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  يف حتقيق فعالية األداء احلكومي ور احلكومة االلكترونيةد
  نذير عبد الرزاق. أ: من إعداد                                                                                   

  قراوي امحد الصغري. أ                                                                                                   
   اجلزائر-                                                                                       جامعة املسيلة

أن معظم الدول املعاصرة على اختالف درجات تقدمها تعمل بنشاط يف ميدان إعادة اإلصالح اإلداري ، ال فرق يف ذلـك                       :قدمة  م
ني الدول النامية واملتقدمة، ذلك أن إدارة اجلهاز احلكومي مل تعد من األمور االرجتالية اليت تعتمد علـى االجتـهادات الشخـصية                      ب

احلقـل،  ، وقد ظهرت كتابات عديدة يف هذا        ة ومبادئ علمية ثابتة ومعترف هبا     دية، بل أصبحت تستند إىل أسس إداري      رواملهارات الف 
  .           أخذ الطابع اإلداري والسلوكي  – وهو األحدث -وين، والبعض أخذ الطابع السياسي ، والبعض اآلخر بعضها أخذ الطابع القان

حتول احلـديث إىل الريـادة       إذ ة يف الفترة األخرية حتوالت أساسية يف إطار املفاهيم اخلاصة بإدارة القطاع احلكومي            رد شهدت اإلدا  ق
لكنها اتفقت  و،يق الفعالية قصد حتسني األداء احلكومي وحتق    .  وحتسني اخلدمات واملساءلة عن النتائج     وسيادة متلقي اخلدمة وإدارة األداء    

رورة تطوير اإلدارة احلكومية مبا يتالءم وطبيعة أهداف وتطلعات اجملتمعات احلديثة، وبالتايل رفع مـستوى أداء اخلدمـة          ضمجيعاً على   
  .والبطء يف األداء ، وسوء إدارة املوارد العامة للدولة العامة ، والقضاء على مظاهر الروتني والضعف 

 إيـصال  إىلاد من خالل وسائل االتصال والتكنولوجيات احلديثة سيؤدي         ر االتصال السريع بني الدولة وبني األف      أنكما                
  .فنحن من هذا املنطلق نتكلم عن تقليل الوقت، املعلومة يف اقل وقت ممكن

 كنمت هي  ف ،ضور مادي ححلصول على اخلدمة دون أي      ا إىلساعدة تدفع   م فرضت التطورات التكنولوجية حلوال    خرأمن جانب        
 الفتراضيابنوك الكترونية تساعد املواطن       األخرية اآلونة تشكلت يف    يف ،املتاجرة باخلدمات ، دفع الضرائب ،   من التعليم  ةاالستفاد من  

  .ملنطلق نتكلم عن تقليل التكلفةن من هذا احن، إللكترويناعلى الدفع 
تقـوم   ، االفتراضيد حكومة مساعدة يف العامل      جلتطورات التكنولوجية او  اعليه فإن تفاعل عنصري حتسني األداء احلكومي وكذا            و

  لتقليديةاعلى حتقيق بعض املزايا اليت ال حتققها احلكومة 
   النقاط التالية إىلومي مت تقسيم البحث ملعاجلة العالقة بني احلكومة اإللكترونية واألداء احلكو
  :ماهية و مزايا احلكومة اإللكترونية ) حملور األول ا  

  .اإللكترونيةعريف احلكومة ت) 1-1
  . نشاطات احلكومة اإللكترونية) 1-2
  .مزايا احلكومة االلكترونية  ) 1-3

   احلكومة اإللكترونيةآفاق) 4- 1               

   .ةااللكتروني-الضرورية للحكومةوامل النجاح ع) 1-5
  :دور احلكومة اإللكترونية يف حتقيق فعالية األداء احلكومي ) حملور الثاينا

  .احلكوميتعريف القطاع  ) 2-1
  .اإلدارياإلصالح ) 2-2
  .اثر إنشاء احلكومة اإللكترونية ): 2-3
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   :زايا احلكومة اإللكترونية و مماهية) حملور األول ا   
  :اإللكترونيةكومة عريف احلت )1-1

حيث تعترب احلكومـة هنـا كمـصدر         عماهلاألثل احلكومة االلكترونية تغيريا رئيسيا يف ثقافة وممارسة احلكومة                    مت
 أن تـستعمل اهليئـات      اإللكترونية هـي  حلكومة  اف، )مستفيدين من هذه اخلدمات     (للخدمات ويعد املواطنون كمستهلكني     

 سالتكنولوجيا مثل الفاك أكثر من االنترنت أهنا تشمل أنواعا متعددة من       ي أهنا  أ .واالتصاالتومات  احلكومية تكنولوجيا املعل  
   .فع مستوى الفاعلية والكفاءة للحكومة ويؤثر على عالقتها باملواطننييرواستخدامها يبشر    ).1(والتلفون
توفري املعلومات  على موقـع إلكتـروين ، مث تيـسري            تبدأ ب : وتنشأ احلكومة اإللكترونية من خالل أربعة مراحل                   

وباسـتطاعة  .  ملباشر بالعمالء ، مث تطبيق النظم املتكاملة للخدمـة والتبـادل          ااالتصاالت املتبادلة بني اجلهات، مث االتصال       
لتـزام الـسياسي   احلكومات دفع فكرة احلكومة اإللكترونية يف مراحلها املتعددة من خالل تكوين رؤية إلكترونية وضمان اال      

  ).2(الفعال لعمليات اإلصالح وتضمني احتياجات وأراء اجلهات املعنية
  "ماتياس فنجر "قد عرفهاو

« La gouvernance en ligne recouvre les initiatives prises sous l’égide de l’Etat pour assurer par des 
moyens électroniques la prestation de services d’information et la participation des citoyens à la gestion des 
affaires publiques. Elle désigne également le fait d’offrir aux citoyens la possibilité d’accéder par 
l’informatique à une information, à un service en ligne ou un dialogue avec l’administration à tous les 
niveaux ».(3) 

  :حلكومة االلكترونية كمنظومة حتكما  
  تعمل فعل التغيري يف املواطن االلكتروين من خالل عنصر فاعل الكتروين يناسب عمل هذا النوع من احلكومة                 مناإاحلكومة االلكترونية   ف
وشـروط  ،مواطنيها   ىلإنية  فهي شروط املواطنة االلكترونية وهي جمموعة اخلدمات اليت تقدمها احلكومة االلكترو           لتأثرامتغريات   إماو

