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 :امللخص

بل  .احمللي العامالدول النامية التنظيم اإلداري القادر على عكس توجهات الرأي تفتقد الكثري من 
تعتمد وبشكل واسع على املنظمات  هافمعظم. لةءاملسامحاسبة وأهنا ال متلك الشفافية املطلوبة لل

رقابة  مشاركة شعبية فعلية فيها أو دون أن يكون هناك العامةالبريوقراطية يف صنع وتنفيذ السياسات 
جعل اإلدارات احمللية تقنية املعلومات يف  مسامهة إمكانيةلتعرف على ا اىل هتدف الدراسة. اجتماعية عليها

 . فية واستجابة ملتطلبات السكان احمللينيأكثر شفا
 عملية يناقش اجلزء األول أمهية الرأي العام احمللي يف. اشتملت الدراسة على أربعة أجزاء رئيسة

، السياسي يف الدول النامية/اإلداري التنظيم إشكالية ، ويتناول اجلزء الثاينالتخطيط واالدارة احلضرية
مشاطرة ني من خالل احمللي ور تقنية املعلومات يف تعزيز مشاركة السكانبينما يركز اجلزء الثالث على د

احلكومة ب ما يسمى املتقدمة والنامية يف جمال تطبيق لدولا بعض جتارب، واستعرض اجلزء الرابع املعلومات
ع يف تفعيل دور تقنية املعلومات يف رف تهامسامه يؤملتوصيات ومقترحات ب وختتتم الدراسة .اإللكترونية

 .    ة وفاعلية اإلدارة احمللية لالستجابة ملتطلبات اجملتمع احملليءكفا
 

احتاذ القرار،  تقنية املعلومات، احلكومة اإللكترونية، التخطيط احلضري، إدارة املدن،: مفتاح الكلمات
 .الدول النامية املشاركة الشعبية،

 
 : مقدمة

التشريعات  وتنفيذ ّنَس ،زية واإلقليمية واحملليةجبميع مستوياهتا املرك ،املهمة الرئيسة للحكومات
ماهية وطبيعة  وطريقة . تقدمي  اخلدمات اليت تليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للسكانوالتنظيمات و

لذا فان جناح أي نظام سياسي مرهون بقدرته على تلبية . تقدمي هذه اخلدمات حيددها النظام السياسي للدولة
واعتمادًا على ذلك . إذ أن النظام السياسي حيدد كيفية عملية صنع القرار العام. جات كمًا ونوعًاهذه االحتيا

يصاغ  القرار العام كسياسات عامة يفترض أن تعكس اهتمامات وقيم األفراد واجلماعات واملؤسسات يف 
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باين يف احتياجات السكان قدر اإلمكان ألن هناك ت يكون ذلكو. اجملتمع على اختالف توجهاهتم وقوة تأثريهم
 .الرضا التام لدى اجلميعالكمال و و ال ميكن ألي  سياسة عامة أن  حتقق

كبري على التنظيم البريوقراطي يف  ادإال أن املشكلة تنشأ وخاصة يف الدول النامية عندما يكون هناك اعتم
تؤطر املشكالت االجتماعية يف يف هذه احلالة . حل املشكالت االجتماعية واالقتصادية دون رقابة سياسية

وبذلك يكون التوجه حنو الكفاية . للسكان احملليني مساحة إلبداء الرأي تعطيحدود إدارية وفنية حبتة ال 
فالفاعلية هنا . االقتصادية والفاعلية يف حتقيق أهداف البريوقراطية مقدم على االستجابة ملتطلبات اجملتمع احمللي

أهداف منشودة  بغض النظر عن كوهناف املوضوعة من قبل البريوقراطية اهدالا تعين إىل أي مدى مت حتقيق
 ؟ املطلوب الرضى االجتماعيحتقيقها يؤدي إىل  أو أناجتماعيًا؟ 

ومما يزيد من تفاقم املشكلة، املركزية الشديدة للنظم السياسية واإلدارية اليت تقلل من دور اإلدارات 
مركزية القرار  ة باهناكثري من القرارات احملليمن املمكن ان توصف  ىت أصبحح. احمللية يف عملية صنع القرار

مما يؤدي . هذا الوضع ساهم يف توسيع الفجوة بني صانع القرار والسكان احملليني املتأثرين بالقرار. حملية التنفيذ
فقد تنشئ . ستغالل األمثلإىل تقليل املردود االجتماعي واالقتصادي للمشاريع العامة وعدم استغالل املوارد اال

لرمبا و. ة التكاليف يف احملليات، إال أهنا ليست بالضرورة من أولويات  السكان احملليني ظمشاريع عمالقة باه
 . كانت مشاريع اقل تكلفة هم هلا اكثر حاجة من تلك املشاريع املكلفة

ية اليت تعصف جبميع النظم االقتصادية أو ما قوى التغيري العامل( احملليات)و يؤكد أمهية الدور الذي تلعبه املدن 
 فتشابك املصاحل االقتصادية وحدة املنافسة واالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية. العوملةباتفق على تسميته 

أهم . رؤوس األموال الداخلية واخلارجية الستقطابمتتلك املقومات األساسية  وحمليات تظهر احلاجة إىل مدن
حبيث يكونوا اكثر قدرة على  اختاذ القرارات اخلاصة هبم املشاركة يف متكني السكان احملليني من تلك املقومات
 ةاجتماعيومشاركة  لعمل على تفعيل وتنشيط  وحتريك املوارد حنو التنمية احمللية بوعيا من مثو.  حتمل تبعاهتا

 . يةحمل
 : مشكلة البحث

قتصادية تصبح احلاجة إىل تطوير نظم إدارية حملية قدادرة  تغريات االجتماعية واالليف ظل تزايد وسرعة ا
أن املفهوم علدى تصدور    يستند هذا. على صنع القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب أمرًا الزمًا وضروريًا

لذا يكون هنج الالمركزية من أهدم مقومدات   . السكان احملليني هم اعرف الناس مبصاحلهم ومشاكلهم احمللية
هذا من الناحية الفلسفية والتوجه العام، أما من الناحية التطبيقية فان ذلك يستلزم آليدة  . ة احمللية تطوير اإلدار

فصناع القدرار  . فاعلة الستشفاف الرأي العام احمللي والتعرف على املشاكل االجتماعية والفنية يف اجملتمع احمللي
واالحتياجات واالمكاندات   املشاكل)رأي العام احمللي احمللي تلزمهم املعلومات الدقيقة املصنفة اليت تنبئ عن ال

كثدر فاعليدة يف   أتوفر هذه املعلومات من شأنه جعل القرار احمللدي  . (يف احلاضر واملستقبل واالهداف احمللية
 .االستجابة للمتطلبات االجتماعية احمللية

 :هدف الدراسة
الرأي العام   استقراءو تعزيز املشاركة الشعبيةيف  تقنية املعلومات  مسامهة لتعرف علىاىل اهتدف الدراسة 
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 :ولتحقيق هدف الدراسة يستلزم مناقشة ما يلي. واملشاكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع احمللي
 دور الرأي العام احمللي واملعلومات يف عملية التخطيط واالدارة احلضرية 
 السياسي يف الدول النامية/ طبيعة التنظيم اإلداري 

 مشاركة سكان املدينة مبشاطرة املعلومات تقنيًا  تعزيز  
 بعض الدول املتقدمة والنامية يف جمال تطبيق احلكومة اإللكترونية وخطط جتارب  
 التوصيات واملقترحات 

 : منهج البحث
ادبيدات التخطديط    مراجعاملنهج الوصفي، حيث مت القيام بدراسة حبثية مكتبية يف  يعتمد البحث على

باالضدافة اىل  . ضرية اليت تناقش دور املعلومات والراي العام يف عملية صنع السياسات العامة احملليةواالدارة احل
الدراسات اليت تناولت احلكومة االلكترونية ودورها يف زيادة فاعلية االجهزة احلكومية واملشاركة الشدعبية يف  

مة االلكترونية مدن الشدبكة العامليدة    استقت معظم املعلومات يف موضوع احلكو.  عملية صنع القرار العام
(Internet.) 
 

