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رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بةدروستكردنى حوكمرانى /ص ص252-222

رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بنياتنانى حوكمرانى دروستدا*
َ َ.ثيَؼشةو عوى ذلٌذاًني /كؤهيَحى ياطاو ساًياسى  /صاُلؤى طةػةثيَذاُى ًشؤيى

ثيَؼةكى:
ًيَزوى ًشؤظايةتى بة طةسدةَ و قؤُاغى جيا جيادا تيَجةسيوة تا طةيؼتؤتة ئةَ ئاطتةى ئةًشؤًاْ،
َةتةكاْ هة اليةكى تشوة
َةتةكاُى جئاْ هةاليةن وة ٓاوالتياْ و دةوه
ئةًةسؤيةن كة ثةيو ةُذيةكاُى ُيَواْ دةوه
ٓيَِذة خيَشابوة كة دةتواُني هةًاوةى ضةُذ خوهةكيَم  ،ثةيوةُذى بة دوستشيّ ػويَِى جئاُةوة بلةيت  ،كة
ٓةًوو ئةًاُةؾ هة ئةجناًى ثيَؼلةوتِى تةكِةهؤجياى ثةيوةُذى و صاُياسيةكاُة

(.)ICT

َطا و بةسِيَوةبشدُى يةتى
ٓةًوو ذلوًةتيَم كة دادةًةصسيَت ئاًاجنى طةسةكى خضًةت كشدُى كؤًةه
ََ ئةوةى كة دةبيَت سِةضاو بلشيَت هيَشةدا ئةوةية كة تةُٔا بةسِيَوةبشدُى كاسوباسى
بة ػيَوةيةكى باؾ ،بةال
َلو دةبيَت ضؤُيةتى ثيَؼلةؾ كشدْ و
َم و ثيَؼلةؾ كشدُى خضًةت طوصاسيةكاْ بةغ ُني بةه
خةه
بةسِيَوةبشدُى خضًةت طوصاسى و كاسوباسةكاُى ٓاوُيؼتٌاُياْ بةٓةُذ وةسبطرييَت ،ئةًةؾ هة سيَطةى
بةكاسٓيَِاُى ػيَواصى ُويَ هة بةسِيَوة بشدُى كاسوباسةكاْ و ثيَؼلةؾ كشدُى خضًةت طوصاسيةكاْ ٓ .ةس بؤية
َتاُى ثيَؼلةوتوى جئاُذا بةطؼتى و والتاُى ئةوسوثا و ئةًشيلا بة تايبةتى بريؤكةى ذلوًةتى
هة وال
ئةهلرتؤُى دةسكةوت وةن سيَطةيةكى تاصة بؤ ئةداى ضاالكيةكاُى ذلوًةت و داَ و دةصطاكاُى بة ػيَوةيةكى
خيَشا و كواهيتيَلى بةسصتش  ،كة ٓةًوو ئةًاُةؾ خؤى هةخؤيذا سيَطة خؤؾ كةسة بؤ ضوْ بةسةو ذوكٌشاُى
دسوطت

( .)Good Governance

طشُطى تويزيِةوة:
طشُطى ئةَ تويَزيِةوةية هةوةدا خؤى دةبيِيَتةوة كة ئيٌَةى خةهلى كوسدطتاْ بةتايبةتى و عرياق و
والتاُى ُاوضةكة بةطؼتى ثيَويظتى صؤسًاْ بة ذوكٌشاُى دسوطت و ذلوًةتى ئةهلرتؤُى .بؤية هةَ
تويزيِةوةية دةتواُني ثةيوةُذى و كاسيطةسى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هةطةس ذوكٌشاُى دسوطت دياسى بلةيّ،
ئٌةؾ ياسًةتى دةسًاْ دةبيت هة طشُطى دُى صياتش بة ئةهلرتؤُيلشدُى ذلوًةت.
ثشطى تويَزيِةوة:
دةتواُني ثشطى ئةَ تويَزيِةوةية بة ثشطاسيلى طةسةكى و ضةُذ ثشطياسيلى الوةكى دياسى بلةيّ :
* قدم هذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثالث -المشترك لجامعة التنمية البشرية/نيسان 1026

( ) 227

رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بةدروستكردنى حوكمرانى /ص ص252-222

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2106

طةسةكى :تاضةُذ بوُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة والتيَلذا كاسيطةسى ٓةية هةطةس بة دسوطتلشدُى
ذوكٌشاُى؟
الوةكيةكاْ:
-

ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ضية ؟ ثيَلٔاتةكاُى كيَّ؟ طشُطى ضية؟ ٓةُطاوةكاُى بِيادُاُى ضني؟

-

ذوكٌشاُى دسوطت ضية؟ اليةُةكاُى كيَّ؟ ئاًشاصةكاُى ضني؟

-

ثةيوةُذى ئاًشاصةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت و ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ضني و ضؤُة؟ وةضةُذة؟

طشمياُةى تويزيِةوة:
هة ريش سؤػِايى ثشطى تويَزيِةوةكةدا  ،طشمياُةيةن دادةُني كة دةهيَت:
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى كاسيطةسى صؤسى هة طةس بةدسوطتلشدُى ذوكٌشاُى ٓةية ،وة ٓةسضةُذة
ذلوًةت بة ئةهلرتؤُى بلشيت ئةوةُذة هة ذلوًشاُى دسوطت ُضيم دةبيِةوة و تواُاُى ثةيشةوىلشدْ و
بِيادُاُى ئاًشاصةكاُى ذلوًشاُى دسوطتٌاْ صياتش دةبيت.
سيباصى تويَزيِةوة:
بؤوةالًذاُةوةى ثشطياسةكاُى تويزُةو و طةملاُذُى طشمياُةكةًاْ طود هة سيباصى جيا جيا وةسدةطشيّ
وةن سيباصى وؿفى و بةساودكاسى و ػيلذُةوةى داتاكاْ كة دةتواُنب هة بةػةجوداكاْ ثؼتياْ ثيَ ببةطتني و
طودياْ هيوةسبطشيّ.
هةطةيَ ٓةًوو ئةًاُةؾ ُيؼاُذةسةكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى و ذوكٌشاُى دسوطت ى سيَلدشاوة
ُيودةوهةتيةكاْ وةن داتاو صاُياسى بِطيِةيى وةسدةطشيّ بؤ طةملاُذُى طشمياُةى تويَزيِةوةكة.
ٓةيلةىل تويَزيِةوة:
هة ريش سؤػتايى سيباصى تويَزيِةوةكةًاْ طةيؼّ بة ئاًاُخ و دةسةجناًةًاُى ئةَ تويَزيِةوةيةًاْ
دابةػلشدوة بؤ طيَ بةػى طةسةكى ئةواُيؽ بيتني هة :
بةػى يةكةَ هة ريش ُاوُيؼاُى ثيَِاطةو ُاطاُذُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى باطى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
دةكةيّ و بةػى دووةَ باطى ذوكٌشاُى دسوطت و ئاًشاصةكاُى هة خؤدةطشيت وة طيَيةًيؼٌاْ
تةسخاُلشدوة بؤ ئاطتى ثةيوةُذى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى و ذوكٌشاُى دسوطت.وة هة كؤتاى دةسةجناَ و
طةسضاوةكاْ دةخةيِةسوو.
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بةػى يةكةَ
ثيَِاطةو ُاطاُذُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
يةكةَ :ضةًم و ثيَِاطةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
ضةًلى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى وةن ئةوةى كة ضةًليَلى تاصةية و هة كؤتاييةكاُى طةدةى بيظتةَ و طةسةتاى
ََ ٓةس
طةدةى بيظت و يةن دةسكةوتوة  .بريوسِاى جياواص هة طةس ضةًم و ثيَِاطةى ئةَ صاساوةية ٓةية بةال
ضةُذة جياواصيؽ بّ ٓةًووياْ هة ضواسضيَوةى يةن ًاُادا كؤدةبِةوة .
َتى جيَبةجيَلشدْ
ضةًلى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة دوو بةؾ ثيَلٔاتوة وة يةكةًياْ ذلوًةت واتة دةطةال
َى بلةْ .
و دووةًؼياْ ئةهلرتؤُي واتة تةُى ووسدى ٓةطتياس كة دةتواُّ صاُياسى بطواصُةوةو كؤُرتِؤه

()1

َلو ضةُذيّ صاساوةى تش ٓةية كة بؤ
وة ئيَظتا تةُٔا صاساوةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بةكاسُآيَِشيَت بةه
ٓةًاْ ًةبةطت بةكاسدةٓيَِشيَت ( )Online Governmentياْ ( )Digital Governmentوةٓةسوةٓا ( )E-Govياْ بةسِيَوةبشدُى
ئةهلرتؤُى ياْ ذلوًةتى صيشةن و ضةُذ صاساوةو دةطتةوارةى تش.

()2

وة بريؤكةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة طةس ضةُذ بِةًايةكّ طةسةكيرتياْ بشيتيني هة:
-1

َةت بة ٓةًوو طةكتةسة
كؤكشدُةوةى ٓةًوو خضًةت طوصاسى و ضاالكى و صاُياسيةكاُى دةوه

جياواصةكاْ هة يةن ػويَِذا .
-2

َتياْ بة ػيَوةى  24كاتزًيَش هة سِؤريَللذاو  7سِؤر هة
ثةيوةُذى بةسدةواَ هةطةيَ ٓاوال

َتياْ .
ٓةفتةيةكذا و  365سِؤر هة طاَهيَلذا ،هة طةيَ تواُظتى تةواو هة طةياُذُى خضًةتطوصاسيةكاْ بة ٓاوال
-3

طوجناْ و ثةيوةُذى و خيَشايى تةواو هة ُيَواْ ئةداى فةسًاُطة ذوكٌيةكاْ ٓ ،ةس يةكةياْ بة

ئةواُى تشةوة ٓةًووػياْ بةيةكةوة .
-4

َتياْ
ٓةسوةٓا طيَشاُةوةى تيَطوُي صؤس بؤ ذلوًةت هة اليةن و كةًلشدُةوةى خةسجى ٓاووال

بؤ خضًةتطوصاسيةكاْ هة اليةكى تشةوة.
-1

()3

ثيَِاطةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى

)1 (Oxford advanced learners dictionary 7th edition

() 2حجازى عبدالفتاح بيومى ,احلكومة االليكرتونية ونظامها القانوىن,دار الفكر اجلامعى,االسكندرية,2002 ,ص5
(3) www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=83
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ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ضةُذيّ ثيَِاطةى جؤساو جؤسى هة اليةْ ػاسةصاياْ و ثظجؤساُى ئةَ بواسة بؤ
كشاوة و دةتواُبني ضةُذ ثيَِاطةيةكى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بةَ ػيَوةيةى خواسةوة خبةيِةسوو كة طشُطرتيِياْ
بشيتني هة :
َلرتؤُى كة خؤى هة دياسى كشدُى ضةُذ ضةًليَلى
ثيَِاطةى ُةتةوةيةكطشتوةكاْ  UNبؤ ذلوًةتى ئةه
َلرتؤُى ثيَم ديَت هة سيَلدظتِةوةى ثةيوةُذى ُيَواْ ئةَ
طةسةكى دا دةبيِيَتةوة كة دةهيَت ذلوًةتى ئةه
كاساكتةساُةى خواسةوة بةػيَوةيةكة ئةهلرتؤُى:
-

ذلوًةت بؤ ذلوًةت

-

َتياْ
ذلوًةت بؤ ٓاووال

(Government to government )G2G
(Government to consumer/citizen )G2C

 -ذلوًةت بؤ طاكتةسى كاس ياخود باصسطاُى

(Government to business )G2B

()1

(ػيَوةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُي)
))The model of E-Government

طةسضاوة :

UN global E-government Survey 2003,P10

َيَت
هة اليةكى تشةوة (ًاجذ ساغب احلوو* ) ثيَِاطةى ئةَ ذلوًةتى ئةهلرتؤُى دةكات بةوةى كة دةه
(بشيتيية هة بةسِيَوةبشدْ و سِيَلدظنت و ئاطاُلاسى هة ثةيوةُذيةكاُى ُيَواْ داَ ودةصطاكاُى ذلوًةت خؤيذا
َتياْ هة اليةكى تش بة بةكاسٓيَِاُى طيظتةًيلى ثةيوةُذى ضاالن بؤ بة ئةجناَ
هةاليم ذل وًةت و ٓاووال
طةياُذُى خضًةتطوصاسى ية طؼتييةكاْ بة كةًرتيّ تيَطووْ و كوستشيّ كات .

