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الملخص:
تفتقد الكثير من الدول النامية التنظيم اإلداري القادر على عكس توجهات الرأي العام المحلي .بل
أنها ال تملك الشفافية المطلوبة للمحاسبة والمساءلة .فمعظمها تعتمد وبشكل واسع على المنظمات
البيروقراطية في صنع وتنفيذ السياسات العامة دون أن يكون هناك مشاركة شعبية فعلية فيها أو رقابة
اجتماعية عليها .تهدف الدراسة الى التعرف على إمكانية مساهمة تقنية المعلومات في جعل اإلدارات
المحلية أكثر شفافية واستجابة لمتطلبات السكان المحليين.
اشتملت الدراسة على أربعة أجزاء رئيسة .يناقش الجزء األول أهمية الرأي العام المحلي في عملية
التخطيط واالدارة الحضرية ،ويتناول الجزء الثاني إشكالية التنظيم اإلداري/السياسي في الدول النامية،
بينما يركز الجزء الثالث على دور تقنية المعلومات في تعزيز مشاركة السكان المحليين من خالل مشاطرة
المعلومات ،واستعرض الجزء الرابع تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيق ما يسمى
بالحكومة اإللكترونية .وتختتم الدراسة بتوصيات ومقترحات يؤمل مساهمتها في تفعيل دور تقنية
المعلومات في رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة المحلية لالستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي.
مفتاح الكلمات :تقنية ادلعلومات ،احلكومة اإللكًتونية ،التخطيط احلضري ،إدارة ادلدن ،ارباذ القرار ،ادلشاركة
الشعبية ،الدول النامية.
مقدمة:
ادلهمة الرئيسة للحكومات ،جبميع مستوياهتا ادلركزية واإلقليمية واحمللية ،سن وتنفيذ التشريعات والتنظيمات
وتقدمي اخلدمات اليت تليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للسكان .ماىية وطبيعة وطريقة تقدمي ىذه
اخلدمات ػلددىا النظام السياسي للدولة .لذا فان صلاح أي نظام سياسي مرىون بقدرتو على تلبية ىذه
االحتياجات كماً ونوعاً .إذ أن النظام السياسي ػلدد كيفية عملية صنع القرار العام .واعتماداً على ذلك يصاغ
القرار العام كسياسات عامة يفًتض أن تعكس اىتمامات وقيم األفراد واجلماعات وادلؤسسات يف اجملتمع على
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اختالف توجهاهتم وقوة تأثَتىم .ويكون ذلك قدر اإلمكان ألن ىناك تباين يف احتياجات السكان و ال ؽلكن
ألي سياسة عامة أن ربقق الكمال والرضا التام لدى اجلميع.
إال أن ادلشكلة تنشأ وخاصة يف الدول النامية عندما يكون ىناك اعتماد كبَت على التنظيم البَتوقراطي يف
حل ادلشكالت االجتماعية واالقتصادية دون رقابة سياسية .يف ىذه احلالة تؤطر ادلشكالت االجتماعية يف حدود
إدارية وفنية حبتة ال تعطي للسكان احملليُت مساحة إلبداء الرأي .وبذلك يكون التوجو ضلو الكفاية االقتصادية
والفاعلية يف ربقيق أىداف البَتوقراطية مقدم على االستجابة دلتطلبات اجملتمع احمللي .فالفاعلية ىنا تعٍت إىل أي
مدى مت ربقيق االىداف ادلوضوعة من قبل البَتوقراطية بغض النظر عن كوهنا أىداف منشودة اجتماعياً؟ أو أن
ربقيقها يؤدي إىل الرضى االجتماعي ادلطلوب؟
وشلا يزيد من تفاقم ادلشكلة ،ادلركزية الشديدة للنظم السياسية واإلدارية اليت تقلل من دور اإلدارات احمللية يف
عملية صنع القرار .حىت أصبح من ادلمكن ان توصف كثَت من القرارات احمللية باهنا مركزية القرار زللية التنفيذ .ىذا
الوضع ساىم يف توسيع الفجوة بُت صانع القرار والسكان احملليُت ادلتأثرين بالقرار .شلا يؤدي إىل تقليل ادلردود
االجتماعي واالقتصادي للمشاريع العامة وعدم استغالل ادلوارد االستغالل األمثل .فقد تنش مشاريع عمالقة
باىظ ة التكاليف يف احملليات ،إال أهنا ليست بالضرورة من أولويات السكان احملليُت  .ولردبا كانت مشاريع اقل
تكلفة ىم ذلا اكثر حاجة من تلك ادلشاريع ادلكلفة.
و يؤكد أعلية الدور الذي تلعبو ادلدن (احملليات) قوى التغيَت العادلية اليت تعصف جبميع النظم االقتصادية أو ما
اتفق على تسميتو بالعودلة .فتشابك ادلصاحل االقتصادية وحدة ادلنافسة واالنضمام إىل منظمة التجارة العادلية تظهر
احلاجة إىل مدن وزلليات سبتلك ادلقومات األساسية الستقطاب رؤوس األموال الداخلية واخلارجية .أىم تلك
ادلقومات سبكُت السكان احملليُت من ادلشاركة يف ازباذ القرارات اخلاصة هبم حبيث يكونوا اكثر قدرة على ربمل
تبعاهتا .ومن مث العمل على تفعيل وتنشيط وربريك ادلوارد ضلو التنمية احمللية بوعي ومشاركة اجتماعية زللية.
مشكلة البحث:
يف ظل تزايد وسرعة التغَتات االجتماعية واالقتصادية تصحبح احلاجحة إىل تطحوير نظحم إداريحة زلليحة قحادرة علحى
صنع القرارات الصحيحة يف الوقت ادلناسب أمراً الزماً وضرورياً .يستند ىذا ادلفهوم على تصور أن السحكان احملليحُت
ىححم اعححرف النححاس دبصححاحلهم ومشححاكلهم احملليححة .لححذا يكححون هنح الالمركزيححة مححن أىححم مقومححات تطححوير اإلدارة احملليححة .
ىحذا مححن الناحيححة الفلسححفية والتوجحو العححام ،أمححا مححن الناحيحة التطبيقيححة فححان ذلححك يسحتلزم أليححة فاعلححة الستشححفاف الحرأي
العححام احمللححي والتعححرف علححى ادلشححاكل االجتماعيححة والفنيححة يف اجملتمححع احمللححي .فصححنامل الق حرار احمللححي تلححزمهم ادلعلومححات
الدقيقة ادلصنفة الحيت تنبح عحن الحرأي العحام احمللحي (ادلشحاكل واالحتياجحات واالمكانحات واالىحداف احملليحة يف احلاضحر
وادلسححتقبل) .تححوفر ىححذه ادلعلومححات مححن ححأنو جعححل القحرار احمللححي أكثححر فاعليححة يف االسححتجابة للمتطلبححات االجتماعيححة
احمللية.
هدف الدراسة:
هتححدف الدراسححة اىل التعححرف علححى مسححاعلة تقنيححة ادلعلومححات يف تعزيححز ادلشححاركة الشححعبية واسححتقراء ال حرأي العححام
وادلشاكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع احمللي .ولتحقيق ىدف الدراسة يستلزم مناقشة ما يلي:
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 دور الرأي العام احمللي وادلعلومات يف عملية التخطيط واالدارة احلضرية
 طبيعة التنظيم اإلداري /السياسي يف الدول النامية
 تعزيز مشاركة سكان ادلدينة دبشاطرة ادلعلومات تقنياً
 ذبارب وخطط بعض الدول ادلتقدمة والنامية يف رلال تطبيق احلكومة اإللكًتونية
 التوصيات وادلقًتحات
منهج البحث:

يعتمححد البح ححث عل ححى ادلححنه الوص ححفي ،حي ححث مت القيححام بدراس ححة حبثي ححة مكتبيححة يف مراج ححع ادبي ححات التخط ححيط

واالدارة احلض حرية الححيت تنححاقل دور ادلعلومححات وال حراي العححام يف عمليححة صححنع السياسححات العامححة احملليححة .باالضححافة اىل
الدراسحات الححيت تناولحت احلكومححة االلكًتونيححة ودورىحا يف زيححادة فاعليحة االجهححزة احلكوميححة وادلشحاركة الشححعبية يف عمليححة
صنع القرار العام .استقت معظم ادلعلومات يف موضومل احلكومة االلكًتونية من الشبكة العادلية (.)Internet
 -3أهمية الرأي العام المحلي في عملية التخطيط واالدارة الحضرية:

سبثححل ادلدينححة موضحومل ومكححان الفعححل اجلمححاعي ،لححذا يعتح ( )Ligget and Perryأن ادلدينححة موضحومل النقححاش
العام ،يشحكل ىحذا النقحاش الطريقحة الحيت نحرى فيهحا ادلسحتقبل .إذ أن التوقعحات دائمحا زلحل جحدال وعلحى أساسحها نقحرر
أن نفعل أو ال نفعل (. )Ligget and Perry,1995,p.61معحٌت ىحذا أن األىحداف التخطيطيحة الحيت يسحعى لتحقيقهحا
ليسححت أىححداف عادليححة عامححة متفححق عليهححا بتطبيقهححا ضلصححل علححى ادلدينححة الفاضححلة وإظلححا ىححي توجهححات وقححيم اجملتمححع
احمللي .أي كيف يريد سكان ادلدينة أن تكون علية مدينتهم يف ادلستقبل؟
ركز التخطيط احلضحري كتخصحم مهحٍت علحى اسحتخدامات األراضحي يف البحدايات -ومازالحت تعتح أححد أىحم
جوانححب العمححل التخطيطححي .إال انححو يلح ح تزايححد االىتمححام بححأن يكححون التخطححيط ذو توجححو إنسححاي اجتمححاعي حححىت
يتس ححٌت تفه ححم واحت ح حواء األس ححلوب ادلعيش ححي للمجتم ححع احملل ححي يف احلاض ححر وادلس ححتقبل .فباإلض ححافة إىل اس ححتخدامات
األراضححي ىنححاك عناصححر أخححرى مححؤثرة يف األسححلوب ادلعيشححي لسححكان ادلدينححة تشححمل :اخلححدمات االجتماعيححة ،ادلنححافع
التعليميححة ،الفححرص الوظيفيححة ،الفححرص الًتوػليححة ،السححالمة العامححة ،وأي ححيء أخححر يححؤثر علححى احليححاة اليوميححة لسححكان
ادلدينة .لذا اقتضى على ادلخططُت االىتمام جبميع ىذه ادلتغَتات وأخحذىا باحلسحبان .يحذكر( (Banovetzأن افضحل
ضححمان الن تعكححس اخلطححط احملليححة قححيم ور بححات اجملتمححع احمللححي ىححو إ حراك سححكان ادلدينححة بشححكل فاعححل يف عمليححة
التخطيط ( .(Banovetz,1984,p.57ويقًتح كطريقة للمشحاركة رلحالس زلليحة أو رلحالس زبطحيط زلليحة .ويؤكحد ذلحك
( )Herrحيث يرجع حاجة ادلخططحُت إل حراك السحكان يف عمليحة التخطحيط لسحببُت :نشحر الحوعي االجتمحاعي وبنحاء
إصبامل عيب(.)Herr,1989,p.165
وبشححكل أدي يوضححح ( )Kaiser and Othersأن سلططححي ادلححدن ػلتححاجون إىل اتفححاي اجملتمححع احمللححي علححى
األىححداف والوس ححائل ادلر وبححة لتحقي ححق تطبيححق اخلط ححة ( . ) Kaiser and Others,1995,p.53ل ححذا يش ححَت
( )Godschalk and Stiftel,1981لتحقيححق اإلصبححامل يسححتلزم ادلخططححُت التحححاور والنقححاش مححع األط حراف ادلعنيححة
بالتخطيط وعلى وجهحة اخلصحوص :مسحتثمري التطحوير العقاري،أصححاب ادلصحاحل االجتماعيحة ،القيحادات احلكوميحة.
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يتضححمن التحححاور تب ححادل ادلعلومححات واالقًتاحححات م ححن اجححل الوص ححول إىل حل ححول للمش ححاكل واحتياج ححات التنميححة(
.)Godschalk and Stiftel,1981
إن اذلدف الرئيسي من التحاور والنقاش ىو اخلروج خبطة وسياسات عامة وعمل تطبيقات للتنمية توازن
بُت ثالثة قيم رئيسية ىي  :القيم االجتماعية ،القيم االقتصادية ،القيم البيئية .لذا يقًتح
( )Kaiser and Othersأظلوذج ( كل  )1لتحاور األطراف ادلعنية بالتخطيط جلعل التخطيط اكثر واقعية ووسيلة
لتثقيف رلتمع ادلدينة وحشد التأييد للخطة.
احلكومة