 :أمهية الرأي العام احمللي يف عملية التخطيط واالدارة احلضرية -3

أن املدينة موضوع النقدا   ( Ligget and Perry)متثل املدينة موضوع ومكان الفعل اجلماعي، لذا يعترب 
إذ أن التوقعات دائما حمل جدال وعلى أساسها نقرر . العام، يشكل هذا النقا  الطريقة اليت نرى فيها املستقبل

معىن هذا أن األهداف التخطيطية اليت يسعى لتحقيقها . (Ligget and Perry,1995,p.61)أن نفعل أو ال نفعل 
متفق عليها بتطبيقها حنصل على املدينة الفاضلة وإمنا هي توجهات وقديم اجملتمدع   عامة ليست أهداف عاملية 

 يف يريد سكان املدينة أن تكون علية مدينتهم يف املستقبل؟ أي ك. احمللي
ومازالت تعترب أحدد   -ركز التخطيط احلضري كتخصص مهين على استخدامات األراضي يف البدايات

 اجتمداعي  إال انه يلحظ تزايد االهتمام بأن يكون التخطيط ذو توجه إنسدا  . أهم جوانب العمل التخطيطي
إىل استخدامات  ةفباإلضاف. للمجتمع احمللي يف احلاضر واملستقبل  األسلوب املعيشيحىت يتسىن تفهم واحتواء 

اخلدمات االجتماعية، املندافع  : تشمل لسكان املدينة األراضي هناك عناصر أخرى مؤثرة يف األسلوب املعيشي
حلياة اليومية لسدكان  التعليمية، الفرص الوظيفية، الفرص التروحيية، السالمة العامة، وأي شيء أخر يؤثر على ا

أن  Banovetz))يدذكر . لذا اقتضى على املخططني االهتمام جبميع هذه املتغريات وأخذها باحلسدبان . املدينة
افضل ضمان الن تعكس اخلطط احمللية قيم ورغبات اجملتمع احمللي  هو إشراك سكان املدينة بشكل فاعدل يف  

. ريقة للمشاركة جمالس حملية أو جمالس ختطيط حمليدة ويقترح كط. Banovetz,1984,p.57)) عملية التخطيط
نشر الدوعي  : حيث يرجع حاجة املخططني إلشراك السكان يف عملية التخطيط لسببني( Herr) ويؤكد ذلك

 . (Herr,1989,p.165)االجتماعي وبناء إمجاع شعيب
تمع احمللي علدى  أن خمططي املدن حيتاجون إىل اتفاق اجمل(  Kaiser and Others)وبشكل أدق يوضح  

 لدذا  يشدري  (    .  Kaiser and Others,1995,p.53 )األهداف والوسائل املرغوبة  لتحقيق  تطبيق اخلطدة    
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(Godschalk and Stiftel,1981 )   لتحقيق اإلمجاع يستلزم املخططني التحاور والنقا  مع األطدراف املعنيدة
ي،أصدحاب املصداحل االجتماعيدة، القيدادات     مستثمري التطوير العقار: بالتخطيط وعلى وجهة اخلصوص

من اجل الوصول إىل حلول للمشاكل واحتياجدات   تيتضمن التحاور تبادل املعلومات واالقتراحا. احلكومية
 .(Godschalk and Stiftel,1981 )التنمية

إن اهلدف الرئيسي من التحاور والنقا  هو اخلروج خبطة وسياسات عامة وعمل تطبيقات للتنمية 
 لذا يقترح. القيم االجتماعية، القيم االقتصادية، القيم البيئية: ازن بني ثالثة قيم رئيسية هي تو
(Kaiser and Others ) لتحاور األطراف املعنية بالتخطيط جلعل التخطيط اكثر واقعية ( 1شكل )أمنوذج

 .  ووسيلة لتثقيف جمتمع املدينة وحشد التأييد للخطة

  Kaiser and Others,1995,p.53: املصدر                          ف املعنية بالتخطيطحتاور األطرا( 1)الشكل  
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يالحظ يف النموذج السابق أن املعلومات واملشاركة أحد أهم الركائز يف عملية صنع القدرار ووضدع   
ندب الرئيسدة   أمهية توفري احلقائق والقيم االجتماعية املتعلقدة باجلوا ( Kaiser and Others)ويؤكد . اخلطط

اجلوانب الرئيسة للتخطيط تشمل اجلوانب االجتماعية، . لتخطيط وتنمية األراضي عند تصميم نظم املعلومات
والن عملية التخطيط تبدأ بتعريف املشكلة ووضع األهدداف، فد ن صدحة وفاعليدة     . االقتصادية، والبيئية

القة بنظام استخدامات األراضي احلاليدة  املخرجات تعتمد على مشاركة مجيع األفراد واجلماعات اصحاب الع
دور املعلومات يف صياغة التوجهات والسياسات العامة وعالقتها حبل املشكالت ( 2)يوضح الشكل . املستقبلية

 .ونظام استخدام األراضي

 
 دور صياغة التوجهات يف التخطيط املتقدم( 2)الشكل
 Kaiser and Others,1995,p.258: املصدر

أن السياسات العامة تستجيب لتوازن القوى يف اجملتمع احمللي  اىل (Rourke 1984,p.174)ويلفت النظر 

 املعلومات

 التخطيط املتقدم

 حل املشكالت

 إدارة استخدام األراضي

 صياغة التوجهات
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 (الوضع واألسباب(                                      )األهداف) 
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لذا فان االعتبارات السياسية مبا تتضمنه من نزعدات قيميده وقدوى    . باإلضافة إىل التحليل الكمي للبيانات
فقدد  . يق اإلدارة العلميةمتصارعة داخل اجملتمع احمللي تظل املؤثر الرئيس على القرار اإلداري حىت يف حالة تطب

يصنف أحد املشاريع أو الربامج مبعيار العوائد والتكاليف تصنيفا منخفض إال انه إذا كان ينعم بتأييدد شدعيب   
 . كبري ودعم من  القيادات السياسية، فأن هذا التصنيف ال يأخذ باحلسبان

 ثالثة اعتبدارات تقليديدة يف   عن قيم اإلدارة احمللية، فيشري إىل (Newell)ويف ذات السياق يتحدث   
،عمدل  ( الفاعلية)عمل األشياء الصحيحة : اإلدارة العامة تستوجب املوازنة بينها يف إدارة تقدمي اخلدمات هي

ويضيف انه يف الوقت (. االقتصاد)، وثالثًا تنظيم استخدام املوارد النادرة (الكفاءة)األشياء بالطريقة الصحيحة 
وهي تتعلق بتكافئ الفدرص جلميدع   . بعا يستلزم أخذة باحلسبان هو العدالة االجتماعيةاحلاضر هناك اعتبارًا را

حماولة املوازنة بني هذه االعتبارات األربع يسدتلزم تنسديق   . افراد وشرائح اجملتمع يف احلصول على اخلدمات 
 . ( Newell,1993,p.109) وحتليل للسياسات والنظم اإلدارية
إىل أن هناك معيارين لتقييم مشاركة املنظمات احلكومية يف ( Rourke)فيشري  أما من الناحية التطبيقية

الثا  فاعلية . األول قدرة املنظمة على االستجابة لتوجهات ورغبات اجملتمع احمللي. صنع السياسات العامة 
 املرغوبة النظام، وهي درجة قدرته على صنع سياسات عملية قابلة للتطبيق ويف ذات الوقت حتقيق النتائج

(Rourke,1984,p.4) . ويستدرك(Rourke  ) بالقول أن معياري االستجابة والفاعلية عادة ما يكونان
حيث تعتمد االستجابة على االنفتاح واملشاركة من مجيع األطراف يف مناقشة املوضوعات املطروحة . متضادان

 (. Rourke,1984,p.6)للنقا ، بينما فاعلية املنظمة العامة قد تستوجب سرية العمل 

أن هناك عدة توجهات يف فهم معىن استجابة البريوقراطيدة العامدة ملتطلبدات    ( Rourke) علية يؤكد
فقد تعين حق العموم يف حتديد األهداف النهائية ويترك للبريوقراطية حتديد الوسائل اليت تؤدي . السكان احملليني

يطرة والرقابة من السكان أو ممثلديهم علدى األعمدال    بينما يرى آخرون أن االستجابة تتضمن الس. حتقيقها
 (. Rourke,1984,p.7 ) والقرارات اليومية للمنظمات احلكومية للتأكد من حتقيق األهداف الرئيسية

حكومية نفسها مضطرة لتخلي عن بعض صالحياهتا ألصحاب املصاحل من اجدل   إدارةلذا قد جتد أي 
يف دراسته املعروفة  Philip Selznick))وهذا ما يدعوه . كثر أمهيةاحلصول على مساندهتم ودعمهم ألهداف ا
االحتواء وهدو احتدواء    ( TVA and Grass Roots( )Cooptation)عن العالقة بني املنظمات العامة وبيئتها 

 . املعارضني باشراكهم يف عملية صنع القرار  
 International City Management)جلمعيدة إدارة املددن العامليدة    ( Rutter)ويف دراسة أعددها  

Association   )  م2222احلكومة احمللية يف عام : اجملتمع األهم) بعنوان(  )The Essential Community : 

Local Government in year 2000   )االقتصادية، احلضرية، التقنية، السياسدية،  : ذكر ستة قوى للتغيري هي
ملواجهة  تبدأ الذي استندت إلية اللجنة املعدة للدراسة يف وضع إستراتيجياما يهم هبذا الصدد هو امل. الفكرية

الرؤية الصحيحة ملهمدة تقددمي   ( اإلدارة احمللية)إهنا قناعة اللجنة بأن ال تفتقد احلكومات احمللية . هذه التغريات
مات تتعددى اخلددمات   هذه اخلد. اخلدمات اليت من شأهنا تطوير أو احملافظة على أساسيات جمتمعاهتم احمللية

إهنا خدمات ذات طابع حملي تشمل جودة املتجاورات . األساسية مثل األمن والدفاع املد  والصرف الصحي
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إهنا اخلدمات اليت يبددع وحيسدن أدائهدا    . السكنية، املساكن، املدارس، الطرق، املناطق التجارية والصناعية
وهذا ال يتأتى بطبيعة احلال إال من خالل استشفاف الدرأي  . لياإلدارات احمللية، إهنا أساس وجوهر اجملتمع احمل

 .  (Rutter,1980 )العام احمللي ومعرفة ماذا يريد السكان احملليني وما هي متطلباهتم
إال انه جيب التنويه إىل أمهية إجياد آلية للتعرف على الرأي العام احمللي قادرة على االستجابة   للمتغريات 

