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ُ
الخدمات اآللية غائبة وتنحصر في االستعالم ...واملعامالت ترفض ألسباب يمكن تجاوزها «عن بعد»

حكومة إلكترونية ...من ورق
غالبية الجهات الحكومية
ال تزال تنجز معامالت
املراجعني ورقيًا
وتشترط الحضور
الشخصي
نقص «صورة» عن مستند
أصلي يحمله املراجع قد
يتسبب برفض املعاملة
أطنان من ورق املعامالت
يوميًا يمكن االستغناء
عنها باعتماد املعامالت
االلكترونية

ازدحام املراجعني في صاالت اإلدارات والهيئات الحكومية ...متى ينتهي ؟

| كتب حمد العازمي |
حـ ــرصـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـن ــذ م ــدة
طـ ــوي ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة الـ ـتـ ـط ــور
التكنولوجي السريع واملستمر الذي
تـشـهــده الشبكة العنكبوتية وذلــك
لتسهيل الـحـصــول عـلــى الـخــدمــات
املـقــدمــة للجمهور مــن جهة وأيضًا
ل ــاس ـت ـغ ـن ــاء عـ ــن ع ـم ـل ـي ــة تـجـمـيــع
وتـ ـك ــدي ــس الـ ـنـ ـم ــاذج وامل ـس ـت ـن ــدات
الــورقـيــة فــي الـخــزائــن وال ـتــي تحتل
مساحات كبيرة وأيـضــًا مــن املمكن
ان تكون عرضة للتلف أو الضياع.
إال ان الواقع اإللكتروني للجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة اليـ ـتـ ـم ــاش ــى م ـ ــع ه ــذا
التوجه العام للدولة واملجتمع الذي
يغلب عليه الطابع الشبابي ،حيث
إن الغالبية العظمي مــن املعامات
ال ـتــي تـنـجــزهــا ه ــذه ال ـج ـهــات الـتــي
يمكن وصفها بالرئيسية تتم ورقيًا
وتتطلب الحضور الشخصي.
واملتصفح للبوابة اإللكترونية
الــرس ـم ـيــة ل ـلــدولــة ي ـجــد ان غــالـبـيــة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة امل ـق ــدم ــة
التـعــدو ســوى استعام أو بحث أو
ت ـســديــد ودفـ ــع وان ـت ـش ــار ن ـم ــاذج ال ـ
« »PDFال ـخــاصــة ب ــامل ـع ــام ــات ،في
ح ــن غـ ــاب ك ــل م ــا ي ـت ـع ـلــق بــان ـجــاز
معاملة بشكل مباشرة الكترونيًا،
ع ـل ـم ــًا بـ ـ ــأن ال ـ ـبـ ــوابـ ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
إلحــدى الــدول الخليجية يتم انجاز

املـعــامـلــة والـتــوقـيــع عـلـيـهــا وارف ــاق
الــوثــائــق املـسـتـنــدات ودف ــع الــرســوم
الـكـتــرونـيــًا ودون الـحــاجــة مراجعة
الجهة املعنية شخصيًا.
وعلى سبيل املثال ال الحصر ،فإن
املـعــامــات الحكومية كــافــة تتطلب
نسخة ورقـيــة مـصــورة عــن البطاقة
امل ــدن ـي ــة ع ـل ــى أقـ ــل ت ـق ــدي ــر ،وت ـ ــزداد
ال ـط ـل ـب ــات ب ـح ـس ــب ن ـ ــوع امل ـع ــام ـل ــة.
ف ـ ــإج ـ ــراءات االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـع ــائ ــل كـمــا
هو مذكور في البوابة االلكترونية
ت ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــب ت ـ ــوف ـ ـي ـ ــر  7م ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات
بــاالضــافــة إلــى نـمــوذج الطلب ومن
ثــم مــراجـعــة االدارة الـعــامــة للهجرة
بــامل ـحــاف ـظــة ال ـت ــي يـتـبـعـهــا امل ـت ـقــدم
ب ــال ـط ـل ــب ،واذا اف ـت ــرض ـن ــا أن ع ــدد
م ـع ــام ــات االقـ ــامـ ــة الـ ـت ــي تـنـجــزهــا
االدارة شهريًا يتراوح مابن إصدار
أول م ــرة وتـجــديــد وإل ـغــاء وغيرها
يصل يوميا إلى نحو  1000معاملة
في أوقــات الــذروة ،فإن هناك  7االف
ورق ـ ــة ي ــوم ـي ــا ،ومـ ــا ي ــزي ــد ع ــن 200
ش ـه ــري ــا س ـت ـح ـتــاج إلـ ــى م ـســاحــات
وأمــاكــن لتخزينها اذا ضربنا عدد
األوراق املـطـلــوبــة ب ـعــدد املـعــامــات
املنجزة ،فأطنان الكميات من الورق
مــن املـمـكــن االسـتـغـنــاء عنها مــع ما
يعنيه ذلك من توفير مــادي وبيئي
واقتصادي.
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـش ـه ــد فـ ـي ــه الـ ـب ــاد
ارتـفــاعــًا كبيرًا فــي درج ــات الـحــرارة