()2

(1) UN global E-government Survey 2003, P10.

* د .ماجد راغب احللو ,استاذ القانون العام يف كلية احلقوق  -جامعة االسكندرية ,حصل على درجة دكتورا ىف القانون من جامعة
باريس عام .9747
( ) 2ساعد منديلى رحيمة الصغري,العقداالدارى االلكرتوىن دراسة حتليلية مقارنة,دار اجلامعة اجلديدة ,االسكندرية,2004 ,ص.22
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وة ٓةس بؤ ثيِاطةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى (عباغ بذساْ ) دةَهيَت (ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بة ػيَوةيةكى
طادة ئةوةية كة ئاًاجنى ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسى ذلوًيية جيا جياكاُة هةسِيَطاى ٓؤكاسة ئةهلرتؤُي و
ئاًشاصة تةكِةهؤجيةكاُةوة وة طشُطرتيِياُربيتني هة ئِتةسُيَت و ثةيوةُذيةكاُة).

()1

َيَني كة ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بشيتى ية هة ،ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسية طؼتيةكاْ بؤ
هيَشةدا دةكشىَ بو
َتياْ ياْ كةستةكاُى كاسبة ػيَوةيةكى ئاطآْ ،ةسوةكو هةًةؾ صياتش ثةي دةٓاويَزيَت بؤ ضةُذيّ بواسى
ٓاووال
تش هةواُة بةكاسٓيَِاُى وةكو ئاًشاصيَلى دميوكشاطى و بةػذاسيلشدْ هة ًياُةى دةُطذاُى ئةهلرتؤُى هة
َبزاسدُذُةكاُذا ،وة ٓةسوةٓا ثشِؤطةى طؤسِيِى ثةيوةُذييةكاُة هة ُيَواْ داَ و دةصطاكاُى ذلوًةت وة
ٓةه
َتياْ و ثياواُى كاس هة ًياُةى تةكِةهؤرياى صاُياسيةكاْ بة ئاًاجنى ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسى باػرت
ٓاووال
َطاى ثيؼةطاصى ،وة تواُيتى
َةو كاسهيَم هة طةيَ ثياواُى كاسو كؤًةه
َتياْ وة باػلشدُى ًاًةه
بؤ ٓاووال
َتياْ هة بةدةطت ٓيَِاُى صاُياسييةكاْ بؤ صياتش فةسآةَ بووُى ػةفافيةت وة بةسِيوةبشدُى داًوودةصطاكاُى
ٓاوو ال
َى و صيادكشدُى ػةفافيةت و بةسصكشدُةوةى عائذاتةكاْ
َبذاُى طةُذةه
ذلوًةت بةو ثةسِى هئَاتوويى و هة قاه
َى سِيَلدشاوة ذلوًيةكاْ هة
َتى بة سِؤه
ياْ ُضًلشدُةوةى تيَطووُةكاْ (ُفقات) وة صيادكشدُى ًتٌاُةى ٓاووال
رياُى خؤى دا.

دووةَ:طةسةتاكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى طةػةطةُذُى ًيَزووى :
َى
طةسةتاى ضةًلى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى و دةسكةوتِى هة طةس ئاطتى جئاْ هة كؤتاييةكاُى طاه
( )1995بوة كة ئةًةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ كاتى دةطت ثيَلشدُى دةطتةى (اهربيذ املشكضى ) هة وياليةتى
(فوؤسيذا) ى ووالتة يةطشتوةكاُى ئةًشيلا كة كؤًةهيم بةسُاًاُةى جيَبةجيَلشد بؤ بةسِيَوةبشدُى كاسةكاُى
َذاُى سِةمسى و طياطى بؤ ئةَ ضةًلة دةطةسِيَتةوة بؤ
ََ بة ػيَوةيةكى صؤس دياسو بةسضاو طةسٓةه
كاسةكاُى بةال
َيا هة ًاُطى ًاسطى ( )2001دا .
كؤُطشةى (ُاثؤىل) ئيتاه

()2

هة سووى طةػةطةُذُى ًيَزوييةوة دةتواُني بوني هة ضةسخى ُوىَ دا و بةتايبةتى هة طةيَ كؤتايى ٓاتِى
طةدةى بيظت و طةسةتاكاُى طةدةى بيظت و يةن ،رًاسةيةن ضةًلى ُوىَ دةسكةوتّ كة ثيَؼرت ُاطشا ُة بووْ
وةكو :كتيَبى ئةهلرتؤُى ،ثةستوكداُةى ئةهلرتؤُى وة باصسطاُى ئةهلرتؤُى وة سِيَلدشاوى ئةهلرتؤُى وة
ََ دةطتةوارةى
خويَِذُى هة دووسةوة كاسكشدُى هة دووسةوة ضةُذيّ ضةًلى تشيؽ جطة هةًاُة ،بةال
)government

(E-

ٓةرًاس دةكشيَت بة باصداُيَم هة فةسٓةُطى طياطى وة ٓةوهيَلة بة ئاساطتةى طؤسِاوةكاُى

َتذا ،
ط ةسدةَ ،وة ئيَظتا ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ويَِةيةكى كاسيطةس وبِةسِةتيية بؤ طةػاُةوةو ثيَؼلةوتّ هة ووال
ادلوسسةالعربية للدراسات والنشر ,الطبعة االوىل,بريوت2002 ,
( )9بدران عباس ,احلكومة االكرتونية من االسرتاتيجية اىل التطبيقْ ,
,ص.24
( )2عالء فرج الطاهر ,احلكومة االلكرتونية بني النظرية والطبيق ,دار الراية للنشر والتوزيع ,عمان ,2090,ص.67
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َذةطنت بة دةطتِيؼاُلشدُى ٓؤكاسةكاُى دواكةوتِى
وة صؤسيَم هة ئابوسى ُاطاْ و ئيذاسيةكاْ كاتيَم ٓةه
َتاْ و طةالْ ،دواكةوتِى ئيذاسى و سِيَلدظتِى هة طةسوى ئةَ ٓؤكاساُةوة دادةُيَّ ،وة هةَ سِواُطةيةوة
ووال
فاكتةسى بةسصكشدُةوةى ئاطتى ئةدائى بةسِيَوةبشدْ و سِيَلدظنت دةبيَتة ئاًاجنيَلى بِةسِةتى كة ذلوًةت ٓةويَ
دةدات بؤ بةدةطت ٓيَِاُياْ .
وة طوًاُى تيَذاُيية كة هة كؤتايى ُةوةدةكاُى طةدةى سابشدوو و طةستايى طةدةى ئيظتا تةقيِةوةيةكى
طةوسةى تؤسِى ئِتةسُيَتى بة خؤوة بيِى هة طةس ئاطتى جئاُذا،وة رًاسةى بةكاسٓيَِةساُى تؤسِى ئِتةسُيَت هة
َى - 2003وة هة ئيظتادا هة كؤتايى
َى  1998بةسص بويةوة بؤ (ً )350ويوْ هة طاه
(ً )95ويوْ هة طاه

2015دا طةيؼتؤتة ( ،- )1( )3.366.261.156ئةًةؾ ضةُذيّ دةطت ثيَؼدةسى بة دوادا ٓات هةطةس
ئاطتى جئاُى و ٓةسيٌَى و ئةويؽ بة ئاًاجنى بِياتِاُى ضةُذ منووُةيةن هة ذلوًةتة ئةهلرتؤُيٓ ،ةًوو ئةًاُة
كاسيطةسييةكى فشاواُياْ هةطةس ضواسضيَوة و ػيَواصى ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسيةكاْ و ئاطاُلشدُياْ
ٓةبوو .وة طةػة طةُذ ى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى دةتواُني كؤبلةيِةوة هة ًياُةى ئةَ قؤُاغاُةى الى

خواسةوة(:)2

 قؤُاغى يةكةَ /قؤُاغى هةدايلبووْ (ضةسخى كؤًجيوتةس)  :ئةَ قؤُاغة دةطةسِيَتةوة بؤ طةسةتاى ُيوةىدووةَ هة طةدةى بيظت  ،كاتيَم كؤًجيوتةس بةكاسٓيَِشا هة بواسى ذيَبةجيَلشدُى كاسة ئيذاسيية جياوةصةكاُذا
 ،وة هةَ قؤُاغةدا دةصطاكاْ تواُياْ تاسادةيلى صؤس كاسى فةسًاُبةساْ ئاطاْ بلةْ وة ٓةسوةٓا ياسًةتياْ بذةْ
هة خيَشا بة سِيَلشدُى كاسوباسة جياواصةكاُياْ ئةويؽ هةسيَطةى بةكاسٓيَِاُى ئةو ثشؤطشاًة جؤساوجؤساُةى هة
كؤًجوتةسدا ٓةبوْ.
َُى ذةفتا و ٓةػتاكاُى
 قؤُاغى دووةَ  /قؤُاغى طيظتٌى صاُياسى  -:ئةَ قؤُاغة دةطةسِيَتةوة بؤ طاالطةدةى ثيَؼوو  ،ئةَ قؤُاغةية كة ٓةُذيَم هة خضًةتطوصاسييةكاْ هة ًياُةى طيظتةًى صاُياسييةكاُةوة بةسيَوة
دةضووْ.
قؤُاغى طيَيةَ  /قؤُاغى ثيَطةيؼنت (ضةسخى ئِتةسُيَت):
ئةَ قؤُاغة هة ُاوةسِاطتةكاُى ُةوةدةكاُى طةدةى ثيَؼوةوة دةطت ثيَذةكات  ،كة تواُشا ئةداى
ذلوًةت كاسابلشيَت بة بةكاسٓيَِاُى ئيِرتُيَت وة ٓةسوةٓا هةَ قؤُاغةدا ثةيوةُذى ُيَواْ ئيذاسة جياواصةكاُى
ذلوًةت كاساتش كشا .
طيَ يةَ :ئاًاجنةكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
)1( http://www.internetworldstats.com/stats.htm
( )2اذلوش د.ابوبكر زلمود ,احلكومة االلكرتونية الواقع واالَفاق ,رلموعة النيل العربية  ,الطبعة االوىل ,القاهرة, 2004 ,ص.20 -27
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َطاكاُذا واى كشد
بة ٓوَى ثيَ ؼلةوتّ و صيادبووُى تةكِةهوَرياو ٓؤكاسةكاُى ثةيوةُذى هة ُيَو كوًَةه
َلو هة صؤس اليةُى تشيؽ طوودى
كة ئةَ ئاًشاصو ٓؤكاساُة تةُٔا بؤ ًةبةطتة كالطيليةكاْ بة كاس ُةٓيَِشيَت بةه
َتياْ وذلوًةت و بةػةكاُى
هيَوةسبطرييَت بؤمنوُة يةكىَ هةواُة بشيتية هة دسوطتلشدُى ثةيوةُذى هة ُيَواْ ٓاوال
َطاو ذلوًةت ئةًةؾ واى كشدووة كة ذلوًةتى ئةهلرتؤُى كاسيطةسى ٓةبيت هة بةسِيَوةبشدُى
تشى كؤًةه
َتياْ و سِيَلدشاو و طشوث و باصسطاُةكاُِةكاُذا وة ئاًاجنى طةسةكى هة ٓةًوو ئةَ كاسةػذا بشيتيية
كاسى ٓاوال
هة ئاطِلشدْ و بةسِةوةبشد ُى كاسةكاْ بة ػيَوةيةكى ئاطاْ و خريا وةدةتواُني ئاًاجنة طةسةكيةكاُى
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بة ثيَى بواسةكاُى دياسى بلةيّ كة طشُطرتيِياْ بشيتني هة:
 -1بواسى ذلووًةت و طةي  :كةذلوًةتى ئةهلرتؤُى ئاًاجنى طةسةكى هيَشةدا ٓيَِاُة دى خؤؾ
َتذا ئةويؽ هةسيَطةى بة كاسٓيِاُى ٓؤكاسو
َذاْ بؤ بةػذاسى ثيَلشدُى هة دةطةال
طوصةساُية بؤ طةي هة طةيَ ٓةوه
ئاًشاصة ئةهلرتؤُية جياواصةكاْ.
 - 2بواسى ذلوًةت -داَ و دةصطاكاْ :ئاًاجنى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هةَ ًةجاهةدا بشيتيية هة
َةكاُى داًودةصطا باصسطاُيةكاْ جا ض داًودةصطاى
َى ئابوسى هة سِيَطاى ئاطاْ كشدُى ًاًةه
ضاالكشدُى سِؤه
ُاوخؤيى بيَت يا ٓةسيٌَى ياخود جئاُى.
 -3هة بواسى ذلوًةت – ذلوًةت /هةَ بواسةػذا ئاًاجنى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بشيتيية هة دابني
كشدْ و ئايَ و طؤسِى بةياُات هة ُيَواْ تةواوى وةصاسةتةكاْ و بةسِيَوةبةسايةتية طؼتيةكاُذا .وة ٓةسوةٓا
بةسصكشدُةوةى ئاطتى هئَاتويى و كاسايى هة داَ و دةصطاذلوًية ُاوخؤييةكاُذا بؤ منووُة بة ئةهلرتؤُى كشدُى
ٓةًوو بةسِيَوبةسايةتية كاُى ذلوًةت .

