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 .الحكومة االلكترونية ومتطلباتها في ظل الحاكمية الرشيدة

 .الشلفجامعة حسيبة بن بوعلي  -)DECOPILS(مخبر -أ-أستاذ محاضر  -قورين حاج قويدر. د             
  .لي الشلفجامعة حسيبة بن بوع - اهطالب دكتور -بكر الصديق أبوقيداون . ط             

 .لي الشلفجامعة حسيبة بن بوع-)DECOPILS(مخبر - طالبة دكتوراه-معمري خيرة. ط             
  ملخص

نتج عن تقنية املعلومات واالتصاالت وتطبيقاLا املتطورة واملتجددة ، واقًعا إداريًا جديًدا، جتلَّت مظاهره يف ظهور احلكومة 
تلف صورها ،وإحداث كثري من التغريات الفكرية واملنظومات اليت مت االعتماد عليها سابًقا، و يف هذا االلكرتونية مبخ

الصدد أن اإلدارة اإللكرتونية هي عبارة عن بنية وظائف وأنشطة يف مستوى األعمال اإللكرتونية منجهة واألعمال 
  .احلكومية اإللكرتونية منجهة أخرى نظرا للرتابط القوي بينهما

ونظرا ألن حجم القطاع احلكومي يشكل نسبة كبرية من إمجايل القطاعات االقتصادية يف أغلب دول العامل، ونظرا الن    
القطاع احلكومي ال يقتصر على فئة حمددة دون غريها بل يعم كافة املواطنني واملقيمني واملؤسسات وغريها،ومن هنا برز 

كومة متكنها من رعاية مصاحل اجلمهور من أفراد ومؤسسات إلكرتونيا دون دور احلكومة اإللكرتونية كوسيلة مثلى للح
حاجة طالب اخلدمة إىل التنقل بني اإلدارات احلكومية ،وهذا يتطلب بدور االعتماد على اليات احلوكمة ،أي احلاكمية 

  .الرشيدة للدولة للقيام بتسيري فعال على مستوى الدولة ككل
  .الضوء على احلكومة االلكرتونية و احلوكمة +دف إبراز دور احلوكمة تعزيز يف احلكومة االلكرتونية  يف هذه املقالة سنحاول تسليط

  .الحوكمة االلكترونيةالحكومة االلكترونية ،الحوكمة الرشيدة ،: الكلمات المفتاحية 
  

Summary 

Resulted in information, communications, applications and advanced renewable technology, a 
new administrative reality, evident manifestations in the e-government emergence of various 
forms, and make a lot of intellectual changes and systems that have been adopted by the former, 
and in this regard that e-governance is a functions and activities of the structure in the level of 
e-business e-government on the one hand and business on the other hand, given the strong 
correlation between the two. 

 Because the government sector as a significant proportion of the total economic sectors in most 
countries of the world, and because the public sector is not limited to a specific category 
without the other but prevail all citizens and residents, institutions and others, and from here 
emerged the role of e-government as an ideal way for the government to enable them to take 
care of the interests of the public individuals and institutions electronically without the need for 
the applicant to move between government departments, and this role requires reliance on the 
mechanics of governance, is good governance of the state to take an active conduct at the state 
level as a whole. 

In this article we will try to shed light on the e-government and governance in order to highlight 
the role of government in the promotion of governance 

Key words: e-government, good governance, e-Governance. 
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  :المقدمة

 تتسم خدمات إىل وصوال واملكان، الزمان حدوداليت تتم من خالل احلكومة االلكرتونية ال تعامالت إن 
 اليت الياتوالفع واألنشطة اخلدمات تشعب والنزاهة، وهذا يربز دور الدولة يف إزالة كل  والشفافية بالسرعة
 أسلوب من حتول ،مت من خالل  واملؤسسات واملقيمني للمواطنني وأمهيتها احلكومية اإلدارات تقدمها
 احلديثة اإللكرتونية والتقنيات الوسائل استخدامعن طريق اإللكرتونية  اإلدارة أسلوب إىل التقليدية اإلدارة
هذا  حلداثة ونظرًا املال،و  واجلهد الوقت اقتصرت  اليت اإلجراءات اختصار إىل وصوال ، الالزمة املرونة لتوفري

 فقد ،االلكرتونية و احلكومة احلوكمة تناولت اليت الدراسات عامة، وندرة بصفة العام الوعي وقلة ،املوضوع 
 البحوث من املزيد إلجراء وحتفيز املتخصصني اجلانب، هذا على الضوء لتسليط الباحث جهود تركزت
  .ةالتطبيقي العملية

االلكرتونية من خمتلف جوانبه وبيان امهيتها يف  احلكومةهدفت هذه الدراسة اىل القاء الضوء على موضوع 
االلكرتونية احلديثة، وكذلك  متطلبات االلكرتونية، وبيان احلكومة احلياة اليومية، وقدمت تعريفا ملفهوم 

 .االلكرتونيةاحلوكمة و  حلكومة االلكرتونية وضحت الفرق بني ا

احلكومة  دورما :كما أن اإلشكالية الرئيسية اليت نود معاجلتها تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل
؟  ولإلجابة على هذا السؤال الفرق بني احلوكمة واحلكومة االلكرتونية   ماهوو  عامالقطاع ال االلكرتونية يف

 خصائصها وامهيتهاو  اللكرتونية احلكومة ا،فاحملور األول تطرقنا إىل ين مت تقسيم الدراسة إىل حمور 
جماالت تطبيق احلكومة و مؤشرات اهليئة الدولية للحوكمة و احلوكمة ، إذ خصص احملور الثاين إىل متطلباLاو 

واالجتاهات اجلديدة للحكومة االلكرتونية و اخريا  احلكومة االلكرتونية و  احلوكمةبني االلكرتونية والفرق 
  حوكمة احلكومة االلكرتونية 
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   اساسيات الحكومة االلكترونية ومتطلباتها : المحور األول
يتم التطرق خالل هذا احملور مفاهيم احلكومة االلكرتونية وخصائصها وامهيتها واخريا متطلبات احلكومة 

  :من خالل مايلي االلكرتونية،
  مفهوم الحكومة اإللكترونية-أوال
بأDا معرفة متطورة  يف تطور  اإللكرتونية، فيعرفها البعض اختلفت اآلراء حول حتديد مفهوم احلكومة    

فهي تقوم بإغناء الفكر االداري مبفاهيم تتصل باملعرفة , املعرفة االدارية وتقنياLا التطبيقية واملهاراLا املهنية
  االلكرتونية وتقنيات االتصاالت و املعلوماتية،

حلكومية واملعطيات اإللكرتونية تعكس بوادر النهوض جبودة أن هذه العالقة بني إدارة االنشطة واملمارسات ا
  i:االداء وعقالنية القرارات املختلفة، وادوات احلكومة االلكرتونية املتمثلة بااليت

ممثال للعقل ومبا يوفره من قواعد منطقية ميسرة لتوثيق البيانات واملعلومات : احلاسب األيل •
 .وتداوهلا

ممثال لشبكة االعصاب مبا يوفره من السرعة نقل البيانات و املعلومات ):الشبكات(نظم االتصال  •
 .بني الوحدات  االدارية واملؤسسات واملديريات املختلفة

