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الحكم الرشيد من نافذة التكنولوجيا
الخدمة  تقديم  مجال  في  األهم  المؤسسة  البلدية  تعتبر 
للجمهور، فهي السلطة المحلية التي تقع على عاتقها مهمات 
كوسيط  نفوذها،  مناطق  حدود  في  األعمال  وإدارة  تنظيم 
المواطنين،  إلى  الدولة  مؤسسات  من  الخدمة  تقديم  يدير 
تقديم  عملية  في  حاسما  عامال  البلدية  أداء  يعتبر  ولذلك، 
البيروقراطية  األساليب  أصبحت  وقد  للمواطنين،  الخدمات 
للجمهور  الخدمة  تقديم  طريق  في  عائقا  تعتبر  القديمة 
أساليب  ابتكار  الضروري  من  بات  ولذلك  المناسب،  بالشكل 
والجهد،  الوقت  لتوفير  الخدمة،  تقديم  إلدارة  وأسرع  أحدث 

ولتحسين جودة الخدمة المقدمة.
الدولية   CHF (مؤسسة  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  تهدف 
مستوى  على  اإللكترونية  البلدية  نموذج  لتعميم  سابقا) 
البلديات الفلسطينية، ضمن حزمة من التطويرات والتدخالت 
التي تنفذها المؤسسة في إطار برنامج الحكم المحلي والبنية 
التحتية الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية، بهدف 
في  التميز  نموذج  وتطبيق  البلديات،  أداء  بمستوى  االرتقاء 
الحوكمة، والذي يشتمل على ثالثة عناصر: تطوير القيادة، 
البلدية  وتلعب  المجتمعية،  والمشاركة  الخدمة،  وتقديم 
فهي  المذكورة،  الثالثة  العناصر  في  مهما  دورا  اإللكترونية 
تساعد البلدية على تطوير أدائها واالضطالع بدورها بشكل 
القيادة، كما تلعب  فعال ما يساهم في دعم عنصر تطوير 
البلدية اإللكترونية دورا مركزيا في تقديم الخدمة، وذلك عبر 
المواطنين  حصول  أثناء  الوقت  واختصار  اإلجراءات  تسهيل 
فيمكن  المجتمعية،  المشاركة  مجال  في  أما  الخدمات،  على 
الجمهور  مع  للتواصل  كواجهة  اإللكترونية  البلدية  استغالل 

بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين.

طولكرم نموذجا:
رشحت مؤسسة مجتمعات عالمية بلدية طولكرم لتكون مثاال 
قابال للتعميم في موضوع تطبيق تجربة البلدية اإللكترونية، 
وقد ساهمت عدة عوامل في اختيار بلدية طولكرم، كوجود 
التطوير،  عملية  ويساهم في  يؤمن  متعاون،  مجلس محلي 
واسعة  مناطق  إلى  البلدية  صالحيات  امتداد  إلى  باإلضافة 

مما يدفع البلدية لبذل جهود مضاعفة في التنظيم واإلدارة 
لتغطية هذه المناطق، كما يعمل الكثير من أبناء طولكرم في 
لمتابعة معامالتهم  نظام  تأمين  يتطلب  مما  أخرى،  مناطق 
لمبنى  والتوجه  أماكن عملهم  لترك  الحاجة  البلدية دون  مع 
الخط  من  المدينة  قرب  العوامل  هذه  إلى  ويضاف  البلدية، 
للعديد  دائما  ومقصدا  للتسوق  مركزا  جعلها  مما  األخضر، 
بمؤسسة  بلدية طولكرم  كما ساهمت عالقة  الزائرين،  من 
المبادرات  بتطبيق  التزامها  حيث  من  عالمية  مجتمعات 
المنفذة من قبل المؤسسة على أكمل وجه، مثل مركز خدمة 
والذي  عالمية،  مجتمعات  مؤسسة  قبل  من  المنفذ  الجمهور 
أصبح العمود الفقري لعملية تقديم الخدمة للمواطنين في 
طولكرم بزمن قياسي، إضافة إلى التطبيق الكامل والمثالي 
لنظام المصادر البشرية الممول من قبل مؤسسة مجتمعات 

