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  ملخص الدراسة

تمحورة حول و امليف مكافحة الفساد  عاجلت موضوع دور احلكومة اإللكرتونيةاليت  -سعت هذه الدراسة

إىل التعرف على مفهوم احلكومة اإللكرتونية  - إشكالية متثلت يف مدى فعالية احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد

رؤية تساعد على إعطاء فعالية أكثر للحكومة  حماولة طرح حلول و ،مكافحة الفساد يف ظل هذا املفهومو سبل 

        اهرة  الفساد،اإللكرتونية يف احلد من ظ تأثري احلكومة الوقوف على جوانب ،اإللكرتونية يف جمال مكافحة الفساد

جناحها يف ذلك و املتطلبات الواجب توافرها لضمان حتقيق هدفها كآلية ملكافحة  ضماناتو كذا الوقوف على 

  . الفساد اإلداري و املايل

لك على املنهج الوصفي التحليلي  خاصة للوصول إىل النتائج املتحصل عليها       ذيف  الدراسةاعتمدت  و قد

أو املركزية إىل العامل  �ا سواء احملليةامؤسسا�ا و إدار  و ونية تعين نقل احلكومةاحلكومة اإللكرت كون  و املتمثلة يف

مستهدفة بذلك إضفاء  ،قدرة هذه اإلدارات احلكومية على تسيري معامال�ا و تقدمي خدما�ا إلكرتونيا الرقمي و

هذه املزايا جعلت احلكومة  ؛الشفافية، املرونة، اجلودة، الكفاءة، السرعة يف األداء و تفعيل مبادئ احملاسبة و املساءلة

 اآلليات من أنواع لثالث توفريها خالل من األمهية هذه تتجسد حيث اإللكرتونية ذات أمهية بالغة يف مكافحة الفساد

  .و الردعية رتغيبيةالوقائية، ال : هي

  .مكافحة الفساد، تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت، احلكومة اإللكرتونية، الفساد: الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude, qui traite du sujet du role du gouvernement électronique dans la lutte contre la 
corruption, aborde le problème de l'efficacité du gouvernement électronique dans la lutte contre 
la corruption et visait visait à identifier le concept du gouvernement électronique et de lutte 
contre la corruption, et les moyens de lutter contre la corruption, Essayer de trouver des solutions 
et des idées qui aident à rendre le gouvernement électronique plus efficace dans la lutte contre la 
corruption, Identifier les aspects de l'impact du gouvernement électronique sur la réduction du 
phénomène de la corruption, Ainsi que sur ses garanties de succès et sur les exigences à remplir 
pour assurer la réalisation de son objectif en tant que mécanisme de lutte contre la corruption 
administrative et financière;  

L'étude s'appuie notamment sur l'approche analytique descriptive, pour atteindre les 
résultats atteints, à savoir le fait que Le transfert du gouvernement, de ses institutions et de ses 
gestions, qu'elles soient locales ou centrales dans le monde numérique, et la capacité de ces 
ministères à effectuer leurs transactions et services électroniques, En vue d'atteindre la 
transparence, Flexibilité, qualité, efficacité, rapidité de performance et activation des principes 
de comptabilité et de responsabilité; Ces avantages ont rendu le gouvernement électronique très 
important dans la lutte contre la corruption, ce qui se reflète dans la mise en place de trois types 
de mécanismes: préventif, réglementaire et dissuasif. 

Mots clés: gouvernement électronique, corruption, anti- corruption, technologie d’information et 
communication.
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بداية األلفية الثالثة حقبة مثرية من التقدم نتيجة للتطور املذهل                          يف يف العقود األخرية خاصة شهد العامل 

سرعة انتشار لوجيا الرقمية، ما ساعد على ذلك و املتسارع يف علوم احلاسوب و شبكات املعلومات و التكنو 

 اأحدثت تغيري استخدام شبكة اإلنرتنت و خدمات الربيد اإللكرتوين و التطبيقات األخرى للتكنولوجيا الرقمية و اليت 

  .االجتماعية و أصبحت من الركائز اجلوهرية املعول عليها يف إحداث التنمية االقتصادية يف احلياة اليومية لإلنسان و

لوجيات احلديثة يف خمتلف ا�االت عدة مزايا خاصة يف ا�ال اإلداري أين و قد كان الستخدام هذه التكنو 

أدخلت عدة حتسينات ال سيما على مستوى املعامالت اإلدارية اليت أضحت أكثر مرونة، جودة، كفاءة و اخنفاض 

كما مست هذه التحسينات اهلياكل اإلدارية و وظائفها أين قلصت تكنولوجيا   ،التكلفة ماال و وقتا و جهدا

  .املعلومات و االتصاالت مستويات اهلرم اإلداري يف خمتلف اإلدارات و القضاء على ازدواجية الوظائف فيها

ات اإلدارة العامة يف خمتلف دول العامل إصالحهذه االستخدامات التكنولوجية جاءت يف وقت عرفت فيه 

و هياكل القطاع العام، بسبب ما تعانيه من ختلف إداري و قصور يف األداء، و نقص يف  رئيسية تتعلق بعمليات

     املؤسسات احلكوميةبو  انعزال و بعد اإلدارة عن املواطن و فقدان ثقة املواطنني حبكوما�م الكفاءة؛ مما أدى إىل

: سيطرة واضحة ملنظمات عاملية على توجيه اقتصاد الدول مثل ظهورتزامنت هذه اإلصالحات مع كما  ،و خبدما�ا

ة؛ فظهرت مفاهيم جديدة يف ا�ال اإلداري و االقتصادي منها اإلقتصاد صندوق النقد الدويل و منظمة التجارة العاملي

كرتونية و غريها كثري لينجر الرقمي، التجارة اإللكرتونية، اإلدارة اإللكرتونية، اإلدارة العامة اإللكرتونية أو احلكومة اإلل

عنها حتول يف دور الدولة من دولة موفرة للخدمات إىل دولة موجهة هلا عن طريق استغالل تكنولوجيا املعلومات        

و اإلتصاالت لتطوير و حتسني اخلدمات احلكومية و دعمها، و إعادة اهلندسة يف اإلدارة بطريقة تتفق و احتياجات 

  .بإيطاليا 2000طار ما يعرف باحلكومة اإللكرتونية اليت عرفت امليالد الرمسي هلا سنة املواطن و ذلك يف إ

فمنذ ذلك التاريخ و الدول تقوم برسم سياسا�ا مبا يتناسب مع متطلبات العصر باستخدام الوسائل           

ي وقت ليس ببعيد  كان ة، ملتابعة هذه السياسات و اإلشراف على سري العمل احلكومي، ففديثو التقنيات احل

القطاع احلكومي يتصف بالبريوقراطية نظرا لبطء و تعقيد اإلجراءات فيه بدون تربيرات، و لكن بدخول الثورة 

  .املعلوماتية إىل أسلوب عمل احلكومة، أدى ذلك إىل إضفاء عدة ميزات و مزايا على العمل احلكومي

عن تطبيق و تنفيذ السياسات العامة يف الدولة وتقدمي و مبا أن القطاعات احلكومية هي اجلهات املسؤولة 

خمتلف اخلدمات اليت حيتاجها ا�تمع بكل أطيافه ، كما أ�ا مسؤولة عن حتقيق التنمية و تعزيز األمن الوطين؛ و ملا 

إنعدام األمن   حيث إن ميثله كل من األمن و االقتصاد الوطنيني من أمهية للدول باعتبارمها الركيزتني األساسيتني فيها 

الوطين و ضعف االقتصاد الوطين ال يعين انتشار الفوضى و انتشار اآلفات االجتماعية مبختلف أنواعها فحسب بل 

انتشار واسع و خطري لظاهرة الفساد خنرت  و ،يعين أيضا حرمان ا�تمعات من االستقرار و العيش  الكرمي

  .أسباب و عوامل سياسية، إقتصادية، إجتماعية و ثقافيةإقتصاديات الدول نتيجة لتداخل و تفاعل عدة 
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و نظرا ملا خيلفه الفساد من آثار سلبية خطرية على كافة املستويات االقتصادية، األمنية، االجتماعية،  الثقافية         

لدولية           و السياسية كان البد من البحث عن سبل للوقاية منه و مكافحته و هذا ما ظهر يف خمتلف املبادرات ا

و الوطنية اليت شهد�ا الساحة الدولية متمثلة يف خمتلف اإلتفاقيات الدولية اليت تعىن مبكافحة الفساد و تلك اليت 

  . شهد�ا الساحة الوطنية ملختلف الدول و اليت جنح بعضها لكن أغلبها باء بالفشل لعدة أسباب

 آليات فعالة ملكافحة الفساد و يف ظل تطور جيادإليف إطار سعي الدول املتقدمة منها و النامية و 

تميز به من خصائص و مقومات جتعلها تمبا  اإللكرتونيةظهر مفهوم احلكومة اإلتصاالت تكنولوجيا املعلومات و 

      بصفة عامة  املعوقات اليت حتد من فاعلية جهود التنمية و مبتكرة للتغلب على املشكالت حلوال جديدة و تقدم

مدخال جديدا ميكن من احلكومة اإللكرتونية  من جهة أخرى تعترب هذا من جهة، و ،مشكلة الفساد بصفة خاصةو 

األداء احلكومي، حيث أضافت  عاليةف كفاءة و زيادة  خالله حتقيق اإلصالح اإلداري للمنظمات احلكومية و

املساءلة، ومشاركة املواطنني يف تقييم األداء  فية واحلكومة االلكرتونية مفاهيم جديدة يف علم اإلدارة العامة مثل الشفا

هذا   ،لكرتونيةاحلوكمة اإل و لكرتونيةذلك بالتحول إىل الدميقراطية اإل احلكومي، كما غريت من املمارسات السياسية و

مية على  احلكومة اإللكرتونية ذات فعالية يف حتقيق ما تصبو إليه الدول يف مواجهة الفساد و حتقيق التنكله جيعل 

  .كافة املستويات و األصعدة

 احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد دورتدرك أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوعها املبحوث فيـه و هو  و

  : يلي من خالل ماو يكتسي موضوع الدراسة هذه األمهية  ،حيث يعترب املوضوع حمل دراسة موضوعا بالغ األمهية

       التعرف على ماهية احلكومة اإللكرتونية و آليا�ا و السياسات و األنظمة و التشريعات و التقنيات املعززة هلا،  - 

و معرفة العقبات اليت  و التجارب الدولية املتميزة يف جمال تطبيقها، و مدى إستفادة  القطاعات احلكومية من ذلك،

  .رتحات اليت سوف حتد من تلك العقبات و تسهم يف تعزيز تطبيقهاحتول دون حتقيق اإلستفادة منها، و املق

هتمام واسع يف مقابل قلة ايف مكافحة الفساد موضوع حديث حيظى ب احلكومة اإللكرتونية دور موضوع كون  - 

حيث سلطت هذه الدراسة الضوء على هذا املوضوع بشكل تفصيلي، و ذلك يف حماولة من  الدراسات املتعلقة به

  .ة لإلسهام جبهد علمي تراكمي متواضع للمكتبتني احمللية  و العربية  و الدولية من خالل ما مت التوصل إليهالباحث

يعاجل ظاهرة خطرية جدا و نتائجها وخيمة جدا على احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد  دور موضوع كون   - 

ومة اإللكرتونية آلية جديد من آليات مكافحة الفساد احلك باعتبارهي ظاهرة الفساد و هذا  ا�تمع و االقتصاد و

  .اإلتصاالت و اإلداري و املايل فرضها تطور تكنولوجيا املعلومات

أمهية الدراسة  تظهر مـن خالل حماولة الربـط بيـن فاعلية احلكومة اإللكرتونية و بيـن موضوع  كمـا ميكن القول بأن  - 

  .هذا بسبب قلة الدراسات اليت تناولت هذا اجلانبمكافحة الفســاد اإلداري و املايل و 

كون املوضوع مرتبط  بالعامل الرقمي اإلفرتاضي و ما هلذا العامل من خصائص و مميزات جتعله خمتلفا عن الواقع   - 

  .املوجود يف ظل احلكومة التقليدية
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املختصني علميا و عمليا و تقدميها توثيقها لنظريات و آراء  الدراسة و  النتائج و املقرتحات اليت توصلت إليها - 

مبكافحة الفساد اإلداري و املايل و التشريعية و القضائية املعنية للمسؤولني عن القطاعات احلكومية و األجهزة الرقابية 

 يف القطاعات احلكومية بغية اإلستفادة منها يف تعزيز دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد ملا ميثله الفساد من

  .�ديد لألمن القومي للدول و ا�تمعات املتقدمة منها و النامية على حد سواء

ن اهلدف من دراسة موضوع دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد بشكل خاص هو إبراز مفهوم إ

أكثر  ها لتكونو مرتكزات ترتكز علي احلكومة اإللكرتونية و بيان دورها مبـا تشمله من أنظمة  معلومــات و برامـج

و آليـات عملها فــي إدارة النشاطات احلكومية و كذا دراستها كآلية ملكافحة الفساد الذي نقف على مفهومه  فعالية

كذا تأثريه يف جناح مشروع احلكومة  و حناول توضيح أسباب انتشاره و اآلليات  التقليدية و احلديثة يف مكافحته و

  :ألهداف املراد الوصول إليها من خالل هذه الدراسة فيما يليهذا و ميكن تلخيص ا ،اإللكرتونية

  .بيان  املفهوم العام للحكومة اإللكرتونية و اإلملام �ا من كل اجلوانب - 

  .بيان  مفهوم ظاهرة الفساد و كيفية مكافحتها يف ظل احلكومة اإللكرتونية - 

  .همة يف مكافحة الفسادملة الوقوف على املزايا اليت جتعل من احلكومة اإللكرتونية وسي - 

جناحها  لفساد، و كذا الوقوف على  ضماناتاإللكرتونية يف احلد من ظاهرة  ا تأثري احلكومة الوقوف على جوانب - 

  .يف ذلك و املتطلبات الواجب توافرها لضمان حتقيق هدفها كآلية ملكافحة الفساد اإلداري و املايل

  .الفعالية املرجوة من احلكومة اإللكرتونية  يف مكافحة الفساد حماولة توضيح العوائق اليت حتول دون - 

  .رؤية تساعد على إعطاء فعالية أكثر للحكومة اإللكرتونية يف جمال مكافحة الفساد حماولة طرح حلول و - 

  :فيما يليفهي تتمثل حمل الدراسة  أسباب اختيار املوضوعأما عن 

و هو احلكومة  دراسة املوضوع كونه يربط بني مفهومني أحدمها حديثرغبة الباحثة يف تتلخص يف  :أسباب ذاتية - 

كذلك  املايل و و و هـي ظاهرة الفسـاد اإلداري فـي ا�تمع خطرياإللكرتونية و الثاين عبارة عن ظاهرة متفشية بشكل 

       املعقد نسبيااإللكرتونية إثــراء موضوع احلكومة  إىل حماولة احلكومة اإللكرتونية، إضافة رغبة يف التخصص يف جمال

و كذا إعطاء آفــاق جديدة  علمي أكادميي نظرا لقلة الدراسات و حداثتهابتقدمي منتج  اإلحاطة بكل ما يتعلق به و

   .جديدة ممهدة للدراسات الالحقة يف هذا ا�الانطالق و تقدمي نقاط 

  : و تتعلق هذه األسباب فيما يلي :أسباب موضوعية - 

  .و التعرف على مفهوم احلكومة اإللكرتونية من خالل تقدمي عرض تعريفي هلا دراسة - 

  اإللكرتونية فـي مكافحة الفساد و العوائق احملتملة اليت قــد تقف   احلكومة  و فاعلية الرغبة يف الكشف عــن دور - 

  .املايلد اإلداري و اسملكافحة الف أمـام حتقيق األهداف املرجوة من احلكومة اإللكرتونية
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          حديثا اإللكرتونية كآليـة ملكافحة الفســاد اإلداري و املايل باعتباره موضوعا املسامهة يف إثـراء موضوع احلكومة - 

  .و هاما تقــل الدراسات و األحباث فيه

  .نقص تداول هذا املوضوع و غموضه لدى اإلدارات نظرا لنقص املنتوج العلمي يف هذا ا�ال - 

  .يف إعطاء صورة أبسط عن موضوع احلكومة اإللكرتونية و ربطه بصورة دقيقة مبوضوع مكافحة الفساد الرغبة- 

  . إبراز أمهية هذا املوضوع و تقدمي إنطالقة  جديدة للدراسات الالحقة  يف هذا ا�ال - 

 الصعوبات فمن، ةذاتي أخرى و موضوعية معوقات و صعوبات عدة الدراسة ذهنا هلجناز خالل إ واجهتنا لقد

إىل  ،مستقل أكادميي ببحثا جزئيا�ة من جزئيكل   تناول من كِّنمي مبا الدراسة حمتوى اتساعتلك املتعلقة ب املوضوعية

و قلة إن مل نقل ندرة الدراسات املتعلقة به و صعوبة احلصول عليها  الدراسةة موضوع داثجانب عائق آخر يتعلق حب

  .ملقاالت العلمية ذات العالقة املباشرة باملوضوعفلم نتمكن من احلصول إال على بعض ا

 تطرحها اليت األفكار و املواضيع ببعض املتعلقة املراجع جتميع يف العناء إىل أساسا فرتجع الذاتية الصعوبات أما

 إىل املتسلسلة، التفصيلية األفكار و املواضيع من الكثري إىل تتعرض الدراسة باعتبار منها اجلزئية خصوصا الدراسة

 توظيفها جعل الكثرة جانبحيث إن  أخرى، جوانب يف شحها مقابل الدراسة جوانب بعض يف املراجع كثرة جانب

 مجيع استيعاب قصد اهل املوضوعي باحلجم املتعلق املوضوعي العبء الدراسة أعباء على أضاف إذصعبا  استغالهلا و

 حبث يف كونت أنة الباحث على فرض الدراسة جوانب بعض يف املراجعة ندر  خبصوص أما مواضيعها، و الدراسة أفكار

 جانب إىل، يف الباب الثاين من الدراسة السيما اجلوانببعض  لتغطية املوضوع، كتابة من يوم خرآ غاية إىل مستمر

 إضافة التفصيلية، و اجلزئية السيما و األخرى، اجلوانب �مل و جانب على تركز املوضوع عن املتوفرة املراجع أكثر أن

  .احلصول على دراسات سابقة هلا عالقة مباشرة باملوضوع منة الباحث متكن عدم إىل

من خالل اإلطالع على الكثري من الدراسات و البحوث اليت يف اختيار موضوع األطروحة  ناانطلق و قد

، البحث فيه و د دراستهو رمست صورة أولية حول املوضوع املرا وانبمن كافة اجل اإللكرتونيةتطرقت ملوضوع احلكومة 

 مباشرةهلا صلة  علميةكتب و أطروحات أو رسائل ماجستري   علىصل حن مل البحث هذا جنازإ مبناسبة أنناإىل  نشري و

أطروحات تعىن باإلطار املفاهيمي  بل حتصلنا فقط على يف مكافحة الفساداحلكومة اإللكرتونية مبوضوع دور 

 حداثة إىل يعود ذلك لعل و ،حبثنا املتواصل و اإلتصال ببعض دور النشر رغم هذا و ،فقط اإللكرتونيةلحكومة ل

 تبدو اليت و ،مل مينع من حصولنا على بعض املقاالت العلمية  ذات العالقة املباشرة باملوضوع ذلك أن إال املوضوع،

  :يلي ما نذكر الدراسات و من بني هذه ،جوانب عدة يف عنه ختتلف نهالك ملوضوعنا مشا�ة

 بعنوان  2008/2009 ،جامعة اجلزائر، اجلزائر ،الشريف عبده نعمان /الباحث قبل من مقدمه دكتوراه، أطروحة - 

حالة دول –و التحديات الواقع ( احلكومة اإللكرتونية كإسرتاتيجية إلعادة صياغة دور الدولة و وظائف مؤسسا�ا

 )للتغيري أداة و كمنهج  (كإسرتاتيجية اإللكرتونية احلكومة تبين إمكانية حول اإلشكالية متحورت ،)جملس اخلليج
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 احلكومة تطبيق تواجه اليت التحديات على التغلب ميكن هل و ؟ مؤسسا�ا وظائف و الدولة دور صياغة إلعادة

 ؟ املستقبل و احلاضر يف خاص بشكل اخلليجي التعاون جملس دول يف و عام بشكل الدول خمتلف يف اإللكرتونية

 ألن تصلح اإللكرتونية احلكومة أن" :هي عامة نتيجة إىل الباحث توصل و ؟ خليجية إلكرتونية حكومة مشروع وتبين

 أنه كما فاعل، بشكل مؤسسا�ا وظائف و الدولة دور صياغة إعادة على تعمل للتغيري، متكاملة إسرتاتيجية تكون

 دول يف و عام، بشكل الدول خمتلف يف اإللكرتونية احلكومة تطبيق تواجه اليت التحديات على التغلب السهل من

 ما إذا للمشروع االستمرار و النجاح حتقق بصورة املستقبل، و احلاضر يف خاص بشكل اخلليجي التعاون جملس

  ." للمشروع التقين و املادي الدعم و القوانني، و التشريعات و القادة، لدى السياسية اإلرادة توافرت

 ها،أهداف ،هامزايا ،امبادئه ،الدراسة مع دراستنا من حيث عرضها ملفهوم احلكومة اإللكرتونية تتداخل هذه

ختتلف  ؛ غري أ�اهاجناح متطلبات و اإللكرتونية احلكومة إلسرتاتيجية املستقبلية الرؤية صياغة هلا، األساسية املقومات

التطرق لإلطار دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد و اقتصرت على ل تطرقحيث إ�ا مل تعن دراستنا من 

 اسرتاتيجيا�ا و وظائفهاو  الدولةملفهوم  املفاهيمي للحكومة اإللكرتونية، كما اختلفت عن دراستنا من حيث تطرقها

آلليات مكافحة الفساد يف ظل احلكومة اإللكرتونية و ضمانا�ا يف دراستنا  ، يف حني تطرقت اإلداري نظامها لتطوير

يف كون أيضا اإلختالف بني الدراستني يكمن  وذلك و واقع فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد؛ 

  .و هو ما مل يكن يف دراستنا هذه اخلليجي التعاون جملس دول الةحبالدراسة األوىل قد قامت بدراسة حالة تعلقت 

، لألستاذ عشور عبد الكرمي حول دور احلكم اإللكرتوين يف مكافحة 11دراسة منشورة يف جملة املفكر، العدد  - 

تسليط  الضوء علـى دور  إىل، حيث هدف مــن خالل دراسته الواليات املتحدة  األمريكية منوذجـا: الفساد اإلداري

جتســد آليات   أنيف مكافحة الفساد  اإلداري مــن خالل النموذج  األمريكي و كيف استطاعت  اإللكرتونيةاحلكومة 

  . هذا التحول إجنازاتمكافحـة الفساد و خمتلف 

و قد جاءت هذه الدراسة يف أربعة حماور تطرق يف احملور األول منها إىل نظرة عامة حول بديل احلكم 

كومة اإللكرتونية و املبادئ اليت ترتكز عليها، و يف احملور الثاين تطرق للفساد اإللكرتوين و ذلك باستعراض تعريف احل

اإلداري من خالل تعريفه و ارتباطه باخلدمة العمومية، مث استعرض يف احملور الثالث إدارة احلكومة اإللكرتونية كآلية 

احلكومة اإللكرتونية األمريكية و مكافحة للقضاء على فساد جهاز  اخلدمة العمومية، ليتطرق يف احملور الرابع إلدارة 

  .الفساد

تقدم حال جزئيا ملشكلة الفساد اإلداري،   اإللكرتونيةاحلكومة  أن إىلو قد توصل الباحث من خالل دراسته 

تزيد مـن فرص الكشف  كما  ،و احملاباة و العالقات الشخصية ألعمال الرشوة و احملسوبيةالساحنة إذ تقلل من الفرص 

 أنو االحتفاظ مبعلومات مفصلة بش علــى شبكة اإلنرتنتالبيانات  علومات واملمــن خالل عـرض  عـن  الفساد
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،  أعماهلم اخلاطئة و الصفقات املالية مما ميكن من مالحقة القائمني بأعمال الفساد و الربط بينهم و بني تصرفا�م 

االرتقاء مبستوى  العامة و متثـل نقلة نوعية و حتوال إجيابيا يف اإلدارة اإللكرتونية كما توصل الباحث إىل أن احلكومة

  .و تقضي على الفساد الدولةأجهزة  املسؤولية يف ومشاركة املواطنني يف الشؤون العامة و تعزيز الرقابة 

ه و التعريف بالفساد        تتداخل هذه الدراسة مع دراستنا من حيث عرضها ملفهوم احلكومة اإللكرتونية و مبادئ

و آثاره على اخلدمة العمومية و كذلك عرض مزايا احلكومة اإللكرتونية اليت متتاز �ا يف مواجهة الفساد، و إن كانت 

مل تفصل يف دور احلكومة حيث إ�ا  ختتلف عن دراستنا من  من دراستنا؛ غري أ�ا اهذه العناصر ال تتجاوز فروع

مكافحة الفساد و اقتصرت على ذكر مزايا احلكومة اإللكرتونية اليت تسمح هلا مبواجهته، يف حني اإللكرتونية يف 

آلليات مكافحة الفساد يف ظل احلكومة اإللكرتونية و ضمانا�ا يف ذلك و واقع فعالية دور احلكومة  دراستنا تطرقت

ن يف كون الدراسة األوىل قد قامت بدراسة كما أن اإلختالف بني الدراستني يكم  ،اإللكرتونية يف مكافحة الفساد

 .حالة تعلقت بالواليات املتحدة األمريكية و هو ما مل يكن يف دراستنا هذه

اقرتاح للحد حول  آخرونو  A.Shah Kooh، لألستاذ 04، العدد جملة العلوم التطبيقية العاملية منشورة يف دراسة - 

 A proposal for corruption reducation in(احلكومة اإللكرتونيةمن الفساد يف البلدان النامية على أساس 

developing countries based on e-government ( ، إىل هدفت هذه الدراسةو قد  ؛2008، إيران 

، العالقة د و ذلك بعد مناقشة أسباب الفسادمتثل حال لزيادة الشفافية و خفض الفسا اإللكرتونيةاحلكومة  أنإظهار 

           اإللكرتونية، الشفافية و الفساد اليت استعرضتها عن طريق قياس العالقة بني احلكومة اإللكرتونيةبني احلكومة 

و مت استخالص املالمح املشرتكة للخطة ، ثالث جمموعات إىلبلدا مت تصنيفها  180و مستويات الشفافية لـ 

اخلطة اإلسرتاتيجية  أنالتوصيات املقرتحة للدول النامية بش و الدول املتقدمة لبعض اإللكرتونيةاإلسرتاتيجية للحكومة 

  :النتائج التالية إىلو توصلت الدراسة  ،بناء على النتائج اإللكرتونيةللحكومة 

 .أن احلكومة اإللكرتونية تقدم حال جزئيا ملشكلة الفساد - 

تزيل فرص اإلجراءات التعسفية و زيادة حظوظ اكتشاف الفساد عن طريق تسجيل  اإللكرتونيةاحلكومة  أن - 

 .تفصيلية عن املعامالت السرتجاعها بيانات 

 .بلدا 180و مستويات الشفافية يف  اإللكرتونيةهناك عالقة بني احلكومة  - 

معظم الدول  أنو الشفافية أظهر  اإللكرتونيةتصنيف الدول يف جمموعات من حيث العالقة بني حكوما�م  - 

الفساد صنفت يف ا�موعة األوىل لذلك  إخنفاضو  اإللكرتونيةاملتقدمة املتميزة بارتفاع درجات احلكومة 

و املالمح املشرتكة  لبعض الدول املتقدمة يف ا�موعة األوىل حتققت اإللكرتونيةاخلطة اإلسرتاتيجية للحكومة 

 .�ا لتطور الدوليوصى  أناملستخلصة من أجل 



 مقدمة
 

 

13 

العالقة تدرس تأثري احلكومة اإللكرتونية على الفساد من زاوية حيث إ�ا  هذه الدراسة تتداخل مع دراستنا من 

احلكومة اإللكرتونية تزيد من الشفافية مما يؤدي إىل احلد من   حبيث إناإللكرتونية، الشفافية و الفساد، بني احلكومة 

دراستنا  حيث إن  لكنها ختتلف عن دراستنا من  الفساد، و جانب التداخل هذا ال يتجاوز فرعا من فروع دراستنا؛ 

مكافحة تطرقت آلليات مكافحة الفساد يف ظل احلكومة اإللكرتونية و واقع فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف 

و مل تقتصر فقط على الشفافية كعامل و كمظهر من مظاهر إجيابية الدور املنوط  يف بيان ذلك الفساد و توسعت

 .باحلكومة اإللكرتونية

          Ahmed Al Hussainiلألستاذ ، 01ا�لد  ،02، العدد جملة العلوم التطبيقية العاملية منشورة يف دراسة- 

األدلة التجريبية من القطاع العام يف  ، وونية على احلد من الفساد اإلدارياحلكومة اإللكرت أثر اعتماد حول  آخرونو 

 ,The impact of adopting e-government on reduce administrative corruption(الكويت

empirical evidence from Kuwait’s public sector ( ،تناول صاحب و قد ؛ 2013، الكويت

املقال هذا املوضوع  من زاوية العوامل اليت تساعد احلكومة اإللكرتونية يف مواجهة الفساد و جهود دولة الكويت يف  

مكافحة الفساد كدراسة حالة، حيث عاجل املوضوع من خالل ثالث حماور، كان أوهلا بعنوان عوامل انتشار الفساد 

احلكومة اإللكرتونية، يف حني جاء احملور الثالث حتت عنوان جهود دولة يف احلكومة، و الثاين بعنوان تطبيقات 

  :إىل النتائج التالية هذه الدراسة وصلتتالكويت يف  مكافحة الفساد؛ إذ 

أن استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت حيد من تدخل األفراد، و بالتايل يقلل، إن مل يكن يزيل العديد  - 

هذه األشكال من الفساد ذات صلة  ،لفساد املتعلقة باألفراد مثل احملسوبية و الرشوة و احملاباةمن أنواع و أشكال ا

  .باألفراد و مدى تدخلهم يف تصريف األعمال، و السماح هلم مبمارسة الضغط على املوظفني و ابتزازهم

أسبابه و حقيقة أنه خيتلف من  من غري احملتمل القضاء على الفساد ألنه يرتبط بالطبيعة البشرية، و مدى تعقيد - 

و مع ذلك، فمن املمكن من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت و بعض اإلجراءات  ،شخص آلخر

  .و األنظمة الرادعة احلد من الفساد بشكل كبري يف القطاع احلكومي

األفراد إىل أقصى حد ممكن،   ينبغي للتدابري املتخذة للحد من الفساد لكي تكون ناجحة أن تقلل من تدخل - 

خاصة يف ضوء التطورات يف ا�ال التكنولوجي، كما ينبغي أن تكون متكاملة، من خالل استخدام نظام مراقبة 

  . األفراد، و اإلعتماد على األنظمة اإللكرتونية يف تقدمي اخلدمات هلم من أجل مساعد�م على اختاذ قرارات منهجية

من زاوية دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد تدرس حيث إ�ا  راستنا من هذه الدراسة تتداخل مع د

العوامل اليت تساعد احلكومة اإللكرتونية يف مواجهة الفساد، و من زاوية عرضها ملفهوم الفساد و أهم أسباب انتشاره، 

تطرقت دراستنا  حيث إن  ختتلف عن دراستنا من  من دراستنا؛ غري أ�ا او إن كانت هذه العناصر ال تتجاوز فروع

آلليات مكافحة الفساد يف ظل احلكومة اإللكرتونية و ضمانا�ا يف ذلك و واقع فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف 

مكافحة الفساد و اليت مل يعرض هلا الباحث أعاله، هذا باإلضافة إىل إمهاله لعدة عوامل مهمة مساعدة للحكومة 
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كما أن اإلختالف بني الدراستني يكمن يف كون   ،اقتصاره على أربعة منها فقطو  كرتونية يف مكافحة الفساداإلل

  .الدراسة األوىل قد قامت بدراسة حالة تعلقت بالقطاع العام الكوييت و هو ما مل يكن يف دراستنا هذه

  : التايلاملتمثلة يف السؤال الرئيسي  إشكالية البحثمن خالل ما سبق تبلورت  و

  وسيلة في مكافحة الفساد ؟ك كآلية أو   اإللكترونيةالحكومة  فعالية اعتمادمدى  ما

  : يتفرع من اإلشكال الرئيسي عدة تساؤالت فرعية تتمثل يفو 

 ؟ اإللكرتونيةما هو مفهوم احلكومة  -

 ما هو مفهوم الفساد؟ -

 يف مكافحة الفساد؟ اإللكرتونيةات و متطلبات جناح احلكومة ضمان ما هي  -

 يف جمال مكافحة الفساد؟ اإللكرتونيةعوائق تقف أمام فعالية احلكومة الما هي  -

 يف مكافحة الفساد؟ اإللكرتونيةما هي حدود جناح احلكومة  -

 يف مكافحة الفساد؟ اإللكرتونيةاحلكومة ما هي النتائج  املرتتبة عن فشل   -

ة و معاجلة خمتلف جوانبها و لإلجابة على اإلشكالية املطروحة للتوصل إىل اهلدف املنشود من هذه الدراس و

فقد ارتأينا أنه من األنسب ملعاجلة هذا املوضوع هو اإلعتماد على كل من املنهج  الوصفي التحليلي بصفة  أساسية، 

  :و ذلك كالتايلو كل من املنهج املقارن و االستنباطي بصفة ثانوية 

و هو املنهج الغالب واألكثر استخداما يف هذه الدراسة كونه املناسب ملعاجلة هذا : املنهج الوصفي التحليلي - 

املوضوع، حيث اعتمدنا الوصف حينما كنـا بصدد وصف اإلطار املفاهيمي للحكومة اإللكرتونية مــن خالل التعرف 

وصف ظاهرة  الفساد اإلداري و املايل   التطرق إىلعلـى مفهومها و مراحل تطبيقها و عوائــق تطبيقها كذلك، مث

، مث ننتقل إىل حتليل اآلليات القانونية  للحكومة  حلكومة اإللكرتونيةأثرها على تطبيق نظام ا و بوصف مفهومها

  . الوصول إىل العوائق اليت تعيقها يف حتقيق اهلدف املرجو منها اإللكرتونية  يف مكافحة الفساد و

مقارنة غري أن هذا مل مينع من األخذ بـه  كلما   ن مل تكن دراستناإ و إىل استخدام املنهج املقارنكما عمدنا  - 

قدمة خاصة الواليات املتحدة تو قد يتم إعماله أساسا عند مقارنة ما وصلت إليه الدول امل تطلب األمر منا ذلك

كرتونية و واقع احلكومة اإللكرتونية  فـي الدول النامية األمريكية و حىت اإلمارات العربية املتحدة يف جمال احلكومة اإلل

و العراقيل اليت  دراسة العوائق و اهلدف من املقارنة هو الوصول أو التحقق من مدى فعالية احلكومة  اإللكرتونية و

  .تواجهها  فـي الواقع العملي

الص النتائج املتوصل إليها من الدراسة استخ كما اعتمدنا كذلك املنهج االستنباطي من خـالل حماولة استنباط و - 

  .من التجارب اليت خاضتها الدول يف جمال تطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية و
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من خالل ما سبق ذكره و لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و بغية الوصول لألهداف املنشودة ارتأينا معاجلة 

عترب كمدخل و متهيد تسبقهما مقدمــة و أول هذيـن البابني ي هذا املوضوع و دراسته من خالل خطة ثنائية  األبواب

لفساد و بذلك و ا اإللكرتونيةاخلاصة مبوضوع الدراسة و املتمثلة يف احلكومة  األساسيةللموضوع  نتناول فيه املفاهيم 

 إىلإذ تطرقنا فيه  نيةملتطلبات تطبيق احلكومة اإللكرتو عنون  باإلطار العام  و املفاهيمي للدراسةفهو يتعلق باإلطار 

مراحل و  اإللكرتونية،مفهوم احلكومة  حبيث نتناول من خالله  األوليف الفصل  اإللكرتونيةاإلطار املفاهيمي للحكومة 

     و متطلبات كل مرحلة و عوائق تنفيذها  إذ نعرج على مراحلها الثاين يف الفصل اإللكرتونيةالتحول حنو احلكومة 

  .كأحد أهم العوائق  ل أساسي الفسادبشكو 

آليات  إىلو الذي تطرقنا فيـه  اإللكرتونيةمكافحة الفساد يف ظـل احلكومة بعنوان  كانف الثاينأما الباب  

حبيث نتطرق فيه آلليات مكافحة الفساد  فـي الفصل األولو ذلك  اإللكرتونيةالفساد يف ظـل احلكومة  مكافحة

         ،اإلجتماعي فساد املتعلقة باجلانب السياسي ونعرج على آليات مكافحة الاملؤسسي مث  انب املايل واملتعلقة باجل

إلجيابية و سلبية دور  يف مكافحة الفساد نتطرق من خالله  اإللكرتونيةاحلكومــة  واقعبعنوان  الثاينو جـاء الفصل  

و املقرتحات  لف النتائج املتوصل إليهانضمنها خمتالفساد لنختم يف األخري خبامتة يف مكافحة  اإللكرتونيةاحلكومــة 

    .اليت نراها مناسبة
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  تمهيد

يف  اإلنرتنتالكبري لشبكة  نتشاراال و اإلتصاالتساهم التطور التكنولوجي يف جمال تقنيات املعلومات و 

، اإللكرتونية، احلوكمة اإللكرتونية، اجلرمية اإللكرتونيةظهور العدمي من املفاهيم البديلة للمفاهيم التقليدية كالرقابة 

العديد من الدول قد تبنتها يف  أنهذه األخرية جند  ،اإللكرتونيةو احلكومة  اإللكرتونيةالتجارة ، اإللكرتونيةاإلدارة 

من عاىن إطار اإلصالح اإلداري مما فرض على هذه احلكومات إعادة تقييم أداء أعماهلا يف شكلها التقليدي و الذي 

       املتفشية بشكل كبريمجيع مساعي التنمية و اإلصالح و هي ظاهرة الفساد اإلداري و املايل تظاهرة خطرية عرقل

و كآلية  كبديل للحكومة التقليدية  اإللكرتونيةفقد ظهر مفهوم احلكومة  إذن، و خطري حىت أصبحت ظاهرة عاملية

هذا و مل نقل كلها يف احلد منها أو حىت التخفيف منها  نإات املقرتحة أغلب اآلليملكافحة ظاهرة الفساد اليت عجزت 

  .أو على الصعيد الدويل منها سواء على الصعيد الداخلي للدول الوقايةو  كبرية ملكافحتهاال هود احلثيثة ورغم اجل

و هذا يف  اجديد اباعتباره مفهوم اإللكرتونيةاإلطار املفاهيمي للحكومة  إىلو عليه سنتطرق يف هذا الباب 

�ا  الرتباطهخالله نتطرق للفساد  و اإللكرتونيةملراحل التحول حنو احلكومة  الثايننتطرق يف الفصل  الفصل األول، و

  .أحد عوائقها باعتبارهه عليها تأثري من حيث 

  اإلطار المفاهيمي للحكومة اإللكترونية :الفصل األول

 نتشارالواسع لشبكة و كذا اال نتشاراال اإلتصاالت  وتطور تكنولوجيا املعلومات و ظل ه يف أنكما ذكرنا 

 اإللكرتونية، ظهر مفهوم احلكومة ثار سلبيةللفساد اإلداري و املايل يف العامل و تعدد تصوره و ما خلفه من آ واسعال

تبسيطها  واإلجراءات و من شفافية يف التعامل اإللكرتونيةاليت متتع �ا احلكومة  زايابالغة أتاحتها امل أمهيةالذي حيظى ب

  .زاياو رفع أداء العمل احلكومي و غريها من امل

 استلمتعندما  1955سنة  إىلجذورها تعود  أنهناك من يرى  فإن اإللكرتونيةنشأة احلكومة  إىلعودة  و

 استالم أمههاربمج للقيام خبدمات متعددة  مأول  مريكيةتحدة األامل الوالياتيف  االجتماعيالضمان مؤسسة 

 ضمانالنشاط احلفظ و تقدمي خدمات  ةطيغتو هو أول حاسوب قام ب the IBM705اسمأطلق عليه  االشرتاكات

  1.االجتماعي

تحدة امل الوالياتيف  1969ة ـسن كانتاحلكومي اليت منها تلك اليت   األداءو تبعت ذلك حماوالت تطوير 

و مسيت هذه الشبكة  اإللكرتونيةبات ساعرب احل ةرة الدفاع األمريكياهناك ربط ألقسام وز  كانأين   مريكيةاأل

Arpanetـاملعلوماتية ب
  ذلك  بعد  و يزداد ، 1972لتتبىن الفكرة فيما بعد اجلامعات و املعاهد العلمية و تطورها عام  *

                                                           
،  "عرض جتارب بعض الدول" يف اجلزائر  اإللكرتونيةمتطلبات إرساء احلكومة : اإللكرتونية، امللتقى الدويل حولاملتعلقة باحلكومة  األساسيةد، نوال صباحيي، بعض املفاهيم و راضية بغد 1

  .4- 3: ، ص2013ماي  14-13 :، يومياجلزائر -، البليدةو علوم التسيري، جامعة سعد دحلب ة التجاريةاالقتصاديكلية العلوم 
و هي وكالة ) CIA(خمصصة من قبل وكالة املخابرات األمريكية  كانتو  ، على يد جمموعة من اخلرباء األمريكيني 1969و  1959شئت يف الفرتة مابني عام أن: "Arpanet شبكة* 

، دار اإلنرتنت يف التشريع اجلزائري، جرائم الكمبيوتر و نبيل صقر: أنظر أكثرللتفصيل ". اإلنرتنتشئت ألغراض أمنية، و قد تطورت هذه الشبكة لتصبح الشبكة األم لشبكة أنحكومية 

.10 :، صن.س.داهلالل للخدمات اإلعالمية، اجلزائر، 
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  1.تطبيقها من طرف املؤسسات غري احلكومية 

      الدامناركيف الدول اإلسكندنافية و حتديدا يف  اإللكرتونيةظهر ما يسمى بالقرى " الثمانيناتسط او يف أو 

        صاحب شركة دل "  Dillدل "هذا املشروع مايكل  روادمن  كان،ربط القرى البعيدة باملركز إىلف دو هو مشروع يه

إىل  التجربة ههذو قد مت نقل  ،اخلدمة عن بعد مبراكزإذ مساها  الدامناركمن جامعة أدونيس ب"  Larsالرص "و 

      كمرحلة أوىل هدفه ترقية " مانشسرت مضيف" مانشسرت حيث مت إنشاء و تطبيقها يف قرية  1989عام بريطانيا 

و يف عام  ،1991التعليمية و املهارية و الذي مت تنفيذه فعليا عام ، ة، االقتصادييةعاالجتماو متابعة التطورات 

تبين جملس لندن ملشروع بونيتل جانب  إىلهذا  ،بريطانيا ملتابعة هذه املشاريع يف "األكواخ البعدية" عقد مؤمتر  1992

كالربيد اإللكرتوين   اإللكرتونيةوسائل الو الذي أكد على مجع و نشر تنمية املعلومات ب" البعدية التقنية اإلتصاالت " 

  .2"و الوصول عن بعد لقواعد املعلومات 

 مريكيةتحدة األامل الوالياتعادت للظهور من جديد يف  اإللكرتونيةفكرة احلكومة  فإن 1995 ما يف عامأ

حتت  1998عام  االفرتاضيةمة كمث تطبيق جتربة احمل ي،املركز  الربيدمبحاولة تطبيقها يف والية فلوريدا و ذلك يف هيئة 

على العمل  اإللكرتونيةليتم تطبيق فكرة احلكومة  ،1999ها عام ذقيادة جامعة مونرتيال يف كندا و اليت مت تنفي

  3.رار اإللكرتوينإىل ظهور فكرة القمما أدى  1999التجاري عام 

تقدم خدمات  كانتحيث   2000يف نيوزيلندا عام  اإللكرتونيةة للحكومة حأول جتربة ناج كانتكما  

جدول املواعيد لدى خمتلف الدوائر ، تسديد الفواتري ،يتعلق بالوثائق الشخصية و العامةة لألفراد فيما قمعلوماتية موثو 

  4...احلكومية

كان يف مؤمتر نابويل   لحكومة اإللكرتونيةنقطة مهمة و هي أن امليالد الرمسي لو يف هذا السياق نشري إىل 

  2001.5بإيطاليا يف شهر مارس 

مل تكن سوى نتاج عدة جتارب و تطبيقات يف إدارات معينة على امتداد فرتة زمنية  احلكومة اإللكرتونيةإذن، 

ت، مث مت تعميم هذه التجارب بعد جناحها لتشمل مجيع طويلة ختللها تطور هائل يف تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاال

  . اإلدارات و اخلدمات احلكومية، و ذلك نظرا ملا نتج عنها من مزايا

                                                           
، عدد ، القاهرة)شعاع(لإلعالم العلمي  الشركة العربية، جملة خالصات كتب املدير و رجل األعمال، إىل اإللكرتوقراطيةمن البريوقراطية  اإللكرتونيةريتشارد هيكس، احلكومة  1

  .02: ، ص2003،أكتوبر 259
2

  .10: ، ص2010، األردن، دار أسامة للنشر و التوزيع ،1ط، اإللكرتونية و اإلدارة املعاصرةاحلكومة ، حممود القدوة
3
  .10: ، صنفس املرجع 
  .04: ، ص ن.س.الرياض، د ية،األمنالعربية للعلوم  نايف، جامعة و ال خيار اإللكرتونية  الشروع املبكرحممد فتحي حممود، احلكومة  3
  .30: ، ص2010، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، )دراسة حتليلية مقارنة  ( رحيمة الصغري نساعد منديلي، العقد اإللكرتوين 5
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 تهيف هذا الفصل دراس سنحاولعلى هذا املفهوم  أكثرو للتعرف  ،أمهية و نشأة احلكومة اإللكرتونيةهذا عن 

  .املباحث التالية فق و 

  اإللكترونيةمدلول الحكومة  :األولالمبحث 

تغريات مهدت  عدة عوامل و تطورات و نتاج كانتمل تكن وليدة الصدفة بل   اإللكرتونيةاحلكومة  إن

و هي ال تزال حمل جتريب كو�ا مفهوم جديد يشوبه نوع من الغموض لدى  ،ها و تطبيقها يف العديد من الدوللظهور 

  .خالل املطالب التاليةيف هذا املبحث رفع هذا الغموض من  سنحاوللذلك  ،الكثريين

  اإللكترونية مفهوم الحكومة  :األولالمطلب 

ذلك :"عرفت على أ�ااحلكومة و اليت : اإللكرتونية أنه مركب من كلمتني مهامصطلح احلكومة  علىيالحظ 

القرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة باملستقبل  اختاذالتنظيمي الذي تشكله الدول من أجل إدارة شؤون البالد و  كيانال

العسكري   ،االقتصادي،حيث تغطي هذه اإلدارة جماالت التخطيط اإلسرتاتيجي االجتماعيو  االقتصاديو السياسي 

و احملافظة على صحتهم و حتسني ظروف معيشتهم و إدارة األزمات   و تنمية الناتج القومي و تعليم املواطننياألمينو 

و تعين حسب  اإللكرتونيةو كلمة ، 1"خرىغريه من املهام املتعددة األ إىلعالقات البالد مع العامل اخلارجي  و تنمية 

         كل ما يتعلق بالتكنولوجيا احلديثة و يكون ذا قدرات رقمية:"رايتمااإل اإللكرتونيةاملعامالت و التجارة  قانون

  2."أو ضوئية أو ما شابه ذلك  أو آليةأو كهرومغناطيسية  ةأو كهربائية أو مغناطيسية أو السلكية أو بصري

ه، خمتلف تعريفمربرات ظهوره، عرض تسليط الضوء أكثر على هذا املفهوم بيف هذا املطلب  سنحاولو     

 مثو من ، بادئاملو  هدافاألإىل  عرضن و ا ،خرى و نربز عالقته �فيما بعد عن بعض املفاهيم األ خصائصه مث منيزه

  :هذا من خالل عدة فروع هي كالتايلو يكون ، سلبياتالو  زاياامل

  الحكومة اإللكترونية مبررات ظهور :األولالفرع 

اخلدمات اليت تقدمها احلكومة بشكلها التقليدي أصبحت ال تفي بالغرض يف عصر رقمي فرضت متطلباته  إن

، و عوامل سياسية و يعود ذلك لعدة أسباب ،ى معهدما�ا و معامال�ا لتتماشعلى الدول و احلكومات تطوير خ

، اإللكرتونيةالعقود  ،اإللكرتونيةو إدارية مهدت لظهور العديد من املفاهيم اجلديدة كاملعامالت  اجتماعية، اقتصادية

  :يلي و العوامل فيما و تتمثل هذه األسباب ،اإللكرتونيةو خصوصا احلكومة  اإللكرتونيةاإلدارة 

  

  

                                                           
 .288: ص ،اجلزائر -ورقلة، 2009/2010، 07عمال، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، العدد على مؤسسات األ) E-G( اإللكرتونيةأمحد بن عيشاوي، أثر تطبيق احلكومة  1
  .2006جانفي ، 422اإللكرتونية، ج ر املتعلق باملعامالت و التجارة  2006لعام  01ي اإلمارايت رقم اإلحتاد قانونمن ال 01املادة  2
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  : لخص هذه األسباب كما يليتت: السياسيةاألسباب  -أوال

  .جعل العامل قرية صغرية اإلنرتنتظهور شبكة  وتكنولوجي التطور ال  حبيث إن: ةملظهور مفهوم العو  - 

  .تقدمة من خالل تقدمي خدمات أسهلة على كسب رضا اجلمهور خاصة يف الدول املستنافس رجال السيا - 

  .لدول النامية عرب اهلبات املاليةاإللكرتونية  يف ادعم البنك الدويل ملشاريع احلكومة  - 

  :أمهها كاآليت: أسباب تكنولوجية -ثانيا

  .الستغالهلاما محلته من مزايا جعلت الدول تتسارع  اإلتصاالت  وو شبكة  اإلنرتنتظهور شبكة  - 

إضافة إىل  ، أسعاره و أسعار العتاد املتعلق به تدينالتقدم الكبري يف جمال تقنيات احلاسب اآليل و تطبيقاته و  - 

  ....كبري  زينخت ،سرعة إجناز فائقة ،تع �ا احلاسب اآليل من حجم صغرياملزايا اليت يتم

      الضخمة  مد على الشبكات عالية السعة و القادرة على نقل البياناتعتظهور مفهوم طريق املعلومات السريع امل - 

  .بسهولةة دو الوسائط املتعد

  .و متتعه حبجية قانونية من ثقة يف املعامالت اإللكرتونيةتقنية التوقيع اإللكرتوين و ما منحته  ابتكار - 

 .و هذا منح الثقة بالشبكة و أمنهاتطوير مستويات عالية من تشفري البيانات   - 

  :هذه األسباب نلخصها فيما يلي: اجتماعيةأسباب  -ثالثا

  .و تكلفة وسائل الراحة و من ضمنها إمكانية إجراء املعامالت مع الدولة من دون عناءالبحث الدائم عن  - 

  1.للحد من املوارد البشرية املطلوبة لتنفيذ األعمال و تقدمي اخلدمات" خدم نفسك ا" مفهوم  انتشار - 

هذا عزز الوعي العام  تجمعات وتقنيات املعلوماتية و مزاياها يف امل باستخدامالثقافة اإللكرتونية و اإلحاطة  انتشار - 

  2.على العامل اخلارجياالنفتاح إىل  اكما أدى هذ ؛ خدمات أفضل و أسرعلدى أفراد ا�تمع و عزز تطلعهم إىل

      الرغبة يف حتسني نوعية اخلدمة  ،ةيشمستوى املع ارتفاع ،سبب تزايد عدد السكانباملتزايدة  االجتماعيةالطلبات  - 

  .و الرغبة يف التخلص من الروتني االحتياجاتو 

  : يلي تتمثل فيما: اقتصاديةأسباب  -رابعا

  .كرتونية و ما حققته من جناح باهرظهور مفهوم التجارة اإلل - 

  .احلكومية و ملؤسسات اخلاصةا ات وصة و ما تتطلبه من تواصل مع خمتلف القطاعخالتوجه حنو مشاريع اخلص - 

  .خلفض التكاليف إىل أدىن مستوى االتصالاحلكومة لتكنولوجيا اإلعالم و  استغاللحماولة  - 
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  :يلي هذه األسباب نوجزها فيما: أسباب إدارية -خامسا

كهولة اليد العاملة أو املوظفون العموميون ذوي اخلربة العاملني باملؤسسات احلكومية و خسارة خرب�م مبجرد  - 

  1.هذا ما شجع احلكومات على نقل هذه اخلربة و املعرفة من األفراد إىل األنظمة املعلوماتية ،إحالتهم على التقاعد

  .مر املواطنني من ذلكذلظاهرة الفساد اإلداري و املايل و عرقلة مصاحل املواطنني مما أدى إىل ت الواسع االنتشار - 

  .التكلفة الكبرية النامجة عنها نبإىل جا ،دارية و البطء يف تقدمي اخلدماتتعقيد اإلجراءات اإل - 

  .النتائج السلبية للقرارات اإلدارية الفورية غري املبنية على دراسة مسبقة و معلومات ميدانية وأثرها على توازن التطبيق- 

  .يد املعلومات على مستوى املؤسساتإضافة إىل توح ،رة امللحة لتوفري بنوك املعلوماتالضرو  - 

التطور  استغاللاملنافسة الشديدة مما أدى إىل ضرورة وجود آليات التميز داخل كل مؤسسة بالتوجه حنو  - 

  .القرارات اختاذعلى املعلومات يف  اإلعتمادو  ،التكنولوجي

  .نطاق العمل اتساعاملستمر بني العاملني على  االتصالحتمية حتقيق  - 

  2.صعوبة قياس األداء - 

عدة عوامل و تطورات و تغريات مهدت  نتاج كانتمل تكن وليدة الصدفة بل   اإللكرتونيةاحلكومة  إذن

  فما املقصود �ا؟ ،ها و تطبيقها يف العديد من الدوللظهور 

  اإللكترونيةتعريف الحكومة  :الفرع الثاني

 كومةاحل ،احلكومة الرقمية ،من يسميها باألعمال اإللكرتونية فهناك اإللكرتونيةلقد تعددت تسميات احلكومة 

تعريفا�ا   أنو تعددت جند  التسميات اختلفتكما   ،حكومة عصر املعلومات و غريها من التسميات ،بال أوراق

و احلقل العلمي  و يدرسها منه الذي يهتم بهانب و الزاوية أو اجلفقيه و تعددت حسب كل  اختلفتكذلك قد 

 عايريامل دعديعلى معيار واحد و من  دتميع تعريفها و من يوسع و من يف يضيقهناك من  أنإذ  الذي ينتمي إليه،

  .اإللكرتونيةاليت يعتمد عليها يف تعريف احلكومة 

  :تتمثل هذه املدارس فيما يلي ،اإللكرتونيةنظرة للحكومة مه توجد ثالث مدارس فقهية عاملية أن إىلو نشري 

 استخدامتفعيل اخلدمة من خالل  أمهيةصار هذه املدرسة على أنيؤكد :IT Schoolمدرسة تكنولوجيا المعلومات-

 .كفاءة عالية و جهد و تكلفة قليلة يف وقت قصري،  خمتلف تقنيات املعلومات من أجل تقدميها للمواطن بدقة متناهية

تقدمي اخلدمات بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من طرف املؤسسات : " تتمثل يف حسبهم اإللكرتونيةو احلكومة 

                                                           
  .84:، صاملرجع السابق ،حممود القدوة 1
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و بأقل جهد  سرعة و كفاءة عاليةبو ذلك  اإلتصاالت،تكنولوجيا املعلومات و ومية احمللية عرب خمتلف و سائل احلك

  1".دمات و رفع كفاءة العمل احلكوميو هذا بغرض حتسني اخل ،و يف وقت قصري

ضرورة التحول  إىلصار هذه املدرسة أنينادي :Management innovationschoolمدرسة إبداع اإلدارة -

قدرة القطاعات احلكومية على " :يف رأيهم هي اإللكرتونيةو احلكومة ، االبتكارإدارة اإلبداع و  إىلمن اإلدارة التقليدية 

و بأقل  بسرعة و كفاءة و دقة عالية و بني املواطنني و قطاع األعمال  تداول املعلومات و تقدمي اخلدمات فيما بينها

خلدمات ا أنكما يرى أصحاب هذه املدرسة كذلك ،  2"ضمان سرية و أمن املعلومات مع  اإلنرتنتلفة عرب شبكة كت

 ،إدارة العالقات مع العميل: تتوافق مع بعض املفاهيم مثل أنجيب  اإللكرتونيةاليت تقدمها احلكومة  اإللكرتونية

  .3إخل... التوجه باملواطن  ،تسويق العالقة

        اإللكرتونيةاحلكومة  اهتماماتو وضعه يف قمة  هباملواطن و حاجات باالهتمامفهذه املدرسة تنادي  إذن

  .ها و مصاحلها و حاجا�ا الداخليةبتحقيق أهداف االهتمامبدل  اإللكرتونيةأو اإلدارة 

احلكومة  اخرتاعظهرت فكرة إعادة :Government reinvention schoolمدرسة إعادة إختراع الحكومة -

ا مل يستعمال مصطلح مأ�إال  ،1992عام " جابلر"و" سبورنأو "احلكومة للمؤلفني  اخرتاعإعادة "بصدور كتاب

إحداث تغيريات و تعديالت جوهرية يف أساليب و إسرتاتيجيات " احلكومة  اخرتاعو يقصد بإعادة  4؛"إنرتنت

 ،الدميقراطية ،العدالة": يف ذلك إىل عدة مبادئ منها دنتستو  ،"املواطنني و قطاع األعمال ئها مناحلكومة مع شركا

و كذا مبدأ التسويق ا�تمعي الذي يقصد به تسويق  ،القرارات اختاذاملشاركة يف  ،املساواة، املساءلة ،الشفافية

  .أنصار هذه املدرسةو هذا ما يؤمن به  5،"ا حيقق األهداف السامية للمجتمعاخلدمات احلكومية مب

 وانبمن اجلانب جب راء أنصارها جند أن كل مدرسة تعىنذه املدارس و إطالعنا على آهل اناستقرائمن خالل 

تكنولوجيا  استخدامجانب مدرسة تكنولوجيا املعلومات تركز على  حبيث إن اإللكرتونيةملفهوم احلكومة  ةنكو امل

فهي تركز على  اإلدارةأما مدرسة إبداع ، على وسيلة تقدمي العمل احلكومي ياملعلومات يف املعامالت احلكومية أ

 اهتماما�اإحداث تغيري حتويل على طبيعة العالقة بني احلكومة و شركائها خاصة املواطنني حبيث تضع املواطن يف قمة 

        أساليب  و طرق استحداثاحلكومة على  اخرتاعحني تركز مدرسة إعادة  يف ،حباجا�ا الداخلية بدل االهتمام

 اإللكرتونيةنا آلراء هذه املدارس الثالثة على مفهوم احلكومة طو بإسقا ،إسرتاتيجيات جديدة يف العمل احلكومي و

 حتصيلهي  اإللكرتونيةكومة فاحل ،�تم �ا هذه املدارس مجلة واحدةاليت  وانبهذا املفهوم يشمل كل هذه اجل أنجند 
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مما يفرض  ،)احلكومة اخرتاعمدرسة إعادة (حاصل لعملية تغيري جذري يف أساليب و إسرتاتيجيات العمل احلكومي 

مدرسة إبداع (حكومية  و منظمات مؤسسات أعمال ،كومة و شركائها من مواطننييف طبيعة العالقة بني احل اتغيري 

ة تكنولوجيا سمدر (اإلتصاالت و  تقنيات التكنولوجيا املعلومات استخدامو يكون ذلك عن طريق  ،)اإلدارة

و بدقة و كفاءة  ةعريستقدمي خدمات  إىلهذا يؤدي ألوراق و دمات تقدم إلكرتونيا بدل ااخلحبيث تصبح ) املعلومات

ميكن  رتونيةاإللكمنظرة للحكومة  مختلطةوجود مدرسة رابعة  إىلو من هنا خنلص  ؛و تكلفة عالية و بأقل جهد

 مزجيا حبيث تكون هذه املدرسة"  و إبداع اإلدارة عن طريق تكنولوجيا املعلومات اخرتاعمدرسة إعادة "  ـتسميتها ب

  .ألفكار املدارس الثالثة السابقة

  :يلي أما بالنسبة لتعريفها فنجد من بني التعريفات ما اإللكرتونيةهذا بالنسبة للمدارس املنظرة للحكومة 

  التعريفات المضيقة  –وال أ

تقنيات   استخدام: "أ�اب اإللكرتونيةاحلكومة  2003عام  االقتصاديمة التعاون و التنمية يف ا�ال ظعرفت من

كز هذا التعريف على معيارين و  قد ر  ،1"إىل حكومة أفضلكآلية للتوصل   اإلنرتنتخاصة اإلتصاالت املعلومات و 

، التايل تقدمي عمل حكومي إلكرتوينو باإلنرتنت خاصة اإلتصاالت مها معيار الوسيلة و هي تكنولوجيا املعلومات و 

 أخرىنقطة  إىلكما أشار هذا التعريف كذلك  ،إىل حكومة أفضلهو معيار اهلدف و هو الوصول  الثاينو املعيار 

يكمن يف طريقة  االختالفو  رييفالتغ ،يتغري مفهوم احلكومة يف حد ذاته ة حبيث الاحلكومة تبقى حكوم أن: هي

  .أن يكون على الورقيصبح إلكرتونيا بدل حبيث إنه احلكومي  األداء

      و الشبكة العاملية العريضة إلرسال معلومات  اإلنرتنت استخدام « :رفتها منظمة األمم املتحدة بأ�اكما ع

اإلنرتنت  ستخدام ااحلكومي و هي  األداءعلى وسيلة جنده قد ركز  هذا التعريف ،2»احلكومة للمواطننيخدمات  و

مل يوضح  لكن هذا التعريف ،دمها احلكومة تكون بشكل إلكرتويناخلدمات اليت تق أنأي  ،عريضةو الشبكة العاملية ال

  .احلكومي و ال اهلدف منه  األداءتكنولوجيا املعلومات و أثره على  استخدام مزايا

تنقل املعلومات دون قيود  حريةتكنولوجيا املعلومات لزيادة  استخدام:" أ�اأيضا ب اإللكرتونيةو تعرف احلكومة 

 استخداميف  اإللكرتونيةحصر مفهوم احلكومة  خراآلهذا التعريف هو  ،3"ل يف القيود الورقية أو املكانيةمادية تتمث

تكنولوجيا  استخدامللهدف من  قكما تطر   ،احلكومة اإللكرتونية أوسع من ذلكمفهوم  أنغري ، تكنولوجيا املعلومات

هذا العمل احلكومي بشكله  أنه يف العمل احلكومي و هو زيادة حرية تنقل املعلومات كون مزايااملعلومات و 
                                                           

، السعوديةاململكة العربية  - جدة ،ه1427،  09، جملة حنو جمتمع املعرفة، جامعة امللك عبد العزيز، العدد اإللكرتونيةعصام بن حيي الفياليل، احلكومة فطاين، حممد نور بن ياسني  1

  . 11: ص
ات االقتصاديعلى  إنعكاساتهاالفرتاضي و  االقتصاديف اجلزائر، امللتقى الدويل اخلامس حول  اإللكرتونيةاحلكومة التحول إىل حتديات : مداخلة بعنوان عبد القادر بلعريب و آخرون، 2

  .03:، ص14/03/2012-13 اجلزائر، ،مليانةالدولية، املركز اجلامعي مخيس 
 ،03 العدداجلامعة األردنية،  ، ا�لة األردنية إلدارة األعمال،)متطلبات النجاح(يف األردن  اإللكرتونيةاملستقبلية للحكومة  األبعاد ، حممد خري سليم أبو زيد، قي ناجي جوادشو  3

  .284: صاألردن،  ،03، ا�لد 2007
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و ألي شخص يطلبه  مكانن أي ية حبيث أصبح ميكن تقدميه مكانية و املزمناإللكرتوين أصبح حمررا من القيود ال

  .و يف الوقت الذي يناسبه كان املتواجد فيهامل كان مهما 

         يف القطاعات اإلنرتنت تطبيق التقنيات على " :أن احلكومة اإللكرتونية تعرف بأ�اذلك جند  إىلإضافة 

 اإللكرتونيةهذا التعريف حصر هو اآلخر احلكومة  أننالحظ  ،1""التجارية " مية و غري احلكومية شطة احلكو نو األ

  . اإللكرتونيةيف العمل احلكومي و غري احلكومي أي التجارة  اإلنرتنتتقنية املعلومات و شبكة  استخداميف 

تركز على فهي مدرسة تكنولوجيا املعلومات  إىل تميتنأ�ا ضيقة ه يالحظ على التعريفات املأن إىلو نشري 

  . املواطن إىلتكنولوجيا املعلومات لتقدمي اخلدمات  استخدامهي  اإللكرتونية احلكومة اعتبار

  التعريفات الموسعة  – ثانيا

نفسها لكي تؤدي مهامها  ابتكارإعادة  إىلسعي الدولة : "أ�اب اإللكرتونيةعرفت احلكومة تلك اليت من بينها 

ليست سوى حتول جذري يف الطرق  اإللكرتونيةو احلكومة  اإلنرتنتالعاملي املتصل بشبكة  االقتصادبشكل فعال يف 

صاحب هذا  أنيبدو  ،2"بداية العصر الصناعيمل تشهده منذ  قااليت تتبعها احلكومات ملباشرة أعماهلا على نط

 اعتباراحلكومة من خالل  ابتكارفكرة إعادة  إىلاحلكومة حيث تطرق  اخرتاعصار مدرسة إعادة أنالتعريف من 

  أنه مل حيدد آليات طرق و أساليب العمل احلكومي إال  يفعبارة عن عملية تغيري و حتول جذري  اإللكرتونيةاحلكومة 

  .هذا التحول

  األعمال احلكومية بواسطة طرق جديدة إلدماج ابتكارإعادة "  :أ�اكذلك ب  اإللكرتونيةكما عرفت احلكومة 

 إىلهذا التعريف كذلك ينتمي  ،3"ها من خالل موقع إلكرتوينصول إليية الو مكانو تكامل املعلومات و توفر فرصة إ

كما   ،ق و أساليب مباشرة العمل احلكومياحلكومة من خالل إحداث تغيريات جوهرية يف طر  اخرتاعمدرسة إعادة 

تكامل و  احلكومة املتمثل يف إدماج ابتكارعلى معيارين مها معيار إعادة  اإللكرتونيةيف تعريفه للحكومة  اعتمده أن

  .وينرت و هو املوقع اإللك هو معيار وسيلة الوصول للمعلومة الثاينعيار املو ، ر فرصة الوصول إليهاوفاملعلومات و ت

مثل شبكة (املؤسسات لتكنولوجيا املعلومات  استخدامعملية « : أ�اب 2005و قد عرفها البنك الدويل عام 

ع املواطنني من ليت لديها القدرة على تغيري و حتويل العالقات مو ا) شبكة املعلومات العريضة و غريها و اإلنرتنت

هذا التعريف من تعاريف مدرسة  4،»أكثر كفاءة للمؤسساتمن الشفافية و إدارة  مزيدامما يوفر ، الوصول للمعلومات

                                                           
املعلوماتية يف  " حول اآليل، املؤمتر الوطين السابع عشر للحاسب )أسئلة و أجوبة قبل التطبيق ( اإللكرتونيةمفاتيح النجاح يف تطبيق احلكومة : مداخلة بعنوانحممد بن أمحد السديري،  1

  .91: ص، 2004، جامعة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة، أفريل "خدمة ضيوف الرمحن
  .20: ، ص2003، اإلسكندرية، ، دار الفكر اجلامعي1ط، الكتاب األول، اإللكرتونيةماية احلكومة حل قانوين، النظام العبد الفتاح بيومي حجازي 2
  .41: ، ص، بسكرة2013، ماي 09خيضر، العدد ، جامعة حممد لكرتونية يف أهم التجارب العربية، جملة املفكرعبد اللطيف باري، دور و مكانة احلكومة اإل 3
، أطروحة مقدمة لنيل درجة )حالة دول جملس اخلليج –الواقع و التحديات  (كإسرتاتيجية إلعادة صياغة دور الدولة و وظائف مؤسسا�ا  اإللكرتونية، احلكومة نعمان الشريفعبده  4

  .69: ص، 2009/ 2008العاصمة،  اجلزائر ة و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،االقتصادية و علوم التسيري، كلية العلوم االقتصاديالدكتوراه يف العلوم 
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املواطن و قد ركز البنك الدويل يف تعريفه  ة العالقة بني الدولة وعيكز على ضرورة تغيري طبإبداع اإلدارة اليت تر 

ويل على العالقات خمتلف تقنيات املعلومات ملا هلا من دور يف إحداث تغيري حت استخدامعلى  اإللكرتونيةللحكومة 

وجيا املعلومات يف العمل تكنول استخداماليت يوفرها  زاياالتعريف أهم امل أبرزكما   ،األعمال عا قط و مع املواطنني

        و هي وسيلة التغيري  اإللكرتونيةللحكومة  ههذا التعريف جنده قد مجع بني ثالث عناصر يف تعريف إذن ،مياحلكو 

أهداف التغيري و هي تقدمي  ،ط العالقة بني الدولة و املواطنيف تغيري مناليت تستخدم و هي تكنولوجيا املعلومات 

و العنصر الثالث  ،...،األعمال و جمتمع الصناعة عا قطو التفاعل مع و  حتسني التعامل ،خدمات أحسن للمواطنني

ختفيض  ،العائد تعظيم ،الفساد حتجيم، اء الشفافية على العمل احلكوميضفالتكنولوجيا و هي إ استخدام مزاياهو 

  .1و الشاملة يعترب هذا التعريف من بني التعاريف املهمةكما   ،النفقات و غريها

قدرة القطاعات احلكومية املختلفة على إدارة اخلدمات احلكومية « : أ�ابأيضا  اإللكرتونيةكما تعرف احلكومة 

 ربط هذا التعريف ،2»مبا ييسر توفريها و تقدميها للمواطنني بوسائل إلكرتونية و بسرعة عالية و بتكاليف و جمهود أقل

هذا األسلوب يف تقدمي مزايا على تقدمي اخلدمات إلكرتونيا مربزا مبدى قدرة القطاعات  اإللكرتونيةاحلكومة  مفهوم

متعامل  باعتبارهباقي شركاء احلكومة و هم قطاع األعمال  استثىنا جنده قد نه و ،تقدم للمواطنني اليتاخلدمات 

  .ذا�او املؤسسات احلكومية  ،مهم

يتوىل مهام توصيل اخلدمات  اقتصاديعبارة عن نشاط : "أ�اعلى  اإللكرتونيةذلك تعرف احلكومة  إىلإضافة 

ة مضافة يقيمة حقيق تضيفبطريقة إلكرتونية و متكاملة على اخلط املباشر للمواطنني و مؤسسات األعمال حبيث 

 تزويدهممؤسسات من خالل  أوا كما تسهم يف تكوين عالقات تفاعلية مع املواطنني أفراد  ،يشعر �ا املنتفعون منها

هذا التعريف جنده يعرف احلكومة  ،3"و حاجا�م و رغبا�م و تطلعا�م غري منطية تتناسب مع خصوصيا�م خبدمات

      املتعاملني إلكرتونيا  إىلتوصيل اخلدمات  تهمهم اقتصاديحبيث يعتربها نشاط  اقتصاديمن منظور  اإللكرتونية

كما يراعي عند توصيل هذه اخلدمات إلكرتونيا خصوصيات   ،املتعاملني هؤالءإجيابية على  عكاساتانيكون لذلك  و

من هذا النشاط  ةاألهداف املرجو  إىله مل يتطرق أنو يالحظ على هذا التعريف  ،حاجا�م و تطلعا�م و املتعاملني

  . كيفية محاية خصوصية املتعاملنيالتعامل اإللكرتوين مع الشركاء و ال مزاياال  و  االقتصادي

تقنية  باستخداممعامالت إلكرتونية و ذلك  إىلحتويل املعامالت احلكومية من معامالت ورقية  : "و هي أيضا

 الدوائر املعنية إىلدون احلاجة  ،يسريالدولة أو فيما بني املؤسسات و بشكل آيل أجهزة  بني املواطنني واإلتصاالت 

 4".ة خدمة تقدمها احلكومة للمواطننياملدنية أو على جواز السفر أو أي األحوالفيستطيع املواطن احلصول على هوية 

                                                           
  .69:، ص املرجع السابق ،نعمان الشريفعبده  1
  .97: ، ص2004، مصر -السرتاتيجيات املستقبلية العصرية، املنصورة العلمية و ا سس  األ: الفتاح املغريب، اإلدارة العامة عبد احلميد عبد 2
: ص اجلزائر، - ، الشلف2009،  07عدد المدخل اسرتاتيجي، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، : اإللكرتونية و سبل تطبيقا�ااحلكومة ، سحر قدوري الرفاعي  3

309.  
  .06: ص ،، العراق2012 ،01العدد ، دياىل، جامعة علوم السياسيةو ال قانون، كلية الاسيةة و السيقانوني، جملة العلوم الاإللكرتونيةحكومة لل قانوين، اإلطار العباس زبون العبيدي 4
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إلكرتونية ال تعتمد على  ا�خدما أنفهي إدارة بال أوراق إذ  اإللكرتونيةركز هذا التعريف على خصائص احلكومة 

مادية  ي الوردت يف التعريف و ه أخرىخاصية  إىلإضافة ، إمنا على األرشيف اإللكرتويناألرشيف الورقي و 

و ال حتتاج يف ذلك  االفرتاضيتقدمي اخلدمات إلكرتونيا جيعل احلكومة تعيش يف العامل   حبيث إن اإللكرتونيةاحلكومة 

  .جواز السفر كاستخراج اإللكرتونيةخلدمات احلكومة  األمثلةو قد أورد التعريف بعض  ،إىل مقرات

األوىل تعيش يف  أنالتقليدية مع فارق  يللحكومة احلقيقية أ رتاضيةفاالالنسخة : " و تعرف كذلك بأ�ا

تواجد بشكل مادي يف أجهزة ة اليت تالثانييف حني حتاكي وظائف  ،ظمة املعلوماتأنو  اإللكرتونيةالشبكات 

قد  و ؛اإللكرتونيةمشولية و من بني أهم تعاريف احلكومة  أكثره أنيعترب الكثري من الباحثني هذا التعريف ب ،1"الدولة

طريق موضحا ذلك عن  ،ةاحلكوممادية  ال: خصائص احلكومة اإللكرتونية و هي ركز هذا التعريف على خاصية من

حسبه ليست سوى نسخة عن احلكومة  احلكومة اإللكرتونية إذن ،و اإللكرتوين ن شكلي احلكومة التقليديــق بيالفر 

فهي ذات  اإللكرتونيةاحلكومة التقليدية ذات وجود مادي أما احلكومة   حيث إن التقليدية مع فارق فقط يف الوجود 

  .اإللكرتونيةيف الشبكات  افرتاضيوجود 

  املؤسسات  استغالل اإللكرتونية عبارة عني كون احلكومة ــا تشرتك فأ�من خالل التعاريف السابقة نالحظ 

يف هذا ا�ال إلحداث تغيري  احلاصلمواكبة التطور  اإلتصاالت و لتقليدية لتكنولوجيا املعلومات واحلكومة اأجهزة  و

�دف تقدمي خدمات سريعة ذات جودة عالية و دقة متناهية  ،رق و أساليب و إسرتاتيجيات عملهاجذري يف ط

 احلكومية ذا�ا و يكون ذلك من خالل بوابةاألجهزة مواطن أو مؤسسات األعمال أو بني  كانللمتعامل معها سواء  

 أنأيضا كما نالحظ ،و خصوصية املعلومات املتوفرةسرية محاية و لضمان املعلومايت  األمن بنظمإلكرتونية حممية 

  .لثالثاعن نظريتها التقليدية و هو ما سنفصله يف الفرع  اإللكرتونيةيز احلكومة متهناك العديد من اخلصائص اليت 

  اإللكترونيةخصائص الحكومة  :لثالثاالفرع  

خالل املقارنة  إبرازها من سنحاولملة من اخلصائص اليت جبن احلكومة التقليدية ع اإللكرتونيةتتميز احلكومة 

  :و يكون ذلك كاآليت ،بني شكلي احلكومة

  ا ال أ�مبعىن  072*24*365أي غري مقيد بالزمن فهي تعمل وفقا ملا يطلق عليه مبعادلة : حكومة ذات دوام مفتوح - 

  .دائم باملواطنني اتصالا يف أ� وبالتايلتعرتف بالعطل و نظام احلجم الساعي كما هو معمول به يف احلكومة التقليدية 

يف العمل احلكومي اإلتصاالت تكنولوجيا املعلومات و  استخدام حيث إن  : قمية خمتصرةحكومة ذات إجراءات ر  - 

موافقة  إىلكو�ا حتتاج ،طول يف ظل احلكومة التقليديةالد و يعقاملعروفة بالتالعديد من اإلجراءات  باختصاريسمح 

  ألغي   اإللكرتونيةففي ظل احلكومة  ،رسات بريوقراطية من قبل املوظفنيعدة جهات إدارية و ما يصحب ذلك من مما

                                                           
  .288: ، صاملرجع السابق ،أمحد بن عيشاوي 1
2
  .04: ريتشارد هيكس، املرجع السابق، ص 
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  .ئق و حل حمله التصديق اإللكرتوينالعادي على الوثا) التوثيق(التصديق 

و ال تعتمد يف تعامال�ا على الوثائق الورقية و األرشيف الورقي كما ه اإللكرتونيةاحلكومة  أنإذ : حكومة بال أوراق - 

  .اإللكرتونية و األرشيف اإللكرتوينتعتمد على الوثائق  إمنا، معمول به يف احلكومة التقليدية

 إىلفهي ال حتتاج  ،ماتيةظمة املعلو أنو  اإللكرتونيةيف الشبكات  غري مادي افرتاضيذات وجود  إلكرتونية حكومة - 

املوظفني و األثاث و الدواليب املمتلئة باألرشيف الورقي بل حتتاج فقط  الستيعابضخمة  مبانتنظيمات جامدة و 

و ذلك 1،اته و عدد حمدود جدا من املوظفنيملحق أجهزة احلاسوب وبعض  الستيعابصغري حمدود يكفي  مكان إىل

  .و غريها كونفرانسالفيديو  لكو�ا تعتمد على املؤمترات و 

توفر سرعة تدفق  إىلذلك راجع  أنإذ : الدقة و الكفاءة ،الشفافية ،ذات خدمات مبتكرة متسمة بالسرعة - 

معدودة فال  ثواناملعاملة يف إجناز و  اإللكرتونيةاملوقع اإللكرتوين للحكومة  يف ةياإلدار  النماذجاملعلومات و توحيد 

ة و ال جمال كذلك التقليدييف حال التعامل الورقي من طرف املوظف يف ظل احلكومة  جمال للخطأ الذي قد حيصل

للضياع كون األرشيف إلكرتوين و ال لتعقيد اإلجراءات و طول أمدها و ال جمال أيضا للممارسات البريوقراطية اليت 

 أنفضال عن  2،غري مباشرةو املوظف العام تكون  فالعالقة بني املتعامل ،قد تكون بتوصية من أصحاب املصاحل

  .يف ظل احلكومة التقليدية 3لك املفروضة على املوظف العامتاإللكرتوين خيضع لرقابة أدق و أسهل من جناز اإل

        اثالسريعة لألحد االستجابةو ، 4املتغريات استيعاباإللكرتونية على اليت تتجلى يف قدرة احلكومة : املرونة - 

و ذلك بفضل تقنية  االتصالو صعوبة  كانامل ،قبل وقوعها متجاوزة عقبات الزمن معها حىتالتجارب و التعامل  و

  5.املعلومات و وفرة املعلومات

مما خيفض من  االفرتاضيالتعامل يتم مع العامل  أنإذ : دمةغري مباشر بني املوظف و طالب اخل ذات تعامل - 

  .بني املوظف و املتعامل اامل مباشر كون التعالبريوقراطية و هذا خبالف احلكومة التقليدية أين ي

يف أي  اإللكرتونيةمن خدمات احلكومة اإلستفادة ال تعرتف باحلدود اجلغرافية حبيث يكمن : ذات خدمات عاملية - 

يف العامل يكون فيه طالب اخلدمة و هو ما ال جنده يف احلكومة التقليدية اليت تكون خدما�ا حملية مقيدة  مكان

  .قليميةباحلدود اإل

و من أي  يف أي وقته يقدم اخلدمات لطالبها أندوام املوظف العام إذ  استمرارأي  :ذات نظام العمل عن بعد - 

 تقيد املوظفيىت يف العطل املرضية و هذا خبالف احلكومة التقليدية اليت يتواجد به و ح) ...املكتب ،املنزل(مكان 

  .كان و فرتة العملالعام يف ظلها مب

                                                           
معهد اإلدارة  اع احلكومي،حنو أداء متميز يف القط –التوجهات و األساليب احلديثة يف تطوير أداء املنظمات، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية: مداخلة بعنوانحسني بن حممد احلسن،  1

  .20: ، ص 04/11/2009 -01، الرياض، العامة
  .19: نفس املرجع، ص 2
          يف اجلزائر، كلية احلقوق اإللكرتونيةعوامل البناء و املعوقات يف اجلزائر، اليومني الدراسيني حول مستقبل احلكومة  اإللكرتونيةاحلكومة : مداخلة بعنوان عبد القادر شاليل، عالل قاشي، 3

  .04: ، ص27/02/2014 اجلزائر، ،02 و العلوم السياسية، جامعة البليدة
  .75: املرجع  السابق، ص ،نعمان الشريفعبده  4
  .21: املرجع  السابق، ص، حسني بن حممد احلسن 5
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  تعاون  ة على أساسيبنية مؤسس إنشاءو  اإلنرتنتحيث تعتمد على وجود شبكة : ذات تنظيم شبكي أفقي واسع - 

اهلرمي املتعدد املستويات الذي تتميز به احلكومة التقليدية بدال من التنظيم 1،فريق العمل و املشاركة يف املعلومات

  .لذي تكون الرقابة فيه عموديةاو 

  .2خبالف احلكومة التقليدية اليت تتسم بالقيادة املتسلطة: استشاريةذات قيادة  - 

�تمع من عصر لنقل ا) الزبون(علومات و رضا املتعامل برتكيزها على بناء شبكات امل اإللكرتونيةتتميز احلكومة  - 

يف حني تركز احلكومة التقليدية على بناء البنية التحتية  اإلتصاالت،الثورة املعلوماتية و  عصر إىل الثورة الصناعية

  3.إىل عصر الثورة الصناعيةللمجتمع لنقله من عصر الثورة الزراعية  األساسية

من  االتصال و وسائل تكنولوجيا املعلومات ماستخداا تعتمد يف أداء أعماهلا على أ�أي : ذات شكل إلكرتوين - 

  ...الربيد اإللكرتوين  ،املؤمترات اإللكرتونية ،"التليديسك " اتف الدويل اجلديد، اهلهاتف حممول

يكفي الضغط على الزر ، حيث املعلومات و ذلك لكو�ا حمفوظة يف األرشيف اإللكرتوين اسرتجاعتتسم بسهولة  - 

يف حني يتطلب البحث يف األرشيف الورقي ساعات  ،4لنخرج تاريخ معامالت املراجع كامالاملعين يف لوحة املفاتيح 

  .سليما بقي نإا أياما هذا ناللبحث عن ملف و أحي

  .5العميل بدال من توجه العميل إليها لتلبية حاجاته إىلحكومة تتوجه  - 

/ قطاع خاص  ،قطاع خاص/ قطاع عام ، قطاع عام/ قطاع عام : حكومة تنافسية فهي تشجع املنافسة من خالل - 

  .ض النفقات و حتسني نوعية اخلدماتخف إىلحيث تؤدي هذه املنافسة  ،قطاع خاص

  .6حبلها شغالناالجتنب املشاكل بدل حتاول أي حكومة ذات قدرة إستشرافية مرتفعة  - 

  .رة املشاركة و العمل بروح الفريقحكومة غري مركزية فهي تتجه حنو فك - 

كاإلدارة   خرىجتعلها تتميز عن غريها من املفاهيم األ اإللكرتونيةهذه اخلصائص اليت تتسم �ا احلكومة 

   هذا التميز ال ينفي عالقتها الوطيدة �ذه املفاهيم  أنإال  ،...اإللكرتونيةاملعامالت  ،اإللكرتونيةالتجارة  ،اإللكرتونية

  .وضحها بالتفصيل يف الفرع املوايلاليت سن و

  أخرىبمفاهيم  اإللكترونيةعالقة الحكومة  :بعار الفرع ال

  العديد من املفاهيم  ظهور ب  يف خمتلف ا�االت و املياديناإلتصاالت تكنولوجيا املعلومات و  استخدام طارتب

                                                           
-24خاص باملؤمتر العلمي العاشر املنعقد يومي14لعدد ااملنصور األهلية، جامعة ، جملة املنصوريا�ا يف حتقيق اجلودة الشاملة، مكانو إ اإللكرتونيةسحر قدوري، اإلدارة  1

  .160: ص، العراق ،01،ج 2010،  25/10/2009
  .160: ، صاملرجعنفس  2
  .03:، صريتشارد هيكس، املرجع السابق 3
  .08: املرجع  السابق، ص، حسني بن حممد احلسن 4
        ، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر قومات احلكم الراشد، جملة احلكمةأداة لتحقيق م اإللكرتونيةاحلكومة "  اإلحنراف ية من اجلرمية والوقاعزي األخضر، جلطي غامل، دور اإلعالم يف  5

  .149: ، ص2012، 12العدد  و التوزيع،
  .149: ، صنفس املرجع 6
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، اإللكرتونيةة اإلدار  ،اإللكرتونيةاحلوكمة : و اليت نذكر منها عن سبيل املثال اإللكرتونيةفهوم احلكومة املرادفة مل

لذلك فإن هناك حاجة إىل متييز هذه املفاهيم عن  ،، و غريها من املفاهيماإللكرتونيةالتجارة  ،اإللكرتونيةاملعامالت 

  :يلي من خالل ما و هو ما سنحاول حتديده ،و إبراز عناصر االرتباط و التفرقة بينها  اإللكرتونية مفهوم احلكومة

  اإللكترونيةباإلدارة  ونيةاإللكتر عالقة الحكومة  –أوال 

نعرج أوال على تعريف اإلدارة  ،اإللكرتونيةو اإلدارة  اإللكرتونيةقبل الوقوف على العالقة بني احلكومة 

  .مث نتطرق هلذه العالقة ،اإللكرتونية

  :يلي نذكر منها ما اإللكرتونيةاإلدارة  حاولت توضيح مفهوم تعريفاتعدة هناك  :اإللكترونيةتعريف اإلدارة   -أ

 رتنتنلإليات املتميزة مكانالعملية اإلدارية القائمة على اإل: " أ�احسب جنم عبود جنم ب اإللكرتونيةتعرف اإلدارة  - 

و لآلخرين بدون  و شبكات األعمال يف التخطيط و التوجيه و الرقابة على املوارد و القدرات اجلوهرية للمؤسسة

  .1"املؤسسة حدود من أجل حتقيق أهداف 

القيام مبجموعة من اجلهود اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات لتقدمي املنتجات لطال�ا من : " بأ�ا عرفو ت - 

تجات مع األفراد مبا يسهم يف نحدة املشكالت النامجة عن تعامل طالب امل فيخفو السعي لت اآليل خالل احلاسب

  .2"ظيمياألداء التنحتقيق الكفاءة و الفعالية يف 

 منظومة إلكرتونية متكاملة تعتمد على تكنولوجيا املعلومات: أ�اكذلك ب  اإللكرتونيةكما تعرف اإلدارة   - 

  .3"اسطة التقنيات الرقمية احلديثةأعمال تنفذ بو  إىلداري إللتحويل العمل ااإلتصاالت و 

       املؤسسات خدمات أفضل للمواطنني ولى حتقيق تعمل ع ،سرتاتيجية إدارية لعصر املعلوماتإ" : و هي أيضا - 

         أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف املوارد املادية استغاللمنهم مع ) اإلدارة اخلاصة(لزبائنها  و

اجلهد و حتقيقا  املال و أمثل للوقت و استغاللالبشرية و املعنوية املتاحة يف إطار إلكرتوين حديث من أجل  و

  .4"لب املستهدفة و باجلودة املطلوبةاللمط

يف عملية حتويل اإلتصاالت تكنولوجيا املعلومات و  استخداما ركزت على أ�يالحظ على التعريفات السابقة 

ميز جبملة من اخلصائص تت اإللكرتونيةذلك جند اإلدارة جانب  إىل، ي و تقدمي خدمات للمتعاملني معهاالعمل اإلدار 

  بال تنظيمات  إدارة  ،املستمر الدوام  نظام  وفقا   زمان تعملإدارة بال ، ال مكانب إدارة  ،أوراق إدارة بال : أمهها أ�ا

                                                           
، جملة )اجلزائر–دراسة حالة كلية العلوم و التكنولوجيا جبامعة بسكرة (يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم العايل اإللكرتونيةموسى عبد الناصر، حممد قريشي، مسامهة اإلدارة 1

  .88: ص ،اجلزائر - ، ورقلة2011، 09لعدد اجامعة قاصدي مرباح، احلكمة، 
صناعة اخلدمات يف "   حول لتقدمي اخلدمة و اجتاهات العاملني حنوها، املؤمتر العلمي السنوي العشرون ونيةاإللكرت متطلبات تطبيق اإلدارة : مداخلة بعنوان عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، 2

  .05: ، ص22/04/2004-20، ، جامعة املنصورة، مصر"يةرؤية مستقبل: الوطن العريب
 15- 14 األردن، لكلية األعمال، اجلامعة األردنية، الثاينكمدخل للتطوير اإلداري، املؤمتر   اإللكرتونيةاإلدارة عوامل النجاح احلرجة ملشروعات : مداخلة بعنوان صادق، سليمان درمان 3

  .05: ، ص2009/نيسان
 ،دورها يف حتقيق التنمية خمرب تسيري اجلماعات احمللية و يف اجلزائر، اإللكرتونيةمتطلبات إرساء احلكومة : ، امللتقى الدويلاإللكرتونيةاإلدارة : مداخلة بعنوان ساعد،أن رضوانحممد خالف،  4

  .04: ، ص2013ماي  14-13يومي ،  اجلزائر -جامعة سعد دحلب، البليدة
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  .افرتاضيةتعمل من خالل مؤسسات  جامدة فهي

وهذا األمر تقريبا  اخلصائص هلما نفس اإللكرتونيةاحلكومة و  اإللكرتونيةاإلدارة  أنمن خالل ما سبق نالحظ 

  .ط الضوء عليه يف النقطة املواليةسنسل الشكاإلهذا  و ،اهمفختالو ااملصطلحني أ ترادفدعم اجلدل القائم حول 

احلكومة  و اإللكرتونيةيتداخل مفهوم اإلدارة :اإللكترونيةو اإلدارة  اإللكترونيةية العالقة بين الحكومة لكاشإ -ب

         اخلصائص لذا تباينت اآلراءو يف الكثري من النقاط خاصة منها األهداف و الوسائل  يتشا�انو  اإللكرتونية

كال املصطلحني    أنبني من يرى ب اإللكرتونيةو احلكومة  اإللكرتونيةحول عالقة اإلدارة  اختلفتو  االجتاهات و

هو  اإللكرتونيةمصطلح اإلدارة  أنو من يرى ب ،هانيبال فرق بينهما و من ال مييز بني املفهومني و خيلط  واحد و

حججها  و االجتاهاتهذه  ضستعر سن و ؛ولكل يف رأيه حجة ،خمتلفان مفهومانما أ�من يرى أيضا  ريا وعباألدق ت

  :فيما يلي

ل عالقة املفهومني إمهال اخلالف القائم حو  إىلصار هذا الرأي أنيدعو : 1نترادف المفهومي - األول االتجاه -1

يف أداء اإلتصاالت  و  تكنولوجيا املعلومات استخدامكالمها يعتمد على   أنفال فرق بينهما ما دام  ،ببعضهما البعض

: الثالثلتحسني املستمر لعمليات التفاعل بني ا�موعات او ما دام أيضا اهلدف األساسي من كالمها هو  الوظائف

 االقتصاديو جودة اخلدمات املقدمة و هذا من أجل حتقيق الرقي  قطاع األعمال و املواطنني و زيادة كفاءة ،احلكومة

  .للمجتمع االجتماعيو  السياسيو 

على تقدمي خدمات إدارية لعصر املعلومات تعمل  ةإسرتاتيجيب هذا الرأي كال املصطلحني يعرب عن سح و

ية يف إطار بشر و ال أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف املوارد املادية استغاللمع  ،أفضل للمتعاملني

  .  جوة جبودة عاليةر الوقت و اجلهد و التكلفة و حتقيق األهداف امل استغاللإلكرتوين �دف 

و غالبا ما  دقيقايزا يهناك فريق خيلط بني املفهومني و ال مييز بينهما مت:الخلط بين المفهومين - الثاني االتجاه -2

  .2والعكس اإللكرتونيةللحكومة  اتكون أهداف نألتصلح  اإللكرتونيةلإلدارة  اأهدافاألهداف فيسرد بني اخللط  يكون

  :إىل فريقني مها فافرتقوام األدق حول املفهو  االجتاهصار هذا أن اختلف:يير وشموليتهعدقة الت -الثالث االتجاه -3

إال مصطلحا شاع  اإللكرتونيةهو األدق تعبريا و ما مصطلح احلكومة  اإللكرتونيةمصطلح اإلدارة  أنفريق يرى ب - 

  :و حجتهم يف ذلك ما يلي ،استعماله

و هي مهمة  ،راد إدار�ااملمهمة احلكومة هي وضع السياسة العامة للدولة و ختدم األهداف العامة للدولة  أن - 

البيانات  إال أداة إلعداد بعض ) العقل اإللكرتوين(اإللكرتونية ذهنية يقوم �ا العقل البشري فقط و ما الوسائل 

األهداف العامة إجناز أما مهمة اإلدارة فهي تنفيذ السياسة العامة املوضوعة و  ،املساعدة يف رسم هذه السياسة

  .3كرتونيا بدال من الطريقة اليدويةلازها إجنإو هذه املهمة ميكن ، املسطرة

                                                           
  .14: املرجع  السابق، ص، حسني بن حممد احلسن1
  .14: ، صنفس املرجع 2
  .21: املبيضني، املرجع السابق، ص صفوان 3
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 إىلترجم حرفيا  E-Govenmentمصطلح  حيث إن   ،ملصطلح األصلي املستورد من الغربسوء ترمجة ا - 

 أنو  نقل روح املصطلح مبا حيرتز به من لبس يف ا�تمعات العربية األوىل كانو  نقال جامدا  حبذافريهو نقل  العربية

E-Management.1اإللكرتونيةيكون املصطلح اإلدارة 
  

غة سياسية فهو يرتبط لدى الكثريين بالبعد السياسي و الوظيفة السياسية بذو ص اإللكرتونيةمصطلح احلكومة  - 

  .2سياسيا صرفا بل هلا وظائف إداريةا كياناحلكومة ليست   أنللحكومة رغم 

اهليئات  و عالقة مقتصرة على بعض املؤسسات إىلحمدود و غري دقيق يشري  اإللكرتونيةمصطلح احلكومة  أن - 

ما هي إال ممارسة داخلية  اإللكرتونيةاحلكومة  أنكما ،  و املعلومة و ليست عالقة مفتوحة مع مجيع الناس احملددة

فيشمل مجيع املستويات  اإللكرتونيةيف حني ينفتح مصطلح اإلدارة  ،اهليكل التنظيمي املسمى باحلكومةخاصة بذلك 

  .3العالقة مع مجيع املتعاملني انفتاح إىللة إضافة يف الدو 

و ليس  إدارة األمور بطريقة إلكرتونية سواء على املستوى احلكومي أو احمللي اإللكرتونيةاملقصود باحلكومة  أن - 

  .4ممارسة سلطة احلكم بطريقة إلكرتونية

املفهوم حيث إن  اإللكرتونيةمفهوم اإلدارة أوسع و أمشل من  اإللكرتونيةمفهوم احلكومة  أنيرى ب الثاينالفريق  - 

احلكومية فيما بينها و تقدمي اخلدمات للمتعاملني معها  اإلداراتيعين تكامل كل  اإللكرتونيةأي احلكومة  األول

األمثل  اإلستغاللو اهلدف من ذلك اإلتصاالت، تكنولوجيا املعلومات و  باستخدامبطريقة مباشرة إلكرتونية و ذلك 

لتطوير وسائل تقدمي هذه  و توفري بيئة مالئمة ،افة اخلدمات احلكومية للمتعاملنيتوفري كلضمان للموارد احلكومية 

 اإلعتمادب اإلداراتاألعمال إلكرتونيا داخل إجناز فتعين  اإللكرتونيةأما اإلدارة  ؛و تقدمي خدمات جديدة ،اخلدمات

  .5تكامل نظم املعلومات إىلاسالت و وصوال على تكنولوجيا املعلومات بدءا باملر 

العالقة بني احلكومة  أنو  تهجند لكل مصطلح دالل االجتاهحسب هذا : المصطلحين اختالف- الرابع االتجاه -4

احلكومة إىل مفهوم تتباين بني عالقة التكامل و عالقة اجلزء من الكل اليت متيل تارة  اإللكرتونيةو اإلدارة  اإللكرتونية

  .اإلدارة اإللكرتونية مفهوم إىلو تارة  اإللكرتونية

هي عالقة تكاملية إذ  اإللكرتونيةو اإلدارة  اإللكرتونيةالعالقة بني احلكومة هذه فمن وجهة النظر : عالقة التكامل- 

هي النواة األوىل  اإللكرتونيةاإلدارة  أنمبعىن  ،اإللكرتونية دون إحداث اإلدارة اإللكرتونيةاحلكومة  تىتتأ أنال ميكن 

  .6اإللكرتونيةللحكومة 
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  .60: ، صاجلزائر - سطيف ،2014ديسمرب  ،19العدد 
  .61- 60: نفس املرجع، ص 5
 ،اجلزائر –مستغامن  ،2012جويلية  ،03، العدد نمية، جامعة عبد احلميد بن باديس، جملة اإلسرتاتيجية و التاإللكرتونيةة ، الصريفة كإسرتاتيجية لتفعيل احلكومة و احلوكموهراينجمذوب  6

  .120: ص



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

32 

من دون إدارة  ىأتتت أنال ميكن  اإللكرتونيةاحلكومة   حبيث إنواحد  اجتاهعالقة التكامل يف  أنلكن نالحظ 

  .لكرتونية من دون حكومة إلكرتونيةإدارة إ وجدت أنلكن ميكن  ،إلكرتونية

  :مهاإذ منيز يف هذه احلالة بني فريقني  ،أحد املفهومني جزء من اآلخر أنذا الرأي جند هل وفقا: عالقة اجلزء من الكل- 

هي جزء  اإللكرتونيةاحلكومة  فإنحسب وجهة النظر هذه : اإللكرتونيةاإلدارة احلكومة اإللكرتونية جزء من  - 

ا الرأي أن ذهو حجة  ،اإللكرتونيةو األعمال  اإللكرتونيةالتجارة  أنا يف ذلك شأ�ش اإللكرتونيةمن تطبيقات اإلدارة 

احلكومة اإللكرتونية تعين اإلدارة العامة اإللكرتونية أي الوظائف العامة و اخلدمات العامة احلكومية اليت جيري  تنفيذها 

بالوسائل اإللكرتونية إىل اجلمهور العام �دف تقدمي اخلدمة العامة احلكومية و املنفعة العامة و أن مصطلح احلكومة 

       جاء للداللة على عمل اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات أو املنظمات العامة و بغض النظر عن طبيعة  اإللكرتونية

 و عمومية اتساعإضافة إىل  ،1نوع النشاط أو اخلدمة املقدمة سواء كانت سياسية، اقتصادية، ثقافية، أو اجتماعية و

 اإللكرتونيةو بالتايل ال وجود للحكومة  للحكومة من دون اإلدارةه ال وجود أن جانب إىلو  اإللكرتونيةمفهوم اإلدارة 

هذه  أنلكننا نرى ، لذلك فإن احلكومة اإللكرتونية هي جزء من اإلدارة اإللكرتونية؛ 2اإللكرتونيةمن دون اإلدارة 

  .اإللكرتونية نواة األوىل للحكومةالهي  اإللكرتونيةاإلدارة  أناحلجة ترجح فكرة 

 اإللكرتونيةا تعترب مفهوم احلكومة أ�من وجهة النظر هذه جند : احلكومة اإللكرتونية جزء من اإللكرتونيةاإلدارة  - 

و هو ، 3اإللكرتونيةاليت تعترب إحدى مراحل تطبيق احلكومة  اإللكرتونيةفهوم األعم و األوسع من مفهوم اإلدارة املهو 

اإلدارة  جلزء متثلهإذ أن اجزء من الكل  هي عالقة العالقة تترب اعالدراسات حيث أغلب عليه  رستالرأي الذي 

 إىلحتويل األعمال اإلدارية  أن: يلي و حجة هذا الفريق تتلخص فيما اإللكرتونيةاحلكومة  متثلهو الكل  اإللكرتونية

املؤسسة أو القسم أو  ةظمة حمصورة يف حدود املنرستقنيات املعلومات هو عبارة عن مما باستخدامالشكل اإللكرتوين 

ظم داخلها كل تلكن عند ربط الشبكات الداخلية هلذه املؤسسات بشبكات داخلية تن ،أو الوحدة اإلدارية ياإلدار 

صيغة  لنا ققتحتاحمللية ببعضها بشبكة كربى  اإلداراتربط هذه و بإلكرتونية حملية إدارة هذه املؤسسات تتشكل لدينا 

