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 : الملخص

األردن، ويوضح البحث مفهوم الحكومة يهدف هذا البحث الى توضيح دور ارشفة الملفات ودورها في تعزيز األداء المؤسسي للبلديات في  
االلكترونية والمرتكزات التي تستند عليها وبيان ابرز خصائصها ومستوياتها وأدواتها ومقوماتها، إضافة الى ذلك أوضحت الدراسة مؤشرات 

لتقديم الخدمات األفضل واألسرع ومدلوالت الحكومة االلكترونية )األتمتة واألرشفة(. وبيان دور الحكومة االلكترونية في تحديث البلديات  
 وبطرق أمنه وسهلة.

  :المقدمة

عصرنا الحالي بحاجة الى مواكبته بشكل سريع وحضاري، كما ان الحاجة الى التحول الى البلديات االلكترونية امر ضروري في وقتنا 
تي بحاجة الى تقديم اضافات نوعية للبلديات في  الحالي لالنطالق نحو التنمية المستدامة والكف عن التركيز على النواحي التقليدية وال

مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث ترفع من اداء البلديات، كما ان التكنولوجيا الحديثة تساهم في رضا المواطن من خالل تقديم الخدمات 
 .بوقت وجهد اقل

ل شيء، وشهد قطاع التكنولوجيا ثورة هائلة بكل المهامات كما ان البلدية االلكترونية في عالمنا اليوم حيث التطبيقات الحديثة قد طالت ك
الذين اصبحوا يحبذون تلقي  المدني،  المجتمع  الملحة من جهة المواطنين وقطاعات مؤسسات  الحاجة  والوظائف، واالهمية تنبع من 

بة الطلبات ودفع الرسوم، تقي المواطنين  الخدمة وطلب المعلومة عبر وسيلة اتصال تقنية يعلمونها ويألفونها تخفف عليهم عناء التنقل وكتا
الروتين والبيروقراطية االدارية والتي لم تتناسب وادوات عصر الديجتال من جهة، ومن جهة اخرى فان البلدية االلكترونية مطلب ملح  

 .من خالل ما توفره من مزايا وايجابيات، ومن خاللها يتم تجاوز سلبيات البيروقراطية واالدارة التقليدية

يستند االهتمام بآليات التحول من البلديات التقليدية الى االلكترونية الى حدة المشكالت الناجمة عن ضعف القدرات المحلية للبلديات 
التقليدية والتي انعكست سلبًا على تنمية المجتمعات المحلية، حيث اصبحت البلديات التقليدية تركز فقط على تقديم الخدمات وقد ال  

انا الى تقديمها نظرا لضعف االمكانيات البشرية والمادية نتيجة عدم التطور في استخدام اليات وادوات جديدة تساعدها على تستطيع احي
 .النهوض بشكل شامل

ابة ويبرز دور البلديات االلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة من خالل المهام التي تقوم به البلديات في مجال التخطيط والتوجيه والرق 
وفقا للصالحيات الممنوحة لها، حيث تستطيع من خالل تفاعل وتداخل شركاء التنمية المحلية وقيامهم بالمشاريع االقتصادية واالجتماعية  

 .والبيئية بناء على االستراتيجيات والخطط التنموية المعدة سلفا لتحقيق تطلعات المجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل

نية تساهم في اشراك القطاع الخاص في العملية التنموية على اساس المشاركة الفاعلة والحيوية، وايضًا تساهم البلديات والبلديات االلكترو 
تطلعاتهم   يالئم  بشكل  المحلية  للمنطقة  االستراتيجية  الخطة  وضع  في  والمواطنين  المدني  المجتمع  مؤسسات  اشراك  في  االلكترونية 

 .واحتياجاتهم

البلديات من خالل التقدم العلمي والتكنولوجي الى تحقيق التنمية المحلية بكافة اشكالها كالتنمية االقتصادية والتي ُتعزز المناخ تسعى  
فئات  لجميع  لتوفير نوعية حياة افضل  المتاحة بشكل صحيح  المحلية  الموارد  المحلي واستغالل  االقتصاد  تنمية  االستثماري وترسيخ 