عالمية.
ويتوقع تحقيق عدد من المزايا والفوائد من تطبيق مفهوم 
األساس  في  وهي  طولكرم،  بلدية  في  اإللكترونية  البلدية 
تأمين  يتم  بحيث  للمواطنين،  الخدمة  تقديم  تطوير  تمس 
من  يستطيعون  للمواطنين،  وآمنة  سريعة  إلكترونية  بوابة 
خاللها الوصول إلى عدد من الخدمات من أي مكان وفي أي 
الشفافية،  اإللكترونية في تعزيز  البلدية  وقت، كما تساهم 
ومعامالتهم  طلباتهم  متابعة  من  المواطنين  تمكين  عبر 
إلكترونيا، وتتعدى فوائد البلدية اإللكترونية موضوع تقديم 
اإلجراءات  أخرى، مثل ضبط وتوحيد  لتطال مجاالت  الخدمة 
الوسائط  عبر  المواطنين  مع  التواصل  وتطوير  البلدية،  في 
يخدم  بما  البيانات  قواعد  تطوير  إلى  باإلضافة  الحديثة، 

عمليات التخطيط والتطوير على المستويات االستراتيجية.
عوامل:  ثالثة  إلى  اإللكترونية  البلدية  مشروع  نجاح  يرتكز 
الثقافة  في  تحول  إحــداث  يلزم  بحيث  البشري:  العنصر 
السائدة في البلدية، باإلضافة إلى تأهيل الموظفين بالشكل 
يلي  الجديدة.  ــراءات  واإلج األنظمة  مع  للتعامل  المطلوب 
إجراء عدد من  يلزم  والعمليات، حيث  اإلجراءات  ذلك عنصر 
األنظمة  على  الطارئة  التحديثات  لمواكبة  عليهما  التغيرات 
المعمول بها. وأخيرا هناك عنصر التكنلوجيا، حيث يجب أن 

بالمهم  القيام  من  لتتمكن  والبرمجيات  المعدات  ترقية  تتم 
نجاح  على  نراهن  ونحن  ــان.  وأم بسرعة  منها  المطلوبة 
العناصر بشكل متوائم للحصول على  التجربة بإعمال هذه 

النتائج األفضل.
كغيره من المشاريع، ال يخلو مشروع البلدية اإللكترونية من 
بالوسائط  الفلسطيني  المواطن  ثقة  قلة  ومنها  التحديات، 
التكنولوجية، وتفضيله للتعامل مع العنصر البشري، خاصة 
فيما يتعلق باألمور المالية، مما يتطلب جهودا كبيرة للعمل 
على تغيير نظرة المواطن للوسيط التكنولوجي، وهي مهمة 
تقع على عاتق عدة جهات، وال تقتصر على البلدية وحدها. 
كما يواجه المشروع تحديا آخر يتمثل في الحاجة إلى تطوير 
شبكات االتصاالت واالنترنت في الضفة الغربية، بما في ذلك 
إدخال الجيل الثالث من شبكات اإلنترنت للهواتف المحمولة 
(3G) وتطوير شبكة اإلنترنت المحلية لزيادة كفاءة االتصال 
بالواجهة اإللكترونية للبلدية. هذا باإلضافة إلى النقص في 
وجود القوانين والتشريعات التي تنظم التعامالت اإللكترونية، 

ويجري العمل عليها حاليا من قبل الهيئات المختصة.
شاملة  رؤية  ضمن  كعنصر  اإللكترونية  البلدية  فكرة  تأتي 
الفلسطينية  للبلدية  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  تمتلكها 
والحداثة،  والمحاسبة  الشفافية  مبادئ  أساس  على  القائمة 
تسعى  والذي  الحوكمة،  في  التميز  نموذج  في  تتجلى  التي 
مستوى  على  تعميمه  إلــى  عالمية  مجتمعات  مؤسسة 
الدولة  لبناء مؤسسات  الغربية، كعنصر مهم  بلديات الضفة 

الفلسطينية المستقلة.


