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تنامي القدرات المؤسسية في مجال البرمجة  فيإن التطورات السريعة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ساعدت  :(Abstract) الملخص

الرقمية، كما أنها فتحت المجال لتبني برامج وتطبيقات الحوكمة اإللكترونية التي تهدف الي تحسين األداء المؤسسي في القطاعات العامة 

المعلومات في تيسير سبل التعامالت اإلدارية وتبسيط إجراءات  استفادة من تطبيقات تكنولوجيلالالمؤسسات الحكومية الليبية  منة ورغب ،والخاصة

إن بناء بوابات  ولذلك، تطوير تطبيقات الحوكمة اإللكترونية.ل استراتيجيةصياغة وتطبيق هذه المؤسسات  حاولتانجاز معامالت المواطنين، 

عن  الا الحوكمة االلكترونية في ليبيا سيكون له انعكاسات ايجابية على تنظيم العمل اإلداري، وبناء جسور من التواصل بين المجتمع والحكومة فض

مالت اإلدارية والتعليمية التعاوأهمية هذه الخطوة في تطوير المفاهيم المجتمعية بأهمية تكنولوجيا المعلومات ومدي أسهامها في تبسيط إجراءات 

الحوكمة اإللكترونية وتبسيط اإلجراءات حول مفهوم ، ومن هذا المنطلق برزت مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت البحثية وضبطها والبحثية

داري وتحسين األداء صالح اإلإلما أثر الحوكمة االلكترونية في عمليات تبسيط اإلجراءات وامن خالل التساؤل الرئيسي واإلصالح اإلداري، 

قام الباحثين في هذه الورقة باستخدام المنهج الوصفي النظري بمراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  .وكيفية االستفادة منها ؟المؤسسي

ت التوعية بالتعريف من أهمها: وجود قصور في استخدام آلياالمعوقات والمزايا مجموعة من أظهرت نتائج هذه الدراسة هذه الدراسة. وقد 

االلكترونية، ضعف قبول ثقافة التغيير، غياب الدعم المالي والمعنوي. ومن أهم اإليجابيات توفير مستوي عالي من الشفافية وتحد من بالحوكمة 

 اإلداري وتوفير الوقت والمال.ظاهرة الفساد 

التحتية االزمة لالستخدام الحوكمة  ةالعمل علي تحسين وتوفير البنيأهمها: التوعية بجميع وسائلها، وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات 

 اإللكترونية.    

 

 

تبسيط اإلجراءات اإلدارية، معوقات ومزايا، مؤسسات التعليم العالي والتقني، مركز بحوث ودراسات  الحوكمة االلكترونية، المفتاحية:الكلمات 
  الطاقة الشمسية.

 
 

 : Introduction))  . المقدمة:1

تمثل الحوكمة االلكترونية نقلة حضارية وثقافية 

حيث أن علم اإلدارة الحديث يتبني  الليبية،للمجتمعات 

منهج االبتكار واإلبداع في إحداث تغيرات جذرية في 

مفهوم العمل اإلداري والتحول من اإلدارة التقليدية الي 

الحوكمة  علىوإدارة المعرفة باالعتماد  التغيير،إدارة 

االلكترونية. مما ال شك فيه أن التطور السريع 

 لتكنولوجيا 

ويساهم في تعزيز قدرة المؤسسات  المعلومات ساهم

سير  علىاالبتكار عبر إدخال تحسينات أساسية  على

وقد أكدت األدبيات اإلدارية.  تواالستراتيجيااألعمال 

مة اإللكترونية ضرورة وكالحوالدارسات السابقة أن 

حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل دولة عصرية تريد 

أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية، حيث ال 

يختلف هذا النظام اإلداري عن نهضة المعلومات 

العالمية، ألنه يتمتع بمجموعة من اإليجابيات والمميزات 

خاصةا في مجال المرافق العامة وما تقدمه من خدمات، 

ما يجعل التحول إليه من الضرورات، حيث من شأنه أن 

يسرع من عملية إنجاز المهام في الدوائر الحكومية 

وتخفيض التكاليف وتبسيط اإلجراءات، فضالا عن 

تحقيق الشفافية في اإلدارة ومكافحة الجرائم الوظيفية 

والفساد اإلداري، فالفساد اإلداري يعد مشكلة عالمية 
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وخيمة في جميع نواحي الحياة  يترتب عليها نتائج

االقتصادية واالجتماعية والسياسية على حد سواء، 

الفساد يعوق معدالت النمو االقتصادي ويضعّف الثقة و

في المنظمة العامة، ويضعّف مكانة السلطة السياسية 

حيث يمكن االستفادة منها في  .[1] ة واإلدارية في الدول

سات التعليم كافة المؤسسات الليبية وخصوصا مؤس

مركز العالي والتقني ومراكز البحث العلمي بما فيهم 

 بحوث ودراسات الطاقة الشمسية. 

 

 

 

 

 

 

 