وال ـت ــي ك ـســرت حــاجــز ال ـ ـ 50درج ـ ــة،
بدأ تأثير الحرارة والذي يتزامن مع
شهر الصيام ينعكس بشكل واضح
ومـ ـلـ ـف ــت عـ ـل ــى م ــراجـ ـع ــي ال ـج ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ح ـيــث أص ـبــح ال ـع ـنــوان
الرئيس النجاز املعامات الرسمية
هو «العرق والعطش وأخيرًا ضربة
ال ـش ـم ــس» .وم ـ ــازاد ال ـط ــن ب ـلــة هــذا
الـ ـع ــام ه ــو اسـ ـتـ ـم ــرار االخ ـت ـن ــاق ــات
امل ــروري ــة الـتــي تـشـهــدهــا كــل الـطــرق
الــرئ ـي ـســة امل ــؤدي ــة م ــن وإلـ ــى مــديـنــة
ال ـكــويــت ال ـعــاص ـمــة وال ـت ــي تـتــزامــن
مع اغاق الشوارع نتيجة املشاريع
االنشائية لتطوير وتحديث الطرق
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،كـ ـم ــا ان ع ـ ـ ــدم ت ــواف ــر
مــواقــف كــافـيــة فــي مجمع الـ ــوزارات
ال ــذي يعتبر املــركــز الــرئـيــس النهاء
معامات املراجعن في الباد يجبر
املـ ــراجـ ــع ع ـل ــى ال ـس ـي ــر ع ـل ــى قــدمـيــه
ملسافة تصل ألكثر من كيلو ونصف
الكيلو حتى يصل إلى داخل املجمع.
ً
وي ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح ك ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال
مـ ـتـ ـك ــررًا «إل ـ ـ ــى م ـت ــى ت ـس ـت ـمــر ه ــذه
الـبـيــروقــراطـيــة الــورقـيــة املتعبة في
انـجــاز معاماتهم الرسمية ،ومتى
يتم تجديد الـجــواز أو اإلقــامــة على
سبيل املثال من املنزل مباشرة عن
ً
طــريــق االن ـت ــرن ــت»؟ ،وذل ــك ب ــدال من
ال ـطــواب ـيــر ال ـطــوي ـلــة ال ـت ــي تصطف
فــي الـقـطــاعــات الحكومية الخدمية
منها خصوصًا منذ الصباح الباكر

