب شیو پ ند ینما یریگ   یتصام

ها ، ساانسااورها و  نیلندن از دوربشااهر   اتکا کردند.  کیمکان افراد، تراف رییدر مورد تغ  یباشااند به اطالعات

 نیفاصاله ب یریاندازه گ یشاوند برا  یاساتفاده م  کیکنترل تراف یکه معموالج برا  یهوش مصانوع  یها  ت یالگور

جابه  یاز داده ها  نیشااهر همچن نیا اسااتفاده کرد.  یاجتماع  یفاصااله گذار  نیو نظارت بر قوان ادهیعابران پ

برا  ییجاا از قرنط  یرفتاار  راتییتغپیش بینی  و    یتیامن  یازهاایادر ن  راتییتغ  ینیب  شیپ  یافراد   ناهیپس 

خود را   یاتیعمل کپارچهی  یدر هند مراکز کنترل فرمانده یمپریمشابه ، شهر پ  یبه روش  استفاده نموده است.

 یبرا  ینموده بود را به مراکز  یراه انداز  2015هوشامند خود در ساال    یاز پروژه شاهرها  یکه به عنوان بخشا

  ی ماهایو هواپ ییدئویو  یتورهایبالدرنگ، مان  یاطالعات  یها ست یشهر از س  نیا  کرد. لیتبد  19  د یکنترل کوو

  ت یباز، نظارت بر ظرف یداروخانه ها  ییشاااناساااا لیاز قب  یبر موارد  یینظارت هوا یبرا  نیبدون سااارنشااا

 استفاده کرده است.  19  د یموارد مبتال به کوو یابی  تیها و موقع مارستانیب

پلتفرم دولت   قیرا از طر  QR Codeبر   یمبتن  یخدمات بهداشات  یشاهر سیسارو  کی، دولت   نیدر هانگژوچ

دولت ها اطالعات   کرد.  یکارکنان راه انداز ایسااالمت اعالم شااده توساا  شااهروندان   یبر اساااس داده ها

مربوطه صاحت   یداده ها  ری، راه آهن و ساا  یکشاور  ییمای،هواپ  یرا با اطالعات بهداشات  یاظهارنامه شاخصا
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که   یافراد  کنند. یبا کد رنگ صاادر م  یکینامه الکترون  یساالمت فرد ، گواه  یابیارز یکنند و برا یم  یسانج

که   ینه در خارج از خانه تردد کنند )به عنوان مثال به ساوپرمارکت بروند( افرادتوانند آزادا  یکد سابز دارند م

  یازها ین  نیتام یبرا  توانند یآن مناطق م انیکنند و متصااد  نهیدر خانه خود را قرنط د یکد قرمز و زرد دارند با

 روزانه شان به آن ها کمک کنند.

 19  د ی در واکنش با کوو   ی محل ی کی الکترون   ی دولت ها   یاز برنامه ها   یی نمونه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهرها در طول همه   نیب یو همکار  یهمبساتگ شاتریب تیت و یبرا  ونساکویخالق   یانجمن شاهرها  یاعضاا

در حال تحول و    یکنار آمدن با شااارا یبرا  تیشااادند تا از قدرت فرهنگ و خالق  جیبسااا گریکد یبا   یریگ

،   یتیساا  کویمکز  یشااهرها مردم و جوامع اسااتفاده کنند. نیرواب  ب  تیشااهرها و ت و نیب  یهمکار شیافزا

کرونا  یریدر طول همه گ  د یرا که باعث گسااترش ام یا یفرهنگ ی، رم و چنگدو طرح ها  ی، اساالمان  اماگاتای

 نسیبو موزه ها(  یمجاز یها و تورها تالیها ، اپراها ، رسا  شیها ، نما ل یشاود ارائه کردند)به عنوان مثال ، ف

موارد کماک باه کااهش اثرات    نیاز ا  یکیانجاام داد.    19  د یامباارزه باا کوو  یرا برا  یاقاداماات متعادد  رسیآ

 بود. گانیرا نیآنال یمردم با قرار دادن مراس  فرهنگ یرو نهیقرنط

  ی اجتماع   یاقدامات فاصله گذار  انینشان داده است که در م ی کووید ریبه همه گ یمنط ه ا  یواکنش ها  نیا

بر   یجوامع به طور قابل توجه  یو مدن  ی، اجتماع  یاقتصاااد یشااود ، ساااختارها یکه توساا  دولت انجام م
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در   گذارد.  یم ریت ث یتالیجید یم ابله با بحران با اسااتفاده از ابزارها یبرا  یمحل یشااهرها و دولت ها  ییتوانا

در م اومت در بحران و بهتر شاادن    یعامل موثر  تواند یکوچک م اجتماعات  نیمحک  ا  ی، ساااختارها تینها

در گرده  آمدن    یتوانند ن ش مهم  یم تالیجید یها  یباشاد و فناور کینزد ندهیاوضااع همه کشاورها در آ

 جوامع در کنار ه  داشته باشند. نیا

ریپذ بیآس یتعامل با مردم و گروه ها

و   19  د یکوو یریهمه گ  تیریو عموم مردم در مد   یاجتماع  نانی، مشاالل ، کارآفر  یمدن یمشاارکت ساازمانها

که  ینیآنال  یاقدامات تعامل  موثر باشد.  اریبس رانیگ   یگذاران و تصام اساتیسا یتواند برا  یدوران پس از آن م

د بخشاااناد. در و  عملکرد دولات را بهبو  ناد یایاباه مردم کماک کناد تاا باا بحران کناار ب  تواناد یدولات انجاام داد م

از ثبات   نانیآنها و اطم  یازهایبه ن  ییجامعه ، پاساااخگو  ریپذ  بیآسااا ی، ارتباط با گروه ها  یبحران   یشااارا

دهاد تاا باا   یامکاان را م  نیباه دولات هاا ا  یتعاامال باا جاامعاه مادن  مه  اسااات.  یگریاز هر زماان د  شیب  یاجتمااع

 سازنده تر م ابله کنند.  یبه روش  یاجتماع-یاقتصاد یچالش ها

 ینوآورانه برا یراه حل ها افتنیجذ  مردم در  یاز روش ها  یکیهکاتون دردولت  افتهیساازمان   یدادهایرو

نوع   نیا  ،یریهمه گ  شااارفتیاسااات. با پ 19  د یاز کوو  یناشااا یو فناور  ی، اجتماع  یاقتصااااد یچالش ها

با توساااعه    راه، هم  یکردند. م امات دولت  دایپ  تیبه سااارعت در ساااراسااار جهان محبوب  یمجاز یدادهایرو

کوتاه مدت   ی، به طور مشااتر  به دنبال راه حل ها  یاجتماع  نانیو کارآفر  یدهندگان نرم افزار ، جامعه مدن

و   کمبود پرسااانال حوزه ساااالمات  ،یپزشاااک  زاتیماانناد کمبود دارو و تجه  ییبودناد تاا بتوانناد بر چاالش هاا

 آمده بود للبه کنند.  وجودبه   یاجتماع  یمردم  بر اثر انزوا  یکه در سالمت روان  یمشکالت

 یهکاتون را برا   کی،   یفناور  یو آژانس مل  نافاسااویبورک یدانشااگاه مجاز  یدولت با همراه نافاسااو،یدر بورک

هدف    کشاور و مردم برگزار کردند. یبرا  19  د یکوو  د یخطرات جد  یبرا یتالیجید یراه حل ها افتنیکمک به 

در   یاخبار جعل  صیاطالعات ، نظارت و تشااخ  یکمک به اشااترا  گذار یبرا  ید یجد  یبود که برنامه ها نیا

(  WHO)  یکه توسا  ساازمان بهداشات جهان 19  د یهکاتون ساالمت کوو نیاول  شاود. جادیا یریهمه گ  یط

 یماریکنترل ب یخالقانه برا  یمحل یراه حل ها افتنیبرگزار شاد و با هدف    نافاساویشاد در بورک  یساازمانده

، وزارت   ایدر کلمب  برگزار شاد.   ایآفر  یجنو  صاحرا یمه  در واکنش منط ه ا  یو رفع شاکاف ها ریهمه گ

راه برای آن   تالیجید  یو پلت فرم  ی پیشاانهاد دادند نوآور یبرا  یعموم  یاطالعات و ارتباطات چالشاا یفناور

 نیپلات فرم آنال  نیرا در ا  یکوتااه مادت  یبتوانناد راه حال هاا  یو تجاار  ینیکاارآفر  یکردناد تاا بخش هاا  یاناداز

کساانی که در این چالش   از  یخدمات بهداشات یت اضاا برا شیبا افزا  ارائه دهند. 19  د یکاهش اثرات کوو یبرا

ی سااااز  ناهی، به  یدر مراکز بهاداشااات  کیاکااهش تراف  یبرا  ییراه حال هاا  ای ارائاه میادهناد انتظاار میرودده  ایا

 ارائه دهند.  یپزشک  زاتیاز کمبود تجه  یریو جلوگ  یخدمات بهداشت



 رو   ش ی ها و راه پ   است ی س   :19  د یی کو   ی مار ی ب   ی ر ی در طول همه گ   ی ک ی دولت الکترون فصل هشت :  

 

 

 

171 

 

 زین یارتباط با مردم اسااتفاده کرده اند. برخ یبرا  یاجتماع  یدوران از رسااانه ها  نیاز دولت ها در ا  یاریبساا

و مه    رگذاریو م ابله با اطالعات نادرساات با افراد تاث  19  د یکوو  وعیدر مورد شاا قیانتشااار اطالعات دق یبرا

  ن یبه تعامل با جوانان و کودکان وجود داشاته باشاد به ا یا ژهیشاده اسات تا توجه و  یساع  کرده اند. یهمکار

  ی بر زندگ  19  د یکه بحران کوو  یهسااتند و ممکن اساات از بار  رتریپذ  بیآساا  یکه  در برابر اخبار جعل لیدل

 ریبه عنوان مثال ، نخسات وز  باشاند. دهید بیشاان وارد کرده اسات آسا  نیوالد   یو روان ی، اقتصااد  یاجتماع

کودکان   یبرا ژهیجلساه پرساش و پاساخ و کیبه همراه   نیآنال  یکنفرانس مطبوعات  کینروژ ، ارنا ساولبرگ ،  

و وزارت   Beta.gouv.frاپ دولت  در فرانسااه ، اسااتارت  موضااوع کمتر کند. نیبرگزار کرد تا ترس آنها را از ا

  جاد یبا داوطلبان ا  یو عموم  یجامعه مدن یکمک به ارتباط سااازمان ها یرا برا  یبسااتر مدن  کی یآموزش مل

 ایا حتااجیماا  عیمختل  از جملاه کماک باه توز  یانجاام وظاا  یتوانناد برا  یکردناد. ساااازماان هاا و شاااهرونادان م

 پلت فرم ثبت نام کنند. نیدر ا کنند یکه در بخش سالمت کار م  یکارمندانمراقبت از کودکان   نیت م

جوان باا اساااتفااده از پلات فرم    ونیلیم  10از    شیرا باه ب  19  د یااطالعاات مربوط باه کوو  نکاهیا  یبرا  سااا یونی

 هیاچات باات تعب  کیا  قیاز طر  U-Report  کرده اسااات.  یارائاه دهاد باا دولات هاا همکاار  U-Report  لیاموباا

  ی را بر اسااس کشاور ارائه م  19  د ی، اطالعات مربوط به کوو  یاجتماع  یرساانه ها یشاده در تمام پلت فرم ها

دهد و   یارائه م  یکیکند، آموزش الکترون  یم  یابیبه صاورت به هنگام ارز  یرا بر اسااس نظرسانج  ازهایدهد، ن

 .ند کیبزرگساالن فراه  م یبرا ژهیو را  یشغل یآموزش مهارت ها یبرنامه ها

 جهیکردند که در نت  دایتعامل با افراد مساان پ یرا برا  یاسااتفاده از تکنولوژ  د یجد   یروشااها نیدولتها همچن

از   یباه عنوان مثاال ، در کااناادا ، برخ  کردناد.  یرا تجرباه م  ییو تنهاا  یاجتمااع  ی، انزوا  ینیخااناه نشااا  نیقوان

بهداشات روان و خدمات مشااوره  یبانیپشات یانجمن بهداشات روان کانادا ، پلت فرم ها یاساتان ها ، با همکار

  جاد یا را  شادند   یبحران دچار اساترس روان جهیکه در نت  یافراد  ریاز افراد مسان و ساا  تیحما یرا برا یمجاز

به موقع از گروه  یبانیارتباط و پشت یرا برا  ید یجد  یدولت ها روش ها  19  د یاز آنجا که در طول کوو کردند.

شده   عیچند منظوره تسر  یکیمشاارکت الکترون  یمختل  جامعه آلاز کردند، روند اساتفاده از پلت فرم ها یها

 . ( د یمراجعه کن 5به فصل  شتریب اتیجزئ یاست )برا

، پناهندگان و   ، از جمله مهاجران 19  د یجامعه در طول کوو ریپذ  بیآسااا یحال ، کمک به گروه ها نیدر ع

مهااجر و پنااهناده   یگروه هاا  مااناده اسااات.  یچاالش بااق  کیادولات همچناان باه عنوان    ی، برا  یقوم  یهاا  تیااقل

در هنگام   نیکنند و بنابرا  یم  یدارند و در مناطق دور افتاده زندگ  یبه تکنولوژ  یمحدود یاللب دساااترسااا

 ییها انهی، قطر را 19  د یدر طول کوو با مشاکل مواجه هساتند. یبانیپشات ایبه اطالعات   یابیدسات یبحران برا

 یبرا  یکیالکترون  نیکمپ کیکارگران مهاجر نصااب کرده اساات. ساانگاپور  یبرا یمجاز یمشاااوره ها یرا برا

قرار گرفتاه اناد    19  د یاکوو  ریتحات تا ث  یجاامعاه کاارگران مهااجر خود  کاه باه طور جاد   یپول برا  یجمع آور
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 نیب  یگروه از اجتماعات انجام داده اند و سااازمانها  نیا یبرا  یادیز یکشااورها تالش ها  کرده اساات. جادیا

لذا    یبه عنوان مثال ، برنامه جهان  گروه ها بوده اند.  نیاز ا تیحما یبرا یاساتفاده از فناور یعامل اصال  یالملل

(WFPدر بنگالدش برا )یخود را برا  "یسااااختماان  یبلو  هاا"  ی، فنااور  ییمواد لاذا  از کمبود  یریجلوگ  ی 

جمع   برای  میتوانند پناهندگان  یفناور نیابه وسایله   در اردوگاه کاکس گساترش داد.  ییاینگیپناهندگان روه

  ه یاساکن کنند که ساهمخود را  QR code یکارت ها  یالملل نیبشاردوساتانه ب یکمک از ساازمان ها  یآور

 یبا کمک فناور  یبرنامه امداداجتماع  کی،   تنامیدر وشااود.    یم  تیریمد  به این وساایلههر پناهنده  یافتیدر

در اساتان کائو    یقوم یها تیبه اقل اریپول سا قیاز طر  نهیارساال کمک هز یبرا  یاطالعات توسا  بانک جهان

را مدنظر قرار   د یجد   یبر فناور یدو طرفه مبتن یارتباط یکانال ها د یبا  یمل  یدولت ها  بانگ اجرا شاده اسات.

  دی کوو  یریکمک الزم را در طول همه گ نینشا هیحاصال کنند که جوامع ک  درآمد و حاشا  نانیدهند تا اطم

داشتن    یدسترسروی  مدتهاست که   یالملل  نیب یاز سازمانها  یاریراستا ، بس  نیدر هم کنند. یم  افتیدر 19

و جامعه   یالملل  نیب  یدولت ها ، شرکت ها ، سازمان ها.  کنند  یم  د یت ک یاساس  ازین  کبه عنوان ی  نترنتیبه ا

با ه    نیآنالبه جامعه افراد   شااتریو آوردن هرچه ب  نترنتیبه ا  یجهان  یدسااترساا  شاارفتیپ  یبراباید   یمدن

 کنند. یهمکار

 دیجد یها یداده ها و استفاده از فن آور

 ی( و فنااورAI)  یماانناد هوش مصااانوع  د یاجاد  یهاا  یادلاام فنااور  یشاااتریب یدولات هاا  ریاخ یدر ساااال هاا

 ییراه ها  یاز آنجا که دولت ها در جساتجو  آلاز کرده اند.خود   تالیجیدولت د یها یرا در اساتراتژ  نیبالکچ

اساتفاده از فناوری روند   نیبوده اند ، ا  یخدمات عموم  یو کاهش فشاارها  19  د یکوو  وعیمهار موثر شا یبرا

که به سارعت وارد بازار شاده اسات عمدتا از بخش   یا یابتکار یراه حل ها  شاده اسات.  د یتشاد   جدید های 

دولت در توساعه و اساتفاده   یرهبر شیبه افزا  ازین  19  د یحال ، بحران کوو نیبا ا  نشائت گرفته اسات.  یخصاوصا

 شااتریب  یاز ارائه موثر خدمات عموم نانیاطم یرا برا کیو ربات  یمانند هوش مصاانوع  د یجد  یها  یاز فن آور

   آشکار کرده است.

  ی خطوط اورژانساا یوقت  یبهداشاات یخدمات مراقبت ها  نیت م یبرا  یمجهز به هوش مصاانوع  ی هایفناور

دولت در حال کار بر  یو نوآور  قیتح   ژهی، گروه و  یدر اندونز  موثر بوده اند.  اریک  شاده اسات بسا تشاانیظرف

 روسیو  ییتوسا  پزشاکان در شاناساا  صیتشاخ  تیت و یبرا  یاساتفاده از هوش مصانوع یبرا ییمدل ها یرو

 افتیدر  یو برا ییاز خودآزما  یماریعالئ  ب  یبررس  یاز افراد برا  یاری، بس  وعیش  نیدر طول ا. کرونا بوده است

از  "یزپزشاک مجا"،   یبه عنوان مثال ، در کرواسا  اساتفاده کرده اند. "یپزشاکان مجاز"از   یمشااوره پزشاک

سااخته شاده    یولوژیدمیاپ  نیمتخصاصا یبا همکار  یکرواسا  یت یآ  یکه توسا  شارکت ها  یا  یهوش مصانوع

تواند ده ها هزار  یکه م  یکارآمد اساات به گونه ا اریبساا تالیجید  یپزشااک اریدساات نیا .ردیگیاساات بهره م

  ت یریمراجع در روز را مد  50توانند حدود    یکه پزشااکان ف   م  یدرخواساات روزانه را پردازش کند. در حال

 کنند.
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ارتباط با پزشاکان ارائه  یبه اطالعات و برقرار  یللبه بر موانع زبان ، دساترسا یبرا ییچت بات ها راه حل ها

  دیامجادد و تول  ایااح  یدساااتگااه هاا  ضیتعو  یرهاایشااا  د یاتول  یبراساااه بعادی  چااپ    یهاا  یفن آور  داده اناد.

  ی کی  ایتالی، ا 19 د یدر طول کوو  کردند.  دایموجود مطاب ت پ  یمحافظ  جهت رفع کمبودها یپزشک یلدهایش

توساا     افتهیتوسااعه   یچاپ سااه بعد  یفناور  قیخود را از طر  رآالتیشاا  د یبود که تول  ییکشااورها  نیاز اول

 لیوساا  د یدر روز و تول شاتریماساک محافظ ب  300  د یتول یبرا شیدولت اتر گساترش داد . ییایتالیمهندساان ا

 یاسات با دانشاگاه فناور  ازیمورد ن  یعموم یها و روش ها مارساتانیکه به شادت در ب  یمارساتانیچرخ دنده ب

 کرده است. یگراتز همکار

در معرض خطر قرار گرفتن کاارکناان  بیاترت  نیموثر بوده اناد و باد   یده سیو سااارو  تیاامن نیرباات هاا در تا م

در   یچهره و حرارت  صیتشااخ یها نیبا اسااتفاده از دورب یگشاات زن یربات ها ند.ه ارا کاهش داد  یبهداشاات

  کنند.   ییرا اساکن کرده و افراد بال وه آلوده را شاناساا  تیشاوند تا جمع  یمسات ر م  یفرودگاه ها و اماکن عموم

  دیها و مناطق آلوده مف مارسااتانیب  یضااد عفون یفرابنفش برا یکننده مجهز به نورها  یضاادعفون یربات ها

امکان را   نیا مارانیبه ب  ایکنند   ینترل مرا ک  یپزشاک یدساتگاه ها  یاتیح  یربات ها پارامترها  ریبوده اند. ساا

با  نیبدون ساارنشاا  یماهایاز هواپ نیمچندهند تا از راه دور با پرسااتاران ارتباط برقرار کنند. دولت ها ه  یم

اساتفاده   یعموم یفضااها  یضاد عفون  ای  یلوازم پزشاک  لیها ، تحو  ابانینظارت بر خ یمشاابه برا  یها یفناور

به   نیبدون ساارنشاا  یماهایعمان با اسااتفاده از هواپ  یساالطنت سیکنند. به عنوان مثال ، در عمان ، پل  یم

 از خانه خارج نشوند. یدهد که در خانه بمانند و مگر در مواقع کامالج ضرور  یشهروندان و ساکنان هشدارم

و پاسااخگو را آشااکار   ریدولت موثر، فراگ کی  ین ش محور  نیوهمچن یفناور تیاهم  19  د یکوو یریهمه گ

حفاظت از داده   یها اساتیبا بهبود سا د یبا  د یجد   یها یفناور  یریدولت در به کارگ  یکرده اسات. تالش ها

  همراه باشاااد.   یعموم ینهادها یفن یها  ییها و توانا  اساااتیسااا تیت و  نیو همچن تالیجید یریها و فراگ

  یازها یبا ن یتالیجید یراه حل ها قیتطب یموثر برا  یعموم  یها  اساتیقدرتمند و سا یدولت ، نهادها  یرهبر

بحران نشاان   نیا  مه  اسات. اریاز ح وق مردم بسا تی، عدالت و حما  تیامن یبند   تیاولو  نیکشاورها و همچن

داده ،   یمل  یاساتراتژ کی یبانیداده ها با پشات  تیچارچو  حاکم  یکل دولت در طراح  دگاهیداده اسات که د

اطالعات   یاست )برا د یمف اریاز داده ها بس  یبرداشت ارزش عموم یداده ها ، برا  ست یداده ها و اکوس  یرهبر

 (د یمراجعه کن 6به فصل  شتریب
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 استفاده شده است   19  د ی که در طول کوو   ی ک یمحبو  دولت الکترون   ی از برنامه ها   ی نمونه ا 

 

به عنوان    UN DESA،   19  د یدر طول کوو تالیجید یها  یدر مورد اساااتفاده از فناور شاااتریب یآگاه یبرا

  آلاز کرده اسات.   یکیدولت الکترون یارائه برنامه ها یرا برا  یفراخوان  2020  یکیدولت الکترون شیاز پا  یبخشا

UN DESA    چگونه دولتها در ساراسار   دهد یکشاور دریافت کرده اسات که نشاان م  91م اله از   500ت ریباج

جهاان از برنااماه هاای مختل  دیجیتاال برای مادیریات و للباه بر اثرات مختل  هماه گیری اساااتفااده می کنناد. 

  ی م نشاانرا عضاو   یاارائه شاده توسا  کشاوره  یکیمعروف دولت الکترون یاز برنامه ها  ینمونه کوچک  4شاکل 

 دهد.

 جانبه ذینفعانمشارکت چند 

 ی ها   یو فن آور یتالیجید یو کارآمد ابزارها عیتوساعه سر یبرا یو منابع انساان  یمال  ییدولت ها اللب از توانا

  ی مشااارکت با شاارکتها  جادی، ا نی. بنابراسااتند یبرخوردار ن  یبحران  یاز مردم در شاارا یبانیپشاات یبرا  د یجد 

  ی م  یالملل  نیب  یساازمانها ای یردولتیل  ی، ساازمانها انی، دانشاگاه  یاجتماع  نانی، کارآفر  یفناور  یخصاوصا

  ر یت ث لیامردم و تعاد   یازهایان  نیت م یموجود برا یهایدولتهاا در اساااتفااده از فن آور یموثر برا  یتواند روشااا

 آنها باشد. یبحران بر زندگ

با ساااهامداران مختل  را آلاز کرده اند. به عنوان مثال ،  یهمکار ی، م امات دولت19  د یکوو  وعیشااا  ولدر ط

 ی برا   یصانعت و کارشناسان هوش مصنوع یدسات اندرکاران اصال یرا برا  یفراخوانآمریکا متحده   االتیدولت ا

در پاساااخ به   یتواند به جامعه علم  یصاااادر کرد که م یمتن کاوو    یداده کاو  د یجد  یها  کیتوساااعه تکن

،   صیدر مورد تشااخ ییتواند با راهنما  یبسااتر م نیا  کمک کند.  19  د یباال در مورد کوو  تیسااواالت با اولو

 

 تماس یابیرد یبرنامه ها

تلفن همراه  یبرنامه ها

 یبر بلوتوث برا یمبتن

، بعضا  روسیو وعیش یابیرد

افزونه  ای یمتن یبا اعالن ها

 ین شه حرارت یها

 

پرتال های یادگیری 

 الکترونیکی

از  تالیجید یپلت فرم ها

معلمان و دانش آموزان با 

 یم یبانیپشت نیمنابع آنال

 یریادگیکنند و آموزش و 

ائه باال از خانه را ار تیفیبا ک

 دهند یم

 

 مجوزهای آنالین

 نیدر ح نیمجوز تردد آنال

رفت و آمد اجازه  تیممنوع

حاصل  نانیدهد تا اطم یم

شود که افراد دستورات را 

 کنند یدنبال م

 

چت بات های هوش 

 مصنوعی

چت هوش  یربات ها

به عنوان  یمصنوع
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ی در حال توسااعه که منابع محدودتر  یدر سااط  جهان ، از جمله در کشااورها افراد مبتال  تیریدرمان و مد 

 کمک کند. یبانیو پشت قیدارند ، به سرعت در تح 

 یحفظ خدمات برا یتواند برا  یم نیهمچن  یالملل نیب یت ها، مشاااالل و ساااازمان هادول نیمشاااارکت ب

ارتباطات از راه   یالملل  نیب هیمه  باشد. اتحاد  اریبس گریکد یافراد به    شتریاز اتصال ب  نانیارتباطات مه  و اطم

ی صانعت راه انداز نیا نفعانیذ وکننده ها    ی، تنظ  یگذاران مل  اساتیکمک به سا یرا برا  ی( بساترITUدور )

 یبرا  یبرخوردار هساتند و خدمات مخابرات  یریحاصال شاود که شابکه ها از انعطاف پذ   نانیکرده اسات تا اطم

و   یساازمان بهداشات جهان  .شاود یریجلوگ  د یدر بحران کوو تالیجیهمه در دساترس اسات و از وجود فواصال د

ITU  به افراد از   یمسات  امیارساال پ یارتباط از راه دور برا ی، قرار اسات با شارکت ها  سا یونی یبانی، با پشات

19  د یسااالمت و کمک به محافظت از آنها در برابر کوو یاتیح یها امیارسااال پ یهمراه برا یتلفن ها قیطر

کساااب اطالعاات   یبرا  نترناتینفر کاه قاادر باه اتصاااال باه ا  اردهاایالیباه م  یمتن  یهاا  امیاپ  نیا  کنناد.  یهمکاار

ت یاز کشااورها ، ارائه دهندگان ارتباطات از راه دور متعهد به حفظ ظرف  ی. در بعضااشااوند یارسااال م سااتند ین

ن ی. به همند ها و پرسانل اورژانس هسات مارساتانیدر ب ژهیمه  دولت ، به و  یعملکردها یشابکه و خدمات برا

زم ی( مکاانBERECاروپاا )  یکیارتبااطاات الکترون  یکنناده هاا   یوپاا باه همراه نهااد تنظار  ونیسااای، کم  بیاترت

 یاز اتصاال مطمئن برا نانیدر هر کشاور عضاو و اطم نترنتیا  کینظارت بر تراف یرا برا  یا  ژهیو یریگزارشاگ

 کرده اند. یراه انداز ریهمه گ یماریهمه مردم در طول ب

زات یتجه یبا مشااکل روبه رو کرده اساات. ت اضااا برا زیرا ن  یلوازم پزشااک  نیت م  رهیزنج  19  د یبحران کوو

کرده و اللب پرسانل   جادیرا ا  ییموضاوع کمبودها  نیاسات ، که ا افتهی شیافزا یریبه طور چشامگ  یپزشاک

ی خصوص   یاز شرکت ها  یاریمشکل ، بس  نیحل ا  یبرا  قرار داده است.  یشتریرا در معرض خطرات ب یپزشک

و  مارساااتانیکردند که به افراد ، کارکنان ب هیرا ته  یبهاداشااات یبرنامه ها یدولت یساااازمان ها  یبا همکاار

، ماسااک    هیتهو یمه  مانند دسااتگاه ها  یپزشااک  زاتیمنابع تجه نیکند تا کنترل و تام  یپزشااکان کمک م

، وزارت  سیبه عنوان مثال ، در مور  در زمان مناسااب انجام دهند. رامحافظ    زاتیصااورت ، دسااتکش و تجه

کمک به  یکنفرانس برا  دئویرا در و  ییکرده اسات تا راهکارها یهمکار  یبهداشات و ساالمت با بخش خصاوصا

 مسائل مربوط به بحران به دولت ارائه دهد. ریو سا یپزشک یازهاین نیدر ت م مارستانیکارکنان ب

مثبت بوده اسات    روساشاانیکه تسات ابتال به و  یتماس از افراد  یابیکمک به رد یبرا لتایجید یپلت فرم ها

بهداشات با اساتفاده از برنامه   یبود که در بحران فعل  ییکشاورها نیاز اول  یکیسانگاپور   اساتفاده شاده اسات.

