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 الملخص التنفيذي
 الحكومات جأحيث تل، الحكومة والمواطنالذي يرسم العالقة بين العقد االجتماعي  ما يسمىعلى  نصت القوانين الدستورية

الحقوق من  واجباتهاتقديم من ممارسة سلطاتها و  بما يمكنها نظيم العالقة بين الطرفينالتي تتيح ت الحوكمة العتماد
اه دولتهم، مسؤولياتهم تج همتنفيذ مقابل ،ووفق توقعات المواطنينالخدمات والوظائف بعدالة و  االجتماعية واالقتصادية

 وبأنسب الوسائل. وفق األسس التي يقرها نظام البالديتم ذلك و 
 مقوماتو مفهوم الحوكمة في القطاع العام  تقديم تم الجزء األول ففي ،خمسة أجزاء تناقش الورقة هذا المضمون ضمن 

تعرض ، و وكمةلتعزيز الحالوسائل المستخدمة  همأن التكنولوجيا والنظم المعلوماتية تعتبر من أ بينت، و األساسية وجودها
زيز الحوكمة على تع وأثر هذا االستخدامفي القطاع العام، التكنولوجيا والنظم المعلوماتية مجاالت استخدام جوانب و الورقة 

 من ناحية النزاهة والعدالة والشفافية والكفاءة. 
 عكس الهدف المرجو من استخدامها، إلىؤدي ا بطريقة عشوائية غير مدروسة قد يإعمال التكنولوجي أنبرز الورقة وت  

اإلدارة  في تطبيقات وبعد استخدامهاوأثناء قبل  والنظم المعلوماتية ذاتها تكنولوجيا المعلومات حوكمةلذلك البد من 
على ه عكاسوان للعمل الحكوميلدخول التكنولوجيا والنظم المعلوماتية ثر المتحقق األقياس  يأتي ضمن ذلكو  ،الحكومية
 .تكنولوجيا المعلومات حوكمة وآلياتضع المبررات لفوائد كما تم و األداء، 
النتقال نحو استخدام التكنولوجيا والنظم المعلوماتية وانعكاس هذه الدول لبعض الورقة تجارب  من الجزء الثانييعرض 

 االستخدامات على مؤشرات األداء الحكومي فيها. 
 الحوكمة في القطاع العامتشخيص واقع مقومات من خالل الحالة الفلسطينية من الورقة تم طرح  الجزء الثالثوفي 

مؤشرات ) وطنيال والمنظور (تقرير منظمة االسكوا)مؤشرات فلسطين التكنولوجية وفق المنظور العالمي  ميتقدالفلسطيني، و 
ثيقة و  مجال التطور التكنولوجي من خالل فيتطلعات فلسطين تجربة و ظهر . وت(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مبادرة منظومة الخدمات الحكومية و التكنولوجيا واإلدارة العامة التي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني،  عنقود
ن متعتبر التي و  ،االحتاللتحت الواقع الفلسطيني تحديات للتغلب على ة نجاح قصجاءت في الورقة كاإللكترونية التي 

لحكومية ادفع المالي االلكتروني ووثيقة حوكمة منظومة الخدمات سياسة الونتج عن هذه المنظومة  .أهم مخرجات العنقود
تعين ألمر الذي ياعدم توفر منهجية موحدة الستخدام التكنولوجيا في القطاع العام الفلسطيني، الورقة تظهر و . االلكترونية

ذا هقياس أثر استخدام التكنولوجيا والنظم المعلوماتية في شاماًل حوكمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي معه 
 .القطاع

 
 نقاط محورية هي:  ستالتوصيات ضمن النتائج و تظهر من الورقة الجزء الرابع وفي 
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 مقدمةال
 االنضباطنين والنظم والقرارات التي تضمن قوالبأنه" مجموعة من اآلليات واإلجراءات وايعرف مصطلح الحوكمة 

Discipline  والشفافية Transparency والعدالةFairness.  تحقيق الجودة والتميز في  إلىالحوكمة وبالتالي تهدف
ها بما يحقق الموارد اإلقتصادية المتاحة لديفيما يتعلق باستغالل  اإلقتصادية األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة

 .]1[ (1222)الخطيب،  أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل"

ذلك النظام  :"بأنه مرتبطًا بحوكمة الشركات الحوكمةمفهوم ل( OECDف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية)يتعر جاء و 
دارة والمديرين  ارةاإلدالمسؤوليات بين مختلف األطراف مثل مجلس  الشركات، ويحدد من خالله الذي يتم من خالله توجيه وا 

جراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المؤسسة وكذلك  والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما أنه يحدد قواعد وا 
 .]1[ (OECD, 2017)"  ابة على األداءوضع أهداف المؤسسة ووسائل تحقيقها وآليات الرقضمن تحديد الهيكل الذي ي

بأنها حوكمة الحكومات وهي " تكريس تضافر الجهود من كافة القطاعات الحكومية الحوكمة في القطاع العام  تعرفكما 
لىهدر األموال العامة و  إلىلدرء حدوث األزمات اإلدارية التي تؤدي بشكل عام  فقدان التحكم في النظام اإلداري، وفقدان  ا 

المسؤوليات عند حدوث خلل في تطبيق األنظمة والمشاريع المختلفة، أو تشغيل العمليات العامة بشكل يعرف باألفقي بين 
 .]11[(1211غادر، دوائر القطاع العام. " )

 
نظام يتم بموجبه ضبط عمل األجسام اإلدارية بأشكالها من خالل القوانين عبارة عن  العام اإلداريبمفهومها حوكمة الف

تحقيق الجودة والتميز في األداء، عن طريق اختيار األدوات واألساليب المناسبة  إلىواألنظمة واإلجراءات التي تهدف 
دارة و ورسم الخطط وتنفيذها بكفاءة، وضبط  وفق أحدث  اءمستوى األد حسنتل وأقسامها عناصرهاالتواصل بين العالقات و ا 

 إلدارةاتتشابه الحوكمة في القطاع الخاص والقطاع العام من حيث و  .والعدالةالشفافية  إلىالمعايير والمؤشرات التي تؤدي 
يشكل مجلس  إذ ،وقفر  بينهمامع ذلك يوجد . و وتحقيق المصلحةبين األقسام التشاركية واإلشراف والرقابة والتدقيق والعالقة 

صحاب أل تحقيق األهداف الربحيةلسياسات بنظام الحوكمة من خالل  ةخولالق وة المحركة الم   في القطاع الخاص اإلدارة
تكون الحوكمة ل ،تحقيق المصلحة العامةلالقطاع العام بامتالكه القوة السياسية وبأهدافه غير الربحية  ميزيتبينما ، العمل
ة افيمقومات داخلية وخارجية تؤدي للنزاهة والشفبما تملكه من  ،الدوائر الحكوميةو ، الوزراءالتشريعي ومجلس مجلس البيد 

 والعدالة والكفاءة. 
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نولوجيا استخدام تك بد من توفير وسائل مساندة فعالة، حيث اعتمدت معظم الدول ال ،ولتعزيز الحوكمة في القطاع العام
م عندما يتفي الحوكمة  ها الهامدور نظرًا ل، في العمل الحكومي والخاص على حد سواء المعلومات والنظم المعلوماتية

ز الكفاءة يتعز لمن حوكمة تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية  بد أيضاً  لذلك ال .استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح
والنظم  كنولوجيا المعلوماتتتقييم أثر  أن يتميجب ء المخاطر الناتجة عن استخدامها. وكذلك ودر في استخدام المال العام 

 وضع الخطط التطويرية للعمل اإلداري باعتماد األساليب التكنولوجيةمعالجة الثغرات و بهدف المعلوماتية على العمل اإلداري 
 الحديثة كأداة مساعدة في تنفيذ هذه الخطط، بما يحقق النزاهة والشفافية في األداء الحكومي.  
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 0 الحوكمة في القطاع العام1
 عاممقومات الحوكمة في القطاع ال 101

، الشفافيةو  لعدالةاتحقيق ل اإلجراءاتالخطط اإلستراتيجية و السياسات و و  االلتزام بالقوانين الحوكمة في القطاع العام تعني
 :يمكن تلخيصها بما يلياسية والتي األسأعمدتها من توفر بد  الالحوكمة طبيق لتو  .الجودةو  الكفاءةو 

المؤسسية نفيذية تال ىوالبن للدولة السياسي للنظام اإلطار العام تركز علىتعتبر من المحددات التي و  :القانونيةالبنية 
التشريعات ك كذلو ، سلطاتها ويحدد نظام الدولة وبنيانها مواصفاتالذي يحدد )الدستور( وتشمل القانون األساسي  فيه

 واللوائح التنظيمية والتنفيذية ولوائح الضبط والتعليمات.  فرعيةالعادية وال

أدوار توزيع فقها و ويتم  القراراتفيها وتتخذ  الدولة المعايير واألسس التي تدار بموجبها مؤسساتوهي  :البنية اإلدارية
التدقيق و  التقييمة و المتابعأساليب تحديد ، وكذلك د المسؤوليات والمهام والصالحياتيتحدل وبناء الهياكل التنظيمية ،لعملا
  بما يحقق االتساق بين ما هو مقرر وما هو منفذ على أرض الواقع.، المحاسبةو 

ي استخدام األجهزة والمعدات التكنولوجية والنظم المعلوماتية الحديثة فتضمن و  :المعلوماتية التكنولوجيةالتحتية البنية 
 لزيادة كفاءة العمل وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية. الحكومية،  اإلدارة