اليت حتكم استفادة هذا املواطن من هذه اخلدمات يف حني يقابل متغريات املالحظة السلوك املواطن                اإلجرائيةوالقانونية   األطروتقدميها  
ملباشر ويظهر الشكل   عليه من خالل قنوات االتصال ا      لتأثرياحلكومة االلكترونية مبمارسة فعل      ا عرب الفضاء االلكتروين وتقوم    حبارهإيف  

  .احلكومة االلكترونية  ) 1(رقم 
 احلكومة االلكترونية   ) 1(شكل رقم ل

      حلكومة االلكترونيةا
  النظم اخلبرية لدعم القرار                         

  جهزة احلكومة                                               قواعد أ
                                         البياناتاللكترونية           ا

  اخلدمات عرب                                                               
  فعل التغيري خطوط االتصال                                   

  حلركية املنظوميةا
        السلوك روط املواطنة                                         ش
  اللكترونية                                                   االحباري ا

  ملواطن االلكتروين ا

   9ص  ،2004،القاهرة ،مركز دراسات االدارة العامة ، امحد احلكومة االلكترونية واملشروع القومي لتحديث الدولة املصرية ، د حازم امحد حسين :ملصدر ا
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  :قوم احلكومة اإللكترونية على أربعة ركائز أساسية ت        
ي على شـبكة االنترنـت يف       اخلدمات املعلوماتية والتبادلية يف موضع واحد هو موقع احلكومة الرمس          و جتميع كافة األنشطة   - 1

  .نشاط أشبه ما يكون بفكرة جممعات الدوائر احلكومية
مع القدرة على تامني كافة     ) يوم يف السنة     365،أيام يف األسبوع    7،  اليوم    ساعة يف  24(حتقيق حالة اتصال دائم باجلمهور      -2

  .االحتياجات االستعالمية واخلدمية للمواطن 
  .حدةهتا ولكل منها على ذا واإلجناز بني دوائر احلكومة التنسيق واألداء و حتقيق سرعة وفعالية الربط -3
  .التجاريت احملتوى ذايها حتقيق عوائد أفضل من األنشطة احلكومية حتقيق وفرة يف االتفاق يف كافة العناصر مبا ف-4

  شاطات احلكومة اإللكترونية ن) 1-2
 عالقة  أوسواء يف عالقتها باجلمهور     ،  باحلسبان كل ما متارسه احلكومة يف العامل الواقعي          األخذناء احلكومة االلكترونية يعين     ب إن     

ووضـعه يف   ) احلاكم(  هندسة للقائم    أوإهنا إعادة اختراع    ، هات األعمال الداخلية واخلارجية      عالقتها جب  أومؤسساهتا بعضها ببعض    
  :يلي  احلكومة االلكترونية يتضمن ما ومن هنا فان حمتوى)االفتراضية ( نطاق البيئة الرقمية 

  . بينها وبني مؤسسات األعمالتوى معلومايت يغطي كافة االستعالمات جتاه اجلمهور أو فيما بني مؤسسات الدولة أو فيماحم -1
  .حمتوى خدمي يتيح تقدمي كافة اخلدمات احلياتية وخدمات األعمال على اخلط  -2
 الدولة معا يف كل وقت وبوسـيلة        أجهزة اجملتمعات أي انه يتيح ربط إنسان الدولة و          قحمتوى اتصايل وهو ما يسمى  خبل         -3

  .تفاعل يسرية 
 مسح على مستوى العامل لرصد مشاريع احلكومـات         بإجراءالربوفيسور داريل ويست     شرافإ العاملية حتت  ألسواقاقام مركز حبوث     

  )4(موقعا واجملاالت التالية  2288 دولة و 196االلكترونية بدول العلم املختلفة وقد مس 
  واقع املناصب التنفيذية م  - أ
  واقع املناصب التشريعية م  - ب
  واقع املناصب القضائية م  - ت
  ة واقع املناصب الوزاريم  - ث
 ، العامـة  اإلدارة ،الـدفاع  ،الشؤون اخلارجية  ،الداخلية ،التعليم ،الضرائب ،الصحة( واقع اهليئات والوكاالت احلكومية     م  - ج

  ) النقل واالتصاالت  ،التجارة االستثمار ،التنمية االقتصادية
  :  يلي  مت استنتاج ماو

  ).والتقدم بشكاوي طلب مطبوعات وشراء طوابع ( أكثر اخلدمات املقدمة -1           
   مطبوعات إىلمن املواقع متنح ولوجا  % 2-71           
  عد بيانات احتتوي على وصاالت ربط بقو% 41 -3           
   احلكومات على مستوى الدول أداءهناك تفاوت كبري يف مستوى  -4           
فالدول اليت انتقلت من النظـام      ، السياسية للدول    األنظمةهات   هناك اجتاه واضح الن تعكس احلكومة االلكترونية توج        -5          

     األجنبيةونية على جذب االستثمارات ر اقتصاد السوق تعتمد يف مواقع حكومتها االلكتإىلاالشتراكي 
   مزايا احلكومة االلكترونية )   1-3    

 إىل املعلومات وحتـسني التفاعـل مـع    منفاذيتهتاحة تؤدي احلكومة اإللكترونية إىل متكني املواطنني من خالل إ                    
وتتمثـل  .  وزيادة كفاءة اإلدارة احلكوميـة شركات التجارة والصناعة وتؤدي إىل حتسني تنفيذ خدمات احلكومة للمواطنني        
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كلها أمـور   الفوائد النامجة عن ذلك يف تسهيل التعامل وحتسني كفاءة النظام االقتصادي وزيادة الشفافية واحلد من الفساد و                
وينبغي حتديد التاريخ املستهدف    . تؤدي إىل زيادة إمكانيات البلدان النامية يف جذب االستثمارات واملساعدات املالية األجنبية           

وقد مت إحراز نتائج متواضعة فعالً يف بعض بلدان املنطقة ولكن كـثرياً             . لتقدمي اخلدمات األساسية عن طريق شبكة اإلنترنت      
  .زال تتسم بقلة التفاعل بسبب االفتقار إىل الوعي والتدريب لدى املواطن العاديمن اخلدمات ال ت

   احلكومة اإللكترونيةآفاق) 1-4

واء كانت  س تغيريات جذرية على التعامالت      إدخال ستمكننا من    فإهناظرا لإلمكانيات اليت تقدمها احلكومة اإللكترونية                     ن
دخال مفاهيم مثل الدميقراطية اإللكترونية واحلكم اإللكتروين يف عملية اختاذ القـرارات             كإ ، ية مستقبال  اقتصادية أو اجتماع   أوسياسية  