ممثال للمعرفة املتجددة مبا توفره منم صيغ مربجمة عالية املعرفة ملعاجلة ):الربجميات(ية املعلومات •
  .البيانات وترمجتها إىل معلومات

وهناك من يرى بأDا مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات    
ذلك لضمان توفري خدمة حكومية مميزة للمواطنني، للوصول إىل االستخدام األمثل للموارد احلكومية، وك

  . iiالشركات، املستثمرين واألجانب
 الذي يشري إليه الفقه وهناك من يرى أن احلكومة يقصد +ا كافة هيئات احلكم يف الدولة وهذا هو املعىن  

  .القانوين بقوهلم أن للدولة ثالث عناصر هي احلكومة والشعب واإلقليم
وهذا هو املفهوم عندما يقال أن  - رئيس الدولة والوزارة–واحلكومة قد تعين السلطة التنفيذية بفرعيها 

  .سلطات الدولة الثالث هي احلكومة والربملان والسلطة القضائية
ين أحد فرعي السلطة التنفيذية وهو جملس الوزراء أو الوزارة، وهذا هو املدلول الذي يراد واحلكومة قد تع

  . iiiعندما يقال أن احلكومة مسؤولة أمام الربملان

  كترونيةخصائص الحكومة اإلل-ثانيا
  : يالحظ أن تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية سوف يوفر العديد من املزايا تتمثل يف اآليت  

حيث أنه بإحالل احلاسب اآليل حمل النظام اليدوي التقليدي، حدث تطور : سرعة أداء الخدمات - 1
إىل سرعة تدفق يف تقدمي اخلدمة للجمهور حيث قلت الفرتة الزمنية الالزمة ألداء خدمة يعود ذلك 

املعلومات والبيانات من احلاسب اآليل خبصوص اخلدمة املطلوبة، ومن مث يتم القيام +ا يف وقت حمدد قصري 
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هذا فضال عن اإلجناز اإللكرتوين للخدمة خيضع لرقابة أسهل وأدق من تلك اليت تفرض على . جدا
  .املوظف يف أداء أعماله يف نظام اإلدارة التقليدية

يالحظ أن أداء األعمال اإلدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبرية جدا : التكاليفتخفيض  -2
هذا فضال على أنه حيتاج إىل العرض على أكثر من موظف . من األوراق واملستندات واألدوات الكتابية

ع تكاليف ومن شأن ذلك كله ارتفا . وذلك لالطالع عليه والتوقيع ما يفيد ذلك وإحالته إىل موظف أخر
  .أداء اخلدمة، وذلك نظرا الرتفاع أمثان وأسعار املواد الالزمة ألداء اخلدمة

ال شك العمل اإلداري التقليدي السائد اآلن يتسم بالعديد من : اختصار اإلجراءات اإلدارية -3
عمل التعقيدات اإلدارية وذلك ألنه حيتاج يف معظم األحيان إىل موافقة أكثر من جهة إدارية على ال

املطلوب، هذا فضال عن السمات اليت تلحق باملوظف القائم بأداء اخلدمة والذي قد حيصل على إجازة أو 
  . ال يتواجد يف مكان عمله ومن مث يتعطل أداء اخلدمة من يوم إىل أخر

وللقضاء على هذه البريوقراطية فإنه إتباع طريق احلكومة اإللكرتونية ميكن تبسيط هذه اإلجراءات،   
إجنازها بسرعة وسهولة توفريا للوقت واجلهد والنفقات وذلك خاصة فيما يتعلق بأماكن اإلدارات وأعداد و 

  .ivالعاملني

ة اإللكرتونية لتشمل فضاءات تتسع اعمال و عمليات احلكوم: مجاالت الحكومة االلكترونية-ثالثا
و منها فضاءات حكومية و فضاءات جتارية و أخرئ  خاصة باملواطنني ، و على هذا األساس , عديدة 

  : ميكن تقسيم اخلدمات املقدمة حتت راية احلكومة اإللكرتونية إىل الفئات الثالثة األتية 

هذه اخلدمات الرواتب و تقدمي  و تشمل: حاجة المواطنين و الشركات إلى الخدمات الحكوميةـ 1
الشكاوئ و املعلومات و اإلتصاالت و التجهيز اإللكرتوين و الشؤون العامة و رعاية العمالء و 

  .اإلنتحابات و غريها 

  :الخدمات داخل المؤسسات ـ 2

و تشمل هذه اخلدمات البحث و اإلتصاالت و التخطيط و صياغة السياسات و تنفيذها و إدارة املشاريع 
  .إدارة املوارد البشرية و خدمات اإلسناد و التمويل و حنوها  و

  :  الخدمات بين المؤسساتـ  3

و تشمل هذه اخلدمات متابعة املشاريع و األمور العامة و خدمات املعلومات و إدارة املوارد البشرية و 
التخزين املتكامل و احلسابات التعليم و التدريب و التخطيط و التنمية و املوازنة و ملفات ا4هزين و إدارة 

.  
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إن جماالت احلكومة اإللكرتونية على النحو الذي ذكرناه تعد أهم مظاهر احلكومة اإللكرتونية ، و اليت 
تربط املواطن مبختلف املؤسسات املدنية إذ تسهل عملية استخدام تكنولوجيا اإلتصال احلديثة إمكانية 

وظفي احلكومة مباشرة للحصول على اخلدمات احلكومية ، فضال إلغاء أو التقليل من مراجعة املواطنني مل
عن إمكانية ربط املواطن مع أكثر من دائرة أو مؤسسة تقدم خدمات مشرتكة و ذلك من خالل استخدام 
تكنلوجيا اإلتصال احلديثة و السيما أن حاجة املواطن يف أغلب األحيان تتطلب مراجعة العديد من 

عاملة واحدة ، إذ تقوم أكثر من دائرة جمتمعة بتقدمي خدمة من نقطة اتصال واحدة الدوائر إلجراء تنفيذ م
  .دون احلاجة إىل مراجعة املواطن هلذه الدائرة ككل على حدى 

و التشاركية مع خمتلف القطاعات   ويف هذا اإلطار ، تندفع احلكومة اإللكرتونية حنو تبين منهج التعاون
ليت أجنبتها العوملة و ما تفرع عنها من نظم تكنولوجية و اتصاالت إلكرتونية ملواجهة التحوالت و املؤثرات ا

، أدت مجيعها إىل إعادة هندسة املفاهيم اإلدارية على حنو واسع يف العامل ، و أصبحت املباشرة حنو توسيع 
ونية كشريك قاعدة املشاركة بني احلكومة اإللكرتونية و القطاع اخلاص أحد عناصر الدفع للحكومة اإللكرت 

اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املنشودة ، و إذا كان األمر كذلك يف الدول املتقدمة فإن الدول النامية و العربية 
على وجه التحديد هي األكثر حاجة هلذا النوع من التحول يف جمال الوجهة احلكومية و إعادة تأهيل 

  .القطاع العام للتعامل مع املعطيات اإللكرتونية 

  :خصائص الحكومة اإللكترونية-رابعا
  : يالحظ أن تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية سوف يوفر العديد من املزايا تتمثل يف اآليت  

حيث أنه بإحالل احلاسب اآليل حمل النظام اليدوي التقليدي، حدث تطور : سرعة أداء الخدمات - 1
ألداء خدمة يعود ذلك إىل سرعة تدفق يف تقدمي اخلدمة للجمهور حيث قلت الفرتة الزمنية الالزمة 