اكثر ( سكان املدن)إن مستقبل اجملتمعات احمللية    Newell)  (ىلذلك ير. الحتياجات السكانيةالسريعة وتبعًا ا
. ويعزو السبب إىل التغريات االقتصادية، واالجتماعية، والسكانية، والتقنيدة السدريعة  . غموضًا من ذي قبل

س يف جمدال اسدتخدامات   ويقول لقد أصبح على مسئويل املدن إدراك احتياجات مدهنم وصياغة مستقبلها  لي
فحسب، ولكن باعتبار جمموعة من العناصر املعقدة املؤثرة على حياة _ كما كان يعمل يف املاضي _ األراضي 

 .  p.135)   (Newell,1993,اجملتمع احمللي وقدرة احلكومة احمللية على أداء مهمتها بفاعلية

تزايد وتندوع  : لية وهتدد استقرارهاموضوعات وحتوالت هامة تواجه احلكومات احمل  (Newell)وحيدد
هذه اجلوانب ينبغي أال تتدرك  . السكان، التنافس االقتصادي العاملي، املشاكل االجتماعية، تداعي البنية التحتية

من اجل ذلك توسدعت العمليدة   . من التحديات يهدد احلكومات احمللية ندون معاجلة وإال حتولت إىل طوفا
من املشاركني، فاملخططني مل يعد باستطاعتهم التنبؤ باملستقبل بشدكل بسديط   التخطيطية لتشمل عدد اكرب 

يساهم هبا  تواصبح من الضروري تطوير خطط وإستراتيجيا. خطي للماضي كما كان يتم يف السابق دكامتدا
ان كما أن طبيعة هذه املشاكل واملوضوعات وتأثرياهتا املستقبلية يستلزم إشدراك سدك  . مجيع السكان احملليني

والتعرف على توجهات وميول اجملتمع احمللي حيال حجدم  . املدينة يف عملية التخطيط وصنع القرار من البداية
سكان مدينتهم، أمناط التنمية احمللية، تشعبات استخدامات األراضي، اخلدمات واملنافع العامة، مبعىن أخر كيف 

 (  (Newell,1993,p.138 ؟ةات القادميريد سكان املدينة أن تكون علية مدينتهم خالل العشر سنو
إىل " حتديات املستقبل وفدرص املسدتقبل  "وتشري دراسة قامت هبا مجعية إدارة املدن العاملية حتت عنوان 

أوال جيلب األفراد واجملموعات يف اجملتمع جتدارب  . عدد من اإلجيابيات يف إشراك السكان يف عملية صنع القرار
ثانيا يؤدي إشراكهم إىل احلصول على دعمهم يف مرحلة . رات واملنظمات احملليةوخربات قد ال تتوفر يف اإلدا

 .وأخريًا، زيادة الوعي واملعرفة لدى السكان احملليني وتطوير القيادات االجتماعية. التنفيذ
 

 السياسي يف الدول النامية / إشكالية التنظيم اإلداري -7
حملليني وتضمينها اخلطط احمللية إال أن كثري من الددول  ومع أمهية التعرف على متطلبات السكان ا     

النامية تعدم التنظيم اإلداري والسياسي القادر على عكس توجهات السكان والرأي العام احمللي بل أهنا ال متلك 
ة فمعظم الدول النامية تعتمد وبشكل واسع على املنظمات البريوقراطي. الشفافية املطلوبة للمحاسبة و املسائلة 

يصولون وجيولون  نفالبريوقراطيو. يف صنع وتنفيذ السياسات العامة دون أن يكون هناك رقابة اجتماعية عليها
 . والعملية  امتالك اخلربات العلمية  دون رادع معتمدين على

هذه املعلومات كما يقول ساميون تتكدون  . إن عملية اختاذ القرار تعتمد يف املقام األول على املعلومات
قيم من؟ هل هي رغبات وتوجهات السكان احملليني أم : وهنا يبدو السؤال (. Simon,1976)حقائق وقيم من 
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 ما يريد البريوقراطيني القيام به؟ 
لإلجابة على هذا التساؤل البد أوال من تفهم طبيعة التنظيم البريوقراطي والدور الذي تلعبه البريوقراطية 

أن التنظيم البريوقراطي يعتمد على تركيز التحكم وصدنع القدرار يف    (Esman,1991,461)يؤكد . يف اجملتمع
والن احملاسبة واملسداءلة  . أعلى اهلرم اإلداري، مما يزيد من سيطرة النخبة يف اجملتمع واحلصول على منافع اكثر

، ممدا  (الدنيا أي أن املسائلة تقع على املستويات)البريوقراطية عادة ما تكون من أسفل إىل أعلى اهلرم اإلداري
انه مدن املفارقدات   ( Esman,1991,460)ويقرر. جيعلها ضعيفة االستجابة ملطالب ورغبات ورفاهية السكان

الغريبة أن تكون املنظمات البريوقراطية ذاهتا مسئولة عن إعادة التنظيم وإنشاء تنظيمات جديددة يفتدرض أن   
العامة  ةمن أن إصالح البريوقراطي  (Smith and Weller,1978,p.310-311)هذا يتفق مع ما أشار إلية . ختلفها

هذه املشكلة أصبحت متثل عقبة يف طريدق اجلهدود املبذولدة    . نفسها ةكان يتم تطبيقه من خالل البريوقراطي
لتطوير األنشطة التطوعية لدى السكان أو إعطاء صالحيات اكرب للسلطات احمللية، حيث يتم هتميشها وتقليل 

، والتقليل من التنظيمدات تظدل   ةوبسبب ذلك فان اخلصخص. هلا، فهي ال متتلك ثقل سياسياملوارد الالزمة 
 . متخلفة حىت عندما حتتويها وتنادي هبا السياسة العامة

كهدف حبد ذاته للمنظمات احلديثة، وليس جمرد مسة تنظيمية ( Effeciency)إن قبول الكفاية االقتصادية
معىن ذلدك أن التنظديم   (. Lutjens, 1991.p.326)ثايل كنموذج معياري أدى إىل قبول النموذج الفيربي امل

البريوقراطي يفضل عن غرية من األساليب التنظيمية من حيث حتقيق األهدداف التنظيميدة بدقدة وثبوتيدة     
 لذا مت. إن ما مييز التنظيم البريوقراطي هو اعتماده على األحكام واإلجراءات القانونية الغري شخصية. ومصداقية

أن مفهوم البريوقراطية سيطر ( Lutjens)لذا يعتقد. تأطري وفهم القوة والتأثري من خالل املركز الوظيفي الرمسي
 املنظمات،وقوانني الرقابة، والدافع حنو الكفاية االقتصدادية ( السلطة والنفوذ) على البيئة اليت تنشئ فيها القوة 

 (Lutjens,1991.p.327 ).علية يشري(Nef and Dwivedi ) ( البريوقراطيني)أن تركز السلطة يف أيدي اإلداريني
وغياب الرقابة السياسية واالجتماعية اليت حتاسبهم على استخدام السلطات الواسعة، جعل اإلداريون يلعبدون  

 وهدذا مدا ذهدب اليدة        .(  Nef and Dwivedi,1982,p.73)أدوارًا عظيمة أمهها توزيع املوارد الشحيحة 
 (Dye )يوضح أنه يف ظل غياب املعلومات الدقيقة حول رغبات وتفضيالت السكان يكون من الطبيعي  حيث

 (. Dye,1992,pp.40-41)أن يتوجه السياسيون والبريوقراطيون حنو توسيع نفوذهم يف اجملتمع دون رقابة 
عتقاد أن النظام اإلداري الفيربية يف العامل الثالث، اال ةلذلك من بني األخطاء التطبيقية ملفهوم البريوقراطي 

إذ أن . هذا االعتقاد اخلاطئ الذي مت نقلة وزراعته يف الدول النامية يشكل عامال مقاومًا لإلنتاجية.ً حمايد قيميا
البريوقراطية يف الدول النامية اليتُ أوجدت للرقابة، والتنظيم، و االستقرار، واالستمراريةُ دفعدت لتلعدب دورًا   

يف حني أن اإلدارة العامة . هداف، واإلنتاج والتوزيع والعمل على حتقيق نتائج حمددة مسبقًاديناميكيًا بوضع األ
( Rondinelli,1983,p.5)يف هذا السياق يشري . يف الغرب تتجه حنو عالقة قانونية نظامية مع العملية السياسية

الذي ال يدعو ( البريوقراطي)يكانيكي أن فشل نظم التخطيط التنموي يف الدول النامية يعود إىل اتباع املنهج امل
     .إىل املرونة، واالستجابة، والتعلم

يف الدول النامية من ( البريوقراطية العامة)فيعطي تفسريا اكثر وضوحا لطبيعة اإلدارة العامة ( Riggs)أما 
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اإلداري داخدل  خالل فهم وحتليل مكونات البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وتأثريها على السدلوك  
على الرغم من وجود تشابه بني التنظيمات اإلدارية الرمسية يف الددول  ( Riggs)حيث يقول . املنظمات العامة

النامية وتلك املوجودة يف الدول الغربية، إال أن بنظرة فاحصة هلذه املؤسسات جند أهنا ال تعمل بنفس الطريقدة  
ويرجع السبب يف ذلك أن نظم السوق واإلدارة اجلديد . عتيادية بل أهنا تقوم بوظائف اجتماعية وسياسية غري ا
هو وجود تدداخل  ( Riggs)ما يرمي إلية إن . ( Riggs,1964,p.12)حل حمل النظم التقليدية لكن مل يستبدهلا 