       جيب أن تنبع املبادرات املتصلة باحلكومة اإللكترونية على األصـعدة اإلقليميـة والوطنيـة               و.. على صعيد السلطات احمللية والوطنية    
  .كثري من خالل أنشطة مثل الشبكة العاملية احلاسوبية يف جمال اإلدارة العامة واملالية العامةال كي  حيقق احلاكم ل. احمللية و
  )5(:االلكترونية -وامل النجاح الضرورية للحكومةع)1-5

  -:كن تصنيف عوامل النجاح الضرورية ضمن جمموعتنيمي 

  .ومة االلكترونيةوهي العوامل اليت جيب توفرها للتأكد من جناح تطبيق احلك: وامل التحكمع
  .وفر مستوى مناسب للبنية التحتية يف البلدت 
  .وغريها إلدخالاوفر التقنية الالزمة للوصول خلدمات احلكومة االلكترونية مثل أجهزة احلاسب ومفاتيح ت 
  ).املستخدمني(وفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنني ت 
  .ي احلكومةوفر مستوى مناسب من التدريب واالهتمام من قبل موظفت 
  .وفر روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء املختصني يف احلكومةت 
  .وفر املستوى املناسب للتمويل من قبل احلكومةت 
  ).احلفاظ على خصوصية املعلومات(للمعلومات الشخصية  األمنووفر السرية ت 
  . التقدمأووهي العوامل اليت متكننا من قياس هذا النجاح : وامل القياسع

ـ  هذا العامل يقيس مدى تطب     إن. االلكترونية مع االستمرار باستخدام خدماهتا    -م املواطنني والشركات بتقبل احلكومة    ياق  ق ي
  .هذه اخلدمات

  .وفر مواقع خمتصة على شبكة االنترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام املواقعت 
االلكترونية ومـساعدة جمموعـة املـستخدمني       -للحكومةوالدعم   إلشرافاوفر مركز متخصص يكون قادراً على تقدمي        ت 

  ).املواطنني العاديني والشركات(الرئيسني  
 يكون ذلك مـن     أنسامهة الصحافة احمللية يف نشر اجلوانب االجيابية والنجاحات يف استخدام احلكومة االلكترونية، على              م 

  .ضمن خطة تسويقية شاملة حتدد التوقعات املطلوبة
  .االلكترونية-االتصال جلميع املواقع مما يزيد من سهولة استخدام احلكومة جهزةألخدام املفاتيح وحيد معىن استت 
 الذين يستخدمون   األشخاص املتعلقة بأعمال احلكومة وعدد      باألعمال الذين يستخدمون النظام للقيام      األشخاصعدد   ياسق 

  . من خدمة مما حيدد سرعة وسهولة استخدام النظامألكثرالنظام 
  . يف اخلارج لبلدا لنشر املعلومات عن األجانب النظام من قبل املواطنني إىل الوصول مكانيةإ 
  . حصول املواطنني والشركات على املعلومات املطلوبة بسرعة وبكفاءة عاليةإمكانية 
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  دور احلكومة اإللكترونية يف حتقيق فعالية األداء احلكومي ) ثاينلحملور اا
  :وميتعريف القطاع احلك ) 2-1

فتعبري القطاع احلكومي يستخدم للداللة     .     املفيد يف البداية أن حندد املقصود بالقطاع احلكومي ومنيزه عن مفهوم القطاع اخلاص              
على النشاطات االقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس املال واملنتجات، يف حني أن القطاع اخلـاص يـشمل النـشاطات                     

ن معيــار واحــد     موكال التعريفيني ينطلقان    .  مة على امللكية اخلاصة سواء كانت ملكية فردية أم ملكية مجاعية          االقتصادية القائ 
  .وهـو الشكـل احلقوقي للملكية

إن وضع القطاع احلكومي يف البلدان النامية متشابه إىل حد كبري من حيث إن معظم النشاطات االقتصادية للدولة متيل حنو التركيز                  
شييد الِبىن التحتية ، وتقدمي اخلدمات االجتماعية ، وتنظيم حركة التجارة اخلارجية ، وإنتاج السلع واخلدمات اليت تقع يف نطاق                    على ت 

غري أن ارتفاع أسعار النفط خالل عقد السبعينيات والتصاعد احلاد يف عائدات النفط قد زاد مـن قـوة                   . دائرة االحتكارات الطبيعية  
طرف الذي  لة للنفط يف النشاط االقتصادي، فصارت الدولة هي الطرف القابض ألعظم مقدار من الدخل ، وهي ا                ونفوذ الدول املنتج  

صارت الدولة هي احملدد األكرب للنشاط االقتصادي والصائغ األول هليكـل           : وبعبارة أخرى .  يتوىل إنفاق أعظم جزء من املوارد املالية      
 دائرة األمهية اليت    إىل تضيف   أنكان من شأهنا    ،  جديدة   أبعادا تنشأ   أنكان من الضروري     ، ومع اتساع دور الدولة    ،iاالقتصاد الوطين 

وبالتايل فهذه املنظمـات     ، االجتماعي و االقتصاديومن هذه األبعاد البعد     ، يف العصر احلديث    ) احلكومية(عطي للمنظمات العامة    ت
، الـربق   ،  اهلاتفيـة    االتصاالت( ii االتصالوسائل  ، اهلامة لتحقيق التنمية     الوسائل   أهمومن   ، االقتصاديةتعمل على حتقيق التنمية     

   ).االنترنت
  )6)(اإلصالح اإلداري ) 2-2

 على  االجتماعية  و االقتصادية  التغري احلادث يف عامل اليوم غري مسبوق يف تاريخ التطور اإلنساين فاملستجدات التكنولوجية و              إن        
تكنولوجيا ، تكنولوجيا احلاسوب   ، ويف مقدمة هذه التغريات ثورة املعلومات واليت تتضمن عدة جوانب منها            درجة كبرية من السرعة     

تكنولوجيا اإللكترونيات وهذه التطورات مبا توفره من إمكانيات وطاقات تكنولوجيا املعلومات اليت تعمل على تطـوير             ،  االتصاالت  
  .إمكانياهتاالوحدات اإلنتاجية وزيادة 

 خطـط و    احتلتوقد   iiiضية التنمية   ق خلدمة   أهدافهاومن مث ميكن القول بأن التكنولوجيا هي وسيلة اإلدارة اجلديدة لتحقيق                   
برامج اإلصالح اإلداري خالل تلك الفترة اهتمام حكومات العامل واختذت اجتاها غري  تقليديا يتفق مـع األدوار احلديثـة للدولـة                      

ئج األحباث للعديد   اات العاملية واالقتصادية و السياسية وقد ساهم العديد من الكتاب و املفكرين وكذالك نت             ت يف اعتبارها التغري   =اخذ
م تبنت كل من كندا ونيوزيالنـدا       1990ففي عام   ، منم الندوات واملؤمترات يف بلورة هذا االجتاه احلديث لفكر اإلصالح اإلداري              