 في القطاع العامفي تحسين األداء  دور الحوكمة 102

دارة األداء ومتابعته بشكل مستمرترتب  كل مؤسسة في مهامإن ممارسة ال، حيث ط الحوكمة بالتخطيط االستراتيجي وا 
فع مستوى تر  الخطط التيتحليلها ووضع الضعف و القوة و أوجه قياس األداء للوقوف على تعريف و تطلب ي حكومية

 إلىلوصول لتحقيق المصلحة العامة و ل ه م سخرثر ما يحتا  لقياس األداء ذلك أنوالقطاع العام أك. نتا األداء وتزيد اإل
 : [17](Kaplan, 2009) ألسباب متعددة أبرزها ما يليتتم األداء المؤسسي إدارة أن ، حيث مستوى توقعات المواطن

 تحقيق أهدافها.قدرتها على يمكن المؤسسة من تحديد بما التخطيط والتوقع:  .1
 تقديم الحلول.تحديد المشكالت و و : من خالل تتبع األداء التحسين .1
 للوقوف على مدى انسجامها واستجابتها للبيئة الخارجية وتحديد مركزها.بغيرها ء المؤسسة مقارنة أداالتنافسية:  .1
تمنع الفساد  التيوالضوابط االلتزام باألنظمة والمعايير: حيث تقيس المؤسسات مدى التزامها بالقوانين واألنظمة  .1

  .المعايير العالمية التي تحدد أفضل مستويات لألداء تطبيقها جانب إلى
 مكافآت بناء على األداء الفعلي والعدالة. الحوافز و التوزيع و المكافأة: تميز الموظفين في إنجاز األهداف،  .1
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 نتا يضمن استخدامها تقليل الوقت والجهد والتكلفة ويرفع جودة األداء واإلائل بد من وس ولرفع مستوى األداء الحكومي ال
لحكومي طاع افي الق المعلوماتفكان دخول تكنولوجيا  ،واالبتكار ضمن ضوابط تعزز النزاهة والشفافية والعدالة والكفاءة

 واألعلي والخاص دورًا استراتيجيًا في إدارة المؤسسات وتعزيز الحوكمة. 

 في القطاع العام معلوماتيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات والنظم ال 103

م المعلومات على استخدا اإلدارةاألدوات التي تستخدم لبناء نظم المعلومات التي تساعد ا المعلومات بأنها "تعرف تكنولوجي
وجيات البرامج الفنية هذه التكنولتحقيق التي تدعم اتخاذ القرارات والقيام بمختلف العمليات التشغيلية في المؤسسة وتتضمن 

 .[4] (1211)الكساسبة،  الحواسيب وعناصر أخرى ذات عالقة"و والبرامج الجاهزة وقواعد البيانات وشبكات الربط 
 تكنولوجيا المعلومات فهي:مكونات وأما 
 حفظ البيانات.تخزين و لمعالجة و المكونات المادية: المعدات والموارد التي تستخدم ل .1
 اته بهدف أداء مهمة محددة.المكونات البرمجية: األوامر والتعليمات التي توجه وتحكم عمل الحاسوب وملحق .1
 .ومخزنة بطريقة نموذجية دون تكرارعالقات منتظمة تبادلية بقواعد البيانات: البيانات المتصلة  .1
  . التصالااللكتروني التي تتيح للحواسيب ابروتوكوالت التراسل هي الحاسبات وبرامج االتصاالت و شبكات االتصال:  .1
من والقدرة برة والخمعرفة بالمتع البشرية تتموارد الو ا، أهميتهتكنولوجيا المعلومات أخذ تال  دونهابالموارد البشرية:  .1

دارييو جين، ومسؤولي قواعد البيانات، ومتخصصين في االتصاالت، ممبر   . موظفيني تكنولوجيا معلومات و ا 
 

بأنها "نظام يتكون من أشخاص، وسجالت بيانات، وعمليات يدوية وغير يدوية، ويقوم هذا  نظم المعلوماتتعرف بينما 
معالجة جمع و اً لالتي تعمل مع أو هو مجموعة من العناصر المتداخلة، .في أي منظومة والمعلومات البيانات النظام بمعالجة

ر تحكم والتحليل في المنظمة وبناء تصو المتوفرة بشكل منهجي لدعم اتخاذ القرار والتنظيم وال وتخزين وتوزيع المعلومات
تساعد نظم المعلومات في إسناد عمليات اتخاذ القرارات و .[25] )ويكيبيديا( "حالي ومستقبلي واضح عن موضوع البحث

ومن  ،وتنسيقها ومتابعة تنفيذها ومساعدة أصحاب القرار في تحليل المشكالت واستخراج الحلول والبحث عن البدائل
 :المعلوماتأمثلة نظم 

 نظم إدارة قواعد البيانات. 
 نظم المعلومات اإلدارية. 
 نظم دعم اتخاذ القرار. 
 نظم المعلومات الجغرافية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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بما فيها ، اعاتالقطكافة  اركيزة تستند إليهك مستوى االستراتيجي الوطنيالالعتماد التكنولوجيا على  تسعى الحكوماتو 
كم والتجارة والمصارف والسياحة،  من خالل عدة  دخلترجمة هذا التيتجسد و الصناعة والزراعة والنقل والصحة والتعليم والح 

 :[33] )وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تونس(  مثل محاور
 .للمشروعات يتيح العديد من الفرص توفير البنية التحتية وقواعد البيانات بمالاالستثمار في المجال التكنولوجي : أوالً 

 الحكومة.ثقتهم بق يحقلهم وتتاحة المعلومات ا  لمتعاملين و ا جراءاتاتبسيط لتحسين مستوى األداء المؤسسي ثانيًا: 
 ثالثًا: دعم الصادرات من خالل التجارة االلكترونية وزيادة القدرة التنافسية والحافزية في تحسين المنتج الوطني.

رابعًا: زيادة فرص العمل الحر من خالل فتح األسواق الخارجية والوصول لشريحة واسعة من المستهلكين، والتقليل من 
 البطالة المقنعة.
  الوقت والجهد. توفير و جراءات اإل اختصارن النفقات والمصاريف من حيث خامسًا: التقليل م

تدفق  نإال أ، اتخاذ القرارات الصحيحة على يساعدهامورد استراتيجي هام ألي دولة تعتبر المعلومات وعلى الرغم من أن 
وانب التي أبرز الجمن و  المستويات.سيؤدي الى فقدان قيمتها على كافة تنظمها معلومات هذه المعلومات دون تكنولوجيا 

 : في العمل الحكوميهر فيها دور تكنولوجيا المعلومات ظي

 
 أواًل: جودة الخدمات الحكومية

مر الذي األ ين،ية بما ينسجم مع تطلعات المواطنالحكومية بشكل عام بتقديم أفضل الخدمات الحكوم اإلدارةيرتبط دور 
 عالية تضمن الحصول علىوكفاءة دة تقديم خدمات حكومية ذات جو في نجاحها يجعل مستوى أداء الحكومات يقاس بمدى 

 هاتقدم ي. من هنا باتت الحكومات تتنافس على تحسين جودة الخدمات التوأسهل الطرق وأقل تكلفة بأسرع وقتالخدمة 
الوسائل ن أهم مبر توجدت الحكومات أن توظيف التكنولوجيا ونظم المعلومات تعالهائل  لتكنولوجياومع التطور  مواطنيها،ل

الخدمات الحكومية في دخول التكنولوجيا فإن ] 1[(1211)حسين،  الدراسات الدولية وحسب. الممكنة لتحقيق المطلوب
تدخل قليل الخدمات من خالل ت قديمتعدالة ونزاهة وشفافية يؤثر سلبًا على لذي قضى على البيروقراطية والفساد اإلداري ا

 . ألخطاء في تقديم الخدمةتخفيض االعنصر البشري و 
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 دعم اتخاذ القرار  ثانيًا: 
نما  ،لم يقتصر استخدام التكنولوجيا على تحسين الخدمات الحكومية فحسب  والبيانات لوماتفي تقديم المعها ر استخدامتطو وا 

 ،ة في المؤسساتاالستراتيجياإلدارية و ما يتعلق بالقرارات سيما  وواجباتها على أكمل وجه امهامهتقوم بإلدارة العليا للالالزمة 
كما أسهمت التكنولوجيا المستخدمة في تطوير وسائل االتصال بين مختلف المستويات اإلدارية . فظهرت نظم دعم القرارات

تطوير منظمات األعمال من خالل توفير لجهود الرئيسي المعلومات العنصر الداعم أصبحت تكنولوجيا و في المؤسسة. 
الة المقنعة والجهود البطقلل وهذا ي ،[19]( McMahan&others,1997) المعلومات المالئمة في الوقت والزمان المناسبين

  .األعمالمبذول لتصريف ر الوقت الوفيو كررة تالم
 

 المحاسبيةضبط العمليات ثالثًا: 
ارير والتقإعداد القوائم ي فلشفافية ن ألنها تحقق او ي العمليات التي يقوم بها الموظفف أساسياً  المعايير المحاسبية مرجعاً تشكل 
0  ق والمراجعةعمليات التدقيل كما يشكل مرجعاً  ،د وأصحاب المصالح وتولد الثقة بين المتعاملينوتحمي حقوق األفرا ،المالية

 إلىدعا  ياستخدام التكنولوجيا بشكل كبير على األنظمة المالية والمحاسبية وعمليات االفصاح والشفافية، األمر الذفقد أثر 
في أداء االفصاح، وظهرت المفاهيم المرتبطة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات التي ترشد  لزامية دخول تكنولوجيا المعلوماتإ

وهدان ) وتوجه وتنظم طرق التعامل مع األنظمة المالية والمحاسبية عند بيان نتائج األعمال في بيئة تكنولوجيا المعلومات
 .[5](1211وآخرون،
 