 .مكين فئات الشباب والنساء وذوي االحتياجات الخاصةالمجتمع المحلي وت
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 دور البلديات في تحسين خدماتها 

تسعى البلديات بشكل عام ضمن صالحياتها وحدود مناطقها الى تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث ُتقدم 
و ببعضها الى متعهدين او مقاولين كما يحق لها ان تعطي امتيازات الخدمات مباشرة بواسطة موظفيها ومستخدميها، او ان تعهد بها ا 

 .الشخاص او شركات لتقوم ببعض هذه الخدمات وتوفيرها للمواطنين

ام تنبع اهمية هيئات الحكم المحلي من الخدمات التي تقدمها بكافة اشكالها حيث ُتعتبر العين الساهرة لخدمة المواطنين، لما ُتقدمه من مه
ة التحتية مثل )كهرباء، ومياه، وصرف صحي( وطرق وارصفة وانشاء شبكات وحدائق ومنتزهات ومطاعم ومحالت ومراقبة في البني

له  الباعة وانشاء مواقف ومراقبة االوزان ومراقبة االعالنات وترميم الشوارع والزراعة ومراقبة االبنية وتنفيذ سياسات الحكم المحلي لما  
 .مصلحة عليا للمواطنين

يك عن االدوار االخرى التي تهم التخطيط والبناء والتنظيم حيث تقوم بدور اساسي في اعداد مخططات هيكلية تخدم االهداف الوطنية ناه
نولوجية مع مراعاة القوانين المحلية، وهذه االمور كلها تقوم بها البلديات سواء اكانت بلدية تقليدية ام بلدية استطاعت استخدام االنظمة التك

 .يثةالحد

لكن متطلبات المرحلة الراهنة تتطلب من البلديات ان تتخطى عملها التقليدي في نطاق الخدمات الى مجال اوسع نحو العمل التنموي، 
ر والذي يتطلب تطوير البلديات الى الكترونية وتاهيل القيادات المحلية في مجاالت االدارة التنموية المعاصرة والتخطيط التنموي، والتحر 

مجال االقتصادي والثقافي واالجتماعي والصحي والبيئي من القيود والمعوقات، والتعاون المشترك بين البلديات، والعمل على استخدام  في ال
التركيز على تقديم الخدمات الى بلديات قادرة على احداث تنمية حقيقية تساعد في تنمية االقتصاد   آليات جديدة تحول البلديات من 

 .لى اقتصاد مقاوم ليصبح لبنة اساسية نحو التطورالمحلي والوصول ا

معظم البلديات تقدم خدماتها عبر الوسائل التقليدية بزيارة مركز خدمة الجمهور والتنقل من دائرة الى اخرى وقد تأخذ وقت طويل لتقديم 
 الى العمل التنموي   الخدمة للمواطن وهذه الوسائل القديمة ال تستطيع تطوير البلديات من حيث الخدمات او التحول

 االرشفة االلكترونية 

  األرشفة اإللكترونية هي »عملية استخدام الجهات التي ستدخل في نطاق الدراسة لتقنيات المعلومات الحديثة، المادية والمنطقية من أجهزة 
األ بها  تقوم  التي كانت  المهام  للقيام بجميع  وملحقاتها،  االتصاالت  لزيادة الحاسبات وبرمجياتها، وتقنيات  ذلك  التقليدية وأكثر،  رشفة 

 السيطرة على الوثائق وتحسين وسائل إدارتها من خالل أسس التنظيم المعلوماتي. 