  .اإللكرتونيةاحلكومة 

نواة الهي  اإللكرتونيةاإلدارة  أن إىلخنلص  اإللكرتونيةباإلدارة  اإللكرتونيةلعرض لعالقة احلكومة بعد هذا ا

إال املرحلة النهائية لتطبيق اإلدارة  اإللكرتونيةما احلكومة  و ،لتايل هي مرحلة سابقة هلابا و اإللكرتونيةاألوىل للحكومة 

الكل الذي من  اإللكرتونيةاملفهومني هي عالقة اجلزء الذي متثله اإلدارة العالقة بني  أن إىلو نصل بذلك   اإللكرتونية

 اإلداراتهي نتاج ربط  اإللكرتونيةاحلكومة  أن إىلهلذا الرأي يعود  ترجيحناسبب  و اإللكرتونيةمتثله احلكومة 

مرتبطة  اإللكرتونية اإلداراتفهي عبارة عن جمموعة من  ،اإلداراتاحمللية بشبكة كربى تنتظم داخلها هذه  اإللكرتونية

  .عض عن طريق شبكة معلوماتية واحدةببعضها الب

                                                           
  .18- 15: ، ص2014األردن،  – عمان، ، دار املناهج للنشر و التوزيع1ط ،اإللكرتونية، األعمال سعد غالب ياسني، بشري عباس العالق 1
  .12:املرجع  السابق، ص، حسني بن حممد احلسن 2
  .13:، صاملرجعنفس  3
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  كمة اإللكترونيةو عالقة الحكومة اإللكترونية بالح –ثانيا 

احلكم الصاحل و إدارة شؤون  ،احلكم السليم د،أو احلكم اجلي احلكم الراشد ،احلكمانية ،احملكومية أومة كو احل

 the nature of theبعنوان يف حبث  1937عام  إىلالدولة و غريها من املصطلحات و يعود ظهور هذا املصطلح 

firm حبهلصا :Ronald Coase ، أخرىأين ظهر هذا املفهوم مرة  1989غاية  إىلو لكنه مل يستعمل بعد ذلك 

بعد  انتشرمث  ،تعاين منها هذه الدول بأزمة حوكمةحيث وصف األزمة اليت ك الدويل عن دول إفريقيا نيف تقرير للب

  .1عامةهذا املصطلح يف خمتلف الدراسات التنموية و السياسات ال استعمالذلك 

 ،اإللكرتونية و العديد من املفاهيماحلوكمة جانب  إىل اإللكرتونيةو يف ظل الثورة الرقمية ظهر مفهوم احلكومة 

  اإللكرتونية ؟تها باحلكومة اإللكرتونية ؟ و ما عالقفما املقصود باحلوكمة 

  : اإللكترونيةتعريف الحوكمة  -أ

عمليات املؤسسات اليت : "بأ�ا البنك الدويل فقد عرفهاللحوكمة يف شكلها التقليدي هناك عدة تعاريف 

         القواننيجمموعة من : "أو هي ،2"ةاالقتصاديحتدد كيفية ممارسة السلطة و الرقابة و إدارة املوارد من أجل حتقيق التنمية 

     األساليب املناسبة  اختياراإلداري عن طريق  األداءحتقيق اجلودة و التميز يف  إىلو النظم و القرارات اليت �دف 

  .3"أو يف وحدات القطاع العام وحدات القطاع اخلاصطط و أهداف أي عمل منظم سواء يف الفعالة لتحقيق خو 

لتنظيم العالقات  اإللكرتونيةشطة نمنط للحكم يستخدم كافة األ :"فهي اإللكرتونيةأما عن تعريف احلوكمة 

لتحقيق  ،صياغة السياسات و آليات تنفيذها ات التنظيمية داخل الدولة الرمسية و غري الرمسية مبا يدعمكيانبني ال

اإللكرتونية و زيادة الكفاءة و العدالة يف توزيع اخلدمات  استقاللهالدميقراطية و محاية حقوق املواطن و احلفاظ على 

م دعائلتحسني و تعزيز اإلتصاالت و  تكنولوجيا املعلومات استخدام" :كما تعرف بأ�ا ،4"مبا حيقق التنمية املستدامة

 :عناصر الشراكة بني ا�موعات الثالث الرئيسية يف ا�تمع و هي إىلمة كو مفهوم احل و يستند ،5"احلكم الرشيد 

مة مسؤولية تكاملية تتسم كو احل اعتبارحيث تقوم العالقة على  ،مؤسسات ا�تمع املدين ،األعمال عا ، قطاحلكومة

  .6اإلدارية مبشاركة املواطنني يف صنع القرارو املساءلة من أجل حتقيق الكفاءة  بالشفافية

  :العالقة بين الحكومة اإللكترونية و الحوكمة اإللكترونية  -ب

  فعالة   ا متثل إسرتاتيجيةأ� إذوسائل حتقيق احلوكمة   هي إحدى اإللكرتونيةاحلكومة  أنجند هذه العالقة  عن 
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 أنو ذلك  على مستوى القطاعني العام و اخلاص اإللكرتونيةللحوكمة   و الرقايباإلشرايفالدور لتطبيق و تفعيل 

ه يضمن أن إىلإضافة  ته،و نزاه تهيف العمل احلكومي يضمن شفافياإلتصاالت تكنولوجيا املعلومات و  استخدام

القرار من خالل فتح جمال مشاركتهم و طرح آرائهم يف خمتلف القضايا اهلامة عن  اختاذمشاركة املواطنني يف عمليات 

توفر نظام  لكو كذ اخل...، هلا االفرتاضياملشاركة يف دورات ا�الس احمللية عن طريق البث ، التقنيات طريق خمتلف

اليت  زايام و تقصريهم و غريها من املمما يسمح مبساءلة املقصرين عن أخطائه اإللكرتونيةرقابة فعال يتمثل يف الرقابة 

  .و حتقق أهدافها اإللكرتونيةو اليت متثل يف جمملها عناصر احلوكمة  اإللكرتونيةتتمتع �ا احلكومة 

  االفتراضيةعالقة الحكومة اإللكترونية بالمؤسسات  –ثالثا 

املؤسسة الذكية أو املنظمة الذكية كلها مسميات ملفهوم واحد هو  ،املؤسسة الرقمية ،رتاضيةفاالاملؤسسة 

 ،باألفراد االرتباطمنظمة تستخدم الشبكات يف : " عرفت بكو�ايث إ�ا حباليت تعددت تعريفا�ا  االفرتاضيةاملؤسسة 

دود التنظيمية احلبتلزم نفسها  أناخلدمات من دون  و توجد و توزع املنتجات أناألفكار بغرض  و ،و املمتلكات

ما و ، اإللكرتونية االتصالو وسائل  مؤسسة تدخل فيها تقنية املعلومات" :كما تعرف أيضا بأ�ا ،1"التقليدية و املواقع

شبكة من املنظمات املستقلة " :أو هي، 2"حمددين زمانأو  كانعمليات املنظمة مب ارتباط يتفرع منها من وسائل دون

  .3"هدف معني  إىلكأداة للوصول اإلتصاالت   وأو األفراد تستعمل تكنولوجيا املعلومات 

بال  ،مؤسسة بال حدود: أ�امنها  مزاياتتسم بعدة  االفرتاضيةاملؤسسة  أنجند  ةريف السابقاو من خالل التع

فهي تعترب أساس للحكومة  اإللكرتونيةبالغة بالنسبة للحكومة  أمهيةو هذا ما مينحها  ،...،زمانبال  ،مكان

ا ذات تنظيم أ� اإللكرتونيةاحلكومة و أحد مظاهر تطبيقها و مسة لصيقة �ا إذ أن من أهم مسات  اإللكرتونية

امعات اجل: اإللكرتونيةو اليت نذكر كمثال هلا يف ظل احلكومة  االفرتاضيةمتثله املؤسسات و املنظمات  افرتاضي

  : من خالل ما يلي االفرتاضيةاملؤسسات  أمهيةذلك تتجسد  إىلإضافة .....،مؤسسات النقل اإللكرتوين ،االفرتاضية

بنية التحتية للمنظمات للدولة يف ال افرتاضيةط مناأمن  همن خالل ما توفر  اإللكرتونيةمتثل أرضية للحكومة أ�ا  - 

  ؛التقليدية

  ؛بني العديد املؤسسات داخل الدولة اإلندماجو حتقيق التكامل و  اإلنتاج املسامهة يف تفعيل  - 

  .إىل بيع احللولمن بيع السلع و اخلدمات  نتقالاإل - 

  

                                                           
ات االقتصاديعلى  إنعكاساتهاالفرتاضي و  االقتصاد" حول  مساخل، امللتقى الدويل اادها ضمن متطلبات اقتصاد املعرفةاملؤسسات االفرتاضية و أبع: مداخلة بعنوان، عثمان بوزيان 1

  .08: ، ص14/03/2012- 13، مليانة، املركز اجلامعي مخيس "الدولية
  .114: ، صنعمان الشريف،  املرجع السابقعبده  2
دة دكتوراه علوم يف رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاة، االقتصاديعلى التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات ) NTIC(احلديثة  اإلتصاالتجيا املعلومات و و صباح بلقيدوم، أثر تكنول 3

  .184: ، ص2012/2013 اجلزائر،  ،2ة و علوم التسيري، جامعة قسنطينةاالقتصادي، كلية العلوم علوم التسيري
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  عالقة الحكومة اإللكترونية باألعمال اإللكترونية–رابعا 

شطة األعمال أنلتمييز  سعيهايف إطار  IBMمن طرف شركة  باستخدامه اإللكرتونيةيرتبط ظهور األعمال 

           املالية، اإلنتاجية، ا املفهوم كافة األنشطة اإلداريةحبيث يشمل هذ، 1اإللكرتونيةشطة التجارة أنعن  اإللكرتونية

خليط من " بكو�ا اإللكرتونية فنجد أ�ا معرفةأما عن تعريف األعمال  ،مبا فيها التجارة اإللكرتونية اخلدمية و

 استشعارو حماولة  ،اخلارجية و إدارة عالقتها بالبيئة الداخلية ية اليت متكن املنظمات منالعمليات و النظم الرقم

تنظيم  إىلية إضافة تحتديات املنافسة و �ديدات بيئة األعمال احلالية و املتوقعة و كذلك الوقوف على الفرص املوا

  .2"وقت احلقيقي للتجاوبمع متغريات بيئة األعمال و وفق مفهوم ال االستجابةب و و عملية التجا

نشطة سائر األ إىليف العالقة بني إطارين من العمل و متتد  األداء *أمتتةعلى فكرة  اإللكرتونيةتقوم األعمال 

أة بوكالئها لعالقة املنش متتدإذ  ،بعالقة البائع أو املورد بالزبونو ال تتعلق فقط  ،اخلدماتية املالية و، اإلنتاجية، اإلدارية

ندرج عدة تو ضمن هذا املفهوم  ،العمل و تقييمه و الرقابة عليهط أداء مناأ إىلكما متتد ،موظفيها و عمالئهاو 

  3...اإللكرتونيةاحلكومة  ،لكرتوينالبنك اإل ،اإللكرتوين املؤمتتنع صامل: مفاهيم

هي أحد جماالت تطبيق  اإللكرتونيةاحلكومة  أنفنجد  اإللكرتونيةباألعمال  اإللكرتونيةأما عن عالقة احلكومة 

مجة شطة الناناأل: إىل أربع جمموعات هياحلكومية تنقسم  اإللكرتونيةشطة األعمال أن حبيث إن ،اإللكرتونيةاألعمال 

نامجة عن عالقة احلكومة شطة الناأل ،ملتعلقة بعالقة احلكومة باألعمالشطة اناأل ،عن عالقة احلكومة باملواطنني

دراسة  دكون بصدنو سنعود لتفصيل هذه ا�موعات حني  ،امجة عن عالقة احلكومة باملوظفنيشطة النناأل ،باحلكومة

  .اإللكرتونيةواع احلكومة أن

  عالقة الحكومة اإللكترونية بالتجارة اإللكترونية –خامسا 

أين  بياناتل اإللكرتوين للدابالت هي أخرىبتسمية كن لخالل الستينات  اإللكرتونيةظهر مفهوم التجارة 

WANبـ اخلاصة بالسلع بني املؤسسات الكربى عرب شبكة خاصة تعرف البيانات املعامالت على تبادل  اقتصرت
4، 

  :حبيث جند اختلفتفقد تعددت التعريفات و  اإللكرتونيةعن تعريف التجارة  و

قد  2006لعام  01اإلمارايت رقم  ياإلحتاداملعامالت  قانون من 01املادة  أن عييشر تالتعريف المن ناحية 

  .5" اإللكرتونيةاليت تباشر بوساطة املراسالت  اإللكرتونيةاملعامالت التجارية " :اأ�بعرفتها 

                                                           
  .184: ص ،املرجع السابق صباح بلقيدوم، 1
  .168، صنفس املرجع 2

حيدر شاكر ملزيد من التفصيل أنظر ". كلفة منخفضةاز األعمال آليا جبهد قليل و وقت أسرع و  جنإاصطالحا فتعين عملية "، أما آيلايت احلركة، تلقائي أو تشغيل لغة تعين ذ: األمتتة* 

  .282 :، ص2013، ، دون دار نشر، دون بلد النشر)تكنولوجي  –إداري ( منظور  : ، حممود حسن مجعة، تكنولوجيا و نظم املعلومات يف املنظمات املعاصرةالربزجي
  .51: ، ص2008وادي النيل للنشر و التوزيع، القاهرة،  ،1ط ،اإللكرتونيةالتجارة  إىل، دليلك العملي حممد عبد القادر 3
  .96:ص  ،اجلزائر ،2012جوان ، 21العدد  ،اجلزائر ، جملة حوليات جامعة اجلزائر، جامعةاإللكرتونيةالتجارة  أمهية، مفهوم و خالد شويرب 4
  .اسابقذكور امل 2006لعام  01اإلمارايت رقم ي اإلحتاد قانونال 5
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ارسة عمليات بيع و شراء عبارة عن مم:"أ�اب اإللكرتونيةالتجارة  تقد عرفف ،التعريف الفقهيأما من ناحية 

         ) EDP(إلكرتونيا البيانات  تبادل  و )WEB(:تكنولوجيات مثل باستعمال اإلنرتنتو اخلدمات عرب  املنتجات

 اإلنرتنتنظام يتيح عرب  "، أو 1"وال إلكرتونيا و البطاقات الذكيةو حتويل األم) E-Mail( و الربيد اإللكرتوين 

    التجارية املتعلقة بالبضاعة شطةنإدارة األ تنفيذ و " :أو هي، 2"و اخلدمات و املعلومات راء السلعو ش حركات بيع

تتم ممارستها  األعمال و النشاطات التجارية اليت" :كما تعين،  3"اسطة املعطيات عرب شبكة اإلنرتنتو اخلدمات بو 

  .4""اإلنرتنت"املعلوماتية الدولية الشبكة من خالل 

           ت البيع و الشراء للسلع تشمل كل معامال اإللكرتونيةالتجارة  أن إىلمن خالل التعريفات السابقة خنلص 

و اخلدمات و حىت املعلومات و خمتلف الصفقات مبا يف ذلك املعامالت التجارية احلكومية و اليت تتم عن طريق 

كات يالش(ل توفر وسائل الدفع اإللكرتوين و هذا يف ظ) ...،بريد إلكرتوين ،مواقع إلكرتونية(ائل إلكرتونية وس

  .)سنعود إليها بالتفصيل فيما بعدهذه الوسائل  و... ،البطاقات الذكية ،اإللكرتونيةالنقود  ،اإللكرتونية

ما تتسم بالتكامل الذي يظهر من خالل  اإللكرتونيةالتجارة و  اإللكرتونيةعالقة اليت تربط بني احلكومة الو 

  :يلي

التسعينات  خالل اإللكرتونيةالتجارة  زدهاراجناح و  أنجند : اإللكرتونية احلكومةجتاه  اإللكرتونية للتجارة بالنسبة - أ

تعود  و اإللكرتونيةتطور تطبيقات التجارة  أنو بعد تبين هذا املفهوم جند  ،اإللكرتونيةظهور مفهوم احلكومة  إىلأدى 

 إذن، مزاياهاو  اإللكرتونيةتطبيقات احلكومة املواطنني على استخدام تقنيا�ا ساهم يف زيادة وعيهم و فهمهم ل

  .البيئة املالئمة لتطبيقهات أو هي اإللكرتونيةمهدت لظهور مفهوم احلكومة  اإللكرتونيةالتجارة 

 اإللكرتونيةالتجارة  ازدهار يف اإللكرتونيةتساهم احلكومة : اإللكرتونيةالتجارة  جتاه اإللكرتونية للحكومة بالنسبة- ب

  :5من خالل

ة يف ملاملؤسسات احلكومية العا اإللكرتونية بالتنسيق مع البنوك والرتابط الشبكي الذي يسهل عملية التجارة  - 

  .الدولة

 استيفاء(ات الطابع التجاري اليت تقدمها ذ اإللكرتونيةاخلدمات : اإللكرتونية من خاللممارسة التجارة  - 

  .و غريها اإللكرتونيةاملزادات ، التصدير ،االسترياد ،)...و الرسوم الضرائب

 كانتكلما  حيث إنه   ،هلا ةمالئم �يئة بيئةاإللكرتونية و ت الالزمة حلماية املعامالت التجارية توفري التشريعا - 

  .ازدهارها إىلو بالتايل يؤدي ذلك  ،اإللكرتونية كلما زادت ثقة املتعاملني هلاة للمعامالت التجارية قانونيهناك محاية 

                                                           
  . 16: ، ص2008اجلزائر،  -وهراندار الغرب للنشر و التوزيع،  ،2طو تطبيقا�ا يف املؤسسة اجلزائرية،  اإللكرتونيةعلي بومجعة داو، تقنيات التجارة  1
  .41: ، ص2008املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ديوان ،2ط ،يف املؤسسة اسرتاتيجيات التطبيق مفاهيم و: اإللكرتونيةالتجارة يت، إبراهيم خب 2
  .11: ، ص2008، اجلزائر، دار اخللدونية ،1طدراسة مقارنة، : اإللكرتونية، عقود التجارة سليم سعداوي 3
 - عمان، 1طللنشر و التوزيع،  الثقافة، دار )املنازعات العقدية و غري العقدية –الواجب التطبيق  قانونال - اإللكرتونيةالعقود  (اإللكرتونيةحممد إبراهيم أبو اهليجاء، عقود التجارة  4

  .25: ، ص2005، األردن
  .127: ، صنعمان الشريف،  املرجع السابقعبده  5
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  .ولةتوفري الكوادر املؤهلة الالزمة لتغطية متطلبات السوق من العمالة و قيادة املسار اإللكرتوين يف الد - 

  .القوانني املنظمة هلاظمة الدفع اإللكرتوين مع أنتوفري  - 

  .امالت و التقليل من البريوقراطيةتسهيل و تبسيط إجراءات املع - 

  االفتراضي االقتصادبعالقة الحكومة اإللكترونية  –سادسا 

، االقتصاد اإلنرتنت اقتصاد، املعلومات اقتصاد، الواب اقتصاد: منهاف الرقمياالقتصاد تسميات  ختتلف

         التفاعل:" أنها همن تعريفاته و تباينتالرقمي  االقتصادكما تباينت تسميات و   ..،الدوت كوم اقتصاد، اإللكرتوين

       مي القو  االقتصادبني  و ،من جهةاإلتصاالت و تكنولوجيا  املعلوماتالتكامل و التنسيق املستمر بني تكنولوجيا  و

جلميع  املساندة ةاالقتصاديو اإلتاحة جلميع املؤشرات  و الفوريةة مبا حيقق الشفافي ،و القطاعي الدويل من جهة أخرى

واسع  استخداممتطور قائم على  اقتصاديمنط :" و هوأ، 1"املالية يف الدولة خالل فرتة ما القرارات و التجارية و

مرتكزا  ،اإللكرتونيةو خاصة يف التجارة  االقتصادييف خمتلف أوجه النشاط  اإلنرتنتلمعلوماتية و شبكة لالنطاق 

  .2" االتصاليا اإلعالم و و املعرفة و التطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوج بقوة على اإلبداع

 املرتكزات من تعترب اإللكرتونية احلكومة أن إىل ميقالر  االقتصادب اإللكرتونيةإطار عالقة احلكومة  يفو نشري 

فتفعيلها هو جزء ال يتجزأ من العمل على بناء  ،االجتماعيةو  ةاالقتصادياملعول عليها يف إحداث التنمية  األساسية

دخول سلع جديدة  ،اإللكرتونيةالتجارة  ازدهارو ذلك من خالل مسامهتها يف ، 3الرقمي و توسيعه االقتصادي

أقل من  دعد(خفض تكاليف العمالة : من خالل خفض التكاليف و زيادة اإليرادات و هو ما يتجلى ،للسوق احمللية

قلة  ،...البناء ،توفري يف أموال اإلجيارمن  هالضخمة و املقرات و ما ينتج عناملباين  إىلنقص احلاجة  ،)املوظفني

تصرف على توفري األوراق و األقالم و كل ما حيتاجه  كانتالنماذج الورقية و هو ما يوفر أمواال طائلة   استعمال

و كمثال على  مسامهة احلكومة اخل، ..لالستثمارتوفري بيئة مالئمة ، اليدوي من أدوات مكتبية و غريها االستخدام

يف هذا ا�ال حيث وفرت ما يقارب  مريكيةتحدة األامل الوالياتيف نقص تكاليف اخلدمات ما حققته  ةاإللكرتوني

جتديد الرخص إلكرتونيا يف  أنكما   ،مقدمة يدويا ةمقارنة بتكلفة نفس اخلدم اإللكرتونيةمن تكلفة اخلدمة  70%

و يف واشنطن أصبحت نظم الشراء احلكومي توفر  ،دوالر بالطريقة التقليدية 7دوالر بدال من  2والية أريزونا يكلف 

   200توفري  تتوقع الشيلي  حكومة  أنو كمثال عن الدول النامية جند ؛ من تكلفة املشرتيات %20 -10يف املتوسط 

                                                           
ات االقتصاديعلى  إنعكاساتهاالفرتاضي و  االقتصاد" ، امللتقى الدويل اخلامس حول االقتصاديالرقمي على النشاط  االقتصاد إنعكاسات: مداخلة بعنوانحممد يدو، رشيد بوعافية،  1

  .03: ، ص14/03/2012-13 اجلزائر، ،مليانة، املركز اجلامعي مخيس "الدولية
املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية "اجلزائر، امللتقى الدويل الرابع حول  اقتصاد املعرفة و تعزيز تنافسية املؤسسة مع اإلشارة حلالة :مداخلة بعنوان عبد الرمحن بن عنرت، عبد الرزاق محيدي، 2

  .03: ، ص09/11/2010- 08اجلزائر،  - ة و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفاالقتصادي، كلية العلوم "للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية
  .06: املرجع السابق، ص عبد القادر بلعريب و آخرون، 3
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  .1نظام مشرتيات إلكرتوينع ضاملناقصات السنوية للدولة بعد و  مةيق مليون دوالر 4مليون دوالر من 

  خرىاألفاهيم املو  اإللكرتونيةملخص  للعالقة بني احلكومة : )1(الشكل 

  

  

    

  

  

  

  من إعداد الباحثة: املصدر

  مبادئ و أهداف الحكومة اإللكترونية  :مساخع الفر ال

  داف املرجوة من مث األه ،اإللكرتونيةيف هذا الفرع سوف نتعرف على أهم املبادئ اليت ترتكز عليها احلكومة 

  : و توضيح ذلك يكون كالتايل ،تطبيق هذا النظام

  مبادئ الحكومة اإللكترونية  –أوال 

  : مجلة من املبادئ نوجزها فيما يليعلى  اإللكرتونيةتقوم احلكومة 

و هذا املبدأ تتضح معامله من خالل إتاحة خدمات احلكومة : اإللكترونيةمبدأ المساواة في التعامالت  - أ

فهذه اخلدمات تقدم إلكرتونيا و ليس من طرف ، 2كانز بينهم ألي سبب  يأمام كل املواطنني دون التمي اإللكرتونية

  االجتماعيكن معرفة مستواه موظف عام و بالتايل يكون تعامل طالب اخلدمة مع برامج و تقنيات املعلومات فال مي

 .ة أمام مجيع املواطننيخطوات و إجراءات تقدمي اخلدمة و مناذجها موحد أن إىلإضافة  ،و ال الثقايف و ال غري ذلك

و حتديد  اإللكرتونيةهذا املبدأ من خالل إتاحة كل املعلومات على موقع احلكومة  يتجسدو : مبدأ الشفافية -ب

 .باخلدمة و ال جمال للتالعب فيها يف كل ما يتعلق وضمغفال جمال لل، إجراءات تقدمي اخلدمة

                                                           
، كلية "و احلكومات املتميز للمنظمات األداء" ، املؤمتر العلمي الدويل حولاألداء احلكومييف حتقيق فعالية  اإللكرتونيةدور احلكومة : مداخلة بعنوان،أمحد الصغري قروي، نذير عبد الرزاق 1

  .153: ،ص03/2005/ 09- 08، اجلزائر - ، جامعة ورقلةةاالقتصادياحلقوق و العلوم 
  .35: ، ص2005، مايو 05العلمية للمعرفة، املركز الدويل للدراسات املستقبلية و اإلسرتاتيجية، العدد  سس ، مفاهيم األاإللكرتونية، احلكومة رضوانرأفت  2

اإللكترونيةالحكومة   اإلدارة اإللكترونیة الحوكمة اإللكترونیة 

 االقتصاد الرقمي األعمال اإللكترونیة المؤسسات االفتراضیة

 التجارة اإللكترونیة

ن
جزء م

 

 جزء من جزء من
ل
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 جزء من



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

39 

للمواطنني من مشاركة  اإللكرتونيةه احلكومة يحتتيتجسد هو اآلخر من خالل ما : الرأيو تعبير المبدأ حرية  -جـ

تخبة و حضور جلسات ا�الس املن ،أ�ابش اإلقرتاحاتو طرح األسئلة و  ،لقرارات و مناقشة القضايا العامةا اختاذيف 

  .اإللكرتونية و غريهااملؤمترات  ،عن طريق الربيد اإللكرتوينيكون تواصل املواطنني يف هذا و ، اليت تكون مبثوثة إلكرتونيا

من  اإللكرتونيةيتضح هذا املبدأ من خالل ما تتيحه احلكومة : أو حكم الشعب لنفسه مبدأ الديمقراطية -د

؛ و هذا املبدأ 1ممثلي الشعب إىلشعيب على كل قرار من خالل وسائل التواصل دون احلاجة  استفتاءية إجراء مكانإ

 .يرتبط باملبدأ السابق و ال يكاد ينفصل عنه

تعتمد على قواعد  اإللكرتونيةخدمات احلكومة  أنما بف :2بين شفافية المعلومات و الخصوصيةمبدأ التوازن  -ه

 االخرتاقو  عرض للقرصنةتلكي ال تأما�ا سريتها و  ضمانشخصية تلتزم جتاهها احلكومة ببيانات خمزنة حتوي بيانات 

املعلومات          لذلك جيب خلق توازن بني سرية  ،صوصيات األفراد و حيا�م اخلاصةساس خبامليتم حىت ال و بالتايل 

و بالرغم من متيز  ؛و السرية األمانقدر خصوصية املعلومات املتعلقة باألفراد بقدر ما تزيد درجة بفو خصوصيتها 

         ا تبادهليتم ال فاملعلومات اخلاصة  سرية ه جيب عليها احملافظة علىأنبشفافية املعلومات إال  اإللكرتونيةاحلكومة 

،  إذن صاحبهادون و ال االطالع عليها يتم مجعها و ال إقحامها يف أي نظام معلومات  ، و النشرها و توزيعها و

  .راءات احلماية خلصوصية املعلوماتراض غري مشروعة و حمددة و غري ذلك من إجغكما ال يتم استخدامها أل

و وضوح  مع بساطة ،العمليات املتكررة اختزالقضاء على تعقيد اإلجراءات و ال مبعىن :االستعمال مبدأ سهولة - و

  .3و ذلك مراعاة ملختلف شرائح ا�تمع استعماهلاو سهولة  اإللكرتونيةظمة ناأل

بب إنقطاع بسو دون  اإللكرتونيةاخلدمات  ةإتاحضمان تواصل  به يقصد :و التحديث االستمراريةمبدأ  -ز

أو عطل يف  اإلنرتنتشبكة كإنقطاع أو بسبب خلل تقين أو فين   اإللكرتونيةاجلرائم  إلحدىتعرض املوقع 

  .تكنولوجيالتطور المسايرة يف ذلك تكنولوجيا املتطورة و ال باستخدامتطوير اخلدمات املقدمة  ضمان مع ...الكابالت

تجلى هذه الكفاءة من خالل سرعة تو  ،و يكون ذلك يف اخلدمات املقدمة إلكرتونيا :مبدأ الكفاءة و الجودة -حـ

  ،الكفاءة العنصر البشري كذلك سكما مت  ،الدقة املتناهية و الدميومة مع تكلفة أقل ،اجلودة العالية، البساطة ،جنازاإل

  .استمرارهاشرط أساسي لنجاحها و  اإللكرتونيةكفاءة املوظفني العاملني يف احلكومة  حيث إن 

 تعاون كل اهليئات احلكومية و قطاع األعمال و املنظمات كلإىل و هذا املبدأ يشري  :و التشاركيةمبدأ التعاون  - ط

 .اإللكرتونية و تقدمي خدمات أفضل للموظفاح مشروع احلكومة جنإل 4بتجربته و خربته 

                                                           
1
  .36:، صاملرجع السابق، رضوانرأفت  
  .354: ، صعبد الكرمي عاشور، املرجع السابق 2
، اإلمارات العربية املتحدة –ارقة ، الش، شرطة الشارقة، مركز حبوث الشرطة1ط، )دراسة تطبيقية على إمارة الشارقة(اإللكرتونية يف جمال خدمات املرور عبيد صاحل حسن املخنت، احلكومة  3

  .142: ص 2013
 زاياالرقمي و مسامهتها يف تكوين امل االقتصادة تنافسية البنوك العربية، امللتقى الدويل حول املعرفة يف ظل كمدخل لزياد  اإللكرتونيةالبنوك : بعنوان، مداخلة عبان  فرج، نبيل بوفليجش 4

  .07: ص، 28/11/2007- 27العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  بلدانالتنافسية لل
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على مواكبة التغريات و التطورات احلديثة  اإللكرتونيةهذا املبدأ يتجسد من خالل قدرة احلكومة  :مبدأ المرونة –ي

 .تكييف خدما�ا حسب هذه التغريات هلا و االستجابةخاصة يف تقنية املعلومات و 

  أهداف الحكومة اإللكترونية  –ثانيا 

ة من جتسيده قبل البدء يف تنفيذه لذلك جو ر حتدد األهداف امل أنجيب  اإللكرتونيةكل مشروع للحكومة   نإ

هذه اخلطط أهم األهداف املراد  احتوتقد  و، خططا لتنفيذه تكل الدول اليت تبنت هذا املشروع قد وضع  أنجند 

ه توجد أهداف عامة مشرتكة بني كل أنإال خرى، و هذه األهداف ختتلف من دولة أل، ل فرتة حمددةحتقيقها خال

بل هي  اإللكرتونيةط اإلسرتاتيجية للحكومة متفق عليها و ال حاجة لتحديدها يف اخلط اإللكرتونيةمشاريع احلكومة 

      أهداف عامة إىل اإللكرتونيةو بذلك نقسم أهداف احلكومة  ،ق األهداف املتضمنة يف هذه اخلططتتحقق بتحق

  .و أهداف خاصة

  :تتجسد هذه األهداف فيما يلي :األهداف العامة - أ

 وو ه الشكل اإللكرتوين إىلول تحإليه احلكومة بالهذا أهم هدف تسعى  و: يف حكومتهم نيبناء ثقة املواطن - 

و إلغاء العالقة  من خدمات متناهية الدقة و السرعة و ذات جودة اإللكرتونيةيتحقق من خالل ما تتيحه احلكومة 

 اختاذو كذلك ما تتيحه للمواطنني من فرص للمشاركة يف  ،التقليل من فرص الفساد بالتايلبني املوظف و املواطن و 

     ختصيص بعض احلكومات ملواقع إلكرتونية خاصة بالتبليغ عن الفساد  إىلإضافة  ،القرارات و مناقشة القضايا اهلامة

 . يف حكومته أكثر و هذا ما يعزز ثقة املواطن، اهلندو نشر أمساء املوظفني الفاسدين مثل 

احلكومة  إنتقاليرتكز على فكرة  لكرتونيةاإلنظام احلكومة  أنمبا : مستوى اخلدمة املقدمة للمواطنني حتسني - 

توفري خدما�ا على املوقع اخلاص �ا  إىلاحلكومة تسعى  فإنذلك لإليها  هإنتقالاملواطن بدل  إىلو إدار�ا  اإللكرتونية

  .دولة و خارجها و بسرعة و بساطة وسهولةواطنني يف داخل الكل امل  إىلمما يسمح بوصوهلا 

احلكومي من خالل التقليل من  نفاقا تسمح برتشيد اإلأ� اإللكرتونيةاحلكومة  مزايامن : و تنميته االقتصادتطوير  - 

كما   ،اإللكرتونيةوي العتاد الالزم لتقدمي اخلدمات أماكن صغرية حت إىلفهي حتتاج فقط تاجه حيما قي و الور  ستعمالاال

و التقليل من  اإلجراءات اإلدارية اختصار عقبات وعن طريق تذليل ال لالستثمار ةمالئم بيئةتسمح أيضا بتوفري 

 الشبكة إىلنتقال اإلكذا مساعدة مؤسسات األعمال خاصة الصغرية و املتوسطة احلجم على  و ،البريوقراطية

باب التعاون بني القطاع العام  اإللكرتونيةذلك يفتح نظام احلكومة جانب  إىل، للحصول على اخلدمات و املتطلبات

الكثري من املعلومات تصحيح  إىلفيما بينها مما يؤدي البيانات و القطاع اخلاص و بني اجلهات احلكومية و تبادل 

 .و هذا يسهم يف تنمية االقتصاد الوطين 1املتوفرة لدى احلكومة عن األفراد و مؤسسات ا�تمع

                                                           
1

 ، الرياض،يةاألمنالعربية للعلوم  نايفتنمية مهارات العاملني يف إدارات األحوال املدنية، جامعة ، دورة اإللكرتونيةاحلكومة  إىل، إسرتاتيجية التحول حممد بن عبد اهللا القاسم 

  .04: ، ص27/04/2013
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يتسبب فيها العنصر  كانتهذا جتسده دقة اخلدمات و قلة األخطاء اليت  : األداء احلكوميرفع كفاءة و فعالية  - 

 .و اإلبداع باالبتكارو متيزهم  اإللكرتونية العاملني باحلكومة كفاءة  إىل إضافة ،لبشري يف الشكل التقليديا

 املباشرة بني العالقة غريو هذا يسهم فيه التقليل من اإلجراءات اإلدارية و : لتقليل من الفساد و البريوقراطيةا - 

يقلل من فرص  ، مماة لكافة املؤسسات و املواطننيئفااملوظف العام و املتعامل و كذا شفافية املعلومات بصورة متك

 الكفاءة معايرييتم التوظيف بشكل إلكرتوين املعتمد على  اإللكرتونيةه يف ظل احلكومة أنذلك جند  إىلإضافة ، الرشوة

  املراقبة   ألساليب  تفعليهاجانب   إىل، إخل... يف التوظيف احملاباة فرص احملسوبية و  نم  يقلل  هذا و، التخصصو 

 . بة املوظفني املخطئني و املقصرينو املتابعة مما يسمح مبحاس

      األجهزةمن خالل توحيد أسلوب التعامل على مستوى كل  اإللكرتونيةحتقيق اإلفادة القصوى لعمالء احلكومة  - 

  .1جودة عالية و و بسهولة مكانساعة طيلة أيام األسبوع و من أي  24و تقدمي اخلدمات على مدار 

و حىت السياسية و املسامهة يف  االجتماعيةو  ةاالقتصاديشطة و الفعاليات نزيادة املشاركة الشعبية يف مجيع األ - 

 .اإللكرتونيةق الدميقراطية حقتبذلك تو  2جمتمع املعلومات  إىلالتحول 

 .لية للدولة و مشروعا�ا التنمويةالرتويج للخطط املستقب - 

 .وسائل تكنولوجيا املعلومات استخداماإلرتقاء بثقافة و وعي املواطنني من خالل تشجيعهم على  - 

القيادة  إىل استناداد إذ تتحد أخرى إىلهذه األهداف ختتلف من دولة  :األهداف الخاصة أو اإلستراتيجية -ب

و تكون حمتواة ، 3بلدانهم يف هذه األهداف يف الكثري من التأثري ألصحاب املصاحل  أنالسياسية يف كل حكومة كما 

و غريها من  ةاالقتصاديو  االجتماعيةتراعى يف حتديدها البيئة  اإللكرتونيةيف اخلطط اإلسرتاتيجية ملشروع احلكومة 

ننتقل إىل عرض جتارب بعض اجلزائر مث  بدءامنمن هذه األهداف لبعض الدول إىل عينة  و سوف نعرض ؛ العوامل

  :يكون ذلك كالتايل الدول و

يف إطار سعيها لتحقيق  2008منذ  اإللكرتونيةت اجلزائر كباقي الدول مشروع احلكومة نبتلقد : في الجزائر -1

إذ حددت  ،"2013- 2008 اإللكرتونيةمشروع اجلزائر "التنمية املستدامة يف خمتلف النواحي و ذلك حتت مسمى 

، قيق األهداف املسطرة يف املشروعلتطبيق املشروع كتجربة يف مرحلة أوىل يتم خالهلا حت 2013و  2008الفرتة ما بني 

  : تتلخص فيما يلي"  2013 اإللكرتونيةمشروع اجلزائر " فإن أهداف و على ذكر األهداف 

 .ضمان الفعالية يف تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني و أن تكون متاحة للجميع - 

 .التنسيق بني خمتلف الوزارات و اهليئات الرمسية - 

 .مكافحة البريوقراطية اليت تشكل كبحا لتنمية البالد - 

                                                           
  .102: ، املرجع السابق، صبيومي حجازيعبد الفتاح 1
  .19: ، ص 2014للنشر، الرياض،  كان، العبي2ط، اإللكرتونية احلكوميةالتطبيق العملي للتعامالت : بن ناصر العبود، احلكومة الذكية فهد 2

3
Jon.p.Gant, Electronic Government for Developing Countries , ICT, Application and Cyber Security Division 

policies and Stratigies Departement, ITU Telecommunication Development Sector; August 2008, Geniva, 
Suizerland, p: 15. 
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تمع و املسامهة كذلك يف جتسيد على أرض ا�حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني يف خمتلف جماالت حياة  - 

 .حتقيق السياسة الوطنية اجلوارية عن طريق تقريب اإلدارة من املواطن كذاو املساواة و  االجتماعيةالواقع مبادئ العدالة 

       باألخص اجلرمية املنظمة العابرة للحدود و كذا ظاهرة اإلرهاب نظمة وامل البالد ضد آفة اجلرمية محاية ا�تمع و - 

 .1هانتشار الاليت تستعمل غالبا تزوير و تقليد وثائق اهلوية و السفر كوسيلة  و

  على عدد  كتجربة  2001عام  ةاإللكرتوني احلكومة مشروع قد بدأت تطبيقل :في اإلمارات العربية المتحدة -2

  :2و اليت سطر�ا يف خططها اإلسرتاتيجية كالتايلشروع املتطبيق أهداف هذه الدولة من  وكانت ،اخلدماتحمدود من 

 .املواصفات القياسية املوحدة لتبادل املعلومات و البيانات بني الوزارات و اجلهات املتعددة اعتماد - 

 .اإلحتاديةتطوير حتسني مستوى الكفاءة و اإلنتاجية يف اخلدمات  - 

 .لربط بني كافة اخلدمات و اإلجراءات احلكوميةا - 

 .تقليل التكاليف اخلاصة بتطوير اخلدمات - 

 .أنظمة إلكرتونية حديثة استخداممواكبة التطور التكنولوجي يف جمال احلكومة اإللكرتونية و  - 

 .تسهيل و تسريع اخلدمات املقدمة للمواطنني - 

 .اليدويةتقليل التعامل باألوراق و النماذج  - 

وضع إسرتاتيجية  أنغري  2011منذ  اإللكرتونيةحلكومة حنو احلكومة العراقية تفكر يف التوجه دأت اب:في العراق -3

  : التاليةو قد مت فيها حتديد األهداف  ،د مشاورات مع مجيع أصحاب املصلحةبع 2012لذلك مل يتم سوى عام 

 .االجتماعي اإلندماجتعزيز  و ،يف الشؤون العامةتهم مشارك الدولة لتعزيز تعزيز التفاعل بني املواطنني و - 

إليها  دعم خدمات احلكومة اإللكرتونية اجلديدة داخل احملافظات حىت يتسىن جلميع املواطنني الوصول نشر و - 

 .لتعزيز تكافؤ الفرص

لتحقيق احلكم تصاالت اإلتكنولوجيا املعلومات و  استخداماملؤسسات العامة من خالل  استجابةزيادة قدرات و  - 

 .و تعزيز الكفاءة و الشفافية و املسائلة ،الرشيد

 .سليم اقتصاديية لنمو تاو بيئة م املسامهة يف تطوير - 

  .3تعزيز تنمية جمتمع قائم على املعرفة و ردم الفجوة الرقمية - 

 إىلأوائل الدول اليت نادت بالتحول الواليات املتحدة األمريكية من تعترب : في الواليات المتحدة األمريكية -4

 اإللكرتونيةاخلاصة باحلكومة  إسرتاتيجيتهاو قد ثبتت يف  ،1992طبقتها و ذلك منذ  و اإللكرتونيةاحلكومة 

  :4األهداف التالية

                                                           
  .03: عبد القادر بلعريب، املرجع السابق، ص 1
  .420: ، املرجع السابق، صاإللكرتونية يف أهم التجارب العربيةة احلكومة مكان، دور  و اللطيف باريعبد  2
  .457: ، املرجع السابق، ص مرمي خالص حسني 3
4
  .452 :ص  ،املرجع  نفس 
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 .تبسيط توزيع اخلدمات إىل املواطنني - 

 .إزالة البريوقراطية - 

 .الفديراليةتبسيط عمل الوكاالت  - 

 .ختفيض تكاليف العمل اإلداري و حتقيق سرعة فائقة يف أنشطة احلكومة - 

أهدافها اإلسرتاتيجية املرجو حتقيقها من خالل تطبيق احلكومة  أنيالحظ من خالل هذه العينة من الدول  إذن

 األداءفعالية  ضمانحول أهداف  االتفاق كانتتفق يف بعضها و ختتلف يف البعض اآلخر حيث   اإللكرتونية

 االختالف أنإال االقتصاد؛ نوعية اخلدمات املقدمة و تنمية  ، حتسنيإنتاجية املؤسسات احلكوميةو رفع  احلكومي

على  القضاء ،به اجلزائر فردتانمحاية ا�تمع من اجلرمية املنظمة و اإلرهاب و هو ما  إىليكمن يف اهلدف  كان

         توفري البنية التحتية  ،)العراق( تعزيز املشاركة الشعبية ،)املتحدة األمريكيةالواليات العراق و ، اجلزائر(البريوقراطية 

  ).العراق ،األردن ،اإلمارات(لتوجيه حنو ا�تمع املعلومايت و التكنولوجية و ا

واة  املسا ،االستعمالسهولة  :أمههابادئ املة من مجلتقوم على  اإللكرتونيةاحلكومة  أن إىلو يف األخري خنلص 

كما   ،السرية و اخلصوصية حقيشفافية املعلومات و التوازن بني  ،الدميقراطية ،التعاون ،الكفاءة و اجلودة، الشفافية

تشرتك نوعني أهداف عامة  إىلالشكل اإللكرتوين للحكومة تنقسم  إىلاملراد حتقيقها من جراء التحول  األهداف أن

و هي تزيد على  خرىأو اإلسرتاتيجية اليت ختتلف من دولة أل فهو األهداف اخلاصة الثاينأما النوع  فيها كل الدول،

  .األمنية للدولةو الظروف  ةاالقتصاديو  االجتماعيةاألهداف العامة مبراعاة البيئة 

  مزايا و سلبيات الحكومة اإللكترونية  :س داسالفرع ال

به  به من خصائص و ما تتسم متتازهو ما  اإللكرتونيةمن أهم أسباب �افت الدول على تطبيق احلكومة  نإ

ا ال تغطي أ�إال  زايالك املتلكن رغم  ،و أمنيا اجتماعيا ،سياسيا ،اقتصادياتنعكس إجيابيا على الدول  مزايامن 

  . ثانياأوال مث سلبيا�ا  اإللكرتونيةاحلكومة  مزايايف هذا الفرع التعرف على  سنحاولو عليه  ،االسليب هلانب اجل

  مزايا الحكومة اإللكترونية –أوال 

اإلجيابيات اليت  و زاياتكنولوجيا املعلومات يف العمل احلكومي قد أضفى عليه العديد من امل استغالل نإ

 إىلإذ أصبح من الضروري اليوم التحول  ،ديد من احلكومات و السعي لتطويرههذا الشكل اجل انتشارسامهت يف 

و اإلجيابيات نلمسها  زاياو هذه امل االقتصاد،الشكل اإللكرتوين للحكومة لكسب ثقة املواطنني و والئهم و تنمية 

  :ما يليكيكون   زاياو إجياز هذه امل ،ا�تمع و القطاع اخلاص ،و عملها دة أوهلا مؤسسات احلكومةعلى عدة أصع

  يدات ور الت على  فضال عن حصول احلكومة، 1القائمة  ريةاالستثماالفرص   من خالل حتديد االستثمارات  جذب - 

                                                           
  .312: سحر قدوري الرفاعي، املرجع السابق، ص 1
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  1.ى يف طرق إجناز الصفقات العموميةالالزمة بتكلفة أقل و سرعة و شفافية أعل

تعزيز التعاون بني املؤسسات احلكومية املختلفة و تبادل املعلومات و البيانات  فيما بينها بسهولة مما يؤدي إىل  - 

 .األهداف احلكوميةزيادة الفعالية يف حتقيق 

  اكذ عليها و العقارات اليت تبىن  العمومية و  املتعلقة بإنشاء املباين اخلاصة باملؤسسات احلكومية  خفض النفقات  - 

فضال عن ما حيتاجه األرشيف الورقي  ،النفقات املتعلقة باملواد املكتبية و األثاث املكتيب الذي حيتاجه العمل املكتيب

على األرشيف اإللكرتوين و تقنية  العتمادهاو كل هذه النفقات توفرها احلكومة اإللكرتونية  ،من خمازن حلفظه

 .امي خدما�دإىل أماكن صغرية تضم العتاد الالزم لتق إمناو  ذلكحتتاج إىل ال املعلومات فهي 

 .ملتطلبا�م استجابتهاعة و سر  إليها إنتقاهلماحلكومة إىل املواطنني لتلبية حاجا�م الضرورية هلم بدل  إنتقال - 

على  توفري نظم املعلومات الالزمة لدعم القرارات اإلدارية من خالل نظام تبادل املعلومات بدقة عالية حتقق القدرة - 

نظرا لتوفري  يف الوقت املناسب كما أن القرارات يف ظل احلكومة اإللكرتونية تتخذ بسرعة و،  2الرقابة و الضبط احملاسيب

و اإلعالن عرب اإلنرتنت على  و األعمال التجارية ملا تتيحه فرصة النشرمن ،3نيةاملعلومات الدقيقة و اآلالبيانات و 

 .4القطاعات احلكومية املختلفة و فرص التعاقد لتنفيذ املشاريع مع املناقصات احلكومية 

ملؤسسات احلكومية لساعات هذا ناجم عن القضاء على التزاحم أمام مكاتب ا و: توفري الوقت و اجلهد و املال - 

و تبسيطها و إجناز  اإلجراءات اإلدارية اختصارفضال عن  ،التنقل و مصاريفه ءو عدم التنقل هلا مما يوفر عنا ،طويلة

 .ثوان معدودة املعامالت يف وقت قصري يصل إىل

 .اإلجراءات اختصار و املعلوماتدقة  ،سرعة العالية للخدمات احلكومية نظرا لقلة األخطاء البشريةال واجلودة  - 

ر عن عمليات كاملباإلنذار نظرا ملا توفره احلكومة اإللكرتونية من أساليب رقابة أفضل و : من الفساد احلد - 

حقق العدالة يف تقدمي تالشخصية على إجناز األعمال و بذلك ت إضافة إىل تقليل تأثري العالقات ،5اإلحتيال

 .قطة يف الباب الثاين من هذه الدراسة كو�ا هي موضوع الدراسةو سنفصل يف هذه الن ،اخلدمات

و فرص املشاركة املتاحة ملناقشة  ،حتقيق التواصل بني املواطنني و احلكومة نظرا لتوفر املعلومات اليت حيتاجو�ا - 

 .السياسة العامة للحكومة و خمتلف القضايا اهلامة عرب خمتلف الوسائل اإللكرتونية

 .قة بني احلكومة و القطاع اخلاصتفعيل العال - 

                                                           
  .41: ، املرجع السابق، ص سوسن زهري املهتدي 1
 -، الشلف2008، 05ل إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، العدد حالة عملية، جملة اقتصاديات مشا –بيت الزكاة  –يف دولة الكويت  اإللكرتونية، مشروع احلكومة الدويسانفاطمة  2

  .255: اجلزائر، ص
اجلودة الشاملة يف  ، امللتقى الدويل حول إدارة)اجلزائر -حالة وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية(يف حتسني جودة اخلدمات احلكومية  اإللكرتونيةكومة دور احل: عنوان، مداخلة بوسيلة واعر 3

  .08: ، ص11/05/2011- 10، ري، قسنطينةة و علوم التسيري، جامعة منتو االقتصادي، كلية العلوم قطاع اخلدمات
  .24: ، صد، املرجع السابقحممد فتحي حممو  4

5
Amitabh Ojha and other , Amode for impact of e-government on corruption: exploring theoretical foundations, web 

site :http://ww.csi-sigegov.org/critical_pdf/18_160-170.pdf, p:167. 
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تغيري الصورة السلبية لدى املواطنني عن األداء احلكومي و حتويلها إىل صور إجيابية كون نظام احلكومة اإللكرتونية  - 

،     1يؤدي إىل دعم الشفافية و نزاهة املؤسسات احلكومية و مراقبة السلوك الوظيفي عند تعامل األفراد مع احلكومة

 .يل تنخفض وترية شكاوى املواطنني من سوء اإلدارة و خدما�او بالتا

 .و كذا تشجيعهم على اإلبداع ،املعلومة إنتقالرفع مستوى أداء العاملني من خالل سهولة و دقة - 

و وسيلة لقضاء  الذين يعتربون املؤسسات احلكومية ملكا هلم 2القضاء على العقلية اإلدارية التقليدية لبعض املديرين - 

 .مصاحلهم

  سلبيات الحكومة اإللكترونية  –ثانيا 

املوظفني  ،ثر �ا سلبا على الفرد و ا�تمعهلا عدة سلبيات تؤ  فإن، زاياالعديد من امل كما للحكومة اإللكرتونية

  : يلي فيما تتلخص هذه السلبيات و ،اإللكرتونيةإذ تتزايد هذه السلبيات بتزايد تفعيل احلكومة  ،و القطاع اخلاص

اليت جند أ�ا  اإللكرتونيةاجلرمية سنتعرف قبل التطرق إىل هذه السلبية على مفهوم :اإلجرام اإللكتروني انتشار- أ

جرائم :" أ�اب 04- 09 رقم قانونأ من ال/02عرفها يف املادة  الذياملشرع اجلزائري  حسبمن الناحية التشريعية تعرف 

عن  ارتكا�اترتكب أو يسهل  أخرىالعقوبات و أي جرمية  قانونة للمعطيات احملددة يف اآلليظمة املعاجلة أناملساس ب

      قانون العقوباتاألفعال ا�رمة املنصوص عليها يف  و ؛3" اإللكرتونية لالتصاالتطريق منظومة معلوماتية أو نظام 

  :4هي كالتايل 7مكرر  394إىلمكرر  394ذلك يف املواد من  و

  .اآللية للمعطيات أو حماولة ذلكة للمعاجلة نظوممن مأو جزء الدخول أو البقاء عن طريق الغش يف كل  - 

  .بطرق الغش املعطيات اليت يتضمنهاتعديل إزالة أو ة أو اآلليإدخال بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة  - 

  :القيام عمدا عن طريق الغش بــ - 

ة خمزنة أو معاجلة أو مرسلة عن طريق منظوممعطيات يف  االجتارفري أو نشرها أو تصميم أو حبث أو جتميع أو تو - 

  .أعاله عليها املنصوصترتكب �ا اجلرائم  أنمعلوماتية ميكن 

حدى اجلرائم املذكورة املعطيات املتحصل عليها من إ كانرض  غحيازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال ألي  - 

  .  أعاله

ها قالطو تركها على إ االتصاله مل حيصر األفعال ا�رمة املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و أنما يالحظ على هذا التعريف 

و لعل املشرع " اإللكرتونية لالتصاالتأو نظام ..... أخرى ترتكبو أي جرمية :" من عبارة فيستشو ذلك ما 

قد  املشرع اجلزائري، و ما يالحظ أيضا أن من اإلجراماجلزائري أراد بذلك مواكبة أي تطور حاصل يف هذا النوع 

                                                           
  .05: ص ،املرجع السابقعباس زبون عبيد العبودي،  1
2
  .137: ، صعبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق 
  .16/08/2009املؤرخة يف  47 ج و املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من جرائم تكنولوجيات اإلعالم و االتصال،ج ر 05/08/2009: املؤرخ يف  04- 09رقم  قانونال 3
  .العقوبات اجلزائري قانونو املتضمن  10/11/2004املؤرخ يف  15-04القانون رقم  من 7مكرر 394 –مكرر  394املواد  ظرأن 4
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بأنظمة  املاسة اجلرائم تلك هي"يف عبارة  مياجر اإل السلوك موضوعاعتمد معيارين يف تعريفه للجرائم اإللكرتونية مها 

 " عبارة  أورد عندما أيضا اجلرمية ارتكاب وسيلة مبعيار أخذ و ،"العقوبات قانون يف احملددة للمعطيات اآللية املعاجلة

كما ،1"االلكرتونية لالتصاالت نظام أو معلوماتية منظومة طريق عن ارتكا�ا يسهل أو ترتكب أخرى جرمية أي و

الشبكة أو تقع على املنظومات املعلوماتية احلاسوبية أو األجهزة جرمية ترتكب بإستخدام ":أ�اعرفها املشرع السوري ب

  .2"أو الشبكة 

و بني من  ،تلفة يف تعريفها بني موسع و مضيقخم اجتاهاتو فيما خيص التعريفات الفقهية فقد وجدت عدة 

و بني من يفضل عدم وضع تعريف هلا كو�ا جرائم تقليدية ترتكب  معايرييعتمد يف تعريفها على معيار واحد أو عدة 

ا يف أ�ع هلا شانكن هناك إتفاق على وضع تعريف جامع و ميهلذا مل  ،تهايلنظر  افرتاضيةوب إلكرتوين أي صورة أسلب

  .أغلب للمفاهيم اليت ظهرت حديثا أنذلك ش

جرمية ضد " : اأ�بالذي عرفها  Tredmanجند تعريف  اإللكرتونيةالتعاريف املضيقة ملفهوم اجلرمية بنيمن ف

ه حصر اجلرمية املعلوماتية يف جرائم املال دو هذا التعريف جن، 3"اآللية للمعلوماتاملال العام مرتبطة بإستخدام املعاجلة 

  .ة للمعلوماتاآلليالعام املرتكبة عن طريق املعاجلة 

 اجتماعهاو التنمية يف  االقتصاديمنظمة التعاون  أنو من بني التعاريف املعتمدة على معيار واحد جند 

كل سلوك للمناقشات غري مشروع أو غري أخالقي :"أ�اب اإللكرتونيةقد عرفت اجلرمية  1983عام  باريساملنعقد يف 

على معيار موضوع اجلرمية و يف التعريف  هذا اعتمدحيث ، 4"و نقلها بياناتة للاآلليأو غري مصرح به يتعلق باملعاجلة 

سلوك غري مشروع أو غري كل "من عبارة يستشف و هو ما  اإللكرتونيةنفس الوقت جنده قد وسع من مفهوم اجلرمية 

  .احلصرطالق ال اإلحيث تركها على سبيل  "أخالقي أو غري مصرح به

التعريف الذي وضعه مكتب و هو  دورها و اجلرمية ارتكابو هناك تعريف آخر يعتمد على معيار وسيلة 

 بيانات اجلرائم اليت تقوم فيها " :هي اإللكرتونيةاجلرمية   أنالذي جاء فيه ب املتحدة األمريكية الوالياتبتقييم التقنية 

 املادية األموال االعتداء على شأنه من امتناع أو فعل كل :أو هي ،5"و الربامج املعلوماتية بدور رئيس اآليلاحلاسب 

  .6"التقنية املعلوماتية تدخل عن مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ناجتا يكون املعنوية أو

                                                           
 
1

اجلزائر،  -، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرةاحلقوق يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية، بن شهرة شول،

  .89: ، ص 2009/2010
  .ريتنظيم التواصل على  الشبكة و مكافحة اجلرمية املعلوماتية السو  قانونمن  01/23املادة  2
  .276: ، صاجلزائر - رة، بسك2010، 07قانوين، جامعة حممد خيضر، العدد ، جملة املنتدى المسرية معاشي، ماهية اجلرمية املعلوماتية 3
، 03العدد   ،ةاالقتصادية و قانوني، ا�لة املصرية للدراسات ال)دراسة مقارنة(تقنية املعلومات موقع أو نشر معلومات خملة باآلداب العامة بوسائل إنشاء، جرمية نوفل علي عبد اهللا الصفو 4

  .18: ، ص http://www.ejles.com متاح على املوقع ، 2015يناير 
: ، ص25/09/2015-23، السودان ، مجهوريةالعليا يف الدول العربية، املؤمتر الثالث لرؤساء حملاكم و التغلب على حتديا�ااإللكرتونية اجلرمية : مداخلة بعنوان، بوبكر املطروديمفتاح  5

11.  
6
  .89-88: بن شهرة شول ، املرجع السابق، ص 
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عن حيصل فاعل عليه يتكبد خسارة و  جمينواقعة تتضمن تقنية احلاسب و :"بأ�ا Sheldonكما عرفها  

 ارتكابوسيلة : هي معايريعلى ثالث  اعتمدهذا التعريف  أنو يالحظ ، 1"عمد أو ميكنه احلصول على مكسب

و عنصر و ا�ين عليه املتكبد خلسائر  املستفيد من مكسب اجلاينمها  و أطراف اجلرمية ،اجلرمية و هي تقنية املعلومات

  .العمد

       ماديا  ضرراسبب ي  كل فعل غري مشروع: املعلوماتية هي  اجلرمية أن إىل  التعاريف خنلص  هذه  و من خالل

غري عمد بأو  اعمد همن خالل اجلاينهدف يو  ،تقنية املعلوماتو استغالل  استخدامأو معنويا للغري عن طريق سوء 

  . إىل حتقيق مكسب

ذلك يضفي عليها مجلة من اخلصائص متيزها عن  من اجلرائم بتقنية املعلومات فإنهذا النوع  الرتباطو نظرا 

  :م هذه اخلصائص ما يأيتو من أه ، اخلاص �ا قانويناإلطار ال إجيادنظري�ا التقليدية و توجب 

       اقتصاديا�او  املؤسسات و بأمن الدولبكذا اخلاصة و حيا�م  و بفكر األفراد متس النامجة عن كو�ا اخلطورة البالغة - 

  . تكنولوجيا و تطورهاال استخدامانتشار يف ذلك ي يضاهخطري التطور بشكل و  نتشارالاو النامجة عن كو�ا سريعة 

  .أخرىمن دول  ةيحضالمن دولة و  اجلاينيكون  أنالعاملية فهي عابرة للحدود إذ ميكن  - 

  .فليس هلا مسرح ثابت و معني ،كان حمددعدم اإلرتباط مب - 

  .لة غري مادية هي تقنية املعلوماتو بوسي اإلنرتنتفهي تتم عرب فضاء إفرتاضي لشبكة  اإللكرتونيةال مادية اجلرمية  - 

  .ا�ا حبيث ميكن للمجرم املعلومايت تنفيذ جرميته يف وقت قصري جدا مع سهولة �ربه من املسؤوليةسرعة إرتك - 

  .تبط بتطور تكنولوجيا املعلوماتالتعدد و التجدد املستمر يف أشكاهلا و املر  - 

  2.ليس عضليإىل جهد ذهين و حتتاج حيث إ�ا  تتميز بقلة اجلهد املبذول فيها مقارنة باجلرمية التقليدية  - 

  .ن مت احلصول عليهإو كذا صعوبة اإلحتفاظ بالدليل  معاملها و إثبا�ا لسهولة إخفاء اكتشافهاصعوبة  - 

على  اعتمادهمامهم بتقنية املعلومات و كيفية إستخدام احلاسوب و الذكاء احلاد الذي يتميز به مرتكبوها و إمل - 

  :أصناف ثالثة إىل اإللكرتونيةه يصنف مرتكبو اجلرمية أن إىل و يف هذا اإلطار نشري ،أسلوب التضليل و النمو به

ظمة ن الذين قد يكونون موظفني عاملني يف جمال األنياملوظف: إىلاألشخاص الطبيعيون الذين يصنفون - 

وا هواة كانقراصنة سواء   اإلنتقام،اخطني على مؤسسا�م دافعهم س أو موظفني املعلوماتية �دف حتقيق كسب مادي

Hackers  أو حمرتفون  ،فعهم الفضول و التسلية و التباهيدا 3املعلوماتية  غوابنو يسمون أيضا صغارCrackers 

  ...إحداث التخريبيف  ةغبالر و  دافعهم الكسب املادي

  .التنظيمات و اجلماعات اإلرهابية - 

  .أجهزة املخابرات الدول عن طريق - 
                                                           

  .09: ص ،www.policeme.gov.bh: ، متاح على املوقعرمية املعلوماتية و طرق مواجهتها، األكادميية امللكي للشرطة، اجلحممد علي قطب 1
2
  .23: ، املرجع السابق، صنوفل علي عبد اهللا الصفو 
 – عمان، 2015، 01، األكادميية العربية للعلوم املالية و املصرفية، العدد لة  الدراسات املالية و املصرفيةو اجلهود الدولية للحد منها، جم اإللكرتونيةعبد الصبور عبد القوي علي، اجلرمية  3

  .13: ص األردن،
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  .هلا اكتشافهعدم اإلبالغ عنها إما خلوف الضحية من التشهري أو لعدم  - 

و كذا  و تتبع مرتكبيها اكتشافو  اإللكرتونيةرائم اجلاخلربة العالية املطلوب توفرها لدى احملققني للكشف عن  - 

  .اأ�األدلة اجلنائية بش استخالص

جلهد ا على اعتمادها، بساطة وسائلها ،منها التنصلية مكانإ و رتكا�اا لسرعة ا جرائم مغرية للمرتكبني نظراأ� - 

  .1منها ةالفوائد املتوخاضخامة املكاسب و  إىلإضافة  ،الفكري

  : إىلأما عن وسائلها فنصنفها  اإللكرتونيةهذا عن خصائص اجلرمية 

   امج و تتعدد هذه الرب ، فيهاملخزنة البيانات و  علوماتخمتلف الربامج الضارة باحلاسوب و مكوناته و امل استخدام - 

، قنبلة الربيد اإللكرتوين، مصدع كلمات املرور، الشمام، أحصنة طروادة ،اإلنرتنتديدان ، الفريوسات: و تتنوع و منها

  2... ،عالناتامج اإلبر ، اإلنرتنتامج مراقبة بر  ،برنامج راصد لوحة املفاتيح :هااإللكرتوين و من التجسسبرامج 

  ...Net Bus, DeepThroot, Girl, Back Orifice:من أخطرهاطريق برامج مساعدة  عن يتم: اإلخرتاق - 

  :فإننا منيز بني حالتنيففيم خيص إخرتاق اجلهاز ؛ هو ميس إما اجلهاز أو الربيد اإللكرتوين و

أخذ  ،إغالق اجلهاز ،بالتصرف يف ملفات الضحية قخرت هو أخطر شيء كونه يسمح للم و: اإلخرتاق الكلي- 

 ...ور للضحية من خالل كامريا اجلهازص

من احلصول على كل كلمة يكتبها  قرت خالذي ميكن امل Keylogerيكون عن طريق : اجلزئي اإلخرتاق- 

 .الضحيةو إرساهلا إىل بريد حمدد

لضحية بإرسال ملف معني للضحية و عند اربيد فيتم عن طريق سرقة كلمة املرور لد اإللكرتوين يأما إخرتاق الرب 

 .3 الصفحات املزيفةعربأو  Keylogerأو بواسطة   ،مباشرة إىل املخرتق IPيتم إرسال كلمة املرور مع  هفتح

د يالرب  إىلو يقصد به إرسال كم هائل من الرسائل اليت قد تكون حمملة مبلفات كبرية احلجم : اإلخرتاق بالرسائل - 

        إلتصالا منافذ مأليف وقت واحد تقريبا مما يوقف عمل اجلهاز على الفور بسبب  ةاإللكرتوين للضحية دفعة واحد

 .4نتظارو قوائم اإل

عن طريق سرقة األقراص املتضمنة هلذه املعلومات أو احلصول على  : اإلستيالء على امللفات أو املعلومات السرية - 

 .و مركز وظيفيصالحيات  من يتمتعون بهملا  كلمة السر و عادة ما يكون ذلك من طرف موظفي املؤسسات نظرا

 .و نشرها عرب خمتلف املواقع...) ،صور ،حوارات ،فيديو(ال اإلباحية و التحريضية صناعة األعم - 

صاديا تو إق على ا�تمع و الدولة أمنيا فنجدها تنعكس خطور�اهذا عن مفهوم اجلرمية اإللكرتونية أما عن 

ا تؤدي أ�كما ،ساس بأمن الدولة و سالمة أراضيهااألخالقي و املاإلحنالل  انتشارتفكك ا�تمع و  إىلفهي تؤدي 

كو�ا تعتمد على   اإللكرتونيةعد أحد سلبيات احلكومة يهذا النوع من اجلرائم  انتشارو  ،إىل خسائر مالية باهضة
                                                           

  .19:ص األردن، – عمان، 2015،  01العدد  ،عربية للعلوم املالية و املصرفية، األكادميية اللة الدراسات املالية و املصرفية، جماإللكرتونيةالقرصنة  – اإللكرتونيةشريين دبابنة، اجلرائم  1
  .421-414:ص ، املرجع السابق، صسوسن زهري املهتدي2
3
  .337-332: املرجع، ص ص نفس 
4
  . 246: ، ص اجلزائر -، بسكرة2015مارس ، 12، العدد ومة اإللكرتونية و إرهاب القرصنة، جملة الفكر، جامعة حممد خيضراملعلومايت للحك األمن، فتيحة ليتيم، نادية ليتيم 
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           جمتمع معلومايت إىلو حتوله بذلك  التقنية هذها�تمع على  انفتاحتقنية املعلومات يف أداء األعمال احلكومية و 

  .هوعي لدى املواطنني مبخاطر من فعال و أوفر نظام هذا النوع من اإلجرام ما مل يت نتشارو بذلك تتوفر البيئة ال

على تقنية املعلومات يف العمل احلكومي يتطلب توفر  اإلعتمادكون   إىلع و هذا راج: تفاقم مشكلة البطالة-ب

 ،ا ما ال يتوفر إال عند فئة قليلةمهارات لدى موظفي املؤسسات احلكومي و ختصصها يف جمال املعلوماتية و هذا غالب

هناك شركات ختطط  أنإذ  ،جتربة القطاع اخلاص و هذا ما أثبتته، مكانية صرف عدد كبري منهممما يفتح الباب أمام إ

و بتسريح عمال القطاع اخلاص و موظفي القطاع العام ترتفع ، 1من طاقة العمل املتاحة لديها % 20لإلحتفاظ بـ 

ميكن التقليل من ظاهرة تسريح املوظفني يف احلكومة  نو لك ،اإجياد حلول للقضاء عليهنسب البطالة يف ا�تمع بدل 

  .بتكوينهم يف جمال املعلوماتية يف دورات تكوينية ترافقهم طيلة مسارهم املهين اإللكرتونية

الناجم عن طول إستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات خاصة احلواسيب مما يؤثر : بالصحة العامة ساسالم -جـ

  .و مرض التوحد و غريها 2ضعف البصركعلى صحة األفراد البدنية و النفسية  

اجلرمية  انتشارمنها  اإللكرتونيةهذا املشكل ختلقه عدة أسباب يف ظل احلكومة : مشكلة التفكك اإلجتماعي -د

من طرف  اإلنرتنتم التواصل بني أفراد ا�تمع و هذا راجع للتفكك األسري الناجم على إستخدام عد ،اإللكرتونية

و كذلك يعود لقلة فرص اإللتقاء بني  ،بينهم بل قد يصل األمر أليام واصلايتو  أنأفراد األسرة لساعات طويلة دون 

أداء اخلدمة يف طوابري  إنتظارتسمح هلم باإللتقاء و التواصل لطول مدة  كانتاخلدمات التقليدية   أنأفراد ا�تمع إذ 

  .و غري ذلك من األسباب ،التواصل بني األفراد هو اآلخر رصيقطع أواتطبيق التعليم اإللكرتوين  أنكما   ،طويلة

تلك املتعلقة  اإللكرتونيةاليت تعد جوهر احلكومة البيانات  من بني املعلومات و  نإ: إحتمال فقدان الخصوصية -ه

ها البعض للمساس فهذه املعلومات قد يستغل ،...)حالتهم اإلجتماعية، وظائفهم ،عناوينهم، أمساؤهم(باألفراد 

  .المتهاسلذلك جيب على احلكومة توفري نظام أمين فعال يضمن محاية سرية املعلومات و  ،خبصوصية األشخاص

يتطلب مبالغ باهضة  اإللكرتونيةتطبيق مشروع احلكومة  نأل: لكترونيةالكلفة الباهضة لمشروع الحكومة اإل - و

       ، 3هيل املوظفنيتأأخرى لتدريب و و  ،نشرها يف ا�تمع اإلتصاالت و و للحصول على وسائل تقنية املعلومات

  .وعية اليت ترافق املشروعتحلمالت ال معتربةو صرف مبالغ 

للدول عية الدول العربية تبجمموعة جماالت  اإلتصاالت إىلتقنيات املعلومات و  جماليضاف : التبعية للخارج -ز

  يتم استرياده من هذه الدول مع تكييف بسيط مع  اإللكرتونيةو حىت مشروع احلكومة  ،الغربية و مظهر من مظاهرها

                                                           
1
  .138: ، صاملخنت، املرجع السابق حسن عبيد صاحل 
2
  .60: ص ،2008مصر،  - األزاريطة ،اجلديدة احلكومة اإللكرتونية بني النظرية و التطبيق، دار اجلامعة ،م عبد الفتاح مطرعصا 
3
  .140 :، صاملخنت، املرجع السابقحسن عبيد صاحل  
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  .1البيئة االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية للدولة

احلكومة اإللكرتونية يتطلب توفري مقوما�ا و العناصر الضرورية لقيامها حىت ال يبوء املشروع  إن حتقيق إجيابيات

  بالفشل و تنقلب اإلجيابيات إىل سلبيات، هذه العناصر نتعرف عليها يف املطلب الثاين فما هي؟

  لحكومة اإللكترونيةا دعائم قيام :المطلب الثاني

مل على جمموعة من العناصر اليت تيشأن  هة ال بد لقيامقانونيظمة النمن األكغريه  اإللكرتونيةن نظام احلكومة إ

  .العنصر اخلدميو العنصر التشريعي  ،العنصر البشري ،العنصر املادي و التقين: ا و هيحتدد مالحمه

  العنصر المادي و التقني   :الفرع األول

  .و خمتلف الشبكاتالبيانات  قواعد  ،و يشمل هذا العنصر جهاز احلاسوب و ملحقاته و برجمياته

  : جهاز الحاسوب و ملحقاته -أوال

كما ،2"املناسبةإعطاء النتائجمعاجلتها و مث  املعلومات يقوم بتخزين جهاز إلكرتوين:"احلاسوب بأنه يعرف جهاز

         و يستطيع حفظ املعلومات ،أنواعهاأتوماتيكية ملعاجلة املعلومات مبختلف  عبارة عن آلة إلكرتونية و:"يعرف بأنه

احلاسوب هو عبارة عن آلة إلكرتونية وظيفتها معاجلة  إذن ،3"ما طلب منه ذلكلو إسرتجاعها كليا أو جزئيا ك

  .ليتم إسرتجاعها عند احلاجة إليهامعلومات مث ختزينها  إىلاملدخلة و حتويلها البيانات  

 إذ جندها تربط بني إدارات اإللكرتونيةيف احلكومة * املعلوماتية احلاسوب أساس البنية التحتيةأجهزة  و تعترب

أجهزة  املتعاملني معها الذين يستعملون و ،يف شكل شبكاتاألجهزة اليت تستعمل هذه  اإللكرتونيةاحلكومة 

  . األماكن العامة من طرف احلكومةاحلاسوب سواء الشخصية أو املتوفرة يف

راج خل إما يف إعمأجهزة أخرى تلحق به تست األعمال يتطلب وجودإجناز إستخدام احلاسوب يف  نإ

العمل املستمر  ضمانإرساال و إستقباال أو  اإللكرتونيةاملعلومات يف صيغتها النهائية أو نقل املعلومات و الرسائل 

جهاز  ،اهلاتف  :يلي و نذكر من بني ملحقات احلاسوب ما ،األجهزةها هذه دياليت تؤ  دوار و غريها من األجهزة لأل

النسخ و نقل املستندات جهاز  ،)تلكس(التبادل الربقي  جهاز ،"املودم"احملول  ،Scanerاملاسح الضوئي 

و هي الوسائل اليت : قنوات اإلتصال ،الطابعات ،اإلحتياطي النسخأجهزة  ،التحكم بالكهرباءأجهزة   ،"فاكسميل"

                                                           
1
  .252: ، صحممود القدوة، املرجع السابق 
  .11:، ص2012، مدية للنشر و التوزيع، اجلزائر، مكتبة احملاآليلبشري قناد، مبادئ اإلعالم  2
 ،، جملس النشر العلمي1ط، )"الرتاسل اإللكرتوين" االتصال احلديثة أجهزة ة للتعامل مع قانونيال وانبدراسة اجل(اإللكرتونيةة للتعامالت قانونيال وانبإبراهيم الدسوقي أبو ليل، اجل 3

  .19: ، ص 2003الكويت، 
 *

يات يف ا�االت مكانو من مث اإلفادة من هذه اإل ،مات و تداول املعارف و املعلوماتتسيري سبل احلصول على املعلو ليات القومية الالزمة مكاناإلا أ�تعرف البينة التحتية املعلوماتية على 

، مؤمتر الكويت البينة التحتية املعلوماتية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة : الرميشي، مداخلة بعنوانظر مجال عبد اهللا أناملعلومات  ملزيد من ."األساسية للمعلومات يف الدولةالتطبيقية بالبىن 

  .152 :ص، 1999الكويت  نوفمرب  ،1ط، معهد الكويت  لألحباث العلمية، 1، منشور ضمن سجل األوراق العلمية،ج "التقنية يف خدمة ا�تمع  –الطرق السريعة للمعلومات " حول 
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زدوجة الوسائط السلكية كاألسالك امل و تشمل املعلومات عربهاتقوم بربط أجزاء الشبكة ببعضها البعض و تنتقل 

الوسائط  ،اف الضوئيةلياألالكابالت احملورية املستخدمة يف ربط احلواسيب و كابالت  ،املستخدمة يف خطوط اهلاتف

هو عبارة عن موجات  الذيامليكروويف : و املعلومات و مثاهلا البياناتالالسلكية اليت تستخدم املوجات يف نقل 

األقمار  ،الفائقة يف محل و نقل املعلومات ا تتميز بالسعة و السرعةفإ�قصرية ذات نطاق ترددي واسع و من مث 

حيث حيول  ريو صالتستخدم للطباعة أو النسخ أو الرسم أو أجهزة أو وحدات تو هي  لرامساتا ،1..،الصناعية

 ترو ك ،أقراص التخزين ،2معطيات رقمية يستطيع احلاسب متثيلها على الشاشة أو طبعها على الطابعة إىلالشكل 

  . 3تلعب دور الوسيط املادي أو الوصلة املادية بني جهاز الكمبيوتر و كابل الشبكة اليت ةالشبك

  البرمجيات   -ثانيا

اليت خترب احلاسوب عن كيفية أداء مهام اإليعازات ة من لعبارة عن جمموعة أو سلس: "اأ�تعرف الربجميات ب

جمموعة من :"بأنهمج ف الربناعر ي كما ؛5"تعليمات مكتوبة بلغة خاصة يفهمها احلاسوب ":أو هي، 4"معينة

ات ريفالتع همن خالل هذ ،6" ةالتعليمات املرتبطة فيما بينها وفق تسلسل منطقي ينفذها احلاسوب ألداء مهمة حمدد

احلواسيب ال تشتغل من دون  أنإذ  اإللكرتونيةالربجميات يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات للحكومة  أمهيةتتضح 

  .الالزمة لتشغيلها و أداء وظائفهاالربامج 

ر اإلجيايب ثله األ كانأحدث صورها يف الوقت احلايل مما   إىلوصلت  أن إىللقد تطورت الربجميات مبرور الوقت 

ختلف الباحثون او قد  ،سهولة و سرعة و أقل تكلفة و جهد أكثراألعمال آليا حبيث أصبحت  إجناز رقطعلى 

  :تتنوع إىلفهي على كل  و ،أنواع ثالثة يقسمها إىل مناك هن و نوعنييات فهناك من يقسمها إىل واع الربجمأنحول 

اإلخراج و السيطرة على اإلدخال  ،وظائفها إدارة عمل احلاسوب ،متثل أهم برامج احلاسوب: نظام التشغيلبرجميات  - 

  .املنفذ ، Monitorبرنامج :و من أمثلتها، البياناتعد إدارة قوا واإلتصاالت  مراقبة ،امللفات إدارة و

إجراء (جلداول برنامج معاجلة ا ،برنامج معاجلة الكلمات: و تشمل ،هلا وظائف حمددة: برجميات التطبيقات - 

  ...برامج الرسومات ،البياناتبرامج إدارة قواعد ، )بيانيةالاملخططات  ،العمليات احلسابية

                                                           
1

  .237-235، 307: ص ، صاملرجع السابق، حممود حسن مجعة، الربزجني حيدر شاكر
2
  .117: ، ص 1999عبد اهللا أمحد، الدليل الشامل ألساسيات احلاسوب و املعلوماتية، دار الرضا للنشر، من دون بلد النشر،  
3
  . 108: نفس املرجع، ص 
  .141: املرجع السابق، ص، صباح بلقيدوم 4
ية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم اإلقتصاد، جملة كلية بغداد للعلوم )دراسة استطالعية بيئة عمل عراقية(قاسم  داود الالمي، حتليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات غسان 5

  .11: ص العراق، ،2013العدد اخلاص مبؤمتر الكلية،   ية،اإلقتصاد
6
  .30: املرجع السابق، ص بشري قناد، 
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حول تسميته بني تسمية برجميات التأليف و املرتمجات و هي  اختلفهناك من يضيف نوعا ثالثا من الربجميات  - 

  .1لغة اآللة إىلاملكتوبة بإحدى لغات الربجمة ذات املستوى العايل  اإليعازاتالتعليمات و   برتمجةىنعبارة عن برامج تع

  قواعد البيانات   -ثالثا

إىل تراكم كم هائل  األعمال اإلدارية العامة و احلكومية خاصة أدىإجناز إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف  نإ

          ختزينها و إسرتجاعها عند البيانات  ونظام يسمح بإدارة هذه  إىلظهور احلاجة  يفمما أسهم  ،من البيانات

املرتبطة باحلاسوب من أحدث األساليب املعاصرة لتخزين و إسرتجاع املعلومات يف البيانات و تعترب قاعدة  ؛الطلب

يتجلى و  بالغة يف النظم اإلدارية البيانات أمهيةكتسبت قواعد ا و من ذلك  ،اإللكرتونية للمعلوماتتطبيقات املعاجلة 

  : خالل ما تتميز به من خصائص منها ذلك من

  .صحيحة أسسي قابلة للتعديل و التحديث تبعا للمستجدات مما يسمح بإختاذ القرارات املناسبة على هاملرونة ف - 

  .التقاريرإجناز توفري معلومات دقيقة و يف الوقت املناسب مما يسهل عملية  إىلتؤدي  - 

  .البياناتماية اليت حتظى �ا هذه احل إىلإضافة  ،فيهاتكرار النظرا لتفادي يها صول علاحلالبيانات و سرعة معاجلة  - 

من  متكاملةجمموعة " :اأ�يعرفها بمن فهناك تعاريف عديدة خنتار منها  البياناتأما عن تعريف قاعدة 

املخزنة يف البيانات عبارة عن جمموعة متكاملة من ":أو هي، 2البياناتخزن أجهزة  أو املعلومات املرتابطة يفالبيانات  

و ليس ، املوجودة فيهاالبيانات واع خمتلفة من السجالت و ترتبط مع بعضها البعض حسب العالقات اليت تربط بني أن

 إىل أن من خالل التعاريف السابقة خنلص  إذن ؛3.." .ليت حتتوي على السجالت ا، حسب أماكن التخزين املادية

كل سجل   حيث إن  خمزنة يف شكل تقارير يف ملفات تكون منتظمة يف سجالت بيانات عن  البيانات عبارةقواعد 

       باحلذف أو التغيري كذا إجراء تعديالت عليها  منتمية لنفس املوضوع مما يسهل احلصول عليها وبيانات حيمل 

  . اتالبيانمج إدارة قواعد براتها عن طريق برامج تسمى ناو صي

تكون بالشكل الذي  أنو  ،افقة و مالئمة إلحتياجات املنظمةتكون متو  أن قواعد البيانات و يشرتط يف

قواعد : جندالبيانات  واع  قواعد  أنو من أشهر  ،البياناتمن برنامج عليه من برامج إدارة قواعد  أكثريسمح بتطبيق 

يف شكل سجالت مرتبة و مرتبطة ببعضها البعض بشكل هرمي و قواعد البيانات اهلرمية املتمثلة يف ختزين البيانات 

  .4إىل البياناتاملربجمني يف تسهيل عملية الوصول  ساعدت مصفوفات واليت تستخدم جداول  البيانات العالئقية

  الشبكات  -رابعا

                                                           
1
  .34: املرجع السابق، ص ، حممود حسن مجعة،الربزجني حيدر شاكر 

 
2

  .13: املرجع السابق، ص قاسم  داود الالمي، غسان
3
  .103: الشريف، املرجع السابق، ص نعمانعبده  
4
  .124-123: ص ، ص1997، نشر مكتبة امللك فهد الوطنية، القاهرة اإلنرتنت،، اإلدارة و التقنية  شركاء يف مواجهة حتديات عصر حممد حسن عمر 
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  .ن بعدعشبكات اإلتصال  ثانياأوال الشبكات احلاسوبية و : ز بني نوعني منهابالنسبة للشبكات مني

  :الشبكات الحاسوبية  -أ

  البيانات   و من أجل تبادل املعلومات أكثرنظام ربط جهازي حاسوب أو " :اف الشبكات احلاسوبية بأ�تعر 

          أجهزة إتصال سلكية  دةواحد و تكون يف هذه احلالة موصولة بع مكانيف كانت هذه األجهزة بينها سواء  

 أو الدول أو القارات و تكون يف هذه دناملالشبكات بني : يف أماكن بعيدة مثلاألجهزة هذه  كانتأو   ،أو السلكية

  .1"الساتلأجهزة  أو  اإلنرتنتاحلالة موصولة غالبا ب

 ،سابقا قات اليت سلف ذكرهايد من امللحداحلاسوب من العإىل أجهزة كما تتكون الشبكة احلاسوبية إضافة 

و النطاق  و تتنوع الشبكات احلاسوبية حسب حجم الشبكة ،بياناتتلف الربجميات و قواعد الخم إىل جانب هذا 

يف شبكة  ل النوع األولثمتهذا ا�ال إذ ياملختصني يف أغلب نوعني أساسني بإتفاق  إىلاجلغرايف الذي تغطيه 

آخر  انوع فو هناك من يضي ،WAN تمثل يف شبكة احلاسبات الواسعةيوع الثاين نو ال LAN احملليةاحلاسبات 

  : اسيني باإلمجاع و ذلك كالتايلا أسمالنوعني األولني كو�سنفصل  و، MANية قليمهو شبكات احلاسبات اإل

نظام إتصاالت :" اأ�و تعرف ب ،ألي شبكة حاسوبية األساسيةتعترب الوحدة : LANشبكة احلاسبات احمللية  - 

حمدود من خالل قنوات  )مكان( حيز يف خرىاألاألجهزة املستقلة باإلتصال مع األجهزة يسمح لعدد من بيانات 

توجد ضمن طابق  أنجغرافيا حيث ميكن  دةو دمبعىن أ�ا شبكة حم، 2"معتدلبيانات إتصال فيزيائية و مبعدل مرور 

 و يؤكدها و ما مينحها هذه اخلاصية ،ات متقاربة من بعضهانايأو تشمل جمموعة ب البنايةأو يف  كامل  بنايةواحد يف 

جهازي حاسوب متصلني معا  من قد تكون هذه الشبكة بسيطة حبيث تتألف، وجود اجلدار الناري الذي حيميها

  .و املتصلة مع بعضها 3خرىاملكونات املادية األ ب ويسوااحلأو تكون معقدة مؤلفة من مئات  ،بكابل

مبعىن  4اكبري   االشبكات احمللية املتباعدة جغرافيا بعد عددا منهي شبكة تربط  :WANشبكة احلاسبات الواسعة  - 

  .WANاليت تعترب صورة متطورة من شبكة  اإلنرتنتمثال هلا شبكة  أبرزو ، ا غري مقيدة حبدود جغرافيةأ�

لية أو الواسعة أو ما يعرف بطبولوجيا احملتقين ملكونات الشبكة سواء الالرتكيب املادي و  إىل أن و نشري 

بكة طبولوجيا الشيقصد بإذ واع إىل أن الشبكات يتنوع و خيتلف حبسب طريقة و توصيل احلواسيب و الربجمة املختارة 

       ،الشكل الذي يكون عليه توصيل احلواسيب مع بعضها البعض أي تصميم الشبكة )اهليكل البنائي(احلاسوبية 

  :مها اهليكل البنائي للشبكة احلاسوبية إىل نوعنيو ينقسم 

                                                           
 
1

  .30: املرجع السابق، ص بشري قناد،
2
  .239: املرجع السابق، ص ، حممود حسن مجعة،الربزجني حيدر شاكر 

 
3

، 2012، القاهرة، العلمية للنشر و التوزيع، دار الكتب WANو الشبكة املتسعة  LANالشبكة احمللية : اآليلشريف فتحي الشافعي، ختطيط و تصميم و تركيب شبكات احلاسب 

  .15: ص
  .24: ، املرجع السابق، صإبراهيم خبيت 4
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ربعة ألمكونات الشبكة وفقا  ربطحيث ميكن  ،التصميم املادي للشبكة احلاسوبيةيعين : يكل البنائي القياسياهل- 

  .1خليطيا اهليكل البنائي ،احللقية الطريقة ،يةالطريقة النجم ،طريق الناقل العمومي أو اخلط: طرق هي

مثل يف ربط عدة  أجهزة حاسب آيل و ملحقاته ببعضها تي :)طريقة الناقل العمومي(البنائي اخلطي اهليكل - 

BNCأو وصلة: مع وصالت مساعدة مثل 2بكابل حموري واحد يسمى اجلذع أو العمود الفقري أو املقطع 
يف  ،3

و نشري إىل أن األجهزة يف هذا اهليكل مستقلة عن بعضها  ؛أجهزة احلاسب على إستقامة واحدة هذا الشكل تكون

  .أثرلذلك لو حدث أي عطل يف أحد  أجهزة الشبكة فإن الشبكة ال تت البيانات تبادلالبعض من حيث 

     HUBأجهزة احلاسب اآليل تكون متصلة مبوزع يدعى  حسب هذا اهليكل البنائي فإن: اهليكل البنائي النجمي- 

و كذلك يف هذا اهليكل البنائي تكون  أجهزة الشبكة  ،طريق كابل مقسم إىل مقاطع متفرعة عن املوزعأو احملور عن 

  .البياناتقل و إستقبال نمستقلة عن بعضها البعض يف 

و يتم ربط األجهزة بكابل دائري  ،4يستخدم ضمن نطاق حمدود و ألهداف معينة: اهليكل البنائي احللقي- 

يف عدم إستقاللية  هماخيتلف عن اللذين ،اليت يتميز �ا النوعني السابقنيهو خيلو من النهايات الطرفية  و ،واحد

 .يؤدي إىل تعطيل عمل الشبكة كلها أي عطل يف أحدها حبيث إناألجهزة 

 أجهزة الكمبيوتر متصلةهذه الطريقة يف الربط تكون كافة حسب ": Mest Tobolgy5 هليكل البنائي اخليطيا- 

ما مينحها ميزة إستمرارية العمل يف حال حدوث أي عطل يف أحد الكابالت  ،عا من خالل كابالت مستقلة بذا�ام

  ."ألنه يتوىل أحد الكابالت األخرى نقل البيانات  اليت كانت تسري يف الكابل املعطل

فعند تركيب الشبكة وفق  ألسالكو يقصد به الطريقة اليت يتم �ا نقل اإلشارات داخل ا: اهليكل البنائي املنطقي - 

  :جمتها بإحدى الطريقتني التاليتنيأحد األشكال السابق ذكرها فإنه جيب بر 

احلاسوب أجهزة تكون فيها كافة  املتناظرة،تسمى أيضا بشبكة املعاجلة الالمركزية أو الشبكة ":دنللشبكة الند  - 

و ميكن  ،اخلاصة �االبيانات و بناء قواعد البيانات صالحا�ا يف معاجلة و ختزين يف إمكانيا�ا و ة ئمتكافمتساوية و 

  .6"تبادل املعلومات مع بقية احلواسيب املوجودة يف الشبكة هانملكل 

العميل أو شبكة احلاسوب املضيف  /شبكة اخلادم تسمى أيضا بشبكة املعاجلة املركزية أو: الزبون/شبكة املزود - 

                اخلادم أو املضيف يقوم بعمليات تنظيم وظائف الشبكة احلاسوبنا جند أحد حواسيب الشبكة يسمى أنإذ 
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موارد الشبكة لذلك  إىلالعميلة بالوصول جهزة أللمينح الصالحيات حبيث إنه بينها اإلتصاالت مكونا�ا و إدارة  و

  . 1"لزبائنأو ا العميل"باقي حواسيب الشبكة  تسمى، درة عالية يف املعاجلة و التخزينفهو يتميز بق

   

  :شبكات اإلتصال عن بعد  -ب

من  إذ تتألف من جمموعة ،و املعلومات و تلقيهاالبيانات الوسيلة املستخدمة إلرسال : "أ�او هي اليت تعرف ب

 .2"التلقي و عملية اإلرسالن بإجراء احملطات و تتواجد يف مواقع خمتلفة و مرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيدي

  : التالية شبكاتلاشبكة اخلطوط اهلاتفية  إىل جانب و جند من أهم شبكات اإلتصال 

 التقنيات املتوفرة يف عبارة عن شبكة إتصاالت داخل املؤسسة أو الشركة تستخدم"و هي : شبكة األنترانت -1

 ؤسسة و حبدود العالقات بني موظفيفهذه الشبكة حمدودة حبدود امل إذن، 3"لعاملية للقيام بأعماهلا اليوميةا اإلنرتنت

فال يسمح لألشخاص  ،أخرىللمؤسسة فروع يف مناطق  كان نإ أخرىوا يف نفس املبىن أو يف بلدة كاناملؤسسة سواء  

و تستخدم  ،ذلك ما يفسر وجود اجلدار الناري من خارج املؤسسة اإلطالع على املعلومات املتوفرة يف الشبكة و

تعتمدها هذه الشبكة فهي اليت أما عن اخلدمات  ،اإلنرتنتو القواعد اليت تبىن عليها * الربتوكوالت نتااإلنرت شبكة 

  .4الفيديو و خدمة مؤمترات خدمة نقل األخبار، اإللكرتونية احملمولةتقنية امللفات  الربيد اإللكرتوين، خدمات

 خمدماتعبارة عن خمزون هائل للمعلومات املختلفة و املنتشرة على "هي  ، وتسمى بشبكة الشبكات :اإلنترنت-2

و تربط ا�تمعات  عبارة عن شبكة عمالقة من احلواسيب املتشابكة حول العامل "أو هي ،5"العامل  يف خمتلف بلدان

 ؛6"يق هذه احلواسيبت املختلفة عن طر املعلوما إىلمتكن مستعملها من الوصول ، كل قطاعا�ا و نشاطا�ا املختلفةب

و  إستغالل املعلوماتأحناء العامل هي شبكة مفتوحة للجميع حيث ميكن جلميع األفراد يف  إذن ؛6"احلواسيب

  :و هي توفر عدة خدمات منها ،و اإلستفادة منها         اليت توفرها البيانات

 .مجيع املشرتكني يف الشبكة رسائل إلكرتونية إىلتبادل الذي يسمح ب: E-mailخدمة الربيد اإللكرتوين - 

الذي ميكن من حتويل ملفات و برامج من حاسوب إىل آخر عرب الشبكة : FTPخدمة برتوكول نقل امللفات - 

.ن �ذه اخلدمة يف حتديث مواقع اإلنرتنتايستع االعاملية و عموم
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 .و هي عبارة عن كم هائل من املعلومات يف شىت ا�االت: WEBباخدمة الو - 

 )احلواسيب(متكن مستخدم الشبكة من التنقل عرب خمتلف الشبكات اجلزئية : Telenetخدمة الربط عن بعد - 

ية معقدة يستحيل تنفيذها على احلواسيب باملتصلة باإلنرتنت للحصول على معلومات معينة كإجراء عمليات حسا

 .لالشخصية و يشرتط يف ذلك معرفة عناوين الدخول إليها و شفرات اإلستغال

و هو منرب للنقاش حول موضوع معني حيدده األطراف : Forums de discussionخدمة منتديات النقاش - 

 .ادهلا عن طريق الربيد اإللكرتويناملشاركون الذين يعربون عن آرائهم كتابة و تب

ف خفض تكلفة تعتمد على اإلنرتنت يف اإلتصال املباشر بني األفراد أو املؤسسات �د: خدمة اإلتصال املباشر- 

 .1لك اخلارجة عن املنطقة اهلاتفيةتاإلتصاالت خاصة 

  من تبادل اآلراء  خمتلفة يف مواقع   أشخاص كن عدة مت  عن مساحات عبارة  :Chatالفورية  احملادثة   خدمة - 

  .2حيث يظهر على شاشة احلاسوب كل ما يكتبه األشخاص املشاركون يف النقاش ،املناقشات فوريا و

�موعات خارجية  فيها  يسمح ،األنرتانتهي إمتداد للشبكة الداخلية : اإلكسترانت أو الشبكة الخارجية -3

املعروضة على شبكة  باإلطالع على املعلومات) ...،وكالء ،زبائن ،موردين(عالقة باملؤسسة  هلا صة و حمددةخا

 يف حني ،املؤسسة يف الداخل أوصالتربط  األنرتانت أنت و ذلك يظهر من خالل انرت نمكملة لأل كما أ�ا،اإلنرتنت

و يتطلب الدخول إليها استخدام   ،3إتصاالت إلكرتونية مباشرة و فورية مع الشركاءتستخدم اإلكسرتانت لبناء روابط 

فوائد هذه الشبكة فتتمثل يف خدمة التوظيف حيث تستخدم هذه الشبكة لربط مصادر املوارد  أبرزأما  ؛4كلمة املرور

و تتنوع هذه ؛ البشرية املؤهلة مع سوق العمل املتخصصة بغرض تقدمي خدمة متعددة املنافع لكل األطرافاملوارد 

  .5التنافسية كسرتانتالتوزيع و شبكات اإل  إكسرتانت التزويد، إكسرتانت :إىل الشبكة

احلاسوب أجهزة  هذا العنصر قد مشل  أنو كخالصة ملا تطرقنا له يف العنصر املادي و التقين جند  إذن

كما مشل خمتلف الربجميات اليت تأخذ شكلني   ،مادي عتادنية التحتية املعلوماتية و ما يلحق �ا من بإعتبارها أساس الب

بالغة كو�ا تسمح  أمهيةاليت تعد ذات  البياناتقواعد  إىلإضافة ، يات التشغيل و برجميات التطبيقاتأساسني مها برجم

شبكات  أو اسوبيةاحلخمتلف الشبكات سواء هذا العنصر أيضا  يشمل و ،بياناتمعاجلة الإسرتجاع و  ،بتخزين

  .البنية التحتية املعلوماتية شرياناإلتصال عن بعد اليت تعترب 

  العنصر البشري :الفرع الثاني 
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          كونه العنصر الفعال و مفتاح جناح املشروع  اإللكرتونيةيعترب العنصر البشري أهم مكون ملشروع احلكومة 

 أكثرو مسامهة  تطبيق أفضل للمشروع ضمان توعيته من أجل  لذلك جيب اإلهتمام به و تدربيه و ،و احملرك له

فيتمثل يف  الثاينأما ، يتمثل يف املستخدمني النهائينيصنفني أوهلا  إىلو ينقسم هذا العنصر  ،فعالية هلذا العنصر

  :سوف نتطرق هلم بالتفصيل فيما يليالعاملني يف املؤسسات احلكومية و الذين  تقينالال ا�املوظفني و املختصني يف 

  

  المستخدمون النهائيون  -والأ

           حتقيق رضاهم اإللكرتونيةأو املستفيدون من اخلدمات احلكومية و الذين يستهدف تطبيق مشروع احلكومة 

بتقنيات  نو ملمإذ مل يكن املواطنون حيث إنه  ،و هم أساس تطبيق املشروع ،ختفيف العبء عنهم ثقتهم و و كسب

حتقق مفهوم املواطن اإللكرتوين  أنو  ،ا على األقل فال أمل يف جناح املشروع�املعلومات أو ببعض أساسيا�ا و تطبيقا

اليت توفرها  اإللكرتونيةحيسن التعامل مع اخلدمات ) موجود داخل الدولة أو خارجها(ه مواطن أنالذي يعرف ب(

لذلك  ،نسبة جناح املشروع تكون عالية فإنا�تمع املعلومايت  و )G2C1عن طريق استخدام الفئة اإللكرتونيةاحلكومة 

  .جدوى  اإلستثمار يف هذا املشروع إال فماو  ،ن املواطنني معلوماتيا و توعيتهمجيب العمل على تكوي

  ن في المعلوماتية و ن المختصو الموظفون العاديون و الموظف -ثانيا

 همو تكوينيف املؤسسات احلكومية املوظفني املوجودين  تدريب يتضيق اإللكرتونيةتطبيق مشروع احلكومة  نإ

إطارات متخصصة  إىلو توعيتهم للمسامهة بفعالية و كفاءة يف جناح املشروع و يف مقابل ذلك حيتاج تطبيق املشروع 

لذلك يشرتط يف الكوادر البشرية العاملة باملؤسسات  ،ها لتحقيق املطلوب يف هذا ا�اليف جمال املعلوماتية يتم توظيف

  :توافر عدة عناصر منها ونيةاإللكرت جناح مشروع احلكومة لضمان احلكومية 

،   كوادر بشرية مؤهلة يف هذا ا�التوفري  لضمان  يةذلك من خالل التدريب يف جمال املعلومات يتأتىو  :التأهيل -  أ

  :ائل التدريب و سبله حيث جند منهاو تتعدد وس

  .املعلوماتيةج يف جمال اإلحصاء و إرسال البعثات العلمية لتلقي الدراسات و التدريبات باخلار  - 

  .للعمل يف جمال املعلوماتنة �م يف �يئة كوادر بشرية مدربة و متخصصة اجلب خرباء من اخلارج و اإلستع - 

 ")IBI(مكتب احلكومات الدويل للمعلومات "علت دولة اإلمارات بالتعاون مع إنشاء مركز تدريب كما ف - 

و تنظيم  ،ي و الثقافة يف جمال املعلوماتيةاإللكرتونية و نشر الوعاملوظفني على أساليب إستخدام احلواسيب  لتدريب

  2...ة يف هذا ا�الالندوات و املؤمترات املتخصص

ي اجلامعات املتخصصني يف جمال جيباإلضافة إىل تكوين خر  ،ر يف املراكز و املعاهد املتخصصةالتكوين املستم - 

ت طريقة جديدة لتدريب كنولوجيا املعلومات و اإلتصاالو قد أتاحت ت ،اإلتصاالتاملعلوماتية يف مؤسسات 
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: كوين اإللكرتوين الذي يعرف بهالتكوين عرب اإلنرتنت أو الت ،صقل مهارا�م تعرف بالتدريب عن بعد املوظفني و

أسلوب حديث و متطور يعتمد على إستخدام و توظيف خمتلف وسائل تقنية املعلومات يف تقدمي الربامج التدريبية "

  و إدارية  سرة يف كل زمان و مكان ضمن ترتيبات تنظيمية يو م  مرنة بطريقة   و املهارات ساب و تنمية املعارفتإلك

من خالل هذين ، 2"التكنولوجي و الثقايف ،وسيلة تسمح بالقيادة الفعالة للتغيري التنظيمي" :أو هو ،1"خاصة

تنمية   تطوير واملعلومات يف ةيقنالتكوين اإللكرتوين أسلوب للتدريب يعتمد على إستخدام ت أنالتعريفني يتضح 

ر يتطو  التعامل مع الشركاء إلكرتونيا و صقل معارفهم مما يسمح هلم بفهم وظائفهم و كيفية و مهارات املوظفني

األسلوب بالعديد من املزايا سواء بالنسبة  بذلك يتسم هذا و ،رات احلاصلة يف جمال املعلوماتيةمسايرة التطو  و قدرا�م