 التعيين والتوظيف  نظمةأ :ً رابعا

دخال إلالمعلوماتية من خالل استخدام النظم اإلدارية  ،تاحة فرص أكبر للتوظيفإ فيدخول تكنولوجيا المعلومات ساهم 
 يفيةمقارنة خبراتهم وتخصصاتهم مع المتطلبات الوظ امكانيةو  ،بيانات المرشحين للوظائف التي يتم اإلعالن عنهاطلبات و 
ظائف وجود تكنولوجيا المعلومات قد خلق و فإن  ذلك إلىباإلضافة لكترونية، االمتحانات االاللقاءات و عقد كذلك و  المطلوبة،

ذ األعمال تنفياستحداث نظم وبرمجيات لو على االبتكار  التحفيزما زاد من ، كجديدة تخصصية لم تكن موجودة من قبل
 .في العمليجاد الحلول المبتكرة ا  و  ،بما يحد من صرف الوقت والجهد الكترونياً 
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 القطاع العامالحوكمة ضمان  فيتكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية  دور 104
السليمة للشؤون والممتلكات العمومية  اإلدارةتضمنت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة من المبادئ منها 

دها على أسس نصت في مواواإلنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد. و 
لجوانب امدونة السلوك ومعايير اختيار المناصب العليا وتدريب الموظفين وغيره من اعتماد دارة المشتريات العامة و ا  التوظيف و 

توظيف لموضوع  الدليل التقني لالتفاقية تطرقو  .]11[(1221)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  الفسادتكافح  التي
نظمة أ ع الويب واستخدامتواصل المستمر مع الجمهور عبر إنشاء مواقلبهدف افي القطاع الحكومي تكنولوجيا المعلومات 

تاحة المعلومات وتقديم الشكاوى وكذلك تبسيط اإلجراءات اإلدارية اإلدارةالحكومة االلكترونية والمشتريات و  ما ب االلكترونية وا 
لدليل التقني التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ا) القطاع الحكوميزز النزاهة والشفافية والعدالة والكفاءة في عي

1211)]11[. 
ي العمل هم في تبسيط اإلجراءات فايس الحكومية اإلدارةفي والنظم المعلوماتية لتكنولوجيا المعلومات مخطط االستثمار ال إن

ن خالل ويحسن حياتهم م ،وفر لهم الخدمات بعدالةبتالحفاظ على حقوق المواطنين  في داخل المؤسسة، مما ينعكس إيجاباً 
جيا تساعد تكنولو و ها. مواردالحد من استنزاف و تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وكذلك الحفاظ على مقدرات الدولة 

الحديثة  ةتكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتي ينعكس دورو ، المعلومات في تسهيل االتصال داخل المؤسسة وخارجها
 في عدة جوانب:  العامحوكمة القطاع في 
 لنزاهةاباب أواًل: 
التي اعتمدتها األمم المتحدة على موضوع النزاهة العامة، إذ تعتبر النزاهة إحدى  1212طة التنمية المستدامة للعام خركزت 

المصلحة اية حمفي و  هي مرتكز أساسي للحوكمة،في الدول و ركائز البنية السياسية لضمان الرفاه االقتصادي واالجتماعي 
التي أكدت في تقاريرها  OECDأشارت له منظمة التعاون االقتصادية  ما. وهذا اتالعامة وتعزيز القيم األساسية في المجتمع

ذا ه تساعد الدول في تكريسلظمة مجموعة من التوصيات أصدرت المنا ولذ ،من بلد آلخريختلف أن تشجيع النزاهة فيها 
 النزاهة من خالل ما يلي:تعزيز في  والنظم المعلوماتية  المعلوماتويظهر أثر تكنولوجيا  . المفهوم
 :إن استخدام النظم المعلوماتية في تقديم الخدمات الحكومية يقلل من وجود الواسطة  تقليل الواسطة والمحسوبية

بشكل آلي  موالحصول على الخدمة يت ياً والرسوم تدفع الكترون فالطلبات تقدم الكترونياً  ،والمحسوبية والرشاوى
وااللتزام  ،لكتروني، بالتالي فإن تدخل وتأثير العنصر البشري في موضوع الحصول على الخدمات شبه معدومإ

وضع التشريعات القانونية الخاصة بالحوكمة  وهذا يتطلب .أصبح مؤكداً  ت الحصول على الخدمة دون محاباةبخطوا
  االلكترونية في اإلدارة.االلكترونية التي تلزم المؤسسات باتباع األنظمة 
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 :أتمتة أدلة اإلجراءات في المؤسسات الحكومية واعتماد نظم المعلومات يتم ذلك من خالل  تقليل األخطاء البشرية
أتمتة الخدمات و  األرشفة االلكتروني(التراسل و ) كنظام  تمدةالتي تلزم اتباع الخطوات الموثقة في أدلة االجراءات المع

 والتقليل من األخطاء.الحكومية وتقديمها للمواطن إلكترونيا بما يتضمن آليات الدفع االلكتروني 
  من اإليرادات والمصروفات، كذلك تستخدم في طرح العطاءات المالية وفتحها،  :لمراقبة البيانات الماليةفعالة وسيلة

التي تشير  Data mining وتنقيب البيانات طريق إستخدام تحليل الشبكة االجتماعية مكن عنالضرائب إذ ي يوف
 (1212، ادريسأبو ) السجالت الضريبية للشركة واألفراد أن تكشف عن النشاط االحتيالي أو النشاط الخفي إلى

 إن وجد. [21]
 

 الشفافيةباب ثانيًا: 
لومات والعمل ر المعيتدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها أي توفحرية المتحدة الشفافية بأنها "تعرف هيئة األمم 

بطريقة منفتحة تسمح ألصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات 
 .]11[(1221)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، " المناسبة
دون الشفافية بهمًا لتحقيق عمليات التنمية المختلفة ومنها التنمية االقتصادية، و أساسًا م الشفافية المعلوماتيةوتعتبر 

يظل االقتصاد المحلي مغلقًا يفر منه المستثمرون ويعجز المخططون وصناع القرار عن تحقيق الخطط االقتصادية 
وكذلك أكد الدليل التقني لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة إعطاء الجمهور حق  المطلوبة.

الحصول على المعلومات مع امكانية وضع االستثناءات بموجب السياسات والضوابط الخاصة بالدولة لتصنيف هذه 
حة ل التقني لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافالدلي) لدواعي المصلحة العامة المعلومات والجهات التي تحصل عليها

لشفافية ا تمثلبينما ت لحفاظ على العمل المؤسسي.لا يضمن محدودية هذه االستثناءات وهذا بم ،[14] (1211الفساد، 
غيرها من حاسبية و مروفات للمواطن وكذلك التقارير البإتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنات وااليرادات والمص المالية

 التقارير. 
وح لغتها، وموضوعيتها ووضتعرف بأنها وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها  الشفافية اإلداريةو

ومرونتها وتطورها وفقا للتغيرات االقتصادية واالجتماعية واالدارية بما يتناسب مع روح العصر وتبسيط االجراءات ونشر 
 [6]. (1212)المومني، تكون متاحة للجميع المعلومات بحيث 
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، فالمعلومات غير بيئة العملتتكريس الشفافية بأشكالها من حيث بوتأتي أهمية التكنولوجيا في هذا السياق بتأثيرها الكبير 
معلومات ال. فعصر عمل اإلداريمن أساسيات ال يعتماد عليها هالدقيقة الصادرة فى الوقت المناسب والتى يمكن اال

من أهم مصادر الثروات في العالم  باتت المعلومات في يومنا هذا حيث معرفة،هو عصر االقتصاد المبني على ال
 االفصاح عن هذه المعلومات هو محور الشفافية.  فإن وعليه
لنشر امن خالل استخدام تعتبر أنظمة المعلومات مفتاحًا مهمًا في جعل المجتمعات تعمل بشفافية أفضل  كذلك

كية معلومات ملاألداء االقتصادي، معلومات ، و السكانكمعلومات المعلومات االفصاح عن  مثل ،االكتروني للمعلومات
ات، قواعد البيانو المعلومـات الخاصة باألنظمـة التعليمية في المدارس والجامعات، و معلومات الضـرائب، و األراضي، 
 .  ]7[ (1222)يوسف، ت" المؤسسات الحكومية، وغيرها من أنظمة المعلوماأنظمة األرشفة الرقمية في واعتماد 

 
 العدالة باب ثالثًأ:

لمجتمعات الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وا عن  1212تحدث الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة 
اإلداري يعتبر  الفساد .والمعارف التكنولوجيا إلىتمكين الشرائح المحرومة بالمجتمع من النفاذ وقطاعات السكان وبينها 

 اد اإلداريأن الفسقـدرات المنظمـة وتحـول دون تقدمهـا أو تطورهـا. وتبيـن الدراسـات أيضـا من أكثر العوامل تأثيرًا على 
وفي الحديث عن الفساد اإلداري [8]. (1212)السبيعي، يعتبـر مـن أهـم أسـباب الضعـف الداخلـي والخارجـي للمنظمـة 

 العدالة في الحصول على، و العدالة االجتماعية :وجوهعدة بالعدالة  يتضمنفإننا نشمل محور رئيسي وهو العدالة 
لومات عن توظيف نظم المإالحقوق االقتصادية االجتماعية. لى الخدمات، العدالة في التوظيف، العدالة في الحصول ع

ذلك استخدام ك العدالة في الحصول على الخدمات بين المواطنين.ات الحكومية يحقق لحد كبير الجيدة في تقديم الخدم
النظم الجيدة في معالجة بيانات العائالت المحتاجة لصرف المساعدات ووضع البرامج الداعمة والممكنة لهم يوصل 

ل للعدالة توظيف في الدوائر الحكومية توصلتحقيق العدالة االجتماعية، كذلك استخدام النظم التي تضمن تنظيم عملية ال
 بفرص التوظيف. 