أحيانًا يتم الخلط بين مصطلحي األرشيف اإللكتروني والمستندات الرقمية. على سبيل المثال، »المستند الرقمي« هو نص تم إنشاؤه 
لكن ال يتم تنظيم البيانات به داخل جدول. كانت للتطورات التي طرأت على تكنولوجيا المعلومات  باستخدام برامج معالجة النصوص، و 

واالتصاالت في الثمانينات والتسعينات أثر كبير على تطبيقات نظم المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة؛ فبعد ظهور الشبكات 
تمته في المؤسسات العامه والخاصة مرحلة أعمق وأشمل من المراحل السابقه المحلية وشبكات اإلنترنت واإلنترانت دخلت تطبيقات األ

 .جميعها
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وكان لتكامل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشبكات السريعه تأثير كبير على طرق إنشاء السجالت اإللكترونية وسهولة نقل 
اإلنترنت   نقطة متصلة بشبكة  أية  إلى  تقنيا معالجة ونقل جميع الرسائل والوثائق والبرمجيات  أمكن  العالم؛ وبذلك  أي مكان من  في 

المعلومات المطلوبه في جميع أقسام المؤسسات الرسمية والخاصة المتباعدة جغرافيا؛ تماما كما لو أن موظفي المؤسسة يعملون في مبنى 
ذا ظهر اهتمام األرشيفيين بحفظ واسترجاع هذه واحد دون أن يخسروا أية ميزه من سهولة استخدام الوثائق الورقيه أو مصداقيتها: وهك

 .الوثائق الرسمية اإللكترونية التي تجرى ضمن بنية إلكترونية بحته، وفي جزء هام من هذه الحاالت دون استخدام الورق 

التقنى الهام؛ فقد انشأ ومع توجه المؤسسات نحو اعتماد السجالت االلكترونية كان ال بد للمؤسسات األرشيفية من مواكبة هذا التطور  
في أواسط السبعينات لجنة لألتمته أصدرت توجيهات إرشادية لتطوير المناهج التعليمية بما يكفل إدماج  ICA المجلس التقنى لألرشيف

   تأسست لجنة السجالت اإللكترونية في المجلس الدولى لألرشيف  1993دراسة تطبيقات األتمتة في المؤسسات األرشيفية. وفى عام  
ICA  ثم نشرتها بعد إقرارها رسميا لتصبح من الوثائق   1996، وقد أعدت هذه اللجنة ثالث دراسات طرحتها في ندوة استشارية عام

 المعتمدة لدى المجلس. 

 مراحل األرشفة اإللكترونية 

 تنقسم مراحل األرشفة اإللكترونية إلى مرحلتين أساسيتين

 اإللكترونية وتشمل أوال: مراحل التخطيط لألرشفة 

والمسح • الدراسة  اللون  مرحلة  تختلف حسب  التي  وأنواعها  وأشكالها  كميتها  وتحديد  رقمنتها  المزمع  الوثائق  في حصر  وتتمثل   :
 .الحجم/الجودة الورقية/

لبيانات األساسية : وتتمثل في تحديد األولويات لتحويل الوثائق من الورقية إلى اإللكترونية وإعداد قوائم تتضمن امرحلة التحليل •
 .للوثائق كتحديد أماكنها وعناوين تواجدها وحفظها ودرجة نشاطها...إلخ.وهو بمثابة الجرد الكامل للوثائق

: وتتمثل في وضع خطة لحفظ الوثائق: أي قواعد لمدد استبقائها أي مدة حفظها وتاريخ وتقرير مصيرها النهائي مرحلة بناء الخطة •
رحيلها. وكذلك تحديد نظام لتصنيف الوثائق أي بإسناد رموز تصنيفية لها ومكنز يحتوي على مصطلحات  وتحديد تاريخ إتالفها أو ت

 .موحدة ككلمات مفتاحية الستعمالها عند البحث واسترجاع الوثيقة
المختصة بالتصرف اإللكترونى في الوثائق والمنظومامرحلة اختيار البرمجيات • التجهيزات اآللية والبرمجيات  ت وقواعد : وتشمل 

 .البيانات الالزمة ووضع الحقول المناسبة واختيار أدوات البحث وإعداد التقارير المطلوبه...إلخ
 : وتتمثل في إعداد قواعد للبيانات التي ستتضمنها حفظ ومعالجة الوثائق اإللكترونية.مرحلة إعداد قواعد البيانات •