TraceTogether تماس با اساتفاده از  یابیرد یکرد. برنامه ها یسااز ادهیتماس را پ یابیرد  یخود ، فناور

داشااته   ردبا آنها برخو  آن شااخص را که یکاربرانی همراه به طور ناشااناس داده ها  یبلوتوث تلفن ها یژگیو

کند    یم افتیرا در  یکه آلوده شاده برخورد داشاته باشاد، اعالن یبا فرد  یکنند. اگر شاخصا  یم رهیاسات را ذخ
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 یبرنامه توسااا  شااارکتهاا نیمانناد ا  یابتکاار یها  شااانیکیاپل کناد. نهیخود را قرنط  ایا  آزمایش دهد فوراج   تا

 یبرنامه ها کند.  یم یبانیپشات انیمهار تعداد مبتال یدولت برا  یسااخته شاده و از تالشاها  یمختلف  یخصاوصا

  ن یباشاند و همچن  یو محافظت از اطالعات شاخصا  یخصاوصا  یاز حر ییباال  یاساتانداردها یدارا د یبا یابیرد

 یمشااارکت ها  افراد گرفته شااود.  تیدوباره از رضااا هید ییتا د یاده ها بعد از بحران بااسااتفاده مجدد از د یبرا

  ک یبرنامه ها ف   با    نیا  رایمه  اسات ، ز  اریزمان ها بسا  نیدر ا ژهیبه و  یو خصاوصا  یموثر و به موقع دولت

، اپال و گوگال اعالم کردناد کاه راه حال    یریدر طول هماه گ  .دهناد   یم  جاهینت کااربر  یگساااترده بر مبناا  گااهیپاا

 تیقابل یعامل برا  ساات یدر سااط  ساا  ی( و فناورAPI)  یساایبرنامه نو یرا که شااامل راب  ها یجامع یها

تماس کمک   یابیگذاران در امکان رد اساتیتا به سا  دهد یهمراه اسات را ارائه م یداده ها در تلفن ها یهمکار

 کنند.

داشااته  کووید   وعیدر مبارزه با شاا یمثبت  راتیت ث  د یجد  یها  یفن آور یاجرا یمشااارکت چند سااهامدار برا

و   ییایجغراف  تیاساتفاده از موقع ،یاطالعات شاخصا یحال  ناشاناس ماندن در هنگام جمع آور  نیاسات. با ا

باید در اولویت    یاطالعات شاخصا  ی  خصاوصایمحافظت از حر یبرا  یبه ساوابق پزشاک  یدر دساترسا  نیهمچن

داده    ی، که به اشاترا  گذار  د یکوو یری، خصاوصااج در زمان همه گ نیو حفاظت از اطالعات آنال  تیامنباشاد.  

 یگذاران برا  اساتیسا  اسات. یاتیح اریتر شاده اسات بسا عیدر بخشاها و کشاورها سار  یو خصاوصا  یعموم یها

و   ی، نگهدار  ین و محدود جمع آوراصال به حداقل رسااند  د یداده ها ، با  یخصاوصا  یازن ض حر یریجلوگ

  ی و به اشترا  گذار  ی، نگهداریتمرکز بر جمع آور  یبه معنا  نیا  .رند یرا در نظر بگ یاشترا  اطالعات شخص

 است.  یجهان یریف   با هدف للبه بر همه گ  یخصوص یداده ها

 رو شیراه پ

دولت ها و جوامع را مجبور کرده اسات که در کوتاه مدت به بحران واکنش نشاان دهند    19  د یکوو یریهمه گ

ها   اساتیسا یرا بهبود دهند  و در بلند مدت به سامت بازطراح  یاجتماع-یاقتصااد یامدهایمدت پ  انی، در م

و   2030رنامه  تح ق ب یحال، تنها ده ساال برا  نیدر ع (.د یمراجعه کن 1موجود باشاند. )به جدول   یو ابزارها

  کار کنند.   داریها و توساعه پا  یتکنولوژ نیارتباطات ب تیدر ت و د یاسات و دولت ها با یزمان باق  داریتوساعه پا

  ی م  19  د یکوو یریهمه گ  ز،یچالش برانگ یزمانها نیوجود ا  رل یمشاخص شاده اسات، عل ریهمانطور که در ز

 آرمان باشد. نیتح ق ا یبرا یا زهیتواند انگ

 یارائاه اطالعاات عموم  یبرا  تاالیجید  یارتبااط  یدولات بااز اداماه دهناد و از کااناال هاا  کردیباه رو  د یادولات هاا باا

 یبرا  ید یمف یتوانند ابزارها  یم  یکیمشااارکت الکترون یقابل اعتماد به مردم خود اسااتفاده کنند. پلتفرم ها

در مورد مسااائل    یجمع یپرداز  دهیا یبرا  یتالیجیابتکارات د جادیو ا  ریپذ   بیآساا یبا گروه ها نیتعامل آنال

به صاورت    یباشاند. به اشاترا  گذاشاتن اطالعات شاخصا  یو اقتصااد  یمه  اجتماع  یو چالش ها  یاسایسا

اطالعات حساس آنها   مراقبت از افراد و  یخصوص   یکند که در مورد حر  یدولت ها را ملزم م  نیهمچن  نیآنال
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  ی و اطالعات م  یخصاوصا  یمحافظت از حر  نیقوان یباز و اجرا  یداده ها تی، ت و تیباشاند. در نها  مسائول

 SDGکند ) تیموثر ، پاساخگو و شافاف حما یمردم ، از توساعه نهادها  یاز ح وق اسااسا تیتواند ضامن حما

 (.یقو ی: صل  ، عدالت و نهادها16

تواند دولت ها را   یتخصاص و ابزار م  ،یفناور  یبه اشاترا  گذار یبرا نفعیچند ذ  یی بااساتفاده از مشاارکت ها

  ی کشاورها  ژهیکند. به و یبانیجوامع اسات ، پشات  یمجدد اقتصااد و بازسااز  یدر روند بهبود که شاامل راه انداز

بر پروژه   یمبتن  یهاا  ی، همکاار  نیکنناد. بناابرا  تیاریماد   ییتوانناد بحران را باه تنهاا  یدر حاال توساااعاه کاه نم

 نیب ی، ساازمان ها  ی، دانشاگاه ها ، جامعه مدن  یبخش خصاوصا یبا شارکت ها  یو محل  ی، منط ه ا  یمل یها

تواند دولت ها را در   یم  نفعیبا چند ذ ییمشاارکت ها نیچن  جادیاسات. ا یساهامداران ضارور ریو ساا  یالملل

در   تیاظرف  جاادیاقاداماات و ا  مه  و توساااعاه  یعموم  مااتارائاه خاد   یبرا  یفنااور  شااارفاتیکردن پ  یاتیاعمل

 کند. یبانیاهداف( پشت ی: مشارکت براSDG 17در حال توسعه )  یکشورها

شااهروندان با   یازهایبه ن  ییرا در پاسااخگو  یمحل یشااهرها و دولت ها  ین ش اصاال  19  د یکوو یریهمه گ

هوشاامند برجسااته کرده اساات.  یها ینوآورانه ، ابزارها ، برنامه ها و فناور  تالیجید  یاسااتفاده از پلتفرم ها

کنند که   یرا ترم  ودخ  یو اجتماع  یاز نظر اقتصااااد  د یتوانند در دوران کوو  یم یکشاااورها ف   در صاااورت

 یریهمه گ  کمک به مردم خود داشاته باشاند. یالزم را برا یبانیپشات یسااختارها  یمحل یشاهرها و دولت ها

شاهروندان با اساتفاده از پلتفرم   یازهایبه ن  ییرا در پاساخگو  یمحل یشاهرها و دولت ها ین ش اصال  19  د یکوو

هوشاامند برجسااته کرده اساات. کشااورها ف   در   یها ینوآورانه ، ابزارها ، برنامه ها و فناور تالیجید یها

 یکنند که شاهرها و دولت ها   یرا ترم ودخ  یو اجتماع  یاز نظر اقتصااد  د یوتوانند در دوران کو  یم  یصاورت

 یهمانطور که در گزارش ها  کمک به مردم خود داشااته باشااند. یالزم را برا  یبانیپشاات یساااختارها  یمحل

  ن یت م  یتوسا  م امات و کنشاگران محل د یبا  SDGدرصاد از کل اهداف    65شاده اسات ، حدود    د یمختل  ت ک

 یرابه اسااتفاده از فناور  یمحل یاساات که دولت ها، شااهرها و دولت ها  دهیزمان آن فرا رساا نیبنابرا  شااود.

به دسات آورند   یشاتریب  یداریو پا  یریانعطاف پذ  ،یریکنند تا بتوانند فراگ تیکنند و از آن ها حما  قیتشاو

(SDG 11داری: شهرها و جوامع پا.) 
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19  د ی به کوو   تال ی ج یدولت د   ی ها  است ی واکنش س 

مواجه دولت دیجیتال با بحران سیاست دوره 

کااوتاااه 

مدت

عکس العمال 

فوری 

برای به اشااترا  گذاری دقیق و به موقع اطالعات از ساایساات  عامل های دیجیتالی )به عنوان •

مثال ، پورتال های آنالین ، رسانه های اجتماعی( استفاده کنید.

برقراری ارتباط دو طرفه با مردم و ت ویت مشااارکت الکترونیکی )به عنوان مثال هکاتون یا بیان •

و حل مشکالت با طوفان فکری(.

از صایانت از ح وق بشار برای مردم از جمله حری  خصاوصای داده ها اطمینان حاصال کنید و •

پیامدهای ناخواسته فناوری را در نظر بگیرید.

ماایااان 

مدت 

و بااازبایانای 

راهکار

مشااارکت های چند طرفه موثر )به عنوان مثال بخش خصااوصاای ، دانشااگاه ، سااازمان های  •

لیردولتی و ساااازمان های بین المللی( را در ساااط  منط ه ای ، ملی و محلی برای مشاااارکت  

سازماندهی کنید.

آموزش هاای کااربردی را برای افزایش ساااواد دیجیتاال ارائاه دهیاد ، باه طور خااص برای م ااماات •

دولتی ، کودکان ، زنان / دختران و افراد ضعی  جامعه 

در اجرای ابزارها و فن آوری های دیجیتال به دولت های محلی ) اساتان ها و شاهرهای کوچک(  •

پشتیبانی مالی و فنی ارائه دهید

ریت بحران در درس های آموخته و تمامی ایده های سیاستی استفاده کنید.در طول مدی•

باالاانااد  

مدت

و   بااازطراحی 

ایجاد

برای افزایش انعطاف پذیری اقتصااد، ساالمت و ارائه خدمات عمومی ، در فناوری های جدید )به •

روبات ها ، هواپیماهای بدون سارنشاین( و توساعه زیرسااخت   ، AI  ،blockchain عنوان مثال  

ها در ارتباطات و فناوری اطالعات سرمایه گذاری کنید.

امل برای آساایب پذیرترین گروه های جامعه ، به ایجاد زیرساااخت های دیجیتالی و ابزارهای تع•

ویژه برای مهاجران ، پناهندگان و اقلیت های قومی در برنامه قرار گیرد.

با توجه به تجار  و درس هایی که در این بحران آموخته اید ، از اجرای قوانین حفاظت از حری  •

خصوصی افراد اطمینان حاصل کنید.

ی ماهایو هواپ  نی، بالکچ AIمانند  یتالیجید  د یجد  یها  یفن آور یسارعت اجرا د یدر بلند مدت، دولت ها با

همه کشاورها ، به  تیتواند با بهبود ظرف  یها م یفناور نیدر ا  یگذار هیکنند. سارما عیرا تسار نیبدون سارنشا

و   یخطرات بهداشاات مل  تیریهشاادار زودهنگام ، کاهش خطر و مد  یدر حال توسااعه ، برا  یکشااورها ژهیو

و رفاه خو (    ی: ساالمتSDG 3کند )  تیحما  ندهیاقتصااد در آ  یریاز انعطاف پذ  یری، به طور چشامگ  یانجه

 قیاز حد از طر  شیو خطرات نفوذ ب  یخصاااوصااا  یخطرات مربوط به حفظ حر د یحال ، دولت ها با نی( با ا
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شااده اساات،    د یت ک  شیپا  نی. همانطور که در ادهند و آنها را کاهش  رند یدر نظر بگ  زیرا ن  د یجد   یها یفناور

 است: ریجامع از موارد ز کردیرو کیاز  یرویپ یبه معنا زین  یکیدولت الکترون داریبه تحول پا یابیدست

یفعل تیوضع لیو تحل هی( تجز1)

مشتر   د ید کی جادی( ا2)

مشتر    یاستراتژ  نی( تدو3)

 (.د یمراجعه کن 7به فصل  شتریب اتیجزئ یآن )برا ریت ث یابی( نظارت و ارز4)

 زی، قبل از هر چیاتیاح  یارائه خدمات عموم یبرا  یاساااتفااده از فن آور شیدولت در جهات افزا تیاارت اا ظرف

کند تا   یدولت ها را ملزم م  دار،یتوساعه پا یبرا  یشاود. اساتفاده از فناور نییتع  یعمومهای توسا  ارزش  د یبا

جامعه   یهمه گروه ها  یبرا  یتالیجید  یها  مهارتنوآورانه و    یها  یردر فن آو  یگذار  هیها را با سرما  ینابرابر

ها( ، به   ی: کاهش نابرابرSDG 10کنند )  نیرا تضاام تالیجیبرابر در اقتصاااد د  یکاهش دهند تا فرصاات ها

د، یکوو یریهمه گ (.یتیجنسا ی: برابرSDG 5)  تالیجیساواد د  قیدختران و زنان از طر  یتوانمند سااز ژهیو

موضاوع   نینشاان داده اسات، اما ا  ادیز رییبا سارعت تغ  یطیدر مح  شارفتیپ یرا برا تالیجیارتباط د  تیاهم

کرده است. انینما زیرا ن  گذاردیگروه ها را جا م نیرتریپذ  بیرا که آس تالیجید یفاصله ها  نیهمچن

ی بهبود تالشاها  یبرا یادگیری و توساعهدر   یگذار هیم رون به صارفه و سارما نترنتیبه ا  یگساترش دساترسا

گسااترده و  یها رساااختیدر ز  یگذار هیامر بدون ساارما  نیوجود ، ا نیاساات. با ا  یضاارور تالیجیعدالت د

ارائه   نیو همچن  )رساااختیو ز  یصاانعت ، نوآور (SDG9:سااتین ریامکان پذ   ICT م رون به صاارفه بخش

شارفت یاز پ نانیاطم یکان براکودشارکت های کوچک و بزرگ و ،  یبه م امات دولت  تکنولوژی  های  آموزش

 ی، در دساترس قرار دادن فناور تیدر نها (.تیفی: آموزش با کSDG 4)  ضاروری اسات تالیجیهمه در عصار د

خانواده ها   شاتیبهره مند شاوند و از مع یان ال  چهارم صانعت یایکند تا از مزا  یهمه به مردم کمک م یبرا

 صفر(. ی: گرسنگSDG 2: نبودن ف ر؛ SDG 1کنند ) تیو فرزندان حما

ها به طور   یفناور  رایز رند یبگ دهیرا ناد یفناور  یشارفتهایپ  توانند یبحران نشاان داده اسات که جوامع نم نیا

دی از بحران کوو د یگذاران با  اسااتیدهند. ساا  یروزمره مردم ادامه م  یو زندگ یتجار  یمدلها رییمداوم به تغ

 ندهیمتناساااب با آ تالیجیدولت د  یاه یها و همکار  یابزارها ، اساااتراتژ جادیا یبرا  یبه عنوان فرصااات  19

 ریهمه گ یماریکه توساا  ب یتالیجید یو اسااتفاده از فرصاات ها یکیدولت الکترون  رشیاسااتفاده کنند. پذ 

ی بانیعضاو ساازمان ملل پشات  یبلند مدت همه کشاورها داریاز توساعه پا  تواند یشاده اسات، م  تیت و  19  د یکوو

کند.
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فصل نهم: بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص توسعه دولت 

 2020الکترونیکی سازمان ملل متحد در ارزیابی سال 

 

، کلیه کشاورها متناساب میزان امتیاز کساب  2020بر طبق ت سای  بندی ساازمان ملل متحد در گزارش ساال  

 زیر قرار دارند:شده در بین چهار گروه اصلی  

 

در گروه متوساا ،    5/0تا   25/0در گروه پایین )ضااعی ( ، امتیاز بین   25/0امتیاز کمتر از کشااورهای با 

ناد. هر جاای گرفتاه اتاا یاک در گروه خیلی بااال )عاالی(    75/0امتیااز بین  بااال و  در گروه    75/0تاا    5/0امتیااز بین  

  2020کشاور ارزیابی شاده در ساال   193مکتسابه نمره    نیانگیم  زیر گروه نیز متمایز شاده اسات. 4گروه با 

درصاد   9) ارزیابی دوره گذشاته ( معادل    2018در ساال    0.55از یک بوده که به نسابت متوسا     0.60معادل  

 رشد کیفیت داشته است.

بر مبنای متوساا  عددی سااه مجموعه زیر شاااخص   (EGDI)امتیاز ارزیابی توسااعه دولت الکترونیکی  

 محاسبه می گردد. (OSI)ارائه خدمات آنالین و  (TII)زیرساخت مخابراتی  ،  (HCI)  سرمایه انسانی
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گردیده اسات. مطابق جدول زیر   89رتبه شامول ارزیابی حائز   کشاور  193ایران از بین جمهوری اساالمی  

از بین ساه شااخص اصالی توساعه  قرار داشاته و  H3زیر گروه  / باالگروه در   6593/0ایران با کساب امتیاز 

زیرسااخت    دو شااخصدر دار و بیشاترین م   7686/0شااخص سارمایه انساانی  با امتیاز در ، یدولت الکترونیک

 رتبه بعدی را دارا می باشد.  5882/0ت آنالین با م دار  ارائه خدماو   621/0مخابراتی با م دار  

 

 رتبه در 
سال  

2020 

 نام کشور 

شاخص توسعه  

دولت 

 الکترونیکی 
 EGDI 

شاخص  

خدمات 

 آنالین
 OSI 

شاخص  

زیرساخت 

 مخابراتی
 TII 

شاخص  

سرمایه 

 انسانی 
 HCI 

 سط  درآمد ملی 

 درآمد متوس  به باال  0.7686 0.621 0.5882 0.6593 جمهوری اسالمی ایران  89

و جایگاه ایران به   2020در جدول زیر کشاورهای پیشارو در شااخص توساعه دولت الکترونیکی در ارزیابی ساال  

 نسبت آنها نمایش داده شده است.

 نام کشور 

کالس  

رتبه  

 بندی 

منط ه/  

 قاره 

 نمره 

OSI 

 نمره 

HSI 

 نمره 

TII 

 نمره 

EGDI 
 (2020 )  

 نمره 

EGDI 
 (2018 )  

 0.9150 0.9758 0.9979 0.9588 0.9706 اروپا  خیلی باال  دانمار  

 0.9010 0.9560 0.9684 0.8997 1.0000 آسیا  خیلی باال  کره جنوبی 

 0.8486 0.9473 0.9212 0.9266 0.9941 اروپا  خیلی باال  استونی 

 0.8815 0.9452 0.9101 0.9549 0.9706 اروپا  خیلی باال  فنالند 

 0.9053 0.9432 0.8825 1.0000 0.9471 اقیانوسیه  باال خیلی  استرالیا 

 0.8882 0.9365 0.9625 0.9471 0.9000 اروپا  خیلی باال  سوئد 

 0.8999 0.9358 0.9195 0.9292 0.9588 اروپا  خیلی باال  انگلستان و ایرلند شمالی 

 0.8806 0.9339 0.9207 0.9516 0.9294 اقیانوسیه  خیلی باال  نیوزیلند 

 0.8769 0.9297 0.9182 0.9239 0.9471 آمریکا خیلی باال  ایاالت متحده آمریکا 

 0.8757 0.9228 0.9276 0.9349 0.9059 اروپا  خیلی باال  هلند 

 0.8812 0.9150 0.8899 0.8904 0.9647 آسیا  خیلی باال  سنگاپور 

 0.8316 0.9101 0.9838 0.9525 0.7941 اروپا  خیلی باال  ایسلند 
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 0.6083 0.6593 0.621 0.7686 0.5882 آسیا  باال  ایران 

 

تا کنون نمایش  2003از سال  EGDIایران در ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی   روند رشد رتبهدر شکل زیر  

بوده اسات. ایران در   2018پله بهبود مربوط به ارزیابی ساال    20داده شاده که بهترین جهش امتیازی ایران با  

پله نزول در جایگاه داشااته    3( معادل 2018به نساابت ارزیابی دوره گذشااته )سااال    2020ارزیابی سااال  

 ط ه آسیا بهتر است.است.لیکن کماکان رتبه ایران از متوس  رتبه من

 
 

در شاکل زیر م ایساه امتیاز کساب شاده ایران با متوسا  منط ه آسایا و جهان نمایش داده شاده اسات . نکته 

حائز اهمیت اینکه امتیاز ایران برل  انتظار بهبود کماکان از متوساا  امتیاز کشااورهای آساایایی و نیز کلیه 

 کشورهای جهان باالتر است.
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را به نسابت کشاورهای منط ه خاور میانه و نیز در م ایساه با کشاور رتبه اول جهان  ایران جدول زیر جایگاه  

 نشان می دهد.  

مورد بحث  ی  رابطه بین درآمد و شااخص توساعه دولت الکترونیک  2020ارزیابی ساال  قسامتی از گزارش در 

توان بیان کرد که درآمد کشاورها عاملی  جدول زیر میهای خالصاه و با توجه به داده  طوربه گرفته اسات .قرار 

طورکلی گروه کشاورها با درآمد  باشاد. بهمی  یکننده در دساتیابی به ساط  باالتر توساعه دولت الکترونیکتعیین

یابد، شااخص توساعه نیز همراه با باشاند و هرچه ساط  درآمد کاهش میباالتر می  EGDI امتیاز بیشاتر، دارای

 بد.یاآن کاهش می

در رده بندی زیر سط  درآمد ملی ایران در ردی  کشورهای با درآمد متوس  به باال ت سی  بندی شده است.  

و   53در همین منط ه کشااورهایی با همین سااط  درآمد مشااابه ایران رتبه مطلوبتری دارند ) ترکیه با رتبه 

تانسایل ارت ا تا رتبه کشاورهای فوق را ( که بیانگر اینسات که ایران با تالش هدفمند پ 68ارمنساتان با رتبه 

 دارد. 
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 EGDIدر ارزیابی خاور میانه نسبت جایگاه و رتبه ایران با اول جهان و کشورهای منط ه 

رتبه در  
سال 
2020 

 نام  
 کشور

شاخص توسعه  
دولت  

الکترونیکی 
EGDI 

شاخص  
خدمات آنالین  

OSI 

شاخص  
زیرساخت  

های مخابراتی  
TII 

شاخص  
سرمایه  

 HCIانسانی 

 سطح درآمد ملی

 درآمد باال  0.9588 0.9979 0.9706 0.9758 دانمار   1

 درآمد باال  0.732 0.9344 0.9 0.8555 امارات متحده عربی  21

 درآمد باال  0.8439 0.8319 0.7882 0.8213 بحرین 38

 درآمد باال  0.8648 0.8442 0.6882 0.7991 عربستان سعودی  43

 درآمد باال  0.747 0.7858 0.8412 0.7913 کویت 46

 درآمد باال  0.7751 0.6967 0.8529 0.7749 عمان 50

 درآمد متوس  به باال  0.8287 0.628 0.8588 0.7718 ترکیه 53

 درآمد باال  0.6698 0.8233 0.6588 0.7173 قطر 66

 درآمد متوس  به باال  0.7872 0.6536 0.7 0.7136 ارمنستان 68

 درآمد متوس  به باال  0.7713 0.6528 0.7059 0.71 آذربایجان  70

 درآمد متوس  به باال  0.7686 0.621 0.5882 0.6593 جمهوری اسالمی ایران  89

 درآمد متوس  به باال  0.4358 0.537 0.3353 0.436 عراق  143

 درآمد متوس  به پائین  0.3818 0.2437 0.6294 0.4183 پاکستان  153

 درآمد پائین  0.3728 0.1762 0.4118 0.3203 افغانستان 169
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 مقایسه وضعیت ایران در دو دوره متوالی 
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 (OSIایران از لحاظ شاخص خدمات آنالین ) وضعیت -9-1

 شاااخص خدمات آنالین ایران برابر اساات با امتیازگردد  یممشاااهده  و نمودار زیر  طور که در جدول  همان

 . بوده لیکن از متوس  منط ه آسیا کمتر استاز متوس  جهانی بهتر  که این میزان با اندکی اختالف   5882/0

کشور نام   EGDIگروه بندی  OSIگروه بندی  OSIامتياز  

 باال  باال  0.5882 ایران 

 

 

 (TIIلحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی )وضعیت ایران از  -9-2

 زیر شااخص    2020زیر شااخص می باشاد. در ارزیابی ساال   5مشاتمل بر شااخص زیرسااخت مخابراتی  

 حذف گردیده است.    شهروند   100اشترا  تلفن ثابت به ازای هر 
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 وضعیت امتیاز ایران از منظر شاخص و زیر شاخص های زیرساخت مخابراتی مطابق جدول زیر می باشد.  

 نام کشور 
شاخص زیرساخت  

 های مخابراتی

کاربران اینترنت به 

 نفر 100ازای 

تعداد مشترکین  

تلفن همراه به ازای 

 نفر  100هر 

تعداد مشترکین  

پهن باند فعال سیار  

 100به ازای هر 

 نفر 

مشترکین   دتعدا

پهن باند ثابت به 

 نفر 100ازای هر

 12 68 108 70 0.621 ایران 

 

 مخابراتی نشان می دهد. اخص زیرساخت نمودار و جدول زیر روند رشد امتیاز ایران را در ش
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 TII-EGDIزیرشاخص های ایران در روند رشد م ادیر وضعیت و 

2020 2018 2016 2014 2012 2010 
ضریب 

تاثیر در 
EGDI 

  عنوان شاخص 

62.10 45.66 35.61 29.01 28.48 21.57 33% 
زیر ساخت های 

 TIIمخابراتی 
0 

70.00 53.23 39.35 26.00 13.00 31.37 6.7 % 
کاربران اینترنت به ازای  

 نفر  100
1 

 % 6.7 33.81 36.30 37.63 38.98 38.24 حذف

تعداد خطوط تلفن ثابت  

  100هراصلی به ازای 

 نفر 

2 

108.46 100.30 87.79 76.10 91.25 58.65 6.7 % 

تعداد مشترکین تلفن 

  100همراه به ازای هر 

 نفر 

3 

68.21 33.85 

2.5 

مشترکین  

 بیسی  

1.34 
این شاخص در این  

 سال تعری  نشده بود 
6.7 % 

تعداد مشترکین پهن  

باند فعال سیار به ازای  

 نفر  100هر 

4 

11.99 11.61 9.46 4.03 0.68 0.41 6.7 % 

پهن  مشترکین   تعداد

باند ثابت به ازای 

 نفر  100هر

5 
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 (HCIوضعیت ایران از لحاظ شاخص سرمایه انسانی ) -9-3

در شااخص    2020زیر شااخص می باشاد. امتیاز ایران در ارزیابی    4مشاتمل بر  شااخص سارمایه انساانی  

HCI   این شااخص در م ایساه با دو شااخص خدمات آنالین و شااخص زیرسااخت می باشاد   7686/0معادل .

از امتیاز متوس  آسیا و جهان باالتر است.مخابراتی در وضعیت بهتری قرار دارد و 

. این شااخص در م ایساه با دو می باشاد   7686/0معادل    HCIدر شااخص    2020امتیاز ایران در ارزیابی 

از امتیاز متوسا  آسایا و شااخص خدمات آنالین و شااخص زیرسااخت مخابراتی در وضاعیت بهتری قرار دارد و 

جهان باالتر است. جدول زیر امتیاز زیر شاخص های شاخص سرمایه انسانی ایران را نشان می دهد.

نام 

کشور

شاخص  

مایه سر

 انسانی 
HCI

نرخ سواد بزرگساالن   نرخ ناخالص ثبت نام 

سال های مورد انتظار 

برای تحصیل 

متوس  سال های 

تحصیل

م دار  

شاخص

سال  

گزارش   منبع  

م دار  

شاخص

سال  

گزارش   منبع  

م دار  

شاخص

سال  

گزارش   منبع  

م دار  

شاخص

سال  

گزارش   منبع  

ایران  0.7686 85.54 2016 UNESCO 90.25 2016 UNESCO 14.7 2018 UNDP 
(HDI)

10 2018 UNDP 

(HDI) 

0.75 0.74 0.79232 0.79266
0.70888 0.6882 0.71014 0.7364 0.7686

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2003 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

ایران  HCIم ایسه امتیاز شاخص 
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 (EPI) یوضعیت ایران از لحاظ شاخص مشارکت الکترونیک   -9-4

شاخص مشارکت الکترونیکی مشتمل بر سه زیر شاخص می باشد که بترتیب زیر گام های بلوغ می باشد. 