توفري الوقت حبيث  ،ختفيض تكاليف التكوين: على املؤسسة جند منها هفبالنسبة لفوائد ،للمؤسسة ذا�ا أو املوظفني

           مينحهم فرصة تبادل اخلربات فيما بينهمه أما بالنسبة للموظفني فإن ؛...،3يقلص فرتة غياب املوظفني عن مناصبهم

من املوظفني يف الدورات التدريبية   امعين او اإلحتكاك بعدد كبري من املوظفني من جهات خمتلفة كونه ال حيدد عدد

كما هو معمول به يف أسلوب التدريب التقليدي كما يسمح هلم مبواكبة التطورات احلاصلة يف خمتلف ا�االت خاصة 

  .قينتالال ا�يف 

 حيث تتمثل يف كون اإللكرتونية عالقة التكوين اإللكرتوين باحلكومة إىلهو اإلشارة  و اجلدير بالذكر هنا

  .4يساهم يف تكوين اإلطارات الالزمة لتطبيق املشروع اإللكرتونيةتقين للحكومة وين اإللكرتوين مرافق بيداغوجي و التك

يف حتويل األعمال  يؤدونهاهلام الذي  للدورهذا الشرط يتحقق بالنسبة للموظفني املختصني  :التخصص -ب

إستحداث كليات متخصصة :من خالل مثل هذه الكفاءات املتخصصة ال يكون إال توفري و ،إلكرتونية إىلالتقليدية 

أو على األقل إستحداث ختصصات يف جمال تقنيات املعلومات كالتخصص  ،جمال تقنيات املعلومات باجلامعاتيف 

  .إخل، التخصص يف الربجميات ،الشبكات صيانةالتخصص يف  ،املعلومايت األمنيف جمال 

العمومية على اإلبداع  اإلداراتحتفيز املوظفني ب اإللكرتونيةاحلكومة  مزايامن  نإ: الرغبة في اإلبداع و اإلبتكار -جـ

  و حتسني  ملتطوير عمله ياتمكانإ منو اإلبتكار و السعي وراء البحث عن املعلومة من خالل إستغالل ما هو متاح 

  .ا للمتعاملنيو�نوعية اخلدمات اليت يقدم

  :جمال املعلومات عدة فئات هي يف ني املتخصصنيرحية املوظفششمل تو 
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  .89: ، ص11/2005، بسكرة ،جامعة حممد خيضرالتسيري  و
3
  .92: ، صنفس املرجع 
4
  .104 :، صنفس املرجع 
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 إستخراجها و بعض املهام البسيطة اليت تتعلق البيانات وينحصر دورهم يف إدخال : اآليل مشغلو احلاسب - 

  :و تضم هذه الفئة، 1عن طريق احلاسب ازهاجنإة اليت يتم يباألعمال اإلدار 

و درجة  ؤولو مجع البيانات و هي وظيفة مبتكرة و تنحصر يف حتديد أنواع البيانات  و مصادرها و أشكاهلامس - 

 ،ق �ا و تكرارها و كيفية جتميعهاالوثو 

 .2اإللكرتونيةهم حتويل البيانات  من الصيغة األولية إىل الصيغة تمهم: البياناتمهيؤو و مشرفو  - 

  .تلقوا تكوين يف جمال تقنيات اإلعالم و اإلتصال الذين املوظفني العادينيمن و هؤالء قد يكونون 

و تضم  ة،اإللكرتونييف جمال احلكومة  اآليلمهمتهم وضع خمتلف الربامج املصممة لتسيري عمل احلاسب : املربجمون - 

  ...،3البيانات إسرتجاع  مسؤولو ،البياناتإداريو قواعد  ،ظمةنحمللو و مصممو األ: هذه الفئة

 ،و احلواسيب و الشبكاتاألجهزة  صيانةالذي يتولون األجهزة مشغلو  :تتضمن هذه الفئة: 4الشبكات وموظف- 

 األمنمسؤولو  ،ام املعلومات من مصاردها األصليةنظ إىل البيانات تدفقالذين يؤمنون  اإلتصاالتإختصاصيو 

  .خمتلف اجلرائم اإللكرتونيةمهمتهم محاية الشبكات و نظم املعلومات من : املعلومايت

النظرية و العلمية  وانباجلب هي فئة علماء تقنيات املعلومات اليت تعىن أخرىف فئة ضيهناك من يو 

 ، التقين و نتاج املعلومايتاإلومية للحكم على قال ملقاييساالدولية و  عايريوضع امل و اإلتصاالتلتكنولوجيا املعلومات و 

  .5ستغالل البنية التحتية املعلوماتية ا تيسري سبلو ختطيط و  ،التطبيقية وانبو كذلك اجل

 مهاراتخبمس  امؤسسا�ورائهم و من  اإللكرتونيةيتميز موظفو احلكومة  أنجيب  :تمتع بمختلف المهاراتال -د

  :فيما يليتتمثل هذه املهارات  حيث  اإللكرتونيةضرورية لنجاح املشروع احلكومة 

و حبث سبل  سببا�اممثل هذه املهارات يف القدرة على حتديد املشكلة و وصف أعراضها و تت: املهارات التحليلية- 

      ،املستخدمني و حتليل حاجا�م رأيحلها من خالل دراسة و حتليل العوامل املسببة و مراجعة األداء و إستطالع 

  .  و الدراسات السابقة اإلعتماد على البحوث و الدراسات امليدانيةكذا  و

اليت جيب أن  و تكنولوجيالال ا�تاجها املوظفون املختصون يف حيهذه املهارات غالبا ما : مهارات إدارة املعلومات - 

 حتويل نقل و ،أساليب ختزين ةجود و التأكد من سالمة حمتوى يفلديهم كو�م يستغلون هذه املهارات  تتوافر

  .   د هام بالنسبة ألي مؤسسةهذا إلضفاء القيمة املطلوبة للمعلومات أل�ا مور و  ،6احلفاظ عليها و ااملعلومات و محايته

  .   مؤسسة

                                                           
1
  .87: ، املرجع السابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي 
2
  .98: ، املرجع السابق، صحيدر شاكر الربزجني 
3
  . 92-90: ص، ص نفس املرجع 
4
  .93، 92 :صص  ،نفس املرجع 
5
  .165ص الرميشي، املرجع السابق، مجال عبد اهللا  

 
6

  .77، 76: ص املبيضني، املرجع السابق، ص صفوان
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هذه املهارات كذلك جندها تتوافر لدى الكفاءات املتخصصة يف جمال املعلوماتية إذ تربز هذه : املهارات الفنية- 

ظمة أنتصميم  ،و الربامجالبيانات إدارة قواعد  :1يقوم �ا هؤالء و اليت من بينهااملهارات من خالل عدة مهام 

 إىل آخر أو من شكل إىلمن نظام البيانات حتويل ، لتحتية الفنية القائمة باملؤسساتمتوافقة و منسجمة مع البنية ا

  .تصميم و إدارة شبكات احلاسوب ،إستخدامها بأساليب جديدة ةآخر و ذلك إلتاح

           القدرة على إدارة اللقاءات العامة هارات تقوم على مهارات اإلقناع وهذه امل: التقدمي مهارات اإلتصال و- 

حيث تستخدم هذه املهارات للحصول على الدعم املادي ، و احملاضرات النوعية و جماميع النقاش و املهارات الرتوجيية

على  هذا إلطالعهم و صلحةاملعالقة أو الو املعنوي للمشروع احلكومة اإللكرتونية من طرف اجلهات املعنية ذات 

 .3كما أ�ا تستخدم يف تسويق املشروع  ،...،نتائج العمل ،أهداف و مراحل تطور املشروع

قدرة على حتديد املوارد ال ،القدرة على التخطيط و التنظيم ،يشمل هذا النوع من املهارات: مهارات إدارة املشروع - 

  فهذه املهارات كلها  على معاجلة املخاطر الطارئة قدرة و ال  النتائج قياس  مهارات ض،او فالت  على القدرة  ،الضرورية

  .2تستخدم للتكيف مع متغريات الزمن و التكلفة و اجلودة 

عنصر مهم و أساسي ألي مشروع مبا يف ذلك مشروع  العنصر البشري إىل أن يف ختام هذا العنصر خنلص 

بني صنفني مها فئة املستخدمني النهائيني و اليت تشمل فيه و منيز  ،ملا له من دور فعال يف جناحه اإللكرتونيةاحلكومة 

أو متخصصني يف  يتم تدريبهم ملسايرة متطلبات املشروعو فئة املوظفني الذين قد يكونون موظفني عاديني املواطنني 

  .اح املشروعجنإمن املسؤولية يف  كربجمال املعلوماتية و الذين هلم القسط األ

  العنصر الخدمي  :الفرع الثالث

غري  و من خدمات إلكرتونية سهلة بسيطة سريعة اإللكرتونيةفيما تقدمه احلكومة اخلدمي يتمثل العنصر 

حيتاجها ) جوية ،جغرافية ،بيئية ،إدارية( لك من معلومات و بياناتما توفره كذ و ،ماالجهدا و  ،مكلفة وقتا

يم ممارسات احلكومة يف شكلها التقليدي القائم مع خمتلف الشركاء يهذا العنصر على مراعاة تق بيننياملستخدمون و 

  .ية يف الدولةاإلقتصادو  مراعاة البيئة اإلجتماعية إىلإضافة ، اإللكرتونيةمشروع احلكومة  طبيققبل البدء يف ت

  :هي ثالثة أجزاء إىل اإللكرتونيةبذلك ينقسم العنصر اخلدمي للحكومة  و

جتاه  و مؤسسات األعمال و اجلمهور جتاه طي كافة اإلستعالمات و اإلستفساراتغي و هو الذي: معلومايت حمتوى - 

خدمات الردود اهلاتفية املسجلة اليت تعمل تلقائيا مبجرد طلب الرقم و مثال ذلك ، 3اجلهات احلكومية ذا�ا

  ... ،اتاإلعالن ،و التنظيمات يف الدولة خمتلف التشريعات ،4لإلستفسار عن الوثائق املطلوبة ألمر معني مثال

                                                           
1
  .311: حممود حسني الوادي، بالل حممود حسني الوادي، املرجع السابق، ص 
2
  .80، 79 :ص املبيضني، املرجع السابق، ص صفوان 
3
  .146: ري قروي، املرجع السابق، صغأمحد الص نذير عبد الرزاق، 

 
4

  .25 :املبيضني، املرجع السابق، ص صفوان
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تسديد خدمات : و مثاله، 1و خدمات األعمال على اخلط احلياتيةيسمح بتقدمي كافة اخلدمات : حمتوى خدمي - 

  .ع اإللكرتوين و غريها من اخلدماتخدمات الدف، التجارة اإللكرتونية ،التعاقد اإللكرتوين ،خمتلف الفواتري

  .2ةو بطريقة فعالة و يسري  الدولة يف كل وقتأجهزة و هو ميثل وسيلة ربط املواطن ب: حمتوى إتصايل - 

  

  :    3واع هيأن ثالثة إىلحسب مراحل تطورها  اإللكرتونيةتنوع اخلدمات اليت تقدمها احلكومة  إىل جانب هذا 

أين تقتصر اخلدمات املقدمة على  اإللكرتونيةهذه اخلدمة تكون يف أوىل مراحل تطبيق احلكومة : صماءالدمة اخل- 

  .تفاعل مع املستفيد وجود موقعها اإللكرتوين دون عربت اجلهات احلكومية خدمات و معامال و توفري املعلومات

تسديد الفواتري و الرسوم  حبيث ك اإللكرتونيةتقتصر هذه اخلدمات على توفري بعض املعامالت  :خدمة التلكس - 

  .ى املطلوب نظرا ملتطلبات املرحلةستو امل إىليكون هناك نوع من التفاعل مع املستفيد لكنه ال يصل 

 ،التطبيق الكامل هلا عندصح التعبري أي  نإ اإللكرتونيةاحلكومة  نضجمرحلة يف يكون هذا النوع  :اخلدمة املتطورة - 

  .ة إحتياجات املستفيدين إلكرتونيافعليا مما يسمح بتقدمي كاف ةة اجلهاز اإلداري احلكومي إفرتاضيبيئحيث تصبح 

  : 4واع هيأن ثالثة إىلحسب درجة التفاعل مع املستخدم أيضا كما تتنوع هذه اخلدمات 

 .ة من خالل البوابات على شبكة اإلنرتنتيإىل نشر املعلومات احلكومتشري : خدمات إعالمية - 

 .املستخدمنيشري إىل التفاعالت املتبادلة بني اجلهات احلكومية و ت: خدمات املعامالت - 

و حتسني  ة الداخليةيتشري إىل اخلدمات اليت �دف إىل حتقيق الفعالية و الكفاءة احلكوم: اخلدمات التشغيلية - 

  .املشرتكة بني اجلهات احلكومة يف مستويات التشغيل املختلفة عملياتالالتعاون و التنسيق بني 

اإللكرتونية و اخلدمات كخالصة للعنصر اخلدمي جنده يتمثل يف خمتلف املعلومات اليت توفرها احلكومة   إذن

كما   ،إلتصايل الذي هو أساس هذا العنصراحملتوى ا إىلإضافة  ،خمتلف الشركاءإىل خمتلف امليادين و  دمها يفقاليت ت

  . ةتنوعم اإللكرتونيةخدمات احلكومة  أنجند 

  العنصر التشريعي  :رابعالفرع ال

 عن العناصر أمهيةو ال يقل  اإللكرتونيةللحكومة  قانوينيعترب العنصر التشريعي عنصرا مهما يف البناء ال

ة املناسبة ملختلف املعامالت و اخلدمات اليت تقدمها احلكومة قانونيو البيئة ال ةقانونيه يوفر احلماية الأنذلك  ،خرىاأل

ة هلا كو�ا قانونيال األطريف حتديد املفاهيم و  اإللكرتونيةهذا العنصر بالنسبة للمعامالت  أمهيةو تتجلى  ،اإللكرتونية

                                                           
1
  .146: ري قروي، املرجع السابق، صغأمحد الص نذير عبد الرزاق، 
2
  .146: ، صنفس املرجع 
3
  .26: حممود القدوة، املرجع السابق، ص 

4
Tien nguyen and otger, IBM mobile first in action for m-government and citizen mobile services, first edition, 

International Business Machines corporation (IBM), International Tecgnical Support Orgakzation, April 2015, p:10, 
web site: ibm.com/ redbooks. 
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تنظم  قوانني إىل اإللكرتونيةق احلكومة ذلك حيتاج تطبيلف، تتم يف عامل إفرتاضي حمفوف باملخاطر و الغموض كذلك

مع متطلبات احلكومة  ييفهاو تك ن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات موجودةسيتم فتعامال�ا  عملها و

  : يلي ما اإللكرتونيةيف إطار احلكومة  القوانني�ا التشريعات و  الت اليت تعىناو من ا� ،اإللكرتونية

  

  التجارة اإللكترونية -أوال

          ستوى العاملي أو على الصعيد العريباملسواء على  اإللكرتوين اإللكرتونية أول جماالت التشريعتعد التجارة 

تشريعيا و ال حمميا وال  اظهورا فلم يكن هذا النوع من املعامالت منظم اإللكرتونيةو ذلك يعود لكو�ا أول املعامالت 

و هذا ما سعت له  ،و توفري اخلصوصية و الثقة �اته ة حلمايقانونيبيئة  إجياد إىللذلك ظهرت احلاجة  ،من قبل امعروف

 اتماز بااللت اخلاصة1980 لعام  روما اتفاقية فعلى املستوى العاملي جند ؛يا و حملياإقليمخمتلف الدول عامليا و 

  ،1"األعضاء الدول إرادات بني التوفيق دائما حتاول كو�ا تقليدية حللول تبنيها عليها يعيب البعض أن إال" التعاقدية،

األونسيرتال النموذجي  قانونب ا عرفمنوذجيا قانونقد أصدرت  املتحدة للقانون التجاري ماألمجلنة  أنجند أيضا  كما

حيث  اإللكرتونيةو الذي مل يتطرق لتعريف التجارة 16/12/1996املؤرخ يف 1996لعام  اإللكرتونيةالتجارة  أنبش

  .2رة اإللكرتونيةهلا عالقة بالتجا مصطلحاتإكتفى  بتعريف 

 خاصا توجيها 1997أبريل يف نشرت قد األوربية االحتادات جلنة أن كما جند على املستوى األورويب

 يعىن تنظيمي إطار وضع أمهية على أكدت و التشفري، و لكرتويناإل التوقيع و لكرتونيةاإل بالتجارة املعنية باالتصاالت

 اإللكرتونيةص بالتجارة ااخل 2000/31التوجيه األورويب  رقم  ؛ و كذا3املستهلكني و التجارية األعمال باحتياجات

  .08/06/20004 املؤرخ يف 2001لعام 

         العريب اإلسرتشادي للمعامالت  قانونجملس وزراء العدل قد أصدر ال أنستوى العريب امليف حني جند على 

 19/11/2009 املؤرخ يف و 25 د- 812حتت رقم  اإللكرتونيةو التجارة 
5.  

تقنني معامالت  إىلالسباقة  كانتاملتحدة األمريكية   الواليات أنو بالنسبة للمستوى احمللي للدول جند  

 تضمن العديد من" اإللكرتونيةاإلطار العام للتجارة ":بعنوانحيث أصدر البيت األبيض مصنفا  اإللكرتونيةالتجارة 

                                                           
1
  .07: ، املرجع السابق، صشهرة شولبن  
2
  .1996لعام  اإللكرتونيةرة التجا أناليونسيرتال النموذجي بش قانونظر أنملزيد من التفصيل  
3
  .14 :، املرجع السابق، صشهرة شولبن  

4
See the Directive 200/31/EC of the European Parlament and of the council of 08 janury 2000 on certain legal 

aspects of  information society services, in particular electronic commerce, in the internal market (directive on 
electronic commerce), official journal of European commities, L 178, 17/07/2000. 

5
  .19/11/2009و املؤرخ يف  25د-812حتت رقم  اإللكرتونيةالعريب اإلسرتشادي للمعامالت و التجارة  قانونالظر أنملزيد من التفصيل  
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الفديرايل املوحد  قانونقبل هذا املصنف صدر الو  ،1اإللكرتونيةة و حقوق امللكية الفكرية يف التجارة قانونيال وانباجل

  .1999ملعامالت الكمبيوتر لعام 

 قانونمن ) 2(يف القسم  اإللكرتونيةقد نظم معامالت التجارة الربيطاين املشرع  أنو يف ذات السياق جند 

ضمن القرار ها نظم كما   ،و ختزين املعلومات اإللكرتونيةو الذي عنونه بتسهيل التجارة  2000لعام اإلتصاالت 

املتعلق حبماية املستهلك يف  97/07و الذي يعترب تقنينا للتوجيه األورويب رقم  1999لعام  اإللكرتونيةالتجارة  قانونب

 230الفرنسي رقم  اإللكرتونيةاملعامالت  قانونأما املشرع الفرنسي فقد نظم هذا ا�ال يف ؛ 2جمال العقود عن بعد

  .ف.م.ق1316 املادةل دالذي ع 2000عام ل

 قانونوفقا لل التجارة اإللكرتونية تمنظقد اإلمارات العربية املتحدة  أنجند و على مستوى الدول العربية 

و التجارة  للمعامالت 02ديب رقم  قانونو قبله  ،2006لعام  اإللكرتونيةللمعامالت و التجارة ) 1(ي رقم اإلحتاد

و أصدر  املشرع املصري على نفس خطى الدول اليت سبقته يف هذا ا�ال سارقد  هذا و؛ 2002لعام  اإللكرتونية

مازال يف طي الغموض  اإللكرتونيةتطبيق التجارة  فإنأما يف اجلزائر  ؛2015لعام  14رقم  اإللكرتونيةالتجارة  قانون

سجل التجاري اإللكرتوين الذي المن خالل  حمتشمانا نلمس تطبيقا أنإال  ،هناك تقارير رمسية مبدى تطبيقها فليست

  .إذ مت تطبيقه يف مرحلة أوىل كنموذج يف اجلزائر العاصمة 16/03/2014دخل حيز اخلدمة يف 

إستدعى تدخل املشرع  ذلك فإن وفقا لعقود إلكرتونية األحيانم يف كثري من تت اإللكرتونيةالتجارة  أنو مبا 

  .و ما سنبينه فيما يأيتو ه اإللكرتونيةلتنظيم جمال العقود 

  اإللكترونيةالعقود  -ثانيا

 إلكرتونية مبا فيهاشمل كل العقود اليت تتم عرب وسائط ، و هي تمن العقود عن بعد اإللكرتونية تعترب العقود

  .أخرىأو أي وسيلة إلكرتونية  اإلنرتنت ،التلكس، الفاكس ،يت تتم عرب اهلاتفتلك ال

التعريفات التشريعية ما جاء يف  أبرزو لعل ، فقهية و التشريعيةالتعددت تعريفات هذا النوع من العقود بني  

حيث عرف املشروع األردين العقد اإللكرتوين  2001مالع 85األردين رقم  اإللكرتونيةاملعامالت  قانونمن  02املادة 

 قانونمن  01كما عرفه املشرع املصري يف املادة  ،3"عقاده بوسائل إلكرتونية كليا أو جزئيانإاإلتفاق الذي يتم :" أنهب

     ه أنأحد الطرفني أو كليهما أو يتم التفاوض بشة دار إكل عقد تصدر فيه ":هأنب 2005لعام  اإللكرتونيةالتجارة 

                                                           
1

مي لالع ، املؤمتراإللكرتونيةعي و القضائي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية و دوره يف دعم التعامالت و التجارة يالتشر اجلانب : عنوانمداخلة ب بن حممد الشدي، سليمان 

 -تيجية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيباوث اإلسرت مركز اإلمارات للدراسات و البح ،)اإللكرتونيةاحلكومة  – اإللكرتونيةالتجارة (اإللكرتونية حول  املعامالت  السابع عشر

  .21:  ، ص20/05/2009-19اإلمارات العربية املتحدة، 
2

، اجلزائر - اتنة، بعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، كلية احلقوق و اليل دكتوراه العلوم يف احلقوقن، أطروحة مقدمة لاإلنرتنتعرب  اإللكرتونية، التجارة عبد الوهاب خملويف 

  .26، 25: ، ص2011/2012
3
  .2001لعام  85األردين رقم  اإللكرتونيةاملعامالت  قانونمن  02ظر املادة أن 
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 CE/07/97رقم من التعليمة األوروبية  02ته املادة عرف و، 1"*أو تبادل وثائقه كليا أو جزئيا عرب وسيط إلكرتوين

نتج و املستهلك املكل عقد تعلق أمره بسلعة أو خدمة مربمة بني ":هأنب الصادرة عن الربملان األورويب و ا�لس الوزاري

 ،العقد و لغرض هذا الذي و ،)املمون(ملنتج من طرف ا) رتبةم(بعد معدة ت عن ايف إطار بيع أو تقدمي خدم

  .2"إبرام العقد بذاته إىلباإلضافة  ،غاية إبرام العقد إىلمن تقنيات اإلتصال عن بعد  أكثرأو  واحدةيستعمل 

هناك من  أنأما الفقه فقد إختلفت وجهات نظره يف تعريف العقد اإللكرتوين حسب كل فقيه حيث جند 

و ذلك بوسيلة  ،يه اإلجياب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة لإلتصال عن بعدفاإلتفاق الذي يتالقى " :هأنب هيعرف

و كليا عرب شبكة أو ينفذ جزئيا  إتفاق يربم: "هأنعرف بكما   ،3"فضل التفاعل بني املوجب و القابلب ،مسموعة مرئية

و عليه يالحظ على هذه العينة ؛ 4"إلتزامات تعاقدية إنشاءبقصد  ،بياناتللستخدام التبادل اإللكرتوين اب اإلنرتنت

على  وعتباره عقدا إلكرتونيا إلاإللكرتونية اليت تستخدم يف إبرام العقد ا حصرت الوسائل أ�من التعريفات الفقهية 

  .هذه الوسائل يةالتعريفات التشريع تعدد عكس ذلك

مجلة اإلجراءات  ،نطاقهلالعقد من حتديد  جوانبو يعد العقد اإللكرتوين جماال خصبا للتشريع الذي ينظم 

و غالبا  ،وانبو غري ذلك من اجل ،و تنفيذه طرق إبرامه حجيتها،وسائل إثبات العقد اإللكرتوين و  ،حلماية املستهلك

لك تو  اإللكرتونيةتشريعات املتعلقة بالتجارة الاء ضمن تنظيم العقد اإللكرتوين يف الكثري من الدول ج أنما جند 

 97/07و لعل أهم التشريعات اليت تناولت العقد اإللكرتوين جند التوجيه األورويب رقم ،املستهلكاملتعلقة حبماية 

العقود  اخلاص بالتنسيق يف إجراءات 18-2004التوجيه األورويب رقم  و ماية املستهلك يف العقود عن بعداخلاص حب

منه على إجراءات  12حيث نص يف املادة  31/03/2004املؤرخ يف و و اخلدمات و التوريد  اإلدارية لألشغال العامة

و كذا املرسوم  FASA ـاملسمى ب 1994األمريكي لعام  قانونكما جند ال،لعقود اإلدارية بوسائط إلكرتونيةإبرام ا

 31/12/1999الذي مت تعديله يف و  07/10/1999املؤرخ يف اإلنرتنت العمومية على اإلداراتالفرنسي اخلاص مبواقع 

العقود  قانونمن  56املادة  إىلإضافة ، ملتعلق بتبسيط الشكليات اإلداريةمبوجب املرسوم ا 06/03/2000مث يف 

و املعدل و املتمم مبوجب  07/03/2001 املؤرخ يف 210-2001اإلدارية الفرنسي الصادر مبوجب املرسوم رقم 

ية إبرام العقود اإلدارية بوسائل مكانإذ تنص هذه املادة على إ 07/01/2004املؤرخ يف  15-2004رسوم رقم امل

 03/04/2002املؤرخ يف  2002/692املرسوم رقم  املتمثلة يفو  إلكرتونية و يرافق هذه املادة املراسيم التطبيقية هلا

                                                           
1
  .2015لعام  التجارة اإللكرتونية املصري قانونمن  01ظر املادة أن 
برنامج أو نظام أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى تعمل تلقائيا بشكل مستقل  : " التجارة اإللكرتونية هو من القانون العريب اإلسرتشادي للمعامالت و   01الوسيط اإللكرتوين حسب املادة * 

  ".كليا أو جزئيا دون تدخل شخصي
2
  .183: ، ص2008اجلزائر، ، ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيعاإللكرتونيةة للتجارة قانونيشافع العيد عاشور، العوملة التجارية و ال 

 
3

  .39: السابق، ص املرجعاهليجاء،  أبوحممد إبراهيم 
4
  .244: رحيمة الصغري نساعد، املرجع السابق، ص 
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 3 املنظم للفقرة 18/01/2001املؤرخ يف  846-2001 و املرسوم رقم ،56من املادة  2و  1الفقرة اخلاص بتطبيق 

  .ف.م.ق 1-1108 املادة إىل جانب و هذا ، 1اإللكرتونيةاملادة و املتعلق باملزايدات  نفسمن 

 فصلها الأبرز و  قواننيمتفرقة على عدة  اإللكرتونيةجند بعض النصوص املتعلقة بالعقود  و يف التشريع اجلزائري

الصفقات العمومية  قانونمن ) 206-203اد و امل ( املعلومات بالطريقة اإللكرتونيةالسادس املعنون باإلتصال و تبادل 

 323كوسيلة إثبات يف املادتني   اإللكرتونيةع اجلزائري قد إعرتف بالكتابة املشر  أنذلك جند  إىلإضافة  ،2015لعام 

 إىلكما أشار   ،املدين قانوناملعدل و املتمم لل 20/06/2005املؤرخ يف  10-05قانونمن ال 1مكرر  323مكرر و 

  .قطاع العدالة بعصرنةو املتعلق  01/02/2015املؤرخ يف  03-15قانونمن ال 11العقد اإللكرتوين يف املادة 

        ا يتشريعاء حجية للوثائق املتعلقة �ا يظهر جمال آخر يستوجب تنظيمه فو إض اإللكرتونيةو لصحة العقود 

  .ي سنتعرف عليه يف العنصر املوايلو هو التوقيع اإللكرتوين الذ

  التوقيع اإللكتروني -ثالثا

 ، إذ أنه و نظراهمفهومبيان  دون التوقيع اإللكرتوينسوف نقتصر يف هذا املقام على التشريعات املتعلقة ب

و القواعد  صياغة األحكام لتدخل وا ، فقد متاإللكرتونيةيف املعامالت  البالغة اليت حيظى �ا التوقيع اإللكرتوين مهيةألل

و أحكام متعلقة  ية مع تضمني نصوصحمل قواننيمنوذجية أو  قواننيلتنظيم التوقيع اإللكرتوين سواء عن طريق  ةالالزم

  : ما يأيت القواننيلعل أهم هذه  و، يف بعض الدول اإللكرتونيةاملعامالت و التجارة  قواننيبه يف 

الذي إعتمدته  2001لعام  اإللكرتونيةالتوقيعات  أناألونسيرتال النموذجي بش قانونفعلى الصعيد الدويل جند 

إعتماده  كانو   25/07/2001يفدة عقنالتجاري الدويل يف دور�ا الرابعة و الثالثون امل قانونجلنة األمم املتحدة لل

 للقوانني و تركها كل جوانب التوقيع اإللكرتوين   مل يفصل يف قانونهذا ال أنإال  ،2001 /07/ 05 رمسيا يف

ا�لس و  الربملانعن الصادر و  13/12/1999 املؤرخ يف EC/93/1999كما جند كذلك التوجيه األورويب رقم،الوطنية

  .اإللكرتونيةاألونسيرتال النموذجي للتوقيعات  قانونيز بتأثره بمتو قد  ،)مادة 15ضم ( نياألوروبي

 من خالل ،هذا ا�اليف تشريعيا السباقة  كانتاألمريكية  املتحدة  الواليات أننجد في لأما على الصعيد احمل

األمريكية و الذي منح التوقيع اإللكرتوين احلجية  UTAHالذي صدر يف والية  1995التوقيع الرقمي لعام  قانون

الفديرايل  قانونمث تاله ال، 2ةالعام و توثيقه بشهادة إلكرتونيشاؤه عن طريق نظام املفتاح نإالكاملة يف اإلثبات إذ مت 

 قانونيا ناكما جند كذلك يف أمل،2000لعام  ةلياحملو يف عقود التجارة العاملية  اإللكرتونيةالتوقيعات  أناألمريكي بش

                                                           
1
  .58، 35،36 :ص  ص ،املرجع نفس 
2
  .633: الصاحلي، املرجع السابق، ص كامران 
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أما يف فرنسا فقد صدر قرار تنظيم  ،1999و يف إيطاليا قواعد شهادات التوثيق لعام ، 1997التوقيع الرقمي لعام 

  .1التوقيع اإللكرتوين  أنبش 2002لعام   535و القرار رقم  2001قواعد و إجراءات توثيق التوقيع اإللكرتوين عام 

 25/02/2000يفاملؤرخ  04السوري رقم  و خدمات الشبكةالتوقيع اإللكرتوين  قانونو يف الدول العربية جند 

يف اجلزائر  و ،22/04/2004 يف املؤرخ) )د(تابع  07عددج ر(2004لعام  15التوقيع اإللكرتوين املصري رقم  قانون

 ج ر (و التصديق اإللكرتونيني  بالتوقيع احملدد للقواعد العامة املتعلقة 01/02/2015املؤرخ يف  15/04 رقم قانونلا

لعام  37ج ج ر( 30/05/2007املؤرخ يف  07/162قبل هذا صدر املرسوم التنفيذي ، و )2015لعام  06ج 

و املتعلق بنظام اإلستغالل  30/05/2001 املؤرخ يف 123-01 املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم) 2007

        املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية  الكهربائية و على خمتلف خدمات املواصالت السلكية

املتعلق بعصرنة قطاع  15/03 من القانون رقم 18و  17و املواد 08إىل  04املواد من  هذا إضافة إىل ،الالسلكيةو 

  .العدالة

 اإللكرتونيةالتجارة املعامالت و  قواننيبعض الدول قد نظمت التوقيع اإللكرتوين ضمن  أنذلك جند إىل جانب 

        املتعلق باملبادالت  09/08/2000املؤرخ يف  2000لسنة  83عدد  التونسي قانونالو نذكر منها على سبيل املثال 

 4إىل  2 من األبواب قانونحيث خصص التشريع التونسي يف هذا ال )2000لعام  64ر.ر( اإللكرتونيةو التجارة 

املتعلق باملصادقة  14/04/2008 املؤرخ يف 2008لسنة  1044مث صدر األمر رقم  ،للتوقيع و التصديق اإللكرتونيني

ديب  إمارة قانون ،)2008لعام32ر.ر( اإللكرتونيةالوكالة الوطنية للمصادقة  ناعلى النظام األساسي و اخلاص بأعو 

- 10،17، 09، 01،08الذي نظمه يف املواد  2006لعام  01ي رقم اإلحتاد قانونو تاله ال ،2002لعام  02رقم 

  .ف.م.ق1316املادة عن التوقيع اإللكرتوين و منها  اتضمنت نصوص اقوانينهناك  أنجند  كما،...،25

معرض لعدة  اإللكرتونيةو التجارة  اإللكرتونيةالعقود  إىل جانب التوقيع اإللكرتوين  أنو يف األخري جند 

 تناميو  اإللكرتونيةالتجارة  انتشاريف حجمه  يت بشكل رهيب يواز انتشر اليت  اإللكرتونيةرمية اجل�ديدات أخطرها 

  هي التشريعات املنظمة هلا ؟فما، اإللكرتوين و التوقيع اإللكرتوينإستخدام العقود 

  الجريمة اإللكترونية -رابعا

الدول تطبق نظام أغلب  أنها و نم دحنظرا للخطورة الكبرية اليت متيز هذه اجلرمية تظافرت اجلهود الدولية لل

لتحقيق ية حتياطا�ا التقنية و التشريعالذلك وجب على هذه الدول أخذ  ،إىل تطبيقهأو تتجه  اإللكرتونيةاحلكومة 

اخلاص  اإلنسانحلقوق  األولاملؤمتر الدويل  أمههاذلك و لعل  أنفعقدت العديد من املؤمترات و الندوات بش، ذلك

                                                           
1

  .634:، صاملرجع نفس  
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العامة لألمم املتحدة تبنت اجلمعية و الذي  1بطهران 1968املنعقد عام  اإلنسانبأثر التقدم التكنولوجي على حقوق 

مث بعد ذلك عقدت منظمة األمم املتحدة عدة مؤمترات منها تلك اخلاصة مبكافحة اجلرمية و معاملة ا�رمني   اته،توصي

 وتاملؤمتر الثامن املنعقد يف أ بعده و ،لصعوبات املتعلقة �ااو  اآليلجرائم احلاسب  إىلكاملؤمتر السابع الذي أشار 

 .2و مالحقتها و مكافحتها اإللكرتونيةخصصت خالله ندوة ملعاجلة موضوع اجلرمية إذ  ،1995

الذي  1999و نواصل يف اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل إذ جند كذلك املؤمتر الدويل املنعقد يف ديسمرب 

و توج ، و اإلرهاب اإللكرتونيةحول التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية  كانيف والية كاليفورنيا و   وردانفستنظمته جامعة 

يف  الثمانيةكما أصدرت دول   ،و اإلرهاب اإللكرتونيةاجلرمية  أنهذا املؤمتر بتقدمي مقرتح لوضع إتفاقية دولية بش

 القواننيو متت التوصية فيه على تواصل حتسني " احمللية القواننيمواصلة تعزيز "عنوانب ا مشرتكابيان 11/05/2004

التحقيقات املتصلة  أنريع التعاون الدويل بشسو اليت تسمح بت اإللكرتونيةاءة إستخدام الشبكات سا�رمة إل

 بسننوفمرب إذ أوصى  17املشرتك عن زعماء منظمة األوبيك و ذلك يف  بيان و يف نفس السنة صدر ال ،اإلنرتنتب

  .3اإللكرتونيةة الدولية مبا يف ذلك إتفاقية اجلرمية قانونيتشريعات حملية تتفق مع أحكام الصكوك ال

املربمة يف  إتفاقية بودابستاألورويب قد تكللت بإبرام  اإلحتادجهود  أنيف حني جند على املستوى األورويب 

 أربعة إىل اإللكرتونيةو قد قسمت هذه اإلتفاقية اجلرائم ، سنةمن نفس ال 23/11يف و املوقعة 08/11/2001

 11على املساعدة و التحريض على إرتكاب اجلرائم السابقة يف املادة أيضا نصت  و ،منها األولجمموعات يف القسم 

  ...،4حد سلب احلرية إىلعقوبات فعالة و متناسبة و رادعة تصل  فرض و

املنعقد يف دورته الــ  إذ أصدر جملس وزراء العدل العرب جلرائم هذه اللجهود العربية نصيب يف مواجهة  كانو  

 - 495 و ذلك بالقرار رقم ما يف حكمها و كافحة جرائم تقنية املعلوماتملاإلمارات العريب اإلسرتشادي  قانون 19

و يف نفس ؛ 21/2004د -417بقرار رقم  21و أقره جملس الوزراء العرب يف دورته  08/10/2003املؤرخ يف  19

 دور و تفعيل اإللكرتونيةمهمتها التنسيق يف جمال مكافحة اجلرائم  منظمة عربية ءشانإإىل  الدول العربية السياق تسعى

  .5الوقائي لألمن نظامطريق  عن مواجهتها يفالعربية  احلكومات و اإلدارات و املنظمات

 و لنفس للحد من خطر اإلجرام اإللكرتوين نهذه اجلهود املذكورة ما هي إال جزء من اجلهود املبذولة حلد اآلو 

ها السريع سارعت الدول اليت انتشار و  اإللكرتونيةفمسايرة منها لتطور اجلرمية  ،اهلدف تصبو اجلهود احمللية للدول

 ةة خاصقانونيسن نصوص  إىل ،ق النموذج اإللكرتوين يف حكومتهاعلى جمتمع املعلومات و تطبي االنفتاحأقبلت على 

 انتشارمع  تزامناهذا منذ زمن بعيد  كان وجودة إثر تعديلها والقواعد امل ضمن أخرى�ذا اإلجرام و إدراج نصوص 

                                                           
1

: ص،www.Nashiri.net:متاح على املوقع اإللكرتوين، 2012، يناير اإللكرتونية، دار ناشري للنشر اإللكرتوينة يف أمن املعلومات و محاية البيئة قانوني، قضايا سلطانسيد  حممد 

45.  
2
  .06: ، املرجع السابق، صمفتاح أبو بكر املطرودي 
3
  .47- 46 :املرجع السابق، ص ،سلطانحممد سيد  

4
See the articales to 02 -11 of  the convention on cyber crime , European treaty series n° 185. 

5
  .09 :، املرجع السابق، صمفتاح أبو بكر املطرودي 
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البيانات  قانونالسباقة يف هذا ا�ال بسنها ل كانتإستخدام احلاسوب و لعل جتربة السويد خري مثال على ذلك إذ  

املساس بسالمة  ،اآليلعن طريق احلاسب  اإلحتيالجل بعض صور اإلجرام اإللكرتوين كقضايا االذي ع 1973عام 

قد سبقتها  بأملانيا" هيس"مقاطعة  أنو هناك من يرى  ،1أو الدخول غري املشروع عليها و احلصول احلاسوبيةالبيانات 

 قانونمث صدر ال 1970اخلصوصية تشريعيا عام  وانات البيموضوع محاية  تا عاجلحيث إ� يف هذا بثالث سنوات 

 1984عام  مريكيةاأل تحدةامل الوالياتتبعها سائر الدول و منها لت 1977عام البيانات حلماية  األملاينالفديرايل 

و الذي عدل أربع مرات كان آخرها  اإلحتيال عرب احلاسوب اإلساءة و و آليات الدخول تزييف قانونعندما صدر 

عدد أشكال  مبقتضى القانون الوطين و اليت من خالهلا وسع من جمال جرمية الدخول غري املشروع و 2001عام 

املؤرخ  اإلمسية بياناتلل اإللكرتونية صدر قانون املعاجلة، و يف فرنسا 2اإلخرتاق و النص على جرمية اإلرهاب اإللكرتوين

اليت أصبحت  462/2املتعلق ببعض جرائم املعلوماتية يف املادة  و 1988لعام  19و القانون رقم 06/01/1987 يف

1994من قانون العقوبات الفرنسي يف تعديله لعام  323/1تشمل املادة 
3.  

خاص جبرائم تقنية  قانوناقة عربيا إلصدار باململكة العربية السعودية الس كانتو على املستوى العريب  

جرائم تقنية  أنبش 2006لعام  02ي رقم اإلحتاد قانونمث جند ال ،بنظام مكافحة جرائم املعلوماتية املعلومات عرف

 أنيف ش 2012لسنة  05إحتادي رقم  قانونه مبوجب مرسوم بؤ و الذي مت إلغا 30/01/2006 املعلومات املؤرخ يف

تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة اجلرمية املعلوماتية السوري  قانون ، و كذلكمكافحة جرائم تقنية املعلومات

املواد (منه ملكافحة اجلرمية املعلوماتية و اجلهة املختصة بإستقصائها الذي خصص الفصل الثالث و الرابع  2012لعام 

ا ملكافحة قانونو على غرار الدول العربية خصصت اجلزائر  ،و التنفيذية له عليمات التوضيحيةو الت) 26-15من 

  .املشار إليه سابقا 04-09رقم  قانونو هو ال اإللكرتونيةاجلرمية 

هناك نصوصا تشريعية متفرقة تنظم أفعاال تعد  أننا جند أنإال  اإللكرتونيةخاص للجرائم  قانونو رغم ختصيص 

تقابلها املواد من  اليت و ،ج.ع.ق7مكرر  394إىلمكرر  394املواد : أمههاو لعل  اإللكرتونيةمن قبيل اجلرائم 

 152 جند كذلك املادة  و ،4ف.ع.ق1-332املادة  و 7-323ى إل 1-323من  ادو امل و 24-227إىل 22- 227

إذ نصت على جرمية  ا�اورة املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوقو  2003 جوان19املؤرخ يف  05-03من األمر  153و 

و العقوبة املقررة هلذه  خرىفضال عن الوسائل األ ةاملرتكبة بأي منظومة معاجلة معلوماتي األداءتقليد املصنفات أو 

احملدد و  05/08/2000املؤرخ يف  03-2000رقم  قانونمن ال 141 ،138 ،137 ،125، 59املواد  أما ،5اجلرمية

                                                           
1
  .16: عبد الصبور عبد القوي علي، املرجع السابق، ص 
2
  .129-127: ، املرجع السابق، صاحلكومة اإللكرتونية بني النظرية و التطبيق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
3

و اإلجتماعية  اإلنسانية،  دار عني للدراسات و البحوث ، دار روتابربنت للطباعة2ط،  نظم املعلومات و حتديث ا�تمعدراسة يف –و ثورة املعلومات  حممد صالح سامل، العصر الرقمي 

  .184- 183 :، ص 2002للنشر، دون بلد النشر، 
4
  .العقوبات اجلزائري قانونمن  7مكرر  394 إىلمكرر   394ظر املواد من أن 
  .23/06/2003املؤرخة يف  44، ج ر ج ا�اورة املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق 2003ن اجو 19املؤرخ يف  05-03األمر من  153و  152ظر املواد أن 5
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املرخص  األشخاصتناولت اجلرائم اليت يرتكبها  فقدالالسلكية  و ة بالربيد و املواصالت السلكيةللقواعد العامة املتعلق

املعدلة للمادة  02ذلك املادة  إىلإضافة  ،1يهمو الالسلكية و مستخدم هلم تقدمي خدمة الربيد و املواصالت السلكية

اليت  قانون العقوباتاملتضمن  156-66 املعدل لألمر 02/08/2011املؤرخ يف 14-11قانونمكرر من ال 144

و قد نصت  هذا ،أخرىأو وسيلة  اجلمهورية بأية وسيلة إلكرتونية أو معلوماتية القذف ضد رئيس السب و متجر 

املتعلق و  02/07/1983املؤرخ يف  11-83 قانوناملتمم لل 23/01/2008املؤرخ يف  01-08 قانونمن ال 04املادة 

لمؤمن له ل اإللكرتونيةاملاسة بالبطاقة للجرائم على العقوبات املقررة  )2008لعام  04ج  ج ر(بالتأمينات اإلجتماعية 

  .الصحةي ييكل العالج أو املفتاح اإللكرتوين ملهنهلاملفتاح اإللكرتوين  إجتماعيا و

 ر.ر(املتعلق حبماية املعطيات الشخصية  27/07/2004 املؤرخ يف 63األساسي رقم  قانونو يف تونس جند ال

 قبله  وحيث أقر محاية املعطيات الشخصية املتعلقة باحلياة اخلاصة لألشخاص  )30/07/2004 املؤرخ يف 61عدد 

  .)2004لعام  10رقم  ر.ر(املتعلق بالسالمة املعلوماتية  03/02/2004املؤرخ يف  2004لعام  05 رقم قانونال

و لعل  ،طورة البالغة و التطوير املستمرديد من اإلجرام يتسم باخلجنوع  اإللكرتونيةاجلرائم  أنو خالصة قولنا 

هذه األخرية غالبا ما تتعلق باملعامالت املصرفية اليت إختذت شكال إلكرتونيا  ،املاسة باألموالواعها تلك أن أبرزمن 

  .ا يف العنصر املوايلاليت سنتعرف عليه املعلومات يف هذا ا�ال وتقنيات إلكرتونية إثر إستخدام  إىلول البنوك حت عدب

  البنوك اإللكترونية  -خامسا

يات لذلك ظهرت عدة تسم ،اإلتصاالتتكنولوجيا املعلومات و ل ايعد ا�ال املصريف من أول ا�االت تطبيق

هذه التسميات ظهرت يف مطلع  و  د،عن بع اإللكرتونيةالبنوك  ،اخلدمات املالية عن بعد ،له كاخلدمات املالية الذاتية

لح يشمل بنوك الويب بعد ذلك كمصط وأ اإلنرتنتأو بنوك  اإللكرتونيةالتسعينات مث ظهر بعد ذلك مصطلح البنوك 

 ،اإلتصاالت املعلومات واملعامالت املصرفية من أوىل جماالت تطبيق تكنولوجيا  كانتكما   و ،*2املصطلحاتالسابقة

و من بني  ،ظمة الدفع اإللكرتوينأنلألموال و  اإللكرتونيةالتشريعي الذي نظم التحويالت انب كذلك يف اجل  كان

يل اإللكرتوين حو و املتعلق بالت 27/06/2005 املؤرخ يف 2005لسنة  51عددالتونسي  قانونالنصوص التشريعية جند ال

املؤرخ  05/02قانونمن ال 414املعدلة للمادة  06و يف اجلزائر جند املادة ) 28/06/2005 املؤرخ يف 51ر.ر(لألموال 

اليت نصت  التجاري و قانونال املتضمن 26/09/1975املؤرخ يف  09-75 املعدل و املتمم لألمر 06/02/2005 يف

 إىل قانونمن ذات ال 3مكرر  543املادة  تو تطرق ،اقانونبأية وسيلة إلكرتونية حمددة  السفتجةية تقدمي مكانعلى إ

و املتعلق مبكافحة   23/08/2005 املؤرخ يف 05/06من األمر  03كما نصت املادة   ،الدفعبطاقات السحب و 

                                                           
 

1
، ج احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية و الالسلكيةو  05/08/2000املؤرخ يف  03-2000رقم  قانونمن ال 141 ،138 ،137 ،125، 59 ظر املوادأن 

  .2000لعام  48ر ج 
  .99: ، ص2010املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر،  ،1ط ،اإلقتصاد اإللكرتوين، إبراهيم سيد أمحد 2
  .سنتعرف على مفهوم البنوك اإللكرتونية أكثر يف الباب الثاين من هذه الدراسة *
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لوقائية اإلجراءات او  على تعميم إستعمال وسائل الدفع اإللكرتوين يف إطار التدابري ) 2005لعام59ج  ج ر(التهريب 

       و املتعلق بالنقد 26/08/2003 املؤرخ يف 11-03 من األمر 69يف حني نصت املادة  ،املتخذة ملكافحة التهريب

 قانونال ،ئل الدفع اإللكرتوينعن طريق وسا على التحويل اإللكرتوين لألموال) 2008لعام 52ج  ج ر(و القرض 

  .2000لعام  51التحويل اإللكرتوين األردين رقم  قانونو  ،2000يل اإللكرتوين لألموال لعام و حللتاألمريكي 

حول  08/12/1978 الصادرة من اللجنة األوروبية يف 87/598 و على املستوى األورويب جند التوصية رقم

ضرورة األخذ بالعناية بكرتوين و اليت تنص على إلتزام املستهلك لاألورويب للسرية احلسنة اخلاصة بالدفع اإل قانونال

البيانات  الطابع الشخصي و السري للمعطيات أو إضفاء كما نصت على   ،طريقة إستعمال بطاقة الدفعلالالزمة 

كما صدرت  ،1ة مقدمي خدمات الدفع اإللكرتوينكاف  إىلاملقدمة من طرف املستهلك و على حق الدخول املتساوي 

املعامالت اليت تتم بواسطة  أنبش 97/489 حتت رقم 27/07/1997يف  أخرىاألورويب توصية  اإلحتادكذلك عن 

  .2و احلامل البطاقات وسائل الدفع اإللكرتوين و خاصة تنظيم العالقة بني مصدر 

  التقاضي اإللكتروني  - سادسا

لتواكب التطور التكنولوجي و ذلك بإدخال تكنولوجيا ها تنبني القطاعات اليت متت عصر  منيعد قطاع العدالة 

فظهر ما يعرف بالقضاء اإللكرتوين  ،إختالف مستويا�ا و خدما�ايف مجيع مؤسساته على اإلتصاالت املعلومات و 

 15/03رقم  قانونال: يف منها تنظمه نذكر عن طريق قواننيافقة تشريعية ر يتطلب م الذيأو التقاضي اإللكرتوين 

 15/02من األمر رقم  1مكرر  125ذلك جند املادة  إىل جانب  ،الذي جاء لعصرنة قطاع العدالة و فانآ املذكور

 قانونو املتضمن  1966يونيو  08املؤرخ يف  155-66 و املعدل و املتمم لألمر رقم 2015يوليو  23املؤرخ يف 

و يف نفس اإلطار نصت املواد ؛ إللكرتوين كبديل للحبس اإلحتياطيت إجراء السوار اناإلجراءات اجلزائية و اليت تب

املتمم و  19/12/1997الصادر بتاريخ  1159-97 الفرنسي رقم قانونمن ال 14مكرر  723 إىل 7مكرر  723

 8مكرر  732ادة و كذا امل ،اإلجراءات اجلزائية قانونو املتضمن  10/06/2000 املؤرخ يف 2000/516رقم  قانونبال

اإللكرتوين  السوار إىلإذ نصت على شروط اللجوء  204- 2000 رقم قانونو املعدلة مبوجب ال قانونمن نفس ال

  .هف مربرات وضع.ع.قيف فقر�ا األوىل  26مكرر  132املادة حددت  كما،  بالنسبة للمحكوم عليه

كذلك جمالني هامني إىل جانبه  بل جند  ،ديثةتكنولوجيا احلاللكن اجلهاز القضائي ليس وحده املعين بتطبيق 

  .فيما يليو الصحة الذين سنعرض هلما  و مها جمال التعليم هلابتطبيق واسع  نايظآخرين حي

  التعليم اإللكتروني   -سابعا

                                                           
1
Recommandation 87/598/CEE de la commission europeénne du 08-12-1987 portant sur un code europeén de bonne 

conduite en conduite en matiére de paiment éléctronique, journal officiel L 365, 24-12-1987. 
2
Recommandation 97/489/CE du 30-07-1997 concernant les opérations éffectués au moyens d’instruments de 

paiment éléctronique,relation entre émetteur et titulaire, journal officiel L 208, 02-08-1997. 
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رب جمال التعليم جماال له باع يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف مستوياته و يف الكثري من الدول مما تيع

 و نظرا إلختالف، الباب الثاين من هذه الدراسة نتعرف عليه يف ظهور مفهوم التعليم اإللكرتوين الذي إىلأدى 

هذا النهج التعليمي و اليت تضمن تبين تكرس  قواننير عن التعليم التقليدي إستلزم ذلك إصدا التعليم اإللكرتوين

كيفية تقييم   ،و واجبات األساتذة املؤطرين حقوق: اإللكرتوين من حيث كلهو تنظم هذا ا�ال يف شته جناحه و فعالي

يف  ةفوظاحملالشخصية للمتعلمني و األساتذة البيانات و  محاية املعطيات ،كيفية سري العملية التعليمية  ،أداء املتعلمني

ها عن طريق عادلة الشهادة املتحصل عليمباملتعلق انب اجل إىلإضافة  ،اإلداريةالبيانات و كذا  اإللكرتونيةالسجالت 

ليم عن اليت تعىن بتنظيم هذا ا�ال الئحة معادلة شهادات التع القوانني هلذهمثال كو نذكر   ،هذا النوع من التعليم

  .ت العربية املتحدةابدولة اإلمار  22/09/2003الصادرة بتاريخ  2003لسنة  212بقرار وزاري رقم  الصادرةبعد 

  اإللكترونيةالصحة  -ثامنا

       على ا�ال الصحي حيث مست خمتلف اخلدمات اليت يقدمها هذا القطاعتقنية املعلومات  إدخال مت لقد

      األمراضاخلدمات الوقائية املرتبطة بالصحة للوقاية من  ،املراقبة الطبية عن بعد ،اإلستشارة الطبية عن بعد: منها و

متابعة نتائج الفحوصات الطبية و التحاليل  ،1عن جودة للهواء و املاءالشبكة  األوبئة كتوفري املعلومات عرب و

 اإللكرتونيةو هذا كله أسهم يف تكوين مفهوم جديد للصحة هو الصحة  ،خدمات التأمني الصحي و غريها خربية،امل

      استخدام احلاسبات اآللية و برجميا�ا املختلفة سواء على شبكات مغلقة" ي يقصد بهذالأو التطبيب اإللكرتوين 

و حىت  لطبية و الصحية بدءا من التشخيصاأو شبكات مشرتكة و شبكة اإلنرتنت يف سبيل الوصول إىل اخلدمة 

راكز البحثية أوال بأول حول املستجدات الطبية و آخر ما توصل ركة املمتابعة النتائج، و مشا احلصول على الدواء و

        ؛2"و غريهاتقارير الصحية و حتديد املواعيد الات اإلدارية من إصدار البطاقات و تطلبإليه العلم و كذلك توفري امل

املواعيد  ،اإلستشارات الطبية( للرقمنةنقل اخلدمات الصحية اإلستشفائية القابلة  :تعين اإللكرتونيةالصحة  إنفبالتايل و 

مبا يف ذلك األعمال اإلدارية للمؤسسات اإلستشفائية ...) ،توفري املعلومات الوقائية ،نتائج التحاليل الطبية ،الطبية

الفضاء اإللكرتوين  إىلاملادي املعتمد على الورق و احلضور الشخصي للمستفيدين من هذه اخلدمات  الفضاءمن 

الذي ينظم عدة  قانوينالشكل اإللكرتوين يتطلب توفري اإلطار ال إىلو هذا التحول يف اخلدمات الصحية  ،اإلفرتاضي

علومات محاية امل ،ةاألخطاء الطبية و أخالقيات املهن ،و الطبيب رضىاملو واجبات كل من  حقوق: أمهها جوانب

  ...،باملرضى ةالطبية اخلاص

  القوانين المتصلة بتنظيم اإلتصاالت السلكية و الالسلكية و الحاسب اآللي  -تاسعا

                                                           
1
  .86 - 84: ، ص 2005، الرياض،  2ية بني التخطيط و التنفيذ، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، طفهد بن ناصر العبود، احلكومة اإللكرتون  
2
  .133: ، ص، املرجع السابقعبيد صاحل حسن املخنت 
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بنية حتتية ترتكز على  إجيادو الدخول يف جمتمع املعلومات يتطلب  اإللكرتونيةنظام احلكومة  إىلالتحول  نإ

و اهلواتف  لحواسيبلاسع الو  نتشارو هذا يقابله اال ،اإلنرتنتتوفري بنية إتصاالت سلكية و السلكية و الربط بشبكة 

اليت تنقل عرب الشبكات و وسائل البيانات ة تعىن حبماية قانونيمحاية  إىلهذا كله حيتاج  ،اللوحيةاألجهزة الذكية و 

يف غضون ذلك تنظيم خدمة  والالسلكية السلكية و اإلتصاالت قبل هذا تنظيم خدمة الربيد و  و اإلتصاالت

ة يف حتديد قواعد الوظيفة العام، محاية برامج احلاسب و إعتبارها من املصنفات احملمية ،و خمتلف الشبكات اإلنرتنت

احملدد و  05/08/2000املؤرخ يف  03-2000رقم  قانونال: و كأمثلة عن هذه القوانني؛ ظل رقمنة اإلدارات العمومية

لعام  354املصري رقم  قانونال ،املذكور سابقاو الالسلكية  للقواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية

حق  قانون ،1992الذي منح محاية لربامج احلاسب عام  ا�اورةحق املؤلف و احلقوق  أنو تعديالته بش 1954

األساسي التونسي عدد  قانونال ،1الذي منح هو اآلخر محاية للربامج املعلوماتية 1994لعام  36املؤلف التونسي رقم 

) 30/07/2004املؤرخ يف  61ر.ر(املعطيات الشخصية املتعلق حبماية و  27/07/2004املؤرخ يف  2004لسنة  63

 قانونال ،نص على محاية املعطيات الشخصية املعاجلة آليا و بطريقة غري آلية و خمتلف القواعد املتعلقة بذلك حيث

الذي يهدف و  01/01/2000 يف التنفيذيز حيف جمال اإلدارة الذي وضع  اإللكرتونيةالفنلندي اخلاص باخلدمات 

  ...2البياناتيف جماالت اإلدارة العمومية مع تأمني حفظ  اإللكرتونيةسرعة احلصول على اخلدمات إىل حتقيق سهولة و 

و يف إطار توجه احلكومات حنو الشكل اإللكرتوين كان عليها التخلص من الشكل الورقي و استغالل 

  –قانون كلينجر : ومة األمريكية بسنها قانونني مهابنص قانوين، و هو ما فعلته احلك تكنولوجيا املعلومات و ذلك

ثل ملصادر تكنولوجيا الذي يقضي بتحسني أداء احلكومة الفديرالية و اإلستخدام األم 1996كوهني يف فيفري 

قانون التخلص نون الثاين فهو لتقنية؛ أما القامكلفة بتوفري اإلحتياجات املختلفة من هذه اهيئة إنشاء  املعلومات و

و الذي يقضي بالتوجه إلستخدام آخر ما وصلت إليه تقنية  21/10/1998 من األعمال الورقية الصادر يف

  .3املعلومات و الشبكات يف اخلدمات املقدمة للمواطنني

 02ذلك على املستوى الدويل يف املادة كالبيانات   ه جاءت محاية برامج احلاسوب و قواعد إىل أن و نشري 

 اإلنرتنتإتفاقية ( ويبللو يف املؤمتر الدبلوماسي  20/12/1996حق املؤلف املربمة  يف  أنبش وبالويمن معاهدة  05و

        األداء أنبش وبالويو كذلك يف معاهدة  ،حقوق التأليف على الشبكة حلماية قانوينو اليت تعترب اإلطار ال) األوىل

  .4املربمة بنفس التاريخ) ةالثاني اإلنرتنتمعاهدة (التسجيل الصويت و 

  الديمقراطية اإللكترونية  -عاشرا

                                                           
  .198: حممد صالح سامل، املرجع السابق، ص 1
2
  .35: ، ص2014للنشر، الرياض،  كاندار العبي ،2ط ،احلكوميةاإللكرتونية التطبيق العملي للتعامالت : فهد بن ناصر العبود، احلكومة الذكية  
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  .180 :املرجع السابق، صعبيد صاحل حسن املخنت،
4
  .120: ، ص 2010األردن،  –عمان للنشر والتوزيع،  الثقافةدار ، 1ط، لكرتونية و حقوق امللكية الفكريةإل، املواقع افاتن حسني حوى 
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و من  ،مينحها احلماية الالزمة قانوينتتطلب تأطري و تنظيم  جند عدة جوانب اإللكرتونيةالدميقراطية  يف إطار

املتعلقة بسري و تنظيم  القواننيتعديل ، لينظم أسلوب التصويت اإللكرتوين اإلنتخابات قانونتعديل : القواننيتلك 

 .غري ذلك إىل،الربملانعمل 

ة قانونيالماية احلحيظى ب أنجيب  اإللكرتونيةكل جمال تطرقه تطبيقات نظام احلكومة   أنو خالصة هذا العنصر 

  .   اإللكرتونيةة ياخلدمات احلكومختتلف بإختالف جماالت تقدمي  قواننيتجلى يف عدة تالالزمة اليت 

العنصر : ناصر مكونة هلا تتمثل يفتقوم على أربع ع اإللكرتونيةاحلكومة و خنلص يف �اية هذا املطلب إىل أن 

العنصر البشري الذي يضم  ،ظمته و خمتلف الشبكاتأناملادي و التقين املتكون من عتاد احلاسوب و ملحقاته و 

اخلدمي الذي  يف حني يتمثل العنصر الثالث يف العنصر ،في احلكومة العاديني و املتخصصنيدين و موظيمجهور املستف

عنصر التشريعي الذي يشمل مجيع ا�االت اليت تقدم الأما العنصر الرابع فهو  ،إتصايلخدمي و ،يضم حمتوى معلومايت

  .وانبمن كل اجل اإللكرتونيةاملعامالت  علىة قانونيذلك إلضفاء احلماية البو ما يرتبط  اإللكرتونيةدمات اخلفيها 

  

  اإللكترونيةتصنيفات الحكومة   :الثانيالمبحث 

حكومة فردية، حكومات  إىلعن احلكومة العادية اليت تصنف  اإللكرتونيةختتلف تصنيفات احلكومة 

ة قانونيحكومة  استبدادية و حكومة  إىلأرستقراطية و حكومة دميقراطية و هذا حسب مصدر السيادة، كما تصنف 

حكومة ملكية و حكومة  إىلفتقسم ) منط احلكم(، أما من حيث الرئيس األعلى للدولة قانونمن حيث خضوعها لل

  .مجهورية

، و حيثيات التصنيف اختالف احليثيات اليت تصنف حسبهافهي ختتلف ب اإللكرتونيةأما تصنيفات احلكومة 

أوال من حيث الطرف املستفيد من اخلدمة و من حيث درجة التفاعل و هاتني احليثيتني اتفق عليهما  :تتمثل يف ههذ

، من حيث النطاق اجلغرايف للخدمات :هي أخرىحيثيات  إىل، و من خالل حبثنا و اجتهادنا توصلنا الفقهاءأغلب 

تصنيفات : مطلبني مها إىل قسمنا هذا املبحث   ،و من حيث درجة الذكاء وسائل اإلتصال املستخدمةمن حيث 

  .كالتايلو ذلك   ثاناملرتبطة باخلدمات كمطلب أول، تصنيفات خمتلفة كمطلب  اإللكرتونيةاحلكومة 

  تصنيفات الحكومة اإللكترونية المرتبطة بالخدمات :المطلب األول

 أو من ع املستفيد منهاو مة من حيث ناملرتبطة باخلدمات على أساس اخلد اإللكرتونيةتنبين تصنيفات احلكومة 

  .فيما يلي تفصيل لذلك وفقا للفروع التالية حيث درجة التفاعل أو من حيث النطاق اجلغرايف الذي تغطيه؛ و

  تصنيف الحكومة اإللكترونية حسب الطرف المستفيد من الخدمة  :الفرع األول
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و هو  ،أو حسب نوع العميل إىل/على أساس من اإللكرتونيةو يسمى هذا التصنيف أيضا بتصنيف احلكومة 

املستفيدين من خدما�ا يقسمون  أنإذ جند  اإللكرتونيةيعتمد على الطرف املتعامل املستفيد من خدمات احلكومة 

و تبعا  ،املؤسسات الالرحبية و، موظفو احلكومة ، املؤسسات احلكومية)القطاع اخلاص(مواطنني، قطاع األعمال : إىل

 اإللكرتونية، احلكومة املواطن إىل اإللكرتونيةاحلكومة : حسب هذا التصنيف هي اإللكرتونيةواع احلكومة أن فإنلذلك 

 إىل اإللكرتونية، احلكومة املوظفني إىل اإللكرتونية، احلكومة احلكومة إىل اإللكرتونية، احلكومة قطاع األعمال إىل

  .املؤسسات الالرحبية

  )G2C( الحكومة اإللكترونية إلى المواطن -أوال

و رضاه و دعمه سعت احلكومات منذ القدم إىل حتسني و تطوير العالقة بينها و بني املواطن لكسب ثقته 

، و كان هذا أحد أهم املربرات و الدوافع اليت تقف وراء ظهور احلكومة اإللكرتونية اليت ترتكز على للنظام احلاكم

عرب مواقعها على شبكة اإلنرتنت و مبختلف وسائل تكنولوجيا املعلومات األخرى و ذلك تلبية  تقدمي خدما�ا

  .املواطنني بكفاءة و جودة و سرعة إلحتياجات

إذن يركز هذا النوع من احلكومة اإللكرتونية أي احلكومة اإللكرتونية إىل املواطن  على عالقة احلكومة باملواطن 

ت اليت و هي تشمل كل التعامال ،واطن  و من املواطن  إىل احلكومةلعالقة من احلكومة إىل امليف كال اإلجتاهني مبعىن ا

، خدمات و القرارات السياسية نذكر منها على سبيل املثال توفري معلومات عن القوانني ،تدخل يف إطار هذه العالقة

، استخراج ات التأمني، جتديد رخص السياقةدمالتعليم اإللكرتوين، خدمات الصحة اإللكرتونية و ما يتعلق �ا من خ

؛ و يقابل ذلك ما يدفعه  اجتاه من احلكومة إىل املواطن، و هذا يصب يفملتعلقة باحلالة املدنية و غريهاخمتلف الوثائق ا

  .احلكومة و هذا يصب يف اجتاه من املواطن إىل...، ضرائب، تسديد الفواتريطن للحكومة من خمالفات مروريةاملوا

  :ما يلي، و من أبرز هذه املربرات ونية له ما يربر وجوده و أمهيتهالنوع من احلكومة اإللكرت  هذا

  ،أي حكم الشعب لنفسه قراطية مبعناها احلقيقيالرغبة يف حتقيق الدمي - 

  .يطهاتبس حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطن و - 

  :أمههايشرتط يف اخلدمات اليت توفرها احلكومة للمواطن عدة شروط  هذا و

 تكون خدمات حيوية ذات صلة وثيقة باملواطنني حبيث تقدم حلوال فعلية  للمشاكل القائمة حىت يشعر املواطن أن- 

  .اإللكرتونيةاح مشروع احلكومة جنإفاعليته ما جيعله يساهم يف  مهيته وأمدى  و 1بالتحول يف منط تقدمي اخلدمات

  ،الثقافية مستويا�م العلمية ومع  متناسبة تكون خمتارة وفقا لالحتياجات املتباينة للمواطنني و أن - 

                                                           
 
1

  .85: عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص إميان
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و تبعا للطرف املستفيد أ) ةقانونيخدمات شخصية، تعليمية، صحية، (تكون مصنفة تبعا لنوع اخلدمة العامة  أن - 

  ،..)باملدارس، خدمات التوظيف لتحاقإلخدمات ا مني الصحي،أخدمات الت(من اخلدمة 

  :لكرتونيا للمواطنني جبملة من املميزات هيإكما تتميز اخلدمات احلكومية املقدمة 

من اخلدمات على درجات اإلستفادة ألكرتوين ليحقق إلخدمات ذاتية تعتمد على كفاءة املواطن وخربته يف التعامل ا- 

  .املقدمة

على جودة تأثري مؤديها، وبذلك ينعدم دور مقدم اخلدمة يف الفصال هذه اخلدمات عن شخصية وقدرات نإ - 

  .حيل حملها قوة الشبكة اخلدمات املقدمة و

       لكرتوين بدل التفاعل الشخصي بني طالب اخلدمةإلااملوقع  بني طالب اخلدمة واخلط وجود تفاعل آيل على - 

  .مقدمها و

املناسبني للحصول على اخلدمة وفقا الحتياجاته دون  كانيف هذه اخلدمات املواطن هو الذي حيدد الوقت وامل - 

  .يةكانامل و نيةزمالالتقيد باحلدود 

ي ألكرتونيا لذا تقوم بعض املواقع باستطالع ر إجتاه اخلدمات املقدمة هلم فعال املواطنني أردود قياس صعوبة - 

  .عليها احلصولجراءات إ كفاءة اخلدمات املقدمة وى  ا حول تصميم املوقع، مدئهعمال

  .1اإللكرتونيةمام كافة املواطنني يف احلصول على اخلدمات أتكافؤ الفرص  املساواة و العدالة و- 

درجاته ختتلف حبسب مراحل تطور تنفيذ  فإن اإللكرتونيةبالنسبة لتفاعل املواطنني مع خدمات احلكومة  و

جراءات إوىل يف اجتاه واحد يتم فيه نشر املعلومات عن ألتفاعل يف مرحلة ا حبيث يكون اإللكرتونيةمشروع احلكومة 

تاحة إية يكون التفاعل يف اجتاهني حبيث يتم ثانيف مرحلة  و غريها، تكلفتها و احلصول على اخلدمات احلكومية و

 يتم يف هذه من طرف املواطنني طاليب اخلدمة وملؤها لطلبات احلصول على اخلدمة اليت يتم  اإللكرتونيةالنماذج 

كد من سالمة التوقيع ألتا و الكرتونيإمراجعتها  لكرتونية وإاملواطنون يف ملفات يرسلها املرحلة حفظ املعلومات اليت 

 , HTML"تطبيقات  و وتوكوالت نقل امللفاتصحته ليتم نقل هذه امللفات عن طريق بر  لكرتوين واإل

XML,XSL*"2،  كاملة مبا يف ذلك دفع مقابل هذه املعامالت اإللكرتونيةجراء املعامالت إخرية يتم أيف مرحلة مث

املوجهة  اإللكرتونيةيف هذه املرحلة باحلكومة  اإللكرتونيةتعرف احلكومة  لكرتوين وإلعن طريق وسائل الدفع ا

  . 3باخلدمات

                                                           
1
  .83-82: ص ، صاحلكومة اإللكرتونية بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
 *HTML وXML املختلفة املنشأ لتسهيل عمليات املعاجلة  و تقليل عملية اإلدخال  اإلنرتنتعلى شبكة  اإللكرتونيةظمة ناأل بيانات التقنيات الربجمية لتسهيل تبادل  أوائلمن " هي

  .148 :املرجع السابق، ص عبيد صاحل حسن املخنت، ظرأنملزيد من التفصيل ". للبياناتاملتكرر 
2
 .145: ، صتخطيط  و التنفيذ، املرجع السابقبني ال اإللكرتونية، احلكومة فهد بن ناصر العبود 
3
  .83: ص ،احلكومة اإللكرتونية بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق ،مطرم عبد الفتاح عصا 
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ها أبرز لخص جيابيات يستفيد منها املواطن تتإاملواطن عدة  إىل اإللكرتونيةذلك جند لنوع احلكومة  إىل جانب 

  :فيما يلي

 ،جود�ا داء اخلدمات املوجهة للمواطنني وأسرعة  - 

 ،مكان معني للحصول على اخلدمة اليت يرغب فيها عدم تقيد املواطن بزمن معني و - 

 ،املواطن و رشاوى للحصول على خدما�م لعدم وجود عالقة مباشرة بني املوظفللاملواطنني  دفع نسبة خفض - 

 ،ا للحصول على اخلدمةراحة املواطن من الطوابري الطويلة اليت كان يقف فيها لساعات إنتظار  - 

 ،ختلص املواطن من عناء التنقل للمؤسسات العمومية - 

 ،اغريه توفري املواطن للمبالغ اليت ينفقها للحصول على اخلدمة املرغوبة كمصاريف التنقل و - 

اليت نذكر منها  ين منها يف ظل احلكومة التقليدية واقراطية الفاسدة اليت كان يعختلص املواطن من املعامالت البريو  - 

من مرة  كثرو مراجعة املؤسسة العمومية ألأوراق من امللف الذي يودعه لدى مؤسسة ما أحذف : على سبيل املثال

  .غريها للحصول على خدمة ميكنه احلصول عليها من مرة واحدة و

  :أمههامعوقات  هلذا النوع عقبات و أنجند  أخرىمن ناحية  جيابيات، واإلهذا عن 

 ،املواطنون خاصة كبار السن منهمأغلب ين منها امية اإللكرتونية اليت يعاأل - 

 ،مات لدى الكثري من املواطننيعدم توافر وسائل تكنولوجيا املعلو  - 

 ،منها اجلزائر العامل الثالث ودول أغلب هذا جنده يف  املتكرر هلا ونقطاع مشكلة ضعف شبكة اإلنرتنت واإل - 

 ،عدم ثقتهم خبدما�ا و التوجه حنو احلكومة اإللكرتونية أمهيةعدم وعي الكثري من املواطنني ب - 

 ،لكرتوين للمؤسسة احلكوميةإلصعوبة الدخول للموقع ا - 

 ،لكرتوين يف الكثري من الدول خاصة دول العامل الثالثإلعدم توافر وسائل الدفع ا - 

و يستفيدون أ عماهلمأداء ألئك الذين كانوا يقبضون رشاوى مقابل أو خاصة  ريلتغيلاملصاحل صحاب مقاومة أ - 

  .أخرىغراض ألمن مناصبهم 

قد حددت عدة شروط  ، واملواطن املتبادلة بني احلكومة و للمواطن تركز على العالقة اإللكرتونيةاحلكومة  إذن

املواطن يتم على درجات ختتلف  التفاعل بني احلكومة و أنما كجيب توافرها يف اخلدمات احلكومية املوجهة للمواطن،  

جياب على املواطن، كما إل، فضال عن ذلك ينعكس هذا النوع بااإللكرتونيةباختالف مراحل تطبيق مشروع احلكومة 

  .بات اليت تعيقهالعق هناك العديد من العوائق و أن

  )G2B( عمالالحكومة اإللكترونية لأل -ثانيا
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اليت  و) القطاع اخلاص( األعمالقطاع  يركز على العالقة بني احلكومة و اإللكرتونيةاحلكومة  هذا النوع من

هذه العالقة من خالل التعاون املتبادل مع القطاع  تفعيللجاءت  اإللكرتونيةاحلكومة  حيث إن  تعترب عالقة تكامل، 

  : الذي تتجلى مظاهره يف و اإللكرتونيةطار احلكومة إاخلاص يف 

ا تقليل العبء عن أ�من ش..) ، قرارت،قوانني( للقطاع اخلاص من معلومات هامة  اإللكرتونيةما توفره احلكومة  - 

         لكرتوينإلاظمة الشراء أنتوفري : مثل خرىاأل اإللكرتونيةكذلك خمتلف اخلدمات  تساهم يف تطويره و و هذا القطاع

كرتوين إلعمال، فتح سوق جراءات تسجيل األإشفافية  ، سرعة و1اإللكرتونيةجراءا�ا إ و اإللكرتونيةقصات ااملن و

تاحة معلومات عن إالتصدير،  سترياد وستثمار، تسهيل عمليات اإلإلاحة املعلومات عن فرص اإتملشرتيات احلكومة، 

التجارة، تسهيل احلصول على  و شطة حتفيز الصناعةأنالقرارات اليت �م مؤسسات القطاع اخلاص،  و القواننيخمتلف 

سيس الشركات اجلديدة، تسهيل تأتسهيل عمليات  ،2لكرتوينالتسويق اإل واملعامالت البنكية واإلمتياز  الرتاخيص و

 .الصناعات عمال وتساهم يف خلق بيئة مناسبة لنمو األ اإللكرتونيةاحلكومة  فإنبالتايل  و ،تتبعها و شكاوىرفع ال

طار الصفقات العمومية، كما إشغال يف أ خدمات و من سلع و ا يوفره القطاع اخلاص للحكومة اإللكرتونيةم - 

ليها، إ تزويدها باخلرباء املختصني لينقلوا خرب�م و اإللكرتونيةاح مشروع احلكومة إجنيساهم القطاع اخلاص خبربته يف 

  .اإللكرتونيةخمتلف الشبكات الالزمة لعمل احلكومة  توفري وسائل تكنولوجيا املعلومات و

 اليت توفر الكثري من املعلومات املهمة للشركات بعمان الصناعة غرفة التجارة وبوابة مثلة هذا النوع أمن و 

  .نال جتارية يف سلطنة عماعمأقامة إتلك اليت ترغب يف  املوجودة و

ي عن طريق أطريقة تفاعلها مع املواطنني بنفس القطاع اخلاص  و اإللكرتونيةيتم التفاعل بني احلكومة 

  . HTML ،XML ،XSL: بروتوكوالت نقل امللفات مثل

ففي مرحلة  اإللكرتونيةحسب كل مرحلة من مراحل تنفيذ مشروع احلكومة بينهماكما ختتلف درجة التفاعل 

          اح املشروع خبربتهجنإه يساهم يف أن إذ ،يف هذه املرحلة هاماالقطاع اخلاص يلعب دورا  أنالتخطيط للمشروع جند 

التحتية املعلوماتية  يوفر مستلزمات بناء البينة حيثشبكات االتصال  خدماته املتعددة يف جمال تقنية املعلومات و و

موظفي املؤسسات احلكومية يف جمال  و التكوين لفائدة املواطنني يساهم يف محالت التوعية و و للحكومة اإللكرتونية

ون املستفيد من خدمات القطاع اخلاص يك أنجند باقي املراحل ما يف أ ؛غري ذلك من اخلدمات تقنية املعلومات و

  .ة للتطورات التقنيةكبحدث التقنيات ليجعلها موا أهلا ب ايف نفس الوقت مزود و كومة اإللكرتونيةاحل

                                                           
1
  .86 :ص،احلكومة اإللكرتونية بني النظرية و التطبيق، املرجع السابق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
2
  .85 :، صإميان عبد احملسن زكي، املرجع السابق 
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جياب على هذه العالقة تنعكس باإل أنالقطاع اخلاص  و اإللكرتونيةجيابيات التعاون بني احلكومة إمن  و

 ،ساسها التكاملأ، فهذه العالقة اإلقتصادتطور  الوطين حبيث كلما فعلت هذه العالقة بينهما كلما منا و اإلقتصاد

  .اخل..احلكومي نفاقتقليل اإل ، وستثمار، منو التجارة اإللكرتونيةنظرا ملا خيلقه هذا التكامل من تشجيع لإل

 إىل نتقالاملتوسطة احلجم على اإل عمال خاصة الصغرية وه يساعد مؤسسات األأنيضا أجيابياته إمن  أنكما 

ثر أاملتعلقة ب) Deboro )2005شارت دراسة أطار يف هذا اإل و ،املتطلبات اخلدمات والشبكة للحصول على 

رتباط إوجود عالقة  إىل على رحبية هذه املنظمات ت صغرية احلجم خلدمات احلكومة اإللكرتونيةاستخدام املنظما

من رحبيتها نظرا ملا توفره احلكومة  احلكومية و املنظمات يف استخدام اخلدمات اإللكرتونية طردية بني توسع هذه

  دائها السوقي مما يزيد من براعتها أاليت تعترب مرشدا للمنظمات الصغرية يف  و اإلنرتنتمعلومات اقتصادية على شبكة 

  

  .1رحبية هذه املنظمات و بني اخلدمات احلكومية اإللكرتونيةطا ييف تسويق منتجا�ا باعتبارها متغريا وس

من كال تتعدد حمفزا�ا  و اخلاص يف ظل احلكومة اإللكرتونيةمن مربرات تفعيل العالقة بني القطاعني العام و  إن

  : الطرفني فمنها

ع اخلاص لتجسيد التعاون مع القطا  إىلمن بني مربرات جلوء احلكومات  نإحيث : بالنسبة للحكومة اإللكرتونية - 

هلا  أخرىجماالت  تقنيات املعلومات و ناالعالية هلذا القطاع يف ميد هو اخلربة الطويلة و مشروع احلكومة اإللكرتونية

دخلت هذه التقنيات ألكرتوين، فقد ، التكوين اإلاإللكرتونيةدارة عالقة باحلكومة اإللكرتونية كالتجارة اإللكرتونية، اإل

        ا�االت هخبرية يف هذ متمرنة و كفاءات متخصصة وكسبه كذلك  أ كسبه خربة فيها وأمنذ زمن هلذا القطاع مما 

  .اإلستفادة منها يف مشروع احلكومة اإللكرتونية القطاع العام و إىلنقلها  تصدير هذه اخلربة و هلا القدرة على و

اسب لكرتوين الشريك املني اإلأحلكومة ذات التوجه اجلديد يرى يف االقطاع اخلاص ف: بالنسبة للقطاع اخلاص - 

ذ إتقنية املعلومات،  ستثمار خاصة يف جمال اإلتصاالت ولإل هاما ميدانا حتقيق رحبيته و و اإللكرتونيةجتارته  نعاشإل

       تصال عن بعد خمتلف شبكات اإل بنية حتتية معلوماتية قائمة على إىلحيتاج لتنفيذه  مشروع احلكومة اإللكرتونية أن

املعامالت  و جراءاتبساطة اإل سهولة و أنهو ما يوفره القطاع اخلاص، كما  احلديثة وخمتلف وسائل التكنولوجيا  و

افع تعزز كلها دو   اإللكرتونيةغريها من اخلدمات  سرعة احلصول على الرتاخيص و و اإللكرتونيةاليت تتيحها احلكومة 

  .القطاع اخلاص و التعاون بني احلكومة اإللكرتونية

                                                           
1
  .86 :، صاملرجع السابقإميان عبد احملسن زكي،  



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

79 

التكامل بني  عمال تركز على عالقة التعاون ولقطاع األ اإللكرتونيةاحلكومة  العنصر أنخالصة هذا  إذن

من خدمات  اإللكرتونيةالقطاع اخلاص، حبيث يتجلى ذلك يف عدة مظاهر تتلخص فيما توفره احلكومة  احلكومة و

على  رحبيتها وستثمار وتساعد كذلك على رفع هامش لإل مةاملالئ لبيئةتوفر هلم ا عمال وتسهل عمل مؤسسات األ

تقنيات  نايف مقابل ذلك يوفر القطاع اخلاص للحكومة عدة خدمات مبا فيها خربته يف ميد التوسع يف نشاطها، و

توفري مستلزمات بناء البنية التحتية  إىل جانب ،..غريها و دارة اإللكرتونيةإلا و اإللكرتونيةالتجارة  املعلومات و

هلذا التعاون عدة مربرات تسهم  حدث التقنيات املتطورة، وألتزويدها ب لكرتونيةكذا مرافقة احلكومة اإل للمعلومات و

 جياب على اإلقتصادنعكس باإليهذا التعاون  أنكما   ،و من طرف القطاع اخلاصأحلكومة سواء من طرف ايف تعزيزه 

احلكومة  و التفاعل بني القطاع اخلاص أنوجدنا  عالوة على ذلك، ...املتوسطة املنظمات الصغرية و الوطين و

  .هاخيتلف باختالف مراحل تنفيذ مشروع اإللكرتونية

  )G2G(  الحكومة اإللكترونية للحكومة -اثالث

  يرتكز على العالقة القائمة بني الدوائر واملؤسسات احلكومية املركزية واحمللية،  هذا النوع من احلكومة اإللكرتونية

هو  ، و1داريةة متكاملة على كافة املستويات اإلعمال بصور داء األألالتنسيق بني هذه األجهزة  إىلهو يهدف  و

التعامالت احلكومية اليت تتضمن أكثر  و استهدافه لدمج و توحيد اخلدمات و اإلجراءات يثمن حتعقيدا  كثراأل

: وابة الواليات املتحدة األمريكيةو من أمثلة هذا النوع ب ،مية مبختلف ختصصا�ا و برجميا�امن مؤسسة حكو 

www.usa.gov .  

  :ما يلي إىلدوافع الرتكيز على هذه العالقة  تعود مربرات و و

صبح يعرقل السري احلسن ملرافق خطري أتفشيها يف املؤسسات احلكومية بشكل  لظاهرة الفساد و طريشار اخلنتاال - 

 ،التنمية مساعي كليكبح  يرهق كاهلها ماليا، كما  الدولة و

 ،داريةجراءات اإلتعقيد اإل بطء و - 

 ،احلكومي نفاقكثرة اإل - 

 ،مؤسسا�ا داء احلكومة وأتذمرهم من  عدم ثقة املواطنني و - 

النتائج احملققة من ذلك خاصة على مستوى اإلدارات  جناح العديد من الدول يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية و - 

 ،اإلستفادة من التطور التكنولوجيرغبة احلكومات يف  العمومية و

 ،الضرورية فقط الصحيحة و الرغبة يف تكوين بنك من املعلومات الدقيقة و - 

 ،داريةحتقيق سرعة املراسالت اإل تيسري التعامل بني املؤسسات احلكومية و الرغبة يف تسهيل و - 

 ،عمال موظفي املرافق العموميةأعلى فعالة الرغبة يف حتقيق رقابة  - 

                                                           
1
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  .جراءات يف كافة املؤسسات احلكوميةالرغبة يف توحيد اإل - 

          شبكة األنرتانت: واع هيأن ةاحلكومية جند ثالثكات اليت تستخدم يف الربط بني األجهزة واع الشبأنعن  و

هي تسمح فقط ملوظفي املؤسسة  هلا شروطها، و اليت ختص كل مؤسسة حكومية و و الشبكة الداخلية وأ

        ،املعنية اإلكسرتانت و هي تسمح لباقي املؤسسات احلكومية بالتواصل مع املؤسسة احلكومية شبكة ،باستخدامها

  .من جهة حكومية أكثراليت تستخدم لتحقيق التكامل يف اخلدمات اليت تشرتك فيها  شبكة اإلنرتنت و

          القوانني املعلومات عن اللوائح و والبيانات  احلكومية تبادل األجهزة مثلة املعامالت املتبادلة بني أمن ن إ

معدات من قطاعات حكومية  وأجهزة  شطة التجارية كبيعن، األ1عمالداء األأ واملتبعة جراءات اإل العمل و ظمن و

الربامج  دارية، وضع السياسات واملعلومات املتعلقة بالقرارات اإل والبيانات تبادل  و ، تبادل املراسالت2أخرى إىل

  .اخل...املتعلقة باملشاريع التنموية

جيابيات املسجلة على خمتلف العديد من اإل اإللكرتونيةهلذا النوع من احلكومة  أنفضال عن ذلك جند 

  :أمهها املستويات و

و غريها نظرا لتوفر أزمة اقتصادية أو أبسبب كوارث طبيعية  كانت زمة سواءأي أستجابة يف حال وقوع سرعة اإل - 

  ،بنوك معلومات دقيقة

 و املركزي مما ينعكسأعلى املستوى احمللي  املؤسسات احلكومية سواء و بني اإلدارات التنسيق وحتقيق التكامل  - 

  ،جيابا على عملهاإ

  ،3كانامل و زمانجتاوز عقبات ال املستجدات و مسايرة التغريات و - 

  ،املواطنني احلكومية و اإلدارات ةتوطيد عالق - 

  ،بني اجلهات احلكوميةالتشابك  زدواجية وتقليل اإل، دارياهلرم اإل دارية واختصار املستويات اإل - 

 اإللكرتونيةثبت نظام احلكومة أموال الدولة حيث أعلى صرف  داري ويق رقابة فعالة على سري العمل اإلحتق - 

  ،ته يف هذا ا�ال يف عدة دولكفاء

دارية بني كل مؤسسا�ا جراءات اإلتوحيد اإل إىل اإللكرتونيةتوصلت الكثري من الدول اليت طبقت احلكومة  - 

  ،العمومية

كما   كذلك و اإلداراتمدروسة يساهم فيها التنسيق بني  صحيحة وأسس وضع خمتلف املشاريع احلكومية على  - 

  ،ذكرنا توافر بنوك املعلومات

                                                           
1
  .86: ص املرجع،نفس  
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العقبات  و جتنب املشاكلحتاول ستشرافية املرتفعة حبيث تصبح مينح احلكومة ميزة القدرة اإلهذا النوع من احلكومة  - 

  ،حلول هلا بعد وقوعها إجيادقبل وقوعها بدل 

  ،العمومية اإلدارات زدحام داخل املكاتب واإل ويلة والقضاء على الطوابري الط - 

  ،1الضريبية و غري الضريبيةو زيادة اإليرادات ، توفري سيطرة أفضل على اإلنفاق - 

  .يسر و بني اجلهات احلكومية نظرا للخدمات املتبادلة بسهولة ستمرالتعاون امل حتقيق التقارب و - 

  : ه قد توجد عوائق تعيق حتقيقها نذكر منهاأنال إجيابيات لكن رغم هذه اإل

  ،و املايلأداري اإلانب من اجل عليهم سواءرا للرقابة اليت تفرض نظ )رؤوس الفساد( صحاب املصاحل للتغيريأمقاومة  - 

من أاحلكومية مما يهدد بكشف معلومات سرية خمزنة قد متس ب اإللكرتونيةخرتاق للمواقع اإل خماطر القرصنة و - 

  ،استقرارها الدولة و

البعض  ببعضها كز على عالقة املؤسسات احلكوميةاحلكومة تر  إىل احلكومة اإللكرتونية إىل أن صلخنخري يف األ

استعمل يف ذلك  قد ارتبطت هذه العالقة بعدة مربرات لتحسينها، و التكامل بينها، و جل حتقيق التنسيق وأمن 

نعكس تطوير هذه اقد  ، و)رتنتإن(العاملية  و) إكسرتانت(اخلارجية ، )أنرتانت( الداخلية: اتواع من الشبكأن ثالثة

  .عيق هذا التطورت د بعض العراقيل قدوجتك جياب على هذه املؤسسات لكن رغم ذلالعالقة باإل

  )G2E( للموظفين اإللكترونيةالحكومة  -ارابع

الكفاءة  حتسني الداخلية و هذا النوع يركز على العالقات داخل احلكومة بني املوظفني لتنسيق العمليات

احلكومية لتوفري املعلومات املهمة يتم استغالل الشبكة الداخلية يف املؤسسات  عادة ما ،2الداخلية للعمليات التجارية

 بتسيري املوارد البشرية داخل اإلدارات كل ما يتعلق ا تركز على شؤون املوظفني وأ�خر آمبعىن  و 3للموظفني

فضل أساليب أوضع  داء العاملني وأالعمومية من خالل حتسني  ةدار اإلدف حتقيق الفاعلية يف �ذلك  العمومية، و

  .عمالداء األأل

  :املوجهة لفائدة املوظف ما يلي اإللكرتونيةبني اخلدمات احلكومية  من و 

 ،يداع طلبات احلصول على العطلإخدمات  - 

 ،األداءطالع على تقارير اإل - 

 ،لكرتوينالتدريب اإل - 

 ،املختلفة قسامخطط لأل جتماعات وجازات، تقارير اإلن الراتب واإلعتوفري معلومات  - 

                                                           
1
Subhash Bhatnagar, op.cit , Unlocking e-government potentiel concepts, cases and partical in sights, first published 

, sage publications India, India, 2009, p: 80. 
2
Jon.P.Gant, op.cit, p : 18. 
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يف البت  لكرتونيا،إنتائج التوظيف  إعالنلكرتوين، اإل سجيلكالت: لكرتوينإلاخلدمات املتعلقة بالتوظيف ا - 

 ، ...لكرتونياإطلبات التوظيف 

 ،التظلماتاخلدمات املتعلقة برفع  - 

 ،تطوير نظام احلوافز - 

 .توقيت العمل حيية يف العمل فهو غري ملتزم مبكان وأر ح نظام احلكومة اإللكرتونية للموظف نمي - 

متكاملة بيانات يعتمد تقدمي هذه اخلدمات املوجهة لصاحل موظفي املؤسسات احلكومية على وجود قواعد  و

دارة اليت يعمل �ا وكل اإل القسم و ،1جتماعيةالسن، املؤهل، الوظيفة، الدرجة، احلالة اإل: تشملعن هؤالء املوظفني 

  .ما يتعلق باملسار الوظيفي للموظفني

وفيما ،على احلكومةي على املوظفني و أجيابيات هذه العالقة فتتجسد مظاهرها على كال طريف العالقة إما عن أ

  .يلي تفصيل لذلك

 امؤسسا� لصاحل احلكومة و اإللكرتونيةعن تطبيق احلكومة مرتتب جيايب إمر أهم أ إن :االجيابيات بالنسبة للحكومة- 

 أن نفضال ع ،خلق تنافسية بني املؤسسات احلكومية عماهلم ودائهم ألأحتسني  موظفيها، و إنتاجيةهو زيادة 

تتيحه  يف معرفة املوظفني املقصرين يف وظائفهم من خالل ما تفيد من هذا النوع من احلكومة اإللكرتونيةاحلكومة تس

               الغيابات (صراف املوظفني نا من برامج معلوماتية تسمح بتسجيل حضور وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

 أن هذا جند إىل جانب  ،بالتايل تكون هناك رقابة عليهم لكرتونيا وإ ية استدعائهممكانإ ، و)اخلروج خرات وأالت و

  .تنفق على ذلك كانتبالتايل توفري نفقات كثرية   غريها و ية استهالك الورق ومقل مما يقلل من كخطاء البشرية تاأل

  :2تتمثل يف: ابيات بالنسبة للموظفنيجياإل- 

  ،بداعاإل بتكار وشجيعهم على اإلت رحيية املوظفني يف عملهم وأزيادة -   

يف الكثري من الدول مما جيعل املوظف يعمل  اإللكرتونية يف ظل احلكومة اإللكرتونيةو النقالة أاملكاتب  إىلالتحول -   

  ،اليدوي املعتمد على الورقالتخلص من العمل  العمل و مكان رحيية فهو غري ملتزم بتوقيت وأ يف

   ،القضاء على الروتني يف العمل -   

تعرض  إىل جانب يتطلبه من املوظف من وقت طويل للبحث فيه  كان ما رشيف الورقي ومن األ التخلص -   

  ،املوظفني للعديد من األمراض كاحلساسية

صدار القرار يف حال توفر القدر الكايف من املعلومات املتعلقة به إمنح املوظفني ذوي املستويات املتوسطة سلطة  -   

  .لديهم
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هي  و من ذلكللسلبيات نصيب  فإنعلى املوظفني  اإللكرتونيةاحلكومة تأثري جيابيات حظ من كما لإل و

  :تتلخص فيما يلي

ال حيتاج  اإللكرتونيةنظام احلكومة  حيث إن  ية تسريح العديد من املوظفني العاملني باملؤسسات احلكومية مكانإ - 

  ،مؤهلني معلوماتيا للكثري من املوظفني بل فقط لعدد حمدود يتضمن موظفني متخصصني و

مل تتوفر  ما.. ،ضعف البصر ،ناتصيب املوظفني كالسرط أناحملتمل  استخدام احلاسوب و ناملرتتبة ع األمراض - 

 .وسائل وقائية من ذلك

مقاومة املوظفني للتغيري : هذه العوائق هي أبرز ، ويعيق قيامه ما اإللكرتونيةهلذا النوع من احلكومة  أنكما 

ولئك أ وا يقبضون رشاوى مثال وكانم  أ�ي أوا مستفيدين من االتصال املباشر باملواطنني كانولئك الذين  أخاصة 

الرد على  راستمراكالعمل دون توقف  ر من استمراو التخوف أمناصبهم يف ظل النظام اجلديد  فقدانالذين خيشون 

بتكنولوجيا اإلملام  تتباين مستويا�م يف حبيثني ظفمن املو  كثريعند   اإللكرتونيةاألمية ، اإللكرتوينرسائل الربيد 

  ...اإلتصاالت  املعلومات و

  :باملوظفني اختاذ التدابري التالية اإللكرتونيةهذه العوائق على عالقة احلكومة تأثري لذلك جيب لتجنب 

 ،تطبيقه لتجنب مقاومتهم إثراليت تنعكس عليهم  زاياامل و لكرتوينالشكل اإل إىلالتحول  أمهيةبتوعية املوظفني  - 

   جل متكينهم من هذه التكنولوجيا أدراج برامج تدريبية دورية لفائدة املوظفني يف جمال تكنولوجيا املعلومات من إ - 

 .مساير�م لتطورا�ا و

 .أكثرجل اهتمام املوظفني أمكافآت من  ظمة حوافز وأن تقدير و ظمة تقييم وأنوضع - 

كون التعامالت   كسرتانتاإل  و األنرتانتشبكة : املستعملة يف هذا النوع هي واع الشبكاتإىل أن عودة و

  .تعىن بتسيري املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية و داخلية

املوظفني ترتكز على عالقة احلكومة  إىل اإللكرتونيةخري خالصة هذا العنصر تتجسد يف كون احلكومة األيف  و

العمومية من خالل  اإلداراتجل حتقيق الفاعلية يف أللموارد البشرية من  لكرتوينمبوظفيها فهي تتعلق بالتسيري اإل

لكرتونية للموظفني مما يضفي إعدة خدمات  رتونيةاإللكحيث تقدم احلكومة ، فضلأيب سالأاء املوظفني بأدحتسني 

، لكن قد ينعكس هذا النظام سلبا اهنيجتيف كال اإل جيابيات على عالقة احلكومة مبوظفيها واإل و زاياالعديد من امل

  .ية تسرحيهممكانإو أ بأمراضصابة املوظفني إعلى املوظفني نظرا للسلبيات املنجرة عنه ك

  الحكومة اإللكترونية إلى المؤسسات الالربحية -خامسا
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رباح مالية فهي أحتقيق  إىليقصد باملؤسسات الالرحبية تلك املؤسسات اليت ال �دف من خالل نشاطا�ا 

و ثقايف مثل أ حزاب السياسيةو سياسي مثل األاجلمعيات أ مثلقد يكون نشاطها اجتماعي  1مؤسسات غري جتارية 

  .النوادي الثقافية دور الشباب و

هذه املؤسسات من  عالقة بني احلكومة ولاملؤسسات الالرحبية على ا إىل اإللكرتونيةعليه ترتكز احلكومة  و

 حيث إن  التفاعل يف هذه العالقة متبادل و ،يف الوضع السياسي للدولة جل تفعيل دور هذه املؤسسات يف ا�تمع وأ

يف  هاماخرية تلعب دورا هذه األ هلذه املؤسسات، يف حني اإللكرتونيةتوفر العديد من اخلدمات  اإللكرتونيةاحلكومة 

  .فيما يلي تفصيل لذلك و ؛احهاإجن

  :تتمثل يف :الموجهة للمؤسسات الالربحية اإللكترونيةخدمات الحكومة  -أ

  ،توفري خمتلف املعلومات اليت �م هذه املؤسسات - 

  ،لكرتونياإسيس من خالل جعلها تتم أجراءات التإتسهيل  - 

  ،نشاط هذه املؤسسات اليت تسهل عمل و اإللكرتونيةتقدمي خمتلف اخلدمات  - 

  ،اإلنتخابيةيتعلق حبمال�ا  كذا نشر كل ما براجمها، و نشاطا�ا و حزاب السياسية وعمال األأنشر جداول  - 

 .اإللكرتونيةذه املؤسسات على بوابة احلكومة توفري خمتلف الروابط املتعلقة � - 

  :يربز هذا الدور من خالل :جاح الحكومة اإللكترونيةنإات الالربحية في دور المؤسس -ب

  ،النوادي اليت تساهم فيها اجلمعيات و و لكرتوين للحكومةالتحول للشكل اإل أمهيةب محالت التوعية - 

اليت تقوم �ا  احلد من استفحاله يف ا�تمع و لكرتوين وجرام اإلمحالت التوعية املوجهة للحد من خماطر اإل - 

  ،الشباب دور النوادي الثقافية و اجلمعيات و

  ،كيفية استغالهلا تكوينية لفائدة املواطنني على وسائل تكنولوجيا املعلومات و تسطري برامج تدريبية و - 

 .يف احلياة السياسيةحزاب السياسية يف تفعيل املشاركة الشعبية ألمسامهة ا - 

 بالتايل هذا التفاعل خر، وجتاهني كل طرف فيها يؤثر على اآلهذه العالقة التفاعلية اليت تكون يف كال اإل إذن

بالنسبة للمؤسسات الالرحبية هي التعريف �ذه املؤسسات لدى  زاياهذه امل أبرز جياب على كال الطرفني وينعكس باإل

يف مقابل  حزاب السياسية منها، ونشاطا�ا خاصة األ اطالعهم على براجمها و معها واتساع اشرتاكهم  طنني وااملو 

  .اإللكرتونيةاح مشروع احلكومة جنإذلك تساهم هذه املؤسسات يف 

ي حسب الطرف املستفيد من أل يحسب نوع العم اإللكرتونيةاحلكومة  إىل أن خر هذا الفرع خنلص آيف  و

االعمال، احلكومة  إىل اإللكرتونيةاملواطن، احلكومة  إىل اإللكرتونيةاحلكومة : واع هيأن إىل مخسةاخلدمة تنقسم 
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يف كل  املؤسسات الالرحبية، و إىل اإللكرتونيةاحلكومة  و املوظفني إىل اإللكرتونيةاحلكومة  احلكومة، إىل اإللكرتونية

يعتمد  تعيق قيامها، و بعض العوائق اليت،كما مثة طراف العالقةأجيابيات وسلبيات تنعكس على إللعالقة  أننوع جند 

  .و غري جمتمعةأ سوءا جمتمعة  اإلنرتنت و كسرتانتاإل ، األنرتانت :هي واع من الشبكاتأن ةواع على ثالثألنيف هذه ا

  تصنيف الحكومة اإللكترونية حسب النطاق الجغرافي للخدمات :الفرع الثاني

حسب النطاق اجلغرايف للخدمات هو معيار احليز  اإللكرتونيةاملعيار الذي يعتمد عليه يف تصنيف احلكومة  إن

 اإللكرتونيةخدمات احلكومة  هتغطي ليه وإتصل  أنكن و ميفيه  اإللكرتونيةاجلغرايف الذي يتم تطبيق نظام احلكومة 