 ثانيا: المراحل التنفيذية لألرشفة اإللكترونية وتشمل:

 مرحلة تحضير الوثائق والملفات •
 مرحلة التصوير الضوئي •
 مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة •
 مرحلة الفهرسة  •
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 مرحلة إعداد الملفات  •
 مرحلة الحفظ والتخزين •
 مرحلة االطالع على األرشيف اإللكتروني  •
 مرحلة تحضير الوثائق والملفات •
 .استبعاد األوراق المكرره والتي لن يتم أرشفتها •
 .لوثائق القديمة يدويا حتى نستطيع تصويرها ضوئياتصوير بعض ا •
 .إزالة الدبابيس الموجودة على الوثائق •
 .فصل األوراق إلى مجموعات حسب الحجم أو التي تحتوي على ألوان أو التي تحتوي بيانات على الوجهين...إلخ •
 .وئيوضع عالمات مميزه على الوثائق وتسهيل عملية تجميعها كما كانت قبل التصوير الض •

 مرحلة التصوير الضوئي

تتم عملية التصوير الضوئي للوثائق التي تم تحضيرها سابقا بواسطة أجهزة المسح الضوئي المناسبة لحجم الوثيقة ووضوحها، وعملية  
اآللي. كما البد من التصوير الضوئي هي الخطوة األولى لتحويل الملفات الورقيه إلى ملفات إلكترونية يتم تخزينها على أجهزة الحاسب 

 التركيز على األجهزة المطلوبه للتخزين، نوع الملف اإللكتروني. استخدام خاصية ضغط الملفات، صالحيات اإلطالع والتغيير. 

 مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة 

أخر تكون مهمته هي مرحلة تتم بالتوازى مع عملية التصوير الضوئي حيث يقوم الموظف الذي يصور الملفات ضوئيا أو أي موظف  
مراقبة الجودة بالتدقيق على الملفات المصورة ضوئيا ومقارنتها باألصل للتأكد من وضوحها وجودتها وعدم ضياع أي معلومه قد تحتويها  

 الوثيقة.

 مرحلة الفهرسة 

ية ووصفية وتكشيف للوثائق هي مرحلة إدخال البيانات والفهارس المتعلقه بالملفات واألوراق التي يتم تصويرها وهي عملية فهرسة ماد
من أجل إقامة ربط بين البطاقة الفهرسية والملف المرافق لهذه الصورة وهذا بإعطاء كاشف وحيد يتم تدوينه على الوثيقة المرقمنه وعلى  

ه والذي يمكن بطاقة التكشيف. ويمكن أن يتم التكشيف يدويا أو آليًا؛ حيث أن التكشيف اليدوي هو عبارة عن تلخيص أو تحليل للوثيق
 .أن يتم بكشاف يحتوى على الكلمات الواصفات

أما التكشيف اآللي )األوتوماتيكي(: هي طريقة التكشيف األكثر استعماال حيث يتم استخالص كل المصطلحات وتشكيل كشاف عام مع 
معدة خصيصا للهيئة أو تكون  االستغناء عن كلمات أو أدوات الربط؛ ويمكن استعمال برمجيات في عملية التكشيف؛ إما أن تكون  

 برمجيات عامة.
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 مرحلة إعادة الملفات إلى أصولها 

وتتمثل هذه العملية في إعادة الملفات والوثائق التي كانت في طور التصوير الضوئي إلى بعضها وإلى أصولها التي كانت عليها قبل 
 .الرقمنه وذلك بإعادة تدبيسها بعد فكها من بعضها

 خزين مرحلة الحفظ والت

تتم مرحلة حفظ وخزن الوثائق في وسائط ودعائم مختلفه منها ذاكرة الحاسب نفسه ومنها األقراص الممغنطة والمدمجه وكذلك في النظم 
 المركزية وهي طريقة الحفظ االحتياطي.