 

 القيمة االقتصادية –الكفاءة باب رابعًا: 
رصدتها المالية أ بسببقوتها  ولم تكنظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين مجموعة من أقوى الشركات العالمية 

القات ومجموعة الع اإلدارةالكفاءة التنظيمية لدى  إلىأو موجوداتها المادية من بناء أو تجهيزات أو آالت، بل استندت 
أنها بمن منظور الحوكمة الكفاءة  تعتبرو  والصالت والتطوير المستمر واإلبداع والطرح المستمر لمبادرات جديدة.

بالذكر أن  من الجديرو على المجتمع.  تعودمنتظمة  يحقق قيمة اقتصاديةبما يقلل من الهدر و  االستثمار األمثل للموارد
سم بالكفاءة في ا مترادفان فقد تتميز المؤسسة بالفعالية ولكنها ال تتتهناك ارتباط وثيق بين الفعالية والكفاءة ولكنهما ليس
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كذلك  .[9] (1212)ياسمينة،  ن في عالقتهما يساويان األداءاستخدام الموارد ، فالكفاءة جزء من الفعالية وهما االثنا
 "قياس لمدى جودة المخرجات بينما الكفاءة قياس كمية الموارد الموجودة لتحقيق المخرجات تعرف "الفاعلية بأنها

 .[10] (1211)الشهربلي، 
 

 ذاتها وجيا المعلوماتلدون حوكمة تكنو  حوكمةالتطبيق ال نجاح في  105
   4[2[(YouTube, 2020: )المعلومات وهيهناك ثالث فوائد لحوكمة تكنولوجيا 

( مثل وجود العديد من المشاريع التكنولوجية Benefits Realizationاالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات ) .1
 التي تستنزف من الموارد دون أن تحقق الفائدة المرجوة منها.

يتم دمج ل، تهاتحديد المخاطر ووضع الخطط الفعالة لمعالج: (Risk Optimizationادارة وتحسين المخاطر ) .1
إجراء تقييم ويجب (. Enterprise Risk Managementخطة ادارة المخاطر مع الخطة الشاملة للمؤسسة)

 ائم.   ، مع وضع الخطط التطويرية بشكل دتهاقياس أثر الحلول في معالجو انعكاس المخاطر وتأثيرها على المؤسسة 
عن طريق قياس قدرة الموارد الموجودة على تلبية متطلبات العمل : (Resource Optimizationتحسين الموارد ) .1

في المؤسسة وأن يتم تخصيص الموازنات الالزمة التمام العمل أو استبدالها باألوفر األجود مثل تقدير االحتيا  
متخصص في إنجاز المهام، أو أن النظم المعلوماتية الموجودة لم تعد تفي بمتطلبات العمل للعنصر البشري ال

 (.(I Cloudوهناك احتيا  لنظم جديدة بتكلفة إضافية، أو االستعاضة عن مركز البيانات والتوجه للتخزين في

ا واالستثمار األمثل في تكنولوجيضمان التوظيف لحتمية ضرورة  حوكمة تكنولوجيا المعلومات اصبحتفإن ، ومن هنا
تخذ من يتعني . حوكمة تكنولوجيا المعلومات المعلومات، ودرء نشوء المخاطر الجديدة التي يمكن أن تحف بهذا المجال

القرارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات؟ وماهي هذه القرارات؟ ما هي الفائدة من إدخال النظم وتكنولوجيا المعلومات على 
ك وما عالقة ذللمؤسسة؟ وما هي المخاطر التي قد تنجم عن إدخال النظم والتكنولوجيا على األعمال المؤسسية؟  أعمال ا

  (.1كما يتضح في الجدول رقم) وغيرها من األسئلة التي تحتا  إلجابات ولقراراتمع الشركاء والبية المحيطة؟ 
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 :  ]11[(1211)عيشوش،  "بحوكمة تكنولوجيا المعلوماتبعض األسئلة والقرارات المرتبطة لأمثلة : 1رقم جدول 
 القرارات المرتبطة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات

أساسيات تكنولوجيا 
 المعلومات

IT Principles 

 ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في مجال األعمال؟ -
 ما هي السلوكيات المرغوبة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات؟ -
 تمويلها؟كيف سيتم  -

Davenport, 
Hammer & 
Metsisto 1989, 
Broadbent & 
Weill 1997 

هندسة تكنولوجيا 
 المعلومات

IT Architecture 

ما هي العمليات الجوهرية المرتبطة بمجال عمل المنظمة؟ وكيف ترتبط ببعضهما  -
 البعض؟

ذه هما هي المعلومات التي تقود هذه العمليات الجوهرية؟ كيف يجب أن تتكامل  -
 البيانات؟

 ؟ITما هي القدرات التقنية التي يجب اعتمادها كمعايير لدعم فعالية  -
 ما هي النشاطات التي يجب أن تكون محددة المعايير لدعم تكامل البيانات؟ -
 ؟ITما هي الخيارات التكنولوجية التي ستقود اختبار المنظمة لمقاربة لتبني مبادرات  -

Keen 1995, Ross 
2003 

ات البنية استراتيجي
التحتية لتكنولوجيا 

 المعلومات
IT Infrastructure 

strategies 

 ما خدمات البنية التحتية هي األكثر أهمية لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة؟ -
 كيف يمكن تسعير خدمات تكنولوجيا المعلومات؟ -
ماهي خدمات البنية التحتية التي يجب تحصيلها باالستعانة بمصادر خارجية  -

Outsourcing؟ 
 ما هي الخطة إلبقاء البنية التحتية محدثة؟ -

Keen 1989, 
Weill, Subramani 
& Broadbent 
2002 

احتياجات تطبيق 
 األعمال

Business 
Application Needs 

 ما هي فرص العمليات السوقية للتطبيقات الجديدة المرتبطة باألعمال؟ -
 النجاح؟ ماهي االختبارات االستراتيجية الصحيحة لتقييم -
 من سيقر مخرجات كل مشروع ويؤسس التغيير التنظيمي لضمان القيمة؟ -

Earl 1993 

االستثمار في تكنولوجيا 
المعلومات وتحديد 

 األولويات 
IT Investment and 

Prioritization 

ما هي التغييرات أو التحسينات العملية األكثر أهمية من الناحية االستراتيجية  -
 للمشروع؟

توزيع في محفظة تكنولوجيا المعلومات الحالية؟ هل هذه المحفظة تتفق مع ما هو ال -
 األهداف االستراتيجية للمنظمة؟

 ما هي القيمة التجارية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات بعد تطبيقها؟ -

Devaraj & akohli 
2002, Ross & 
Beath 2002 
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  تعزيز الحوكمةفي تجارب عالمية الستخدام تكنولوجيا المعلومات  .20
علوماتية مفي إدخال التكنولوجيا والنظم البل هناك العديد من تجارب الدول الناجحة  ،طار النظريما ذكر آنفاً لم يكن في اإل

 ، ومن األمثلة على ذلك:بهدف تعزيز الحوكمة اإلدارة الحكومية إلى
 تجربة أستونيا

نفتحي الذهن ملتجربة األستونية على مواطنيها الرقمنة، واعتمد نجاح اأكثر الدول تطورًا على مستوى العالم في من أستونيا 
الستخدام الحلول اإللكترونية، وعلى بنية تحتية قوية جعلت بناء نظام بيئي للخدمات اإللكترونية آمن وسهل االستخدام. 

مجموعة من وهذه  .اإلدارةفي  واستطاعت أن تبني ثقة واسعة في مجتمعها الرقمي ومستوى غير مسبوق من الشفافية
 :  ]22[(1211، ؤسسة الفكر العربي)م الستخدامات الحوكمة االلكترونية األستونية 1212المؤشرات الخاصة للعام

 التوفير والفاعليةمؤشرات  -أ
  من الناتج المحلي اإلجمالي % 1يتّم توفير ما ال يقل عن GDP  للدولة بسبب االستخدام الجماعي للتوقيعات الرقمية

 خالل المعامالت الرقمّية
 المؤّشرات المالّية -ب
  من الشركات عبر اإلنترنت %21يتّم إنشاء 
 22% من الم عامالت المصرفّية تتّم عبر اإلنترنت 

 مؤّشرات الحكومة اإللكترونّية -ج
 21%  اإلستونيين يحملون بطاقة هوية وطنية رقمية.من 

 
 تجربة اإلمارات العربية المتحدة

عن طريق برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي المتطور الذي بدأ  ت تطويًرا في مجال التعلم الذكياإلماراأجرت دولة 
المشروع بالكامل خالل ستة أشهر فقط، وقد تفّوقت دولة اإلمارات العربية المتحدة في  تم تنفيذم، و 1211العمل به من عام 

رقمنة جميع ي ف قها التكنولوجيا في مجال التعلم، والتي تظهر في اإلنجازات اآلتيةلألهمية التي تحق راً مجال التعليم الذكي، نظ
 .م1211في جميع اإلمارات السبعة في عام  WIFI و G 4المدارس الحكومية التعليمية، مستخدمًة في ذلك تقنيات الهاتف 

( Layalina) ]12[. 
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 ]11[(Finance Vision,1211) المملكة المتحدةتجربة 
وهو تقرير نصف سنوي عن اتجاهات   KPMG الصادر عن شركة االستشارات Pulse of Fintech وفقًا لتقرير"

مليار دوالر أمريكي  11.1حوالي بلغت قيمة االستثمارات في المملكة المتحدة  أظهر أناالستثمار في التكنولوجيا المالية 
 تبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية والتي بلغت قيمةالمر  مليار جنيه إسترليني(. لتحتل بذلك 12.2)ما يعادل 

كما تشير إحدى الدراسات االستقصائية بأن العاصمة لندن  .مليار دوالر 11.1االستثمار في التكنولوجيا المالية مستوى 
اجتذاب  لىعلكة المتحدة قدرة الممأن  إلىويرجح بعض الخبراء شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.  1211موطنًا لـ 

 في تحقيق هذا النجاح.  كبيرة للمملكة المتحدةالميزة الالمواهب كانت 
 

  كندا تجربة
 إلىلذى يهدف ا  (Artificial Intelligence) يتعتبر كندا من الدول التي تحرز تقدمًا كبيرًا في تطوير مجال الذكاء الصناع

تطبيقات في شكل آالت لها المقدرة على محاكات القدرات الذهنية للبشر وطريقة حركتهم؛ ويحدث هذا من خالل البحوث التي 
 تجرى في المراكز البحثية والجامعات وأهمها جامعة ألبرتا في مدينة أدمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط.

