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 الملخص

هدفت هذه الدراسة الى بٌان أثر التنمٌة المحلٌة على التحول اإللكترونً فً البلدٌات التملٌدٌة من 

من هذ التحول وبٌان المعولات التً خالل التحول الى البلدٌات االلكترونٌة وبٌان االثار الناجمة 

 تواجه هذا التحول.

ً الى بٌان رإى البلدٌات ا بعٌدة المدى المرٌبة والاللكترونٌة وأهدافها كما وهدفت الدراسة أٌضا

 وتصنٌفات خدمات البلدٌات اإللكترونٌة ومكوناتها.

 وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها: 

وتحت هذا النمط الجدٌد من العمل  اإللكترونٌة هً نمط متطور وجدٌد من اإلدارة اتإن البلدٌ

ن تحول بسرعة وفعالٌة، وإٌتمكن المواطن من إنجاز كافة المعامالت عبر الوسائل اإللكترونٌة 

ٌملص من عدد و ن المواطن فً صنع المرارالبلدٌات من التملٌدٌة الى االلكترونٌة ٌساهم فً اشرا

تكامل مع الحكومة االلكترونٌة والتً توافك مع متطلبات التالمراجعٌن، كما ان عملٌة التحول 

 .اصبحت من متطلبات العصر الحالً

 

 التنمٌة المحلٌة، البلدٌات االلكترونٌة، األردن. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to demonstrate the impact of local development 

on electronic transformation in traditional municipalities through the 

transition to electronic municipalities, and to explain the effects 

resulting from this transformation and to indicate the obstacles 

facing this transformation. 

The study also aimed to clarify the visions of electronic 

municipalities, their short and long-term goals, and the 

classifications of electronic municipal services and their 

components. 

The study reached several results, the most important of which are: 

The electronic municipalities are a developed and new style of 

management and under this new style of work, the citizen is able to 

complete all transactions through electronic means quickly and 

effectively. It is compatible with the requirements of integration with 

e-government, which has become one of the requirements of the 

current era. 

 

Keywords: local development, electronic municipalities, Jordan. 
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 مقدمة

تسعى البلدٌات بشكل عام ضمن صالحٌاتها وحدود مناطمها الى تمدٌم الخدمات للمواطنٌن 

ومستخدمٌها او ان وتوفٌر متطلباتهم واحتٌاجاتهم، حٌث تُمدم الخدمات مباشرة بواسطة موظفٌها 

كما ٌحك لها ان تعطً امتٌازات الشخاص او  ،تعهد بها او ببعضها الى متعهدٌن او مماولٌن

 .شركات لتموم ببعض هذه الخدمات وتوفٌرها للمواطنٌن

 

تنبع اهمٌة هٌئات الحكم المحلً من الخدمات التً تمدمها بكافة اشكالها حٌث تُعتبر العٌن الساهر 

لما تُمدمه من مهام فً البنٌة التحتٌة وكهرباء ومٌاه وصرف صحً وطرق  لخدمة المواطنٌن،

وارصفة وانشاء شبكات وحدائك ومنتزهات ومطاعم ومحالت ومرالبة الباعة وانشاء موالف 

ومرالبة االوزان ومرالبة االعالنات وترمٌم الشوارع والزراعة ومرالبة االبنٌة وتنفٌذ سٌاسات 

ناهٌن عن االدوار االخرى التً تهم التخطٌط . ة علٌا للمواطنٌنالحكم المحلً لما له مصلح

والبناء والتنظٌم حٌث تموم بدور اساسً فً اعداد مخططات هٌكلٌة تخدم االهداف الوطنٌة مع 

  مراعاة الموانٌن المحلٌة، وهذه االمور كلها تموم بها البلدٌات سواء اكانت بلدٌة تملٌدٌة ام بلدٌة

 نظمة التكنولوجٌة الحدٌثة.استطاعت استخدام اال

 

لكن متطلبات المرحلة الراهنة تتطلب من البلدٌات ان تتخطى عملها التملٌدي فً نطاق الخدمات 

الى مجال اوسع نحو العمل التنموي، والذي ٌتطلب تطوٌر البلدٌات الى الكترونٌة وتاهٌل 

التنموي، والتحرر فً المجال  المٌادات المحلٌة فً مجاالت االدارة التنموٌة المعاصرة والتخطٌط