احلكومة تنقسم  و ،ومؤسسا�ا احلكومية اليت تقع �ااملقدمة خاصة بعمالء تلك املنطقة  اإللكرتونيةفاخلدمات 

احلكومة  للدولة و اإللكرتونيةاحمللية، احلكومة  اإللكرتونيةاحلكومة : هي واعإىل أن حسب هذا التصنيف  اإللكرتونية

  :واع يكون كالتايلنتفصيل هذه األ ية وقليماإللكرتونية اإل

  

  الحكومة اإللكترونية المحلية -أوال

        داء وظائفهاأيف  لكرتوينإلالشكل ا إىلاحمللية  هي حتول اإلدارات و ،ةلكرتونيإلدارة ايصفها باإل هناك من

    لدعم  اإللكرتونيةاستخدام تكنولوجيا املعلومات املبنية على شبكة املواقع " :اأ�احمللية ب اإللكرتونيةتعرف احلكومة و 

           عمال تقدمي اخلدمة لقطاع األ إىلضافة إتعزيز حصول املواطنني على اخلدمات اليت تقدمها احلكومة احمللية،  و

  1".املساواة مبا حيقق العدالة و كفاءة عالية و الدوائر احلكومية املختلفة بشفافية و و

       حكومة  (أطيافه كامل بني الت حقيقية مع ا�تمع من خالل التنسيق وشراكة حتقيق  " :كما تعين

لتحقيق التالحم بني فئات ا�تمع احمللي ) ...جمتمع مدين، هيئات اجتماعية مركزية، حكومة حملية، قطاع خاص،

  . 2" عود على املواطن بالرفاهيةي هداف التنمية وأاملختلفة مما حيقق 

الدول اليت أغلب حيث إن  للدولة  اإللكرتونيةالنموذج التجرييب للحكومة  و األساسيةيعترب هذا النوع النواة  و

و احملافظات كتجربة منوذجية أ الوالياتحدى إقد قامت بتجريب النظام يف  اإللكرتونيةجنحت يف تطبيق احلكومة 

  :ما يليملعرفة 

  ،اإللكرتونيةمدى استجابة العمالء خلدمات احلكومة  - 

  ،مام جناح املشروعأ االعقبات اليت قد تقف عائق معرفة النقائص و - 

  ،الرتويج للمشروع - 
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  ...حماولة التخفيف من حد�ا، الوقوف على سلبيات املشروع و - 

  ،مريكيةاملتحدة األ الوالياتمثل  راليةدالفييف الدول  اانتشار  أكثرهذا النوع هو  إىل أن طار نشري يف هذا اإل و

هذه النماذج  أن يأ، اإللكرتونيةاملدينة  و اإللكرتونيةطار العام لنماذج القرية احمللية اإل اإللكرتونيةكما تعترب احلكومة 

  .بيق هذه احلكومةطوىل لتأميكن تطبيقها كخطوة 

   احمللية جند على رأسها والية أريزونا، والية نيويورك اإللكرتونيةمن بني النماذج الناجحة يف تطبيق احلكومة  و

طار احلكومة إيف جمال تقدمي اخلدمات يف  تقدما كثراليت تعترب األ األمريكيةاملتحدة  الوالياتيف املدن  ها منغري  و

يتجسد يف  اإللكرتونيةعلى مستوى الدول العربية جند النموذج الناجح هلذا النوع من احلكومة  و ،1احمللية اإللكرتونية

  .مارات العربية املتحدةمارة ديب باإلإ

  :هذا النوع اليت تتجلى فيما يلي أمهيةمن خالل ما سبق تربز لنا  و

ة اخلاصة الثقافي حتياجات املواطن احمللي اليت تتباين تبعا للظروف البيئية وإدارة احمللية للتعرف على تاحة الفرصة لإلإ - 

 ،بكل جمتمع حملي على حدا

خذ العديد أتنفيذه على  و اإللكرتونيةملشروع احلكومة  بالتخطيطلفريق املكلف ا احمللية اإللكرتونية تساعد احلكومة- 

من بني  و دقيقة، يف وضع خطة إسرتاتيجية شاملة و احه وجنإاليت تساهم يف  من املعلومات املتعلقة باملشروع و

املواطنني يف كل  معرفة احتياجات: فانآاحمللية كما ذكرنا  اإللكرتونيةيوفرها منوذج احلكومة  أناملعلومات اليت ميكن 

، مدى استجابة أكرب احتقق عائد لكرتونيا وإبالتايل حتديد نوع اخلدمات اليت ميكن تقدميها  جمتمع حملي على حدا و

 ،السلبياتالوقوف على  العقبات و ، معرفة النقائص واإللكرتونيةاستيعا�م للخدمات  و املواطنني

مية نت و )بالتفصيل يف العنصر املوايل إليههذا النوع نعود (للدولة  اإللكرتونيةالتمهيد ملشروع احلكومة  الرتويج و- 

  ،دة املشروعنامس الوعي السياسي للمواطن احمللي لدعم و

 2،مثل للموارداأل اإلستغاللحتقيق  احمللي و اإلقتصاد إنعاشستثمار مما يساهم يف جلب اإل- 

يف صنع خمتلف القرارات  حتياجات املواطنني ووفقا إل اإللكرتونيةتشجيع املشاركة الشعبية يف تصميم اخلدمات - 

 .اهلامة

  :املتمثلة فيما يلي اليت تتيحها هذه احلكومة و اإللكرتونيةجتسدها العديد من اخلدمات  مهيةهذه األ و

 ،متكني املواطن من املشاركة فيها و اإلنرتنتبث اجتماعات ا�الس احمللية على شبكة  - 

 ،جماالت التنمية املتاحة على املستوى احمللي ستثمار واإل عرض فرص - 
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ذ تتعلق هذه املعلومات باملواقع إعرض معلومات سياحية تسمح بتنمية قطاع السياحة على املستوى احمللي  - 

 ،...السياحية، املعلومات اجلغرافية،

 .لكرتونياإدارية املقدمة خمتلف اخلدمات اإل - 

  :مميزات منها احمللية تتميز بعدة خصائص و اإللكرتونيةاحلكومة  أنفضال عن ذلك جند 

 ،التعاون حلل املشاكل طار من املشاركة وإدارة احمللية يف تتميز بتفاعل واسع النطاق بني مستويات اإل - 

 ،هلا األساسيةالنواة  للدولة و اإللكرتونيةا منوذج مصغر للحكومة أ� - 

  ،أخرىللقطاع اخلاص من جهة وبالنسبة للحكومة املركزية من جهة  للمواطن احمللي وبالنسبة البالغة  مهيةتتميز باأل - 

 .1املرونة العالية يف اإلستجابة إلحتياجات املواطنني املتغرية بتطبيق نظم بديلة - 

، السياسيةالتحديات  احمللية العديد من العقبات و اإللكرتونيةغريها تواجه احلكومة  و زايالكن رغم هذه امل

  :فيما يلي أمهها االجتماعية تفرضها البيئة احمللية و ية واإلقتصاد

 ،يف وضع إسرتاتيجية التحول لكرتوين والشكل اإل إىلالتبعية للحكومة املركزية يف اختاذ قرار التحول  - 

 ،تركز جهود التنمية يف املدن الكبرية الرئيسية نقص املوارد املالية و - 

مام املشاركة بني كافة فئات ا�تمع احمللي لتحقيق أيقف عائقا  هو ما السياسي للمواطن احمللي ونقص الوعي  - 

 ،على املستوى احمللي اإللكرتونيةهذا يعيق بدوره تطبيق احلكومة  ، واإللكرتونيةالتكامل يف تقدمي اخلدمات 

 األساسيةشباع احلاجات إجهود التنمية على  يف جمتمع املعلومات نظرا لرتكيز اإلندماجعزوف املواطن احمللي عن  - 

تعاين ية الكثرية اليت اإلقتصادهذا نتيجة للمشاكل  اإلتصاالت  و هتمام بتكنولوجيا املعلومات وللمواطن دون اإل

 ،..ستثمار، تدين مستوى املعيشة،منها احملليات كالبطالة، نقص اإل

  .2احمللية من احلكومة املركزية اإلدارات إىلالقصور يف تدفق املعلومات الواردة  - 

جل ذلك جيب اختاذ التدابري أل تذليلها، و احمللية جيب ختطي هذه العقبات و اإللكرتونيةاح احلكومة جنإل إذن

  :التالية

دارة احمللية بتمكينها من املشاركة يف اختاذ القرارات خاصة فيما منها اإلتعاين التخفيف من املركزية الشديدة اليت  - 

 ،اسرتاتيجيات بنفسها وفقا للبيئة احمللية اليت تتواجد �ا وضع خطط و لكرتوين ويتعلق بالتحول للشكل اإل

 ،دون عوائق مالية لكرتوين بنجاح والشكل اإل إىلاحمللية من التحول  اإلداراتتوفري موارد مالية كافية لتمكني  - 

تركيز جهود التنمية على تكنولوجيا املعلومات  ية وكانكثافة سقل  ذات األ وضع برامج للتنمية يف املناطق النائية و - 

 ،اإلتصاالت و
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           قتنائهاإحتفيزه على  فوائد تكنولوجيا املعلومات و لكرتوين والشكل اإل إىلتوعية املواطن احمللي بضرورة التحول  - 

 ،استعماهلا يف حياته اليومية و

 .دارات احملليةلإل أكثروفري احلكومة املركزية ملعلومات ت - 

احمللية لتقدمي  اإلداراتيف اإلتصاالت  هي نتاج استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإللكرتونيةاحلكومة  إذن

من العديد من التحديات اليت تعاين عديدة لكنها  زاياتتمتع مب بالغة و أمهيةهي حتظى ب فضل اخلدمات للعمالء، وأ

ريزونا يف أاحمللية كما رأينا والية  األمثلة الناجحة للحكومة اإللكرتونيةمن  و ؛التدابري باختاذ العديد من جتاوزهاميكن 

 اإللكرتونيةهذا النوع من احلكومة  أنكما  مارات العربية املتحدة،حكومة ديب يف اإل مريكية والواليات املتحدة األ

  :خرية سنتعرف عليها فيما يليهذه األ، للدولةاإللكرتونية املشروع التمهيدي للحكومة  و األساسيةيعترب النواة 

  الحكومة اإللكترونية للدولة -ثانيا

هي متثل  ا النسخة االفرتاضية للحكومة التقليدية، وأ�للدولة هي تلك اليت تعرف على  اإللكرتونيةاحلكومة 

كو�ا   إىل إضافة ،احمللية اإللكرتونيةا امتداد للحكومة أ� ما، كاإللكرتونيةاملتمثل يف احلكومة  املتداولمدلول املصطلح 

من اإلستفادة الراغبني يف  خدمة مواطنيها و إىل جانب  ،الدولة ككل إقليمهي  سع وأو تغطي مساحة جغرافية 

  .العامل أصقاع�ا من كل ماخد

احمللية يف العديد من النقاط  اإللكرتونيةاحلكومة  أيل و عن النوع األ اإللكرتونيةيتميز هذا النوع من احلكومة  و

  :1أمهها

تقدم  اليتاحمللية باحلكومة اإللكرتونية ، مقارنة خارجه أ�ا تقدم خدما�ا لكل عمالئها على مستوى إقليم الدولة و - 

 ،خدما�ا لعمالئها على املستوى احمللي خاصة

يف حني جند أن احلكومة اإللكرتونية ، تنشأ فيهأن احلكومة اإللكرتونية احمللية تراعي خصوصية ا�تمع احمللي الذي  - 

عمالئها باخلارج  و ياهااعر  جانب للدولة تراعي يف خدما�ا خمتلف األطياف القائمة على إقليم الدولة، إىل 

 ،..)، سياح، حكومات،جانبأ مستثمرين،(

احمللية اليت حتتاج يف حتويلها إىل الشكل أ�ا صاحبة قرار التحول إىل الشكل اإللكرتوين خالفا للحكومة اإللكرتونية  - 

 ،اإللكرتوين إىل قرار من احلكومة املركزية

 ،أ�ا تضع إسرتاتيجيتها بنفسها يف حني حتتاج نظري�ا احمللية إىل وضع إسرتاتيجيتها من طرف احلكومة املركزية - 

املشروع النموذجي التمهيدي هلا، فنجاح  و أن احلكومة اإللكرتونية احمللية متثل أساس احلكومة اإللكرتونية للدولة - 

 ،حمفزات و ما يتخلله من عوائق مينحها نظرة عن الواقع التطبيقي هلا و ية وثانميهد لنجاح ال األوىل يؤسس و

  . ةأن احلكومة اإللكرتونية احمللية هي جزء من احلكومة اإللكرتونية للدول - 
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غلبيتها شرنا ألأ جوانبفضال عن هذه املميزات تستفيد احلكومة اإللكرتونية للدولة من نظري�ا احمللية يف عدة 

 :نذكر منها سابقا، و

 ،ما حيققه من عائدات التعرف على مزايا املشروع أكثر و - 

 ،جتاوزها و هالاحللول لتذلي إجياد التعرف على العوائق اليت قد تعرقل سري مشروع احلكومة اإللكرتونية مستقبال و - 

       الثقافية للدولة اليت تتبىن نظام احلكومة اإللكرتونية اإلقتصادية و، كثر واقعية عن البيئة االجتماعيةعطاء صورة أإ - 

 ،بالتايل تساعد يف حتليل بيئة املشروع و

تدريبهم على  مهيته، وأ مبزايا املشروع ومدى وعيهم  معرفة مدى استجابة املواطنني للخدمات اإللكرتونية و - 

 ،استخدام تقنيات املعلومات

يف الدولة على األقل يف املناطق اليت  اإلتصاالت  تعطي صورة عن واقع البيئة التحتية لتكنولوجيا ملعلومات و - 

 ،خذت كنموذج للحكومة اإللكرتونيةأ

 ،تعطي صورة تقريبية عن التكلفة احلقيقية للمشروع - 

 .أكربحتقق عائدا  حتديد نوع اخلدمات اليت ميكن تقدميها إلكرتونيا و - 

اليت قد سبق  زاياالعديد من امل متتاز بالعديد من اخلصائص و اإللكرتونيةاحلكومة  أنذلك جند  إىل جانب 

  .ل من هذا املبحثو ها يف املطلب األحيضتو 

دول  و رويبو األ اإلحتادقتصادي مثل دول إللدولة يف الدول املنتمية لتكتل  اإللكرتونيةاحلكومة  إىل أن نشري  و

  .يلي ما، هذا النوع من احلكومة سنتعرف عليه فيإقليمية إلكرتونيةخللق حكومة  األخريةاخلليج متثل املرحلة 

  الحكومة اإللكترونية اإلقليمية -ثالثا

 كل دولتبنت   إذرويب و لالحتاد األ اإللكرتونيةاحلكومة  هو اإلقليمية اإللكرتونيةمثلة احلكومة أ أبرزمن  نإ

www.europa.eu.int:هو اإللكرتوينا عنوا�عرب بوابة موحدة  اإللكرتونيةرويب مشروعات للحكومة و األ اإلحتاد
1      

  .لدول جملس التعاون اخلليجي اإللكرتونيةاحلكومة و 

 التعاونرويب، دول جملس و األ اإلحتادية كاإلقتصادجنده يف التكتالت  اإللكرتونيةن هذا الشكل من احلكومة إذ 

  املعلومات و اإلتصاالتاستخدام تكنولوجيا  :أ�اب اإلقليمية اإللكرتونيةبالتايل ميكن تعريف احلكومة  و اخلليجي

باقي الشركاء  و..) ،التعاونرويب، دول جملس و األ اإلحتاد( اإلقليميةلكافة مواطين الكتلة  إلكرتونيةت مالتقدمي خد

ذلك  و..) جنبية،أت ما، حكو و أجانب حمليني مستثمرين بينها، مافي األعضاءت الدول ما، حكو أعمال مؤسسات(

  .اإلقليميةموحدة لكل دول الكتلة  إلكرتونيةعرب بوابة 
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يصادق عليها  هيئات الكتلة و إحدى إىل اإلقليمية اإللكرتونيةتوكل مهمة وضع خطة عمل احلكومة  ماعادة 

    " اإللكرتونية أوروبا"رويب لوضع خطة عمل و روبية اليت دعاها ا�لس األو مثالنا يف ذلك املفوضية األ جملس الكتلة و

2000 لعام اليت صادق عليها يف يونيو و
1

 سرتاتيجية املقررة يف خطة العملربع مراحل تبعا لإلمت تطبيقها وفقا أل و ،

ومت  ،بعدها ما و 2010من مرحلة  و 2010 إىل 2005من ، 2005 إىل 2002من ، 2002 إىل 2000هي من  و

  .حداكل مرحلة على   أهدافحتديد 

  :ما يلي اإلقليمية لكرتونيةاإلكومة احله يتطلب بناء أنالحظنا " اإللكرتونية أوروبا"من خالل خطة عمل  و

      وضع خطة عمل احلكومة اإللكرتونية للكتلة اإلقتصادية ب اإلقليميوجود هيئة إقليمية مكلفة من طرف ا�لس  - 

 ،مراحلها حتديد أهدافها اإلسرتاتيجية و و

العامة األساسية املتوفرة البيانات التزامها بتوفري مجيع  حتول حكومات كل الدول األعضاء إىل حكومات إلكرتونية و - 

   الصحة و اإللكرتوين التعليمك  األساسية  اخلدمات العامة  للوصول إىل اإللكرتونية   السبل تعميم  و الشبكة  على 

 2،هذا يكون كمرحلة أوىل ، واإللكرتونية

 ،منتشرة على مجيع أحناء الكتلة اإلقليمية آمنة و، تية حديثةتوفري بنية معلوما - 

يف هذا  الوطنية أو تلك اليت يضعها ا�لس اإلقليمي و القواننياملتعلقة ب ة الالزمة سواء تلكقانونيتوفري البيئة ال - 

للقوانني اليت تعترب مبثابة مناذج  روبيني وو األالربملان  الصدد نذكر كمثال التوجيهات األوروبية الصادرة عن ا�لس و

اجلرائم ، ونيةالعقود اإللكرت ، عضاء بشأن املعامالت اإللكرتونيةاليت جيب إصدارها على املستوى الوطين للدول األ

 .كل مايتعلق بالتحول إىل الشكل اإللكرتوين للحكومات اإللكرتونية و

، األعضاءللدول  اإللكرتونيةيف جناح احلكومة  مامه و أساسياتلعب دورا  اإلقليمية اإللكرتونيةاحلكومة  نإ

  :حيث يتجلى هذا الدور من خالل

الوطنية  القواننيذج حيتذى �ا يف وضع نماالتوجيهية الالزمة املرافقة للتحول إىل الشكل اإللكرتوين ك القواننيوضع  - 

  ،عداد التشريعات اإللكرتونيةإملزمة هلم ب قواننيك للدول األعضاء و

عند التحول إىل  إتباعها وضع خطة عمل احلكومة اإللكرتونية اليت جيب على الدول األعضاء حتقيق أهدافها و - 

 ،الشكل اإللكرتوين

ا�االت اليت يتم فيها التحول  نوع اخلدمات املقدمة إلكرتونيا و حتديد نوع التقنية املستخدمة يف تقدمي اخلدمات و - 

 ،مدة التحول و
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  .64: التنفيذ، املرجع السابق، ص   التخطيط وبنيفهد بن ناصر العبود، احلكومة اإللكرتونية 
2
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م توفري الدعم الالزم للدول األعضاء من أجل تبين نظام احلكومة اإللكرتونية من خالل توفري التمويل، دع - 

  ..نشاطات البحوث،

  :أمههااملميزات  تتسم بعديد اخلصائص و اإلقليمية اإللكرتونيةاحلكومة  أنذلك جند  إىل جانب

فبما أن احلكومة اإللكرتونية اإلقليمية تقدم خدما�ا لكل مواطين : تعدد اللغات اليت تستعمل يف تقدمي اخلدمات - 

هي بذلك ختتلف عن  و ،التعدد اللغوي يف تقدمي اخلدمات ه جيب مراعاة هذافإنالكتلة على اختالف لغا�م 

 ،احلكومة اإللكرتونية للدولة اليت تقدم خدمات بلغة أو لغتني أو ثالثة على األكثر

       و مدى جدوى املشروع فيها  بيئة كل دولة على حدا أ�ا تقوم على دراسة حتليلية تشمل مجيع الدول األعضاء و - 

هذا لوضع خطة  يف الدول الرائدة يف هذا ا�ال، و مناذج احلكومة اإللكرتونية دراسة املتوفرة لديها، ويات مكاناإل و

 ،العمل

األورويب اليت مت فيها حتديد الرؤية  اإلحتادمثال ذلك خطة عمل  األعضاء وبني الدول الرؤية  ووحدة اإلسرتاتيجية  - 

هذا من  و، مراعا�ا عند تبين نظام احلكومة اإللكرتونية لتزام �ا واإلاإلسرتاتيجية اليت جيب على الدول األعضاء  و

  ،تنمية اإلقتصاد األورويب أجل حتقيق األهداف املسطرة و

وحدة األهداف اإلسرتاتيجية اليت ترجتي دول الكتلة اإلقليمية حتقيقها من خالل تبنيها لنظام احلكومة اإللكرتونية،  - 

خطة عمل احلكومة ففي سرتاتيجية املوضوعة لتطبيق احلكومة اإللكرتونية اإلقليمية، هذا حتصيل حاصل لوحدة اإل و

جياد وظائف جديدة، تعزيز إلإلستثمار اخلاص، مواتية اإللكرتونية لالحتاد األورويب جند أن اهلدف منها هو توفري بيئة 

  ،1للمشاركة يف جمتمع املعلومات العامليفراد منح الفرصة لأل تشجيعها، حتديث اخلدمات العامة و و اإلنتاجية

األورويب قد اعتمد  اإلحتادخمتلف أعضاء الكتلة فمثال جند أن بني وحدة التقنية املستخدمة يف احلكومة اإللكرتونية  - 

الدول  عملت كل اليت و اإلحتادغريها يف كافة أحناء  تقنية الربامج املتعددة و على تقنية شبكات النطاق العريض و

 ،نشرها مما خلق فرص استثمار يف هذا ا�ال جيادها  وإعلى 

وحدة اخلدمات املقدمة إلكرتونيا حبيث حتدد يف خطة عمل احلكومة اإللكرتونية اإلقليمية اخلدمات العامة  - 

  ،على الشبكةتلزم الدول األعضاء بتوفريها على الشكل احلديث  األساسية اليت جيب حتويلها إىل الشكل اإللكرتوين و

 .كومات اإللكرتونية للدول األعضاءالشامل للح متثل احلكومة اإللكرتونية اإلقليمية اإلطار العام و - 

 إىلت تنقسم ماحسب النطاق اجلغرايف للخد اإللكرتونيةاحلكومة  أنواع إىل أن هذا الفرع خنلص  �ايةيف  و

       احملافظة ملواطنيها أو للواليةت داخل النطاق اجلغرايف مااحمللية اليت تقدم خد اإللكرتونيةاحلكومة : هي أنواع ةثثال

متثل النوع  األخريةهذه  ،للدولة اإللكرتونيةللحكومة  األساسيةتعترب النواة  العامة، و أومؤسسا�ا سواء اخلاصة  و

النوع الثالث فهو احلكومة  أما؛التقليديةفرتاضية للحكومة هذا التصنيف الذي ميثل النسخة اإلحسب  الثاين

ت الدول ماحكو  و أعمالمؤسسات ، �ا مجيع مواطينماتغطي خد رويب وو األ اإلحتادك  اإلقليمية اإللكرتونية
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العام  اإلطارفهي تعترب  اإللكرتونيةيف تبين نظام احلكومة  األعضاءتدعم الدول  هي تساعد و و، األعضاء

مينحها العديد من  بالغة و أمهيةيكسبها  ماهلا دور كبري يف هذا ا�ال  ، واألعضاءللدول  اإللكرتونيةت ماللحكو 

  .اإللكرتونيةاحلكومة  أنواعاخلصائص اليت متيزها عن باقي 

  للحكومة اإللكترونيةتصنيفات مختلفة  :المطلب الثاني

اليت نتطرق هلا يف هذا املطلب جندها ختتلف وفقا ملعايري التصنيف املعتمدة  اإللكرتونيةاحلكومة تصنيفات 

، معيار الوسائل املستخدمة، و معيار درجة الذكاء  و تفصيل هذا معيار درجة التفاعل: معايري هي حيث جند ثالثة

  .يكون من خالل الفروع التالية

  اعلتصنيف الحكومة اإللكترونية حسب درجة التف :الفرع األول

 املتعاملني معها هذا التصنيف يعتمد على درجة التفاعل بني احلكومة و؛ يضا بالتصنيف التفاعليأيسمى  و

  اإللكرتونيةاحلكومة : واع هيأن أربعةهنا منيز  و، اإللكرتونيةحسب كل مرحلة مير �ا تنفيذ مشروع احلكومة 

تفصيل هذه  الناضجة و اإللكرتونيةاملتكاملة، احلكومة  اإللكرتونيةاحلكومة  ،التفاعلية اإللكرتونيةاحلكومة املعلوماتية، 

  .يأيتفيما  يكون واعناأل

  الحكومة اإللكترونية المعلوماتية -أوال 

حيث يتم خالهلا  اإللكرتونيةوىل من مراحل بناء احلكومة متثله املرحلة األ اإللكرتونيةهذا النوع من احلكومة 

ذ يتوقف دور احلكومة يف إاجلهات احلكومية،  املعلومات فقط  دون وجود خدمات تفاعلية بني املستخدم و ضعر 

           ستعالماتعدا خدمات اإل ية خدمات ماأعاجزة عن تقدمي تكون هذه املرحلة على توفري املعلومات كو�ا 

التوعوية    SMSاإللكرتونيةاجلزائر خمتلف الرسائل مثاهلا يف  و، ستثماراتاإل تاحة النماذج وإ ستفسارات، واإل و

نية كالرقم املتعلق اأو تلك اليت تضع بني أيديهم أرقاما جملك اليت تعىن حبماية املستهلك تىل املواطنني كإاملوجهة 

  .باإلبالغ عن إختطاف األطفال

  :مبا يلي اإللكرتونيةيتميز هذا النوع من احلكومة 

 ،1املستخدمةتتميز ببساطة التقنية  - 

 ،متوفرة بكم هائل خدما�ا عبارة عن معلومات متنوعة و أن - 

 ،املستخدمني ي تفاعل بني احلكومة وأعدم وجود  - 

 ،متهيدية لتوفري اخلدمات اإللكرتونية على اخلط ية وإعالنا مرحلة أ� - 

                                                           
1
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 ،داء اخلدمة املطلوبةاملؤسسات احلكومية أل إىلاحلضور الشخصي للمستخدمني  - 

 ،للحكومة بزيادة عدد الزوار لكرتويناملعلومات على املوقع اإل زيادة وفرة - 

بداء رأيه و ال املشاركة يف تبادل إتتميز بدور سليب للمستخدم فهو فقط يطلع على املعلومات املتوفرة دون  - 

 .ال اآلراء فكار واأل

  :تتميز مبا يلي فهي املعلومات املقدمة يف هذه املرحلةأما عن 

 ،كم هائل فهي تتدفق بقدر ضخم و :الوفرة - 

 ،يف الوقت املناسب و احلصول عليهاسهولة  سرعة و - 

فائدة للمستخدمني يف حيا�م اليومية سواء كان هؤالء املستخدمون مواطنون، مؤسسات  أ�ا ذات قيمة و - 

 ،..،عمال، منظمات مدنيةأ

 ال تقتصر على مؤسسة حكومية لفة والدوائر احلكومية املخت أن هذه املعلومات مستمدة من كل املصاحل و - 

 ،فقط واحدة

التشريعات، معلومات اقتصادية تتعلق  هناك معلومات قانونية تتعلق مبختلف القوانني و أنذ جند إ: التنوع - 

جراءات تقدمي اخلدمة للمصاحل إمعلومات عن اخلدمات تتعلق ب ،...،ستثمار، مستويات الدخلاإل صبفر 

دارية تتعلق إمعلومات  ؛ستمارات املتعلقة �ااإل النماذج و متامها، وإلاملكلفة بتقدميها، الوثائق الالزمة 

حصائية، إمعلومات  معلومات عن الطقس، حالة الطرقات وحركة املرور، ،..داريمبواقيت العمل، اهليكل اإل

، محالت توعوية عن طريق ةمعلومات ثقافي تويات التلوث، التطور،اخلرائط، مس: منهابيئية معلومات 

 ...الرسائل اإللكرتونية 

  :يكمن أمهها يف ما يلي اإللكرتونيةتوفر عدة شروط يف املعلومات اليت تنشرها احلكومة ت أن جيب و

 ،للمستفيدين و فائدة تكون املعلومات املنشورة على موقع احلكومة اإللكرتونية ذات قيمة أن - 

 ،مكنأ نإخريني ألغتني  أوبلغة  تكون باللغة احمللية الرمسية و أن - 

 ستثمارو جذب اإلأداري صالح اإلهداف التنمية اإلقتصادية واإلألمدعما يكون حمتوى هذه املعلومات  أن - 

 ،1...مكافحة الفساد جنيب واأل

 ،إليهاتكون معروضة بأكثر من طريقة تسمح بسهولة الوصول  أن - 

 .2و حمينة تكون حمدثة أن - 

 ،يراعى يف احلصول عليها املستوى املتباين للمستخدمني أن - 

 .يكون حمتوى املعلومات مسموحا بنشره أن - 

                                                           
1
  .61: ، املرجع السابق، صصفوان املبيضني 
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احملتوى املسموح بنشره على مواقع احلكومة  طرق نشر هذه املعلومات و ساليب وأه تتباين إىل أن نشري  و

 . أخرى إىلمن دولة  اإللكرتونية

 لكرتويناملعلوماتية عبارة عن معلومات معروضة مبميزات وشروط خاصة على املوقع اإل اإللكرتونيةاحلكومة  إذن

وىل من مراحل أهي عبارة عن مرحلة  ، وللطبعاستمارات قابلة  تكون هذه املعلومات مرفقة بنماذج و للحكومة و

  .اإللكرتونيةاحلكومة 

  الحكومة اإللكترونية التفاعلية -ثانيا

 مستخدميها عرب موقعها التفاعلية هي تلك اليت تقوم على التفاعل بني احلكومة و اإللكرتونيةاحلكومة 

ة من الثانياملرحلة  ميثل هذا النوع من احلكومة يف اجتاهني، و أوهذا التفاعل يف اجتاه واحد  كانسواء   لكرتويناإل

اجتاهني منيز نوعني من احلكومة  أويف اجتاه واحد  كانذا  إي أوفقا لدرجة التفاعل  و ،اإللكرتونيةمراحل احلكومة 

       التفاعلية يف اجتاهني،  اإللكرتونيةاحلكومة  التفاعلية يف اجتاه واحد و اإللكرتونيةاحلكومة : مها التفاعلية اإللكرتونية

 مبرحلة  األوللنوع حيث يسمى ا اإللكرتونيةكال منهما ميثل مرحلة مستقلة من مراحل احلكومة   أنهناك من يعترب  و

  :و تفصيل النوعني يكون كالتايل، التعامل

 :الحكومة اإللكترونية التفاعلية في اتجاه واحد -أ

تعامالت  ذ يتم تقدمي خدمات وإيقتصر فيه التفاعل على اجتاه واحد،  اإللكرتونيةهذا النوع من احلكومة 

لكرتوين للمؤسسة رشيف اإلاعتمادها وتسجيلها  لدى األ خاصة من املستخدم والبيانات بسيطة تضمن استقبال 

مارات اليت حيتاجها للحصول على اخلدمة املطلوبة من املؤسسة االست كن للمستخدم ملء النماذج ومي ، و1احلكومية

ميكن احلصول  فقط إمنا و تام و اإللكرتونية بشكل كاملفهنا ال ميكن احلصول على اخلدمات  ،طباعتها احلكومية و

مثاهلا يف اجلزائر  و، اجلهة احلكومية املعنية للحصول على اخلدمة إىل التوجه مثمن  مارات واالست على النماذج و

لقرعة احلج، استخراج  اإللكرتونيةالتسجيالت  لكرتوين،اجلامعية، بطاقة الشفاء، التوظيف اإل اإللكرتونيةالتسجيالت 

  .كشهادة اجلنسية لكرتونيا إبعض الوثائق 

: جند اإللكرتونية احلكومة يف هذا النوع من احلكومة من الوسائل التقنية املستخدمة للتواصل بني املستخدم و و

      رات فساعلى استو هذا للرد  ميني،لفئة األ و ال ميلكون اإلنرتنتللهاتف للذين  ، اخلدمة الصوتيةاإللكرتوينالربيد 

  .استقبال آرائهم استعالمات املواطنني و و
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واع أنالعديد من املميزات اليت متيزها عن باقي  فلها التفاعلية يف اجتاه واحد اإللكرتونيةمميزات احلكومة أما عن 

  :هذه املميزات يكون كالتايل و ملخص، اإللكرتونيةاحلكومة 

 ،قل من السابقأداء اخلدمات اليت يريدها لكن بشكل احلضور الشخصي للمستخدم للمؤسسة احلكومية أل - 

التفاعل فيها يكون من جانب واحد وهو جانب املستخدم الذي يقوم بتحميل  أنذ إحادية التفاعل أا أ� - 

التوجه  مث من طباعتها و ملئها و اخلاصة باخلدمة اليت يطلبها و االستمارات املتاحة على املوقع و النماذج و

 ،متام اخلدمةإلبه داء هذا النوع من اخلدمات الذي يطلأاملؤسسة احلكومية املعنية ب إىل

 ،بساطة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة - 

 ،بساطة التقنية املستخدمة - 

                االستمارات اخلاصة باخلدمة تتميز بالدور احملدود للمستخدم فهو يكتفي فقط بتحميل النماذج و - 

 ،ستفساراإل ستعالم واإل و

 .تنتهي ورقية تقليدية لكرتونية وإلكرتونيا فهي تبدأ إخدما�ا غري تامة  أن - 

 

 :الحكومة اإللكترونية التفاعلية في اتجاهين -ب

لكرتونية التفاعلية يف اجتاه لكرتونية التفاعلية يف اجتاهني مرحلة متقدمة عن مرحلة احلكومة اإلمتثل احلكومة اإل

ه مللء منوذج اخلدمة بياناتدخال إعمالئها ثنائيا فيتم السماح للمستخدم ب واحد حيث يصبح التفاعل بني احلكومة و

  .1متام املعاملةإ مثمن  لكرتونيا وإليتم تشغيلها 

لكرتونية التفاعلية يف اجتاهني استخراج الوثائق الرمسية، تسديد من بني اخلدمات اليت تقدمها احلكومة اإل

حلماية املعلومات اليت يقدمها من فعالة أظمة أنهذا التفاعل يتطلب توفر  و ،الفواتري، دفع الضرائب، جتديد الرتاخيص

  .لكرتوين ملعرفة هوية املستخدمالتوقيع اإل إىلسالمتها مبا يف ذلك احلاجة  ضمان املستخدم و

تبادل  و مسؤويل احلكومة،و ح للمواطن فرصة االتصال مبوظفي ا يت لكرتونيةاإليف هذا النوع من احلكومة 

لكرتونية إذلك عن طريق منتديات  اجلمهور حول مسائل معينة و دراكإكما يسمح بتوسيع معهم،   راء اآل فكار واأل

online fromus  2فرتاضيةا�تمعات اإل واعأنحد أمتثل.  

  : التفاعلية يف اجتاهني جند اإللكرتونيةكومة من مميزات احل
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به دخال البيانات  اخلاصة إيكون هناك طلب للخدمة من طرف املستخدم بحيث إنه  ا ثنائية التفاعلأ� - 

 ،املعاملةإمتام  املوافقة و يقابله تفاعل من احلكومة بالرد و

 ،متامهاإ إىللكرتوين بدءا من طلب اخلدمة إئة فهي تتم كليا بشكل لكرتونية مئة باملإخدما�ا  أن - 

داء اخلدمات يف هذه املرحلة ألكبري يف عدد املستخدمني املراجعني للمؤسسات احلكومية، فاحلضور   إخنفاض - 

 ،ليس شخصيا فرتاضيا وإ يصبح 

يساهم يف املنتديات  إمنا لكرتونيا وإاملعامالت  داء اخلدمات وأجيايب للمستخدم فهو ال يكتفي بالدور اإل - 

بداء رأيه وطرح مقرتحاته مبختلف إاإللكرتونية اليت تتيحها احلكومة كوسيلة تواصل مع املستخدم للسماح له ب

 ،موظفي احلكومة  ولالتصال مبسؤويل القضايا اليت تطرحها و

 ،الزمنية قلة تكلفتها املالية و جود�ا و شفافيتها و داء اخلدمات وأتتميز كذلك بسرعة  - 

 ،تتميز بتعقيد التقنيات املستخدمة - 

 باإلضافة إىل ،كد من هوية املستخدمأخمتلف نظم محاية املعلومات للت لكرتوين واحلاجة امللحة للتوقيع اإل - 

 .لكرتويناإلظم الدفع ن إىلاحلاجة 

 

  الحكومة اإللكترونية المتكاملة -ثالثا

التكامل  حد حتقيق إىل اليت توصلت اإللكرتونية و التكاملية هي تلك احلكومةأاملتكاملة  اإللكرتونيةاحلكومة 

تقدمها  من عدة خدمات خمتلفةاإلستفادة بفقيا مما يسمح للمستخدم أو أبني خمتلف اجلهات احلكومية سواء عموديا 

التكاملية  اإللكرتونيةاحلكومة و منيز يف ، لكرتوينإبشكل  أي لكرتوين واحدإة خمتلفة لكن من موقع يحكومجهات 

  :بني نوعني من التكامل يف اخلدمات احلكومية مها

 :و العموديأالتكامل الرأسي  -أ

البحث و  معينة من معلومات كدأالسلطة املركزية بغرض تسهيل عملية الت احمللية مع ظمةناأل دمج"يقصد به 

  .1"عن معرفة ما

        التكامل بني خدمات البلدية يتمفالتكامل الرأسي يربط الوزارة باملؤسسات احمللية التابعة هلا حمليا فمثال 

وزارة  و وزارة الداخلية، كما يتم التكامل بني مؤسسات التعليم على مستوى الوالية مع مديرية الرتبية الوالية و و

  .غريها من املؤسسات التعليم و الرتبية و

  .وطنية عن كل قطاع بيانات يسمح التكامل الرأسي ببناء قاعدة  و
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 :فقيالتكامل األ -ب

 يسمح ذلك باملشاركة يف خمتلفة يف جماالت وظيفية متنوعة و بيانات  فقي على ربط قواعديعمل التكامل األ

  . 1ي جهة حكومية لكافة الدوائر احلكوميةأيتم نشر املعلومات املخزنة لدى حيث إنه  املعلومات 

فقي بربط تكامل بني خمتلف املؤسسات ملختلف القطاعات حبيث يسمح التكامل األاله يتم أنيعين ذلك  و

، كشهادة امليالدق احلالة املدنية  هذا ميكن املواطن من استخراج وثائ احلكومية املختلفة ببعضها والبيانات  قواعد 

يف وقت  لكرتوين واحد وإكل هذه اخلدمات من موقع  جتديد جواز السفر و دفع الرسوم و، تسديد خمتلف الفواتري

  .داء كل خدمة لوحدهايضطر أل أنواحد دون 

  :التكاملية تتسم بعديد املميزات اليت نوجزها فيما يلي اإللكرتونيةاحلكومة  إىل أن نشري  و

 ،املستخدمة يف هذا النوع من احلكومة اإللكرتونية تعقيد التقنيات - 

 ،أخرىو املنتمية لقطاعات أالتكامل بني خمتلف املؤسسات احلكومية سواء املنتمية لنفس القطاع  الرتابط و - 

املستخدم مبعىن تطور العالقة الثنائية بني احلكومة  توطيده بني احلكومة اإللكرتونية و ازدياد التفاعل الثنائي و - 

من موقع  و خمتلفة يف نفس الوقتمن جهات حكومية متام العديد من اخلدمات إحد  إىلمستخدميها  و

 ،واحد

هدافها أحتقيق  اح واستمرار احلكومة اإللكرتونية وجنإالفعال للمستخدم خاصة املواطنني يف  جيايب والدور اإل - 

مقرتحا�م يف  و بداء آرائهمإ وخاصة تكريس الدميقراطية حيث يسمح هلم باملشاركة يف صنع القرارات 

   املشاركة يف دورات الربملان، مناقشتها املسامهة يف وضع السياسات العامة للدولة و خمتلف القضايا اهلامة و

لكرتوين املتاح كوسيلة للمشاركة، ستعمال الربيد اإلإب لكرتونيا وإا�الس الشعبية احمللية عن طريق بثها  و

غري ذلك من مظاهر  و لكرتونياإ جراء اإلنتخاباتإحد  إىلبعض الدول قد توصلت  أنفضال عن ذلك 

 ،املستخدم تفعيل العالقة بني احلكومة و

 ،لكرتوين واحدإموقع من  ن واحد وآمن خدمة يف  أكثرمكانية احلصول على إ - 

 ،من معلومايت عايل التقنيةأنظام  - 

 ،رضاهمو  كسب ثقة املستخدمني درجة عالية من الشفافية وحتقيق و  عائد كبري قل تكلفة وأتتميز خبدمات  - 

اجلهات  و ليس حسب اإلدارات مهيتها وأ حسب تتميز كذلك خبدمات مصنفة حسب حاجات ا�تمع و - 

 .احلكومية
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ذات وجود افرتاضي تتكامل فيه خمتلف املؤسسات حكومة املتكاملة هي عبارة عن  اإللكرتونيةاحلكومة  إذن

هي متثل  و هذا هو التكامل العمودي، مركزية و -و حملية أفقي هذا ميثل التكامل األ و )حملية-حملية(احلكومية 

  .زايابعديد امل اإللكرتونيةواع احلكومة أنهذا جيعلها تتميز عن باقي  و اإللكرتونيةنضج للحكومة  بدايةمرحلة 

  الحكومة اإللكترونية الناضجة -رابعا

ميثل نضج  ،1"اإلنرتنتوجود على  بإنشاءمدى قيام حكومة يف بلد ما "ه أنب اإللكرتونيةيعرف نضج احلكومة 

بعض  ت الداعمة، مع تقدمالاملعام إىلسلسلة متصلة من مراحل التنمية، من نشر املعلومات  احلكومة اإللكرتونية

عن حكومة حتولت كليا للعامل  ةعبار " :الناضجة بأ�ا اإللكرتونيةاحلكومة كما تعرف  ،2من غريها أكثر بلدانال

  ."الوسائل التكنولوجية باملائة تستغل فيه خمتلف القنوات و مئةها رقمي ؤ داأصبح أ فرتاضي واإل

  :الناضجة من خصائص نوجزه فيما يلي اإللكرتونيةهم ما مييز احلكومة أ

 ،العمالء كليا ني وظفباشرة بني املو تالشي العالقة امل باملائة للخدمات و مئةداء رقمي أ - 

 ،متيز احلكومة بوجود افرتاضي - 

 ،اعتمادها على وسائل وقنوات خمتلفة يف تقدمي خدما�ا اإللكرتونية - 

 .سد الدور الفعال للمستخدمجتلكرتونية عالية املستوى إدميقراطية  - 

رسال رسائل قصرية لتذكريه إ ذلك عن طريق و ،اتصاله �ا انتظارل دون ياتصال املؤسسات احلكومية بالعم - 

 3...و دفع فاتورةأمثال مبيعاد جتديد رخصة 

 أربعة أنواع إىلحسب درجة التفاعل تنقسم  اإللكرتونيةواع احلكومة أن إىل أن يف آخر هذا الفرع خنلص  و

احلكومة و  املتكاملة اإللكرتونيةالتفاعلية، احلكومة  اإللكرتونيةاملعلوماتية، احلكومة  اإللكرتونيةاحلكومة : هي

 حيث إن  اإللكرتونيةكل نوع يشمل مرحلة من مراحل التقدم يف تنفيذ مشروع احلكومة  و ،الناضجة اإللكرتونية

يتم خالهلا عرض كم هائل من املعلومات  اإللكرتونيةوىل مراحل تطبيق احلكومة أاملعلوماتية متثل  اإللكرتونيةاحلكومة 

       مييزها عدم وجود عالقة تفاعلية بني املستخدم  هم ماأ واطن دون تقدمي خدمات، وتتوفر فيها شروط معينة للم

 لكرتونيةإحكومة  إىلهي تتنوع  وىل وهي مرحلة متقدمة عن األفالتفاعلية  اإللكرتونيةما احلكومة أاحلكومة،  و

النوع و ، املستخدم الذي يكون دوره حمدودا و انبحادية اجلأمييزها العالقة التفاعلية  ما أكثرتفاعلية يف اجتاه واحد 

              التفاعلية يف اجتاهني تتميز خاصة بالعالقة التفاعلية الثنائية بني احلكومة  اإللكرتونيةيتمثل يف احلكومة  الثاين

ث احلكومة ميثل النوع الثال فعالة من احلكومة، يف حني ايب يقابله استجابة سريعة وإجياملستخدم الذي له دور  و

                                                           
1
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خدما�ا سواء املؤسسات احلكومية  و التكاملية حبيث يتم التكامل بني مجيع اجلهات احلكومية وأاملتكاملة  اإللكرتونية

هذا هو التكامل  و املؤسسات احلكومية احمللية مع املؤسسات املركزية وأفقي هو التكامل األ احمللية مع بعضها و

 هم ماأ مام حكومة الكرتونية ناضجةأكون نباملائة رقميا مئة احلكومي األداء ا يكون عندم و العمودي وأ الرأسي

  .الدور الفعال للمستخدم و فرتاضي للحكومةمييزها هو حتقيق الوجود اإل

  تصنيف الحكومة اإللكترونية حسب وسائل اإلتصال المستخدمة :الفرع الثاني 

من استخدام شبكة  اإللكرتونيةت احلكومة ماتقدمي خدت املستخدمة يف ماختتلف وسائل تكنولوجيا املعلو 

 ، اهلاتف الثابت و استخدام الفاكسو قبل ذلك  الذكيةاستخدام خطوط اهلواتف النقالة  إىلعلى احلواسيب  اإلنرتنت

              املعتمدة على الفاكس  اإللكرتونيةاحلكومة : هي اإللكرتونيةمن احلكومة  أنواع ثالثةوجود  إىلهذا يؤدي بنا  و

احلكومة  أشكالهذا التنوع يف  ؛النقالة اإللكرتونيةاحلكومة  كية وشبال اإللكرتونيةاهلاتف الثابت، احلكومة  و

جاءت ...الفاكسميل اهلاتف الثابت و انتشارت فبعد مرحلة مافرضه التطور املستمر لتكنولوجيا املعلو  اإللكرتونية

، مث ظهرت بعدها تكنولوجيا حديثة تتمثل يف اهلواتف النقالة استخداما�اتعدد  و اإلنرتنتشبكة  انتشارمرحلة 

 األنواعتفصيل  سنحاولمن هنا  و، عليه كانت اذكاء مم أكثراليت طورت لتصبح  و و خمتلف األجهزة الذكيةالذكية 

  :الثالثة يف هذا الفرع من خالل العناصر التالية

  )والفاكسميلالثابت  أو المعتمدة على الهاتف(الحكومة اإللكترونية البدائية -أوال

كون العديد من الدول   اإللكرتونيةالبدائية على هذا النوع من احلكومة  اإللكرتونيةاسم احلكومة  ناطلقألقد 

 باستخدام  اإللكرتونيةمة احلكو  إىلحتوهلا بكثافة تبدأ حني  اإلنرتنتبنية اتصاالت تكفي الستخدام  إىلتفتقر اليت 

             اهلاتف أجهزة  العتبار اإللكرتونيةاحلكومة  أنواع إحدىنا اعتربناها أن ماك،  الثابت اهلاتف الفاكس وأجهزة 

أو اإلدارات  أو قطاع األعمال حكومية سواء للمواطننيت ماتستعمل يف تقدمي خد إلكرتونيةالفاكس وسائل و 

  .احلكومية فيما بينها

لبدء لاهلاتف  على تكنولوجيا الفاكس و اإلعتماديعود سبب  جند هذا النوع يف دول العامل الثالث، و ماغالبا 

  :ما يلي إىل اإللكرتونيةاحلكومة  استخداماتيف 

عدم احلاجة إىل استثمارات كبرية مكلفة و ال لوقت طويل إلنشاء بنية حتتية هلا على املستوى الوطين مقارنة  - 

  1،تتطلبه تكنولوجيا اإلنرتنتمبا 

اليت يعاين أغلبها من ضعف  االنتشار الواسع هلذه التكنولوجيا يف معظم الدول خاصة دول العامل الثالث - 

 ،اإلقتصاد الوطين و عدم قدر�ا على مسايرة تطورات العصر 
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و هذا راجع لبساطة التقنيات املعتمدة  عدم حاجة املواطنني للتدريب على استخدامها بساطة استخدامها و - 

 ،و نظرا لتقدميها خدمات بسيطةفيها 

اهلاتف خاصة بالنسبة للمواطن مقارنة بكلفة احلصول  كلفة احلصول على تكنولوجيا الفاكس وإخنفاض   - 

 1،على خط اإلنرتنت و على احلواسيب اآللية

و الذي  ،كن العمومية و املنازلاملتوفر يف كافة األما ميكن للمتعامل يف هذه املرحلة اإلعتماد على اهلاتف  - 

الزمة ، الوثائق و الشروط الفراد من اإلستفسار عن اإلجراءاتيوفر خدمات ذات تكلفة معقولة، إذ ميكن األ

  ،إلجناز أي معاملة بشكل سهل

 ،اإلستمارات و غريهاو استقبال الوثائق و  ميكن لألفراد يف هذه املرحلة إستعمال الفاكس إلرسال  - 

فهي  حتتية لالتصاالت تكفي الستخدامات اإلنرتنت لبنيةنفا تناسبها مع الدول اليت تفتقر آكما ذكرنا  - 

 .حتتاج فقط لبنية حتتية مكونة من شبكات اتصال معتمدة على خطوط اهلاتف

         اإللكرتونيةللحكومة  األساسيةبالغة كو�ا تعترب اللبنة  بأمهية من احلكومة اإللكرتونية يتمتع هذا النوع و

  .املنطلق حنوها فهي متهد الطريق لتبنيها و

اهلاتف تقوم  املعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و اإللكرتونيةه يف ظل احلكومة أنجند  أخرىمن ناحية  

تصنيف  لتجميع وحيث ميثل ذلك حمطة "Call center"بتقدمي اخلدمة املركزية عن طريق مركز املناداة  احلكومة"

ضا أيتقوم احلكومة  الدوائر احلكومية ذات العالقة؛ و إىلعادة توجيهها إ مثمن  الفاكسات الواردة، و ت وااملكامل

من  أو من قبل عدة دوائر حكومية إليهاالرجوع  فهرستها ضمن نظام مناسب ليتسىن استخدامها و دارة الوثائق وإب

  . 2"صاحب العالقة نفسه

قد تفقد املستخدم الثقة  م جناحه وأماعدة متطلبات قد يشكل غيا�ا عوائق  إىللكن هذا النوع حيتاج  و

  :يلي ماهم هذه املتطلبات أ فيها، و

عالم املستخدم عن موعد جتهيز هذه الوثائق للعمل على إوصول أي وثيقة أو التأكد من  ضمان ية مكانإتوفري  - 

  ،استالمها

  عن احلالة أو املرحلة اليت وصلت إليها الوثيقة أو اخلدمة للمستخدمني الذين  اإلتصاالت توفري معلومات عن طريق  - 

 3.طلبوها

                                                           
1
  .101: السابق، صعبيد صاحل حسن املخنت، املرجع  
2
  .101: ص عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، 
3
  .129: ، املرجع السابق، صة للتغيري و احلكومة اإللكرتونيةالعلمية و اإلسرتاتيجيات املستقبلي سس  األ: عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة العامة 
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اليت  و اهلاتف املعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و اإللكرتونيةسبق تتضح لنا مميزات احلكومة  مامن خالل 

  :تلخص يف

هذا  و )اإلنرتنتاملعتمدة على تكنولوجيا (لبنة أساسية للحكومة اإللكرتونية الشبكية  أ�ا متثل منطلق ضروري و - 

 ،النوع سنعود له بالتفصيل يف العنصر املوايل

 ،تتميز بانتشارها الواسع يف دول العامل الثالث - 

سليما أو من ذوي  كانكذا مالءمتها حلالة املواطن سواء   و، مالءمتها للمستوى الثقايف لكافة شرائح ا�تمع - 

 ،)اخلاصة اإلحتياجات

  ،للحكومة ية من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوينإنتقالمتثل مرحلة  - 

 ،ن مل نقل منعدم، أي أ�ا تتميز بالدور السليب للقطاع اخلاصإبني القطاع اخلاص  املشاركة بينها و قلة التعاون و - 

تتبع مسار الوثائق دون  احلكومة اإللكرتونية فهو يقتصر على اإلستعالم وحمدودية دور املواطن يف هذا النوع من  - 

 ،أخرىأية إجراءات 

تبادهلا بطريقة  و تناقلهاوجود إمكانية  خدما�ا على الرغم من اعتمادها على الوثائق الورقية يف مجيع تعامال�ا و - 

  ،وينمن توفري خدمات اإلستعالم بشكل إلكرت كذلك   بالرغم  إلكرتونية و

 .1تكلفتها إخنفاض - 

  :يلي مايعاب على هذا النوع جند عديد العيوب املتمثلة في ما أما

 ،عدم التخلي عن النماذج الورقية التعقيد يف اإلجراءات و الروتني واستمرار  - 

 ،داري، البريوقراطية الشديدةاستفحاهلا كالفساد اإل املشاكل اإلدارية بل واستمرار  - 

  ،اخلدمات تكلفة زيادة مصاريف و - 

 .أن العميل هو من يذهب إليها - 

  :البدائية منها اإللكرتونيةاليت تتمتع �ا احلكومة  املزايابني من فنجد  أما عن مزاياها

 ،تيسري تبادل املعامالت بني اإلدارات العمومية خاصة - 

 ،تقدمهابساطة اخلدمات اليت  املواطنني رغم بساطتها و خلق قناة اتصال بني اإلدارة احلكومية و - 

 ،إخنفاض تكلفة مشاريع بناء البنية التحتية هلا مقارنة ملشاريع البنية التحتية املعلوماتية - 

 .اكتساب املتعاملني خاصة املواطنني جتربة فيما يتعلق بنمط اخلدمات اإللكرتونية - 

 إىللطريق للتحول ا بدايةالبدائية هي  أواملعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و اهلاتف  اإللكرتونيةن احلكومة إذ

  .ت احلكوميةماا ال تغري كثريا يف مالمح اخلدأ�خاصة يف الدول النامية رغم  اإللكرتونيةاحلكومة 

                                                           
1
  .101: عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، ص 
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  الحكومة اإللكترونية الشبكية  -ثانيا

،  اإللكرتونيةعن طريق بوابتها  اإلنرتنت�ا على شبكة ماالشبكية هي تلك اليت توفر خد اإللكرتونيةاحلكومة 

 إىل ضافةاهلاتف باإل �ا  على تكنولوجيا الفاكس وماا تعتمد يف خدأ� ماك ،لو تطورا من النوع األ أكثرهي  و

معامال�ا على  يف و �اماترتكز يف توفري خد تسمى الشبكية كو�ا تعتمد و ، واآلليةاحلواسيب  و اإلنرتنتتكنولوجيا 

  .اإلنرتنتشبكة  األخصعلى  و اإلتصالشبكات  الشبكات احلاسوبية و: نوعني من الشبكات

  :التالية اإلجراءاتت هذه احلكومة عن طريق مامن خدتتم اإلستفادة 

 ،دخول طالب اخلدمة إىل املوقع اإللكرتوين للحكومة - 

الوثائق املطلوبة منه للتأكد فيما بعد من شخصيته  تلبية الشروط و ملء اإلستمارة اخلاصة باخلدمة املطلوبة و - 

 ،صحة وثائقه و

 

 التعامل املايل الذي تتبعه بإحدى الطرق التالية وفقا لنظام الدفع و كانت غري جمانية قيمة اخلدمة إذادفع  - 

 :و الذي يكون إما 1الدولة

 :هنا منيز بني نوعني من النقود و: نقدا -أ

 2.استالم وصل سداد تلك الرسوم اليت ميكن دفعها مباشرة إىل مؤسسات الدولة و: النقود التقليدية - 

التواقيع  جمموعة الربوتوكوالت و: "هي حسب شركة أيرست أنديونغ و: لنقود اإللكرتونية أو الرقميةا - 

           الرمسية اليت تتيح للعمالت اإللكرتونية أن حتل فعليا حمل العمالت التقليدية أي أن النقود اإللكرتونية

 3."أو الرقمية هي املكافئ للنقود التقليدية

 :هنا أيضا منيز بني و: الشيك -

عبارة عن ورقة مصرفية يطلب �ا الساحب من املصرف أو البنك املسحوب عليه أن : "الشيك العادي - 

فاء جتري أداة و هو  و ،طالع عليه مبلغا حمددا من املال إىل املستفيد حامل الشيكمبجرد اإل يدفع مبقتضاه و

 .4"املصرفيةالتبادالت  جمرى النقود يف املعامالت التجارية و

يقوم  مؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم الشيك و رسالة إلكرتونية موثقة و"هو : الشيك اإللكرتوين - 

 .5"حيمل توقيعا رقميا ميكن التأكد من صحته إلكرتونيا مبهمته كوثيقة تعهد بالدفع و

                                                           
1
  .73 :الشريف، املرجع السابق، ص نعمانعبده  
2
  .73: ، صنفس املرجع 
3
  .25-24 :ص بو اهليجاء، املرجع السابق، صأبراهيم إحممد  
4
  .45:، ص2005اجلزائر،  التوزيع، للنشر وهومة  ، دار5ط، )2( القواننيسلسة تبسيط  ،اخلاصة موال العامة وعتداء على األعبد العزيز سعد، جرائم اإل 
5
  .73 :براهيم خبيت، املرجع السابق، صإ 
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        يصدرها طرف وسيط حبيث يتصل الزبون ؛ كات التقليديةيهي تشبه الش" و: الدفع عند الطلبكمبيالة -

 يقوم هذا الوسيط مثمن  ونات غريها من البيا اسم البنك و، رقم احلساب، الشخصية البياناتيعطي الوسيط كافة  و

 .1"إمتام الصفقة مقابل رسوم بطبع شيك يشبه الشيك الشخصي بدون توقيع مث يقوم بدفعه و

هو يعتمد على نظام  ، و2تتم العملية بالنقر مرة واحدة بزر املاوس إلمتام الصفقة ويتم : النظام اإللكتروني للدفع -

غريها من  أو نظام العملة اإللكرتونية احلكومية واملستخدمة يف الدفع اإللكرتوين  خمتلف البطاقاتو بطاقة اإلئتمان 

 .أنظمة الدفع اإللكرتونية

كبطاقات اإلئتمان، البطاقات البنكية :لكترونياإلعن طريق مختلف البطاقات المستخدمة في الدفع  -

 ..، بطاقات الصرف البنكي، البطاقات الذكية،)املغناطيسية البالستيكية و(

ه بعد القيام باخلطوات السابقة يتم أداء فإنو استكماال إلجراءات احلصول على اخلدمات اإللكرتونية احلكومية 

 .بريده اإللكرتوين أو عن طريق اجلهات املختصةاخلدمة املطلوبة إىل صاحبها عن طريق 

  :يأيت ماها حسب هذا التصنيف أنواعمقارنة بباقي  اإللكرتونيةيز هذا النوع من احلكومة مي ما أهم نإ

شبكات اإلتصال اليت حيتاجها النوع األول من احلكومة  إضافة إىل–تكلفة بنيتها التحتية الباهضة أل�ا  - 

 ،غريها من شبكات اإلتصال شبكات احلاسب كأساس هلا و جندها حتتاج إىل شبكة اإلنرتنت و -اإللكرتونية

 ،يف جناح مشروع احلكومة اإللكرتونية هاماتفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص مما مينحها دورا  - 

 ،إجيابية دور املواطن - 

على مناذج جتريبية مصغرة  اإلعتمادليس دفعة واحدة مع  تطبيقها تدرجييا عرب عدة مراحل و أنه يتم التحول إليها و - 

 ،ا معوقا�اذك متطلبا�ا و ملعرفة مدى جناحها و

احلكومة اإللكرتونية  أكثر ذكاء من سابقتها أ�ا أقل ذكاء من نظري�ا احلكومة اإللكرتونية عرب املوبايل أو النقالة و - 

، فهي حتتل مرتبة أو درجة وسطا من حيث الذكاء بني هذين )اهلاتف املعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و(البدائية 

 ،النوعني

 ،استهدافها حتقيق ذلك توجهها حنو ذهاب احلكومة إىل العميل بدل ذهاب العميل إليها و - 

 .يلل أساس احلكومة اإللكرتونية عرب املوباثمت - 

الشبكية اليت ميكن تطويرها بتطور التكنولوجيا احلديثة اليت  اإللكرتونيةهذه حملة عن بعض مميزات احلكومة 

 اإللكرتونيةهو احلكومة  و اإللكرتونيةظهور نوع ثالث من احلكومة  إىل أدى احممولة مم ت وسائل اتصال ذكية وأفرز 

  .العنصر املوايلهذه سنتعرف عليها يف  و املوبايلعرب  أوالنقالة 

                                                           
 
1

  .74: الشريف، املرجع السابق، ص نعمانعبده 
2
  .74: ص، نفس املرجع 
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  الحكومة اإللكترونية عبر الموبايل -ثالثا

عرب  اإللكرتونيةفهناك من يطلق عليها اسم احلكومة  اإللكرتونيةختتلف مسميات هذا النوع من احلكومة 

 اإللكرتونيةهناك من يفضل تسميته باحلكومة  املتنقلة و أوالنقالة  اإللكرتونيةهناك من يسميه احلكومة  و  املوبايل

        على اهلواتف النقالة اإللكرتونية�ا ماد احلكومة يف تقدمي خدمااعت إىلسبب هذه التسمية و يعزى  ...احملمولة،

ها التطور التكنولوجي املستمر الذي أفرز اليت  خاصة تلك اليت تتسم بالذكاء و اإللكرتويناللوح  احلاسبات احملمولة و و

  .�امالتقدمي خد ت مواكبتهمااحلكو حتاول 

الرسائل  عرب اإللكرتونيةت اليت يقدمها مشروع احلكومة ماكل اخلد: "املوبايلعرب  اإللكرتونيةتشمل احلكومة 

  .1"تمايتم وضع رموز خاصة بكل خدمة من اخلد و جمانياباستخدام رقم خاص للحكومة يكون  و SMSالقصرية 

والنقالة،  التكنولوجيا الالسلكية أنواعينطوي تنفيذها على استخدام مجيع  إسرتاتيجية" ا أ�هناك من يعرفها ب و

      املواطنني يف ذلك امب اإللكرتونية املشاركة يف احلكومة طرافاألجهزة لتحسني الفوائد لأل التطبيقات و ت ومااخلد و

  .2"ت احلكوميةحداكافة الو  الشركات و و

ت مامن التقنيات املستعملة لتقدمي اخلداإلستفادة من خالل  اإللكرتونيةامتداد للحكومة :" ضاأيهي  و   

  .3"العامة

للمواطنني،  تماهي قناة ممكنة لتقدمي اخلد ، واإللكرتونيةجمموعة فرعية من احلكومة : " اأ�ضا بأيتعرف  ماك

  .4"اإللكرتونيةال ميكن اعتبارها كبديل للحكومة  و

     ا اختلفت يف حتديد مفهوم احلكومة النقالة هل هي مفهوم جديدأ�من خالل التعاريف السابقة نالحظ 

اطالعنا  من خالل حبثنا و هلا، و ليست بديال و اإللكرتونيةامتداد للحكومة  أوا جزء أ�م أنوع قائم حبد ذاته  أو

 إحدىلدول خاصة دول العامل الثالث ليست سوى احلكومة النقالة يف العديد من ا أنعلى عدة دراسات وجدنا 

ذلك للوسائل التكنولوجية املستخدمة  يعزى  حبد ذاته و ماتكون نوعا قائ نمل ترقى أل و اإللكرتونيةتطبيقات احلكومة 

الضخمة اليت قد البيانات  ختزين  و قدر�ا على استيعابعدم  األحيانعليها يف كثري من  ابكاهلواتف النقالة اليت يع

 أنه ميكن فإنلكن رغم ذلك  ،عديد العوائق املختلفة إىل جانبعائق أهم  هذا يعترب  ت ومابعض اخلد إليهاحتتاج 

 اإللكرتونيةنقالة تسمح بقيام حكومة نقالة قائمة بذا�ا خمتلفة عن احلكومة أجهزة يفرز التطور التكنولوجي املستمر 

                                                           
1
 .82 :الشريف، املرجع السابق، ص نعمانعبده  

2
Johan Hellstron, Mobile phone for good governance – challenges and way for word, Darftdiscussion paper , p :03, 

Web site :www.w3.org/2008/10/MW4D.../papers/hellstrom_gov.pdf. 
3Sho .Zukang and other, Mobile technologies for responsive government and connected societies , published by 
organisation for economic co-operation and developement (OECD) and international telecommunication union 
(ITU) , 2011, p : 18 ,Web site :www.oecd-org/publishing/corriqenda. 
4Claire Huijnen, Mobile tourism and mobile government : an invortry, european centre digital communication 
EC/DC, april 2006, p : 46. 
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هي تسعى لذلك من  و، حتقيقه إىلاملتقدمة منها خاصة الدول تطمح  ماهذا  منها وليست جزءا  القائمة حاليا و

  .يةكخالل مشاريع احلكومة الذ 

  :1حلكومة النقالة هيمن اثالثة أنواع ميز بني من هناك  إىل أن نشري  و

. العمليات القائمةو  ضافت قناة خلدمات احلكومة اإللكرتونية أالنقالة األجهزة أن  يعين: supplementلملحقا-

تذاكر : واجهة للخدمات اإللكرتونية مثل ضافت بوابات السلكية وأجنده يف مجهورية كوريا اليت  مثال ذلك ما و

 ؛هي تقتصر على خدمات احلكومة اإللكرتونية احلالية التجديد و النقل و

 ؛واطنني املستبعدين من قبلالنقالة واسعة النطاق بوصول اخلدمات إىل املاألجهزة تسمح : Expandالموسعة -

       الراشد، احلكم و املقدمة لخدماتل ت جديدةالنقالة لتطور خدمااألجهزة تستخدم : Innovateالمبتكرة -

بالتصويت على   امليزانيةالنقالة للمواطنني باملشاركة يف ن تسمح األجهزة قراطية أيمثاهلا يف مجهورية الكونغو الدمي و

بتكار يعتمد على القيود يعوق هذا النوع من احلكومة النقالة هو أن مدى اإل احمللية، لكن ما امليزانيات إنفاقكيفية 

 .أ�ا قد حتتاج إىل مزيد من الوقت و، القدرات احمللية اإلقتصادية و السياسية و

في مرحلة فه اعتمد على مراحل التحول التدرجيي حنوها أناحلكومة النقالة  نواعنالحظ على هذا التقسيم أل

ت املقدمة عن طريق الوسائل النقالة حمدودة حبيث يكون استخدام هذه الوسائل التكنولوجية كجزء ماتكون اخلد أوىل

فرع من  أو تكون احلكومة النقالة جزء ايلبالت و اإللكرتونيةت احلكومة ما تقدمي خديفمن الوسائل املستخدمة 

ة الثانييف املرحلة  و ،اإللكرتونيةللحكومة  ضافةاإل أوامللحق  أيتسمى يف هذه املرحلة بامللحق  و اإللكرتونيةاحلكومة 

النطاق  ل وماستعإلانطاق يشمل التوسيع هنا  و ،ت احلكوميةماالنقالة يف اخلداألجهزة ل مايتم توسيع نطاق استع

هنا تسمى احلكومة النقالة باملوسعة، يف حني يتم يف مرحلة  و ،املواطنني املستبعدين من قبل إىلاجلغرايف حبيث تصل 

عليه يستخلص من  و ،تسمى يف هذه احلالة باملبتكرة النقالة واألجهزة ت جديدة تقدم باستخدام ماثالثة ابتكار خد

األجهزة يف استخدام  خالهلا  مير مبراحل يتدرجاحلكومة النقالة  إىل اإللكرتونيةالتحول من احلكومة  أنهذا التقسيم 

  .تماالنقالة يف تقدمي اخلد

 عالقة اجلزء من الكل "يفو املتمثلة املنتقلة  أواحلكومة النقالة  و اإللكرتونيةرغم العالقة الوطيدة بني احلكومة 

   ،2"فهما ليسا كيانني منفصلني بالتايل  هلا و إضافة و اإللكرتونيةاحلكومة النقالة جزء مكمل للحكومة  حيث إن 

ت ماعلى التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلد يعتمدانا ماملتمثلة يف كو�(التشابه  رغم وجود بعض نقاط التداخل و و

يفرضها العامل االفرتاضي بعضها  مايف العامل االفرتاضي، وجود عدة حتديات تواجهه يتواجدان ماجيعله ماهذا  و

                                                           
1Siddhartho Raja , and other, Making government mobile, information and communication, 2012, p : 88. 
2
Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchen, m- government : cases of develping countries, mobile government Lab 

(mgovLab), may 2004 , p :03, Web site :www.mgovlab.org 
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        احلكومة املتنقلة  و اإللكرتونيةه توجد بعض الفوارق بني احلكومة أنال إرغم ذلك ؛ 1)..خاصة باحلكومة النقالة،

  :يلي مااليت تكمن في و

املساعد الرقمي أجهزة النقالة،  اهلواتف: املتنقلة مثل التكنولوجياتالنقالة على استخدام  احلكومة اعتماد - 

الشبكات الالسلكية يف تقدمي اخلدمات، بينما تستخدم احلكومة اإللكرتونية إىل  ، وWiFi،Bluetoothالشخصي،

خمتلف الشبكات يف تقدمي  و الثابتة الالسلكية النقالة و هذه التكنولوجيا كل التكنولوجيات احلديثة السلكية وجانب 

 .اخلدمات

هذا راجع  و قبل احلكومة النقالة حمدودة مقارنة باخلدمات اليت تتيحها احلكومة اإللكرتونيةأن اخلدمات املتاحة من  - 

ت إىل افتقار الوسائل النقالة خاصة اهلاتف النقال إىل القدرة على نقل كمية كبرية من املعلومات خاصة املعلوما

 اإلنرتنت منها أن خدمة الرسائل و اآليلحلاسب ا زتلكها جهاميلعديد من امليزات اليت لافتقارها   جانب إىل ، املعقدة

 .2بيانات حرفا مقارنة بالربيد اإللكرتوين الذي ميكنه نقل كمية كبرية من ال 160القصرية ال تنقل أكثر من 

 النقالة األجهزة أن خدمات احلكومة النقالة تصل إىل مجهور أكرب مقارنة خبدمات احلكومة اإللكرتونية من خالل  - 

  :سباب منهاألعدة نظرا 

  تكلفة الوسائل التكنولوجية املستخدمة، إخنفاض - 

  نتشارها الواسع بني الناس،ا سهولة استخدام التكنولوجيا النقالة و - 

  ن مل نقل كلها من استعمال التكنولوجيا،إفئات ا�تمع أغلب متكن  - 

        اآليل احلاسب أجهزة ة باستخدام أن هذه التكنولوجيا ال حتتاج إىل خربة أو تدريب الستخدامها مقارن - 

 .3و اإلنرتنت

تكلفة الوسائل التكنولوجية بتكلفة وسائل التكنولوجيا النقالة املستعملة يف احلكومة النقالة مقارنة  إخنفاض - 

  .املستخدمنيغلب جيعلها متاحة أل امم اإللكرتونيةللحكومة 

�ا للمستخدمني يف خمتلف املناطق اجلغرافية حىت ماصال خديإتتيح الوسائل التكنولوجية النقالة للحكومة النقالة  - 

  .اإللكرتونيةال جنده يف احلكومة  ماهذا  سرع وقت وأالنائية منها و ب

  .اإللكرتونيةاحلكومة املتنقلة متثل مرحلة متقدمة من احلكومة  - 

                                                           
1Tien Ngayen and other, op.cit, Web site : ibm.com/redbooks. 
2 Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchen,op.cit, p : 03. 
3
Demir Cilingir, Ibrahim Kushchu, E- government, and m- government :concurent leaps by Turkey, mobile 

government mobile government Lab ( mgovLab), may 2004 , p :08, Web site :www.mgovlab.org. 
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هي نفس ا�موعات  املوظفني، و و األعمالن، احلكومة، قطاع و جمموعات هي املواطن أربعة تتميز بتفاعلها مع - 

        فعالية أكثر هأناحلكومة النقالة هو  مييز التفاعل يف ظل ما أنال إ العادية احلكومة اإللكرتونيةاليت تتفاعل معها 

  .جودة و

  .البدائية أوالشبكية  سواء اإللكرتونيةفيه احلكومة ال تضاهيها  ذكاءتتسم ب - 

ت املشرتكة بني خمتلف مااخلد إحدىتعترب  اإللكرتونيةت الرسائل القصرية اليت تقدمها احلكومة ماخد نإ

  . 1املؤسسات احلكومية مقابل قيمة معينة ختصم من رصيد املستخدم املعبأ بشرحية اهلاتف الوزارات و

  :نوعني إىلت احلكومية املتنقلة ماخلدتتنوع الرسائل القصرية املستخدمة لتقدمي ا و

هذا النوع من الرسائل القصرية ترسله  خمتلف : push messagesرسائل دفع المعلومات باتجاه المستخدم - 

 :ـما بإموضوعها  علقحيث يت املؤسسات احلكومية إىل املواطنني دون طلب منهم

منها نذكر  التجارة اجلزائرية للمواطنني إىل هواتفهم وكتلك الرسائل القصرية اليت ترسلها وزارة : حمالت توعية -

منتجا�ا بعيدا عن  و طعمة مثل اللحومبق بعض األأ: "ايلسالة القصرية اليت جاء نصها كالتعلى سبيل املثال الر 

 ."812"هذا النوع من الرسائل يصل إىل املواطن من الرقم  ، و"ثناء احلفظ أو التحضريأ خرىطعمة األاأل

يصال معلومة معينة تتعلق بإحدى إأن هذه الرسائل اليت ترسلها احلكومة حتاول من خالهلا : معلومات معينة -

املتعلقة مبنح جواز سفر استعجايل،  اهتمامات املواطن كالرسالة اليت وصلت للمواطنني من وزارة الداخلية اجلزائرية و

رصاد بالتعاون األ سلطنة عمان اليت يتيحها الطريان املدين وخدمة توقعات الطقس ملعظم املدن يف "وكمثال آخر جند 

  . 2"يل حيث تسمح هذه اخلدمة للمستخدمني تلقي تقاريرعن الطقس على هواتفهم النقالةامع مؤسسة عمان موب

 إىلاملواطنني بصفة خاصة تنقسم  صاهلا للمستخدمني بصفة عامة ويإت اليت يتم مااملعلو  إىل أن نشري  و

  :قسمني

  ..الطقس، السياحة، الرتفيه، الصحة، السالمة العامة،: ت عنماتشمل معلو : ت عامةمامعلو  - 

  3..ات،ناالسوق، نتائج االمتح أسعارالصرف،  أسعارمثل : ت حمددةمامعلو  - 

رقام أأو ب دف منها تذكري املواطنني مبواعيد معينة كمواعيد تسديد الفواتري،هلهذه الرسائل ا: رسائل تذكيرية-

اليت تذكر املواطنني  معينة توضع حتت اخلدمة كتلك الرسائل اليت تصل للمواطنني من مؤسسة الدرك الوطين اجلزائري و

                                                           
1
  .109 :ن املبيضني، املرجع السابق، صاصفو  

2
Sayd Jafar  Naqvi, Hafedh Al- Shihi, m- government services initiatives on Oman, issue informing science and 

information technology , vol 06, 2009, p : 820. 
3Sho .Zukang and other, op.cit, p : 29. 
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ال عن ثيف بريطانيا جند كم و ،نشغال يتعلق بالسالمة العامةابالغ عن أي خضر املوضوع حتت تصرفهم لإلبالرقم األ

غاء إلخطارهم عن تلك الرسائل املوجهة للشهود إل و ار،جيبدفع اإل هذه الرسائل تلك اليت يتلقاها املواطنون ختطرهم

  . 1ذلك من طرف هذه احملكمة نيا واجيل اجللسات يف حمكمة التاج بربيطتأأو 

  :يلي مابعديد امليزات اليت نلخصها في push Messagesتتميز  و

 ،أ�ا جمانية - 

           ترسلها من تلقاء نفسها بني الفينة املؤسسات احلكوميةحيث إن  للمواطن دون طلب منهأ�ا تصل  - 

يوم : العاملية مثل كرسائل التوعية باأليام الوطنية و  املناسبات التارخيية: بناءا على عدة معايري منها خرىاأل و

ذكري �ذه تالعاملية، فرتسل هذه الرسائل لل من األيام الوطنية و هغري  مارس اليوم املغاريب للتربع بالدم و 30

 ، ..التحسيس �ا األيام و

      سالمته  و أ�ا تقرب احلكومة من املواطن حبيث جتعله يشعر باهتمام خمتلف املؤسسات احلكومية بصحته - 

 ؛،هذا مينحه نوع من الثقة �ذه املؤسسات خمتلف شؤونه و و

 ،خمتلف عمالئها خاصة املواطنني منهم أ�ا ختلق قناة تواصل بني احلكومة و - 

 ،عالمية تقدمها احلكومة املتنقلةإبأ�ا خدمات  push Messagesتتميز  - 

 ،تتم اإلستفادة منها تلقائيا دون طلب من املستخدم إمناال تتميز بأي خطوات للحصول عليها  - 

 ،حادية التفاعل فالطرف املتفاعل الوحيد فيها هو املؤسسات احلكوميةأأ�ا  - 

 .لغا�م مراعية يف ذلك املستوى الثقايف للمواطنني وتني حبيث تصل املواطنني بلغ أ�ا ثنائية اللغة - 

هذه الرسائل تصل املؤسسات احلكومية من : pull Message رسائل سحب معلومات من قبل المستخدم  - 

أو املعلومة  طرف املستخدم من أجل طلب خدمة أو معلومة معينة، ليستقبل بعدها املرسل رسالة متعلقة باخلدمة

 61سال رسالة قصرية حتمل رقم إر يتم  "ردن حيثألنتهاء رخصة السيارة يف اامثاهلا اإلستفسار عن تاريخ  و ؛املطلوبة

دفع رسوم وقوف السيارات عن طريق الرسائل القصرية يف مسقط بعمان "، 944442"مث فراغ مث رقم السيارة إىل الرقم 

رسال الرسالة متضمنة رقم لوحة السيارة إىل الرقم إوفقا لنظام الوقوف النقال الذي وضعته بلدية مسقط حيث يتم 

دقائق ترسل البلدية رسالة  5ـ تهاء الوقت بانقبل  و كيد مع الوقت املخصص،أاحلصول على رسالة ت و 90091

 . 3"ديد وقوف السيارات اخلاصة �متذكري للسائقني بنقل سيارا�م أو جت

  : تتميز هذه الرسائل بعدة خصائص هي

                                                           
1Claire Huijnen,op.cit, p : 55. 

2
  .141، 139 :ص ن املبيضني، املرجع السابق، صاصفو  

3
Sayd Jafar  Naqvi, Hafedh Al- Shihi, op.cit, p : 820. 
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       قيمة هذه الرسائل ختصم من رصيد اهلاتف للمرسل، حيث إن  أ�ا ذات قيمة مالية أي أ�ا غري جمانية  - 

 ،الضرائب م احتساب الرسوم ودتكون هذه القيمة حمددة سلفا من طرف احلكومة مع احتساب أو ع و

 ،تكون بطلب من املستخدم عند حاجته إىل اخلدمة إمنا أ�ا غري تلقائية و - 

املواضيع مسبقا فهي تتعلق خبدمات حتددها احلكومة مسبقا يف قائمة وفقا الحتياجات حمددة  اأ� - 

 ،بالتايل فهي ال متتلك التنوع يف املواضيع كما متتلكه رسائل دفع املعلومات باجتاه املستخدم املستخدم، و

املؤسسات  بطلب اخلدمة و املؤسسات احلكومية إذ أن املستخدم يقوم تتميز بتفاعل ثنائي بني املستخدم و - 

 ،ة اخلدمة املطلوبةياحلكومية تقوم بالرد وتلب

 .فعالة ألداء اخلدمات أ�ا وسيلة سريعة  و - 

 :1من اخلدمات مها تتميز بتقدمي نوعني   - 

ت اهلاتف النقال التفاعلية ميكن مامن خالل خدحيث إنه  تكون عند الطلب،: خدمات تفاعلية -

  طلبات اخلدمة لوكاالت حمددة، أوتعليقات ، رسال استفساراتإ مع احلكومة و للجهات املشاركة التفاعل

 .البياناتقواعد  الطلبات و ج وماذ الن إىلميكن هلذه اجلهات املشاركة للوصول  و

 إمتام) املستخدمني(ت اهلاتف النقال املعامالتية، ميكن للجهات املشاركة مامع خد: خدمات المعامالت -

ت خيارات اخلدمة مايشمل هذا النوع من اخلد يرونه مناسبا، و اوفقا مل إلكرتونيامعامال�م مع احلكومة 

 ..قرارت الضريبية،الذاتية لدفع الضرائب، تقدمي اإل

اقتصرنا على النوع (من الرسائل القصرية  الثاينت احلكومة النقالة وفقا للنوع مامن خدأما عن كيفية اإلستفادة 

  :تكون كالتايل) ل تكون تلقائية دون طلب من املستخدمو من النوع األاإلستفادة كون   الثاين

يتم احلصول على هذه  حتديد اخلدمة أو املعلومة املراد طلبها من قائمة اخلدمات اليت حتددها احلكومة مسبقا و - 

 الرقم الذي تضعه احلكومة من أجلسال رسالة فارغة إىل إر ك  أخرىالقائمة وفقا خلطوات حمددة ختتلف من دولة إىل 

دائها واستقبال رسالة متضمنة قائمة اخلدمات وطريقة أمات اليت يرغبون يف دألداء اخلاستقبال رسائل املستخدمني 

 ؛ردنهذا ما تعمل به األ من اخلدمات أو املعلومات واإلستفادة 

       رسال رسالة متضمنة رقم اخلدمةإاحملدد هلا يتم التعرف على الرقم أو التشفري  بعد حتديد اخلدمة املراد طلبها و - 

 ؛2أو تشفريها مرفقة باملعلومات الضرورية ألداء اخلدمة إىل الرقم اخلاص باحلكومة

 .يتم أداء اخلدمة أو احلصول على املعلومة - 

                                                           
1Tien Ngayen and other, op.cit, p : 10. 

2
  . 83 :الشريف، املرجع السابق، ص نعمانعبده  
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 يستعمله املستخدمونا حدمهأالنقالة  اإللكرتونيةهناك رقمني خاصني باحلكومة  إىل أن نشري  اإلطاريف هذا  و

احلكومة قد وضعت رقمني خاصني باحلكومة  أنجند  األردننذكر على سبيل املثال يف  و ،الدولة خارج املقيمون

الرقم  هو األردنت الرسائل القصرية فالرقم اخلاص باملستخدمني املقيمني بماالنقالة للحصول على خد اإللكرتونية

96297514444فيستعملون الرقم  األردناملستخدمني املقيمني خارج  أما ،9444
ه قد إىل أن ضا أينشري  ماك  ؛1

بداخل  مايمق كان إذا اتبعا مل أيقامة املستفيد إختتلف خطوات احلصول على خدمة الرسائل القصرية تبعا حملل 

 إذطنني املقيمني باخلارج ااملوجهة لصاحل املو  األردنت الرسائل القصرية يف مامثالنا على هذا خد خارجها، و أوالدولة 

الرقم  إىلرسالة فارغة  إرسالمعلومة معينة يتطلب ذلك من املستخدم  أوه للحصول على خدمة أن

الرقم  ماإاملؤسسات فيختار  أو تماسواء على اخلد لإلستعالم أرقاماليستلم بعدها رسالة حتتوي  962797514444

مؤسسة معينة حسب  إىلصول و الرقم احملدد لل أوت مع اخلطوات الالزمة للحصول عليها مااحملدد للحصول على اخلد

ه إرسال تشفريه و رقمه و حتديد اخليار املطلوب و منبعد  فيماحاجاته، مث يتلقى فيها بعد الرد على ذلك ليتمكن 

  .2املعلومة املطلوبة أوبنفس الطريقة املذكورة سابقا للحصول على اخلدمة 

يف املقابل عديد  واإلجيابيات ت احلكومة ينجر عنه عديد ماد نظام احلكومة النقالة يف تقدمي خدمااعت نإ

  :جندإجيابيا�ا السلبيات فمن 

الوصول إىل مجهور أوسع حىت أولئك الذين يعيشون يف املناطق النائية أو املعاقني أو الذين ال جييدون استخدام  - 

 ،عليها احلكومة اإللكرتونيةالتكنولوجيا احلديثة اليت تعتمد 

 ،تكلفتها املالية إخنفاضرادات مع إيحتصيله من  املسامهة يف تنمية اإلقتصاد من خالل ما توفره من تكاليف و - 

   ،املساءلة يف تقدمي اخلدمات تعزيز الشفافية و- 

يصلون إليها من حيثما   ووا كانخلق قناة تواصل فعالة مع الشركاء خاصة املواطنني منهم فهي تصل إليهم أينما   - 

 ،يف أي وقت وا وكان

السالمة العامة من خالل محالت التوعية اليت تقوم �ا احلكومة عرب الرسائل  املسامهة يف ترقية الصحة العامة و - 

بالتايل  و غريها و األوبئة كالتسممات و األمراضالقصرية اليت تصل للهواتف النقالة للمواطنني مما قد حيد من عديد 

ية األمنالعالج، كما قد حيد من عديد املخاطر  مما خيفض تكلفة األدوية و األمراضمن  الوقايةتساهم يف رفع نسبة 

 ،..اليت �دد سالمة املواطن من خالل األرقام اليت توضع حتت تصرفهم،

 ،بساطة استخدام التكنولوجيا النقالة اليت تعتمد عليها - 

  :تفقده الرغبة يف املشاركة يف براجمها فمنها قد تضعف ثقة املواطن �ا و اليت عن سلبيات احلكومة النقالة أما

 ،عدم الرد أو اإلبطاء يف الرد على الرسائل القصرية اليت يرسلها املستخدم لطلب خدمةمشكلة  - 

                                                           
 
1

  .144 :، صاملرجع السابق ،صفوان املبيضني
2
  .144: ص ، املرجع السابق ،صفوان املبيضني 
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 ،ن خاصة يف املناطق النائيةاحينقطاعها يف الكثري من األا ضعف شبكات اإلتصال و - 

 ،نظرا خلصائص التكنولوجيا النقالة املستخدمة خاصة يف الدول النامية SMSدودية اخلدمات املقدمة عرب حم - 

 .منها احلكومة اإللكرتونيةتعاين املشكلة اليت  نفسهي  اخلصوصية و و األمنإشكالية  - 

�ا يف شكل ماخد أداءالشبكات الالسلكية يف  ن احلكومة النقالة هي حكومة تستغل التكنولوجيا النقالة وإذ

 إىلمرسلة فقط من طرف احلكومة  أو) pull Message(متبادلة بني املستخدم واحلكومة  ماإرسائل قصرية تكون 

وجها مطورا هلا،  و امتدادا هلا و اإللكرتونيةيعتربها الكثريون جزءا من احلكومة  و) push Messages(املستخدم 

  .عديد السلبيات و اإلجيابياتهلا عديد  أن ماك  ؛التفاعل الكبري بينهالكن ختتلف عنها يف عديد النقاط رغم 

حسب  اإللكرتونيةتصنيف احلكومة  إىلنا تطرقنا فيه فإنعن خالصة هذا الفرع  أما، هذا عن احلكومة النقالة

 اإللكرتونيةمن مراحل تطور احلكومة  أخرى إىلهي ختتلف من مرحلة  �ا وماخد أداءاملستخدمة يف  اإلتصالوسائل 

بدائية  اإللكرتونيةبالتايل تكون فيها احلكومة  الفاكس و تعتمد على تكنولوجيا اهلاتف و أوىلحبيث جند يف مرحلة 

البساطة، ، مستوى الشراكة مع القطاع اخلاص إخنفاض: تتميز بعدة ميزات منها تنتشر يف دول العامل الثالث و

ه التطور التكنولوجي أفرز  ثانيف حني جند يف مرحلة الحقة نوع  ؛..تمعمالءمتها للمستوى الثقايف لكافة شرائح ا�

خاصة  اإلتصالهذه من تسميتها جندها تعتمد على خمتلف شبكات  الشبكية و اإللكرتونيةهو احلكومة  و املتسارع

إىل  ؛املعروفة حاليا اإللكرتونيةمتثل احلكومة  كما أ�ا،  وىلتطورا من األ أكثرهي ، اآليلشبكات احلاسب  و اإلنرتنت

يعتربه صورة مطورة هلا هو اآلخر البعض  و يعتربه البعض جزءا منها اإللكرتونيةمن احلكومة  آخرهذا جند نوع  جانب 

     ،املوبايلعرب  أوالنقالة  اإللكرتونيةيتمثل هذا النوع يف احلكومة  ه التطور احلاصل يف التكنولوجيا النقالة وأفرز  خراآل

رسائل دفع : نوعني إىلاليت تتنوع  ت ومايعتمد على الرسائل القصرية يف تقدمي اخلد ،لف مسمياتها ختتذه و

لكن ذلك ال يغنيه عن وجود عدة إجيابيات عدة  نحه عدة مميزات ومي مات مارسائل سحب املعلو  ت ومااخلد

  .املبتكرة و املوسعة، ةحسب مراحل تطوره حيث جند امللحق ثالثة أنواع إىلهو يتنوع  سلبيات، و

  تصنيف الحكومة اإللكترونية حسب درجة الذكاء :لثاثالفرع ال

التعلم، (دراكية إمهارة ذهنية تتضمن وظائف فكرية :" يعرفه الدكتور سعد علي احلاج بكري هو ماالذكاء ك

 ضاأيتشمل  املعارف، وتستنبط  ت وماتتعامل مع املعلو ) لذايتار يالتطو  الرباهني و التفكري، استنباط املسببات و

  .1" القرارات ذااخت منها يف حتديد التوجهات واإلستفادة  حفظ اخلربات و

هذا  ،ذكاء صناعي و ، تنافسي، تسويقياقتصادي ،ذكاء عقلي بشري، ذكاء اسرتاتيجي: إىلينقسم الذكاء  و

سائل تتسم بقدر�ا على حماكاة وظائف الذكاء و  و أجهزة  من آالت و اإلنساننتجه ي ماخري جنده يف كل األ

                                                           
1

، جامعة نايف العربية للعلوم 1النظم اخلبرية يف مكافحة احلريق يف املنشآت املدنية،طبل مقال منشور ضمن كتاب قو آفاق املست ، احلكومة اإللكرتونية الذكيةسعد علي احلاج بكري 

  .35، 33: ، ص2011الرياض، األمنية، 
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تصميم آلة قادرة على القيام مبهام : "هأنيعرف الذكاء الصناعي بو  ؛الرفاه له تسهم يف حتقيق الراحة و و 1اإلنساين

 األجهزة  من بني الوسائل و و ،2"وتعلمهاخربا�ا تزيد من حصيلة  أنتستطيع  تتطلب قدرا من الذكاء البشري و

طرح  ات احلكومية مممااخلد أداءاليت استغلت يف  اإلتصاالت  ت ومااملتصفة بالذكاء تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلو 

 أي ساسعلى هذا األ ، ووىلذكاء من األ أكثراحلكومة الذكية اليت هي  و اإللكرتونيةمفاهيم جديدة تتعلق باحلكومة 

  .ها يف هذا الفرعارتكز تصنيف اإللكرتونيةدرجة ذكاء احلكومة 

العادية  اإللكرتونيةاحلكومة  إىل اإللكرتونيةاحلكومة  أنواعسلف ذكره حسب هذا التصنيف تنقسم  ماعليه ك و

         ،التوجه حنوها بعض الدول حتقيقها وحتاول هي اليت  احلكومة الذكية و الدول وأغلب هي املنتشرة حاليا يف  و

العادية   اإللكرتونيةاحلكومة  أيل و النوع األ ندراسة احلكومة الذكية فقط أل يف هذا التصنيف علىنقتصر  سوف و

لكن ذلك ال يعين التطرق هلا من باب املقارنة مع احلكومة الذكية يف سياق ، حتدثنا عنها كثريا يف الفروع السابقة

  :اليت تكون كالتايل و األخريةدراستنا هلذه 

      مواكبة يف ذلك التطورات التكنولوجية املستخدمة و ةاإللكرتونيالتطور املستمر لربامج احلكومة  أدىحيث 

من حقب التطور جديدة حقبة  و اإللكرتونيةعد امتداد للحكومة يظهور مفهوم جديد  إىلالذكية  األجهزة ظهور و 

التطبيقات  و اإللكرتونيةت ماتقدمي اخلد: "هأنريفه بالذي ميكن تع التارخيي هلا، عرف هذا املفهوم باحلكومة الذكية و

املساعد الرقمي الشخصي  أجهزة  اللوحية و األجهزة  الذكية، كاهلاتف النقال و األجهزة تية املختلفة على مااملعلو 

 دقة وو بسرعة  على مدار الساعة  و كانم أيت احلكومة الذكية من ما، حبيث ميكن تقدمي خداإلنرتنتاملتصلة ب

  .3"ت احلكومة الذكيةمامن خالهلا خدتقدم عرب منصة موحدة للتطبيقات النقالة  و متناهيتني

  :4هي و درجة وصفها باحلكومة الذكية جيب توافر عدة مواصفات فيها إىل اإللكرتونيةلكي ترتقي احلكومة  و

 ،"الناس بأ�م مميزون شعرتقدم خدمات شخصية بطريقة ت حكومةأي : حكومة مراعية للمستخدم"أن تكون  - 

 ،"نتباه إىل الناس �دف التحسني املستمراأي أ�ا حكومة تصغي ب: حكومة منتبهة"أن تكون   - 

 ،"أي تتوقع ما سيحتاجه الناس وكيف ميكن تلبية توقعا�م بأفضل شكل ممكن: حكومة قادرة على التوقع"أن تكون- 

 ،"واحدةوترية بمرتابطة تعمل  ملة واكحكومة مت"ا أ� - 

 ،"املتطلبات مع بروزها تتكيف سريعا مع االجتاهات و أي تستجيب و: متجاوبةحكومة "أ�ا  - 

 ،"كو�ا تسعى لسكب ثقة الناس: حكومة جديرة بالثقة"أ�ا  - 

 ."لكل التحديات فهي تبتكر حلوال: مبتكرة ومبدعة  حكومة"أ�ا  - 
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  .76: ، صالسابق املرجع، سعد علي احلاج بكري 
2
  .76: عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، ص 
3
  .19: ، صاملرجع السابق: فهد بن ناصر العبود، احلكومة الذكية 
4
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جتعلها خمتلفة عن  تنبثق عن عدة خصائص متيزها و ويت أهذه املواصفات اليت تتصف �ا احلكومة الذكية ت

  : يلي ماالعادية، هذه اخلصائص تتمثل في اإللكرتونيةاحلكومة 

مستفيدين بقرب استحقاق مواعيد للستباقي يف تقدمي اخلدمة، حيث يكون هناك تنبيه الطابع اإل "أ�ا تأخذ - 

كتنبيه املواطن بقرب موعد جتديد  ،1"النقالةاخلدمات عن طريق إرسال رسائل إلكرتونية على هواتفهم 

 ،وهذا ماال جنده يف احلكومة اإللكرتونية..جيار،الرخص أو دفع اإل

مكانه الفعلي بدال من احلصول عليها من  تتسم بتمكن املستخدم من احلصول على اخلدمة من موقعه و - 

 ،يف احلكومة اإللكرتونيةاإللكرتونية عن طريق اإلنرتنت األكشاك  منزله أو مكان عمله أو من

        اإلتصاالت املعلومات الالسلكية كوسيلة مكملة لوسائل تقنية  وأ�ا تعتمد على وسائل اإلتصاالت  - 

يف  اآليل و اإلنرتنتالسلكية، خبالف احلكومة اإللكرتونية اليت تعتمد على تكنولوجيا احلاسب  و املعلومات

 ،تقدمي اخلدمات

 ،دمة املطلوبة من املرة األوىل بدال من عدة نقرات على بوابة احلكومة اإللكرتونيةأنه يتم احلصول على اخل - 

 ،تقدميها خلدمات ذكية ذكية و أجهزة ذلك العتمادها على  كى بكثري من احلكومة اإللكرتونية وأذ أ�ا  - 

 ،فتوحةمأ�ا ذات بيانات  - 

زيادة التنسيق  احلكومية و جهزة األ وتدفق املعلومات بني خمتلف القطاعات  نسيابية العمل احلكومي وإ - 

 ،مكانية تقييم اخلدمة بشكل فوري من طرف املستخدمني من خالل قنوات التواصل اإللكرتونيةبينها نظرا إل

أي مكان من  تقدمي اخلدمة يف أي وقت و مقدمي اخلدمة، إذ ميكن طلب و التفاعل احليوي بني املستفيد و - 

 2. مة عن طريق نفس القنوات اإللكرتونيةمكانية تقييم اخلدمات املقدإمع 

  : 3هذا التميز تتجلى مظاهره يف اخلصائص التالية و ،أ�ا ذات خدمات متميزة - 

       باقي املستخدمني هذا راجع لكو�ا تقدم للمواطن و خدمات منتشرة و"خدمات احلكومة الذكية هي  - 

 ،"عندما يطلبو�ا من دون تعقيدات حيثما و و

 ،"شاملة لتلبية تطلعات املستخدمني خدمات متكاملة و"خدمات احلكومة الذكية هي  - 

 ستباقية عرب ترقب اإلحتياجاتإخذ خطوات أخدمات مبادرة مبعىن أ�ا ت":هي خدمات احلكومة الذكية - 

 ،"املتطلبات، حيث يتم تنبيه املستخدم مبواعيد استحقاق اخلدمات قبل حلوهلا و

اختالف حاجات  املتغريات و ودات جاملست خدمات متكيفة مع خمتلف"خدمات احلكومة الذكية هي  - 

 ."دة خاصة املواطنني منهمياملتز ا املستخدمني

                                                           
1
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2
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 تشمل احلكومة الذكية يف العديد من الدول إىلاملساعدة على التحول  العوامل املشجعة و فإنفضال عن ذلك 

  :العوامل التالية

 ،تطورها املستمر الذكية بشكل واسع و جهزة األ التكنولوجيا الالسلكية ونتشار ا - 

قبول واسع خلدمات احلكومة اإللكرتونية خاصة اخلدمات اليت تقدمها احلكومة من خالل  تشار وانحتقيق  - 

 ،النقالة الوسائل

دارة البيانات  إ استخدام مزود خدمة لتخزين و: " نتشار تطبيقات احلوسبة السحابية اليت تعرف بأ�اا - 

 1،"اخلاصة على اإلنرتنت

دوات األ ،جهزةاأل شياء، اليت تعين ارتباط شبكة اإلنرتنت بالكائنات املادية واألإنرتنت ظهور ما يعرف ب - 

يعرف خبدمات  ما يعرف باإلنرتنت فائق السرعة أو ظهور كذلك ما سواق، واأل املوجودة يف املنازل و

شارات إاملستقبل عن طريق استخدام  تسريع عملية اإلتصال بني املرسل والنطاق العريض الذي يقصد به 

 .2لياف الصوتية لنقل املعلومات بسرعة كبريةاستخدام األ الالسلكية، و اإلتصال السلكية و

فشل  أو ت احلكومة الذكية، توجد عوامل مؤثرة يف جناحمامشجعة على تبين خد توجد عوامل مساعدة و ماك

  :يلي ماهذه العوامل في أهمهذا التحول، حيث تتمثل 

نسبة  و )البنية التحتية(تقنية املعلومات  و اإلتصاالت اليت ترتكز على مدى توافر خدمات  و: توافر البيئة املناسبة" - 

هذا عادة ما  اإللكرتونية واملنظمة للمعامالت  مدى توافر البيئة التشريعية املؤطرة و نتشارها بني املستفيدين، وا

 ،يتحقق يف ظل احلكومة اإللكرتونية

اخلدمات  و طالق التعامالت اإللكرتونيةمبعىن مدى استعداد اجلهات احلكومية إل :ستعداداإل مدى اجلاهزية و - 

 ،تشغيلها دارة هذه اخلدمات وإقدرة موظفي احلكومة على  الذكية للمستفيدين و

حيث تكون هناك قدرة للمستفيدين على احلصول على اخلدمات الذكية باستخدام : االستخدامبساطة  سهولة و - 

  . 3"سهولة الوسائل الذكية ببساطة و

  : 4برزهالقياسه من أئها يعتمد على عدة مؤشرات ادأ احلكومة الذكية و إىلمعرفة مدى جناح التحول  نإ

ة الوعي بني السكان مبا يقدم هلم من بسننسبة وعي السكان خبدمات احلكومة الذكية، فكلما ارتفعت  - 

 ،معرفتهم بذلك، كان هذا مؤشرا على جناح خدمات احلكومة الذكية خدمات و
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باقي  و مدى مشوليتها الحتياجات املواطنني عدد اخلدمات اإللكرتونية املقدمة من برنامج احلكومة الذكية و - 

مدى وصول هذه اخلدمات  و ،كرب عدد ممكن من اخلدمات اليت حيتاجو�اتغطيتها أل املستخدمني و

 ،نتشار خدمات اإلنرتنتاهذا يعتمد على مدى  املعزولة، و للمناطق النائية و

أو حىت مؤسسات  عدد املستفيدين من خدمات احلكومة الذكية سواء كانوا مواطنني، مؤسسات أعمال - 

نة ذلك بعدد السكان، فكلما ارتفع عدد املستخدمني، كان هذا مؤشرا على جناح احلكومة مقار  حكومية و

 ،الذكية

كانت نسبة رضا املستخدمني عالية كان هذا  مدى رضا املستخدمني عن خدمات احلكومة الذكية، فكلما - 