هذه الدراسة مفهوم وآليات وخطوات وإجراءات  تتناول

ا االلكترونية  والدور الذي منها، الحوكمة وخصوصا

 ،وتسريعها ،تلعبه في عمليات تبسيط اإلجراءات

اإلصالح اإلداري  وكذلك عمليات ،وتطويرها

التطورات  استغاللللمنظومات اإلدارية عبر 

واإلدارة  االتصاالتالتكنولوجية الحديثة في 

منها من خالل تطبيقها  نستفيدوما يمكن أن  ،اإللكترونية

من  ،في مؤسساتنا المحلية للرقي بها وتحسين أدائها

 اورمحفي ثالث  الوصفيعبر المنهج  استعراضهاخالل 

الحوكمة مفهوم أساسية األول يسلط الضوء على 

والحوكمة االلكترونية، والثاني يبحث في عمليات تبسيط 

الثالث  محوراإلجراءات واإلصالح اإلداري، أما ال

تطبيقها، مزايا وتحديات فيتضمن الحوكمة االلكترونية 

ومن ثم عرض ما توصلت إليه هذه الدراسة  ،معوقاتالو

في تحسين مستوي من نتائج وتوصيات لعلها تسهم 

ال سيما التعليمية والتقنية األداء المؤسسي للمؤسسات 

 .والبحثية منها

   (Research Problem) مشكلة الدراسة: .2

الحوكمة لمجموعة القواعد التنظيمية والمبادئ  شيرت

التوجيهية لضمان أفضل الممارسات وإيجاد أفضل 

االحتياطات ضد الفساد وسوء اإلدارة وتشجيع الشفافية 

واإلفصاح والمساءلة والمتابعة، وتسهيل وضبط تداول 

البيانات والمعلومات وتوفيرها، وبالتالي تعظيم قيمة 

 تلخص مشكلة الدراسة على تأكيدالمنظمة وتطويرها، ت

مساهمة الحوكمة االلكترونية في تبسيط اإلجراءات 

وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي والتقني االدارية 

الليبي  من خالل منهج نظري وصفي يستعرض في هذه 

 في االلكترونية ، الحوكمةمفهوم الحوكمةالورقة، 

، ا، ومعوقاتها، ومتطلباتها، ومميزاتهيميةالتعل مؤسسات

، ومن ثم استخالص النتائج، هاوالتحديات التي تواجه

ووضع التوصيات المناسبة للتحسين المستمر في التعليم 

 .والتقني والمؤسسات البحثية في ليبياالعالي 

 (Importance of the Study ):الدراسة أهمية .3

 تتجسد أهمية هذا الورقة في الجوانب التالية: 

والمساهمة وإثراء محور الحوكمة . المشاركة 1

وأثرها في تبسيط اإلجراءات واالصالح  اإللكترونية

 اإلداري في فعاليات المؤتمر.

التأصيل النظري في دور الحوكمة االلكترونية في  .2

تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتحسين أداء مؤسسات 

التعليم العالي والتقني والبحثي في ليبيا يمثل مساهمة 

يضاف إلى مجموعة األبحاث والدراسات في هذا فكرية 

 المجال.

من الناحية العملية فاإلضافة العلمية تتجسد في  .3

عرض تجارب الدول التي خاضت تجربتها في مجال 

الحوكمة االلكترونية وتبسيط اإلجراءات وتحسين األداء 

وما يمكن  والبحثي،المؤسسي في التعليم العالي والتقني 

لتجارب من أبعاد تطبيقية ودروس يمكن أن تقدمه هذه ا

االستفادة منها لبناء نموذج مميز في المؤسسات التعليمية 

 والتقنية والبحثية في ليبيا. 
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المساهمة في نشر ثقافة الحوكمة والرقابة الذاتية  .4

ا  في وسائط الحكومات  وااللتزام بالتشريعات وخصوصا

 االلكترونية.

 (Research Objectives)الدراسة : أهداف. 4

تهدف هذه الدراسة الي القاء الضوء على موضوع 

الحوكمة االلكترونية من مختلف جوانبها وبيان أهميتها 

في عملية تبسيط اإلجراءات اإلدارية وذلك بالرجوع 

 لتجارب الدراسات السابقة. 

  (Research Contribution) :الدراسة مساهمة. 5
لالستفادة منها تعتبر هذه الدراسة مرجع للباحثين  .1

 في الجانب النظري والعلمي.

في تحسين المدخالت محاولة للمساهمة هذه الورقة  .2

عبر بيان إمكانية تطبيقها في إجراءات التعليمية 

وخدمات المؤسسات التعليمية والتقنية والبحثية 

واستغاللها بشكل يتناسب مع حجم األهداف 

 .والمخرجات المطلوبة

تساعد هذه الدراسة مؤسسات التعليم العالي في  .3

تحسين األداء المؤسسي وذلك بإتباع التوصيات 

 الملخصة في هذه الورقة.  

 (:Research Methodology) منهجية الدراسة. 6

أعتمد الباحثين في هذه الورقة على منهج نظري وصفي 

والدراسات السابقة حول من خالل مراجعة األدبيات، 

اللكترونية ودورها في تبسيط اإلجراءات الحوكمة ا

اإلدارية وتحسين أداء المؤسسات التعليمية وذلك من 

خالل تسليط الضوء على مقومات واستراتيجيات 

التحول الناجح للحوكمة االلكترونية من خالل عرض 

 المزايا والمعوقات وتجارب بعض الدول.

 اإلطار النظري للدراسة. 7
 (The theoretical framework of the study): 

تعتمد الدراسة على المنهج النظري بغية تقديم ركائز هذا 

ا  ا  المدخل وإطاره باعتباره أسلوبا يهدف الي  حضاريا

تطوير وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتحسين أداء 

المؤسسات التعليمية. حيث يهتم هذا الجزء بمراجعة ما 

ل هذا سبق من مفاهيم ودراسات نظرية سابقة حو

الموضوع من قبل الباحثين والمهتمين في هذا المجال 

وبناء على ذلك يمكن تقسيم هذه الدراسات الى ثالث 

أساسية: المحور األول يسلط الضوء على مفهوم محاور 

الحوكمة والحوكمة االلكترونية، والثاني يبحث في 

عمليات تبسيط اإلجراءات واإلصالح اإلداري، أما 

تضمن الحوكمة اإللكترونية مزايا الجانب الثالث في

وتحديات ومعوقات، ومن ثم عرض ما توصلت إليه هذه 

الدراسة من نتائج وتوصيات لعلها تسهم في الرفع من 

 الليبي. والبحثي مؤسسات التعليم العالي والتقني 

 الحوكمة والحوكمة االلكترونية: 7.1

تعددت المفاهيم واآلراء  :الحوكمةمفهوم . 7.1.1

في تحديد مفهوم للحوكمة بين العديد من الكتاب 

، الباحثينوتخصصات  اهتماماتوالباحثين، وذلك بتعدد 

 تضمن التي األليات مجموعة يمكن تعريفها على انها

 للسيطرة على للمنظمة، االستراتيجيالتوجه  رسم

 دادواالستع متطلباتها وتلبية الداخلية، متغيرات بيئتها

 .[2]معها  والتكييف الخارجية متغيرات بيئتها لمواجهة

وهي أيضا تعني استخدام تقنيات االتصاالت وتسخيرها 

يسهم في  ىفي ضبط المهام وتقديم الخدمات بمستو

استخدام موارد المؤسسة بأفضل وجه، وتقديم أفضل 

 .[3] مختلف المستفيدين ىالخدمات ال

تم مسح  مفهوم الحوكمة االلكترونية: 7.1.2

األدبيات العلمية والدراسات السابقة حول مفهوم 

حيث ال يوجد تعريف مشترك واحد  االلكترونيةالحوكمة 

بهذا الخصوص ولكن هي أسلوب جديد ومتطور، بل 

نقلة نوعية في تقدم األجهزة  ىهي ثورة معلوماتية قادة ال

يرها من اإلدارات الحكومية وأجهزة القطاع الخاص وغ

التعامالت االلكترونية، ويمكن استخالص  ىالتقليدية ال

رقم  العديد من التعريفات من الدراسات السابقة بالجدول

(1): 