االلتصادي والثمافً واالجتماعً والصحً والبٌئً من المٌود والمعولات، والتعاون المشترن بٌن 

البلدٌات، والعمل على استخدام آلٌات جدٌدة تحول البلدٌات من التركٌز على تمدٌم الخدمات الى 

 .لتصاد المحلًبلدٌات لادرة على احداث تنمٌة حمٌمٌة تساعد فً تنمٌة اال
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معظم البلدٌات تمدم خدماتها عبر الوسائل التملٌدٌة بزٌارة مركز خدمة الجمهور والتنمل من 

دائرة الى اخرى ولد تؤخذ ولت طوٌل لتمدٌم الخدمة للمواطن وهذه الوسائل المدٌمة ال تستطٌع 

 .تطوٌر البلدٌات من حٌث الخدمات او التحول الى العمل التنموي

 

حالً بحاجة الى مواكبته بشكل سرٌع وحضاري، كما ان الحاجة الى التحول الى وعصرنا ال

البلدٌات االلكترونٌة امر ضروري فً ولتنا الحالً لالنطالق نحو التنمٌة المستدامة والكف عن 

التركٌز على النواحً التملٌدٌة والتً بحاجة الى تمدٌم اضافات نوعٌة للبلدٌات فً مجال 

ات بحٌث ترفع من اداء البلدٌات، كما ان التكنولوجٌا الحدٌثة تساهم فً رضا تكنولوجٌا المعلوم

 .المواطن من خالل تمدٌم الخدمات بولت وجهد الل

 

كما ان البلدٌة االلكترونٌة فً عالمنا الٌوم حٌث التطبٌمات الحدٌثة لد طالت كل شًء، وشهد 

الهمٌة تنبع من الحاجة الملحة من لطاع التكنولوجٌا ثورة هائلة بكل المهامات والوظائف، وا

جهة المواطنٌن ولطاعات مإسسات المجتمع المدنً، الذٌن اصبحوا ٌحبذون تلمً الخدمة وطلب 

المعلومة عبر وسٌلة اتصال تمنٌة ٌعلمونها وٌؤلفونها تخفف علٌهم عناء التنمل وكتابة الطلبات 

رٌة والتً لم تتناسب وادوات عصر ودفع الرسوم، تمً المواطنٌن الروتٌن والبٌرولراطٌة االدا

الدٌجتال من جهة، ومن جهة اخرى فان البلدٌة االلكترونٌة مطلب ملح من خالل ما توفره من 

 .مزاٌا واٌجابٌات، ومن خاللها ٌتم تجاوز سلبٌات البٌرولراطٌة واالدارة التملٌدٌة

 

نٌة الى حدة المشكالت الناجمة ٌستند االهتمام بآلٌات التحول من البلدٌات التملٌدٌة الى االلكترو

عن ضعف المدرات المحلٌة للبلدٌات التملٌدٌة والتً انعكست سلباً على تنمٌة المجتمعات المحلٌة، 

حٌث اصبحت البلدٌات التملٌدٌة تركز فمط على تمدٌم الخدمات ولد ال تستطٌع احٌانا الى تمدٌمها 
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التطور فً استخدام الٌات وادوات جدٌدة نظرا لضعف االمكانٌات البشرٌة والمادٌة نتٌجة عدم 

 .تساعدها على النهوض بشكل شامل

 

ونتٌجة المعولات لعدم مواكبة التطور ادى الى خلل فً التنمٌة االجتماعٌة والثمافٌة وااللتصادٌة 

ونمص االستثمارات، واتساع التهمٌش االجتماعً والفساد المالً واالداري وضعف الخدمات 

 ة،شكالت فً فئة الشباب والنساء واالشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصالبنٌة التحتٌة وم

ومن اجل عالج هذه االشكالٌات التً تعانً منها اغلب البلدٌات، ومن اجل الوصول الى االمان 

الولائً وضمانات الشفافٌة وتحمٌك الفرص االجتماعٌة والتحول من العمل التملٌدي المتمثل 