اطالعات الکترونیکی-

مشاوره الکترونیکی-

تصمی  گیری الکترونیکی-

دهد. با نشااان می  یکشااور از لحاظ شاااخص مشااارکت الکترونیک193جایگاه ایران را در میان جدول زیر 

جهان قرار دارد. با   118در رتبه   4643/0ن جدول در حال حاضار ایران با م دار شااخص  توجه به اطالعات ای

 50( باالی  ی)اطالعات الکترونیک  یمیزان پیشارفت ایران در مرحله اول شاخص مشارکت الکترونیک آنکهوجود  

گیری  و تصااامی   یالکترونیک مشااااورهمراحل بعدی )عملکرد مطلو  در   باشاااد اما به دلیل عدمدرصاااد می

ایران    یباشاد. در واقع میزان شااخص مشاارکت الکترونیک( م دار کلی این شااخص بسایار پایین مییالکترونیک

بندی طور که در قبل نیز بیان شاد معیار رتبهه  از متوسا  جهانی و ه  از متوسا  آسایا کمتر اسات. همان

باشد.می "بندی رقابتی استانداردرتبه"
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 رتبه ایران با اول جهان و کشورهای منط ه در   نسبت جایگاه و 

 ارزیابی مشارکت الکترونیکی  

 نام کشور  رتبه
امتیاز مشارکت  

 الکترونیکی 
 EPI 

 سط  بندی 
 EPI 

 متوس  امتیاز  

 به درصد 

Stage One 
 (%) 

اطالعات  

 الکترونیکی 

Stage Two 
 (%) 
 مشاوره

 الکترونیکی  

Stage 
Three 

(%) 

تصمی   

گیری 

 الکترونیکی 

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 خیلی باال  1 کره جنوبی  1

1 
ایااالت متحده 

 آمریکا
 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 خیلی باال  1

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 خیلی باال  1 استونی  1

16 
امارات متحده  

 عربی 
 % 72.73 % 95.24 % 98.15 % 94.19 خیلی باال  0.9405

 % 72.73 % 90.48 % 94.44 % 90.70 خیلی باال  0.9048 کویت 18

 % 81.82 % 85.71 % 92.59 % 89.53 خیلی باال  0.8929 ترکیه 23

 % 81.82 % 90.48 % 81.48 % 83.72 خیلی باال  0.8333 عمان 38

 % 72.73 % 76.19 % 79.63 % 77.91 خیلی باال  0.7738 بحرین 51

 % 72.73 % 66.67 % 79.63 % 75.58 خیلی باال  0.75 ارمنستان 57

66 
عربستان  

 سعودی
 % 45.45 % 80.95 % 74.07 % 72.09 باال  0.7143

 % 27.27 % 57.14 % 83.33 % 69.77 باال  0.6905 آذربایجان  73

 % 45.45 % 71.43 % 68.52 % 66.28 باال  0.6548 قطر 77

 % 36.36 % 52.38 % 57.41 % 53.49 باال  0.5238 پاکستان  103

 % 9.09 % 42.86 % 57.41 % 47.67 متوس   0.4643 ایران  118

 % 18.18 % 19.05 % 40.74 % 32.56 متوس   0.3095 عراق  158

 

 

 

 



 فصل نه : بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد  

 

 

193 

 ODGIوضعیت ایران از لحاظ ارزیابی داده های باز دولتی  -9-5

 اول جهان و کشورهای منط ه در ارزیابی داده های باز دولتیکشور ایگاه ایران با امتیاز و م ایسه ج

Open Government Data Index OGDI)   

 OGDIسطح  امتياز داده های باز دولتی منطقه کشور

 خیلی باال  1 آسیا قبرس
 خیلی باال  1 اروپا جمهوری چک 
 خیلی باال  1 اروپا دانمار 
 خیلی باال  1 اروپا فنالند
 خیلی باال  1 اروپا فرانسه 
 خیلی باال  1 اروپا آلمان

 خیلی باال  1 آسیا کره جنوبی 
 خیلی باال  1 آسیا عربستان سعودی
 خیلی باال  1 آسیا امارات متحده عربی 

 باال 0.9313 آسیا ترکیه
 باال 0.8625 آسیا قطر

 باال 0.8479 آسیا آذربایجان 
 باال 0.8479 آسیا کویت 
 باال 0.8281 آسیا بحرین
 متوس   0.7938 آسیا عمان 

 متوس   0.6271 آسیا ارمنستان
 متوس   0.5042 آسیا افغانستان
 پائین 0.4073 آسیا ایران 

 پائین 0.1521 آسیا پاکستان 
 پائین 0 آسیا عراق

 پائین 0 آسیا ترکمنستان 

 ) تهران( LOSIوضعیت ایران از لحاظ ارزیابی شاخص خدمات آنالین در کالن شهرها  -9-6

 

 LOSI الکترونیکی آنالین در بین کالن شهرهای دنیاجایگاه شهر تهران در ارزیابی خدمات  
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 شهر اول جهان / منطقه خاور ميانه / ایران   3مقایسه وضعيت 

 منط ه  کشور  LOSIسط   رتبه  LOSI شهر 

 اروپا اسپانیا خیلی باال  1 0.9625 مادرید 

 آسیا امارات  متحده عربی  باال 16 0.725 دبی 

 آسیا ایران  پائین 75 0.15 تهران 

 

 

 

 جمع بندی: 

بر طبق اطالعات گزارش   یهدف اصاالی این بخش گزارش بررساای جایگاه ایران از منظر دولت الکترونیک

  89رتبه شامول ارزیابی حائز    کشاور  193ایران از بین جمهوری اساالمی  ساازمان ملل بوده اسات.    2020ساال  

از بین ساه شااخص  قرار داشاته و  H3زیر گروه   / باالگروه در   6593/0گردیده اسات. ایران با کساب امتیاز 

  دو شااخص در  دار و  بیشاترین م   7686/0شااخص سارمایه انساانی  با امتیاز  در ، یاصالی توساعه دولت الکترونیک

 رتبه بعدی را دارا می باشد.  5882/0ارائه خدمات آنالین با م دار  و   621/0زیرساخت مخابراتی با م دار  

  118در رتبه   4643/0کشاور از لحاظ شااخص مشاارکت با م دار شااخص 193ایران را در میان همچنین  

)اطالعات    یمیزان پیشاارفت ایران در مرحله اول شاااخص مشااارکت الکترونیک  آنکهجهان قرار دارد. با وجود  

  ی الکترونیک مشااورهمراحل بعدی )عملکرد مطلو  در   باشاد اما به دلیل عدمدرصاد می  50( باالی یالکترونیک

باشاد. در واقع میزان شااخص مشاارکت  ( م دار کلی این شااخص بسایار پایین مییگیری الکترونیکو تصامی 

 ایران ه  از متوس  جهانی و ه  از متوس  آسیا کمتر است.    یالکترونیک



 فصل نه : بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد  
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مورد  ی  الکترونیکرابطه بین درآمد و شااخص توساعه دولت    2020ارزیابی ساال  از گزارش  دیگری  قسامتی  در 

توان بیان کرد که درآمد کشاورها  میاحصاا شاده  های  خالصاه و با توجه به داده  طوربه گرفته اسات .بحث قرار 

طورکلی گروه کشورها با باشد. بهمی  یح باالتر توساعه دولت الکترونیکوکننده در دساتیابی به ساطعاملی تعیین

یابد، شااخص توساعه نیز باشاند و هرچه ساط  درآمد کاهش میباالتر می  EGDI  امتیاز  درآمد بیشاتر، دارای

ساط  درآمد ملی ارزیابی شاده ایران در ردی  کشاورهای با درآمد متوسا  به باال    یابد.همراه با آن کاهش می

ت سای  بندی شاده اسات. در همین منط ه کشاورهایی با همین ساط  درآمد مشاابه ایران رتبه مطلوبتری دارند  

( که بیانگر اینست که ایران با تالش هدفمند پتانسیل ارت ا تا رتبه  68و ارمنستان با رتبه   53رکیه با رتبه ) ت

 کشورهای فوق را دارد. 

های کلیدی  ایران در جهان، میزان شاخص  یبا توجه به اطالعات و ارقامی که در رابطه با رتبه دولت الکترونیک

توان نتیجه گرفت که کشاور  ان در این بخش از گزارش ارائه گردید، میو م ایساه آنها با متوسا  آسایا و جه

شارای  و پتانسایل رشاد را دارا بوده و می تواند با عزم ملی و در راساتای تکالی  اهداف برنامه شاشا   ایران 

 توسعه به جایگاه و رتبه مطلو  تری دست یابد. 
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  الکترونیکی در یک نگاه:شاخص های توسعه دولت   - ال   

دار نمرات نرمال شده ی سه بخش   میانگین وزن EGDI))از نظر ریاضی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی 

 مه  دولت الکترونیکی است. یعنی:

 ( OSI)و کیفیت خدمات آنالین ( دامنه 1)

 ( TIIوضعیت توسعه زیرساخت های ارتباط از راه دور) (2)

 (HCI)سرمایه انسانی ( شاخص 3)

 از این شاخص ها یک معیار ترکیبی است که می تواند به طور مست ل تجزیه و تحلیل شود. هر یک

 

برای هر مولفه شاخص اجرا می   Z قبل از نرمال سازی شاخص های سه گانه ، روش استاندارد سازی نمره  

کلی به طور مساوی توس  سه شاخص مولفه تعیین شده است.     EGDIشود تا اطمینان حاصل شود که  

هد. اگر استاندارد  را ارائه می د   Zیعنی هر مولفه شاخص واریانس قابل م ایسه پس از استاندارد سازی نمره  

عمدتا به مولفه با بیشترین پراکندگی بستگی دارد. پس از استاندارد سازی نمره     EGDIسازی انجام نشود،  

Z ،  برابر در آن واقعا به معنای اهمیت مجموع میانگین حسابی شاخص آماری مناسبی می شود که وزن 

 یکسان است. 

 Zمحاسبه استاندارد نمره   یبرا

 

 
 

x   یک امتیاز خام است که باید استاندارد شود.  

μ   میانگین جمعیت است. 

𝑬𝑫𝑮𝑰 =
𝟏

𝟑
(OSI  

نرمال شده

+ TII
 

  +
نرمال شده

HCI
نرمال شده

) 
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 σ انحراف معیار جمعیت است. 

کلی با  EGDI قرار می گیرد و 1تا  0سپس م دار ترکیبی هر مولفه شاخص نرمال می شود و بین دامنه 

  .سه مولفه بدست می آید یدر نظر گرفتن میانگین حساب

 

EGDI   به عنوان معیار برای تعیین رتبه بندی توسعه دولت الکترونیکی کشورهای عضو سازمان ملل

در ویرایش های ارزیابی دولت الکترونیکی  EGDI استفاده می شود. با این که چارچو  متدولوژیکی

کاس روندهای نوظهور استراتژیهای دولت  سازمان ملل معموال ثابت بوده است ، لیکن هر ویرایش برای انع

الکترونیکی ، توسعه دانش در رابطه با بهترین روشهای موفق دولت الکترونیکی ، تغییرات در فن آوری و 

سایر عوامل مطاب ت و بروز رسانی شده است. عالوه بر این ، روش های جمع آوری اطالعات به طور دوره ای 

 .اصالح شده است

 (EGDI) ت الکترونیکیسه بخش توسعه دول

 

 

 

 TIIشاخص زیرساخت های ارتباطات از راه دور   -  

 :شاخص زیرساخت ارتباطات از راه دور میانگین حسابی از چهار شاخص است

 نفر 100تخمینی از کاربران اینترنت در هر   (1)

 نفر  100تعداد مشترکین تلفن همراه در هر   (2)

 مشترکین فعال پهنای باند تلفن همراه  (3) 

 .نفر 100تعداد مشترکین باند پهن ثابت در هر  (4)

داده های مربوط به هر .منبع اصلی داده ها در هر مورد است  ITUاتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور 

 .استخراج شده بود ITU از منبع  2019دسامبر  23جز در 
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 :عبارتند از TII تعاری  چهار شاخص 

(i) "  به افرادی گفته می شود که در سه ماه گذشته از هر مکانی از اینترنت    "نفر  100کاربران اینترنت در هر

 .استفاده کرده اند 

(ii)   "  تعداد اشترا  های خدمات موبایل در سه ماه گذشته   "نفر  100مشترکین تلفن همراه به ازای هر

است. تلفن همراه به تلفن قابل حمل که مشتر  خدمات تلفن همراه عمومی با استفاده از فناوری تلفن همراه  

آ PSTN است اشاره دارد که دسترسی به وری های سلولی  را فراه  می کند که شامل سیست  ها و فن 

پیشرفته است و شامل کاربران هر دو اشترا  دائمی و   IMT و  IMT-2000 3G آنالوگ و دیجیتال مانند 

 .اعتباری می شود

 (iii) "    به مجموع مشترکین پهنای باند داده در تلفن همراه و پهنای   "مشترکین  باند پهن فعال تلفن همراه

کیلوبیت بر   256ومی گفته می شود که سرعت بارگیری حداقل  باند صوتی و ف   داده ای در اینترنت عم

 WCDMA ,HSPA , CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX ,ثانیه را استفاده کرده اند. به عنوان 

IEEE 802.16e and LTE  مشترکینی که ف   به ( GPRS   ،EDGE    و CDMA 1xRTT.3 

 .دسترسی دارند را شامل نمیشود(

 (iv) "  به مشترکین ثابت برای دسترسی سریع به اینترنت   "نفر  100ن ثابت در هر  مشترکین های باند په

کیلوبیت بر ثانیه اطالق می شود. که شامل   256با سرعت برابر یا بیشتر از     TCP  /IP عمومی یا اتصال

با مودم سیمی،   باند پهن   DSLدسترسی  ثابت،  باند پهن  ، فیبر به خانه / ساختمان ، سایر اشترا  های 

اره و باند پهن بی سی  زمینی است. این م دارکل، صرف نظر از روش و مبلغ پرداخت اندازه گیری می ماهو

شود و اشترا  هایی را که از طریق شبکه های تلفن همراه به ارتباطات داده دسترسی دارند را شامل نمی  

 ثابت و سایر فن آوری های بی سی  ثابت .   WiMAX شود مانند 

تاکنون عمدتاج بدون تغییر مانده است. دو شاخص یعنی    2002از سال   TII شاخص های  از نظر مفهومی ،  

 .استفاده شده است  2002کاربران اینترنت و اشترا  تلفن همراه در پایش های گذشته از سال 

با این وجود ، با توجه به در دسترس بودن داده های مناسب ، چندین جایگزین در طول سال ها از جمله 

تعری  و    2008در سال    "تعداد تلویزیون"و حذف    "اشترا  باند پهن ثابت"با    "جمعیت آنالین"نی  جایگزی

؛ جایگزینی    2012در سال    "مشترکین اینترنت ثابت"با    "کاربران رایانه های شخصی"اقدام شدند. جایگزینی  

مراجعه کنید( .  A.1 )به جدول  2014در سال    "مشترکین باند پهن بی سی "با    "مشترکین اینترنت ثابت"

 "اشترا  های فعال باند پهن تلفن همراه"با    "اشترا  های باند پهن بی سی "نیز شاخص    2018در سال  
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جایگزین شد. با توجه به پیشرفت در فن آوری های ارتباطی ؛ اشترا  تلفن ثابت در بسیاری از کشورها که 

عنوان رسانه ارتباطی ترجی  داده می شوند ، در حال    در آن ارتباطات سیار و گزینه های مبتنی بر اینترنت به

نمایشی دقیق از ظرفیت زیرساخت   "اشترا  های تلفن ثابت"کاهش است. این امر منجر به این شده است که  

از محاسبه شاخص    "اشترا  های تلفن ثابت"، مولفه    2020های ارتباط از راه دور نباشد. بنابراین  در سال  

 .حذف شده است

 و مولفه های آن (TII) زیرساخت ارتباط از راه دور شاخص

 

 

میانگین  "x" برای هر مولفه استاندارد شده است. م دار   Z هر یک از این شاخص ها از طریق روش نمره

 :حسابی ساده از چهار شاخص استاندارد است که به شرح زیر بدست می آید 

 اشترا  تلفن همراه + نمره Z کاربر اینترنت+ نمره   Z )امتیاز م دار ترکیبی زیرساخت مخابراتی =میانگین

Z اشترا  پهنای باند تلفن همراه فعال + نمره Z )باند پهن ثابت 

با در نظر گرفتن م دار برای یک کشور معین منهای کمترین م دار در   TII در نهایت م دار ترکیبی شاخص

 .کشورها ، نرمال می شودپایش و ت سی  بر دامنه م ادیر ترکیبی برای همه 
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TII (2001، 2003  

،2004 ،2005( 

TII 

(2008) 

TII 

(2010) 

TII 

(2012) 

TII 

(2014) 

TII 

(2016) 

TII 

(2018) 

TII 

(2020) 

کاربر   کاربر اینترنت 

 اینترنت 

کاربر  

 اینترنت 

کاربر  

 اینترنت 

کاربر  

 اینترنت 

کاربر  

 اینترنت 

کاربر  

 اینترنت 

کاربر  

 اینترنت 

اشترا   جمعیت آنالین

های باند 

 پهن 

اشترا  

های باند 

 پهن 

اشترا  

های باند 

 پهن 

اشترا  

های باند 

 پهن 

اشترا  

های باند 

 پهن 

اشترا  

های باند 

 پهن 

اشترا  

های باند 

 پهن 

کاربران رایانه  

شخصی )رایانه 

 شخصی( 

کاربران 

کامپیوتر 

 شخصی 

کاربران 

رایانه  

 شخصی 

اشترا  

های 

اینترنتی 

 ثابت

اشترا  

های باند 

پهن بی  

 سی  

اشترا  

های باند 

پهن بی  

 سی  

اشترا  

های فعال 

باند پهن  

تلفن 

 همراه

اشترا  

های فعال 

باند پهن  

تلفن 

 همراه

اشترا  های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

 -سیار

اشترا  

های تلفن 

 همراه

اشترا  های تلفن 

 ثابت

اشترا  

های تلفن 

 ثابت

اشترا  

های تلفن 

 ثابت

اشترا  

های تلفن 

 ثابت

اشترا  

های تلفن 

 ثابت

اشترا  

های تلفن 

 ثابت

اشترا  

های تلفن 

 ثابت

- 

کانال   دسترسی به 

 تلویزیونی های 

- - - - - - - 

 

و  -1.1358باشد و کمترین م دار ترکیبی  1.3813 برای کشوری xبه عنوان مثال ، اگر م دار ترکیبی 

 :به صورت زیر خواهد بود "x" برای کشور TII باشد ، م دار نرمال 2.3640باالترین آن 
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 (HCI)انسانی شاخص سرمایه    - پ 

:از چهار مولفه تشکیل شده است (HCI) شاخص سرمایه انسانی

(i)  میزان سواد بزرگساالن

(ii) )نسبت ثبت نام م اطع اولیه، دوم و سوم ) ابتدایی ، متوسطه و دبیرستان

(iii)  سالهای مورد انتظار برای تحصیل کامل 

(iv میانگین سالهای تحصی )ل برای یک فرد

.استخراج شده بود ونسکواز منبع ی 2019دسامبر  23در تاریخ   HCIهای مربوط به مولفه هایداده 

:به شرح زیر تعری  شده است HCI چهار شاخص 

سال به باال اندازه گیری می شود که می توانند در زندگی    15به عنوان درصدی از افراد    "سواد بزرگساالن  "  1

.روزمره خود بخوانند و بنویسند 

کل دانش آموزان ثبت نام شده در م اطع ابتدایی ، متوسطه و دبیرستان ، صرف    "نسبت ثبت نام ناخالص  "   2

.معیت در سن مدرسه استنظر از سن ، به عنوان درصدی از ج

سنوات پیش بینی شده در مدرسه )مجموع سالهای تحصیل یک کود  در یک سن مشخص است که    "  3

.در آینده دریافت کند(

 25سالهای تحصیل را که توس  جمعیت بزرگسال کشور )میانگین   (MYS)  :میانگین سالهای تحصیل  "4 

.الهایی که برای تکرار نمرات گذرانده اند نشان می دهد سال به باال( کامل شده است را به استثنای س
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دو شاخص اول ، )میزان سواد بزرگساالن و نسبت ثبت نام ناخالص( در همه دوره های گذشته ارزیابی از سال  

.استفاده شده است   2002

دو مولفه   2014با بررسی اینکه آموزش و پرورش ستون اساسی در حمایت از سرمایه انسانی است ، ارزیابی  

معرفی کرد ، یعنی (HCI) جدید را به شاخص سرمایه انسانی

سال تحصیلی مورد انتظار(1) 

.میانگین سالهای تحصیل (2)

جدید را ت یید کرد و  HCI انجام شد ، استفاده از DESA / DPIDG مطالعه آماری م دماتی که توس 

ت کرده اند. به دلیل نداشتن اطالعات کافی در را ت وی HCI ت کید کرد که این دو مولفه جدید بدون خطا

.زمینه سواد دیجیتال ، نمی توان از شاخص های سواد دیجیتالی در این ارزیابی استفاده کرد

،  2003،  2002های گذشته  ارزیابی در   HCIلفه های وم

2004 ،2008  ،2010  ،2012)
2014 از ارزیابی HCI لفه هایوم

بزرگساالنسواد  سواد بزرگساالن

نسبت ثبت نام ناخالص   نسبت ثبت نام ناخالص 

- سالهای تحصیلی مورد انتظار

- میانگین سالهای تحصیل 

HCI  ترکیبی میانگین وزنی از چهار شاخص است. به همان روشی که TII   محاسبه می شود ، هر یک از

استاندارد می شوند.   Z چهار شاخص مولفه ابتدا از طریق روش نمره

میانگین وزنی حسابی با یک سوم وزن اختصاص یافته به نرخ   "x" م دار ترکیبی سرمایه انسانی برای کشور

سواد بزرگساالن و وزن دو نه  اختصاص یافته به نسبت ثبت نام ناخالص ، سالهای تخمینی تحصیل و میانگین  

 :سالهای تحصیل از این طریق است

1/3  x  نمرهZ   + میزان سواد بزرگساالن

2/9 x    نمرهZ   + نسبت ثبت نام ناخالص

2/9  x  نمره Z +  تخمین زده شده از تحصیل

2/9  x  نمره Z میانگین سالهای تحصیل
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م دارترکیبی سرمایه انسانی برای یک کشور معین ، از م دار ترکیبی برای یک کشور منهای کمترین م دار  

ی ت سی  بر دامنه م ادیر ترکیبی برای همه کشورها محاسبه می شود. به عنوان مثال ، اگر ترکیبی در ارزیاب

باشد و کمترین م دار ترکیبی برای همه کشورها    0/ 8438م دار ترکیبی   "x" کشور  و    -  3355/3داشته 

 :رابر است باب "x" باشد ، م دار نرمال شده شاخص سرمایه انسانی برای کشور 1.2752باالترین م دار برابر 

 

 

 

 

 (OSI) شاخص خدمات آنالین   - ت

سوال است. هر سوال پاسخ صفر و یکی دارد.  148شامل لیستی از  (OSQ) 2020پرسشنامه خدمات آنالین 

را در داخل الگوها ایجاد می کند. نتیجه این پرسشنامه یک بررسی    "سوال عمیق تر"هر پاسخ مثبت ، یک  

از   وسیعی  طی   با  دولت پیشرفته  توسعه  سط   در  تفاوت  کننده  منعکس  که  است  ای  ن طه  های  توزیع 

  1تا    0الکترونیکی در میان کشورهای عضو است. تعداد کل امتیازات کسب شده توس  هر کشور در محدوده  

نرمال می شود. م دار شاخص آنالین برای یک کشور معادل با نمره کل واقعی منهای کمترین نمره کل ت سی   

داشته باشد و   114نمره   "x" م ادیر کل امتیاز برای همه کشورها است . به عنوان مثال ، اگر کشور  بر دامنه

 باشد ، در این صورت م دار خدمات آنالین برای کشور  153و باالترین برابر با    0کمترین امتیاز از هر کشور  

"x" برابر خواهد بود: 

 

نفر از کارکنان   14، همراه با  2020ین کشورها در سال برای رسیدن به مجموعه م ادیر شاخص خدمات آنال

 (UNV) مح ق داوطلب سازمان ملل   212دستیار که در این ارزیابی کار کرده اند ، تعداد    18سازمان ملل و  

زبان ، هر یک و  سایت های ملی کشور مرتب  خود را  به زبان مادری    69کشور با    98بصورت آنالین از  

ارزیابی کرد الکترونیکی و پورتال مشارکت )بومی(  ، پورتال خدمات  ند که این سایت ها شامل پورتال ملی 

الکترونیکی و همچنین و  سایت های وزارتخانه های مربوط به آموزش ، کار ، خدمات اجتماعی ، بهداشت ،  

و   واجد شرای   تکمیلی  دانشجویان تحصیالت  فوق شامل  است. مح  ین  زیست می شده  و محی   دارایی 

اوطلبان دانشگاه ها در زمینه مدیریت دولتی بوده اند. برای اطمینان از ثبات ارزیابی ها ، به همه مح  ان  د

آموزش دقیق دولت الکترونیکی توس  کارشناسان متخصص خدمات آنالین با سالها تجربه در انجام ارزیابی 

تیبانی و راهنمایی و هدایت می  ها ارائه شد و توس  هماهنگ کنندگان این تی  در طول دوره ارزیابی پش
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کاربر شهروند متوس    ، ذهنیت یک  آموزش دیده  ها تصور می کنند.  شدند. مح  ان  ارزیابی سایت  در  را 

بنابراین پاسخ های سواالت ارزیابی  به طور کلی بر اساس این بود که آیا ویژگی های مربوطه در سایت ها می  

رسی هستند نه اینکه قابلیتی در سایت )پورتال( وجود داشته باشند اما  توانند به راحتی پیدا شوند و قابل دست

کاربر متوس    این است که یک  اصلی  نکته  باشند.  پنهان  از سایت  به طور شهودی  در جایی  و  باید سریع 

باشد و محتوای آن به راحتی  "قابل استفاده"اطالعات و ویژگی های مورد نیاز خود را پیدا کند تا یک سایت 

  2019تا پایان سپتامبر    2019ابل بهره برداری باشد. جمع آوری داده ها و تح ی ات ارزیابی این دوره از ژوئن  ق

ادامه داشت. هر کشور حداقل توس  دو مح ق که این ارزیابی را به زبان ملی کشور انجام داده اند ، ارزیابی 

نجام شد با ه  م ایسه شد و جوا  هایی که شد. پس از ارزیابی اولیه، نتایج ارزیابی که توس  دو مح ق ا

 مغایرت داشتند  بررسی و توس  مح  ان حل و فصل شد.  

مختص بررسی نهایی توس  تی  داده بود که بازرسان تی  تمام پاسخ    2019مرحله سوم ، از اکتبر تا نوامبر  

، فرآیندهای بررسی و ت یید ها را تجزیه و تحلیل کرده و در صورت لزوم با استفاده از چندین روش و منابع  

 بیشتر را انجام دادند.  

نفر سایتهای   3سپس نمرات برای تصویب به یک داور ارشد داده شد. از طریق این روش چندسطحی ، حداقل  

مورد بررسی یک کشور را ارزیابی کردند که یکی از آنها سالها تجربه ارزیابی خدمات آنالین بخش دولتی را  

توس  یکی دیگر از هماهنگ کنندگان تی  داده مورد بازبینی قرار گرفته است. پس از اتمام    دارد و نیز داده ها

را تهیه کرد. داده ها از سیست  عامل استخراج و  OSI مرحله ارزیابی ، تی  آمار اولین پیش نویس رتبه بندی

تی زیاد بین نمرات دو م ایسه شد و اختالفا OSI خام ایجاد شد. رتبه بندی با نمرات قبلی OSI امتیازات

 .دوره اگر وجود داشت به طور کامل بررسی شد

 

 لیست ویژگی های ارزیابی شده   - ث

و ه  در   OSQپرسشنامه خدمات آنالین    ( ه  در  SDGچندین شاخص مرتب  با اهداف توسعه پایدار )

در بخش بعدی این فصل با جزئیات بیشتری   MSQ( گنجانده شده است.  MSQپرسشنامه کشورهای عضو )

 ، انجام شده است  ارزیابی  تحلیلی نسخه های گذشته  قرار گرفته است. همانطور که در فصول  مورد بحث 

مضامین انتخا  شده یا مضامین پروکسی مربوط به دولت الکترونیکی و توسعه پایدار نیز مورد تجزیه و تحلیل  

داده های دولت باز ، مشارکت الکترونیکی ، دولت همراه و رویکرد کلی دولت    قرار گرفته است ، به عنوان مثال

 ها .

انجام شد .که شامل یک سری سواالت مربوط به خدمات    2020و    2018،    2016در سالهای    OSQبررسیهای  

اصلی دولت ها در حوزه های نیل به اهداف توسعه پایدار ، از جمله بهداشت ، آموزش ، حمایت اجتماعی ،  



 : روش ارزیابی دولت الکترونیکی   1پیوست 

 

 

 

  SDG  16مندرج در هدف    SDGبرابری جنسیتی،  کار مناسب و اشتغال  و همچنین از طریق اصول اصلی  

 ، از جمله اثربخشی ، جامع بودن ، قابل اعتماد بودن و پاسخگویی بوده است. 