()1

َت قةتيع ُابىَ
 -4بواسى ذلوًى – دةسةكى /ئاًاجنى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى تةُٔا هة ُاوخؤى ووال
َةت و قةواسةكاُى
َلو ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ئاًاجنى بؤ دةسةوةى خؤػى ٓةية كة بشيتيية هة بةطتِةوةى دةوه
بةه
َةتاْ و كؤًجاُيةكاْ ياْ
دةسةوةى خؤى بة ػيَوةيةكى بة ٓيَضو  ،بة تايبةتى بواسة ئابوسيةكاْ كة ٓاُى دةوه
َتةكةى بلةْ و وةبةسٓيِاْ ئةجناَ بذةْ .
َتياُى بياُى بذات سِوو هة وال
ٓاووال

()2

و ة دةتواُني بة ػيَوةيةكى طؼتى ئاًاجنةكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة جةُذ خاَهيَلذا كؤبلةيِةوة كة
بشيتني هة:
-1

بةسصكشدُةوةى تواُظتى ذلوًةت هة ُيَواْ داَ و دةصطاُى ذلوًةت هة ُيَواْ داَ و دةصطا

َتياْ و طيَلتةسى باصسطاُى و طيَلتةسةكاُى تش .
جياوةصةكاْ و ٓاوال
( )9عالء فرج الطاهر ,ادلصدر سابق  ,ص.920
( )2بدران عباس ,ادلصدر سابق,ص . 25
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سِووُى و ئاػلشايى(ػةفافيةت) ئةو صاُياسي و رًاساُةى كة دةطت دةكةويَت كة

دةتواُشيَِشيَت بة ػيَوةيةكى ئاطاْ طةسةداوى ٓةس يةكةياْ بذؤصيتةوة كة هة كويَوة دةطتى ثىَ كشدووة
وةبةًةؾ كاتيَلى صؤست بؤ دةطةسِيَتةوة و صاُياسيةكى ووسدت دةطت دةكةويَت.
-3

َةكاْ.
سِصطاسبووْ هة سِؤتِياتى كالطيلى و كوست كشدُةوةى ًاًةه

-4

بة فريِؤُةداُى ٓيَضى ًشؤيى ئةوةؾ بةوةى طةس بتواُيت بة كةًرتيّ دةطتى كاس صؤستشيّ كاس

بةسِيَوةبةسى ئةو كاتة دةتواُى ئةو ٓيَضاُةى تش سِةواُةى كاسى تش بلةيت .
بةدةطتٔيَِاُى صؤستشيّ بةسٓةَ بةكةًرتيّ تيَطووْ و باػرتيّ دةسةجناًةكاَ بؤطؼت طياطةتة

-5

ئابوسى و كؤًةاليةتيةكاْ .

() 1

-6

بةسصكشدُةوةى تواُاى ئةداى كاسكشدُى ذلوًةت هة بواسةكاُى ػةفافية ت و دميوكشاطى.

-7

َت .
ياسًةتى داُى ثيَؼلةوتِى ئابوسى ووال

-8

سِةخظاُذُى باسودؤخيَلى طوجناو بؤ كاسوباسى باصسطاُى.

-9

بةكاسبةساْ و ًؼتةسيةكاْ هة طةس خةتّ ُةن هة ُاو خةت .

-10

سيَطةخؤػلشدْ و ئاًادةبووُى دةصطا ذلوًةيةكاْ بؤ خؤطوجناُذْ هةطةيَ طيتةًى

ِ()2

()3

جئاُى،ئةًةؾ بؤ سِيَلةوتِاًةو ٓاوثةمياُى كة هة ئاطتى طوجناوى طيظتٌى جئاُيذا بيَت.
ضواسةَ:طشُطى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى:

َييَني كية جيَبيةجيََلشدُى ئيةو ئاًاجناُيةى
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى طشُطى صؤسى ٓةية سِةُطة بتواُني بو
بامساْ كشد دةتواُيَت طشُطى ذلوًةتى ئةهلرتؤُيٌاْ بؤ دةسخبيات وةٓيةسوةٓا هية ٓيةًاْ كاتيذا ذلوًيةتى
َتةسُاتيظ تةواو بؤ ذلوًةتى كالطيلى ضوُلة
ََ ُاتواُىَ خؤى تةُٔا ببيَت بة ئةه
ئةهلرتؤُى ٓةبووُى طشُطة بةال
َيذا بيَيت ذلوًيةتى ئيةهلرتؤُى ُةطةيؼيتؤتة قؤُياغى كاًي َى
َيةتاُى ثيَؼلةوتوػيى هية طةه
تاكو ئيَظ تاؾ دةوه
بووْ(واتة  %100كاسةكاْ ئةجناَ بذات) ٓةس ضةُذة ئةًة هة طشُطى ئةَ ذلوًةتة كةَ ُاكاتةوة ،ضوُلة ٓيَضو
َتاُييةى كيية جيَبييةجيَلشاوة تياياُييذا بيياؾ و تاسِادةيييةكى صؤس
و بةسٓييةًى ئييةَ ذلوًةتيية بيِييشاوة هييةو ووال
طةسكةوتووبوة.هيَشةػةوة ذلوًةتى ئةهلرتؤُى دةبيَتة فاكتةسيَلى طشُطى بةسةو ثيَؼطووُى ثشِؤطةكاُى طياطى
َت ،وة هريةوة دةتواُني بة ضةُذ خاَهيَم طشُطى ذلوًيةتى ئيةهلرتؤُى بياغ
َيةتى هة ووال
وئابووسى و كؤًةال
بلةيّ:

)1( InfoDev /World Bank, e-Government Prime, 2009,P10
)2( j.pascual .patricia,e-government , may 2003,p10, online at www.eprimers.org

( )2طؤظاسى طةياُذْ ،ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ضية ؟،رًاسة، 4تةًووصى .2007
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-1

باػلشدُى ئةداى داَ و دةصطاكاُى ذلوًةت  /هة كيةًى تيَطيووْ و ٓةًآيةُطى ُيَواُيياْ و

كشاُةواياْ بة سِووى يةكذا و باػلشدُى خضًةت طوصاسيةكاْ .
-2

ثيَؼلةؾ كشدُى منووُةى ُوىَ ى خضًةتطوصاسى وةن خويَِذْ هة طةس ئِتةسُيَت كة طيِووسى

صؤس فشاواُةو تةُاتةت كةطاُى ُاو بةُذخياُةكاُيؽ دةتواُّ طيوود هيةَ جيؤسة خويَِذُاُية وةسبطيشْ بية دابيني
كشدُى تؤسِى ئِتةسُيَت و كؤًجيوتةس بؤيياْ .يياخود بةدةطيت ٓيَِياُى بوييت و تيَليت هية ِسيَطيةى ًؤباييى و
ئِتةسُيَتةوة .
-3

َتيؽ ُيةبيت بتيواُى
َةتى كة تؤ ٓةس ضيةُذة هية ُياوال
ثيَؼلةؾ كشدُى خضًةتطوصاسى ُيَودةوه

كاسوباسةكيياُى خييؤت جيَبةجيَبلييةى بييؤ منووُيية هيية سِيَطييةى ظيييذيؤ كؤُفشاُظييةوة دةتواُيييت بةػييذاسى هيية
كؤبووُةوةكاْ بلةيت ،ياْ هةسيطةى طايتى ئِتةسُيَت بؤئةوةى بتواُىَ كاسوباسى سؤراُيةى خيؤى جيىَ بيةجىَ
بلات وةن كاسى باُم و ئؤفيع و طةداْ كاسى تش كة ئةوة وا دةكات دووباسة طِوسى بطوون بلاتيةوة هية
َُةوة كاسى خؤت جيَبةجىَ بلةيت .
سِيَطةى ئةو ٓيَال
-4

()1

َيةى وةسةقيى واتية هية ِسيَطيةى تؤسِةكياُى ئةهلرتؤُيةكاُيةوة
كةًلشدُةوة و ُةٓيؼتِى ًاًةه

كاسةكاْ ئةجناَ دةدسيَت بةو ػيَوةيةؾ ثيَويظتى بة كاغةص ُاًيَِىَ ،بؤ منووُة هة ُةخؤػداُةكاُذا هة ُيَواْ ( )GPية
َيةكاْ و ُةخؤػداُةكاْ ،هة ُيَواْ بشيلاسةكاْ ( )agencyو كاسطةكاُذاو ضةُذيِى تش.
هؤكةه
َة هة طةيَ يةكرت دةكةْ ُاطِاًةياْ ئاػلشا ُابيَت ياْ
 -5خاَهيَلى صؤس طشُط ئةو كةطاُةى كة ًاًةه
يةكرت ُابيِّ ئةًةؾ دةبيَتة ٓؤى ئةوةى بىَ جياواصى ًاًةهةكاُى ٓاوالتياْ ئةجناَ بذسيَت .

()2

 -6ذلوًةتى ئةهلرتؤ ُى سيَطةت بؤخؤؾ دةكات كة بة ئاطاُرتيّ ػيَوة تؤ بتواُيت ثةيوةُذى بلةى بة
َت وةن طةسؤن و ثةسهةًاْ و وةصيشةكاْ ئةواُيؽ بة سيَطةى ثةيوةُذى ئةهيلرتؤُى وة
َى ووال
َتى باال
دةطةال
ٓةسوةٓا ئاطات هة كاسوضاالكيةكاُياْ بيَت و طةي بتواُيَت وةكو ضاوديَش بةطةسياُةوة كاسبلات .
ثيَِحةَٓ :ةُطاوةكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى:
ذلوًةتى ئةهيلرتؤُى وةن هة طةسةتادابامساْ كشد ثةيوةُذىيةكى تةواوى بةداتاو دوُياى رًاسةكاْ و
َةوة ٓةية دةبيَت هة ٓةس ٓةُطاويَم بؤ جىَبةجىَلشدُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ثؼتى ثىَ
كاسى دجييتةه
ببةطرتيَت بؤية ثيَويظتة هة بِ يات ُاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بةطىَ ٓةُطاوى طةسةكى دةطت ثىَ بلةيّ كة
بشيتني هة :
 -1ديذطاى ئةهلرتوُى -:بووُى سِواُطةيةن بؤ

( )I T

َتيَلذا ياسًةتى دةسة بؤ داُاُى ذلوًةتى
هة ووال

َت
ئةهلرتؤُى  ،وة ثيَويظتة هةَ ديذطا ئةهلرتؤُييةدا هة طةسثيَذاويظتية ٓةُوكةيى و طؤسِاوةكاُى ووال
( )9جامعة ملك عبدالعزيز ,احلكومة الكرتونية ,سنة  ,9225ص.6-5
( )2اذلوش د.ابوبكر زلمود ,ادلصدر سابق,ص . 23
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بلوَهيِةوة و،طشُطى بة طةػةطةُذُى ًشؤيى بذةيّ.بؤ منوُة دوبةى بة ئاًاجنى ئةو

ضاكظاصى و

خضًةتطوصاسيةى كة ذلوًةت كةثيَؼلةػى دةكات بة داَ ودةصطا و تاكةكاْ دةطت ثيَؼدةسىلشدوة؛وة
َظاوة بة دسوطتلشدُى (ػاسىئةُتةسُيت)بةبشِى ً 300ويوَْ دؤالس بةئاًاجنى سِاكيَؼاُى كؤًجاُياكاُى
ٓةه
*

َةتيةكاْ .وة ديذطاى ئةهيلرتوَُى ثيَويظتة ئةًاُة هة خؤبطشيَ.
تةكِؤهؤرياى صاُياسيُ ،يَودةوه

َبووْ بةطةس ئةو كؤطجاُةى كة هةكاتى
أ-ثيَويظتة ذلوًةت طرتاتيحيَلى سِووُى ٓةبيَت بؤ صاه
طؤساُلاسيةكاْ سِوبةسِووى دةبيَتةوة..