وكان هدف مشروع اإلصالح زيادة الكفاءة والفاعليـة       .   على مفهوم اإلدارة لتحقيق النتائج     وأستراليا وبريطانيا إصالحاً إدارياً ركز    
وكان مدخل املشروع هو اإلصالح     .  فـي األداء واإلنتاجية يف األجهـزة احلكومية ، وكذلك تعزيز مبدأ املساءلة أو احملاسبة اإلدارية             

 وأن تتم   اخلاص،ة التنفيذية كتلك اليت تعطى لرؤساء األجهزة يف القطـاع          الشامل حبيث يتم إعطاء صالحيات واسعة لرؤساء األجهز       
 لتوضيح رسالة وأهداف كل جهـاز       إستراتيجيةإعداد خطط   ) 1: " (لذلك مت مطالبة كل جهاز بثالثة أمور        .  حماسبتهم على النتائج  

جية إىل أهداف تفصيلية مرتبطة برسالة وأهـداف       وضع خطط تشغيلية لترمجة اخلطط اإلستراتي     ) 2. (ملوظفي اجلهاز واملستفيدين منه   
  ." استخدام مقاييس األداء للتحقق من تقدم اجلهاز حنو حتقيق األهداف ) 3. (اجلهـاز

    يتمثل أمهها فيما يلي
   إعادة اختراع احلكومة:أوال
ه العاملي حنو إعادة النظر جذريا يف وطـائف         ظهر هذا التعبري حديثا يف بداية فترة التسعينيات وهو  مفهوم معاصر يعرب عن االجتا                   

:    وضع  وجدد من خالله عددا من املعـابر      للحكومـة الفعالـة أمههـا مـا يلـي                          دوق. احلكومة املعاصرة وأساليب أدارهتا     
DAVAID ASPORN  هذا املفهوم  
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  .اخلدمة أساس تقدمي حيث تكون املنافسة هي :تنافسيةحكومة  -1
   إعطاء املواطنني فرصة اكرب للرقابة على أعمال احلكومة:ماعيةاجلتشجيع امللكية -2
  .معيار  قياس األداء للمنضمات احلكومية للنتائج احملققة فعال : |تائج احملققة ناالهتمام بال-3
  باته البريوقراطي ومتطلالنظامالعمل يتم طبقا لألهداف املهمة املطلوب حتقيقها وليس عن طريق : املهمة هي األساس  -4
   البريوقراطي ومتطلباتهالنظامالنشاط يتحدد من خالل احتياجات العميل وليس عن طريق :  العميل هو األساس -5
  . حتقيق عائد وال يقتصر دورها على جمرد اإلنفاق إىلحيث هتدف :  النظرة التجارية يف أداء اخلدمة -6
  .كية والتوجه حنو املشاركة وروح الفريق التخلي تدرجييا على مفهوم  اهلريار:  ال مركزية السلطة -7
  ود آلية السوق كبديل آللية البريوقراطيةسحيث ت:   االرتباط مبؤشرات  السوق -8
   توقع املشكالت فبل أن حتدث:التنبؤالتوقع و  -9

مهة يف تقـدمي    حيث تصبح اخلدمة املدنية جهازا للقيادة و التوجيه و حتفيز القطاع اخلاص و التعـاوين للمـسا                : احلافز-10
  .اخلدمات 

  لقومي للحكومة امراجعة األداء: انيا ث
 الـذي    و 1993 اإلدارة العامة األمريكية عام      أكادميية األمريكية تقرير األداء القومي للحكومة الفيدرالية الصادر من          تهر بالواليا ظ

  :يفأضاف أبعادا أخرى إلصالح اإلدارة العامة متثلت 
  .ق احلكومي غري الضرورية التخلص من اوحه االتفا -1
  ء يستحقون العناية  و االهتمام معاملة اجلمهور طاليب اخلدمات باعتبارهم عمال-2
  .دعم مهارة وسلوكيات العاملني مقدمي اخلدمات -3
  .الالمركزية تدعيم -4
  . مصداقية احلكومة هبدف تكوين منوذج واقعي وحقيقي يدعم.عنها اإلعالم الناجحة و احلكومية نشر وتدعيم التجارب -5

 احلكومية بتقدمي   األجهزة احلكومي والذي يلزم     لألداء والنتائج   األداءر قانون   د الرئيس بيل كلينتون والذي اص     اإلطاركما استكمل هذا    
   اليت تتوقعها مما يلزم مجيع اجلهات احلكومية بوضع األداءتقرير سنوي عن مستويات 

  .األداءعاير لقياس م
  واطن ميثاق امل) الثاث

طي اهتماًما كبًريا إلدارة جودة اخلدمات احلكومية واألساليب الـيت          عيركز امليثاق على االهتمام باملواطن كمتلقي خدمة، ولي                
  :وقد حدد امليثاق ستة مبادئ للخدمات احلكومية مشلت اآليت. ميكن من خالهلا حتسني وتطوير جودة تلك اخلدمات احلكومية

  .   وضع ومراقبة ونشر معايري واضحة للخدمات :املعايري) أ  (
  .توفري املعلومات الدقيقة الواضحة حول أسلوب إدارة اخلدمات : املعلومات واإلفصاح) ب(
  .على القطاع احلكومي أن يتيح فرصة االختيار واملشورة مع املستفيدين من اخلدمة من أجل التطوير:  االختيار واملشاورة) ج(
  .أن تقدم اخلدمة ملتلقيها بأعلى درجة من االحترام: ملساعدةاالحترام وا) د (
  .يف حالة حدوث خطأ يوضع عالج سريع وفعال:  تصويب األمور) هـ(
  .ينبغي تقدمي اخلدمات العامة بشكل اقتصادي وفعال أيًضا:  االقتصاد ) ز (

  :مؤشرات ميثاق املواطن
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  :ا كما يلي نوردهأربع جمموعاتتصنف مؤشرات ميثاق املواطن يف 
  :اليت تأخذ صوًرا هيومؤشرات األداء اليت تقيس كالً من الكفاءة والفعالية ) أ ( 
  .مؤشرات تنطوي على مقاييس وأهداف حمددة ينبغي حتقيقها من قبل اجلهات احلكومية -
  . مؤشرات يترك للجهة احلكومية حتديد األهداف اخلاصة هبا، وحيدد هلا مقاييس تلتزم هبا-
  .ت يترك للجهة احلكومية حتديد املستهدف منها ووسائل قياسهامؤشرا  -