سواالتی    OSQ 2020بر اساس بازخورد های واصله از ارزیابی های مختل  دیگر خارجی ، در لیست سواالت  

 مرتب  با خدمات آنالین در سیست  های عدالت ) قضایی ( اضافه گردید. 

ارزیابی دولت الکترونیکی سازمان ملل    2020یابی شده در ویرایش سال  در جدول زیر لیست موضوعات ارز

 آورده شده است. الزم به ذکر است که این لیست پویا است و برای هر دوره ارزیابی به روز می شود.

 :این موضوعات با جمالت زیر شروع میشود 

 ا هزینه ها چیزی مانند قوانین ، سیاست ها ، قانونگذاری ی "اطالعاتی در مورد " •

 ویژگی هایی مانند ابزارهای شبکه های اجتماعی  "وجود " •

 دسترسی به خدماتی در و  سایت مثال انجام یک گردش کار   "قابلیت " •

 

 لیست موضوعات ارزیابی بخش خدمات آنالین  ردی  

 اطالعاتی مربوط به حمل و ن ل عمومی قابل دسترسی  1

 عمومی ارزان قیمت اطالعاتی مربوط به مسکن   2

 اطالعاتی مربوط به ح وق شهروندی برای دسترسی به اطالعات عمومی دولت  3

 اطالعاتی مربوط به درخواست شهروندی  4

 اطالعاتی مربوط به بیماری های افراد مسن 5

 اطالعاتی مربوط به رشد ، مراقبت و آموزش اولیه کود  در اوایل دوران کودکی  6

 اطالعاتی مربوط به سیاست ها یا بودجه آموزشی   7

 اطالعاتی مربوط به مصارف برق یا قطعی برق  8

 اطالعاتی مربوط به سیاست ها و بودجه  کار و اشتغال  9

 اطالعاتی مربوط به سیاست یا بودجه مربوط به محی  زیست  10

 کودکان در شرای  آسیب پذیری اطالعاتی مربوط به دسترسی برابر به آموزش برای  11

 اطالعاتی مربوط به دسترسی برابر به آموزش برای افراد معلول   12

 اطالعاتی مربوط به برابری جنسیتی )سیاست ها /  قانونگذاری( 13

 اطالعاتی مربوط به برنامه های بورسیه دولتی یا حمایت های مالی آموزش 14

 یا معادل آن بصورت آنالین( CIO)  عات در سط  دولتاطالعاتی مربوط به مدیر ارشد اطال  15

 اطالعاتی مربوط به سیاست ها یا بودجه بهداشتی  16

 اطالعاتی مربوط به آمادگی بهداشت و اورژانس 17

 اطالعاتی مربوط به حمایت مسکن برای افراد مسن  18
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 لیست موضوعات ارزیابی بخش خدمات آنالین  ردی  

 اطالعاتی مربوط به سیاست ها یا بودجه در حوزه عدالت  19

 اطالعاتی  مربوط به قوانین و م ررات در حوزه کار 20

 اطالعاتی مربوط به قوانین و م ررات در خصوص منع تبعیض 21

 اطالعاتی مربوط به آژانس های محلی/ منط ه ای  22

 اطالعاتی مربوط به سیاست ها و بودجه در سط  ملی  23

 اطالعاتی مربوط به ساختار سازمانی در دولت  24

 اطالعاتی مربوط به هزینه های پرداختی برای خدمات دولتی از طریق کانالهای مختل   25

 اطالعاتی مربوط به محافظت از اطالعات شخصی  26

 اطالعاتی مربوط به آلودگی های محیطی و اقدامات پیشگیرانه  27

 اطالعاتی مربوط به هزینه های اولیه )مه ( دولت  28

 بیانیه حری  خصوصی اطالعاتی مربوط به  29

 اطالعاتی مربوط به برنامه ها / ابتکارات در جهت منافع گروه های ف یر یا آسیب پذیر 30

 اطالعاتی مربوط به توزیع نیروی کار در بخش دولتی بر اساس جنسیت 31

 اطالعاتی مربوط به نتایج کاهش زباله و بازیافت آن ها  32

 مراقبت های بهداشتی باروریاطالعاتی مربوط به خدمات   33

 اطالعاتی مربوط به نتایج هر فرآیند خرید / مناقصات دولتی 34

 اطالعاتی مربوط به ایمنی راه ها )ایمنی جاده ای( 35

 اطالعاتی مربوط به آمار تصادفات رانندگی جاده ای 36

 اطالعاتی مربوط به امکانات قابل دسترس در مدارس   37

 اطالعاتی مربوط به خدمات در مشارکت با اشخاص ثالث  38

 اطالعاتی مربوط به سیاست ها یا بودجه در حوزه حمایت اجتماعی  39

 اطالعاتی مربوط به آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای برای جوانان  40

 فعالیتهای آتی در مشارکت الکترونیکیاطالعاتی مربوط به  41

 اطالعاتی مربوط به خریدهای آتی 42

 اطالعاتی مربوط به استفاده از مجموعه های داده های باز 43

 اطالعاتی مربوط به آمار و  سایت های مورد استفاده از طریق پورتال )های( ملی 44

45 
اشتی جنسی/ باروری ، اطالعات مورد نیاز و اطالعاتی در مورد حق دسترسی زنان به مراقبت های بهد 

 آموزش )سیاست ها و قوانین (

 وجود فرهنگ لغت داده یا اطالعات کالن در پورتال  46

 وجود یک برنامه تلفن همراه برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی 47

 وجود استراتژی ملی دولت الکترونیکی / دولت دیجیتال برخ  48
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 لیست موضوعات ارزیابی بخش خدمات آنالین  ردی  

 پرتال ملی ، یک پرتال داده بازوجود یک   49

 وجود یک ن شه سایت در پرتال 50

 وجود سیاست مشارکت الکترونیکی /  بیانیه ماموریت  51

 وجود یک بستر خرید الکترونیکی  52

 وجود یک خ  مشی دولت داده آزاد برخ  53

 وجود یک خروجی از نتایج یک مشاوره الکترونیکی در تصمیمات در حوزه سیاستگزاری  54

 وجود و  سایت های انطباق پذیر با انواع مرورگر ها هنگام استفاده با موبایل یا گوشی های هوشمند  55

 وجود امنیت دیجیتال/ امنیت سایبری در فعالیت های برخ   56

 قابلیت های دسترسی به پرتال وجود ویژگی های مربوط به  57

 وجود ویژگی ها برای تنظی  اندازه قل  ، نوع ، رنگ و رنگ پس زمینه 58

59 
وجود دسترسی آزاد به خدمات دولتی از طریق کیوسک ها ، مراکز اجتماعی ، دفاتر پست ، کتابخانه ها ،  

 مجانی Wi-Fiفضاهای عمومی با استفاده از 

 یا سایر اطالعات داده مکانی یا مرتب  برای خدمات برخ    GIS وجود 60

 وجود لینک های راهنما و منابع الزم برای اشتغال جوانان  61

 وجود قابلیت های راهنما ، سواالت متداول ، تماس با ما در پرتال 62

63 
خدمات در حوزه های آموزش ، وجود لینک ارتباطی بین پورتال ملی با بخش ها/ وزارتخانه های ارائه دهنده 

 کار و اشتغال ، محی  زیست ، سالمت و بهداشت ، حمایت اجتماعی و عدالت )قضایی(

 وجود لینک ها / منابع و ارجاعات در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و عالی )دانشگاهی( 64

 وجود قابلیت پشتیبانی زنده )برخ ( 65

 های آموزش ، اشتغال ، محی  زیست ، بهداشت ، حمایت اجتماعی و عدالت وجود خدمات همراه در حوزه  66

67 
وجود مشارکت آنالین در مسائل عمومی مربوط به آموزش ، اشتغال ، محی  زیست ، بهداشت ، حمایت 

 اجتماعی و عدالت 

68 
/ یا آوارگان  وجود خدمات آنالین برای زنان سرپرست خانوار ، مهاجران ، کارگران مهاجر ، پناهندگان و

 داخلی ، افراد مسن ، معلولین ، ف را )زیر خ  ف ر( ، زنان و جوانان 

 وجود آموزش های مهارتی آنالین برای جوانان و / یا بزرگساالن  69

 وجود ابزار آنالین که به کودکان معلول کمک می کند تا در همه م اطع تحصیلی شرکت کنند  70

 رقابتی وجود داده های باز  71

 وجود داده های دولتی باز در زمینه آموزش ، اشتغال ، محی  زیست ، بهداشت ، حمایت اجتماعی و عدالت  72

 وجود قابلیت جستجوی معمولی و پیشرفته در پرتال ها  73

 وجود  موتور جستجوی اثرگذار  74

 وجود ویژگی های امنیتی در پورتال  75
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 لیست موضوعات ارزیابی بخش خدمات آنالین  ردی  

 از  شبکه های اجتماعی  وجود قابلیت های دسترسی در / 76

 وجود پشتیبانی از همه زبانهای رسمی  77

 وجود پشتیبانی برای احراز هویت یا شناسه دیجیتال 78

 وجود ابزارهایی برای دریافت دیدگاه ها برای مشورت در سیاست ها 79

 وجود آموزش و / یا راهنمایی برای شیوه استفاده از پورتال 80

 اطالعات به روز در پورتال هاوجود  81

 وجود رضایت کاربران از خدمات آنالین یا خدمات همراه  82

 امکان دسترسی / اصالح داده های شخصی توس  هر فرد  83

 امکان درخواست ویزای ورود یا ترانزیت از طریق این کشور 84

 امکان درخواست شناسنامه تولد بصورت آنالین 85

 درخواست اجازه ساخت و ساز )پروانه های ساختمانی( بصورت آنالینامکان  86

 امکان درخواست آنالین برای پروانه کسب یا ثبت اختراع 87

 امکان درخواست آنالین برای گواهی فوت  88

 امکان درخواست آنالین برای گواهینامه رانندگی  89

 یستامکان درخواست آنالین برای مجوزهای مربوط به محی  ز 90

 امکان درخواست آنالین برای استخدام در مشالل دولتی  91

 امکان درخواست آنالین برای ثبت موضوعات مرتب  با زمین 92

 امکان درخواست آنالین برای صدور گواهی ازدواج 93

 امکان درخواست آنالین برای صدور کارت شناسایی شخصی )کارت ملی( 94

 برای سوابق کیفری / گواهی عدم سوء پیشینهامکان درخواست آنالین  95

 امکان درخواست آنالین برای استفاده از بورسیه های تحصیلی دولتی  96

 امکان درخواست آنالین برای حمایت های اجتماعی )تامین اجتماعی(  97

 امکان شخصی سازی پورتال )های( ملی برای گزینشی کردن نمایش  خدمات دلخواه  98

 امکان ثبت نام آنالین برای تحصیالت ابتدایی یا متوسطه  99

 امکان طرح شکایت برای خدمات عمومی )شکایت از شیوه ارائه خدمت( 100

 امکان ثبت آنالین برای اظهارنامه/ شکایت به پلیس  101

 امکان ثبت آنالین تغییرات آدرس پستی  102

 قراردادهای موجود خرید های دولتی امکان مشاهده و ارزیابی  103

 امکان پرداخت آنالین کلیه  هزینه های مربوط به دولت  104

 امکان پرداخت آنالین قبض های آ  ، انرژی )برق ، گاز(  105

 ) آلودگی هوا ، زلزله و .....(امکان دریافت آخرین اخبار یا هشدارها درباره مسائل مربوط به محی  زیست  106
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 لیست موضوعات ارزیابی بخش خدمات آنالین  ردی  

107 
امکان دریافت آخرین اخبار یا هشدارها در مورد مسائل مربوط به آموزش ، اشتغال ، بهداشت ، حمایت 

 کشاورزیاجتماعی ، عدالت ، شرای  آ  و هوایی یا فناوری های حوزه 

 امکان ثبت نام آنالین برای بیزینس )شرکت های تجاری( جدید 108

 امکان ثبت  آنالین یک وسیله ن لیه ) سند ن ل و انت ال خودرو( 109

 

 

 

 چالش های بررسی حضور آنالین یک کشور   -ج 
 

 مناسب در سط  ملی URLانتخا  و  سایتها یا لینک   

یکی از تصمیمات اساسی برای مح  ان ارزیابی هنگام انجام فرآیند ارزیابی ، شناسایی سایت )های( خاص  

برای بررسی به عنوان سایت ملی دولت برای هر کشور است. صرف نظر از پیچیدگی دولت الکترونیکی در  

ری از سایت های یک کشور خاص ، اولویت کاربران این است که برایشان مشخص باشد کدام یک از بسیا

در سط  ملی که دروازه یا ن طه شروع کاربران   "سایت اصلی رسمی"دولتی که در دسترس هستند به عنوان  

دروازه "دولت یا    "رسمی"باشد تل ی می شود. بسیاری از سایت های ملی اظهار می دارند که این سایت  

ا  "دولت ز ارزیابی انجام شده است در پرسشنامه   یا سایر اظهارات مشابه است. همانطور که برای هر دوره 

MSQ   از نمایندگان کشورهای عضو خواسته است تا اطالعاتی را در مورد آدرس و  سایت (URL)   پورتال

)های( ملی خود و وزارتخانه های مختل  دولتی ارائه دهند. سپس از این اطالعات در طی فرآیند ارزیابی  

 .استفاده می شود

بررسی قابل توجه است این است که مح  ان/ ارزیابان نه تنها پورتال های ملی یک کشور را  آنچه در این  

مرور کردند بلکه در صورت لزوم تح ی ات جامعی راجع به میزان مشارکت الکترونیکی و داده های دولت باز 

این بود که بعضی کشورها بیش با آن روبرو شدند  انجام دادند. یک معضلی که مح  ان  از یک ن طه   نیز 

دسترسی ملی مجاز ارائه کرده اند. در حالی که برخی هنوز ورودی های دولت خود را در یک سایت یا پورتال  

 منسج  که بتوان آنها را به وضوح تشخیص داد ، ادلام نکرده بودند. 

یک مشکل دشوارتر زمانی بوجود می آید که یک سرویس خاص مه  در سط  سایت داخلی یک سایت 

خانه واقع شده باشدو دسترسی آن در سط  ملی معرفی نشده باشد. اگر مح  ان قادر به یافتن خدمتی  وزارت

در یک وزارتخانه مطابق روش توصی  شده در باال نباشند ، گام بعدی این است که دریابند آیا کشور مورد  

خدمات به صورت محلی  نظر واقعاج چنین خدمتی را در چه سطحی ارائه می دهد. یا اینکه ممکن است این  

 مدیریت و ارایه می شود. 
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 ی و چند پورتال ها  پورتال   گی ویکردهای یکپارچ ر 

پورتال    رایبرخی از کشورها با استفاده از چندین و  سایت برای موضوعات مختل  ، رویکرد متفاوتی را ب

نیکی ، خدمات الکترونیکی به جای اینکه تمام اطالعات الکتروو   .آنالین دولت الکترونیکی خود اتخاذ کرده اند 

، در و    ند ، مشارکت الکترونیکی ، داده های آزاد و سایر ویژگی های آنالین را در یک پورتال متمرکز کن

اطمینان حاصل باید  مح  ان   دهند.جداگانه برای رویکرد مخاطب پذیرتر در دسترس قرار می  های  سایت  

را از طریق پیوندها یا موتورهای جستجو بررسی کنند  که هنگام ارزیابی ، تمام و  سایت های ممکن    کنند 

   .تا از پوشش همه و  سایت های دولتی که اطالعات نسبی در آنها یافت می شود اطمینان حاصل کنند 

 جریمه امتیاز خود  ارزیابی و کسب  را انتخا  کرده اند در  )لیر یکپارچه(  کشورهایی که رویکرد لیرمتمرکز  

به عنوان   .کرده اند ونه ای انجام می شود که گویی از یک رویکرد یکپارچه استفاده  و ارزیابی به گ  نشده اند 

را ارائه و داده های باز دولت  است که خدمات دولتی   www.gub.uy بنام    مثال ، اروگوئه دارای و  سایتی

که حالی  در  دهد،  و   residencia.gub.uy می  دولت  و  جمهوری  ریاست  دفاتر  برای  را   اطالعاتی 

uruguaydigital.gub.uy   آن را ارائه می دهد درصد تح ق دیجیتالی کشور و  اهداف دولت . 

 

 دسترسی به زبانهای رسمی ملی 

تی  تح ی اتی / ارزیا  کامالج مسل  به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی عربی ، چینی ، انگلیسی ،  

ند فرآیند ارزیابی ادوار قبل ، تی  فراتر از این وظیفه هر  فرانسوی ، روسی و اسپانیایی بودند . با این حال ، مان

و  سایت ملی را به زبان رسمی آن کشور تا جایی که امکان پذیر بود بررسی کرد. در صورت لزوم مترجمین 

 .کمک می کردند تا خطاهای احتمالی مبتنی بر ترجمه و فه  از زبان محلی به حداقل ممکن کاهش یابد 

 

 ردم محور به سمت رویکرد م 

در راستای روند جهانی به سمت رویکرد مردم محور و ت اضای کارایی بیشتر و م رون به صرفه بودن خدمات 

عضو   پرسشنامه کشورهای   ، دولتی  الکترونیکی    MSQبخش  دولت  الگوی  این  انعکاس  امکان  رویکرد  با 

جانده شده است  و دولت ها طراحی شده است. جذ  و جلب کاربر به عنوان یک موضوع خاص در ارزیابی گن

را تشویق می کند که نه تنها از عرضه خدمات الکترونیکی بلکه از موارد مورد نیاز کاربران هدف استفاده کنند.  

بر این اساس  به تی  ارزیا  گفته شد که این روش را به طور مداوم ارزیابی کنند. در مواردی که ویژگی ها 

 .ی شوند ، سایت نمره خوبی نمی گیردبه راحتی ، سریع و شهودی یافت نم

 

  (QA) تضمین کیفیت داده
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رویه های ارزیابی را تحت نظارت دقیق قرار داده است ، از     UN DESAبرای اطمینان از کیفیت داده ها ،  

جمله با توسعه یک بستر برنامه کاربردی و  برای جمع آوری و ذخیره داده ها ، تهیه دستورالعمل های روش 

و آموزشی برای مح  ان ، و ایجاد یک برنامه آموزشی برای آموزش گروهی یا فردی و پشتیبانی شناختی  

تا در  تی  خواسته شد  اعضای  از   ، ارزیابان در حل مسائل دشوار. در میان سایر وظای   از مح  ان/  عملی 

بررسی شده    ها در ارزیابی های گذشته URL های سایت های پورتال ها توجه کنند که آیا URL انتخا 

با   . انجام شد  ارزیابی  انطباق روش های  از  یا خیر. بحث های مستمری در مورد نگرانی ها و اطمینان  اند 

استفاده از امتیازات ارزیابی ، رتبه بندی حضور آنالین خدمات کلیه کشورهای عضو سازمان ملل داده شده و 

کاستی های احتمالی در این فرآیند شناسایی شود.    نتایج آنها با نتایج ارزیابی های قبلی م ایسه می شود تا

با    ، اند  مانده  تغییر  بدون  که  گرفتن سواالتی  نظر  در  ف    و  با حذف سواالت جدید  نمرات جدید  سپس 

 .امتیازهای نظرسنجی های قبلی م ایسه می شود

 :آورده شده است ی تضمین کیفیت داده های ارزیابیشده برا  اجراییدر زیر لیستی از معیارهای 

 دوم(مسئول اول ، گزارش  مسئول ، گزارش خود اظهاریسه سط  ارزیابی / نظارت )

،  VH )شامل  OSIی در اولین بررسی سازگاری داده ها با الگوهای داده ها بر اساس رتبه بندی گروه

H  ،M  ،L ) 

 EGDI مدل داده های برای ایجاد ثبات در مجموعه داده ها و مطاب ت با  OSI سواالت انطباق 

 VH )  ،H  ،M  ،L OSI بررسی دوم سازگاری داده ها با الگوهای داده ها بر اساس رتبه بندی گروهی

) 

  OSI برایمحاسبه اولین 

 اشتباهات ) با پرسشنامه مجدد(جبران  -دو سط  ارزیابی / نظارت بر خطوط برون مرزی 

   OSI یبرامحاسبه دومین 

ه افت / پیشرفت کشوره هایی کاصلی یا کنترل چارچو  های کشورهای هدف )رخی آنالیز داده های ب

 قابل توجهی دارند ...(

 )در صورت انجام( MSQ جبران خسارت با - OSI / URL التبرخی سوابررسی تصادفی زیر مجموعه 

  OSI برای محاسبه سومین 

 ( VH  ،H  ،M  ،L OSI ی)اساس رتبه بندی گروهبررسی دوم سازگاری داده ها با الگوهای داده ها بر 

  (MSQ) بین المللی و منابع شخص ثالث های معیار ات و با سایر گزارشنتایج سازگاری بررسی 

 (نهایی (  OSI محاسبه مجدد 

 ( پرش کرده اند که از گروهی به گروه دیگری شورهایی کشورهای هدف )کآنالیز داده های برخی 

 EGDI ز امتیا محاسبه نهایی 
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 MSQ) و )پرسشنامه کشور عض  -چ

درخواست گردید تا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد  پیشین در این دوره ه  های ارزیابیند دورههمان

پورتال )های( ملی مربوطه و همچنین  و  (URL) اطالعاتی درباره  شامل  (MSQ) پرسشنامه اطالعات 

 را تکمیل و ارائه دهند. وزارتخانه های مختل  دولت 

دولت، مشارکت باز توسعه دولت الکترونیکی، داده های  اقدامات در راستای  ودر مورد تالش  یاطالعات 

 .دولت الکترونیکی درخواست شد گذاری سیاست  برای تعیین شده   مسئول و اطالعاتالکترونیکی 

و ارائه تکمیل را   MSQپرسشنامه های اعضا   –درصد از اعضای سازمان ملل  72  -کشور عضو  139

 اطالعات ارائه شده در  .مورد استفاده قرار گرفتند  ، سایتهای ارسالی در مرحله ارزیابیاطالعات و    .د دادن

MSQ  نیز مورد استفاده قرار گرفتارزیابی در مطالعات موردی. 

 

 پرسشنامه 
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    یکیالکترونمشارکت   

  داده های باز دولت  
   

 یعمومتدارکات  

 یمه  در سط  مل یپورتال ها ریسا  

ارائه  یکیمسئول دولت الکترون یرا در سط  مل ی( آژانس / دپارتمان / وزارتخانه دولتی)ها URLلطفاج نام ها و  

 .دیده

   

 

 

 

 

 

 :دیارائه ده هستند را ریموارد زمسئول که  ی/ وزارتخانه ها / ادارات را در سط  مل یدولت یسازمان ها ینترنتیا یلطفاج نام و نشان   

 و توسعه یزیبرنامه ر

   
 آموزش

 سالمت  
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 صنعت / تجارت  

 

 کلمه( 250وجود دارد؟ )حداکثر  (SDG) داریشامل اهداف توسعه پا یتوسعه مل یا استراتژآی    
  

  کلمه( 250معادل آن وجود دارد؟ )حداکثر  ای تالیجید یآمادگ ی/ استراتژ یکیدولت الکترون یمل یاستراتژ کیآیا    
 

   

 دیبزن کیکه مصداق دارد را ت ریلطفاج هر کدام از موارد ز

 :معادل آن ای یکیدولت الکترون یمل یاستراتژ

دارد ییبرنامه اجرا کی

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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وجود دارد تالیجیتعامل  د ای ی، استفاده از فناور یکیمشارکت الکترون یخاص رو دیتاک
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 یاجتماع ی رسانه ها

  ی استفاده م یکیدولت الکترون ی ها  تیتعامل و مشارکت مردم در فعال ی برا یدر سط  مل یاجتماع ی دولت شما چگونه از رسانه ها  

 کلمه( 250. )حداکثر  دیده   یوجود داشت ، توض یم امات دولت ی برا یاجتماع  ی استفاده از رسانه ها ی کند؟ لطفاج اگر راهنما برا

 
 نینو ی ها ی فناور

 دارد؟  ریز دیجد یها ی چند مورد از فناور ای کیخاص در مورد  یمل  ی استراتژ کی دولت شما  ایآ  

 ( IOT)  ایاش نترنت یا   کیربات هوشمند ی شهرها بزرگ ی داده ها   نی بالکچ   یمصنوع  هوش

 یمجاز تی واقع  یمحاسبات کوانتوم 
 

 :گریموارد د افزوده  تیواقع 

 کلمه( 250. حداکثر دیمربوطه را قرار ده ی ها نک یو ل  دیده  یتوض  شتری)لطفاج ب 

 
.  دی ده  یتوض شتریباشد؟ )لطفاج ب دیجد ی ها  ی دارد که به طور خاص مربوط به فن آور یدر سط  مل یدولت شما ارگان دولت ایآ

 ( هکلم 250حداکثر 

  
 شاخص ها 

 کلمه( 250دارند؟ )حداکثر  تیرضا نیآنال یتجربه خود از خدمات عموم نی از آخر  تیچند درصد از جمع  

  
 کلمه( 250است؟ )حداکثر  افتهیاختصاص  ی در بخش دولت ICT ی گذار هیسرما ی شما برا یناخالص داخل  دیچند درصد از تول

 

 
کنند چ در است؟ )حداکثر   یاستفاده م اطالعات و ارتباطات ی به طور معمول از فناور ی دولت مرکز ی که در سازمانها ی افراد نسبت

 کلمه( 250

 
 کلمه( 250کنند چ در است؟ )حداکثر  ی استفاده م  نترنتیبه طور معمول از ا ی دولت مرکز ی که در سازمانها ی نسبت افراد
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 250)حداکثر  د؟یکن ی/ استفاده م یدر سطح کشور جمع آور تالیجیسواد د  یابیرد  یرا برا ییدر صورت وجود ، چه نوع شاخص ها

 کلمه(

 
  یو منطقه ا یالملل نیب یهمکار

 کلمه( 250است؟ )حداکثر  یکیدولت الکترون نهیدر زم یالملل نیب ای  ی، منطقه ا یمنطقه ا ریز یدولت شما عضو سازمان ها ایآ

 کلمه( 250ارائه دارد( ؟ )حداکثر  یبرا  یبرنامه ا ای کند ) یم  یبانیپشت گرید  یاز کشورها یکیدولت الکترون نهیدولت شما در زم ایآ

 کلمه( 250است؟ )حداکثر  انیدر جر یکیو مشارکت چند سهامدار با تمرکز بر دولت الکترون یو خصوص یمشارکت عموم ایآ  

 
 ی اطالعات تماس و اطالعات اضاف

 : نام

 : عنوان

 : کیالکترون پست

 : سازمان

 : د یلطفاً هر کدام را که مصداق دارد انتخاب کن 

 پرسشنامه پاسخ دادند.  نیبه ا یبه طور کل یدولت یاز سازمانها یگروه 

 پرسشنامه هستم  نیپاسخ به ا یمن مجاز و کامالً آگاه برا 

 پرسشنامه را نداشتم نیپاسخ به ا یمن اطالعات کامل برا 

 .یادم تا اطالعات رسمخودم را ارائه د  یابینظر و ارز شتریمن ب 

 کلمه( 250: )حداکثر گرید  موارد 

 
 د یپرسشنامه قرار گرفت نیا انیچگونه در جر

ً یمستق  UN DESAاز  ما

 کشورم به سازمان ملل تیمأمور از

 سازمان ملل یکیدولت الکترون  یبررس  تیوب سا

LinkedIn 

 بوک سیف

 کلمه( 250: )حداکثر گرید  موارد 
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 عضو پاسخگو  یکشورها

 کشورهای عضو پاسخگو 

 ارمنستان ن یآرژانت آنگوال یآلبان افغانستان

 نیبحر باهاما  جان یآذربا شیاتر ا یاسترال

 نیبن ز یبل کیبلژ بالروس بنگالدش

 یبرونئ ل یبرز بوتسوانا  ن یو هرزگو یبوسن بوتان 

 کامرون کامبوج ورده کابو نافاسو یبورک بلغارستان

 کا یکاستار ایکلمب نیچ ی لیش کانادا

 چک  یجمهور قبرس کوبا ی کرواس عاج ساحل

 یجمهور

 ک یدموکرات

 یجمهور دانمار  کنگو

 کنینیدوم

 مصر 

 فرانسه  فنالند ی نیاسوات ی استون  السالوادور 

 نهیگ ونانی آلمان گرجستان ا یگامب

 اسرائیل  رلندیا عراق ران یا ی اندونز

 ا یکن قزاقستان  اردن ژاپن  ا یتالیا

 ی لتون الئوس  زستانیقرق ت یکو یباتیریک

 مالت  یمالز لوکزامبورگ  ی توانیل لبنان

 مغولستان موناکو  ک یمکز سیمور یتانیمور

 نپال نامیبیا  انماریم مراکش  نگرو مونته

 یشمال  هیم دون هیجرین جرین وزلندین هلند 

 پاناما پاالئو  پاکستان  عمان  نروژ 

 لهستان  نیپیلیف پرو پاراگوئه  نو  نهیگ پاپوآ

 هیروس یمولداو یجمهور کره یجمهور قطر پرتغال  کشور

 نو یمار سان ساموآ  ها  نیگرناد و نسنت یو سنت رواندا 

و   سائوتومه

 پینسیپر

 لئون  رایس شل یس صربستان یسعود عربستان
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 کشورهای عضو پاسخگو 

 ی سومال مانیسل ریجزا ی اسلوون  ی اسلواک سنگاپور

 سوئد سودان  النکا  یسر ایاسپان یجنوب ی ایآفر

 تونگا لند یتا کستان یتاج هیسور س یسوئ

 اوگاندا  تووالو  ترکیه تونس  و توباگو  دادینیتر

متحده   امارات ن یاوکرا

 ی عرب

 ا یتانزان متحد یجمهور انگلستان

 تنام یو ونزوئال وانواتو  ازبکستان اروگوئه 

    مبابوهیز ایزامب
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 (EPI) شاخص مشارکت الکترونیکی  -خ 

سازمان ملل متحد در   یکیدولت الکترون  شی( به عنوان شاخص مکمل پاEPI)  ی کیشاخص مشارکت الکترون

در ارائه اطالعات    نیرا با تمرکز بر استفاده دولت از خدمات آنال  شیشاخص گستره پا  نینظر گرفته شده است. ا

با ذ  "اطالعات  ی کیاشترا  الکترون"  ایبه شهروندان خود    ر یو درگ  "یکیمشاوره الکترون"  ای  نفعانی، تعامل 

 دهد.  یگسترش م  یکیالکترون یریگ   یتصم یندهایشدن در فرا

 چارچو  مشارکت الکترونیکی  A.1 باکس

به   یبه شهروندان و دسترس یارائه اطالعات عموم قی: امکان مشارکت از طریکیاطالعات الکترون •

 در صورت ت اضا ایاطالعات بدون ت اضا 

 ی ها و خدمات عموم  استی: مشارکت شهروندان و مشورت در سیکیمشاوره الکترون  •

  یو طراح یگذار استیمشارکت در س قیشهروندان از طر ی: توانمند سازیکیالکترون  یریگ  یتصم •

 ارائه. یاجزا خدمات و روش ها

 

EPI  که توس  دولت به کار گرفته شده است را در    آن کشور  یکیمشارکت الکترون  یوکارها  کشور ساز  کی

شود، بلکه هدف    هیتوص  یکه روش خاص  تسین  نیا  اریمع  نی. هدف از ادهد یکشورها نشان م  ریبا سا  سهیم ا

  ان دولت و مردم  نیتعامل ب  رت ادر ا  نیآنال  یمختل  از ابزارها  یاستفاده کشورها  یاز چگونگ  ینش یآن ارائه ب

   منفعت همه است. یخود مردم برا نیب ن یآن و همچن

 ت یموجود در و  سا  یبر در دسترس بودن و ارتباط خدمات مشارکت  یمبتن  یفیک  یابیارز  EPIاز آنجا که  

  ی برا   یاست و ف    به عنوان شاخص  یح یاهداف توض  یکشورها برا  یا  سهیم ا  یاست ، رتبه بند   یدولت  یها

به عنوان اندازه    زین  EGDI   ،EPIکند. همانند    یمشارکت شهروندان عمل م   یارت ا  ینشان دادن روندها

است که عملکرد مشارکت    نیدر نظر گرفته نشده است ، بلکه تالش بر ا  یکیمشارکت الکترون  مطلق  یریگ

   گرفته شود. اندازه اریمع نیبا ا یم طع زمان  کی در  گریکد یکشورها نسبت به  یکیالکترون

شده است و گسترده تر شده است  تا روندها   یبا دقت بررس  یکی، سواالت مشارکت الکترون  2020  شیدر پا

را   دهند یمشارکت مآن    یابیو ارز  اجرای و  عموم   یگذار   استیکه دولتها مردم را در س  یا  یفعل  یو روشها

 منعکس کند. 