التكنولوجً للوصول الى العمل التنموي المحلً الشامل كنمط بالعمل الخدماتً الى العمل 

دٌنامٌكً من التفكٌر واالستفادة من الموارد البشرٌة والمالٌة المتوافرة بهدف زٌادة الموارد 

واستخدامها على نحو ٌعود بالنفع على جمٌع افراد المجتمع مع االلتزام بضمان استدامتها 

واكبة التطور واالتجاه نحو البلدٌات االلكترونٌة والمادرة على لالجٌال المادمة، كان ال بد من م

 ً  .اٌصال التنمٌة على نهج عملٌة مستمرة ولٌست حدثاً انٌاً او ظرفٌا

 

صبحت ثورة المعلومات مٌدان مفتوح نحو التطور والتنمٌة وتسعى اغلب البلدٌات الى مجابهة أ

نجاز اهدافها الخدمٌة والتنموٌة من خالل هذا التحول المتسارع بتبنً االعمال االلكترونٌة ال

 .شبكات االنترنت

 

وٌبرز دور البلدٌات االلكترونٌة فً تحمٌك التنمٌة المستدامة من خالل المهام التً تموم به 

البلدٌات فً مجال التخطٌط والتوجٌه والرلابة وفما للصالحٌات الممنوحة لها، حٌث تستطٌع من 

التنمٌة المحلٌة ولٌامهم بالمشارٌع االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة خالل تفاعل وتداخل شركاء 
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بناء على االستراتٌجٌات والخطط التنموٌة المعدة سلفا لتحمٌك تطلعات المجتمع المحلً فً 

 .الحاضر والمستمبل

 

والبلدٌات االلكترونٌة تساهم فً اشران المطاع الخاص فً العملٌة التنموٌة على اساس المشاركة 

ً تساهم البلدٌات االلكترونٌة فً اشران مإسسات المجتمع المدنً  الفاعلة والحٌوٌة، واٌضا

 .والمواطنٌن فً وضع الخطة االستراتٌجٌة للمنطمة المحلٌة بشكل ٌالئم تطلعاتهم واحتٌاجاتهم

 

ا تسعى البلدٌات من خالل التمدم العلمً والتكنولوجً الى تحمٌك التنمٌة المحلٌة بكافة اشكاله

كالتنمٌة االلتصادٌة والتً تُعزز المناخ االستثماري وترسٌخ تنمٌة االلتصاد المحلً واستغالل 

الموارد المحلٌة المتاحة بشكل صحٌح لتوفٌر نوعٌة حٌاة افضل لجمٌع فئات المجتمع المحلً 

 .وتمكٌن فئات الشباب والنساء وذوي االحتٌاجات الخاصة

 

ً تحوٌل البلدٌات من العمل الخدماتً الى العمل التنموي والبلدٌات االلكترونٌة لها دور ف

والمتمثلة بالتنمٌة االلتصادٌة المحلٌة لتعزٌز النمو االلتصادي العادل والمستدام لمنطمة محلٌة 

كما ان البلدٌات تتطلع الى ، بغٌة تحسٌن مستمبلها االلتصادي ومستوى نوعٌة الحٌاة للسكان

لمكتبات االلكترونٌة التً تساهم فً تمدٌم الكتب والمجالت العلمٌة تحمٌك تنمٌة ثمافٌة من خالل ا

 .واالدبٌة بشكل مٌسر للباحثٌن والطالب واالكادٌمٌٌن والمعنٌٌن بالثمافة بكافة اشكالها

 

والبلدٌات االلكترونٌة تساهم فً دعم النظافة وتعزٌز التنمٌة الصحٌة والبٌئٌة على مستوى ٌحافظ 

اللكترونٌة واالدوات التً تساهم على حفظ صحة االفراد من خالل متابعة على تطوٌر البرامج ا

 . المحال التجارٌة واالسواق المركزٌة
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كما ان التكنولوجٌا داخل اطار البلدٌات ٌساهم فً تحمٌك التنمٌة االجتماعٌة من خالل اٌجاد صلة 

ٌة وتحمٌك رضا المواطنٌن ورابط لوي بٌن البلدٌات والمواطنٌٌن وتحمٌك مبدا المشاركة المجتمع