تعريفات الحوكمة االلكترونية من خالل  (1)جدول 

 الدراسات السابقة.
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 . ظهور وتطور الحوكمة االلكترونية:7.1.3

مرت الحوكمة في التجارة االلكترونية بأربع مراحل 

أساسية خالل تطورها التاريخي، المرحلة األولى كانت 

 1994-1970بفرض الرقابة الحكومية خالل الفترة 

وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية من خالل 

(DARPA.األميريكية )  ومؤسسة العلوم الوطنية

 الحكومير التمويل للتحكم بشبكة األنترنت باعتبا

للمشروع. والمرحلة الثانية بدأت بالخصخصة في الفترة 

من خالل منح حقوق احتكار التصرف  1995-1998

 Network Solutionفي شبكة األنترنت إلى مؤسسة 

Inc" للقطاع  نترنتألل" حيث تم بيع الشبكة الرئيسية

في بعض التشريعات  تمثلهالخاص. والمرحلة الثالثة 

وحتى اآلن من خالل  1995في الفترة من الخاصة 

تدخل الرئيس األمريكي بالتنسيق مع قسم التجارة 

 Internetجهاز دولي بمسمى  وتأسيسبالكونجرس 

Corporation For Assigning Number and 

Name" اختصار" تحتICANN" والذي سعى إلى "

توسيع التمثيل الدولي للتجارة االلكترونية وتحديد 

العامة. والمرحلة األخيرة فإنها بدأت بالتشديد السياسات 

على ضرورة وجود التشريعات الحكومية بداية من 

وحتى اآلن حيث تم وضع العديد من التشريعات  1998

العالمية وبشكل موسع لتحقيق الرقابة المباشرة والتحكم 

، إن النمو اإللكترونيةبشبكة األنترنت وتطبيقات التجارة 

الواسع للويب ومعامالته تتطلب أن تتبنى الدول 

تشريعات وقوانين وتطبيقات رقابية وقضائية تنظم 

وتنسجم مع طبيعة األعمال  اإللكترونيةالمعامالت 

 .[16]الجديدة 

 :االلكترونيةأهمية الحوكمة  7.1.4

ا  اا تشكل الحوكمة االلكترونية متغير نها تعمل أحيث  هاما

ن الفساد اإلداري وكذلك تعمل علي تقديم علي الحد م

الخدمات للمواطنين وإنجاز معامالتهم عن طريق 

ا عا أصبح ذالشبكات االلكترونية، ل المؤسسات  ىللزاما

العمومية خلق األنظمة المناسبة التي يكون فيها الموظف 

العمومي نزيه ومندمج من خالل تحسين أدائه، وبذلك 

تجاوز مشكلة االنتظار والصفوف الطويلة في اإلدارة 

التقليدية، إلغاء عامل العالقة المباشر بين طرفي المعاملة 

الحد  ىال يؤدياقصي حد ممكن مما  ىأو التخفيف منه ال

الغاء نظام ومن تأثير العالقات الشخصية والنفوذ، 

األرشيف الوطني الورقي واستبداله بنظام أرشفة 

الكترونية، والقضاء علي البيروقراطية وتسهيل تقسيم 

العمل والتخصيص به، وتحسين الخدمات من خالل 

 .[8] خفض التنقل، وسهولة الوصول للمعلومات

 تعريفات الحوكمة االلكترونية المراجع المتخصصة

;(Zaied et al, 

2017) [4] 

 [5] (2010)بوحنية 

 [6](2016الهميلة )

هي تبادل معلومات معامالت 
االتصاالت، وتكامل مختلف األنظمة 
والخدمات القائمة بذاتها بين الحكومة 

(، وبين الحكومة G2Cوالمواطن )
(، وبين الحكومات G2Bوالشركات )

(، وكذلك G2Cوبعضها البعض )
عمليات األقسام اإلدارية والتفاعالت 

 داخل إطار عمل الحكومة بأكمله. 

 [7]( 2008الحيالي )

 [8]  (2017نشيدة )

 [9] (2018الهروط )

 الغموض عن والتخلي تعني االنفتاح
 شيء كل وجعل والسرية والتضليل،

 السليمة، وهذا والرؤية للتحقق قابالا 
 استخدام خالل من يتحقق ان يمكن

 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات
 المعلومات الوصول الى تسهل التي

وتبسيط  االنترنت شبكة على وتوفرها
 اإلجراءات االدارية.

بوسلمة، عبد الصمد   
(2018 ) [10] 
 (2014بن حسين، ) 

[11] 

" استخدام القطاعات العامة 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المعلومات بهدف تحسين تسليم 
والخدمات وتشجيع تشاركها مع 

المواطنين في عملية صنع القرارات 
وجعل الحكومة أفضل من حيث 

 .فاعلية المساءلة والشفافية"

المنظمة العربية للتنمية 
 [12](2019) اإلدارية

Elmalsori et al, 
(2018)[13] 

"هي شبكة من المنظمات تشمل 
الحكومة، والمنظمات الغير ربحية، 

والقطاع الخاص، بحيث يمكن 
للمواطنين الوصول إلى مجموعة 
 ."متنوعة من المعلومات والخدمات

الزهيري والقريشي 
(2018)[14] 

Kishori Sharma, , 

(2012)[3] 

هي سلسلة العمليات واإلجراءات 
المحاطة بإطار قانوني التي تهدف 

الي تنظيم المعامالت والمعلومات بين 
المؤسسة والمستفيد، وتأمين سبل 

حفظها وأرشفتها وتوفير آلية 
السترجاعها باالعتماد على تطبيقات 

 تكنولوجيا المعلومات. 