ادلشاركة

السوي العقارية

االستخدامات االجتماعية

ادلعلومات

زبطيط وقرارات
استخدامات االراضي

التأثَت

ادلقًتحات

ادلخططون

ادلصدر:

الشكل ( )1رباور األطراف ادلعنية بالتخطيط
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Kaiser and Others,1995,p.53

يالحح يف النمححوذج السححابق أن ادلعلومححات وادلشحاركة أحححد أىححم الركححائز يف عمليحة صححنع القحرار ووضححع اخلطححط.
ويؤكححد ( )Kaiser and Othersأعليححة تححوفَت احلقححائق والقححيم االجتماعيححة ادلتعلقححة باجلوانححب الرئيسححة لتخطححيط وتنميححة
األراض ححي عن ححد تص ححميم نظ ححم ادلعلوم ححات .اجلوان ححب الرئيس ححة للتخط ححيط تش ححمل اجلوان ححب االجتماعي ححة ،االقتص ححادية،
والبيئيحة .والن عمليحة التخطححيط تبحدأ بتعريحف ادلشححكلة ووضحع األىحداف ،فححين صححة وفاعليحة ادلخرجححات تعتمحد علححى
مشححاركة صبيححع األفحراد واجلماعححات اصحححاب العالقححة بنظححام اسححتخدامات األراضححي احلاليححة ادلسححتقبلية .يوضححح الشححكل
( )2دور ادلعلومات يف صيا ة التوجهات والسياسات العامة وعالقتها حبل ادلشكالت ونظام استخدام األراضي.

ادلعلومات

التخطيط ادلتقدم
القيم

صياغة التوجهات

( األىداف)

احلقائق
(الوضع واألسباب)

السياسات

حل ادلشكالت

اإلطار العام للسياسات
خطة تصنيف األراضي
التصميم احلضري الستخدامات األراضي
اخلطة التنفيذية

إدارة استخدام األراضي
الشكل( )2دور صيا ة التوجهات يف التخطيط ادلتقدم

ادلصدر:
ويلفحت النظحر ( )Rourke 1984,p.174اىل أن السياسحات العامحة تسحتجيب لتحوازن القحوى يف اجملتمحع احمللحي
باإلضافة إىل التحليل الكمي للبيانات .لذا فان االعتبارات السياسية دبا تتضحمنو محن نزعحات قيميحو وقحوى متصحارعة
Kaiser and Others,1995,p.258
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داخل اجملتمع احمللي تظحل ادلحؤثر الحرئيس علحى القحرار اإلداري ححىت يف حالحة تطبيحق اإلدارة العلميحة .فقحد يصحنف أححد
ادلشححاريع أو ال ح ام دبعيححار العوائححد والتكححاليف تصححنيفا مححنخفض إال انححو إذا كححان يححنعم بتأييححد ححعيب كبححَت ودعححم مححن
القيادات السياسية ،فأن ىذا التصنيف ال يأخذ باحلسبان.
ويف ذات السياي يتحدث ( )Newellعن قيم اإلدارة احمللية ،فيشحَت إىل ثالثحة اعتبحارات تقليديحة يف اإلدارة
العامححة تسححتوجب ادلوازنححة بينهححا يف إدارة تقححدمي اخلححدمات ىححي :عمححل األ ححياء الصحححيحة (الفاعليححة) ،عمححل األ ححياء
بالطريقححة الصحححيحة (الكفححاءة) ،وثالث حاً تنظححيم اسححتخدام ادل حوارد النححادرة (االقتصححاد) .ويضححيف انححو يف الوقححت احلاضححر

ىناك اعتباراً رابعا يستلزم أخذة باحلسبان ىحو العدالحة االجتماعيحة .وىحي تتعلحق بتكحاف الفحرص جلميحع افحراد و حرائح
اجملتمححع يف احلصححول علححى اخلححدمات  .زلاولححة ادلوازنححة بححُت ىححذه االعتبححارات األربححع يسححتلزم تنسححيق وربليححل للسياسححات
والنظم اإلدارية (.) Newell,1993,p.109
أما من الناحية التطبيقية فيشَت ( )Rourkeإىل أن ىناك معيارين لتقييم مشاركة ادلنظمات احلكومية يف
صنع السياسات العامة  .األول قدرة ادلنظمة على االستجابة لتوجهات ور بات اجملتمع احمللي .الثاي فاعلية
النظام ،وىي درجة قدرتو على صنع سياسات عملية قابلة للتطبيق ويف ذات الوقت ربقيق النتائ ادلر وبة
( .)Rourke,1984,p.4ويستدرك ( ) Rourkeبالقول أن معياري االستجابة والفاعلية عادة ما يكونان متضادان.
حيث تعتمد االستجابة على االنفتاح وادلشاركة من صبيع األطراف يف مناقشة ادلوضوعات ادلطروحة للنقاش ،بينما
فاعلية ادلنظمة العامة قد تستوجب سرية العمل (.) Rourke,1984,p.6
علية يؤكحد ( )Rourkeأن ىنحاك عحدة توجهحات يف فهحم معحٌت اسحتجابة البَتوقراطيحة العامحة دلتطلبحات السحكان
احملليححُت .فقححد تعححٍت حححق العمححوم يف ربديححد األىححداف النهائيححة ويححًتك للبَتوقراطيححة ربديححد الوسححائل الححيت تححؤدي ربقيقهححا.
بينمححا يححرى أخححرون أن االسححتجابة تتضححمن السحيطرة والرقابححة مححن السححكان أو شلثلححيهم علححى األعمححال والقحرارات اليوميححة
للمنظمات احلكومية للتأكد من ربقيق األىداف الرئيسية (.) Rourke,1984,p.7
لححذا قححد ذبححد أي إدارة حكوميححة نفسححها مضححطرة لتخلححي عححن بعححض صححالحياهتا ألصحححاب ادلصححاحل مححن اجححل
احلصححول علححى مسححاندهتم ودعمهححم ألىححداف اكثححر أعليححة .وىححذا مححا يححدعوه ( (Philip Selznickيف دراسححتو ادلعروفححة
(and Grass Roots

 )Cooptation( )TVAاالحت حواء وىححو احت حواء

عححن العالقححة بححُت ادلنظمححات العامححة وبيئتهححا
ادلعارضُت با راكهم يف عملية صنع القرار .
ويف دراس ححة أع ححدىا ( )Rutterجلمعيح ححة إدارة ادل ححدن العادليح ححة ( International City Management
 ) Associationبعنوان ( اجملتمع األىحم :احلكومحة احملليحة يف عحام 2222م) ( The Essential Community :
 ) Local Government in year 2000ذكحر سحتة قحوى للتغيحَت ىحي :االقتصحادية ،احلضحرية ،التقنيحة ،السياسحية،
الفكريححة .مححا يهححم هبححذا الصححدد ىححو ادلبححدأ الححذي اسححتندت إليححة اللجنححة ادلعححدة للدراسححة يف وضححع إسحًتاتيجيات دلواجهححة
ىححذه التغ حَتات .إهنححا قناعححة اللجنححة بححأن ال تفتقححد احلكومححات احملليححة (اإلدارة احملليححة) الرؤيححة الصحححيحة دلهمححة تقححدمي
اخلححدمات الححيت مححن ححأهنا تطححوير أو احملافظححة علححى أساسححيات رلتمعححاهتم احملليححة .ىححذه اخلححدمات تتعححدى اخلححدمات
األساسححية مثححل األمححن والححدفامل ادلححدي والصححرف الصحححي .إهنححا خححدمات ذات طححابع زللححي تشححمل جححودة ادلتجححاورات
السكنية ،ادلساكن ،ادلدارس ،الطحري ،ادلنحاطق التجاريحة والصحناعية .إهنحا اخلحدمات الحيت يبحدمل وػلسحن أدائهحا اإلدارات
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احمللية ،إهنحا أسحاس وجحوىر اجملتمحع احمللحي .وىحذا ال يتحأتى بطبيعحة احلحال إال محن خحالل استشحفاف الحرأي العحام احمللحي
ومعرفة ماذا يريد السكان احملليُت وما ىي متطلباهتم(.) Rutter,1980
إال انححو غلححب التنويححو إىل أعليححة إغلححاد أليححة للتعححرف علححى الحرأي العححام احمللححي قححادرة علححى االسححتجابة للمتغحَتات
السريعة وتبعحاً االحتياجحات السحكانية .لحذلك يحرى )  (Newellإن مسحتقبل اجملتمعحات احملليحة (سحكان ادلحدن) اكثحر
موضحاً مححن ذي قبححل .ويعححزو السححبب إىل التغحَتات االقتصححادية ،واالجتماعيححة ،والسححكانية ،والتقنيححة السحريعة .ويقححول
لقد أصبح على مسئويل ادلدن إدراك احتياجات محدهنم وصحيا ة مسحتقبلها لحيس يف رلحال اسحتخدامات األراضحي
كما كان يعمل يف ادلاضي فحسب ،ولكن باعتبحار رلموعحة محن العناصحر ادلعقحدة ادلحؤثرة علحى حيحاة اجملتمحع احمللحي
وقدرة احلكومة احمللية على أداء مهمتها بفاعلية ). (Newell,1993 ,p.135
وػلححدد ) (Newellموض ححوعات ورب ححوالت ىام ححة تواجححو احلكوم ححات احمللي ححة وهت ححدد اس ححتقرارىا :تزاي ححد وتن حومل
السححكان ،التنححافس االقتصححادي العححادلي ،ادلشححاكل االجتماعيححة ،تححداعي البنيححة التحتيححة .ىححذه اجلوانححب ينبغححي أال تححًتك
دون معاجل ححة وإال ربول ححت إىل طوف ححان م ححن التح ححديات يه ححدد احلكوم ححات احمللي ححة .م ححن اج ححل ذل ححك توس ححعت العملي ححة
التخطيطي ححة لتش ححمل ع ححدد اكح ح م ححن ادلش ححاركُت ،ف ححادلخططُت ط يع ححد باس ححتطاعتهم التنب ححؤ بادلس ححتقبل بش ححكل بس ححيط
كامتححداد خطححي للماضححي كمححا كححان يححتم يف السححابق .واصححبح مححن الضححروري تطححوير خطححط وإسحًتاتيجيات يسححاىم هبححا
صبيحع السححكان احملليحُت .كمححا أن طبيعحة ىححذه ادلشححاكل وادلوضحوعات وتأثَتاهتححا ادلسحتقبلية يسححتلزم إ حراك سححكان ادلدينححة
يف عمليححة التخطححيط وصححنع الق حرار مححن البدايححة .والتعححرف علححى توجهححات وميححول اجملتمححع احمللححي حيححال حجححم سححكان
مححدينتهم ،أظلححاط التنميححة احملليححة ،تشححعبات اسححتخدامات األراضححي ،اخلححدمات وادلنححافع العامححة ،دبعححٌت أخححر كيححف يريححد
سكان ادلدينة أن تكون علية مدينتهم خالل العشر سنوات القادمة؟)) Newell,1993,p.138
وتشَت دراسة قامت هبا صبعيحة إدارة ادلحدن العادليحة ربحت عنحوان تربحديات ادلسحتقبل وفحرص ادلسحتقبلت إىل عحدد
من اإلغلابيات يف إ راك السحكان يف عمليحة صحنع القحرار .أوال غللحب األفحراد واجملموعحات يف اجملتمحع ذبحارب وخح ات
ق ححد ال تت ححوفر يف اإلدارات وادلنظم ححات احمللي ححة .ثاني ححا ي ححؤدي إ حراكهم إىل احلص ححول عل ححى دعمه ححم يف مرحل ححة التنفي ححذ.
وأخَتاً ،زيادة الوعي وادلعرفة لدى السكان احملليُت وتطوير القيادات االجتماعية.
 -7إشكالية التنظيم اإلداري /السياسي في الدول النامية