()1

ب -ثيَويظتة كة ديذطاى ئةهلرتوَُى ذلوًةت ثيَم بيَت هة ثيَلٔاتةكاُى ٓةيلةىل كاسى ئيِظاُى .وة
َظةُطاُذُى كةستى تايبةت بة طةػةثيَذاُى
خؤى دةبيِيَتةوة هة بِيات ُاُى ريَشخاُى ئابوسى ثيَويظت ،و ٓةه
كةستيَم بؤ تةكِؤهؤرياى صاُياسييةكاْ وة ٓةسوةٓا وةبةسٓيَِاُى تةكِؤهؤرياى ثةيوةُذى داس بةتةكِؤهؤرياى
صاُياسييةكاْ هة بةسٓةَ ٓيَِاُى و وة دةطتجيَلشدْ و دابةػلشدُى.

()2

َت وبةػذاسى كشدْ.
 -2دةطةال
بؤ طؤسيِى ديذطاى ئةهلرتؤُى بؤ واقع ثيَويظتة هةطةس ذلوًةت كة ئةَ دووكاسة ئةجناَ بذات
َجؼتى طياطى و داسايى (متويى)بؤ ئةو طشوثةى كة بةسثشطة هة جىَ بةجىَ كشدُى ذلوًةتى
أ -ثيَذاُى ثاه
ئةهلرتؤُى  ،وة ئةًةؾ هة ًياُةى دسوطت كشدُى ثؤطتى بةسِيَوبةسى طؼتى بؤ صاُياسيةكاْ ياْ سِاويَزكاس بؤ
طياطةتةكاُى تةكِؤهوَريا هةاليةْ طةسؤكى وةصيشاْ بؤ منوُة ذلوًةتى بشيتاُيا ػاُذى ئةهلرتؤُى ثيلٔيِاوة كة
ثيَلٔاتووة هة  35هيَجشطشاوى طةوسة كة ُويَِةسايةتى بةسِيَوةبةسايةتى و كاساسةكاُى ذلوًةت دةكةْ هةو
بواسةدا

()3

ب -دسوطتلشدُى ثشِؤطةى بةػذاسى كشدْ هة اليةْ صؤسيِةى اليةُة طودًةُذبووةكاْ وةكو
كؤًجاُياكاُى ئِتةسُيَت و كؤًجاُياكاُى تةكِؤهؤرياى ثيَؼلةػلةس وةبةكاسٓيَِةسةكاْ هة كةستةكاُى كاسو و
َة ئةٓويةكاْ
بةسثشطة ذلوًية ثةيوةُذى داسةكاْ و صاُلؤكاُى و طةُذيلاى كشيَلاساْ و باُلةكاْ وة كؤًةه
()4

بؤ بةػذاسى كشدْ هةدةطتجيَؼدةسى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى .

 -3هة بطوكةوة دةطت ثىَ بلةوة وة ثاسيَضطاسى هة ئاطاُلاسى بلة:
* بؤ صاُياسى صياتش طةسداُى ئةَ طةسضاوةية بلة  :االمم ادلتدة االسكوا ,اسرتاتيجيات احلكومة الكرتونية يف الدول العربية.2002,
( )9كلثم زلمد الكبيسي ,متطلبات حتقيق االدارة االكرتونية يف مركز نظم ادلعلومات تابع احلكومة اللكرتونية يف دولة قطر ,جامعة
االفرتايية الدولية ,2006 ,ص.22-22
( )2اسامة امحد و جالل زلمد ,احلكومة االلكرتونية بني النظرية والطبيق ,دار الثقافة,عمان ,2090 ,ص 52ومابعده.
( )2اذلوش د.ابوبكر زلمود ,ادلصدر سابق,ص . 345
( )2برنامج االمم التحدة االمنائى,احلكومة الكرتونية,ابريل www.undp.org,2009
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ثيَويظتة هةطةس ذلوًةت كة هة ثشِؤرةى بطون و ئاطاُةكاُةوة دةطت ثىَ بلات (غري ًعقذ).ثاػاْ
َةت .وة ػيَواصى منوُةيى ئةوةية كة ذلوًةت دةطت ثىَ
طؼتاُذُى ثشِؤرةكة هةطةس ٓةًوو كةستةكاُى دةوه
َذةطتىَ بةصياد كشدُى ئةسكةكاْ ،بة
بلات بةدسوطت كشدُى دةسواصةيةكى ( )portalطادة .كة دةسواصةكة ٓةه
ػيَوةى قؤُاغ بة قؤُاغ بة طويَشةى تواُا .وة ػايةُى باطة  %85هة ثشِؤرةكاُى تةكِؤهؤرياى صاُياسى كة
هةكةستى طؼتى جىَ بةجىَ كشاوة طةسةجناَ فةػةي بووة وة بةًاُايةكى تش ئةَ ثشِؤراُة كاتيَلى صؤسدسيَزياْ
خاياُذووة .وة تيَطوُةكاُياْ صؤس صياتشة هةسِيَزةى ثيَؼبيِى كشاو ،واتة تيَطوُيَلى صؤس و بةسٓةَ ٓيَِاُى

كةًرت.هةوةى كةُةخؼةى بؤ كيؼشاوة هةطةسةتادا(1).وة ئةًةؾ هةبةسئةوةى صؤسبةى جاس ذلوًةت ثشِؤرةكاْ
بةػيَوةى خشاث بةسِيَوة دةبات بةٓؤى ُةبوُى ًشِوُةت.وةٓةسوةٓا كؤًجاُياىحىَ بةجىَ كاس هة طةسةتا بةَهيَِى
طةوسة دةدةْ كة هةتوا ُايى خؤياْ صياتشة بؤجىَ بةجىَ كشدْ وة ئةو ُشخاُة كة ثيَؼرت صؤس ُضًة تةُٔا بؤ
بةدةطت ٓيَِاُى داػلاُذْ (ًِاقـة) بة ٓةسُشخيَلى كة ٓةبيَت .بؤية ذلوًةت دةبى صؤس بةووسدى
بةػيَوةيةكى صاُظتياُة هة ػتةكاْ بلؤَهيَتةوة ثيَؽ ئةوةى كة فشطةتى كاسكشدْ بذات بة ٓةس كؤًجاُيايةن
هةبواسى (  ) I Tدا بؤ داًةصساُذْ و جىَ بةجىَ كشدُى ذلوًةت ياْ كةستيَلى ئةهلرتؤُى تايبةت
ػةػةَ:قؤُاغةكاُى جىَ بةجىَ كشدُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
جىَ بةجىَ كشدُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى بةضةُذ قؤُاغةكاُيلذا تيَذةثةسيت ئةواُيؽ بشيتني هة:
-1ئاًادةباػى بؤ جىَ بةجىلشدُى ذلوًةتى ئةهيلرتؤُى  :كة ئةويؽ دةكشيَت بةدووبةػى طةسةكيةوة
كة بشيتني هة:ئاًادةباػى هةاليةْ ذلوًةت ،كة خضًةت طوصاسيةكاْ ثيَؼلةؾ دةكات .هة اليةن وة
َتياْ،كة وةسطشى خضًةت طوصاسيةكاُّ.
َطاو ٓاوال
ئاًادةباػى هة اليةْ داَ و دةصطاكاْ و كؤًةه
أ-ئاًادةباػى هةاليةْ ذلوًةت وة ثةيوةُذى بة ضةُذ بواسيلةوة ٓةية هةواُة:
-1بةٓيَضى تؤسِى ثةيوةُذيةكاْ، :كة بةسُاًةى ذلوًةتى ئةهيلرتؤُى بةػيَوةيةكى طةسةكى ثؼت
دةبةطتيَت بة تؤسِةكاُى ثةيوةُذى هةطةس ئِتةسُيَت  .وة بة بىَ ُةبووُى تؤسِيَلى بةٓيَضو خيَشا و باؾ بةسُاًةى
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى تةُٔا بة تيؤسى دةًيَِيَتةوة .
 -2بووُى ئاًريى تايبةت و كوًَجيوتةس :هة دواى تؤسِى ئِتةسُيَت دةبيَت ذلوًةت هة تواُاى دا ٓةبيَت
ئاًيَشى باؾ و كوًَجيوتةسى ثيَؼلةوتوو دابني بلات كة هة تواُاى دا ٓةبيَت بةػيَوةى  7\24كاسبلةْ بةبىَ
وةطتاْ بة بي ئةوة ُاتواُشيَت بةسُاًةى ذلوًةتى ئةهيلرتؤُى جىَ بةجىَ بلشيَت.
 -3بةباػى بةكاسٓيَِاْ و ساثةساُذُى ئاًيَش و ضاالكيةكاُى ذلوًةت :بةسُاًةى ذلوًةتى ئةهيلرتؤُى
هةطةس خيَشايى وةآلًى داواكاسيةكاْ وةطتاوة .طةسةتاداواكاسيةكاْ ئةهلرتؤُني ثاػاْ بةػيَوةى ًاُوةيَ كاسى
( )9اذلوش د.ابوبكر زلمود ,ادلصدر سابق,ص .346
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هةطةيَ دةك شيَت ،بؤية دةبيَت كؤًجيوتةس بةكاسٓيَِاُى بةػيَوةيةكى باؾ و دسوطت بيت و طادةو طاكاس ُةبيَت.

()1

َلى
 -4بوُى تواُظتى ًشؤيي هة داَ و دةصطاكاُى ذلوًةت :هيَشةؾ واتا دةبىَ كاسًةُذاُى ذلوًةت خةه
سِآيَِشاو ػاسةصابّ هةوبواسة دا .وةٓةسوةٓا بؤية هيَشة كةطى ػاسةصاو ػياو دةوسى كاسيطةسى ٓةية ُابىَ ثؼت
طوىَ خبشيَت .
 -5بواسى ياطايى :صؤسيَم هةياطاكاْ بؤ ذلوًةتى وةسقى داُشاوْ ،بؤية دةبىَ بة ثيَواُةو ًيعياسى تاصة
دابِشيَت كة بطوجنىَ هة طةيَ ريِطةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى .بؤ منوُة قاُوُى تايبةت بة طةالًةتى و ثاساطتِى
داتاكاْ ياْ بةكاسٓيَِةساُى .
 -6بووُى داسايى تةواو  :دةبىَ بةسُاًةى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى تواُاى صيادبووُى ٓةبيَت بةسدةواَ
هةتاصةبوُةوةدا بيَت بؤية دةبىَ تيَطوُى جئاصو ؿياُةو بةكاسخظنت هة بةسضاوبطرييَت .
 -7طياطةتى صاُياسى  :دةصطاى ذلوًى بؤ ًاوةيةكى صؤس هة ريَش ضواس ضيَوةى ُٔيَِى صاُياسى ًاوةتةوة
(طشية املعووًات)،وةكةغ ًافى دةسخظتِى ُةبووة كة ئةًةؾ ُاطوجنىَ هةطةيَ ذلوًةتى ئةهلرتؤُى كة
ثيَويظتى بة ػةفافيةت و دياسيةكى صياتش ٓةية بؤية دةبىَ طياطةتى دياسى كشاوى بؤ دابِشيَت.
َطا :كة ئةويؽ ئةَ اليةُاُة دةطشيَتةوة :
ب-ئاًادةباػى كوًَةه
 -1ثيَؼلةوتّ وطةػةطةُذُى كةستى تايبةت وة بةكاسٓيَِاُى تةكِؤهؤرياى ُوىَ ُ:ةبوُى ياْ كةًى بةكاس
ٓيَِاُى تةكِؤهؤرياى تاصة هةاليةْ خاوةْ كاسو كةستى تايبةت ئةوا ٓةسِةػةية بؤ طةس ذلوًةتى ئةهلرتؤُى.
َتىَ بتواُىَ
 -2ئاطتى خويَِذْ  :خويِذْ بة يةكيَم هةو ػتاُة دادةُشيَت كة طشُطة بؤ ئةوةى ٓةس ووال
ئةو ئاًيَشو تةكِؤهؤريا تاصاُة بةكاسبٔيَِيَت وة كةًى ياْ ُةبوُى خويِذةواسى ئ ٓةسِةػةية بؤ طةس بةسُاًةى
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى .
 -3ئاطتى ئابوسى :ئاطتى ئابوسى ٓؤكاسيَلى صؤس طشُطة كة بشِياسى صؤس و كةًى بةكاسٓيَِاُى
َم باؾ بيَت ئاطتى بةكاسٓيَِاُى تةكِؤهؤريا صياد دةبيَت وة
تةكِؤهؤر يا دةدات بؤية تا ضةُذ ئاطتى بزيَوى خةه
بة ثيَطةواُةػةوة .ئةًةؾ دةتواُشىَ دةطتِيؼاُى ئةوةًاْ بؤ بلات كة :
َتياْ ضةُذة
ا -سيَزةى ئةوكةطاُةى كة كوًَجيوتةسياْ ٓةية هةٓاوال
ب -سِيَزةى ئةواُةى كة بةػذاسْ هة تؤسِى ئِتةسُيَت ضةُذة.