املعلومات والبيانات من احلاسب اآليل خبصوص اخلدمة املطلوبة، ومن مث يتم القيام +ا يف وقت حمدد قصري 
هذا فضال عن اإلجناز اإللكرتوين للخدمة خيضع لرقابة أسهل وأدق من تلك اليت تفرض على . جدا

  .التقليديةاملوظف يف أداء أعماله يف نظام اإلدارة 
يالحظ أن أداء األعمال اإلدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبرية جدا : تخفيض التكاليف -2

هذا فضال على أنه حيتاج إىل العرض على أكثر من موظف . من األوراق واملستندات واألدوات الكتابية
من شأن ذلك كله ارتفاع تكاليف و . وذلك لالطالع عليه والتوقيع ما يفيد ذلك وإحالته إىل موظف أخر

  .أداء اخلدمة، وذلك نظرا الرتفاع أمثان وأسعار املواد الالزمة ألداء اخلدمة
ال شك العمل اإلداري التقليدي السائد اآلن يتسم بالعديد من : اختصار اإلجراءات اإلدارية -3

من جهة إدارية على العمل التعقيدات اإلدارية وذلك ألنه حيتاج يف معظم األحيان إىل موافقة أكثر 
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املطلوب، هذا فضال عن السمات اليت تلحق باملوظف القائم بأداء اخلدمة والذي قد حيصل على إجازة أو 
  . ال يتواجد يف مكان عمله ومن مث يتعطل أداء اخلدمة من يوم إىل أخر

سيط هذه اإلجراءات، وللقضاء على هذه البريوقراطية فإنه إتباع طريق احلكومة اإللكرتونية ميكن تب  
وإجنازها بسرعة وسهولة توفريا للوقت واجلهد والنفقات وذلك خاصة فيما يتعلق بأماكن اإلدارات وأعداد 

  .vالعاملني

  : أهداف الحكومة اإللكترونية-خامسا
    :تلخيص أهداف احلكومة اإللكرتونية يف ما يليميكن    
مما ال شك فيه أن احلكومة اإللكرتونية وكذلك اإلدارة اإللكرتونية Lدف : تحسين مستوى الخدمات - 1

يف النهاية إىل تقدمي اخلدمات إىل اجلمهور أو العمالء بشكل الئق ومبواصفات تتفق وجودة احلكومة 
ططي برامج احلكومة اإللكرتونية يراعون حماور عديدة ميكن من خالهلا اإللكرتونية ذاLا ولذلك فإن خم

  .حتسني مستوى اخلدمة املقدمة للجمهور
بعد ثورة املعلومات واالتصاالت اليت حنياها البشرية ظهرت بوادر ما : التقليل من التعقيدات اإلدارية - 2

يرغب يف معلومات معينة أيا كانت  يسمى بطريق املعلومات السريع، والذي عن طريقه ميكن للشخص أي
طبيعتها وغري تلك احملظورة بالطبع أن حيصل عليها يف ثوان معدودة من خالل شبكات احلكومة 

  .اإللكرتونية ومقوماLا املتمثلة يف كابالت األلياف البصرية واحلواسيب اآللية الضخمة 
 أقرب إدارة ملصلحة األحوال املدنية إذا فقد شخص شهادة ميالده، فإنه يلجأ إىل: تخفيض التكاليف - 3

حملــل إقامته ليحصل على البيان املطلوب، والذي بدوره قد يكون مفقودا ألن السجل قد مزق، أو فقد، أو 
لكن يف ظل نظام العمل . ألي سبب فما عليه سوى التوجه إىل دار احلفظ العامة الستخراج هذا البيان

هلذه البيانات، وميكنه من حمل إقامته تقدمي الطلب واحلصول على  باحلكومة اإللكرتونية، فإنه ال فقد
الشهادة اليت يرغب +ا، وبني مقارنة التكلفة يف هذه احلالة والتكلفة يف احلالة األوىل، عند استخراج 
الشهادة املطلوبة بشكل يدوي يتبني أن بالفعل أن شبكات احلكومة اإللكرتونية والعمل +ا واالستفادة من 

  .بيقاLا تؤدي إىل خفض التكاليفتط
األشخاص الذين يتعاملون مع احلكومة  :تحقيق اإلفادة القصوى لعمالء الحكومة اإللكترونية - 4

اإللكرتونية تتحقق هلم اإلفادة القصوى من خالل خدمات هذه احلكومة وأوىل هذه اخلدمات، أن هناك 
دمات هذه احلكومة، وهذه هي الشفافية دلك أسلوبا موحدا لتعامل مع كل من يرغب يف احلصول على خ

أن الشخص الذي يرغب يف قضاء طلبه أو مصلحة من احلكومة اإللكرتونية فإنه جيب عليه إتباع إجراءات 
حمددة منصوص عليها يف نظام هذه احلكومة وبالتايل ال ميكن ملتعامل أخر اختصار هذه اإلجراءات أو ترك 

  .viتساوون يف إتباع هذه اإلجراءاتمرحلة من مراحلها ولكن اجلميع م
  :يتم التطرق إىل مايلي: متطلبات نجاح الحكومة االلكترونية - سادسا
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  :متطلبات نجاح الحكومة االلكترونية -1
  vii:لكرتونية البد من Lيئة جمموعة متطلبات وعناصر من امهها ما يأيتلغرض تطبيق احلكومة اال

Ø  متكني املنظمة من تسيري اعماهلا إلكرتونيا بإستخدام شبكة االنرتنت واالتصال باجلمهور واملوردين
 .وغريهم

Ø اLوالسلع اليت تقوم بتسويقها واقامة نظم اتصاالت وعالقات  متكني املنظمات  من زيادة خداما
 .جديدة مع العمالء

Ø  ضرورة  التأكد من وجود عالقات عمل ميكن الوثوق +ا بني املؤسسات واصحاب االعمال
 .واملستهلكني من جهة اخرى 

Ø ديدL اجلمهور  اإلنرتنات هلا بصورة أو أخرى ، وذلك لضمان ثقة احملافظة على اخلصوصية وعدم
حة حلفظ باحلكومة اإللكرتونية و اإلقبال على التعامل +ا األمر الذي يتطلب وضع تشريعات واض

 .دام املعلومات عن طريق اإلنرتنيتمايتعلق بتحديد كيفية إستخخصوصية امللفات العامة واحلكومية و 
Ø يئة مواقع جديدة و   متكني املواطن من الوصول إىل موقع على االنرتنت بسهولة و يسر، فضال عنL

 .كافية على الشبكة 
Ø  حتديث معلومات املوقع آنيا)online(  وتقدمي الدعم املستمر ملستخدمي النظام. 
Ø  حتديد أساليب عمل احلكومة اإللكرتونية و مهامها على حنو شامل و دقيق و توضيح آليات التنفيذ

 .بيق احلكومة اإللكرتونية تتطلبه من بنية حتتية مناسبة لتط مبختلف مراحله و ما
Ø  توحيد مسارات وطرق معاجلة األعمال اليدوية و إعادة تنظيمها قبل الدخول إىل مرحلة تطبيق