وإنما لهدف أهم وهو تبليغ األرشيف إن رقمنة األرصدة األرشيفية وإنفاق المبالغ المالية والبشرية والتجهيزيه عليها ليس بغرض الحفظ فقط  
 للمستفيدين واالطالع عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

 عيوب األرشفة اإللكترونية 

على معلومات عن عدد محدود من العناصر لكنه ليس الحل األمثل لفهرسة    -المحفوظ داخل جدول   –قد يحتوي األرشيف اإللكتروني  
إدراج عدد كبير من الفئات )الحقول( في بعض األحوال للوصول للعناصر )السجالت( الجديدة   المعلومات. على سبيل المثال، حين يتم

يجب تكرار بيانات تم إدراجها بالفعل مما يتسبب في ما يسمى بالتكرار. لهذا السبب، يوجد أنظمة أخرى لتخزين البيانات تعرف بقواعد  
 البيانات. 

 من الذي يحتاج الى األرشفة االلكترونية:

 .سام ادارة الموارد البشرية والتي تحتوي على ملفات المنتسبيناق

 .دوائر االحوال الشخصية والجنسية والتي تحفظ معلومات وأوليات كافة المواطنين

المؤسسات المعنية بتسجيل االمالك والعقارات واالراضي الزراعية والتي تحفظ كم هائل من الوثائق الهامة والمتعلقة بملكية ومواصفات 
 .هذه العقارات باالضافة الى خرائطها والتي قد تقدر عمر البعض منها بأكثر من مائة سنة

 المؤسسات والشركات المعنية بالمشاريع الهندسية والتي تحفظ اضابير هذه المشاريع بما فيها الوثائق واالوراق

 .والخرائط المتعلقة بالمشروع

 .ة ويريدون حفظها من التلف والضياع واالحتفاظ بها في مكان آمناالفراد الذين لديهم ملفات ووثائق كثيرة وثمين

 من االمثلة الواردة اعاله يتبين لنا أن جميع القطاعات الحكومية والوزارات بال استثناء اضافة الى الشركات الغير الحكومية )الخاصة(.

 ظة على سالمة ملفاتهم ووثائقهم باختالف أنواعها.والمنظمات وبعض االفراد كلهم بحاجة الى االرشفة االلكترونية لضمان المحاف
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 اهداف االرشفة االلكترونية 

 .توفير المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية .1
 توفير نسخة احتياطية من الوثائق في حالة تعرض االصول للتلف والفقدان نتيجة ألية عوامل طبيعية أو بشرية مثل .2
 .الغبار، الحشرات الضارة، الحرائق، ضياع مستندات، سوء االستخدام، السرقة وغيرهاالرطوبة،  .3
 .تقليل الوقت المستهلك في البحث عن الملفات .4
 .سهولة استرجاع الوثائق المطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث، مع إمكانية وضع أكثر من صيغة بحث .5
 .سهولة تبادل الوثائق داخل اقسام المؤسسة .6
 .تاحة الوثائق لإلطالع عليها من قبل العديد من االشخاص في نفس الوقتإ .7
 .زيادة فعالية صالحيات اإلطالع على الوثائق .8

 االهداف االستراتيجية لألرشفة االلكترونية 

 .توفير الجهد والمال  .1
جغرافية مختلفة بأسهل وأسرع توفير الوقت وذلك من خالل سالسة تبادل الوثائق الكترونيا بين المؤسسات المختلفة وفي مناطق   .2

 الطرق.  
 مساعدة االدارة وصناع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة استنادا على المعلومات الصحيحة والحديثة  .3
 .الوصول الى إدارة بال أوراق والتي تؤدي بدورها الى بيئة خضراء .4
 .الطريق نحو الحكومة االلكترونية  .5

 البلدية االلكترونية 

االلكترونية بانها "نظام قائم على احداث تحول في الطريقة التي تعمل بها الهيئة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة من    ُتعرف البلدية
خالل االستخدام االمثل والفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف تحسين ادارة الخدمات وتوفيرها بشكل افضل للمستفيدين لتعزيز 