ومححع أعليححة التعححرف علححى متطلبححات السححكان احملليححُت وتضححمينها اخلطححط احملليححة إال أن كثححَت م ححن ال ححدول
النامية تعحدم التنظحيم اإلداري والسياسحي القحادر علحى عكحس توجهحات السحكان والحرأي العحام احمللحي بحل أهنحا ال سبلحك

الشفافية ادلطلوبة للمحاسبة و ادلسائلة  .فمعظم الدول النامية تعتمحد وبشحكل واسحع علحى ادلنظمحات البَتوقراطيحة يف
صححنع وتنفيححذ السياسححات العامححة دون أن يكححون ىنححاك رقابححة اجتماعيححة عليهححا .فححالبَتوقراطيون يصححولون وغلولححون دون
رادمل معتمدين على امتالك اخل ات العلمية والعملية.
إن عملية ازباذ القحرار تعتمحد يف ادلقحام األول علحى ادلعلومحات .ىحذه ادلعلومحات كمحا يقحول سحاؽلون تتكحون محن
حقححائق وقححيم ( .)Simon,1976وىنححا يبححدو السحؤال  :قححيم مححن؟ ىححل ىححي ر بححات وتوجهححات السححكان احملليححُت أم مححا
يريد البَتوقراطيُت القيام بو؟
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لإلجابة على ىذا التساؤل البحد أوال محن تفهحم طبيعحة التنظحيم البَتوقراطحي والحدور الحذي تلعبحو البَتوقراطيحة يف
اجملتمع .يؤكد ( )Esman,1991,461أن التنظيم البَتوقراطحي يعتمحد علحى تركيحز الحتحكم وصحنع القحرار يف أعلحى اذلحرم
اإلداري ،شلا يزيد من سيطرة النخبة يف اجملتمع واحلصول على منحافع اكثحر .والن احملاسحبة وادلسحاءلة البَتوقراطيحة عحادة
م ححا تك ححون م ححن أس ححفل إىل أعل ححى اذل ححرم اإلداري(أي أن ادلس ححائلة تق ححع عل ححى ادلس ححتويات ال ححدنيا) ،شل ححا غلعله ححا ض ححعيفة
االس ححتجابة دلطال ححب ور ب ححات ورفاىي ححة الس ححكان .ويق ححرر( )Esman,1991,460ان ححو م ححن ادلفارق ححات الغريب ححة أن تك ححون
ادلنظمحات البَتوقراطيحة ذاهتحا مسحئولة عححن إعحادة التنظحيم وإنشحاء تنظيمحات جديححدة يفحًتض أن زبلفهحا .ىحذا يتفحق مححع
محا أ حار إليحة ( )Smith and Weller,1978,p.310-311محن أن إصحالح البَتوقراطيحة العامحة كحان يحتم تطبيقحو محن
خححالل البَتوقراطيحة نفسححها .ىححذه ادلشححكلة أصححبحت سبثححل عقبححة يف طريححق اجلهححود ادلبذولححة لتطححوير األنشححطة التطوعيححة
لدى السكان أو إعطحاء صحالحيات اكح للسحلطات احملليحة ،حيحث يحتم هتميشحها وتقليحل ادلحوارد الالزمحة ذلحا ،فهحي ال
سبتلححك ثقححل سياسححي .وبسححبب ذلححك فححان اخلصخص حة ،والتقليححل مححن التنظيمححات تظححل متخلفححة حححىت عنححدما ربتويهححا
وتنادي هبا السياسة العامة.
إن قبحول الكفايححة االقتصححادية( )Effeciencyكهححدف حبححد ذاتححو للمنظمحات احلديثححة ،ولححيس رلححرد ححة تنظيميححة
أدى إىل قب ححول النم ححوذج الفي ح ح ي ادلث ححايل كنم ححوذج معي ححاري ( .)Lutjens, 1991.p.326مع ححٌت ذل ححك أن التنظ ححيم
البَتوقراطي يفضل عن َتة من األسحاليب التنظيميحة محن حيحث ربقيحق األىحداف التنظيميحة بدقحة وثبوتيحة ومصحداقية.
إن ما ؽليز التنظحيم البَتوقراطحي ىحو اعتمحاده علحى األحكحام واإلجحراءات القانونيحة الغحَت خصحية .لحذا مت تحأطَت وفهحم
القحوة والتححأثَت محن خححالل ادلركحز الححوظيفي الر حي .لححذا يعتقحد( )Lutjensأن مفهححوم البَتوقراطيحة سححيطر علحى البيئححة الححيت
تنشح ح ح ح ح فيه ح ح ح ححا الق ح ح ح ححوة ( الس ح ح ح ححلطة والنف ح ح ح ححوذ) ادلنظم ح ح ح ححات،وقوانُت الرقاب ح ح ح ححة ،وال ح ح ح ححدافع ضل ح ح ح ححو الكفاي ح ح ح ححة االقتص ح ح ح ححادية
( .) Lutjens,1991.p.327عليححة يشححَت( )Nef and Dwivediأن تركححز السححلطة يف أيححدي اإلداريححُت (البَتوقحراطيُت)
و ياب الرقابة السياسية واالجتماعية اليت رباسبهم على استخدام السلطات الواسعة ،جعحل اإلداريحون يلعبحون أدواراً
عظيم ح ححة أعله ح ححا توزي ح ححع ادل ح ح حوارد الش ح حححيحة ( . ) Nef and Dwivedi,1982,p.73وى ح ححذا م ح ححا ذى ح ححب الي ح ححة
( )Dyeحيث يوضحح أنحو يف ظحل يحاب ادلعلومحات الدقيقحة ححول ر بحات وتفضحيالت السحكان يكحون محن الطبيعحي
أن يتوجو السياسيون والبَتوقراطيون ضلو توسيع نفوذىم يف اجملتمع دون رقابة (.)Dye,1992,pp.40-41
لححذلك مححن بححُت األخطححاء التطبيقيححة دلفهححوم البَتوقراطيحة الفي يححة يف العححاط الثالححث ،االعتقححاد أن النظححام اإلداري
زلايححد قيميح ًحا .ىححذا االعتقححاد اخلححاط الححذي مت نقلححة وزراعتححو يف الححدول الناميححة يشححكل عححامال مقاومحاً لإلنتاجيححة .إذ أن
البَتوقراطيح ححة يف الح ححدول الناميح ححة الح ححيتن أوجح ححدت للرقابح ححة ،والتنظح ححيم ،و االسح ححتقرار ،واالسح ححتمراريةن دفعح ححت لتلعح ححب دوراً
ديناميكياً بوضع األىداف ،واإلنتاج والتوزيع والعمل علحى ربقيحق نتحائ زلحددة مسحبقاً .يف ححُت أن اإلدارة العامحة يف
الغححرب تتجححو ضلححو عالقححة قانونيححة نظاميححة مححع العمليححة السياسححية .يف ىححذا السححياي يشححَت ( )Rondinelli,1983,p.5أن
فشححل نظححم التخطححيط التنمححوي يف الححدول الناميححة يعححود إىل اتبححامل ادلححنه ادليكححانيكي (البَتوقراطححي) الححذي ال يححدعو إىل
ادلرونة ،واالستجابة ،والتعلم.
أمححا ( )Riggsفيعطححي تفس حَتا اكثححر وضححوحا لطبيعححة اإلدارة العامححة (البَتوقراطيححة العامححة) يف الححدول الناميححة مححن
خ ححالل فه ححم وربلي ححل مكون ححات البيئ ححة االجتماعي ححة والسياس ححية واالقتص ححادية وتأثَتى ححا عل ححى الس ححلوك اإلداري داخ ححل
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ادلنظمححات العامححة .حيححث يقححول ( )Riggsعلححى الححر م مححن وجححود تشححابو بححُت التنظيمححات اإلداريححة الر يححة يف الححدول
النامية وتلك ادلوجودة يف الدول الغربيحة ،إال أن بنظحرة فاحصحة ذلحذه ادلؤسسحات صلحد أهنحا ال تعمحل بحنفس الطريقحة بحل
أهنا تقوم بوظائف اجتماعيحة وسياسحية حَت اعتياديحة  .ويرجحع السحبب يف ذلحك أن نظحم السحوي واإلدارة اجلديحد ححل
زلححل الححنظم التقليديححة لكححن ط يسححتبدذلا ( .) Riggs,1964,p.12إن مححا يرمححي إليححة ( )Riggsىححو وجححود تححداخل بححُت
القححيم البَتوقراطيححة والقححيم االجتماعيححة التقليديححة يف الححنظم اإلداريححة .حيححث تطبححق اإلج حراءات الر يححة خلدم حة األقححارب
واألصحاب وليس بدافع ربقيق األىداف والكفاية االقتصادية.
من بحُت أىحم السحمات اإلداريحة يف الحدول الناميحة الحيت يشحَت إليهحا ( )Riggs, p.14ىحو أن اجلهحاز اإلداري ال
يطبححق سياسححات سبلححى عليححة مححن اخلححارج أي تصححنع يف البيئححة اخلارجيححة للجهححاز أو مححن خححالل أنشححطة ىيئححة سياسححية يف
ظل إطار قانوي ( كما ىو يف النموذج البَتوقراطي الفي ي) ،ذلك لعدم وجود األىحداف واإلجحراءات السياسحية ،أو
أن أصحاب القرار البَتوقراطيُت اصبحوا من القوة دبكان حبيث يؤثرون على صنع السياسات العامحة محثلهم يف ذلحك
مثل السياسيُت الذين يفًتض أن يكونوا مسؤولُت عنهم.
ويف نف ححس الس ححياي يعتح ح ( )Kulcsar,1991,p.592أن تن ححامي اس ححتقاللية اإلدارة العام ححة (البَتوقراطي ححة) ع ححن
الق ححانون وت ححدي كف ححاءة ادل ححوظفُت ي ححؤدي إىل تقلي ححل الكفاي ححة االقتص ححادية ل ححإلدارة العام ححة .ويرج ححع ( )Kulcsarىيمن ححة
ادلححديرين العححامُت إىل يححاب األعحراف القانونيححة ويف ذات الوقححت التشححدد يف تنظيمححات بعيححدة عححن األىححداف والفححرص
احلقيقيححة .شلححا يححؤدي إىل طغيححان العالقححات الشخصححية علححى اإلجحراءات اإلداريححة يف اإلدارة العامححة .ىححذا الوضححع يعطححي
مساحة حرية اك للبَتوقراطيُت لفعل محا يشحاءون ،شلحا يحؤدي إىل فشحل اإلدارة العامحة وموظفيهحا يف ربقيحق األىحداف
وادلبادئ ادلنشودة يف إطار األعراف القانونية منة جهة والواقع من جهة أخرى.
ويتسححاءل ( )Forester,1989,p.5كيححف باإلمكححان ربليححل البححدائل ادلسححتقبلية ادلمكنححة ربلححيالً دقيق حاً يف عححاط
يفتقححر للمعلومححات ووقححت زلححدود؟ أو مححا عسححى أن يفعلححو ادلخططححون عنححدما يطلححب مححنهم إ حراك السححكان يف عمليححة
التخطححيط وىححم يعملححون يف تنظيمححات بَتوقراطيححة يهححددىا مثححل ىححذه ادلشححاركة؟ كيححف يححتمكن ادلخططححون مححن عححرض
أفكارىم ،وتوضيح النتحائ والعواقحب ،وفحتح رلحاالت وفحرص للعمحل واإلصلحاز ،بينمحا ححل ادلشحكالت يعتمحد وبشحكل
كبَت على فهم مصاحل ،وتوجهات ،والتزامات اآلخرين .ىذا ما يناقشة اجلزء التايل من الدراسة.
 -9تعزيز مشاركة سكان المدينة بمشاطرة المعلومات تقنياً
محن النقحاش السحابق يتضححح أن األجهحزة اإلداريحة والتنظحيم البَتوقراطححي الحذي تعمحل محن خاللححو حَت قحادرة علححى
تلبية احتياجات ور بات السكان احملليُت نوعاً ،وكماً ،وسرعة استجابو .وعلى الر م من وجود اإلرادة السياسحية يف
كثححَت مححن الححدول الناميححة علححى إحححداث التغيحَتات واإلصححالح اإلداري إال أهنححا تواجححو صححعوبات يف التحححول إىل أنظمححة
اكثر مرونة .على اقحل تقحدير ربتحاج إىل وقحت طويحل لتحقيحق األىحداف اإلصحالحية وصحنع ثقافحة إداريحة يف ادلنظمحات
العامة تؤدي إىل زيادة الكفاية االقتصادية والفاعلية واىم من ذلك االستجابة دلتطلبات السكان احملليُت.
ومع أعلية اإلبقحاء علحى السياسحات اإلصحالحية للتنظيمحات اإلداريحة وإغلحاد أوضحامل تنظيميحة يسحتطيع السحكان
احمللي ححُت م ححن خالذل ححا إب ححداء أرائه ححم بش ححكل مبا ححر ح ححول القض ححايا احمللي ححة يف م ححدينتهم وربم ححل مس ححئوليات اك ح ذب ححاه
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مش ححاكلهم وطريق ححة حله ححا .إال أن القح حراءة الواقعي ححة للوض ححع اإلداري لكث ححَت م ححن ال ححدول النامي ححة ال تنبح ح ع ححن ح ححدوث
تغيَتات على ىذا ادلستوى وان حدثت فهي كلية يف معظحم األحيحان .وينبغحي اإل حارة ىنحا إىل انحو ححىت يف الحدول