ة حيث تطبق اإلجراءات الرمسيدة خلدمد  . بني القيم البريوقراطية والقيم االجتماعية التقليدية يف النظم اإلدارية
 . األقارب واألصحاب وليس بدافع حتقيق األهداف والكفاية االقتصادية
هو أن اجلهاز اإلداري ال ( Riggs, p.14)من بني أهم السمات اإلدارية يف الدول النامية  اليت يشري إليها 

سدية يف  يطبق سياسات متلى علية من اخلارج أي تصنع يف البيئة اخلارجية للجهاز أو من خالل أنشطة هيئة سيا
، ذلك لعدم وجدود األهدداف واإلجدراءات    (كما هو يف النموذج البريوقراطي الفيربي) ظل إطار قانو  

اصبحوا من القوة مبكان حبيث يؤثرون على صدنع السياسدات    السياسية، أو أن أصحاب القرار البريوقراطيني
 . نهمع الذين يفترض أن يكونوا مسؤولني العامة مثلهم يف ذلك مثل السياسيني
عدن  ( البريوقراطية)أن تنامي استقاللية اإلدارة العامة ( Kulcsar,1991,p.592)ويف نفس السياق يعترب 

هيمندة  ( Kulcsar)ويرجع . القانون وتد  كفاءة املوظفني يؤدي إىل تقليل الكفاية االقتصادية لإلدارة العامة
قت التشدد يف تنظيمات بعيدة عن األهداف والفرص املديرين العامني إىل غياب األعراف القانونية ويف ذات الو

هذا الوضع يعطي . مما يؤدي إىل طغيان العالقات الشخصية على اإلجراءات اإلدارية يف اإلدارة العامة. احلقيقية
لفعل ما يشاءون، مما يؤدي إىل فشل اإلدارة العامدة وموظفيهدا يف حتقيدق     مساحة حرية اكرب للبريوقراطيني

 .بادئ املنشودة يف إطار األعراف القانونية منة جهة والواقع من جهة أخرىاألهداف وامل
كيف باإلمكان حتليل البدائل املستقبلية املمكنة حتلياًل دقيقًا يف عدامل  ( Forester,1989,p.5) ويتساءل

لية يفتقر للمعلومات ووقت حمدود؟ أو ما عسى أن يفعله املخططون عندما يطلب منهم إشراك السكان يف عم
التخطيط وهم يعملون يف تنظيمات بريوقراطية يهددها مثل هذه املشاركة؟ كيف يتمكن املخططون من عرض 
أفكارهم، وتوضيح النتائج والعواقب، وفتح جماالت وفرص للعمل واإلجناز، بينما حدل املشدكالت يعتمدد    

 .جلزء التايل من الدراسةهذا ما يناقشة ا. اآلخرين توبشكل كبري على فهم مصاحل، وتوجهات، والتزاما
 

 تعزيز مشاركة سكان املدينة مبشاطرة املعلومات تقنيًا -9

من النقا  السابق يتضح أن األجهزة اإلدارية والتنظيم البريوقراطي الذي تعمل من خالله غدري قدادرة   
وجدود اإلرادة  وعلى الرغم من . على تلبية احتياجات ورغبات السكان احملليني نوعًا، وكمًا، وسرعة استجابه

السياسية يف كثري من الدول النامية على إحداث التغيريات واإلصالح اإلداري إال أهنا تواجده صدعوبات يف   
على اقل تقدير حتتاج إىل وقت طويل لتحقيق األهداف اإلصالحية وصنع ثقافة . التحول إىل أنظمة اكثر مرونة

االقتصادية والفاعلية واهم من ذلك االسدتجابة ملتطلبدات   إدارية يف املنظمات العامة تؤدي إىل زيادة الكفاية 
 . السكان احملليني
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ومع أمهية اإلبقاء على السياسات اإلصالحية للتنظيمات اإلدارية وإجياد أوضاع تنظيمية يستطيع السكان 
رب جتداه  احملليني من خالهلا إبداء آرائهم بشكل مباشر حول القضايا احمللية يف مدينتهم وحتمل مسئوليات اكد 

إال أن القراءة الواقعية للوضع اإلداري لكثري من الدول النامية ال تنبئ عدن حددوث   . مشاكلهم وطريقة حلها
وينبغي اإلشارة هنا إىل انده حدىت يف   . تغيريات على هذا املستوى وان حدثت فهي شكلية يف معظم األحيان

من بطئ وعدم مرونة يف التعامل مع األحدداث   ةوقراطيتعا  البري ةالدول الغربية مهد الدميوقراطية والبريوقراطي
اسدتغلت التقددم الدتقين يف جمدال     ( كما سنناقشه يف اجلزء التايل)لذا جند  أن هذه الدول . والقضايا احمللية

هدفت من خالهلا إىل زيادة مشاركة سكان املديندة  ". احلكومة اإللكترونية"املعلومات وطبقت ما يسمى بد 
إىل أن التحدي ( Battelle)يشري . القرار والتثقيف اجملتمعي وجعل احلكومات احمللية اكثر شفافية يف عملية اختاذ

املركزيدة، هرميدة السدلطة،     -(البريوقراطي)يف الوقت احلاضر هو االنتقال من النموذج الصناعي للحكومة 
ية، واقتصاد رقمي مدبين علدى   إىل منوذج حكومي متكيف مع الواقع، والعامل -والعمل يف اقتصاد حمدد مكانيًا

 (. Battelle,1998) املعلومات، والتغريات االجتماعية
إن البريوقراطيني يعتمدون على احتكار املعلومات للمحافظة على مركز التحكم ومن مث على قوة التأثري 

ي احلكدومي يف  لذا فان اخلطوة األوىل واهلامة يف إحداث نقلة نوعية يف العمدل اإلدار . على السياسات العامة
الدول النامية هو كسر هذا االحتكار للمعلومات وخاصة تلك اليت تتعلق باألداء للمشاريع العامدة وتوزيدع   

 . اخلدمات واملنافع
مما يساعد على إتاحة الفرصة . أن التقنية املعلوماتية من شاهنا جعل املعلومات متوفرة لعموم السكان

. قرار أو على اقل تقدير رفع مستوى الوعي اجلماعي واإلحساس باألمهيةأمامهم باملشاركة يف عملية أحتاذ ال
 هذا ما يشري إلية. ومن ناحية أخرى، جيعل عمل البريوقراطيني اكثر وضوحا وبالتايل اكثر مسائلة

 (Warren and Weschler ) من أن توفر املعلومات وسهولة احلصول عليها يطور قدرة  مجيع األطراف
 (. Warren and Weschler,1999,1) ذلك عموم السكان للمشاركة يف عملية القرار احلكوميالسياسية مبا يف

رأيا على جانب من األمهية  يتعلق بتأثري التقنيدة  ( Seneviratne,1999,p.50)من ناحية أخرى يطرح 
رة والرقابدة مدن   على منطق السيط –كما مر بنا  –التنظيم الذي يعتمد . املعلوماتية على التنظيم البريوقراطي

باإلضافة إىل أن تقنية نقل املعلومات يف السابق كاندت بدائيدة   . خالل التخصصية وهرمية السلطة ومركزيتها
لذا يشدري أن  . تعتمد وبشكل كبري على القدرات اإلنسانية حيث مل تظهر بعد اآلالت املساعدة يف هذا اجملال

وعلية يقرر أن التقدم الدتقين يف جمدال   . يئة املنظمات العامةهذا التنظيم بطئ ال يتناسب مع وقع التغريات يف ب
تشمل زيادة  ياملعلومات من شأنه تغيري هذا التصور عن البريوقراطية وإحداث نقلة نوعية يف التنظيم البريوقراط

عارض هذا بطبيعة احلال يت. سرعة وحجم نقل املعلومات، وتقليل تكاليف العمل، والتغيري يف املهارات املطلوبة
مما يعدين  . فلسفيا مع التنظيم البريوقراطي التقليدي الذي يتصف ببطء نقل املعلومات وثبات املتطلبات املهارية

أن االفتراضات احلالية للبريوقراطية فيم خيص التحكم والسيطرة، وحتديد التخصصات داخل اهلدرم اإلداري،  
ستيعاب إمكانات االتصال وتقنية املعلومدات  وحىت تسلسل السلطة نفسه حمل تساؤل وشك يف قدرهتا على ا

 (Seneviratne,1999,p.50. )احلديثة
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فعلى سبيل املثال وجود . إال انه جيب مالحظة أن طبيعة التقنية حتدد درجة املركزية يف اهليكل التنظيمي
لذا فان . تخدمنياحلاسب الشخصي وبراجمه املتعددة أدى إىل المركزية تقنية ووضع التأثري والقوة يف أيدي املس

تطبيق التقنية املعلوماتية ليس من شأنه فقط زيادة الكفاية االقتصادية والفاعلية ولكن تغيري موقع املعرفة داخل 
مما يعين تغري موقع القوة والتأثري وانتقاله إىل املوظفني . املنظمات حبيث تكون لدى املوظفني التنفيذيني