لكندى الخبراء بالمركز ا سنوية هائلة، وحسب رأيدت لإلنفاق عليه ميزانية رصهذا النشاط حيث  ويدعم الحكومة الكندية
إن كندا أصبحت قبلة لرواد العمل في مجال  ”:(Canadian Institute for Advanced Research) بحاث المتقدمةلأل

مواهب نادرة في من مختلف الدول الصناعية. وقد تمكن المركز من تدريب أشخاص ب (technopreneurs) التكنولوجيا
 ]11[ ( 8102ياسين، ) .ي تشمل تورنتو ومونتلاير وأدمنتنمجال تطوير الذكاء الصناعى في المدن الكندية الكبرى الت

 
 ]61[(1112)مدونة البنك الدولي،  تجربة رومانيا

ين: تعزيز قدرات يتألف من هدفو  ،نهجًا استراتيجيًا بشأن دمج تكنولوجيا المعلوماتفي رومانيا اعتمدت الهيئة الوطنية للنزاهة 
الهيئة والنهوض بمستوى الشفافية. وتضمنت أنشطة بناء القدرات استحداث نظام إلدارة المعلومات مصمم خصيصًا لإلفصاح 
عن مستوى الدخل والممتلكات، ونظام إلدارة المستندات يقوم بوظيفة األرشيف. وعلى جانب الشفافية، اعتمدت الحكومة تقديم 

ونتيجة ألنظمة السجالت اإللكترونية هذه، بات باإلمكان  .الدخل ونماذ  اإلفصاح عن الذمة المالية عبر اإلنترنت إقرارات
إجراء جميع التحقيقات إلكترونيا. غير أنه مازالت هناك بعض التحديات: إذ تتضمن المعوقات ارتفاع التكاليف، وأمن السجالت 

 .ت المعنية عبر مختلف التطبيقات الفنيةواستدامتها، والتعاون فيما بين المؤسسا
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 تجربة الصومال
البالد على أعتاب ثورة رقمية  وضعمدفوعاتها الرقمية مركزية، األمر الذي  جعل نظام المدفوعات الوطني للصومال إن 

سمي الطابع الر  أعطىمقرًضا في البالد، و  11البنك المركزي الصومالي نظاًما مركزًيا للدفع يربط بين فقد عمل  .حقيقية
توى رائدة على مس الصومالكما أن  جعل المدفوعات أسهل على الناس في جميع أنحاء البالد.على المدفوعات الرقمية، مما 

مليون نسمة  11من السكان البالغ عددهم  ٪ 22، حيث يستخدم أكثر من ف المحمولالعالم في استخدام األموال عبر الهات
أكثر من ثلثي المدفوعات في الصومال تتم عبر منصات األموال عبر و  بر الهاتف المحمول.خدمات تحويل األموال ع

جتمع غير أول م إلىالصومال على وشك أن يتحول هذا التسارع والنقلة النوعية التكنولوجية فإن  ضمنو  .الهاتف المحمول
 .مشكلة التزييف النقدي التي كانت متداولةعلى وقضى [23]  (African. Business, 2021) موقعوفق ، نقدي في العالم

 
  التكنولوجيا والنظم المعلوماتية في القطاع العام الفلسطيني: حالة الفلسطينيةال  .30

 
 لفلسطيني،ا مقومات حوكمة القطاع العام توفرلمدى  نظرة شموليةقدم التجارب العالمية، ن في محاكاة للحالة الفلسطينية مقابل

ين أدوات كيف تسخر فلسطو  وفق المؤشرات الدولية والوطنية، تمتلكله من التكنولوجيا والنظم المعلوماتيةمستوى ما و 
  . التكنولوجيا ونظم المعلومات في حوكمة القطاع العام الحكومي

 
 حوكمة في القطاع العام الفلسطينيمقومات ال 103

للحوكمة في القطاع العام في فلسطين سواء من حيث التشريعات رتكزات كم ة القانونيةويالبنيالمحددات بالرغم من توفر 
حول دون ت حتالل في ممارسة متطلبات الحكماألساسية والعادية والثانوية، إال أن وجود األسباب السياسية التي يفرضها اال

لعمل في السلطة ال على كفاءة اعقد االنتخابات التشريعية مما يجعل البوتقة القانونية في البالد أكثر وهنًا، وينعكس هذا الح
مرتكزاتها فكل منها ب (البنية اإلدارية) الداخليةكونات للمبينما الزال هناك افتقار كبير و القضائية والتنفيذية على حد سواء. 

وضع نتهاًء باوضع االستراتيجات والخطط واالجراءات و وتحليلها و الفجوات من استنباط بدءًا يحتا  للعمل الدؤوب المتواصل 
 .تنفيذها وتقييم االنجازاتباستمرار 
ال زالت  ،ن حيث الهياكل التنظيمية الحاليةفمثاًل ممنها  في جزء كبيرت قديمة مستخدمة الزالال اإلداريةساليب األكما أن 

 طفيفحسن ت يوجدلموظفين، بالمقابل اللمؤسسات و داء الحكومي كذلك األمر من حيث أساليب تقييم األو ترهل، التعاني من 
قع ديوان الموظفين مو على ي المنشورة حيث تشير استطالعات الرأ النظم االلكترونية في آليات التعيين والتوظيف باستخدام

االعالن عن الوظائف والتقدم لها إلكترونيًا يعتبر ممتاز يجدون أن من المستطلعة أرائهم  %12 أن نسبة الفسطيني العام
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 (أنها غير مرضية إلىتشير  من االستطالعات %11 بالمقابل هناك نسبة، و الشفافية والنزاهةوفعال وسهل ويعزز مبادئ 
  ]12[ موقع ديوان الموظفين العام(

خدمة حكومية موزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية غير  1112في فلسطين فيوجد  الخدمات الحكومية الحاليةوأما 
الخطوات األخيرة ي ف حالياً الفلسطينية تعمل الحكومة تقليدية بالرغم من أن بطريقة تقدم للمواطنين في معظمها وهي  ،الوزارية
 النزاهة والشفافية. بهدف التسهيل على المواطنين وضمانحديثة لكترونية بناء منظومة خدمات حكومية إمن 

جات التدريبية موضوع ربط االحتيا زاليتم بطريقة شاملة ممنهجة حيث ال فال ،بناء القدراتواألمر سيان فيما يتعلق بموضوع 
أساليب و ، يفيمن ناحية عملية تطبيقية على األداء الوظكما ال يتم إجراء التقييم بعد التدريب ، غير متينبالمتطلبات الوظيفية 

 نظرية. التدريب المستخدمة في معظمها 
في اتباع  ةبدأت المؤسسات الحكومية تخطو خطى حثيثفقد ُمعرفة ومحوسبة أرشفة وتراسل برامج وفيما يتعلق بوجود 

المستندات حويل تالكترونية بدل االستخدام الورقي، وكذلك التراسل بين الدوائر بطريقة ها في األرشفة االلكترونية، التي تساعد
 الكترونية وحفظها وأرشفتها بطريقة يمكن استعادتها الكترونيًا بسهولة.  إلىالورقية 
إعاقة لحد كبير في الحوكمة، حيث تعتبر أدلة  معظمها يشكل غياب، فأحد المرتكزات والتي تعتبر أدلة اإلجراءاتوأما 

 عمالاأل علىين د الموظفين القائمتساعو ، بطريقة تفصيلية المؤسسةومهام الترجمة العملية لكيفية تنفيذ سياسة  اإلجراءات
كر العاملين ، كما تبين المسؤوليات لكل منهم، وهي تذاوتوضح لهم قنوات التواصل التي يتطلبها تنفيذهأعمالهم تنفيذ في 

ومدرائهم بأهمية االلتزام بأداء األعمال بالصورة المنصوص عليها في الدليل أو تحمل تبعات التجاوز عند المسائلة أمام 
 لسطينيةمؤسسات الحكومية الفال في اتغياب أدلة اإلجراءال يزال ف. ، كونها تشكل المرجعية لتأدية األعمالالجهات المختصة
 . فيها المحاسبةالتقييم و  تفعيل أسساألداء الحكومي بشكل عام، وعلى يؤثر سلبًا على 
ذكرها في هذا السياق حالة عملية وهي وقوع حالة اشتباه في فساد إداري في أحد المؤسسات االقتصادية، الجدير ومن األمثلة 

، األمر الذي والمسؤوليات لتفاصيل وآليات العمولدى قيام لجنة التحقيق بعملها تفاجأت بعدم وجود دليل إجراءات يوضح 
 تهاد أي بما يحتمل الصواب والخطأ، فقد تسبب هذا األمر فيا بالعمل بناًء على االجو يقوم جعل اإلداريين في المؤسسة

 استنزاف م قدرات الحكومة المالية، وحال دون وجود أدلة إثبات على سوء النية وأعاق محاسبة القائمينب وجود اشتباه
 . المسؤولين عن هذا العمل