 .احلكومة اإللكرتونية
Ø  اإلستفادة من التجارب الناجحة اليت حققها اآلخرون يف جمال احلكومة اإللكرتونية و حماولة تطوير

 .الواقع 
Ø  انتقالإىل احلكومة اإللكرتونية  أو متحيص آلية التعامل مع  االنتقالاملستمرين ملراحل املتابعة و التقومي 

 .األعمال الورقية اجلارية خالل تنفيذ املشروع إىل الشكل القانوين 
  :متطلبات نجاح الحكومة االلكترونية في إطار العربي  -2

ر جمموعة من املتطلبات سامهت يف جناح إن تطبيق احلكومة االلكرتونية يف الدول العربية، يتطلب توف
  viii:مشروع تطبيق احلكومة االلكرتونية يف الدول املتقدمة على النحو التايل

Ø  يتمتع اجلمهور يف الدول املتقدمة بوعي مناسب تقبل استخدام احلكومة االلكرتونية. 
Ø تحتية الالزمة إلقامة احلكومة االلكرتونية من تقنية وشبكات االتصال ونقل املعلومات توفر البنية ال

 .وما يتفرع عنها من مستلزمات تسهيل مهام الوظائف احلكومية املختلفة
Ø توفر اخلربة من املوراد البشرية املؤهلة الستخدام املعلومات. 
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Ø  واسعة ختدم انشطتها ومهامها إمكانية ربط مؤسسات الدولة املختلفة بشبكات اتصال
 .ومسئولياLا حنو خدمة اجلمهور بسهولة و يسر 

Ø  مرونة اهلياكل املؤسسية و مالءمتها مع مهام و مسؤوليات احلكومة اإللكرتونية و إستحداث
 .وحدات تنظيمية ترعى مصاحل اجلمهور يف إطار اخلدمات اإللكرتونية و تقويتها باستمرار 

Ø ا وضع القوانني و اLلتشريعات اليت تتالءم كع أعمال احلكومة اإللكرتونية و نشاطا. 
  االلكترونية والحكومة الحوكمة: الثاني المحور

  :الحوكمة تعريف -اوال
 القطاع إىل الدولة إدارة و السياسة من إنتقل احلوكمة مفهوم و ، املسائلة هي البسيط معناها يف احلوكمة
  .  الراشد احلكم عن يعرب الدولة مستوى على أنه  القول ميكن حيث اخلاص

 منتخبة، سياسية قيادات به تقوم الذي احلكم هو حتديد السياسي سياقه ويف الراشد احلكم حيث أن
 للمسامهة السياسية القنوات خمتلف يف مشاركتهم وعرب برضاهم ا4تمع د أفرا بتطوير ملتزمة إدارية وإطارات

  .ورفاهيتهم حياLم نوعية حتسني يف
 احلكم إلنتاج وثيقا ارتباط وترتبط بينها فيما تتفاعل أساسية أبعاد ثالثة عرب ا4تمع أفراد تطوير ويتم    

 ix:وهي الراشد
 .متثيلها وشرعية السياسية السلطة بطبيعة املرتبط :السياسي البعد _
 .كفاءLا مدى و العامة اإلدارة بعمل املرتبط :التقني البعد _
 من الدولة عن استقالليته ومدى املدين ا4تمع بنية بطبيعة املرتبط :واالجتماعي االقتصادي البعد _

 الفقر حيث من املواطنني وتأثريها يف واالجتماعي االقتصادي ا4الني يف عامةال السياسات وطبيعة زاوية،
 .ثالثة زاوية من األخرى وا4تمعات االقتصاديات اخلارجية مع عالقتها وكذا ثانية، زاوية من احلياة ونوعية
 دون من لةعامة فاع إدارة تصور ميكن ال أنه لنا يتضح الثالثة اإلبعاد هذه بني التفاعل مكمن ولعل

 عامة إدارة وجود دون وحدها من السياسية لإلدارة ميكن ال أنه كما السياسة، رجال نفوذ عن استقاللية
 بغياب واالجتماعية االقتصادية السياسات تستقيم وال العامة، السياسات يف إجنازات حتقيق من فاعلة

 إىل ويستند فعاال دميقراطيا حكما يتضمن الذي هو الراشد احلكم فإن لذلك والشفافية، واحملاسبة املشاركة
 .والشفافية واحملاسبة املشاركة
 والقطاع ا4تمع املدين وهيئات دولة أجهزة من ا4تمع يف املؤسسات مجيع يشمل الرشيد احلكم أن كما

 ثارهبآ االهتمام على فقط تقتصر ال و احملاسبة، ملبدأ وفًقا وحقوقها للسلطة ممارسة عن عبارة فهي اخلاص،
  .متعاقبة أجيال عرب واملمتدة وطويلة األمد املستدامة التنمية على تشتمل وإّمنا احلالية التنموية
استخدام السلطة السياسية وممارسة : هي Governance Local Good واحلوكمة احمللية الرشيدة      

ويوضح اإلعالن الذي صدر  . عيةالرقابة على ا4تمع احمللي، من أجل حتقيق التنمية اإلقتصادية  واإلجتما
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 عناصر احلوكمة احمللية الرشيدة 1996عن مؤمتر اإلحتاد الدويل إلدارة املدن الذي عقد يف صوفيا يف ديسمرب 
Governance Local Good  ـ نقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة إىل املستويات /أ :على النحو التايل
   . احمللية املختلفة مبوجب القانون

  . ـ المركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك األنشطة على املستوى احمللي/ب
  .ـ مشاركة حقيقية للمواطن يف صنع القرار احمللي/جـ
   . ـ Lيئة الظروف الذي من شأDا خصخصة اإلقتصاد احمللي/د  

  : وتتسم احلوكمة احمللية الرشيدة مبا يلي
Lيئة السبل واآلليات املناسبة للمواطنني احملليني كأفراد ومجاعات، من مبعىن : Participation المشاركة - 

أجل املسامهة يف عمليات صنع القرارات، إما بطريقة مباشرة أو من خالل ا4الس احمللية املنتخبة تعرب 
ويف إطار التنافس على . عن مصاحلهم وعن طريق تسهيل التحديد احمللي للقضايا واملشكالت

امة، يتمكن املواطنون من املشاركة يف اإلنتخابات واختيار املمثلني يف خمتلف مستويات الوظائف الع
وميكن أن تعين املشاركة أيضا املزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب املواطنني، . احلكم

  ـ  .األمر الذي يعين زيادة اخلربات احمللية
قرار يف األجهزة احمللية ملساءلة املواطنني واألطراف خيضع صانع ال: Accountability المساءلة - 

قبول املواطن احمللي لسلطة هؤالء الذين حيوزون القوة : Legitimacy الشرعيةـ  .األخرى ذات العالقة
داخل ا4تمع وميارسوDا يف إطار قواعد وعمليات واجراءات مقبولة وأن تستند إىل حكم القانون 

  ـ .ص متساوية للجميعوالعدالة، وذلك بتوفري فر 

ويعرب ذلك عن البعد الفين ألسلوب النظام احمللي : Effectiveness & Efficiency الكفاءة والفعالية 
ويعين قدرة األجهزة احمللية على حتويل املوارد إىل برامج وخطط ومشاريع تليب احتياجات املواطنني احملليني 