 .مؤشرا على جناح برنامج احلكومة الذكية

على خمتلف  ا حتقق العديد من الفوائد اليت تعود عليها وفإ�ت يف تنفيذ برامج احلكومة الذكية مابنجاح احلكو 

  :يلي ما، تتجلى هذه الفوائد فيأعمالموظفني وقطاع  العمالء من مواطنني و

  :بالنسبة للمواطنني- 

أي  اخلدمة ويكون فيه طالب  كانذات جودة عالية من أي م احلصول على خدمات إلكرتونية سريعة و - 

 ،1وقت

  ،حتسني املستوى املعيشي للمواطنني - 

  ،الرضا الشفافية و، اةو ااملس، حتقيق العدالة - 

  .السياسات اليت تنفذها الدولة املسائل و ا ويافعالة للمواطنني يف كل القض و إجيابيةمشاركة  ضمان  - 

 : بالنسبة للدولة ذا�ا- 

  ،اإلقتصاددعم  يف التنمية و املسامهةعية من خالل مااالجت ية واإلقتصادحتقيق الرفاهية  - 

حتقيق التكامل  و ،ا لفرتة طويلة يف ظل احلكومة التقليديةغيبم كانن فعال مع القطاع اخلاص الذي  و احتقيق تع - 

  ،ي معهاإلقتصاد

  .احلكومة على كافة املستويات أجهزة داري بني إحتقيق تكامل  - 

 : بالنسبة لقطاع األعمال- 

  ،ر كثريةمافرص استث جيادإ - 

 إجراءاتتسهيل  التكلفة و، الوقت املستغرق، تعقيدها، من حيث حجمها اإلدارية اإلجراءاتتقليص  - 

  ،املعامالت

                                                           
1
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  .رفع القدرة التنافسية يف خمتلف جماالت العمل - 

 : بالنسبة ملوظفي احلكومة - 

  ،1مرونة يف العمل سيابية ونإحتقيق  - 

  ،االبتكار يف عملهم وبداع لإلتاحة الفرصة للموظفني إ- 

  ،رفع كفاءة العمل يف خمتلف القطاعات احلكومية  املوظفني و إنتاجيةزيادة  - 

  .رحيية يف العملأحتقيق  - 

مرحلة  و هلاصورة مطورة  و اإللكرتونيةاحلكومة الذكية هي امتداد للحكومة  أنسبق يتضح  مامن خالل 

مكتب  أوليس املنزل  الفعلي للمستخدم و كانامل( كانم أيت احلكومية من مافيها تقدمي اخلد متقدمة منها، يتم

تتميز بعدة  و هي تتصف بعدة مواصفات فعالية، و هذا بكفاءة و دوات ذكية وأعرب  وقت و أييف  و) العمل

  .العادية اإللكرتونيةخصائص متيزها عن احلكومة 

تكنولوجيا اتصاالت  أجهزة سفر عن وجود قد أ صطناعيإلظهور مفهوم الذكاء ا إىل أن خري خنلص يف األ

ر عنه ظهور نوعني من احلكومة حكومة جنا ات عديدة عرفت بالذكية مت استغالهلا يف العمل احلكومي ممماومعلو 

عترب يكية فهي مفهوم جديد الذ  أما ،خرىاألهلا بالدراسة يف الفروع و اتنكنا قد ذكية، فالعادية   أخرى عادية و إلكرتونية

 أجهزة من خالل استخدام  اإللكرتونيةت مامرحلة متقدمة منها تعتمد على توفري اخلد و اإللكرتونيةامتدادا للحكومة 

ا أ� ما، كاإللكرتونيةتتميز بعدة خصائص جتعلها خمتلفة عن احلكومة  هذا جعلها تتصف بعدة مواصفات و ذكية، و

  .األعمالقطاع  موظفيها، املواطنني و احلكومة و أجهزة من  ذات فوائد تنعكس على كل

عن تصنيفات احلكومة  اماختتلف مت اإللكرتونيةتصنيفات احلكومة  إىل أن خنلص  بحثهلذا امل ماتاعليه خ و

 إىلحيثيات تتنوع من خالهلا  مخسة، حبيث تتمثل تصنيفا�ا يف أساس كل تصنيف يرتكز على معيار و التقليدية و

 مخسة إىلنوع العميل الذي تنوعت حسبه  أومن حيث الطرف املستفيد من اخلدمة  كانل  و فالتصنيف األ أنواععدة 

، األعمالقطاع  اإللكرتونية إىلاحلكومة، احلكومة  اإللكرتونية إىلاملواطن، احلكومة  إىل اإللكرتونيةاحلكومة : هي أنواع

من حيث  كانف الثاينالتصنيف  أما املؤسسات الالرحبية، اإللكرتونية إىلاحلكومة  املوظفني و اإللكرتونية إىلاحلكومة 

 اإللكرتونيةاحلكومة : هي ثالثة أنواع إىلحسبه  اإللكرتونيةتنوعت احلكومة  درجة التفاعل بني املستفيد واحلكومة و

هنا قسمت  ت ومااق اجلغرايف للخدالتصنيف الثالث من حيث النط كاناملتكاملة، يف حني   تية، التفاعلية ومااملعلو 

جاء التصنيف الرابع مرتكزا على  ، واإلقليميةو أخرى للدولة  اإللكرتونيةاحمللية، احلكومة  اإللكرتونيةاحلكومة : إىل

       البدائية اإللكرتونيةحيث وجدنا احلكومة  اإللكرتونيةت احلكومة ماالوسائل التكنولوجية املستخدمة يف تقدمي خد

 كانالنقالة، فضال عن هذا   اإللكرتونيةاحلكومة  الشبكية و اإللكرتونيةسميل، احلكومة كا الف عرب اهلاتف و أو

                                                           
1
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 أخرى عادية و إلكرتونيةحكومة  إىلمعتمدا على درجة الذكاء وتنوعت حسبه  اإللكرتونيةخري للحكومة التصنيف األ

  .ذكية

  

  

  

  األول خالصة الفصل

         احلكومة اإللكرتونية حيث عرضنا فيه ملدلولاحلكومة اإللكرتونية  ملدلولمت التطرق  الفصلهذا  خالل

 بشأن هذا املفهوم تباينت بني تعريفاتالكثري من ال حمطات دراسة ذلك تتلخص يف وجود فكانت أهم ،و تصنيفا�ا

ثالث مدارس  هورحيث عرفها كل خمتص حسب فهمه و نظرته للمفهوم، و كان نتيجة ذلك ظوسعة املضيقة و امل

        ،عن احلكومة التقليديةاملفهوم احلديث الكثري من املميزات اليت ميزته  هلذا ، و قد كانلحكومة اإللكرتونيةلمنظرة 

التجارة اإللكرتونية  و منها  ختتلف بني التكامل و اجلزئية عالقة مباشرة و وثيقة به و عن العديد من املفاهيم  اليت هلا

  .من املفاهيم احلديثةو املؤسسات اإلفرتاضية و غريها 

هذا  سلبياتإىل أمهية بالغة حيظى به علاليت جت احلكومة اإللكرتونية مزاياإضافة إىل  الفصلهذا كما تطرقنا يف 

  .النظام اليت تنعكس على كل من الفرد و ا�تمع و الدولة معا

ا يرجى حتقيقها من تطبيقه لذلك كان علينا التطرق أهدافن يكون له أبد  شاريع الو كغريه من األنظمة و امل

أهداف عامة مشرتكة  :، و قد ميزنا يف هذا اإلطار بني نوعني من األهدافاحلكومة اإللكرتونية تطبيق ألهم أهداف

  .احمليطة بتطبيقهبني الدول و أخرى خاصة  تتحكم فيها البيئة 

عن احلكومة  اتصنيفا� ختتلف من حيث احلكومة اإللكرتونية فإنعن احلكومة التقليدية و لكونه نظام خيتلف 

تصنيف للحكومة  حيثيات الفصل، إذ الحظنا تنوعا يفهذا  و هو ما تطرقنا له يف املبحث الثاين من التقليدية

من حيث الدعائم اليت عن احلكومة التقليدية  احلكومة اإللكرتونية اختالف هذا إىل جانب ،و يف أنواعها لكرتونيةاإل

 و هي  لحكومة اإللكرتونيةل اإلطار العام تشكللبعضها البعض مع مل اكتقوم عليها و اليت تتفاعل فيما بينها و تت

  .العنصر املادي، البشري، اخلدمي و العنصر التشريعي تتمثل يف

يف مفهومها العام هي استغالل التطور التكنولوجلي يف احلكومة اإللكرتونية  أنذلك خلصنا إىل خالل ن و م

تنتقل من العامل املادي إىل العامل اإلفرتاضي بكل ما حيمله من اخلصائص و املزايا  احلكومةالعمل احلكومي ما جيعل 
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دة أداء أجهز�ا، جعلها وسيلة لتعزيز الدميقراطية، حتسني نوعية و جو  حتسني حيث احلكومة من ىاليت تنعكس عل

  .، و هي األهداف اليت يرجى حتقيقها من تطبيق هذا النظام ..،اخلدمات املقدمة

األخرى اليت تنجزها  شاريعال خيتلف عن باقي امل  احلكومة اإللكرتونيةمشروع  أنإىل فضال عن ذلك خلصنا 

  .الدولة فهو حيتاج إىل تطبيقه عرب مراحل تدرجيية و ليس دفعة واحدة ، هذه املراحل نتعرف عليها يف الفصل املوايل

  

  

   الحكومة مراحل عصرنة: الفصل الثاني

اليت يف حتقيق املزايا الشكل اإللكرتوين  إىلتحول من الشكل التقليدي اليت تسعى إىل ال اتحلكوما ترغب

جذب  :و اليت نذكر منها على سبيل التذكري فقط  �ا هذا الشكل األخري على كافة املستويات و األصعدة يتمتع

توفري الوقت و اجلهد ، توفري نظم املعلومات الالزمة لدعم القرارات اإلدارية،  خفض النفقات احلكومية، االستثمارات

من أجل ذلك فهي تسعى ألن  ، نفس املرجع من الفساد احلد، سرعة أدائهااجلودة العالية للخدمات احلكومية و ، و املال

      الالزمة لذلكشروط لكن هذا ال يتحقق إال بتوافر ال ؛حىت حيقق األهداف املرجوة منهيكون هذا التحول ناجحا 

  :منهاو اليت نذكر 

 ،ليس دفعة واحدة ويكون هذا التحول تدرجييا  أن - 

 ،واقعيةو  و األهداف يف خطة عمل واضحة املعاملبدقة عشوائيا و إمنا ممنهجا وفقا ملراحل حمددة  يكونال  أن - 

كال من طلب اخلدمة و أدائها إلكرتونيا ال أن يكون   أن يكونمبعىن ، التحول متكامال و األداء متجانسا أن يكون - 

 1،املستخدمة و طرق األداء ية العاملني، األجهزةالتغيري نوعكما جيب أن يشمل    ،أحدمها إلكرتونيا و اآلخر يدويا

  ،و قابلة للقياس و البلوغ إىل برامج مستدامة واضحة األهداف، مرنة، دقيقة احلكومة اإللكرتونيةمشروع  ستنديأن  - 

 ،و استمراره شروعاملتوفري مجيع املتطلبات الالزمة للتحول بشكل مستمر يضمن دميومة تنفيذ  - 

و الثقافية  وفقا للبيئة اإلقتصادية، السياسية، التكنولوجية، االجتماعية احلكومة اإللكرتونيةأن يتم وضع منوذج  - 

، و يستند اختيار هذا النموذج تبعا لعدة أسس ةهذه البيئللدولة، و عدم استرياده و تطبيقه مباشرة دون تكييفه مع 

حاجات ا�تمع  ،املوارد املتاحة ،احلكومة اإللكرتونيةويات لتطبيق القطاعات املعنية كأولاختيار األهداف و  :منها

اجتاه : االستعداد اإللكرتوين املتمثل يف ،البنية التحتية التكنولوجية ،اإلطار التشريعي و رأس املال البشري ،األكثر أمهية

 2،وجود سياسات قومية للمعلومات اإلرادة السياسية حنو التغيري، إعداد ا�تمع لتقبل رؤية احلكومة اإللكرتونية،
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هناك قدر من التوافق بني سياسات التخطيط السكاين و العمراين و ختطيط مشاريع التطوير اإللكرتوين  أن يكون - 

  1،للحكومة يف املناطق املختلفة داخل الدولة

يتأتى ذلك إال عن طريق دراسات أن تبىن اخلطة اإلسرتاتيجية إنطالقا من الفهم اجليد الحتياجات املتعاملني و ال - 

و يساعد ذلك على جعل  حيث يتم دراسة احتياجات املواطنني احملليني الختيار تصاميم نظام بديلة،، املستخدم

 2.اإلختيارات مستندة على أساس مسامهة املواطنني فيما يتعلق بسمات الواجهة

    تطبيق براجمها البد أن يكون لديها درجة استعداد و قبل اجتاه الدولة  إىل التحول حنو احلكومة اإللكرتونية و 

  :و جاهزية لذلك، حيث تشمل هذه اجلاهزية مستويني مها

 :3، و ترتكز جاهزيته يف عدة جماالت أمههاباعتباره مؤدي اخلدمات:  الحكوميجاهزية الجهاز  -

 ،عالية و كذلك ذات انتشار واسعإذ جيب أن تكون هذه الشبكة ذات كفاءة و سرعة : كفاءة شبكة االتصال - 

استخدام احلاسبات، حيث جيب أن يكون هناك استخدام مكثف للحاسبات يف العمل احلكومي  درجة امليكنة و - 

 ،وفقا ملعايري مرتبطة باحلكومة اإللكرتونية، و هذا يسهم يف كسب الثقة يف إمكانية جناح برامج احلكومة اإللكرتونية

و رفع قدراته املعرفية خاصة تلك املتعلقة  جيب االهتمام بهحبيث : داخل اجلهاز احلكوميكفاءة العنصر البشري  - 

  ،بتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت من خالل الدورات التدريبية و اختيار الكفاءات املتخصصة

 ،مل احلكوميتوفر البيئة القانونية و التشريعية املالئمة اليت تتماشى مع استخدام التكنولوجيا يف الع - 

 ،طبيقتالمراحل  طيلة وفرة املوارد املالية املطلوبة - 

تصف درجات التعامل مع  و، القات بني جهات األعمال املختلفةوجود سياسات معلومات واضحة حتدد الع - 

عرضها، من ، ذلك أن احلكومة اإللكرتونية اليت تعمد إىل إتاحة املعلومات و املعلومات، حقوق النشر و قيود احلجب

 .أجل هذا وجب إعادة النظر يف سياسات املعلومات

 :4باعتباره املستفيد من اخلدمة، و تشمل جاهزيته ما يلي: جاهزية المجتمع -

  ،تطور و منو القطاع اخلاص و درجة استخدامه للتكنولوجيا احلديثة خاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة - 

ارتفع مستوى دخل األفراد كان بإمكا�م اقتناء وسائل التكنولوجيا احلديثة إذ أنه كلما : ياملستوى اإلقتصاد - 

على بعض  كما ينعكس املستوى اإلقتصادي و العكس صحيح، احلكومة اإللكرتونيةمع برامج  الالزمة للتفاعل

 ،د السكاننسبة استخدام احلاسبات إىل عدد السكان و نسبة مشرتكي اإلنرتنت إىل عد: العوامل التكنولوجية مثل

      إذ يعترب التعليم أحد املؤشرات اهلامة يف قياس استعداد املواطنني الستخدام التكنولوجيا احلديثة: مستوى التعليم - 

 .ض مستوى التعليم يكون التحدي أكرب أمام برامج احلكومة اإللكرتونيةد�ا، فكلما اخنفنو مسا
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الذي يتكون من ثالث   EDGIو قد حددت هيئة األمم املتحدة مؤشر اجلاهزية للحكومة اإللكرتونية 

و كانت  ،)Z(، مؤشرالعنصر البشري )Y(، مؤشر البنية التحتية )X(مؤشر املواقع اإللكرتونية : مؤشرات فرعية هي

و يقدر املتوسط العاملي ملؤشر  ،Y(+ ( 0.33) )X(EDGI= [( 0.34)( (Z)(0.33 ) +[: صياغة املؤشر كالتايل

  0.4406.1: اجلاهزية بـ

قد و  ،يف خطة عمل احلكومة اإللكرتونية كما أن التحول إىل احلكومة اإللكرتونية يتم تدرجييا عرب مراحل حتدد

بثالث مراحل  تباينت تقسيمات هذه املراحل و اختلفت مسميا�ا حبيث نذكر منها  تلك اليت حددها البنك الدويل

      ، التبادل احلضور، التفاعل: هيو هناك من قسمها إىل أربع مراحل   ،النشر، التفاعل و مرحلة التبادل: ثلت يفمت

مرحلة الظهور الناشئ، مرحلة : و قسمتها هيئة األمم املتحدة يف دراسة هلا إىل مخسة مراحل هي ،و مرحلة التحول

الظهور املتقدم، الظهور التفاعلي، التباديل و الشبكي، و من خالل هذه الدراسات جند أ�ا تركز علـى مرحلة جتسيد  

و من هنا  ، جناحه لذلك ال ميكن إغفاهلااليت هي ذات أمهية بالغة يفاملشروع دون مرحلة التحضري و التخطيط  

املرحلة التحضريية أو التمهيدية للمشروع أو مرحلة : قسمنا مراحل تطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية إىل مرحلتني مها

ما ك  ،املتطلباتعديد توافر  إىلكل مرحلة من هاتني املرحلتني حتتاج  و ة هي مرحلة التنفيذ املرحلة الثاني التخطيط، و

  .تطرق له من خالل املباحث التاليةتتخللها عديد العوائق و كل هذا سنحاول ال

  المرحلة التحضيرية لمشروع الحكومة اإللكترونية :المبحث األول

بشكل  اإللكرتونيةهذه املرحلة بالتمهيدية أو مبرحلة التخطيط فهي متهد لتطبيق مشروع احلكومة  وصفميكن 

حامسة  الذي هو عملية مهمة و يتم خالهلا إجراء التخطيط االسرتاتيجي للمشروع و حبيث ،رض الواقعأفعلي على 

النظرة الوظيفية املنبثقة من  و لنجاح أي مشروع كونه حيدد إجراءات و خطوات تطبيق املشروع و أهدافه مبا يتناسب

  يات؛ مكانحتديد ما حيتاجه املشروع من موارد و إ رسالة الدولة و إيديولوجيتها و

تضم اليت و صادرة عن هيئة خمتصة  احلكومة اإللكرتونيةينجم عن عملية التخطيط االسرتاتيجي خطة عمل  و

  :غالبا العناصر التالية

  .اإللكرتونيةتشمل اهلدف أو األهداف العامة أو القومية املراد حتقيقها من التحول حنو احلكومة  و: الرؤية -

خطط  و ترفق خبطط بديلة و األهداف اخلاصة بكل حمور، و احملاور و تشمل خمتلف الربامج و: اإلستراتيجية -

  :هي الطوارئ و يشرتط يف خطة العمل هذه توافر عدة شروط لكي توسم بالنجاح أال و

 ؛قابلة للتنفيذ األهداف، مرنة، واقعية، دقيقة و واضحة املعامل و اإللكرتونيةأن تكون خطة عمل احلكومة - 

 ؛)خطط طويلة املدى، متوسطة املدى و قصرية املدى( الوقتبعامل  باملوارد املالية و البشرية وأن تكون حمكومة - 
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ا احملتملة على اخلطة ما�تأثري  اخلارجية للمشروع و أن تنطلق من فهم صحيح و عميق ملعطيات البيئتني الداخلية و- 

 ؛زاتفحمالعمل على حتويلها إىل و  العوائق احملتملةالتعامل مع  ا اإلجيابية لصاحل اخلطة وما�القدرة على توظيف تأثري  و

 ؛األداء ية وكمية لقياس اإلنتاج معايري نوعية و أن تكون موضوعة على أسس  و- 

 1؛اإلستغالل األمثل للموارد أن حتقق مشروعات احلكومة اإللكرتونية أعلى مردود ممكن من حيث العائد و- 

من الفقراء،  زيبدون حت إىل مجيع طبقات ا�تمع و اإللكرتونيةفيها مدى وصول خدمات احلكومة  ىأن يراع- 

فعدم مراعاة وصوهلا إىل خمتلف شرائح  ،"عملية االحتواء ا�تمعي"ـهذا ما يعرف ب غريهم و األغنياء، التقنيني و

  2.مطلقة ألصحاب الواب هيمنة أي حكم و" الوابقراطية"ـا�تمع ميكن أن خيلق إشكاال يعرف ب

قرار سيادي يتخذ من أعلى املستويات يف  إىللكرتونية يف أي دولة إقبل هذا كله حيتاج قيام مشروع حكومة  و

احلكومة  إىلمستمرة تعرب عن التزامها بدعم اجلهود الرامية للتحول  فعالة وسياسية قوية  الدولة مدعوما بإرادة

التقين اخلالق الذي يساهم  ي واإلقتصاد �يئة املناخ السياسي و البشرية و من خالل توفري املوارد املالية و اإللكرتونية

مرحلة  :مرحلتني اإللكرتونية إىلاملرحلة التمهيدية للحكومة و تنقسم  ،3أقصاها إىليف إطالق القدرات اإلبداعية 

 إىلعليه قسمنا املبحث  و اإللكرتوين،الشكل  إىلية من الشكل التقليدي نتقالاملشروع، املرحلة اإل القاعديةتهيئة ال

  :مطلبني مها

  مشروع الحكومة اإللكترونية لية القاعدتهيئة ال :المطلب األول 

اليت تتطلب وجود هيئة  اإللكرتونيةشروع احلكومة  من خالل وضع خطة عمل احلكومة مل يةالقاعدتهيئة التم ت

تأطري  إىلمجع املعلومات  و امليدانيةتشرف على ذلك، كما مير وضعها بعدة مراحل تتدرج من خالهلا من الدراسة 

اهليئة املختصة   إنشاء: فرعني اثنني مها إىلهلذا قسمنا املطلب  وضعها يف خطة، و ا�موعة والبيانات   املعلومات و

  .ثانطة كفرع حل وضع اخلامر  كفرع أول و

  إنشاء الهيئة المكلفة بمشروع الحكومة اإللكترونية  :الفرع األول

، هلا تنظيمها هوضع خطة عمل وبإدارته و تسيريه هيئة تكلف  شاءنإإىل  احلكومة اإللكرتونية حيتاج مشروع

اتيجية اإلسرت  اخلططسري عملها ال ختتلف عن سائر الوحدات املختصة بوضع  إال أ�ا من حيث منهجية و، اخلاص

  .و يف هذا الفرع سنحاول التعرف على تنظيمها و سري عملها ؛على مستوى خمتلف الوزارات

  تنظيم الهيئة –أوال 
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 كغريه من املشاريع يتم تعيني هيئة خمتصة على املستوى املركزي تضم فريق عمل مؤهل و خمتص مؤلف من  

ممثلني عن جهات حكومية عليا مثل الوزارات أو جمالس رئاسة متخصصني يف جماالت خمتلفة عادة ما يكون هؤالء 

          1ممثلني عن اجلهات احلكومية املشاركة،، ختصصات متنوعة اتيني من جهات حكومية متعددة والوزارات، معلوم

اإللكرتونية باجلزائر اليت تتكون من ممثلني عن خمتلف الوزارات و خرباء يف تقنيات  و هذا ما جند له مثاال يف اللجنة

  2.اإلعالم و االتصال يعملون حتت إشراف الوزير األول

و نشري إىل أنه ختتلف تشكيلة هذه اهليئة من دولة إىل أخرى، و من أمثلة اهليئات املختصة بوضع خطط عمل 

اهليئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت يف اإلمارات العربية : لدول العربية و الغربية جنداحلكومة اإللكرتونية يف خمتلف ا

ضية املفو  اإللكرتونية باجلزائر،اللجنة ، هيئة احلكومة اإللكرتونية بالبحرين، وحدة اإلدارة اإللكرتونية بتونس، املتحدة

و إمنا كلفت إحدى  وال مل تنشئ هذه اهليئة املختصة، و نشري أيضا إىل أن هناك د...،األوروبية باإلحتاد األورويب

  .مية اإلدارية كما يف مصر و لبنانالوزارات بذلك كوزارة اإلتصاالت  و الثقافة جبمهورية سوريا، أو وزارة التن

، إذ ة حىت تقوم مبهامها على أكمل وجهد أنه البد من توافر عدة شروط يف هذه اهليئباإلضافة إىل ما سبق جن

  :هذه الشروط يف اآليت تتلخص

    هادف التدريب ألفراد اهليئة على العمل التخطيطي للمشروع إلعدادهم بشكل منهجي و الكفاءة، التأهيل و - 

        ندوات و ورشات عمل يتعرفون من خالهلا على مفهوم احلكومة اإللكرتونية، و جيري ذلك من خالل حماضرات

، الصعوبات اليت قد تواجههم خالل عملهم مبا يف ذلك لعامة للدولة و تطلعا�اتوجهات او متطلباته، السياسات و ال

لوضع تطوير مهارات التفكري اإلسرتاتيجي و التخطيط و ذلك بالتعريف مبنهجيات حتليل ا، معارضة بعض اجلهات

ع شود إنطالقا من الواق، و التدريب على عمل إسقاطات مستقبلية ترسم صورة املستقبل  املنالراهن و تقنياته املختلفة

ات املستقبلية  لربامج و مشاريع اخلطة، و جيب تزويد كل متدرب بدليل إعداد ثري التأ القائم مع األخذ بعني اإلعتبار

 3.استخدامه اخلطة اإلسرتاتيجية  و بدليل منهجيات  و أساليب التخطيط اإلسرتاتيجي  و تدريبه على كيفية

  ،أن تكون ذات صالحيات تنفيذية-

  ،أن يتوفر اإلطار القانوين لوجودها و عملها يبني هيكليتها و اجلهة املشرفة أو الوصية عليها و صالحيا�ا - 

  4،أن تتمتع بكافة الوسائل الالزمة ألداء عملها - 

  ،أن تتنوع الكفاءات املتخصصة فيها  بتنوع القطاعات املمثلة هلا  - 
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         ات مكلفة مبشروع احلكومة اإللكرتونية على املستوى احمللي أن تعمل حتت إشراف جهة وصية و مبساعدة هيئ - 

  .و على مستوى املؤسسات العمومية ذا�ا

تسند للهيئة املكلفة بوضع خطة عمل  فإنهمن ناحية الصالحيات  أماالتشكيلة  هذا من ناحية الشروط و

  : يلي ماصالحيا�ا في أهمتتلخص  هذا و ،املشروعتقييم  متابعة التنفيذ و مهمة وضع اخلطة و اإللكرتونيةاحلكومة 

         املعلوماتتطوير شبكات  املرافق العامة و الربامج املطلوبة يف عمليات حتديث اإلدارات و وضع اخلطط و - 

  ،الربامج الالزمة املعدات و و حتديد اخليارات املعلوماتية  التابعة هلا، و  و اإلتصاالت

توحيد النماذج التقنية  تبادل اخلربات و حتويل و تشجيع نقل و املرافق  و التنسيق بني خمتلف اإلدارات و ضمان  - 

  1،خالل مراحل تطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية

العمل على توفري  اإلدارات و املمكنة يف ما بني املرافق والبيانات   اإلقرتاحات حول تبادل املعلومات و إعداد - 

 ،املعامالت اإلدارية باستمرار عرب الشبكةمناذج 

 ،هذا لوضع اخلطة القيام بدراسة شاملة جلدول مشروع احلكومة اإللكرتونية و والبيانات   مجع املعلومات و - 

دراسة سبل تكييفها مع البيئة  دراسة مناذج احلكومة اإللكرتونية املطبقة يف خمتلف الدول اليت جنحت يف تطبيقها و - 

 ،التكنولوجية للدولة ، اإلقتصادية، اإلجتماعية والسياسية

 2،التشريعات الالزمة لربامج احلكومة اإللكرتونية اقرتاح السياسات العامة و - 

 ،األداءيم يتق عليها و اإلشراف إدارة مشاريع احلكومة اإللكرتونية و - 

 ،باحلكومة اإللكرتونية اخلاصةر طاأل حتسني النظم و - 

 ،التقين ملختلف املؤسسات احلكومية الفين وتقدمي الدعم  - 

اهليئة  جانب جهات أخرى إىل قد كلفت بعض الدول  هذا الصدد جند يفو ، احلكومة اإللكرتونية تنفيذ مشاريع - 

       ختتلف هذه اجلهات املسؤولة عن التنفيذ من دولة إىل أخرى، املكلفة بالتخطيط ملشروع احلكومة اإللكرتونية و

 :هلا جندكمثال  و

الفريق جند  - الثقافة املسؤولة عن إصدار خطط احلكومة اإللكرتونية و وزارة اإلتصاالت إىل جانب- يف سوريا  - 

مهمة التنفيذ مبساعدة اجلهة احلكومية  لهأوكلت الذي  التنفيذي للحكومة اإللكرتونية التابع لرئاسة جملس الوزراء

 ،3تقييمها رصدها و اخلطط و إعدادإىل مهمة املسامهة يف  ضافةاإلاألخرى ب

برنامج احلكومة إلكرتونية إىل جانب  فريق يشرف على تطبيق مبادرات احلكومة اإللكرتونية  يف األردن - 

 06بالعودة إىل برنامج احلكومة اإللكرتونية فإنه مكون من  القطاع اخلاص، و مؤسسات احلكومة اإللكرتونية و

      تيجي للخدمات مهمتها التنسيق مع الدوائر احلكومية اوحدة التخطيط اإلسرت : هي وحدات لكل منها مهامها و
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      املشاريع مهمتها إدارة برامج وحدة إدارة الربامج و ،غري احلكومية لتحديد أولويات تنفيذ اخلدمات اإللكرتونية و

تقييم  املنهجيات الالزمة و األدوات و دعمها عن طريق توفري أفضل اخلربات و مشاريع احلكومة اإللكرتونية و و

يتعلق بالتكنولوجيا من  اوحدة إدارة التكنولوجيا تعىن مب ،محاية املعلومات وحدة أمن و ،متابعة تقدمها و أدائها

 ،مهارات املوارد البشرية وحدة إدارة التغيري تعىن برفع كفاءات و ،براجمها ة التحتية ونيتطوير الب سياسات، حتديث و

 .املخاطر وحدة اجلودة و

يف مجهورية السودان يشرف على وضع إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية جلنة قومية بإشراف املركز القومي  - 

 .اهليئة القومية لإلتصاالت املركز القومي للمعلومات و يهعل يشرففالتنفيذ أما   ،للمعلومات

ا يشرف على التنفيذ بينم ،اعتمادها حتديثها و اخلطة و تقوم بإعداد اليت يف لبنان  وزارة التنمية اإلدارية هي - 

البيين، فريق  ، فريق الربطاحلكومة اإللكرتونية فريق مركز املعلومات، بوابة: املؤلفة من احلكومة اإللكرتونيةوحدة 

 . 1املركزي للمعامالت املكتب

اإللكرتونية إىل شركة استشارية خاصة كما مهمة وضع إسرتاتيجية احلكومة تسند ه قد فإنفضال عن ذلك 

 التنمية اإلقتصادية منظمة التعاون و: فعلت دولة البحرين، أو توضع بالتعاون والتنسيق مع جهات دولية مثل

OECD فلسطني، مؤسسة  ت إليها كل من العراق وأاليت جل NIPAلوضع  إليها مصر تأالكورية اليت جل

  2.اإللكرتونيةإسرتاتيجية احلكومة 

هو النهج الذي  ما قد يتم إشراك خمتلف الشركاء يف وضع إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية باستشار�م وك

مراكز  ،اجلامعات ،اخلواص ،العموميني اإلقتصادينياملتعاملني  ،مع املؤسسات العمومية التشاوراختذته اجلزائر حيث مت 

         شخص طرحوا فيها أفكارهم 300بلغ عدد املشاركني يف هذه املشاورات أكثر من  ، واجلمعيات املهنية البحث و

 . 20133-2008ذلك مشروع اجلزائر اإللكرتونية ليثمر أشهر  06ناقشوها خالل  و

  سير عمل الهيئة -ثانيا

يف (اهليئة الوصية  أو توجيهات منقرار  إىلملباشرة عملها  اإللكرتونيةحتتاج اهليئة املكلفة مبشروع احلكومة 

ينظم  املخططني و أدوارحيدد  عمليايتملباشرة عملية التخطيط، ليتم بعدها وضع نظام  )األولالوزير  :اجلزائر

         ختطيطابدورهم فيها  هية اخلطة واكذا تعريف القيادات التنفيذية احمللية مب مداخال�م على مدى مسار اخلطة، و

 أنا يف ذلك شأ�بعد ذلك تباشر اهليئة العمل املنوط �ا ش و ،4تيجيااإلسرت التخطيط  بأمهيةحتسيسهم  تنفيذا و و
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ال  ، وتيجيااإلسرت فال ختتلف طريقة عملها عن باقي هيئات التخطيط  إسرتاتيجيةهيئة تكلف بوضع خطة  أي

  .األخرىاملتبعة من طرف اهليئات  املوضوعة و تيجيااإلسرت التخطيط  أساليبيف التخطيط عن  أسلو�اخيتلف 

  : 1يلي مااخلطوات اليت تباشرها اهليئة يف عملها تتلخص في أهم نإ

ذلك من خالل دورات التدريب اليت  ىأتتي سياسات احلكومة يف خمتلف القطاعات و اإلطالع على توجهات و - 

 ،حيظى �ا الفريق املكون للهيئة

 ،اخلطة حتديد مصادر املعلومات الالزمة لبناء - 

تبادل املعلومات مع خمتلف  الالزمة بشكل خاص من كافة املصادر و وضع برنامج زمين جلمع املعلومات املتوفرة و - 

 ،اجلهات احلكومية

اهليئات املستقلة حول مشروع  املؤسسات العامة و ،املصاحل احمللية ،مع كافة املديرياتللتشاور وضع خطة حترك  - 

 ،عتبار يف بناء اخلطةاإل اليت ينبغي أخذها  بعني طلب تزويدها باملعلومات املتعلقة بعملها و احلكومة اإللكرتونية و

املتخصص من  الفين الدعم البشرية و احتياجات املؤسسات العامة من املوارد املادية و استطالع الوضع احلايل و - 

 ،حتليل املعطيات الواردة أدائها و من خالل توصيات اجلهات الرقابية حول تقاريرها و خالل برامج عملها و

 ،التكنولوجية و ليل البيئة اخلارجية للمشروع بتحليل األوضاع السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، القانونيةحت - 

 ،استخالص النتائج منها وضع آلية ملعاجلة املعلومات ا�معة إلكرتونيا و - 

يف  و اخلربة يف خمتلف اهليئات الفاعلة يف ا�تمع ب املعرفة وأصحا أصحاب املصاحل و وضع آلية مع القيادات و - 

 ،مراكز البحث اجلامعات و

جعلها أكثر  التنفيذ لعمل التعديالت عليها و وضع آلية ملناقشة اخلطة مع القيادات خالل مرحليت التخطيط و - 

 ،نفيذقابلية للت مرونة و

 ،مواءمة اخلطة مع التوجيهات العامة للدولةلضمان احلكومية  جهزة ألاوضع خطة التنسيق مع خمتلف  - 

برامج اخلطة  كل اجلهات اليت هلا عالقة لتوفري التمويل الالزم ملشاريع و وزارة املالية و التنسيق مع مشروع املوازنة و - 

 ،النشاطات املرتبطة �ا و

على فريق العمل  تعرضمث األفكار  املطروحة خالل عمليات التشاور  حتديد نقاط مناقشة من املعلومات ا�معة و - 

مناقشتها مث يتم  إجابات  املخططني و ذلك باستعراض بطلب من رئيس اهليئة و ليتم مناقشة كل نقطة على حدة

آفاقها  و الكلمات اليت يرى الفريق أ�ا تعكس بصدق صورة احلكومة اإللكرتونية العبارات و و التوافق حول األفكار

مث يقوم رئيس اهليئة بعد ذلك بتكليف أعضاء اهليئة بصياغة ، ر خدما�ايتطو  و احلكومة التقليدية لتحسني أداء

من مكونة ذلك بشكل فردي أو ضمن جمموعات  تيجية للحكومة اإللكرتونية وامقرتحهم اخلاص بنص اخلطة اإلسرت 
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 التعابري األصلح و اختيار املقاطع املقاطعة بينها و املقرتحة ومث جتري مناقشة الصيغ  ،عضوين أو ثالثة على األكثر

 ،1عملها و صيغتها النهائية الصورة املراد رمسها عن احلكومة اإللكرتونيةيف ألن تدخل ضمن اخلطة حبيث تظهر 

يف حال تعذر ذلك جيرى عرض الصيغ  أنه يتم اعتماد الصيغة النهائية للخطة بإمجاع  األعضاء  ونشري إىل  و

  ؛على اجلهة الوصية الختيار األنسباملختلفة 

حول العناصر اليت ميكن أن  و) املشاريع الربامج و(مندرجا�ا  التوافق مع السلطات احمللية حول أهداف اخلطة و - 

 ؛2تزيد من فرصها يف حتقيق أهدافها تدعم جناح تنفيذ اخلطة و

       الربملانتيجية للحكومة اإللكرتونية و إيداعها للمصادقة عليها من قبل االنهائية و اخلطة اإلسرت يتم حترير الصيغة - 

 ؛3أو اجلهة الوصية

اإلشراف  على تقييم  جدوهلا الزمين و التأكد من اإللتزام مبسار اخلطة و متابعة ذلك و وضع اخلطة حيز التنفيذ و- 

 ؛احملددة سلفا  جناح اخلطة وفقا ملؤشرات قياس األداء

 .استمراريته بوضع اسرتاتيجيات للمراحل الالحقة للمشروع األويل النموذجي على تطوير املشروع و اإلشراف- 

بعد توجيهها ملباشرة  و اإللكرتونيةه بعد تعيني اهليئة املختصة بوضع خطة عمل احلكومة أنسابقا  ناشر أما ك

اخلاصة به، وفق  تيجيةااإلسرت  خلطةحتديد ا على وضع  املشروع وعملها من قبل اجلهة الوصية، تعمل هذه اجلهة 

  .مراحل نتعرف عليها يف الفرع املوايل

  اإللكترونيةخطة عمل الحكومة د إعدامراحل  :الثانيالفرع 

      تمامجع املعلو  مرحلة دراسة اجلدوى و :عدادها بعدة مراحل هيإعند  اإللكرتونيةمتر خطة عمل احلكومة 

  .كاآليتا هلسنعرض  اليت و، املوافقة مرحلة املصادقة وو  حتديد صياغتها مرحلة وضع منوذج اخلطة و ؛البيانات و

  جمع المعلومات والبيانات  مرحلة دراسة الجدوى و -أوال 

أسئلة عن عدة  اإلجابة يتوجب على اهليئة املكلفة باملشروع  اإللكرتونيةحتديد خطة عمل احلكومة  أجلمن 

  :  4اآليتتتلخص يف  األسئلةهذه  أهمتوضيح الرؤى حوله،  باملفهوم ولإلملام مهمة 

املستويات  و املستقبلية األبعاد  يأل ؟ واإللكرتونيةمشروع احلكومة إجناز هو اهلدف الرئيسي املراد حتقيقه من  ما -   

  تنفيذ هذا املشروع ؟ سيتم  اإللكرتونية

  هلذا املشروع ؟الرعاية  و هو مستوى املسؤولية ما من هو املسؤول عن املشروع و -   
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  ذا التحول ؟امل -   

  هي احتياجات املستفيد ؟  ما -   

  احلكومة ؟ هو العائد من املشروع على املستفيد و ما -   

  م ال ؟أهل حتقق كل مطالب املستفيد  -   

  هي خطوات تنفيذ املشروع ؟ ما -   

  مرحلة من مراحل التنفيذ ؟  أوكل خطوة   لتأمنيا إتباعهالواجب  القانونية اإلجراءاتهي  ما -   

  التكنولوجية ؟ و اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية األهداف هي  ما -   

 األمريتعلق ( بأكمله هو اجلزء الذكي من املشروع الذي ميكن تنفيذه للحكم على طريقة تنفيذ املشروع  ما -   

  ؟ )قاطعة اليت يتم جتريب املشروع فيهاامل الوالية أو باملرحلة التجريبية و

  ؟األداءقياس أسس  هي  ما -   

  املتوقعة اليت تواجه تنفيذ املشروع ؟  هي املخاطر الراهنة و ما -   

  ؟ اإللكرتونيةاحلكومية مع نظام احلكومة األجهزة  كيف تكيف   -   

  ؟ اإللكرتونيةهي متطلبات البنية التحتية الضرورية للحكومة  ما -   

  ؟ اإللكرتونيةاليت تتطلبها احلكومة  اإلتصاالت تقنيات  تية وماهي التقنيات املعلو  ما -   

  : عنها من خالل اخلطوات التالية اإلجابة السابقة تتحرى اهليئة املسؤولة  األسئلةبعد طرح 

 :تحليل بيئة المشروع-أ

القوة، الضعف، " (SWOTالتحليل الرباعي " على طريقة اإللكرتونية يعتمد يف حتليل بيئة مشروع احلكومة 

األداء  الضعف يف  و نقاط القوة اخلارجية و القائمة على حتليل الفرص املتاحة يف البيئة الداخلية و) املخاطر الفرص و

هذا  و بكل ذلك املرتبطة األسباب و الظروف كذلك حتليل التهديدات املتوقعة اليت قد تعيق املشروع و و احلكومي

أسلوب للتخطيط "هي عبارة عن طريقة التحليل هذه ، و النجاح يف وضع دراسة علمية له ضمان أجلمن 

          ، و يتضمن حتديد هدف العمل طة باملشاريع أو خماطرات األعمالاإلسرتاتيجي يستخدم يف تقييم العوامل احملي

عليه يعترب هذا التحليل املدخل  ؛ و1"املفصلة لتحقيق األهدافة أو غري أو املشروع مع التعرف على العوامل املفصل

 إمكانيات على  التطويرية واإلحتياجات  و يسمح به من تعرف على املوارد املتاحة انظرا مل التخطيطية للعملية الطبيعي

  .2حتديات البيئة اخلارجية و
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 سنحاول  ماهو  شق البيئة اخلارجية و ينطوي على شقني شق البيئة الداخلية و SWOTحتليل  فإنذكر  ماك و   

  :يلي ماعرضه يف 

م املؤسسي لتحديد نظرة تفصيلية على داخل التنظيإلقاء  : "يقصد بتحليل البيئة الداخلية :تحليل البيئة الداخلية.1

 إدارةتقنية منها تحليل عدة تقنيات هذا اليستخدم يف و  ؛1"الضعف جماالت القوة و  جماالت ، مستويات األداء

 Baldridgeيكية األمر جائزة بالدريج معايري ، )Excellence Model( األورويبنظام التميز : اجلودة الشاملة مثل

Award أو غريها.  

ه نألاإللكرتوين الشكل  إىلعالج مشاكله قبل حتويله  فائدة حتليل هذه البيئة هي دراسة النظام التقليدي و و

  :التالية اجلوانبيشمل حتليل هذه البيئة  صالحه،  وإيد التكنولوجيا يف فغري سليم فال ت األداء  كان إذا

مدى  و مدى استعداد العاملني خاصة ذوي املصاحل منهم لتبين مشروع احلكومة اإللكرتونية: الموارد البشرية-

ات املطلوب ري السائدة يف التنظيمات احلكومية، حتديد التغيوعيهم بذلك، حتليل الثقافة التنظيمية  قبوهلم للتغيري و

يف العمل، مدى وجود متخصصني يف تكنولوجيات وكيا�م لو سعادا�م  معتقدات العاملني و إحداثها يف قيم و

دخاهلا عليها، مدى وجود حوافز مشجعة للعاملني إاحلكومية خاصة تلك اليت مت  باألجهزة اإلتصاالت املعلومات و

و يف هذا ا�ال نشري إىل أن حتليل املوارد البشرية  ،ى تبين املشروع، مدى متكن العاملني املوجودين من التكنولوجياعل

      يشمل حتليل أصحاب املصلحة الذين يتم تقسيمهم إىل ثالث جمموعات من أجل حتديد اإلجراءات اليت ستتخذ 

 :2هي؛ هذه ا�موعات  بشأ�مالتنازالت اليت ستقدم و 

 ،أولئك  الذين من املرجح أن يستفيدوا من التغيري أو اإلصالح -

 ،أولئك  الذين لن يتأثروا إىل حد كبري باإلصالح -

 ،أولئك  الذين سيعانون خسائر طفيفة من املزايا و اإلمتيازات و الوضع  أو السلطة -

 .أولئك  الذين على األرجح سيعانون خسائر كبرية -

سبل تكييفه مع الشكل  مجود اهليكل التنظيمي التقليدي و مدى تعقيد و: الهيكليالتنظيمي أو  الجانب -

 .مستويا�ا، دراسة كافة اخلرائط التنظيمية مدى حتقيق التكامل بني خمتلف املؤسسات احلكومية و اإللكرتوين  و

ت اليت تقدم �ا اخلدمات اجراءإلا ختالف يف النماذج واال مدى التباين  و: أو الخدماتي الجانب  العملياتي -

      العمليات  و ، دراسة كافة وثائق النظام وخمططات اإلجراءاتاألنظمةاحلكومية، دراسة العالقات الوظيفية يف كل 

                                                           
1

      ج مناه"نيل درجة الدكتوراه يف الرتبية دم لق اجلامعات النظامية الفلسطينية، حبث مدراسة وصفية حتليلية يف –إياد علي الدجين، دور التخطيط اإلسرتاتيجي يف جودة األداء املؤسسي  

  .54: ، ص2010/2011، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية، كلية الرتبية" و طرائق التدريس
2
Subhash Bhatnagar, op.cit , p: 110. 
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هي املشاكل  مدى تفشيها يف املؤسسات، ما الوظائف، احلد الذي وصلت إليه البريوقراطية مبعناها السليب و و

 ؛األخرى اإلدارية

 .مدى استخدام التكنولوجيا يف املؤسسات احلكومية: التكنولوجي  الجانب -

  : فهي تتلخص كالتايل اإلطار املخاطر اليت تواجه املشروع يف هذا  أما و

 ،خربات يف ا�ال التكنولوجي يف اإلدارات العمومية تنافس القطاع اخلاص عدم وجود كفاءات و أحيانا قلة و - 

جتلب األخصائيني   تشجع العاملني على التغيري و كافية تنافس القطاع اخلاص و  أجور  عدم وجود حوافز و - 

 ،متنع هجر�م إىل القطاع اخلاص املعلوماتيني و

 ،العاملني بالقطاع العام ضعف املستوى التكنولوجي ألغلبية - 

 :ة أسباب منهاة العاملني داخل املؤسسات احلكومية خاصة أصحاب املصاحل منهم للتغيري نظرا لعدوممقا - 

 ،األمية اإللكرتونيةالعاملني ملناصبهم بسبب فقدان اخلوف من - 

للموارد املتحصلة عن فقدا�م  للسلطات واملصاحل املكتسبة خالل النظام القائم وفقدا�م اخلوف من - 

 ،طريق الفساد

 ،داجلدي اإللكرتوين الوظيفية يف ظل النظام  األعباءاخلوف من زيادة - 

 .التكنولوجيا احلديثة مزايا  بفوائد واجلهل - 

 ،اإلتصاالت  يف املؤسسات احلكومية وظائف خاصة مبجال تقنيات املعلومات و عدم وجود مناصب عليا و - 

 ،العمل احلكومي التقليدي تعقيد اهليكل التنظيمي و - 

 .استفحاهلا يف املؤسسات احلكومية تفشي ظاهرة الفساد و - 

             تدابري جيب دراسة مدى جدواها عدة حلول وإختاذ  مواجهة هذه املخاطر تتجلى من خالل  صفر  نإ

  :هي و الأ اختاذهاكيفية  و

تضاهي تلك املوجودة بالقطاع  أجور الكفاءات املوجودة بالقطاع اخلاص بإجياد نظم حوافز و و تاستقطاب اخلربا - 

 ،اخلاص

 ،عقد شراكة مع القطاع اخلاص - 

 ،التدريب للموارد البشرية املوجودة مبختلف املؤسسات احلكومية هيل وأالت - 

 ،برامج توعية لفائدة العاملني إعداد - 

 ،متخصصة إجياد فرص عمل جديدة و - 

 .تأثري البريوقراطية على تطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونيةللحد من إجياد سبل  - 
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       مالقائ اإلداريمعرفة سبل تطوير التنظيم  اإللكرتونية إىليهدف حتليل البيئة الداخلية ملشروع احلكومية  و

هندسة كل ذلك وفق حتول جذري تدرجيي حيث ميس هذا التحول ثالث  إعادة  املعامالت احلكومية التقليدية و و

  :رئيسية هيجوانب 

اهلندسة هنا  ال تقتصر إعادة اسب مع تطبيقات احلكومية اإللكرتونية، وهندسة اإلجراءات احلكومية لتتن إعادة - 

العالقات بني  العمالء فقط بل تشمل أيضا تطوير أمناط التعامل مع أمناط اإلجراءات و تبسيط و على تطوير

الوظائف احلكومية  و اإلجراءاتهندسة  إعادة تتم  و، املنظمة الواحدة ذا�ا حىت داخل أجهزة احلكومية و األجهزة

  :من خالل

الالزمة قبل  اإلختياراتوعية ن و معايريهو تدريب املوظفني على هذه الوظائف، تغيري شروط التوظيف - 

 1،األداءتقييم  منط التعيني، حتديد نظم احلوافز و التعيني و

 ،ت اليت تقدمهاحداالو  ت احلالية وماالتعريف باخلد- 

 ،ونيارت كلإت القابلة للتقدمي ماوصف كامل للخد- 

 ،زالة التداخل فيهاإ ت احلكومية مع املستوى احلكومي وماحتديد العالقات بني املنظ- 

 ،املستفيدة األطراف ا لكل إيصاهل اجلديدة و اإلجراءاتتوثيق تفاصيل - 

 ،اإللكرتوينت احلكومية الستيعاب العمل ماتغيريات تدرجيية يف النسيج التقين للمنظ إحداث- 

 ،إلدارةاحتديد الوظائف اجلديدة اليت حتتاجها  ريات التنظيمية الالزمة ويالتغ إحداث- 

 :اجلوانب التالية يشمل تطوير التنظيم اإلداري: تطوير التنظيم اإلداري - 

  ،للحكومة اإللكرتوين يتوافق مع الشكل  امب اإلداريهيكلة اهلرم  إعادة - 

  ،املسؤوليات والواجبات حدود السلطات وبيان  - 

  ،ديةاامل التنظيمية و اإلمكانيات  املواءمة بني اجلهود البشرية و ضمان - 

  . 2أو دمج بعض اإلدارات القائمة مع بعضها إلغاء استحداث إدارات جديدة أو - 

تتعلق بيانات  ت وماعلى معلو اإللكرتونية  حتليل البيئة الداخلية يتحصل فريق العمل باحلكومة  إجراءبعد  و

  : يلي امب

اخلدمات اليت  و األساسية ملختلف املؤسسات احلكومية مبختلف القطاعات مراجعة كافة اإلجراءات و تعريف - 

 ،تقدمها

 ،األنظمة اإللكرتونية  املطلوب البدء �ا حتديد املشاريع و - 

 ،احلكومية األجهزةالتوصيات الالزمة حول دعم الوضع احلايل لتكنولوجيا املعلومات يف خمتلف - 

                                                           
1

تطلب لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية، كمقامة بديب، رسالة مقدمة  إلاو اجلنسية على إدارة  ميدانيةدراسة –علي بن حممد عبد العزيز بن درويش، تطبيقات احلكومة اإللكرتونية  

  .43 :، ص2005ية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، الرياض، األمنجامعة نايف العربية للعلوم 
2
  .47 :ة، املرجع السابق، صو حممود القد 
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 .السلطات املمنوحة هلا مسؤوليا�ا و التعريف بكافة املستويات اإلدارية و- 

تقنيات حتليل مث جيرى عمل تقاطع بني نتائج  ثالثة يتم حتليل البيئة اخلارجية باستخدام: بيئة الخارجيةلتحليل ا.2

        ،اإللكرتونيةاليت تواجه مشروع احلكومة  1املتاحةالفرص  للخروج بصورة متكاملة عن املخاطر و هذه التحليالت

  :يلي ماتتمثل تقنيات التحليل هذه في و

هو يشمل دراسة جدوى  يسمح هذا التحليل بالتعرف على البيئة احمليطة باملشروع و :تقنية تحليل البيئة المحيطة -

 :املشروع من النواحي التالية

ذلك بدراسة  على األوضاع السياسية و انباجلهذا تركز دراسة جدوى املشروع من : السياسي الجانب-

يف مقاومة التغيري، اإلستقرار السياسي، مدى قوة اإلدارة  اجلماعات الضاغطة يف الدولة و و املتغريات السياسية

  .السياسية يف حتقيق املشروع

  : 2يلي ماالسياسي تتمثل في انبمن اجلاإللكرتونية  املخاطر اليت تواجه مشروع احلكومة  و

 ،عدم وجود خربة كافية للقيادة السياسية - 

 ،الفساد احلكومي - 

 .العليا اإلدارة مقاومة - 

  :جتنبها تتجلى من خالل فرص ختطي هذه املخاطر و أنيف حني جند  

 ،التدريب التوعية و -

 ،مزاياها شرح فوائد احلكومة اإللكرتونية  و -

 3،عيينات اإلداريةتاحلزبية يف ال ات السياسية ويادتدخل القتبين قرارات حتد من  -

 ،إبراز جناحات مشاريع احلكومة اإللكرتونية  يف دول أخرى -

 .األداءالشفافية يف  -

من الناحية اإلجتماعية على عدة  تنصب دراسة جدوى مشروع احلكومة اإللكرتونية: إالجتماعي الجانب-

اإلتصاالت، مدى قبول  خربا�م يف جمال تكنولوجيات املعلومات و للموطنني ومستوى التعليم : أمهها جوانب

فوائده، مدى توافر التكنولوجيا لذوي  استعدادهم لذلك، مدى وعي املتعاملني بضرورة التغيري و و املتعاملني للتغيري

 ...أو عدميي الدخل، الدخل احملدود

  :اآليتيف اإللكرتونية  اليت تواجه مشروع احلكومة  اإلجتماعيةذلك تتجسد املخاطر  أساسعلى  و

 ،كذا املستوى التكنولوجي هلم ضعف املستوى التعليمي للمتعاملني و -

                                                           
1
  .27: ، صاملرجع السابق،"رتناشيونالأنتيم " فريق  
2
  . 08: سامي حممد صدقي، املرجع السابق، ص 
3
  .211 :عبده نعمان الشريف، املرجع السابق، ص 
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كيفية إيصال اخلدمات  و) عاقتهمإكان نوع  مهما(ضرورة مراعاة األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة  -

 ،احلكومية اإللكرتونية  إليهم

 ،مزايا  خدمات احلكومة اإللكرتونية  يف حيا�م عدم وعي املواطنني بأمهية و -

ضعف مستوى الدخل الفردي للمواطنني يف مقابل الغالء الفاحش ألجهزة  التكنولوجيا احلديثة يؤثر على  -

 .استخدامهم هلا اقتنائهم و

  :التدابري التاليةإختاذ  هناك عديد الفرص تتجلى يف  اإلجتماعيةملواجهة هذه التحديات  و

 ،كيفية اإلستفادة منها تدريب املواطنني على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية و وتكوين  - 

 ،حتديد برامج توعية خاصة باملواطنني تستغل فيها كل الوسائل مبا يف ذلك وسائل اإلعالم - 

 ،ية فعالةأمتسطري برامج حمو  - 

 ،اإلحتياجات اخلاصة إجياد طرق إليصال اخلدمات احلكومية اإللكرتونية  إىل شرحية ذوي - 

 .اإللكرتونيةتفعيل دور اجلمعيات يف املسامهة يف الرتويج ملشروع احلكومة  - 

الناحية على  هذه مناإللكرتونية تركز دراسة جدوى مشروع احلكومة  :أو التكنولوجي الفني الجانب-

على  اإللكرتونية، الكابالت، املواقع البياناتقواعد  املعدات و واألجهزة املطلوبة ك التكنولوجية املتوفرة و اإلمكانيات

يتعلق بالبنية التحتية، مدى  ماكل  و، 1تماكافة املستلز  نظم التشغيل، الشبكات و ، الربامج ونرتنتإلاشبكة 

اء الدولة، مدى توفر أحنيف مجيع  قوة تدفقها يف املؤسسات العمومية و و انتشارها و إلنرتنتااستخدام شبكة 

خمتلف ، مدى متكن املوظفني احلاليني يف اإلتصاالت ت وماتكنولوجيا املعلو  يف الكفاءات املتخصصة و اخلربات

  ...تقبلهم هلا، احلكومية من التكنولوجيا واألجهزة  

  :ما يليمن املخاطر اليت حتدد خالل هذه الدراسة  و

 ،يف القطاع العام اإلتصاالت  نقص الكفاءات املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات و - 

يف املؤسسات العمومية خاصة  اإلتصاالت  دم وجود مناصب عمل خاصة بتخصصات تكنولوجيا املعلومات وع - 

 ،املناصب العليا منها

 ،املتكرر هلانقطاع اإل نرتنت وإلاضعف تدفق شبكة   - 

  ،املتكرر لشبكات اإلتصال األخرىنقطاع اإل  - 

  ،الكهرباءاإلنقطاعات اليت تشهدها خدمات  - 

 ،غريها ربامج والتراخيص  التكلفة الباهضة للبنية التحتية التكنولوجية مبا يف ذلك تكلفة الشبكات و - 

                                                           
1
  .211 :عبده نعمان الشريف، املرجع السابق، ص 
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 1،دارياإشروع مما يؤثر على استمرارية املشروع املعلى اخلارج يف حل املشاكل التكنولوجية اخلاصة ب اإلعتماد - 

  ،كيفية مواجهتها مشاكل األمن املعلومايت و - 

  ،غلب املؤسسات العموميةأ *عدم حوسبة - 

اإلتصاالت خاصة يف دول العامل الثالث  املستحدثة يف تقنيات املعلومات و مشكلة مواكبة التطورات املستمرة و - 

  ،كبريا يف ا�ال التكنولوجي تأخراتعاين اليت 

  .مشكلة األمية اإللكرتونية - 

 جتاوزها و لكي يتم ختطيها ، والفنية من الناحيةاإللكرتونية  هذا عن املخاطر اليت قد تواجه مشروع احلكومة 

  : يف هذا الصدد نذكر منهامقرتحة  هناك عدة حلول

برامج توعية اجتماعية بضرورة إختاذ   إعداد ، واإللكرتونيةالوقاية من اجلرائم  إنشاء هيئة خمتصة بأمن املعلومات و - 

 ،ألمن املعلومايتاتدابري 

 ،املؤسسات العموميةكافة العمل على حوسبة   - 

 ،العمل على توفري شبكة إنرتنت ذات تدفق عايل - 

 ،ات املتكررة اليت يشهدها التيارالتدابري الالزمة يف قطاع الكهرباء لتفادي اإلنقطاعإختاذ  و إصالحات إجراء - 

باخلارج على حل أي مشكل تكنولوجي يواجه إختاذ التدابري الالزمة حلل مشكلة التبعية للخارج كتدريب أفراد  - 

 ،املشروع

 ،األمية اإللكرتونيةبرامج للقضاء على  إعداد - 

أخرى احتياطية تعمل أوتوماتيكيا عند تعرض  أساسية و بناء شبكة معلومات حكومية مكونة من شبكتني إحدامها - 

 2.املوقع اإللكرتوين األساسي ألي عطل كما فعلت إمارة ديب

  :يلي ماعلى  اإلقتصاديةمن الناحية اإللكرتونية  تركز دراسة جدوى مشروع احلكومة  :إالقتصادي الجانب  -

 ،اإلداري للمشروع النموذج احملاسيب و أساليب خفض التكاليف و التمويل و -

 ،حتديد تكلفة املناصب اجلديدة املتخصصة اليت يتطلبها مشروع احلكومة اإللكرتونية  يف املؤسسات العمومية -

 ،مصادر التمويل املايل احملتملة للمشروع سواء الداخلية أو اخلارجية -

 .فرص إالستثمار -

 :3حتديد التكاليف احملتملة للمشروع من خالل حتديد العناصر التالية حتليل و -

                                                           
 
1

  .09 :السابق، صسامي حممد صدقي، املرجع 

     توفري الوقت  القطاع اخلاص، األمر الذي يعىن الدقة و األعمال اخلاصة جبهات احلكومة و تطبيقاته يف إ�اء اإلعتماد بصورة كلية أو شبه كلية على احلاسب اآليل و: " احلوسبة هي *

 ،2012، 01 ددعال، ق للعلوم اإلقتصادية، جامعة دمشق، جملة جامعة دمش)التطبيق املفهوم و( كمة اإللكرتونية، احملأوتاينأنظر صفاء ملزيد من التفصيل  ."املال يف إجناز هذه األعمال و

  .168 :، ص، سوريا28 لدا�
2
  .209: ، املرجع السابق، صاملخنت عبيد صاحل حسن 
3
  .212 :عبده نعمان الشريف، املرجع السابق، ص 
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 ،الربامج الشبكات و املعدات و واألجهزة ف كافة تكالي - 

 ،من اخلارج املقاولنيتكاليف  - 

 ،العاملني يف املشروع الباحثني و ،ةالتقني الطواقم الفنية و، باللجاناملكافآت اخلاصة ، األجورتكاليف  - 

 ،البياناتقواعد  واإللكرتونية  اخلاصة مبشروع احلكومة اإللكرتونية  تكاليف كافة املواقع - 

 ،الصيانةتكاليف و  املؤقتة  األعمال، التعاقدات، يدانيةامل األعمالتكاليف  - 

 ،التوعوية ورشات العمل التدريبية و الدورات التدريبية و الربامج وتكاليف  - 

 ،الصيانةتكاليف  - 

 ،ضافاتإلا تكاليف التطوير و - 

 ،تكاليف الفرص البديلة - 

 .اخلربة املطلوبة من اخلارج لة وماتكاليف الع - 

التوفري يف : 1التاليةهذا من خالل حتديد العناصر  تقدير عائدات املشروع املمكن تقديرها و حتليل و -

 .الفوائد املباشرة ،الفوائد التشغيلية ،التكاليف

  :2املخاطر اليت حتدد يف هذه الدراسة تكون كالتايل و

 ،نقص املوارد املالية الداخلية- 

 ،عدم وجود مستثمرين- 

 ،القيود املفروضة على املوازنات- 

 ،املايل و الفساد اإلداري- 

هذا  عدم إجناز املشروع يف الفرتة الزمنية احملددة له و و النموذجي للحكومة اإللكرتونيةالفشل يف تنفيذ املشروع - 

 ،يضيف تكاليف أخرى للمشروع دون حتقيق أي عائد

التكاليف  و ق خزينة الدولة جراء استحداث وظائف جديدةتضافية الباهضة اليت تلقى على عاإلاالتكاليف  - 

 .غريهم اخلرباء و اخلاصة بفريق العمل و

  :التدابري اليت نذكر منها و لعديد احللو إختاذ  هذه املخاطر جيب  لتجاوز و

 ،البحث عن مصادر متويل خارجية كالشراكة مع القطاع اخلاص - 

 ،دعمه الستثمار يف ا�ال التكنولوجي واتشجيع  - 

  ،اإللكرتونيةإجياد حلول لتجنب تأثري  الفساد على مشروع احلكومة  - 

 ،إجنازه يف الوقت احملدد له حماولة التقييم اجليد للمشروع النموذجي و املستمرة واملتابعة  - 

                                                           
1
  .212: صعبده نعمان الشريف، املرجع السابق، 
2
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 ،سليمة للتكلفة احلقيقية للمشروع أسساملنبين على  التقدير اجليد و - 

 ،الصحيحة للوضع الراهن لألداء  احلكومي الدراسة اجليدة و - 

 تفادي و اإلسرتاتيجية حىت يتمكن من تفادي خسائر أكثرأخرى للطوارئ مرافقة للخطة  وضع خطط بديلة و - 

  ،املشروعتوقف 

 .يف كل مراحل املشروع اإلستعانة باخلربات األجنبية - 

التشريعي  انب من اجل  احلكومة اإللكرتونيةتنصب دراسة جدوى مشروع : التشريعي الجانب  القانوني و -

مدى تكييفها  يف الدولة وو السارية ت القائمة ماالتعلي القرارات و و اللوائح التشريعات و و القواننيعلى دراسة كافة 

اليت قامت اإللكرتونية   األعمالاملتعلقة ب القواننيو دراسة  للحكومة،  اإللكرتوين الشكل  إىل مع متطلبات التحول

النموذجية اليت وضعتها هيئة  القواننيتلك  اإللكرتونية  أويف تبين مشروع احلكومة السبق  هلا كان أخرىبسنها دول 

  :1هاأمهتتم هذه الدراسة وفقا لعدة خطوات  و، املتحدة يف هذا ا�ال األمم

األنظمة اليت هلا عالقة  التشريعات لتحديد القوانني و اللوائح و إجراء عملية مسح تشريعي لكافة األنظمة  و - 

 ،اإللغاء سها التعديل أواليت مي بتطبيقات احلكومة اإللكرتونية  و

               العمل على تعديلها األطر التشريعية التقليدية اليت هلا عالقة باملعامالت اإللكرتونية  و مراجعة املفاهيم و - 

املدنية، قوانني الوظيفة العامة،  ركانه، العقود اإلدارية وأ القرار اإلداري و: ما يليمثال هذه املفاهيم  و ،أو استبعادها

 ...،اإللكرتونية، التجارة اإللكرتونيةاجلرائم 

 ،...،وين، التوقيع اإللكرت األمتتة :مثلمفاهيم جديدة استحدثها النظام اإللكرتوين  استنباط قواعد و - 

لية عمل حىت تكون لديهم املعرفة القضائية آتعليم القائمني على الشؤون القانونية ومن يف حكمهم على  تدريب و - 

 .على مستجدات العامل الرقمي ، واإللكرتوينينطوي عليه التعامل الفهم التقين ملا  و

  :نتائج هذه الدراسة فهي تتمثل يف احلالتني التاليتني أما

  :اخلروج بتوصيات بتعديل بعض القوانني القائمة مثل- 

 ،تعديل قوانني الوظيفة العامة - 

قواعد  و املسؤولية و اخلاصة بالعقود اإلدارية األحكام تعديل القانون املدين فيما يتعلق بالعقود بإدراج - 

 ،إجراءاته وثبات اإل

البدائل  و دراج اجلرائم اإللكرتونيةإ و تعديل القانون اجلزائي فيما يتعلق حبماية املعامالت اإللكرتونية - 

 ،غريها حتياطي وإلااإللكرتونية  للحبس 

 ،العقوبات املقررة هلا اإللكرتونية  و بتجرمي بعض األفعال يتعلق تعديل قانون العقوبات فيما - 

                                                           
1
  .51 :علي بن حممد عبد العزيز بن درويش، املرجع السابق، ص 



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

136 

القواعد  محاية املستهلك، و الغش التجاري و تعديل القانون التجاري فيما يتعلق بقواعد اإلحتياطي و - 

 ،وسائل الدفع اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية  و

 ،..احلقوق ا�اورة فيما يتعلق حبماية برامج احلاسوب، تعديل قانون حق املؤلف و - 

 ،احلريات العامة خاصة احلق يف اخلصوصية تعديل النصوص اخلاصة باحلقوق و - 

استغالل العامل  أفرزها اإللكرتوين اليتصور الفساد  مكافحته بإدراج تعديل قانون الوقاية من الفساد و - 

 .الرقمي من طرف رؤوس الفساد

 :نذكر منها على سبيل املثال اخلروج مبشاريع قوانني جديدة تنظم معامالت العامل الرقمي و - 

 ،اإللكرتوينيف ثالتو  القانون املتعلق بالتوقيع اإللكرتوين  و - 

 ،مكافحتها القانون املتعلق بالوقاية من اجلرائم اإللكرتونية  و - 

 ،اإللكرتونيةالقانون املتعلق باملعامالت  - 

 .مالت اإلداريةالقوانني املتعلقة بتبين التحول إىل الشكل اإللكرتوين  يف املعا - 

  :اآليتاملستخلصة يف  و القانونيةدراسة جدوى املشروع من الناحية  أهدافه تتضح بيانسبق  مامن خالل 

 ،اإللكرتونيةالوثائق  اإللكرتونية  و ضفاء املشروعية على األعمالإ - 

 ،رة هلار العقوبات املق حتديد األفعال ا�رمة عرب الوسائل التكنولوجية و - 

 ،اإللكرتونيةيف خمتلف املعامالت  يف اجلرائم اإللكرتونية  و ثباتقواعد اإلحتديد  - 

 ،طرق استعماهلا حتديد شروط الوصول إىل السجالت واملعلومات اإللكرتونية  للمستفيدين و - 

 ،ا�ا على اإلنرتنتبيان احلكومية بوضع معلوما�ا و األجهزة إلزام - 

 .اخلدمات اإللكرتونية تشجيع العمالء على اإلقدام على املعامالت و تسهيل التعامالت اإللكرتونية و - 

التعرف على مواقف خمتلف اجلهات اخلارجية من  إىل�دف هذه التقنية  :تقنية تحليل الجهات ذات العالقة -

التقنية يف ية هذه أمهتكمن  مام، كماعدم اهت أورفضا  أو ماعليه دع هاتأثري مستويات  و اإللكرتونيةمشروع احلكومة 

ساعد املخططني ي افيه مم هاتأثري مها باملشروع وفق ماتقسيم اجلهات اخلارجية ذات العالقة باملشروع تبعا ملدى اهت

  .معارضتها و ممانعتهاعدم  أو ضمان/، دعمها وتعاو�اعلى حتديد كيفية التوجه لكل جمموعة لطلب 

  :1اليت يتم حتليل مواقفها الفئات التالية واإللكرتونية  تشمل اجلهات اخلارجية ذات العالقة مبشروع احلكومة  و

مجعيات، (مواطنني، شركات اقتصادية، منظمات غري حكومية، فئات اجتماعية : اجلهات املستفيدة - 

 ، ..)حزابأ

 ،شركات دولية، اجلمعيات املعنية هيئات و، جانبأ من ممولني وطنيني و: الشركاء اخلارجيون - 

                                                           
 
1
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        اإلحتضان، اخلربة الفنية، اريةشاإلستمها�م يف اخلطة لتشمل توفري اخلدمات اداعمني آخرين تتنوع مس - 

 ...النشر اإلعالمي املعنوي، الرتويج و ، الدعم املادي والرعاية و

يتمحور هذا التحليل حول التغريات املتوقع حدوثها يف خمتلف القطاعات اليت ميسها : 1تقنية التحليل القطاعي -

تنوعها، التغريات احلاصلة يف الطلب على اخلدمات   احلكومة اإللكرتونية  جراء زيادة اإلحتياجات و تطبيق مشروع

بالتغريات احملتملة على  ؤيعتمد يف عملية التنب و ؛اتساع نطاق الطلب، مستوى تنافسية اخلدمات نوعا، و كما

  .يف مستوى املعيشة التحوالت احلاصلة يف األوضاع اإلقتصادية و

  :هي و الأهذا النوع من التحليل  جراءية إلأساس حماورربعة أتقنية التحليل القطاعي تنطوي على  نإ

 .إجراءا�ا شروط تقدميها و، مبقدميها، يتضمن تعريفها باخلدمات املقدمة و: العرض - 

 .طاةغامل اإلحتياجاتمقدار  فاد�م وإنوع  لفئات املستفيدين و ايتضمن عرض و: الطلب - 

املناطق اليت مل يتم تلبيتها من طرف  املهنية و تتضمن احتياجات بعض الفئات اإلجتماعية و: التغطية - 

 ،املطلوبني زمانال مدى قدرة احلكومة اإللكرتونية  على تلبيتها يف املكان و احلكومة و

 : ويتنياخدمات احلكومة اإللكرتونية  من ز  تناولهنا يتم  و: اسرتجاع التكلفة تسعري اخلدمات و - 

 ،تسعريها تكلفة اخلدمة و زاوية- 

بعد  حتقيق العائد و مدى القدرة على اسرتجاع هذه التكلفة و قدرة اخلزينة على حتمل التكلفة و زاوية - 

 .واسع للخدمات احلكومية انتشارحتقيق 

  : جمع المعلومات والبيانات -ب

البيانات اليت يتم  مرحلة مجع املعلومات ويت مرحلة أخرى هي أبعد حتليل بيئة مشروع احلكومة اإللكرتونية  ت 

  :استقاؤها من عدة مصادر أمهها

 ،املنشورات، و البحوث العلمية - 

 ،املؤمترات امللتقيات و نتائج الندوات و - 

 ،اللوائح القوانني و - 

         هم ئآرا أخذاملقابالت اليت تتم يف إطار عملية التشاور  سواء مع املواطنني من أجل  اإلجتماعات و اللقاءات و - 

عدة مؤسسات كاجلامعات، مراكز البحث املتخصصة، املتعاملني  وباحثني من عدة جماالت  أو مع متخصصني و

  ..اخلواص، الشركات األجنبية، اإلقتصاديني العموميني و

 2،اليت حيدد فيها كافة املتطلبات من النظام التقارير املرفوعة من اجلهات احلكومية و - 

                                                           
1
  .31: نفس املرجع، ص 
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اإلستفادة من خرب�ا دون استرياد  جنحت يف تطبيقها و التجارب الدولية يف جمال احلكومة اإللكرتونية  و دراسة - 

 ،تطبيقه مباشرة النموذج و

 ،اخلربات العاملية - 

 .عملية التحليل الرباعي اليت سبق احلديث عنها - 

  :على شكل ماإ هااملستقاة من هذه املصادر حبيث جندالبيانات  ت وماتتنوع املعلو  و

متطلبات املستخدم النهائي من  خمرجات النظام، النماذج املستخدمة و بيانات عن مدخالت و معلومات و - 

 1،التطبيقات الربامج و

 ،التشريعات اليت ختصها سياسات تنظيم القطاعات احلكومية و معلومات عن أهداف و - 

اإلجراءات املتبعة يف الوظائف إلجناز األعمال  إداري والعمليات لكل مستوى  بيانات عن الوظائف و معلومات و - 

 ،املعامالت و

 ،تعلق بتوافر البنية املعلوماتية فاق التنمية مبختلف ربوع الدولة خاصة ماآ بيانات عن واقع و معلومات و - 

 ،بيانات عن املستوى التكنولوجي بالدولة سواء مبؤسسا�ا أو با�تمع معلومات و - 

 ،عن فرص اإلستثمار املوارد املالية املتاحة ومعلومات عن  - 

 .اإللكرتونيةمعلومات عن نظام احلكومة  - 

من مجلة فوائد املعلومات اليت يتم مجعها أ�ا تعطي اهليئة املكلفة مبشروع احلكومة اإللكرتونية  صورة أولية  و

  :القيام مبا يلي ا متكنها منحيث إ� يف وضع خطة إسرتاتيجية للمشروع نطالق الامتكنها من 

 ،حتديد خطوط اإلتصال يف التنظيم قطاعا�ا و الدولة و وضع هيكل تنظيمي لكافة أجهزة - 

 ،اإلجراءات املتبعة يف الوظائف يف كل قطاع املسؤوليات و حتديد مراكز الصالحيات و - 

مبا يتناسب مع تكنولوجيا  اللوائح و النظم و حتديدها بصورة دقيقة وفق القوانني و برجمة اإلجراءات للمعامالت و - 

 ،البريوقراطية احلد من الروتني و املعلومات و

زدواج الوظيفي الذي اإلمسؤوليا�ا أي القضاء على  املتشا�ة يف صالحيا�ا و خلة وادمج الوحدات اإلدارية املتد - 

 ،منه النظام التقليدي يعاين

من  تفويض الصالحيات بصورة واسعة للحد اإلدارية حبدود دنيا وتوزيع املستويات  توصيف الوظائف بدقة و - 

 ،اعتماد الشفافية يف العمل احلكومي املركزية و

الربامج لتنمية مهارات  التأهيل وفق برامج زمنية مع حتديد كافة املتطلبات و للتدريب واملدى برامج طويلة  إعداد - 

 2،راإلبتكا إلبداع واتنمية روح  الكوادر البشرية و
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  .210: ص، املرجع نفس 
2
  .210: ص الشريف، املرجع السابق،عبده نعمان  



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

139 

      العائدات املرجو حتقيقها منه كذا حتديد تكلفته و اخلارجية املمكنة و حتديد مصادر متويل املشروع الداخلية و - 

 ،الفرتة الزمنية إلجناز املشروع و

الذي ميكن  و حتديد احملافظة أو الوالية  اليت تصلح ألن تكون منوذجا حمليا متهيديا ملشروع احلكومة اإللكرتونية - 

النوع من جاهزية هذه الوالية  لتطبيق هذا  و هذا التحديد يكون تبعا إلمكانيات تعميم املشروع إنطالقا منه، و

 ،حصر جماالت  التغيري حسب القطاع املستهدف و املشاريع

      الضرورية لتجسيده  التجهيزات الالزمة و األدوات و حتديد القطاعات ذات األولوية لتطبيق املشروع عليها و - 

 ،حتديد اخلدمات اليت ميكن تقدميها إلكرتونيا و

 ،املستقبلي حصر الفجوة بني الوضع القائم و - 

هي ختتلف من مشروع آلخر  حتديد أهداف املشروع سواء طويلة املدى، متوسطة املدى أو قصرية املدى، و - 

قابلة للتحديد  مرنة و، أن تكون واسعة  يشرتط يف هذه األهداف حسب الرؤية اليت تسعى الدولة املعنية لتحقيقها، و

 ،قابلة للقياس، واقعية، قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمين دقيق، أن تكون واضحة لتواكب التغريات التكنولوجية و

نذكر  و ،هاجلهات املسؤولة عنو شركاء التنفيذ ، طرق التنفيذ حتديد إجراءات و حتديد النظام املعلومايت املطلوب و - 

متابعة تنفيذ  تكنولوجيا املعلومات يف األردن اليت أوكلت هلا مهام إنشاء و و سبيل املثال وزارة اإلتصاالتعلى 

 ،إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية  يف األردن

 .املتابعة التقييم و الطرق العلمية لقياس األداء  و حتديد املعايري  و - 

 البيانات يدخل الفريق يف مرحلة ت ومامجع املعلو  تتضح الصورة لفريق العمل بعد حتليل بيئة املشروع و مابعد

  .سنعرض له يف العنصر املوايلماهذا  صياغتها النهائية و و تيجيةااإلسرت هي مرحلة وضع منوذج اخلطة  و

  صياغتها النهائية تيجية وامرحلة وضع نموذج الخطة اإلستر  -ثانيا

يني تسبقها مقدمة أساستتكون من عنصرين اإللكرتونية  للحكومة  اإلسرتاتيجيةاخلطة  أنذكرنا  أن وسبق 

دراجها ضمن وثيقة إ و حيث يتم صياغتها، تيجيةااإلسرت  الرؤية و: االعنصرين مههذين  ،مدخل اسرتاتيجي أوعامة 

 تيجيةااإلسرت اخلطة  عنوانمثاله  و، لتطبيق املشروعخمتصر مرفوق بالفرتة الزمنية احملددة بعنوان واحدة تكون معنونة 

، كما تكون مرفقة "2013- 2008 اإللكرتونيةمشروع اجلزائر " ـب ماموسو  كانباجلزائر الذي   اإللكرتونيةللحكومة 

فسنعرج على كل منهما على  تيجيةااإلسرت صياغة الرؤية ختتلف عن صياغة  و مبا أن ،خبطط البديلة و خطط للطوارئ

مث منر إىل كيفية  اإلسرتاتيجيةاخلطة و إىل اخلطط البديلة و خطط الطوارئ و ذلك يف سياق عرضنا ملكونات  حدة

  .صياغة النهائيةال

 :مكونات الخطة اإلسترتيجية  - أ
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هي منظور مستقبلي لألوضاع يعكس تطلعات احلكومة حنو ما تريد إجنازه يف إطار احلكومة اإللكرتونية  :الرؤية-1

 :هي متميزة بعدة خصائص أمهها ، و)سنوات 7سنوات أو 5 إىل 3غالبا من ( ، 1ضمن مدى زمين حمدد

 ،دقيقة واضحة و  حبيث جيب أن تكون الرؤية من تطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية: الدقة الوضوح و - 

 :هذه الصفة من كو�ا أتىتت معطيات واقعية ، و عملية صلبة و أن تقوم على أسس علمية و أي: الواقعية - 

 ،وضعها احلايل للدولة و اإلمنائيةمستمدة من التطلعات  - 

يف  املؤثرة اجلهات الفاعلة و و اإلقتصاديةتطلعات الفعاليات  تعكس يف عمومها رغبات املواطنني و - 

  ،اخلاص القطاعني العام و

على  أو اإلستشاريةاجلهات  اجلامعات و توصيات مراكز البحث العلمي و تنبثق من نتائج دراسات و- 

 2.اإلعتباربعني  أخذها ت األقل

 :3ما يلي بعني اإلعتبار تأخذ فعالية أكرب و أ�ا تعكس تطلعات احلكومة حنو أداء أفضل و أي :طموحة - 

 ،املوظفني و اإلداريةالفردي للقيادات  ا�تمعي و املؤسسي وتطور الوعي - 

 ،العامة للدولة اإلمكانيات  تطور القدرات و- 

 ،ةاحنامل أو/يل من خمتلف اجلهات الداعمة واامل الدعم الفين و أشكالتوفر - 

املستمدة من  أو/الدروس املستفادة من التجارب الدولية السابقة و تعزيز اخلربات املكتسبة و - 

 ،التطبيقات الناجحة العاملية

 4.التقنية دعم املستجدات العلمية و - 

 ،حبيث ميكن قياس مقدار التقدم احملرز يف سبيل حتقيق األهداف  املنشودة: قابلة للقياس - 

 ،حمددة بتاريخ - 

 ،أي ممكنة التحقيق: عملية - 

 .التغريات أي القدرة على التكيف مع املستجدات و: املرونة - 

 : 5يرتكز بناء الرؤية على ثالثة عناصر هي و

  ،الواقع احلايل ملختلف القطاعات بالدولة و اإلحتياجات  �ا - 

 ،قدرا�ا احلالية و الكامنة إمكانيات  الدولة و - 
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و لصور�ا  احلكومة من خالل التحول إىل الشكل اإللكرتوين يهاضح لشكل املستقبل الذي تتطلع إلتصور و  - 

 . املستقبلية و الدور الذي تراه لنفسها

 :1نلخصها يف اآليت الرؤية  فضال عما سبق ذكره فإنه يشرتط توافر عدة شروط يف

  ،أن تعرب عن وضع مستقبلي أفضل - 

 ،وصوال إىل خدمات أفضل التطور املستمر م على التحسني والعز  بعبارات  يستشف منها اإللتزام و أن تكتب - 

 ،توحي بالصدق و قابلية التحقيق يف الفرتة الزمنية احملددةأن  - 

 . أن تعكس تطلعات و طموحات احلكومة إىل وضع أفضل - 

 : 2مناقشة عرب مراحل تتم خالهلا اليت تتبلور جند آلية صياغتها من ناحية أخرى الرؤية، و هذا من ناحية مفهوم

  ،ينبغي أن ترمسها لدى املستفيدين عن املستقبل كما تراه احلكومةالصورة اليت  الفكرة اليت ينبغي أن حتملها، و - 

 .الصيغة اللغوية اليت جيب أن تعرب بكلمات قليلة و مجل مقتضبة عن صورة املستقبل املراد بلوغه - 

   : و كأمثلة عن الرؤية اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية  جند

اليت كان نصها   و 2016يف مملكة البحرين جند الرؤية املدرجة ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية للحكومة اإللكرتونية   - 

حتقيق التميز يف اجليل القادم من العمليات احلكومية، من خالل رفع كفاء�ا و تقدمي خدمات عالية اجلودة : "كالتايل

   ،"روح املبادرة إرساء ثقافة اإلبتكار و تعاملني بتعاون كافة الشركاء، وبطريقة فعالة، تشجيع املشاركة الفاعلة من امل

خلق جهاز إداري كفء، فعال، مرن، قادر على : "لتحقيقها يف الطاحمة تتمثل رؤية احلكومة اإللكرتونية :يف مصر - 

  ،"املستمر معهمالتكيف مع التغيري، و إدارة املوارد حبكمة، و تقدمي خدمات متميزة للمواطنني و التفاعل 

إدارة :" كالتايل 2014-2009 يف تونس كانت الرؤية املدرجة ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكرتونية - 

    ،"مندجمة يف خدمة املواطن

 .داف  اإلسرتاتيجية املراد بلوغهاميكن أن يرفق نص الرؤية بعناصر الرؤية أو باأله 

 :الرسالةاإلستراتيجية أو   - 2

هذا ما يستلزم  الطويل،  وإعالن النوايا و حتديد ما ترغب أن تكون على املدى : " تعرف اإلسرتاتيجية بأ�ا

و تكمن أمهيتها يف كو�ا تعكس اهلدف العام الذي  ،3"، بكل العمليات املرتبطة بذلك تفاديا للعثرات احملتملةاإلملام

  .يوجه و يرشد عملية إختاذ  القرارات

  : يز إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية  بعدة خصائص أمههاتتم
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  ،قة التعبري و هذا جينب فتح جمال التأويالت و يوحد نظرة و فهم اجلميع هلاد الوضوح و - 

 ،أي أ�ا تقوم على أساس معطيات واقعية حقيقية: الواقعية - 

 ،طموحة- 

 1،القابلية للتحول إىل خطط و سياسات و برامج عمل واضحة - 

 ،القابلية للتنفيذ و القياس - 

 .اخلارجية ملشروع احلكومة اإللكرتونية املرونة و التكيف مع املستجدات غري املتوقعة يف البيئتني الداخلية و - 

 هناك اختالفا بينهما يكمن يف كون الرؤية حلد كبري إال أن و هي رغم التشابه يف خصائصها مع خصائص

الفئات  تطبيقها و روع احلكومة اإللكرتونية، جماالتاملربر من تطبيق مشالغاية و األوىل أي اإلسرتاتيجية حتدد 

حنو بلوغ املراد إذ أ�ا تتحدث عن املستقبل فهي  ةة و طموحاملستهدفة خبدما�ا، أما الثانية فهي عبارة عن رغبة جاحم

 .توضح ما جيب حتقيقه من تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية  يف املستقبل

فإننا من خالل اطالعنا على بعض اخلطط اإلسرتاتيجية  سرتاتيجيةهذه اإلعن تكوين أو مضمون  أما

  :للحكومة اإللكرتونية  يف بعض الدول العربية الحظنا اختالفا طفيفا يف تكوين اإلسرتاتيجية، إال أ�ا غالبا ما تضم

، و هنا خيتلف عدد هذه احملاور من خطة اإللكرتونيةتطبيق مشروع احلكومة من احملاور اليت مير عربها  اعدد - أ

و السياسية  إسرتاتيجية إىل أخرى يف خمتلف الدول حسب طموحات كل دولة و أوضاعها اإلقتصادية، اإلجتماعية

  .حمورا 13ففي اجلزائر مثال تضمنت اإلسرتاتيجية 

مج برا 6خيتلف عددها من خطة إىل أخرى، ففي اجلزائر مثال تضمنت إسرتاتيجيتها : الربامجمن  اعدد - ب

 : و هي تتنوع إىل 2ربامج عبارة عن خطط تنفيذية مؤقتةال هذه ، و...برامج 05يف مصر  ، وللحكومة اإللكرتونية

املوظفني و العاملني باملؤسسات يعىن هذا النوع من الربامج بتدريب و تكوين : برنامج تنمية الكوادر البشرية-

و هذا يف إطار وضع  احلكومية بغية اكتساب املهارات التكنولوجية و التحكم يف تطبيقات احلكومة اإللكرتونية

و قد يتم  ،السامية للحكومة اإللكرتونية راسخة للموارد البشرية و إدار�ا بأسلوب يتالءم مع حتقيق األهدافهيكلية 

أو مبراكز و معاهد  اإلستعانة يف ذلك مبنظمات القطاع اخلاص املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

و يف نفس السياق و غري بعيد عن إطار  ،أو على املستوى الدويل متخصصة سواء املوجودة على املستوى الوطين

الكفاءات اخلبرية و منع هجرة  و غةيف هذا الربنامج كيفية جلب األدمتدريب و تنمية الكوادر البشرية جيب أن يراعي 

 :3تلك املوجودة باملؤسسات احلكومية إىل القطاع اخلاص و ال يتأتى ذلك إال من خالل إختاذ  التدابري التالية
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ة أجور  يضاهي أو ينافس ذاك املتوفر بالقطاع اخلاص و هذا يف إطار مفهوم إدار  خلق نظام حوافز و - 

 ،املوارد البشرية

الدراسات للحصول على الكفاءات املطلوبة  التعاون مع مؤسسات ا�تمع املدين مثل مراكز البحث و - 

  ،وفق أساليب و اتفاقيات حمددة أو لتأهيل و تدريب الكوادر البشرية املوجودة

 .املنظمات غري احلكوميةالعمل باجتاه استخدام نفس التقنيات املعتمدة يف منشآت القطاع اخلاص و  - 

         كما جيب أن حيمل هذا الربنامج يف طياته مبادرات و دورات لتوعية املوظفني على اختالف درجا�م

و املزايا   يف عملهم اإلتصاالت و مستويا�م خاصة أصحاب املصاحل منهم بأمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات و 

طبيق مشروع ت و من خالل ذلك توعيتهم مبزايا ،ؤسسا�م و للحكومة ككلاليت حيققها ذلك بالنسبة هلم و مل

و إعاقتهم لنجاح املشروع   عدم معارضتهملضمان و أهدافها و فوائدها و ضرور�ا امللحة، و هذا احلكومة اإللكرتونية 

 : العنصر احملرك له، و من بني التدابري اليت جيب إختاذها يف هذا الصدد ما يلي مكو�

 عقد لقاءات دورية بني قادة السياسات يف احلكومة اإللكرتونية  و القوى العاملة لكي يتحول العاملون إىل" - 

  ،"جناح مشروع احلكومة اإللكرتونية مشاركني فاعلني يف

إحداث تغيري تدرجيي مدروس و منظم لبريوقراطيات العمل و الروتني القاهر و إشراك العاملني يف عمليات التغيري  "- 

 1،"من أجل إقناعهم بأمهيته و جدواه

        اإلتصالو  التكوين املهين يف جمال تكنولوجيا اإلعالم التعليم العايل و البحث العلمي وإعادة  النظر يف برامج  - 

 ،و تلقني هذه األخرية جلميع الفئات الطالبية يف خمتلف األطوار

 ،اإللتحاق بشعب تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال معايري  ر يف إجراءات وظإعادة  الن - 

       إنشاء هيئة عليا تنشط يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و تساهم يف رسم السياسات العامة للمعلومات - 

 ،ياو يكون هلا كذلك استشاري يف كل املسائل املتعلقة بالتكنولوجيا دور استشاري يف كل املسائل املتعلقة بالتكنولوج

لنقل  IBIمنها مكتب احلكومات الدويل للمعلومات  مراكز البحث الدولية و تشجيع الشراكات مع اجلامعات و - 

 ،التقنيات احلديثة

يتوىل إعداد برامج تدريب متخصصة  اإلتصاالت إنشاء مركز وطين أو دويل لتدريب العاملني يف جمال املعلومات و  - 

 .و عامة

                  البشرية هو تأهيل موظفي القطاع العام من تنفيذ برنامج تنمية الكوادر اهلدف و كما أشرنا سابقا فإن

و عادة ما يشمل برنامج  ،و املسامهة بذلك بإجناح املشروعزمة لتقدمي اخلدمات اإللكرتونية و إكسا�م املهارات الال

 :ما يليتنمية الكوادر البشرية 

                                                           
1
  . 98: صفوان املبيضني، املرجع السابق، ص 
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  ،صيانتها و ت األساسية الستخدام احلاسوب، الربجمة، أمن املعلومات، الشبكاتالتدريب املستمر على املهارا - 

  دليل إدارة املشروع، دليل : عقد ورشات عمل للتوعية باألدلة املستخدمة و كيفية تطبيقها، و من مجلة هذه األدلة - 

 1،...،للحكومة اإللكرتونيةكلية الفنية إدارة التغيري، دليل إدارة احملتوى، معايري أمن املعلومات، اهلي

 .تدريب و تثقيف املوظفني حول أمهية املسائل املتعلقة باخلصوصية و السرية و األمن املعلومايت بصفة عامة - 

احها مشروع احلكومة يعترب هذا الربنامج من بني أهم الربامج اليت يتوقف على جن: التوعية برنامج اإلعالم و-

توسيع دائرة املستخدمني و عددهم و انتشار اخلدمات احلكومية اإللكرتونية  و الرتويج كونه يساعد على اإللكرتونية  

 .جناح مشروع احلكومة اإللكرتونية هلذه األخرية و هذا يعد أحد مؤشرات قياس

، حيث من بني وسائل التوعية )املواطنني خاصة(يف توعية املستخدمني  املعتمدةو تتعدد الوسائل و األساليب 

و اإلجتماعات  اإلعالن، الدعاية، النشر، الندوات و امللتقيات و املؤمترات، العالقات العامة: ما يليويق التس و

 : أما الوسائل املستخدمة يف ذلك فنجد من بينها ؛...العامة، الرتويج اإلعالمي، التدريب بالنوادي و اجلمعيات،

و السمعية  فتستخدم فيه وسائل اإلعالم بأنواعها السمعية: بالنسبة لإلعالن و الرتويج اإلعالمي و الدعاية - 

و هنا نعطي مثاال عن خدمة  الجتماعياعرب اهلواتف النقالة و عرب مواقع التواصل  SMSالبصرية، الرسائل القصرية 

ويج له عرب خمتلف وسائل و كان الرت  الذي لقي إستحسانا كبريا 2016 التسجيل اإللكرتوين  ملوسم احلج لعام

الجتماعي أين كان هناك ومضة إشهارية توضح املوقع املعين ا، خمتلف القنوات اجلزائرية و عرب مواقع التواصل اإلعالم

            و طريقة التسجيل www.intérieur.gov.dzو اجلماعات احمللية  بالتسجيل و هو موقع وزارة الداخلية

، و هناك خدمات يتم الرتويج هلا عرب SMSعلومات الواجب إدخاهلا، كما مت الرتويج له عرب الرسائل القصرية و امل

خدمة استخراج شهادة اجلنسية عرب اإلنرتنت حيث مت إعالم املواطنني بإدراج هذه اخلدمة : الرسائل القصرية فقط مثل

إال التقرب إىل أقرب حمكمة للتعرف على كيفية اإلستفادة من  بني جمموعة اخلدمات احلكومية اإللكرتونية و ما عليهم

و الدعاية  أن وسائل اإلعالم إىل نشري يف هذا الصدد ؛هذه اخلدمة و كانت هذه الرسائل واردة من طرف وزارة العدل

  .و الرتويج هي من أجنع وسائل التوعية و التدريب على كيفية احلصول على اخلدمات اإللكرتونية

املطويات، املنشورات، الكتيبات و األدلة حيث تدرج فيها : يستخدم فيه عدة وسائل أمهها: بة للنشربالنس - 

 :املعلومات التالية

 ،حملة عن مشروع احلكومة اإللكرتونية  و مزاياها و فوائدها على ا�تمع و احلكومة - 

و املوقع املوحد للحكومة  اإللكرتونيةمواقعها  و املؤسسات اليت تقدمها و قائمة باخلدمات اإللكرتونية - 

  ،اإللكرتونية  إن مت تصميمه

  ،ضمانات خصوصية و سرية املعلومات و كل ما يتعلق باألمن املعلومايت - 

 .آفاق املشروعو  اإلجراءات املتبعة يف ذلك كيفية اإلستفادة من اخلدمات اإللكرتونية  و - 
                                                           

1
  .133: ص املرجع، نفس 

http://www.int%c3%a9rieur.gov.dz/


 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

145 

: فهذه تنظم من قبل جهات خمتلفة منها: الندوات و امللتقيات و املؤمتراتو  التدريببية بالنسبة للدورات التوعوية و - 

اإلتصال النوادي العلمية و الثقافية،  املكتبات العامة، شركات القطاع اخلاص املتخصصة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و

        ..املتخصصة و اجلامعات،املعاهد  ، مراكز البحث،اإلتصاالت اجلمعيات الناشطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات و

لتعميم الفائدة يتم نشر  إىل ذلك و ضافةإلاو يكون هذا لفائدة املواطنني و طلبة اجلامعات و الباحثني و غريهم، ب

 ،و اخلدمات اإللكرتونية كرتونيةالبحوث و الدراسات اليت تصب يف موضوع احلكومة اإلل

ب ضمن برامج التعليم مبختلف أطواره و ضمن برامج التعليم العايل إدراج تقنيات املعلومات و استخدام احلاسو  - 

 .و كذا برامج التعليم و التكوين املهين، ملختلف التخصصات

  :و تشمل عملية التوعية عدة جوانب أمهها

  1،الضمانات اليت متنح الثقة يف املعامالت اإللكرتونية و مدى الشفافية القائمة بني األجهزة  احلكومية و املواطنني - 

          احلقوق اخلاصة بسرية املعلومات املتعلقة باملتعاملني و كذا احلقوق املتعلقة بالنشر اإللكرتوين و حق املؤلف - 

  ،...و احلقوق ا�اورة،

  ،اإلجراءات املتخذة للحفاظ على سرية املعلومات - 

  ،اجلوانب القانونية ملختلف التعامالت اإللكرتونية و كذا املعلومات القانونية املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية - 

  ،طرق احلصول على اخلدمات الضرورية،التدريب على أساليب و براجمهالتدريب على استخدام احلاسوب وتطبيقاته و  - 

 .لتحسيس بأمهية التحول إىل جمتمع املعلومات و تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونيةا - 

  :و �دف برامج اإلعالم و التوعية إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها

وة من إستقطاب عدد كبري من مجهور املستفيدين من اخلدمات اإللكرتونية و هذا يوفر للحكومة العائدات املرج - 

  ،، كما توفر للمستفيدين فرصة توفري الوقت و اجلهد و املاليف جناحه املشروع مما يسهم

  ،توسيع دائرة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة و املضي قدما يف تنفيذ  و توسيع تطبيق املشروع - 

ة  كما رفع الوعي اإللكرتوين لدى املواطنني مما يسهم يف بناء ثقتهم باخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها هلم احلكوم - 

، و يساعدهم أيضا على الوقاية من قبال على التعامالت اإللكرتونيةيساعدهم على التخلص من التخوف من اإل

  .اجلرائم اإللكرتونية و تفاديها مما يساهم يف التحول إىل جمتمع معلومايت آمن

  :اآليتمد على تفإن ذلك يع، و فيما يتعلق مبعرفة مدى جناح برنامج التوعية و اإلعالم

و كذلك  ستجابة املستخدمني للخدمات اإللكرتونيةاالقيام بالدراسات و البحوث و اإلحصائيات ملعرفة مدى  - 

  ،2التعرف على حاجا�م و رغبا�م  و العمل على إشباعها مبا حيقق الرضا عن احلكومة

  ،قوم به خمتلف اجلهاتالت التوعية و التدريب اليت تمحقياس مدى إقبال املواطنني على املشاركة يف  - 
                                                           

1
  .57:، صاململكة العربية السعودية ه، 1428، 306، العدد إللكرتونية، جملة األمن و احلياةالرشودي، أمهية التوعية يف ازدياد املتعاملني مع احلكومة ا سليمانخالد  
2
  .70: صفوان املبيضني، املرجع السابق، ص 
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يف مشروع  ةدرجو امل التقدم يف الربامج املسطرة ىالتقارير املرفوعة من خمتلف املؤسسات احلكومية حول مد - 

   ،احلكومة اإللكرتونية

اإلطالع على آراء املواطنني و باقي املستخدمني عرب املوقع اإللكرتوين للحكومة و ذلك من خالل املساحة  - 

  .املخصصة لذلك

احلكومة و من خالل ما سبق تتضح لنا الفوائد اليت حيملها برنامج التوعية و اإلعالم املدرج ضمن برامج 

  :حيث تتلخص هذه الفوائد يف العناصر التالية، اإللكرتونية

  املستخدمني و اليت يتم   يساهم يف ذلك املعرفة اجليدة و الفهم اجليد الحتياجات ، حيث 1حتسني تقدمي اخلدمات - 

  ،التعرف عليها من خالل املساحات املخصصة آلراء املستخدمني و سرب اآلراء الذي تقوم به خمتلف اجلهات

  ،لكرتوين للمواطنني خاصةإلرفع الوعي القانوين و ا - 

   ،حتقيق مردود إجيايب على كل من املستخدمني و احلكومة - 

  ،اتساع رقعة املتعاملني مع احلكومة اإللكرتونية - 

  ،، مما يسهم يف بناء إقتصاد وطين قويسها معامالت التجارة اإللكرتونيةاملعامالت اإللكرتونية و على رأإزدهار  - 

  .التقليل من خماطر اإلجرام اإللكرتوينو  ،حتقيق الوصول إىل جمتمع معلومايت ناضج و آمن - 

عرب كنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت و استخدامات ت احلكومة اإللكرتونية مبشروع التوعية اهلادفةو تتم 

  : 2مراحل نوجزها فيما يلي

   و فوائده  يف هذه املرحلة تقوم احلكومة باستمالة املعنيني خبدما�ا �دف نشر الوعي حول املشروع: مرحلة اإلعالم - 

  ،و إجيابياته

  ،�دف إىل إجياد فهم للمشروع حول طبيعته و طرق عمله: مرحلة اإليضاح - 

واسع  أي توسيع جمال املستفيدين من التوعية يف خمتلف أحناء الدولة و هذا من أجل حتقيق قبول: لة الشموليةمرح - 

  ،النطاق للمشروع

  ،يف هذه املرحلة يتم إشراك اجلميع ضمن منظومة واحدة حىت يتحقق اإللتزام يف املشروع: مرحلة املشاركة - 

  .أي إجناز مشروع احلكومة اإللكرتونية بنجاح و هو اهلدف األساسي من عملية التوعية: مرحلة اإلجناز - 