لتي زلنا نفتقدها في العمل الحكومي، وا تي الخالصة القول أن أدلة اإلجراءات تعتبر من المرتكزات األساسية للحوكمة الو 
معلومات هي استخدام تكنولوجيا اللذلك ومن أفضل الوسائل المستخدمة عالميًا بها، البد من صيغة إلزامية تفرض االلتزام 

 النظم المعلوماتية في إطار حوكمة العمليات اإلدارية.و 
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 الفلسطيني استخدامات تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام 302
 

 التكنولوجيا والنظم المعلوماتية في القطاع العام الفلسطيني وفق المنظور العالميواقع    30201
 مؤشرات فلسطين المتحققة بالنسبة للخدماتلألمم المتحدة للمنطقة العربية  مؤشرات منظمة االسكوا التابعة ظهرت  

 ]11[ (1212)بوابة بيانات االسكوا،  (1)جدول رقم  الحكومية االلكترونية والنقالة كما يلي
 

 : مؤشرات منظمة اإلسكوا الخاصة بفلسطين حول الخدمات اإللكترونية1جدول رقم 
 البلد المؤشر نسبة/ عدد 2.12 .2.2
 فلسطين عدد الخدمات المقيمة عدد 6.00 12.00
 فلسطين عدد الخدمات المتاحة عدد 22.00 38.00
 فلسطين التزويد بالبيانات المفتوحة نسبة مئوية 50.00 27.37
 فلسطين 1212للعام  GEMSقيمة المؤشر  نسبة مئوية 14.66 13.93
 فلسطين استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها نسبة مئوية 33.77 13.33
 فلسطين الجمهور إلىالوصول  نسبة مئوية 64.25 18.71

 
   فلسطينفي المعلومات  كنولوجياتل وطنيةال مؤشراتال 30202

المســـوحات حول القطاع  1212الصـــادرة خالل العام  1212هرت بيانات الجهاز المركزي لإلحصـــاء الفلســـطيني للعام أظ
 ما يلي:نذكر منها التكنولوجي 

  مليون اشــــتراك، كما بلغ  1.1 إلىلتصــــل  1212ارتفاع اشــــتراكات االتصــــاالت الخلوية في فلســــطين مع نهاية العام
 .من السكان 122هاتف نقال لكل  11 معدل انتشار الهاتف النقال

 وصل إجمالي عدد مشتركي االنترنت فائق السرعة ADSL ألف مشترك 161حوالي  إلىفلسطين  في. 
 22%  نقال واحد على األقلمن األسر في فلسطين لديها خط هاتف. 
  ادل أســـــرة وهو ما يع  111,121حاســـــوب )حاســـــوب مكتبي أو محمول أو لوحي( بلغ عدد األســـــر التي لديها جهاز

 .من األسر في فلسطين %11نسبة 
 ( ســـــــــنة وملتحقين حاليًا في التعليم ويتوفر لديها خدمة االنتر 12-12بلغت نســـــــــبة األســـــــــر التي لديها أطفال )ي نت ف

في التعليم  ( ســنة وملتحقين حالياً 11-11فراد )بينما بلغت نســبة األســر التي لديها أ. في فلسـطين %16المنزل بلغت 
   .في فلسطين %21ولديها خدمة االنترنت في المنزل بلغت 

  16سنة النسبة األعلى لمن يستخدمون االنترنت حيث بلغت  12-11يشكل الشباب من الفئة العمرية%. 



                                 لشفافية والعدالة والكفاءة        واالحوكمة االلكترونية وسيلة أساسية لتعزيز النزاهة  صفحة  |  21

ستخدامات النسبة جيدة من الوعي التكنولوجي لدى األفراد خاصة فئة الشباب، األمر الذي يهيئ لالنتقال ل المؤشرات تظهرو 
سواء  التي يفرضها على تكنولوجيا المعلوماتمعيقات االحتالل عات المختلفة، بالرغم من استمرار التكنولوجية في القطا

 في قطاع غزة.2G في الضفة  1Gالترددات حيث الزالت و  فرض قيود على استخدام الطيف الكهرومغناطيسيمن ناحية 
نها م االحتالل ميستخد، الفلسطيني ميجا هيرتز للطيف الكهرومغناطيسي 62االتحاد الدولي لالتصاالت  خصصحيث 
األجهزة  بإدخال بعض ال يسمح االحتاللأيضًا و  .ويعتبر ذلك غير كاف   كاملة، ميجا فقط لفلسطين 12أعطى و ميجا،  12

في تتوفر  نولوجي في القطاعين العام والخاص. ومع ذلكالتي تساهم برفع كفاءة العمل التكالمتطورة والتقنيات التكنولوجية 
القاعدة التكنولوجية التي يمكن البناء عليها إلدخال النظم التكنولوجية المتنوعة التي تساهم في مجال حوكمة فلسطين 

 القطاع العام.
  

 التجربة الفلسطينية استخدام تكنولوجيا المعلومات في 30203
  12[(1212، /م.و/م.أ(1/21/11قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم )) العامة اإلدارةعنقود تكنولوجيا المعلومات و[   

كومية، تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الح إلىكجهد حكومي يهدف العـامـة،  اإلدارةو  المعلومـات تكنولوجيـابعنقود التفكير  جـاء
وتســـريع اإلجراءات والترابط البيني بين المؤســـســـات الحكومية، وتحســـين بيئة األعمال لتشـــجيع وتحفيز االســـتثمار، ومواكبة 

الصـــــــــــــناعة ية كنتاجالثورة الصـــــــــــــنـاعية الرابعة، وما يترتب على ذلك من أهمية إدما  التكنولوجيا الرقمية في القطاعات اإل
قعًا مختلفًا، وافلســــــــــــطين واحدة من الدول التي تعايش ف الزراعة إلبداع منتجات ذات قيمة عالية تنافس المنتجات العالمية.و 

 ا أنظمة تحكم وســــــيطرة تعســــــفّية، وقيودًا على تدفق الســــــلع والبضــــــائعهيفرض عليتقع تحت احتالل اســــــتعماري  نظرًا ألنها
د من قدرتال األراضــــيمن  %12ا في أكثر من هعلى مواردوحركة األفراد، ويســــيطر والمواد الخام   هامحتلة، األمر الذي يح 

وجيا على" وثيقة عنقود تكنول الفلســـــــــــــطيني صـــــــــــــادق مجلس الوزراءعليه و التنمية. عيق عملية ا، ويهـللســـــــــــــيطرة على موارد
ة ألهداف االســـتراتيجيا تحقيقو االقتصـــاد الرقمي  توجه نحولليرمي الذي  ،11/11/1212العامة" بتاريخ  اإلدارةالمعلومات 

   .(1)في الشكل رقم 
الستغالل أمثل لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بما يخدم االقتصاد  ecosystemبناء وتعزيز بيئة عمل م مّكنة  .1

 أقصى درجة ممكنة. إلىالرقمي الفلسطيني 
ن العامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطني اإلدارةالتكنولوجيا و ربط وموائمة وتنســــــــــــيق الجهود الحكومية لتطوير قطاع  .1

 والشركات والمؤسسات لتسهيل الحصول على الخدمة بكفاءة عالية.
إعطاء األولوية للمجاالت التطويرية الضرورية وتحويلها لتدخالت كبرى وفق استراتيجية الحكومة بما في ذلك زيادة  .1

لمعلومات واالتصاالت من الكفاءات الفلسطينية وخريجي الجامعات والمعاهد في عدد العاملين في قطاع تكنولوجيا ا
 التخصصات ذات العالقة للحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لألسر الفلسطينية.
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 [12]نحو االقتصاد الرقمي  –األهداف االستراتيجية لعنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة  :(1شكل رقم )

 
  الخدمات الحكومية اإللكترونيةمنظومة 

عنقود ي لالهدف االستراتيجي الثانالمبادرات التي انبثقت عن أهم تعتبر منظومة الخدمات الحكومية االلكترونية واحدة من 
قاء بالخدمات االرت إلىبشكل رئيسي  "حكومتي"منظومة الخدمات الحكومية االلكترونية تهدف العامة، و  اإلدارةالتكنولوجيا و 

الحكومية من خالل أتمتة المعامالت الحكومية وربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بطريقة تضمن التدفق السلس 
تطور التكنولوجي آمنة بطريقة تتماشى والمتنوعة و  للمعامالت وتجهيزها بأفضل الطرق وأسرعها، وتوفير قنوات دفع الكترونية

على عدة أدوار تبادلية ضمن مستويات مختلفة وهي الدور التشغيلي، دور البنية التحتية، دور ضمان بناًء  ،في العالم
/م.و/م.ا( لعام 11/21/11قرار مجلس الوزراء رقم ) إلىجاءت استنادًا  وهي. مسؤوليات للجهات المساندةالجودة، وهناك 

دارة والذي حدد أدوار الجهات الحكوم 11/1/1211الصادر بتاريخ  1211 ية الرئيسية في إدارة المنظومة لضمان تشغيل وا 
أوكل لمجلس الوزراء دور الضامن لديمومة واستمرارية عمل حيث  (1الشكل رقم (، المنظومة بطريقة ناجحة ومستدامة

لها.  واإلطار المرجعيلتنفيذ التشريعات واالجراءات التي تحكم عملها من خالل متابعاته  والضامن لجودتها المنظومة
كنولوجيا وزارة االتصاالت وتكلفت وأوكل لوزارة المالية مهمة اإلشراف على إدارة وتشغيل المنظومة بكافة مكوناتها، بينما 