تطراد يف هذا السياق لنقول أن التقنية املعلوماتية تؤدي إىل تقوية موقف وقد يكون باإلمكان االس. التنفيذيني
 يؤكد ذلك. عموم السكان وجعل املنظمات العامة اكثر شفافية وبالتايل استجابة ملتطلباهتم

 (Peters )فالتقنية هلا تأثري قوي (. البريوقراطية)بقولة أن املعلومات والتقنية أصبحت متثل حتديا للسلطة اهلرمية
للقادة ( Charismatic)وجذاب يف اجملتمعات احلديثة، لدرجة أهنا أصبحت مصدر جديد للسلطة الرمزية 

مرد . اليت تستند على القانونية( قراطيةالبريو)هذا أدى إىل وجود نزاع وتضارب بينها وبني السلطة . اإلداريني
ليس هذا فحسب ولكن . ذلك أن السلطة تتركز يف أعلى اهلرم التنظيمي بينما اخلربة العملية تتركز يف األسفل

مفهوم اخلربة يف اإلدارات احلكومية ال يعين فقط املعرفة التقنية ولكن أيضا املعلومات املباشرة عن املراجعني 
لنوع من املعلومات غري مهم لإلدارة العليا ، مما يؤجج اخلالف بني  الفريقني من الناحيتني هذا ا. ومشاكلهم
 (.   Peters,1984,p.60( )توجهات ورغبات السكان احملليني)والقيمية ( التقنية)املعرفية 
  

 :جتارب بعض الدول يف جمال تطبيق احلكومة اإللكترونية -4
هو هتيئة الفرصة لعموم السكان ولقطاع االعمال للتفاعل و القيام املقصود من احلكومة االلكترونية 

ويشري تقرير يف الواليات املتحدة اعد من قبل . باالعمال التجارية واحلكومية باستخدام الوسائل االلكترونية
(Office of Electronic Government in General Services Administeration,2001)  ان احلكومة

نية تتضمن استخدام التقنية لتحسني وتسهيل توفري املعلومات واخلدمات للمواطنيني،املستثمرين االلكترو
ويضيف التقرير ان احلكومة االلكترونية متكن احلكومة من التحول من السلبية . ،املوظفني،واالدارات احلكومية

د أدى بالفعل اىل جعل العمل احلكومي هذا التحول ق. اىل اكثر اجيابية وفاعلية يف تقدمي اخلدمات واملعلومات  
يؤكد ذلك التقرير املعد لوزارة االقتصاد والصناعة اليابانية حول . أكثر سرعة ودقة وفاعلية بأقل تكلفة

يقول التقرير ان هذا النوع من اجملتمع هو نظام (. م1998)اساسيات تطوير جمتمع متقدم معلوماتيًا واتصاليًا
يتمتع الناس حبرية توفري وتبادل املعلومات واملعارف ويتصف بتناسق احلياة  اجتماعي جديد حيث/اقتصادي

هذا النظام يقصد بة تبديل النظام السائد املتصف . اليومية، والثقافة ، والصناعة، واالقتصاد، والطبيعة ، والبيئة
اجلديد سيقود اىل موجه من  يؤكد التقرير ان النظام. بالقصور الوظيفي  املعتمد على االنتاج واالستهالك الوفري

ئؤدي اىل توسيع اجملال االقتصادي ، والتخلي عن " الثورة الرقمية" االصالحات اجلماعية يطلق عليها 
 .    التنظيمات ذات التكلفة العالية وتطوير فكرة اجملتمعات االقليمية ومتكني الناس من احلياة حبرية اكثر

  Govvernment( م2222)بالواليدات املتحددة األمريكيدة     "جمللس االمتياز يف احلكومة"يف دراسة 

(Execelence in    أوضحت أن األمريكيني يعتقدون أن احلكومة اإللكترونية(e-gov )   سدتؤدي إىل تعظديم
باإلضافة  إىل  أهنا ستزيد  الكفاءة  االقتصادية  وسهولة  احلصول على  اخلدمات  . احملاسبية للحكومة ةاملسؤولي
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 رئيسدة اجمللدس يف هدذا الصددد، أن عصدر احلكومدة اإللكترونيدة       ( McGinnis)تقدول  .  احلكومية

 (dot.gov )وتدرى وضدعا   . قد حل وأن األمريكيني لديهم نظرة إجيابية حنو احلكومة اإللكترونية وإمكانياهتا
هناء حيث ب مكان أي شخص أن خيتار االتصال إلكترونيا يف أي وقت ومن أي مكان للحصول على خدمة، إل

وتشري إىل أن استخدام التقنيدة  . معاملة، احلديث مع ممثليهم،واملشاركة يف األنشطة احلكومية من اوجه خمتلفة
على سبيل املثال، اخنفضت تكاليف جتديد تسدجيل  . املعلوماتية على املدى الطويل يؤدي إىل ختفيض التكاليف

عمل اإلجراءات ورقيًا إىل دوالر ونصدف بأجرائهدا   السيارة يف والية اريزونا من سبعة دوالرات ب( استمارة)
 .     إلكترونيا

بطلب مدن  ( Hart and Teeter,2000)الدراسة قام هبا املتخصصان يف مجع املعلومات عن الرأي العام 
تشري الدراسة إىل أن التقنية املعلوماتية غريت بشكل جذري طريقة االتصدال والعمدل والدتعلم  يف    . اجمللس
كمدا أن  . قد استطاعت احلكومة اإللكترونية أن تعيد صياغة االتصال بدني النداس وحكوماهتدا   ل. اجملتمع

الفكدرة األساسدية أن   . فيما بيندهم  لباستطاعتها جعل احلكومة أكثر استجابة لرغبات الناس وتطوير التعام
ار، والنقاشدات،  احلكومة اإللكترونية تصل الناس ليس فقط فيما بينهم ولكن أيضا يف ميادين تبدادل األفكد  

تفيد الدراسة انه مع الوقت، سُتحدث احلكومة اإللكترونيدة  . واملبادرات، واالبتكارات، والتعامالت، والنتائج
ثورة يف العالقة بني الناس وحكوماهتم ليس كزبائن للخدمات احلكومية فحسب ولكدن أيضدا كمدواطنني    

 .يعيشون يف مناخ من احلرية السياسية
 :سة فيم يليتتلخص نتائج الدرا

 .يعتقد األمريكيون أن احلكومة اإللكترونية تعين حكومة افضل .1
أن عامة األمريكيني يرغبون أن متضي احلكومة قدما يف طريق التقنية املعلوماتية ولكن بشدكل   .2

 .محاية اخلصوصية واألمن إذ هي من األولويات نحذر لضما
الكفاية االقتصادية واجلودة يف تقدمي نظرة عموم الناس للحكومة اإللكترونية متتد ألكثر من  .3

اخلدمات لتشمل تثقيف وتعزيز دور املواطنني يف عملية صنع القرار وجعل احلكومة اكثر 
 :تشري اإلحصاءات هبذا الصدد إىل أهم أربعة فوائد للحكومة اإللكترونية. مسئولية

  (36)حكومة اكثر مسئولية% 
  (23)سهولة الوصول للمعلومات% 
  (21)كفاءة وفاعلية حكومة اكثر% 
  يالحظ أن أهم شئ تقدمه احلكومة اإللكترونية  %(13)تسهيل احلصول على اخلدمات العامة

إال أن . هو جعل القيادات اإلدارية اكثر استجابة ومسائلة وحماسبة علدى قراراهتدا وأنشدطتها   
تخدام ، متوفر سهولة االس: التقرير نص على عدة مبادئ أساسية يف تطبيق احلكومة اإللكترونية

للجميع، اخلصوصية واألمان، اإلبداعية واهلدفية، التعاون املشترك بدني القطاعدات املختلفدة    
 .باجملتمع، الفاعلية إحداث تغيري نوعي يف العمل احلكومي

 (The Harvard Policy Group, 2000)هارفرد للسياسات  ةويف دراسة أعدت من قبل جمموعة جامع
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يف ظل التقنية املعلوماتية وعامل االتصال، أكدت أن تقنية املعلومات تغري وتبدل االتصال حول أساسيات القيادة 
اإلنسا  جبميع أشكاله شاملة األعمال، املنظمات، األسر، اجملتمعات، ومجيع العالقات اإلنسانية ومنط التواصل 

 :  أوصت الدراسة بعمل األيت للتحول إىل اخلدمات اإللكترونية. االجتماعي
 بالقطاع العام تالتركيز على كيف ميكن للتقنية املعلوماتية أن تعيد تشكيل العمل واإلستراتيجيا. 
 ةوليس فقط من اجل مكننة األعمال الروتيني تاستخدام التقنية املعلوماتية يف تطوير اإلستراتيجيا. 
 االستفادة من افضل الطرق يف تطبيق التقنية املعلوماتية. 
 لية لتمويل التقنية املعلوماتية املطلوبةزيادة املخصصات املا. 
 محاية اخلصوصية وتوفري األمان. 
 تشكيل أنشطة ذات عالقة بالتقنية املعلوماتية لتحفيز التنمية االقتصادية. 
 استخدام التقنية املعلوماتية لتشجيع العدالة االجتماعية وبناء جمتمع معاىف. 
 االستعداد للدميقراطية اإللكترونية . 