  .نظيم اإلستفادة من املوارد املتاحةوتعرب عن أولوياLم، مع حتقيق نتائج أفضل وت

إتاحة تدفق املعلومات وسهولة احلصول عليها جلميع األطراف يف ا4تمع : Transparency الشفافية
 5وكذلك تعزيز قدرة . ومن شأن ذلك توفري الفرصة للحكم على مدى فعالية األجهزة احمللية. احمللي

األجهزة احمللية مرهون بقدر املعلومات املتاحة حول القوانني  كما أن مساءلة. املواطن احمللي على املشاركة
   . واالجراءات ونتائج األعمال

أن تسعى األجهزة احمللية إىل خدمة مجيع األطراف املعنية، واالستجابة : Responsiveness اإلستجابة
على درجة   7)بدورها  ملطالبها، خاصة الفقراء واملهمشني، وترتبط االستجابة بدرجة املساءلة اليت تستند

   .الشفافية وتوافر الثقة بني األجهزة احمللية واملواطن احمللي 
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فإذا كانت احلكومة تشري إىل   . Governanceاحلوكمةعن مفهوم  Government وخيتلف مفهوم احلكومة
دم املوارد املؤسسات الرمسية للدولة واليت يف ظلها تتخذ القرارات يف إطار إداري وقانوين حمدد، وتستخ

يشتمل على احلكومة باإلضافة إىل  Governance بطريقة ختضع للمساءلة املالية، فإن مفهوم احلوكمة
  x.هيئات أخرى عامة وخاصة لتحقيق نتائج مرغوبة

 xi:يف تتمثل احلكم نوعية لقياس اسرتشاديا دليال متثل املؤشرات، من جمموعة الدويل البنك حيدد
ü . يف احلكم نوعية إن :الفردي الدخل مستويات على المنعكس الوطني الدخل مستويات مؤشر 

 إدارة حول أجنزت اليت الدراسات كل يف تتبدى عامة منطية وهي الدخل، بارتفاع ترتفع عديدة، بلدان
 .الدخل يف التباين عتباراال بعني تأخذ اليت احلكم
ü حقوق محاية القانون، حكم البريوقراطية، وكفاءة نوعية يقيس :العام القطاع في اإلدارة نوعية مؤشر 

 .الداخلية املساءلة واليات التنظيمات نوعية الفساد، مستوى امللكية،
ü احلريات احرتام ،املشاركة ومستوى السياسية املؤسسات انفتاح مدى يقيس :العامة المساءلة مؤشر 

 .الصحافة وحرية احلكومة شفافية العامة،
ü رسم يف تساهم احلكم فإدارة االقتصادي، األداء نوعية عن املؤشر هذا يعرب :األعمال مناخ مؤشر 

 لالستثمار وجذاب سليم أعمال مناخ وجود بدورها حتدد السياسات وهذه وتطبيقها، السياسات
 وهذه عليها، املفروضة والقيود والكلفة احلوافز مع تتفاعل التجارة نأ كما عدمه، من اإلنتاج ومستوى
 من واملطلوب ،(االستثمار مناخ أو األعمال مناخ)ب عليه يصطلح ما تشكل جمتمعة العوامل

 جيد إداري مناخ توفري وبالتايل السياسات، هلذه جيد وتطبيق جيدة سياسات رسم احلكومات،
 .النمو على اجيابيا وينعكس القائمة االستثمارات وفعالية يةنوع على اجيابيا لألعمال يؤثر

ü ودرجة ومستوى العامة، اخلدمات ونوعية مستوى يقيس :العامة والسلع الخدمات نوعية مؤشر 
 تشمل الفرص، وتكافؤ واإلنصاف والعدل املساواة من أساس على اخلدمات هلذه والتمكني التضمينية
 إن ؛ اخل....اجلسور وبناء الطرقات وتعبيد كشق العمومية واألشغال والسكن والصحة التعليم خدمات
 واملواطنني السياسات، صانعي بني االجيايب التفاعل على تعتمد العامة اخلدمات ونوعية كمية

للجزاء  املنتجة والشفافية  واملساءلة الرقابة ومستوى درجة وعلى كزبائن، اخلدمات هذه من املستفيدين
 .العامة املمتلكات إدارة يف واألمانة النزاهة ودرجة توىومس التنافسية،

ü مستوى يقيس :البشرية والتنمية االجتماعي االستقرار المستقر، االقتصادي النمو مستوى مؤشر 
ونوعية  املستدامة، اإلنسانية التنمية مستويات االجتماعي، والرتقي النمو درجة العمل، وسوق التشغيل

 xii .االستجابة ودرجة املناسبة االجتماعيةو  االقتصادية السياسات
ü أساسية جبهات خلمسة تبعا يصمم أن جيب الدويل البنك حسب احلكم إدارة حتسني برنامج إن 

 :يف تتمثل اجليد للحكم بينها فيما ومرتابطة
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 . التضمينية ودعم لتحسني وإجراءات مقاييس §
 . اخلارجية املساءلة لتعزيز الوطين املستوى على إجراءات §
 . اخلارجية املساءلة لدعم احمللي املستوى على إجراءات §
 .الداخلية املساءلة لتقوية السلطات وتوازن فصل §
 xiii . الداخلية املساءلة لتعزيز إدارية إصالحات §
 – حبثية أوراق جمموعة يف – وآخرون "كوفمان دانيال" الدويل للبنك األسبق العام املدير يشري جانبه من
 وكالة 13 من مجعت البيانات من واسعة جمموعة إىل باالستناد للحكم، جتميعية مؤشرات لبناء طريقة إىل

 املؤشرات هذه بلدا 173 و155 مابني تغطي احلكم، مؤسسات من معينة جوانب تراقب متخصصة
 جوانب تقابل فئات ستة على موزعة ؤشرام 31 فيها يندرج للحكم، أساسية جوانب ثالث يف حمددة
 :يف املتمثلة الثالث األساسية احلكم
 :مها فئتني احلكم عملية تضم :واستبدالها ومراقبتها الحكومات اختيار بواسطتها يتم التي العملية 1-
 نم عدة جوانب واملساءلة الرأي التمثيل . (voix et responsabilité) : تقيس املؤشرات من عددا وتضم
 مدى تقيس الفئة هذه فان مث ومن اإلعالم، وحرية السياسية واحلقوق املدنية واحلريات السياسية العملية
  .ومساءلتها السلطة أداء ومراقبة احلكومات اختيار يف املشاركة على املواطنني قدرة

 :مها فئتني احلكومة قدرة تضم :بفعالية وتنفيذها سليمة سياسات صياغة على الحكومة قدرة -2
 نوعية احلكومة فعالية . (efficacité du gouvernement) : تقيس مؤشرات احلكومة فعالية فئة جتمع
 الضغوط عن املدنية اإلدارة واستقالل املدنيني، املوظفني وكفاءة البريوقراطية، ونوعية العامة، اخلدمة

 املواطنني مالحظات إىل ؤشراتامل هذه وتستند بالسياسات، التزامها يف احلكومة ومصداقية السياسية،
 .احلكومة جتاه وشعورهم
 الضبط عبء فئة) التشريعات نوعية . (qualité de réglementation) : الضبط عبء فئة تشمل