بوسالم وأخرون  

(2017)[15]  
بن حسين، 

(2014)[11] 

هي االنضباط، تبسيط اإلجراءات، 
الشفافية، االستقاللية، المساءلة، 
المسؤولية، العدالة، المسؤولية 

 االجتماعية. 
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صافية ) الباحثانام بها دراسة التي قالوكذلك أظهرت 

 أهميتها تتمثل في: بأن [17]ورانية( 

تضمن وجود تشريعات وقوانين تضبط تصميم  .1

 وإطالق الخدمات االلكترونية.

تفرض على القطاعات الحكومية االلتزام  .2

 بالتوجهات العامة للعمليات والحكومة االلكترونية

 .وحكومتها

 توفر المعايير التي يجب أن تعتمد بالدوائر .3

 حكومية. -الحكومية عند بناء أنظمة إلكترو

ا وقياس  .4 ترفع من جودة الخدمات المقدمة إلكترونيا

 الجمهور لها. واستخداممدى فاعليتها 

لها دور تنظيمي في نشر وتوسيع الحكومة  .5

 االلكترونية.

. دور الحوكمة االلكترونية في تبسيط 8
 :اإلجراءات اإلدارية وتحسين األداء

أسلوب  ىتحتاج ال المؤسسات التعليميةإن أنظمة 

أهمية الحوافز والمساءلة  ىإصالحي جديد يركز عل

ا  العامة ، إذ تمثل الحوكمة عقداا  يهدف  جديداا  اجتماعيا

وحكمة  بناء أفضل القدرات وإدارة أكثر حرصاا  ىال

تحسين في األداء المؤسسي، وتعمل  ىلتحصل عل

حفظ الحريات المختلفة من خالل الجوانب  ىالحوكمة عل

القانونية وتعزيز المؤسسة بطرق تفاعلية نشطة تسهم 

النشاطات بمختلف نواحيها بشكل  ىفي رفع مستو

دعم  ىعل الكتروني، وبما أن المؤسسات التعليمية تعمل

مختلف المؤسسات التنموية واإلدارية واالجتماعية 

آليات عمل متقدمة  فإن إيجاد ،بالكفاءات واالقتصادية

ونشاط  ىفيها يجعل منها مؤسسات ذات فاعلية كبر

مجتمعي أوسع، مما استوجب إدخال الحوكمة الفاعلة 

فيها إذ يمكن ان تسهم في تحسين أداء االفراد ) اإلدارة ، 

أعضاء هيئة التدريس، الباحثين، والطالب، والعامليين 

ا  لواضحة والمجتمع بشكل عام( وهذه من األسباب ا جميعا

في العمل علي التوجه نحو تطبيق أنظمة الحوكمة 

االلكترونية في المؤسسات التعليمية واستغاللها افضل 

 .[18] استغالل

 اإللكترونية: ومميزات الحوكمة خصائص 8.1

 الشفافية: 8.1.1

 التدفق تعني التي الحديثة المفاهيم من الشفافية تعد

 مصادرها من بالحكم المتعلقة للمعلومات المستمر

 المختلفة االعالم وسائل عبر تداولها الحقيقية وعالنية

 من يحد بدوره سوف الذي االداء مراقبة يتيح مما

نشرات  سلسلة (اليها أشار كما فمفهوم الشفافية الفساد،

 الغموض عن والتخلي تعني االنفتاح) للحوكمة ابوظبي

 للتحقق قابالا  شيء كل والتضليل وجعلوالسرية 

 خالل من يتحقق ان يمكن السليمة وهذا والرؤية

 تسهل التي واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات استخدام

 االنترنت شبكة على وتوفرها المعلومات الوصول الى

  :[7]ن وتتضم

 .العمل في الخاطئة االدارية الممارسات منع .1

 على اإلدارية االجهزة كافة قدرات من تعزز .2

 .بها المحيطة والمستجدات مواكبة المتغيرات

 كفاءتها من وتزيد اإلدارية الرقابة تعزز .3

 ودقتها وضوحها خالل من وممارستها

 .المعمول بها لإلجراءات االدارية

 .اإلداري التطور تحقيق على تعمل .4

 المشاركة: 8.1.2
 مجالس إتحاد ليهاإ كما أشار هنا بالمشاركة المقصود

رسم  في بالمشاركة المدني لمؤسسات المجتمع الحوكمة

 مجاالت مختلف في العمل قواعد ووضع السياسيات،

 في العاملين لجميع الفرص تاحةإ المؤسسة، وكذلك

 .القرار صنع عملية في دور لهم يكون المؤسسة أن

[19] 

 المساواة: 8.1.3
 الحقوق في المؤسسات داخل األفراد مساواة بانها عرفها

ا  بهم المناطة المهام والمستمدة من والواجبات، مسبقا

 دون العمل، عقود أو والتعليمات األنظمة في سواءا 

 التي االفكار حتى وال المعتقد أو الى الجنسية النظر

 .[20] بها يؤمنون

 المساءلة: 8.1.4
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 ابانه [21] وآخرون( )دهللعرفها  كما بالمساءلة ويقصد

الموارد  المخولة بإدارة والسلطات األشخاص التزام

 الموارد تلك بإدارة المتعلقة بالمعلومات باإلدالء العامة

قيامهم  فيما يخص عرضة لالستجواب يكونون بحيث

 وإدارة المالية الجوانب في لهم المخولة بالمسؤوليات

التي  الفوائد نذكر نأ يمكن هنا والبرامج. ومن االعمال

 . ]22[وآخرونعتابي  :يمكن تلخيصها كالتالي

المؤسسات  في العاملين وأدوار مهام تحديد .1

 .التعليمية والبحثية

التعليميززة  العمليززة مخرجززات علززى التركيززز .2

 .والبحثية

والمؤسسات العلمية  الجامعات في العاملين دفع .3

 .وأساليبهم طرقهم لتحسين

 .ودقيقة موضوعية بصورة األداء تقويم .4

 .) والعقاب الثواب (المحاسبة مبدأ تطبيق .5

 :اإللكترونية الحوكمة أهداف 8.2
 ترتبط لكونها للغاية مهمة اإللكترونية الحوكمة تعد

وهي تهدف في  للحوكمة االساسية والمبادئ بالعناصر

 والمساءلة والعدالة قواعدها الوصول الي الشفافية

بمختلف مستوياتها وضبط إجراءات  الفساد ومكافحة

 فإنها العمل، وتوفير الحماية للعاملين والمستفيدين ولذلك

من  مجموعة الى ستراتيجي يستندارها خياراا اعتبا

 .[23]األهداف 

 األداء مستوى رفع. 