ل ـح ـجــز دور ل ـه ــم ق ـب ــل بـ ــدء الـ ـ ــدوام
الرسمي بساعات.
فـ ـم ــن املـ ــؤسـ ــف ان ه ـ ــذا ال ـع ـن ــاء
ال ــذي يتكبده املــراجـعــون يـكــون من
أج ــل تـسـلـيــم ورقـ ــة أو ورق ـت ــن إلــى
ب ـعــض ال ـج ـهــات م ــن أج ــل تخليص
مـعــامــاتـهــم ،عـلـمــًا ب ــأن امل ــراج ــع من
امل ـم ـكــن ان ي ـع ــود إل ــى ادراج ـ ـ ــه مــرة
أخ ـ ــرى وي ـ ـكـ ــرر م ـع ــان ــات ــه فـ ــي ح ــال
وجـ ــود ورقـ ــة واحـ ــدة فـقــط نــاقـصــة،
ف ـه ــل م ــن امل ـن ـط ـق ــي رف ـ ــض مـعــامـلــة
بـسـبــب ن ـقــص نـسـخــة م ـص ــورة عن
الـبـطــاقــة املــدنـيــة لـلـمــراجــع عـلـمــًا ان
النسخة األصلية تكون بن يدي من
يرفض املعاملة.
والشــك ان الهواتف الذكية التي
أتاحت لنا اجراء املكاملات الصوتية
واملرئية ومعرفة واالطاع على اخر
األخـ ـب ــار ت ـل ـعــب الـ ـي ــوم دورًا مـهـمــا
فـ ــي ان ـ ـجـ ــاز كـ ــل األمـ ـ ـ ــور ال ـح ـيــات ـيــة
للمستخدمن مــن خ ــال ضـغــط زر
وهم في منازلهم ،والشك ان الكثير
م ــن ال ـكــوي ـت ـيــن بـمـخـتـلــف فـئــاتـهــم
العمرية يـقــومــون بعملية التسوق
وه ـ ــم فـ ــي م ـن ــازل ـه ــم ع ـب ــر ع ـ ــدد مــن
الـتـطـبـيـقــات الـهــاتـفـيــة مــابــن شــراء
ً
«مــاجـلــة» الـبـيــت وص ــوال إل ــى شــراء
األج ـه ــزة وامل ــاب ــس ان ـت ـهــاء ب ـســداد
فواتير هواتفهم الشهرية.
ولـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ح ـ ــرص ـ ــت ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الجهات واملؤسسات الخاصة مثل

ش ــرك ــات الـ ـه ــوات ــف والـ ـبـ ـن ــوك عـلــى
ان ـش ــاء تـطـبـيـقــات ال ـهــواتــف الــذكـيــة
مـ ــن أج ـ ــل ت ـس ـه ـي ــل ع ـم ـل ـي ــة انـ ـج ــاز
امل ـعــامــات واالس ـت ـف ــادة مــن عنصر
املعرفة ومواكبة التطور الذي يتميز
ب ــه امل ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي ف ــي مــواكـبــة
التكنولوجيا الــرقـمـيــة،ولـهــذا نجد
ان نسبة املراجعن في تلك الجهات
ق ــد ان ـخ ـفــض بـشـكــل كـبـيــر وســاهــم
أيضًا في االرتقاء بالخدمات املقدمة
للجمهور .وقــد ساهم اطــاق بلدية
الكويت الخدمة االلكترونية الصدار
شـ ـه ــادة األوصـ ـ ــاف ل ـل ـمــرة األول ـ ــى،
وخ ــدم ــة اس ـت ـخ ــراج رخـ ــص ال ـب ـنــاء
الـكـتــرونـيــًا ف ــي تـسـهـيــل االج ـ ــراءات
ع ـلــى امل ــواط ـن ــن ف ــي عـمـلـيــة اص ــدار
ت ــراخـ ـي ــص ب ـش ـك ــل سـ ـه ــل وس ــري ــع
ومــن دون أي عـنــاء ،حيث أصبحت
عملية اصدار التراخيص تتم خال
ساعتن أو يومن بحد أقصى ،فيما
ك ــان ــت ف ــي امل ــاض ــي تـس ـت ـغــرق فـتــرة
تتراوح بن شهرين إلى  3أشهر.
ووف ـ ـقـ ــًا مل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـك ـنــولــوج ـيــا
املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت فــي العالم
العربي الذي تضمنه تقرير اقتصاد
املعرفة العربي  ،2016-2015والــذي
تم اعــداده من قبل «أورينت بانيت
لــأبـحــاث» ،حققت الـكــويــت النسبة
األعلى في انتشار الهواتف النقالة
على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي بنسبة  194.62في املئة.

املعامالت اإللكترونية
ّ
تسهل حصول الجمهور
على الخدمات وتحميها
من التلف والضياع

التحاق بعائل في البوابة االلكترونية عبارة عن شروط تنتهي بالحضور الشخصي