 .متعددة سياسات صورة يف احلكومة جانب من املفروضة التشوهات مقدار تقيس ومتغريات
 :وتضم :واالجتماعي االقتصادي التفاعل تحكم التي للمؤسسات والدولة المواطنين احترام .3
 بالثقة القانون حكم . (l’état de droit) : املواطنني شعور مدى تقيس مؤشرات القانون حكم فئة تضم
 شيوع مدى :مؤشرات على باالعتماد القواعد، +ذه التزامهم ومدى ا4تمع، صاغها اليت القواعد يف

 .والتعهدات بالعقود الوفاء ومقدار وأحكامه إجراءاته توقع وإمكانية القضاء، وكفاءة اجلرمية،
 الفساد مستوى . (le niveau de corruption) : يالحظه ما قياس املشروع غري الكسب فئة وتضم
 .اخلاص الكسب اجل من العامة السلطة ممارسة مبعىن فساد، من املواطنون له ويشعر
 مقارنة من نتائجه مكنت متنوعة مصادر من املستقاة البيانات هذه لتنظيم رياضي منوذج استخدام مت وقد
  xiv .متنوعة جغرافية ومناطق بلدان يف املؤسسات نوعية



  04/2017دد الع -03ا4لد -جملة الريادة القتصاديات األعمال

~ 59 ~ 
 

  .الدولي البنك حسب الحكم إدارة مؤشرات:1 رقم الجدول  
  

 المؤشرات وعناصر مكونات المؤشرات نوع

  (CP)المواطنين  مشاركة مؤشر
  (PF)الحرية السياسية 

  )PS( السياسي اإلستقرار

  (GO)مؤشر التوجيه الحكومي 
  (JE) الكفائة القضائية

(RT)البيروقراطية الكفائة  
(CO)نقص الفساد 

 (SD)التنمية اإلجتماعية مؤشر 
(HD)التنمية البشرية  

 )GI(التوزيع العادل للدخل  

 (EM)مؤشر صادية  

  (OO) توجيه الخارجيال
  )CB(إستقاللية البنك المركزي  

 GDP(   (DB)( مقابل الدين إلى نسبة الناتج المحلي اإلجمالي 
 
   

Source: Jeff Huther and Anwar Shah, Applying a Simple Measure of Good 
Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. World Bank Publication, 

Washington, D.C, p 03. 
Visited by 01/03/2017. 

http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGVANTCORR/Ressourceswps1894/pdf 
  

  xv:االلكترونية والحكومة الحوكمة بين الفرق-ثانيا

" اإللكرتونيـة"ويقصـد بكلمـة  .الحوكمـة اإللكترونيـة العديد مـن األبعـاد والعوامـل علـى تعريـف يؤثر         
واحلوكمة اإللكرتونية هـي اسـتخدام . يف مصطلح احلوكمة اإللكرتونية تلك احلوكمة املعتمدة على التكنولوجيا

معــامالت االتصــاالت، ،لتقــدمي اخلــدمات احلكوميــة، وتبــادل معلومــات  تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
وتكامــل خمتلــف األنظمــة واخلــدمات القائمــة بــذاLا بــني احلكومــة واملــواطن، وبــني احلكومــة والشــركات، وبــني 
احلكومـــات وبعضـــها الـــبعض، وكـــذلك عمليـــات األقســـام اإلداريـــة والتفـــاعالت داخـــل إطـــار عمـــل احلكومـــة 

احلكوميــة املتاحــة للمــواطنني بطريقــة مرحيـــة ومــن خــالل احلوكمــة اإللكرتونيــة، يــتم تقــدمي اخلــدمات  بأكملــه،
والفئــات الــثالث الرئيســية املســتهدفة الــيت ميكــن متييزهــا يف مفــاهيم احلوكمــة هــي . وتتســم بالفعاليــة والشــفافية

  . وال توجد حدود واضحة يف احلوكمة اإللكرتونية. جمموعات املصاحل/احلكومة واملواطنون والشركات
ومـــن احلكومـــة إىل ) املـــواطن(ج أساســـية متاحـــة هـــي مـــن احلكومـــة إىل العمـــالء بوجـــه عـــام، يوجـــد أربعـــة منـــاذ 

 .املوظفني ومن احلكومة إىل احلكومة ومن احلكومة إىل رجال األعمال

http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGVANTCORR/Ressourceswps1894/pdf
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 الفرق بين الحوكمة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية-1
ود بعـض االختالفــات يـتم التعامــل مـع كــال املصـطلحني علــى أDمـا حيمــالن نفـس املعــىن، علـى الــرغم مـن وجــ

هــي اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف اإلدارات العامــة، مــع " فاحلكومــة اإللكرتونيــة. "بينهمــا
التغيـري التنظيمـي وتعلـم مهـارات جديـدة لتحســني أداء اخلـدمات العامـة والعمليـات الدميقراطيـة وتعزيـز الــدعم 

يــف كـــي يتطــابق مـــع تعريــف احلوكمـــة اإللكرتونيــة أنـــه ال وتكمـــن املشــكلة الـــيت تواجــه هـــذا التعر ". للجمهــور
ففـــي حقيقـــة األمـــر، تتطلـــب إدارة تكنولوجيـــا . يـــنص علـــى وجـــود إدارة لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت

املعلومـــات واالتصـــاالت علـــى األرجـــح زيـــادة كبـــرية يف التنظـــيم وقـــدرات صـــناعة السياســـات، مـــع كـــل اخلـــربة 
ولــذلك، فــإن منظــور احلوكمــة . تلــف أصــحاب املصــلحة االجتماعيــة املعنيــنيوعمليــات تشــكيل الــرأي بــني خم

  .استخدام التكنولوجيا اليت تساعد يف احلكم ويلزم إدارLا"اإللكرتونية هو 
احلوكمـة اإللكرتونيــة هــي املســتقبل حيــث تســعى العديــد مـن البلــدان جاهــدة حنــو تشــكيل حكومــة خاليــة مــن 

هـــي بروتوكـــول اتصـــال أحـــادي االجتـــاه يف حـــني أن احلوكمـــة اإللكرتونيـــة هـــي واحلكومـــة اإللكرتونيـــة . الفســـاد
ويتمثــل جــوهر احلوكمــة اإللكرتونيــة يف الوصــول إىل املســتفيدين والتأكــد . بروتوكــول اتصــال ثنــائي االجتاهــات

لــذا، ينبغــي أن يكــون هنــاك نظــام . مــن أن اخلــدمات املخصصــة للوصــول إىل الفــرد املطلــوب قــد مت الوفــاء +ــا
يـتم . استجابة تلقائي لدعم جوهر احلوكمة اإللكرتونية، حيث تدرك احلكومة مـن خاللـه مـدى فعاليـة إدارLـا

 .تطبيق احلوكمة اإللكرتونية من خالل احملكومني بواسطة من حيكموDم
ك إىل ويرجـع ذلـ. يعترب حتديد هوية املستفيد النهائي حتديًا حقيقًيا يف مجيـع اخلـدمات الـيت تركـز علـى املـواطن

ومـــن مثّ، فـــإن . أن املعلومـــات اإلحصـــائية الـــيت تنشـــرها احلكومـــات واهليئـــات العامليـــة ال تنشـــر دائًمـــا احلقـــائق
أفضل أشكال احلوكمـة اإللكرتونيـة هـو مـا يقلـل عـدد املسـتويات غـري املرغـوب تـدخلها عنـد تقـدمي اخلـدمات 