 االدارية اإلجراءات اختصار. 

  البيانات دقة زيادة. 

  االداء في التكلفة وخفض اإلنتاجية زيادة. 

 التكنولوجي التطور مواكبة. 

  العاملين أداء كفاءة رفع. 

 االقتصادي النمو دعم. 

 واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا المعرفة نشر 

 .المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا إدارة وتأهيل

  تعميق ثقافة االلتزام بالقوانين والمبادئ ومراعاة

 مصالح األطراف المختلفة. 

تبسيط اإلجراءات وتحسين األداء  8.3
  المؤسسي:

 خالل ،وتحسين األداء واإلجراءات األساليب تبسيطإن 

 بالنظر لما متزايدة، أهمية اكتسب األخيرين العقدين

 المعلومات والبرمجة تكنولوجيا في الهائل التطور أحدثه

 الحياة نمط في تغير واالتصال، من التواصل وتقنيات

 واالجتماعي االقتصادي والسلوك المجتمع، في السائد

 إلى مختلفة دول سارعت وقد .لألفراد والجماعات

اإلجراءات وتبسيط  األساليب وتيسير التشريعات تحديث

 تعزيز على فعملت ،والخاص العام القطاع في اإلدارية

 االتصال بجمهور وتوسيع المعلوماتية استخدام

 هندسة وإعادة عبر الشبكة اإللكترونية، المتعاملين

 الحكومة" بــ عرف ما وإنشاء العامة، اإلدارة عمليات

 المعلومات، استخدام تكنولوجيا طريق عن "اإللكترونية

 المعلومات تقديم في اإلنترنت خاصةوبصورة 

الموجهة لصالح و مالءمة، الطرق بأكثر الخدمات،و

 .المستهلك

اإلجراءات على أنها إزالة  ويمكن تعريف عملية تبسيط

والجهد  الوقت في والتبذير والتكرار والتداخل التعقيد

 إلى المؤدية الطرق أحسن إلى الوصول بقصد والمال،

 ظل في وذلك الممكنة، والكفاءة بالفعالية األهداف تحقيق

 عملية تنطويعلى انها كذلك  وتعرف المتاحة اإلمكانيات

 بالشكل الخطوات، عدد في المنهجي االختصار على

 تكاليف وخفض اإلنجاز، تخفيض زمن إلى يؤدي الذي

  .]24[ وضبطها المعامالتإجراء 

 متطلبات تحسين األداء المؤسسي:  8.3.1

الحكومة االلكترونية يحتاج الي تهيئة البيئة إن مشروع 

المناسبة لطبيعة عملها، كي يحقق األهداف المطلوبة، 

فاإلدارة تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها، 

وتتفاعل مع كافة العناصر االقتصادية والثقافية 

ن مشروع أ [25]المحمدي( والتكنولوجية. حيث أكد )

يجب أن يراعي عدة متطلبات الحوكمة اإللكترونية 
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منها: البنية التحتية: والتي يجب أن تتضمن شبكة 

لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون قادرة على تأمين 

التواصل ونقل المعلومات بين اإلدارة نفسها وبين 

 .ىالمؤسسات والمواطن من جهة أخر

  توافر وسائل االتصاالت والبرمجة االلكترونية

 الزمة. لا

  التدريب وبناء القدرات للموظفين والعاملين

بالمؤسسات التعليمية إلدارة وتوجيه الحوكمة 

 االلكترونية بشكل سليم. 

  نشر ثقافة استخدام الحوكمة اإللكترونية وطرق

 ووسائل استخدامها للمواطنين. 

  توفير مستوي كافي من التمويل، يمكن من

 .   االستمرار والنجاح وبلوغ األهداف المنشودة

  وجود التشريعات والقوانين واألنظمة الخاصة

 بالتعامالت االلكترونية. 

   حماية المعلومات الوطنية والشخصية من

العيوب واالختراقات وذلك بتوفير منظومة األمن 

 اإللكتروني. 

 يدعم برنامج الحوكمة االلكترونية من قبل دو 

 أصحاب القرار بالدولة لضمان نجاحه. 

االلكترونية مزايا وتحديات . الحوكمة 9
 ومعوقات:

من خالل تناولنا لموضوع الحوكمة االلكترونية حاول 

إبراز أهم العناصر التي  ىالباحثون في هذه الورقة ال

يمكن أن تعطي نظرة واضحة عن مفهوم الحوكمة 

والحوكمة االلكترونية وظهورها وتطورها، وعملية 

ذا الجانب وهتبسيط اإلجراءات اإلدارية وأهميتها. 

يتضمن التركيز على مزايا وتحديات ومعوقات الحوكمة 

الدراسات السابقة الخاصة بهذه  ىااللكترونية بالرجوع ال

 النقاط.

 الدراسات السابقة: 9.1

 :المزايا 9.1.1

اإلدارة االلكترونية  ىمن اإلدارة التقليدية ال إن االنتقال

)الحوكمة االلكترونية( يوفر العديد من المزايا والفوائد 

المشتركة والتي لخصتها الباحثين في العديد من 

 الدراسات واألبحاث السابقة والتي من أهمها:

 (Elmansori, 2018) [13] ( ، 2018نشيدة )[8] 

، (Zaied et al. 2018) [4] ، الصديق وخيرة( ،

، [14]( 2018، )الزهيري و القريشي ، [26]( 2017

 :[20] (2017)الهيجاء ومحمد ابراهيم، 

  االستغناء عن الطرق اليدوية في العمل

 واستخدام األجهزة التقليدية.