  . كلفة واليت هتتم بتكلفة تقدمي اخلدمة أو أداء النشاط وقيمتها بالنسبة للمستفيد منهات مؤشرات ال
ات املقدمة بـصورة    مؤشرات اجلودة اليت هتدف إىل مساعدة مجهور املتعاملني مع األجهزة احلكومية يف احلكم على جودة اخلدم               ) ج  (

  .نظامية
إىل ربط مستوى األداء حبجم العمل املطلوب لتقدمي اخلدمـة وتقـدمي خلفيـة               مؤشرات تقدمي خلفية من املعلومات اليت هتدف      ) د  ( 

  .معلومات عن مدى االستفادة من خدمات األجهزة احلكومية يف املناطق املختلفة
  )7(:جوائز األداء احلكومي) ابعار

ا إىل متيزها يف جودة اخلدمات الـيت تقـدمها       ًداألداء احلكومي املتميز مبثابة مسابقات تتنافس فيها األجهزة احلكومية استنا         تعترب جوائز   
ونذكر منها علـى سـبيل      .  وارتقاء نظم وأساليب العمل والعالقات التنظيمية السائدة هبا واليت تتيح فرص التحسني والتطوير املستمر             

  .ائزة ديباملثال جائزة دمينج وج
  :إدارة اجلودة الشاملة) خامسا 

لقطاع احلكومي عادة ما تنتهي بالتغلب على مظاهر املشكالت دون مـسبباهتا ويرجـع ذلـك                ان حماوالت التحديث والتطوير يف      إ
  :لألسباب التالية

  .ه يرتبط مبتغريات خارج وحداهتمالشعور بأن إحداث التغيري يفوق قدرات معظم املسئولني يف الوحدات احلكومية إضافة إىل أن) أ ( 
  . ار التقيد الكامل باألنظمة والقواعد املقررةع الشعور باخلوف من الوقوع يف اخلطأ يدعم ش

ويـساعد  . يف ضوء هذه  األسباب تأيت الدعوة إىل تطبيق اجلودة الشاملة كمدخل للتحسني والتطوير الشامل يف األجهزة احلكومية                 و
  : حتقيق ما يليتطبيق اجلودة الشاملة يف

  .درجة أعلى من اإلشباع لطاليب اخلدمة)   أ ( 
  . زيادة قدرة املنظمة على االحتفاظ بعمالئها

  .تقليل حجم شكاوي طاليب اخلدمة)   ج (
  .زيادة الفعالية التنظيمية)   د (
  القياس املقارن  ) سادسا   
يف أي مكـان مـن      ) يف نفس جمال النشاط   ( ومنظمات أخرى رائدة     لقياس املقارن هو عملية قياس مستمرة ومقارنة بني منظمات ما         ا

  .ل على معلومات تساعد املنظمة يف حتسني أدائهاوالعامل وذلك للحص
  :ويتضمن القياس املقارن العناصر التالية 

  . عملية تقوم على املقارنة وليس على قياس األداء فقط
  . عملية مهيكلة تقوم على خطوات منظمة

  . خالل التركيز على املنافسني اخلارجينيملية تتم منع
  .ملية تتضمن جانًبا للتعلم من اآلخرينع
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  .ملية هتدف إىل إحداث التحسني وليس جمرد التقوميع
  : نواع القياس املقارنأ

  :هناك ستة أنواع من القياس املقارن نذكرها على النحو التايل
  .القياس املقارن داخل املنظمة)  أ  

  .ارن التنافسيالقياس املق) ب 
  .القياس املقارن العام) ج 
  .القياس املقارن االستراتيجي) د  
  .القياس املقارن لألداء) ـ ه

  .القياس املقارن للعمليات) و  
  فوائد عملية القياس املقارن

  . التحسني والبحث عن التميز من خالل مالحظة أفضل األساليب) أ( 
  .ارج إجياد األفكار واملصادر للتحسني من اخل

  .البدء يف عملية التعلم الفعال داخل املنظمة) ج (
  .للعمليات خلق فهم جيد) د  (
  . فعالةإستراتيجيةإنشاء أهداف وغايات ) هـ (
  .إنشاء نقطة مرجعية ملقاييس األداء) و (

  فهم ومقابلة حاجات طاليب اخلدمة) ز( 
  تقرير التنمية  يف  العامل )2-2-7
إلصالح أجهزة   ومنه فان املهمة اجلوهرية    2 للدولة يوضحها الشكل رقم    األجهزة املؤسسية  زيادة قدرات ثالث آليات ل   الذي حدد    و

بـثالث  عالجهـا    و   يف هذه املؤسسات   وزيادة قدرهتا ميكن أن تتم من خالل التصدي جملموعة من العوامل السلوكية املتأصلة             الدولة
  آليات وهي

  و  احملاسبة ) اإلعالن (ة يف  االنضمة  احلكومية  من  خالل  الشفافيقواعد وقيود فعالة ملكافحة  الفساد )ا(
نضم مكافأة   الترقية و    جمال التوظيف و   إدخال املنافسة يف   جمايل   مزيد من الضغط التنافسي يف األجهزة احلكومية من خالل        إدخال  ) ب(

   .اخلدمات العامة و اخلاص يف توفري السلعمنظمات القطاع  إدخال عنصر املنافسة بني املنظمات احلكومية و و العاملني
توفري  قدر  اكرب  من  املعلومـات  و             و   احلكومية  األجهزة  يف  القرارات  اليت  تتخذها            األعمالمشاركة  املواطنني  و دوائر         )ج(

مبا  يرفـع     ...)   املوارد    إدارةية     و كيف  اإلنفاق   أولويات( الشفافية  تكشف  عن  احلقائق وتتيح  احلوار  ومناقشة  القضايا  العامة                 
  داخل  هـذه   األمور على  جمريات  لإلشرافمن  فعاليات قرارات   احلكومة يف  حتقيق  املصلحة  العامة  ويتيح  فرصة  للمواطنني        

  .األجهزة
  تطبيق مبادئ احلكومة اإللكترونية   )   2-2-8

وباشرت ، ألردن ومصر واإلمارات العربية مشاريع بناء احلكومة اإللكترونية         ثالث دول عربية هي ا     طلقتأقت متقارب   ويف          
هـذه الفكـرة نائـب الـرئيس األمريكـي الـسابق ال جـور         ثـار أوقـد   ، حكوميت قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شـبيهة        

جنـاز  إلألداء وكذا سرعة ا   وذلك خلفض التكلفة وحتسني ا     التصالاشبكات   استخدامباز احلكومة ذاهتا  األنشطة املختلفة       جنوذلك إل 
  .تنفيذلوفعالية ا