تنســــيقات احملليــــة والقــــيم الثابتــــة ويعتمــــد ذلــــك علــــى إعــــداد هياكــــل أساســــية جيــــدة مــــع دعــــم ال. احلكوميــــة
وميكـــن التوصـــل إىل ميزانيـــة التخطـــيط والتطـــوير . للحكومـــات لتصـــل إىل مواطنيهـــا أو املســـتفيدين النهـــائيني

  .والنمو من خالل االستخدام اجليد لنظام احلوكمة اإللكرتونية  
  مجاالت تطبيق الحكومة االلكترونية -ثالثا
 :يةوميكن عرضها يف الفقرات التال   

  العقود اإلدارية: الفرع األول
العقــود اإلداريــة هــي تلــك العقــود الــيت تكــون اجلهــة اإلداريــة طرفــا فيهــا، وحيكمهــا القــانون اإلداري وختضــع    

لرقابـة القضــاء اإلداري وذلــك نظـرا لطبيعتهــا اإلداريــة، وعلــى ذلـك فهــذه العقــود يكـون أحــد أطرافهــا شخصــا 
أو الــوزارة، ويتعلــق العقــد بنشــاط مرفــق مــن املرافــق العامــة، كتزويــد إدارة  مــن أشــخاص القــانون العــام كالدولــة

امليـــاه والكهربـــاء بالغـــاز الطبيعـــي أو اســـترياد صـــفقة مـــن املعـــدات، حيـــث البـــد أن يـــتم إبـــرام العقـــد حســـب 
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 أسـاليب القــانون العــام، وتظهــر فيــه اجلهــة اإلداريــة مبظهــر الســلطة العامــة، ولــذلك فــان العقــد يتضــمن شــروطا
  .غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص

ومــن صــور هــذه العقــود، عقــد التــزام املرافــق العامــة حيــث يلتــزم املتعاقــد بالقيــام خبدمــة عامــة للجمهــور، حتــت 
مســؤولية املاليــة، لفــرتة مــن الــزمن مقابــل أجــرة أو رســم معــني، وكــذلك عقــد األشــغال العامــة وموضــوعه القيــام 

ريــد أو النقــل وهــذا ال مينــع مــن عــدم وجــود عقــود غــري مســماة حيــث تكــون بعمــل مــن أعمــال البنــاء أو التو 
  .xviاإلدارة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة 

لكــن بتحــول اإلدارة إىل نظــام احلكومــة االلكرتونيــة، ظهــرت أمنــاط جديــدة مــن العقــود اإلداريــة، وهــي تلــك 
نـت يف إطـار التجـارة االلكرتونيـة، وهـذا النـوع مـن العقـود أيـا كـان موضـوعه يقتضـي العقود اليت تتم عرب االنرت 

  .مراجعة سريعة وشاملة للقواعد اليت حتكم العقود اإلدارية يف إطارها التقليدي
ومثـــال مـــا قامـــت بـــه الســـويد حيـــث تبنـــت احلكومـــة هنـــاك مبـــادرة خاصـــة بـــإدارة وتنظـــيم املخـــزون احلكـــومي 

  .مية من خالل شبكة االنرتنت، وذلك +دف خفض عمليات التخزين احلكوميوعملية الشراء احلكو 
   عالقتها بالممارسة الديمقراطية: الفرع الثاني

نظــــام احلكومــــة االلكرتونيــــة يتيســــر اســــتطالع رأي املــــواطنني يف شــــؤون املرافــــق، بــــل ويف خمتلــــف  بفضــــل    
كمـــا يســـتطيع املواطنـــون دخـــول . ســـرعة ودقـــةاملشـــاكل العامـــة، وميكـــن إجـــراء االقرتاعـــات وأداء األصـــوات ب

وعليـه فأنـه ميكـن حصـر دور احلكومـة . االجتماعات العامة واالطالع على جدول أعماهلـا وحماضـر جلسـاLا
  :االلكرتونية يف ممارسة الدميقراطية فيما يلي

  إجراء االنتخابات -1
وفيمــا  .وإصـدار البطاقــات املمغنطـة حيـث ميكـن اســتخدام احلاسـبات اآلليــة يف إعـداد اجلـداول االنتخابيــة   

يتعلــق بعمليــة االنتخابــات ذاLــا فأنــه ميكــن أن تســتخدم يف تــوفري البيانــات واملعلومــات الدقيقــة عــن الــدوائر 
  .االنتخابية، كما ميكن أن تستخدم أيضا يف عملية التصويت وتساعد على حتقيق احليدة والنزاهة

 .ء أو االنتخابـات جـاءت معـربة عـن االختيـار الفعلـي هليئـة النـاخبنيوبالتايل ميكن القول بأن نتيجـة االسـتفتا
، حيـــث متـــت 1993الصـــدد ســـوف نـــوجز جتربــة النـــرويج يف إجـــراء االنتخابـــات العامــة الكرتونيـــة ســـنة  +ــذا

االنتخابــات باســتخدام احلاســب اآليل، حيــث يقــوم الناخــب بوضــع البطاقــة اخلاصــة ومســجل عليهــا بياناتــه 
وم احلاسب مبقارنة املعلومات املسجلة على بطاقة الناخب مـن اجـل تعـرف عليـه إلغـاء امسـه اخلاصة بعدها يق

بعـد االنتهـاء مـن التصـويت تظهـر النتـائج االنتخابـات  .تلقائيا من سجل الناخبني إذا كان هناك عدم تطابق
 .على مستوى الدولة بعد ثالثة ساعات من انتهائها
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  حضور االجتماعات -2
ل بعــض اإلدارات زيــادة املشــاركة الشــعبية يف االجتماعــات العامــة بغــرض جدولــة أعماهلــا علــى حيــث حتــاو    

االنرتنت، ويف إدارات أخرى يستطيع املواطنون إرسـال الربيـد االلكـرتوين إىل أعضـاء ا4ـالس أثنـاء اجتمـاعهم 
  .  xviiماعاتوتوجيه األسئلة واملالحظات إليهم حىت أصبح ذلك ميثل جزء رمسيا من حماضر االجت

ويف بعــــض القــــرى يــــتم نقــــل االجتماعــــات ا4لــــس البلــــدي عــــرب االنرتنــــت بطريقــــة حيــــة مســــموعة، وســــتطيع 
كـذلك ميكـن للجمهـور . املواطنون إرسال شكواهم عن طريق الربيد االلكرتوين ليجيب عليها ا4لس البلـدي

  .زيونية ملشاهدة االجتماعات العامة وهم يف منازهلممن خالل دخوهلم لقنواته التلف
  استقرار السياسي -3

حيث أنه نتيجة لتقدمي اخلدمات املرفقية عن طريـق احلكومـة االلكرتونيـة، ونظـرا ملـا تتميـز بـه هـذه اخلدمـة     
نظـــام مـــن جـــودة، تكلفـــة أقـــل، ســـرعة األداء، فـــإن ذلـــك مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إىل ازديـــاد ثقـــة املـــواطنني يف ال

السياســي القــائم وقدرتــه علــى حــل مشــاكلهم بطريقــة ســلمية وصــحيحة، والوفــاء جبميــع متطلبــاLم يف أســرع 
وال شـك أن هـذا األمـر يسـاعد علـى رضـاء املـواطنني عـن حكومـاLم وتأييـدها وقبـوهلم الســتمرارها يف  .وقـت