  :و املخطط التايل يوضح هذه املراحل

  يوضح مراحل التوعية مبشروع احلكومة اإللكرتونية -)02(الشكل

  

  التزام             إجناز     

                                                           
1
  .57: ، املرجع السابق، صسليمان الرشوديخالد  
2
  .10: ملرجع السابق، صعبد القادر بلعريب و آخرون، ا 
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  قبول           مشاركة     

 فهم          مشولية                   

 وعي        إعالم      إيضاح         

 

، متطلبات جناح احلكومة اإللكرتونية من وجهة نظر اإلدارة العليا يف الوزرارت إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: املصدر

 .52: ، ص2006التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، الفلسطينية، رسالة ماجستري يف إدراة ألعمال،كلية 

  :برنامج التوعية و اإلعالم جندجب اختاذها إلجناح او من التدابري الو 

إقامة نسيج مجعوي كامتداد للمجهود احلكومي و منح حوافز عالية إلنشاء و تفعيل دور اجلمعيات الناشطة  - 

 ،وجيا اإلعالم و اإلتصالليف جمال تكنو 

 ،عقد شراكة مع اجلمعيات و شركات القطاع اخلاص من أجل القيام بنشاطات حتسيسية و توعوية  - 

وجيا اإلعالم و اإلتصالو يف جمال لتأسيس جائزة وطنية أو دولية ملكافأة أحسن مشروع حبث يف جمال تكنو  - 

 ،رات العربية املتحدةاولة اإلماحلكومة اإللكرتونيةكما فعلت د

 .صالونات وطنية و دولية لتبادل اخلربات و توعية مجهور أوسعتنظيم معارض و  - 

يركز هذا الربنامج على استخدام التكنولوجيا الرقمية يف اجلهات احلكومية : برنامج التطوير الفني أو المؤسسي -

استخدام و اليت تتضمن  الكفاءة التشغيلية حتسني لتطوير الطاقات و القدرات الالزمة إلجناز املشروع و كذا على

 .1أحدث األجهزة  و املعدات و أنظمة قواعد البيانات و حتديث البنية األساسية لإلتصاالت و املعلومات

و يهدف هذا الربنامج إىل حوسبة املؤسسات احلكومية و إعادة هيكلتها و هندسة عمليا�ا و تطوير أساليب 

راف ة الواحدة و شبكة أخرى خارجية للربط مع األطعملها، إعداد شبكة تكنولوجية داخلية للربط بني أقسام املؤسس

يعين ذلك تطبيق نظام اإلدارة اإللكرتونية  ؛ واحلكومية سيق بني خمتلف األجهزةالتن حتقيق اإلنسجام و اخلارجية و

  .عليها

ت و يكون تطبيق هذا الربنامج تدرجييا حبيث متنح فيه األولوية للجهات احلكومية املقرر استخدامها للمعامال

  .اإللكرتونية مث باقي املؤسسات

شروع احلكومة اإللكرتونية بل بدأت بوضع ململ ختطط مباشرة  الدول و يف هذا الصدد نشري إىل أن العديد من

  :خطط إسرتاتيجية معلوماتية أوال ركزت فيها على األهداف التالية

                                                           
1
  .09: ص بلعريب و آخرون، املرجع السابق، عبد القادر 
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التفاعل فيما  مشرتكة بني خمتلف اإلدارات وىل خدمات بينية أو إحوسبة بعض اإلدارات احلكومية دون التطرق  - 

  ،بينها

  ،إنشاء جلنة ما بني القطاعات لتقييم و متابعة مشروع احلوسبة و التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية - 

  ،إنشاء هيئة عليا ختتص مبجال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال - 

ال برجميات املؤسسات و باقي ا�االت عقد شراكة و توقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية متخصصة يف جم - 

  ،كيةياألمر  ORACLEجية، مثل شركة  و التكنول

  1،توجيه اإلدارات و تدريب كوادرها على استعمال و تطبيق نظم املعلوماتية - 

  ،إنشاء مراكز الدراسات و األحباث يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال - 

  .وسائل اإلتصاالت و األجهزة املتعلقة بالبنية التحتية، األنظمةاملعدات، املعايري املطلوبة لشراء األسس و  حتديد - 

  :و من بني أمثلة تطبيق برنامج التطوير الفين أو املؤسسي يف اجلزائر جند

و هي عبارة عن نظام "  RIG"و اختصارها  Riseau Intranet Governementتنصيب شبكة حكومية  - 

  ،يتضمن جمموعة من وسائل اتصال حديثةشامل 

، كما مت تنصيب شبكة على مستوى الوظيف العمومي و مصلحة املوارد البشرية IDARAتسطري برنامج  - 

  ،معلومات تربط اإلدارات مع اهليئات املركزية و احمللية املكلفة بالوظيف العمومي من أجل التسيري التنبؤي للموظفني

إدارة الضرائب، موقع جملس موقع :  ختلف الدوائر احلكومية عرب الويب، مثلأمتتة العديد من املعلومات املتعلقة مب - 

  ، موقع وزارة العدل و غريها من املواقع؛الدولة

، مركز التكنولوجيات )CERTIC(إنشاء مركز الدراسات و األحباث يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال - 

  ، erist(...2(و التقين  و مركز اإلعالم العلمي) CDTA(املتقدمة 

  ،حتويل اسم وزارة الربيد و املواصالت إىل وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال - 

  ،"إتصاالت اجلزائر" و " بريد اجلزائر ": إنشاء شركتني منفصلتني لإلتصاالت مها - 

  ،إنشاء سلطة ضبط الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية - 

  ،إنشاء هياكل مكلفة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال على مستوى كل الوزارات - 

:  متخصصة يف جمال برجميات املؤسسات و بعض املؤسسات اجلزائرية مثل ORACLEعقد إتفاقية بني شركة  - 

  .و بعض اجلامعات طراكسوناو شركة  املدرسة الوطنية للربيد و املواصالت

 تيتضمن هذا الربنامج تعديل القوانني احلالية السارية يف الدولة و إعداد تشريعا: برنامج تطوير التشريعات -

  احلكومة اإللكرتونيةت احلكومية و هذا لتأطري عمل اأخرى فرضها إستغالل تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف القطاع

                                                           
1
  .05: ، صبية، املرجع السابقجمموعة خرباء إسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية يف الدول العر  
2
  . 12 – 11: ص عبد القادر بلعريب و آخرون، املرجع السابق، ص 
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ملستويات اإلدارية تلف اات احلاصلة على خمحضمان مسايرة التشريع لإلصال و اهلدف من هذا الربنامج ،و تعامال�ا

بات و العقو األفعال ا�رمة ، غريها ملنح املشروعية ملختلف املعامالت اإللكرتونية، بتحديد طرق اإلثبات و اخلدماتية و

 ...الشكل اإللكرتوين يف معامال�ا،احلكومية حنو التحول إىل املقررة هلا، توجيه األجهزة 

و يتطلب تطبيق برنامج تطوير التشريعات إجراء مسح تشريعي ملختلف القوانني و التنظيمات و اللوائح 

       ما جيب إعداده من قوانني ، وما يتم إلغاؤه األجزاء اليت ميسها التعديل، و وها بالدولة ملعرفة ما جيب تعديله من

  .و قد سبقت اإلشارة ألمثلة هذه القوانني سواء اليت تعدل أو تصدر يف خضم هذه الدراسة ،و مراسيم و لوائح

، كما يعمل 1يعمل هذا الربنامج على تطوير املؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة : برنامج تطوير البنية المالية -

تتزايد تكلفته بالتقادم السريع لألجهزة  على توفري دعم مايل مستمر ملشروع احلكومة اإللكرتونية ذلك أن هذا املشروع 

ذا ملواكبة ، إضافة إىل استرياد الربامج احلديثة و املستحدثة باستمرار و هو ظهور أجهزة  حديثة أكثر تطورا املستعملة

   ، إىل جانب  التكاليف األخرى كتمويل البحث العلمي و التطوير و دعم الكفاءات العلمية التطورات التكنولوجية

 .هذه التكاليف يستحيل تغطيتها من مصدر متويل واحدو 

اإلدارات  و و يتجسد التطوير املايل للمؤسسات فيما تقدمه الدولة من إعانات مالية ملختلف املؤسسات

، و إنشاء أجهزة  متويل مهمتها ة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصالالعمومية القتناء التجهيزات و اخلدمات املرتبط

املالية إلنشاء و توسيع الشركات و تأهيلها يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات و هو ما جنده له مثاال يف املرافقة 

  .2013-2008 اخلطة اإلسرتاتيجية ملشروع اجلزائر اإللكرتونية

سبيل  التطوير املايل األجهزة  اليت تقوم بالدعم املايل و اليت نذكر منها على إضافة إىل ما سبق حيدد برنامج

صناديق دعم  ،ميزانية الدولة :و املتمثلة يف 2013-2008 املثال تلك األجهزة  املمولة ملشروع اجلزائر اإللكرتونية

 MEDA، الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب و برنامج ل صندوق ترقية املنافسة الصناعيةالتنمية اإلقتصادية مث

  .وارد اخلاصة للمؤسساتامل ،لدعم تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة

تعد البنية التحتية عصب كل نظام إلكرتوين عامة و احلكومة اإللكرتونية خاصة : برنامج تطوير البنية التحتية -

  نية التحتية  اإلمكانيات و الوسائل القومية الالزمة لنقل و تداول و حتويل املعلومات ؛ و يقصد بالبو شريان حياة له

جمموعة املكونات املادية و البشرية اليت ميكن من خالهلا تنفيذ التطبيقات اإللكرتونية " :بأ�احيث تعرف ختزينها  و

لي و قابلة الستيعاب الزيادة و التوسع املستقب ، قويةأن تكون صلبة و يشرتط يف البنية التحتية ،2"لألجهزة  احلكومية

 . يف مشروع احلكومة اإللكرتونية

                                                           
1
  .08 :السابق، صعبد القادر بلعريب و آخرون، املرجع  
2
  .46: علي حممد عبد العزيز بن درويش، املرجع السابق، ص 



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

150 

عن  املعلوماتية حبيث يتميز كل منهما البنية التحتيةالتقنية و  البنية التحتية: إىل نوعني البنية التحتيةتنقسم  

  :اآلخر من ناحية تكوينه و مفهومه و ذلك كالتايل

 :تضم يف مضمو�ا ما يلي: البنية التحتية التقنية- 

           الالسلكية للصوتتشمل كل وسائل النقل اإللكرتوين السلكية و "و هذه : لإلتصاالت البنية التحتية-

" اجلزائر شركيت و مثاهلا يف  "صة يف هذا ا�الت، و تشرف على تسيري هذه البنية مؤسسة خم1و البيانات و الصورة

  :2حيث تقدم هذه الشركة املختصة عدة خدمات منها، "شركة موبيليس"و " اجلزائر  إتصاالت

  ،بتةخدمة اإلتصاالت  عرب اهلواتف النقالة و الثا - 

  ،"خدمة اإلنرتنت اليت تسمح بالوصول إىل خمتلف شبكات املعلومات العاملية و قواعد البيانات العاملية" - 

 ر مستقبل على شكل سلسلةخدمة شبكة البيانات اليت تتيح نقل البيانات من نظام إتصال مرسل إىل آخ" - 

احتياجا�ا إرسال أحجام متوسطة من البيانات ، و تستفيد من هذه اخلدمة املؤسسات اليت تتطلب من احلزم

  ،"سواء إىل داخل أو خارج الدولة

  ،"تسمح بنقل الصور الثابتة و الفيديوهات و البيانات: خدمة الشبكة الرقمية للبيانات "- 

تسمح بنقل البيانات بواسطة جمموعة كبرية من التطبيقات عرب شبكة واحدة لنقل : خدمة الرتاسل الالمتزامن" - 

، الفيديوهات، الصوت، و تيسر هذه اخلدمة استخدام احلواسيب ات، الصورأنواع عديدة من احلركة كالبيان

  ؛"املشرتكة و مؤمترات الفيديو عن بعد بدرجات عالية من املرونة و الفاعلية

 اليت تتيح إمكانية ختزين و إرسال رسائل الفاكسميل و خدمات أخرى كنقل الرسائل: خدمة الفاكس" - 

  ،"إرساهلا إىل عدة جهات يف آن واحدو 

  ،خدمة الربيد اإللكرتوين - 

  .صصة يف جمال الربيد و اإلتصاالتو غريها من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املتخ

  الربجميات، التطبيقات و خمتلف النظم الصوتية و نظم املعلومات؛و تشمل كافة األجهزة، : يا اإلعالمتكنولوج-

 .اليت تشرف على استمرار و تطوير البنية التحتية التقنية :الكوادر البشرية -

املعلومات من  هائال اتضم هذه البنية شبكة واسعة من املؤسسات اليت توفر و ختزن كم: المعلوماتية نية التحتيةبال-

 : و اليت نذكر من بينها

و توفريها بشكل مبسط  مؤسسات �تم بتجميع املعلومات و أرشفتها و حتديد مصادرها "و هي: 3مراكز املعلومات- 

مراكز املعلومات :  ، و تنقسم هذه املراكز إىل ثالثة أنواع هي" عمليات التنمية و اختاذ القرارليتم اإلستفادة منها يف

     لومات السكان و مراكز معلوماتالعامة اليت توجد على مستوى الوزارات و الدواوين احلكومية مثل مراكز مع

                                                           
1
  .156: ، صاملرجع السابق، مجال عبد اهللا الرميشي 
2
  .160 -156: ص ص، نفس املرجع 
3
  .168: ص ،املرجع السابق، مجال عبد اهللا الرميشي 
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، مركز معلومات عينة مثل مراكز املعلومات الطبيةمراكز املعلومات املتخصصة اليت تتبع جهة حكومية م ،..الصحة

 .ومات مثل مراكز دعم اختاذ القرارمراكز حتليل املعل ،..اإلحصاء و مركز التوثيق و البحوث

و غري الرمسية كاإلنتاج  الفكري،  متثل املستودعات الرئيسية اليت جتمع فيها معظم املعلومات الرمسية :املكتبات" - 

 ."، اخلرائط و غريهاالصور

  .1"مثل قاعدة بيانات األسواق العاملية: نوك املعلومات اخلاصةب"- 

للمعلومات من خالل تنسيق األعمال  اليت تتوىل اإلشراف على إعداد السياسات العامة: 2اهليئة العليا للمعلومات" - 

  اليت تقوم �ا أجهزة   الوطين للمعلومات و إدارته و تطويره و حتديثه، و توجيه األعمال و األنشطة   بني عناصر النظام

 ."املعلومات بالدولة

حتديثها متاشيا مع و نظرا ألمهية البنية التحتية يف جناح احلكومة اإللكرتونية فإن كل الدول تسعى إىل تطويرها و 

تيجيات املعلوماتية اليت االتطور التكنولوجي و ذلك من خالل برنامج طموح تسطره ضمن اسرتاتيجيا�ا سواء اإلسرت 

حيث يتضمن برنامج تطوير البنية  ،إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية تنفذ قبل التخطيط للحكومة اإللكرتونية أو

  :قيق التطور املراد بلوغه، و من بني هذه املرتكزات جندمني و مرتكزات لتحاالتحتية عدة مض

  ، أجهزة  إتصاالت فعالة، و توفرياآليل بالتعاون مع القطاع اخلاص دعم أسعار أجهزة  احلاسب - 

فتح جمال اإلستثمار و دعمه يف امليدان التكنولوجي من خالل إنتهاج الدولة لسياسات اإلقتصاد احلر لتسهيل  - 

  ،الشركات العاملية العاملة يف هذا ا�العملية إستقطاب 

اليت قامت  Compaq.IBM.HPتشجيع الشركات العاملية على افتتاح مراكز إقليمية هلا بالدولة مثل شركة  - 

  ،بافتتاح مراكز هلا بدولة اإلمارات العربية املتحدة

  ،رات املنظمة يف هذا اإلطارهخمتلف التظايف  املشاركة تشجيعالدولية و يف جمال التقنية  سنويةدولية  معارض تنظيم - 

و تعميمها  زيادة عدد الفضاءات العمومية اجلماعية و األكشاك اإللكرتونية من أجل النفاذ لإلنرتنت و مضاعفتها - 

  ،يف مجيع أرجاء الدولة

لى املستوى دعم و تشجيع املؤسسات اخلاصة احمللية على اإلستثمار يف ميدان تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ع - 

  ،و غريها باجلزائر اليت تنتج هواتف نقالة و األلواح الذكية Condorاحمللي و الدويل، مثل شركة 

توحيد البنية التقنية يف األجهزة  احلكومية باستخدام تكنولوجيا موحدة بني مجيع املؤسسات احلكومية مما يسمح  - 

  ،سسات يف ا�ال التقينؤ بتوحيد طرق تقدمي اخلدمات  و ضمان عدم تعارض هذه امل

  ،جتديد أجهزة  و معدات البنية التحتية احلالية املتقادمة مبا يتناسب و التكنولوجيات احلديثة - 

  ،لعمليات الرتميز و التشفري ةإنشاء قواعد تكنولوجي - 

  ،تطوير مشروعات متوافقة مع بنية اإلتصاالت  املوجودة بالدولة - 

                                                           
1
  .173: ص نفس املرجع، 

 
2

  .177 :نفس املرجع، ص
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  ،1خمتلف املناطق و األماكن و تشجيع القطاع اخلاص يف هذا ا�ال ضمان الولوج إىل اإلنرتنت يف - 

         احلظائر يف كل من سيدي عبد اهللا، عنابة إنشاء حظائر تكنولوجية مثلما فعلت اجلزائر عندما أنشأت مثل هذه - 

التعاون بني سور احملتوى، و مد ج ناعة التكنولوجيا احلديثة و البحث و صناعةو وهران، و هذا من أجل تطوير ص

  ،تعلقة بالبنية التحتية املطلوبة، املتوسطة أو الكبرية؛ املالنشاط التكنولوجي سواء الصغرية املؤسسات ذات

  .حتديد املعايري و األسس املطلوبة لشراء األجهزة  و املعدات و األنظمة و اخلدمات - 

  :برنامج تطوير البنية التحتية ما يلي و من اإلجراءات و التدابري الواجب اختاذها إلجناح سري و تنفيذ

  ،وضع قانون أساسي خاص باملؤسسات املنتجة يف ميدان تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال - 

تكييف املنظومة التكوينية مع احتياجات صناعة الربجميات سواء على مستوى قطاع التعليم العايل أو قطاع التكوين  - 

  ،املهين

  ،ة الفكرية للربجميات و تقنيات احلاسوبتعزيز وسائل محاية امللكي  - 

  :تشجيع اإلستثمار احمللي و األجنيب يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و الذي يتم من خالل - 

 ،تسهيل دخول موزعي الربجميات لألسواق احمللية- 

 ،اختاذ إجراءات ضريبية حمفزة- 

 جية احمللية،اء املنتجات التكنولو تشجيع املؤسسات احلكومية على اقتن- 

 ،إنشاء منطقة صناعية خاصة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال- 

منح قروض استثمار للشباب املهندسني الراغبني يف إنشاء مؤسسات تطوير الربجميات و اخلدمات - 

 ،املعلوماتية

و الوطنية القيام حبمالت إشهارية للمنتجات و اخلدمات التكنولوجية احمللية يف خمتلف التظاهرات الدولية- 

 ،من أجل التعريف �ا و فتح أبواب اإلستثمار و التصدير باخلارج

 ،إنشاء مناطق للتبادل التجاري من أجل تشجيع تصدير املنتجات و اخلدمات التكنولوجية- 

كروسفت من أجل اإلستثمار إقرار إجراءات حتفيزية للشركات املتعددة اجلنسيات كشركة أوراكل و مي- 

 .بالدولة

 و عددها يعىن هذا الربنامج بتحديد اخلدمات القابلة للتحويل إىل الشكل اإللكرتوين: تطوير الخدمات برنامج-

و حتديد اخلدمات ذات األولوية منها و كيفية حتويلها و العائدات احملققة منها، إضافة إىل التكنولوجيا املستخدمة يف 

 .ذلك

                                                           
 
1

ارب بعض جت: متطلبات إرساء احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر" ، امللتقى العلمي الدويل األول حول )رها النظري و املفاهيمياإط (احلكومة اإللكرتونية :بعنوانمداخلة  ،عبان فرجش

  .14: ، ص14/05/2013-13، اجلزائر - ، البليدة، مجعة سعد دحلب"الدول
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و يف األخري نشري إىل أنه يتم تنفيذ الربامج املسطرة يف اإلسرتاتيجية من خالل عدد من املشاريع حتدد ضمن  

  .اخلطط التنفيذية

، جندها تتكون من إلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونيةسبق تفصيله من مكونات اخلطة ا و عالوة على ما

  :عناصر أخرى تتمثل يف

و تتميز  هداف خاصة تتفرع عن النوع األول، و أاف رئيسية أو إسرتاتيجية أو عامةهداليت تنقسم إىل أ: األهداف-

  :هذه األهداف باخلصائص التالية

، و تشرتط أن يكون التغريات احلاصلة يف ريات غري املتوقعة يف بيئة العملاملرونة أي القدرة على التكيف مع التغ- 

  ،1مستوى اهلدف و ليس طبيعته

 ،للقياس الكمي قدر املستطاعالقابلية  - 

 ،الوضوح- 

 ،، كما جيب أن تكون ممكنة التحقيق على أرض الواقعث جيب أن تنطلق من معطيات واقعيةحبي: الواقعية- 

 .القابلية للتنفيذ - 

، و هي تسمح تقييم و املتابعة يف سياق الرقابةتندرج معايري و مؤشرات ال: يير و مؤشرات التقييم و المتابعةمعا-

، و بإجراء تقييم دوري لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية و قياس مدى جناح أداء احلكومة اإللكرتونية من جهةبقياس 

  :قييم و املتابعة مهاتو منيز يف هذا املقام بني نوعني من مؤشرات ال ؛املشروع من جهة أخرى

و تعرف هذه  ،آخرلكرتونية و أي مشروع تعرب عن واقع اإلجناز يف مشروع احلكومة اإل: مؤشرات األداء-

مقاييس تدل على مدى اقرتاب اإلدارة من حتقيق الغايات و األهداف اليت مت حتديدها عند وضع :" املؤشرات بأ�ا

 أو بالربامج /قدم العمل باخلطة اإلسرتاتيجية وو تستخدم هذه املؤشرات لرصد و قياس مدى ت ،"اخلطة اإلسرتاتيجية

و يسمح القياس الدوري بتحديد الفجوة بني النتائج احملققة و النتائج  املستهدفة  ،املختلف اليت تضمنتهاو املشاريع 

 :األداء على األدوات التاليةو يعتمد يف قياس   ،2و اختاذ ما يلزم لتدارك أي تأخري يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية

 ،و غريها تنفيذ و البنود املرجعية و الشروط التعاقديةنامج الزمين للجداول ختطيط العملية اليت تتضمن الرب  - 

  ،ت احلكوميةااملرفوعة من خمتلف الوحد العمل يف الربنامج أو املشروع  تقارير تقدم - 

  .3حيث تتم املقارنة بينها باستخدام تقنيات قياس األداء

العمليات، مؤشر املخرجات  ، مؤشر مؤشر املدخالت: املؤشرات التاليةو تتلخص مؤشرات قياس األداء يف  

  .و فيما يلي تفصيل هلذه املؤشرات ،4و مؤشر النتائج

                                                           
1
  .63: ، املرجع السابق، صإياد علي الدجين 
2
  .38 :، املرجع السابق، ص"تيم أنرتناشيونال"فريق  

 
3

  .48 - 47: صص ، نفس املرجع 
4
  .42 :، صنفس املرجع 
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  تنفيذ برامج احلكومة اإللكرتونيةيقيس هذا املؤشر املوارد البشرية و املالية املتوفرة ل: مؤشر المدخالت-

، و املتخصصني، ساعات العمل عدد املوظفني املؤهلني: اليت يعتمد عليها هذا املؤشر هي و أهم املعايري

، فعالية املقدمة مقارنة بالشكل التقليدي نية التحتية و مدى تقليص تكاليف اخلدماتتكلفة املوارد و الب

 .لحكومة اإللكرتونيةوسائل اإلعالم يف الرتويج للخطة اإلسرتاتيجية ل

عدد : و أهم املعايري اليت ينبين عليها هي ،يس هذا املؤشر طرق تقدمي اخلدماتيق: مؤشر العمليات-

و مدى تطبيقها، عدد  املستخدمني و هو معيار حيدد سرعة و سهولة استخدام نظام احلكومة اإللكرتونية

من الوصول إىل خدمات  املواقع املختصة على الشبكة و سهولة استخدامها، مدى متكن األجانب

حلكومة املعامالت اإللكرتونية، عدد دقائق انتظار زائري مواقع ااحلكومة اإللكرتونية، سرعة و كفاءة إجناز 

، عدد الشكاوى حول جودة اخلدمات املقدمة إلكرتونيا و معدل تنامي مشاركة اإللكرتونية ألداء اخلدمة

  املستغرقة  منيةز اخلدمات املقدمة إلكرتونيا، الفرتة الارات و التعليقات، عدد الوظائف و املواطنني يف اإلستش

 .، النسبة املئوية للنطاق اجلغرايف الذي تغطيه اخلدمات اإللكرتونيةللرد على اإلستفسارات

      و ينبين هذا املؤشر على عدة أسس ،يقيس جودة اخلدمات املقدمة إلكرتونيا: مؤشر المخرجات-

نية املقدمة يف عدد املعامالت اإللكرتونية الصادرة يف اليوم، عدد املعامالت اإللكرتو : معايري أمهها و

 .الساعة

يقيس النتائج اليت تتحقق من خالل توفري اخلدمات اإللكرتونية، و ينبين هذا املؤشر : مؤشر النتائج-

عدد اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة املدرجة على اخلط، قبول و رضا : معايري أمهها و على عدة أسس

عن اخلدمات اإللكرتونية، مدى حتقيق ) حكوميةمواطنني، قطاع خاص، موظفني، أجهزة (املستخدمني 

 .عائدات مالية و خفض التكاليف، مؤشرات األداء املايل و مستوى الوعي احملقق لدى املستخدمني

فعالية و  تسمح مؤشرات قياس النجاح و الفعالية لقياس و معرفة مدى جناح: مؤشرات قياس النجاح و الفعالية-

حتقيق التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و مدى التحول إىل اإلقتصاد الرقمي، أيضا مشروع احلكومة اإللكرتونية يف 

و الثقافية يف الدولة  و مدى حتقيق  معرفة مدى إنعكاسات ذلك على اجلوانب السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية

      كما تسمح هذه املؤشرات مبعرفة مدى جناح التحول إىل نظام احلكومة اإللكرتونية  ،تحول إىل جمتمع املعلوماتال

مدى حتقيق الوصول : و من بني مؤشرات قياس جناح و فعالية احلكومة اإللكرتونية جند ،و حتقيق مرحلة النضج فيها

درجة التكامل بني اجلهات احلكومية  إىل نظام البيانات املفتوحة و من مث حتقيق مفهوم احلكومة املفتوحة، مستوى أو

       احملددة هلو ضمن امليزانية املخصصة له، درجة األمن  و محاية و سريةو التنسيق بينها، تسليم املشروع يف اآلجال 

املواطنني  و خصوصية املعلومات املتوفرة يف املوقع اإللكرتوين للحكومة و املعامالت اإللكرتونية، مدى فعالية مشاركة

درجة الثقة احملققة لدى املستخدمني يف خدمات  أي مدى حتقيق الدميقراطية اإللكرتونية،يف القضايا املطروحة 

و استمرارية  سهولة احلكومة اإللكرتونية و مدى حتول نظر�م السلبية عن أداء حكومتهم إىل نظرة إجيابية، سرعة و
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املوقع اإللكرتوين و أعطال يف خدمات  مدى وجود انقطاعات الوصول إىل اخلدمات اإللكرتونية املطلوبة و هذا يقيس

، مدى حتقيق األهداف املتوخاة وقع اإللكرتوين و خمتلف الشبكاتو ال يف خدمة اإلنرتنت أي يقيس درجة صيانة امل

 احلكومة اإللكرتونية و مستوى التمويل الذايت، مستوى النضج الذي وصلت إليه احلكومة اإللكرتونية من مشروع

 .للمشروع

استعمال تواريخ حمددة، املقارنة مع دول أخرى، : و تستخدم يف عملية التقييم و املتابعة عدة وسائل منها

لشعبية ا ل، املشاركة، إجراء دراسات مستقلة لقياس درجة رضا العميوح إستبيانية ملعرفة الرأي العامإجراء مس

  .1اخلاص، كفاءة تقييم اخلدمات  و العائدات احملققة، جدوى التكلفة، قياس مشاركة القطاع اإللكرتونية

حيث تتم اإلشارة إىل برنامج التطوير املايل و مصادر و أجهزة  التمويل الداخلية و اخلارجية : مصادره التمويل و -

  .للمشروع، و جيب أن يكون هناك توافق بني متطلبات اخلطة اإلسرتاتيجية و املوازنات املالية يف الدولة

حيث جيب حتديد رزنامة تنفيذ خمتلف املشاريع و الربامج املدرجة ضمن اخلطة أو حتديد : ديد فترات التنفيذتح -

         مراحل تنفيذ املشروع، و هذا يسمح مبعرفة مدى جناح اخلطة و مدى ثقتها، كما يسمح بتحديد اإلجيابيات

  .املقدرةو النقائص و تداركها، و كذا معرفة مدى اإللتزام بالتكاليف 

إذ أنه ال ميكن ألي دولة تريد تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية إغفال أمهية التعاون الدويل يف : التعاون الدولي -

جلب اخلربات املتخصصة يف جمال تطبيق نظام احلكومة : جناح مشروعها، فهي تلجأ له يف عدة جماالت منها

ج ناجحة ذ لى إنتاج و تطبيق مناعاإللكرتونية  و يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال خاصة تلك اليت عملت 

ت األجنبية البعثات العلمية، جلب اإلستثمارالحكومة اإللكرتونية، تدريب و تكوين املوظفني باخلارج و إرسال ل

           خاصة الشركات العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال و عقد إتفاقات الشراكةو التعاون معها

  : اون الدويل من خاللو يتحقق التع

  ،اإلتفاقيات املربمة يف إطار الشراكة و التعاون مع الشركات العاملية و الشركات متعددة اجلنسيات - 

املشاركة يف التظاهرات و املبادرات العاملية املخصصة لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال أو املخصصة للتعريف مبفهوم  - 

  .قه أو املخصصة للرتويج للكفاءات العلمية املتخصصةاحلكومة اإللكرتونية و كيفيات تطبي

  :جمال عصرنة احلكومة، و من بني فوائده ما يلييف إذن التعاون الدويل ينعكس باإلجياب على الدولة 

  املهارات،متلك التكنولوجيا و  - 

استفادة خلق موارد إقتصادية جديدة من خالل خلق إستثمارات يف جمال صناعة التكنولوجيا و  - 

 ،الشركات الصغرية و املتوسطة من الشراكة و التعاون الدويل يف هذا ا�ال

 ،تطوير مهارات املوظفني و العاملني باألجهزة  احلكومية و اكتسا�م للخربات التكنولوجية - 

 .توفري التكنولوجيات احلديثة و مواكبة التطور احلاصل يف هذا ا�ال - 

                                                           
1
  .16: فرج، املرجع السابق، ص عبان ش 
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ب وضع خطط رديفة إىل جانب  اخلطة اإلسرتاتيجية األساسية و هي تتمثل يف يف األخري نشري إىل أنه جي

         اخلطط البديلة و خطط الطوارئ اليت تندرج ضمن التخطيط الوقائي املبين على توقع املخاطر القائمة املتوقعة

         على تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية، و املفاجئة و اإلستعداد ملواجهتها واحتوائها ما أمكن و احلد من تبعا�ا و تأثريا�ا

و يسمح هذا التخطيط بطرح بدائل عمالتية يتم اللجوء إليها عند حدوث ما قد حيول دون متابعة العمل ببعض 

  .، و فيما يلي تفصيل هلذه اخلطط1أجزاء اخلطة اإلسرتاتيجية

        خطط جزئية  تتوخى اإلستعداد للتعامل مع التحوالت الطارئة يف بعض مرتكزات "هي و : 2الخطط البديلة -

على املسار املقرر للتنفيذ إعداد بدائل هلا حبسب املتغريات احلاصلة تسمح بالبقاء و مكونات الربنامج أو املشروع، و أ

 :يف حالتنيذه اخلطط  هليتم اللجوء  ، و"تأمني النتائج بوسائل و وسائط أخرى و

  ،الءمتها لتحقيق األهداف املنشودةظهور قصور يف اخلطة اإلسرتاتيجية األساسية و عدم م - 

  .أو ضعيفة اجلدوى/ ظهور حتوالت عميقة يف بيئة اخلطة اإلسرتاتيجية جتعلها غري مالئمة و  - 

        تكنولوجيا اإلعالمضع خطط بديلة  ارتفاع أسعار وسائل ألحداث و التطورات اليت تستدعي و و من أمثلة ا

شروع مبا مينع تغطيتها من املو اإلتصال يف السوق العاملية أو إخنفاض قيمة العملة الوطنية مما يؤثر على زيادة تكلفة 

  .لتوفري الدعم الالزم للمشروعضع خطط بديلة فهذا يستدعي و ، املصادر احملددة

       املعتمدة على نقل املعلومات عرب أسالك اهلاتف و يف مثال آخر حصول عطل يف شبكة اإلنرتنت األرضية 

بديلة   و األلياف الضوئية، مما يؤدي إىل شلل يف اخلدمات احلكومية اإللكرتونية، و هذا يدفع إىل إجياد شبكات

لذلك من األفضل عند التحول إىل نظام احلكومة  ،كشبكة اإلنرتنت الفضائية املعتمدة على األقمار الصناعية

 .رتونية توفري نوعني من شبكة اإلنرتنت لضمان اإلستمرارية يف تقدمي اخلدمات اإللكرتونيةاإللك

تلك اخلطط اليت يتم إعدادها مسبقا للتعامل مع حاالت الكوارث الحتواء نتائجها " يقصد �ا : خطط الطوارئ -

  .3"و تبعا�ا على منطقة، قطاع أو مشروع ما

تكاد تكون صياغة اخلطط اإلسرتاتيجية موحدة و ال يوجد أي اختالف  :اإلسترتيجيةلخطة الصياغة النهائية ل-ب

بينها مهما كان املشروع، لذلك نرى بأن صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية ملشروع احلكومة اإللكرتونية  ال خترج عن إطار 

  :صياغة خطط املشاريع األخرى  حيث تكون  الصياغة وفقا لإلجراءات التالية

ع املعلومات من خمتلف املصادر و إجراء التحليالت املختلفة  و احلصول على خمتلف األفكار من عملية بعد مج - 

املشاورات اجلارية مع عديد اإلطارات اجلامعية و اخلربات العاملة يف القطاع اخلاص، تأيت مرحلة صياغة اخلطة 

ة املكلفة مبشروع احلكومة اإللكرتونية  يتم فيه مناقشة اإلسرتاتيجية اليت تبدأ باجتماع لفريق العمل برئاسة رئيس اهليئ

                                                           
1
  .48 :، املرجع السابق، ص"تيم أنرتناشيونال"فريق  
2
  .51- 50: صص  ، املرجع السابق،"تيم أنرتناشيونال"فريق  

 
3

  .52 :ص، نفس املرجع 
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 األفكار و النقاط احملصل عليها كل على حدة و هذا باستعراض إجابات املخططني و مناقشتها، مث اختيار األفكار 

  ،و العبارات و الكلمات املعربة بصدق عن صورة احلكومة اإللكرتونية  و آفاقها و تطوير اخلدمات احلكومية

 و يف خطوة ثانية يقوم رئيس اهليئة بتكليف أعضاء اهليئة بصياغة مقرتحهم اخلاص بنص اخلطة اإلسرتاتيجية - 

للحكومة اإللكرتونية  بشقيه الرؤية و اإلسرتاتيجية و كذا التقدمي العام و يكون هذا التكليف إما فرديا أي كل عضو 

  ،على حدة أو ثنائيا أو ثالثيا

   ،العبارات إجراء مقاطعة بينها الختيار أحسن املقاطع و يتم فيها مناقشة الصيغ املقرتحة وأما اخلطوة الالحقة ف - 

عرض الصيغة النهائية على األعضاء للتصويت عليها و املوافقة عليها بإمجاع األعضاء و إن تعذر تو فيما بعد  - 

  ،تيار األنسبحتقيق اإلمجاع فإنه يتم عرض الصيغ املختلفة للخطة على اجلهة الوصية الخ

يف األخري و بعد اختيار الصيغة النهائية املناسبة اليت ترسم صورة احلكومة اإللكرتونية و عملها، يتم حترير هذه  - 

  .ة املواليةلالصيغة بالشكل املشروح مسبقا و إيداعها للمصادقة عليها، و هذه اخلطوة متهد للمرح

 مرحلة المصادقة و الموافقة -ثالثا

اإللكرتونية و إيداعها لدى اجلهة  اإلسرتاتيجية للحكومةاخلطة املصادقة و املوافقة  بعد حترير تأيت مرحلة  

املخولة بذلك و املمثلة إما يف اجلهة الوصية على اهليئة املكلفة بإعدادها و باملشروع ككل أو الربملان ليتم دراسة هذه 

إضافة إىل مدى توافقها مع ، ق من وجود التمويل الكايفاخلطة و مدى إمكانية تطبيقها و نسبة جناحها و كذا التحق

و إعاد�ا إىل  ها عليها، مث متنح املوافقة عليها و يتم تأشريهادولة و براجمها التنموية و تأثري السياسات العامة يف ال

  .ثايناهليئة، و يعد هذا إيذانا ببدء مرحلة جديدة هي املرحلة اإلنتقالية اليت سنتطرق هلا يف املطلب ال

كخالصة هلذا املطلب وجدنا أن املرحلة التمهيدية ملشروع احلكومة اإللكرتونية هي مرحلة مهمة يف حياة 

       املشروع  إذ يتم فيها وضع تصور عام للمشروع بعد تأسيس هيئة مكلفة بإعداد املشروع و متابعة تنفيذه و تطوره 

ق عمل متخصص و هلا مهام خمتلفة، تقوم هذه اهليئة بعملها وفقا لعدة و تقييمه؛ متتاز هذه اهليئة بكو�ا مؤلفة من فري

و األفكار  ، دراسة املعلوماتدراسة اجلدوى من خالل عدة أساليبخطوات أمهها مجع املعلومات و البيانات و 

قدمة املتحصل عليها و حتليلها مث صياغتها لتخرج يف شكل خطة إسرتاتيجية مكونة من عدة عناصر ممثلة يف امل

العامة، الرؤية و اإلسرتاتيجية أو الرسالة اليت ختتلف مكونا�ا؛ مث إيداع هذه اخلطة للمصادقة و املوافقة عليها من قبل 

  .اجلهة الوصية أو الربملان حىت تصبح قابلة للتنفيذ

  المرحلة اإلنتقالية للحكومة اإللكترونية :المطلب الثاني

اخلطة اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية و تنفيذ هذه اخلطة هي املرحلة إن املرحلة اليت تتوسط مرحليت وضع 

اإلنتقالية اليت يتم فيها توفري املتطلبات اليت حيتاجها مشروع احلكومة اإللكرتونية من بنية حتتية تقنية غالبا ال تكون 
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و هذا يف مرحلة  فقات، لذلك جيب توفريها من خالل عقد الصقبل يف أجهزة  و مؤسسات احلكومة متوفرة من

يسمح توفري البنية التقنية بتصميم البوابة اإللكرتونية للحكومة اإللكرتونية بعد تصميم مواقع إلكرتونية  و ؛أوىل

و خالل هاتني املرحلتني جند أن مشروع احلكومة اإللكرتونية حيتاج  ،مرحلة ثانيةيف لف اإلدارات احلكومية و هذا تملخ

كل هذا سنتعرف عليه   ؛، كما يواجه العديد من التحدياتتحتية التقنيةبات إىل جانب  البنية الإىل العديد من املتطل

  .يف العناصر التالية

  مرحلة عقد الصفقات :الفرع األول

عقود مكتوبة : " بأ�ا 247- 15رقم  من قانون الصفقات العمومية 02تعرف الصفقة العمومية حسب املادة 

، لتلبية رسومبه، تربم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا امليف مفهوم التشريع املعمول 

  .1"و اللوازم و اخلدمات و الدراسات حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغال

من القانون املذكور أعاله و بغض النظر عما إذا كانت وطنية  29و تنقسم الصفقات العمومية حسب املادة 

  :2أو دولية أو وطنية و دولية يف نفس الوقت إىل أربعة أنواع هي

أو إصالح  بناء أو جتديد أو صيانة أو تأهيل أو �يئة أو ترميم"  29/04تشمل حسب املادة  :صفقات األشغال - 

  ".يف ذلك التجهيزات املرتبطة �ا الضرورية الستغالهلاأو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، مبا 

إقتناء أو إجيار أو بيع باإلجيار خبيار أو بدون خيار  " 29/06تشمل حسب املادة : أو التوريد صفقات اللوازم - 

لدى ، موجهة لتلبية احلاجات املتصلة بنشاطها أو مواد، مهما كان شكلها، لعتاد شراء، من طرف املصلحة املتعاقدةل

  ".مورد

إجناز مهمات املراقبة التقنية أو اجليوتقنية و اإلشراف على  29/10 تشمل حسب املادة: صفقات الدراسات - 

على  من نفس املادة املهام اليت حتتويها صفقة اإلشراف 11الفقرة  تكما حدد  ،و مساعدة صاحب املشروع األشغال

 ،ات مشاريع متهيدية موجزة و مفصلةدراس ،و الرسم املبدئيدراسات أولية أو التشخيص أ :اإلجناز و هي كالتايل

           إبرام مساعدة صاحب املشروع يف ،ااملقاول تقوم بتأشريه ادراسات التنفيذ أو عندما يقوم � ،دراسات املشروع

 ،األشغال و استالم ، و تنظيم و تنسيق و توجيه الورشةو إدارة تنفيذ صفقة أشغال

بقصد توفري خدمة معينة ) معنوي أو طبيعي( اإلدارة املتعاقدة و شخص آخر اتفاق بني"هي : صفقات اخلدمات- 

  . 3"لإلدارة املتعاقدة تتعلق بتسيري املرفق نظري مقابل مايل

                                                           
1
  .2015لعام  50و املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام، ج ر  16/09/2015: املؤرخ يف  247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  02املادة  
2
  .املذكور أعاله 247 - 15من املرسوم الرئاسي رقم  29املادة  
3

          ، جسور للنشر3طاملعدل و املتمم و النصوص التطبيقية له،  07/10/2010املؤرخ يف  236-10رقم  الرئاسي ، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق املرسومعمار بوضياف 

  .92: ، ص2011و التوزيع، اجلزائر، 
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، إذ أن التحول إىل القطاع اخلاص تفرض نفسها و بقوة نالحظ يف هذه املرحلة أن الشراكة بني القطاع العام و

ري خمتلف شبكات اإلتصال عن احلكومية و إىل توف جهزةاإللكرتونية حيتاج إىل حوسبة كل املؤسسات و األاحلكومة 

، و هذا كله ال يتأتى إال عن طريق الشراكة مع )، خطوط اهلاتف الثابت و النقالإنرتنت، أنرتانت، إكسرتانت(بعد 

  :القطاع اخلاص اليت تكون يف إطار إبرام صفقات متنوعة أمهها

حيث يتطلب مشروع احلكومة اإللكرتونية حلوسبة املؤسسات احلكومية إبرام صفقات : صفقات اللوازم أو التوريد- 

توريد مع شركات القطاع اخلاص الناشطة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال لتزويد هذه املؤسسات بأجهزة  

       ، و خمتلف التطبيقات و غريها املاسح الضوئي ، أجهزة حلاسب اآليل و ملحقاته من طابعات، فاكسميل، موداما

 .و الربجميات

      و اإلنرتنت هذه تربم مع القطاع اخلاص يف إطار إنشاء شركات التزويد خبدمات اإلتصال: صفقات األشغال - 

 .ا حتتاجه هذه الشركات من جتهيزاتو تسيريها و م

تنفيذ مشروع احلكومة تربم هذه الصفقات لتوفري مجلة من اخلدمات تساهم يف تسيري و : صفقات اخلدمات - 

  :، و من بني اخلدمات اليت ميكن أن يوفره القطاع اخلاص يف هذا الصدد ما يلياإللكرتونية

  ،توفري اخلربات و الكفاءات الالزمة للمشروع - 

  ،تزويد املؤسسات احلكومية بتجربة القطاع اخلاص يف جمال اخلدمات اإللكرتونية و املعامالت اإللكرتونية - 

  ،خدمات التوعية - 

  .خدمة اإلشهار و اإلعالم و الرتويج ملشروع و خدمات احلكومة اإللكرتونية - 

إذ ميكن اإلستعانة بالقطاع اخلاص يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية ملشروع احلكومة اإللكرتونية، : صفقات الدراسات - 

كما ميكن اللجوء إىل عقد صفقات دولية مع شركات عاملية لإلستثمار   ،ليه مهمة دراسة املشاريع التمهيديةإأو توكل 

، و ما ميكن أن توفره هذه الشركات للمشروع يتمثل كل إتفاقياتيف ش يف ميدان تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت 

  :فيما يلي

 ،خاصة يف جمال إعداد مناذج و برامج احلكومة اإللكرتونية التكنولوجييدان املاخلربة يف - 

توفري حلول أمن املعلومات و احلماية و اليت ميكن أن توفرها شركات عاملية مثل شركة ميكروسوفت، إذ تقوم  - 

الشركات بتزويد املستخدمني بآخر التحديثات يف جمال األمن املعلومايت و توفري خط ساخن يسمح بالتواصل هذه 

 ، ...مع الشركة لطلب املساعدة و املشورة الفنية

 ،خمتلف الربامج و التطبيقات توفري أحدث األجهزة  و وسائل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت  و- 

  .التدريب- 

  :قات العمومية و اليت قد تكون إمالصفقات وفقا لألساليب احملددة يف قانون الصفو يتم إبرام ا



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

160 

و هي  ،العروضاليت مساها املشرع اجلزائري يف قانون الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام بطلب : 1املناقصة - 

طريق الصفقات العمومية عنتربم حيث ، تقوم على أساس إسناد الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل و أحسن عرض

 ).، املفتوح مع إشرتاط قدرات دنيا و املسابقةمفتوح، حمدود(طلب العروض بأحد أنواعه 

و يقصد  ،أو بعد اإلستشارة طريق الرتاضي يف أحد صوره بسيط  إستثناء عنالصفقات العمومية تربم : 2الرتاضي - 

  .الشكلية للمنافسةبه ختصيص الصفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة 

  :3جيب أن يراعى توافر عدة شروط عند إبرام الصفقات املتعلقة مبشروع احلكومة اإللكرتونية  تتلخص فيما يلي

  ،جيب أن يعكس طلب العروض فهم كامل لنطاق املشروع - 

  ،جيب حتديد معايري التأهيل مسبقا - 

  ،جيب وضع صيغ لتقدمي العروض الفنية و العروض التجارية - 

  .حتديد معايري تقييم العروض - 

، يتم توقيع إتفاقية مستوى اخلدمة لتحديد أدوار و مسؤوليات مجيع األطراف عد اختيار الشريك اخلاصب

املعنية حبيث يتم حتديد املهام اليت يتعني على كل طرف القيام �ا بتفصيل كاف مع التدابري املصاحبة للحكم على 

  .4يتحملوا املسؤولية عن أدائهماألداء حىت يتسىن للجميع أن 

بعد حوسبة املؤسسات احلكومية و توفري قدر من البنية التحتية تأيت مرحلة أخرى تثبت فيها هذه املؤسسات 

ن طريق املوقع تواجدها اإللكرتوين و ذلك عن طريق إنشاء مواقع إلكرتونية و يتم الوصول إليها إما مباشرة أو ع

  .، و هذا ما سنتعرف عليه يف العنصر املوايلبة اإللكرتونية للحكومةأي البوا اإللكرتوين املوحد

  تصميم البوابة اإللكترونية للحكومة  :لفرع الثانيا

، لذلك جيب أن ومة و مؤسسا�ا و بني املستخدمنيتعترب  البوابة اإللكرتونية للحكومة مهزة وصل بني احلك

كما أنه جيب أن   ،اة عدة عوامل و حتقق عدة مواصفاتمراع تكون ذات جودة عالية و هذا ال يتأتى إال من خالل

و من هنا  ،دمني و تيسر عليهم أداء أعماهلمشمل على حمتويات تعترب أساس عمل املوقع و جتذب مجهور املستخت

، العوامل الواجب مراعا�ا إللكرتوين للحكومةجودة املوقع امواصفات : سنقسم هذا الفرع إىل أربعة عناصر جزئية هي

  .تهمعايري قياس جود و اإللكرتوين للحكومة  للحصول على موقع إلكرتوين ناجح، حمتويات املوقع 

  مواصفات جودة الموقع اإللكتروني للحكومة -أوال 

                                                           
1
  .ر سابقاو املذك 247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  51إىل  39للمزيد من التفصيل أنظر املواد من  

 
2

  .املذكور أعاله 247-15من املرسوم الرئاسي رقم   52 - 49، 41املواد يف أنظر
3
Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 91. 

4Subhash Bhatnagar, Ibid, p: 91. 
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حىت يؤدي الغرض من وجوده عدة مواصفات تنم عن جودته  اإللكرتوين للحكومة  جيب أن يتحقق يف املوقع 

أو التقين،  اجلانب  الفين: تتعلق بثالثة جوانب رئيسية هي، هذه املواصفات الوصول املباشر و السريع للخدمة هوو 

  .الشكلي و املوضوعي أو حمتوى املوقع و فيما يلي عرض هلذه املواصفات

  :1يف اآليت املواصفات الفنيةتتمثل : أو التقنية المواصفات الفنية-أ

  ،بأحد حمركات البحث و بكل سهولة اإللكرتوين للحكومة  إمكانية الوصول إىل املوقع  - 

مثل موقع gov و هو يتكون  من اسم الدولة أو اختصار له و اختصار ، اسم املوقع ذو داللة و سهل التذكر - 

  ،http// :www.usa.gov: املتمثل يف احلكومة اإللكرتونية للواليات املتحدة األمريكية

  ،بكسل أو أكرب من ذلك 600يف  800إمكانية  تشغيل املوقع ببيئات متعددة و بالقياسات القياسية املتوفرة  - 

  ،م ذوي اإلحتياجات اخلاصةئوجود تطبيقات تال - 

، و يتم قياس زمن تشغيل املوقع اإللكرتوين بسرعات خطوط خمتلفة متاحة سرعة اإلستجابة للطلبات و جود�ا - 

  ،شبكة اإلنرتنتللوصول إىل 

عرب شبكتني إحدامها أساسية و األخرى إحتياطية تعمل آليا عند حصول  اإللكرتوين للحكومة  أن يعمل املوقع  - 

  ،األساسي عطل يف املوقع اإللكرتوين

  ،و الصفحات الفرعية أثناء التصفح لموقعلالرتابط التام بني الصفحة الرئيسية  - 

  ،يهسهولة تصفح املوقع و اإلحبار ف - 

  ،صة الستخدامها على اهلاتف النقالوجود نسخة  خمص - 

  ،توفري خدمة البحث عن أي معلومة داخل املوقع عن طريق حمركات حبث متعددة - 

، نظام اللقاءات عرب الشبكة الربيد اإللكرتوين، اهلاتف: ى املوقع مثلتوفري وسائل متعددة للتواصل مع احلكومة عل - 

  ،و غريها أو عن طريق كتابة مالحظات مباشرة للمسؤولني عن إدارة املوقع اإللكرتوين اإللكرتونيةأو املنتديات 

    ،يةتوفري برامج أمن معلومايت حلماية  املوقع و ضمان حرية و خصوصية املعلومات مثل اجلدران النار  - 

  :اإلعتماد يف إنشاء املوقع اإللكرتوين على عدة أنظمة و تقنيات منها - 

حبيث يتم حتويل األرشيف الورقي إىل أرشيف إلكرتوين عن طريق املاسحات : 2األرشفة اإللكرتونيةتقنيات  - 

 , Laser fiche, Arabdox:شفة اإللكرتونية مثلاألر اليت تكون مرتبطة بنظام ة جدا و الضوئية السريع

Projectwise  احلاجة و تبادهلا عرب خمتلف الذي يقوم بتخزين الوثائق و فهرستها بطريقة متكن من اسرتجاعها عند

  :ن حفظ الوثائق إما يف شكلو يكو  ،الشبكات

 ،مثل صفحات اإلنرتنت: Hyper Text Markap Language( HTML)صيغة النصوص املتشعبة  -

                                                           
1
  .و ما بعدها 185: ، املرجع السابق، صعبيد صاحل حسن املخنت 
2
  .119: ، املرجع السابق، صحممود القدوة 
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 ،أو ملفات الووردRich Text Format( RTF)صيغ النصوص املنسقة  -

نصوص : شكلنيو تكون على : Protable Doccument Format( PDF)صيغة النصوص املتنقلة  -

 ،،  صور للوثائق عرب املاسح الضوئي ال ميكن البحث فيهاميكن البحث فيها

و هي صيغة تستعمل حلفظ الصور بدون ضغط، و ما يعيبها هو كرب حجم : TIFصيغة حفظ الصور  -

 .امللفات الناجتة عنها

وظائف حمددة غالبا ما تكون األعمال اليومية و هي نظم صممت ألداء وظيفة أو : 1نظم املعلومات اإلدارية - 

و قد تطورت هذه النظم لتعرف ... ، نظم شؤون املوظفني،اإلداريةاإلتصاالت  :  تقوم �ا الدائرة احلكومية مثلاليت

حاليا بالنظم املتكاملة اليت تضم عدة نظم فرعية متكاملة فيما بينها لتشكل نظاما شامال جلميع وظائف الدائرة 

  .احلكومية

     ،)احملتويات(لتسهيل عملية إدارة املعلومات  برامج تركب يف مواقع اإلنرتنت: "و هي: 2نظم إدارة احملتويات - 

، إضافة إىل القوالب اجلاهزة إلنتاج صفحات ويب ديناميكية تكون لتخزين مجيع املعلوماتو تستخدم قواعد بيانات 

) ، مناذج، وثائقصور: املعلومات بكل أشكاهلا(عليه ميكن إضافة احملتويات  و ،يف النهاية موقعا إلكرتونيا متكامال

          ،"للموقع بسرعة و خترج تلك احملتويات يف شكل متناسق و احرتايف  عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح اإلنرتنت

  :لنظم فإ�ا تتلخص يفو بالنسبة خلصائص هذه ا ؛التقنيات املستخدمة على اإلنرتنتو تندرج هذه النظم ضمن 

يف قاعدة بيانات و عندما تطلب الصفحة يقوم النظام ..) ،صور، أخبار، نصوص(ين مجيع احملتويات ختز  - 

 ،بإنتاج صفحة حسب القالب احملدد مسبقا مث يضع النص فيه

 ،حتتوي على واجهة استخدام تفاعلية سهلة متكن غري املتخصصني من إدارة النظام و إضافة حمتويات - 

ميكن إدار�ا عن طريق املتصفح دون احلاجة إىل برامج تصميم و تطوير صفحات الويب أو أي برامج  - 

 ،أخرى

التعديل يف التصميم، توزيع الصالحيات (كم يف املوقع بشكل مشويل و سهل توفر إمكانية اإلدارة و التح - 

 ..).، إضافة حمتوياتو تنظيم العمل

  :ت جندو من أمثلة نظم إدارة احملتويا

مواقع تستخدم نظم أو عدة نظم إلدارة كمية كبرية من احملتويات حبيث تصبح "و هي عبارة عن : البوابات -

تكون ببوابة ختيلية  للدائرة احلكومية يستطيع املراجع عن طريقها ألغلب اخلدمات اليت تقدمها  ماشبه أ

 ".مباشرة من بيته أو مكتبه

إلكرتونية تفاعلية تتاح عرب اإلنرتنت حبيث ميكن إدخال البيانات عليها مناذج "و هي : النماذج اإللكرتونية -

 ".و إرساهلا للجهة احلكومية لتدخل إىل نظام ما يقوم مبعاجلتها إلكرتونيااملستخدم بشكل تفصيلي من قبل 

                                                           
1
  .118: ص، املرجع السابق، حممود القدوة 
2
  .122-120 :صص ، املرجعنفس  
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أدوات " :خدمة على اإلنرتنت و هي عبارة عنتندرج هي األخرى ضمن التقنيات املست: حمركات البحث -

، و هي تعتمد على الكلمات املفتاحية كامل املوقع و اسرتجاع املعلوماتن عن طريقها البحث يف  ميك

حمركات البحث البسيط اليت تستخدم : هذه احملركات تنقسم إىل نوعني ،"للداللة على موضوع البحث

  .الكلمات املفتاحية، حمركات البحث املتقدم اليت تستخدم الروابط و املقيدات

البوابة اإللكرتونية للحكومة مراعاة مواصفات شكلية إلضفاء الطابع  جيب عند تصميم: الشكلية المواصفات -ب

  :1، و من بني هذه املواصفات جندجاذبية أكرب او إلعطائه االرمسي و احلكومي عليه

        ،األمريكية والية نيويوركمثل موقع  ونية احملليةإدراج شعار الدولة أو الوالية إن تعلق األمر باحلكومة اإللكرت  - 

  ،و هذا يضفي على املوقع طابع الرمسية و احلكومية ،أو إدراج علم الدولة

  ،مراعاة تناسق األلوان و عدم اإلكثار من الصور مما مينح املوقع بساطة و جاذبية يف نفس الوقت - 

  .املوقعإدراج مؤشر أسفل الصفحة الرئيسية حيدد تاريخ آخر حتديث مت على  - 

، و معلومات تتعلق هذه املواصفات مبحتوى البوابة اإللكرتونية للحكومة من خدمات: الموضوعية المواصفات-جـ

  :2حيث تتمثل املواصفات املوضوعية فيما يلي

 ،الرتابط الفعلي بني اخلدمات املقدمة و أجهزة  احلكومة - 

 ،مراعاة فوارق مستويات تعليم و تكوين املستخدمني - 

 ،سعر اخلدمات املقدمةحتديد  - 

 ،تعدد اللغات إن كان للدولة عدة لغات رمسية - 

 ،التحديث الدوري للمعلومات املتاحة على املوقع - 

 ،تناسق احملتويات بشكل متميز - 

 ،عدم وجود األخطاء سواء يف اإلمالء أو القواعد اللغوية - 

 ،ذا التواصلجلهة احلكومية املعنية �حتديد مواضيع للتباحث و النقاش على املوقع مباشرة و حتديد التاريخ و ا - 

 ،توفري عرض آلخر املستجدات من قرارات احلكومة - 

 .حتديد قائمة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة و مواقع اجلهات احلكومية اليت تقدمها - 

  العوامل الواجب مراعاتها للحصول على موقع إلكتروني ناجح -ثانيا

عند تصميم موقع احلكومة اإللكرتونية فإن هناك عوامل جيب عالوة على املواصفات اليت جيب مراعا�ا 

  :مراعا�ا و أخذها بعني اإلعتبار حىت حنصل على موقع ذو جودة عالية و أهم هذه العوامل ما يلي

                                                           
1
  .و ما بعدها 199، 189: عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، ص ص 
2
  .و ما بعدها 186: نفس املرجع، ص ص 
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حيث جيب أن يتوافق تصميم املوقع مع طبيعة املستفيدين و يراعى فيه اإلختالف املوجود : طبيعة المستفيدين -أ

لذلك جيب مراعاة كبار السن  ملواطنني منهم، فخدمات املوقع موجهة جلمهور متعدد الفئات و الشرائحبينهم خاصة ا

، املعرفة بتقنيات الويب ستوى التعليمي الضعيف و املتوسط، ذوي املاجات اخلاصة، األجانب، ذوي اإلحتيمثال

  ...، لغة املستخدمليس كل املستخدمني على دراية �اف

     إذ أن تصميم املوقع أول ما يالحظه املستفيد و يأخذ انطباعه عنه: التصميم و اإلستخدامجودة و سهولة  -ب

يساهم  ، كما أن سهولة التصفح و اإلحبار يف املوقع و التنقل فيهتقبل املوقع بشكل عام و عادة ما يؤثر هذا على

  .قبل املوقعت أيضا يف

و يقصد بالتنظيم و الرتتيب هنا هو تنظيم و ترتيب املعلومات و البيانات املتاحة على  :التنظيم و الترتيب -جـ

قائمة اخلدمات اإللكرتونية، قائمة مواقع : املوقع بشكل متسلسل و سهل، و يستخدم يف ذلك نظام القوائم مثل

يع السر  و و هذا يسمح بالوصول املباشر ،..، قائمة أو شريط األخبار و املستجدات،املؤسسات احلكومية

  ،للمعلومات و اخلدمات املطلوبة

  ،حتديد الغرض من املوقع اإللكرتوين - 

  ،1التحقق من توافر املوارد الالزمة - 

  .توفري خطط التحديث - 

  معايير قياس جودة موقع الحكومة اإللكترونية  -ثالثا

  :لعدة معايري أمههاتقاس جودة املوقع اإللكرتوين للحكومة و جناحه 

 ،مدى سهولة التصفح و التنقل داخل املوقع - 

 ،مدى سرعة الوصول إىل اخلدمات و املعلومات املطلوبة - 

 ،مدى سرعة اإلستجابة لطلبات املستخدمني أي الزمن املستغرق للحصول على املعلومة أو اخلدمة املطلوبة - 

 ،جودة املعلومات و اخلدمات املقدمة و حداثتها - 

 ،املعلومات شرائح املستخدمني يف تقدمي اخلدمات ومدى مراعاة كل  - 

 ،عدد زوار املوقع - 

 ،تفاعلهم معهامدى استجابة املواطنني للمشاركة يف مناقشة القضايا املطروحة و  - 

مدى توفر احلماية و األمن املعلومايت للمعلومات و البيانات املتاحة على املوقع خاصة تلك املتعلقة  - 

 .نباملستفيدي

                                                           
1
Edgar Napoleon Asiimwe1 and Nena Lim Usability of Government Websites in Uganda, Electronic Journal of e-

Government, Volume 8 Issue 1, Academic Conferences Ltd, 2010, p : 09. 
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، جودة املوقع اإللكرتوين للحكومة و عليه و من خالل مراعاة املواصفات اآلنفة الذكر و بتحقق كل معايري

  :ها يف اآليتز جند أن هذا املوقع يتمتع بعديد اخلصائص و املميزات اليت نوج

  ،البساطة و عدم التكلف يف وضع الشعارات و الصور و الرسومات- 

  ،السرعة يف عرض املعلومات و إجناز اخلدمات - 

، فهو يصل إىل كل فئات مجهور املستخدمني و يشمل خدمات القدرة على إستيعاب فئات ا�تمعالشمولية و  - 

  ،مجيع املؤسسات احلكومية

  .ساعة يف اليوم طيلة األسبوع 24فهو يشتغل على مدار : الدميومة و اإلستمرارية يف العمل- 

  محتويات موقع الحكومة اإللكترونية -رابعا

سمح بتفاعل املستخدمني على العناصر اخلدمية املكونة له و اليت ت لحكومةإللكرتوين لوقع ااملحمتويات تشتمل 

  :، حيث تتمثل هذه العناصر يفمع املوقع

         احلكومية اإللكرتونيةحيث تتيح البوابة وصفا ملختلف اخلدمات : الخدمات اإللكترونية المتاحة على الموقع -أ

كما توفر البوابة ،  ، و الرسوم اخلاصة بكل خدمة و اجلهة اليت تقدمهالنماذج اإللكرتونية املتعلقة �او إجراءا�ا و ا

مدخال هلذه اخلدمات ميكن املستخدم من اإلستفسار عنها أو البحث يف قواعد البيانات املتوفرة يف بعض اجلهات 

  .و تكون هذه اخلدمات مدرجة ضمن قائمة ؛خراج وثائق أو غري ذلكاحلكومية أو است

و تقاس جودة اخلدمات احلكومية اإللكرتونية بناء على عدة معايري ختتلف عن معايري قياس جودة  هذا

  :1اليت تتلخص يف اآليت اخلدمات التقليدية، تعرف هذه املعايري مبعايري جودة اخلدمات اإللكرتونية و

و ذلك ... ، رقم بطاقته اإلئتمانية، دخله: انات اخلاصة باملستخدم مثلأي مدى توفري احلماية للبي: اخلصوصية - 

  ،لضمان عدم إساءة إستخدام هذه البيانات من طرف أشخاص ليس لديهم احلق يف اإلطالع عليها

فة، و أن تقدم أي عدم وجود تعارض يف املعلومات و إجراءات تقدمي اخلدمة بني اجلهات املختل: التكامل - 

  ،اخلدمات من بوابة واحدة تضم كافة اجلهات املشرتكة يف تقدميها

 ساعة طيلة 24مبعىن أن تكون اخلدمات احلكومية اإللكرتونية متاحة على املوقع اإللكرتوين على مدار : التواجد - 

ة املوقع اإللكرتوين بصفة دورية أيام األسبوع دون وجود أي عوائق متنع الدخول إىل املوقع اإللكرتوين، لذا جيب صيان

   ،لضمان عمله

تتأتى هذه املصداقية من صحة املعلومات و النماذج املتاحة و اليت يتحصل عليها املستخدم من املوقع : املصداقية - 

و مستوفية لكل البيانات اإللكرتوين، كما جيب أن تكون هذه املعلومات و النماذج مقبولة و قانونية و معتمدة 

و النماذج املتاحة بصفة دورية مع اإلشارة إىل هذا التحديث من خالل ضال عن هذا فإن حتديد املعلومات ، فوبةاملطل

                                                           
1
  .91: إميان عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص 
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الرابط املوجود أسفل الصفحة الرئيسية للموقع و املتضمن تاريخ آخر حتديث، مما يضفي مصداقية أكثر هلذه 

  ،املعلومات و النماذج

البيانات اخلاصة باملستخدم للفقدان أو التلف، و إعطاء املستخدم  ما  مبعىن ضمان عدم تعرض: الثقة و األمان - 

يفيد إمتام املعاملة  اإللكرتونية و وضع القوانني و التشريعات اليت تنظم التعامل اإللكرتوين، و ما يزيد من ثقة 

      احلكومة اإللكرتونية  املستخدم يف اخلدمات اإللكرتونية املقدمة هو مستوى األمن املعلومايت الذي حيظى به موقع

  ،و كذا فاعلية نظام التوقيع اإللكرتوين املعتمد يف الدولة و ضمان عدم تزويره

و يقصد به السماح للمواطن باحلصول على خدمة حكومية كاملة مبا فيها الدفع اإللكرتوين و إبداء رأيه : التفاعل - 

  ،يف اخلدمات املقدمة

سرعة اإلجناز و مدى سهولة الوصول إىل مواقع اخلدمات احلكومية و سهولة و سرعة أداء اخلدمات، و هذا يقاس  - 

  ،بالفرتة الزمنية اليت يقضيها املستخدم يف انتظار أداء اخلدمة

  ،يهامبعىن أن تكون املعلومات و البيانات املتاحة صحيحة و دقيقة و ضمان عدم التضارب و التعارض ف: الدقة - 

  .الشفافية يف عرض املعلومات و البيانات - 

معايري سرعة الوصول : نشري فقط إىل أن هذه املعايري ترتبط يف معظمها بكفاءة تصميم املوقع اإللكرتوين مثل

أما املعايري األخرى فرتتبط باملعلومات و اخلدمات  ؛و اإلجناز، التواجد املستمر، اخلصوصية، الثقة و األمان و التفاعل

  .يف حد ذا�ا من حيث الدقة و الشفافية و املصداقية

  :1كما نشري أيضا إىل أنه يتم التأكد من كفاءة اخلدمات اإللكرتونية من خالل توجيه األسئلة التالية

  ما مدى قناعة العميل باخلدمات اإللكرتونية املقدمة؟ - 

  قارنتها مع النماذج األخرى من اخلدمة؟كيف ميكن م  - 

  ما هي كلفة الوحدة من اخلدمة اإللكرتونية؟ - 

  كيف ميكن مقارنتها مع كلف اخلدمة بالطرق األخرى؟  - 

  ما هي التحسينات املطلوبة قبل تقدمي اخلدمة بصيغتها النهائية ؟ - 

لكرتونية أ�ا ختتلف يف تصنيفها من موقع و ما يالحظ على اخلدمات اإللكرتونية املتاحة على بوابة احلكومة اإل

  :، حبيث جند عدة تصنيفات أمههالكرتوين حكومي إىل آخر حسب الدولإ

  :حسب هذا املعيار يتم تصنيف اخلدمات املتاحة على املوقع إىل ا�موعات التالية: تبعا لغرض الخدمة -1

 ،شهادة السوابق العدلية، اجلنسيةمثل شهادة امليالد، عقود الزواج، شهادة : خدمات شخصية - 

 ..مثل السجل التجاري اإللكرتوين، الرتاخيص،: خدمات جتارية - 

 ..،اإللكرتوين بالقوائم اإلنتخابية مثل التصويت اإللكرتوين، التسجيل: خدمات سياسية - 

                                                           
1
  .258: فاطمة الدويسان، املرجع السابق، ص 
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 ،مساكنمثل تراخيص البناء و اهلدم، التسجيل اإللكرتوين للحصول على : خدمات البناء و التعمري - 

 ..مثل خدمات التأمني الصحي، الكشف الطيب، : خدمات صحية - 

 ..، خدمات احلجز اإللكرتوين بالفنادق،معلومات عن املواقع السياسية: خدمات سياحية - 

 ..مثل التسجيل اإللكرتوين باجلامعات،: خدمات تعليمية - 

 ..سجيل اإللكرتوين يف مسابقات التوظيف،مثل إعالنات مسابقات التوظيف و الت: خدمات التوظيف اإللكرتوين - 

 ..مثل احلجز اإللكرتوين للتذاكر،: خدمات النقل - 

 ..،الكهرباء و الغاز، تسديد الضرائبتسديد فواتري  مثل: خدمات سداد املستحقات - 

قرارات  قوانني، مناشري، حبوث علمية، إحصائيات،: مثل ،عامةمعلومات  شكلتكون يف : حبثية خدمات علمية و - 

 ..حكومية،

 .أخبار - 

  :وفقا هلذا املعيار يتم تصنيف اخلدمات املتاحة على املوقع إىل ا�موعات التالية: تبعا لنوع المستفيد -2

من طاليب اهلجرة أو الدراسة أو العمل أو السياحة حبيث يوفر هلم املوقع خدمات : 1خدمات موجهة لألجانب - 

 ...الثقافة، املناطق السياحية،متعلقة بالتأشرية، الرتاث، 

يف حياته اليومية من خدمات صحية،  و تشمل خمتلف اخلدمات اليت حيتاجها املواطن: خدمات موجهة للمواطنني - 

الفئة العمرية فهناك خدمات خمصصة لألطفال : ةو يراعى يف هذه اخلدمات املعايري التالي...،نقل، وثائق احلالة املدنية

   باء، الفئة الوظيفية فهناك خدمات خمصصة لكل الوظائف مبا فيها اخلدمات املخصصة للعسكرينيو املراهقني و اآل

 ،و احملاربني القدامى كا�اهدين يف اجلزائر

تشمل اخلدمات املوجهة لقطاع األعمال تلك اخلدمات املتعلقة برتاخيص إنشاء : خدمات موجهة للقطاع اخلاص - 

، الضرائب، اإلعالنات التجارية ته و فرصه، اإلحصائياتاخلدمات املتعلقة باإلستثمار و جماال املؤسسات و إجراءا�ا،

 ..بالصفقات العمومية، معلومات الطقس،املتعلقة 

، أيام ل ما يتعلق بتسيري شؤون املوظفنيتشمل هذه اخلدمات ك: خدمات موجهة للموظفني و اجلهات احلكومية - 

، ، التدريب و الرتقيةوظيفة و تسيري املؤسسات العموميةو الوطنية، القوانني املتعلقة بالالعطل يف املناسبات الدينية 

 ...إعالنات املسابقات،

  :وفقا هلذا املعيار تصنف اخلدمات اإللكرتونية إىل: تبعا لمركزية أو عدم مركزية الخدمات -3

اإللكرتوين، خدمات التوظيف اإللكرتوين للتعرف ثل جواز السفر اإللكرتوين، خدمات الدفع م: 2خدمات مركزية- 

 .على فرص العمل املتاحة و كيفية التقدم لشغلها

                                                           
1
  .191: عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، ص 
2
  .06-5: ص  سامي حممد صدقي، املرجع السابق، ص 
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و هي خدمات تقدمها املؤسسات غري املركزية بالدولة، و تتنوع هذه اخلدمات حسب : خدمات الدوائر احلكومية- 

 :الطرف املستفيد منها إىل 

ار أو جتديد الرتاخيص و شهادات املنشأ و خدمة صحة إصد: و تشمل: ت املوجهة لقطاع األعمالاخلدما- 

اخلدمات اجلمركية، شهادات العضوية يف الغرف التجارية و تسجيل العالمات التجارية،  التوقيع، إصدار أو جتديد

 .و خمتلف املهن األخرى،  خدمات جتارية إصدار تصريح مزاولة املهن الطبية، ، معلومات عن تأسيسفرص اإلستثمار

و البطاقات  تسديد الفواتري و الضرائب، خدمة اإلقامة و التأشريات: و هذه تشمل: اخلدمات املوجهة لألفراد- 

       اإللكرتوين لإلستئجار الصحية و ملكية السيارات، خدمة أمن املساكن خالل السفر اخلارجي أو الزيارات  احلجز 

 ...، خدمات الفتوى ،أو التمليك

خدمات احلجز بالفنادق، اإلستعالم عن مراكز التسويق و الفرص : و تشمل: زوار و السياحاخلدمات املوجهة لل- 

 .، خدمات منح التأشريةلسياحية بالدولةالرتوجيية، التعامالت البنكية، املناطق ا

  : تندرج حتت هذا التصنيف األنواع اخلدمية التالية: تبعا لطبيعة الخدمة -4

اخلدمات متكن من التواصل مع املؤسسات احلكومية املختلفة من خالل رابط إلكرتوين هذه : خدمات إستفسارية - 

و اإلقرتاحات عن طريق الربيد  و الشكاوى 1متوفر على الصفحة الرئيسية للموقع، و هذا لطرح اإلستفسارات

على هذه اإللكرتوين أو عن طريق كتابة نص اإلستفسار و الشكوى ضمن مساحة خمصصة لذلك و يتم الرد 

 .و الشكاوى و اإلقرتاحات اإلستفسارات

 كما ميكن تقدمي هذه اخلدمات عن طريق مركز اتصال موحد للجهات على غرار ما هو موجود يف األردن

و يعمل  حيث يقدم هذا املركز خدمة الرد على اإلستفسارات و الشكاوى و اإلقرتاحات املقدمة من املستخدمني،

 ،خدماته عرب وسائل خمتلفة كاهلاتف، الربيد اإللكرتويناألمنية و يقدم  اصفات الفنية وركز وفق أفضل املو هذا امل

  .عن طريق إرسال رسائل قصرية إىل رقم حمدد خمصص هلذا الغرض 2الفاكس أو كتابة املالحظات

  :و إلتاحة هذه اخلدمة بشكل أفضل و بوجه كامل و دقيق ينبغي مراعاة توفر الشروط التالية 

     األسئلة  إلكرتوين لتلقي بريدمسؤولية اإلجابة عن الرسائل اإللكرتونية لكون املوقع حيتوي على عناوين حتديد - 

 ،و الشكاوى و اإلقرتاحات

و كذا حتديد   حتديد إجراءات التعامل مع األسئلة اليت تكون خارج إمكانيات و اختصاص املسؤول على املوقع - 

 ،3كيفية التعامل معها

 .قائمة األسئلة املتوقع طرحها من طرف املستفيدين أو تلك اليت تطرح دائما و حتديد إجابات هلاحتديد - 

                                                           
1
  .138: صفوان املبيضني، املرجع السابق، ص 
2
  .146- 145:  ص صنفس املرجع،  
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كما تسمح خدمات اإلستفسارات بربط املواطنني باملسؤولني احلكوميني مباشرة و التواصل معهم و طرح 

 ،انشغاال�م و اقرتاحا�م

ل سحب الرسائل املستعملة يف هذا النوع من اخلدمة هي رسائو : خدمة الرسائل القصرية التفاعلية يف اجتاهني- 

، حيث يقوم املستخدم بإرسال رسالة قصرية إىل رقم معني متبعا إجراءات معينة يف نص املعلومات من قبل املستخدم

 .الرسالة لطلب خدمة أو معلومة معينة و يستقبل إثرها رسالة متعلقة بتلك اخلدمة أو املعلومة

هذه اخلدمات ال تنجز إال بعد ملء مناذج إلكرتونية توضع حتت : قدمة عن طريق النماذج اإللكرتونيةدمات املاخل - 

تصرف املستخدم و تكون قابلة للطباعة حيث يقوم بإدخال البيانات املطلوبة ليتم تشغيلها إلكرتونيا مث إمتام املعاملة 

 .اإللكرتوين  و أيضا إىل نظام معلومايت قوي و فعالو يف هذه اخلدمات تربز احلاجة إىل التوقيع  ،اإللكرتونية

أو عن طريق  هذه اخلدمات تقدم يف شكل أخبار، قوانني، دراسات و أحباث: ، علمية و توعويةخدمات إعالمية- 

       ، و هذا الشكل الثاين يصل املواطنني عن طريق هواتفهم إما لتذكريهم باأليام و املناسبات الوطنية رسائل قصرية

 .و العاملية أو لتوعيتهم بإحدى الشؤون و القضايا اليت �مهم و قد تطرقنا هلذا النوع من الرسائل يف عنصر سابق

ملتاحة من خالل بوابتها األخري نشري إىل أنه لتكون اخلدمات املقدمة من طرف احلكومة اإللكرتونية و ايف 

  :، فإنه ينبغي توافر عدة شروط أمههاذات جودة

  ،و مالئمة لتوقعات و احتياجات املستخدمني صحيحةاملوقع بطريقة  اخلدمات علىأن تصنف - 

  ،1أن يكون احلصول عليها سهال- 

موحدة يف  بطريقة مجع املعلومات املتعلقة باخلدمات و النماذج اإللكرتونية و فهرستها و أرشفتها عملية أن تتم - 

  ،إلكرتونية موحدة بني كافة اجلهات احلكوميةكل قطاعات الدولة حىت تكون هناك مناذج و خدمات 

  ،تمر للخدمات اإللكرتونية املقدمةالتحسني الدوري و املس - 

ضمان القدر الكايف من الشفافية يف املعلومات املتاحة و وضع معايري موحدة تلتزم �ا اجلهات املسؤولة عن - 

املعلومات املتاحة من جهات غري متخصصة لتحقيق إصدار املعلومات و البيانات بصورة رمسية منعا للتضارب يف 

  2..املصداقية يف عرض املعلومات،

من  حمددأن تتم إتاحة اخلدمات بشكل تدرجيي و ليس كل اخلدمات احلكومية دفعة واحدة بل يتم إتاحة عدد - 

دمات املقدمة يف املرحلة اخلدمات اإللكرتونية على املوقع و تتزايد عرب مراحل تطور احلكومة اإللكرتونية، و تتسم اخل

 .تسديد املخالفات املرورية و خمتلف الفواتري: األوىل بكو�ا قليلة املخاطر و ذات حجم حمدود و مثاهلا

حيث حتتوي البوابة اإللكرتونية للحكومة على مواقع إلكرتونية مصغرة : قائمة الدوائر و المؤسسات الحكومية -ب

و عناوينها  ، إذ توفر هذه املواقع معلومات عن هذه املؤسسات و عن خدما�ااحلكوميةتلف الوزارات و الدوائر ملخ
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، اهليكل التنظيمي لكل مؤسسة و قائمة باألسئلة املتكررة املوجهة هلا من قبل رتونية و أرقام اهلواتف و الفاكساإللك

  .1املواطنني

ا تطرح للنقاش مع املواطنني و حتدد فيها اجلهة حيث تشمل عدد من القضاي: قائمة القضايا المطروحة للنقاش -جـ

  .احلكومية املعنية بالتواصل و تاريخ املناقشة

  .ر و املستجداتو هي مساحة ختصص لألخبا: مساحة األخبار -د

       ،حيدد تاريخ آخر حتديث مت على املوقع، و هو مؤشر يدرج أسفل الصفحة الرئيسية للبوابة: مؤشر التحديث -ه

  .مصداقية و اعتمادية من قبل املستخدمني يسهم يف جعل البوابة اإللكرتونية للحكومة أكثرهذا و 

  .املستخدم اأي معلومة يريده عنو هو ما يسمح بالبحث : محركات البحث - و

  إضافة إىل شعار الدولة، يوضح السياسات األمنية املطبقة باملوقع و تاريخ آخر حتديث هلا رابط أسفل الصفحة-ز

  .علمها أو صور و غريهاأو 

تتضمن التقنيات املساعدة الربجميات أو األجهزة  املصممة خصيصا ملساعدة : 2وجود التكنولوجيا المساعدة -حـ

  :، و من أمثلة التقنيات املساعدة جندة مهما كانت حدة إعاقتهم و نوعهااألشخاص ذوي اإلعاق

حالة الضوابط و قراءة  من خالل التطبيقات و حتديد اليت تسمح للمستخدم األعمى التنقل: قارئات الشاشة - 

 ،النص من خالل حتويل النص إىل كالم

  ،مكربات الشاشة - 

  ،برنامج إدخال الصوت - 

  .أجهزة  املفاتيح البديلة و أجهزة  التأشري - 

  متطلبات و تحديات المرحلة اإلنتقالية :الفرع الثالث

اإلتصاالت   املعلومات و ال شك أن أي مشروع جديد تريد احلكومة تطبيقه خاصة إذا تعلق مبيدان تكنولوجيا 

،  مثل مشروع احلكومة اإللكرتونية فإنه حيتاج إىل عدة متطلبات قد ال تتوفر بالدولة و إن توفرت فليس بالقدر الكايف

و املرحلة اإلنتقالية  ، كل مرحلة من مراحل تطبيق املشروع، و هذا يفاجه عدة حتديات تفرضها عدة عواملكما أنه يو 

يف مشروع احلكومة اإللكرتونية هي املرحلة اليت تشهد أكرب حجم من التحديات خاصة التقنية منها، كما حتتاج هذه 

 إذن ما هي املتطلبات اليت حتتاجها املرحلة ،حيتاجها املشروع يف مراحل الحقة املرحلة إىل عدة متطلبات قد ال

اإلنتقالية من مشروع احلكومة اإللكرتونية ؟ و ما هي التحديات اليت تواجه املشروع يف هذه املرحلة؟ و اإلجابة على 

  .هذه األسئلة تكون من خالل العناصر التالية
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  متطلبات المرحلة اإلنتقالية –أوال 

ة خالل املرحلة اإلنتقالية إىل كم هائل من اإلحتياجات و املتطلبات الواجب حيتاج مشروع احلكومة اإللكرتوني

ة اإلدارية، البشرية، ، السياسيتتنوع هذه املتطلبات بني التقنية، و جاح إىل املراحل الالحقة للمشروعتوافرها لإلنتقال بن

  :يف اآليت، الثقافية و اإلجتماعية، حيث تتمثل هذه املتطلبات القانونية، اإلقتصادية

تية كون املشروع يف بداياته فإنه حيتاج إىل توفري متطلبات تقنية خمتلفة تتعلق بتوفري البنية التح: املتطلبات التقنية- 

  ...، اهلواتف النقالة،، خمتلف شبكات اإلتصالتطبيقات احلاسوبلحقاته، برامج و م لتقنية من أجهزة احلاسوب وا

 ،من القيادة السياسية قرار سيادي يف اعتماده إىل حيتاج احلكومة اإللكرتونيةمبا أن مشروع : السياسية املتطلبات - 

فإنه حيتاج إىل أن تكون هذه القيادة السياسية فعالة و مستمرة و ذات إرادة سياسية قوية و ترافق املشروع و تدعمه 

  .خالل كل مراحله

أهم عنصر يف جناح أي مشروع لذلك جيب عند تطبيق مشروع احلكومة يعترب رأس املال البشري : املتطلبات البشرية- 

اإللكرتونية توفري اخلربات الالزمة املتخصصة و اإلهتمام بالعنصر البشري املوجود املسري لألجهزة  احلكومية و مبختلف 

 أي مشروع حيث إن  له،  مستوياته من خالل التدريب و التوعية حىت تكون عنصرا فعاال و بناء يف املشروع ال معيقا

  .السليب إىل اإلجيايب فإن مصريه الفشلية و ال يوجه طاقا�ا من اجلانب يويل أمهية للموارد البشر  ال

برامج حوسبة املؤسسات احلكومية متويل : تتمثل يف توفري موارد مالية ضخمة من أجل: املتطلبات اإلقتصادية - 

أيضا فتح جمال ، ..وظيف اإلطارات البشرية املتخصصة،، تجنبيةتدريب و تأهيل املوظفني، جلب اخلربات األ

  .و اإلتصال، و غريها من املتطلباتاإلستثمار يف جمال تكنولوجيا اإلعالم 

و اخلدمات  حيتاج مشروع احلكومة اإللكرتونية خالل املرحلة اإلنتقالية إىل حتويل الوظائف: اإلداريةاملتطلبات  - 

توحيد اإلجراءات املتبعة و النظم  –إىل جانب  وجود خطة إسرتاتيجية واضحة - و هذا يتطلبة إىل إلكرتونية التقليدي

، و كذا ستعملة يف خمتلف اجلهات احلكوميةاملستخدمة يف الفهرسة و األرشفة اإللكرتونية  و توحيد التكنولوجيا امل

، فضال عن أنه يتطلب و اإلجراءات إضافة إىل جتنب اإلزدواجية و التعارض يف الوظائف ،حيد النماذج  اإللكرتونيةتو 

  .حتديد املعلومات و البيانات و النماذج احلكومية الواجب أمتتها بصورة دقيقة

  ،ل إىل جمتمع املعلومات بشكل كامليهدف مشروع احلكومة اإللكرتونية التحو : املتطلبات الثقافية و اإلجتماعية - 

و تعليمي  ، وعي إلكرتوين لدى كافة أطياف و شرائح ا�تمع و مستوى تكويينثقافة إلكرتونية: هذا حيتاج إىل و

تكوين لفائدة املواطنني يتم  يتم بلوغه إال عرب  مراحل و عن طريق برامج توعية و تدريب و و هذا كله ال ،مناسب

  .طبيق  خطط إسرتاتيجية معلوماتيةتنفيذها بدءا من املرحلة اإلنتقالية أو قبلها عند ت

 يعترب توفري البيئة القانونية أهم عامل يف بناء ثقة املستخدمني باخلدمات احلكومية اإللكرتونية : املتطلبات القانونية - 

: و حيتاج مشروع احلكومة اإللكرتونية خالل هذه املرحلة إىل القوانني التالية بالتايل أهم عامل لنجاح املشروع، و

  ....كالذي أصدرته الواليات املتحدة األمريكية، قانون املعامالت اإللكرتونية،  نون التخلص من األعمال الورقية قا



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

172 

  تحديات المرحلة اإلنتقالية –ثانيا 

  :يف اآليت حيث تتمثل أمههااملرحلة  هذه يواجه مشروع احلكومة اإللكرتونية عدة حتديات يف

  :التحديات التاليةتتلخص أمهها يف  :التحديات -أ

     ضعف اإلرادة السياسية و هشاشة احلكومات خاصة يف الدول النامية : اليت تتلخص يف:  تحديات السياسيةال - 

  .1و هذا يؤثر على توفري املوارد الالزمة لدعم احلكومة اإللكرتونية

لتطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية، و ذلك يعود و تتمثل يف عدم توفري اإلطار القانوين املالئم : التحديات القانونية - 

الغموض الذي  و القانونية بطء عملية التشريع، عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقائمني على الشؤون: لعدة أسباب منها

  .يكتنف التعامالت اإللكرتونية و املفاهيم اجلديدة، التطور املستمر يف العامل الرقمي

  : 2هذه التحديات فيما يليتتلخص : التحديات اإلدارية - 

 عدم وضوح رؤية و إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية؛ -

 وجود تفاوت يف أخذ املنظمات بأسباب تفعيل األنظمة املعلوماتية اإلدارية؛ -

 ضعف تكامل التخطيط و التحليل و القدرة على التنبؤ و املواءمة بني احلاجات املتنوعة و املتعارضة أحيانا؛ -

 التوازن بني خطة املنظمة و اإلسرتاتيجية العامة نظرا لتعدد املنظمات و األجهزة  احلكومية؛عدم حتقيق  -

السؤال املطروح هنا هو هل سيسمح أصحاب املصاحل و النفوذ بتطبيق مشروع احلكومة  :الفساد -

جنــد أن   ففي هذه املرحلة، و اجلواب هو أكيد أنه سوف تكون هناك مقاومة قويــة للتغيري اإللكرتونية؟

اب املصاحل ـخالل مقاومة أصح نــذلك م د وهــيف امل احلكومة اإللكرتونيةى مشروع ــعل د يقضيقــ الفساد

 احلكومة اإللكرتونية تطبيق مشروع تفصيل أو جناح عدم هؤالء يف سهم، إذ يللمشروع خوفا على مصاحلهم

تطبيق  بأن ماعتقاده و القائمة و االمتيازات املصاحل استمرارية على حملافظةا و مصاحلهم بغية مع ما يتالءم

، قص التوعية بأمهية هــذا املشروعو تعود هذه املقاومة إىل ن؛ املعنويةال  و املادية ممصاحله لغري هذا املشروع

لذلك جيب أن تكون طرق و وسائل تطبيق برنامج التوعية فــي اإلدارات العمومية فعالة، كمــا جيب إجياد 

املالئم و مكافأة املوظفني الداعمني لتطبيــق مشروع  مناخ إجيايب مالئم للتغيري من خالل التدريب اجليد و"

املوظفني  إدراك أن كــالش و ،3"اجلديدة بواسطة حوافــز  مناسبة احلكومة اإللكرتونية بالتفوق يف مهامهم

 تطبيقات اسرتاتيجيات تفعيل يف كبريل  بشك سيسهم احلكومة اإللكرتونية يااب املصاحل ملزامبا فيهم أصح

 . احلكومة اإللكرتونية

  .املشروع فرصة ساحنة لنهب أموال طائلة من تلك املخصصة للمشروع كما أن رؤوس الفساد جتد يف

                                                           
1
Jon .p. Gant , op.cit,p : 12. 

2
  .17: شعبان  فرج، املرجع السابق، ص 
3
  . 53: ص، عصام بن حيي الفياليل، املرجع السابق فطاين،حممد نور بن ياسني  
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زيادة التخصص الوظيفي إذ أن موظفي احلكومة ذلك جند أن احلكومة اإللكرتونية تتطلب جانب إىل  

ؤهالت و خربة علمية يف جمال تقنية املعلومات حبيث جند منهم مشغلي احلاسب اآليل اإللكرتونية يتمتعون مب

املربجمني مهمتهم وضع  ،أو استخراجها من احلاسب اآليل و بعض املهام البسيطةبيانات مهمتهم إدخال ال

ت مهمتهم صيانة امج املعلوماتية املرتبطة بنشاط جهــات احلكومة اإللكرتونية نفسها، موظفي الشبكـاالرب 

              محاية نظم املعلومات اصة �ـذه الشبكـات اإللكرتونية، و اخلإصالح األعطال  شبكات احلاسب و

 ؛إضافة إىل املوظفني  املتخصصني فـي خمتلف ا�االت ،1من االخرتاق و السرقة و اإلتالف الشبكات و

القضــاء على احملسوبية  اختيار املوظفني حبيث ال ميكنو  لكن الفساد هنا يظهر مـــن خالل إجراءات التوظيف

كما أنه ميكن ملوظفي الشبكات عدم توفري نظام أمن .و احملاباة يف هذا ا�ال لعدم وجود ضمانات لذلك

  .أو أنظمة جتسس و هذا أثناء تصميم موقع احلكومة اإللكرتونية أجهزة معلومايت فعال أو إدراج 

إىل أننا سنتطرق ملفهوم الفساد يف عنصر الحق من هذا الفصل لذلك آثرنا اإلشارة  ننوه يف هذا املقام فقط

 .له دون  التفصيل فيه يف العديد من النقاط

 ،مقاومة التغيري من قبل العاملني -

 املؤسسية القائمة؛ عدم التوفيق يف دمج تكنولوجيا املعلومات مع نظم املعلومات و العمليات التنظيمية و -

اإلفتقار لبنية حتتية مناسبة لالنطالق يف املشروع؛ اإلفتقار للخربة الالزمة يف التقنيات : أمهها: التحديات التقنية - 

و هذا احتمال وارد  عدم فعالية نظم احلماية ،ملعتمدة مع حفظ األمن املعلومايتتعارض األنظمة املعلوماتية ا ،الدقيقة

و اإلقتصادية  الرقمية نتيجة العوائق التعليمية ةوجود الفجو  ،للقرصنة و اإلخرتاقفقد يتعرض موقع احلكومة اإللكرتونية 

  .و املعرفة يف ا�ال التكنولوجي إىل اخلربة املوظفنيإفتقار  ،2و التنظيمية اليت تصعب دخول العامل الرقمي

الصورة السلبية املرتسخة لدى  ،ننيتتمثل يف األمية اإللكرتونية املتفشية لدى غالبية املواط: التحديات اإلجتماعية - 

املستخدمني خاصة عن العمل و اخلدمات اإللكرتونية و هذا يصعب من إدراكهم ملاهية اخلدمات احلكومية 

ة اإللكرتونية و عدم اجلهل مبفهوم احلكوم ،ضعف املستوى التعليمي لدى فئة مهمة من أفراد ا�تمع ،اإللكرتونية

هل املواطنني بوجود خدمات إلكرتونية حكومية تقدمها حكومتهم و حىت اجلهل باملوقع ج ،ها و فوائدهاإدراك مزايا

  .اإللكرتوين هلا يف كثري من األحيان

  .تتمثل غالبا  يف نقص املوارد التمويلية: التحديات اإلقتصادية  - 

  : مواجهة التحديات -ب

                                                           
1
  . 87: ص ،عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق 
2
  .17: ، صالسابق املرجعشعبان  فرج،  
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ايل فشله و القضاء عليه اإللكرتونية و بالتإن التحديات السابقة الذكر قد تؤدي إىل إجهاض مشروع احلكومة 

، و لتجنب اآلثار السلبية الوخيمة هلذه التحديات على هذا املشروع وجب إختاذ مجلة من التدابري نوجزها يف املهد

  :فيما يلي

هذه أول خطوة يقوم �ا الفريق العامل املشرف على تنفيذ مشروع احلكومة : التحديات تحديد مصادر -1

  .نية، حيث يقوم بتحديد التحديات اليت تواجه املشروع مث تصنيفها و البحث عن احللول و البدائل املناسبة اإللكرتو 

املتعلقة بالتحديات اليت تواجه مشروع احلكومة اإللكرتونية احللول و البدائل  تتنوع :الحلول و البدائل تحديد -2

  :احللول التاليةحيث جند ، ة اإلنتقالية بتنوع هذه التحدياتيف املرحل

 :فيما يليميكن تلخيصها إن التدابري اليت ميكن اختاذها ملواجهة التحديات القانونية : احللول القانونية- 

    موذجي للتجارة اإللكرتونيةنعلى القوانني النموذجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات مثل القانون ال اإلعتماد -

، و اختاذها كنموذج لصياغة القوانني الوطنية و كذا كمنظمة األمم املتحدةت العاملية  ها املنظمار و اليت تصد

اإلطالع على قوانني الدول اليت سبقت يف تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية و جنحت يف سن التشريعات 

 املرافقة له و احلذو حذوها؛

      م حىت تكون هلم املعرفة القانونية، القضاة و غريهفيهم املشرعني مبا ؤون القانونيةتدريب القائمني على الش -

و لإلحاطة بكل ما يتعلق بالتعامالت اإللكرتونية و العامل الرقمي، و هذا يسمح هلم بوضع و الفهم التقين 

 ؛تاجه تطبيق احلكومة اإللكرتونيةقوانني مناسبة و مالئمة ملا حي

ت و املؤمترات املتعلقة باحلكومة اإللكرتونية أخذ بعني اإلعتبار نتائج البحوث و الدراسات و توصيات امللتقيا -

و التعامالت اإللكرتونية مبا فيها التجارة اإللكرتونية و التوقيع اإللكرتوين و غريها و خاصة ما تعلق منها 

 .باجلانب  التشريعي و اإلعتماد عليها يف صياغة القوانني

 ،إال عن طريق التوعية، و التكوين لفائدة املواطننياعية ال حتل إن مشكلة التحديات اإلجتم: احللول اإلجتماعية- 

 .و إدراج برامج دراسية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات ضمن الربامج التعليمية عرب كل األطوار

إن مشكلة التمويل ميكن  أنتحل عن طريق البحث عن مصادر متويل خارجية قد تكون يف  :احللول اإلقتصادية- 

، و كذا تعزيز مة اإللكرتونيةدوق النقد الدويل الذي دعم العديد من مبادرات احلكو بعض األحيان أجنبية مثل صن

 .الشراكة مع القطاع اخلاص

       يف هذه املرحلة بالذات من مشروع احلكومة اإللكرتونية يكون للتحديات اإلدارية تأثري  كبري : احللول اإلدارية- 

ل املناسبة هلا و بأسرع و إجياد احللو  اإلداري للتحديات جلانبو هي مرحلة حساسة، لذلك جيب اإلهتمام أكثر با

 :، و من أبرز احللول اليت تطرح يف هذا ا�الوقت ممكن

 فهم احتياجات املواطنني و بناء اخلطط و التنبؤات عليها؛ - 
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داعمني ، و مكافأة املوظفني الوظفني خاصة أصحاب املصاحل منهمتسطري برامج تدريب و توعية لفائدة امل - 

للتخفيف من حدة  و ،لربامج احلكومة اإللكرتونية بالتفوق يف مهامهم، و هذا للتخفيف من خماطر الفساد

، إحداث تصميم تشاركي بناء ليد إحساس بامللكية لدى املوظفنيبتو " :1املقاومة جيب اختاذ التدابري التالية املتعلقة

التعليم جلميع  املبادرة أو العملية أو النظام اجلديد، التدريب وعلى ردود فعل املوظفني و مشاركتهم يف تشكيل 

، ضمان فهم أصحاب املصلحة  و استشار�م ملعرفة ردود أفعاهلم و مدى فهمهم للتغيريات، مستويات املوظفني

فهم ، البدء مبشاريع جتريبية تضمن "التعريف الواضح بفريق املشروع و هيكل القيادة لتشجيع التصميم التشاركي

  .املوظفني للمشروع و الوقوف على مزاياه

شرح اخلطة اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية للعاملني و وضع وحدات احلكومة اإللكرتونية على مستوى كل - 

مؤسسة حكومية تعىن باإلشراف على تنفيذ اخلطة و التنسيق مع باقي املؤسسات احلكومية إلعتماد تكنولوجيا 

  .اتموحدة بني كل املؤسس

 :أهم احللول يف هذا الشأن تتمثل يف: احللول التقنية- 

أو من القطاع  اإلستعانة خبرباء من دول أخرى: حل مشكل اخلربة الالزمة يف التقنيات الدقيقة عن طريق -

اخلاص و جذب اهتمام الكفاءات املوجودة به عن طريق حوافز مغرية و مرتفعة، اإلستعانة بشركات 

 تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال؛أجنبية تنشط يف جمال 

حل مشكلة الفجوة الرقمية عن طريق إجياد إسرتاتيجية للوصول إىل املستفيدين الذين حيتاجون إىل  -

دة النظر يف ، إضافة إىل إعان قدر�م على الوصول لإلنرتنتعر خدمات احلكومة اإللكرتونية بغض النظ

عيات يف النشاطات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات مبا ، دعم جهود دور الشباب و اجلمالربامج التعليمية

تعزيز معاهد التكوين و اجلامعات بكليات  جانبإىل  ،فيها املسابقات و الدورات التكوينية و غريها

 ،..،اإلتصاالتمتخصصة يف كل فروع علوم تكنولوجيا املعلومات و 

يف اجلزائر الذي يهدف " أسرتك" مثل برنامج وجية بني أفراد ا�تمع لإعداد برامج لنشر الوسائل التكنو  -

إضافة  ،"حاسوب لكل أسرة "  إىل اكتساب كل أسرة حلاسوب متاما كما مت يف دول أخرى حتت عنوان

  .إىل فتح جمال اإلستثمار يف جمال  اإلتصاالت  السلكية و الالسلكية

تبدأ مرحلة جديدة بالغة األمهية يف حياة  بعد إجراء املناقصات املطلوبة و تصميم البوابة اإللكرتونية للحكومة

  .، هذه املرحلة سوف نتعرف عليها يف املبحث الثاينروع و هي التنفيذ الفعلي للمشروعأي مش

  مرحلة تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية :المبحث الثاني

                                                           
1
Subhash Bhatnagar, op.cit , p: 89. 
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يف خطوة الحقة لوضع اخلطة اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية تتحول مهمة اهليئة املكلفة بإعدادها إىل مهمة 

و مشروعا  ، برناجما بربنامججدوهلا الزمين مرحلة مبرحلةأخرى تتمثل يف تنفيذها و التأكد من اإللتزام مبسارها و 

و ننوه يف هذا املقام إىل أنه جيب  ،تصحيحها و اإلستفادة من ذلكمبشروع، ملعرفة النقائص و اإلحنرافات اليت تطرأ و 

  .أن يكون التنفيذ تدرجييا و ليس دفعة واحدة حىت يتحقق النجاح املطلوب

، ففي الواليات املتحدة من دولة إىل أخرى شروع احلكومة اإللكرتونيةو ختتلف مراحل التنفيذ الفعلي مل

  ؛ أما يف سنغافورة  فقد مت تطبيق 1لتجربة فمرحلة التكامل  مث مرحلة إعادة اإلخرتاعاألمريكية يتدرج تنفيذه من مرحلة ا