 .على البلدٌات من خالل تحمٌك تطلعاتهم واحتٌاجاتهم المحلٌة

اما من الناحٌة االدارٌة فالبلدٌة االلكترونٌة نمط متطور وجدٌد من االدارة ٌتم من خالله رفع 

 .مستوى الفعالٌة والكفاءة لتسهٌل تمدٌم الخدمات والسٌر لُدما نحو العمل التنموي المستدام

 

تُعرف البلدٌة االلكترونٌة بانها " نظام لائم على احداث تحول فً الطرٌمة التً تعمل بها الهٌئة 

المحلٌة ومجالس الخدمات المشتركة من خالل االستخدام االمثل والفعال لتكنولوجٌا المعلومات 

 واالتصاالت بهدف تحسٌن ادارة الخدمات وتوفٌرها بشكل افضل للمستفٌدٌن لتعزٌز تحمٌك

 (.8108)وزارة االدارة المحلٌة،  مفاهٌم الحكم الرشٌد"

لبلدٌات االلكترونٌة لها اثر فعال على التنمٌة، فمفهوم التنمٌة المحلٌة هً "عملٌة تنموٌة ا

تشاركٌة ٌعمل خاللها المجتمع المحلً والمإسسات والمطاعات غٌر الحكومٌة بالشراكة من اجل 

 ”.االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والصحٌة لالجٌال المادمةخلك ظروف عمل افضل للتنمٌة 

 

والبلدٌة االلكترونٌة نظام لتمدٌم العمل االداري باستخدام تطبٌمات تمنٌة نظم المعلومات تساهم فً 

 (.8102)اسامه،  ربط ادارات البلدٌة ببعضها البعض وتمدٌم الخدمات للمواطنٌن عن بُعد

 

عملٌة التً تتم من خاللها تعاون كافة الشركاء" المطاع العام، المطاع والتنمٌة المحلٌة هً ال

الخاص، المنظمات غٌر الحكومٌة، مإسسات المجتمع المدنً، افراد" وذلن للعمل بشكل مشترن 

 .لمحاولة تعزٌز جهود تطوٌر االلتصاد المحلً للمساهمة لخلك نمو التصادي جٌد
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واجتماعٌة وادارٌة متداخلة ومستمرة، فهً تمثل نملة التنمٌة هً "حصٌلة تفاعالت التصادٌة 

نوعٌة فً كافة المجاالت وتعنً النهوض واالرتماء بكافة المطاعات االنتاجٌة مع التركٌز على 

لطاع الموارد البشرٌة وتنمٌتها وتحمٌك متطلباتها، ولن تحدث تنمٌة التصادٌة مع وجود تخلف 

 (.8108شتٌه، دمحم ا)د. اجتماعً او ثمافً او اداري"

 

وتعتبر البلدٌات االلكترونٌة ُمعزز للعملٌة التنموٌة المتعددة االطراف والمطاعات والطبمات اذا 

 .تم ترجمة عاللتها بخطة واهداف التنمٌة المحلٌة االلتصادٌة على المستوى المحلً والوطنً

 

 رسالة البلدية االلكترونية:

بطرٌمة عادلة وسهلة من خالل رسائل الكترونٌة تمكٌن المستفٌدٌن من الحصول على الخدمات 

ذكٌة بما ٌساهم فً جودة حٌاة المواطن وتحمٌك التنمٌة المستدامة، من خالل انطوائها على 

 ت.استخدام تمنٌات االنترنت وشبكة المعلوما

 

 رؤية البلديات االلكترونية:

المواطن وتحمٌك رضاه على على المستوى المحلً تستطٌع البلدٌات االلكترونٌة تحسٌن خدمات 

الخدمات الممدمة من هٌئات الحكم المحلً، و تاسٌس بنٌة الكترونٌة تمنٌة للتحول الى بلدٌات 

 .الكترونٌة ورفع لدرتها، وتحمٌك االستثمار االمثل لممدراتها



 

9276 
 

 

اما على المستوى الوطنً من اجل استكمال تطوٌر االنظمة والموانٌن التً تدعم سٌاسات 

 .االلكترونٌة ووضع سٌاسات تحفز الهٌئات للتحول من العمل الخدمً الى التنموي البلدٌات