()2

.

( )9جلوريا ايفانز ,ترمجةبدار فاروق ,احلكومة االليكرتونية ,دار فاروق ,قاهرة ,2003 ,ص 22وما بعده.
( )2ادلركز الدوىل للدراسات ادلستقبلية واالسرتاتيجية( ,)icfsاحلكومة الكرتونية ,رافت رضوان ,العدد  3السنة األوىل مايو
,2003ص22-22
( ) 238

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2106

رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بةدروستكردنى حوكمرانى /ص ص252-222

وةهيَشةوة ثاؾ ئةوةى كة صاُيٌاْ ئيٌَة ئاًادةى جىَ بةجىَ كشدُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُني ياْ ُا
َذةطتني بة ٓةُطاوةكاْ كةدةكشىَ بلشيَت بة طىَ ٓةُطاوى طةسةكى كة ئةًاُةْ:
ٓةه
 -1خظتِة سِووى ٓةسضى صياتشى صاُياسى ذلوًةت ٓةية هة سِيَطةى (.)ICTكة ئةويؽ ئةَ ضةُذ كاسة
هةخؤدةطشيَت .
 -داُاُى صاُياسى هةطةس

()online

َتياْ وة
َةكاْ ،بة ًةسجىَ ئةو صاُياسياُة بايةخياْ ٓةبيَت بؤ ٓاوال
ٓيَو

سِةضاوى صًاُى ًةذةىل بلشيَت.
 داوا هة ٓةًوو ئؤسطاُةكاُى ذلوًةت بلشيت ٓةُذيم هة صاُياسى خبةُةطةس ئؤْ اليّ. هيلؤهيِةوةى بةسدةواَ هةطةس دةسةجناَ و بةدةطت ٓيَِشاوةكاْ هةبةس سِؤػِايى بةكاسٓيَِاُى ئةوطةسضاواُةى هةبةس دةطتذاية .
 داًةصساُذُى ثيَطةى ئاطاْ و وةدابيِلشدُى ثاسةى تةواو بؤى . تةسكيض كشدْ هةطةس ئةو اليةُاُةى كةخضًةت بةٓةدةفةكاُى تش دةكات وةن سِاكيَؼاُى طةسًايةىبياُى ،بؤ بوراُةوةى ئابوسى و بةسةُطاسى كةُذةىل .
 صيادكشدُى ريَشخاُى دةصطاكاُى طةياُذْ وة صيادكشدُى تةهةفؤْ و ًوبايى. كةَ كشدُةوةى ُشخى ثةيوةُذيةكاْ . طةثؤست كشدُى جئاصى كوًَجيوتةس بةياسًةتى كةستى تايبةت . صيادكشدُى ًوُافةطة هةُيواْ كؤًجاُياكاُى ئةُتةسُيت و داػلاُذُى ُشخ.َى تؤسِى ئيِتةسُيَت
 جةخت كشدُةوة هة طةسئةوةى هةداَ و دةصطا و ػويَِةطؼتيةكاْ بتواُشيَت داخوبنب.
كةٓةًووئةًاُةؾ دةبىَ ًاوةيةكى دياسى كشاوى بؤ دياس بلشيت وةن ئاًاجنيم كة بتواُشىَ دةطِيؼاْ
بلشىَ.
 -2تفاعى كشدْ هة ًياُةى فشاواْ كشدُى ثةيوةُذى ُيَواْ بةػذاسى ًةدةُى و ذلوًى :كة ئةًةؾ
ضةُذ داواكاسيم هة خؤ دةطشيَت .
 ئاطاُلذُى ثشؤطة بابةتة ئاهؤصةكاْ بؤٓاوالتياْ بةػيَوةيةن بيَت بتواُّ تيَبطةْ هيَى . بةكاسٓيَِاُى ٓؤيةكاُى ًيذيابؤ صيادكشدُى و ٓاُذاُياْ هةوبواسة.ٓ -اُذاُى ٓاوالتياْ هةطةس بةػذاسى ٓةسةوةصى.

( ) 239

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2106

رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بةدروستكردنى حوكمرانى /ص ص252-222

َِيا بني هةوةى كة ئةو صاُياسياُةى كة بؤ ٓاالتياْ بالوكشاوُةتةوة هةاليةْ ٓاوالتياُةوة
 دةبىَ دهثيَؼواصى هيَذةكشيت .
َة كشدْ هةًياُةى فةساًؤؾ كشدُى خضًةت طوصاسيةكاْ هةطةس ئؤْ اليّ.كة ئةويؽ هةَ
ً -3اًةه
ضةُذ ئيحشائاتاُةدا خؤى دةبيِيَتةوة:
 ثيَويظتة كة ئاًاجنى جةًاوةسى ئاسةصوًةُذو ضاالن هةبةسضاو بطرييَت هة ثيَِاودةطِيؼاُلشدُىثيَويظتى و ئاسةصوة سِاطتةقيِةكاْ .
 ثيَويظتة طةثؤستى ئةواُة بلشيَت هةطةس طايتةكاْ كاسةكاُياْ دةكةْ . دةبىَ جؤسيَم هةيةكرت تةواوكاسى بلشيََت هةُيواْ ذلوًةتى ئةهلرتؤُى و كشداسى ضاكظاصى هةطةيَتةسكيضكشدُة طةس ئاطاُلاسى ثيَؽ ئةوةى خبشيتة طةس ئؤْ اليّ .
َة كشدْ هةطةيَ تيَطووْ و دةطلةوتةكاْ بيت .
 دةبىَ ئاطاداسى ُةخؼةى وةبةسٓيَِاْ و ًاًةه()1

 -دةبىَ دةسواصةكاْ بطوجنيَت هةطةيَ خضًةت طوصاسيةكاْ .

وة هةطةيَ ئةوةى كةبامساْ كشد دةكشىَ بة جؤسيَلى تش ٓةُطاوةكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى باغ بلشيَت
كةئةًاُةْ :
-1قؤُاغى بووُى طةسةتايى

Presence

هةَ قؤُاغى دةطجيَلةو دةطت دةكشيت بة داُاُى ويب طايت و ئيٌةيوى ثةيوةُذى و ضةُذ صاُياسيةكى
طةسةتايى.
 -2قؤُاغى كاسهيم كشدْ

Interaction

قؤتاغيلى ثيَؼلةوتوتشة هةقؤتاغى يةكةَ و هيَشةدا بةكاسٓيِةساْ دةتواُّ طود ببني هة ضةُذ خضًةت
طوصاسيةن وةن وةسطشتِى فؤسَ و ُاسدُى صاُياسى طةسةتاى هة سيطةى تةهةفوْ وئيٌةي.
 -3قؤُاغى ًاًةهةكشدْ

Transaction

هةَ قؤُاغةدا تة ُٔا بة ثةوةُذى وة ُاوةطتيَت و بواسى ًاًةهة و كاسكشدُى تيَذاية بؤمنوُة تاصةكشدُةوةى
ًؤهةت و ثاسةداْ .
-4قؤُاغى ئاهو طؤس

Transformation

هةَ قؤُاغة كاسى طةوسةتش دةكشيت و بواسى جؤساوجؤس و صاُياسى صياتش و ئاهؤصتش هة خؤدةطشيت.

2

بةػى دووةَ
( )9اذلوش د.ابوبكر زلمود ,ادلصدر سابق,ص. 52-45

)2( Jeffrey W. Seifert, A Primer on E-Government: Sectors, Stages, Opportunities, and Challenges of Online
Governance, Congressional Research Service, 2003, p 9-11
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ذوكٌشاُى دسوطت و ئاًشاصةكاُى

)(good governance

بؤ باطلشدْ هة ذوكٌشاُى دسوطت ئةَ بةػة دةكةيّ بة طيىَ بشطيةوة هية يةكيةًياْ باطيى ضيةًم و
ثيَِاطييةى ذييوكٌشاُى دسوطييت دةكييةيّ ،وة هيية دووةَ ثيَلٔاتييةكاُى ذييوكٌشاُى دسوطييت ،هيية كؤتايؼييذا
ئاًشاصةكاُى ذوكٌشُى دسوطت.باغ دةكةيّ.
يةكةَ :ضةًم و ثيَِاطةى ذلوًشاُى دسوطت
 -1ضةًلى ذوكٌشاُى دسوطت
ضةًلى ذوكٌشاُى دسوطت كة هة عةسةبييذا (احلليٍ اهـياو) و هية صًياُى ئيِطوييضى دا بية

( good

 )governanceدةوتشيَت ،ضةًليَلى تاصةية بة بةساوسد بة ضةًلى ذوكٌشاُى (احللٍ) كية طيةسةتاى دةسكيةوتِى
ئةَ ضةًلة ياخود سوُرت بويَّ بةكاسٓيَِاُى وةن ضةًليَلى طةسبةخؤو و بيةو ًاُييةى ئيَظيتا ،دةطةسيَتيةوة بيؤ
طاالُى ٓةػتاكاُى طةدةى سابيشدوو ،هية الييةْ بياُلى ُيَودةوهيةتى هية ساثيؤستيَلى دةسبياسةى طةػيةثيَذاُى
َى  1989وة دواى ئةوة ئيةَ ضيةًلة بيةكاسدةٓيَِشيت و بؤتية ييةكيَم هية وبابةتية
بةسدةواًى ئةفشيقا هة طاه
تاصاُةى سؤر كة صؤسبةى والتاُى جئاْ بةكاسى دةٓيَّ .

()1

دة تواُني بويَّ ئةَ ضةًلة هة دوبةؾ ثيَم ٓياتوة يةكيةًياْ ذيوكٍ يياخود ذيوكٌشاُى وة دووةًيياْ
دسوطييت (اهـيياو)ٓ ،ةسضييى يةكةًياُيية ضييةًيليَلى تيياصة ُييية و دةتييواُني ثيَِاطييةى بلييةيّ بيية ( ثشؤطييةى
دسوطتلشدُى بشياس و بشياسياسداْ هة جيَبةجيَلشدْ ياخود جيَبةجيَِةكشدُى) ( )2وةهيَشةػذا دةتيواُني بوييَني كية
ذوكٍ واتاكةى فشاواُرتة هة ذلوًةت وةياخود بويَني ذلوًةت بةػييَلة هية ثشؤطيةكاُى ذيوكٍ .وةبةػيى
دووةًى ضةًلةكة بشيتى ية هة دسوطت ( )goodكة ئةَ ضةًلةؾ هة طةيَ ئةوةى سؤراُة صؤس بيةكاس دةٓيَِشيَيت
بةالَ ضةًليَلى ثشًاُاو تاساديةن ئاهؤصة ٓيةسوةن جيؤيّ طريييّ

()John Gerring

ى صاُياى طياطيى بية ضيةُذ

َلو
خاهيم ضواسضيَوةى بؤ دادةُيت و دةَهيَت ُاتواُني تةُٔا يةن ضواسضيَوة دابِييَّ بيؤ ضيةًلى دسوطيت بيةه
ضةُذيّ ًاُى ٓية كةدةتواُيَت هية صاُظيتة جياواصةكاُيذا بيةكاس بٔيَِشيَيت وةن( جيياواصى بيووْ  ،بةيةكيةوة

بةطرتاو ،ؿةدا)3( )....بؤية دةتواُني بويَني ضةًلى ذوكٌشاُى دسوطت ضيةًليَلى ثيش ًاُياو ئاًياُخ داسة.وة
َة (اهفاطذ)
هةطةيَ ئةوةػذا ثيَطةواُةى ذوكٌشاًى طةُذةه

()4

-2ثيَِاطةى ذوكٌشاُى دسوطت
)1 (Michael S. Olson, Leading through Good Governance, Center for International Private Enterprise,
Washington, DC, 2009, P. 6 .
)2 (http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
)3 (John Gerring, Polity, Vol. 31, No. 3 (Spring, 1999), pp. 357.