ئرية يف حني تسعى احلكومة اجلزا؛ 2مرحلة التكاملو  احلكومة اإللكرتونيةاملشروع عرب مرحليتني مها مرحلة الوصول إىل 

  .التعامل مث مرحلة التحوللتفاعل، ، ااملرحلة اإلعالمية: أربعة مراحل إىل تطبيق املشروع عرب

كما اختلفت املنظمات العاملية كالبنك الدويل و منظمة األمم املتحدة و خمتلف الفقهاء حول تقسيم مراحل 

نقسمها إىل مخسة مراحل أما يف دراستنا هذه فسوف  ،تطبيق احلكومة اإللكرتونية و قد أشرنا هلذه التقسيمات سابقا

هذه املراحل  ،التفاعل و التواصل، التعامل اإللكرتوين، التكامل و مرحلة النضج، ويجمرحلة النشر و الرت : متمثلة يف

سوف خنصص هلذا العوائق مطلبا لتفصيلها  كجتمعها عدة عوائق مشرتكة فضال عن العوائق اخلاصة بكل مرحلة لذل

  .بعد أن خنصص املطلب األول هلذه املراحل

  مراحل التنفيذ :المطلب األول 

ذكرنا يف مقدمة هذا املبحث أن هناك اختالفات حول عدد مراحل عصرنة احلكومة بني أربعة و مخسة  

  :و قد تبنينا التقسيم اخلماسي يف هذه الدارسة و ذلك كالتايل ،مراحل

  مرحلة النشر و الترويج :الفرع األول

لبوابة احلكومة اإللكرتونية و بعض  تسمى أيضا باملرحلة اإلعالمية أو مرحلة التجريب، و يتم خالهلا الرتويج

اخلدمات اإللكرتونية و املواقع اليت تقدم عربها عن طريق خمتلف وسائل اإلعالم بعرض مزايا البوابة يف سرعة تقدمي 

ت فقط مثل وثائق ماو لعاإللكرتونية املقدمة على تقدمي مو يف هذه املرحلة تقتصر اخلدمات  ،اخلدمة و كفاء�ا

ها و طرق التواصل، مناذج ، معلومات عن اخلدمات احلكومية و إجراءا�ا و أماكن تقدمي، لوائححكومية، قوانني

  ...، معلومات عن الطقس، إحصائيات حكومية رمسية،للطباعة

  :و تتميز هذه املرحلة جبملة من اخلصائص تتمثل يف

                                                           
1
  .184 - 182: ص عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، ص 
2
  .198 - 197: ص صعبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق،  
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متهيدي يتم  1اطرة بإجناز مشروع صغريأن احلكومة يف هذه املرحلة ال متلك اخلربة الكافية لذلك يفضل تقليل املخ- 

و كذا  من خالله التعرف على النقائص اليت تشوب اخلطة اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية و حماولة استكماهلا

، و قد يقتصر املشروع التمهيدي على قطاع واحد يقدم خدمة إلكرتونية مثل رف على التكلفة احلقيقية للمشروعالتع

 خدمة بطاقة ميالصحي حيث قامت اجلزائر بتطبيق املشروع يف مدينة اجلزائر العاصمة كنموذج لتقدقطاع التأمني 

     أو قد يتم تطبيق مشروع متهيدي حملي على والية ع بعد ذلك،و مث تعميم املشر  17/04/2007 الشفاء و ذلك يف

الية عدد من اخلدمات اإللكرتونية عرب موقعها ه الو ذأو حمافظة يف إطار احلكومة اإللكرتونية احمللية تقدم من خالله ه

  ،...اإللكرتوين كتسديد الفواتري، دفع الضرائب، 

 ، حيث تكون هذهحلكومية عرب مواقعها اإللكرتونيةخدمات إلكرتونية حمدودة جدا تقدمها بعض املؤسسات ا - 

  ة مثل تسديد على خدمات إلكرتوني اخلدمات قليلة جدا و بسيطة كما فعلت الواليات املتحدة األمريكية إذ اقتصرت

  ،...املخالفات املرورية،

  ،اإلعتماد على األعمال اليدوية و الورقية ال يزال قائما حيث إن  املعامالت الورقية  - 

، و هذا يعين وجود عالقة دمات اليت يريدهااحلضور الشخصي للمستخدم إىل املؤسسات احلكومية ألداء اخل - 

  ،املستخدممباشرة بني املوظف و 

  ،تنوع املعلومات املقدمة و وفر�ا - 

دور حمدود للحكومة يف تقدمي اخلدمات اإللكرتونية ينحصر يف إتاحة املعلومات و تفاعل بسيط مع املستخدم - 

  ،تظهره بعض املؤسسات احلكومية

ل املؤسسات تبقى يف هذه املرحلة جهود املؤسسات احلكومية متواصلة للتواجد على اخلط ذلك أنه ليست ك - 

احلكومية ستقدم خدما�ا إلكرتونيا يف املراحل األوىل من تطبيق املشروع بل يتم حتديد القطاعات ذات األولوية ليتم 

، كما أنه ي املؤسساتخدمات باق ةحتويل خدما�ا تدرجييا إىل الشكل اإللكرتوين، و عند جناح هذه املرحلة تتم أمتت

و اإلجراءات يف  ة املعلومات و البيانات احلكومية و إعادة هندسة اخلدماتيف هذه املرحلة تتواصل جهود فهرس

  ،خمتلف املؤسسات

، حيث يتم توفري معلومات تها األوىل و هي مرحلة املعلوماتالدميقراطية اإللكرتونية يف هذه املرحلة تكون يف مرحل - 

  ،املراحل الالحقةللمستخدمني حىت يكونوا على إطالع و يتمكنوا من تطوير مشاركتهم يف 

  .تتميز كذلك هذه املرحلة بعدم التفاعل أو التفاعل احملدود بني املستخدم و احلكومة - 

  :و لنجاح مرحلة النشر و الرتويج تتخذ عدة تدابري أمهها 

  ،2دوريا للحصول على املصداقية و اإلعتمادية من قبل املستخدم بوابة اإللكرتونيةالحتديث املعلومات املتاحة على  - 

                                                           
1
  .318 :، صالل حممود الوادي، املرجع السابق، بحممود حسني الوادي 

 
2

  .183 :عبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق، ص
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       و خدما�ا ويج لبوابة احلكومة اإللكرتونية حمل اهتمامهم للرت ئل إعالمية قريبة من املواطنني و اإلعتماد على وسا- 

املنشورات  ت يف اجلرائد،، اإلعالناالتلفزيوين اإلشهار اإلذاعي و: و من بني هذه الوسائل جند ،و شد انتباههم هلا

  ،..و التويرت،عرب مواقع التواصل اإلجتماعي مثل الفيسبوك  اليت توزع يف التجمعات العامة، اإلعالن

              أمتتة بعض خدمات إحدى املؤسسات احلكوميةمن باب الرتويج لبوابة احلكومة اإللكرتونية كذلك ميكن  - 

ها املؤسسات ، و مثال هذه اخلدمات اليت تقدمةلتبين نظام احلكومة اإللكرتونية و إتاحتها على اخلط يف خطوة سابق

ديب باإلمارات العربية املتحدة، حيث تسمح هذه اخلطوة  بتعرف اجلمهور على ماهية اخلدمات األمنية كما كان يف 

  ،اإللكرتونية و أمهيتها و فوائدها و تكون بذلك ممهدة لتطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية

  ،اإلستفادة من جتارب القطاع اخلاص يف هذا ا�ال - 

مراعاة سرعة و سهولة الوصول إىل املعلومات املتاحة و كذا مراعاة مدى حتقيق اإلفادة من هذه املعلومات حبيث  - 

  ،جيب أن تكون ذات قيمة و فائدة للمستخدمني يف حيا�م اليومية

و كذا  ،فة املستويات املركزية و احملليةلتقدمي اخلدمات احلكومية علىكا التوسع يف إنشاء مراكز أو أكشاك إلكرتونية - 

  .فتح ا�ال للخواص إلنشاء مقاهي اإلنرتنت

و بالنسبة للمعلومات املقدمة يف هذه املرحلة فهي تتخذ عدة تصنيفات ختتلف  حبسب اختالف جماالت 

و عليه  ،و كذلك حبسب طبيعة املعلوماتأنفسهم اهتمام املستخدمني و احتياجا�م و حىت باختالف املستخدمني 

  :جند أن املعلومات املتاحة على بوابة احلكومة اإللكرتونية قد تصنف تبعا ألحد املعايري التالية

إىل أن بعض الدول قد خصصت مواقع إلكرتونية خاصة  بداية نشري :تبعا لمجاالت اهتمامات المستخدمين -

  :التصنيف فهي هلذا اوفق، أما عن أنواع املعلومات نكون بصدد عرضهاتطرق هلا عندما بأنواع معينة من املعلومات سن

، ت القضائيةاألحكام الصادرة عن خمتلف اجلها، و تشمل كل ما يتعلق بالقوانني و التشريعات: معلومات قانونية- 

أن بعض الدول قد خصصت مواقع  جند سجالت احملاكم و غريها، و يف هذا الصدد معلومات عن القضايا،

الربازيل اليت خصصت هلا بوابة عرفت بالبوابة الوطنية : إلكرتونية للتشريعات إضافة للموقع اإللكرتوين للحكومة مثل

صصت ند اليت خ، اهلwww.legifrance.gov.frأنشأت موقعا للتشريع يتمثل يف  اليت التشريعات، فرنسا

 .1و األحكام القضائية معلومات عن القضايالنشر سجالت احملاكم  و " جوديس"خصصت نظام معلومات األحكام 

من بني الدول اليت أتاحت معلومات بيئية من خالل مواقع ما يتعلق بالبيئة و حبمايتها، و  تشمل كل: معلومات بيئية- 

 ..مشروع شبكة معلومات البيئة بغانا،  ،خالل موقع جوهانسبورغ للبيئةإلكرتونية خاصة جند دولة جنوب أفريقيا من 

: ، و تشمل كل التخصصاتائدة الطلبة و األساتذة الباحثنيو هذه تكون متاحة لف: معلومات و حبوث أكادميية- 

 .العلمية، القانونية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، التكنولوجية، األدبية و التارخيية

 ..، مرشحني، أحزاب سياسية و براجمها،يتعلق بالسياسة من قرارات حكوميةو تشمل كل ما : مات سياسيةمعلو - 

                                                           
1
  .29 -  28 :ص ص، عصام بن حيي الفياليل، املرجع السابق فطاين،حممد نور بن ياسني  

http://www.legifrance.gov.fr/
http://www.tariki.dz/
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 ..،تعلق بالصحة، التعليم، التأميناتتشمل كل ما ي: معلومات إجتماعية- 

و من بني املواقع اليت تعىن ... تشمل كل ما يتعلق حبالة الطرقات، الطقس، السالمة املرورية،: معلومات مرورية- 

 .www.tariki.dz: بذلك املوقع اإللكرتوين السالمة املرورية باجلزائر املتمثل يف

، معلومات عن خمتلف األجهزة  املطبقة يف الدولةتشمل خمتلف السياسات العامة : معلومات إدارية تنظيمية- 

  ..، اليت تقدمها و اإلجراءات املتبعةاحلكومية و تنظيمها و اخلدمات 

طرق حيازة مستلزمات احلكومة، معلومات عن : و تشمل كل ما يتعلق باإلقتصاد مثل: معلومات إقتصادية- 

و نذكر  ؛، معلومات عن خمتلف القطاعاتات رمسية، أسعار البورصات، اإلستثماراتاألسواق و األسعار، إحصائي

لكل ما يتعلق )" كومربانت(بوابة مشرتيات احلكومة اإللكرتونية "على سبيل املثال هنا املكسيك اليت خصصت 

 ..،1حيويةاليت تتاح عربه معلومات زراعية " تاين نت" باملشرتيات احلكومية، ماليزيا من خالل موقع 

 ..، ساحة،مثل معلومات عن الطقس، أخبار: مات أخرىمعلو - 

  :هنا منيز بني أربعة جمموعات هي :تبعا للمستخدم -

و هذه توجه  ..، لرعاية الصحية، التعليم، السياحةا: تشمل هي معلومات عامة و: معلومات خاصة باملواطنني - 

يم هذه اخلدمات إىل أنواع حسب الفئة املوجهة إليها من سميكن تقللمواطنني سواء املقيمني بالدولة أو خارجها، كما 

 :حيث جند: املواطنني

 ،و تتعلق هذه املعلومات بالضمان اإلجتماعي والتأمني الصحي: معلومات موجهة لفئة املؤمنني إجتماعيا - 

التعليم العايل و البحث و تتعلق هذه املعلومات بالتعليم األساسي و : معلومات موجهة لفئة املتمدرسني - 

 ..، منح دراسية،يتعلق بالتعليم، نتائج امتحانات العلمي من تسجيالت إلكرتونية و إجراءا�ا و كل ما

 املناصب املفتوحة آجال املسابقات تتعلق مبعلومات عن التوظيف و: معلومات موجهة لطاليب الوظائف - 

 ..و الشروط املطلوبة للتوظيف الوثائق و غلاحتياجات املؤسسات من مناصب شها، نتائجالتوظيف و 

 ..تتعلق هذه املعلومات بالسالمة املرورية، حالة الطرقات،: معلومات موجهة للسائقني - 

 ،معلومات خاصة بالباحثني- 

ستثمارات، بورصات  و أسواق معلومات خاصة بقطاع األعمال و تصنف هي األخرى وفقا لنوع املعلومات إىل إ- 

 ،حملية، صفقات عمومية عاملية، أسواق

تشمل خمتلف السياسات العامة املطبقة يف الدولة خاصة منها ما تعلق بتسيري : معلومات خاصة باجلهات احلكومية - 

 ،املوارد البشرية و امليزانيات املخصصة لكل وزارة و جهة حكومية

لعمومية و تشمل خمتلف ؤسسات ا�م كل من املواطنني، الباحثني، قطاع األعمال و حىت امل: معلومات مشرتكة- 

 ..،معلومات عن الطقس ،، أخبارالشراكة اتح و األنظمة، القرارات احلكومية، إتفاقياللوائالقوانني و 

                                                           
1
  .29، 28: ، ص صعصام بن حيي الفياليل، املرجع السابق فطاين،حممد نور بن ياسني  
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عة املعلومة  ال املستخدم و ال اهتماماته و احتياجاته بل يراعي طبيهذا التصنيف ال يراعي : تبعا لطبيعة المعلومات -

  :ف املعلومات حسب هذا املعيار إىلعليه تصن، و هل هي عامة أم خاصة

 ؛املؤسسات العموميةو  باحثني، قطاع األعمالمنها كل املستخدمني من مواطنني، يستفيد: معلومات عامة - 

نتائج  أسعار الصرف، :مثالمنها  ن، وتكون موجهة لفئة حمددة من املستفيدي: معلومات خاصة - 

 ..اإلمتحانات،

املعلومات بطريقة صحيحة و مالئمة لتطلعات املستخدمني و بغرض تسهيل الوصول تصنيف و إىل جانب 

مرقم الصفحات على " إىل املعلومة أكثر تقوم احلكومة بتأسيس الدليل املتسلسل أو املفهرس أو ما يعرف بـ 

املفصلة اليت أو على بوابة احلكومة اإللكرتونية حىت يتمكن املستخدمون من البحث عن املعلومات  1"اإلنرتنت

         و تسمح عملية الفهرسة ،احلاجة يريدو�ا بسهولة و بعد ذلك يتم حتميلها بالشكل أو النموذج املناسب حسب

  .2أو اجلدولة كذلك بضمان سالمة املعلومات احلكومية

سهولة  املعلوماتذه د املعايري السابقة الذكر مينح هحو يف إطار تصنيف املعلومات جند أن تصنيفها وفقا أل

ا إلجناح املوقع  يف ، و نشري إىل أن تصنيف املعلومات على املوقع اإللكرتوين هو حتمية  ال مفر منهالوصول إليها

 ، فسهولة الوصول إىل املعلومات جتعل عدد املستخدمني يتزايد  بعكس ما إذا كان الوصول إليها صعبا هذه املرحلة

املستخدمني أو متاحة بوسائل غري متوفرة لدى غالبيتهم فإن هذا جيعلهم ينفرون أو بطريقة غري مفهومة لدى عامة 

و تعترب سهولة  ،من استخدام بوابة احلكومة اإللكرتونية و هذا يؤدي بدوره إىل فشل تطبيق املشروع يف هذه املرحلة

  .الوصول إىل املعلومات املتاحة من بني أهم وسائل الرتويج للبوابة

الصدد أيضا إىل أننا نرجح التصنيف القائم على أساس املستخدم يف تصنيف املعلومات على و نشري يف هذا 

املوقع اإللكرتوين كونه حيدد لكل فئة من املستخدمني املعلومات اليت تستفيد منها  و تليب احتياجا�ا دون البحث يف 

  .ن التصنيفات األخرىاملعلومات اخلاصة بالفئات األخرى؛ كما  أن هذا التصنيف هو أكثر دقة م

  :عالوة على ما سبق ذكره، ينبغي أن تتوفر يف املعلومات اإللكرتونية عدة شروط نلخصها يف النقاط التالية

  ،3هذا عن طريق سهولة التعرف على هذه املعلومات و تعدد وسائل احلصول عليهاالوفرة و سهولة الوصول إليها و  - 

  ،هلاالتنوع و التصنيف املالئم و الصحيح  - 

  ،التحديث الدوري مع اإلشارة لتاريخ آخر حتديث و هذا إلضفاء املصداقية  و الرمسية عليها - 

  ،مستويا�م  تباينكون ذات فائدة و قيمة و تليب احتياجات املستخدمني و تراعي تأن  بذلكقصد يو : اجلودة - 

  ،املصادرستقاة من خمتلف املحبيث تشمل كل املعلومات املستمدة من املصاحل احلكومية دون استثناء و : الشمولية - 
                                                           

 
1

  .95: ، صاملرجع السابقأمحد السديري،  حممد بن
2
  .95: ص ،نفس املرجع 

3
 Pierre Trudel, op.cit , p:397-398. 
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  ،فتكون باللغة الرمسية للدولة و لغة أو أكثر إن أمكن: تعدد اللغات - 

  ،تنوع وسائل العرض و احلصول حىت يتمكن مجيع املستخدمني من الوصول إليها - 

ألمن يسمح بنشرها كتلك املتعلقة با ، إذ أن هناك أنواع من املعلومات اليت الومات مسموح بنشرهاأن تكون معل - 

، ..)ة، املعلومات اإلستخباراتية، ، القوات، العمليات العسكريمعلومات متعلقة باألسلحة، اإلسرتاتيجيات(القومي 

حالفات و أي معلومة ختص منظمة أجنبية أو دولة مت و املراسالت الدولية املتعلقة بالشؤون الدفاعية و التاإلتصاالت 

  .اإلتفاق على إبقاء هذه املعلومة سرية

ا يف عنصر و إذا توافرت هذه الشروط تكون �ذا قد اتسمت هذه املعلومات بعديد املزايا و اليت تطرقنا هل

  . سابق من املبحث األول

شروط   و على بوابة احلكومة اإللكرتونية مبيزاتإذن مرحلة النشر و الرتويج هي عبارة عن معلومات متاحة 

فما هي هذه  ،على كل من احلكومة و املستخدمني حمددة و تصنيف حمدد كذلك، و هذا مينحها عدة فوائد تنعكس

  ا انعكاسات سلبية فما هي؟هلكما    الفوائد ؟

 باإلجياب على األطراف الفاعلة يف احلكومة اإللكرتونية من مستخدمني و حكومة الرتويج النشر وتنعكس  و

  :و ذلك كالتايل

يتمكن املستخدمون من مواطنني، قطاع األعمال  و باحثني يف هذه املرحلة من احلصول : بالنسبة للمستخدمني - 

فإ�ا  توفرت احلكومية الورقية اليت إن على املعلومات اليت يريدو�ا بصورة أسرع و أسهل من احلصول على املطبوعات

و مشقة  تتطلب وقتا طويال للبحث عما يريده العميل من معلومات، و هذا يوفر عليهم أي على املستخدمني الوقت

و قد ال حيصلون على ما حيتاجونه  1و اإلنتظار لساعات يف طوابري طويلة السفر مسافات طويلة إىل مكاتب احلكومة

أو النموذج الذي يريدونه و يف  أنه ميكن  للمستخدمني احلصول على املعلومات املطلوبة بالشكل كما من معلومات،

  .الوقت الذي يرونه مناسبا و بكل سهولة و أرحيية

فإن إتاحة املعلومات على بوابة احلكومة اإللكرتونية جيعلها يف غىن عن فتح فروع ملصاحلها يف  : بالنسبة للحكومة - 

و هذا يؤدي إىل توفري أموال ضخمة كانت تضخ و تصرف  ،2من مشقة السفر على املستخدمني كل مكان للتهوين

  .إلنشاء هذه الفروع بكل ما حتتاجه من معدات و عتاد و موارد بشرية

و أن قطاع األعمال يعتمد   يساهم يف تنمية اإلقتصاد  بشكل كبري خاصة اكما أن إتاحة املعلومات إلكرتوني

 كما أن قطاع السياحة سينشط أكثر   جارية و اإلستثمارية، علومات يف تطوير و تنمية نشاطاته التكثريا على هذه امل

                                                           
1
  .28-27 :ص ، صبن حيي الفياليل، املرجع السابق عصام فطاين،حممد نور بن ياسني  
2
  .28: نفس املرجع، ص 
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اح سواء احملليني أو األجانب  نظرا لتوفر معلومات تروجيية عن السياحة و املناطق يو يستقطب عددا هاما من الس

  .بالعملة الصعبة خلزينة الدولةالسياحية بالدولة و الرتاث التقليدي �ا و هذا يضخ أمواال طائلة 

  :تتمثل يف اآليتفرحلة هذه املسلبيات أما 

هذه املرحلة ال ختلو من احلضور الشخصي للمستخدم  ألداء اخلدمات اليت حيتاجها فهي :بالنسبة للمستخدمني - 

  .تقتصر فقط على إتاحة املعلومات دون احلصول على اخلدمات

لباهضة اليت تتطلبها هذه املرحلة إال أ�ا تقتصر على إتاحة املعلومات دون رغم التكاليف ا: بالنسبة للحكومة - 

  .خفض تكاليف اخلدمات املعهودة  يف املؤسسات احلكومية

  :تستدعي هذه املرحلة توافر عدة متطلبات لتحقيقها و لعل أمهها كما

و الرتوجيية ال يصل إىل علم  الوسائل اإلعالميةو هذه أهم متطلبات املرحلة فبدون : املتطلبات اإلعالمية- 

  .املستخدمني ما تقدمه بوابة احلكومة اإللكرتونية من معلومات و ال يدرون حىت بوجودها

اليت تستخدم يف  يف هذه املرحلة تستخدم تقنيات بسيطة على املوقع اإللكرتوين مقارنة بالتقنيات: املتطلبات التقنية - 

كما   احلكومة و ال لدى املستخدمني، فيالتقنية إىل معرفة تقنية عالية ال لدى موظال حتتاج هذه  ، واملراحل الالحقة

         و إن مل تغطي كافة املناطق تتطلب هذه املرحلة  انتشار شبكة اإلنرتنت عرب أحناء الدولة بشكل مقبول حىت

  .الكربى على األقلو األقاليم يف الدولة فيجب أن تغطي و تصل إىل املناطق ذات التجمعات السكانية 

تتطلب هذه املرحلة من املصاحل احلكومية املختلفة إتاحة املعلومات املتعلقة باجلانب  اإلداري : املتطلبات اإلدارية - 

      ، اخلدمات اليت تقدمها خمتلف املصاحل و األجهزة  اإللكرتونيةسات عامة لتسيري املوارد البشريةعلى اخلط من سيا

  ...، وثائق حكومية، قوانني،ثائق املتعلقة �اللحصول على املعلومات و اخلدمات و الو  إتباعهاب و اإلجراءات الواج

ان احلماية الالزمة هلا نية للحكومة ضمو تتطلب  املعلومات احلكومية املتاحة على البوابة اإللكرت : املتطلبات األمنية - 

  .ب يف تعطل املوقع اإللكرتوينب، القرصنة أو التسمن التلف

  . التمويل الالزم لتسيري املرحلةتتمثل يف توفري: املتطلبات اإلقتصادية - 

للتمكن من  تتمثل يف املضي قدما يف تنفيذ برامج التوعية و التكوين لفائدة املواطننيو : املتطلبات اإلجتماعية - 

  .املتاحة علوماتاملحىت يتمكنوا من احلصول على  لديهماستخدام احلاسب و ضمان معرفة تقنية مناسبة للمرحلة 

مينع من وجود حتديات قد  لكن مهما توافرت املتطلبات اليت حتتاجها مرحلة النشر و الرتويج إال أن ذلك  ال

  فما هي هذه التحديات؟ ،ذه املرحلة و تعيق  تقدم املشروعجناح ه على تؤثر سلبا

لكل مرحلة حتديا�ا  ، ومراحل مشروع احلكومة اإللكرتونيةحلة من ميكن أن ختلو منها أي مر  إن التحديات ال

  :، فلمرحلة النشر و الرتويج عدة حتديات نذكر منهااليت تعيقها
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التكنولوجيا احلديثة  يف هذه املرحلة غالبا ما يكون لدى احلكومة ختوف تقين أي ختوف من استخدام :حتديات تقنية- 

،  1ال مبخاطرهاو  األمية التقنية فال متلك احلكومة و موظفيها املعرفة الكافية باإلنرتنتإىل جانب ، احلكوميةيف األعمال 

و خصوصية  كما أن انتشار اإلنرتنت غري كاف و ال يغطي سوى املناطق احلضرية، هذا إضافة إىل مشاكل األمن

  .املعلومات احلكومية املتاحة

  .استخداما�ا و خماطرها اطنني خاصة ما تعلق باإلنرتنت وتتجلى يف األمية التقنية لدى املو : حتديات ثقافية- 

، إضافة إىل فية يف جمال احلكومة اإللكرتونيةيتجلى أمهها يف أن احلكومة ال متلك اخلربة التقنية الكا: حتديات إدارية - 

ة املعلومات و تغيري أن األقسام احلكومية املختلفة تتطلب للظهور على اخلط موارد مالية خمصصة لذلك، كما أن صيان

، و هذا يتطلب عمال بشكل مستمر تعديل صفحة اإلنرتنت اخلاصة بتلك اإلدارةالسياسات يتطلب اإلجراءات و 

، فضال عن أن عملية األرشفة اإللكرتونية 2قد يعيق التقدم حنو حتقيق احلكومة اإللكرتونيةشاقا و وقتا إضافيا مما

  .تلفه يف كثري من األحيان نتيجة لعدة عوامل ولرتاكم األرشيف الورقي  تتطلب وقتا طويال و جهدا كبريا نظرا

   نتيجة لنقص الرتويج ملوقع احلكومة اإللكرتونية و كذا مواقع مؤسسا�ا و نقص برامج التوعية : حتديات إجتماعية - 

  .مهيته و مزاياههذا املوقع و ال أفإن هناك شرحية واسعة من ا�تمع ال تدرك وجود ، و انعدامها أحيانا

ا قد تتجاوز املدة الزمنية احملددة حبيث إ�تتمثل يف حمدودية املوارد املالية املخصصة للمرحلة، : حتديات إقتصادية - 

  .لتنفيذها  مما يتطلب زيادة يف التكاليف املالية

  : مواجهتها تتمثل فيما يليو احللول املقرتحة لتجاوز هذه التحديات و 

  ،التوعية و الرتويج عرب خمتلف الوسائل اإلعالميةتكثيف برامج  - 

، و كذا مراعاة سهولة ستخدمني و لضمان سالمة املعلوماتإعتماد تقنية الفهرسة لتسهيل عملية البحث  على امل - 

  ،استخدام املوقع

  ،توفري نظام أمن معلومايت فعال - 

  ،تجنب التكاليف اإلضافيةحماولة تنفيذ هذه املرحلة من املشروع يف الوقت احملدد هلا ل - 

       تكوين املوظفني املتخصصني يف األرشفة على استخدام تطبيقات احلاسب اآليل و تقنيات األرشفة اإللكرتونية - 

  .و توفري الوسائل الالزمة لعملهم

  مرحلة التفاعل و التواصل :الفرع الثاني 

املوقع و عرض طرق إمتام املعامالت و مناذجها مع يف هذه املرحلة يتم تبادل املعلومات مع اجلمهور عرب 

تفسار        و اإلسالتواصل بني الطرفني لإلستعالم  ، كما يتماذج و ملء اإلستمارات و طباعتهاإمكانية تنزيل هذه النم

                                                           
1
  .95: حممد بن أمحد السديري، املرجع السابق، ص 
2
  .96: حممد بن أمحد السديري، املرجع السابق، ص 
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، تو اهلاتف ملن ال ميلكون اإلنرتنالربيد اإللكرتوين : و يتاح ذلك عن طريق عدة وسائل منها و الرد على ذلك،

اخلدمة الصوتية، الندوات اإللكرتونية اليت تسمح للمواطنني بطرح انشغاال�م و تعقيبا�م، املنتديات اإللكرتونية اليت 

  .1تسمح للمواطنني بتبادل اآلراء و توسعة دائرة الوعي الوطين حول القضايا اهلامة

  :و أهم ما مييز هذه املرحلة هو

فهو حمدود نظرا لبساطة ، أما التفاعل ثنائي اإلجتاه ليه التفاعل أحادي اإلجتاهيغلب عأن التفاعل يف هذه املرحلة  - 

 خدمات تضمن استقبال البيانات من املستخدماخلدمات املقدمة هي  حيث إن عامالت املقدمة، امل اخلدمات و

  ،طباعتها و النماذج تنزيل اإلستمارات و: من أمثلتها ، واألرشيف اإللكرتوين للمؤسسة تسجيلها العتمادها و

  ،ؤسسة احلكومية املعنية بتقدميهاتتميز كذلك باحلضور الشخصي لطالب اخلدمة إىل امل - 

ضايا اهلامة املطروحة على التفاعل ثنائي اإلجتاه ا�سد يف هذه املرحلة يتمثل يف مشاركة املواطن يف مناقشة الق - 

و ردود  توفري معلومات بشأن القضايا املطروحة من طرف احلكومة، إال أن هذا التفاعل و املشاركة مقتصر على املوقع

ني من هذا التفاعل يف متكن املواطنكما يتجسد ،2املواطنني تكون حمددة مسبقا وفقا لتطبيقات األسئلة املغلقة

  ،املتوقع طرحهاسئلة املتكررة  و ها عن طريق توفري إجابات لألياستفسارا�م و يتم الرد علاإلتصال لطرح انشغاال�م و 

  .عدم إمتام املعامالت إلكرتونيا - 

 :اخلطوات التالية إتباعو لتخطي هذه املرحلة جيب 

  ،إشعار املواطنني باخلدمات اإللكرتونية املتاحة على املوقع- 

  :3بالنسبة لتعزيز املشاركة الشعبية يف القضايا املطروحة فإنه يتم القيام باخلطوات التالية - 

على  ةذتخاملتعاملني احلاليني و املتوقعني بأمهية القضايا املطروحة من خالل إعالمهم باإلجراءات املإشعار  -

 ،اخلط

 ،جتزئة األمور و املشكالت املعقدة إىل مكونات سهلة الفهم -

عالم للرتويج لإلستشارة على اإلوسائل  عربإتباع األسلوب اإلستباقي يف تشجيع املستخدمني على املشاركة  -

 ،طاخل

 ،تشجيع املتعاملني على املشاركة التعاونية يف القضايا املطروحة -

  ،تكثيف برامج التوعية و الرتويج -

                                                           
 
1

  .30 :، صبن حيي الفياليل، املرجع السابق عصام فطان،حممد نور بن ياسني 
2
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حتديد مسؤولية اإلجابة على الرسائل اإللكرتونية و استفسارات املستخدمني لكون املوقع حيتوي على عناوين بريد  - 

إمكانيات و اختصاص املسؤول على املوقع لذا جيب حتديد إلكرتوين لتلقي أسئلة املستخدمني اليت قد تكون خارج 

  .إجراء معني للتعامل مع هذه الرسائل و اإلستفسارات و كيفية التعامل معها

فهي تفتح  ،و تكمن أمهية مرحلة التفاعل و التواصل يف كو�ا ممهدة للمراحل الالحقة من تنفيذ املشروع

ت اذلك لكو�ا تعمل على استقطاب مجهور أوسع من خالل خدم الطريق لتقدمي خدمات إلكرتونية بشكل تام و

كما تسمح   ،آرائهم يف بعض القضايا املطروحة اإلستعالم و اإلستفسار و املشاركة اإللكرتونية للمواطنني يف إبداء

رتونية اليت و اجلهات املقدمة هلا و املواقع اإللك تبعة للحصول على اخلدمات اإللكرتونيةبالتعرف على اإلجراءات امل

  .تتيحها، و كذا التعرف على بعض مزايا اخلدمات اإللكرتونية مما يرفع من الوعي اإللكرتوين لدى املستخدمني

كما تربز أمهية هذه املرحلة كذلك من خالل التمهيد لتعزيز الدميقراطية اإللكرتونية و تكريسها و هذا ما 

املناقشات العامة اليت تطرح ضمن اإلطار املخصص للنقاش عرب نلمسه من خالل تعويد املواطنني على املشاركة يف 

  .املوقع اإللكرتوين للحكومة و لو بشكل حمدود، فهذه املشاركة تتطور من خالل املراحل الالحقة 

سبق جند أنه يف هذه املرحلة تبقى جهود احلكومة متواصلة لتوفري خدما�ا على اخلط متهيدا  إىل جانب  ما

  :عدة تدابري منها اختاذاإللكرتوين و ذلك يربز من خالل  ملرحلة التعامل

  ،إختيار اخلدمات األكثر ذيوعا وسط املستخدمني - 

وضع وصف كامل هلذه اخلدمات حبيث تكون هذه اخلدمات حمددة سلفا من حيث نوعها و عددها يف  - 

       بني املنظمات و إزالة التداخل فيها،جية احلكومة اإللكرتونية، كما حتدد اجلهات اليت تقدمها و العالقات يإسرتات

  ،و كذا حتديد املتطلبات املادية و البشرية للمرحلة الالحقة

  ،توثيق تفاصيل اإلجراءات اجلديدة و إيصاهلا لكل األطراف من منظمات و مستفيدين - 

       شروط التوظيفتدريب املوظفني على الوظائف اجلديدة و تغيري أسس اإلستقطاب و التعيني و اإلحالل و  - 

  ...،1و معايري و نوعية اإلختيارات الالزمة قبل التعيني و منط اإلختبارات و نظم احلوافز و تقومي األداء

إجراء التغيريات التنظيمية الالزمة و حتديد الوظائف اجلديدة اليت حتتاجها اإلدارة إللغاء الوظائف و العناوين اليت ال  - 

  ،تنسجم معها

  ،بالتوقيع اإللكرتوين و وضع القوانني املنظمة له و إنشاء جهة التوثيق اإللكرتويناإلعرتاف  - 

  .توفري البيئة القانونية املالئمة للمعامالت اإللكرتونية و ما يتعلق �ا من قوانني - 

  :و من أمثلة اخلدمات اإللكرتونية اليت تقدم يف مرحلة التفاعل جند

                                                           
1

جتارب عربية ناجحة يف التحول من الوظيفة التقلييدية إىل الوظيفة  –آسيا بنت حامد ياركندي، جناة بنت حممد سعيد الصائغ، التحول من الوظيفة التقلييدية إىل الوظيفة اإللكرتونية  

  .06: ، ص27/05/2009- 25وظيفة اإللكرتونية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تونس، ، ورشة عمل التحول إىل ال)منوذجا( بوابة املدينة املنورة للخدمات اإللكرتونية : اإللكرتونية
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و مأل  يف مسابقة الدكتوراه على موقعها ليتم حتميلها و طباعتها من طرف املرتشحتوفري اجلامعة الستمارة املشاركة - 

      البيانات اخلاصة به و من مث إرفاقها بامللف املطلوب للقبول يف املسابقة  و التوجه إىل مقر اجلامعة املعنية باملسابقة

  ،و إيداع امللف أو إرساله عن طريق الربيد إن كان هذا مقبوال

ري اجلامعة الستمارة املشاركة يف التظاهرة اليت تنظمها لفائدة األساتذة و الطلبة من داخل و خارج اجلامعة  توف - 

  ،كإستمارة املشاركة يف امللتقيات العلمية و األيام التكوينية

اليت توضع توفري استمارات التسجيل يف اجلامعة كذلك هي من بني اخلدمات التفاعلية اليت توفر يف هذه املرحلة و  - 

  ،حتت تصرف الطلبة كل حسب مستواه اجلامعي

  .اإلستعالم عن الرصيد الربيدي عرب اإلنرتنت - 

  :و عن كيفية اإلستفادة من خدمات هذه املرحلة فتكون كالتايل

ن اخلدمة مثال موقع املؤسسة املقدمة للخدمة يتم النقر على عنوا وموقع احلكومة اإللكرتونية أ بعد الولوج إىل - 

ستمارة إلأو وورد لتفتح صفحة أخرى تضم ا pdfيف مسابقة الدكتوراه و اليت تكون يف شكل  إستمارة املشاركة 

  ،بالصيغة املوضوعة وفقها مث يتم تنزيل اإلستمارة و مأل البيانات املطلوبة و طباعتها مث التوجه إىل مقر املؤسسة املعنية

فإنه يتم الدخول إىل املوقع مثال موقع األمانة  العامة ) قانون مثال(بارة عن معلومة إذا كانت اخلدمة املطلوبة ع - 

و التنظيمات من أول قانون إىل  خانة اجلرائد الرمسية و اليت تشمل كافة القوانني للحكومة اجلزائرية و من مث النقر على

اختيار سنة  لسنوات لتظهر قائمة السنوات يتمقر على خانة انآخر قانون مت إصداره مرتبة وفقا للسنوات حيث يتم ال

صدور القانون أو املرسوم  منها لتظهر قائمة أخرى حتمل خمتلف اجلرائد الرمسية الصادرة حسب شهور السنة مث اختيار 

 pdfو الشهر و السنة بالنقر على اليوم من الشهر الذي صدرت فيه لتظهر يف صيغة  اجلريدة املراد تنزيلها وفقا لليوم

و من مث طباعتها، هذه اخلطوات تكون إذا كنا بصدد حتميل قانون أو مرسوم من موقع األمانة  العامة  يتم تنزيلها و

            ي معلومة حيث يتم الولوج إليها عرب اخلانة املخصصة هلا يف املوقع باملثل يكون حتميل أ و، للحكومة اجلزائرية

 .أو وورد  و من مث طباعتها pdfو حتميلها من الصفحة اليت تظهر على الشاشة و اليت تكون عادة يف شكل 

  :تتعدد فوائد هذه املرحلة سواء بالنسبة للمستخدمني أو احلكومة و ذلك كالتايلو 

برز و لعل أ ،رتونيةين من خدمات احلكومة اإللكتنعكس مرحلة التفاعل إجيابا على املستفيد: بالنسبة للمستخدمني- 

  :ما نوجزه يف ما يلي مظاهر هذا اإلنعكاس اإلجيايب

توفري نسيب للوقت و اجلهد املبذول من طرف املستخدم لطلب اإلستفسار  أو اإلستعالم و احلصول على  -

 املؤسسة املراد، فبعدما كان هذا األمر يتطلب منه التنقل إىل مقر اجلهة احلكوميةاملعلومات املطلوبة من 

 ،صبح اآلن ميسرا عن طريق املوقع اإللكرتويناإلستعالم منها أ
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التنمية التدرجيية للوعي الوطين لدى املستخدم و هذا ما يتيحه موقع احلكومة اإللكرتونية من خالل املساحة  -

 ،املخصصة للقضايا املطروحة للنقاش

و كذا التعرف على مزايا و أمهية التعرف على مزايا موقع احلكومة اإللكرتونية و املفهوم يف حد ذاته،  -

 ،اخلدمات اإللكرتونية مما يسهم يف زيادة إقبال املستخدمني على خدمات املوقع و استقطاب مجهور أوسع

ملوقع احلكومة اإللكرتونية خبلق قناة جديدة للرتويج و هي قناة املستخدمني احلاليني املستفيدين من  الرتويج  -

 دور كبري يف الرتويج و التوعية بأمهية املوقع إذ بإمكا�م الرتويج له وسط العائلة، فهؤالء هلم 1خدمات املوقع

و من يرتبط �م و يتواصل معهم سواء عري العالقات الشخصية املباشرة أو عرب مواقع التواصل و األصدقاء 

ن الوسائل هؤالء املستخدمون يصبحون عنصرا فعاال و أداة هامة  يف الرتويج حىت أكثر م ،اإلجتماعي

ا الغرض و ذلك يعود لكو�م قد جربوا اإلستفادة من املوقع و علموا مبزاياه و أدركوا ذاإلعالمية املستخدمة هل

 ،أمهية التحول حنو احلكومة اإللكرتونية

 ةتساهم هذه املرحلة يف تعريف املستخدمني باخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية إلكرتونيا يف مرحل -

 ،طوات اإلستفادة منها و املواقع اليت تتيحهاالحقة و خ

و فاكسات و العناوين الربيدية و اإللكرتونية ملختلف دمني من احلصول على أرقام هواتف متكن املستخ -

 ،املؤسسات احلكومية و اليت كانت فيما سبق جمهولة لدى الكثريين إن مل نقل األغلبية

، و هذا ما تعززه أن هلم دور يف تسيري شؤون البالدبآرائهم و بطنني باهتمام اإلدارات العمومية شعور املوا -

  .املشاركة اإللكرتونية بعدما كانوا مهمشني يف ظل احلكومة التقليدية

هي كما  جند أن مرحلة التفاعل هي مرحلة جد مهمة يف حياة مشروع احلكومة اإللكرتونية، و: بالنسبة للحكومة - 

  :، و من فوائد هذه املرحلة بالنسبة للحكومة ما يليكس أيضا على احلكومةاملستخدم تنعتنعكس باإلجياب على 

 ،كسب قناة جديدة للرتويج للمشروع ككل و املتمثلة يف املستخدمني ذا�م -

ج معرفة آراء املستخدمني حول املوقع اإللكرتوين للحكومة من حيث مدى سهولة استخدامه و سرعة الولو  -

 تعلقة به خاصة و أن من بني املستخدمني جند عباقرة يف جمال تكنولوجيا و كذا معرفة النقائص امل إليه،

 ،خرباء بإمكا�م إبداء آرائهم حول املوقع و طرح مقرتحات سديدة بشأنه املعلومات و

إكتساب خربة و لو بسيطة يف التعامل اإللكرتوين من شأ�ا التمهيد للمرحلة املوالية و هي مرحلة التعامل  -

فتح باب املعامالت اإللكرتونية و اخلدمات اإللكرتونية و توفري البيئة القانونية و اإلجتماعية اإللكرتوين و 

 ،مةئاملال

التحويل التدرجيي للنظرة السلبية للمواطنني حول حكومتهم و أدائها إىل نظرة إجيابية و حماولة التقرب منهم  -

 ،يا اهلامةول حول القضااخالل فتح جمال املشاركة اإللكرتونية للتد من
                                                           

1
Jyoti Devi Mahadeo, Towards an Understanding of the Factors Influencing theAcceptance and Diffusion of e-

Government Services,Electronic Journal of e-Government, Volume 7 ,Issue 4, Academic Conferences Ltd, 2009, p : 
394. 
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 ،تكيف موظفي احلكومة مع النظام اجلديد جراء حصوهلم على التدريبات الالزمة -

على ختطي هذه املرحلة و ما  الوقوف على النقائص و التحديات اليت تواجه املشروع و اليت من شأ�ا التأثري -

  .حتديات املرحلة املوالية، كما تساهم هذه املرحلة يف اتضاح الرؤيا لدى احلكومة حول متطلبات و يليها

  فما هي هذه السلبيات؟ ،و كما هلذه املرحلة فوائد  فإن هلا سلبيات تنعكس عليهم

  :مؤسسا�ا فيما يلي تتلخص سلبيات هذه املرحلة على كل من املستخدمني و احلكومة و

  :املتمثلة يف التايلمن أبرز سلبيات مرحلة التفاعل اليت تطال املستخدمني جند تلك : بالنسبة للمستخدمني- 

عبئا إضافيا من ناحية  اجلهد و املال ) خدمات اإلستمارات و النماذج(تشكل خدمات هذه املرحلة  -

بالنسبة للمستخدم خاصة املواطنني منهم ذلك أن املؤسسات احلكومية ال توفر إستمارات اخلدمة مطبوعة 

املبذول و إنفاق املال و لو   دو هذا يزيد من اجله لزبائنها يف مقرها بل يتعني على املستخدم حتميل اإلستمارة

و هذا جنده يف حال إذا مل تتوفر خدمات اإلنرتنت يف منزل املستخدم و اضطر إىل سحب  اكان املبلغ رمزي

نسخة من مقاهي اإلنرتنت و يف بعض األحيان يتطلب منه األمر استخراج نسختني أو أكثر لتفادي 

ضياعها أو تفادي حصول خطأ و بعد احلصول على اإلستمارة يتوجه إىل املؤسسة املعنية، هذا كله أي 

لتوجه إىل مقاهي اإلنرتنت و التوجه إىل املؤسسة احلكومية يضيع وقت املستخدم و جيعله يبذل جهدا ا

النماذج املتوفرة على مواقع املؤسسات  إذن خدمات اإلستمارات و ؛إنفاق مال إضايف إضافيا إىل جانب

 .زيد من ذلكت قد و ال مال املستخدم بل احلكومية ال توفر ال وقت و ال جهد

يتولد لدى املستخدمني شعور باإلستياء من املؤسسات احلكومية يف هذه املرحلة إثر الشكل الذي تقدمه قد  -

مهامها و هذا يعزز  ءمن اخلدمات حبيث يرونه على أنه زيادة يف األعباء عليهم و �رب املؤسسة من أدا

  .أكثر النظرة السلبية املتكونة لدى املستخدمني عن أداء حكومتهم و مؤسسا�ا

  :تتمثل السلبيات احملتملة ملرحلة التفاعل  و التواصل على احلكومة اإللكرتونية فيما يلي: بالنسبة للحكومة - 

طول  ،ليت تشو�ا كصعوبة استخدامهائص اعزوف املستخدمني عن استعمال مواقعها اإللكرتونية نتيجة النقا -

 ،أو نتيجة لضعف تدفق شبكة اإلنرتنت ،مدة اإلنتظار و تعطل املوقع

الدور السليب للمستخدمني الذين جربوا اإلستفادة من موقع احلكومة أو مواقع مؤسسا�ا خاصة إذا وجدوا  -

، و يصبح دور قع اإللكرتونيةاملوا ذرتويج هلال صعوبات يف اإلستفادة منها حبيث يؤثر هذا على سياسة

  ،يج و التوعيةو احلاليني معاكسا للدور املتوقع منهم يف الرت  املستخدمني

تشكل هذه املرحلة عبئا إضافيا على املوظفني يف املؤسسات احلكومية فإضافة إىل أداء اخلدمات  -

البيانات اخلاصة  للمستخدمني يبذلون جهدا إضافيا لتواجد مؤسسا�م على اخلط حبيث يقومون بإدخال

ره قد يعزز من بكل مستفيد إىل أجهزة  احلاسب اآليل و ختزينها الستعماهلا عند احلاجة، و هذا بدو 

متهم للتغيري حنو نظام احلكومة اإللكرتونية، لذلك فهذه املرحلة من مشروع احلكومة اإللكرتونية هي و امق
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              ملكلف بتنفيذ املشروع اختاذ التدابري و فريق العمل ا تستوجب على احلكومة مرحلة حساسة جدا و

 ،ة لتجاوزهامو اإلحتياطات الالز 

  .تزعزع ثقة املستخدمني بنظام احلكومة اإللكرتونية و من خالله حبكومتهم يف حتسني أداء اخلدمات إليهم -

فسنحاول يف هذا و فيما خيص احللول املقرتحة لتفادي هذه السلبيات أو على األقل التخفيف من حد�ا 

  :العنصر عرض بعض احللول و املتمثلة يف ما يلي

  أن ال تنفذ هذه املرحلة يف مدة طويلة بل جيب أن تنفذ يف أقصر مدة ممكنة، - 

  ،توفري النماذج و اإلستمارات على مستوى املؤسسات احلكومية ملن مل يتمكنوا من احلصول عليها - 

  ،ملستخدمني و اقرتاحات ذوي اخلربةو تطلعات اع وفقا لرغبات قاإلهتمام بتصميم املو - 

ارة اإللكرتونية من توفري وحدة معلوماتية على مستوى كل مؤسسة عمومية تعىن بكل ما يتعلق بالتحول حنو اإلد - 

مما ، و هذا مينح أرحيية لباقي املوظفني إنشاء املوقع، إدخال البيانات، األرشفة اإللكرتونية، الصيانة و غريها من املهام

  ،يسمح بتجنب مقاومتهم للتغيري

  .اهي اإلنرتنت و املكتبات اخلاصة لتجنيب املواطنني اإلنتظار لوقت طويل لتحميلهامق يفتوفري اإلستمارات  - 

  و يتطلب جناح هذه املرحلة كذلك توافر العديد من املقومات و املتطلبات و دراسة العديد من التحديات اليت 

و عليه ما هي هذه املتطلبات؟ و ما هي أهم التحديات . ملرحلة و إجياد احللول املناسبة هلاتواجه املشروع يف هذه ا

  اليت تواجه املشروع يف هذه املرحلة؟

  :تتمثل يف اآليتفمتطلبات مرحلة التفاعل و التواصل أما 

املؤسسات العمومية �تم تتمثل هذه املتطلبات يف توفري وحدات معلوماتية على مستوى : املتطلبات اإلدارية - 

توحيد مناذج و استمارات اخلدمات  ،باملسائل التقنية و توفري كافة املستلزمات اليت حتتاجها ألداء عملها بشكل جيد

توظيف موظفني متخصصني حيث تظهر  ،بني املؤسسات اليت تقدم خدمات متشا�ة؛ تدريب و توعية املوظفني

  .ا يليها من مراحل تنفيذ املشروعاحلاجة هلم أكثر يف هذه املرحلة و م

قطاع تكنولوجيات  يف تشجيع اإلستثمار، توفري التمويل الالزم الذي تتطلبه هذه املرحلة: املتطلبات اإلقتصادية - 

  ...،دعم الراغبني يف فتح مقاهي اإلنرتنت يف إطار برامج دعم الشباب ،اإلعالم و اإلتصال

      شبكة إنرتنت ذات تدفق عايل على خمتلف مناطق إقليم الدولة احلضرية منها تتمثل يف توفري : املتطلبات التقنية - 

على خدمات  ، تسطري برامج دعم للمواطنني حىت يتمكنوا من اكتساب حواسيب  و احلصولن أمكنو النائية إ

  .توفري خدمات اإلتصاالت  خاصة السلكية منها ،" حاسوب لكل مواطن"اإلنرتنت مثل برامج 

املعامالت  ،ونيةيف هذه املرحلة تظهر احلاجة إىل توفري قوانني متعلقة باجلرائم اإللكرت : املتطلبات القانونية - 

، كما يتم يف هذه وانني التخلص من األعمال الورقيةاإللكرتونية، قوانني محاية املعلومات الشخصية و فتح البيانات، ق

، ، التوقيع اإللكرتويندمة كقوانني التجارة اإللكرتونيةالقانونية للمرحلة القااملرحلة إعداد قوانني تساهم يف توفري البيئة 

  ...إعادة النظر يف قوانني الوظيفة العمومية، قوانني محاية املستهلك،
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ية لتجنب فشل ز تتطلب مرحلة التفاعل و التواصل جهود توعوية أكثر و حىت جهود حتفي: املتطلبات اإلجتماعية - 

يكون ذلك من  الرتويج ملوقعها اإللكرتوين و يث تستغل احلكومة املستخدمني احلاليني كأداة للتوعية وهذه املرحلة، حب

توسيع دائرة التكوين لفائدة  ،جلب أكرب عدد من املستخدمني اجلدد يفنظام جوائز تقدم ملن يساهم  إنشاءخالل 

  .اع اخلاصاملواطنني و اليت تقوم �ا اجلمعيات و دور الشباب و مؤسسات القط

هناك العديد من التحديات اليت تواجه املشروع يف مرحلة التفاعل جيب دراستها و حتليلها لتجنب آثارها السلبية  و

  :على املشروع، و من بني هذه التحديات ما نوجزه يف اآليت

 ،على املوظفني تتلخص هذه التحديات يف مقاومة التغيري نتيجة لزيادة األعباء الوظيفية: التحديات اإلدارية - 

         عدم توحيد النماذج ،ة اليت تقدمها املؤسسات احلكوميةإزدواجية اإلجراءات املتبعة يف أداء اخلدمات املتشا�

  ..غياب الكفاءات املتخصصة ،عدم كفاية  برامج التدريب ،و اإلستمارات

ضعف تدفق شبكة  ،ؤسسات العموميةاملستعملة يف امل جند من بينها عدم توحيد التقنية: التحديات التقنية - 

  ..ضعف شبكات اإلتصال ،ضعف أنظمة األمن املعلومايت ،إقليم الدولةاإلنرتنت و عدم انتشارها على كافة 

ضعف الوعي  ،دائما مشكل األمية اإللكرتونية يطرح نفسه يف كل مرحلة: التحديات الثقافية و اإلجتماعية - 

تفتح  عي السياسي لدى املواطنني كذلك يهدد بفشل هذه املرحلة خاصة و أ�اضعف الو  ،اإللكرتوين لدى املواطنني

غياب املسابقات  ،مؤسسات ا�تمع يف تنمية الثقافة اإللكرتونية لدى املواطننيضعف دور  ،باب املشاركة اإللكرتونية

  ..و الربامج التشجيعية للشباب على اإلبتكار يف جمال احلكومة اإللكرتونية،

فقد تستغرق مرحلة التفاعل املدة الزمنية املخصصة هلا و تتجاوز ذلك بكثري مما يؤثر على سري : لزمنحتدي ا - 

  ..،فيجب أن تكون املدة احملددة هلذه املرحلة مقدرة بدقة، املشروع

الزمنية تتمثل أهم هذه التحديات يف التكاليف اإلضافية النامجة عن جتاوز املرحلة للمدة : التحديات اإلقتصادية - 

التحديات املتعلقة بالعملة الوطنية فقد تنخفض  ،هلاو عن عدم كفاية الربامج املخصصة للتوعية و التدريب أيضا

  ..،حمدودية املوارد املالية و هذا املشكل يطرح نفسه دائما هو اآلخر ،قيمتها

  :و فيما خيص احللول املقرتحة بشأن هذه التحديات فتتمثل يف

لفرتة اختصيص موارد مالية تكميلية لتغطية املتطلبات املالية للمرحلة جتنبا ألي طارئ خاصة يف حال جتاوز  - 

  ،احملددة هلا

اإلستعانة بالقطاع اخلاص لتوفري اخلربات الالزمة و تقدمي التدريب الالزم للموظفني و املواطنني على حد  - 

 ،سواء، و هذا يطرح نفسه يف كل مرة و يف كل مرحلة

تنظيم مسابقات و جوائز خاصة لتشجيع الباحثني على اإلبتكار يف ا�ال التكنولوجي و جمال احلكومة  - 

 ،اإللكرتونية خاصة
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حتديد النظم و التقنيات املستعملة يف نظام احلكومة اإللكرتونية على مستوى كافة املؤسسات احلكومية  - 

        دم خمالفتها من طرف أي مؤسسة حكومية، ضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية و ضمان ع

 ،و كذا ضمان مواكبة التحديثات احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت  و توفريها للمؤسسات

      اإلسراع يف إنشاء وحدات معلوماتية أو وحدات احلكومة اإللكرتونية اليت تضم متخصصني يف املعلوماتية - 

 .مستوى كل مؤسسة يقات احلاسوب علىو تطب

إذن هذه أهم احللول املقرتحة اليت من شأ�ا التصدي لتحديات مرحلة التفاعل و جتاوزها لتبدأ مرحلة جديدة 

  مرحلة التعامل اإللكرتوين، فماذا عن هذه املرحلة؟ هي

  مرحلة التعامل اإللكتروني :الفرع الثالث

كومية املعامالت إلكرتونيا و مرحلة تنفيذ املعامالت احلختتلف مسميات هذه املرحلة بني مرحلة إجراء و تنفيذ 

: ، و يتم خالهلا تقدمي خدمات حكومية واسعة اإلنتشار جند من بني أمثلتها ما يليبشكل آيل أو مرحلة الصفقات

  ..،حتصيل الضرائب  ،الرتاخيص خمتلف الوثائق وإستخراج جوازات السفر و جتديدها، إستخراج 

املرحلة تطوير خدمة املشاركة اإللكرتونية ملناقشة القضايا املطروحة عرب املوقع حبيث تبلغ كما يتم خالل هذه 

لية إذ تشرك احلكومة يف هذه املرحلة املواطنني يف عمليات التشاور و هذا من أجل و هذه املشاركة مرحلة املشاركة التدا

  .1تشجيعهم على التداول حول القضايا قبل الرد النهائي

  :مميزات هذه املرحلة فهي تتلخص يف التايلأما عن 

  ،2تتميز بالعرض املباشر للخدمات و يف شكلها احلقيقي- 

  ،تطور التقنية املستعملة يف هذه املرحلة مقارنة باملراحل السابقة - 

  ،تقل احلاجة إىل احلضور الشخصي لطاليب اخلدمات من املؤسسات العمومية إال اليت مل تتم أمتتتها - 

ستوى املشاركة اإللكرتونية املتاحة للمواطنني يف مناقشة القضايا املطروحة و التفاعل اإلجيايب هلم مع تطور م - 

  ،احلكومة عن طريق الربيد اإللكرتوين و املنتديات اإللكرتونية

  ،ظهور احلاجة امللحة إىل التوقيع اإللكرتوين يف هذه املرحلة - 

  ،احلكومة ممثلة يف خمتلف مؤسسا�اخدمني و تتميز بالتفاعل ثنائي اإلجتاه بني املست - 

  .تتميز خبدمات إلكرتونية تبدأ و تنتهي عملية إمتامها عرب اإلنرتنت - 

  :و عن إجراءات أداء اخلدمات املتاحة على اخلط يف هذه املرحلة فإ�ا تتم وفقا للخطوات التالية

  ،لوبة لتظهر صفحة توضح إجراءات أداء اخلدمةالدخول إىل املوقع اإللكرتوين مث النقر على خانة اخلدمة املط- 

                                                           
1
Jon .p. Gant , op.cit,p : 46 -45 . 

2
  .282: حممود القدوة، املرجع السابق، ص 
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  ،بالبيانات املطلوب إدخاهلا 1يتم تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة املطلوبة - 

  .حبفظ البيانات املدرجة و ختزينها و تقدمي إثبات اإلستالم و أرقام املراجعة 2يتم جتاوب احلكومة ممثلة يف مؤسسا�ا - 

واضح عايشته الباحثة و يربز هذه اخلطوات بوضوح أكثر هو التسجيل و لعل أبرز مثال توضيحي بسيط و 

  :اإللكرتوين للمشاركة يف التظاهرات العلمية و التكوينية يف اجلامعة و الذي يتم عرب اخلطوات التالية

  ،الدخول إىل موقع اجلامعة املنظمة للتظاهرة - 

فيها لتظهر صفحة تضم معلومات عنها تكون متضمنة يف املراد التسجيل ) مثال ملتقى(النقر على خانة التظاهرة  - 

 ،يكون امللف مرفقا باستمارة املشاركة حبيث يتم حتميل ملف امللتقى و اإلستمارة خاص �ذه التظاهرة، و ملف

الربيد  يتم إدراج املعلومات املطلوبة يف اإلستمارة من قبل املعين مث إرساهلا عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل املوقع أو - 

 ،اإللكرتوين احملدد يف ملف التظاهرة أو يف اإلستمارة

 .ليتلقى بعدها املشارك رسالة قبول أو رفض عرب بريده اإللكرتوين - 

      و حتظى مرحلة التعامل اإللكرتوين بأمهية بالغة يف حياة مشروع احلكومة اإللكرتونية إذ أ�ا تروج للمشروع 

، حيث يقف كل من املوظف و املستخدم على مزايا املستخدمني و على مستوى املوظفنيو تعرف به على مستوى 

اخلدمات اإللكرتونية مما يزيل ختوفات املوظفني و يعزز ثقة املستخدمني بالنظام؛ كما تسمح بالوقوف على إجيابيات 

 تكمال تنفيذه و ما هي متطلباتو سلبيات املشروع و التحديات احلقيقية اليت تواجهه و مدى إمكانية النجاح يف اس

 .املرحلة املوالية

، نشري إىل أن حتديد اخلدمات اليت تتاح على اخلط خيتلف من دولة ألخرى حسب توفر فضال عما سبق

، كتوفر وسائل الدفع اإللكرتوين بالنسبة للدول اليت تتيح حتصيل الضرائب روف تقدمي هذه اخلدمات إلكرتونياظ

  .و غريها ، مدى تطور و حداثة التقنيات املستعملةتلف الفواتري، إزدهار التجارة اإللكرتونيةكرتونيا أو تسديد خمإل

ة التعامل اإللكرتوين تكون حمددة لإضافة إىل ما سبق اإلشارة إليه فإن اخلدمات اليت تتاح على اخلط يف مرح

ملشروع اجلزائر اإللكرتونية اليت مت فيها حتديد العدد سلفا يف اخلطة اإلسرتاتيجية كما هو احلال يف اخلطة اإلسرتاتيجية 

ث  جمموعات حسب خدمة إلكرتونية موزعة على ثال 447عدد اخلدمات اليت سيتم تقدميها إلكرتونيا و املتمثل يف 

خدمة إلكرتونية  86 ،تفاعلية 183منها إعالمية و  112خدمة إلكرتونية جتاه العميل،  295: نوع العميل و هي

خدمة  24خدمة إلكرتونية جتاه الشركات هي األخرى مقسمة إىل  66 ،تفاعلية 67منها إعالمية و  19، جتاه العمال

                                                           
 
1

  .97: حممد بن أمحد السديري، املرجع السابق، ص
2
  .97: نفس املرجع، ص 
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وة على أن هذه اخلدمات عال، أما تنفيذ هذه اخلدمات فيتم تدرجييا و ليس دفعة واحدة، 1تفاعلية 42إعالمية و 

  .ة املخاطرتكون قليل

يف هذه املرحلة جند أن هناك عدة خطوات مت اختاذها من طرف  دول   إتباعهاو من جانب  اخلطوات الواجب 

  :، و من أبرزها ما يلياحلكومة اإللكرتونية اليت نفذوهامتعددة إلجناح هذه املرحلة من حياة مشاريع 

التسويق و الرتويج للخدمات اإللكرتونية املتاحة يف هذه املرحلة و توضيح مميزا�ا و مردودها الكبري على - 

املستخدمني خاصة املواطنني من نواح كثرية و إبراز املربرات القوية الالزمة الستخدامها حىت يزول التحفظ املوجود 

  ،2عند بعض املواطنني

         إشهارها عن طريق عدة وسائل منها املطويات و توضيح كيفية اإلستفادة من اخلدمات اإللكرتونية املتاحة - 

، ا�الت، الرسائل القصرية، الشريط اإلشهاري و مثالنا على هذا ما مت يف اجلزائر من إشهار خلدمة و املنشورات

دمة ، إذ مت الرتويج هلذه اخلwww.Inter.gov.dzالتسجيل اإللكرتوين للحج عرب املوقع اإللكرتوين  لوزارة الداخلية 

   ،..، إلعالميةعرب كافة الوسائل ا

 االرتويج لكل خدمة إلكرتونية مت توفريها على اخلط عرب كافة الوسائل اإلعالمية، و ذلك إلعالم اجلمهور بدخوهل - 

  ،حيز التنفيذ و اإلستفادة منها

  ،توفري أمن و صيانة كافية للمواقع اإللكرتونية املتيحة للخدمات - 

، و ذلك بعدم حتميل املواطنني أي رسوم إضافية من أجل استخدام تمعاإللكرتوين و القبول يف ا� تشجيع التحول - 

  ،3خدمات احلكومة اإللكرتونية األمر الذي سوف يشجع على استخدامها

على احلصول يف هذه الدولة نظام إثبات اهلوية  استخدام نظام واحد لإلثبات كما فعلته دولة سنغافورة إذ اعتمد - 

  ،للحصول على مجيع اخلدمات املقدمةعلى بطاقة اهلوية و كلمة سر 

اإللكرتونية عرب جتهيزات البنية التحتية اليت متتلكها مؤسسات القطاع العام دون احلاجة إىل احلصول  دماتتقدمي اخل - 

أنفقت أمواال ال تكون الدولة قد  املرحلةعلى تكنولوجيا متطورة و هذا جتنبا لصرف تكاليف باهضة و يف حال فشل 

و نشر هذه  ، و اإلعتماد على هذه امليزة يف تقدمي اخلدمات يساعد على التطور السريعون فائدةطائلة من د

  ،و لعل أبرز مثال الستغالل هذه امليزة هو دولة سنغافورة ،4اخلدمات

و دورات  و القطاع العام و إعداد برامج قوم �ا موظفيتسطري برامج تدريب تناسب خمتلف األدوار و املهام اليت  - 

  ،5تطلبات املرحلةمختتار بعناية لإليفاء جبميع 

                                                           
1
  .19: ، ص2008مشروع اجلزائر اإللكرتونية، ديسمرب  
2
  .183: نت، املرجع السابق، صعبيد صاحل حسن املخ 
3
  .183: صعبيد صاحل حسن املخنت، املرجع السابق،  
4
  .197: املرجع، ص نفس 
5
  .198: نفس املرجع، ص 
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  .تشجيع التجارة اإللكرتونية - 

  :هاأمهعدة معطيات جديدة  يف هذه املرحلة تظهر

بدأ ظهور احلاجة إليه يف هذه املرحلة خاصة إذا مل يتم إعتماد نظام ياإلعرتاف باستخدام التوقيع اإللكرتوين الذي  - 

  .بطاقة اهلوية و الرقم السريبديل له كالنظام القائم على 

  .1اإلعرتاف بالوثائق اإللكرتونية كوسيلة إثبات الشخصية و تسهيل املعامالت - 

و احلاجة   ، القانون التجاري،ل القانون املدين، قانون اإلثباتظهور احلاجة إىل تعديل بعض القوانني القائمة مث - 

  .املرحلة السابقةكذلك إىل إصدار قوانني جديدة ما مل يتم إصدارها يف 

شاكلة الدفع  ظهور احلاجة إىل وسائل الدفع اإللكرتوين خاصة يف الدول اليت تقدم خدمات إلكرتونية من - 

  .، تسديد خمتلف الفواتري و غريهااإللكرتوين للضرائب

  .اء جهة خاصة بالتوثيق اإللكرتوينإنش - 

الوقاية منها تعىن  بوضع السياسات اخلاصة مبكافحة اجلرمية إنشاء جهات خمتصة باجلرمية اإللكرتونية  و احلماية و  - 

  ..اإللكرتونية  و كيفية الوقاية منها، حتديد سبل و إجراءات مكافحتها، 

 تقوم بإعداد البحوث و الدراسات و تنظيم التظاهرات العلمية حبث خمتصة باجلرائم اإللكرتونية مراكز إنشاء  - 

  .، و غريها من املهاماملتعلقة �ذا النوع من اإلجرام

  :2إن قبول اخلدمات اإللكرتونية من طرف املستخدمني يف هذه املرحلة يتأثر بعدة عوامل منها

و يتمثل يف تأثري  أصحاب النفوذ و املستخدمني احلاليني ملواقع احلكومة اإللكرتونية يف جلب  :التأثري  اإلجتماعي - 

أو لتجربتهم  هلؤالء األثر البالغ يف نفوس املواطنني إما لنفوذهم حيث إن متعاملني جدد مع احلكومة اإللكرتونية 

  ،مالء و غريهمز ، األصدقاء، اللبيئة احمليطة من عامة املواطنني، األسرةاخلاصة باخلدمات اإللكرتونية فهم يؤثرون يف ا

و انتشار مثل  يف التأثري  يف قبول أي ثقة املواطن يف اخلدمات احلكومية اإللكرتونية و هذا ثاين عامل مهم: الثقة - 

يساهم يف بنائه و وجوده العامل السابق و هو التأثري  اإلجتماعي إىل جانب  عوامل  لهذه اخلدمات، هذا العام

 ..أخرى تتعلق بفعالية اخلدمات اإللكرتونية و جود�ا و سرعة أدائها

يف احلسبان حبيث ينبغي تكييف مشروع احلكومة  ، جيب مراعاته و أخذهو هذا عامل آخر مهم: فة الوطنيةالثقا - 

 .اإللكرتونية مع الثقافة الوطنية املنبثقة من الدين، العادات و التقاليد و األعراف

 .توافق التكنولوجيا املستخدمة يف تقدمي اخلدمات اإللكرتونية مع عمل املستخدم و أسلوب حياته أي: التوافق - 

و هذا عامل جد مهم يف استقطاب  ،ات احلكومية اإللكرتونية و جود�ااحلصول على اخلدم ةسرعة و سهول - 

أو فشله ذلك أنه يف حال  هم يف إجناح املشروع بسرعةسامجهور املستخدمني و كسب ثقتهم، كما أن هذا العامل ي
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       عليها  �افتهم و السهولة و اجلودة فإن هذا ينعكس على ثقة املستخدمني ،متيز اخلدمات اإللكرتونية بالسرعة

و صعوبة احلصول عليها فإنه  بالتايل يكون النجاح مضمون؛ أما يف حال سوء تقدمي هذه اخلدمات نتيجة لبطء و

 .يكون هناك فشل ذريع للمشروع كونه جتاهل أمهية هذا العامل حىت و لو توافرت العوامل السابقة

، كما كن توفري عامل دون آخرة فال ميلمرتابطة و متكامو ما يالحظ على هذه العوامل املشار إليها أعاله أ�ا 

  .أن هناك عوامل تصنع بعضها البعض

لنجاح ، فهذه املرحلة ذات أمهية بالغة اإللكرتوين و ختتلف من طرف آلخر تتعدد فوائد مرحلة التعاملو 

 و حتقيق الفوائد املرجوة منهاا ، مما يستوجب توفري كل العوامل لتخطيها و تفادي سلبيا�مشروع احلكومة اإللكرتونية

  :هذه الفوائد اليت نذكر منها ما يلي

  :تتمثل أهم فوائد مرحلة التعامل اإللكرتوين بالنسبة للمستخدمني يف ما يلي: بالنسبة للمستخدمني - 

الوعي السياسي من خالل رفع درجة مشاركة املواطنني يف القضايا و السياسات  تنمية احلس الوطين و تطوير و - 

 اهلامة من خالل اخلدمة املتاحة على موقع احلكومة اإللكرتونية ففي هذه املرحلة يتم توفري سبل إتصال بني احلكومة 

  ...املنتديات اإللكرتونية إللكرتوين أواملواطنني إلبداءآرائهم وطرح مقرتحا�م بشأن القضايا حمل املناقشة عرب الربيد ا و

   .1خفض ساعات املراجعة و اجلهد املبذول لتأدية مثل هذه اخلدمات - 

التعرف على مزايا اخلدمات اإللكرتونية و مردودها اإلجيايب على كل من املستخدمني و احلكومة مما يساهم يف  - 

  .لنوع من اخلدماتالتطلع إىل خدمات إلكرتونية جديدة و توسيع دائرة  هذا ا

  .اكتساب املستخدمني للثقة يف حكومتهم و خدما�ا - 

معامال�م و احلصول على  التخفيف من حدة البريوقراطية اليت كان يعاين منها املستخدمون عند إجناز - 

  .اخلدمات

ن يف ظل يكثري اللدى  إمكانية التواصل مع املسؤولني بعدما كان هذا حلما صعب التحقق إن مل نقل مستحيال - 

        بعد جهد كبري  إال بشق األنفس وكانوا ال يستطيعون إيصال انشغاال�م هلؤالء املسؤولني   إذاحلكومة التقليدية، 

  .واسطة و

من أي مكان يتواجد فيه و هذا  ومتكن املستخدم من احلصول على اخلدمات اإللكرتونية املتاحة يف أي وقت  - 

  .دم يف التعامل مع احلكومة اإللكرتونيةما يزيد من أرحيية املستخ

  :تتمثل يف: بالنسبة للحكومة - 

و التواصل مع  تتيحه من خدمات مبا فيها املشاركة اتسهم هذه املرحلة يف تقريب احلكومة من املواطن من خالمل - 

  .املراحل القادمة من املشروع، و هذا يؤدي إىل معرفة احلكومة آلراء مواطنيها و احتياجا�م للرتكيز عليها يف املسؤولني
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  .خفض تكاليف اخلدمات املقدمة و اليت كانت تكلف الدولة أمواال طائلة عندما كانت تقدم يدويا - 

، ممايقضي على ختوفهم و احلد من رتونية أكثر مما سبقهم يف تعرف املوظفني على اخلدمات اإللكتس - 

  .مقاومتهم

  .ميكن خفضها  اليف اليتكو حتديد قيمة الت للمشروعاحلقيقية كن احلكومة من التعرف على العائدات مت - 

  .توفري أمواال طائلة كانت تصرف على األعمال الورقية لتنفيذ اخلدمات اليت تقدم حاليا بشكل إلكرتوين - 

خفض حدة الصورة السلبية املتكونة لدى املواطن عن حكومته أكثر مما كانت عليه يف املرحلة السابقة و تصبح  - 

  .، كما يكتسب ثقة بالنظام اجلديداحلكومة و حتسني العالقة بينهما لديه نظرة تفاؤلية يف هذه املرحلة بتحسني أداء

  .تقال إىل املرحلة القادمة و هي مرحلة التكاملالتوسع يف استقطاب مجهور املستخدمني مما ميهد لإلن- 

ألمر الذي إن سلبيات مرحلة التعامل اإللكرتوين ال تظهر إال يف حال عدم توفر العوامل الالزمة لنجاحها  ا

  :، و تربز أهم هذه السلبيات فيما يلييؤثر على طريف العالقة

باإلستياء و التذمر الناجم عن ضعف تدفق شبكة تتجلى أهم هذه السلبيات يف الشعور : بالنسبة للمستخدمني- 

و هذا يؤدي إىل عدم .. اإلنرتنت و اإلنقطاع املتكرر للكهرباء كما نلحظه يف اجلزائر، تعطل املوقع اإللكرتوين،

  .إقتناعهم باخلدمات اإللكرتونية و نظام احلكومة اإللكرتونية ككل

، فقدان ثقة املواطن يف احلكومة و بالنظام اجلديد املطبق فيها :سلبيات يف اآليتأهم التتمثل : بالنسبة للحكومة - 

هدر أموال طائلة بال فائدة حمققة فهذه املرحلة تتطلب أمواال طائلة لتنفيذها تستنزف خزينة الدولة لذلك جيب دراسة 

اتساع الفجوة بني املواطنو احلكومة نتيجة فشل اإلصالحات و التدابري غري  ،هذه املرحلة  بدقة و تنفيذها بدقة  أكرب

املدروسة املتخذة يف هذه املرحلة إذ أن ضعف تدفق شبكة اإلنرتنت، إنقطاع التيار الكهربائي، تعطل املوقع اإللكرتوين 

  .كومية اإللكرتونيةىل اخلدمات احلأو صعوبة استخدامه كلها عوامل تساهم يف عزوف املواطن عن اللجوء إ

  :تتجلى أهم متطلبات مرحلة التعامل اإللكرتوين يف املتطلبات اآليت ذكرها و

توفري شبكة إنرتنت ذات تدفق عايل و توفري شبكة إحتياطية موازية هلا تعمل يف  :تتلخص يف: املتطلبات التقنية - 

إىل املناطق النائية حىت يتمكن كافة  إيصال شبكة اإلنرتنت، حتسني و حتديث املوقع باستمرار ،حال تعطلها

اجلة التغيريات عتوفري قواعد بيانات إلكرتونية خمططة بطريقة تسمح مب ،املستخدمون من احلصول على اخلدمات

        توفري الصيانة الالزمة و اآلنية ملوقع احلكومة اإللكرتونية ،1املختلفة الطارئة كتلك املتعلقة بأمن املعلومات و سريتها

  .و املواقع اإللكرتونية للمؤسسات العمومية املؤدية للخدمات اإللكرتونية
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سسات احلكومية لتقييم احتياجات ؤ امل لدىتوفري جلان داخلية : نوجز أمهها فيما يلي: املتطلبات اإلدارية - 

دمات إلكرتونية  خل ةمقداستغالل املوظفني العاملني باملؤسسات امل  ،1املستخدمني و ما يطلبونه من األنظمة احلالية

  .كأداة للرتويج للمشروع و توعيتهم بدورهم هذا

تتطلب هذه املرحلة إعالم املواطنني بكل خدمة إلكرتونية يتم إتاحتها على اخلط حبيث : املتطلبات اإلجتماعية - 

تويات مسترفق كل خدمة بعملية إشهار واسعة الستقطاب أكرب عدد من املستخدمني و مراعاة يف ذلك اختالف 

       جيب شرح كيفية تقدمي هذه اخلدمات بطريقة بسيطة يفهمها مجيع املوطنني األصحاء منهم ك، لذلاملستخدمني

  .إضافة إىل ذلك تتطلب هذه املرحلة زيادة يف عدد األكشاك اإللكرتونية  و مقاهي اإلنرتنت ،و املعاقون

املرحلة توفر مستوى ثقايف إلكرتوين لدى املستخدمني أفضل مما  من الناحية الثقافية تتطلب هذه : املتطلبات الثقافية - 

كما تتطلب توافق اخلدمات اإللكرتونية املتاحة مع الثقافة  الوطنية لتسهيل تفاعل   ،كان عليه يف املرحلة السابقة

  .املواطنني مع هذه اخلدمات و استخدامها

          يف توافر بيئة التشريعية مالئمة حيث جيب وضع القواننيتتطلب مرحلة التعامل اإللكرتوين : املتطلبات التشريعية - 

  و التنظيمات اليت حتدد كيفية احلد من احلصول على املعلومات العامة و اخلاصة بدون تصريح أو تقنن توزيعها كال

التوثيق  ، وضع قوانني تتعلق بالتوقيع اإللكرتوين و2أو جزءا بشكل يضمن سريتها إىل مكاتب قواعد البيانات

  .اإللكرتوين، و غريها من القوانني الالزمة لتسيري املرحلة و جناحها

   كغريها من مراحل تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية جند أن مرحلة التعامل اإللكرتوين ال ختلو من حتديات   و

اختالف اجلوانب اليت متثلها ، و ختتلف هذه التحديات و تتنوع حبسب أمام التنفيذ اجليد و الناجح هلاو عوائق تقف 

  :حبيث جند

ضعف شبكة اإلنرتنت و اإلنقطاع املتكرر هلا يصل يف بعض األحيان إىل : يتلخص أمهها يف: التحديات التقنية - 

 ،ضعف أنظمة األمن املعتمدة حلماية املواقع اإللكرتونية احلكومية ،و األعطال املتكررة فيها أيام كما حيدث يف اجلزائر

  .قدم التكنولوجيا املستخدمة ،لمواقع و عدم حتسينها و حتديثهار الصيانة الالزمة لعدم توف

قصور يف  ،عدم توفر اخلربة الكافية ملوظفي املؤسسات احلكومية لتسيري املرحلة: نوجز أمهها يف: لتحديات اإلداريةا - 

لشبكات يف جمال أمن و صيانة انقص يف اإلطارات املتخصصة خاصة  ،تقييم احتياجات املستخدمني و عدم فهمها

  ..،و هذا العائق غالبا ما جنده يف الدول النامية ،و غريها إن مل نقل منعدمة

تتمثل يف حمدودية املوارد املالية املخصصة لتنفيذ املرحلة بالرغم من أ�ا حتتاج إىل أموال : التحديات اإلقتصادية - 

  ...اإلتصاالتيف تقنيات املعلومات و طائلة، ضعف اإلستثمار 
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املتخصصة املتخرجة من اجلامعات  خاصة يف بعض  الكفاءاتتشمل هذه التحديات شح : التحديات اإلجتماعية - 

  ضعف وسائل و برامج التوعية املوجهة لفائدة املواطنني،  ،و صيانة الشبكات من املعلومايتالتخصصات التقنية كاأل

  .و ضعف الوعي السياسي

غالبا ما جند عدم مواكبة التشريع لتطور مشروع احلكومة اإللكرتونية خاصة يف الدول : التحديات التشريعية - 

  .ة و اليت نذكر منها اجلزائر اليت ال زالت تعاين من تأخر يف هذه ا�التخلفامل

اخنفاض  ،قافة الوطنية  السائدة يف الدولةالث توافق التكنولوجيا املستخدمة مع تتمثل يف عدم: التحديات الثقافية - 

  .يف املستوى الثقايف املطلوب توافره لدى املواطنني لضمان تفاعلهم مع اخلدمات املقدمة

  :و فيما خيص احللول املقرتحة ملواجهة التحديات و تذليل العوائق السالف ذكرها فإ�ا تتلخص يف ما يلي

 تعويض عدم توفر اإلنرتنت يف املنزل و يف املناطق النائية برتكيب نقاط اتصال عامة باإلنرتنت يف األماكن العامة  - 

و فنلندا، ففي  فربول، اململكة املتحدة، تامبرييأو استخدام حافلة اإلنرتنت كما فعلت كل من باهيا، الربازيل، لي

باهيا تضم هذه الوحدة املتحركة شبكات حاسب و قواعد البيانات اليت تسمح للمواطنني باحلصول على بطاقات 

  .1اهلوية و شهادات امليالد

  .إنشاء فرق داخلية على مستوى املؤسسات العمومية تعىن بدراسة احيتاجات املستخدمني و تقييمها - 

  ...VPNأو   حال تعطل شبكة اإلنرتنت الرئيسية مثل شبكة اإلنرتنت الفضائيتوفري شبكة إحتياطية تعمل يف - 

املقدمة  الدائمة و اآلنية يف نفس الوقت للمواقع اإللكرتونية للمؤسسات العمومية توفري الصيانة الالزمة و - 

  .للخدمات اإللكرتونية و ذلك لضمان عدم تعطلها

  .يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف بلدا�ااإلستعانة باخلربات األجنبية اليت جنحت  - 

  .إجياد حلول لإلنقطاعات املتكررة يف خدمات الكهرباء - 

تعزيز اجلامعات بكافة التخصصات املتعلقة بتقنيات املعلومات و اإلتصاالت  لتلبية متطلبات احلكومة اإللكرتونية  - 

  .من خمتلف الكفاءات

  .للمواقع اإللكرتونية لضمان محاية و سرية املعلومات و البيانات املتوفرة فيها ةتوفري نظم أمن فعال - 

  مرحلة التكامل :الفرع الرابع

، إذ أنه يكون هناك تكامل يف نظم حاجة إىل زيارة املكاتب احلكومية هناك يف هذه املرحلة ال تكون

اإلستفادة من عدة خدمات حكومية مرتبطة بأكثر من املعلومات لعدد من اجلهات احلكومية مما ميكن املستخدم من 

مبعىن آخر أن يف هذه املرحلة تصل احلكومة اإللكرتونية إىل درجة دمج مستويات  ،2جهة حكومية بشكل إلكرتوين

                                                           
1
Anwar Shah, public sector governance  and accountability series:performance , accountability and combating 

corruption, the world bank, Washington, 2007, p:83. 
2
  .06: حممد بن عبد اهللا القاسم، املرجع السابق، ص 
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اهلرم اإلداري نتيجة التكامل الرأسي مع ترابط أفقي مع خمتلف اجلهات احلكومية باختالف القطاعات املنتمية نتيجة 

          إىل جانب  ذلك جند خدمة املشاركة اإللكرتونية يف معاجلة القضايا اهلامة ترتقي إىل درجة أعلى  ،امل األفقيالتك

  .1جة املشاركة النشطة أين تشجع احلكومة مواطنيها على اإلستشارة و حتتفظ بسلطة اختاذ القرارر هي د و

ة أخرى هي مرحلة التكامل األفقي اليت تكون مسبوقة مبرحلو ما يالحظ يف هذه املرحلة أ�ا تقوم على مرحلة 

فما املقصود بالتكامل العمودي و التكامل األفقي؟ فبالنسبة للتكامل العمودي كما عرفناه سابقا  ،التكامل العمودي

           اإلدارية اهلرميةعبارة عن عملية دمج األنظمة احمللية مع السلطة املركزية الوصية أي عبارة عن اختزال املستويات 

و تكون اخلدمات املقدمة متاحة على موقع موحد هو املوقع اإللكرتوين للوزارة الوصية و مثاله خدمة تسجيالت احلج 

كاتب اخلاصة ملختلف لية و اجلماعات احمللية بدال من التسجيل على مستوى املخالدا وزارةاليت أتيحت على موقع 

ملي شهادة البكالوريا اجلدد اليت تكون من موقع موحد هو التسجيالت اجلامعية حل، و يف مثال آخر ابلديات الوطن

        ومات معينةو يهدف التكامل العمودي إىل تسهيل عملية التأكد من معل ،موقع التسجيالت اجلامعية األولية

  . 2املتناظرة، كما يهدف أيضا إىل توحيد اهليئات و الدوائر احلكومية أو البحث عن معرفة ما

        ؛ و من ناحية أخرى جند أن التكامل األفقي يعرف بأنه تكامل وظائف و خدمات خمتلفة هذا من ناحية

و الفرق بني التكامل العمودي و التكامل األفقي  ،3و مرتبطة ببعضها البعض أو تعمل من نفس قاعدة البيانات

و الثاين يطال  ،تقدم نفس اخلدمات ضمن  قطاع واحدسات يكمن يف كون األول  يطال مستويات خمتلفة من املؤس

و يهدف التكامل األفقي إىل متكن املستخدم من أداء عدة خدمات  ،خمتلفة ملؤسسات من قطاعات خمتلفةوظائف 

        ، الكهرباء و الغاز و املاء، تسديد فواتري اهلاتف: ت واحد مثلتقدمها مؤسسات خمتلفة من موقع واحد و يف وق

  .و من موقع واحدسديد خمتلف الضرائب يف وقت واحد و ت

  :، حيث تتلخص هذه املميزات فيما يلييزات ختتص �ا عن باقي املراحلهذا و تتسم مرحلة التكامل بعدة مم

  ،حتقيق مستوى جيد من الدميقراطية اإللكرتونية - 

هو  بح الدخول إليها يتم من موقع واحدتوحيد الدخول إىل املواقع اإللكرتونية للمؤسسات احلكومية حبيث أص - 

  ،البوابة اإللكرتونية للحكومة

         الحتياجات ذات األولوية للمجتمع ميكن احلصول عليها يف آن واحد لخدمات حكومية إلكرتونية مصنفة وفقا  - 

   ،و من موقع واحد

  ،مستويا�ا حتقيق ترابط بني األجهزة  احلكومية ذات الوظائف املختلفة و عرب خمتلف - 

  ...توحيد اخلدمات احلكومية من حيث إجراءا�ا و مناذجها و استمارا�ا، - 

                                                           
1
Jon .p. Gant , op.cit,p : 46. 

2
  .321: حممود الوادي، بالل حممود الوادي، املرجع السابق، ص 
3
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اتساع دائرة اخلدمات اإللكرتونية املتاحة على اخلط بعدما كان عددها حمدود يف املرحلة السابقة إذ يتم يف هذه  - 

  ،يف اخلطة اإلسرتاتيجية على اخلط املرحلة إتاحة كل اخلدمات احملددة

و اليت ينم  م يف هذه املرحلة البحث عن وسائل جديدة لتقدمي اخلدمات اإللكرتونية كخدمات الرسائل القصريةيت - 

  .استعماهلا عن مرحلة نضج احلكومة اإللكرتونية و هي املرحلة املوالية

دواجية يف إلغاء اإلز  ،توافر وسائل الدفع اإللكرتوين :و من العوامل املساعدة على جناح هذه املرحلة ما يلي

  .توحيد التقنية املستعملة يف تقدمي اخلدمات اإللكرتونية، و توافر بنية حتتية قوية ،توحيدها مية والوظائف احلكو 

  :ما يلي ملرحلة التكامل عديد الفوائد اليت تعود على املستخدم و احلكومة و لعل أمهها

 توفري الوقت و اجلهد و املال: املرحلة متعددة و تتمثل يفالفوائد احملققة للمستخدم يف هذه : بالنسبة للمستخدم - 

ارتفاع مستوى الوعي و الثقافة اإللكرتونية  ،ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى املواطنني ،ألداء عدة خدمات خمتلفة

اإلهتمام  ،اليها�ا إىل املستخدم بدل سعيه إمؤسسسعي احلكومة و  ،على العاملواطنني مما ميكنهم من االنفتاح لدى امل

  .املتزايد للحكومة باملستخدم و قر�ا منه

تحصل عليها من إزالة حاالت التكرار و التضاربات يف مصادر املعلومات امل: تتمثل فيما يلي: بالنسبة للحكومة - 

          كشق مواطن القصور  ،التقليل من الفساد ،شفافية العمل احلكومي ،كسب رضا املستخدمني و ثقتهم  ،1العميل

  .حتقيق عائدات كبرية من اخلدمات اإللكرتونية اليت تصبح ذات تكلفة أقل ،بؤر الفساد و

  :نوجزها فيما يليو  فهي متعددة متطلبات مرحلة التكاملأما 

حتتاج لوجود خرباء وكفاءات  تتطلب مرحلة التكامل تقنيات على درجة عالية من التعقيد و: املتطلبات التقنية - 

   متخصصة و مدربة جيدا الستخدامها و تسيريها، كما تتطلب هذه املرحلة أيضا أمن فعالة و متطورة لضمان محاية 

ديث املستمر للتقنيات املستخدمة ح، هذا إىل جانب  التطوير و التاملواقع اإللكرتونية ىاملتاحة علو سرية البيانات 

  . كنولوجيةمواكبة للتطورات الت

و ضمان  سسات احلكومية على روح اإلبداع و اإلبتكار،ؤ تشجيع موظفي امل: تتمثل يف اليت: املتطلبات اإلدارية - 

وضع أنظمة حوافز و أجور  ،ضمان مواكبتهم و مساير�م للتطورات التكنولوجية التدريب املستمر هلم من أجل

براعة أكثر لتحقيق  لقطاع اخلاص و ضمان أيضا عملها جبدية وإىل ا مناسبة لضمان عدم هجرة األدمغة و الكفاءات

، إلغاء إزدواجية الوظائف و إعادة تصميم اهليكل التنظيمي للحكومة و تبسيطه ،شروعاملاألهداف املنشودة من 

ربط املؤسسات و األجهزة   ،و إجراءات العمل اإلداري وتبسيط العالقات بني الوحدات التنظيمية للدولة تبسيط نظم

  .احلكومية ببعضها عن طريق شبكات إتصال داخلية و خارجية لتسهيل التفاعل البيين و تبادل البيانات بينها

                                                           
1
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دارة و تسيري املرحلة دائما و يف كل مرة جندها تتلخص يف توفري التمويل الالزم و الكايف إل: املتطلبات اإلقتصادية - 

ملناسبة لإلستثمارات الضخمة اليت حتتاجها هذه املرحلة و توفري الفرص لذلك، فضال عن توفري توفري البيئة اإىل جانب 

  .وسائل الدفع اإللكرتوين و تنشيط الصريفة اإللكرتونية و التجارة اإللكرتونية

كافة   مستوى عايل من الوعي السياسي و اإللكرتوين لدى: نوجزها فيما يلي: املتطلبات اإلجتماعية و الثقافية - 

تنشئة األجيال القادمة  ،توفري العدد الكايف و املؤهل من الكفاءات من خرجيي اجلامعات و املعاهد ،املستخدمني

 ،و استخدامات احلاسوب و غريها إلكرتونيا من خالل توفري برامج تعليم تعىن بتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

  .و ذلك بني خمتلف شرائح ا�تمع�ديدات اجلرائم اإللكرتونية  و لكرتونيةنشر الثقافة القانونية املتعلقة باملعامالت اإل

، تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونيةعوائق تعرقل مسار  وهذه املرحلة هي األخرى ال ختلو من وجود حتديات  و

  :و من هذه التحديات جند

عدم التمكن من إلغاء إزدواجية  ،1البياناتعدم توافق صيغة تبادل  :جند أمهها ما يلي: داريةالتحديات اإل - 

ضعف أنظمة  غياب روح اإلبداع و اإلبتكار لدى املوظفني و ،مجود و تعقيد اهلياكل التنظيمية ،الوظائف و اخلدمات

  . هجرة الكفاءات و األدمغة إىل اخلارج و إىل القطاع اخلاص ،و األجور  احلوافز

احلكومية، تعقيد التقنية اليت قد ال جتد التقنيات املستخدمة بني األجهزة اختالف  منهاو  :التقنية التحديات - 

ضعف فاعلية نظم األمن  ،سات احلكومية على مسايرة التطور التكنولوجيعدم قدرة املؤس ،الكفاءات اليت تسريها

  .املستخدمة

غياب واضح ، املستخدمني قصور برامج التكوين و التوعية املسطرة لصاحل: يف تتمثل :التحديات اإلجتماعية - 

، غياب الدعم للشباب الراغبني يف املشاركة يف املسابقات الدولية، و مسابقات تشجع الشباب على اإلبتكار لربامج

ن تكوين إطارات ذات كفاءة عالية املعاهد املتخصصة ع عجز اجلامعات و ،مقاومة أصحاب املصاحل و البريوقراطية

  .شروعاملتسيري يف و املطلوب لأو عجزها عن تكوين العدد الكا

          تتمثل أمهها يف ضعف اإلرادة السياسية يف استكمال تنفيذ املشروع و عدم متابعة التنفيذ: العوائق السياسية - 

  .فضال عن العجز يف حتقيق الدميقراطية اإللكرتونية نتيجة لضعف الوعي السياسي للمستخدمني ،و غياب الرقابة عليه

  .و النشاطات التجارية مثلة يف نقص التمويل و اإلستثماراإلقتصادية متالتحديات  - 

توفري كل ما حتتاجه من متطلبات و تذليل العوائق اليت و يف األخري نشري إىل النجاح يف تنفيذ مرحلة التكامل 

  عن هذه املرحلة؟فماذا ، يهيئ البيئة املناسبة لبدء مرحلة جديدة هي مرحلة نضج احلكومة اإللكرتونية، تواجهها

 مرحلة نضج الحكومة اإللكترونية: الفرع الخامس 
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 لدولة فيما يتعلق بتطوير امليزاتاملستوى الفعلي للتقدم الذي أحرزته ا"يقصد بنضج احلكومة اإللكرتونية 

و يتضح هذا التقدم من خالل الوصول إىل حكومة إلكرتونية بشكل كامل، حبيث  ،1"كومتهاحدة على مواقع و املوج

 و ليس اخلدمة تسعى إىل املستخدمني عرب خمتلف وسائل اإلتصال لتقدمي اليت هياحلكومية  املؤسساتتصبح 

  .2العكس، و يصبح األداء رقمي مئة باملئة

  

  :3النضج عدة عوامل نذكر منهاو يساهم يف وصول مشروع احلكومة اإللكرتونية إىل مرحلة 

و هو أهم عامل تقوم عليه خمتلف املشاريع، حيث حيتاج مشروع احلكومة اإللكرتونية : نوعية رأس املال البشري - 

 لتحقيق النضج إىل إطارات و كفاءات متخصصة و إطارات أخرى على درجة عالية من الوعي و ذات تدريب جيد

  ،و كذلك ذات مستوى دراسي مناسب

  ،توفري البيئة القانونية املناسبة - 

  ،التحتية التقنيةة ينتوفري الب - 

يف حتسني نوعية رأس املال البشري العامل على حتقيق مشروع احلكومة  هذه هلا تأثري و: وارد املاليةتوفر امل - 

على استخدام اإلبتكارات  مة و حتفيز القدرةئاإللكرتونية، كما هلا دور كبري يف توفري البنية التحتية املناسبة و املال

  ،التكنولوجية لتوليد التغيري اإلجتماعي و التقدم بني الدول

ارتفاع  حيث إن  ابا على نضج احلكومة اإللكرتونيةارتفاع مستويات الشفافية مقابل اخنفاض حدة الفساد يؤثر إجي - 

مستوى الشفافية يف العمليات احلكومية يقود إىل اختاذ خطط احلكومة اإللكرتونية ذات مستويات يتم فيها تشجيع 

  ،بيةاملشاركة الشع

  .سيادة القانون و الكفاءة احلكومية عامالن آخران يؤثران على نضج احلكومة اإللكرتونية - 

  :خصائص و مميزات نوجزها يف املميزات التالية ةدو من ناحية أخرى، جند أن مرحلة النضج تتميز بع

  ،ل للحكومة إىل الشكل اإللكرتوين لتصبح ذات وجود و أداء افرتاضيحتول كام - 

حتقيق قرب احلكومة من العميل و ذها�ا إليه بدل ذهابه إىل مؤسسا�ا، و لعل أبرز مثال توضيحي لذلك الرسائل  - 

 ،..مبواعيد جتديد الرخص، أو تسديد الفواتري،القصرية اليت تصل املستخدم لتذكريه 

التعاون يف صنع : تصنيف منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية و هيلى درجات املشاركة الشعبية حسب حتقيق أع - 

، القرار جنبا إىل جنب مع احلكومة رات حيث يساهم املستخدمون يف هذه املرحلة بفعالية يف عمليات صنعاالقر 

                                                           
1
Princely Ifinedo , Mohini Singh, Determinants of eGovernment Maturity in the Transition Economies of Central 

and Eastern Europe, Electronic Journal of e-Government Volume 9 Issue 2, Academic Publishing International Ltd, 
2011, p : 168. 
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و تكون  ،، و �ذا تتحقق الدميقراطية اإللكرتونية اليت تطمح إليها احلكومة1ارات املستخدم ملزمةحبيث تصبح قر 

       ؛ ..،إللكرتوين، خدمة الرسائل القصريةاملنتديات اإللكرتونية، الربيد اكاملشاركة الشعبية متاحة عرب خمتلف التقنيات  

هلم القدرة على اختاذ قرارات  كونتامليزانية حيث  يف إعداد املشاركة و من أمثلة مشاركة املستخدمني يف صنع القرارات

 ،2..املستوى، فاق العام، وضع سياسة رفيعةنبشأن اإل

وحدة املنفذ خلدمات احلكومة اإللكرتونية و هو البوابة اإللكرتونية للحكومة اليت من خالهلا يتم الدخول إىل كافة  - 

  ،مةاملواقع اإللكرتونية ملؤسسات احلكو 

  :املواقع اإللكرتونية و اليت نذكر منها ري اخلدمات اإللكرتونية إىل جانبيف توف ةستغلتعدد الوسائل التكنولوجية امل - 

، تتسم بعدة إلنرتنت مع وظائف و ميزات خمتلفةو هي خدمات على شبكة ا: 3مواقع الشبكات اإلجتماعية -

الوصول  على وجه اخلصوص عرب اهلواتف الذكية و التحديث  ، سهولةسهولة اإلستخدام كقناة إتصال: هاميزات أمه

إتصال  و الفيسبوك منها إلقامة قنوات) التغريد(هذه املواقع خاصة خدمة التويرت و قد استغلت احلكومات  ،الفوري

 :او ذلك ملا تتمتع به هذه املواقع من مزايا ختدم احلكومة و اليت منه) املستخدمني(جديدة مع أصحاب املصلحة 

القدرة على  ،احلصول على فهم أكرب للرأي العام، زيادة الشفافية، سهولة التواصل و تقدمي املعلومات احلكومية

 .التحديث الفوري للمحتوى يف كثري من األحيان يف الوقت احلقيقي

     على أساس اخلدمة، SMSصنفت خدمات احلكومة اإللكرتونية عرب  :)SMS(خدمات الرسائل القصيرة  -

 : 4و تعقيد النظام يف منوذج من ستة مستويات إىل

تتاح للمواطنني إلرسال التقارير، الشكاوى أو تقدمي إقرتاحات SMS هي قناة : خدمات اإلستماع -

 .و هي خدمات تأيت يف املرتبة الثالثة من حيث كثرة اإلستخدام و اإلنتشار للحكومة

القصرية يف اجتاه من واحد من احلكومة  و هي خدمات بث الرسائل: خدمات اإلعالم و اإلشعار -

ل، و من مميزات هذه اخلدمات ، تغيريات اجلداول الزمنية حلافالت النقحتذيرات الطقس: و مثاهلا اطنني،للمو 

 .سهلة اإلستخدام، إمكانية إلغاء اإلشرتاك من اخلدمة و جمانية أكثر شعبية : أ�ا

سحب معلومات حمددة عن طريق طلب عرب  للمستخدمنيتتيح هذه اخلدمات : اتخدمات سحب املعلوم -

SMS ،و هي ثاين خدمة SMS من حيث اإلنتشار. 

التصويت ، SMS دفع رسوم وقوف السيارات عرب: مثاهلاو ، هي أقل شعبية: خدمات التعامالت -

 ...،SMSعرب

                                                           
1Jon .p. Gant , op.cit, p : 46. 
2
Karin Govelin and other, Open government : beyind static measures, nvolve of OCED, july 2009 , p : 14. Web 

site :www.oecd.org. 
3 Abdulrahman Alasem, e-Government on Twitter: The Use of Twitter by the Saudi Authorities, The Electronic 

Journal of e-Government, Volume 13, Issue 1  , Academic Conferences PIL , 2015, p p : 67-68. 