 ."لرشيدتحقيق مفاهيم الحكم ا

المحلي   المجتمع  خاللها  يعمل  تشاركية  تنموية  "عملية  هي  المحلية  التنمية  فمفهوم  التنمية،  على  فعال  اثر  لها  االلكترونية  البلديات 
والمؤسسات والقطاعات غير الحكومية بالشراكة من اجل خلق ظروف عمل افضل للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية  

 ."قادمةلالجيال ال

والبلدية االلكترونية نظام لتقديم العمل االداري باستخدام تطبيقات تقنية نظم المعلومات تساهم في ربط ادارات البلدية ببعضها البعض 
 .وتقديم الخدمات للمواطنين عن ُبعد
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 رسالة البلديات االلكترونية

خالل رسائل الكترونية ذكية بما يساهم في جودة حياة المواطن   تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات بطريقة عادلة وسهلة من
 وتحقيق التنمية المستدامة، من خالل انطوائها على استخدام تقنيات االنترنت وشبكة المعلومات.

 رؤية البلديات االلكترونية 

على الخدمات المقدمة من هيئات الحكم على المستوى المحلي تستطيع البلديات االلكترونية تحسين خدمات المواطن وتحقيق رضاه  
 .المحلي، و تاسيس بنية الكترونية تقنية للتحول الى بلديات الكترونية ورفع قدرتها، وتحقيق االستثمار االمثل لمقدراتها

سات تحفز اما على المستوى الوطني من اجل استكمال تطوير االنظمة والقوانين التي تدعم سياسات البلديات االلكترونية ووضع سيا
 .الهيئات للتحول من العمل الخدمي الى التنموي 

 اهداف البلديات االلكترونية 

هناك اهداف استراتيجية اهمها تعزيز القدرات االقتصادية في منطقة محلية من اجل تحسين مستقبلها االقتصادي والمعيشي والبلديات 
اء من القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني، وتحسين جودة االلكترونية تساعد في ترسيخ العملية التي يقوم خاللها الشرك

د الخدمات الموجهة للمواطنين، وبناء جسور الثقة بين المواطن والبلدية، وتوفير معلومات ومعرفة المواطن ما له وما عليه، ومحاربة الفسا
اصل بين كافة دوائر الهيئات المحلية وربطها بعضها البعض،  وتعزيز مبدأ الشفافية والوصول الى الحكم الرشيد، وهناك هدف سهولة التو 

 ومن خالل استخدام االنظمة االلكترونية يتم تخفيف اعباء الجهاز االداري" البيروقراطية

 اهداف قريبة وبعيدة المدى

ية الالزمة لتشغيل الخدمات من اهم اهداف البلديات االلكترونية قريبة المدى وهو تخفيف الضغط على الموظفين، وتطوير البنى التحت
االلكترونية وتبسيط اجراءات العمل والدقة واالنجاز بشكل اسرع وجهد اقل واختصار االجراءات االدارية بين الدوائر وتقديم الخدمات عن  

 .ُبعد

ونية وادراك الخطر حول عدم  اما اهدافها بعيدة المدى تحسين االجراءات والنظم الداخلية وتوعية المواطنين بتسديد الديون بطريقة الكتر 
 .التسديد في الموعد المحدد، وجذب االستثمار من المؤسسات ذات العالقة القامة المشاريع الالزمة للمواطنين

 العقبات التي تواجه البلديات االلكترونية

الى االلكتر  .1 التقليدية  البلديات  التحول من  المحلي نحو  الحكم  التي تواجه هيئات  المعيقات  اهم  المالية،  ان  الموارد  ونية وهو ندرة 
فالنواحي المادية تساعد على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في البلديات وبالتحديد في البلديات التي تعاني من ضعف في جمع  

 .الضرائب السباب عديدة وايضا لعدم توفر المنح
 .ضعف االمكانيات الفنية والفيزيائية والبنية التحتية المعلوماتية .2
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سة التوظيف على اسس ال تعتمد على الكفاءات والتي ال تتناسب مع تطور النظام االلكتروني الحديث، حيث ان عدم امتالك سيا .3
 .الكوادر البشرية والموظفين مهارات تقنية يؤدي االمر الى اعاقة تحول البلدية الى الكترونية، وبعض الموظفين يقاومون التغيير