  .إدارة البنية التحتية المعلوماتية للمنظومة بما في ذلك مركز البيانات وأمن المعلوماتبالمعلومات 
 ة للدفعو"السياسة المالي حوكمة منظومة الخدمات الحكومية االلكترونية"على وثيقتي " الفلسطيني صادق مجلس الوزراءو 

ي بحد ذاته خطوة استباقية فإصدار وثيقة حوكمة منظومة الخدمات الحكومية التكنولوجية  يعتبرحيث  "1]6[ي اإللكترون
فها به دول كثيرة بالرغم من توظيعمل ولم ت دول العالم،حوكمة تكنولوجيا المعلومات التي بدأ العمل عليها حديثًا في 
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طالق أول عشر خدمات إقريباً  في فلسطين سيتمو لتكنولوجيا المعلومات في خدماتها الحكومية الكترونياً ورقمياً منذ سنوات. 
مهمة تبر تجربة عوهذا اإلنجاز ببساطته ي بعها باقي الخدمات بصورة تدريجية،تيقبل نهاية هذا العام، على أن  إلكترونية
لتحول الرقمي لمقدمة يعتبر وهو  ،معيقات اإلحتاللتتحدى وهي فلسطين لقصة نجاح بداية شكل وي ،دول العالمقياسًا ب

 . )AI )الذكاء االصطناعي تطبيقاتل يمهدعلى المستوى الحكومي ككل و 
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 [16] الخدمات الحكومية االلكترونية منظومةالبناء الهيكلي لتشغيل  :(2شكل رقم )

 
 0الفلسطيني عامفي القطاع ال تكنولوجيا المعلوماتتوظيف منهجية  30204

تبارات كل ة ممنهجة وانما يخضع العيتم بطريق منذ سنوات لكنه لم توظيف تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي يتم
تصور من ضو كامل متتنظيم هذا القطاع بشكل لفي فلسطين حيث نحتا   ،وللموازنات من المشاريع على حده، مؤسسة
اجة م لحة حلك هنالذا، والمعدات التكنولوجية. والبرامج خطوات مدروسة نظرًا للتكلفة الباهظة لنظم المعلومات وب مركزي

اري، ثمار األمثل لها في العمل اإلدتبما يحقق االس لحوكمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية
 .حياتمن قبل من يمتلك الصال وينظم استخداماتهاالحكومية،  ويمنع استنزاف الموارد، توظيفها بشكل صحيحويضمن 

ي فبالمنظومة التكنولوجية في البالد بشكل متوازن ليضع فلسطين بصورة تدريجية ات المتعلقة يؤدي لتوحيد القرار  ذاوه
 وفق ما يلي:  تبدأ بخطواتفي هذا المسار والطريق . المنافسة ضمن الخارطة التكنولوجية العالمية
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 لتشريعات القانونيةاأواًل: 
مات كعلم تكنولوجيا المعلو حيث أن وجود  حوكمة تكنولوجيا المعلوماتاألساسية ل عناصرالأهم طار القانوني أحد اإل يعتبر

ة تفي بتنظيم القوانين الحاليإذ لم تعد  ،قد أثر على القوانين التي تحكم العمل اإلداري التقليدي لعمل اإلداريلجديد ودخوله 
  المسؤوليات.لعمل و ام قواعد نتقال والتحول في طرق العمل ووسائلها الحديثة من حماية لحقوق األفراد وتنظيما يتطلبه اال

 المنها ، ابقةسمن حقب زال هناك العديد من القوانين القديمة فلسطين تحتا  إلعادة تحديث المنظومة التشريعية حيث ال
ت التي تحكم تشريعايستدعي إعادة النظر في ال متطلبات الحالية. وهو مالب لتعد تستجلم  زالت سارية المفعول ولكنها

الحكومية  وفاعلية المؤسساتية إنتاجاالصالحات القانونية واإلدارية والسياسات المرتبطة بمن وتطوير حزمة  ،العمل اإلداري
. اهشمل القوانين واألنظمة مثل قانون الخدمة المدنية وملحقاته، وقوانين وأنظمة الخدمات الحكومية ورسومهذا يوموظفيها و 
  .العامة اإلدارةقود التكنولوجيا و وثيقة عنهدف االستراتيجي الخامس في في ال وردوهذا ما 

 [16] وثيقة حوكمة منظومة الخدمات الحكومية اإللكترونيةمن خالل في هذا اإلطار فعليًا تم البدء  هنشير إلى أنهنا و 
توضيح األسس واالجراءات و حوكمة عمل منظومة الخدمات الحكومية اإللكترونية من حيث التشغيل  تركز علىالتي 

ذلك وفقًا و  بما يحقق األهداف المرجوة منهاالمعتمدة داخل المنظومة للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بعملها 
ل وأشكال عالقات االتصال والتواصل فيما بين مكوناتها لخلق بيئة عم، لألدوار والمسؤوليات والحقوق التي حددتها الوثيقة

ساتها اوثيقة السياسة المالية للدفع االلكتروني التي جاءت لتؤطر العمل وفق رؤية الحكومة وسيكذلك و   صحية ومتماسكة.
لالنتقال المرحلي واألساسي لجميع األطراف لعملية الربط المركزية المتكاملة بين أجزاء المنظومة وكذلك مع  تمهيداً المالية 

 .[16]دارة تحصيالت الوزارات ومراكز المسؤولية وكافة البنوك العاملة ومقدمي خدمات الدفع إلسلطة النقد 
تنظم هذا ل طار قانوني لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلوماتوجود إهو في حوكمة تكنولوجيا المعلومات  األمر األهم،لكن و  

 ،إدارات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية حوكمة عمل البد منوكذلك  ،للرقابة عليهو القطاع بشكل كامل 
البرامج ي ماهتحديد من يتخذ القرار ولماذا؟ و ، لتنظم عملها وتراقب عليها موحدةخاصة  بحيث تسير ضمن أطر قانونية

  واألنظمة المستخدمة والمسموحة والممنوعة، وأين يمكن أن تدخل هذه التكنولوجيا؟ وما هي حدودها؟ وكيف تعمل؟ 
 السياسات واإلجراءاتثانيًا: 

لق بأمن ما يتعبالبد أن تتوفر السياسات المتعلقة بعمل تكنولوجيا المعلومات في كل مؤسسات القطاع العام خاصة 
 ات الشاملدليل اإلجراء. كذلك البد من وضع الكثير وغيرها المعلومات، وسياسة إدارة الحدث، وسياسة التعافي من الكوارث

 الذي يوضح كامل عمليات الدعم الفني والتقني والمسؤوليات المرتبطة فيه.عام و لعمل تكنولوجيا المعلومات في القطاع ال
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  في القطاع العام الفلسطيني قياس أثر توظيف تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتيةثالثًا: 
الحكومي  داءقد أثر إيجابًا على األ الشك أن توظيف تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية في المؤسسات الحكومية

ذا األثر،  لتقييم هحالية دراسات  ال تتوفر لكنوقلل الكثير من األخطاء في العمل الحكومي وعزز حوكمة القطاع العام. و 
وغير  ،هجةبطريقة غير ممن، كما أنه يتم أو الشامل وال يمكن وصفه بالدقيقوهو يتم بشكل جزئي في بعض المؤسسات 

الصحيح  التوظيفضمان دون أسس واضحة، وهو ما ينعكس سلبًا على و بشكل منفرد  باجتهادهافكل مؤسسة تعمل  ةمنظم
تكنولوجيا المن االستثمار في  هي مرحلة مهمة لدراسة مقدار الجدوى المتحققةالتقييم  مرحلةإن . لتكنولوجيا المعلومات

المؤسسي  اءبنتطويرية تدعم الخطط  لمعالجة الفجوات ووضع والخرو  بتوصياتفي تحسين األداء  يةوالنظم المعلومات
 IT governance)نموذ  نضج حوكمة نظم المعلوماتما يسمى تتم عملية التقييم من خالل و  الحكم الرشيد. إلى وصوالً 

maturity )قياس أثر توظيف تكنولوجيا  يمكن أن يتمو  ]11[( 1211، )عيشوش النضج التنظيمي ةلتقييم النمو ودرج
 عبر ما يلي:المعلومات والنظم المعلوماتية 

 والنظم المعلوماتية على المؤسسةقياس األداء الحكومي بعد إدخال تكنولوجيا المعلومات  0أ
لمتعلقة ايتم قياس األداء الحكومي مقارنة بما كان قبل إدخال النظم المعلوماتية من خالل مجموعة من المعايير والمؤشرات 

 بقياس الجهد والوقت والمخرجات.
 (Benchmarkingالمقارنة مع الدول المجاورة ودول العالم) 0ب

ول األخرى باستخدام نفس المقاييس، وقياس مؤشرات ومقارنة النتائج مع ما هو موجود في الداليتم قياس األداء بموجب 
لتطويرية في بناء الخطط ا القياس يساعد حيث والمعلوماتيةمات التكنولوجيا والنظم البرمجية األثر المتحقق من استخدا

 .مستقبليةاألهداف ال إلىللوصول 
 (ISO,ETSI, PCIاعتماد المعايير الدولية مثل ) 0ت

تعتبر المعايير الدولية مقياساً محايداً متوازناً في تقييم األداء في تطبيقات أنظمة المعلومات، من خالل اتباع وتنفيذ المعايير 
ر يفو الداخلية وتحسين عمليات البرمجة، وتأمين جودة البرمجيات، وتوذلك بما يحسن العمليات ، المعتمدة دولياً و  الم ثلى

 األمان في األنظمة.
 موظفي القطاع العام رضاقياس  0ث

ظمة، هو قياس رضا الموظفين عن األنفي المؤسسات الحكومية أدوات القياس ألثر توظيف تكنولوجيا المعلومات من ضمن 
ًا سلبأتمتة العمليات في المؤسسات قد تؤثر  أن إلى أشارت[19] (McMahan & others, 1997ة )فبالرغم من أن دراس