 ی دولت  یداده ها توس  سازمان ها  یانتشار و به اشترا  گذار   یدرنظرگرفتن چگونگ  یبرا  یدیسواالت جد 

  ی دسترس  یدر مورد ح وق مردم برا  ی ( در دسترس بودن اطالعات 1ها شامل: )  یرسانبه روز  ری اضافه شد. سا

در    یافکار عموم  یبزارها( ا3)  نیآنال  ی ( بازخورد مردم در مورد بهبود خدمات عموم 2به اطالعات دولت  )
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 . نیآنال  یگفتگو  یو تاالرها  نیآنال  یها   ی، نظرسنج  یاجتماع  یرسانه ها  قیها از طر  استیس   یتشر  نهیزم

  دی مف   یف یک  یلیابزار تحل  کیسال خاص ،    کی  یکشورها برا  یداده ها و رتبه بند   سهیبا م ا EPI که   یحال  در

انجام شود. از   اطیبا احت  د یبا  شیگذشته پا  ینسخه ها  یبا رتبه بند   یرتبه بند   نیا  سهیدهد اما م ا  یارائه م

 یکل برا  ازیامت  نیکمتر  یمنها   شخصکشور م  کی  ینمره برا با در نظر گرفتن م دار کل   EPI،    یاضینظر ر

شود. به عنوان مثال ، اگر    یهمه کشورها، نرمال م  ی کل نمره ها  ریبر دامنه م اد   یت س  شیهر کشور در پا 

م دار برابر با  نیو باالتر 0م دار در کشورها  نیداشته باشد و کمتر  29 یکینمره مشارکت الکترون "x" کشور

 برابر خواهد بود:  "x" کشور ینرمال برا اخصصورت م دار ش نیدر اباشد ،  38

= شاخص مشارکت الکترونیکی 
29 − 0
38 − 0

= 0/7632 

  ن ییتع  "استاندارد رقابت    یرتبه بند "  قیاز طر EPI کشورها با توجه به ارزش  یکی مشارکت الکترون  یرتبه بند 

  ن ی . در ارند یگیم  یکسانیدارند  رتبه    ی کسانی EPI که   ییاستاندارد رقابت ، کشورها  یشود. در رتبه بند   یم

گردد   یصورت اتخاذ م  نی به ا  یبند   بهرت   ی. استراتژد یآ  یبه وجود م  یرتبه بند   یدر شماره ها   ی صورت شکاف 

آنها قرار دارند   ریکه در ز  ییهمه کشورها  یشوند ، رتبه ها  یاز نظر رتبه مساو  یچند کشور برا  ا یکه اگر دو  

هستند    کسانی EPI ارزش  یکه هر دو دارا C و  B از  A بماند. به عنوان مثال ، اگر کشور   یباق  ریت ث  یب

در رتبه  D در رتبه دوم و  C و  Bدر رتبه اول،     Aداشته باشند ،    یباالتر  ازیامت  ازیامت D باالترباشد و ازکشور

  ل یمورد استفاده قرار گرفت و به دل  "یاصالح شده رقابت  یرتبه بند "،    2012. در سال  ردیگیچهارم قرار م

   یاستاندارد رقابت دوباره تنظ  یبا استفاده از رتبه بند   2016و    2014  یهمه رتبه ها در سال ها  سهیامکان م ا

 .شد

 

 :خدمات آنالین محلی شاخص   - د

 . انجام شده است   2018متدولوژی شاخص خدمات آنالین سال  که در    ی راتیی تغ  - متدولوژی  

  در   اجرا شدهاز روش    افتهیاصالح و بهبود  ویرایش    کی   حال حاضر  یشیروش مورد استفاده در مطالعه آزما

 است:  ریمربوط به موارد ز یاصل یاست. تفاوت ها LOSI 2018 سال 

   یمورد بررس ی( تعداد شهرها1) 

 در نظر گرفته شده  ی( تعداد شاخص ها2) 

 دادندرا انجام  یاب یکه ارز یابانی( تعداد ارز3) 

 محلی  دولت برای پرسشنامه  کی( استفاده از 4) 

نشئت گرفته است    د یجد   یها  یمطالعه از عالقه روزافزون دولت ها به فن آور  نیبه گسترش محدوده ا    یتصم

،   یدر سط  مل  یکیدولت الکترون  یها  ست یو س  یخدمات عموم   یزسا  یتالیجیکه منجر به توسعه مداوم د

انجام شده    یشیآزما  مورد  نیمثبت  در مورد اول  یعالقه و بازخورد کل  نیشده است. همچن  یو محل  یمنط ه ا
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 یی با مواجه شدن با درخواست ها  2020(.  در سال  LOSI 2018بوده است. )  رگذار یموضوع تاث  نیه  در ا

کشورها شهر  ییاز  نما  یکه  عنوان  ا  LOSI 2018در    نده یبه  تعداد     ی تصم  نینداشتند،   که  شد  اتخاذ 

 .ابد ی شی افزا یمورد بررس یشهرها

و مولفه    OSI  یها  یژگیبا و  LOSI  یها  یژگیو  قیدق  یهمسان ساز  یبرا  یدر تعداد شاخص ها تالش  رییتغ

 ( بود.یکی)شاخص توسعه دولت الکترون EGDI نیشاخص خدمات آنال

  ک یو خدمات ارائه شده در هر    یا  هیاضافه شد تا اطالعات پا  یابیگسترش محدوده ارز  یبرا  زیسواالت ن  یبرخ

  6اضافه شدند.  به طور خاص،    LOSIشاخص  به    20،    نهیزم  نی را پوشش دهد. در ای  شهر  یاز پورتال ها

 مشارکت و تعامل.  اریعشاخص در م  2ارائه خدمات و  اریشاخص در مع 12ارائه محتوا ،  اری شاخص در مع

 تال،یجی/ دولت د  یکیتوسعه دولت الکترون  یوجود استراتژشامل :  ارائه محتوا    اریموجود در مع  یشاخص ها

هوا ،    تیفیمانند ک  یعیطب  یایبال  یا در مورد آ  و هوا و هشدارها اعالن ه  ایها    یارائه اطالعات ، به روزرسان

به اطالعات دولت مانند    یدسترس   یدر دسترس بودن اطالعات در مورد ح وق مردم برا،  رهی، زلزله و ل  لیس

 ب یآس  یبه اطالعات ؛ در دسترس بودن اطالعات مربوط به گروهها  یقانون دسترس  ایاطالعات    یقانون آزاد

 .ردی گی؛ و اطالعات در موردعدالت و قانون کار را در بر م ریپذ 

به داده ها و اصالح داده ها بصورت    یتجار   یدسترس  :ارائه خدمات شامل  اریشاخص اضافه شده به مع  12

، پروانه  محیطی  ستیزهای  ، مجوز    یرانندگ  نامهیواه، انواع مختل  درخواست ها مانند: درخواست گ   نیآنال

 لهیوسسند    نی، ثبت آنال  نیزم  یازدواج و ثبت کاربر  ایفوت    یثبت اختراع ، ثبت تولد ، گواه  ای  و کار  کسب

 .  باشد ی مشالل م یاتیمالهای پرونده  لیو تشکخالف گزارش دادن هر نوع   ، هین ل

 ی ک یالکترون  یریگ  یاضافه شده است ، را  LOSI 2020که به نسخه    ی، سواالت  "مشارکت و تعامل"  اریدر مع

تصم  یبان یپشت  یبرا هاریگ   یاز  محل   ی  دولت  عم  یدر  جلسات  به  مربوط  اطالعات  و    یشورا  یوم و  شهر 

 . دهد ی  را پوشش م یشهردار

از چالش ها افزا  یصرف نظر   ، ارز  ابانیتعداد ارز  شیموجود  ،    کی  یکننده به جا  یابیدر هر شهر )دو  نفر 

. با دهد ی  را شکل م  یقابل اعتمادتر  یها   یابیتر و ارز   قیانجام شد( نمرات دق  LOSI 2018همانطور که در  

 ی ابیارز  نیو حل اختالفات ب  لیو تحل  هی تجز  یخبره( برا    یبه وجود شخص سوم )عضو ت  ازین  ا یوجود دو ارز

 وجود دارد. ابانیارز

سال   ارز  2020در  از  جدا  سا  یابی،  و    / ارسال  منتخبشهر    یها  تیپورتال  شامل  استفاده  مورد  روش   ،

ازشهرها    کی مورد مطالعه بود که به شهرداران هر    یها  ی( به شهرها / شهردارLGQ)  یپرسشنامه دولت محل 

ب از  ،    یابیارز  یشهرها  نیفرستاده شد.  به    یعموم  لیمیایا    شهردار و   یمست   لیمیا  آدرسشهر    25شده 

ارسال نشده است.    LGQ  چیآن ها ه  ی برا  نیو بنابراخدماتی آنها شهرداری وجود نداشت    در پورتال  یشهردار
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  ک ی ارسال شده بود پاسخ دادند.    شانیکه برا  یشهر  60شهر از    3ک  بود ، ف      ار یبس  زین  LGQSپاسخ به  

 ارائه شده است.  رینسخه از پرسشنامه در ز

 

 2020دولت الکترونیکی محلی سازمان ملل متحد  ارزیابی( برای LGQپرسشنامه دولت محلی )

ارزیابی دولت الکترونیکی   هدف این پرسشنامه جمع آوری اطالعات از دولتهای محلی / شهرداری ها در

 40رونیکی سازمان ملل  ، پایش دولت الکت  2018است. برای اولین بار در سال    2020سازمان ملل متحد  

در نظرسنجی پیش رو ، شهرهای بیش تری پوشش داده شده اند و ارزیابی   شهر آزمایشی را ارزیابی کرد.

و  سایت های دولت محلی انجام خواهد شد. پاسخ ها بصورت آنالین در پایگاه دانش دولت الکترونیکی 

آن خواسته شود. برای هر گونه سوال در   سازمان ملل متحد به اشترا  گذاشته می شود مگر اینکه خالف

 در ارتباط باشید  dpidg@un.orgمورد این پرسشنامه ، لطفا با ایمیل 

 چارچو  نهادی 

 .فرمایید  ذکراست ، لطفاج همه را  یپورتال رسمی دولت الکترونیکی در سط  ملی چیست؟ اگر بیش از یک

 ود ارائه دهیدلطفاج آدرسهای زیر را برای پورتالهای خاص  در صورت وج

 : خدمات الکترونیکی -

 

   مشارکت الکترونیکی: -

 

 داده های باز دولت:  -

 

 تدارکات عمومی:  -

 

( برای مدیریت برنامه ها / استراتژی های دولت الکترونیکی CIOآیا شهرداری شما یک مدیر ارشد اطالعات )

 دارد؟

  اس : 

  عنوان: 

  سازمان: 

  ایمیل:

  تلفن:

 



 : روش ارزیابی دولت الکترونیکی   1پیوست 

 

 

 

 اجرا استراتژی و  

 . آیا استراتژی دولت الکترونیکی برای شهرداری وجود دارد؟1

 .  . لطفاج هر کدام از موارد را که مصداق دارد تیک بزنید 2

 استراتژی ملی دولت الکترونیکی: آیا در 

 ☐ یک برنامه اجرایی دارد 

 ☐با استراتژی توسعه ملی مطاب ت دارد

 ☐است.( همسو  SDGبا اهداف توسعه پایدار )

 ☐با استراتژی توسعه دیجیتال محلی مطاب ت دارد. 

 ☐یا تعامل دیجیتال دارد. تاکیدی خاص به مشارکت الکترونیکی و 

 ☐تاکید خاص به رسانه های اجتماعی دارد.  

 ☐تاکیدی خاص به فن آوری های جدید مانند هوش مصنوعی ، بالکچین ، کالن داده و لیره دارد

 ☐برای اطمینان از استفاده دولت الکترونیکی توس  گروه های آسیب پذیرانجام داده استاقدامات خاصی  

 

 استفاده از خدمات آنالین 

 . آیا آمار استفاده از خدمات دولت الکترونیک را جمع آوری می کنید؟1

 ☐نه ☐بله

نهادهای عمومی مربوطه در میان می  . اگر بله ، آیا نتایج را بصورت آنالین منتشر می کنید و نتایج را با  2

 گذارید؟ 

 رضایت کاربر 

 . آیا میزان رضایت از خدمات دولت الکترونیکی را اندازه گیری می کنید؟1

 ☐نه ☐بله

. اگر بله ، آیا نتایج را بصورت آنالین منتشر می کنید و نتایج را با نهادهای عمومی مربوطه در میان می  2

 گذارید؟ 

 جمعیت از آخرین تجربه خدمات آنالین خود رضایت دارند؟چند درصد از  -3

 رسانه های اجتماعی 

. چگونه از رسانه های اجتماعی در سط  ملی برای تعامل با مردم و دخیل کردن مدرم در فعالیت های 1

 دولت الکترونیکی استفاده میکنید؟
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 فناوری های نوین 

مورد فن آوری های جدید مانند هوش مصنوعی ، . آیا شما یک استراتژی در سط  محلی / شهرداری در  1

بالکچین ، کالن داده ها ، شهرهای هوشمند ، رباتیک ، اینترنت اشیا ، محاسبات کوانتومی ، واقعیت مجازی 

 ، واقعیت افزوده و لیره دارید؟

 تکمیلی اطالعات تماس و اطالعات 

  اس : 

  عنوان: 

  سازمان: 

  ایمیل:

 

 مصداق دارد انتخا  کنید:لطفاج هر کدام را که 

 من مجاز و کامالج آگاه هست  به پاسخ دادن به این پرسشنامه هست .  -

 اطالعات کامل برای پاسخ به این پرسشنامه را نداشت   -

 بیشترنظر خودم را ارائه دادم نه اطالعات رسمی   -

 موارد دیگر: -

ختصاص دادید متشکری . از ( اLGQ 2020از اینکه وقت خود را برای پر کردن پرسشنامه دولت محلی )

 مشارکت شما قدردانی میکنی 

 

 

 

 

 ابزار ارزیابی 

است که با ارزیابی اطالعات و خدمات ارائه    ی( یک شاخص چند معیارLOSIشاخص خدمات آنالین محلی )

شده توس  دولت های محلی از طریق و  سایت های رسمی ، توسعه دولت الکترونیکی را در سط  محلی  

 زیر سازماندهی شده اند:  حدودهشاخص است که در چهار م 80شامل  LOSI   سنجد. می

 و تعامل.  ( مشارکت 4( ارائه خدمات )3( تهیه محتوا  )2( فناوری  ) 1)

بر ویژگی های فنی و  سایت ها با هدف بررسی نحوه در دسترس قرار دادن و  سایت برای   "فناوری "معیار  

کاربران متمرکز است و جنبه هایی از جمله سهولت پیمایش، قابلیت دسترسی )با نظر گرفتن مرورگرهای  

 طمینان را در بر می گیرد. مختل  ، دستگاه ها و زبان ها( ، جذابیت بصری ، عملکرد و قابلیت ا



 : روش ارزیابی دولت الکترونیکی   1پیوست 

 

 

 

وجود اطالعات پایه ای برای شهروندان نه ف   اطالعات مرتب  با شهرداری ها ،   "محتوا  هیهت"تمرکز معیار  

از جمله داده های باز،    )  اطالعات در مورد مناطق اصلی برای کل جامعه در م یاس بزرگ است  بلکه منظور

و کیفیت ، در دسترس بودن ، مرتب  بودن و   فناوری های نوظهور(طرح های شهرهای هوشمند و استفاده از 

این معیار شامل ارزیابی مواردی مانند دسترسی    ارائه اطالعات خاص ارائه شده در و  سایت را ارزیابی می کند.

به اطالعات تماس در مورد ساختار سازمانی شهرداری ، دسترسی به اسناد عمومی ، دسترسی به اطالعات  

همچنین وجود سیاست های حفظ   در مورد بهداشت ، آموزش ، امنیت اجتماعی ، اقتصاد( میباشد.بخشی )

تواند تجربه عمومی ،   حری  خصوصی و  سایت نیز در این قسمت گنجانده شده است زیرا این موضوع می

 اعتماد به دولت و تعامل بیشتر با دولت را امکان پذیر سازد.

ای از خدمات اساسی را که از طریق و  سایت های آنها در دسترس شهرها مجموعه    "ارائه خدمات"معیار  

قرار می گیرد را ارزیابی می کند. ت کید بر ارائه خدمات الکترونیکی اساسی از جمله درخواست آنالین و تحویل 

بر کاربران  توانایی   ، الکترونیکی  های  پرداخت  کار،  پیشنهاد  کار/  جستجوی   ، مجوزها  و  ها  ای گواهینامه 

نام برای  ارائه گزارشات و ثبت  نام آنالین برای رویدادها یا خدمات شهرداری ، فرم ها و  درخواست یا ثبت 

مسائل مربوط به احراز هویت الکترونیکی    باشد.    الکترونیکی می  خریدها بصورتخدمات ، شرکت در مناقصات و  

ار ارزیابی می شود که مربوط به نحوه  در این معینیز  نیز در این معیار مطرح شده است. یک جنبه اضافی  

 اطالعات است. دریافت پاسخگویی شهرداری ها به درخواست های ایمیل برای 

است. هدف اصلی این معیار این است که وجود مکانیس  های    "مشارکت و تعامل "معیار چهارم مربوط به  

ایات و نظرسنجی های آنالین. از دیگر  مربوط به مشارکت آنالین را ارزیابی کند. یعنی انجمن ها ، فرم های شک

ویژگی های در نظر گرفته شده در این معیار می توان به دسترسی به رسانه های اجتماعی و امکان ارسال  

نظرات / پیشنهادها / شکایات به دولت محلی و همچنین اقدامات مشارکتی پیچیده تری مانند بودجه مشارکتی 

مورد سیاست ها و خدمات عمومی و توانمندسازی از طریق سیاست  ، مشارکت در مشورت های آنالین در  

 گذاری همگام و طراحی خدمات و روشهای تحویل آن با شهروندان اشاره کرد. 
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 جدول زیر مجموعه شاخص های در نظر گرفته شده برای هر معیار را نشان می دهد. 

 تهیه محتوا  فناوری

 سازگاری مرورگر

 اطالعات تماسسهولت یافتن  

 سرعت بارگیری پورتال 

 همراهتلفن  در طریق قابلیت دسترسی

 مسیریابیقابلیت 

 مکانیس  جستجوی داخلی 

عالمت   همسو شدن با استانداردهای 

 گذاری 

 همسو شدن با استانداردهای نمایشگر 

قابلیت   همسویی با استانداردهای 

 دستیابی

 سفارشی سازی ویژگی های نمایش 

 بان خارجیپشتیبانی از ز 
 

 استراتژی دولت الکترونیکی / دولت دیجیتال 

 اطالعات تماس

 ساختار سازمانی 

 روسای ادارات  اطالعات تماساسامی و   

 ها اطالعات شهرداری  

 هایی درباره هوا و هشدارهای بالیای طبیعی اعالن

 مربوط به بودجه   یاطالعات  

 خرید  آگهی هایمربوط به  یاطالعات 

 در مورد نتایج خرید   یاطالعات 

 اطالعات مربوط به خدمات ارائه شده  

 اطالعات مربوط به مشارکت شهرداری با اشخاص ثالث 

 اطالعات مربوط به حق دسترسی به اطالعات دولت   

 تسهیل دسترسی رایگان به اینترنت 

 اطالعات بهداشتی 

   زیست اطالعات محی  

 اطالعات آموزش

 اطالعات رفاه اجتماعی   

 ت اوقات فرالت ، فرهنگ و ورزش اطالعا

 اطالعات مربوط به گروه های آسیب پذیر  

 اطالعات در مورد مسائل عدالت   

 رکا قانوناطالعات در مورد 

 سیاست حفظ حری  خصوصی

 خ  مشی داده های باز   

 داده های باز تهیه 

 های باز فراداده  

 شهرهای هوشمند

 ظهور نو فن آوری های  استفاده از 

 آنالین کاربر پشتیبانی  

 راهنمای استفاده از خدمات آنالین  



 : روش ارزیابی دولت الکترونیکی   1پیوست 

 

 

 

 تهیه محتوا  فناوری

 پیوندهای سازمان های دولتی

 داده های آماری  

 محتوای پورتال  بودن روز شواهدی از به  

 

 

 مشارکت  ارائه خدمات 

 پورتال در احراز هویت 

 قابلیت دسترسی به داده های شخصی  

 به روزرسانی اطالعات شخصی 

 دسترسی به داده های تجاری 

 به روزرسانی داده های تجاری 

 ایمیل های پاسخگویی شهرداری  

 ت خیر در پاسخ به ایمیل 

 کیفیت پاسخ به ایمیل

 آنالین پلیس اظهارنامه  ثبت

به گواهینامه رانندگی  درخواست

 آنالینصورت 

مجوز آنالین مربوط به  درخواست

 محی  زیست 

به صورت  کسب و کارمجوز درخواست 

 آنالین 

به اقامت درخواست اقدامات اخذ  

 آنالینصورت 

به صورت شناسنامه درخواست صدور  

 آنالین 

به صورت گواهی مرگ درخواست 

 آنالین

 )مشارکت برخ (بر خ  ارتباطات 

 بازخورد / ارسال شکایت  

 به صورت آنالین افکار عمومی جمع آوری 

 شبکه های اجتماعی   مرتب  با ویژگی های 

 فضاهای عمومی  اتفاقاتگزارش 

 بودجه بندی مشارکتی  

  یسازمان مناطق مشارکت در تجدید نظر در فرآیندهای 

 در پرتال مشارکت الکترونیکیآتی  موارد  ناعال 

 خورد درباره فرآیندهای مشاوره الکترونیکی باز 

 رای گیری الکترونیکی 

 شهرداریشهر و اطالعات مربوط به جلسات عمومی شورای  
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 مشارکت  ارائه خدمات 

به سند ازدواج درخواست دریافت  

 آنالینصورت 

 اعالن تغییر آدرس درخواست  

 کاربری/ثبت آنالین عنواندرخواست 

 زمین 

 ثبت نام آنالین وسیله ن لیه  درخواست 

و ساز به  ساخت  درخواست مجوز

 آنالین صورت 

 الکترونیکی رید بصورت خامکان 

اعالن پست های بالتصدی به صورت 

  آنالین

 خل  گزارش هر نوع تامکان اعالن  

 آنالینبه صورت مالیات مشالل امور  

 هزینه هایانالین پرداخت امکان  

 خدماتی  

 

را تشکیل داده است به طور مساوی برای محاسبه نمره هر شهر  برای رسیدن    LOSIهر یک از معیارهایی که  

به رتبه بندی نهایی در نظر گرفته شده است. این موضوع یک مورد بحث برانگیز در بین جامعه جهانی بوده  

اما  است و برخی از کشورها و کارشناسان در نظرگرفتن وزن های مختل  برای هر معیار را توصیه کرده اند ،  

مورد   2020شهر در مطالعه آزمایشی    100در فرآیند ارزیابی در مجموع    تاکنون این کار انجام نشده است.

شهر بزرگ در جهان انتخا  شدند. در هر کشور ف   یک شهر انتخا  شده    100بررسی قرار گرفته است.  

جمع    "2018سال    در  UNجزوه داده های شهرهای جهان  "است. اطالعات مربوط به جمعیت شهرها از  

شهر بودند ، مورد تجزیه آن  هر و  سایت شهرداری توس  دو ارزیا  که بومی زبان رسمی    آوری شده است.

و تحلیل قرار گرفت. در مواردی که فرد بومی وجود نداشت یک فرد لیربومی ارزیابی را انجام داد. در مرحله 

این موارد مشخص   ، ، در هنگام اعتبار سنجی خارجی  آنها به پاسخگوی بومی داده شد.    بعدی  شد و وزن 

می کنند و بسته  و ارزیابی  ارائه شده ، در و  سایت شهرداری پیمایش    لینک اینترنتیارزیابان با استفاده از  

 0یا  1شاخص ارزیابی را با م دار  80، هر یک از  موارد در و  سایت شهرداری به در دسترس بودن یا نبودن

 امتیاز می دهند. 
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ارزیابان خواسته شد تا هر مورد را که برای توجیه امتیازدهی به آنها وجود دارد را در قسمت نظرات اضافه   از

م ایسه شد   و  بررسی  تی  متخصص  اعضای  از  ارزیابان توس  یکی  آوری شده  کنند. سپس اطالعات جمع 

ا شد ، نظرسنجی به ارزیابی )اعتبار سنجی خارجی(. هر زمان که اختالف زیادی بین امتیازات دو ارزیا  پید 

کنندگان ارسال شد تا با بررسی بین خودشان  در مورد م دار آن شاخص تصمی  گیری کنند. اگر بعد از بحث  

و بررسی ارزیابان ، همچنان اختالف وجود داشت ، عضو تی  خبره اختالفات را بررسی و برطرف می کند.  

ی مثالج راهنمایی گرفتن از یک  .این شرای  استفاده شده است  اختالف در  بعضی اوقات ، منابع دیگری برای حل

پس از اعتبارسنجی خارجی و تجدیدنظر نهایی اعضای تی  گرفتن تماس با آن شخص.    از اشخاص مجاز با 

بر این اساس محاسبه شد سپس بر    LOSIخبره ، کلیه امتیازات از همه شهرهای مورد بررسی بسته شد و  

 رتبه بندی تولید شد.  اساس نتایج بدست آمده ،

 

 در ارزیابی  طب ه بندی کشورها و نامگذاری  - ذ

به    ، جزئیات  برای  است.  شده  گرفته  ملل  سازمان  آمار  بخش  بندی  طب ه  از  ای  منط ه  های  بندی  گروه 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm  .مراجعه کنید 

براساس سرانه   بانک جهانی    GNI 2018اقتصادها  از روش اطلس  با استفاده  ت سی  بندی شده است که 

سرانه   برای  شوند.  می  به   GNI 2018محاسبه  لطفاج   ، اطلس  روش  های  داده  با 

https://data.worldbank.org/indicator/ 

NY.GNP.PCAP.CD؟end=2018&name_desc=false&start=1962  دسترس   10ی:  )تاریخ 

 . ( مراجعه کنید 2020مارس 

در مواردی که در این پایش داده ها و آمارها توس  گروه های درآمدی گزارش شده است، کشورها بر اساس 

 اطالعات   برای.  اند   شده  بندی  طب ه  پایین  و طب ه بندی درآمد بانک جهانی در گروه های با درآمد باال ، متوس   

  https://datahelpdesk.worldbank.org/ Knowledgebase/articles/906519  به   ،  بیشتر

 مراجعه کنید. 