أن القيادات اإلدارية اليت تعرف مفهوم احلكومة اإللكترونية يف حدود ( Caldow,2001)ضحت كما أو
إن التفدوق التنافسدي   . ضيقة يفوتون فرص عظيمة هلا كبري األثر يف تفوقهم التنافسي على املددى البعيدد  

ومدات للتقنيدة   للحكومات احمللية ال يتأتى من القدرة على جتديد رخصة السري للمركبات، فاسدتخدام احلك 
لذا تقترح سبعة قواعد . املعلوماتية يف هناية هذا العقد ستكون سائدة كانتشار الصراف اآليل يف الوقت احلاضر

التداخل والتنسيق، التنمية االقتصادية، : رئيسة لتطبيق احلكومة اإللكترونية وجعلها رافد للتميز والتفوق املستمر
العامة، التقدم يف شدبكة   تت اإللكترونية، العالقات احلكومية، بيئة السياساالدميوقراطية اإللكترونية، اجملتمعا

 . املعلومات مستقباًل
وما يهم هنا الدميوقراطية اإللكترونية ، حيث هتدف إىل تشجيع السكان إىل املشاركة بشكل مباشدر أو  

قائق للسكان حىت يتسىن هلم من اجل ذلك يستلزم توفري املعلومات واحل. عن طريق دراسات الرأي العام احمللي
وجيب التنويه إىل أن هناك فرق كبري بني توفري املعلومدات  . تشكيل رأيهم حول املوضوعات املطروحة للنقا 

ولتحقيق الدميوقراطيدة  . بعد اختاذ القرار وتوفري املعلومات من اجل مشاركة فاعلة يف عملية صنع القرار نفسه
 :  عشرة أمور  (Clift,2001)اإللكترونية يقترح 

 .اإلعالن عن االجتماعات العامة بشكل منظم ومعتمد .1
 .توفري وتقاسم املعلومات مع السكان .2
 .توفري وتوزيع اخلدمات إلكترونيا .3
 .تطويع التقنية خلدمت السكان وليس لإلجراءات اإلدارية .4
 .جعل املناقشات واملداوالت مفتوحة و تتم عرب الشبكة .5
 .و  يف التواصل بني اجلهات املعنية والسكاناالستفادة من الربيد اإللكتر .6
 .فتح اجملال لتقدمي االستشارات للسكان إلكترونيا .7
 .السعي للحصول على الدعم املايل املطلوب لتنفيذ احلكومة اإللكترونية .8
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 .تثقيف القيادات اإلدارية عن استخدامات الشبكة املعلوماتية يف أعماهلم .9
 .     ات األخرى يف جمال التقنية املعلوماتيةتبادل اخلربات والتجارب مع احلكوم .12

. يبدو جليا أن عمل القيادات اإلدارية يف عصر املعلوماتية يستلزم بذل املزيد من اجلهد واملتابعة املستمرة
يف ذات الوقت ف ن سرعة التقدم التقين يف جمال املعلومات قد اتاح الفرصة لظهور قيادات إداريدة يف القطداع   

إىل أن الشراكة بني القطاع ( Hart and Teeter,2000)لذا يشري . ة ومبتكرة وتستهدف النتائجاحلكومي مبدع
العام والقطاع اخلاص والقطاع غري الرحبي الستخدام التقنية كمورد داعم للقيدادات اإلداريدة يف القطداع    

 :احلكومي تستهدف ما يلي
 كوميةحتسني تقدمي وتوزيع اخلدمات العامة جبميع املستويات احل. 
 تشجيع النمو االقتصادي من خالل االبتكار وتدعيم املشاريع العامة بالتقنيات. 
 زيادة املشاركة الشعبية يف العمل احلكومي. 

 :م مشل عدة برامج تعاونية1997هذا التعاون بني القطاعات منذ عام 
 املبادرة يف حتقيق حكومة إلكترونية مميزة ( E-Government Excellence Initiative) بتطوير ،

 .حلول تدعم تطبيقها
  برنامج املهتمني باحلكومة اإللكترونية(E-Government Fellows  Program  ) يعد القيادات

 .احلكومية الستخدام التقنية كأداة قيادية
  احلكومة اإللكترونية للقرن الواحد والعشرين(Digital Government of 21

st
 Century  ) ربط

 .املهام احلكوميةالبحوث والتعليم ب
  مبادرة التقنية القبلية(Tribal Technologies Initiative )   خلق فرص للتعاون بدني القبائدل

 .والشركات ومجيع املستويات احلكومية
  الشبكة الشاملة للتنمية املستدامة(Sustainable Development Extension Network )  بناء

 .لية يف التنمية املستدامةشبكة إلكترونية ختدم جهود اجملتمعات احمل
  مكتب التمويل للمستقبل(Finance Office of the Future )     اسدتثمار التقنيدة يف إنشداء

 (Hart and Teeter,2000. )املعلومات املالية
هذا النوع من التعاون والشراكة بني القطاعات االقتصادية األساسية يشكل منتدى  الستكشاف 

فهو يساعد على تأطري توجه احلكومة يف استخدام التقنية . ات للتقنية املعلوماتيةاألولويات وافضل التطبيق
يؤدي هذا التعاون اىل زيادة التثقيف االجتماعي وممارسة التقنية والتعاون يف . بتقدمي التوصيات املوضوعية

 .جماالت متعددة ويف ذات الوقت يتناول التحديات اليت تواجه تطبيق اتصال املتبادل
م حول تطبيدق اجملتمدع   1998اليابان اعد تقرير مطول لوزارة االقتصاد والصناعة اليابانية يف عام يف 

احد االهدداف  . تضمن التقرير اسس تطوير جمتمع متقدم معلوماتيًا واتصاليًا. االلكترو  حبلول االلفية الثانية
لذا تتجه . التقدمي لطلب اخلدمات العامه التطبيقية هو تطوير حكومة الكترونية للتقليل من عناء االجراءات، يف

النيه اىل تغيري التوجة من نظم املعلومات االدارية املعتمد على املعامالت الورقية اىل ادارة املعلومات الكترونيدًا  
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لقد متت موافقة جملدس الدوزراء   . الذي ميكن من حرية استخدام املعلومات وشبكات االتصال بشكل مطلق
تضمنت اخلطة استخدام الشدبكه  . م1997د خطة لتطوير ومكننة االدارة احلكومية يف عام اليابا  على اعدا

كما مت حتويل . لتحسني وتسهيل احلصول على املعلومات االدارية مثل االحصاءات والتقارير( االنترنت)العاملية
سياسة اخلدمة من مكان . ةاالجراءات اىل اجراءات رقمية مثل تعبئة النماذج وتعمييم االنظمة واشعارات البلدي

احد مراحل اخلطة حبيث تقدم اخلدمات العامة ملختلدف الدوزارات واالدارات   (  One Stop Service)واحد 
أما فيم يتعلق مبعلومات التخطيط احلضري فقد مت توفريها بشكل شامل خاصة  فيم . احلكومية من موقع واحد

. اة حنو نظام معلومايت يساعد يف التعرف علدى الدراي العدام   يتعلق باعادة التطوير احلضري واالقليمي واالجت
البحث عن سبل استخدام سجل عناوين السكان يف القرارات االدارية للحكومات الوطنية واالقليمية واحملليدة  

 (.البلدية)
عملدت  (.  Intelligent Island" )اجلزيرة الذكية"لقد سعت سنغافورة لعدة سنوات مضت الن تصبح 

 السنغافورية مع القطاع اخلاص لالستثمار يف البنية التحتية لتقنية املعلومدات والتجدارة اإللكترونيدة   احلكومة 

 (e-commerce .) م قد مكن شركات السفن، 1987على سبيل املثال تنفيذ مشروع الشبكة التجارية يف عام
لتحصيل، وجهات أخرى مدن  املستوردين، البنوك، وشركات التأمني، وسلطات املوانئ، اجلمارك، وإدارات ا

أصبحت عملية الشحن من واىل سنغافورة بفضل هذا املشروع ضعف . استخدام وتبادل املعلومات اإللكترونية
لذا . تعد سنغافورة اآلن البلد املداري الوحيد يف العامل الذي تعرف على أهنا دولة متقدمة. سرعتها عن ذي قبل

 The Harvard)استخدام التقنية املعلوماتيدة للتنميدة االقتصدادية     فان جتربة سنغافورة تعطي درسا يف كيفية

Policy Group, 2000.)   