يمكن  الموظفبرأي تصميم نظم المعلومات دون اهتمام كبير  أن ا ذكرت كذلكهأنعلى الحافزية لدى الموظفين للعمل، إال 
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 ةم المعلوماتيظمتكاملة ومستمرة تتعلق بداية بدراسة تصميم النفهي بالتالي عملية  ،كبير من فوائد النظام لبشكيقلل أن 
  وهكذا. اثم تحسينه ا، ثم تقييم أثرهطبيقهاهذه العمليات، ثم تقائمين على للعمل بالتنسيق مع ال ةالمناسب

 
 نتائج والتوصيات ال .40

ض جيا في حوكمة القطاع العام وعر ومقوماتها في القطاع العام وأثر استخدامات التكنولو حول الحوكمة ناًء على ما تقدم ب
ة من ورد هنا مجموعن، الحالة الفلسطينيةوتقديم ما تم إنجازه في جارب الدول األخرى وكيف أنجزت قصص نجاحها، ت
  .لحوكمة القطاع الحكومي نظم المعلوماتو ستخدام التكنولوجيا ال يفلسطينصناعة نموذ  الكفيلة بتوصيات ال
 

 أواًل: بناء مقومات الحوكمة في القطاع الحكومي الفلسطيني
 لي:والتي تتمثل بما ي يةفلسطينالمؤسسات الالتي تفتقر إليها دارية جميع محاور مقومات الحوكمة اإل العمل على

وتطوير البناء المؤسسي تكون قائمة على الشفافية واعتماد نظام للرقابة والتوجيه  اإلدارةتبني أساليب جديدة في  .أ
 والمسائلة على المستوى المؤسسي.  

ت ت بين سير العمليا في كل المؤسسات الحكومية صياغة أدلة إجرائية واضحة وفق المعايير العالميةإلزام  .ب
ما يضمن مأسسة العمل في الدوائر الحكومية ويوفر خطط التفصيلية ضمن المهام والمسؤوليات الم قرة قانونًا ب

 االستجابة السريعة في حاالت الضرورة، ويساعد على بناء الخطط اإلجرائية التطويرية للعمل.
ضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذلك عبر تكريس الحوكمة االلكترونية، وقياس  .ت

 ة هذه الخدمات.رضا المواطنين عن جود
داريًا وتوعيتهم وتعزيز انتمائهم وتفانيهم في العمل. .ث  بناء برامج تدريبية لتنمية قدرات األفراد مهنيًا وا 
 لحوكمة.كفاءة الضمان االستثمار األمثل للموارد المتاحة تفعيل أواصل الشراكة مع القطاعات األخرى لتحقيق   . 
وع يتم تخزينها بطريقة مدروسة وفق معايير معتمدة بحيث وتسهل الرجاعتماد برامج توثيق م عرفة ومحوسبة بحيث  .ح

 .إليها واالستفادة منها، وبما يمنع التعارض والتكرار في العمل وزيادة الجهد والتكلفة

 تحت مظلة عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة فلسطين األعمال التكنولوجية في بناء منظومة ثانيًا: 
األموال وضياع الوقت و  هاأو الخاص يسبب ضياع العام من القطاع التكنولوجية والجهود التي تبذلشرذمة المشاريع إن 

النهوض الخاصة بشملت وثيقة عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة جميع المحاور حيث اف اإلنجازات، ضعوتكرار األعمال وا  
 .بتكنولوجيا المعلومات في فلسطين
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 لى المواردوالحفاظ علضمان التوظيف واالستثمار األمثل لتكنولوجيا المعلومات قطاع تكنولوجيا المعلومات حوكمة ثالثًا: 
شكل لتنظم هذا القطاع ب تكنولوجيا المعلوماتقطاع تنظيم ب خاصةالتشريعات من مة منظو  ويتم ذلك من خالل استحداث

ات المتابعة مع اإلدار خطط من مستوى آلخر، وترسم له المتدر  لمراحل التحول ويؤسس لرقابة عليه، يمكن من اكامل 
العامة لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، لتضمن تطويرها بشكل متناغم بين كل المؤسسات للحفاظ على 

يع العادل ضمن التوز هذا يمستوى واحد للتكنولوجيا في البالد وهو ما ينعكس على مستوى األداء الحكومي بشكل عام. و 
للموازنات المخصصة للنظم والمعدات والبرمجيات بطريقة مدروسة وفق االحتياجات الالزمة للمؤسسات الحكومية، إذ أن 

تاحة الفرصة لوجود ثغرات في قياس األداء  يؤدي الى تكنولوجيا المعلوماتلحوكمة عدم وجود  استنزاف لموارد الدولة وا 
الحوكمة الجيدة لتكنولوجيا المعلومات هي النظام  فإن ISO/ IEC 38500(2008"حسب ماجاء في معيار ) الحكومي.

من خالله يتم التوجيه والرقابة على االستخدام الحالي والمستقبلي لتكنولوجيا المعلومات لدعم المنظمة والرقابة يتم الذي 
 ةالمؤسسل دام تكنولوجيا المعلومات داخعلى هذا االستخدام لتحقيق الخطط ويتضمن أيضًا االستراتيجية والسياسات الستخ

(Iso.org)]27[. 
 في القطاع الحكوميوأثره نجاح استخدام التكنولوجيا والنظم العملوماتية دى دوري لمالقياس ال رابعًا:

دام نجاح استخ البد من قياس ،لعمل اإلداريلإلدخال تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية بعد اتخاذ كل ما يلزم 
e, Delon) ديلون ومكليان "حددت دراسة وتأثيره في تطوير العمل. والنظم المعلوماتية في القطاع الحكوميالتكنولوجيا 

1992  &Mclean)]20[ جودة  ،نجاح نظم المعلومات: جودة النظامستة أبعاد رئيسية لتصنيف المقاييس المختلفة ل
ذه نموذ  نجاح تكون فيه هفردي، واألثر التنظيمي. لقد طور اإلثنان ، األثر اللمعلومات، االستخدام، رضا المستخدما

 . ]81[(1222" )غانم، الفئات مترابطة لتشكيل بناء العملية

 
 نموذج )ديلون ومكليان((: 3شكل رقم )

 

إغفال قياس رضا الموظفين عن إدخال األنظمة على العمل الحكومي مع التركيز على دور ال يجب  في هذا الصدد و 
فرصة تتاح  أن توفير هذه النظم هوحيث العليا في المؤسسات في تهيئة الموظفين قبل تصميم النظم المعلوماتية  اإلدارة

 . لهم للتفرغ لمهام أكثر أهمية في العمل واإلبداع
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 استخدام تكنولوجيا المعلومات تطوير و لتعليم وتدريب الكوادر البشرية التوسع ب خامسًا:
القطاع دعم يو  يعد أفضل استثمار حقيقي من أجل المستقبل ةالتكنولوجيوالتدريب المستمر للعاملين في المجاالت التعليم 

 ،شكل صحيحبالمعرفة باستخدامات التكنولوجيا وكيفية توظيفها في العمل الكفاءة و الذين يمتلكون متخصصين البالحكومي 
 بداع وتطوير العمل الحكومي.واإلاالبتكار  تحفيز يساعد علىو 
 

  تأطير مستوى التكنولوجيا في فلسطين ضمن المقاييس العالمية سادسًا:
إللتزام بهذه ا، فإن المعروفة المقاييس العالميةبغض النظر عن الدرجة التي يمكن أن تحققها فلسطين وفق المؤشرات و 

تثبيت لتنطلق منه  الذيخط األساس لفلسطين يشكل ووضع وتنفيذ خطط العمل وفقها  المؤشرات والمقاييس وتعريفها محلياً 
لتقارير الدولية ادولة أن يشار لها في ها للمقومات ستعيدواًل لفلسطين وهي تلم يعد مقبحيث ، الخارطة العالمية وجودها على
 ميز.أهم الثروات وهو رأسمال البشري المت، خاصة مع امتالكها أو أن اليكون لها وجود في التقارير الدولية )بدون بيانات(

 
 الخاتمة .50

مبادئ رجمة لتهو بالمحصلة وبمضمونه ومرتكزاته ت والنظم المعلوماتية باستخدام تكنولوجيا المعلوماإن مفهوم الحوكمة 
ط تتمثل في تشريعات وسياسات وضوابوتطورها وسائل تحفظها يمكن تكريسها من خالل بأدوات تكنولوجية أخالقية 

ا التوظيف الصحيح لتكنولوجييعني ، والذي "األخالق االلكترونية" وهو المصطلح الذي يسمىوأدلة اإلجراءات وغيره0 
وكمة للحمؤسسات القطاع العام0 ولكن الشك أن األدوات المساعدة في  الحوكمة بما يمّكن المعلومات والنظم المعلوماتية

نما مكن أن تبني المفاهيم األخالقية وحدها ال ي زرع و  هي عملية تراكمية في إدارة التغيير والتوجيه في طرق التفكيروا 
ة تكاملية 0 فهي دور وما بعده رسي ويستمر حتى التعليم الجامعيدن التعليم الميأتي بدايًة م االنتماء لدى األفراد وهذا

تميز التي ت اختيار القياداتهذا الغرس من خالل  إنتاجالدور األكبر في وال شك أن الحكومة يقع على عاتقها  مترابطة
من  إلبداعيةالطاقات اكذلك االستثمار في و  ،عكس هذه الثقافة على باقي المستويات الوظيفية في المؤسسةلت بالنزاهة

 وتحفيزها ماديًا ومعنويًا للحفاظ عليها في القطاع الحكومي0  الموظفين خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
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