( )2مصطفى خويى ،بةسيَوةبشدْ هة سيَلدشاوة ُاذلوًيةكاْ  ،اسبيى ،2015 ،ص.20

( ) 240

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2106

رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بةدروستكردنى حوكمرانى /ص ص252-222

ضةًلى ذوكٌشاُى دسوطت وةكوٓةًوو ضةًلة صاُظى و كؤًةاليةتيةكاُى تيش ثيَِاطيةى جؤساوجيؤسى
بؤكشاوة  ،ئةًةؾ بةثيَى جياواصى بريو ساى كةطةكاْ و دةصطاكاْ و بيواسى بيةكاسٓيَِاُى ٓ ،يةس بؤيية هيَيشدا
ضةُذ ثيَِاطةيةكى جياواص و ٓاوتةسيب هةطةيَ بابةتةكةًاْ دةخيِة سِوو.
ثشؤطشاًي طةػةثيَذاُى ُةتةوةيةكلطشتوةكاْ ( :)UNDPثيَِاطةى ذوكٌشاُى دسوطيت دةكيةكات بيةوةى
َةت هة
َتى ئابوسى و طياطى و ئيذاسى بؤ بةسيَوةبشدُى كاسوباسةكاُى دةوه
كة بشيتية هة( ًوًاسةطةكشدُى دةطةال
َيةكاْ هية
َتياْ و كؤًةه
ٓةًوو ئاطتةكاُذا ،وة ٓةًوو ئةو ئاهيات و كشداسو دةصطاياُة هة خؤدةطشيَت كة ٓاوال
سيَطةياُةوة بةسرةوةُذييةكاْ دةثاسيَضْ و ًافة ياطاييةكاُياْ ثيادةدةكةْ و ُاكؤكيى و ممالُيَلاُياْ هية سيِطةييةوة
()1

ضاسةطةسدةكةْ).

َيَيت
َةتى :ثيَِاطةى ذيوكٌشاُى دسوطيت بيةوةدةكات كية دةه
وةكاهةتى كةُةدى بؤ ثةسةثيَذاُى ُيَودةوه
بشيتية ( هةو ذوكٌشاُيةى كة هة تواُايذا ٓةية داَ و دةصطاى دميوكشاطى بياد بيَت و ضاسةطةسى كيَؼة طياطى
َيةتيةكاُى هة تواُادا ٓةبيَت و ثةسة بة بةػذاسى طياطى بذات)
و ئابوسى و كؤًةال

()2

ثيَِاطةى طةُتةسى ثشؤرة ُيَودةوهةتيية تايبةتيةكاْ ( :)CIPEذلٌيى دسوطيتى دميوكشاطيى ٓيةًوو ئيةو
داًةصاوةو كوتوس و كشداساُة هة خؤدةطشيَت كة بةػذاسْ هة ديياسيلشدْ و دسوطيتلشدُى بشيياسى ذليوًى
بةػيَوةيةكى بةسدواَ و وةالًذاُةوةى ئةَ ثشطياساُةى الى خواسةوة :

()3

-

ضؤْ و تاضى سادةيةن ٓاوالتياْ بةػذاسْ هة دسوطتلشدُى بشياسى سؤراُة.

-

تاضةُذ تواُظتى ٓةية  ،هة بةسيَوةبشدُى كؼتى و دةساًةتةكاْ .

-

ضؤْ بتواُني سيَطة بطشيّ هة خشاث بةكاسٓيَِاُى دةطةالتةكاْ هة اليةْ ذلوًةتةوة.

-

َة بلةْ.
ضؤْ وادةكشيَت فةسًاُبةساُى ذلوًةت بةسثشطاُة ًاًةه

ثيَِاطةى ذوكٌشاُى دسوطت صؤس و فشة سةٓةُذة بةالَ هة ًياُةى ئةو ثيَِاطاُةى طةسةوة دةتواُني بطةيِية
ئةوةى كة بويَني ذوكٌشاُى دسوطت ػيَواصيَلى تاصةية بؤ ذوكٌشاُى و هةَ جؤسة هة ذيوكٌشاُى ٓاوالتيياْ و
َذةطينت هية سيَطيةى جيَبيةجيَلشدُى بِيةًاكاُى
داَ و دةصطاكاْ و ذلوًةت ٓةسيةكةياْ بة ئةسكى خؤياْ ٓةه
ذوكٌشاُى دسوطتةوة ،و بؤ ضاسةطةسى كيَؼةو ُاكؤكيةكاْ سيَطةى ئاػتياُة دةطشُةبةس  ،بةًةؾ دةطيتةبةسى
خؤػطوصةساُى و ثيَؼلةوتّ بؤ ٓاوالتياْ دةكشيَت.
( )9الربنامج الالمنائى لالمم ادلتحدة والصند العرىب لال مناء االقتصادي واالجتماعي ,تقرير التنمية واالنسانية العربية  ,2002فرص
لالجيال القادمة ,عمان ,االردن ,ص.909
( )2ستار شدهان ,االصالح االقتصادي بني االدارة الدميوقراطية واقتصاد السوق ,رللة كلية الرتبية جامعة واسط ,العدد ,5ص.55
( )2جون د .سوليفان ,احلكم الدميقراطي الصاحل ادلكون الرئيسي لإلصالح السياسي واالقتصادي ,مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة,
القاهرة  2002,ص .3
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دووةَ :ثيَلٔاتةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت :
دةتواُِني هيَشة ببجشطني كة كاسةكتةسةكاُى كيَّ ،كاسيطةسبوةكاُى كيَّ و بشياسدةس كيَية ؟
ذوكٌشاُى دسوطت طيَ ثيَلٔاتةى طةسةكى سؤىل تيادا دةبيِيَت كة هيَشةدا بةػيَوةيةكى كوست ئاًارةياْ
ثيَذةكةيّ:
 -1ذلوًةت ياْ كةستى طؼتى :
ذلوًةت سؤهيَلى طشُط و طةسةكى دةبيِيَت هة دسوطتلشدُى ذلوًشاُيةكى دسوطت ئةويؽ بيةوةى
َيةت ئةًيةؾ بية دةطيتةبةسكشدُى ريِطيةيلى
كة كاسيطةى صؤسى ٓةية هة طةس بواسة فةسًييةكاُى ريياُى دةوه
طياطى و ياطاى هةباس و ثاساطتِى جيَطشى بواسى ئاطايؽ و ئابوسى وةٓةسوةٓا طةػةثيَذاُى ًشؤييى وةٓيةًوو
ئةًاُةؾ دةبِة يِةًايةكى باؾ بؤ ٓةُطاوُاْ بةسةو ذوكٌشاُى دسوطت .

()1

وة دةتواُني بويَني كية ذلوًيةت يياْ كيةستى طؼيتى ٓةُيذيَم بيواسى بةدةطيتةوةية يياْ كاسيطيةسي
ٓةيةهةطةسياْ كة بةدةطت طةكتةسةكاُى تشةوة ُية بؤمنوُة ًايف بةٓاوالتى بوْ و هيَجشطييِةوة و جيَبيةجيَلشدُى
ياطاو سيَظا و ٓيَضى طةسباصى و ئةًِى وٓ...تذ

()2

 -2كةستى تايبةت:
َية طشيِطيةى كية
يةكيَلى تش هة ثيَلٔاتةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت كةستى تايبةتة ئةويؽ بة ٓؤى ئةو سؤه
َطا وة
كةستى تايبةت ئيَظتا دةيطيَشيَت هة بواسةكاُى ئابوسى و بةسيَوةبشدْ و صؤسيم هةبواسةكاُى ريياُى كؤًيةه
دةتواُني بوني كة طةكتةسى تايبةت سؤىل كةستى ذلوًى دةطيَشيت هة ٓةُيذيَم كيات ،بؤمنوُية كؤًجاُياييةكى
َذةطتيَت بة دابيِلشدُى خضًةتطوصاسيةن ياْ ئاًيادةكشدُى ٓيَيضى ًشؤييى تايبيةت بيؤ بيةسيَوةبشدُى
تايبةت ٓةه
َى طةوسةياْ دةبيَت ئةطةس خبشيَِية خضًيةت ثشؤطيةى
كاسيم ياْ دةصطايةن ياْ ُاوضةيةن كة ٓةًوو ئةًاُة سؤه
بِياد ُاُى ذوكٌشاُيةكى دسوطت.

()3

َطةى ًةدةُى:
 -3كؤًةه
َيةكاُى
َطةى ًةدةُيؽ يةكيَلى تشة هة ثيَلٔاتةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت  ،كة ئةويؽ ٓةًوو كؤًةه
كؤًةه
َةكاُى داكيؤكى و ثيؼيةى دةطشيَتية ،
َظتلاسة طياطيةكاْ و سيَلدشاوة ُاذلوًى و كؤًةه
فؼاسو ثاستة بةسٓةه
كة ٓةويَ دةدةْ هةثيَِاو ضةطجاُذُى و بالوكشدُةوةى كؤًةهيَم بِةًاى و بةٓا كة ئاًاجنيياْ هيَيى طةػةطيةُذْ
َطاية .
وبةسةو ثيَؽ بشدُى كؤًةه

()4

( )9امين عودة ادلعاىن ,االدارة العامة احلديثة ,دار وائل ,عمان ,)2092( ,ص.229
)2 (Good Governance in the Public Sector,CIPFA,London,2013,p6
)3 (Parallels in Private and Public Sector Governance, Centre for International Corporate Governance
Research, Victoria University,

( )2دور مؤسسات رلتمع ادلدىن يف تعزيز مفاهيم احلكم الرشيد ,ادلركز ﺍلفلسطيني لالتصاﻝ ﻭﺍلسياساﺕ ﺍلتنموية ,فلسطني ,ص.4
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َةى ًةدةُى ضاالن و كاسا ٓةبوو هة ثيَِاو ثاساطنت و ضةطجادُى ًافيةكاُى ًيشؤظ
بؤية طةس ٓةسكات كؤًةه
َطايةكى ضاالن ٓةيية و ئةًيةؾ بيةًاُاي ٓيةُطاوُاْ بيةسةو بةدميوكشاطيى
و بِةًاكاُى دميوكشاطى واتة كؤًةه
َطا و ًافةكاُى كة ئةًةؾ سيَطةيةكة دسوطتة بؤ طةيؼنت بة ذوكٌشاُيلى دسوطتى دميوكشاطى .
كشدُى كؤًةه
ػيَوةى ذوكٌشاُى دسوطت و ثيَلٔاتةكاُى
ذلوًشاُى دسوطت

طةسضاوة :هة ئاًادةكشدُى تويزةس
طيَيةَ :ئاًشاصةكاُى ذوكٌشاُي دسوطت

( )characteristics of good governance

ئاًشاصةكاُى ذوكٌشاُي دسوطت دةطؤسيَت بة ثيَى طةسضاوةكاُى دياسيلشُى ئاًشاصةكاْ  ،بؤ منوُية هية
الى باُلى دةوىل هة سوى ضةُذيَتيةوة جياواصْ هةطةيَ ثشؤطشاًي طةػةثيَذاُى ُةتةوةيةكلطشتوةكاْ

(.)UNDP

ئاًشاصةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت وةن ئةوةى هة ساثؤستى ذوكٌشاُى بؤ كةػيةثيَذاُى ًشؤييى بيةسدةواَ
( )Governance for Sustainable Human Developmentى ثشؤطشاًي طةػةثيَذاُى ُةتةوةييةكلطشتوةكاْ دا ٓياتوة ُيؤ
ئاًشاصى طةسةكني كة ئٌاُةى الى خواسةوةية :
-1

بةػذاسيلشدْ

-2

ياطا طةسوةسى

-3

ػةفافيةت

-4

وةالًذاُةوةى خريا

-5

ٓاوطةُطى

( )Participation
()Rule of law

()Transparency
()Responsiveness

()Compatibility
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-6

يةكظاُى

-7

تواُظتى و هئَاتويى

()Effectiveness and efficiency

-8

هيَجشطني و هيَجيَطيِةوة

( )Accountability

-9

ديذطاى طرتاتيحى

( )Equity

()Strategic vision

()1

ٓةًوو ئةَ ئاًشاصاُة دةبِة ٓؤكاسى دسوطتلشدُى ذوكٌشاُيةكى دسوطت.
ٓةُذيَم بِةًاى تشًاْ ٓةية كة ٓةَ ٓاوكاسة بؤ دسوطتبوُى ذوكٌى دسوطت وةهة ٓةًاْ كاتذا دةتواُني
بَويَّ خؤػى دةكشيَت ببيَت بة بةسٓةًى ذوكٌشاُى دسوطت ئةواُةؾ بشيتني هة :
-1

فةسًاُشةواتيةكى دميوكشاطى و طةػةكشدوو.

-2

داَ ودةصطايةكى طؼتى ضاالن و بةتواُا.

-3

جيَبةجيَلشدُى ياطاو سيَظاكاْ .