 Smart" )اجملتمعات احمللية الذكية"م أعلنت  احلكومة الكندية عن  مبادرة أطلقت عليها  1999يف عام 

Communities )مد استخدام املعلومات اجملتمعات الذكية جمتمعات برؤيا مستقبلية تعت. تشمل مجيع أحناء كندا
وذلك بالبحث عن طرق مبتكرة يف تطبيق تقنية املعلومدات  . السكان قوة تأثري اكرب ءوتقنية االتصاالت إلعطا

 (.Caldow,2001. )واالتصال تؤدي إىل تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية
ة إلكترونية للمجتمع م مبادرات ضخمة يف تكوين شبك1992بدأت مدينة نفستفد الدمنركية منذ عام  
استهدفت الشبكة جلب . مشلت القطاع احلكومي والقطاع اخلاص واملصاحل التجارية( e-community)احمللي 

(  City Net)مت إجناز شدبكة املديندة    1995يف عام . االستثمارات وخلق جمتمع معلومايت و اقتصاد إلكترو 
جلميع السكان املدينة ( Internet)الشبكة  خدماتاتف لتوفري بالتعاون بني شركة التوزيع التلفزيو  وشركة اهل

م صمم موقع املدينة  لتقدمي اخلدمات ذاتيا وخصص  يف املوقع 1997يف عام . بسعر زهيد وسرعة اتصال عالية
 (. Caldow,2001)جزء خاص باملعوقني وكبار السن  والعاطلني 

كومية على االنتر نت هبدف تعريدف املدواطنيني   يف مجهورية مصر العربية مت بناء شبكة للخدمات احل
خدمه واليت تعترب اجلزء االول  331بكيفية احلصول على تلك اخلدمات حيث تضم بيانات تفصيلية الكثر من 

مركدز  )قطاعات اخلدمات على االنترنت تشمل . خدمة 1222من جمموعة اخلدمات احلكومية اليت تصل اىل 
الصحة، الكهرباء والطاقة، النقل واالتصداالت واملعلومدات،   ( : جلس الوزراءاملعلومات ودعم اختاذ القرار مب
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احملليات  خدمات ،والري الزراعة ،الداخلية والتجارة التموين ،واالقتصاد املال ،االجتماعية والشئون التأمينات
 خدمات ،لتشييدوا االسكان ،البيئة خدمات ،والبترول الصناعة ،والشباب والبحوث التعليم ،السياحة خدمات
يأيت هذا من خالل تبين احلكومة املصرية مشدروع احلكومدة   . العدل خدمات ،العاملة القوى خدمات ،دينية

االلكترونيةمع شركة مايكروسوفت يف اطار اخلطة القومية للحكومة املصرية لرفع انتاجية املؤسسات احلكومية 
مرتفع وسرعة اداء عالية ختدم املواطن املصري وحتقق وتبين تقنية حديثة لتوفري خدمات متطورة مبستوى جودة 
 .  ( Micrsoft.Net, 2001)مردودًا الستخدام تقنية املعلومات يف التنمية الشاملةللمجتمع

ويف امارة ديب وانطالقًا من رؤية املسؤولني اهلادفة اىل حتويل حكومة ديب اىل حكومة الكترونية كوسيلة 
خدمدة  : ري للوقت واجلهد ملصلحةاجلميع مت توفري عدد من اخلدمات حاليًا تشمللتحقيق التواصل والتقدم وتوف

املبا ،مكتبة ديب العامة،بيانات احصائية عن ديب، انظمة املعلومات اجلغرافية،شهادات عددم ممانعدة اخلاصدة    
 . بادارات الصرف الصحي والري،االستفسار عن خمالفات مواقف البلدية،حتصيل االيرادات

شهادات خمتربات ديب املركزية، نتائج اختبارات ديب املركزية، معاجلة : ريبًا تقدمي اخلدمات التاليةوسيتم ق
النفيات اخلطرة، الشهادات الصحية، شهادة عدم ممانعة، االستفسار عن نتائج التفتديش، االستفسدار عدن    

 ( . م2221بلدية ديب، )الغرانات، خدمات التوظيف 
دية هناك حماوالت خجولة لالستفادة من تقنية املعلومات يف تطدوير التعامدل   يف اململكة العربية السعو

جتلدى  .احلكومي والتجاري يف اطار  ادراك املسئولني المهية تطبيق التقنية املعلوماتية يف القطاعني اخلاص والعام
اشار االمري . م222مايو  6-1ذلك بتنظيم املؤمتر السعودي الدويل للتجارة االلكترونية ف مدينة الرياض من 

سلمان بن عبدالعزيز يف معرض خطابة يف افتتاح املؤمتر ان سرعة وتتابع التطورات واملسدتجدات العامليدة يف   
ونوة انه ندتج  . جماالت العلوم والتقنية باتت تؤثر على جمريات حياتنا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها

الت وتقنية املعلومات تطبيقات عديدة اصبحت دول العدامل كلدها   عن هذة التقنيات وخاصة يف جمال االتصا
معنية هبا من تأثري واضح على اقتصاديتها وعالقتها التجارية وان احدى اهم هذة التطبيقدات هدي التجدارة    

 ( م2221وكالة االنباء السعودية،) االلكترونية 
لتطدورات املتالحقدة يف تقنيدات    إىل أن مواكبة ا( م2222)وقد سبق ان نبهت خطة التنمية السابعة 

املعلومات والتعامل معها بكفاءة ومرونة ، من أهم التحديات اليت سوف تواجه املرحلة املقبلدة مدن املسدرية    
االهتمام بالعلوم والتقنية املعلوماتية ، وتشدجيع البحدث   "لذا ينص اهلدف الرابع عشر للخطة على . التنموية

بنداء  :" هذا االهتمام األساس االستراتيجي  الرابع عشر والذي ينص على  ، ويؤكد"والتطوير وتوطني التقنية
وتؤكد اخلطة على أمهيدة  ". قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على االبتكار والتجديد ونشر التقنية وتطويعها

تضمن األسداس  لذا . معاجلة قضية املعلوماتية واملعلومات لتصبح عاماًل مساعدًا لصانعي القرارات واملخططني
على إعداد خطة وطنية توظف املعلوماتية وغريها مدن التقنيدات   "البند اخلامس   –االستراتيجي الرابع عشر 

من ناحية أخرى أكدت اخلطة على الرغم من أحتاذ عددة خطدوات   ". خلدمة العلم ودعم التنمية االقتصادية
علوماتية يتطلب تكثيف جهود مجيع اجلهدات ذات  إجيابية ومتهيدية هبذا الشأن ، إال أن إعداد خطة وطنية للم

 (312م، ص 2222وزارة التخطيط ،)العالقة بالقطاعني العام واخلاص بالتنسيق مع وزارة التخطيط 



 17 

خالل اخلطة التنمية السابعة إىل حتقيق عدد من األهداف  تالتنمية يف قطاع املعلوما ةوهتدف إستراتيجي
املعلومات احملدثة وتسهيل احلصول عليها ونشر تقنية وخدمات املعلوماتية يف والسياسات أمهها توفري البيانات و

 .اجملتمع، وتنمية مصادر املعلومات الوطنية من خالل تطوير أنظمتها
يف هذا السياق، مت تشكيل جلنة دائمة للتجارة اإللكترونية بوزارة التجارة تدعم التوجهات حنو وضدع  

مسداعد  )وأوضح اجلرب . هد1419رجب  26ية عرب شبكة اإلنترنت بتاريح تنظيم متكامل للتجارة اإللكترون
أن اللجنة باتت أعماهلا فعليًا بتقصدي احلقدائق   ( مدير عام املنظمات الدولية بوزارة التجارة وأمني عام اللجنة

وتتجه . امليحول عدد املستخدمني، وأنظمة املدفوعات اآللية املستخدمة يف التجارة اإللكترونية على النطاق الع
يف وقت الحق إىل رصد املنشات التجارية احمللية اليت تتعامل مع اإلنترنت، ودراسة احللول التقنيدة املرتبطدة   
بالتجارة اإللكترونية سواء من حيث األنظمة واألساليب اليت ميكن إقرارها فيم يتعلق باعتماد الدفع االئتما  يف 

نترنت إىل جانب استعراض ابرز األساليب املتبعة حاليا يف إمتام التوقيدع  عمليات البيع والشراء واليت تتم عرب اإل
 (.13،16/9/1999جريدة الشرق األوسط، ص )اإللكترو  باستخدام أنواع خمتلفة من الشفرية 

إىل أن التجارة اإللكترونية يف اململكة تواجه حتديات صعبة أمههدا تدد    ( مصدر سابق)ويؤكد البدر 
الالزمة ملواقع التسوق واليت هي اصعب من املواقع العادية حلاجتها إىل تقنيات خاصة مثدل أمدن    اخلربة التقنية

مثل هذه التقنيات يصعب التعامل معها يف ظل البطء الدذي تعدا  مندة    . املعلومات، والتخاطب مع البنوك
 . نوكالشبكة، وعدم وجود قانون حيمي البائع واملشتري على االستحقاقات النقدية من الب

اال انه جيب التنوية باجلهود املبذولة يف جمال الصحة اوالطب االلكترو   فقد مت االنتهاء مدن املرحلدة   
لدذا ميكدن القدول ان االتصدال     . الثالثة االتصال الشبكي الطيب الوطين والذي بدأ يف منتصف التسعينيات

انونية اسهل يف التنفيذ مقارنة للحكومة والتجارة االلكترو  يف اجملال املهين والفين الذي ال حيتاج اىل ظوابط ق
حيث حتتاج اىل الشفافية يف توفري املعلومات اليت هتم عموم السكان ويف ذات الوقت تضمن سرية . االلكترونية

 . وامن معلوماهتم
ئمدة  علية فان اعادة صياغة مفهوم صناعة القرار العام وطرق تقدمي اخلدمات العامة وخلق ثقافة ادارية قا

اذ ان احلكومدة  . على الراي العام احمللي قد يكون متطلب اساسي لتنفيذ احلكومة االلكترونية يف ادارة املدن 
االلكترونية تستند اىل مفهوم االستجابة للمتطلبات السكان وهذا ال يتاتى اال اذا كانوا ميلكون حق التأثري على 

ا حيتم على صانع القرار احمللي السعي لوضع النظم والتقنيات مم. االدارات احلكومية عرب قنوات قانونية وشرعية
 .اليت تساعدة يف التعرف على ارائهم واخذها باحلسبان