جزیره  )دریا و کشورهای در حال توسعه    محصورلیست کشورهای با توسعه پایین ، کشورهای درحال توسعه  

توسعه   از دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد در کشورهای ک  توسعه یافته ، کشورهای در حال(  کوچک  

( بدست آمده است. برای جزئیات  UNOHRLLSبدون محاصره و کشورهای در حال توسعه جزیره کوچک )

 مراجعه کنید.  http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/ A.11، به 
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 پایگاه دانش دولت الکترونیکی سازمان ملل  - ر 

و   مدیریت عمومی  )بخش  و دولت دیجیتال  نهادهای عمومی  و بخش  اقتصادی  امور  اداره  توسعه(  مدیریت 

( را حفظ می کند تا دسترسی  egovkbاجتماعی سازمان ملل ، پایگاه دانش دولت الکترونیکی سازمان ملل )

  egovkbآسان دولت ها و همه ذینفعان را به داده ها و اطالعات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی فراه  کند.  

اهده ، مرتب سازی و بارگیری اطالعات و مجموعه داده ها در قالب داده های باز  ابزاری تعاملی آنالین برای مش

،    2004،    2003. )و همچنین نسخه های قبلی است  2020از نظر سنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل  

 (2018و   2016،  2014. 2012،  2010،  2008،  2005

egovkb  ند م ایسه های قابل تنظی  منط ه ای و کشوری همچنین شامل ویژگی های پیشرفته تح ی اتی مان

است. و مشخصات کشور  بندی  رتبه  الکترونیکی    ،  دانش دولت  پایگاه  به   ، و جزئیات  بیشتر  اطالعات  برای 

 مراجعه کنید.  /https://publicadministration.un.org/egovkb بهسازمان ملل 

 

 روش   توضی  :  19مورد کووید ضمیمه در   - ز 

دیج دولت  )شعبه  )DGBیتال  دیجیتال  دولت  و  عمومی  نهادهای  بخش   )DPIDG  امور دپارتمان  در   )

( یک نظرسنجی آنالین انجام داد تا روندهای در حال UN DESAاقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد )

تجزیه و   COVID-19ظهور را بررسی کند و پاسخ های دیجیتال  کشورهای عضو را در بیماری همه گیر  

مورد  را به اشترا    514فعال بود. کشورهای عضو    2020مه    15آوریل تا    18. این نظرسنجی از  تحلیل کند 

 DGBگذاشتند و پاسخها تبادل اطالعات و دانش در مورد پروژه های دولت الکترونیکی را تسهیل کرد و به  

 /https://bit.lyدر تهیه ضمیمه در نسخه فعلی نظرسنجی کمک کرد. موارد خام ارسالی را می توان در:  

EGOV_COVID19_APPS  .مشاهده کرد 

 

 ( OGDIشاخص توسعه دولت باز )-س  

( مشتق  OSI( به عنوان یک شاخص مکمل برای فهرست خدمات آنالین )OGDIشاخص توسعه دولت باز )

 شده است و ابعاد پیمایش را با تمرکز بر استفاده از دولت باز گسترش می دهد
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OGDI :در چارچو  فعلی خود سه بعد اصلی را مشخص می کند که عبارتند از 

 ( سیاست و چارچو  نهادی )به عنوان بنیاد( 1)

 ( OGD( پلت فرم )وجود پورتال و ویژگی های 2)

( در دسترس بودن داده ها در بخشهای مختل  مانند بهداشت ، آموزش ، اشتغال ، ت مین اجتماعی ، محی   3)

 کاربرد داده ها )مانند سازماندهی هکاتون ها(.زیست و عدالت و 

OGDI    سازمان ملل مورد   2018برای اولین بار با استفاده از داده های نظر سنجی دولت الکترونیکی سال

 آزمایش قرار گرفت.
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 EGDI: رتبه بندی کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیکی   1 پیوست  جدول

کالس رتبه   EGDI  سط   کشور 

 بندی 

   امتیاز  EGDI رتبه بندی 

 خدمات آنالین 

 زیرساخت امتیاز  

 ارتباطات از راه دور   

شاخص  امتیاز  

 انسانی   سرمایه 

 M2 169 0.3203 0.4118 0.1762 0.3728 میانه  EGDI افغانستان

 HV 59 0.7399 0.8412 0.5785 0.8001 باال  EGDI آلبانی

 H1 120 0.5173 0.2765 0.5787 0.6966 باال  EGDI الجزایر 

 H3 80 0.6881 0.4824 0.8372 0.7448 باال  EGDI آندورا 

 M2 159 0.3847 0.4882 0.1364 0.5295 میانه  EGDI آنگوال 

 آنتیگوا و 

 باربودا 

EGDI  باال H2 98 0.6055 0.4471 0.6176 0.7518 

 خیلی باال  آرژانتین

EGDI 

V2 32 0.8279 0.8471 0.7265 0.91 

 HV 68 0.7136 0.7 0.6536 0.7872 باال  EGDI ارمنستان

 خیلی باال  استرالیا

EGDI 

VH 5 0.9432 0.9471 0.8825 1 

 خیلی باال  اتریش

EGDI 

V3 15 0.8914 0.9471 0.824 0.9032 

 HV 70 0.71 0.7059 0.6528 0.7713 باال  EGDI آذربایجان

 HV 73 0.7017 0.6765 0.6739 0.7546 باال  EGDI باهاما

 خیلی باال  بحرین

EGDI 

V2 38 0.8213 0.7882 0.8319 0.8439 

 H1 119 0.5189 0.6118 0.3717 0.5731 باال  EGDI بنگالدش 

 HV 62 0.7279 0.5765 0.7523 0.8549 باال  EGDI باربادوس 

 خیلی باال  بالروس 

EGDI 

V2 40 0.8084 0.7059 0.8281 0.8912 

 خیلی باال  بلژیک 

EGDI 

V2 41 0.8047 0.6588 0.8033 0.9521 

 MH 136 0.4548 0.2647 0.4079 0.6919 میانه  EGDI بلیز

 M2 157 0.4039 0.5118 0.2595 0.4404 میانه  EGDI بنین 

 H2 103 0.5777 0.6824 0.5367 0.5139 باال  EGDI بوتان

 H2 97 0.6129 0.5824 0.5184 0.7379 باال  EGDI بولیوی 

 بوسنی و 

 هرزگوین 

EGDI  باال H2 94 0.6372 0.5353 0.6295 0.7468 
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 H1 115 0.5383 0.3647 0.5591 0.6911 باال  EGDI بوتسوانا 

 خیلی باال  برزیل 

EGDI 

V1 54 0.7677 0.8706 0.6522 0.7803 

 خیلی باال  بلغارستان 

EGDI 

V1 44 0.798 0.7706 0.7826 0.8408 

 M2 164 0.3558 0.4647 0.3117 0.2911 میانه  EGDI بورکینافاسو

 M2 168 0.3227 0.3529 0.126 0.4891 میانه  EGDI بوروندی 

 H2 110 0.5604 0.5 0.5476 0.6337 باال  EGDI کابو ورده 

 H1 124 0.5113 0.4529 0.5466 0.5344 باال  EGDI کامبوج 

 M3 144 0.4325 0.4706 0.2299 0.5971 میانه  EGDI کامرون 

 خیلی باال  کانادا

EGDI 

V3 28 0.842 0.8412 0.7818 0.9029 

 مرکزی 

 آفری ایی 

 جمهوری 

EGDI   ک L2 190 0.1404 0.1294 0.038 0.2539 

 L3 189 0.1557 0.2 0.089 0.1782 ک   EGDI چاد 

 خیلی باال  شیلی 

EGDI 

V2 34 0.8259 0.8529 0.7606 0.8643 

 خیلی باال  چین

EGDI 

V1 45 0.7948 0.9059 0.7388 0.7396 

 HV 67 0.7164 0.7647 0.6122 0.7723 باال  EGDI کلمبیا

 M1 177 0.2799 0.1235 0.2511 0.4652 میانه  EGDI کومور 

 M2 160 0.3786 0.3176 0.2361 0.5822 میانه  EGDI کنگو 

 خیلی باال  کاستاریکا

EGDI 

V1 56 0.7576 0.6824 0.7475 0.8428 

 MH 139 0.4457 0.4529 0.5034 0.3808 میانه  EGDI ساحل عاج 

 خیلی باال  کرواسی 

EGDI 

V1 51 0.7745 0.7529 0.7293 0.8414 

 MH 140 0.4439 0.2588 0.2514 0.8215 میانه  EGDI کوبا

 خیلی باال  قبرس

EGDI 

V3 18 0.8731 0.8706 0.9057 0.8429 

 چک جمهوری  
 

 خیلی باال 

EGDI 

V2 39 0.8135 0.7235 0.814 0.903 

جمهوری  

 دموکراتیک کره

EGDI   ک LM 187 0.2235 0.0176 0.0127 0.6402 

جمهوری  

 دموکراتیک کنگو 

EGDI  میانه M1 184 0.258 0.1294 0.1144 0.5303 

 خیلی باال  دانمار  

EGDI 

VH 1 0.9758 0.9706 0.9979 0.9588 
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 M1 179 0.2728 0.2235 0.2531 0.3418 میانه  EGDI جیبوتی

 H2 99 0.6013 0.4471 0.6871 0.6698 باال  EGDI دومینیکا

 دومنیکن 
 

EGDI  باال H3 82 0.6782 0.7647 0.5279 0.7419 

 HV 74 0.7015 0.8118 0.5133 0.7793 باال  EGDI اکوادور 

 H1 111 0.5527 0.5706 0.4683 0.6192 باال  EGDI مصر 

 H2 107 0.5697 0.5765 0.5085 0.6242 باال  EGDI السالوادور 

 استوایی 

 گینه 

EGDI  میانه M1 185 0.2507 0.0647 0.1327 0.5547 

 L1 192 0.1292 0.0118 0 0.3759 ک   EGDI اریتره 

 خیلی باال  استونی 

EGDI 

VH 3 0.9473 0.9941 0.9212 0.9266 

 MH 128 0.4938 0.4882 0.3539 0.6392 میانه  EGDI اسواتینی

 M1 178 0.274 0.3647 0.1194 0.3378 میانه  EGDI اتیوپی 

 H3 90 0.6585 0.5059 0.6468 0.8227 باال  EGDI فیجی 

 خیلی باال  فنالند 

EGDI 

VH 4 0.9452 0.9706 0.9101 0.9549 

 خیلی باال  فرانسه

EGDI 

V3 19 0.8718 0.8824 0.8719 0.8612 

 H1 113 0.5401 0.3235 0.625 0.6719 باال  EGDI گابن

 گامبیا 
 

EGDI  میانه M1 181 0.263 0.0294 0.3967 0.363 

 HV 65 0.7174 0.5882 0.6923 0.8717 باال  EGDI گرجستان

 خیلی باال  آلمان 

EGDI 

V3 25 0.8524 0.7353 0.8856 0.9362 

 H2 101 0.596 0.6353 0.5596 0.593 باال  EGDI لنا

 خیلی باال  یونان

EGDI 

V2 42 0.8021 0.7059 81/0 0.8905 

 H2 102 0.5812 0.3412 0.5449 0.8576 باال  EGDI گرنادا 

 H1 121 0.5155 0.5118 0.4828 0.552 باال  EGDI گواتماال 

 M1 183 0.2592 0.2176 0.3008 0.2591 میانه  EGDI گینه 

 LM 186 0.2316 0.0647 0.2037 0.4265 ک   EGDI گینه بیسائو 

 MH 129 0.4909 0.4647 0.3619 0.6462 میانه  EGDI گویان

 M1 180 0.2723 0.1882 0.2449 0.3839 میانه  EGDI هائیتی

 MH 138 0.4486 0.4647 0.3244 0.5568 میانه  EGDI هندوراس 

 خیلی باال  مجارستان

EGDI 

V1 52 0.7745 0.7471 0.7255 0.8509 



 2020در سال    ایران   و   جهان   در   ی الکترونیک   دولت   توسعه   وضعیت   بر   حلیلی ت  

238 

 خیلی باال  ایسلند 

EGDI 

VH 12 0.9101 0.7941 0.9838 0.9525 

 H2 100 0.5964 0.8529 0.3515 0.5848 باال  EGDI هند

 H3 88 0.6612 0.6824 0.5669 0.7342 باال  EGDI اندونزی 

جمهوری اسالمی  

 ایران 

EGDI  باال H3 89 0.6593 0.5882 0.621 0.7686 

 M3 143 0.436 0.3353 0.537 0.4358 میانه  EGDI عراق 

 خیلی باال  ایرلند 

EGDI 

V3 27 0.8433 0.7706 81/0 9494/0 

)فلسطین   اسرائیل

 اشغالی ( 

 خیلی باال 

EGDI 

V2 30 0.8361 0.7471 0.8689 0.8924 

 خیلی باال  ایتالیا

EGDI 

V2 37 0.8231 0.8294 0.7932 0.8466 

 H1 114 0.5392 0.3882 0.5151 0.7142 باال  EGDI جامائیکا

 خیلی باال  ژاپن 

EGDI 

VH 14 0.8989 0.9059 0.9223 0.8684 

 H1 117 0.5309 0.3588 0.554 0.68 باال  EGDI اردن 

 خیلی باال  قزاقستان

EGDI 

V3 29 0.8375 0.9235 0.7024 0.8866 

 H1 116 0.5326 0.6765 0.3402 0.5812 باال  EGDI کنیا 

 M3 145 0.432 0.4941 0.1241 0.6778 میانه  EGDI کیریباتی 

 خیلی باال  کویت

EGDI 

V1 46 0.7913 0.8412 0.7858 0.747 

 H3 83 0.6749 0.6471 0.5902 0.7873 باال  EGDI قرقیزستان

 س ئوال
 

EGDI  میانه M2 167 0.3288 0.1941 0.2383 0.5539 

 خیلی باال  لتونی 

EGDI 

V1 49 0.7798 0.5824 0.8399 0.9172 

 MH 127 0.4955 0.4176 0.4123 0.6567 میانه  EGDI لبنان

 MH 135 0.4593 0.3529 0.4497 0.5753 میانه  EGDI لسوتو 

 M1 182 0.2605 0.2471 0.1411 0.3933 میانه  EGDI لیبریا

 M2 162 0.3743 0.0412 0.3459 0.7357 میانه  EGDI لیبی

 خیلی باال  لیختن اشتاین

EGDI 

V2 31 0.8359 0.6588 1 0.8489 

 خیلی باال  لیتوانی 

EGDI 

V3 20 0.8665 0.8529 0.8249 0.9218 

 خیلی باال  لوکزامبورگ 

EGDI 

V2 33 0.8272 0.7647 0.9072 0.8097 

 M1 172 0.3095 0.2882 0.1096 0.5307 میانه  EGDI ماداگاسکار 
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 M2 165 0.348 0.4235 0.1394 0.4812 میانه  EGDI ماالوی 

 خیلی باال  مالزی 

EGDI 

V1 47 0.7892 0.8529 0.7634 0.7513 

 H2 105 0.574 0.4353 0.5981 0.6886 باال  EGDI مالدیو 

 M2 171 0.3097 0.3471 0.3546 0.2274 میانه  EGDI مالی

 خیلی باال  مالت

EGDI 

V3 22 0.8547 0.8118 0.9232 0.829 

 مارشال 

 جزایر 

EGDI  میانه M3 156 0.4055 0.3412 0.1247 0.7506 

 M1 176 0.282 0.1 0.3886 0.3575 میانه  EGDI موریتانی 

 HV 63 0.7196 0.7 0.6677 0.7911 باال  EGDI موریس 

 HV 61 0.7291 0.8235 0.591 0.7727 باال  EGDI مکزیک 

 میکرونزی 
 

EGDI  میانه M2 161 0.3779 0.3529 0.1061 0.6747 

 HV 64 0.7177 0.4706 0.8639 0.8187 باال  EGDI موناکو 

 H3 92 0.6497 0.5294 0.6135 0.8063 باال  EGDI مغولستان 

 H3 75 0.7006 0.5412 0.7366 0.8239 باال  EGDI مونته نگرو 

 H2 106 0.5729 0.5235 0.58 0.6152 باال  EGDI مراکش 

 M2 163 0.3564 0.5176 0.1293 0.4222 میانه  EGDI موزامبیک 

 M3 146 0.4316 0.2588 0.5234 0.5125 میانه  EGDI میانمار

 H2 104 0.5747 0.5235 0.5447 0.6558 باال  EGDI نامیبیا 

 M3 154 0.415 0.1706 0.4738 0.6006 میانه  EGDI نائورو 

 MH 132 0.4699 0.4 0.4691 0.5405 میانه  EGDI نپال

 خیلی باال  هلند

EGDI 

VH 10 0.9228 0.9059 0.9276 0.9349 

 خیلی باال  نیوزلند 

EGDI 

VH 8 0.9339 0.9294 0.9207 0.9516 

 H1 123 0.5139 0.5471 0.3812 0.6133 باال  EGDI نیکاراگوئه 

 L3 188 0.1661 0.2941 0.0737 0.1304 ک   EGDI نیجر

 MH 141 0.4406 0.5176 0.3534 0.4507 میانه  EGDI نیجریه

 شمال 

 م دونیه

EGDI  باال HV 72 0.7083 0.7412 0.6442 0.7395 

 خیلی باال  نروژ 

EGDI 

VH 13 0.9064 0.8765 0.9034 0.9392 

 خیلی باال  عمان 

EGDI 

V1 50 0.7749 0.8529 0.6967 0.7751 

 M3 153 0.4183 0.6294 0.2437 0.3818 میانه  EGDI پاکستان
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پاالئو  EGDI باال H1 125 0.5109 0.2765 0.3745 0.8816

پاناما EGDI باال H3 84 0.6715 0.6235 0.6488 0.7421

پاپوآ نو 

گینه 

EGDI میانه M1 175 0.2827 0.2235 0.1233 0.5013

پاراگوئه EGDI باال H2 93 0.6487 0.7059 0.5435 0.6968

پرو  EGDI باال HV 71 0.7083 0.7529 0.578 0.794

فیلیپین  EGDI باال H3 77 0.6892 0.7294 0.5838 0.7544

لهستان خیلی باال 

EGDI

V3 24 0.8531 0.8588 0.8005 0.9001

کشور پرتغال  خیلی باال 

EGDI

V2 35 0.8255 0.8353 0.7948 0.8463

قطر EGDI باال HV 66 0.7173 0.6588 0.8233 0.6698

جمهوری کره  

جنوبی 

خیلی باال 

EGDI

VH 2 0.956 1 0.9684 0.8997

جمهوری 

مولداوی 

EGDI باال H3 79 0.6881 0.7529 0.5683 0.7432

رومانی  خیلی باال 

EGDI

V1 55 0.7605 0.7235 0.7586 0.7995

فدراسیون روسیه   خیلی باال 

EGDI

V2 36 0.8244 0.8176 0.7723 0.8833

رواندا  EGDI میانه MH 130 0.4789 0.6176 2929/0 0.5261

سنت کیتس و

نویس

EGDI باال H2 95 0.6352 0.3941 0.708 0.8035

سنت لوسیا  EGDI باال H1 112 0.5444 0.3824 0.5302 0.7205

وینسنت  سنت 

و گرنادین ها 

EGDI باال H2 109 0.5605 0.4706 0.4894 0.7214

ساموآ  EGDI میانه M3 149 0.4219 0.2647 0.2596 0.7414

سان مارینو  EGDI باال H2 96 0.6175 0.2824 0.8153 0.7549

سائو توم و 

پرنسیپ 

EGDI میانه M3 155 0.4074 0.2471 0.3015 0.6736

سعودی عربستان   خیلی باال 

EGDI

V2 43 0.7991 0.6882 0.8442 0.8648

سنگال  EGDI میانه M3 150 0.421 0.4941 0.4358 0.3332

صربستان EGDI باال HV 58 0.7474 0.7941 0.62 0.828

سیشل EGDI باال H3 76 0.692 0.6176 0.6925 0.766

سیرا لئون  EGDI میانه M1 174 2929/0 0.3059 0.259 0.3144

سنگاپور  خیلی باال 

EGDI

VH 11 0.915 0.9647 0.8899 0.8904



 : جداول رتبه بندی کشورها    2پیوست 

 

 

 

 خیلی باال  اسلواکی 

EGDI 

V1 48 0.7817 0.7176 0.7988 0.8286 

 خیلی باال  اسلوونی 

EGDI 

V3 23 0.8546 0.8529 0.7853 0.9256 

 سلیمان 

 جزایر 

EGDI  میانه M2 166 0.3442 0.3235 0.2106 0.4985 

 L2 191 0.1293 0.2941 0.0939 0 ک   EGDI سومالی 

 H3 78 0.6891 0.7471 0.5832 0.7371 باال  EGDI آفری ای جنوبی 

 L1 193 0.0875 0 0.0652 0.1973 ک   EGDI سودان جنوبی 

 خیلی باال  اسپانیا

EGDI 

V3 17 0.8801 0.8882 0.8531 0.8989 

 H3 85 0.6708 0.7176 0.5289 0.766 باال  EGDI سری النکا 

 M2 170 0.3154 0.3059 0.2844 0.3559 میانه  EGDI سودان 

 H1 122 0.5154 0.2882 0.5482 0.7098 باال  EGDI سورینام 

 خیلی باال  سوئد 

EGDI 

VH 6 0.9365 0.9 0.9625 0.9471 

 خیلی باال  سوئیس

EGDI 

V3 16 0.8907 0.8294 0.9482 0.8946 

 MH 131 0.4763 0.5412 0.3804 0.5073 میانه  EGDI سوریه 

 MH 133 0.4649 0.3176 0.3496 0.7274 میانه  EGDI تاجیکستان

 خیلی باال  تایلند

EGDI 

V1 57 0.7565 0.7941 0.7004 0.7751 

 MH 134 0.4649 0.4412 0.3935 0.5599 میانه  EGDI لسته  - تیمور

 M3 147 0.4302 0.5 0.2532 0.5373 میانه  EGDI توگو 

 H2 108 0.5616 0.3765 0.48 0.8283 باال  EGDI تونگا 

 ترینیداد و 

 توباگو

EGDI  باال H3 81 0.6785 0.6118 0.6803 0.7434 

 H3 91 0.6526 0.6235 0.6369 0.6974 باال  EGDI تونس

 خیلی باال  ترکیه 

EGDI 

V1 53 0.7718 0.8588 0.628 0.8287 

 M2 158 0.4034 0.1765 0.3555 0.6783 میانه  EGDI ترکمنستان

 M3 151 0.4209 0.3 0.2807 0.6821 میانه  EGDI تووالو 

 MH 137 0.4499 0.5824 0.2278 0.5395 میانه  EGDI اوگاندا 

 HV 69 0.7119 0.6824 0.5942 0.8591 باال  EGDI اوکراین 

امارات متحده  

 عربی 

 خیلی باال 

EGDI 

V3 21 0.8555 0.9 0.9344 0.732 
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بریتانیا ) 

انگلستان و ایرلند  

 شمالی ( 

 خیلی باال 

EGDI 

VH 7 0.9358 0.9588 0.9195 0.9292 

 M3 152 0.4206 0.5529 0.243 0.4659 میانه  EGDI تانزانیا

ایاالت متحده 

 آمریکا 

 خیلی باال 

EGDI 

VH 9 0.9297 0.9471 0.9182 0.9239 

 خیلی باال  اروگوئه 

EGDI 

V3 26 0.85 0.8412 0.8574 0.8514 

 H3 87 0.6665 0.7824 0.4736 0.7434 باال  EGDI ازبکستان 

 M3 142 0.4403 0.3353 0.3845 0.6012 میانه  EGDI وانواتو 

 ونزوئال ، 
 

EGDI  باال H1 118 0.5268 0.3176 0.482 0.7807 

 H3 86 0.6667 0.6529 0.6694 0.6779 باال  EGDI ویتنام

 M1 173 0.3045 0.3235 0.1757 0.4142 میانه  EGDI یمن

 M3 148 0.4242 0.2588 0.3394 0.6745 میانه  EGDI زامبیا

 H1 126 0.5019 0.5235 0.3688 0.6135 باال  EGDI زیمبابوه 

1 

 

 

 

 گروه بندی های منطقه ای و اقتصادی شاخص توسعه دولت الکترونیکی: 2جدول پیوست 
(EGDI) 

 شاخص   EGDI منط ه / گروه بندی

 خدمات آنالین

 شاخص  

 زیرساخت ارتباطات از راه دور 

 شاخص  

 سرمایه انسانی 

 0.4874 0.3165 0.3704 0.3914 آفری ا 

 0.7453 0.5763 0.5808 0.6341 قاره آمریکا 

 0.6977 0.5893 0.6249 0.6373 آسیا

 0.8691 0.8162 0.7655 0.817 اروپا 

 0.7295 0.3851 0.4172 0.5106 اقیانوسیه

 0.688 0.5464 0.562 0.5988 جهان 

 0.4348 0.2523 0.3289 0.3387 کشورهای کمتر توسعه یافته

محصور در  کشورهای درحال توسعه 

 خشکی  

0.4682 0.4693 0.3748 0.5604 

 0.6996 0.4607 0.4161 0.5255 کشورهای کوچک در حال توسعه جزیره 

 شاخص   EGDI سط  درآمد 

 آنالینخدمات 

 شاخص  

 زیرساخت ارتباطات از راه دور 

 شاخص  

 سرمایه انسانی 

 0.862 0.8301 0.7663 0.8195 درآمد باال 

 0.7478 0.5618 0.5515 0.6204 باال به درآمد متوس  

 0.5895 0.4036 0.4864 0.4932  پایینبه  درآمد متوس  

 0.3967 0.1984 0.3112 0.3021 درآمد ک  



 : جداول رتبه بندی کشورها    2پیوست 

 

 

 

 

 

 

 TIIزیرساخت ارتباطات از راه دور رتبه بندی کشور ها در شاخص : 3پیوست جدول 

  شاخص زیرساخت  کشور 

 ارتباطات از راه دور 
(TII) 

اشترا  تلفن همراه همراه به  

 نفر   100ازای هر  

درصد افراد  

  کننده    تفاده اس 

 از 

 اینترنت 

 ثابت اشترا  پهن باند  

 سی  ( با    ) 

 نفر   100هر  به ازای  

باند  اشترا  پهن  

 سی  ( بی    )   موبابل 

 نفر   100هر  به ازای  

 82/18 0.04 13.5 59.12 0.1762 افغانستان

 79/62 12.56 71.85 94.18 0.5785 آلبانی

 81.65 7.26 49.04 111.66 0.5787 الجزایر 

 60.44 31/46 91.57 107.28 0.8372 آندورا 

 18.89 0.36 14.34 43.13 0.1364 آنگوال 

 50.3 9.43 76 120 0.6176 باربودا آنتیگوا و 

 80.65 19.1 74.29 120 0.7265 آرژانتین

 75.87 11.77 64.74 120 0.6536 ارمنستان

 120 30.69 86.55 113.58 0.8825 استرالیا

 95/87 28.35 87.48 120 0.824 اتریش

 59.59 01.01 79.8 103.92 0.6528 آذربایجان

 60.85 22.58 85 98.95 0.6739 باهاما

 120 11.76 98.64 120 0.8319 بحرین

 41.24 6.34 15 100.24 0.3717 بنگالدش 

 59.94 31.17 81.76 114.89 0.7523 باربادوس 

 86.34 33.87 79.13 120 0.8281 بالروس 

 75.74 39.22 88.66 99.7 0.8033 بلژیک 

 38.02 6.44 47.08 85.53 0.4079 بلیز

 19.8 0.24 20 82.38 0.2595 بنین 

 101.64 43/1 48.11 93.26 0.5367 بوتان

 بولیوی  
 

0.5184 100.82 29/44 4.44 79.87 

 بوسنی و 

 هرزگوین 

0.6295 104.13 70.12 20.87 55.38 

 77.6 1.78 47 120 0.5591 بوتسوانا 

 88.11 91/14 70.43 98.84 0.6522 برزیل 

 120 11.53 94.87 120 0.8209 برونئی دارالسالم 

 101.01 27 78/64 94/118 0.7826 بلغارستان 
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 29.91 0.07 16 97.91 0.3117 بورکینافاسو