   وضع خطط وأبحاث لتطوير اإلدارة، ووضع

 بدائل للطرق التقليدية.

  سرعة األداء وتقصير الزمن وتقديم الخدمة في

 ودة.أي وقت وبأعلى ج

  القضزززززززاء علززززززززى الفسززززززززاد اإلداري وتبسززززززززيط

 اإلجراءات. 

 التحديات: 9.1.2

وأشزززارت مجموعزززة مزززن الدراسزززات واألبحزززاث السزززابقة 

للعديد من التحديات الرئيسية المشتركة لتطبيق إجزراءات 

 الحوكمة االلكترونية نذكر منها:

  :التزززززأخر فزززززي تشزززززريع يزززززدعم التوقيزززززع التشزززززريعات

 اإللكتروني.

 لشززفافية المعلومززات: ممززا يحززد مززن مشززاركة  االفتقززار

المزززواطنين الفعليزززة فزززي تقيزززيم األعمزززال والخزززدمات 

 المقدمة من الحكومة.

  ضزعف العالقزة بزين القطزاع العزام والخزاص فزي مجزال

 تقديم الخدمات الحكومية.

  قلزززة الزززوعي وينزززتج عنزززه صزززعوبة فزززي تقبزززل المجتمزززع

 للحوكمة االلكترونية.

 .مقاومة التغيير 

 إلداري.الفساد ا 

  ضزعف الثقزة بزين المزواطنين والقطزاع العزام ممثلزة فزي

 األجهزة والمصالح الحكومية.

  عدم جهوزية وإدراك المجتمع لتقبل خزدمات الحوكمزة

 االلكترونية.
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 واالسززززتراتيجياتوحززززددت المنظمززززة الليبيززززة للسياسززززات 

 :كالتالي تحديات تطبيق الحوكمة في ليبيا

  السياسزززي واألمنزززي العقبزززة  االسزززتقرارتشزززكل حالزززة

صزعوبة الوضزع  الحوكمزة حيزثاألكبر أمام تطبيزق 

السياسززززي واألمنززززي المتززززردي تحززززد مززززن انخززززراط 

المنظمزززات الدوليزززة فزززي بزززرامج التزززدريب والتوجيزززه 

 المتعلقة بتطبيق الحوكمة.

  ،ضعف تأهيل الكادر الحكومي يشكل عامزل مباشزر

حوكمززززة فززززي اإلدارة فززززي عرقلززززة جهززززود تطبيززززق ال

الليبية، فحجم الكادر كبير واالسزتغناء عنزه محفزوف 

بالمخزززاطر وتأهيلزززه مكلزززف وال يتوقزززع منزززه نتزززائج 

 مرضية.

  ارتفزززاع حززززدة الخطززززاب القبلززززي ومحاولززززة تكريسززززه

كمحزززرك أساسزززي ضزززمن فعاليزززات االداء السياسزززي 

واإلداري. وانكسززار هيبززة الدولززة وانحسززار مظززاهر 

 اطنة واحترام حقوق اآلخرين.االلتزام بمبادئ المو

  غيزاب روح المنافسزة لزدى المزواطنين وهيمنزة ثقافزة

الحصززول  فززيالحكومززة واالعتمززاد عليهززا  اسززتجداء

 جهد. أيمسميات مختلفة ودون بذل بعلى هبات 

  اإلدارية من اجل  المسئولين وعقائدهمذهنية تغير

خفض السلطات شبه المطلقة للمدراء على مختلف 

 .اإلداري مستويات العمل

  تفشي الفساد وطغيان البيروقراطية والروتين

اإلداري لدرجة كبيرة تجعل عملية االنتقال إلى 

الحكم رشيد عملية ضخمة ومركزة ومدعومة بقوة 

 من الحكومة لضمان نجاحها.

  المؤسسات وضعفغياب الدور الرقابي على أداء 

 المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية.

 تقنية المعلومات واالتصاالت لتية التح ضعف البنى

المساندة  وتدنى معدالت اعتماد النظم المحوسبة

 .اإلدارية والمحاسبية فى المؤسسات ألعمالل

  :فشل الحوكمة ومظاهر المعوقات 9.1.3

هناك العديد من األبحاث والدراسات التي اهتمت 

بالحكومات االلكترونية وما واجهته من معوقات في 

االلكترونية على المستوي العالمي  تطبيق الحوكمة

عموما وفي الدول العربية خصوصا. وفي دراسة 

لتطبيقات الحوكمة االلكترونية في قطر كان الهدف منها 

الكشف عن مجاالت تطبيقها والتعرف على المعوقات 

التي تعترضها. استخدم الباحث أسلوب المسح 

االجتماعي وتوصلت دراسته الي إن أكثر المعوقات 

أثرا على سير العمل يتمثل في المعوقات التشريعية ت

يليها الثقافية ثم المعوقات اإلدارية وأخيرا المعوقات 

الخاصة بالموارد. ولقد أشارت نتائج الدراسة الي أن 

أكثر المجموعات مواءمة للبنية التنظيمية هي 

المجموعات الخاصة بمواءمة الهيكل التعليمي، يليها 

بمواءمة التقنية المطبقة وأخيرا المجموعة المتعلقة 

 .[27] مواءمة البيئة اإلدارية

ولقد أظهرت دراسة أخري في الجزائر كزان الهزدف 

أهززم العراقيززل التززي تحززول دون  علززىمنهززا التعززرف 

إنجاح تطبيق الحوكمة االلكترونية ومن أهمها، عزدم 

تزززوفير البنيزززة األساسزززية، محدوديزززة أعمزززال التوعيزززة 

تقززديم العززم الززالزم المتعلززق بأسززعار والتحسززين، عززدم 

 العتززاد االلكترونززي وأجهزززة االتصززاالت وغيرهززا

. وقد حددت دراسة أخري في لبنان بأن هنزاك [28]

العديززد مززن المعوقززات التززي تعتززرض الطريززق نحززو 

الزززتمكن الحقيقزززي مزززن تطبيزززق الحوكمزززة االلكترونيزززة 

نظريززززا وعمليززززا ومززززن أهمهززززا، اإلداريززززة، الفنيززززة، 

. وفي مصر أظهرت دراسة مجموعة مزن والقانونية

والتقنيزززززززة  االسزززززززتراتيجية بينهزززززززا،العوائزززززززق مزززززززن 

قدم المنصوري دراسة عزن واقزع  [4] والمؤسساتية.