    االقتصادية                                             قسم علوم التسيير كلية الحقوق والعلوم                                                 جامعة ورقلة 
  20020055 مارس  مارس 0909--0088  األداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات األداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات ول ول ــــــــدولي حدولي حــــــــالالالمـــــؤتمر العلـمـــي المـــــؤتمر العلـمـــي 

 

 152

فكرة احلكومة االلكترونية مل جتد مصدرها فقط من زاوية تقدمي احلكومة خلدماهتا بالطرق االلكترونية ولكنها فكرة                  أنكما            
جانـب فعاليـة    طط االجتماعيـة إىل مشولية أريد منها املسامهة احلكومية يف أنشطة االستثمار ويف إجناز خطط التنمية االقتصادية واخل      

العالقة باملواطن وفعالية العالقة بني مؤسسات احلكومة ذاهتا عرب وسائل تفاعلية هتيئ ذلك وتتيح إجنازه ، وهلذا مل يكـن مـستغربا أن      
مـن اإلشـارة أن     وال بـد    . يترافق موضوع احلكومة االلكترونية مع شعارات إعادة اختراع احلكومة أو إعادة بناء األداء احلكومي               

موضوع احلكومة االلكترونية ال يعين من الناحية التشريعية إجياد قانون حتت مسمى احلكومة االلكترونية ، ألهنا عملية تتطلب حزمـة                    
، وهلذا تصبح احلكومة االلكترونية يف جانبها التنظيمـي واحتياجهـا     املعلومات   تشريعات هي يف احلقيقة كافة تشريعات قانون تقنية       

ات تقنية املعلومات متاما كما هو احلال بالنسبة للتجارة االلكترونية اليت تستدعي تكاملية يف التشريعات الرقميـة      علتشريعي مظلة تشري  ا
  . اليت حتقق قيامها ورواجها - إن جاز التعبري –

 التكنولوجيـا   ءية للحكومة مـع بنـا     االلكترونية فعالة من الضروري إجراء تغيريات يف اجلوانب التشغيل        -كي تكون احلكومة       و ل 
  .املمكنة

  فعالية األداء احلكومي و احلكومة اإللكترونية ) 2-3
  تعريف فعالية األداء) 2-3-1  

يركـز   و.  يف الفكر اإلداري  " فاعلية األداء   " ظهور مبدأ     إىل أدى املوجهة له      واالنتقادات ضعف مفهوم كفاءة األداء      إن          
ألداء على ضمان استمرارية غزارة اإلنتاج إىل جانب رضاء العاملني واملستفيدين من خدمات املنظمات العامة واخلاصة                مفهوم فاعلية ا  

  .ى اجناز املهام وفق املعايري الالزمة ويف الوقت الالزم دفهو يعرب عن م .يف ظل مبدأ املصلحة العامـة للمنتجني واملستفيدين
املوجـب  " التـأثري   " اء عن مبـدأ كفـاءة األداء هـو تركيـز األول علـى          ديز مبدأ فاعلية األ   ن الفرق اجلوهري الذي مي           إ  

.   وهو ما مل يتنبه إليه الثاين      للمنظمة،الذي تتركه اإلنتاجية اليت يتم الوصول إليها بنفوس ومشاعر املكونات املتعددة الداخلية واخلارجية              
  .  ية األداء انتقال من مفهوم اإلدارة املادية إىل مفهوم اإلدارة العضوية أو اإلنسانيةيف هذا التوجه اجلديد الذي صاحب فاعل و
  :اثر إنشاء احلكومة اإللكترونية ): 2-3-3 

 تقدمي خدماهتا للجمهور وحتقق فعالية يف تبادل النشاط بني دوائرها ومؤسـساهتا             يف حكومة تسعى الن حتقق فعالية عالية        أيةن  إ      
 و اخلـدمات    األنـشطة  هلذا فان فكرة احلكومة االلكترونية تقومك من بني ركائزها على جتميع كافـة               األداءرة يف كلفة    وحتقيق وف 

 ما يكون بفكرة جممعات   أشبهيف نشاط   ،املعلوماتية والتفاعلية والتبادلية يف موضع واحد هو موقع احلكومة الرمسي على شبكة االنترنت              
مع القـدرة   ، )  يوم يف السنة     365 ،األسبوعايام يف   7، ساعة يف اليوم     24( باجلمهور   لة التصال دائم  وحتقيق حا .الدوائر احلكومية   
  واالجنـاز بـني دوائـر        واألداءوحتقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق      .االحتياجات االستعالمية واخلدمية للمواطن      على تامني كافة  

  . يف كافة العناصراإلنفاقيف رة فو وحتقيق.احلكومة ذاهتا ولكل منها على حده
مواقـع   ،اخلارجيـة مثل شبكات ربط االتـصاالت       ،واالتصاالتفاحلكومة االلكترونية تعين استخدام تكنولوجيا املعلومات              
  .  بواسطة اجلهات احلكومية اآليلنظم احلاسب ،االنترنت

من جانب  أعماهلموبني اجلهات احلكومية من جانب واملواطنني  سيةألساا احلكومة االلكترونية سيؤثر على العالقة      إنشاء أن       كما  
   على النحو التايل آخر

 املعلومـات   إلدماج احلكومية بواسطة طرق جديدة      اإلجراءات و  ألعمالا ابتكار   إعادةاللكترونية هي    ا حلكومةا )1
  .اخلدمة  أداء الشراء و  عن طريق موقع الكتروين واملشاركة يف عملية إليها الوصول إمكانية وتكاملها و

  .األفراد  على العالقة واملسؤولية بني الدولة والتأثري )2
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مثال ذلك توفري اخلدمات احلكومية     ،  حتدث حتويل يف اإلجراءات احلكومية       أهنا أوهلما ، ساسنيألحكومة اإللكترونية اثرين    لبالتايل ف و
داخلية واإلجراءات ودمج وتكامـل قواعـد املعلومـات         لم اإلدارة ا   تنظي إعادة إىلهذه املكاسب تعود    ،  وبتكلفة اقل    أسرعبصورة  

كما ،  يزيد احتمال تلبية احتياجاته      إذ، معروف   أومن هذا املنطلق يستفيد املواطن كعميل وليس كطالب فضل          ، للهيئات احلكومية   
 واحد  ن آ ات وسلع للحكومة يف   م وموردين خلد  عمالء للخدمات اإللكترونية   ىل إ صحاهباأ األعمال التجارية اليت يتحول      أيضا ختدم   أهنا
  .وختدم احلكومة اإللكترونية احلكومة نفسها من خالل خفض التكلفة ، 
 ،ساعد يف حتقيق التنمية ومعاجلة نفـس العوائـق        تبينما   ،طبيعة احلال فاحلكومة االلكترونية ليست هي احلل لفشل اجلهود التنموية          و