 .التحول ووجود ضبابية حول مفهوم البلديات االلكترونية وكيفية الوصول اليها عدم وجود سياسات واضحة لعملية .4
 .وجود انظمة محوسبة غير مترابطة مع بعضها البعض لدى بعض البلدية بشكل خاص النظام المالي ونظام مركز خدمات الجمهور .5
 .عدم قدرة البلديات في توعية الجمهور حول توفيرها للخدمات االلكترونية .6
 .ع تكاليف الصيانة لالنظمة المعلوماتية واحتكار بعض الشركات لالنظمة المعلوماتيةارتفا .7

لكي تحقق مشاريع البلدية اإللكترونية األهداف المرجوة منها و لكي تقدم خدمة ذات جودة عالية ينبغي توفر عدد من العوامل، و من 
 أهم هذه العوامل: 

 .توفر االستقرار السياسي •
المناسبة لتنظيم العمل االلكتروني والتي ينبغي عليها أن تتمتع بالمرونة والقدرة على تطوير األنظمة وجود األنظمة والت • شريعات 

 .والتشريعات بحيث تتماشى مع متطلبات البلدية اإللكترونية
على حساب    توفر بنية تحتية مناسبة تتناسب مع زيادة الطلب على خدمات تقنيات المعلومات واإلتصاالت بدون أن يكون ذلك •

 .جودة الخدمة
بناء القدرات والطاقات البشرية، بحيث تحتاج تطبيقات البلدية اإللكترونية إلى توفر أيدي عاملة على قدر من المهارة والقدرة على   •

 .التعامل مع التقنيات الجديدة بإقتدار
 .مساعدة القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني للبلديات •
طريقة سير المعامالت حيث إن تطبيق البلدية اإللكترونية ال ينبغي أن يكون مجرد محاولة إلستعمال التقنيات إعادة النظر في   •

الحديثة من أجل أتمتة العمليات الروتينية البيروقراطية ولكن ينبغي أن تكون فرصة لتطوير سير هذه العمليات وتسهيلها بحيث 
 .تتناسب مع أساليب البلدية اإللكترونية

ير القدر الكافي من الخصوصية وأمن المعلومات وإعتماد وسائل مناسبة لحماية هذه الخدمات بما يتناسب مع أهميتها وحساسيتها  توف •
 .وبما يتناسب مع متطلبات كل دائرة

 .جاهزية الدول المانحة للتحول الى البلديات االلكترونية •
 زيادة طلب المواطن على الخدمات االلكترونية.  •
 االهتمام الحكومي بالبلديات االلكترونية. •

 سياسات مستقبلية للبلديات االلكترونية

 .تحقيق نمو عادل وشامل •
 .دور فعال ومركزي للهيئات المحلية •
 .مواجهة نقص االموال والمنح للبلديات •
 .اتباع اجراءات الحوكمة والتحسين المستمر •
 .قوانين مطورة ذات العالقة بالتنمية االقتصادية المحليةترتيب العالقات المؤسسية بين االطراف وفق  •
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 .تصميم برامج ومشاريع مستدامة •
 .توفير فرص عمل بوجود قدرات بشرية لتأدية وظائف التنمية المحلية •

 تصنيفات خدمات البلدية االلكترونية

 .فقطيقدم الموقع على البوابة الرسمية المعلومات االساسية بين الدوائر  -:حضور متواضع •
تضطلع الخدمات المتاحة على الخط المباشر باحالة المستفيد الى قواعد البيانات وغيرها من مصادر المعلومات   - :حضور متزايد •

 .الجارية
المعلومات من شبكة االنترنت والتواصل مع    -:حضور تفاعلي • الكترونية تساعد المستخدم على تنزيل  اتاحة روابط  يعمل على 