 

 هداف البلديات االلكترونية:أ

هنان اهداف استراتٌجٌة اهمها تعزٌز المدرات االلتصادٌة فً منطمة محلٌة من اجل تحسٌن 

التً ٌموم خاللها  مستمبلها االلتصادي والمعٌشً والبلدٌات االلكترونٌة تساعد فً ترسٌخ العملٌة

الشركاء من المطاع الخاص والعام ومإسسات المجتمع المدنً، وتحسٌن جودة الخدمات الموجهة 

للمواطنٌن، وبناء جسور الثمة بٌن المواطن والبلدٌة، وتوفٌر معلومات ومعرفة المواطن ما له 

د، وهنان هدف وما علٌه، ومحاربة الفساد وتعزٌز مبدأ الشفافٌة والوصول الى الحكم الرشٌ

سهولة التواصل بٌن كافة دوائر الهٌئات المحلٌة وربطها بعضها البعض، ومن خالل استخدام 

 ”.االنظمة االلكترونٌة ٌتم تخفٌف اعباء الجهاز االداري" البٌرولراطٌة

 

 :هداف قريبة وبعيدة المدىأ

الموظفٌن، وتطوٌر ن اهم اهداف البلدٌات االلكترونٌة لرٌبة المدى وهو تخفٌف الضغط على ا

البنى التحتٌة الالزمة لتشغٌل الخدمات االلكترونٌة وتبسٌط اجراءات العمل والدلة واالنجاز 

 .بشكل اسرع وجهد الل واختصار االجراءات االدارٌة بٌن الدوائر وتمدٌم الخدمات عن بُعد

 

ٌن بتسدٌد الدٌون اما اهدافها بعٌدة المدى تحسٌن االجراءات والنظم الداخلٌة وتوعٌة المواطن

بطرٌمة الكترونٌة وادران الخطر حول عدم التسدٌد فً الموعد المحدد، وجذب االستثمار من 

 .المإسسات ذات العاللة اللامة المشارٌع الالزمة للمواطنٌن
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 :العقبات التي تواجه البلديات االلكترونية

البلدٌات التملٌدٌة الى  من أهم المعٌمات التً تواجة االدارات المحلٌة نحو التحول من .0

فالنواحً المادٌة تساعد  االلكترونٌة هو ندرة الموارد المالٌة المتاحة لغاٌات التحول،

على استخدام التكنولوجٌا المتمدمة فً البلدٌات وبالتحدٌد فً البلدٌات التً تعانً من 

 .ضعف فً جمع الضرائب السباب عدٌدة واٌضا لعدم توفر المنح

 .الفنٌة والفٌزٌائٌة والبنٌة التحتٌة المعلوماتٌة ضعف االمكانٌات .8

سس ال تعتمد على الكفاءات والتً ال تتناسب مع تطور النظام اسٌاسة التوظٌف على  .2

االلكترونً الحدٌث، حٌث ان عدم امتالن الكوادر البشرٌة والموظفٌن مهارات تمنٌة 

 .موظفٌن ٌماومون التغٌٌرٌإدي االمر الى اعالة تحول البلدٌة الى الكترونٌة، وبعض ال

عدم وجود سٌاسات واضحة لعملٌة التحول ووجود ضبابٌة حول مفهوم البلدٌات  .4

 .االلكترونٌة وكٌفٌة الوصول الٌها

وجود انظمة محوسبة غٌر مترابطة مع بعضها البعض لدى بعض البلدٌة بشكل خاص  .5

 .النظام المالً ونظام مركز خدمات الجمهور

 .توعٌة الجمهور حول توفٌرها للخدمات االلكترونٌةعدم لدرة البلدٌات فً  .6

ارتفاع تكالٌف الصٌانة لالنظمة المعلوماتٌة واحتكار بعض الشركات لالنظمة  .7

 .المعلوماتٌة

 :نجاح التحول

لكً تحمك مشارٌع البلدٌة اإللكترونٌة األهداف المرجوة منها و لكً تمدم خدمة ذات جودة 

 :العوامل، و من أهم هذه العواملعالٌة ٌنبغً توفر عدد من 



 