الغربيححة مهححد الدؽلوقراطيححة والبَتوقراطي حة تعححاي البَتوقراطي حة مححن بط ح وعححدم مرونححة يف التعامححل مححع األحححداث والقضححايا
احمللية .لذا صلد أن ىذه الحدول (كمحا سنناقشحو يف اجلحزء التحايل) اسحتغلت التقحدم التقحٍت يف رلحال ادلعلومحات وطبقحت
مححا يسححمى بح ح تاحلكومححة اإللكًتونيححةت .ىححدفت مححن خالذلححا إىل زيححادة مشححاركة سححكان ادلدينححة يف عمليححة ازبححاذ الق حرار
والتثقيف اجملتمعي وجعل احلكومات احملليحة اكثحر حفافية .يشحَت ( )Battelleإىل أن التححدي يف الوقحت احلاضحر ىحو
االنتقال من النموذج الصناعي للحكومة (البَتوقراطي) -ادلركزيحة ،ىرميحة السحلطة ،والعمحل يف اقتصحاد زلحدد مكانيحاً-
إىل ظل ححوذج حك ححومي متكي ححف م ححع الواق ححع ،والعادلي ححة ،واقتص ححاد رقم ححي مب ححٍت عل ححى ادلعلوم ححات ،والتغح حَتات االجتماعي ححة
(.)Battelle,1998
إن البَتوق حراطيُت يعتمححدون علححى احتكححار ادلعلومححات للمحافظححة علححى مركححز الححتحكم ومححن مث علححى قححوة التححأثَت
على السياسات العامة .لذا فان اخلطوة األوىل واذلامة يف إحداث نقلحة نوعيحة يف العمحل اإلداري احلكحومي يف الحدول
الناميححة ىححو كسححر ىححذا االحتكححار للمعلومححات وخاصححة تلححك الححيت تتعلححق بححاألداء للمشححاريع العامححة وتوزيححع اخلححدمات
وادلنافع.
أن التقنية ادلعلوماتية من اهنا جعل ادلعلومات متوفرة لعموم السكان .شلا يساعد على إتاحة الفرصة
أمامهم بادلشاركة يف عملية أرباذ القرار أو على اقل تقدير رفع مستوى الوعي اجلماعي واإلحساس باألعلية .ومن
ناحية أخرى ،غلعل عمل البَتوقراطيُت اكثر وضوحا وبالتايل اكثر مسائلة .ىذا ما يشَت إلية
( )Warren and Weschlerمن أن توفر ادلعلومات وسهولة احلصول عليها يطور قدرة صبيع األطراف السياسية
دبا يف ذلك عموم السكان للمشاركة يف عملية القرار احلكومي(.)Warren and Weschler,1999,1
م ححن ناحي ححة أخ ححرى يط ححرح ( )Seneviratne,1999,p.50رأي ححا عل ححى جان ححب م ححن األعلي ححة يتعل ححق بت ححأثَت التقني ححة
ادلعلوماتية على التنظيم البَتوقراطي .التنظيم الحذي يعتمحد – كمحا محر بنحا – علحى منطحق السحيطرة والرقابحة محن خحالل
التخصصية وىرمية السلطة ومركزيتها .باإلضافة إىل أن تقنية نقل ادلعلومات يف السابق كانت بدائية تعتمحد وبشحكل
كبَت على القدرات اإلنسحانية حيحث ط تظهحر بعحد اآلالت ادلسحاعدة يف ىحذا اجملحال .لحذا يشحَت أن ىحذا التنظحيم بطح
ال يتناسححب مححع وقححع التغحَتات يف بيئححة ادلنظمححات العامححة .وعليححة يقححرر أن التقححدم التقححٍت يف رلححال ادلعلومححات مححن ححأنو
تغيححَت ىححذا التصححور عححن البَتوقراطيححة وإحححداث نقلححة نوعيححة يف التنظححيم البَتوقراط حي تشححمل زيححادة سححرعة وحجححم نقححل
ادلعلومححات ،وتقليححل تكححاليف العمححل ،والتغيححَت يف ادلهححارات ادلطلوبححة .ىححذا بطبيعححة احلححال يتعححارض فلسححفيا مححع التنظححيم
البَتوقراطي التقليدي الذي يتصف ببطء نقحل ادلعلومحات وثبحات ادلتطلبحات ادلهاريحة .شلحا يعحٍت أن االفًتاضحات احلاليحة
للبَتوقراطيحة فحيم ؼلحم الحتحكم والسحيطرة ،وربديحد التخصصحات داخحل اذلحرم اإلداري ،وححىت تسلسحل السحلطة نفسحو
زل ح ح ح ح ححل تس ح ح ح ح ححاؤل و ح ح ح ح ححك يف ق ح ح ح ح ححدرهتا عل ح ح ح ح ححى اس ح ح ح ح ححتيعاب إمكان ح ح ح ح ححات االتص ح ح ح ح ححال وتقني ح ح ح ح ححة ادلعلوم ح ح ح ح ححات احلديث ح ح ح ح ححة.
()Seneviratne,1999,p.50
إال انو غلب مالحظة أن طبيعة التقنية ربدد درجة ادلركزية يف اذليكل التنظيمي .فعلى سبيل ادلثال وجود
احلاسب الشخصي وبرارلو ادلتعددة أدى إىل المركزية تقنية ووضع التأثَت والقوة يف أيدي ادلستخدمُت .لذا فان
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تطبيق التقنية ادلعلوماتية ليس من أنو فقط زيادة الكفاية االقتصادية والفاعلية ولكن تغيَت موقع ادلعرفة داخل
ادلنظمات حبيث تكون لدى ادلوظفُت التنفيذيُت .شلا يعٍت تغَت موقع القوة والتأثَت وانتقالو إىل ادلوظفُت التنفيذيُت.
وقد يكون باإلمكان االس تطراد يف ىذا السياي لنقول أن التقنية ادلعلوماتية تؤدي إىل تقوية موقف عموم السكان
فافية وبالتايل استجابة دلتطلباهتم .يؤكد ذلك
وجعل ادلنظمات العامة اكثر
( ) Petersبقولة أن ادلعلومات والتقنية أصبحت سبثل ربديا للسلطة اذلرمية(البَتوقراطية) .فالتقنية ذلا تأثَت قوي
وجذاب يف اجملتمعات احلديثة ،لدرجة أهنا أصبحت مصدر جديد للسلطة الرمزية ( )Charismaticللقادة
اإلداريُت .ىذا أدى إىل وجود نزامل وتضارب بينها وبُت السلطة (البَتوقراطية) اليت تستند على القانونية .مرد ذلك
أن السلطة تًتكز يف أعلى اذلرم التنظيمي بينما اخل ة العملية تًتكز يف األسفل .ليس ىذا فحسب ولكن مفهوم
اخل ة يف اإلدارات احلكومية ال يعٍت فقط ادلعرفة التقنية ولكن أيضا ادلعلومات ادلبا رة عن ادلراجعُت ومشاكلهم.
ىذا ا لنومل من ادلعلومات َت مهم لإلدارة العليا  ،شلا يؤج اخلالف بُت الفريقُت من الناحيتُت ادلعرفية (التقنية)
والقيمية (توجهات ور بات السكان احملليُت) (.)Peters,1984,p.60
 -4تجارب بعض الدول في مجال تطبيق الحكومة اإللكترونية:
ادلقصود من احلكومة االلكًتونية ىو هتيئة الفرصة لعموم السكان ولقطامل االعمال للتفاعل و القيام
باالعمال التجارية واحلكومية باستخدام الوسائل االلكًتونية .ويشَت تقرير يف الواليات ادلتحدة اعد من قبل
( )Office of Electronic Government in General Services Administeration,2001ان احلكومة
االلكًتونية تتضمن استخدام التقنية لتحسُت وتسهيل توفَت ادلعلومات واخلدمات للمواطنيُت،ادلستثمرين
،ادلوظفُت،واالدارات احلكومية .ويضيف التقرير ان احلكومة االلكًتونية سبكن احلكومة من التحول من السلبية اىل
اكثر اغلابية وفاعلية يف تقدمي اخلدمات وادلعلومات  .ىذا التحول قد أدى بالفعل اىل جعل العمل احلكومي أكثر
سرعة ودقة وفاعلية بأقل تكلفة .يؤكد ذلك التقرير ادلعد لوزارة االقتصاد والصناعة اليابانية حول اساسيات تطوير
رلتمع متقدم معلوماتياً واتصالياً(1998م) .يقول التقرير ان ىذا النومل من اجملتمع ىو نظام اقتصادي/اجتماعي
جديد حيث يتمتع الناس حبرية توفَت وتبادل ادلعلومات وادلعارف ويتصف بتناسق احلياة اليومية ،والثقافة ،
والصناعة ،واالقتصاد ،والطبيعة  ،والبيئة .ىذا النظام يقصد بة تبديل النظام السائد ادلتصف بالقصور الوظيفي
ادلعتمد على االنتاج واالستهالك الوفَت .يؤكد التقرير ان النظام اجلديد سيقود اىل موجو من االصالحات اجلماعية
يطلق عليها ت الثورة الرقميةت ئؤدي اىل توسيع اجملال االقتصادي  ،والتخلي عن التنظيمات ذات التكلفة العالية
وتطوير فكرة اجملتمعات االقليمية وسبكُت الناس من احلياة حبرية اكثر.
Govvernment
يف دراسح ححة تجمللح ححس االمتيح ححاز يف احلكومح ححةت بالواليح ححات ادلتحح ححدة األمريكيح ححة (2222م)
 (Execelence inأوضحححت أن األم حريكيُت يعتقححدون أن احلكومححة اإللكًتونيححة ( )e-govسححتؤدي إىل تعظححيم
ادلسحؤولية احملاسححبية للحكومححة .باإلضحافة إىل أهنححا سححتزيد الكفحاءة االقتصححادية وسححهولة احلصحول علححى اخلححدمات
احلكومي ح ح ح ح ححة .تق ح ح ح ح ححول ( )McGinnisرئيس ح ح ح ح ححة اجملل ح ح ح ح ححس يف ى ح ح ح ح ححذا الص ح ح ح ح ححدد ،أن عص ح ح ح ح ححر احلكوم ح ح ح ح ححة اإللكًتوني ح ح ح ح ححة
( )dot.govقحد حححل وأن األمحريكيُت لححديهم نظحرة إغلابيححة ضلححو احلكومححة اإللكًتونيحة وإمكانياهتححا .وتححرى وضححعا حيححث
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بيمكان أي خم أن ؼلتار االتصال إلكًتونيا يف أي وقت ومن أي مكان للحصول علحى خدمحة ،إلهنحاء معاملحة،
احلححديث مححع شلثليهم،وادلشححاركة يف األنشححطة احلكوميححة مححن اوجححو سلتلفححة .وتشححَت إىل أن اسححتخدام التقنيححة ادلعلوماتيححة
علحى ادلححدى الطويححل يححؤدي إىل زبفححيض التكححاليف .علححى سححبيل ادلثححال ،اطلفضححت تكححاليف ذبديححد تسححجيل (اسححتمارة)
السيارة يف والية اريزونا من سبعة دوالرات بعمل اإلجراءات ورقياً إىل دوالر ونصف بأجرائها إلكًتونيا.
الدراسححة قححام هبححا ادلتخصصححان يف صبححع ادلعلومححات عححن ال حرأي العححام ( )Hart and Teeter,2000بطلححب مححن
اجمللححس .تشححَت الدراسححة إىل أن التقنيححة ادلعلوماتيححة ححَتت بشححكل جححذري طريقححة االتصححال والعمححل والححتعلم يف اجملتمححع.
لقححد اسححتطاعت احلكومححة اإللكًتونيححة أن تعيححد صححيا ة االتصححال بححُت النححاس وحكوماهتححا .كمححا أن باسححتطاعتها جعححل
احلكومة أكثر استجابة لر بحات النحاس وتطحوير التعامحل فيمحا بيحنهم .الفكحرة األساسحية أن احلكومحة اإللكًتونيحة تصحل
الن ححاس ل ححيس فق ححط فيم ححا بي ححنهم ولك ححن أيض ححا يف مي ححادين تب ححادل األفكح حار ،والنقا ححات ،وادلب ححادرات ،واالبتك ححارات،
والتعححامالت ،والنتححائ  .تفيححد الدراسححة انححو مححع الوقححت ،سححتنحدث احلكومححة اإللكًتونيححة ثححورة يف العالقححة بححُت النححاس
وحكوماهتم ليس كزبائن للخدمات احلكومية فحسب ولكن أيضا كمواطنُت يعيشون يف مناخ من احلرية السياسية.
تتلخم نتائ الدراسة فيم يلي:
 .1يعتقد األمريكيون أن احلكومة اإللكًتونية تعٍت حكومة افضل.
 .2أن عامة األمريكيُت ير بون أن سبضي احلكومحة قحدما يف طريحق التقنيحة ادلعلوماتيحة ولكحن بشحكل ححذر
لضمان ضباية اخلصوصية واألمن إذ ىي من األولويات.
 .3نظرة عموم الناس للحكومة اإللكًتونية سبتد ألكثر من الكفاية االقتصادية واجلودة يف تقدمي
اخلدمات لتشمل تثقيف وتعزيز دور ادلواطنُت يف عملية صنع القرار وجعل احلكومة اكثر مسئولية.
تشَت اإلحصاءات هبذا الصدد إىل أىم أربعة فوائد للحكومة اإللكًتونية:

 حكومة اكثر مسئولية ()%36

 سهولة الوصول للمعلومات ()%23

 حكومة اكثر كفاءة وفاعلية ()%21
 تسحهيل احلصححول علحى اخلححدمات العامحة ( )%13يالحح أن أىحم ح تقدمحو احلكومححة اإللكًتونيححة
ىححو جعححل القيححادات اإلداريححة اكثححر اسححتجابة ومسححائلة وزلاسححبة علححى قراراهتححا وأنشححطتها .إال أن التقريححر
نم على عدة مبادئ أساسية يف تطبيق احلكومة اإللكًتونيحة :سحهولة االسحتخدام  ،متحوفر للجميحع،
اخلصوصحية واألمححان ،اإلبداعيححة واذلدفيححة ،التعححاون ادلشححًتك بححُت القطاعححات ادلختلفححة بححاجملتمع ،الفاعليححة
إحداث تغيَت نوعي يف العمل احلكومي.
(Harvard Policy Group, 2000

ويف دراسحة أعحدت محن قبحل رلموعحة جامعحة ىحارفرد للسياسحات
حول أساسيات القيادة يف ظل التقنيحة ادلعلوماتيحة وعحاط االتصحال ،أكحدت أن تقنيحة ادلعلومحات تغحَت وتبحدل االتصحال
اإلنسحاي جبميحع أ ححكالو حاملة األعمحال ،ادلنظمححات ،األسحر ،اجملتمعححات ،وصبيحع العالقحات اإلنسححانية وظلحط التواصححل
االجتماعي .أوصت الدراسة بعمل األيت للتحول إىل اخلدمات اإللكًتونية:
)The

 الًتكيز على كيف ؽلكن للتقنية ادلعلوماتية أن تعيد تشكيل العمل واإلسًتاتيجيات بالقطامل العام.
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 استخدام التقنية ادلعلوماتية يف تطوير اإلسًتاتيجيات وليس فقط من اجل مكننة األعمال الروتينية.
 االستفادة من افضل الطري يف تطبيق التقنية ادلعلوماتية.
 زيادة ادلخصصات ادلالية لتمويل التقنية ادلعلوماتية ادلطلوبة.
 ضباية اخلصوصية وتوفَت األمان.

 تشكيل أنشطة ذات عالقة بالتقنية ادلعلوماتية لتحفيز التنمية االقتصادية.
 استخدام التقنية ادلعلوماتية لتشجيع العدالة االجتماعية وبناء رلتمع معاىف.
 االستعداد للدؽلقراطية اإللكًتونية.
كمححا أوضحححت ( )Caldow,2001أن القيححادات اإلداريححة الححيت تعححرف مفهححوم احلكومححة اإللكًتونيححة يف حححدود
ضيقة يفوتون فرص عظيمة ذلا كبَت األثر يف تفوقهم التنافسحي علحى ادلحدى البعيحد .إن التفحوي التنافسحي للحكومحات
احملليححة ال يتححأتى مححن القححدرة علححى ذبديححد رخصححة السححَت للمركبححات ،فاسححتخدام احلكومححات للتقنيححة ادلعلوماتيححة يف هنايححة
ىذا العقد ستكون سائدة كانتشار الصراف اآليل يف الوقت احلاضر .لذا تقًتح سبعة قواعحد رئيسحة لتطبيحق احلكومحة
اإللكًتونيحة وجعلهحا رافحد للتميحز والتفحوي ادلسحتمر :التحداخل والتنسحيق ،التنميحة االقتصحادية ،الدؽلوقراطيحة اإللكًتونيححة،
اجملتمعات اإللكًتونية ،العالقات احلكومية ،بيئة السياسات العامة ،التقدم يف بكة ادلعلومات مستقبالً.