-4

َطةيةكى ًةدةُى ضاالن و بةٓيَض.
كؤًةه

-5

وةبةسٓٔيَِاْ هة طةسًايةى ًشؤيى.

-6

َت.
دةطجيَوةطشتِى طظتيٌى ئابوسى وال

()2

ٓةًوو ئةًاُةى طةسيؼةوة ئةوةًاْ ثيَيذةهيت كية ذيوكٌى دسوطيت ثةيوةُذييةكى ساطيتةو خيؤى بية
دميوكشاطى و ثةسةثيَذاُةوة ٓةية جا ضى ثةسة ثيَذاُى ًشؤيى بيت ياْ داسايى بيَت ياخود ئابوسى بيَيت كية هيةَ
ػيَوةيةى الى خواسةوة اليةُةكاُى ثةسةثيَذاُى ًشؤيى دةخةيِة سوو.
(اليةُةكاُى ثةسةثيذاُى ًشؤيى)
))Dimensions of human development

)1 (UNDP Report, Governance for Sustainable Human Development, 1997
)2 (Good Governance and Its Relationship to Democracy & Economic Developmen, Adel M. Abdellatif,
Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity Seoul 20-31 May 2003,pp26.

( ) 245

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2106

رؤلَى حكومةتى ئةلكرتؤنى لة بةدروستكردنى حوكمرانى /ص ص252-222

طةسضاوةUNDP, Human Development Report 2015,p14:

بةػى طيَيةَ
ئاطتى ثةيوةُذى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى و ذوكٌشاُى دسوطت
هةَ بةػةدا دةًاُةويت طشمياُةى تويَزيِةوةكةًاْ بظةمليَِني كة ذلوًةتى ئيةهلرتؤُى تيا ئاطيتيَلى بيةسص
ثةيوةُذى بة ذوكٌشاُى دسوطتةوة ٓةية ٓ ،ةسبؤيةئةَ بةػةًاْ كشدووة بة دووبشطةوة ،هة يةكيةًياْ بياغ هية
َذةطيتني بية بيةساوسد
ئاًشاصةكاُى ذلٌشاُى دسوطت و ذلوًةتى ئيةهلرتؤُى دةكيةيّ و هية دووةًييؽ ٓةه
َةتى جئاْ هة ثيَوداُطةكاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى و ذوكٌة دسوطت.
َيم دةوه
هةُيَواْ ثوةبةُذى كؤًةه

يةكةَ  :ئاًشاصةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت و ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
هةَ بشطةيةدا دةًةويَت ثةيوةُيذُى ئاًشاصةكياُى ذيوكٌشاُى دسوطيت و ذلوًيةتى ئيةهيلرتؤُى سوْ
بلةيِةوة هةواُةؾ ضةُذ منوُةيةن وةسدةطشيّ:
-1

بةػذاسيلشدْ(  )Participationو ذلوًةتى ئةهلرتؤُى .
( ) 246
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بةػذاسيلشدْ و ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ثةيوةُذيةكى باػياْ بةيةكةوة ٓةية ياخود دةتواُني بويَّ ذلوًةتى
ئةهلرتؤُى سيَطا بةػذاسيلشدْ صياتش و كاتى كوستش دةكاتيةوة ئيةويؽ هية سيَطيةى بيةكاسٓيَِاُى ئاًشاصةكياُى
تةكِةهؤجيا و ثةيوةُذى كشدْ  ،بؤمنوُة طيةس هية سابيشدودا يياخود هية والتيَليذا كية تاكوئيظيتاؾ ػييَواصى
ذوكٌشاُى وةسةقي بةكاسدةٓيَِّ  ،بةػذاسيلشدْ هة دسوطتلشدُى بشياس ياْ ضاالكيةكى طياطي وكؤًةالييةتى،
ضةُذيّ سيَلاسى جؤساوجؤس و سؤتيِياتى بيَضاسكةسى دةويَت  ،بةالَ بة بةئةهلرتؤُي كشدُيى ئيةو كياسة ئاطياْ
تشدةبيَت كة كةطى بةػذاسيلةس و دةصطاى بةػذاسيجيَلةس ئاطاُرت هة سيَطةكاُى ئةهلرتؤُيةوة بةييةن دةطيةْ و
بةػذاسيةكة دسوطت دةبيَت وةن ( . )E-Voting
-2

()1

ػةفافيةت( )Transparencyو ذلوًةتى ئةهلرتؤُى:

ػةفافيةت ئةطةس صاُني و بةدةطيتٔيَِاُى داتياو صاُياسييةكاْ بيَيت ػييَوةيةكى ئاطياْ ،ئيةوا ذلوًيةتى
َلرتؤُى يةكيَلة هة كاسة طةسةكيةكاُى كة ئةويؽ بشيتية هة كؤكشدُةوةى داتاو صاُياييةكاْ هية طيظيتٌيَلى
ئةه
َيةت بيضاُّ دةطيتياْ بليةويَت
ئةهلرتؤُى ،كة بةسيَطةيةكى ئاطاْ ئةو كةطاُةى دةياُةويَت صاُياسييةكاُى دةوه
وةٓةسوةٓا كوستلشدُةوة وئاطاْ كشدُى سيَطاكاُى طةيؼنت بةوصاُياسياُة  ،بؤ منوُة طةس طيةس ثةسهية ًاُتاسيَيم
ياْ دةصطايةكى ضاوديَشى بيةويَت ضاوديَشى كاسيَلى ذلوًيةت بليات و صاُيياسى دةطيتبلةويَت دةتواُشيَيت
َطرياوْ و سيلديشاوْ صاُياسييةكاْ فةسآيةَ بليات و ثيَويظيت
هةسيَطةى ئةو د اتاياُةى بةػيَوة ئةهلرتؤُى ٓةه
ُةكات بة ئةسػيفى وةسةقي و داَ ودةصطاكاُذا بطةسيَت .وة ئةًة بؤ ٓةًوو داَ ودةصطاكاُى تشيؽ ساطتة
-3

()2

وةالًذاُةوةى خريا ( )Responsivenessو ذلوًةتى ئةهلرتؤُى:

َلرتؤُى كة هةبةػةكاُى ثيَؼودا ئاًارةًاْ ثيَلشد بشيتية هة ثةيوةُذى
يةكيَم هة ئاًاجنة كاُى ذلوًةتى ئةه
َتياْ بة ػيَوةى  24كاتزًيَش هة سِؤريَلذاو  7سِؤر هة ٓةفتةيةكذا و  365سِؤر هة
بةسدةواَ هةطةيَ ٓاوال
َتياْ  .وة ٓةسوةٓا ٓيَِاُة دى طوجناْ و
طاَهيَلذا هة طةيَ تواُاى تةواو هة طةياُذُى خضًةتطوصاسيةكاْ بة ٓاوال
ثةيوةُذى و خيَشايى تةواو هة ُيَواْ ئةداى فةسًاُطة ذوكٌيةكاْ ٓ ،ةس يةكةياْ بة ئةواُى تشةوة ٓةًووػياْ
بةيةكةوة .

)1( E-Government for Good Governance in Developing Countries, Driss Kettani and Bernard Moulin,

anthem press, 2014, Online http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/openebooks/561-8/index.html

)2 (Transformational Government Through EGov Practice, Shareef, M.A.and other, 2012, pp510.
Through https://books.google.iq/books?id=0oyllQq-a8cC.
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بؤية طةس يةكيَم هية ئاًشاصةكياُى ذيوكٌى دسوطيت بةدةًيةوةٓاتّ و وةالًذاُيةوةى خيَشابييت ئيةوا
َلرتؤُى جيَبييةجيَلاسى ئييةو ئاًشاصةييية و تواُيياى وةالًييذاُوةى ٓاوالتييياْ و دةصطاكيياُى تييش
ذلوًييةتى ئييةه
ََ دةدسيَِةوة.
َم و دةصطاكاْ وةال
خيَشاتشدةكات كة بةًةؾ خضًةت طوصاسيةكاْ و داخواصى خةه
تواُظتى و هئَاتويى ( )Effectiveness and efficiencyو ذلوًةتى ئةهلرتؤُى:

-4

تواُظت واتا جيَبةجيَلشدُى كياس بةكيةًرتيّ كيات و كيةًرتيّ تيَطيوْ و صؤستيشيّ بةسٓيةَ ٓ ،ةسبؤيية
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ٓاوكاسة بؤ سايلشدْ و دةطتةبةسكشدُى كاسو خضًةتطوصاسيةكاْ بةو تايبةمتةُذياُيةى كية
تايبةمتةدُى تواُظتني .
ئةًاُة ضةُذ ئاًشاصيَم بوْ ،طيةس ٓيةس ئياًشاصيَلى تيشى ذيوكٌشاُى دسوطيت وةسبطشييت ثةيوةُيذى
ساطتةوخؤياْ بةيةكةوة ٓةيةٓ ،ةسضةُذة هة واُةية هة يةكيَم بؤ يةكيَى تشياْ ئاطتةكة بطيؤسيّ بيةالَ دةتيواُِني
بويَّ جلوًةتى ئةهلرتؤُى كاسيطةسى صؤسة و بؤية هة بشطةى دووةًى ئةَ بةػةدا دةًاُيةويَت ضيةُذ منوُةييةن
هةطةس ئاطتى جئاْ وةس بطشيّ و ئةَ قظةًاُى ثيَبظةمليَِني.
َةتى جئاْ هة ثيَوداُطةكاُى ذلوًةتى ئيةهلرتؤُى و
َيم دةوه
دووةَ /بةساوسد هةُيَواْ ثوةبةُذي كؤًةه
ذوكٌشاُى دسوطت.
َةتى جئاْ هة ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هية
َيم دةوه
بؤئةَ ًةبةطتة بةساوسديَم دةكةيّ هةُيَواْ باسى كؤًةه
َتيَم وةسدةطشيّ.
بشطةى يةكة ًذا وذوكوًشاُى دسوطت هة دووةَ  .كة بؤ ٓةسيةكةياْ ضةُذ وال
َةتى جئاْ هة ُيؼاُذةسةكاُى (ًوػشات) ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
َيم دةوه
 /1ثوةبةُذى كؤًةه
أ /وةسطشتِى دوو منوُة هة سؤرٓةالتة ُاوةساطت



 عيَشاق:سيضبةُذى عيَشاق هة دوو ُيؼاُذةس(ًوػشات) ذلوًةتى ئةهلرتؤُى :
َت
ُيؼيييياُذةسى طةػييييةثيَذاُى ذلوًييييةتى سيضبةُذى  134يةًني هة ُيَواْ 193ووال
خاوةُى  0.3141خاهة هة 1

ئةهلرتؤُى
E-Government Development Index

ُيؼاُذةسى بةػذاسى ئةهلرتؤُى
E-Participation Index

طةسضاوة:

َت
سيضبةُذى  152يةًني هة ُيَواْ 193ووال
خاوةُى  0.1373خاهة هة 1

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

هةَ طشافيلاُةى الى خواسةوة وسدةكاسى داتاكاُى خؼتةى طةسةوةًاْ بؤدةسدةكةويَت :
 هيَشة داثؼت دةبةطتني بة سوًاىل  2014ى سيَلدشاوى  UNPACSكة سيَلدشاويَليى طيةس بةتةوةيةكطشتوةكاُية وة بؤيية عيَيشاق و
َةتى تش كة هةيةن ُاوضةداْ .
فةتةسًاْ وةسطشتوة كة ٓةسدوكياْ هة يةن ُاوضةداْ تا دواتش بةساوسدياْ بلةيّ بة دوو دةوه
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َى )2014
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorطةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة عرياق طاه

طةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

َى )2014
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorبةػذاسى ئةهلرتؤُى هة عرياق طاه

طةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

 قةتةسسيضبةُذى قةتةس هةٓةًاْ دوو ُيؼاُذةس(ًوػشات) عيَشاق هة ذلوًةتى ئةهلرتؤُيذا :
ُيؼاُذةسى طةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
E-Government Development Index

ُيؼاُذةسى بةػذاسى ئةهلرتؤُى
E-Participation Index

َت خاوةُى
سيضبةُذى  44يةًني هة ُيَواْ 193وال
 0.6361خاهة هة .1
َت
سيضبةُذى  45يةًني هة ُيَواْ 193وال
خاوةُى  0.6078خاهة هة . 1
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https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

هةَ طشافيلاُةى الى خواسةوة وسدةكاسى داتاكامناُى خؼتةى طةسةوةًاْ بؤدةسدةكةويَت :
َى )2014
َلرتؤُى هة قةتةس طاه
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorطةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةه

طةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

َى )2014
َلرتؤُى هة قةتةس طاه
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorبةػذاسى ئةه

طةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

ب /وةسطشتِى دوو منوُةى هة كيؼوةسى ئةًشيلا
-

ًةكظيم

( ) 251
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سيضبةُذى ًةكظيم هةٓةًاْ دوو ثيوداُط(ًوػشات) هة ذلوًةتى ئةهلرتؤُيذا :
ُيؼاُذةس طةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
E-Government Development Index

ُيؼاُذةس بةػذاسى ئةهلرتؤُى

 0.5733خاهة هة .1
َت
سيضبةُيييذى  45ييييةًني هييية ُيَيييواْ 193وال

E-Participation Index

طةسضاوة:

َت خاوةُى
سيضبةُذى  63يةًني هة ُيَواْ 193وال

خاوةُى  0.6078خاهة هة . 1

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

هةَ طشافيلاُةى الى خواسةوة وسدةكاسى داتاكامناُى خؼتةى طةسةوةًاْ بؤدةسدةكةويَت :
َى )2014
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorطةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة ًةكظيم طاه

طةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

َى )2014
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorبةػذاسى ئةهلرتؤُى هة ًةكظيم طاه

طةسضاوة:
-

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

كةُةدا
( ) 250
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سيضبةُذى كةُةدا هةٓةًاْ دوو ُيؼاُذةسى(ًوػشات) هة ذلوًةتى ئةهلرتؤُيذا :
ُيؼاُذةس طةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى
E-Government Development Index

ُيؼاُذةس بةػذاسى ئةهلرتؤُى

خاوةُى  0.8418خاهة هة .1
َت
سيضبةُييذى  14يييةًني هيية ُيَييواْ 193ووال

E-Participation Index

طةسضاوة:

َت
سيضبةُييذى  11يييةًني هيية ُيَييواْ 193ووال

خاوةُى  0.8235خاهة هة . 1

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

هةَ طشافيلاُةى الى خواسةوة وسدةكاسى داتاكاُى خؼتةى طةسةوةًاْ بؤدةسدةكةويَت :
َى )2014
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorطةػةثيَذاُى ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هة كةُةدا طاه

طةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

َى )2014
(ُيؼاُذةسى ( )indicatorبةػذاسى ئةهلرتؤُى هة كةُةدا طاه
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ط
ةسضاوة:

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

َةتى جئاْ هة ُيؼاُذةسةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت
َيم دةوه
 /2ثوةبةُذى كؤًةه
هيَشةؾ بة ٓةًاْ دوو طشوثى ثيَؼوو وةسياُذةطشيِةوة و هة كؤتايذا بةساوسد دةكةيّ هة ُيَواُياْ دا.
أ /وةسطشتِى دوو منوُةى سؤرٓةالتى ُاوةساطت
-

عرياق
َى )2014
(خاهةكاُى عيَشاق هة ُيؼاُذةسةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت بؤ طاه

ُيؼاُذةسةكاْ
هيَجشطيِةوة

خايَ هة 100

indicators

14

()Accountability

تواُظتى ذلوًةت
طةسوةسى ياطا

14

()Effectiveness Government

6

))Rule of Law

َى
َلشدُى طةُذةه
كؤُرتؤه

6

()Control of corruption

كؤى طؼتى
-

4 %40

= 10

قةتةس
َى )2014
(خاهةكاُى قةتةس هة ُيؼاُذةسةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت بؤ طاه
خايَ هة 100

ُيؼاُذةسةكاْ
( ) 253
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22

()Accountability

تواُظتى ذلوًةت
طةسوةسى ياطا

78

()Government Effectiveness

81

))Rule of Law

َى
َلشدُى طةُذةه
كؤُرتؤه

83

()Control of corruption

= 4 %264

كؤى طؼتى
طةسضاوة:

66

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

ب /وةسطشتِى دوومنوُة هة كيؼوةسى ئةًشيلا
ًةكيظم

-

َى )2014
(خاهةكاُى ًةكظيم هة ُيؼاُذةسةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت بؤ طاه
ُيؼاُذةسةكاْ
هيَجشطيِةوة

خايَ هة 100
48

()Accountability

تواُظتى ذلوًةت
طةسوةسى ياطا

61

()Government Effectiveness

38

))Rule of Law

َى
َلشدُى طةُذةه
كؤُرتؤه

26

()Control of corruption

43.25 = 4 %173

كؤى طؼتى
طةسضاوة:

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

-

كةُةدا
َى )2014
(خاهةكاُى كةُةدا هة ُيؼاُذةسةكاُى ذوكٌشاُى دسوطت بؤ طاه

ُيؼاُذةسةكاْ
هيَجشطيِةوة

خايَ هة 100
96

()Accountability

تواُظتى ذلوًةت
طةسوةسى ياطا

95

()Government Effectiveness

95

))Rule of Law

َى
َلشدُى طةُذةه
كؤُرتؤه

94

()Control of corruption

كؤى طؼتى
طةسضاوة

95 = 4 %380

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports:
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طيَيةَ /بةساوسدكشدْ هة ُيَواْ منوُةكاُذا و ثةيوةُذياْ بةيةكةوة.
دةتواُني ٓةًوو داتاكاُى بشطةكاُى ثيَؼوو هةَ خؼتةيةدا كؤبلةيِةوة و بةساوسدياْ بلةيّ وةهية دواييذا
بة ضاستيَم دةخييِة سوو بةَ ػيَوةيةى خواسةوة:
والتةكاْ

ذوكٌى دسوطت

ذلوًةتى ئةهلرتؤُى

عرياق

22.57

10

قةتةس

62.19

66

ًةكظيم

59.5

43.35

كةُةدس

83.26

95

طةسضاوة  :هة ئاًادةكشدُى تويَزةس
(بةساوسد و ثةيوةُذى ُيَواْ ذلوًةتى ئةهلرتؤُى وذوكٌشاُى دسوطت)

طةسضاوة  :هة ئاًادةكشدُى تويَزةس
طةس بةوسدى طةيشى ضاستةكة بةكةيّ تيَبيِى ئةوة دةكيةيّ هية ٓيةس ووالتييم هية ووالتيةكاْ ئاطيتى
ذلوًةتى ئةهلرتوُى و ذوكٌشاُى دسوطت ُضيلّ هة يةكةوة بة بةساوسد هة طةيَ ئةواُى تش بؤية هيَشةوة بؤًاْ
َلرتؤُى و ذوكٌى دسوطت ثيَوةُذييةكى ساطيتةواُية واتية هية
دةسدةكةويَت كة ثةيوةُذى ُيَواْ ذلوًةتى ئةه
َلرتؤُى جيَبيةجيَبلشيَت و ذلوًيةت بةئيةهلرتؤُى كشابييت ئةوةُيذة هية
ٓيةسوالتيَم تاضيةُذ ذلوًيةتى ئيةه
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ذوكٌشاُى دسوطت ةوة ُضيم تشة وة بة ثيَطةواُةػةوة ساطتة  ،وةهةطةيَ ئةًةؾ ُاتواُني ٓؤكاسةكياُى تيش هية
َلرتؤُى و ذوكٌشاُى دسوطت هة بةسضاوُةطشيّ وئيةواُيؽ كاسيطيةسى خؤيياْ
طةس ٓةسيةكة هة ذلوًةتى ئةه
ٓةية و كاسيطةيةكاُيؽ سيَزةيني.

دةسةجناَ:
هةكؤى ٓةًوو بةػةكاُى ئةَ تويَزيِةوةيةدا دةطةيِة ضةُذ دةسةجناًيَلى طةسةكى كةدةتواُني هةَ ضةُذ
َةى خواسةوةدا كوستياْ بلةيِةوة :
خاه
-1ذلوًةتى ئةهلرتؤُى هةَ طةسدةًةدا بة ٓؤى ئةوةى كة تةكِؤهؤرياى صاُياسى و ثةيوةُذيةكاْ
َتاُى ثيَؼلةووتوو بةػيَوةيةكى ثشاكتيلى هةبواسى بةسِيَوةبشدْ و
هةوثةسى ثيَؼلةو تِذاية بؤتة واقعيَم و ووال
َى بةسدواًذاْ بؤطةيؼنت بةَ جؤسة
َتى تشيؽ هةٓةوه
طيظتٌة ذلوًةتةكاُياْ ثيادةى دةكةْ ،وةٓةُىَ وال
طيظتٌة.
 -2ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ثيَويظتى بةتواُايةكى صؤس ٓةية هةسووى ريَشخاُى ئابوسى وتةكِؤهؤرى و
ًشؤيةوة بؤ جيَبةجيَلشدُى.
 -3ذوك ٌشاُى دسوطت ػيَواصيَلى تاصةية بؤ ذوكٌشاُى و هةَ جؤسة هة ذوكٌشاُى ٓاوالتياْ و داَ و
َذةطنت هة سيَطةى جيَبةجيَلشدُى بِةًاكاُى ذوكٌشاُى
دةصطاكاْ و ذلوًةت ٓةسيةكةياْ بة ئةسكى خؤياْ ٓةه
دسوطتةوة.
-5

ذلوًةتى ئةهلرتؤُى ثةيوةُذيةكى صؤسى بة ذوكٌشاُى دسوطتةوة ٓةية و كاسيطةسى ٓةية

هةطةس بِياد ُاْ و جيَبةجيَلشدُى بِةًاو ئاًشاصةكاُى  .وةٓةسوةٓا بة بوُى ذوكٌشاُى دسوطت صةسوسةتى بوُى
ذلوًةتى ئةهلرتؤُى صياتش دةبيَت.

طةسضاوةكاْ
طةسضاوة كوسدى و عةسةبيلاْ:
.1

اطاًة امحذ و جالي ذلٌذ ،احللوًة االهلرتوُية بني اهِظشية واهطبيق ،داس اهجقافة،عٌاْ،

.2010
.2

َفاق ،دلٌوعة اهِيى اهعشبية  ،اهطبعة
اهلوؾ د.ابوبلش ذلٌود ،احللوًة االهلرتوُية اهواقع واال

االوىل ،اهقآشة . 2006،
.3

اميّ عودة املعاُى ،االداسة اهعاًة احلذيجة ،داس وائى ،عٌاْ.2013،
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بذساْ عباغ ،احللوًة االكرتوُية ًّ االطرتاتيحية اىل اهتطبيق ،املوْطظةاهعشبية هوذساطات

واهِؼش ،اهطبعة االوىل ،بريوت . 2004،
.5

جووسيا ايفاُض ،تشمجةبذاس فاسوق ،احللوًة االهيلرتوُية ،داس فاسوق ،قآشة.2005 ،

.6

جوْ د .طوهيفاْ ،احللٍ اهذميقشاطي اهـاو امللوْ اهشئيظي هإلؿالح اهظياطي

واالقتـاديً ،شكض املؼشوعات اهذوهية اخلاؿة ،اهقآشة .2004،
.7

ذحاصى عبذاهفتاح بيوًى ،احللوًة االهيلرتوُية وُظأًا اهقاُوُى،داس اهفلش اجلاًعى،

االطلِذسية .2004،
.8

طاعذ منذيوى سذيٌة اهـغري،اهعقذاالداسى االهلرتوُى دساطة حتويوية ًقاسُة،داس اجلاًعة

اجلذيذة ،االطلِذسية .2006 ،
.9

عالء فشد اهطآش ،احللوًة االهلرتوُية بني اهِظشية واهطبيق ،داس اهشاية هوِؼش واهتوصيع،

عٌاْ.2010،
.10

ًـطفى خويى ،بةسيَوةبشدْ هة سيَلدشاوة ُاذلوًيةكاْ  ،اسبيى.2015 ،

.11

جاًعة ًوم عبذاهعضيض ،احللوًة اهلرتوُية ،طِة .1427

.12

االًٍ املتذة االطلوا ،اطرتاتيحيات احللوًة اهلرتوُية يف اهذوي اهعشبية.2003،

.13

كوجٍ ذلٌذ اهلبيظيً ،تطوبات حتقيق االداسة االكرتوُية يف ًشكض ُظٍ املعووًات تابع احللوًة

اهولرتوُية يف دوهة قطش ،جاًعة االفرتاظية اهذوهية.2008 ،
.14
.15

بشُاًخ االًٍ اهترذة االمنائى،احللوًة اهلرتوُية،ابشيى 2001

.www.undp.org,

املشكض اهذوىل هوذساطات املظتقبوية واالطرتاتيحية( ،)icfsاحللوًة اهلرتوُية ،سافت

سضواْ ،اهعذد  5اهظِة األوىل ًايو .2005
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