9278 
 

وجود األنظمة والتشرٌعات المناسبة لتنظٌم العمل االلكترونً والتً ٌنبغً علٌها أن  .0

تتمتع بالمرونة والمدرة على تطوٌر األنظمة والتشرٌعات بحٌث تتماشى مع متطلبات 

 .البلدٌة اإللكترونٌة

خدمات تمنٌات المعلومات توفر بنٌة تحتٌة مناسبة تتناسب مع زٌادة الطلب على  .8

 .واإلتصاالت بدون أن ٌكون ذلن على حساب جودة الخدمة

بناء المدرات والطالات البشرٌة، بحٌث تحتاج تطبٌمات البلدٌة اإللكترونٌة إلى توفر  .2

 .أٌدي عاملة على لدر من المهارة والمدرة على التعامل مع التمنٌات الجدٌدة بإلتدار

 .م ومإسسات المجتمع المدنً للبلدٌاتمساعدة المطاع الخاص والعا .4

إعادة النظر فً طرٌمة سٌر المعامالت حٌث إن تطبٌك البلدٌة اإللكترونٌة ال ٌنبغً  .5

أن ٌكون مجرد محاولة إلستعمال التمنٌات الحدٌثة من أجل أتمتة العملٌات الروتٌنٌة 

لها البٌرولراطٌة ولكن ٌنبغً أن تكون فرصة لتطوٌر سٌر هذه العملٌات وتسهٌ

 .بحٌث تتناسب مع أسالٌب البلدٌة اإللكترونٌة

توفٌر المدر الكافً من الخصوصٌة وأمن المعلومات وإعتماد وسائل مناسبة لحماٌة  .6

هذه الخدمات بما ٌتناسب مع أهمٌتها وحساسٌتها وبما ٌتناسب مع متطلبات كل 

 .دائرة

 .زٌادة طلب المواطن على الخدمات االلكترونٌة .7

 

 :سلبيات التحول

 اق االنظمة ولد ٌحدث سلوكٌات غٌرالتجسس االلكترونً، واساءة التعامل واختر 

 نً.التمنً بوجه غٌر لانومشروعة مثل االتالف 

 :مراحل التحول
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ان اهم نمطة للتحول اعتباره جزء من االصالح االداري والمضاء على البٌرولراطٌة 

سٌاسٌة للتحول بوجود اشخاص التملٌدٌة، فاولى مراحل التحول ان ٌكون هنان ارادة 

 .تإمن بالتغٌٌر نحو االفضل

ثم مرحلة الظهور والنشر من خالل الموالع االلكترونٌة، ومن ثم مرحلة التفاعلٌة بٌن 

 .البلدٌة والمواطن وثم مرحلة البلدٌة المترابطة عبر بنٌة تحتٌة موحدة

 :-سٌاسات مستمبلٌة للبلدٌات االلكترونٌة

 .لمٌك نمو عادل وشامتح .0

 .دور فعال ومركزي للهٌئات المحلٌة .8

 .مواجهة نمص االموال والمنح للبلدٌات .2

 .اتباع اجراءات الحوكمة والتحسٌن المستمر .4

ترتٌب العاللات المإسسٌة بٌن االطراف وفك لوانٌن مطورة ذات العاللة  .5

 .بالتنمٌة االلتصادٌة المحلٌة

 .صمٌم برامج ومشارٌع مستدامةت .6

 .لدرات بشرٌة لتؤدٌة وظائف التنمٌة المحلٌةوفٌر فرص عمل بوجود ت .7

 

 

 :  تصنيفات خدمات البلدية االلكترونية

 

ٌمدم المولع على البوابة الرسمٌة المعلومات االساسٌة بٌن الدوائر  :حضور متواضع

 .فمط
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تضطلع الخدمات المتاحة على الخط المباشر باحالة المستفٌد الى  حضور متزايد:

 .لواعد البٌانات وغٌرها من مصادر المعلومات الجارٌة

 

ٌعمل على اتاحة روابط الكترونٌة تساعد المستخدم على تنزٌل  :حضور تفاعلي

 .المعلومات من شبكة االنترنت والتواصل مع الموظفٌن فً البلدٌة

 

اتاحة المدرة على تنفٌذ االجراءات والتعامالت المختلفة عبر  :الحضور االجرائي

الخط المباشر مثل سداد الضرائب او تمدٌم طلبات الحصول على الخدمات عبر 

 .الشبكة

 

ٌمدم هذا المستوى شبكة متكاملة تموم بربط مختلف الجهات وتتٌح  :الحضور الشبكي

 .البلدٌة والمواطنالمعلومات والخدمات على نحو ٌدعم التشاور بٌن 

 

 :مكونات البلدية االلكترونية

 االرشٌف االلكترونً ٌشمل المكتبات االلكترونٌة وغرف العمل. 