وما يهم ىنا الدؽلوقراطية اإللكًتونية  ،حيث هتدف إىل تشحجيع السحكان إىل ادلشحاركة بشحكل مبا حر أو عحن
طريق دراسات الرأي العام احمللي .من اجل ذلك يستلزم توفَت ادلعلومات واحلقائق للسكان حىت يتسحٌت ذلحم تشحكيل
رأيهححم حححول ادلوضححوعات ادلطروحححة للنقححاش .وغلححب التنويححو إىل أن ىنححاك فححري كبححَت بححُت تححوفَت ادلعلومححات بعححد ازبححاذ
القرار وتوفَت ادلعلومات من اجل مشاركة فاعلة يف عملية صنع القرار نفسو .ولتحقيق الدؽلوقراطيحة اإللكًتونيحة يقحًتح
( )Clift,2001عشرة أمور:
.1
.2
.3
.4
.5

اإلعالن عن االجتماعات العامة بشكل منظم ومعتمد.
توفَت وتقاسم ادلعلومات مع السكان.
توفَت وتوزيع اخلدمات إلكًتونيا.
تطويع التقنية خلدمت السكان وليس لإلجراءات اإلدارية.
جعل ادلناقشات وادلداوالت مفتوحة و تتم ع الشبكة.

 .6االستفادة من ال يد اإللكًتوي يف التواصل بُت اجلهات ادلعنية والسكان.
 .7فتح اجملال لتقدمي االستشارات للسكان إلكًتونيا.
 .8السعي للحصول على الدعم ادلايل ادلطلوب لتنفيذ احلكومة اإللكًتونية.
 .9تثقيف القيادات اإلدارية عن استخدامات الشبكة ادلعلوماتية يف أعماذلم.
 .12تبادل اخل ات والتجارب مع احلكومات األخرى يف رلال التقنية ادلعلوماتية.
يبدو جليا أن عمل القيادات اإلدارية يف عصر ادلعلوماتية يستلزم بذل ادلزيحد محن اجلهحد وادلتابعحة ادلسحتمرة .يف
ذات الوقت فين سرعة التقدم التقٍت يف رلال ادلعلومات قد اتحاح الفرصحة لظهحور قيحادات إداريحة يف القطحامل احلكحومي
مبدع حة ومبتكححرة وتسححتهدف النتححائ  .لححذا يشححَت ( )Hart and Teeter,2000إىل أن الش حراكة بححُت القطححامل العححام
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والقط ححامل اخل ححاص والقط ححامل ححَت الرحب ححي الس ححتخدام التقني ححة كم ححورد داع ححم للقي ححادات اإلداري ححة يف القط ححامل احلك ححومي
تستهدف ما يلي:
 ربسُت تقدمي وتوزيع اخلدمات العامة جبميع ادلستويات احلكومية.
 تشجيع النمو االقتصادي من خالل االبتكار وتدعيم ادلشاريع العامة بالتقنيات.
 زيادة ادلشاركة الشعبية يف العمل احلكومي.

ىذا التعاون بُت القطاعات منذ عام 1997م مشل عدة برام تعاونية:

 ادلبحادرة يف ربقيحق حكومحة إلكًتونيحة شليحزة

(E-Government Excellence Initiative

) ،بتطحوير

حلول تدعم تطبيقها.
 برنححام ادلهتمححُت باحلكومححة اإللكًتونيححة (

Fellows

 ) Program E-Governmentيعححد القيححادات

احلكومية الستخدام التقنية كأداة قيادية.

 احلكومحة اإللكًتونيحة للقحرن الواححد والعشحرين

(Government of 21st Century

 ) Digitalربحط

البحوث والتعليم بادلهام احلكومية.

 مبححادرة التقنيححة القبليححة

(Technologies Initiative

 )Tribalخلححق فححرص للتعححاون بححُت القبائححل

والشركات وصبيع ادلستويات احلكومية.

 الشحبكة الشحاملة للتنميحة ادلسحتدامة ( ) Sustainable Development Extension Networkبنحاء
بكة إلكًتونية زبدم جهود اجملتمعات احمللية يف التنمية ادلستدامة.

 مكتححب التمويححل للمسححتقبل
ادلعلومات ادلالية)Hart and Teeter,2000( .

(Office of the Future

 )Financeاسححتثمار التقنيححة يف إنشححاء

ىذا النومل من التعاون والشراكة بُت القطاعات االقتصادية األساسية يشكل منتدى الستكشاف
األولويات وافضل التطبيق ات للتقنية ادلعلوماتية .فهو يساعد على تأطَت توجو احلكومة يف استخدام التقنية بتقدمي
التوصيات ادلوضوعية .يؤدي ىذا التعاون اىل زيادة التثقيف االجتماعي وشلارسة التقنية والتعاون يف رلاالت متعددة
ويف ذات الوقت يتناول التحديات اليت تواجو تطبيق اتصال ادلتبادل.
يف الياب ححان اع ححد تقري ححر مط ححول ل ححوزارة االقتص ححاد والص ححناعة الياباني ححة يف ع ححام 1998م ح ححول تطبي ححق اجملتم ححع
االلكححًتوي حبلححول االلفيححة الثانيححة .تضححمن التقريححر اسححس تطححوير رلتمححع متقححدم معلوماتي حاً واتصححالياً .احححد االىححداف
التطبيقيحة ىححو تطححوير حكومحة الكًتونيححة للتقليححل مححن عنحاء االجحراءات ،يف التقححدمي لطلححب اخلحدمات العامححو .لححذا تتجححو
النيو اىل تغيَت التوجة من نظم ادلعلومات االدارية ادلعتمد علحى ادلعحامالت الورقيحة اىل ادارة ادلعلومحات الكًتونيحاً الحذي
ؽلكن من حرية استخدام ادلعلومات و بكات االتصحال بشحكل مطلحق .لقحد سبحت موافقحة رللحس الحوزراء اليابحاي علحى
اعداد خطة لتطوير ومكننة االدارة احلكومية يف عام 1997م .تضمنت اخلطة اسحتخدام الشحبكو العادليحة(االنًتنت)
لتحس ححُت وتس ححهيل احلص ححول عل ححى ادلعلوم ححات االداري ححة مث ححل االحص ححاءات والتق ححارير .كم ححا مت ربوي ححل االجح حراءات اىل
اجحراءات رقميححة مثححل تعبئححة النمححاذج وتعميححيم االنظمححة وا ححعارات البلدي حة .سياسححة اخلدمححة مححن مكححان واحححد ( One
 ) Stop Serviceاحد مراحل اخلطحة حبيحث تقحدم اخلحدمات العامحة دلختلحف الحوزارات واالدارات احلكوميحة محن موقحع
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واحد .أما فيم يتعلق دبعلومات التخطيط احلضحري فقحد مت توفَتىحا بشحكل حامل خاصحة فحيم يتعلحق باعحادة التطحوير
احلضححري واالقليمححي واالذبحاة ضلححو نظححام معلومححايت يسححاعد يف التعححرف علححى ال حراي العححام .البحححث عححن سححبل اسححتخدام
سجل عناوين السكان يف القرارات االدارية للحكومات الوطنية واالقليمية واحمللية (البلدية).
لقححد سححعت سححنغافورة لعححدة سححنوات مضححت الن تصححبح تاجلزيححرة الذكيححةت ( .) Intelligent Islandعملححت
احلكومح ححة السح ححنغافورية مح ححع القطح ححامل اخلح ححاص لالسح ححتثمار يف البنيح ححة التحتي ح ححة لتقنيح ححة ادلعلومح ححات والتج ح ححارة اإللكًتوني ح ححة
( .)e-commerceعلححى سححبيل ادلثححال تنفيححذ مشححرومل الشححبكة التجاريححة يف عححام 1987م قححد مكححن ححركات السححفن،
ادلسح ححتوردين ،البنح ححوك ،و ح ححركات التح ححأمُت ،وسح ححلطات ادل ح حوان  ،اجلمح ححارك ،وإدارات التحصح ححيل ،وجهح ححات أخح ححرى مح ححن
اسححتخدام وتبححادل ادلعلومححات اإللكًتونيححة .أصححبحت عمليححة الشحححن مححن واىل سححنغافورة بفضححل ىححذا ادلشححرومل ضححعف
سححرعتها عححن ذي قبححل .تعححد سححنغافورة اآلن البلححد ادلححداري الوحيححد يف العححاط الححذي تعححرف علححى أهنححا دولححة متقدمححة .لححذا
فان ذبربة سحنغافورة تعطحي درسحا يف كيفيحة اسحتخدام التقنيحة ادلعلوماتيحة للتنميحة االقتصحادية ( The Harvard Policy
2000

.)Group,

يف عام 1999م أعلنت احلكومة الكندية عن مبادرة أطلقحت عليهحا تاجملتمعحات احملليحة الذكيحةت (