تطبيق الحوكمة االلكترونية فزي ليبيزا ، خلصزت هزذه 

الدراسززة بمجموعززة مززن العراقيززل مززن ضززمنها عززدم 

تزززززوفير البنيزززززة التحتيزززززة للتكنولوجيزززززا المعلومزززززات، 

اإلداريزة، ضزعف المزؤهالت، عزدم وجزود  التعقيزدات

الدعم المالي، عدم وجزود التزدريب الكزافي، وضزعف 

انتشززار االنترنززت وارتفززاع أسززعارها وأخيززرا األميززة 

االلكترونيزة السززتخدام الوسززائل االلكترونيززة مززن قبززل 

 .[13]ن المواطنيشريحة واسعة من 
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أن  واالسززتراتيجياتالمنظمززة الليبيززة للسياسززات وأشززارت 

اإلدارة العامزززة الليبيززززة لزززم تززززنجح فزززي تطبيززززق الحوكمززززة 

االلكترونيززة لقلززة االهتمزززام ويمكززن رصزززد أبززرز مظزززاهر 

  :الفشل فيما يلي

  عدم القدرة على التحكم فزي الحيزز الجغرافزي الزذي

مززززن المفتززززرض أن تززززديره السززززلطة بشززززكل فاعززززل 

 ومسؤول. 

  فشل اإلدارة العامزة فزي ليبيزا فزي إدارة المؤسسزات

 بكفاءة.العامة 

  اإلخفززاق فززي تعزيزززز الالمركزيززة بمزززا يضززمن نمزززو

 وتطور التنمية المكانية.

  انفززراد شززخص أو مجموعززة قليلززة بالسززلطة وعزززل

 مكونات فاعلة ومعنية عن المشاركة في القرار. 

  ضززعف التوعيززة والتززدريب علززى متطلبززات تطبيزززق

 الحوكمة االلكترونية.

 ت غيزززاب النمزززاذج المطزززورة التزززي تالئزززم المؤسسزززا

الليبيززة والبيئززة السياسززية واالقتصززادية واالجتماعيززة 

 المحلية.

  تفشززززززي الفسززززززاد المززززززالي واإلداري فززززززي مختلززززززف

المؤسسززات والشززركات العامززة واإلخفززاق فززي الحززد 

التزززي تشزززكل تهديزززدا كبيزززرا  اثزززارهمنزززه أو تخفيزززف 

 لالقتصاد الوطني.

  الفشزززل فزززي القضزززاء علزززى البيروقراطيزززة والزززروتين

عززززن تطززززوير سززززبل اإلدارة فززززي اإلداري والعجززززز 

 .المؤسسات المالية والخدمية

 

 :النتائج والتوصيات 10

 :النتائج 10.1

من خالل هذه الدراسة المتواضعة يمكن الوصول الي 

 مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي:

 المؤهالت التكنولوجيا وضعف تلعب المعوقات .1

 المعلوماتالتحتية لتكنولوجيا  البنى قدرة وعدم

عرقلة  دور كبير في المؤسسات في واالتصاالت

 الحوكمة اإللكترونية في التعامل. واعتماد تطوير

 جميع ليشمل كاف بشكل االنترنت ضعف انتشار .2

 اإلدارة اإللكترونية وعدم خدمات من المستفيدين

 وارتفاع الجغرافية الرقعة انتشاره على امتداد

 اإللكترونية. الحوكمة أسعاره، محددا العتماد

 اإللكترونية استخدام الوسائل في اإللكترونية األمية .3

 المواطنين. من واسعة شريحة قبل من والتفاعلية

إن استخدام الحوكمة االلكترونية في مؤسسات  .4

التعليمية يحقق تقليل اإلجراءات إذ تسهل أنظمة 

الحوكمة من خطوات العمل أو إجراءاته، وانجازه 

بحضور أو عدم حضور القائمين بيسر وال يتقيد 

عن العمل والتغلب على البيروقراطية وتعدد 

 اإلجراءات.

إن استخدام الحوكمة االلكترونية في مؤسسات  .5

التعليمية يحقق السرعة في االنجاز وتدفق 

المعلومات ومعالجة الخدمة المطلوبة فضال عن 

ا  من المراقبة على المهام  التمكن من فرض أسلوبا

 اليدوي من جانب الدقة والموثوقية.  يفوق النظم 

الحوكمة االلكترونية هي مجموعة من القوانين  .6

والقواعد والمعايير االلكترونية التي من شأنها إدارة 

ورقابة المؤسسات من الناحية المالية والغير مالية 

ا   .الكترونيا

خلصت هذه الدراسة أن الحوكمة االلكترونية تهدف  .7

لززة والشززفافية وتحزززارب تحقيززق مزيززد مزززن العدا ىالزز

الفسزاد بكافزة أشززكاله. وأيضزا ترتكززز علزى اإلشززراف 

والمتابعززة وتتززرك أمززور التنفيززذ والرقابززة للمسززتويات 

 اإلدارية األدنى. 

الحوكمة االلكترونية واجهت مجموعة المعوقات  .8

من أهمها القانونية، المالية، اإلدارية، األمنية 

 ومقاومة التغير. 

راسة وجود دور كبير وهام كما أثبتت نتائج الد .9

للحوكمة االلكترونية في تسريع وتبسيط وضبط 

اإلجراءات وتقليل الوقت والتكلفة الالزمة لتلك 
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ا  في عمليات اإلصالح  اإلجراءات وتسهم أيضا

اإلداري بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، والتي يمكن 

ا   االستفادة منها في كافة المؤسسات وخصوصا

ي والتقني ومراكز البحث مؤسسات التعليم العال

العلمي بما فيهم مركز بحوث ودراسات الطاقة 

 الشمسية.