  . وباألخص املؤسسات الصغرية واملتوسطةاستثمارات الضعيفة ، هباقصالت غري موثوشبكة موا ، االتصاالتأسعارارتفاع 
  حتويل اإلجراءات والعمليات احلكومية ) األول األثر -
  : يلي من أهم النتائج اليت وقعت نتيجة تطبيق احلكومة االلكترونية نورد ما  
  :يف الواليات املتحدة األمريكية) 1 

من التكلفـة وذلـك بـالتحول إىل اخلدمـة          % 70لواليات املتحدة األمريكية ما يقرب من       وفر حكومات الواليات با   ت 
  .اإللكترونية مقارنة بتكلفة تقدمي نفس اخلدمة عن طريق املعامالت املباشرة أو التقليدية

  .قليديةترق ال دوالر أمريكي بالط7 دوالر أمريكي لكل عملية مقابل 2ديد الرخص يف والية أريزونا إلكترونيا تتكلف  جت 
   .من تكلفة املواد واملشتريات% 20 - 10 نظم الشراء احلكومي اإللكتروين يوفر يف املتوسط واشنطن، والية  يف 
 دوالر أمريكي باسـتخدام     0.91 دوالر أمريكي إىل فقط      7.75 والية آالسكا، تكلفة تسجيل السيارات أخنفض من          يف 

  . الطرق اإللكترونية
  :يف الدول النامية) 2

  .انية من كل عشرة برازيليني يقدمون اإلقرارات الضريبية للدخل إلكترونيا هذا العاممث 
  .فرت حكومة الربازيل عشرة ماليني دوالر حني سدد إحدى عشر مليون برازيلي ضريبة الدخل إلكترونيا و 
  . زمن اإلجراءات بصورة كبرية،  مت اختصار"اندهرا براديش" اهلند، ونتيجة إنشاء مركز خدمة املواطنني يف والية  يف 
ستخدام اإلنترنت يف شيلي جلدولة مدفوعات الضرائب ، وللتدقيق ، واستعادة بيانات عن التـاريخ الـضرييب الكامـل                    ا 

  .للمواطنني قد أدى إىل اختزال الوقت وقلل من األخطاء بصورة كبرية
 وذلك بعد   للدولة،ون دوالر قيمة املناقصات السنوية       بلي 4ن مجلة   م مليون دوالر    200توقع حكومة تشيلي أن توفر مبلغ        ت 

  .وضع نظام املشتريات على موقع إلكتروين
  يف الدول العربية)3

  .دماج قواعد البيانات لوزاريت التخطيط واملالية يف املغرب أدي إىل خفض زمن إعداد امليزانية العامة للدولة إىل النصفإ 
إلنترنت مسحت آلالف من شركات الشحن والنقل خبفض الوقت والتكلفة ووفرت           اين واجلمارك بديب ل   وستخدام هيئة امل   ا 

  .خدمات ختليص على مدار الساعة
خلدمات العامة اإللكترونية املقدمة من اهليئات احلكومية بديب لإلعمال واألفراد يتوقع هلا أن حتقق وفر يف التكلفة اإلدارية مبا               ا 

  %.10 ليوازي على األق
  .، موقع الصحف اإلستراتيجية ، موقع امليكروسوفت) 2000(، إنفوديف ) 2000(ادي االقتص: ملصدر ا
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  :العامة احلكم والشؤون إدارةتطوير نظام ) األثر الثاين 
وإجيـاد عالقـة     - (Governance)ألثر الثاين لتطبيق احلكومة اإللكترونية هو تطوير نظام إدارة احلكم والشؤون العامة                    ا

  : مكونات التاليةخالل الثالث من الدولة،ملواطنني والدولة يف إدارة شئون جديدة بني ا
  . ونشرها للمواطنني عن نتائج املشاورات يف السياساتالسياسات،عملية مجع املعلومات كأساس لتطور ) 1
ألولويـات والتوجهـات    استخدام نظم املعلومات اإللكترونية لتسهيل عملية املشاركة والتحاور إلعداد السياسات وحتديـد ا            ) 2

  .اإلستراتيجية للدولة
  .يف مرحلة متقدمة ، استخدام نظم املعلومات اإللكترونية يف عملية االنتخابات والتمثيل السياسي) 3
رونية للنـهوض بنظـام إدارة      تال أن تطبيق هذه املكونات حيتاج إىل إرادة سياسية والتزام حقيقي باستخدام نظم املعلومات اإللك                   إ

  .حلكم والشؤون العامةا
   :(Governance)مثلة عن أثر التحوالت يف نظام إدارة احلكم والشؤون العامة أ

هبولندا أشترك فيها مئات من املواطنني عن طريق ملء عدد      " هوجفيلت" ، مت عمل مداوالت مدنية  يف مدينة          1993 عام   يف 
  .يننات عن مبساعدة نظام التراسل املزدوج اإللكتروامن االستبي

النتخاب اإللكتروين يف والية أريزونا بالواليات املتحدة أدى إىل اشتراك عدد من الناخبني يوازي ستة أضـعاف املعـدل                    ا 
  .العادي  وذلك يف االنتخابات األولية للحزب الدميقراطي

 مليـون   18يق وتسجيل   ستخدمت هيئة االنتخابات احلرة يف جنوب أفريقيا نظم املعلومات اإللكترونية إلدارة ومجع وتدق             ا 
  .1999بطاقة انتخاب وذلك يف انتخابات عام 

  ، وزارة العدل وشئون اململكة هبولندا ، موقع امليكروسوفت) 2000(االقتصادي :  ملصدر ا
 والربازيـل  الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة واهلنـد    واألثر األول ميكن حتقيقه على املدى القصري، والكثري من الدول مثل          

أما معظم الدول العربية فأمامها اآلن مسئولية االستثمار يف         .  احلديثة استخدام التكنولوجيات واملغرب واإلمارات حيصدون حاليا فوائد      
  .استخدامات نظم املعلومات اإللكترونية حىت ميكنهم إحداث التغيريات يف اإلجراءات احلكومية

أن طبيعة شئون إدارة احلكم حتـدد       . ين من حيث املفهوم إال أهنم معتمدين على بعضهم البعض         رغم أن األثرين السابق ذكرمها متباعد     
بـة  لإال أن الطرق اجلديدة إلدارة األعمال احلكومية مبقدورها أن تفجر بطريقة تبادليـة املطا  . التوقعات عن كيفية إدارة الدولة للحكم     