 
 : اخلامتة والتوصيات -1

تزايد وتندوع السدكان،    ) تواجه احلكومات احمللية اليت امةاهل تحوالتالو طبيعة املشاكل واملوضوعات
إشراك سكان املدينة يف عمليدة   ستلزمت (تيةل االجتماعية، تداعي البنية التحاالقتصادي العاملي، املشاك التنافس

اسدتخدامات   تشدعبات حيال حجم مدينتهم، أمناط التنمية احمللية، )موميوهل متوجهاهتلتعرف على لالتخطيط 
 ؟تقبليف املسسكان أن تكون علية مدينتهم الكيف يريد واإلجابة على . األراضي، اخلدمات واملنافع العامة
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التنظديم   حيث يعدم الكدثري مندها  . يف الدول النامية اإلداريلتنظيم إال أن هناك مثة إشكالية تتعلق با
بل أهنا ال متلك الشفافية املطلوبة للمحاسبة و  .احمللي العاماإلداري القادر على عكس توجهات السكان والرأي 

ملنظمات البريوقراطية يف صنع وتنفيدذ السياسدات   النامية تعتمد وبشكل واسع على ا الدولفمعظم .  املسائلة
 . دون أن يكون هناك رقابة اجتماعية عليها العامة
الفرصدة   إتاحدة مما يساعد على . من شاهنا جعل املعلومات متوفرة لعموم السكان علوماتيةامل التقنية نإ

. اجلماعي واإلحساس باألمهيدة  الوعيأمامهم باملشاركة يف عملية أحتاذ القرار أو على اقل تقدير رفع مستوى 
التقنيدة   تطبيدق فدان   لدذا  .وبالتايل اكثر مسائلة وضوحاومن ناحية أخرى، جيعل عمل البريوقراطيني اكثر 

تغيري موقع املعرفة داخدل املنظمدات    ولكناملعلوماتية ليس من شأنه فقط زيادة الكفاية االقتصادية والفاعلية 
. تغري يف موقع القوة والتأثري وانتقاله إىل املدوظفني التنفيدذيني   يعينمما . التنفيذينيحبيث تكون لدى املوظفني 

عموم السكان وجعل املنظمات العامدة اكثدر    موقفالتقنية املعلوماتية إىل تقوية تطبيق  ؤديوامتدادًا لذلك ي
 . شفافية وبالتايل استجابة ملتطلباهتم

 األساسية الفكرة .يف جمال تطبيق احلكومة اإللكترونيةاملتقدمة والنامية  لدولا بعض جتاربناقشة الورقة 
تبادل األفكار، والنقاشدات،   ميادينأن احلكومة اإللكترونية تصل الناس ليس فقط فيما بينهم ولكن أيضا يف 

انه مع الوقت، سُتحدث احلكومة اإللكترونية  اتالدراس تفيد .واملبادرات، واالبتكارات، والتعامالت، والنتائج
ليس كزبائن للخدمات احلكومية فحسب ولكدن أيضدا كمدواطنني     وحكوماهتميف العالقة بني الناس ثورة 
  .السياسية احلريةيف مناخ من  شونيعي

طوفان التقنية املعلوماتية قادم  فمع هناية هذا العقد ستكون سائدة كما انتشار الصراف اآليل يف الوقت 
االستعداد هلذه التغريات التقنية واالستفادة من جتارب الدول املتقدمة لذا كان لزمًا على الدول النامية . احلاضر

 . فيم خيص التنظيمات اإلدارية، التدريب، وتثقيف عموم السكان احملليني
لذا تقترح الدراسة هتيئة النظم اإلدارية القادرة على استيعاب التقنية احلديثة ليس لزيادة التحكم والرقابة 

إن التحديات االقتصادية اليت تواجه احلكومات احمللية . ة التفاعل مع واالنفتاح على اجملتمعاإلدارية وإمنا لزياد
يستلزم البحث عن آلية لزيادة الفاعلية والكفاية االقتصادية استنادًا إىل الرأي العام احمللي، حبيث يكون تقدمي 

. طالبة  بتقدمي الكثري مع حمدودية املوارداحمللية م تفاإلدارا. اخلدمات متطابقًا مع رغبات واحتياجات السكان
من شأهنا جعل السكان اكثر مشاركة يف عملية صنع القرارات ( احلكومة اإللكترونية)التقنية املعلوماتية 

والسياسات احمللية وبالتايل أكثر قبوال للحلول املطروحة ومن مث اكثر محاسة  يف تطبيقها ملعاجلة مشاكلهم 
يقترح التعرف  (احلكومة االلكترونية)نية املعلومات يف جمال التخطيط احلضري وادارة املدن ولتطبيق تق. احمللية

ىل الضغوط الدافعة واملعوقة وتبعًا وضع االستراجتيات والسياسات اليت تتناسب مع الظروف 
 (. 3الشكل )االقتصاديةواالجتماعية  احمللية 
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 (تطبيق احلكومة االلكترونية)ة املعلوماتية يف التخطيط احلضري وادارة املدن الفرص واملعوقات الستخدام التقني(  3)الشكل 
 

واجملالس البلدية  وجمالس احملافظات (املناطق)من الناحية التطبيقية جيب البدء بتفعيل دور جمالس االقاليم 
وعموم السكان من جهة تطبيق التقنية املعلوماتية يف االتصال باإلدارات احلكومية من جهة  تبتبين إستراتيجيا

إن التعرف على احتياجات السكان ميكن اجملالس اإلقليمية واحمللية من وضع خطط تنموية تتناسب مع . أخرى
 (. 4الشكل )وكذلك متابعة تنفيذ اخلطط وتقييم نتائجها . الظروف واملعطيات احمللية

 

 االستراجتيات والسياسات
 حتديد االهداف 
 تقدير االحتياجات 
 تقدير االمكانات 

 

 الفرص
  االقتصاد التنافسي العاملي 
 التوجه العاملي حنو الدميوقراطية 
 جمال املعلومات واالتصال التقدم التقين يف 

 االقتصادية زيادة الفاعلية والكفاية 

  اجلماعي الوعيرفع مستوى 
 

 املعوقات
 االعتماد على النظم االدارية البريوقراطية 

  ى البريوقراطياتعل رقابة اجتماعيةعدم وجود 

  املسائلةال متلك الشفافية املطلوبة للمحاسبة و البريوقراطيات 

 عجز النظم االدارية يف تطبيق تقنية املعلومات 

 اقتصار استخدام احلاسب االيل على فئة قليلة من اجملتمع 

مستوى استخدام التقنية املعلوماتية 
 يف التخطيط احلضري وادارة املدن

 (تطبيق احلكومة االلكترونية)
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 يف زيادة املشاركة الشعبية والتواصل بني مراكز احتاذ القرار يوضح دور اجملالس احمللية وشبكة االتصال االلكترو  احمللية والوطنية( 4)الشكل 

إن اخلطط احمللية ال تعين تقدمي اخلدمات فحسب ولكن صنع السياسات والتنظيمات العامدة املتعلقدة   
 فالنظام االقتصادي . فرص استثمار ووظائف وأعمال ومشاريع جديدة بالتنمية االقتصادية وما تتضمنه من إجياد

العاملي يفرض إيقاع سريع وتشابك يف املصاحل يستوجب أنظمة إدارية مرنة، المركزية، حبيث تكون اإلدارات 
عدل  وهنا يربز دور التقنية املعلوماتية يف ج. قادرة على املنافسة وخلق ظروف جذب استثماري ( املدن)احمللية 

علدى   اإلدارات احمللية تتغلب على العوائق االدارية واالقتصادية، من حيث زيادة اإلنتاجية والفاعلية وسدرعة 
حبيدث تد    . املستوى الوطين تعزز التقنية املعلوماتية التواصل بني سكان احملليات ومراكدز اختداذ القدرار   

ن تضمني التوجهات السكانية احمللية يف اخلطط إ. االستراتيجيات واخلطط الوطنية على مبدأ من اسفل إىل أعلى
الوطنية وأخذ اخلصوصية املكانية للوحدات احمللية باحلسبان جيعل اخلطط الوطنية عملية وواقعية وفاعلدة وذات  

ويف ذات الوقت حيقق التوافق واالنسجام بني إسهامات كل إقلديم وحمليدة واألقداليم    . معىن للسكان احملليني
إن البلدان واجملتمعات اليت تبادر بتوظيف التقنيات احلديثة سدوف  . ى ضمن املنظومة الوطنيةواحملليات األخر

تنجح يف خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية، باإلضافة إىل حتسني جودة احلياة من خالل مشداركة السدكان   
يات اكدرب ومدن مث   وجتعل السكان اكثر استعدادا لتحمل مسدئول . احملليني يف عملية صنع القرار العام احمللي
 . حتفيزهم على اإلسهام يف التنمية احمللية

 احلكومة املركزية
 (الوزارات واجمللس النيايب او االستشاري)

الراي العام احمللي
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تقارير واحصائيات واقتراحات
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 معلومات وتعليمات

 متطلبات اجتماعية

 الـمحـلـياملـجـلـس 

 االجهزة احلكومية سكان املدينة

 شبكة اتصال الكتروين حملية
 استراجتيات وسياسات وطنية متطلبات حملية

 كة اتصال الكتروين وطنيةشب