  التوصيات: 10.2
ا  الحكومات السابقة في ليبيا تعطيلم   خاصاا  اهتماما

لتطوير  استراتيجياتهابالحوكمة وتجعلها من ضمن 

الحكومة والمؤسسات العامة، ظل االهتمام بتطبيق 

الحوكمة والحرص عليها في الغالب من قبل المؤسسات 

الدولية، األمر الذي جعل تطبيق الحوكمة في الحكومة 

 .ودواوين الوزارات وفي سياساتها وقراراتها شبه منعدم

مقترحات عدة من بينها المقترح قدمت  2011ما بعد  

الذي قدمه مستشارون من الحكومة البريطانية لديوان 

والذي  2014ومطلع  2013رئاسة الوزراء نهاية عام 

إعادة هيكلة الديوان ورسم السياسات  تمحور حول

ن لم يتطور إلى منظومة كما أن الديوا العامة، إال إنه لم

دة بعضها لها ع ألسبابيضع المقترحات موضع التنفيذ 

سياسي وأمني.  معالقة بما آلت إليه األوضاع من تأز

 الوزراء المتعلق أيضا ينبغي التأكيد على قرار رئاسة

والتي تضمنت فريقا  2030بتشكيل لجنة رؤية ليبيا 

وقطع الفريق لوضع رؤية للبناء المؤسسي والحوكمة، 

ا   إال أن مخرجات اللجنة لم تري النور .في بحوثه شوطا

 برنامج عمل وأساس للتحول ىد وبالتالي لم تتحول البع

السياسي واالقتصادي واالجتماعي في البالد كما هو 

 مستهدف.

االتصززززاالت والمعلوماتيززززة فززززي  بززززادرت وزارةوكززززذلك 

اقتزززراح وتنفيزززذ جملزززة مزززن المبزززادرات الوطنيزززة لوضزززع 

التكنولوجيززززا فززززي مركززززز العمليززززات الحكوميززززة والقطززززاع 

ات المقدمزة إلزى جميزع المزواطنين الخاص وتعزيزز الخزدم

إن والمقيمزين والمؤسسزات التجاريزة والتعليميزة فزي ليبيززا. 

ليبيززا اإللكترونيززة هززي إحززدى هززذه المبززادرات بتكليززف مززن 

مكتززب رئززيس الززوزراء لتقززديم كافززة الخززدمات الحكوميززة 

ا  ما كانوا وفي جميزع األوقزات،  الى الجميع حيث إلكترونيا

االتصززززاالت الحديثززززة ونظززززم وذلززززك باسززززتخدام شززززبكات 

 المعلومات.

إن نجززززاح هزززززذه المبزززززادرة اإللكترونيززززة يتطلزززززب وضزززززع 

شزززاملة لتقنيززززة المعلومزززات لتحديزززد خارطززززة  اسزززتراتيجية

 :[29] الطريق لتنفيذ العناصر الرئيسية للمبادرة وهي

  البنية التحتية لليبيا اإللكترونية بما في ذلك 

، البيانات الخدمات اإللكترونية، الشبكات، النظم

 المشتركة، األمن، وعناصر البنية التحتية األخرى.

   إعادة تصميم عمليات الخدمات الحكومية وتبسيطها

 لتقديم أفضل الخدمات للسكان والشركات في ليبيا.

   تنميززة المززوارد البشززرية لززدعم التطززوير اإللكترونززي

 وتشغيل وصيانة الخدمات االلكترونية.

  ة والسياسززات والتوجهززات وضززع القززوانين واألنظمزز

، وتززززدابير مراقبززززة األداء، وعناصززززر االسززززتراتيجية

أخززرى مثززل الحوكمززة لضززمان الشززفافية ودعززم الززنظم 

 اإللكترونية.

النتااائج السااابقة يجاا  األخااي بالتوصاايات  علاا بناااء 

 :ةالتالي

 مفهزوم لتزداول اإلعزالم وسزائل كافزة مزع التنسزيق .1

 ودورهزاا وأهميتهز ال سزيما اإللكترونيزة الحوكمزة

 تطبيقزات وتضزمين .الحكزومي داءاأل تحسزين فزي

 إضزافة .أو محليزة مركزيزة خطة أي في الحوكمة

 .بها الوعي وزيادة الحوكمة بنشر تتعلق بنود
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 الميزانية في على الحوكمة وتطبيقاتها التدريب .2

  .والشركات المؤسسات وميزانيات العامة

 بؤرة في هارومعايي الحوكمة اإللكترونية جعل .3

  .والجديدة المعدلة التشريعات

 بمزا يضزمن وكوادرهزا الرقابة أجهزة تأهيل إعادة .4

 ىتتركزز علز ومسزاءلة ومحاسزبة ومراقبزة تقيزيم

 .الحوكمة واإللكترونية منها وتطبيقاتها معايير

ضرورة مالئمة متطلبات الحوكمة االلكترونية  .5

بما يتماشى ومتطلبات التغير ويتالءم مع تطبيقات 

 مشاريع الحوكمة اإللكترونية واالستفادة منها. 

الزمة لتأهيل وتدريب القائمين لوضع الخطط ا .6

على برامج الحوكمة االلكترونية على استخدام 

 أساليبها وتقنيتها. 

حوكمة االلكترونية في االستفادة من تجارب ال .7

المعوقات التي قد  لتالفيالدول المتقدمة والنامية 

 تسبب عدم نجاح المشروع.

 تطوير البنية التحتية لالتصاالت والمعلوماتية.   .8

 .المؤسساتفي  إدارة التغييرالعمل على  .9

 الدعم المالي لتطبيق الحوكمة اإللكترونية.   .10

فزي هزذه التي توصلها الباحثين  من أهم التوصيات .11

الورقززة والتززي يمكززن ان يهززتم بهززا أصززحاب القززرار 

بالدولة الليبية والتي كانت خارطة مشروع مبزادرة 

 الهيئززة العامززةليبيززا اإللكترونيززة التززي صززدرت مززن 

التصزززاالت والمعلوماتيزززة الليبيزززة كمزززا موضزززحة ل

 :1بالشكل رقم 
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