  .بشكل جديد للحاكمية وإدارة شؤون الدولة
   احلكومة اإللكترونية فاتإضا) 2-3-4

   إىل تطبيق مبادئ احلكومة اإللكترونية سيؤدي إن              
حلصول على اخلدمات بشكل غري      ا -شكاوى اجلماهري من سوء اإلدارة واخلدمات يف مرافق اجلهاز احلكومي ،           فيض وترية خت 

ىل اخنفاض الكفاءة اإلداريـة ، والقيـود       إ نتيجةفي احلكومة التقليدية تكثر الشكاوي       ف -االتصال شبكات   باستخداممباشر  
  .االعتمادات املالية ىل نقص اإلمكانيات وإلسبب ا يعود الو اإلجرائية العتيقة

التحول من إدارة تنفيذية روتينية إىل إدارة تتميز بطابع التفكري والبحث واالبتكار واالستناد املتقن إىل عمليـات التخطـيط                    
  .باملواطن املستمر االرتباط والشفافية و املتابعة، و واإلنتاجية اجلماعي،مل  والتنسيق والعوالتوجيه،

إحداث تغيري حقيقي جذري يف تنظيماته وأنظمته ونشاطاته على حنو يكفل القضاء على كل مظاهر ضعف األداء والتسيب                   
 أفـضل توجيه موارد الدولـة إىل       و اخلدمات،الق الطاقات ملزيد من اإلنتاج والعطاء، وحتسني مستوى         ط وحيقق إ  اإلداري،

  .إنتاجيةاالستخدامات وأكثرها 
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  .واملال واجلهد ختفيض الوقت األداء، و من تكلفةلتقليل ا 
 متتص قدرات اآلالف من العاملني وحتجبهم  برية من األجهزة املركزية واجملالس واهليئات واللجان اليت       كلاشود  لقضاء على احل  ا 

 وال تـضيف إىل الــــثروة       اإلمكانيـات،  وُتحّمل ميزانية الدولـة أعبـاء تفـوق          اج،اإلنتعن املسامهة اإلجيابية يف     
  . قــيمةالوطـــــنية عائـــداً لـه 

 سـواء   احملتملة،ع القوى العاملة بكل أبعاده      يتضخم الوظيفي يف اجلهاز اإلداري للدولة والعمل على إعادة توز         للقضاء على ا  ا 
عد املبكر، أو بإعادة التدريب، أو باستخدام احلوافز اإلجيابية والسلبية، مبا يتوافق واحتياجات              أو إهناء اخلدمة، أو التقا     بالنقل،

  .التشغيل احلقيقية
وكذلك ترشيد أسـلوب إعـداد      . وتبديد طاقاهتا  استرتاف موارد الدولة،    اإلسراف يف اإلنفاق، و    على مظاهر لقضاء  ا 

  . واإليرادات االستثمارات ودائية واضحة لإلعتمادات وتنفيذ موازنات األجهزة اإلدارية، ووضع معايري أ
ل أنواع املعلومـات  كقق اإلمداد الفوري واملتجدد ب   وحت ،أجهزة الدولة املختلفة      إىلنسياب البيانات من مصادرها املختلفة      ا 

  .نع االزدواج والتكرار يف مجع البيانات أو إصدارها الضرورية ، ومت
  هلوامش ا
1( www.ac4mit.org/egov  

بريل أ ,الكويت، مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ترمجة السيدة هدى يعقوب ،وحدة معلومات التنمية للدول العربية    عتبارات للدول العربيةا حلكومة اإللكترونيةا،امي عطا هللا س)2
2001  

 2)Matthias Finger:DE LA TRANSFORMATION DE L’ETAT A LA GOUVERNANCE ELECTRONIQUE:VERS UN MODELE DE 
L'«E-GOUVERNANCE» 

  هـ1440   ،لرؤية املستقبلية لالقتصاد السعوديا دوةن ، اململكة العربية السعوديةيف القطاع احلكومي و أداء أفضل يفحن،ي والشقا بدا هللاعبن  بدا لرمحنعالدكتور -3 
  ص ،2004،القاهرة ، العامة اإلدارةمركز دراسات ، امحد احلكومة االلكترونية واملشروع القومي لتحديث الدولة املصرية  ، د حازم امحد حسين) 4
5( www.ac4mit.org/egov  
 4 ص ،1999، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ، إدارة املنظمات احلكومية ، علي شريف  ) 4

52 ص، 2003، مصر ، دار طيبة ، التنمية والدولة ،عد طه س  (5 
   149 ص2001، القاهرة ، ايتراك للطباعة ، حقيق الشفافية املنظمات تمنهج حديث ل، نظم اإلدارة املفتوحة ، فاتن ابو بكر .د) 6
  مرجع سابق  ،يواللـه الشقا الرمحن بن عبد-الدكتور عبد) 6
   149 ص2001، القاهرة ، ايتراك للطباعة ، منهج حديث لتحقيق الشفافية املنظمات ، نظم اإلدارة املفتوحة ، فاتن ابو بكر .د) 7
   9ص  ،2004،القاهرة ،مركز دراسات االدارة العامة ، امحد احلكومة االلكترونية واملشروع القومي لتحديث الدولة املصرية ،  حازم امحد حسين د)8
  :ملراجع ا

  :الكتب )وال أ
  2004،القاهرة،مركز دراسات االدارة العامة ، امحد احلكومة االلكترونية واملشروع القومي لتحديث الدولة املصرية ، د حازم امحد حسين )1

، 2003، مصر ، دار طيبة ، التنمية والدولة ،عد طه س (2     
، 1999، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ، إدارة املنظمات احلكومية ، علي شريف ) 3      

  2001، القاهرة ، ايتراك للطباعة ، منهج حديث لتحقيق الشفافية املنظمات ، نظم اإلدارة املفتوحة ، فاتن ابو بكر .د) 4  
  :أوراق عمل وحبوث )انياث

بريل أ ,الكويت، مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ة هدى يعقوب ترمجة السيد،وحدة معلومات التنمية للدول العربية    عتبارات للدول العربيةا حلكومة اإللكترونيةا،امي عطا هللا س)1
2001  

  هـ1440   ،لرؤية املستقبلية لالقتصاد السعوديا دوةن ، اململكة العربية السعوديةيف و أداء أفضل يف القطاع احلكوميحن،ي ولدكتور عبدا لرمحن بن عبدا هللا الشقاا)2
  :تقارير ) الثاث

  )2003يناير  29-31بافارو، ، ملعلومات اتمع جمللعاملية القمة اشأن بلكارييب امنطقة ولالتينية امريكا ألإلقليمي املؤمتر اقريرت) 1
  :مواقع االنترنت ) ابعار

1( www.ac4mit.org/egov  
2(www.planning.gov.sa  
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