 االعمال االلكترونٌة تشمل مركز خدمات الجمهور. 

 المواطنة االلكترونٌة ٌشمل سجالت سكانٌة واالحصائٌات وعناوٌن االلامة. 

  الشبكة الناطمة لفالدي او ضعاف اتاحة الوصول االلكترونً تشمل صفحات

البصر وموالع الشبكة العامة التً تساعد على تعلم لٌادة الحاسب االلً 

 .ومحو االمٌة المعلوماتٌة
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 :نتائجال

 

إن البلدٌة اإللكترونٌة هً نمط متطور وجدٌد من اإلدارة ٌتم من خالله رفع مستوى األداء 

لتسهٌل كافة الخدمات واألعمال التً تمدمها البلدٌات والكفاءة اإلدارٌة وتحسٌن مناخ العمل 

للمواطنٌن، وتحت هذا النمط الجدٌد من العمل ٌتمكن المواطن من إنجاز كافة المعامالت عبر 

 .الوسائل اإللكترونٌة مثل اإلنترنت والهواتف الخلوٌة واألرضٌة وبسرعة وفعالٌة عالٌة

 

رونٌة ٌساهم فً اشران المواطن فً صنع المرار، كما ان تحول البلدٌات من التملٌدٌة الى االلكت

انه ٌملص من عدد المراجعٌن الى هٌئات الحكم المحلً، كما ان عملٌة التحول ٌتوافك مع 

 .متطلبات التكامل مع الحكومة االلكترونٌة والتً اصبحت من متطلبات العصر الحالً

 

ست الحل السحري لمشاكلنا ولن تُغٌر ٌجب أن نؤخذ بعٌن االعتبار ان البلدٌة اإللكترونٌة لٌ

طبٌعة العمل البلدي وأداءه بشكل فوري، بل هً عملٌة تطوٌرٌة طوٌلة األمد، وٌجب ان 

 .ٌصاحبها عملٌة تطوٌر اداري ثمافً شاملة

 

 التوصيات:

لعمل على اعادة تصمٌم الموالع االلكترونٌة، مع ضرورة استعانة البلدٌات بخبرات ذات ا .0

 .باالنظمة الحدٌثةاالختصاص 

ضرورة صٌاغة خطة استراتٌجٌة تسعى لتصمٌم نموذج جدٌد لتطوٌر ادارة العملٌات  .8

االلكترونٌة وتعتمد على الخبراء المتخصصٌن فً مجال الحاسب االلً واختصاصً 

 .المعلومات ومستخدمً البوابات
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البلدٌة ٌجب على واضعً السٌاسات ومصممً موالع الشبكة المسإولٌن عن مبادرات  .2

االلكترونٌة االلتزام بالخطوط االرشادٌة الخاصة بادارة المعرفة والتشجٌع على استخدام 

 .المعاٌٌر عند تصمٌم بوابات البلدٌة االلكترونٌة

تعتمد كفاءة البوابات الى حد كبٌر على المستفٌد النهائً ومن ثم فان ارائهم ووجهات  .4

رونٌة ٌمكن ان تكون مصدرا ملما الثراء تلن نظرهم فٌما ٌتعلك ببوابات البلدٌات االلكت

 .البوابات وتطوٌرها باستمرار

عمل مشارٌع ربحٌة تدر دخال على البلدٌات تساهم فً دعم لدرتها على استخدام  .5

االنظمة الحدٌثة، كما ان شراكة البلدٌات مع المطاع الخاص ٌُعزز ذلن كون المطاع 

 .الخاص رائدا فً المطاع المعلوماتً

رات تدرٌبٌة للعاملٌن بشكل دوري حول االنظمة الحدٌثة من اجل رفع امكانٌات عمد دو .6

 .الكوادر المإهلة، ودعم العمول المتمٌزة واالفكار االبداعٌة والتً تزٌد من تفُوق البلدٌات