 11.44 0.04 2.66 56.53 0.126 بوروندی 

 66.83 2.88 57.16 112.24 0.5476 کابو ورده 

 82.82 1.02 40 119.49 0.5466 کامبوج 

 14.03 0.07 23.2 73.19 0.2299 کامرون 

 76.39 96/38 91 89.58 0.7818 کانادا

 آفری ای مرکزی
 

0.038 27.41 4.34 0.01 5.32 

 96/3 0 6.5 45.12 0.089 چاد 

 91.58 17.36 82.33 120 0.7606 شیلی 

 93.46 28.54 54.3 115.53 0.7388 چین

 52.32 13.45 64.13 120 0.6122 کلمبیا

 59.95 0.18 8.48 59.94 0.2511 کومور 

 6.05 0.01 8.65 95.34 0.2361 کنگو 

 97.19 16.7 74.09 120 0.7475 کاستاریکا

 53.56 0.7 46.82 120 0.5034 ساحل عاج 

 79.45 27.13 25.29 105.58 0.7293 کرواسی 

 14.27 0.87 15/57 39/47 0.2514 کوبا

 111.2 27/36 84.43 120 0.9057 قبرس

 98.87 30.22 69/80 119.11 0.814 جمهوری چک 

 14.98 0 0 14.98 0.0127 کرهدموکراتیک جمهوری 

جمهوری دموکراتیک 

 کنگو 

0.1144 43.38 8.62 0.01 89/15 

 120 44.06 97.32 120 0.9979 دانمار  

 20.6 2.66 55.68 41.2 0.2531 جیبوتی

 91/93 16.08 69.62 79/105 0.6871 دومینیکا

 60.82 7.48 74.82 84.1 0.5279 جمهوری دومینیکن 

 69/54 11.44 57.27 92.32 0.5133 اکوادور 

 53.92 69/6 46.92 95.29 0.4683 مصر 

 54.53 7.67 33.82 120 0.5085 السالوادور 

 0.14 0.12 26.24 45.17 0.1327 گینه استوایی 

 0 0.03 31/1 20.36 0 اریتره 

 120 33.35 89.36 120 0.9212 استونی 

 91/15 0.71 47 93.53 0.3539 اسواتینی

 13.9 06/0 18.62 37.22 0.1194 اتیوپی 

 120 1.48 49.97 117.83 0.6468 فیجی 

 120 31.45 88.89 120 0.9101 فنالند 



 : جداول رتبه بندی کشورها    2پیوست 

 

 

 

 91/62 78/44 82.04 108.36 0.8719 فرانسه

 91.82 1.37 62 120 0.625 گابن

 گامبیا 
 

0.3967 120 19.84 0.19 36.76 

 73.68 21 62.72 120 0.6923 گرجستان

 82.56 41.11 89.74 120 0.8856 آلمان 

 91.75 0.21 39 120 0.5596 لنا

 81.38 37.65 95.72 115.67 81/0 یونان

 32.92 20.05 59.07 102.08 0.5449 گرنادا 

 16.45 3.14 65 118.67 0.4828 گواتماال 

 23.83 0.01 18 96.77 0.3008 گینه 

 17.72 06/0 93/3 78.99 0.2037 گینه بیسائو 

 26.38 8.37 37.33 97/82 0.3619 گویان

 29.98 0.28 32.47 57.53 0.2449 هائیتی

 32.12 3.7 31.7 79.15 0.3244 هندوراس 

 81/67 31.72 76.07 103.45 0.7255 مجارستان

 120 40.56 99.01 120 0.9838 ایسلند 

 37.5 1.34 34.45 94/86 0.3515 هند

 87.15 3.32 39.9 119.34 0.5669 اندونزی 

 68.21 11.99 70 108.46 0.621 ایران )جمهوری اسالمی(

 39.83 69/11 75 95.04 0.537 عراق 

 103.75 29.68 84.52 103.17 81/0 ایرلند 

)فلسطین اشغالی   اسرائیل

) 

0.8689 120 83.73 28.75 113.34 

 89.89 28.14 74.39 120 0.7932 ایتالیا

 51.19 9.7 55.07 101.03 0.5151 جامائیکا

 120 32.62 91.28 120 0.9223 ژاپن 

 87.62 4.01 79/66 87.62 0.554 اردن 

 77.57 13.44 78.9 120 0.7024 قزاقستان

 41.92 0.72 83/17 96.32 0.3402 کنیا 

 46/1 0.76 14.58 79/50 0.1241 کیریباتی 

 120 2.51 99.6 120 0.7858 کویت

 94.03 64/5 38 120 0.5902 قرقیزستان

 س الئو

 جمهوری دموکراتیک 

0.2383 51.86 25.51 0.64 42.01 

 120 27.28 83.58 107.35 0.8399 لتونی 

 25.25 0.14 78.18 64.5 0.4123 لبنان
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 58.98 0.27 29 113.83 0.4497 لسوتو 

 11.7 0.19 7.98 56.57 0.1411 لیبریا

 35.76 4.83 21.76 91.48 0.3459 لیبی

 120 44.08 98.1 120 1 لیختن اشتاین

 98.55 28.16 79.72 120 0.8249 لیتوانی 

 94 37.12 97.06 120 0.9072 لوکزامبورگ 

 15.6 0.1 9.8 40.57 0.1096 ماداگاسکار 

 27.21 06/0 13.78 39.01 0.1394 ماالوی 

 116.7 8.55 81.2 120 0.7634 مالزی 

 54.47 10.37 63.19 120 0.5981 مالدیو 

 30.28 0.63 13 115.08 0.3546 مالی

 104.34 43.67 81.66 120 0.9232 مالت

 0 1.72 38.7 27.56 0.1247 جزایر مارشال 

 94/52 0.3 20.8 103.71 0.3886 موریتانی 

 29/65 21.64 58.6 120 0.6677 موریس 

 97.97 14.55 77/65 95.23 0.591 مکزیک 

 میکرونزی )فدراسیون(

 (ایاالت 

0.1061 20.74 35.3 39/3 0 

 84.15 51.24 97.05 84.51 0.8639 موناکو 

 83.72 9.66 47.16 120 0.6135 مغولستان 

 73.16 25.33 71.52 120 0.7366 مونته نگرو 

 59.09 31/1 64.8 120 0.58 مراکش 

 15.07 0.24 10 47.72 0.1293 موزامبیک 

 69/92 0.24 30.68 113.84 0.5234 میانمار

 73.38 2.53 51 112.7 0.5447 نامیبیا 

 37.83 9.5 57 94.58 0.4738 نائورو 

 47.52 2.82 34 120 0.4691 نپال

 90.85 43.42 71/94 120 0.9276 هلند

 114.46 34.72 90.81 120 0.9207 نیوزلند 

 18.67 2.98 27.86 115.1 0.3812 نیکاراگوئه 

 93/3 0.04 5.25 64/40 0.0737 نیجر

 30.68 0.04 42 88.18 0.3534 نیجریه

 64.72 20.55 79.17 94.53 0.6442 م دونیه شمالی 

 99.18 41.34 96.49 107.17 0.9034 نروژ 

 85.17 8.74 80.19 120 0.6967 عمان 

 29.19 0.85 15.51 72.56 0.2437 پاکستان

 0 93/6 97/26 120 0.3745 پاالئو 



 : جداول رتبه بندی کشورها    2پیوست 

 

 

 

 79.15 93/12 87/57 120 0.6488 پاناما

 10.87 0.21 11.21 47.62 0.1233 پاپوآ گینه نو

 57.67 4.61 64.99 106.95 0.5435 پاراگوئه

 65.66 7.35 52.54 120 0.578 پرو 

 68.44 68/3 60.05 120 0.5838 فیلیپین 

 120 13.13 77.54 120 0.8005 لهستان

 73.84 36.9 74.66 115.63 0.7948 پرتغال 

 120 63/9 99.65 120 0.8233 قطر

 113.62 41.6 96.02 120 0.9684 جنوبی جمهوری کره

 53.51 38/15 76.12 88.01 0.5683 جمهوری مولداوی 

 97.87 26.06 68/70 25/116 0.7586 رومانی 

 28/87 22 80.86 120 0.7723 فدراسیون روسیه 

 39.01 06/0 21.77 78.85 2929/0 رواندا 

 69.92 16.65 80.71 120 0.708 سنت کیتس و نویس

 42.51 17.74 50.82 101.68 0.5302 سنت لوسیا 

 سنت وینسنت و 

 گرنادین ها 

0.4894 96.07 39/22 22.33 53.95 

 26.16 0.87 33.61 58/63 0.2596 ساموآ 

 120 31.18 60.18 112.86 0.8153 سان مارینو 

 33.54 0.74 29.93 77.06 0.3015 سائوتومه و پرینسیپ

 111.09 20.24 93.31 120 0.8442 عربستان سعودی 

 42.12 0.82 46 104.45 0.4358 سنگال 

 66.02 63/17 73.36 95.78 0.62 صربستان

 80.52 29/20 77/58 120 0.6925 سیشل

 25.83 0 9 88.47 0.259 سیرا لئون 

 120 97.97 88.17 120 0.8899 سنگاپور 

 98/85 27.65 80.66 120 0.7988 اسلواکی 

 77.67 29.49 79.75 118.67 0.7853 اسلوونی 

 5/17 0.23 11.92 73.83 0.2106 جزایر سلیمان 

 2.45 0.67 2 50.99 0.0939 سومالی 

 77.49 1.92 56.17 120 0.5832 آفری ای جنوبی 

 6 0 7.98 33.46 0.0652 سودان جنوبی 

 48.98 32.5 86.11 99/115 0.8531 اسپانیا

 65.04 7.27 34.11 120 0.5289 سری النکا 

 32.43 0.08 30.87 72.01 0.2844 سودان 

 09/42 12.7 48.95 120 0.5482 سورینام 
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 120 39.85 92.14 120 0.9625 سوئد 

 99.44 46.42 89.69 120 0.9482 سوئیس

 16.5 7.84 34.25 101.09 0.3804 جمهوری عربی سوریه

 22.83 0.07 21.96 111.53 0.3496 تاجیکستان

 104.67 24/13 56.82 120 0.7004 تایلند

 31.61 0.05 27.49 115.81 0.3935 لسته  - تیمور

 32 0.33 12.36 77.89 0.2532 توگو 

 65.14 2.44 25/41 104.59 0.48 تونگا 

 40.68 24.54 77.33 120 0.6803 ترینیداد و توباگو 

 76.08 8.77 64.19 120 0.6369 تونس

 74.2 28/16 71.04 97.3 0.628 ترکیه 

 15.3 09/0 21.25 120 0.3555 ترکمنستان

 0 96/3 49.32 70.36 0.2807 تووالو 

 33.61 0.02 71/23 57.27 0.2278 اوگاندا 

 47.16 12.8 62.55 120 0.5942 اوکراین 

 120 31.4 98.45 120 0.9344 امارات متحده عربی 

 بریتانیای کبیر )

 انگلیس و 

 ( ایرلند شمالی

0.9195 118.37 94.9 39.6 98.54 

 جمهوری متحد

 تانزانیا

0.243 77.24 25 1.53 9.1 

 ایاالت متحده

 آمریکا 

0.9182 120 27/87 33.8 120 

 120 28.34 74.77 120 0.8574 اروگوئه 

 62.36 12.7 55.2 71.52 0.4736 ازبکستان 

 65.07 1.61 25.72 91/85 0.3845 وانواتو 

 54.53 9.02 72 71.77 0.482 ونزوئال ، بولیواری 

 71.89 13.6 70.35 120 0.6694 ویتنام

 5.99 1.36 26.72 68/53 0.1757 یمن

 63/56 0.25 14.3 89.16 0.3394 زامبیا

 51.67 41/1 27.06 89.4 0.3688 زیمبابوه 

 

 

کالن  LOSI  (100توسعه خدمات آنالین محلی   رتبه بندی کشور ها در شاخص: 4جدول پیوست 
 شهر جهان(

 LOSI شهر 
 

 منط ه  کشور   LOSI سط   LOSI رتبه 

 1 0.9625 مادرید 
 

 اروپا  اسپانیا سط  بسیار باال 
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نیویور  0.9125 2 باال سط  بسیار  ایاالت متحده آمریکا  قاره آمریکا 

تالین 0.8625 3 سط  بسیار باال  استونی  اروپا 

پاریس  0.85 4 سط  بسیار باال  فرانسه اروپا 

استکهل  0.85 4 سط  بسیار باال  سوئد  اروپا 

مسکو  0.8125 6 سط  بسیار باال  فدراسیون روسیه  اروپا 

بوگوتا 0.8 7 سط  بسیار باال  کلمبیا قاره آمریکا 

بوینس آیرس  0.8 7 سط  بسیار باال  آرژانتین قاره آمریکا 

برلین 0.775 9 سط  بسیار باال  آلمان  اروپا 

سئول  0.775 9 سط  بسیار باال  جنوبی جمهوری کره آسیا

شانگهای  0.775 9 سط  بسیار باال  چین آسیا

استانبول  0.7625 12 سط  بسیار باال  ترکیه  آسیا

لندن 0.7625 12 سط  بسیار باال  بریتانیای کبیر  اروپا 

رم  0.7625 12 سط  بسیار باال  ایتالیا اروپا 

سائو پائولو  0.7375 15 سط  باال  برزیل  قاره آمریکا 

بروکسل 0.725 16 سط  باال  بلژیک  اروپا 

دبی 0.725 16 سط  باال  امارات متحده عربی  آسیا

تورنتو  0.725 16 سط  باال  کانادا قاره آمریکا 

هلسینکی  0.7125 19 سط  باال  فنالند  اروپا 

مکزیکوسیتی  0.6375 20 سط  باال  مکزیک  قاره آمریکا 

ورشو  0.6125 21 سط  باال  لهستان اروپا 

آمستردام  0.6 22 سط  باال  هلند اروپا 

پراگ  0.6 22 سط  باال  جمهوری چک  اروپا 

توکیو 0.575 24 سط  باال  ژاپن  آسیا

سیدنی 0.575 24 سط  باال  استرالیا اقیانوسیه

ژوهانسبورگ  0.55 26 سط  باال  آفری ای جنوبی  آفری ا 

لیسبون 0.55 26 سط  باال  پرتغال  اروپا 

آتن 0.525 28 سط  باال  یونان اروپا 

آلماتی 0.5125 29 سط  باال  قزاقستان آسیا

کواالالمپور  0.5125 29 سط  باال  مالزی  آسیا

ریاض  0.4875 31 سط  میانی عربستان سعودی  آسیا

وین 0.4875 31 سط  میانی اتریش اروپا 

بوداپست  0.475 33 سط  میانی مجارستان اروپا 

بمبئی 0.475 33 سط  میانی هند آسیا

گوایاکویل  0.4625 35 میانیسط   اکوادور  قاره آمریکا 

نایروبی  0.4625 35 سط  میانی کنیا  آفری ا 

سانتو دومینگو  0.4625 35 سط  میانی جمهوری دومینیکن  قاره آمریکا 
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 38 0.45 کابل
 

 آسیا افغانستان سط  میانی

 39 0.4375 بانکو  
 

 آسیا تایلند سط  میانی

 40 0.4125 لیما
 

 آمریکا قاره  پرو  سط  میانی

 40 0.4125 تونس
 

 آفری ا  تونس سط  میانی

 42 0.4 بلگراد 
 

 اروپا  صربستان سط  میانی

 42 0.4 کلمبو 
 

 آسیا سری النکا  سط  میانی

 0.4 هوشی مین
 

42 
 

 آسیا ویتنام سط  میانی

 0.4 الگوس 
 

42 
 

 آفری ا  نیجریه سط  میانی

 0.4 سانتیاگو
 

42 
 

 آمریکا قاره  شیلی  سط  میانی

 0.3875 امان 
 

47 
 

 آسیا اردن  سط  میانی

 0.3875 جاکارتا
 

47 
 

 آسیا اندونزی  سط  میانی

 0.3625 الپاز 
 

49 
 

 قاره آمریکا  بولیوی )دولت متکثر( سط  میانی

 0.35 قاهره
 

50 
 

 آفری ا  مصر  سط  میانی

 0.35 کی  
 

50 
 

 اروپا  اوکراین  سط  میانی

 0.325 شهر گواتماال 
 

52 
 

 قاره آمریکا  گواتماال  سط  میانی

 0.3125 بخارست
 

53 
 

 اروپا  رومانی  سط  میانی

 0.3 آدیس آبابا
 

54 
 

 آفری ا  اتیوپی  سط  میانی

 0.3 کازابالنکا
 

54 
 

 آفری ا  مراکش  سط  میانی

 0.2875 الجزایر 
 

56 
 

 آفری ا  الجزایر  سط  میانی

 0.2875 لواندا 
 

56 
 

 آفری ا  آنگوال  سط  میانی

 0.2875 تاشکند
 

56 
 

 آسیا ازبکستان  سط  میانی

 0.275 کاتماندو
 

59 
 

 آسیا نپال سط  میانی

 0.275 کیگالی
 

59 
 

 آفری ا  رواندا  سط  میانی

 0.2625 دوشنبه
 

61 
 

 آسیا تاجیکستان سط  میانی

 0.2625 هراره 
 

61 
 

 آفری ا  زیمبابوه  سط  میانی

 0.2625 لوساکا 
 

61 
 

 آفری ا  زامبیا میانیسط  

 0.225 آبیدجان
 

64 
 

 آفری ا  ساحل عاج  سط  پایین

 0.225 باکو
 

64 
 

 آسیا آذربایجان سط  پایین

 0.2125 دارالسالم 
 

66 
 

 آفری ا  تانزانیا سط  پایین

 0.2125 کراچی 
 

66 
 

 آسیا پاکستان سط  پایین

 0.2125 مینسک
 

66 
 

 اروپا  بالروس  سط  پایین

 0.2 مانیل
 

69 
 

 آسیا فیلیپین  سط  پایین

 0.1875 هاوانا 
 

70 
 

 قاره آمریکا  کوبا سط  پایین

 0.1875 یانگون 
 

70 
 

 آسیا میانمار سط  پایین

 0.175 بغداد 
 

72 
 

 آسیا عراق  سط  پایین

 0.175 کامپاال
 

72 
 

 آفری ا  اوگاندا  سط  پایین

 0.1625 کاراکاس 
 

74 
 

 قاره آمریکا  بولیواری ونزوئال ، جمهوری  سط  پایین
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 0.15 داکا 
 

75 
 

 آسیا بنگالدش  سط  پایین

 0.15 تهران 
 

75 
 

 آسیا ایران )جمهوری اسالمی( سط  پایین

 0.1375 دمشق 
 

77 
 

 آسیا جمهوری عربی سوریه سط  پایین

 0.125 پنوم پن 
 

78 
 

 آسیا کامبوج  سط  پایین

 0.125 تگوسیگالپا
 

78 
 

 آمریکا قاره  هندوراس  سط  پایین

 0.1125 آنتاناناریوو
 

80 
 

 آفری ا  ماداگاسکار  سط  پایین

 0.1 اواگادوگو 
 

81 
 

 آفری ا  بورکینافاسو سط  پایین

 0.0875 پورتو مورسبی 
 

82 
 

 اقیانوسیه پاپوآ گینه نو سط  پایین

 0.0875 کوماسی 
 

82 
 

 آفری ا  لنا سط  پایین

 0.0625 پورتو نوو 
 

84 
 

 آفری ا  بنین  سط  پایین

 0.0625 بوجومبورا 
 

84 
 

 آفری ا  بوروندی  سط  پایین

 0.05 لیلونگو 
 

86 
 

 آفری ا  ماالوی  سط  پایین

 
 

 

 EPIمشارکت الکترونیکی رتبه بندی کشور ها در شاخص : 5جدول پیوست 

امتیاز مشارکت   کشور  رتبه بندی 

 الکترونیکی 

 درصد مرحله یک  درصد استفاده  EPI  سط  

اطالعات  ) 

 الکترونیکی( 

 درصد مرحله دو 

)مشاوره  

 الکترونیکی( 

 درصد مرحله سه 

)رای گیری  

 الکترونیکی( 

 ٪9.09 ٪52.38 ٪53.70 ٪47.67 میانه EPI 0.4643 افغانستان 118

 ٪36.36 ٪95.24 ٪90.74 ٪84.88 بسیار باال  EPI 0.8452 آلبانی 36

 ٪9.09 ٪19.05 ٪18.52 ٪17.44 ک   EPI 0.1548 الجزایر  183

 ٪18.18 ٪23.81 ٪70.37 ٪52.33 باال  EPI 0.5119 آندورا  106

 ٪45.45 ٪42.86 ٪48.15 ٪46.51 میانه EPI 0.4524 آنگوال  122

 ٪27.27 ٪28.57 ٪62.96 50.00 میانه EPI 0.4881 آنتیگوا و باربودا  114

 ٪54.55 ٪95.24 ٪88.89 ٪86.05 بسیار باال  EPI 0.8571 آرژانتین 29

 ٪72.73 ٪66.67 ٪79.63 ٪75.58 بسیار باال  EPI 0.75 ارمنستان 57

 ٪90.91 ٪95.24 ٪98.15 ٪96.51 بسیار باال  EPI 0.9643 استرالیا 9

 100.00 ٪90.48 100.00 ٪97.67 بسیار باال  EPI 0.9762 اتریش 6

 ٪27.27 ٪57.14 ٪83.33 ٪69.77 باال  EPI 0.6905 آذربایجان 73

 ٪54.55 ٪61.90 ٪64.81 ٪62.79 باال  EPI 0.619 باهاما 85

 ٪72.73 ٪76.19 ٪79.63 ٪77.91 بسیار باال  EPI 0.7738 بحرین 51

 ٪27.27 ٪61.90 ٪62.96 ٪58.14 باال  EPI 0.5714 بنگالدش  95

 ٪54.55 ٪61.90 ٪61.11 ٪60.47 باال  EPI 0.5952 باربادوس  90

 ٪45.45 ٪57.14 ٪88.89 ٪75.58 بسیار باال  EPI 0.75 بالروس  57

 ٪45.45 ٪42.86 ٪79.63 ٪66.28 باال  EPI 0.6548 بلژیک  77
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 ٪0.00 ٪33.33 ٪37.04 ٪31.40 میانه EPI 0.2976 بلیز 163

 ٪18.18 ٪42.86 ٪68.52 ٪55.81 باال  EPI 0.5476 بنین  100

 ٪54.55 ٪57.14 ٪68.52 ٪63.95 باال  EPI 0.631 بوتان 82

 بولیوی   90
 

0.5952 EPI  9.09 ٪47.62 ٪75.93 ٪60.47 باال٪ 

 بوسنی و  87

 هرزگوین 

0.6071 EPI  36.36 ٪52.38 ٪70.37 ٪61.63 باال٪ 

 ٪0.00 ٪33.33 ٪48.15 ٪38.37 میانه EPI 0.369 بوتسوانا  137

 ٪54.55 100.00 ٪94.44 ٪90.70 بسیار باال  EPI 0.9048 برزیل  18

 ٪9.09 ٪52.38 ٪66.67 ٪55.81 باال  EPI 0.5476 دارالسالم برونئی  100

 ٪90.91 ٪80.95 ٪92.59 ٪89.53 بسیار باال  EPI 0.8929 بلغارستان  23

 ٪18.18 ٪23.81 ٪70.37 ٪52.33 باال  EPI 0.5119 بورکینافاسو 106

 ٪9.09 ٪19.05 ٪46.30 ٪34.88 میانه EPI 0.3333 بوروندی  148

 ٪9.09 ٪57.14 ٪44.44 ٪43.02 میانه EPI 0.4167 کابو ورده  129

 ٪9.09 ٪33.33 ٪53.70 ٪43.02 میانه EPI 0.4167 کامبوج  129

 ٪27.27 ٪23.81 ٪53.70 ٪43.02 میانه EPI 0.4167 کامرون  129

 100.00 ٪95.24 ٪92.59 ٪94.19 بسیار باال  EPI 0.9405 کانادا 16

 ٪0.00 ٪14.29 ٪20.37 ٪28/16 ک   EPI 0.1429 آفری ای مرکزی 184

 ٪0.00 ٪14.29 ٪38.89 ٪27.91 میانه EPI 0.2619 چاد  168

 ٪72.73 ٪80.95 ٪90.74 ٪86.05 بسیار باال  EPI 0.8571 شیلی  29

 ٪90.91 100.00 ٪96.30 ٪96.51 بسیار باال  EPI 0.9643 چین 9

 ٪63.64 ٪85.71 ٪92.59 ٪87.21 بسیار باال  EPI 0.869 کلمبیا 27

 ٪0.00 ٪9.52 ٪18.52 ٪13.95 ک   EPI 0.119 کومور  185

 ٪0.00 ٪19.05 ٪38.89 ٪29.07 میانه EPI 0.2738 کنگو  166

 ٪36.36 ٪66.67 ٪72.22 ٪66.28 باال  EPI 0.6548 کاستاریکا 77

 ٪9.09 ٪52.38 ٪44.44 ٪41.86 میانه EPI 0.4048 ساحل عاج  133

 ٪90.91 ٪80.95 ٪92.59 ٪89.53 بسیار باال  EPI 0.8929 کرواسی  23

 ٪18.18 ٪33.33 ٪42.59 ٪37.21 میانه EPI 0.3571 کوبا 142

 100.00 ٪90.48 ٪96.30 ٪95.35 بسیار باال  EPI 0.9524 قبرس 14

 ٪45.45 ٪66.67 ٪81.48 ٪73.26 باال  EPI 0.7262 جمهوری چک  65

 ٪0.00 ٪0.00 ٪9.26 ٪5.81 ک   EPI 0.0357 کرهدموکراتیک جمهوری  189

جمهوری دموکراتیک  179

 کنگو 

0.2024 EPI   0.00 ٪9.52 ٪31.48 ٪22.09 ک٪ 

 ٪81.82 ٪95.24 100.00 ٪96.51 بسیار باال  EPI 0.9643 دانمار   9

 ٪0.00 ٪19.05 ٪29.63 ٪23.26 ک   EPI 0.2143 جیبوتی 175

 ٪18.18 ٪33.33 ٪42.59 ٪37.21 میانه EPI 0.3571 دومینیکا 142

 ٪36.36 ٪71.43 ٪88.89 ٪77.91 بسیار باال  EPI 0.7738 جمهوری دومینیکن  51

 ٪72.73 ٪76.19 ٪83.33 ٪80.23 بسیار باال  EPI 0.7976 اکوادور  49
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 ٪27.27 ٪52.38 ٪57.41 ٪52.33 باال  EPI 0.5119 مصر  106

 ٪45.45 ٪71.43 ٪72.22 ٪68.60 باال  EPI 0.6786 السالوادور  75

 ٪0.00 ٪9.52 ٪11.11 ٪9.30 ک   EPI 0.0714 گینه استوایی  188

 ٪0.00 ٪0.00 ٪3.70 ٪2.33 ک   EPI 0 اریتره  193

 100.00 100.00 100.00 100.00 بسیار باال  EPI 1 استونی  1

 ٪0.00 ٪47.62 ٪55.56 ٪46.51 میانه EPI 0.4524 اسواتینی 122

 ٪18.18 ٪33.33 ٪38.89 ٪34.88 میانه EPI 0.3333 اتیوپی  148

 ٪9.09 ٪38.10 ٪59.26 ٪47.67 میانه EPI 0.4643 فیجی  118

 ٪72.73 100.00 ٪98.15 ٪95.35 بسیار باال  EPI 0.9524 فنالند  14

 ٪81.82 ٪85.71 ٪94.44 ٪90.70 بسیار باال  EPI 0.9048 فرانسه 18

 ٪0.00 ٪23.81 ٪37.04 ٪29.07 میانه EPI 0.2738 گابن 166

 ٪0.00 ٪4.76 ٪7.41 ٪5.81 ک   EPI 0.0357 گامبیا  189

 ٪18.18 ٪57.14 ٪77.78 ٪65.12 باال  EPI 0.6429 گرجستان 80

 ٪54.55 ٪71.43 ٪81.48 ٪75.58 بسیار باال  EPI 0.75 آلمان  57

 ٪45.45 ٪57.14 ٪70.37 ٪63.95 باال  EPI 0.631 لنا 82

 ٪54.55 ٪80.95 ٪83.33 ٪79.07 بسیار باال  EPI 0.7857 یونان 50

 ٪9.09 ٪33.33 ٪40.74 ٪34.88 میانه EPI 0.3333 گرنادا  148

 ٪36.36 ٪28.57 ٪62.96 ٪51.16 باال  EPI 0.5 گواتماال  112

 ٪27.27 ٪33.33 ٪33.33 ٪32.56 میانه EPI 0.3095 گینه  158

 ٪0.00 ٪14.29 ٪11.11 ٪10.47 ک   EPI 0.0833 گینه بیسائو  187

 ٪0.00 ٪61.90 50.00 ٪46.51 میانه EPI 0.4524 گویان 122

 ٪18.18 ٪23.81 ٪25.93 ٪24.42 ک   EPI 0.2262 هائیتی 174

 ٪27.27 ٪47.62 ٪55.56 50.00 میانه EPI 0.4881 هندوراس  114

 ٪36.36 ٪52.38 ٪81.48 ٪68.60 باال  EPI 0.6786 مجارستان 75

 ٪81.82 ٪66.67 ٪81.48 ٪77.91 بسیار باال  EPI 0.7738 ایسلند  51

 ٪63.64 ٪80.95 ٪92.59 ٪86.05 بسیار باال  EPI 0.8571 هند 29

 ٪63.64 ٪66.67 ٪81.48 ٪75.58 بسیار باال  EPI 0.75 اندونزی  57

 ٪9.09 ٪42.86 ٪57.41 ٪47.67 میانه EPI 0.4643 ایران )جمهوری اسالمی( 118

 ٪18.18 ٪19.05 ٪40.74 ٪32.56 میانه EPI 0.3095 عراق  158

 ٪72.73 ٪80.95 ٪90.74 ٪86.05 بسیار باال  EPI 0.8571 ایرلند  29

)فلسطین   اسرائیل 66

 اشغالی( 

0.7143 EPI  81.82 ٪61.90 ٪74.07 ٪72.09 باال٪ 

 ٪45.45 ٪76.19 ٪92.59 ٪82.56 بسیار باال  EPI 0.8214 ایتالیا 41

 ٪9.09 ٪33.33 ٪46.30 ٪38.37 میانه EPI 0.369 جامائیکا 137

 100.00 ٪95.24 100.00 ٪98.84 بسیار باال  EPI 0.9881 ژاپن  4

 ٪9.09 ٪42.86 ٪37.04 ٪34.88 میانه EPI 0.3333 اردن  148
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 ٪27.27 100.00 ٪96.30 ٪88.37 بسیار باال  EPI 0.881 قزاقستان 26