Smart

 )Communitiesتشححمل صبيححع أضلححاء كنححدا .اجملتمعححات الذكيححة رلتمعححات برؤيححا مسححتقبلية تعتمححد اسححتخدام ادلعلومححات
وتقنيححة االتصححاالت إلعطححاء السححكان قححوة تححأثَت اك ح  .وذلححك بالبحححث عححن طححري مبتكححرة يف تطبيححق تقنيححة ادلعلومححات
واالتصال تؤدي إىل تنمية اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية.)Caldow,2001( .
بححدأت مدينححة نفسححتفد الدظلركيححة منححذ عححام 1992م مبححادرات ضححخمة يف تكححوين ححبكة إلكًتونيححة للمجتمححع
احمللححي ( )e-communityمشلححت القطححامل احلكححومي والقطححامل اخلححاص وادلصححاحل التجاريححة .اسححتهدفت الشححبكة جلححب
االسححتثمارات وخلححق رلتمححع معلومححايت و اقتصححاد إلكححًتوي .يف عححام  1995مت إصل ححاز ححبكة ادلدينححة ()City Net
بالتعححاون بححُت ححركة التوزيححع التلفزيححوي و ححركة اذل حاتف لتححوفَت خححدمات الشححبكة ( )Internetجلميححع السححكان ادلدينححة
بسعر زىيد وسرعة اتصحال عاليحة .يف عحام 1997م صحمم موقحع ادلدينحة لتقحدمي اخلحدمات ذاتيحا وخصحم يف ادلوقحع
جزء خاص بادلعوقُت وكبار السن والعاطلُت (.)Caldow,2001
يف صبهورية مصر العربية مت بناء بكة للخدمات احلكوميحة علحى االنحًت نحت هبحدف تعريحف ادلحواطنيُت بكيفيحة
احلصححول علححى تلححك اخلححدمات حيححث تضححم بيانححات تفصححيلية الكثححر مححن  331خدمححو والححيت تعت ح اجلححزء االول مححن
رلموع ححة اخل ححدمات احلكومي ححة ال ححيت تص ححل اىل  1222خدم ححة .قطاع ححات اخل ححدمات عل ححى االنًتن ححت تش ححمل (مرك ححز
ادلعلوم ححات ودع ححم ازب ححاذ الق ح حرار دبجل ححس ال ححوزراء)  :الص حححة ،الكهرب ححاء والطاق ححة ،النق ححل واالتص ححاالت وادلعلوم ححات،
التأمينححات والشححئون االجتماعيححة ،ادلححال واالقتصححاد ،التم ححوين والتجححارة الداخليححة ،الزراعححة وال ححري ،خححدمات احملليححات
خححدمات السححياحة ،التعلححيم والبحححوث والشححباب ،الصححناعة والبححًتول ،خححدمات البيئححة ،االسححكان والتشححييد ،خححدمات
ديني ححة ،خ ححدمات الق ححوى العامل ححة ،خ ححدمات الع ححدل .ي ححأيت ى ححذا م ححن خ ححالل تب ححٍت احلكوم ححة ادلصح حرية مش ححرومل احلكوم ححة
االلكًتونيةمع ركة مايكروسوفت يف اطار اخلطة القومية للحكومة ادلصرية لرفحع انتاجيحة ادلؤسسحات احلكوميحة وتبحٍت
تقنيححة حديثححة لتححوفَت خححدمات متطححورة دبسححتوى جححودة مرتفححع وسححرعة اداء عاليححة زبححدم ادلحواطن ادلصححري وربقححق مححردوداً
الستخدام تقنية ادلعلومات يف التنمية الشاملةللمجتمع(. ) Micrsoft.Net, 2001
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ويف ام ححارة دا وانطالق حاً م ححن رؤي ححة ادلس ححؤولُت اذلادف ححة اىل ربوي ححل حكوم ححة دا اىل حكوم ححة الكًتوني ححة كوس ححيلة

لتحقيححق التواصححل والتقححدم وتححوفَت للوقححت واجلهححد دلصححلحةاجلميع مت تححوفَت عححدد مححن اخلححدمات حالي حاً تشححمل :خدمححة
ادلباي،مكتبة دا العامة،بيانات احصائية عن دا ،انظمة ادلعلومات اجلغرافية ،هادات عدم شلانعة اخلاصة بحادارات
الصرف الصحي والري،االستفسار عن سلالفات مواقف البلدية،ربصيل االيرادات.
وسححيتم قريب حاً تقححدمي اخلححدمات التاليححة :ححهادات سلت ح ات دا ادلركزيححة ،نتححائ اختبححارات دا ادلركزيححة ،معاجلححة
النفي ححات اخلط ححرة ،الش ححهادات الص حححية ،ححهادة ع ححدم شلانع ححة ،االستفس ححار ع ححن نت ححائ التفت ححيل ،االستفس ححار ع ححن
الغرانات ،خدمات التوظيف (بلدية دا2221 ،م) .
يف ادلملك ححة العربي ححة الس ححعودية ىن ححاك زل ححاوالت خجول ححة لالس ححتفادة م ححن تقني ححة ادلعلوم ححات يف تط ححوير التعام ححل
احلكومي والتجاري يف اطار ادراك ادلسئولُت العلية تطبيق التقنية ادلعلوماتية يف القطحاعُت اخلحاص والعحام.ذبلى ذلحك
بتنظيم ادلؤسبر السعودي الدويل للتجحارة االلكًتونيحة ف مدينحة الريحاض محن  6-1محايو 222م .ا حار االمحَت سحلمان
بحن عبحدالعزيز يف معحرض خطابحة يف افتتحاح ادلحؤسبر ان سححرعة وتتحابع التطحورات وادلسحتجدات العادليحة يف رلحاالت العلححوم
والتقنيحة باتحت تحؤثر علحى رلريحات حياتنححا االقتصحادية واالجتماعيحة والثقافيحة و َتىحا .ونححوة انحو نحت عحن ىحذة التقنيححات
وخاصة يف رلال االتصاالت وتقنية ادلعلومات تطبيقات عديدة اصبحت دول العاط كلها معنية هبا محن تحأثَت واضحح
عل ححى اقتص ححاديتها وعالقته ححا التجاري ححة وان اح ححدى اى ححم ى ححذة التطبيق ححات ى ححي التج ححارة االلكًتوني ححة ( وكال ححة االنب ححاء
السعودية2221،م)
وقح ححد سح ححبق ان نبهح ححت خطح ححة التنميح ححة السح ححابعة (2222م) إىل أن مواكبح ححة التطح ححورات ادلتالحقح ححة يف تقنيح ححات
ادلعلومات والتعامل معها بكفاءة ومرونة  ،من أىم التحديات اليت سوف تواجحو ادلرحلحة ادلقبلحة محن ادلسحَتة التنمويحة.
لذا ينم اذلدف الرابع عشر للخطة على تاالىتمام بالعلوم والتقنية ادلعلوماتية  ،وتشحجيع البححث والتطحوير وتحوطُت
التقنيححةت ،ويؤكححد ىححذا االىتمححام األسححاس االس حًتاتيجي الرابححع عشححر والححذي يححنم علححى :ت بنححاء قاعححدة وطنيححة للعلححوم
والتقنيححة قححادرة علححى االبتكححار والتجديححد ونشححر التقنيححة وتطويعهححات .وتؤكححد اخلطححة علححى أعليححة معاجلححة قضححية ادلعلوماتيححة
وادلعلومات لتصحبح عحامالً مسحاعداً لصحانعي القحرارات وادلخططحُت .لحذا تضحمن األسحاس االسحًتاتيجي الرابحع عشحر –

البن ححد اخل ححامس تعل ححى إع ححداد خط ححة وطني ححة توظ ححف ادلعلوماتي ححة و َتى ححا م ححن التقني ححات خلدم ححة العل ححم ودع ححم التنمي ححة
االقتصاديةت .من ناحية أخرى أكدت اخلطحة علحى الحر م محن أربحاذ عحدة خطحوات إغلابيحة وسبهيديحة هبحذا الشحأن  ،إال
أن إعححداد خطححة وطنيححة للمعلوماتيححة يتطلححب تكثيححف جهححود صبيححع اجلهححات ذات العالقححة بالقطححاعُت العححام واخلححاص
بالتنسيق مع وزارة التخطيط (وزارة التخطيط 2222،م ،ص )312
وهتححدف إسحًتاتيجية التنميححة يف قطححامل ادلعلومححات خححالل اخلطححة التنميححة السححابعة إىل ربقيححق عححدد مححن األىححداف

والسياسححات أعلهححا تححوفَت البيانححات وادلعلومححات احملدثححة وتسححهيل احلصححول عليهححا ونشححر تقنيححة وخححدمات ادلعلوماتيححة يف
اجملتمع ،وتنمية مصادر ادلعلومات الوطنية من خالل تطوير أنظمتها.
يف ىذا السياي ،مت تشكيل جلنة دائمة للتجحارة اإللكًتونيحة بحوزارة التجحارة تحدعم التوجهحات ضلحو وضحع تنظحيم
متكامححل للتجححارة اإللكًتونيححة عح ححبكة اإلنًتنححت بتححاريح  26رجححب 1419ىحح .وأوضححح اجلح (مسححاعد مححدير عححام
ادلنظمححات الدوليححة بححوزارة التجححارة وأمححُت عححام اللجنححة) أن اللجنححة باتححت أعماذلححا فعلي حاً بتقصححي احلقححائق حححول عححدد
16