 .تحدٌث وتطوٌر اسالٌب االدارة الحدٌثة واستخدام البرامج التكنولوجٌة الحدٌثة .7

البلدٌة، من خالل تبنً البلدٌات مبادئ المنظمة الذكٌة  اعادة هندسة االجراءات فً .8

 .المادرة على التناص الفرص ومواكبة التغٌرات بكافة اشكالها

تطوٌر االنظمة المحاسبٌة من خالل لٌام ادارة البلدٌات بالتواصل مع مراكز المعلومات  .9

 لمستجداتالحدٌثة ومراكز البحوث العلمٌة المحلٌة والعالمٌة واالطالع على اخر ا

تفعٌل سٌاسٌات وبرامج حدٌثة فً التحصٌل من خالل اعادة تاهٌل فرق التحصٌل و

 .وحوسبة العملٌات بشكل كامل
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 :مراجع والمصادرال

 

(، "البلدٌات وهٌئات الحكم المحلً فً فلسطٌن"، الطبعة الثانٌة، 8108اشتٌة، دمحم،) •

 .بكدار، البٌرة، فلسطٌن

 

(، الال مركزٌة وادارة المحلٌات: تجارب عربٌة ودولٌة، سلسلة 8104باطوٌح، دمحم، ) •

 .، ٌونٌو المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت009جسر التنمٌة، العدد 

 

(، االطار االستراتٌجً للتحول الى بلدٌات الكترونٌة" 8108) االدارة المحلٌةوزارة  •

 ." ، البٌرة، فلسطٌن8109-8182

 

( ،"ادارة المعرفة فً بوابات الحكومة االلكترونٌة بدول مجلس 8104الصبحً،دمحم، ) •

، مركز االمارات للدراسات 089التعاون لدول الخلٌج العربٌة، الطبعة االولى، العدد 

 .والبحوث االستراتٌجٌة، ابو ظبً، دولة االمارات العربٌة المتحدة

 

كترونٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك، الطبعة (،" الحكومة االل8102المناعة، اسامة، ) •

 .االولى، دار النشر والتوزٌع، عمان، االردن

 

(، الحكومة االلكترونٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك، الطبعة االولى، 8102الزعبً، جالل،) •

 .دار النشر والتوزٌع، عمان، االردن

 

كومة (، " دور االتصال والعاللات العامة فً الح8119سلٌمان، شرٌعة،) •
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االلكترونٌة"، الطبعة االولى، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة، ابو 

 .ظبً، االمارات

 

(، " االدارة االلكترونٌة وتحدٌات المستمبل"، مركز 8112توفٌك، عبد الرحمن،) •

 .الخبرات المهنٌة "بمٌن"، الماهرة، مصر

 

ة المعلومات واالتصاالت فً (، "نحو تفعٌل دور انظم8101شرباتً، سوزان، ) •

تحسٌن اداء البلدٌات العاملة فً الضفة الغربٌة"، رسالة ماجستٌر، جامعة المدس، 

 .فلسطٌن

 

 8106خطة تطوٌر االلتصاد المحلً، كتاب استراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة  •

 .، فلسطٌنصندوق تطوٌر والراض البلدٌات، المركز الوطنً للتنمٌة المستدامة، رام هللا

 

 .رئٌس بلدٌة البٌرة عزام اسماعٌل، مكتبة بلدٌة البٌرة، البٌرة، فلسطٌن •

 

 .محاضرات الدكتور شاهر عبٌد، جامعة المدس المفتوحة، رام هللا، فلسطٌن •

 

 .تمرٌر عبر شبكة االنترنت حول توصٌات لتحسٌن اداء البلدٌات •

 

، مشارٌع الحكومة تجارب عربٌة وعالمٌةكترونٌة لالهٌاجنة، احمد، البلدٌات اال •

 .االلكترونٌة للبلدٌات، المعهد العربً النماء المدن

 