  .احلكم ومن مث يؤدي إىل استقرار النظام السياسي
  االلكترونيالتعليم : الفرع الثالث

مــن خــالل مشــروع احلكومــة االلكرتونيــة مت حتقيــق العديــد مــن املزايــا املهمــة جــدا بالنســبة ملرفــق التعلــيم،     
حيــث تطــورت أنظمــة املؤسســات التعليميــة وطــرق التــدريس +ــا، وحتولــت شــبكة االنرتنــت إىل وســيلة إيضــاح 

حققـــت هـــذه الشـــبكة تواصـــل بـــني  .بيف املـــدارس اجلامعـــات تقـــدم كـــل مـــا حيتاجـــه الـــدارس منصـــور وجتـــار 
  .الطالب واملدرس ومنها ميكن للطالب أن يستفسر عن األمور الغامضة خبصوص موضوع ما

التعلـيم عــن بعــد بـديال عــن التعلــيم التقليـدي نظــرا للتضــخم السـكاين وعجــز اجلامعــات عـن اســتيعاب الكــم و 
لـــى انـــه يـــوازي أو يفـــوق يف التـــأثري اهلائـــب، ولقـــد أثبتـــت البحـــوث الـــيت أجريـــت علـــى هـــدا نـــوع مـــن نظـــام ع
وجتــدر اإلشــارة إىل أن اســـتخدام  .ولفاعليتــه مــن نظــام التقليــدي عنـــدما تســتخدم فيــه كــل التقنيـــات بكفــاءة

شــبكة االنرتنــت يف الــتعلم أدى اىل تطــور مــذهل وســريع يف العمليــة التعليميــة، كمــا أثــر يف طريقــة آدا املعلــم 
  .واملتعلم

   :في الحكومة اإللكترونية  ااإلتجاهات الجديدة-ربعا
 .جيب أن تقدم احلكومة اإللكرتونية خدمات حقيقة ذات مصاحل حقيقية للمواطن - 
 .جيب تسويق خدمات احلكومة اإللكرتونية  - 
 .دمات فوريا بغرض ختفيض التكاليف جيب تنفيذ مجيع اخل - 
 . نيةجيب أن يكون املواطن يف قلب الرؤية اليت تطبقها احلكومة اإللكرتو  - 
 .حتتاج احلكومة املتصلة باملواطن أن تكون الرؤية املطبقة أيضا متصلة  - 
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 .جيب حتديد املخرجات املطلوبة و قياس درجة التقدم يف خدمات احلكومة اإللكرتونية  - 
 .ppp من الضروري حتقيق تكامل بني احلكومة اإللكرتونية و القطاع اخلاص - 
  xviii.و اهليئات احلكومية يف برنامج احلكومة اإللكرتونية  وجيب التنسيق بني مجيع الوزارات - 

   :حوكمة الحكومة اإللكترونية  -خامسا
ا تغيــــــري خمطــــــط يف منــــــاهج تــــــرى احلكومــــــة أن احلكومــــــة االلكرتونيــــــة ليســــــت تكنولوجيــــــا فقــــــط ، و لكنهــــــ

  xix:وإسرتاتيجيات وبرامج سلوكيات و سياسات احلكومة اإللكرتونية و حيتاج ذلك إىل 
 .التكامل األفقي و الرأسي بني برامج احلكومة اإللكرتونية  - 
 .توحيد مركز اإلنفاق  - 
 .وجيا املعلومات االرتقاء بوظيفة استشاري تكنول - 
 .االستفادة من جتارب النجاح للقطاع اخلاص يف االتصاالت و املعلومات  - 
 .CRM e-ـ  االرتقاء بوظيفة - 
 .تذكر املواطن اوال - 
 .تقدمي خدمات متكاملة - 
 .جيب ان يكون االلداء التنظيمي احلكومي فعاال - 
 .التحول إىل تشكيلة لزيادة القيمة املضافة - 

  خاتمة 
ص مما سبق أن احلكومة اإللكرتونية تتسع ألي عمل إلكرتوين يؤدى بواسطة السلطات احلكومية نلخ

بوصفها سلطات عامة أو عن طريق شركات ومؤسسات القطاع اخلاص من اجل تسهيل وإزالة كل 
ض التعقيدات، وهذا منطق فرضته التطورات التقدم العلمي وثورة االتصاالت يف وقتنا احلايل ، واليت تفر 

  .بدورها ضرورة التخلي عن االساليب تقليدية السابقة وإستخدام األساليب احلديثة االلكرتونية
ولذلك فإن البعض هروبا من انتقادات قد توجه إىل احلكومة اإللكرتونية أستوجب هذا الية احلوكمة من  

قيق املنفعة العامة للجميع اجل التسيري احلسن والرشيد للدولة على املستوى الكلي وهذا يؤدي بدوره إىل حت
  .مع ختفيض التكايف واجلهد والوقت

واخلالصـــة هـــذا أن احلوكمــــة الرشـــيدة أي احلاكميـــة مبعايريهــــا تعمـــل علـــى تنميــــة الدولـــة واســـتغالل الطاقــــات 
واإلمكانيات البشرية واملادية يف ا4تمع، وLدف إىل حتقيق مزيد مـن العدالـة والشـفافية وحتـارب كـل التـدليس 

تكـــون احلاكميـــة الرشـــيدة قـــادرة علـــى تبـــين احللـــول الوطنيـــة للمشـــكالت يف  لكـــي .ســـاد بكافـــة أشـــكالهوالف
 . ا4تمع 
ü ـا و أن تكون احلDرقابيـة حبيـث تركـز علـى اإلشـراف واملتابعـة وتـرتك أداة كمة الرشيدة تنظيميـة بـدًال مـن كو

 . أمور التنفيذ والرقابة للمستويات اإلدارية األدىن
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ü  كمــة الرشــيدة قــادرة علــى التعامــل مــع القضــايا املؤقتــة والطارئــة وتطــوير املــوارد واســتثمارها و احلأن تكــون
 . طرف احلكومة االلكرتونية   منواستغالهلا وتقدمي اخلدمات للمواطنني 

ü  حتفيــز الفئــات املســتهدفة مــروراً بتحديــد القضــايا الرئيســية يف ا4تمــع وإعطائهــا األولويــة مث مرحلــة صــياغة
 .إلسرتاتيجية وتنفيذها وانتهاًء مبرحلة املراقبة والتقييما
ü   متطلبــات  وهــذا يعــد مــن ملســاواة واإلنصــافا  مــدى حتقيــق مــن اجــل حتديــد البــد مــن معــايري لقيــاس

 .اإلعداد لعملية اإلصالح اإلداري
ü  ـــــ تطبيـــــق مـــــدىLا للبعـــــد للمســـــاءلة واحملاســـــبة واعتمادهـــــا للشـــــفافية ومـــــدى حتقيقهـــــا للشـــــمولية ومراعا

  . اخل... االجتماعي 

ü  الوعي للمواطنني من خالل محالت التوعية ملعرفة ابعاد احلكومة االلكرتونية وهذا يؤدي بدورة نشر
 .  لتعزيز احلاكمية الرشيدة
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