ادلسححتخدمُت ،وأنظمححة ادلححدفوعات اآلليححة ادلسححتخدمة يف التجححارة اإللكًتونيححة علححى النطححاي الع حادلي .وتتجححو يف وقححت
الح ححق إىل رص ححد ادلنش ححات التجاري ححة احمللي ححة ال ححيت تتعام ححل م ححع اإلنًتن ححت ،ودراس ححة احلل ححول التقني ححة ادلرتبط ححة بالتج ححارة
اإللكًتونيحة سحواء مححن حيحث األنظمححة واألسححاليب الححيت ؽلكحن إقرارىححا فححيم يتعلححق باعتمحاد الححدفع االئتمححاي يف عمليححات
البيححع والشحراء والححيت تححتم عح اإلنًتنححت إىل جانححب اسححتعراض ابححرز األسححاليب ادلتبعححة حاليححا يف إسبححام التوقيححع اإللكححًتوي
باستخدام أنوامل سلتلفة من الشفَتة (جريدة الشري األوسط ،ص .)1999/9/13،16
ويؤكححد البححدر (مصححدر سححابق) إىل أن التجححارة اإللكًتونيححة يف ادلملكححة تواجححو ربححديات صححعبة أعلهححا تححدي اخلح ة
التقنية الالزمة دلواقع التسوي واليت ىي اصحعب محن ادلواقحع العاديحة حلاجتهحا إىل تقنيحات خاصحة مثحل أمحن ادلعلومحات،
والتخاطححب مححع البنححوك .مثححل ىححذه التقنيححات يصححعب التعامححل معهححا يف ظححل الححبطء الححذي تعححاي منححة الشححبكة ،وعححدم
وجود قانون ػلمي البائع وادلشًتي على االستحقاقات النقدية من البنوك.
اال انو غلحب التنويحة بحاجلهود ادلبذولحة يف رلحال الصححة اوالطحب االلكحًتوي فقحد مت االنتهحاء محن ادلرحلحة الثالثحة
االتصححال الشححبكي الطححيب الححوطٍت والححذي بححدأ يف منتصححف التسححعينيات .لححذا ؽلكححن القححول ان االتصححال االلكححًتوي يف
اجملال ادلهٍت والفٍت الذي ال ػلتاج اىل ظوابط قانونية اسهل يف التنفيذ مقارنحة للحكومحة والتجحارة االلكًتونيحة .حيحث
ربتاج اىل الشفافية يف توفَت ادلعلومات اليت هتم عموم السكان ويف ذات الوقت تضمن سرية وامن معلوماهتم.
عليححة فححان اعححادة صححيا ة مفهححوم صححناعة الق حرار العححام وطححري تقححدمي اخلححدمات العامححة وخلححق ثقافححة اداريححة قائمححة
عل ححى ال حراي الع ححام احملل ححي ق ححد يك ححون متطل ححب اساس ححي لتنفي ححذ احلكوم ححة االلكًتوني ححة يف ادارة ادل ححدن  .اذ ان احلكوم ححة
االلكًتونيححة تسححتند اىل مفهححوم االسححتجابة للمتطلبححات السححكان وىححذا ال يتححاتى اال اذا كححانوا ؽللكححون حححق التححأثَت علححى
االدارات احلكومية ع قنوات قانونية و رعية .شلا ػلتم على صانع القرار احمللي السعي لوضع الحنظم والتقنيحات الحيت
تساعدة يف التعرف على ارائهم واخذىا باحلسبان.
 -1الخاتمة والتوصيات:
طبيعة ادلشاكل وادلوضوعات والتحوالت اذلامة اليت تواجو احلكومات احمللية ( تزايحد وتنحومل السحكان ،التنحافس
االقتصححادي العححادلي ،ادلشححاكل االجتماعيححة ،تححداعي البنيححة التحتيححة) تسححتلزم إ حراك سححكان ادلدينححة يف عمليححة التخطححيط
للتع ححرف عل ححى توجه ححاهتم وميوذلم(حي ححال حج ححم م ححدينتهم ،أظل ححاط التنمي ححة احمللي ححة ،تش ححعبات اس ححتخدامات األراض ححي،
اخلدمات وادلنافع العامة .واإلجابة على كيف يريد السكان أن تكون علية مدينتهم يف ادلستقبل؟
إال أن ىناك شبة إ كالية تتعلق بالتنظيم اإلداري يف الحدول الناميحة .حيحث يعحدم الكثحَت منهحا التنظحيم اإلداري
القادر على عكس توجهات السكان والرأي العام احمللي .بل أهنا ال سبلك الشفافية ادلطلوبحة للمحاسحبة و ادلسحائلة .
فمعظحم الححدول الناميححة تعتمححد وبشحكل واسححع علححى ادلنظمححات البَتوقراطيحة يف صححنع وتنفيححذ السياسححات العامححة دون أن
يكون ىناك رقابة اجتماعية عليها.
إن التقنيححة ادلعلوماتيححة م ححن ححاهنا جع ححل ادلعلومححات مت ححوفرة لعم ححوم السححكان .شل ححا يس ححاعد عل ححى إتاحححة الفرص ححة
أمامهم بادلشاركة يف عملية أرباذ القحرار أو علحى اقحل تقحدير رفحع مسحتوى الحوعي اجلمحاعي واإلحسحاس باألعليحة .ومحن
ناحيحة أخححرى ،غلعحل عمححل البَتوقحراطيُت اكثححر وضحوحا وبالتححايل اكثححر مسحائلة .لححذا فحان تطبيححق التقنيحة ادلعلوماتيححة لححيس
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مححن ححأنو فقححط زيححادة الكفايححة االقتصححادية والفاعليححة ولكححن تغيححَت موقححع ادلعرفححة داخححل ادلنظمححات حبيححث تكححون لححدى
ادلححوظفُت التنفيححذيُت .شلححا يعححٍت تغححَت يف موقححع القححوة والتححأثَت وانتقالححو إىل ادلححوظفُت التنفيححذيُت .وامتححداداً لححذلك ي حؤدي
تطبيححق التقنيححة ادلعلوماتيححة إىل تقويححة موقححف عمححوم السححكان وجعححل ادلنظمححات العامححة اكثححر ححفافية وبالتححايل اسححتجابة
دلتطلباهتم.
ناقشة الورقة ذبارب بعض الدول ادلتقدمة والناميحة يف رلحال تطبيحق احلكومحة اإللكًتونيحة .الفكحرة األساسحية أن
احلكوم ححة اإللكًتوني ححة تص ححل الن ححاس ل ححيس فق ححط فيم ححا بي ححنهم ولك ححن أيض ححا يف مي ححادين تب ححادل األفك ححار ،والنقا ححات،
وادلبادرات ،واالبتكارات ،والتعامالت ،والنتائ  .تفيد الدراسات انو مع الوقت ،ستنحدث احلكومة اإللكًتونيحة ثحورة
يف العالقححة بححُت النححاس وحكومححاهتم لححيس كزبححائن للخححدمات احلكوميححة فحسححب ولكححن أيضححا كم حواطنُت يعيشححون يف
مناخ من احلرية السياسية.
طوفححان التقنيححة ادلعلوماتيححة قححادم فمححع هنايححة ىححذا العقححد سححتكون سححائدة كمححا انتشححار الص حراف اآليل يف الوقححت
احلاضر .لذا كان لزماً على الدول النامية االستعداد ذلذه التغَتات التقنية واالستفادة محن ذبحارب الحدول ادلتقدمحة فحيم

ؼلم التنظيمات اإلدارية ،التدريب ،وتثقيف عموم السكان احملليُت.
لذا تقًتح الدراسة هتيئة النظم اإلدارية القادرة على استيعاب التقنية احلديثة ليس لزيادة التحكم والرقابة
اإلدارية وإظلا لزياد ة التفاعل مع واالنفتاح على اجملتمع .إن التحديات االقتصادية اليت تواجو احلكومات احمللية
يستلزم البحث عن ألية لزيادة الفاعلية والكفاية االقتصادية استناداً إىل الرأي العام احمللي ،حبيث يكون تقدمي
اخلدمات متطابقاً مع ر بات واحتياجات السكان .فاإلدارات احمللية مطالبة بتقدمي الكثَت مع زلدودية ادلوارد.
التقنية ادلعلوماتية (احلكومة اإللكًتونية) من أهنا جعل السكان اكثر مشاركة يف عملية صنع القرارات والسياسات
احمللية وبالتايل أكثر قبوال للحلول ادلطروحة ومن مث اكثر ضباسة يف تطبيقها دلعاجلة مشاكلهم احمللية .ولتطبيق تقنية
ادلعلومات يف رلال التخطيط احلضري وادارة ادلدن (احلكومة االلكًتونية)يقًتح التعرف ىل الضغوط الدافعة وادلعوقة
وتبعاً وضع االسًتاذبيات والسياسات اليت تتناسب مع الظروف االقتصاديةواالجتماعية احمللية (الشكل .)3
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الفرص





تقدير االمكانات



التقدم التقٍت يف رلال ادلعلومات واالتصال



زيادة الفاعلية والكفاية االقتصادية



رفع مستوى الوعي اجلماعي

مستوى استخدام التقنية المعلوماتية

االستراتجيات والسياسات
ربديد االىداف
تقدير االحتياجات




االقتصاد التنافسي العادلي
التوجو العادلي ضلو الدؽلوقراطية

في التخطيط الحضري وادارة المدن
(تطبيق الحكومة االلكترونية)

المعوقات



االعتماد على النظم االدارية البَتوقراطية
عدم وجود رقابة اجتماعية على البَتوقراطيات




البَتوقراطيات ال سبلك الشفافية ادلطلوبة للمحاسبة و ادلسائلة
عجز النظم االدارية يف تطبيق تقنية ادلعلومات



اقتصار استخدام احلاسب االيل على فئة قليلة من اجملتمع

الشكل ( ) 3الفرص وادلعوقات الستخدام التقنية ادلعلوماتية يف التخطيط احلضري وادارة ادلدن (تطبيق احلكومة االلكًتونية)

مححن الناحيححة التطبيقيححة غلححب البححدء بتفعيححل دور رلححالس االقححاليم (ادلنححاطق) ورلححالس احملافظححات واجملححالس البلديححة
بتبححٍت إسحًتاتيجيات تطبيححق التقنيححة ادلعلوماتيححة يف االتصححال بححاإلدارات احلكوميححة مححن جهححة وعمححوم السححكان مححن جهححة
أخححرى .إن التعححرف علححى احتياجححات السححكان ؽلكححن اجملححالس اإلقليميححة واحملليححة مححن وضححع خطححط تنمويححة تتناسححب مححع
الظروف وادلعطيات احمللية .وكذلك متابعة تنفيذ اخلطط وتقييم نتائجها (الشكل .)4
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شبكة اتصال الكتروني وطنية
الحكومة المركزية
(الوزارات واجمللس النياا او االستشاري)
اسًتاذبيات وسياسات وطنية

متطلبات زللية

شبكة اتصال الكتروني
محلية

توجيهات ومتابعة ومساءلة

تشريعات وسياسات

تقارير واحصائيات واقًتاحات

االجهزة احلكومية

معلومات وتعليمات

الراي العام احمللي

المـجـلـس الـمحـلـي

سكان ادلدينة

متطلبات اجتماعية

الشكل ( )4يوضح دور اجملالس احمللية و بكة االتصال االلكًتوي احمللية والوطنية يف زيادة ادلشاركة الشعبية والتواصل بُت مراكز ارباذ القرار

إن اخلط ححط احمللي ححة ال تع ححٍت تق ححدمي اخل ححدمات فحس ححب ولك ححن ص ححنع السياس ححات والتنظيم ححات العام ححة ادلتعلق ححة
بالتنمية االقتصادية وما تتضمنو من إغلاد فرص استثمار ووظائف وأعمال ومشاريع جديدة .فالنظام االقتصادي
العادلي يفرض إيقامل سريع وتشابك يف ادلصاحل يستوجب أنظمة إداريحة مرنحة ،المركزيحة ،حبيحث تكحون اإلدارات احملليحة

(ادلححدن) قححادرة علححى ادلنافسححة وخلححق ظححروف جححذب اسححتثماري  .وىنححا يح ز دور التقنيححة ادلعلوماتيححة يف جعححل اإلدارات
احملليححة تتغلححب علححى العوائححق االداريححة واالقتصححادية ،مححن حيححث زيححادة اإلنتاجيححة والفاعليححة وسححرعة علححى ادلسححتوى الححوطٍت
تعزز التقنية ادلعلوماتية التواصل بُت سكان احملليات ومراكز ازباذ القحرار .حبيحث تحال االسحًتاتيجيات واخلطحط الوطنيحة
على مبدأ من اسفل إىل أعلى .إن تضمُت التوجهات السحكانية احملليحة يف اخلطحط الوطنيحة وأخحذ اخلصوصحية ادلكانيحة
للوحححدات احملليححة باحلسححبان غلع ححل اخلطححط الوطنيححة عمليححة وواقعي ححة وفاعلححة وذات مع ححٌت للسححكان احمللي ححُت .ويف ذات
الوقت ػلقق التوافق واالنسجام بُت إسهامات كل إقليم وزللية واألقحاليم واحملليحات األخحرى ضحمن ادلنظومحة الوطنيحة.
إن البلححدان واجملتمعححات الححيت تبححادر بتوظيححف التقنيححات احلديثححة سححوف تححنجح يف خلححق فححرص عمححل وتنميححة اقتصححادية،
باإلضححافة إىل ربسححُت جححودة احليححاة مححن خححالل مشححاركة السححكان احملليححُت يف عمليححة صححنع الق حرار العححام احمللححي .وذبعححل
السكان اكثر استعدادا لتحمل مسئوليات اك ومن مث ربفيزىم على اإلسهام يف التنمية احمللية.
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