 .الموظفين في البلدية
اتاحة القدرة على تنفيذ االجراءات والتعامالت المختلفة عبر الخط المباشر مثل سداد الضرائب او تقديم طلبات   -:الحضور االجرائي •

 .الحصول على الخدمات عبر الشبكة
دعم التشاور يقدم هذا المستوى شبكة متكاملة تقوم بربط مختلف الجهات وتتيح المعلومات والخدمات على نحو ي  -:الحضور الشبكي •

 بين البلدية والمواطن 

 مكونات البلدية االلكترونية 

 .االرشيف االلكتروني يشمل المكتبات االلكترونية وغرف العمل •
 .االعمال االلكترونية تشمل مركز خدمات الجمهور •
 .المواطنة االلكترونية يشمل سجالت سكانية واالحصائيات وعناوين االقامة •
االلكتروني تشمل صفحات الشبكة الناطقة لفاقدي او ضعاف البصر ومواقع الشبكة العامة التي تساعد على تعلم اتاحة الوصول   •

 .قيادة الحاسب اآللي ومحو االمية المعلوماتية

 الخاتمة

اإلدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل إن البلدية اإللكترونية هي نمط متطور وجديد من اإلدارة يتم من خالله رفع مستوى األداء والكفاءة  
كافة الخدمات واألعمال التي تقدمها البلديات للمواطنين، وتحت هذا النمط الجديد من العمل يتمكن المواطن من إنجاز كافة المعامالت 

 .عبر الوسائل اإللكترونية مثل اإلنترنت والهواتف الخلوية واألرضية وبسرعة وفعالية عالية

ات من التقليدية الى االلكترونية يساهم في اشراك المواطن في صنع القرار، كما انه يقلص من عدد المراجعين الى هيئات ان تحول البلدي
 .الحكم المحلي، كما ان عملية التحول يتوافق مع متطلبات التكامل مع الحكومة االلكترونية والتي اصبحت من متطلبات العصر الحالي

ان البلدية اإللكترونية ليست الحل السحري لمشاكلنا ولن ُتغير طبيعة العمل البلدي وأداءه بشكل فوري، بل يجب أن نأخذ بعين االعتبار  
 .هي عملية تطويرية طويلة األمد، ويجب ان يصاحبها عملية تطوير اداري ثقافي شاملة
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 : المراجع

 ." ، البيرة، فلسطين2023- 2019نية" (، االطار االستراتيجي للتحول الى بلديات الكترو 2018وزارة الحكم المحلي ) 

االرشيف تاريخه أصنافه   .(، "البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين"، الطبعة الثانية، بكدار، البيرة، فلسطين2018اشتية، محمد،)
 إدارته/ تأليف: سالم عبود األلوسي، محمد محجوب كامل 

كومة االلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبعة االولى،  ( ،"ادارة المعرفة في بوابات الح2014الصبحي،محمد، )
 .، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ابو ظبي، دولة االمارات العربية المتحدة189العدد 

محلية، مقالة منشورة على مدونة وكالة  (، دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى الهيئات ال٢٠٢٢تمارا حداد، )
، تمت الزيارة بتاريخ: https://www.wattan.net/ar/news/366353.htmlوطن لألنباء، متوفر على الرابط اإللكتروني التالي:  

 مساءًا.  ٠٣:٢٢، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١- ١٠

( إيمان،  التالي: ٢٠١٨زميرلي  اإللكتروني  الرابط  عبر  متوفرة  إيمان،  زميرلي  مدونة  على  منشورة  مقالة  اإللكترونية،  األرشفة   ،)
https://zemirliimane.blogspot.com :صباحًا.  ١١:١٥، الساعة: ٢٠٢٢-١١- ١٠، تمت الزيارة بتاريخ 

 

Abstract: 

The aim of this research is to clarify the role of file archiving and its role in enhancing the institutional performance of 

municipalities in Jordan. And an explanation of the role of e-government in modernizing municipalities to provide the best 

and fastest demolition and ways that are safe and easy. 
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