 ٪27.27 ٪52.38 ٪70.37 ٪60.47 باال  EPI 0.5952 کنیا  90

 ٪36.36 ٪47.62 ٪64.81 ٪56.98 باال  EPI 0.5595 کیریباتی  98

 ٪72.73 ٪90.48 ٪94.44 ٪90.70 بسیار باال  EPI 0.9048 کویت 18

 ٪54.55 ٪66.67 ٪77.78 ٪72.09 باال  EPI 0.7143 قرقیزستان 66

 س الئو 175

 جمهوری دموکراتیک 

0.2143 EPI   18.18 ٪4.76 ٪31.48 ٪23.26 ک٪ 

 ٪27.27 ٪47.62 ٪70.37 ٪59.30 باال  EPI 0.5833 لتونی  93

 ٪9.09 ٪33.33 ٪40.74 ٪34.88 میانه EPI 0.3333 لبنان 148

 ٪9.09 ٪19.05 ٪48.15 ٪36.05 میانه EPI 0.3452 لسوتو  146

 ٪18.18 ٪14.29 ٪31.48 ٪25.58 ک   EPI 0.2381 لیبریا 172

 ٪9.09 ٪4.76 ٪5.56 ٪5.81 ک   EPI 0.0357 لیبی 189

 ٪27.27 ٪33.33 ٪79.63 ٪61.63 باال  EPI 0.6071 لیختن اشتاین 87

 ٪36.36 ٪66.67 ٪85.19 ٪74.42 باال  EPI 0.7381 لیتوانی  64

 ٪36.36 ٪61.90 ٪81.48 ٪70.93 باال  EPI 0.7024 لوکزامبورگ  70

 ٪0.00 ٪33.33 ٪37.04 ٪31.40 میانه EPI 0.2976 ماداگاسکار  163

 ٪9.09 ٪38.10 ٪51.85 ٪43.02 میانه EPI 0.4167 ماالوی  129

 ٪36.36 ٪80.95 ٪98.15 ٪86.05 بسیار باال  EPI 0.8571 مالزی  29

 ٪9.09 ٪42.86 ٪53.70 ٪45.35 میانه EPI 0.4405 مالدیو  126

 ٪9.09 ٪28.57 ٪40.74 ٪33.72 میانه EPI 0.3214 مالی 155

 100.00 ٪76.19 ٪83.33 ٪83.72 بسیار باال  EPI 0.8333 مالت 38

 ٪9.09 ٪23.81 ٪59.26 ٪44.19 میانه EPI 0.4286 جزایر مارشال  128

 ٪0.00 ٪9.52 ٪14.81 ٪11.63 ک   EPI 0.0952 موریتانی  186

 ٪27.27 ٪52.38 ٪77.78 ٪65.12 باال  EPI 0.6429 موریس  80

 ٪54.55 ٪85.71 ٪87.04 ٪82.56 بسیار باال  EPI 0.8214 مکزیک  41

 میکرونزی )فدراسیون( 148
 

0.3333 EPI 0.00 ٪19.05 ٪48.15 ٪34.88 میانه٪ 

 ٪18.18 ٪33.33 ٪44.44 ٪38.37 میانه EPI 0.369 موناکو  137

 ٪36.36 ٪66.67 ٪64.81 ٪61.63 باال  EPI 0.6071 مغولستان  87

 ٪18.18 ٪71.43 ٪57.41 ٪55.81 باال  EPI 0.5476 مونته نگرو  100

 ٪27.27 ٪57.14 ٪55.56 ٪52.33 باال  EPI 0.5119 مراکش  106

 ٪27.27 ٪52.38 ٪59.26 ٪53.49 باال  EPI 0.5238 موزامبیک  103

 ٪18.18 ٪19.05 ٪33.33 ٪27.91 میانه EPI 0.2619 میانمار 168

 ٪36.36 ٪47.62 ٪55.56 ٪51.16 باال  EPI 0.5 نامیبیا  112

 ٪0.00 ٪14.29 ٪29.63 ٪22.09 ک   EPI 0.2024 نائورو  179

 ٪27.27 ٪42.86 ٪38.89 ٪38.37 میانه EPI 0.369 نپال 137

 100.00 ٪95.24 ٪96.30 ٪96.51 بسیار باال  EPI 0.9643 هلند 9

 100.00 ٪95.24 100.00 ٪98.84 بسیار باال  EPI 0.9881 نیوزلند  4
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103 نیکاراگوئه  0.5238 EPI باال 53.49٪ 57.41٪ 52.38٪ 36.36٪

163 نیجر 0.2976 EPIمیانه 31.40٪ 38.89٪ 23.81٪ 9.09٪

114 نیجریه 0.4881 EPIمیانه 50.00 59.26٪ 47.62٪ 9.09٪

38 م دونیه شمالی  0.8333 EPI بسیار باال 83.72٪ 85.19٪ 80.95٪ 81.82٪

18 نروژ  0.9048 EPI بسیار باال 90.70٪ 100.00 85.71٪ 54.55٪

38 عمان  0.8333 EPI بسیار باال 83.72٪ 81.48٪ 90.48٪ 81.82٪

103 پاکستان 0.5238 EPI باال 53.49٪ 57.41٪ 52.38٪ 36.36٪

155 پاالئو  0.3214 EPIمیانه 33.72٪ 48.15٪ 14.29٪ 0.00٪

93 پاناما 0.5833 EPI باال 59.30٪ 70.37٪ 52.38٪ 18.18٪

175 پاپوآ گینه نو 0.2143 EPI ک 23.26٪ 33.33٪ 4.76٪ 9.09٪

57 پاراگوئه 0.75 EPI بسیار باال 75.58٪ 77.78٪ 80.95٪ 54.55٪

55 پرو  0.7619 EPI بسیار باال 76.74٪ 85.19٪ 80.95٪ 27.27٪

57 فیلیپین  0.75 EPI بسیار باال 75.58٪ 90.74٪ 57.14٪ 36.36٪

9 لهستان 0.9643 EPI بسیار باال 96.51٪ 96.30٪ 95.24٪ 100.00

41 پرتغال  0.8214 EPI بسیار باال 82.56٪ 90.74٪ 80.95٪ 45.45٪

77 قطر 0.6548 EPI باال 66.28٪ 68.52٪ 71.43٪ 45.45٪

1 جنوبی جمهوری کره 1 EPI بسیار باال 100.00 100.00 100.00 100.00

55 جمهوری مولداوی  0.7619 EPI بسیار باال 76.74٪ 81.48٪ 76.19٪ 54.55٪

46 رومانی  0.8095 EPI بسیار باال 81.40٪ 90.74٪ 71.43٪ 54.55٪

27 فدراسیون روسیه  0.869 EPI بسیار باال 87.21٪ 87.04٪ 95.24٪ 72.73٪

82 رواندا  0.631 EPI باال 63.95٪ 66.67٪ 76.19٪ 27.27٪

148 سنت کیتس و نویس 0.3333 EPIمیانه 34.88٪ 35.19٪ 42.86٪ 18.18٪

134 سنت لوسیا  0.3929 EPIمیانه 40.70٪ 48.15٪ 33.33٪ 18.18٪

118 سنت وینسنت و 

گرنادین ها 

0.4643 EPIمیانه 47.67٪ 59.26٪ 33.33٪ 18.18٪

170 ساموآ  0.25 EPIمیانه 26.74٪ 27.78٪ 33.33٪ 9.09٪

158 سان مارینو  0.3095 EPIمیانه 32.56٪ 37.04٪ 33.33٪ 9.09٪

179 سائوتومه و پرینسیپ 0.2024 EPI ک 22.09٪ 22.22٪ 28.57٪ 9.09٪

66 عربستان سعودی  0.7143 EPI باال 72.09٪ 74.07٪ 80.95٪ 45.45٪

126 سنگال  0.4405 EPIمیانه 45.35٪ 57.41٪ 33.33٪ 9.09٪

41 صربستان 0.8214 EPI بسیار باال 82.56٪ 92.59٪ 71.43٪ 54.55٪

95 سیشل 0.5714 EPI باال 58.14٪ 57.41٪ 66.67٪ 45.45٪

134 سیرا لئون  0.3929 EPIمیانه 40.70٪ 51.85٪ 28.57٪ 9.09٪

6 سنگاپور  0.9762 EPI بسیار باال 97.67٪ 98.15٪ 95.24٪ 100.00

70 اسلواکی  0.7024 EPI باال 70.93٪ 75.93٪ 52.38٪ 81.82٪

29 اسلوونی  0.8571 EPI بسیار باال 86.05٪ 92.59٪ 85.71٪ 54.55٪
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 ٪0.00 ٪14.29 ٪48.15 ٪33.72 میانه EPI 0.3214 جزایر سلیمان  155

 ٪45.45 ٪9.52 ٪46.30 ٪37.21 میانه EPI 0.3571 سومالی  142

 ٪54.55 ٪57.14 ٪87.04 ٪75.58 بسیار باال  EPI 0.75 آفری ای جنوبی  57

 ٪9.09 ٪0.00 ٪5.56 ٪4.65 ک   EPI 0.0238 سودان جنوبی  192

 ٪36.36 ٪95.24 ٪90.74 ٪84.88 بسیار باال  EPI 0.8452 اسپانیا 36

 ٪45.45 ٪57.14 ٪83.33 ٪72.09 باال  EPI 0.7143 سری النکا  66

 ٪0.00 ٪23.81 ٪27.78 ٪23.26 ک   EPI 0.2143 سودان  175

 ٪0.00 ٪4.76 ٪40.74 ٪26.74 میانه EPI 0.25 سورینام  170

 ٪63.64 ٪71.43 ٪90.74 ٪82.56 بسیار باال  EPI 0.8214 سوئد  41

 ٪63.64 ٪90.48 ٪96.30 ٪90.70 بسیار باال  EPI 0.9048 سوئیس 18

 ٪18.18 ٪33.33 ٪66.67 ٪52.33 باال  EPI 0.5119 جمهوری عربی سوریه 106

 ٪45.45 ٪33.33 ٪35.19 ٪36.05 میانه EPI 0.3452 تاجیکستان 146

 ٪45.45 ٪76.19 ٪85.19 ٪77.91 بسیار باال  EPI 0.7738 تایلند 51

 ٪27.27 ٪28.57 ٪62.96 50.00 میانه EPI 0.4881 لسته- تیمور 114

 ٪36.36 ٪52.38 ٪55.56 ٪52.33 باال  EPI 0.5119 توگو  106

 ٪9.09 ٪23.81 50.00 ٪38.37 میانه EPI 0.369 تونگا  137

 ٪27.27 ٪52.38 ٪74.07 ٪62.79 باال  EPI 0.619 ترینیداد و توباگو  85

 ٪63.64 ٪76.19 ٪68.52 ٪69.77 باال  EPI 0.6905 تونس 73

 ٪81.82 ٪85.71 ٪92.59 ٪89.53 بسیار باال  EPI 0.8929 ترکیه  23

 ٪0.00 ٪4.76 ٪33.33 ٪22.09 ک   EPI 0.2024 ترکمنستان 179

 ٪0.00 ٪14.29 ٪53.70 ٪37.21 میانه EPI 0.3571 تووالو  142

 ٪27.27 ٪42.86 ٪70.37 ٪58.14 باال  EPI 0.5714 اوگاندا  95

 ٪90.91 ٪80.95 ٪79.63 ٪81.40 بسیار باال  EPI 0.8095 اوکراین  46

 ٪72.73 ٪95.24 ٪98.15 ٪94.19 بسیار باال  EPI 0.9405 امارات متحده عربی  16

و  انگلیس بریتانیای کبیر) ا 6

 ( ایرلند شمالی

0.9762 EPI  100.00 ٪95.24 ٪98.15 ٪97.67 بسیار باال 

 جمهوری متحد 98

 تانزانیا

0.5595 EPI  27.27 ٪52.38 ٪64.81 ٪56.98 باال٪ 

 ایاالت متحده 1

 آمریکا 

1 EPI  100.00 100.00 100.00 100.00 بسیار باال 

 ٪72.73 ٪76.19 ٪92.59 ٪86.05 بسیار باال  EPI 0.8571 اروگوئه  29

 ٪36.36 ٪80.95 ٪90.74 ٪81.40 بسیار باال  EPI 0.8095 ازبکستان  46

 ٪27.27 ٪38.10 ٪44.44 ٪40.70 میانه EPI 0.3929 وانواتو  134

 ٪18.18 ٪28.57 ٪25.93 ٪25.58 ک   EPI 0.2381 ونزوئال ، بولیواری  172

 ٪63.64 ٪57.14 ٪77.78 ٪70.93 باال  EPI 0.7024 ویتنام 70

 ٪18.18 ٪14.29 ٪42.59 ٪32.56 میانه EPI 0.3095 یمن 158

 ٪0.00 ٪19.05 ٪44.44 ٪32.56 میانه EPI 0.3095 زامبیا 158
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 ٪18.18 ٪42.86 ٪53.70 ٪46.51 میانه EPI 0.4524 زیمبابوه  122

 

 

 گروه بندی های منطقه ای و اقتصادی برای شاخص مشارکت الکترونیکی :6جدول پیوست 
(EPI)  

امتیاز   منط ه / گروه بندی 

مشارکت  

 الکترونیکی 

درصد   درصد استفاده  EPI  سط  

 مرحله یک 

اطالعات  ) 

 الکترونیکی( 

درصد مرحله  

 دو 

)مشاوره  

 الکترونیکی( 

 0.1599 0.3272 0.4393 0.3762 0.3613 آفری ا 

 0.3662 0.5701 0.6566 0.5983 0.5887 قاره آمریکا 

 0.4352 0.5907 0.6978 0.638 0.6294 آسیا

 0.5983 0.732 0.8497 0.7888 0.7837 اروپا 

 0.2143 0.3402 0.5463 0.4535 0.4404 اقیانوسیه

 0.366 0.5265 0.6409 0.5778 0.5677 جهان 

 0.1509 0.2807 0.5934 0.3533 0.3378 توسعه یافتهکشورهای کمتر 

محصور در  کشورهای درحال توسعه 

 خشکی 

0.481 0.4931 0.5666 0.436 0.2415 

 0.1938 0.3684 0.4228 0.4308 0.4172 کوچک در حال توسعه   جزیره های

امتیاز   سط  درآمد 

مشارکت  

 الکترونیکی 

درصد   درصد استفاده  EPI  سط  

 مرحله یک 

اطالعات  ) 

 الکترونیکی( 

درصد مرحله  

 دو 

)مشاوره  

 الکترونیکی( 

 0.6207 0.7307 0.8305 0.7793 0.774 درآمد باال 

 0.3141 0.5238 0.6379 0.5672 0.5568 میانی درآمد متوس  

 0.2648 0.44 0.4683 0.495 0.4829 پایین میانی درآمد متوس  

 0.1554 0.278 0.4138 0.3436 0.3279 درآمد ک  

 

 

 

 OGDIداده های باز دولتی رتبه بندی کشور ها در شاخص : 7ت جدول پیوس 

 منط ه  کشور 
 

 OGDI  سط   OGDIامتیاز 

 0.5042 آسیا افغانستان
 

OGDI  میانه 

 0.8969 اروپا  آلبانی
 

OGDI  باال 
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 0.1177 آفری ا  الجزایر 
 

OGDI   ک 

 0.5792 اروپا  آندورا 
 

OGDI  میانه 

 0.0344 آفری ا  آنگوال 
 

OGDI   ک 

 0.8281 قاره آمریکا  آنتیگوا و باربودا 
 

OGDI  باال 

 1.0000 قاره آمریکا  آرژانتین
 

OGDI  بسیار باال 

 0.6271 آسیا ارمنستان
 

OGDI  میانه 

 1.0000 اقیانوسیه استرالیا
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 اروپا  اتریش
 

OGDI  بسیار باال 

 0.8479 آسیا آذربایجان
 

OGDI  باال 

 0.5583 قاره آمریکا  باهاما
 

OGDI  میانه 

 0.8281 آسیا بحرین
 

OGDI  باال 

 0.5250 آسیا بنگالدش 
 

OGDI  میانه 

 0.3438 قاره آمریکا  باربادوس 
 

OGDI   ک 

 0.9656 اروپا  بالروس 
 

OGDI  باال 

 0.9313 اروپا  بلژیک 
 

OGDI  باال 

 0.0688 قاره آمریکا  بلیز
 

OGDI   ک 

 0.7104 آفری ا  بنین 
 

OGDI  میانه 

 0.6760 آسیا بوتان
 

OGDI  میانه 

 0.6958 قاره آمریکا  بولیوی )دولت چندملیتی(
 

OGDI  میانه 

 0.3927 اروپا  بوسنی و هرزگوین 
 

OGDI   ک 

 0.1865 آفری ا  بوتسوانا 
 

OGDI   ک 

 1.0000 قاره آمریکا  برزیل 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.5250 آسیا دارالسالم برونئی 
 

OGDI  میانه 

 1.0000 اروپا  بلغارستان 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.8625 آفری ا  بورکینافاسو
 

OGDI  باال 

 0.3042 آفری ا  بوروندی 
 

OGDI   ک 

 0.2354 آفری ا  کابو ورده 
 

OGDI   ک 

 0.3240 آسیا کامبوج 
 

OGDI   ک 

 0.2406 آفری ا  کامرون 
 

OGDI   ک 

 1.0000 آمریکا قاره  کانادا
 

OGDI  بسیار باال 

 0.0000 آفری ا  جمهوری آفری ای مرکزی 
 

OGDI   ک 

 0.2208 آفری ا  چاد 
 

OGDI   ک 

 0.7313 قاره آمریکا  شیلی 
 

OGDI  میانه 

 1.0000 آسیا چین
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 قاره آمریکا  کلمبیا
 

OGDI  بسیار باال 

 0.0000 آفری ا  کومور 
 

OGDI   ک 

 0.0688 آفری ا  کنگو 
 

OGDI   ک 
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 0.8135 قاره آمریکا  کاستاریکا
 

OGDI  باال 

 0.2833 آفری ا  ساحل عاج 
 

OGDI   ک 

 0.8625 اروپا  کرواسی 
 

OGDI  باال 

 0.0000 قاره آمریکا  کوبا
 

OGDI   ک 

 1.0000 آسیا قبرس
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 اروپا  جمهوری چک 
 

OGDI  بسیار باال 

 جمهوری دموکراتیک خلق 

 کره

 0.0833 آسیا
 

OGDI   ک 

 0.1521 آفری ا  جمهوری دموکراتیک کنگو 
 

OGDI   ک 

 1.0000 اروپا  دانمار  
 

OGDI  بسیار باال 

 0.0688 آفری ا  جیبوتی
 

OGDI   ک 

 0.0000 قاره آمریکا  دومینیکا
 

OGDI   ک 

 0.8333 قاره آمریکا  جمهوری دومینیکن 
 

OGDI  باال 

 0.8281 قاره آمریکا  اکوادور 
 

OGDI  باال 

 0.2896 آفری ا  مصر 
 

OGDI   ک 

 0.6958 قاره آمریکا  السالوادور 
 

OGDI  میانه 

 0.0000 آفری ا  گینه استوایی 
 

OGDI   ک 

 0.0000 آفری ا  اریتره 
 

OGDI   ک 

 1.0000 اروپا  استونی 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.4208 آفری ا  اسواتینی
 

OGDI  میانه 

 0.5729 آفری ا  اتیوپی 
 

OGDI  میانه 

 0.3240 اقیانوسیه فیجی 
 

OGDI   ک 

 1.0000 اروپا  فنالند 
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 اروپا  فرانسه
 

OGDI  بسیار باال 

 0.2000 آفری ا  گابن
 

OGDI   ک 

 0.0000 آفری ا  گامبیا )جمهوری( 
 

OGDI   ک 

 0.8625 آسیا گرجستان
 

OGDI  باال 

 1.0000 اروپا  آلمان 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.9313 آفری ا  لنا
 

OGDI  باال 

 1.0000 اروپا  یونان
 

OGDI  بسیار باال 

 0.0344 قاره آمریکا  گرنادا 
 

OGDI   ک 

 0.8135 قاره آمریکا  گواتماال 
 

OGDI  باال 

 0.4417 آفری ا  گینه 
 

OGDI  میانه 

 0.2833 آفری ا  گینه بیسائو 
 

OGDI   ک 

 0.3042 آمریکا قاره  گویان
 

OGDI   ک 

 0.1031 قاره آمریکا  هائیتی
 

OGDI   ک 
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هندوراس  قاره آمریکا  0.5729 OGDI میانه

مجارستان اروپا  0.8625 OGDI باال

ایسلند  اروپا  0.7646 OGDI میانه

هند آسیا 1.0000 OGDI  بسیار باال

اندونزی  آسیا 1.0000 OGDI  بسیار باال

)جمهوری اسالمی(ایران  آسیا 0.4073 OGDI ک

عراق  آسیا 0.0000 OGDI ک

ایرلند  اروپا  1.0000 OGDI  بسیار باال

)فلسطین اشغالی(  اسرائیل آسیا 0.7594 OGDI میانه

ایتالیا اروپا  1.0000 OGDI  بسیار باال

جامائیکا قاره آمریکا  0.3385 OGDI ک

ژاپن  آسیا 1.0000 OGDI  بسیار باال

اردن  آسیا 0.5729 OGDI میانه

قزاقستان آسیا 1.0000 OGDI  بسیار باال

کنیا  آفری ا  0.8479 OGDI باال

کیریباتی  اقیانوسیه 0.4906 OGDI میانه

کویت آسیا 0.8479 OGDI باال

قرقیزستان آسیا 0.6958 OGDI میانه

جمهوری دموکراتیک خلق الئو  آسیا 0.0000 OGDI ک

لتونی  اروپا  0.8625 OGDI باال

لبنان آسیا 0.0688 OGDI ک

لسوتو  آفری ا  0.3583 OGDI ک

لیبریا آفری ا  0.1521 OGDI ک

لیبی آفری ا  0.0000 OGDI ک

لیختن اشتاین اروپا  0.7792 OGDI میانه

لیتوانی  اروپا  0.6969 OGDI میانه

لوکزامبورگ  اروپا  0.9656 OGDI باال

ماداگاسکار  آفری ا  0.1865 OGDI ک

ماالوی  آفری ا  0.5729 OGDI میانه

مالزی  آسیا 1.0000 OGDI  بسیار باال

مالدیو  آسیا 0.1031 OGDI ک

مالی آفری ا  0.1031 OGDI ک

مالت اروپا  0.7792 OGDI میانه

جزایر مارشال  اقیانوسیه 0.4760 OGDI میانه

موریتانی  آفری ا  0.0688 OGDI ک

موریس  آفری ا  0.9313 OGDI باال

مکزیک  قاره آمریکا  1.0000 OGDI  بسیار باال



 : جداول رتبه بندی کشورها    2پیوست 

 

 

 

 0.3927 اقیانوسیه میکرونزی )ایاالت فدرال( 
 

OGDI   ک 

 0.1375 اروپا  موناکو 
 

OGDI   ک 

 0.8281 آسیا مغولستان 
 

OGDI  باال 

 0.8281 اروپا  مونته نگرو 
 

OGDI  باال 

 0.7104 آفری ا  مراکش 
 

OGDI  میانه 

 0.6906 آفری ا  موزامبیک 
 

OGDI  میانه 

 0.2354 آسیا میانمار
 

OGDI   ک 

 0.1865 آفری ا  نامیبیا 
 

OGDI   ک 

 0.1719 اقیانوسیه نائورو 
 

OGDI   ک 

 0.4698 آسیا نپال
 

OGDI  میانه 

 1.0000 اروپا  هلند
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 اقیانوسیه نیوزلند 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.2406 قاره آمریکا  نیکاراگوئه 
 

OGDI   ک 

 0.1521 آفری ا  نیجر
 

OGDI   ک 

 0.3865 آفری ا  نیجریه
 

OGDI   ک 

 0.8479 اروپا  م دونیه شمالی 
 

OGDI  باال 

 1.0000 اروپا  نروژ 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.7938 آسیا عمان 
 

OGDI  میانه 

 0.1521 آسیا پاکستان
 

OGDI   ک 

 0.5583 اقیانوسیه پاالئو 
 

OGDI  میانه 

 0.8969 قاره آمریکا  پاناما
 

OGDI  باال 

 0.2208 اقیانوسیه پاپوآ گینه نو
 

OGDI   ک 

 0.7938 قاره آمریکا  پاراگوئه
 

OGDI  میانه 

 0.9656 قاره آمریکا  پرو 
 

OGDI  باال 

 1.0000 آسیا فیلیپین 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.9313 اروپا  لهستان
 

OGDI  باال 

 1.0000 اروپا  پرتغال 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.8625 آسیا قطر
 

OGDI  باال 

 1.0000 آسیا جنوبی جمهوری کره
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 اروپا  جمهوری مولداوی 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.9313 اروپا  رومانی 
 

OGDI  باال 

 1.0000 اروپا  فدراسیون روسیه 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.6417 آفری ا  رواندا 
 

OGDI  میانه 

 0.0688 قاره آمریکا  سنت کیتس و نویس
 

OGDI   ک 

 0.6281 قاره آمریکا  سنت لوسیا 
 

OGDI  میانه 

 0.5104 قاره آمریکا  سنت وینسنت و گرنادین ها 
 

OGDI  میانه 
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 0.2208 اقیانوسیه ساموآ 
 

OGDI   ک 

 0.0000 اروپا  سان مارینو 
 

OGDI   ک 

 0.0833 آفری ا  سائوتومه و پرینسیپ
 

OGDI   ک 

 1.0000 آسیا عربستان سعودی 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.3385 آفری ا  سنگال 
 

OGDI   ک 

 0.8479 اروپا  صربستان
 

OGDI  باال 

 0.4760 آفری ا  سیشل
 

OGDI  میانه 

 0.6271 آفری ا  سیرا لئون 
 

OGDI  میانه 

 1.0000 آسیا سنگاپور 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.8625 اروپا  اسلواکی 
 

OGDI  باال 

 0.9313 اروپا  اسلوونی 
 

OGDI  باال 

 0.3042 اقیانوسیه جزایر سلیمان 
 

OGDI   ک 

 0.4208 آفری ا  سومالی 
 

OGDI  میانه 

 0.8969 آفری ا  آفری ای جنوبی 
 

OGDI  باال 

 0.0000 آفری ا  سودان جنوبی 
 

OGDI   ک 

 0.9313 اروپا  اسپانیا
 

OGDI  باال 

 0.8281 آسیا سری النکا 
 

OGDI  باال 

 0.0688 آفری ا  سودان 
 

OGDI   ک 

 0.3031 قاره آمریکا  سورینام 
 

OGDI   ک 

 1.0000 اروپا  سوئد 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.9313 اروپا  سوئیس
 

OGDI  باال 

 0.2406 آسیا جمهوری عربی سوریه
 

OGDI   ک 

 0.2896 آسیا تاجیکستان
 

OGDI   ک 

 1.0000 آسیا تایلند
 

OGDI  بسیار باال 

 0.3729 آسیا لسته- تیمور
 

OGDI   ک 

 0.2010 آفری ا  توگو 
 

OGDI   ک 

 0.2063 اقیانوسیه تونگا 
 

OGDI   ک 

 0.7104 قاره آمریکا  ترینیداد و توباگو 
 

OGDI  میانه 

 0.7938 آفری ا  تونس
 

OGDI  میانه 

 0.9313 آسیا ترکیه 
 

OGDI  باال 

 0.0000 آسیا ترکمنستان
 

OGDI   ک 

 0.4906 اقیانوسیه تووالو 
 

OGDI  میانه 

 0.8625 آفری ا  اوگاندا 
 

OGDI  باال 

 0.8969 اروپا  اوکراین 
 

OGDI  باال 

 1.0000 آسیا امارات متحده عربی 
 

OGDI  بسیار باال 

 1.0000 اروپا  ( شمالیو ایرلند  )انگلستان  بریتانیا 
 

OGDI  بسیار باال 

 0.7938 آفری ا  جمهوری متحد تانزانیا
 

OGDI  میانه 



: جداول رتبه بندی کشورها    2پیوست 

ایاالت متحده آمریکا  قاره آمریکا  1.0000 OGDI  بسیار باال

اروگوئه  قاره آمریکا  1.0000 OGDI  بسیار باال

ازبکستان  آسیا 1.0000 OGDI  بسیار باال

وانواتو  اقیانوسیه 0.1521 OGDI ک

ونزوئال ، جمهوری بولیواری  قاره آمریکا  0.2208 OGDI ک

ویتنام آسیا 0.6760 OGDI میانه

یمن آسیا 0.0000 OGDI ک

زامبیا آفری ا  0.5792 OGDI میانه

زیمبابوه  آفری ا  0.2896 OGDI ک
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 از مجموعه خروجی های

پروژه پایش کيفيت خدمات الکترونيکی و درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی ایران 

1399 

payesh.iran.gov.ir دولت الکترونیکی پایشرسانی سامانه اطالع

payesh@ito.gov.ir پست الکترونیکی 

 ito.gov.irسازمان فناوری اطالعات ایران 
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