4 Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin , Factors Influencing Citizen Adoption of SMS-Based e-Government 
Services, Electronic Journal of e-Government, Volume 8, Issue 1 , Academic Conferences Ltd , 2010, p : 55. 
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 .خدمات اإلتصاالت -

 .SMSو هو آخر مستوى خلدمات : التكامل -

 :1جند من طرف املستخدمنيSMS دمات اإللكرتونية عرب اخلقبول  انتشار ومن العوامل املسامهة يف  و

، واسعة النطاق يف التغطية بساطة و سهولة اإلستخدام: ثلة يفو املتم SMSاملزايا اليت تتمتع �ا الرسائل القصرية  - 

إليها خدمات  ليت مل تصلحبيث ميكن أن تصل املستخدمني يف أي مكان و يف أي وقت مبا يف ذلك املناطق ا

  ،، أ�ا تدعم اللغة األم للمستخدمنياإلعتماد عليها يف إيصال الرسالة، إخنفاض التكلفة و ميكن اإلنرتنت

 ،توفر البنية التحتية و اخنفاض تكلفتها - 

 ،سهولة تذكر أرقام اخلدمات - 

 ،حبيث جيب أن يكون الرد على رسالة املستخدم بسرعة: سرعة اإلستجابة - 

حبيث يستطيع املستخدم احلصول على  SMSتلبية إحتياجات املستخدمني عن طريق اخلدمات اإللكرتونية عرب  - 

 ،ما يريده و يف أي وقت يريد

لذلك  حلكومة ال تويل إهتماما لرسائلهمن أن او إذ أن كثري من املستخدمني يعتقد: الثقة يف تقنية الرسائل القصرية - 

يتم الرد على رسائل املستخدمني لبناء ثقتهم يف هذه اخلدمات، كذلك عنصر آخر مهم يف بناء ثقتهم يف  أنجيب 

       تشكل خطرا على خصوصيتهم  آمن و ال SMSهذه اخلدمات و هو األمن حبيث جيب أن يكون استخدام قناة 

 ،طر املرتبطة باملعامالت اإللكرتونيةو على أمواهلم حبيث اليتعرضون ملشاكل مالية و ال لإلحتيال و ال للمخا

تاحة عرب الرسائل القصرية حمدثة، ذات صلة املاملعلومات حبيث يشرتط أن تكون : جودة و موثوقية املعلومات - 

 ،، دقيقة يف تفاصيلها و ذات قيمةباحتياجات املواطنني، واضحة

الشبكات التغطية اجليدة و اإلتصال اجليد حىت يثق حبيث جيب أن توفر هذه : املوثوقية يف شبكة اهلاتف النقال - 

 ،SMS املستخدمون �ا و خبدمات

 ،للحصول عليها SMSاإلعالن و الرتويج اجليد للخدمات و كيفية استخدام  - 

املستخدمون خيشون من أن إرسال الشكاوى أو اإلقرتاحات سيسبب هلم مشاكل  حيث إن: الثقة يف احلكومة - 

 .اختاذ التدابري لبناء ثقة املستخدم فيها إجياد احللول وحلول من احلكومة، لذلك جيب  بدال من احلصول على

عنصر آخر إىل أن العوامل السابقة الذكر تؤثر على قبول أو رفض املستخدم اخلوض يف نشري فقط قبل 

 .خلدمات احلكومة اإللكرتونية عرب الرسائل القصرية و بالتايل التأثري  على انتشارها

  :2حىت حتقق النجاح املنشود ما يلي SMS عربدمات املقدمة اخلإىل جانب  العوامل السابقة يشرتط يف 

  ،أن تكون طريقة اإلستفادة من اخلدمة بسيطة و واضحة اإلجراءات - 

 ،أن تكون أرقام اخلدمة سهلة احلفظ و التذكر - 

                                                           
1
Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin ,Ibid, p : 56. 

2
Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin , op.cit, pp : 62-64. 
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 ،املألأن تكون بيانات التسجيل يف هذه اخلدمات البسيطة و سهلة  - 

 ،ى هذا النوع من اخلدماتلشجع املستخدمني على اإلقبال عي مماأن تكون هناك خيارات إللغاء اإلشرتاك  - 

 ،أن تليب احتياجات املستخدمني - 

دم أن رسالته قد وردت و متت خأن يكون هناك مقابل أو دليل على استالم الرسالة و قراء�ا و ذلك ليعلم املست - 

 ،املسؤول املعين مما يؤدي إىل زيادة ثقة املستخدمني �ذا النوع من اخلدمات طرف قراء�ا من

لتكون الرسائل يف خدمات اإلعالم شخصية يفضل أن يضاف اسم العميل إىل كل رسالة و هذا يسمح بتحسني  - 

 ،العالقة بني احلكومة و املستخدم

 ،اسب و مرضالرسائل القصرية من قبل احلكومة بشكل من ىأن يكون الرد عل - 

و األدلة  الكتيبات: و كيفية إلغاء اإلشرتاك عن طريق ،و إجراءا�ا SMSومات عن اخلدمة عربلتوفري مع- 

املتوفرة على نظام الرسائل القصرية حبيث يطلب املستخدم " املساعدة"اإلسرتشادية، على شبكة اإلنرتنت، ميزة 

 ،..،SMSعرب " مساعدة"كلمة دام اخلدمة عن طريق إرسال  املساعدة حول كيفية استخ

  ،املستخدمني يف رسالة قصرية واحدةمن قبل  أن يرسل طلب املعلومات- 

 .أن تكون املعلومات اليت حيصل عليها املستخدم موجزة، واضحة و سهلة الفهم - 

فضال على الشروط السابقة جند أنه جيب على احلكومة إختاذ تدابري لتفادي مقاومة املستخدمني هلذه اخلدمات  

 :تتلخص هذه التدابري فيما يلي حيثو زيادة استخدامها من قبلهم، 

تليب احتياجات املستخدمني و ذلك عن طريق إجراء مسح أويل قبل  SMSالتأكد من أن اخلدمات املتاحة عرب- 

  ،تصميم اخلدمة و هذا يساعد على إدراك فائدة هذه اخلدمات

، و هذا يساعد ائل القصرية الواردةإعداد احلكومة لنظام الرد التلقائي و تعيني جمموعة من املوظفني إلدارة الرس- 

 ،ون عرب الرسائل القصريةإجناح خدمات اإلستماع اليت تك خاصة على

و هذا  إعداد نظام سهل و موثوق للتحقق من كل معاملة، اخلصوصية وتخدام أسلوب التشفري و نشر بيان اس- 

 ،ا�م و األمن على أمواهلماملستخدمني يف أمن و خصوصية بيانلزيادة ثقة 

 ،وسائل اإلعالم عربذلك عن طريق احلمالت اإلعالنية و SMSاجلمهور على املعلومات اليت ختص خدمات  عالطإ- 

 .او تقدميه هاو ذلك عند تصميم SMS معاجلة احلكومة للتصورات حول اخلدمات اإللكرتونية املقدمة عرب - 

 :و يف سياق مواصلة عرض مميزات مرحلة نضج احلكومة اإللكرتونية فإن ميزات أخرى متيزها تتمثل يف

       نحسب منظمة التعاو  احلكومة املفتوحة اليت تعرفبأو ما يعرف  املرحلة كذلك باالنفتاحمتيز احلكومة يف هذه  - 

           و املعلومات احلكومية الشفافية يف اإلجراءات احلكومية، إمكانية الوصول إىل اخلدمات"و التنمية اإلقتصادية بأ�ا 
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و بالنظر إىل الركائز الثالثة املكونة للحكومة  ؛1"اجاتو استجابة احلكومة لألفكار اجلديدة و املطالب و اإلحتي

 :دها تتحقق يف مرحلة نضج احلكومة اإللكرتونية و ذلك كالتايلاملفتوحة و املذكورة يف التعريف جن

على  ةتاحلى كافة اإلجراءات احلكومية املاطالع املستخدمني ع عربتتحقق  :شفافية اإلجراءات احلكومية -

 ،اخلط

       هذه تتحقق من خالل البوابة اإللكرتونية للحكومة: ىل اخلدمات و املعلومات احلكوميةالوصول إإمكانية  -

 ،و خمتلف القنوات اليت تستخدمها احلكومة هلذا الغرض

املشاركة اإللكرتونية يف عن طريق و اليت تتحقق : اإلحتياجات املطالب و واجلديدة  لألفكار احلكومة إستجابة -

بيل لتحقيق سثاين  ،املسامهة يف صنع القراراتبطرح و مناقشة السياسات اهلامة و اليت تسمح للمستخدمني 

توافر قنوات عرب البوابة  ا�الس املنتخبة، هذا إىل جانب دوراتاملشاركة يف  هواإلستجابة احلكومية 

و سرب اآلراء الذي ميكن احلكومة من معرفة احتياجات و اإلقرتاحات  اإللكرتونية لطرح اإلنشغاالت

  ،املستخدمني و مطالبهم و تلبيتها

  .متيز احلكومة يف هذه املرحلة بدرجة من الذكاء حبيث تستخدم فيها أجهزة  و وسائل ذكية - 

باإلضافة إىل ما سبق جند أن الوصول إىل حكومة مفتوحة يتطلب وجود بيانات حكومية مفتوحة تفرضها 

  و توزيعها  ضرورة مشاركة املستخدمني يف صنع القرارات إذ جيب أن تتوفر هلم املعلومات الكافية إلعادة استخدامها

   املعلومات و البيانات املتاح للجميع الوصول إليها، إعادة استخدامها: " و حتليلها، و تعرف البيانات املفتوحة بأ�ا

  ،و لفتح البيانات البيانات احلكومية يتطلب توفر قوانني حلماية اخلصوصيةو فتح  ،2"و إعادة توزيعها دون أي قيود

و من  ،و البيانات املفتوحة موازية لبوابتها اإللكرتونية كما أن بعض الدول خصصت بوابات إلكرتونية للمعلومات

  ...،3نات النقل، بيا، البيانات اجلغرافيةالربملانيةالقوانني، بيانات امليزانية، السجالت : أمثلتها جند

  :من أبرزها جندمتطلبات إىل توفر عدة  مرحلة نضج احلكومة اإللكرتونيةحتتاج 

تستلزم هذه املرحلة توافر العديد من القوانني خاصة ما تعلق منها بفتح البيانات و محاية : املتطلبات القانونية - 

  .معلومات القطاع العام و غريها من القواننياملعلومات الشخصية و احلق يف الوصول إىل املعلومة و استخدام 

  ..و املتمثلة يف التمويل الكايف و فتح جمال اإلستثمار، : املتطلبات اإلقتصادية - 

  .فيها املناطق النائية نية التحتية التقنية الالزمة يف كافة أرجاء الدولة مباحيث جيب أن تتوفر الب: املتطلبات التقنية - 

، غياب املقاومة خاصة من املسؤولني خبرية و ذات كفاءة عالية و طموحةوجود يد عاملة : املتطلبات اإلدارية - 

  .الفاسدين هي أهم متطلبات مرحلة نضج احلكومة اإللكرتونية

                                                           
1
Karin Govelin and other,op.cit, p : 08. 

2
Departement of Economic and Social Affaires, Division for public administration and management, guidelines on 

open governmment datafor citizen engagement, United Nations , NewYork, 2013 , p : 06. 
3Departement of Economic and Social Affaires, Ibid, pp : 15-16. 
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  .و املتمثلة يف الدعم السياسي و اإلرادة السياسية اجلادة إلجناح املرحلة، وغريها من املتطلبات: املتطلبات السياسية - 

و جيب أن  ،ة جيب أن يتدرج عرب مراحل خمتلفةهذا املطلب خنلص إىل أن تنفيذ احلكومة اإللكرتونييف آخر 

تتوفر لكل منها متطلبا�ا و حتليل حتديا�ا و عوائقها اخلاصة �ا بدءا من مرحلة النشر و الرتويج وصوال إىل مرحلة 

        ا أنه رغم أنه لكل من هذه املراحل املعوقات لكن الحظن ،النضج و مرورا مبرحلة التفاعل، التعامل و التكامل

هذه  ،و التحديات اخلاصة �ا إال أن هناك عوائق عامة و مشرتكة جندها تعرقل تنفيذ املشروع عرب خمتلف املراحل

  ، ففيم تتمثل ؟لعوائق سندرسها يف املطلب الثاينا

  

  

  العوائق العامة للتنفيذ :المطلب الثاني

 أن تتوافر له العوامل املناسبة و املالئمة لتنفيذه، و مشروع احلكومة اإللكرتونية من بني إن أي مشروع البد

  :1عديد املشاريع حيتاج هو اآلخر لتوافر عدة عوامل لنجاحه و  اليت نذكر منها

ية التحتية ، مدى توافر البنحداثتها و مدى مواكبتها للتطوراتمبعىن نوعية التكنولوجيا املستخدمة و : التكنولوجيا- 

  ،التقنية و مدى متكن موظفي احلكومة منها

قوة إقتصاد الدولة تلعب دورا هاما يف جناح تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية خاصة و أن ارتفاع قيمة : اإلقتصاد- 

 ل يف توفريالعملة الوطنية يزيد من فرص احلصول على تكنولوجيا متطورة و بناء بنية حتتية متكاملة دون أي مشك

كما أن توفر التمويل املايل يؤدي إىل تغطية كافة الربامج و املشاريع املسطرة ضمن خطة عمل   ،األموال الالزمة لذلك

 ،احلكومة اإللكرتونية بالشكل الكايف و الالزم

حبيث جيب إعادة تصميم اهلياكل التنظيمية للمؤسسات : التكييف التنظيمي للمؤسسات احلكومية مع التكنولوجيا - 

       احلكومية و تكييفها مع مبادرة احلكومة اإللكرتونية لتتناسب مع النظام مبعىن أنه جيب تكييف اهليكل التنظيمي

 ،و التسلسل اهلرمي وفقا ألنظمة العمل اجلديدة اليت تنطوي على التكنولوجيا

إللكرتونية عن طريق تغيري حبيث جيب تكييف املؤسسات احلكومية مع نظام احلكومة ا: تغيري الثقافة التنظيمية- 

املعتقدات و األعراف التقليدية إىل النماذج احلديثة من أسلوب القيادة و تشجيع التزام موظفي احلكومة على 

 ،اإلستمرار يف احلكومة اإللكرتونية

 ،وضوح إسرتاتيجية و رؤية احلكومة اإللكرتونية- 

                                                           
1
Nurdin Nurdin1, and other, Organizational Adaptation to Sustain Information Technology: The Case of E-

Government in Developing Countries, Electronic Journal of e-Government ,Volume 10, Issue 1, Academic 
Publishing International Ltd , 2012, p : 79. 
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 ،حتسني مهارات املوظفني- 

 ات التسلسل اهلرمي أي من أعلى مستوى إىل أدىن مستوى يف التسلسل اهلرمي يفجميع مستويمنإشراك املوظفني - 

تنفيذ احلكومة اإللكرتونية منذ املراحل األوىل للمشروع ألن املشاركة املتدنية هلم خاصة العاملني منهم يف املستويات 

 .الدنيا تؤثر على استعدادهم لتبين املشروع و إجناحه

و غياب الدراسة اجليدة هلا جيعل من املشروع يواجه عدة حتديات و عوائق تظهر امل لكن غياب هذه العو 

       عطيات كل مرحلةملخالل تنفيذه، و قد الحظنا خالل املطلب األول أن لكل مرحلة عوائق خاصة �ا تظهر وفقا 

و ختتلف وفقا خلصوصيا�ا، إال أن هناك عوائق عامة جندها ترافق املشروع منذ بداية تنفيذه إىل غاية تسليمه هذا إن  

و قد قسمنا هذه العوائق إىل عوائق خمتلفة اجلوانب لدراستها يف الفرع األول و أفردنا  الفرع الثاين  ؛كتب له النجاح

ان علينا ، كما أن عائق الفساد هو حمور دراستنا لذلك كعلى املشروع كونه العائق األخطر  لدراسة عائق الفساد

  .دراسته بشيء من التفصيل

  العوائق المختلفة للتنفيذ :الفرع األول

متعددة هناك العديد من العوائق اليت تعرتض تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية و تعرقل جناحه، هذه العوائق 

  :او سنحاول يف هذا الفرع تفصيله.، السياسية و القانونيةتماعية، التقنية، اإلداريةاإلج، اجلوانب فمنها اإلقتصادية

  العوائق اإلقتصادية  -أوال

  :ترتبط هذه العوائق باجلانب  املايل و اقتصاد الدولة و هي تتلخص فيما يلي

شاء البنية التحتية األساسية حيث إن  عدم توافر اإلعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ برامج احلكومة اإللكرتونية من  - 

، كما أن تنفيذ هذه الربامج ميتد عتماد إمجايل خمصص ألغراض متعددةإ منالتقنية و خاصة إذا كان التمويل يتم

  .1ألكثر من سنة مالية مما يتطلب موازنات طويلة األجل تتعارض مع مبدأ سنوية املوازنة

  .نامية و ضعف قيمة العملة الصعبةضعف اإلقتصاد الوطين خاصة يف الدول ال - 

ة بأسعار النفط املتقلبة و هذا خيلف حتديات على مشروع احلكومة اإللكرتونيتباط اإلقتصاد يف الدول النفطية إر  - 

، هذه التحديات قد تكون مباشرة أو غري مباشرة، فبالنسبة للتحديات املباشرة خاصة يف ظل اخنفاض أسعار النفط

 :النفط على مشروع احلكومة اإللكرتونية جنده يتمثل يف التحديات اآلتية الذكرالخنفاض أسعار 

نقص متويل برامج احلكومة اإللكرتونية مما يؤدي إىل إبطاء تنفيذ بعضها و إلغاء تنفيذ البعض اآلخر و هذا  -

 .ينعكس على املدة احملددة للمشروع حبيث تزيد عن املطلوب و تزيد معها التكاليف

                                                           
1
  .76: إميان عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص 
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اخنفاض مستوى االستثمار خاصة فيما يتعلق بتوفري البنية التحتية و االكتفاء باسترياد تكنولوجيات أقل جودة  -

 .يف الدول الرائدة فيهذا ا�ال شروع ليضاهي و يواكب غريه من نظرائهاملو حداثة من تلك اليت حيتاجها 

 .عن مشاريع و استثمارات منخفضة الكلفة توفري بيئة مالئمة للفساد نتيجة الخنفاض االستثمارات و البحث -

هذا  رداءة التكنولوجيا املستخدمة و املعتمدة يف املشروع و بالتايل رداءة اخلدمات احلكومية املقدمة إلكرتونيا و -

 .الصورة السلبية املرتسخة لديه عن حكومته تعزيز ينجر عنه تعزيز عدم ثقة املستخدم و

 :اخنفاض أسعار النفط فهي تتلخص يفرة النامجة عن أما بالنسبة للتحديات غري املباش

هواتف  ،اخنفاض مستوى الدخل الفردي مما يؤثر على قدرة املواطنني على اقتناء التكنولوجيا احلديثة من حواسيب - 

كما يؤثر على قدر�م على استخدام و االستفادة من شبكة اإلنرتنت، و هذا يؤثر بدوره على قدرة   و غريها،ذكية 

  .املستخدمني على التفاعل مع اخلدمات اإللكرتونية، فضال عن مسامهته يف تعميق األمية اإللكرتونية لدى املواطنني

  ت يف وضع مناذج ناجحة للحكومة اإللكرتونية خاصة تلك اليت سامه على االستعانة باخلربة األجنبية عدم القدرة - 

االكتفاء باخلربة احمللية اليت ال متتلك التجربة الكافية يف هذا ا�ال و ينقصها الكثري  و اليت تتميز  بالتكلفة الباهضة، و

 .مقارنة مع نظري�ا األجنبية

      ية حول مشروع احلكومة اإللكرتونية،اخنفاض أو تقليص برامج التدريب املخصصة للعاملني باملؤسسات احلكوم - 

 .و هذا عامل جد مؤثر على جناح املشروع  كون العنصر البشري له دور بالغ األمهية يف ذلك

 : عدة حلول و تدابري تتخذ يف هذا الشأن نذكر منهاديات ميكن التغلب عليها من خالل لكن هذه التح

خبدمات إلكرتونية تسمح بتمويل ذايت للمشروع منها على سبيل  البدء عند تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية - 

ات اإلعالن عرب صفحات احلكومة اإللكرتونية لقاء رسوم عالية، استخدام  أجهزة  احلاسوب لرصد املخالف: املثال

  ...،1و مجع الرسوم و الغرامات املرتتبة عنها مثلما هو معمول به يف اهلند املرورية على الطرقات السريعة

تنفيذ مشاريع متهيدية قليلة الكلفة للحكومة اإللكرتونية على مستوى مؤسسة واحدة  كمؤسسة األمن يف والية  - 

و حتدياته  الوقوف على أهم متطلباته خبدمات إلكرتونية بسيطة للتأكد من الكلفة احلقيقية للمشروع كله، و واحدة و

 .عريف مجهور املستخدمني  باملشروعو لت

أو مشروع  مدى استعداد املواطنني لتبين املشروع و مدى وعيهم بأمهيته قبل اإلقدام على تنفيذ أي برنامجقياس  - 

 .مكلف من مشاريع احلكومة اإللكرتونية عن طريق سرب اآلراء و غريها

 .اخلاص العام و نيإسناد تنفيذ بعض مشاريع احلكومة اإللكرتونية إىل القطاع اخلاص يف إطار الشراكة بني القطاع - 

اللجوء إىل طلب الدعم من اهليئات الدولية اليت تدعم مشاريع احلكومة اإللكرتونية خاصة يف الدول النامية مثل  - 

، و هذا كآخر احللول ألن هذا احلل يعين خضوع الدولة لشروط قسرية تفرضها دوق النقد الدويل و البنك الدويلصن

  .ديونيةهذه اهليئات و تدخلها يف متاهات امل
                                                           

1
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 العوائق اإلجتماعية -ثانيا

        كبري هي األخرى على تنفيذ املشروعهلا تأثري   ،تشر يف الدول الناميةهذه العوائق اليت غالبا ما جندها تن 

  :و نوجز أمهها يف العوائق التالية

احلاالت اجلسدية للمواطنني أي اإلعاقة عندما ال يتم مراعاة هذه الفئات من ا�تمع عند تصميم اخلدمات - 

اإللكرتونية فإن هذا يعين �ميش فئة معتربة من املستخدمني و يعين كذلك عدم وصول اخلدمات اإللكرتونية إىل كل 

املنشودة من احلكومة و بالتايل قد ال حتقق األهداف  املستخدمني و هذا يزيد الفئات املهمشة يف ا�تمع �ميشا

، و من أجل جتاوز هذا العائق جيب استعمال التكنولوجيا املساعدة على املواقع اإللكرتونية احلكومية اإللكرتونية

  .لتسمح هلذه الفئة بالتعامل اإللكرتوين

  .1و هو ما أثبتته عديد الدراساتالعمر و اجلنس عامالن مهمان يف جناح تنفيذ احلكومة اإللكرتونية  - 

، مما املواطننياخنفاض مستوى حمو األمية مبا فيها األمية احلاسوبية و غياب الوعي الثقايف و التكنولوجي لدى  - 

هذا  و ،إللكرتوينيؤدي إىل اخنفاض نسبة مستخدمي أجهزة  احلاسب و يقلل من قدرات املواطنني على التعامل ا

  .2ن خالل برامج تدريب على تكنولوجيا املعلومات كافية و مكثفة لتخطيهالعائق جيب معاجلته م

  .3تفضيل املواطنني لإلختالط و إجراء العمل املهم شخصيا بدال من استخدام اإلنرتنت - 

، إذ جيب أن ليت يتكلم مواطنوها بلغات متعددةحبيث جيب مراعاة تعدد اللغات يف ا�تمعات ا 4العوائق اللغوية - 

   .املوقع اإللكرتوين للحكومة بلغتني أو أكثر لضمان وصول أغلب فئات ا�تمع للخدمات احلكومية اإللكرتونيةيتوفر 

       هذا العائق يؤثر على تنفيذ احلكومة اإللكرتونية من حيث عدم قدرة املواطنني على إقتناء التكنولوجيا: الفقر - 

  .ة لذلك كاألكشاك اإللكرتونية أو مقاهي اإلنرتنتأو حىت استعماهلا يف األماكن اليت ختصصها الدول

  .اإللكرتونيةخلدمات باعدم التفاؤل للدى املستخدمني عن األداء احلكومي ما يدفعهم  خةسرت الصورة السلبية امل - 

  العوائق التقنية-ثالثا

  :يلي ، و جند أن أمهها تتلخص فيماالتحتية التقنية و ما يتعلق �ا ترتبط هذه العوائق بالبنية

         املعلومات تبادل  التجارة و الصريفة اإللكرتونية والغياب الواضح للمواقع اإللكرتونية املتخصصة يف تنشيط  - 

  ،البيانات و أساليب اسرتجاعها و

         التفاوت يف تطوير البنية التحتية بني املناطق احلضرية و الريفية و ما يرتبط �ا من ضعف يف شبكة اهلاتف - 

  ، ..و اإلنقطاع املتكرر فيه 5اخنفاض شدة التيار الكهربائي و

                                                           
1
Janet Kaaya, Implementing e-Government Services in East Africa:Assessing Status through Content Analysis of 

Government Websites , Electronic Journal of e-Government,Volume 2, Issue 1, 2004 , p : 42. 
2
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3
Jon .p. Gant , op.cit,p : 12. 
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5
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  ،1ارتفاع تكاليف استخدام اإلنرتنت يف العديد من البلدان بالنسبة ملعظم املستخدمني - 

  ،عدم توحيد نظم املعلومات و التقنية املستخدمة يف املؤسسات العمومية - 

  ،املعرفة يف تنفيذ احلكومة اإللكرتونيةالنقص الواضح يف مهارات تقنية املعلومات و  - 

   ،2التفاوت يف اجلودة التكنولوجية بني الدول املتقدمة و الدول النامية - 

و الربامج املصممة يف العامل املتقدم أو نقلها إليها يف إطار برامج نقل  احلديثةتكنولوجيا لاسترياد دول العامل الثالث ل - 

  ،اة الفجوة الرقمية بني العاملني و ال البيئة احمللية اليت ستستخدم فيهاو تطبيقها دون مراع 3التكنولوجيا

  ،املخاوف املتعلقة بأمن و خصوصية و سرية البيانات - 

غياب التحديث يف التقنية مما جيعل التقنيات املستخدمة يف احلكومة اإللكرتونية تتقادم مبرور الزمن خاصة و أن  - 

  ،يف تكنولوجيا املعلومات لذا جيب مواكبة هذا التطورهناك تطور مستمر سريع و متسارع 

الالزمة يف التقنيات الدقيقة، إىل جانب  تعارض اإلعتماد على التقنيات املعلوماتية مع حفظ  اخلربة اإلفتقار إىل - 

  .4األمن املعلومايت

  العوائق السياسية -رابعا

، حيث تؤثر جناح مشروع احلكومة اإللكرتونية هناك عوائق و حتديات سياسية متعددة تؤثر بشكل خطري على

  :تكمن فيما يلي هالعل أبرز  و غريها؛ وغياب التمويل  ومن خالل انعدام الدعم الالزم و املتابعة الالزمة لسريه  عليه

  ،تبين مشروع احلكومة اإللكرتونية على رأس هذه العوائق جند غياب اإلرادة السياسية لدعم و - 

انعدام  خاصة يف دول العامل الثالث نتيجة لإلضطرابات املدنية و اإلنقالبات العسكرية وهشاشة احلكومات  - 

   ،5اإلستقرار السياسي و هذا يؤثر على اإلستقرار يف ختطيط تطوير املوارد الالزمة لدعم احلكومة اإللكرتونية

�ديدا  اإللكرتونية أل�م يرون يف ذلك تالمقاومة املسؤولني احلكوميني لنظام احلكومة اإللكرتونية و لفكرة املعام - 

  ،6لقوة مواقفهم و قدر�م على البقاء

  ،7التغيريات الوزارية اليت تؤدي إىل فشل املشروع إذا كان الوزير اجلديد ليس داعما لألفكار اليت نفذها سلفه - 

  .يؤثر على جودة التخطيط و التنفيذو هذا  8الضغوط السياسية إلظهار نتائج سريعة - 

                                                           
1 Darren Mundy, Bandi Musa, Towards a Framework for eGovernment Development in Nigeria, Electronic Journal 
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  العوائق التشريعية -امساخ

، إذ أن هذا احلكومة اإللكرتونية اليت تقف عقبة أمام جتسيد مشروع تعترب العوائق التشريعية من بني أهم العوائق

      السلكية و الالسلكية  اإلتصاالت تنظيم خدمة الربيد و تبدأ ب املشروع يتطلب مرافقة تشريعية منذ مراحله األوىل 

باملشروع و تشكيلها و صالحيا�ا و سري تعيني اهليئة املكلفة  تنظيم ، مثاإلنرتنت و خمتلف الشبكاتو تنظيم خدمة 

يف اخلدمات  عملها، مث تأيت بعد ذلك القوانني املتعلقة بالتخلص من الشكل الورقي و استغالل تكنولوجيا املعلومات

  .املقدمة للمواطنني

و تلك املتعلقة  اإلتصاالتاليت تنقل عرب الشبكات و وسائل البيانات حبماية فضال عن تنظيم القواعد املتعلقة 

باخلدمات تنظيم القواعد املتعلقة  ،ة يف ظل رقمنة اإلدارات العموميةحتديد قواعد الوظيفة العام، رية املعلوماتحب

، التوقيع اإللكرتوين اإللكرتونية،النماذج و اإلستمارات  اإللكرتونية، و العقود ، احملرراتيف جمال اإلدارة اإللكرتونية

  ....محاية املستهلك اإللكرتوين، و الدفع اإللكرتوين، املنظمة للتجارة اإللكرتونية القواعد

القانوين  مع نظام احلكومة اإللكرتونية نتيجة لعدم تناسب اإلطار ةو املتوافق ةغياب البيئة التشريعية املالئملكن 

 عنها و اليت سبق ذكر أمثلة إطار احلكومة التقليدية و نقص أو غياب قوانني اإلنرتنتو التشريعي املعمول به يف 

  .احلكومة اإللكرتونية اليت تواجه مشروع أهم العوائق التشريعية ثلمي إضافة إىل غموض و تناقض تلك املوجودة ،أعاله

  العوائق اإلدارية - سادسا

تنقسم إىل  هي ، وتنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونيةالعديد من العوائق اإلدارية اليت تعرقل مسار  كهنا

  :جمموعتني مها

  :و تشمل هذه العوائق التالية: العوائق التنظيمية و اإلجرائية-أ

و بالشكل  تقليدياإلزدواجية يف تقدمي اخلدمات احلكومية طيلة مراحل تنفيذ املشروع مبعىن أ�ا تقدم بالشكل ال - 

اإللكرتوين رغم عدم إنكار فعالية هذا اخليار يف املراحل األوىل من التنفيذ كونه مينح للمستخدمني  الوقت ليألفوا 

و من أجل القضاء على هذه اإلزدواجية جيب إتاحة  ،م التخلي فيما بعد عن هذا اخليارالنظام اجلديد لكن يت

  .اخلدمات املعنية إلكرتونيا بشكل تام دون توفري إمكانية ألدائها يدويا

تنفيذ يف الواقع كومة اإللكرتونية و بني آليات الوجود فجوة كبرية بني اإلسرتاتيجيات الطموحة املوضوعة ملشروع احل - 

مبزايا احلكومة اإللكرتونية و عدم مراعاة التعقيد يف العالقات بني الوحدات التنظيمية العملي نظرا للمبالغة يف التفاؤل 

  .و لتخطي هذا العائق جيب تبين خطة احلكومة اإللكرتونية واقعية ميدانية ،1للدولة و اليت تتطلب إعادة تصميم

                                                           
 
1

  .75: صإميان عبد احملسن زكي، املرجع السابق، 
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ية املساعدة للمنظمات احلكومية عدم وضوح رؤية و إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية و غياب األدلة اإلسرتشاد - 

و احلل املقرتح لتخطي هذا العائق يكون كما فعلت دولة سنغافورة بإنشاء وحدات مركزية تقدم الدعم  ؛على ترمجتها

  .1الفين للمنظمات و التنسيق بينها لضمان تطابق التنفيذ العملي مع اإلسرتاتيجيات

اث التغيريات املطلوبة د، إضافة إىل عجزها عن إحيكل التنظيمي هلامية و تعقيد اهلمجود نظم إدارة املنظمات احلكو  - 

  .2م و الوظائف و نظم و إجراءات العمل اإلدارياهيف اهلياكل التنظيمية و طبيعة امل

       غياب فرق عمل على مستوى املؤسسات و الدوائر احلكومية اليت تكلف بتسهيل و تبسيط إجراءات العمل - 

  .هلذا إنشاء مثل هذه الفرق يعترب أكثر من ضرورة بل حتمية ،النماذج على املواقع اإللكرتونية و توحيدها و توفري

عدم توافق اخلدمات احلكومية اإللكرتونية املقدمة مع احتياجات املستخدمني و ذلك ناجم عن عدم دراسة  - 

   املستخدمني  إشراك  يتم  أن شروع امل هذا   إلجناح  جيب  ، لذلكأولويا�م و  املستخدمني  و مطالب  احتياجات

   .استشار�م  منذ بداية املشروع إىل غاية التحول التام للحكومة إىل الشكل اإللكرتوينو 

اليت يغطيها، حبيث ينطوي  عدم حتديد نطاق املشروع من حيث اخلدمات و أساليب التسليم و املساحة اجلغرافية - 

 أن يكون التنفيذ أصحاب املصلحة الذين يتأثرون بالتطبيق، لذلك جيب الواسع للمشروع على عدد كبري من النطاق

  ؛3ات و اجلغرافياميف البداية على نطاق حمدود من اخلد

العوائق املتعلقة بإعادة اهلندسة من مقاومة و اجلهد الكبري املبذول لتغيري إجراء بسيط أو منوذج، إىل جانب  احلاجة  - 

  .4نسيق بني اإلدارات اليت تتأثر بالعمليةإىل تعديل بعض التشريعات و الت

  :و تشمل العوائق التالية :العوائق البشرية -ب

           يف البيانات املشاركة ضعف ثقافة للعمل الورقي لدى بعض املسؤولني و املمجدة التنظيمية سيادة الثقافة - 

  ،5املعلومات بني األجهزة  احلكومية و

تطبيقا�ا و  الالزمة للموظفني على األجهزة  اإللكرتونية و ضعف استيعا�م ألمهية التكنولوجياعدم كفاية التدريبات  - 

  ،6يف عملهم و هذا يدفعهم إىل مقاومة التغيري

  ،غموض مفهوم احلكومة اإللكرتونية لدى العديد من املوظفني - 

  ،غياب أو نقص املوظفني املتخصصني - 

  ،7املقابالت دون اختبارهم يف اجلانب  العملي بشكل دقيق طرق اختيار املوظفني املعتمدة على - 

                                                           
1
  .75: ص نفس املرجع،  

 
2

  .77: نفس املرجع، ص
3
Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 74. 

4Subhash Bhatnagar, Ibid, p: 75. 
5
  .05: آسيا بنت حامد ياركندي، جناة بنت حممد سعيد الصائغ، املرجع السابق، ص 
6
  .71: السياسية املقارنة، صعبد اللطيف باري، دور و مكانة احلكومة اإللكرتونية يف األنظمة  
7
  .71: نفس املرجع، ص 
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، لذلك جيب العمل على ية التحول إىل الشكل اإللكرتوينغياب الوعي لدى القيادات اإلدارية و عدم إدراكها ألمه - 

  ،توجيه هذه القيادات حنو قبول التغيري و رفع كفاء�م

  ،1نقل املوظفني الرئيسيني، لذلك جيب ضمان بقائهم لفرتة طويلة كثرة التغيريات يف القيادات اإلدارية عندما يتم  - 

ضعف طرق تقييم اخلدمات اليت تقوم �ا الكوادر البشرية حيث يتم تقييمها بصورة شكلية دون التطرق للجانب   - 

  ،2املوضوعي

  .زيادة التمويليا و ه التطورات السريعة يف التكنولوجاستغراق تنفيذ املشروع فرتة طويلة حيث تؤثر علي - 

و قد آثرنا دراسته و هناك عائق أخطر من هذه العوائق تعمدنا تغييبه يف هذا الفرع و هو الفساد بكل أشكاله 

  .يف فرع خاص به

  

  عائقكالفساد  منظومة :الفرع الثاني 

و هذا ما أثبته التاريخ منذ قرون خلت،  ،ف أمام أي مشروع إصالحي أو تنموييعترب الفساد أكرب عائق يق

و تعرقل كل  فالفساد ليس بالظاهرة اجلديدة بل هو ظاهرة قدمية لكنها تتكيف مع ظروف كل عصر و كل جمتمع

ومن بني املشاريع اليت تتأثر بظاهرة الفساد و بشكل كبري مشروع احلكومة اإللكرتونية  ،جهود إصالح أو تنمية فيه

الفساد و هو ال يزال يف بداياته و إن جنح و ختطى مراحله األوىل التحضريية فإنه ال يسلم منه  الذي قد يقضي عليه

  .و قبل التطرق ألثر الفساد على احلكومة اإللكرتونية آثرنا عرض مفهوم الفساد أوال ،يف مراحل تنفيذه

  مفهوم الفساد   -أوال

  .من مث آثاره ته و أسباب انتشاره ومث تصنيفا الفساد تعريف نحاول أن نعرج علىمن خالل هذا العنصر س

  :تعريف الفساد -أ

حي اللغوي من جهة و اجلانب  االصطال ني اجلانبمن جانب الفساد سنحاول تعريفها ألجل فهم أكثر لظاهرة

  :من جهة أخرى، و يكون ذلك كالتايل و غريها، بكل ما يشمله من جوانب شرعية، تشريعية

، ، و يعين أيضا اخلللو العطب  و هو مشتق من الفعل فسدالفساد لغة يعين التلف  : التعريف اللغوي للفساد -1

 ،العطب، تلفال ،اإلضطراب ،اخللل -أي الفساد –كما يعين أيضا ف املصلحة،  هي خالو  3و املفسدة تعين الضرر

                                                           
1
Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 92. 

2
  .71: عبد اللطيف باري، دور و مكانة احلكومة اإللكرتونية يف األنظمة السياسية املقارنة، ص 
  .471: ، ص 1415/1994معجم الوجيز، جممع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة الرتبية و التعليم، مصر،  3
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يقال أيضا فسد العقد و حنوه أي ، 1احلكمة و يقال فسد الرجل أي جاوز الصواب، اجلدب و القحط ،العطب

  .و اإلضطراب، البطالن و إحلاق الضرر العطب، اخللل، إذن فالفساد لغة يعين التلف ؛2بطل

تعددت معاين الفساد يف القرآن و السنة بني املعصية، الظلم، القتل، اهلالك، التخريب :التعريف الشرعي -2

التلف و ذهاب املنفعة، تغري احلال، إضاعة األموال و غريها من  ،3حر و املنكرسو اجلدب، ال والتدمري، القحط

الفساد ضد « :هم القرطيب الذي عرف الفساد بأنهو قد اختلفت تعريفات فقهاء الشريعة للفساد و من هذا ؛املعاين

عدول املوظف العام عن اإلستقامة «: كما عرف بأنه ،4»حقيقته العدول عن اإلستقامة إىل ضدها و الصالح

     و من خالل التعريفات الشرعية اليت عرضناها  ،5»مقاصدها يف إطار الوظيفة العامة حكام الشريعة اإلسالمية وأل

  .و اليت مل نعرضها نستشف بأ�ا جتمع يف أغلبها على أن الفساد هو اخلروج و العدول عن االستقامة

اختلفت مواقف التشريعات الوطنية و الدولية  من تعريف الفساد  فمنها من عرفه من  :التعريف التشريعي -3

أو تعريف الفساد  من خالل النص  ،و التشريع األردينخالل حتديد األفعال اليت تعد فسادا مثل التشريع اجلزائري 

منها ما مزج بني تعريف و  ،زيعترب فسادا مثل التشريع املاليعلى جترمي أفعال معينة دون النص صراحة على أ�ا ت

و هناك  ،6هناك تشريعات مل تضع أي تعريف للفسادو  ،املنسوبة له مثل القانون اليمين حتديد األفعال ا�رمةالفساد  و 

أو يوافق  أو حيصل كل موظف يقبل:" مثل القانون اهلندي إذ عرفه بأنهمن التشريعات ما عرف الفساد تعريفا ذاتيا 

، أي نوع من املكافآت غري املشروعة  شخص آخر اول احلصول من أي شخص لنفسه أو أليأو حي على استالم

كما عرفه املشرع ،  7"كدافع للقيام بأداء خدمة نفعية، أو إجراء مضايقة لشخص ما أثناء ممارسته لنشاطاته الرمسية

مة للحصول على مصاحل خاصة استغالل الوظيفة العا: "بأنه 2006لعام  39من القانون رقم  02اليمين يف املادة 

حظ على هذه العينة من ما يال ؛8"سواء كان ذلك مبخالفة القانون أو استغالله أو باستغالل الصالحيات املمنوحة

  .ات املنحرفة املمارسة يف القطاع العام دون القطاع اخلاصياملتعلقة بالفساد أ�ا حصرت الفساد يف السلوكالتعريفات 

و مل يعرتف  ،9إىل وقت قريب كان الفساد أمرا حممودا عامليا :المنظمات الدولية الفساد من قبل تعريف -4

بقدرته التخريبية إال منذ حوايل مخسة و عشرين عاما أين استفاق العامل و أدرك مدى خطورة هذه الظاهرة و بدأ 

                                                           
  .688: ، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية،  4معجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ط 1

  .741: معجم الوجيز، املرجع السابق، ص 2
  .78-75: ص  حممود حممد معابرة، املرجع السابق، ص 3
  .75: نفس املرجع، ص 4
  .299: ، صاجلزائر -، بسكرة2012مارس ، 24عباس زواوي، اإلطار املفاهيمي للفساد، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، العدد  5
6

  .08: ، ص2011مصر، -اهرةدراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول، مركز العقد اإلجتماعي، الق -خالد شعراوي، اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد
، 2003/ 10/  08- 06لمية، الرياض، حممد أنور البصول،جهاز الضبط القضائي، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندوات و اللقاءات الع 7

  .08: ص
  .07: خالد شعراوي، املرجع السابق، ص 8
، 2012لد النشر، ب، دون la croisée des cheminsلى الفساد، ترمجة مبارك حنون، عبد الكبري نزار، ا�لس الوطين حلقوق اإلنسان، منشورات برتراند دو سبيفيل، التغلب ع 9
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إنشاء منظمات دولية تعىن مبكافحة  رحلة البحث عن سبل مكافحتها و لعل أول ما كان من جهود دولية جتسد يف

، جملس اإلحتاد الدويل ITO، منظمة الشفافية الدولية OECDمنظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية : أبرزها الفساد و

هذا إىل جانب  ،العاملية للربملانيني ضد الفساد ، املنظمةاملنتدى العاملي ملكافحة الفساد ،IFACللمحاسبني

نشأة مسبقا كهيئة األمم املتحدة، صندوق النقد الدويل البنك الدويل، منظمة التجارة العاملية، املنظمات العالية امل

و قد ، ...، اإلحتاد اإلفريقيإفريقيا، التحالف العاملي من أجل جمموعة دول مكافحة الفساد، جامعة الدول العربية

، اإلعالنات، إعداد برامج، كافحة الفساد بني إعداد التقارير، إصدار االتفاقياتمتباينت جهود هذه املنظمات يف 

  :و من أمثلة ذلك ما يلي.... اسرتاتيجيات  ية، إعداد خطط وإعداد أدلة ملكافحة الفساد، إصدار قوانني منوذج

  ،العربالقانون العريب النموذجي ملكافحة الفساد الصادر مبوجب قرار جملس وزراء الداخلية  - 

  ،اإلتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود العربية - 

  ،14/12/2005 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت دخلت حيز التنفيذ يف - 

يف  55/383املعتمدة مبوجب القرار رقم ) اتفاقية بالريمو(ة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية اتفاقية األمم املتحد - 

منها الدول األعضاء إىل جترمي  08إذ دعت املادة  29/09/2003 و اليت دخلت حيز التنفيذ يف 15/11/2000

  ،الفساد

منه  10بشأن اجلرمية و األمن الذي نص يف املادة  28/01/1997 املؤرخ يف 51/60 إعالن األمم املتحدة رقم - 

  ،على اتفاق الدول األعضاء على مكافحة الفساد و الرشوة و التعاون الدويل يف هذا ا�ال

إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد و الرشوة يف املعامالت التجارية الصادرة عن اجلمعية العامة بالقرار رقم - 

  ،21/02/1997 املؤرخ يف 51/191

 15ة و العدالة ملواجهة حتديات القرن احلادي و العشرين الذي نص يف املادة بشأن اجلرمي 2000عام لإعالن فيينا  - 

  ،1منه على التزام الدول األعضاء باختاذ تدابري دولية مشددة ملكافحة الفساد

اليت  27/01/1999 اإلتفاقية اجلنائية حول الفساد الصادرة عن اللجنة الوزارية �لس أوروبا املوقعة بسرتاسبورغ يف - 

  ،01/07/2002 لت حيز التنفيذ يفدخ

اليت و 04/11/1999اإلتفاقية املدنية حول الفساد الصادرة عن اللجنة الوزارية �لس أوروبا املوقعة بسرتاسبورغ يف  - 

  ، 01/11/2003دخلت حيز التنفيذ يف 

  ؛06/03/1997و دخلت حيز التنفيذ يف  1996اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد املربمة يف مارس  - 

  07/2003،2اتفاقية اإلحتاد اإلفريقي ملنع و مكافحة الفساد الصادرة يف  - 

  ،التقارير  الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية - 
                                                           

ى األجهزة املعنية مبكافحة الفساد، أطروحة مقدمة دراسة ميدانية عل - عبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل، أمناط الفساد و آليات مكافحته يف القطاعات احلكومية باجلمهورية اليمنية 1

  .95: ، ص2013الرياض،  استكماال ملتطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
2

اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه علوم يف احلقوق، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر،  عبد العايل حاحة، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف 

  .43-42: ، صاجلزائر -، بسكرة2013/ 2012
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 و املساعدات املالية ألية دولة استفحل فيها الفساد كما فعل يف كينياوق النقد الدويل بتعليق القروض قيام صند - 

  ،1نتيجة سوء اإلدارة 1997عندما مت تعليق قرض هلا عام 

يف  الفساد و منع كافة أشكال اإلحتيال: كافحة الفساد تضم أربعة حماور هيوضع البنك الدويل إسرتاتيجية مل - 

ا شرطا أساسي ، اعتبار مكافحة الفسادون للدول النامية ملكافحة الفسادتقدمي الع املشروعات املمولة من البنك،

  .2، تقدمي العون و الدعم للجهود الدولية حملاربة الفسادلتقدمي خدمات البنك

  أن صندوق النقد الدويل قد عرفه  3وضعتها بعض املنظمات الدولية جند اليت   الفساد  تعريفات  إىل و عودة 

أو �موعة  ،لشخص واحد، فوائد من هذا السلوكعالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت �دف إىل استحصال ال:" بأنه

سوء استعمال الوظيفة يف القطاع العام من أجل :" كما عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه  ،"ذات عالقة من األفراد

  ".مكاسب شخصية

تعريفاته له نظرا الختالف  ت، و إمنا تعددنع للفسادامل يتفق الفقه على تعريف جامع م:التعريف الفقهي -5

، حيث يتمثل ربعة اجتاهات فقهية معرفة للفساد؛ و قد نتج عن ذلك ظهور أحقوهلم العلميةو  مشارب الفقهاء

، و عرفه اإلجتاه الثاين خالل بالقيم و املبادئ األخالقيةيف اإلجتاه القيمي الذي عرف الفساد على أنه إ اإلجتاه األول

            أساس أنه خرق و خمالفة للقوانني ، يف حني عرفه اإلجتاه الثالث على أنه حتقيق ملصلحة خاصةعلى أساس 

: ث أنواع أو مستويات هي، أما اإلجتاه الرابع فقد عرفه على أساس معيار الرأي العام و قسمه إىل ثالو األنظمة

عن طريقه يستثمر سلوك : "جند أن هناك من عرف الفساد بأنهو من أهم التعريفات الفقهية  ،4، أبيضو رماديأسود

تأخري أو إلغاء تنفيذ عقد  ، عرض أو وعد مقابل تنفيذ،يطلب أو يقبل عطية ، عامة أو خاصة،حمددة شخص وظيفة

إنتهاك للقواعد و القوانني املتعمد من أجل حتقيق  " أو هو  ،5"، بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف إطار وظائفهبينهم

و من خالل هذه  ،7"خالق الفرديةنتيجة لفشل املؤسسات مقرون بـسوء األ"أو هو  ،6"كسب أو ربح شخصي

  :العينة من التعاريف يالحظ أن الفساد يقوم على مجلة من العناصر اليت تكون الفعل الفاسد هي

  ،شغل الشخص الفاسد لوظيفة عامة أو خاصة - 
                                                           

1
Gilles Favarel- Garrignes , op.cit, p : 277. 

حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد  املايل و اإلداري، خمرب بنوك و إدارة األعمال، " اإلطار الفلسفي و التنظيمي للفساد، امللتقى الوطين حول : سفيان نقماري، مداخلة بعنوان 2

 .11: اجلزائر ، ص - ، بسكرة7/05/2012-6جامعة حممد خيضر، 
، جملة الغري للعلوم اإلقتصاديةو اإلدارية، )أسبابه، أنواعه، مظاهرهو سبل معاجلته(اإلداري و املايل يف العراق  و أثره اإلقتصادي و االجتماعي تغريد داود سليمان بن داود، الفساد  3

  .99: ، العراق، ص 10، جملد 2015، 33جامعة الكوفة، العدد 
4
  .302 -300: ص عباس زواوي، املرجع السابق، ص 

5
Luc Retail, corruption et manquement à la probité, باملؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد الذي نظمه مركز الدراسات و البحوث و املنعقد بالرياض  مداخلة

.1044: ، ص2003أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  ،2،منشورة ضمن كتاب مكافحة الفساد، ج 2003/ 10/  08- 06يومي   
، ورقة عمل مقدمة يف ندوة تطوير العالقة بني القانونيني و اإلداريني يف القطاع العام و مكافحة الفساد املايل )جتربة األردن(  جليل، مدخل مقرتح ملكافحة الفساد يف العامل العريبعطا اهللا 6

الفساد املايل و اإلداري يف " عربية للتنمية اإلدارية و الدراسات العربية ا�موعة حتت عنوان، و منشورة ضمن حبوث و أوراق املنظمة ال2008و اإلداري املنعقدة يف الرباط باملغرب، يونيو 

  .343: ، ص2009، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أعمال املؤمترات، القاهرة، "الوطن العريب
7

: ،متاح على املوقع2008، إرشادات عملية ملكافحة الفساد،مارس (IPE)اخلاصة  التوجه إىل القطاع اخلاص، مركز املشروعات الدولية: بوريس ملينكوف، مكافحة الفساد

Corruption%20toolkit%20Arabic….%20www.cipe.org/.../Combating03: ، ص.  
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  ،األعراف القيم و وجود سلوك منحرف هلذا الشخص يتمثل يف اخلروج عن القواعد و القوانني و التعليمات و - 

الغرض من السلوك املنحرف هو حتقيق مصلحة خاصة ذاتية أو للغري، قد تكون هذه املصلحة اخلاصة مادية حبيازة  - 

 ...أو معنوية بكسب والء سياسي أموال أو عقارات أو احلصول على امتيازات و غريها، 

  ،أو معنوي ، عقارات أو أي شيء ماديأموال، منقوالت: داة أو حمل فساد أو إفساد و هيوجود أ - 

  .إحداث ضرر باملصلحة العامة - 

ض و نشري يف آخر هذا العنصر إىل أن هناك فرقا بني الفساد و اإلفساد رغم وجود تداخل بينهما يف بع

، احملاباة و استغالل شوة و اإلبتزاز، حيث يتمثل حمل التداخل بينهما يف أدايت الر األدوات املستعملة يف كل منهما

النفوذ السياسي أو االجتماعي أو غريه، أما الفرق بينهما فيتمثل يف كون اإلفساد أداة لتأمني احلماية و تفادي 

، أو هو سياسة �دف إىل نشر الفساد بني غري امللوثني 1الكشف و املالحقة و لتنفيذ العمليات و تذليل الصعوبات

نتيجة  أما الفساد فيكون ،2ه و جعل الفساد ظاهرة عادية مقبولة  على كافة األصعدةبه بغرض تشويه ا�تمع و تدمري 

  .نتيجة لدوافع ذاتية أو لعوامل مشجعة عليه تتوافر يف البيئة احمليطة بالشخص الفاسدلإلفساد من طرف الغري أو 

  :خصائص الفساد -2

  :التاليةخصائص ظاهرة الفساد إذ جند من بني ما مييزها اخلصائص تتعدد 

  .قدمهاتحيث تعاين منها كل الدول و ا�تمعات على اختالف ثقافا�ا و مستوى : ظاهرة عاملية - 

إذ أن جرائم الفساد أصبحت ال ترتكب حمليا فقط بل امتدت إىل خارج حدود : ظاهرة عابرة للحدود الوطنية - 

فاء عائدات جرائم استثمارات يف الدولة أو إلخالدولة لتطال التعامل مع الشركات األجنبية يف إطار احلصول على 

  .، و هذا يعود ألسباب خمتلفة منها حترير التجارة و تزايد العوملةالفساد و غريها

ها السلبية كل ، إضافة إىل مشول آثار معينة أو أشخاص أو جمموعات حمددةفهي ال ختص قطاعات : مشولية الظاهرة - 

  .، البيئية و حىت الثقافيةجتماعيةا�االت السياسية، اإلقتصادية، اال

  .3إذ حيرص مرتكبوها على إحاطة جرائمهم جبدار من السرية و الكتمان: ظاهرة ذات طابع سري- 

، و كذلك حبكم أن حمل جرمية السلبية اليت متس خمتلف ا�االتو ذلك حبكم آثارها : 4ظاهرة متعددة الضحايا - 

  :يا الفساد إىل قسمنياو ينقسم ضح ،متعدد األشخاص كمسابقات التوظيف الفساد

                                                           
1
- 06البحوث، قسم الندوات و اللقاءات العلمية، الرياض،  يومي اجلرمية املنظمة و الفساد، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، مركز الدراسات و : حممد خليفة املعال، مداخلة بعنوان 

  .22: ، ص2003/ 10/  08
2
 املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندوات و اللقاءات العلمية،التدابري القانونية ملكافحة الفساد،  :مداخلة بعنوانعبد القادر عبد احلافظ الشيخلي،  

  .02: ، ص2003/ 10/  08- 06الرياض،  يومي 
3
  .20: حممد أنور البصول، املرجع السابق، ص 
4
/  08- 06املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندوات و اللقاءات العلمية، الرياض،  يومي ،جهاز الضبط اجلنائي: حممد أبو شامة، مداخلة بعنوان 

  .01: ، ص2003/ 10
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حل يف دولة جراء الفساد املستف�يار اقتصاد الايشملون املواطنني املتضررين من و : ضحايا غري مباشرين -

 ؛...، أو العمال املسرحنيجلهاز احلكوميا

 .املناقصاتمثل املشاركني املقصيني من مسابقات التوظيف أو املتعهدين املقصيني من :ضحايا مباشرين -

  ،، جرمية غسل األموال، اجلرائم اإلقتصاديةكاجلرمية املنظمة: جبرائم أخرى  االرتباط الوثيق للظاهرة - 

  ،1متيز مرتكبوا جرائم الفساد باخلربة و احلنكة ما جيعلهم غالبا خارج دائرة اال�ام و اإلفالت من يد العدالة - 

         أي إجياد أساليب فساد موازية لكل آليات حماربته أو مبعىن آخر تطور: املرونة و التكيف و مسايرة التطورات - 

  وجي، التكنول  بالتطور ظروف العمل و  و ثقافته و كذا بتغريالفاسدين مع تغري ظروف ا�تمع  و تكيف آليات عمل

  

  ،...2نضباط يف العملو األزمات اإلقتصادية  و عدم اإل و الكوارث و ترعرعه، كاحلروببيئة مشجعة لنموه ليجعلها 

  ،لتسرت عنهاصعوبة حماصرة ظاهرة الفساد نتيجة لتطورها املستمر و ا - 

  ،تنوع أشكال الفساد و تغريها بتغري الفرتات التارخيية و بتنوع األمم و ثقافا�ا و اختالفها - 

  ،الغموض و صعوبة التحديد- 

  ،3، حسب اجلهة املمارسة و موقع الوظيفة يف اهلرم الوظيفيألساليب اليت يتسرت خلفها الفسادتباين الوسائل و ا - 

  ،4من أكثر اجلرائم إدرارا للمال - 

  .5اقه إىل حد تتعرض فيه احلكومات ملقاومة شديدة للتغلب عليهطفبمرور الوقت يتسع ن الذاتية يتميز بالتغذية - 

  :الفسادتصنيفات  -جـ

  :اآليتالفساد وجدنا أن هناك عدة تصنيفات ألنواع الفساد نذكر منها  املتعلقةمن خالل حبثنا يف الدراسات 

  :يقسم الفساد حسب هذا املعيار إىل ثالثة أنواع هي: حسب النطاق الجغرافي النتشارها -1

  .يكون له امتداد خارجيهذا النوع من الفساد يسود داخل الدولة الواحدة دون أن : فساد محلي-

 .6مياليأي أن الفساد ميتد ليشمل أقاليم عدة دول مرتابطة مع بعضها البعض إق: فساد إقليمي-

" العوملة"و هو فساد يصل إىل نطاق عاملي يعرب حدود الدول بل و حىت القارات ضمن ما يطلق عليه بـ:فساد دولي-

أما عن مظاهر هذا  ،ه بشركات أجنبية تابعة لدول أخرىبط أصحابو غالبا ما يرت ،1و حتت مظلة نظام اإلقتصاد احلر

                                                           
1

ملتطلبات احلصول على درجة دكتوراه فارس بن علواش بن بادي السبيعي، دور الشفافية و املساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية، أطروحة مقدمة استكماال  

  .62:  ، ص2010للعلوم األمنية، الرياض،  الفلسفة يف العلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية،  كلية الدراسات، جامعة نايف العربية
، املنعقدة بالرباط )القطاع العام و مكافحة الفساد املايل و اإلداري( عادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، ورقة عمل مقدمة يف ندوة تطوير العالقة بني القانونيني و اإلداريني  2

، املنظمة العربية للتنمية "الفساد اإلداري و املايل يف الوطن العريب: " املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و الدراسات العربية ا�موعة حتت عنوان ، و املنشورة ضمن أوراق2008باملغرب، يونيو 

  .425 -424: ص ، ص2009اإلدارية، أعمال املؤمترات، القاهرة، 
3
  .62:  فارس بن علواش بن بادي السبيعي، املرجع السابق، ص 
4
  .57:  عبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل، املرجع السابق، ص 
5
  .58:  املرجع، ص نفس  
  .306: ص املرجع السابق،عباس زواوي،  6
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رشاوى و مدفوعات غري مشروعة يف إطار التجارة و :2هذا النوع من الفساد فقد يكون يف إحدى صورتني

أو التحيز لصاحل اقرتاحات  مزايا تفضيلية يف فرص التجارة ،املساعدات األجنبية و تدفقات اإلستثمار بني الدول

 .معينة أو إبعاد بعض العمالء من نطاق املعامالت الدولية استثمارية

 :املعيار جند نوعني من الفساد مهاوفقا هلذا : حسب نوع القطاع محل االنتشار -2

إنفراد اجلهات احلكومية خبدمات ال : من أسباب انتشاره جند ،و هو الشائع: فساد القطاع العام أو الحكومي-

، تنامي اخلربة املتخصصة للعاملني يف اجلهاز ...تقدم يف قطاعات ا�تمع األخرى كخدمات األمن و الصحة

احلكومي نظرا لتخصصهم يف أعماهلم و طول مدة عملهم باملنصب الذي يشغلونه مما يولد لديهم دافعا ملمارسة 

          ضمان االستمرارية يف اجلهاز احلكومي ، و اليت يستغلو�ا لتحقيق مصاحلهمحبكم املعلومات اليت ميتلكو�ا  الفساد

، كما أنه من برواتبهم و هذا حيفز بعض املوظفني على ارتكاب املخالفات لعلمهم بصعوبة فصلهم أو حىت املساس

  .3الصعب على  أجهزة الرقابة متابعة سلوكهم

عة من قبل الشركات العاملية م من خالل ممارسات غري مشرو تساد يهذا النوع من الف: القطاع الخاصفساد -

 .4الكربى اليت تلجأ لتقدمي مبالغ مالية كأجور منتظمة لكبار املوظفني يف الدولة لتسهيل خدما�م و مصاحلهم داخلها

 .الباب الثاين من هذه الدراسة هذا النوع من الفساد سنتطرق له بالتفصيل يف

  :ىل األنواع التاليةإيقسم الفساد حسب هذا املعيار : حسب حجم الفساد -3

يشمل كل السلوكيات الروتينية املنحرفة املتكررة من قبل  ،يعد األكثر انتشارا ،أو أفقي أو حتيت: فساد صغير -

يدفعهم  اجور املوظفني العموميني زهيدة ممأين تكون أ ،5املوظفني العموميني يف خمتلف املستويات الوظيفية الدنيا

، و يكون د واحد دون تنسيق مع أفراد آخرينو عادة ما يرتكبه فر  ،مأسرهالة للبحث عن مصادر دخل بديلة إلع

           مقابل التعجيل يف احلصول على تراخيص بناء ةدفع الرشو : و من أمثلته جند ،املقابل املايل فيه بسيطا إىل حد ما

مقابل التغاضي عن وثائق ضرورية  ةأو مزاولة مهنة معينة، و هذا النوع من الرشوة يسمى الرشاوى الطوعية؛ دفع الرشو 

ظمة ا، و هذا النوع يسمى برشاوى التليني اليت تدفع لكسر متسك املوظف بالقوانني و اللوائح النصفقةجناز إل

أو بفرض  ع موظف عن منح تسهيالت باستخدام التهديد أو الوعيدإثر امتنا  ةت حمل الرشوة؛ دفع الرشو الللمعام

                                                                                                                                                                                           
1
  .06: سفيان نقماري، املرجع السابق، ص 

 
2

  .06: نفس املرجع، ص
3

- 648: ص ، ص2003، أكادميية نايف العربية األمنية، الرياض، 2مكافحة الفساد، ج  عبد الرمحن بن أمحد اهليجان، الفساد و أثره يف اجلهاز احلكومي، مقال منشور ضمن كتاب 

650.  
4
  .307 -306: ص املرجع السابق، صعباس زواوي،  
5
  .307: نفس املرجع، ص 
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و ما يالحظ على هذا النوع من الفساد أنه  ؛1و هذه الرشوة تسمى بالرشوة املبتزة ،لرشوةغرامات معينة ما مل تدفع ا

  .أصبح روتينيا العتياد املواطنني عليه

و اإلتاوات  املستويات الوظيفية العليا من خالل الرشاوىو هو الفساد الذي ينتشر يف ، أو فوقي: فساد كبير-

و يرتكبه رؤساء الدول و الوزراء و كبار  ،املدفوعة من أجل شراء أسلحة أو ترشيد عطاء و املوافقة عليه جلهة معينة

الستثمارية اسعة مع ممثلي الشركات التجارية  امتالكهم لشبكة عالقات و مصاحل  و و هذا حبكم ا املسؤولني يف الدولة

هو يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة بعكس الفساد الصغري حيث يهدف مرتكبوه إىل  و ،2الكربى احمللية و الدولية

ارتباطه بالنخبة  :و أهم ما مييز هذا النوع من الفساد مقارنة بسابقه ما يلي ،حتقيق مصاحل مادية أو اجتماعية كبرية

ارتباطه ، وجود وسيط أو وكيل بني املسؤول احلكومي و مقدم الرشوة أو العمولة ،السياسية و كبار املسؤولني يف الدولة

ارتباطه بالقدرة على  ،و جتارة األسلحة اليت تكون مغرية) مشاريع البنية التحتيةمثل (ة يف املقاوالت ري بالصفقات الكب

  ...اإلقتصادية، إرساء الصفقاتقرارات إنشاء املشاريع :السياسات الوطنية مثلالقرارات و يف اختاذ التأثري 

  :يقسم الفساد حسب هذا املعيار إىل األنواع التالية :من حيث نوع اإلنحرافات -4

        يشمل مجيع اإلحنرافات الروتينية الصادرة عن املوظف و  ،أو اإلحنرافات التنظيميةأو اإلداري : الفساد التنظيمي-

          ظيفتهعن املوظف أثناء تأديته ملهام و  ، و تكون هذه اإلحنرافات صادرةين يف العملانضباط و التفاملتعلقة باإل و

م التقيد مبواعيد عد: يف خمتلف املؤسسات العمومية جند او من أمثلة هذا النوع من الفساد و اليت ألفناه ،أو مبناسبتها

لواجبات املطلوب منه، الرتاخي يف أداء العمل ا، االمتناع عن إجناز ، عدم اإللتزام بأوامر الرؤساءالعمل و توقيته

  ..، إفشاء أسرار العمل الوظيفية و تأجيل أدائها

التصرفات املنحرفة و غري األخالقية  كل السلوكيات ويشمل  :)إنحرافات سلوكية( األخالقي أو لفساد السلوكيا-

         و من أبرز هذه السلوكيات املنحرفة  ؛3اليت يرتكبها املوظف العام و من شأ�ا  التأثري على مسعته و مسعة الوظيفة

املساس بكرامة الوظيفة من خالل ارتكاب فعل : املؤسسات العمومية و اخلاصة جند يف خطريو اليت انتشرت بشكل 

، اإلسراف يف تعاطي  املخدرات سوء معاملة املستخدمني، ،يف أماكن العمل، اإلستهانة باألمالك العامة خمل باحلياء

 ...و إمهاله، الوسائل و العتاد املوضوع حتت يده استعمال

       يتمثل يف جممل اإلحنرافات :"د من الفقهاء على تعريفه بأنهاتفق العدي: )اإلنحرافات المالية(الفساد المالي -

خمالفة التعليمات املايل يف الدولة و مؤسسا�ا و  األحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري و و خمالفة القواعد و

رييب، ختصيص األراضي ملصاحل ، التهرب الضالرشاوى، اإلختالس: ن مظاهره جندم و، 4"الرقابة املاليةاخلاصة بأجهزة 

                                                           
1
و اللقاءات  ملكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندواتاملؤمتر العريب الدويل ، الفساد و أثره على اجلهاز احلكومي :مداخلة بعنوان سام سليمان دله، إبراهيم علي اهلندي، 

  .03: ، ص2003/ 10/  08- 06العلمية، الرياض،  يومي 
2
  .341: عطا اهللا جليل، املرجع السابق، ص 
إطارات / إطارات الديوانية/ عينة من مدراء الشركة العامة للصناعات املطاطيةدراسة حتليلة آلراء : أسيل علي مزهر، أثر اإلبداع يف حتقيق األداء املتميز و احلد من ظاهرة الفساد اإلداري 3

  .132: ، العراق، ص02، ا�لد2009، 13بابل، جملة الغري للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية،كلية اإلدارة و اإلقتصاد، جامعة الكوفة، العدد 
4
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، عموالت عقود ة، قروض ا�املة اليت متنح دون ضمانات، إعادة تدوير املعونات األجنبية للجيوب اخلاصخاصة

، احلراسة و صحاب و املرافقة، الرواتب املدفوعة بال عمل حقيقي على حشد األمة، تبديد األموال العاالبنية التحتية

 ...1، استقدام خربات أجنبية ذات تكلفة عاليةت الرتفيهيةإقامة احلفال

، ناية كالرشوةتتمثل يف مجلة من األفعال اليت تصنف على أ�ا ج: الفساد الجنائي أو اإلنحرافات الجنائية-

 .النفوذ ،  استغاللاإلختالس

 :2تصنيف الفساد على أساس العالقات الفاسدة -5

يشري إىل أعمال النخبة السياسية، حيث يغريون السياسات الوطنية أو تنفيذ السياسات الوطنية  :الفساد الكبير -

  .خلدمة مصلحتهم اخلاصة

النخبة (املعينون يف تعاملهم مع رؤسائهم يشري إىل أعمال الفساد اليت يقوم �ا البريوقراطيون  :الفساد البيروقراطي -

 .أو مع اجلمهور) السياسية

 .يشري إىل الطريقة اليت ميكن �ا التأثري على سلوك التصويت لدى املشرعني :الفساد التشريعي -

 :يقسم الفساد حسب هذا املعيار إىل األنواع التالية :من حيث مجال ممارسة الفساد -6

  .يف التصنيف السابق سبق التطرق إليهو هذا : الفساد األخالقي-

 يف و يشري إىل إساءة استعمال السلطة املوكلة من قبل القادة السياسيني،  بعض احلاالتيف: الفساد السياسي-

ال يؤدي الفساد  و يف كلتا احلالتني ،اإلنتخابية اسية ويالفساد يف العمليات الس أخرى يشري حتديدا إىلحاالت 

شفافية منظمة ال و قد عرفته ،3و لكنه يفسد أيضا طريقة اختاذ القرارات سوء ختصيص املوارد السياسي فقط إىل

إساءة استعمال سلطة مؤمتنة من قبل مسؤولني سياسيني من أجل مكاسب خاصة �دف زيادة السلطة ":الدولية بأنه

: همن آثار  و ،4"منح تفصيل معني أو الثروة، و ال يشرتط أن يشمل تبادال للمال، فقد يتخذ شكل تبادل النفوذ أو

، النفاق التمييز العنصري، تفشي اإلقتصادسيطرة نظام احلكم على  ،شمويل الفاسد، فقدان الدميقراطيةاحلكم ال

 .زبحتويل أموال مشاريع البنية التحتية خلزينة احل: ، و من أمثلتهالسياسي

إىل أعمال الفساد الصادرة من البريوقراطيني يف تعاملهم الذي يشري : الفساد الوظيفي أو اإلداري أو البيروقراطي-

تداء على أو هو مجيع املخالفات الصادرة عن املوظف أثناء تأديته ملهام وظيفته كاإلع ،5مع رؤسائهم أو مع اجلمهور

العمل  الل وقت، استغالل املنصب، استغتخفيض منها لفائدة  أشخاص معيننياإلعفاء من الضريبة أو الاملال العام، 

 ...، إفشاء أسرار وظيفيةلقضاء مصاحل شخصية

                                                           
1
  .32: ص  ن، .س.د فلسطني، –اإلئتالف من أجل النزاهة، رام اهللا  –، مؤسسة أمان  3و الشفافية و املساءلة يف مواجهة الفساد، ط عبري مصلح، النزاهة 

2
Satish Krishnan and other, op.cit , p: 03-04. 

3
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و جتدر اإلشارة هنا إىل أنه بسبب غياب الفصل بني اإلدارة و السياسة خاصة يف الدول النامية فإن تقسيم 

 1.الفساد إىل سياسي أو إداري يكون غري واضح و نسيب

         رشوةاحلصول على : ، و من مظاهرهرتكب ضد إقتصاد الدولة و أمواهلاو هو الذي ي: اد اإلقتصاديالفس-

 .2العقود هذهإفشاء معلومات عن  أو ، أو عرض عقود املشرتيات احلكوميةأو عموالت مقابل تقدمي خدمة

 :ن من الفساد يف هذا املعيار مهاايوجد نوع: )المنظمة(ة حسب إرتباطه بالمؤسس -7

        اخلاص داخل املنظمة اليت يعمل �ا دون اإلشرتاك مع طرفهو الذي ميارسه املوظف العام أو  و: فساد داخلي-

  ...عتاد املؤسسة ، سوء إستغالل اإلختالس، الفساد يف التعيني: و من مظاهره ،3أو أطراف خارجية

  

 ك بالتفاعل بني جانيبهو فساد ميارسه املوظف باإلشرتاك مع أطراف خارجية عن املؤسسة و ذل :فساد خارجي-

 .4عرض و طلب

املمارسة  يقوم هذا التصنيف على أساس عدد األطراف املسامهة أو: حسب األطراف الممارسين للفساد -8

 : للفساد الذي ينقسم إىل األنواع التالية

يتمثل يف النشاطات و السلوكيات املنحرفة اليت ميارسها فرد معني لوحده لتحقيق ) :أحادي الطرف(فساد فردي -

  ...إختالس مال عام موضوع حتت يد موظف، :و مثاله 5مصاحل شخصية

يتمثل يف كل النشاطات و السلوكيات املنحرفة اليت ميارسها املوظف باإلشرتاك مع طرف : فساد ثنائي األطراف-

دفع : و مثاله، لنفسيهما أو لصاحل الغريآخر من أجل حتقيق مصلحة خاصة �م الطرف اآلخر أو كالمها سواء 

  .حلصول على ترخيص أو تسهيل خدمةاملواطن الرشوة لقاء ا

أو منظومات  من قبل منظومة ةمارسيتمثل يف النشاطات املنحرفة امل): متعدد األطراف(و تنظيميفساد نظمي أ-

قد يكونون مجيعا من داخل األجهزة احلكومة املعنية بالفساد أو يكون بعضهم من  اأفرادتضم جمموعة من ، فاسدة

  .6داخل تلك األجهزة لكن تربطهم مصاحل شخصية معينة مع جهات خارجية

  : د أن الفساد ينقسم إىل نوعني مهاوفقا هلذا املعيار جن: في ممارسة الفسادحسب توفر القصد  -9

إال  ايكون خمططا له سلفا و يتعمده املوظف رغم معرفته بأن تصرفه يعد فساد و هو الفساد الذي: فساد مقصود-

اإلختالس، : و مثاله نيةعن سوء  أنه ميارسه و خيفي العائدات املتأتية عنه قصدا، فهو فساد ميارس عن سابق إصرار و

                                                           
1
  .41: أمحد مصطفى صبيح، املرجع السابق، ص 

.82-81: ص ص  نفس املرجع،  
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، متاح على 07: ، ص2006، يوليو 29العدد أسار فخري عبد اللطيف، أثر األخالقيات الوظيفية يف تقليل فرص الفساد يف الوظائف احلكومية، جملة العلوم اإلنسانية، السنة الرابعة،  
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ري على إستالم مشروع بناء رغم ش، إصدار قرارات مضرة باملصلحة العامة رغم معرفة املوظف لذلك كالتأطلب الرشوة

  ... معرفة املوظف بأن املواد املستعملة مغشوشة و أنه غري مطابق للمعايري 

هو الفساد الذي يرتكبه املوظف عن غري قصد و دون سوء نية بل بعفوية نتيجة لعدم كفاءته : فساد غير مقصود-

، حصوله على م توفر الظروف املناسبة للعملعد ،لعمله جراء عوامل صحية أو نفسية نهاالوظيفية أو عدم إتق

إختاذ قرارات : و مثاله ،ر عليه خالل قيامه بأعمال وظيفيةمن العوامل اليت تؤث هامعلومات خاطئة و غري دقيقة و غري 

  .التشريعات اخلاصة مبكافحة الفسادهذا النوع من الفساد مل جترمه  و... خاطئة

  : هلذا املعيار إىل نوعني مها يتنوع الفساد وفقا :حسب درجة التنظيم -10

        و يتم وفقا إلجراءات ،و هو فساد يكون له أطراف منظمني و منضوين حتت لواء جمموعة واحدة: فساد منظم-

  �اء املعاملة حيث يضمن إأو العمولة و آلية دفعها و كيفية   مقدار الرشوة  تعرف من خالهلا  و ترتيبات حمددة سلفا

  .1الطرف العارض للفساد املعاملة و يضمن عدم توقفها

ال ميكن معرفة يف أي مرحلة أو خطوة   ن تنسيق مسبق وتتعدد خطواته و إجراءاته دو : )غير منظم(فساد عشوائي -

  .2مضاعفا، و هذا يعرقل سري األعمال مما جيعل األثر اء املعاملة أو  ضمان عدم توقفها�إضمان 

  :ينقسم إىل: حسب السلطة الممارسة للفساد -11

  ...، وزراء أو السلطة املركزية من رؤساء فساد الطبقة الحاكمة-

حيث يشري إىل الطريقة أو الدرجة اليت ميكن أن يتأثر �ا السلوك : )الفساد التشريعي(فساد السلطة التشريعية -

و هو يؤثر على نوعية القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية فهي قد تصدر قوانني حتمي  ،3نتخايب للمشرعنياإل

  ...الفساد أو تصادق على قوانني تقدمت �ا السلطة التنفيذية حتمي مصاحل أشخاص معنيني 

 يعدو  4...القضائيةاحملامني، رجال الضبطية  احمللفني، اإلدعاء، قضاة، هيئات من: فساد أعضاء السلطة القضائية-

، و يف لةاألخطر كونه ميس بنزاهة القضاء و حيمي األشخاص الضالعني بالفساد و يضمن إفال�م من العدا يعد

  .زيادة تضرر املتضررين من الفساد املقابل يزعزع ثقة املواطنني يف حكومتهم و يف قضائهم إضافة إىل

  .5، الباباوات، القساوسة رؤساء الكناس ،ني و األئمةاملفت من: فساد أعضاء السلطة الدينية-

                                                           
1
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Amitabh Ojha and other, op.cit , p : 161. 

 
4

: ، ص2011مصر،  –، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية ))دراسة ميدانية( حنو النظرية اإلجتماعية يف علم اإلجتماع اإلحنراف و اجلرمية ( عبد اهللا أمحد املصرايت، الفساد اإلداري 

68.  
5
  .68: صنفس املرجع،  



 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونيةاإلطار العام ل :الباب األول
 

 

225 

 خراب يؤدي إىل هإذ أن من اخلطورة مبكانهو  و.. ، رؤساء البلدياتمن والة :فساد أعضاء السلطة المحلية -

لة و لعل أبرز مثال على هذا ما نالحظه يف اجلزائر و ما تنقله القنوات اإلعالمية يوميا عن أمث ،البنية التحتية يف الدولة

  .السلطة احمللية و آثاره لفساد

  : 1الفساد حسب المتسبب فيه -12

  ".فاسدين"ة عمومية يسمون ميارسه أشخاص يشغلون وظيف: فساد سلبي-

  .و هو الفعل الذي يؤدي إىل الفساداإلفساد بو يسمى  ،ميارسه خواص يسمون مفسدين: فساد إيجابي-

 :مهاصنفته إىل نوعني : فية الدوليةشفاتصنيف منظمة ال -13

  أو ما يعرف مبدفوعات التسهيالت اليت تدفع فيها الرشاوى و العموالت للحصول على األفضلية  :الفساد بالقانون-

  

و يعود هذا الفساد للسلطة التقديرية يف إختاذ القرارات  ،2يف خدمة يقدمها مستلم الرشوة أو العمولة وفقا للقانون

  .شخصية ال موضوعية املمنوحة قانونا للموظف املوصوف بالفساد فيبين قراراته على أسس

  ،3هو فساد يتضمن دفع رشوة أو عمولة للحصول من املوظف على خدمة ممنوع تقدميها :الفساد ضد القانون-

تضمن إستخدام واسطة للحصول كما قد ي...ياء أو إطالق سراح سجناءشخاص أبر كدفع رشوة للقبض على أ

ن أإستخدام شخص وسيط بني املوظف و طالب خدمة من أجل احلصول على وثيقة مزورة ك: عليها، و مثاله

  .يستخرج له وثيقة بعدم العمل لدى مؤسسة سبق له العمل �ا

هذه األنواع متداخلة و مرتابطة ببعضها البعض فمثال بعد عرضنا ملختلف أنواع الفساد و تصنيفاته نالحظ أن 

كما أن   ،ذي يؤدي بدوره إىل الفساد املايلالفساد األخالقي يقودنا إىل أغلب أنواع الفساد مبا فيها الفساد اإلداري ال

الفساد الفساد السياسي هو مزيج بني الفساد اإلداري و الفساد املايل يدعمهما املركز السياسي للشخص املوصوف ب

اخلة مع و ما يرافقه من ممارسات سياسية فاسدة إذ جند من بني املمارسات املنحرفة املشكلة للفساد السياسي و املتد

أما املمارسات املنحرفة اليت  ،، إستغالل املنصب العامة، احملاباة، اإلختالس، احملسوبيالرشوة: الفساد اإلداري و املايل

  ....مثل يف الرشاوى اإلنتخابية و غريها ينفرد �ا الفساد السياسي فتت

  : أسباب انتشار الفساد -د

                                                           
1
Luc Retail, op.cit , p :1044. 

1
الدراسات  ، الندوة العلمية حول النزاهة و مكافحة الفساد، قسم الندوات و اللقاءات العلمية مركز2012الفساد تفعيل اإلتفاقية العربية ملكافحة : بابكر عبد اهللا الشيخ، مداخلة بعنوان 

.06: ، ص 2012/ 06/  05 – 03: و البحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، يومي  
. 06: نفس املرجع، ص  2  
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حبسب  تتعدد و تتنوع األسباب املؤدية إليه و ختتلف هرغم تشابه ممارسات الفساد يف خمتلف دول العامل إال أن

أسباب انتشار الفساد يف الدول النامية   حبيث إنالبيئة و الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و السياسية، 

و حتمي  ن هذه األخرية يف كثري من األحيان هي اليت تسوقإختتلف كثريا عن أسباب الفساد يف الدول املتقدمة بل 

كما أ�ا تصدر ،غسيل عائدات جرائم الفسادلالفساد يف الدول النامية من خالل كون البعض منها مالذات آمنة 

و من الصعوبة مبكان حصر أسباب الفساد إال أننا  ،امية من خالل الشركات املتعددة اجلنسياتالفساد للدول الن

  :     لى بعض منها و املتمثلة فيما يليسنحاول الوقوف ع

هذه األسباب و إن كانت ذات أمهية بالغة يف مكافحة الفساد إال أننا سوف : األسباب اإلجتماعية و الثقافية -1

النظر إىل : ، و من أهم هذه األسباب جندة هلا فقط دون اخلوض يف تفاصيلهاى ذكر أمثللع نقتصر يف دراستها

ضعف دور  ،اإلنقسامات اإلجتماعية،الصفات السلبية للشخصية القيادية يف ا�تمعالفساد على أنه أمر عادي، 

  ....،اإلعالم

تلعب دورا هاما يف  اليتتتعلق بنفسية املوظف  هي أسباب و: الموصوف بالفساد موظفلل شخصيةأسباب  -2

األنانية و اخلوف من  :سية اليت تؤدي إىل الفساد ما يلي، و لعل من أبرز األسباب الشخصية و النفد سلوكهحتدي

  ...ايل بني الناس،ع و حب املال، حب التفاخر و التعاجلش ،غياب الضمري املهين ،املنافسة

  :تتمثل يف :أسباب سياسية-3

إنعدام نظام سياسي فعال يستند إىل مبدأ الفصل بني السلطات و توزيعها بشكل مناسب أي غياب دولة  - 

، و هذا ينجر عنه غياب احلافز الذايت حملاربة الفساد حتت وطأة التهديد لسياسية و القانونية و الدستوريةاملؤسسات ا

  ،1طاف و التهميش و اإلقصاء الوظيفيبالقتل و اإلخت

يف عدة  مارسة الدميقراطية و حرية املشاركة أو غيا�ا يف الكثري من األحيان إذ يسهم اإلستبداد السياسيضعف امل - 

 بلدان بشكل مباشر يف تنامي ظاهرة الفساد و عندها يفقد النظام السياسي أو املؤسسة السياسية شرعيته يف السلطة

  ،2فضال عن عدم حرية نشاط مؤسسات ا�تمع املدين ،و تصبح قراراته متسلطة بعيدة عن الشفافية

قلة الوعي السياسي و عدم معرفة اآلليات و النظم اإلدراية اليت تتم من خالهلا ممارسة السلطة و هو أمر يتعلق  - 

  ،3بعامل اخلربة و الكفاءة إلدارة شؤون الدولة

       وسائل اإلعالم املستقلة و األحزاب املعارضة  إعتماد نظام احلزب الواحد يعد أهم عوامل منو الفساد أين تغيب - 

  ،ةفاعل غريو  يفضع و يف حال تعدد األحزاب جند أن دورها ،4و تكون كل القرارات بيد احلزب

                                                           
1

، 21دد و أهم آثاره اإلقتصادية يف العراق، جملة الغري للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية، العراق، كلية اإلدارة و اإلقتصاد، جامعة الكوفة، الع سوسن كرمي اجلبوري، الفساد اإلداري و املايل 

 . 45:العراق، ص  ، السنة السابعة،2011
2
  . 45: ، ص السابق سوسن كرمي اجلبوري، املرجع 

 
3

  . 45: نفس املرجع، ص 
4
J.Robinson West and all, op.cit, p : 10. 
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ريات القسرية النامجة عن إستخدام العنف يإنعدام اإلستقرار السياسي و التغيري املتعاقب ألنظمة احلكم السيما التغ - 

 املساءلة و احملاسبة و املراقبة على املال العام لعدم رسوخ مؤسسات الدولة و إنعدام الشفافية يف العملياتأين تنعدم 

      ستقبلهمها الساحة السياسية جتعل املسؤولني متخوفني على مإستقرار اليت تشهدالحالة الأن ، إضافة إىل 1احلكومية

  ،و هذا حيفزهم على الفساد

لة اإلنتقالية غري املدروسة و دون �يئة الظروف هلا مسبقا سواء كان التحول من نظام سياسي إىل رحاملمرور البالد ب - 

  يعد فرصة كبرية و أرضا  و هذا ،اغ يف السلطة كما شهد�ا اجلزائرآخر أو من نظام إقتصادي إىل آخر مما يؤدي إىل فر 

  ،جتربة اجلزائر خري دليل على ذلك لنمو و انتشار الفساد و لعل خصبة

  ،املسؤولون ضد املالحظة القضائية احلصانة اليت يتمتع �ا - 

  ،سيطرة طبقة حاكمة على مقاليد احلكم مثلما حيدث يف السعودية - 

، العشائرية و غريها من تلك اليت  املمارسة السياسية كالطائفية، املذهبيةتعدد اهليكليات السياسية السائدة يف - 

  ،الدول العربية كالعراق و لبنان تشهدها بعض

  ،ايري إختيار املسؤولني احلكومينيو مع عدم وضوح أسس - 

و بالتايل  تدخل السلطة يف دعم أو حماربة بعض املرشحني مما قد يؤدي إىل وصول عناصر فاسدة ملراكز إختاذ القرار - 

 ،2سوف تعرقل هذه العناصر مساعي اإلصالحات يف الدولة

  ،حيات من تشريع، قضاء و تنفيذ هلاتركيز السلطة يف يد السلطة التنفيذية و تفويض كل الصال - 

  .سهم يف بعض قضاياه أو لظروف أخرىضعف إرادة  القادة السياسيني يف حماربة الفساد نظرا إلنغما - 

  :نوجز أمهها فيما يلي: األسباب القانونية و القضائية -4

  ،للمبلغني عن جرائم الفساد غياب احلماية الكافية - 

ة و املوضوعية كالتناقض، التسرع يف إصدار تشريعات كثرية تنطوي على عيوب الصياغة القانونية، الشكلي - 

، كما أن كثرة التعديالت اليت تطرأ على التشريعات رغم حداثتها إضافة و كثرة الثغرات القانونية، الغموض، النقص

  ،3قه و القضاء و اإلدارة جيعل احلياة القانونية مشوبة باخلللإىل إختالف تفسريا�ا بني الف

  ،على السلطات السياسية و اإلدرايةغياب قوانني واضحة و ضوابط معلنة متكن من الرقابة  - 

  ،يد قوانني الضريبة و صعوبة فهمهاتعق - 

غياب قوانني  مكافحة الفساد و غياب قوانني، يف مقابلملسؤولني و املوظفني من املساءلةتوفر قوانني حتمي كبار ا - 

 و اإلجتماعية اإلقتصادية ، أو أ�ا غري قادرة على مواكبة التغرياتن وجدت فهي ال تطبقإع احلقيقي و توفر الرد 

  ،1وفق األهواء ، أو أ�ا تتضمن إستثناءات كثرية يف التطبيق تسمح بالكثري من اإلجتهادات و تكييف احلاالتاحمليطة

                                                           
1
 . 02: ، ص 2013العراق، أيلول  - أمين أمحد حممد، الفساد و املساءلة يف العراق، و رقة سياسات، مؤسسة فريدريس إيربت للنشر مكتب األردن و العراق، بغداد  
2
  .46: ، ص2004لبنان،  –عرب ضد الفساد، بريوت دليل الربملاين العريب لتفعيل إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، منظمة برملانيون  
3
  08: عبد القادر عبد احلفاظ الشيخلي،املرجع السابق، ص  
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  ،ينأو عقابية جادة حبق الفساد، أو عدم إختاذ أي إجراءات وقائية القانون بشكل عادل و متكافئطبيق ضعف ت - 

       ، إىل جانب بطء إجراءات التقاضي و طول مد�ا و إنعدام الرقابة الشعبية عليه عدم إستقاللية و نزاهة القضاء - 

 ،2و القضاة جراءات املساندة و املكملة لعمل احملاكمإضافة إىل عدم فعالية اإل ،و الضعف يف تنفيذ األحكامالقضائية

  ،ايا الفساد مما يساهم يف متييعهاطول مدة التحقيق يف قضيضاف إىل ذلك أيضا 

لسعي لتطبيقه كتطبيق القانون ااملمارسات غري القانونية الصادرة عن بعض احملامني و القضاة أثناء تنفيذ القانون أو  - 

  .و ينمي ثقافة اإلفالت من العقاب ، و هذا يشجعة عناصر الفساددار يتناسب مع إئي بشكل مالئم و انتقا

  

  :نلخصها فيما يلي: األسباب اإلقتصادية -5

  غياب الفعالية اإلقتصادية يف الدولة ذلك أن أغلب العمليات اإلقتصادية هي عبارة عن صفقات جتارية مشبوهة  - 

  لى مستوىاملايل فيها حيزا واسعا، و هو ما سينعكس بصورة أو بأخرى عأو ناجتة عن عمليات مسسرة حيتل الفساد 

  ،3، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سري عملية تنفيذ املشاريع و بالتايل على عملية اإلنتاجو بنية اإلقتصاد الوطين

  ،الرواتب  و األجور لمية يف حتديد، إىل جانب  غياب املعايري العمقابل إرتفاع مستوى املعيشةتدين األجور  - 

  ،بدقة ا املدروسة و غري املخطط هلالسياسات التنموية املرجتلة غري - 

  ،تشار البطالةإتساع الفجوة بني األغنياء و الفقراء و ان - 

  ،ود ضوابط ألسعار السلع و اخلدماتمتيز األسواق �ياكل قانونية غامضة و عدم وج - 

يف دي إىل السيطرة عليها و التأثري لدول الكربى للدول النامية مما يؤ املساعدات اخلارجية املمنوحة من طرف ا - 

  ،4قرارا�ا السياسية و اإلقتصادية مبا خيدم مصاحل الدول الكربى

العوملة اإلقتصادية اليت سامهت يف نشوء نظام إقتصادي و مايل ذو طبيعة دولية و الذي تلعب فيه الشركات  - 

املبالغة يف تقدير عقود ، املتعددة اجلنسيات دورها يف انتشار الفساد كإستخدام فواتري و شهادات ذات صالحية زائفة

  ،5تمويل احلمالت اإلنتخابية و هذا خدمة ملصاحل مستقبلية اإلستثمار و مصادر التجهيز، متويل األحزاب السياسية ل

  ،وجود إسرتاتيجية خمططة و مدروسة خصخصة القطاع العام دون- 

إحتكار بعض تراخيص العمل اإلقتصادي احليوي من قبل قلة حمتكرة ذات نفوذ سياسي و ليس على أساس القدرة  - 

  ،إنعدام املنافسة الشريفة و النزيهة إضافة إىل ،داء اإلقتصادي األفضل و املتميزعلى األ

                                                                                                                                                                                           
1
، 32لعدد الكوفة، جامعة الكوفة،  اي عنيزة، أمحد ماهر حممد علي، دور املعايري احملاسبية يف احلد من الفساد اإلداري و املايل، جملة مركز دراسات الكوفة، مركز دراسات حسني هاد 

  . 148: ،  ص 01، ا�لد 2014
2
  .47: دليل الربملاين العريب لتفعيل إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرجع السابق، ص 
3
  . 45: سوسن كرمي اجلبوري، املرجع السابق، ص  

 
4

  .  64: عبد القوي بن لطف اهللا مجيل، املرجع السابق، ص 
  .447:  جع السابق، صبابكر عبد اهللا الشيخ، املر  3
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و اإلدارة  ضعف إلتزام بعض جمالس اإلدارة أو اإلدارات التنفيذية لبعض شركات القطاع اخلاص مببادئ الشفافية - 

  ،1السليمة جتاه مسامهيها بشكل خاص و ا�تمع بشكل عام

األزمات اإلقتصادية بسبب احلروب و الكوارث و اليت تؤدي إىل قلة عرض السلع و اخلدمات مقابل تزايد الطلب  - 

  ،2...،ستتبع ذلك من ظهور للسوق السوداء، التحايل، الرشوةعليها و ما ي

  القطاع  مديونياتضوابط حىت تضخمت  يف اإلقراض املصريف بال و اإلقتصاد أدى إىل التوسع السياسة بني التزاوج - 

  ،3اخلاص و هروب الكثري من رجال األعمال إىل اخلارج و عجز آخرين عن سداد ديو�م

  :الذي له عدة مصادر منها :الريع اإلقتصادي- 

  

 4،اإلعانات احلكومية و اإلجيار -

القيود  السياسات احلمائية املنصبة على الصناعات احمللية و اليت تساهم يف رعاية الفساد من خالل  -

مما جيعل تراخيص اإلسترياد عمال مرحبا بدرجة كبرية، و من خالل أيضا خلق مراكز  املفروضة على اإلسترياد

شبه إحتكارية للصناعات الوطنية البديلة لإلسترياد فيصبح من مصلحة املنتجني احملليني إفساد املسؤولني 

 ،5أو تقليل املنافسة اخلارجية/حلماية للتخلص منمرار يف عملية ااحلكوميني املعنيني باألمر من أجل اإلست

 ،البرتول و املعادن و غريهالمواد اخلام مثل لالعائدات الكبرية  -

إذ أن إخنفاض أسعار السلع عن سعر السوق ألغراض إجتماعية أو سياسية من شأنه : التحكم يف األسعار  -

هذه السلع أو للحصول على نصيب غري حوافز لألفراد لرشوة املسؤولني و ذلك للحفاظ على تدفق  خلق

  ،6عادل منها

  .تفاع التكلفة اإلقتصادية للخدماتعدم التحكم يف النفقات و إر  - 

  : رات و لعل أمهها و أبرزها ما يليمتعددة و خطرية و متجذرة يف خمتلف اإلدا: األسباب اإلدارية -6

ؤوليات يزيد أو ينقص عن احلجم احلقيقي ملسنتيجة تصميمه حبجم ، مة اهليكل التنظيميءقصور أو عدم مال - 

و إزدواجية يف  ذلك مما ينجر عنه تداخل و تضاربو املقومات التنظيمية السليمة يف  الدولة دون مراعاة األسس

املهام و اإلختصاصات الوظيفية بني األجهزة و داخل اجلهاز اإلداري الواحد و صعوبة حتديد املسؤولية و املراقبة مما 

  ،يضا عن التهرب من املسؤولياتفر أيس
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  ،عامة و تناقض التوقعات مع الواقععدم وضوح السياسات ال - 

  ،ماس أعضائها يف بعض قضايا الفسادنغاإستقالليتها و  لعدمالرقابة و عدم فعاليتها نظرا  ةضعف أجهز  - 

  ،ها على العاملنيضعف تأثري  �ا وختلف القيادات و عدم كفاء - 

ما يؤدي إىل تعقيد اإلدارية و اتسامها باإلزدواجية األجهزة  تعدد، إخنفاض مستوى األداء ،التضخم الوظيفي - 

و يعود سبب هذا التضخم إىل سياسات التوظيف  ؛إضعاف اإلتصال مع اجلمهور و هدر أموال الدولة ،اإلجراءات

ءا من نظام اإلعاشة العامة جز  ةالتعليم حىت كادت أن تكون الوظيفالعشوائي املنتهجة اليت تؤمن إستيعاب خمرجات 

و املؤسسات  ، و منهجية إيديولوجية يف دول أخرى، كما يعود أيضا للكيفية املتبعة يف إنشاء اهليئاتيف بعض الدول

  ،1املركزية املفرطةهذا إىل جانب  ،اسية عن طريق الرتتيبات الوظيفيةالعامة، إضافة إىل معاجلة اخلالفات السي

        كما أن تكون العالقة مباشرة بني العميل  ،ه ليس من صلب إهتمامات اإلدارةعدم اإلهتمام بالعميل إذ أن - 

  ،توافر عوامل إدارية أخرى مساعدة املوظف العمومي مما يفتح باب الفساد يف ظل و

  ،مه و يف بعض األحيان غيابه متامانتظااضعف تدريب املوظفني و عدم  - 

  ،2هتمامهم بتنمية قدرا�م و معارفهم اإلداريةاي اجلهاز اإلداري احمللي مما أدى إىل ضعف تسييس موظف - 

  ،بكل جوانبهااإلعتماد على إسترياد احللول و النماذج  دون تكييفها مع ظروف البيئة  - 

         حقيقة اإلخفاقاتغياب املساءلة مما أدى إىل إخفاء  املعامالت احلكومية وإنعدام الشفافية يف املعلومات و  - 

  ،و يف الواقع حتقيق جزء منها فقط ، و إعداد تقارير بتحقيق األهدافرتاف باملشكالت أمام الرأي العامو عدم اإلع

  ،مدونات السلوك يف الوظيفة العامةإنعدام أو ضعف أخالقيات الوظيفة و غياب  - 

، و الشركاء تجاري إما بصورة مباشرة أو عن طريق األقارباجلمع بني الوظيفة العامة و العمل السياسي أو العمل ال - 

  ،3مما خيلق حالة تضارب املصاحل

غياب الوصف الوظيفي ملهام املوظفني أيضا،  غياب إجراءات عمل منطية مكتوبة و واضحة يف العمل احلكومي و - 

  ،4و اجلهل باألنظمة و القوانني و قواعد العمل من قبل املوظفني و املراجعني

  ،ةإختاذ القرارات و إحتكار السلط السلطات التقديرية املمنوحة لبعض املوظفني مما يشجع على املزاجية يف- 

  ،5التساوي يف التعويضات املالية و املزايا الوظيفية دون مراعاة أداء املوظف - 

  ،املعامالت احلكومية و طول مد�ا بطء و تعقيد إجراءات احلصول على - 

  ،لنزاهة و جتنب املمارسات الفاسدةفني مببادئ اغياب توعية املوظ - 

                                                           
1
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  ،إلفساد يف كل املستويات اإلدرايةتغلغل العناصر احملرتفة و املتمرسة يف الفساد و ا - 

مبدأ  عدم اإلعتماد على املعايري العلمية و الكفاءة املهنية يف إختيار العاملني السيما القياديني منهم و عدم تفعيل - 

  ،ملواطننيتكافؤ الفرص بني ا

  ،بروز و تفعيل أنظمة إتصاالت متعددة غري رمسية مقابل إختفاء اهليكل التنظيمي و أنظمة اإلتصاالت الرمسية - 

  ، تقدم يف قطاعات ا�تمع األخرىإنفراد القطاع العام خبدمات ال - 

لديهم دافعا على ممارسة هم يف الوظيفة دون تدوير مما يولد ئتنامي اخلربة املتخصصة للعاملني نتيجة طول بقا - 

مدة كما أن التدوير السريع يدفعهم إلستغالل املنصب فيجب أن تكون هناك   ،د حبكم املعلومات اليت ميتلكو�االفسا

  ،قة للتدويردحمددة و مدروسة ب

احلكومية مما يفرز قرارات حكومية متناقضة أو صعبة التحقيق مما يشجع بعض غياب التنسيق بني األجهزة  - 

  ،1وظفني على إستغالل هذا اخللل يف التنسيق لتحقيق مصاحلهم اخلاصةامل

  ،ضعف األنظمة العقابية و عدم فعاليتها ، إىل جانبثواب و العقاب يف ممارسة الوظيفةعدم تفعيل مبدأ ال - 

  ،إنعدام روح املبادرة و اإلبتكارو  ،ضعف العمل اجلماعي - 

  ،ت و عرقلة تنفيذ اخلطط يف موعدهاختلف األدوات اإلدارية مما يسبب تراكم و تأخر إجناز املعامال - 

قلة عدد املوظفني العاملني باإلدارة املالية و احملاسبة مقارنة حبجم األعمال و املهام امللقاة على عاتقهم مما يسهم يف   - 

  ،2ر حاالت الفسادكثرة األخطاء احملاسبية و إستغالل هذا الوضع لتمري

ففي الوقت الذي  ،ام تنازع يف الوالءات و القيمعدم وجود إتفاق مجاعي على معيار القيم إذ أن املوظف يوضع أم - 

القيم البريوقراطية باحلياد و املوضوعية عند القيام بأعمال وظيفته جند يف اجلانب اآلخر أن القيم  و تطالبه النظم

       التقليدية اإلجتماعية تطالبه مبساعدة أقربائه و أصدقائه و ذوي عشريته أو طائفته أو حزبه أو بلدته و الوالء هلم 

  ،3مو تعترب هذه القيم مبثابة واجب و إلتزام عليه جتاهه

ة و النامية و يتجلى ذلك من عدم إعتماد تطبيق نظرية اإلدارة العلمية يف املؤسسات العامة خاصة يف الدول العربي - 

  من العمل  رات غري مستندة إىل معايري علمية، متلص غالبية املوظفنيتتويج إجتماعات العمل بقرارات و تصو : خالل

  ،شخصيةغ ألغراض و إحالته إىل غريهم من أجل التفر 

  ، 4..الة، تنظيم األسرة، محاية البيئة، حمو األميةالبط: احمللية يف حل قضايا أساسية مثل جتاهل دور ا�الس الشعبية - 

  ،دية للموظفني مبا يف ذلك الرواتبالتأخري يف املدفوعات النق - 

، رئاسة الوزراء و غريها إضافة إىل اجلمهوريةرئاسة  ،لعامة للدولة من موازنة الربملانتعدد املوازنات املكونة للموازنة ا - 

  ،1و غري املدونة يف امليزانية العامة للدولة املوازنات السرية اليت ال ختضع لرقابة الربملان
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فعالية األداء احلكومة يف  وة ين مدى كفاعاليت تفصح ) تقارير األداء(لتقارير املالية و غري املالية عدم وضوح ا - 

  ،املالية العامة أفضل إستغاللارد إستغالل املو 

          طويلة األجل كاألراضي و املباينو اإلحصائية عن املوجودات الثابتة و املطلوبات عدم توفري التقارير البيانية  - 

  .و إبعادها عن األجهزة  الرقابية

  : 2هناك من يلخص أهم األسباب اإلدراية النتشار الفساد يف الصيغة التالية  

  )الشفافية + النزاهة + احملاسبة (  –) حرية التصرف + اإلحتكار (  =الفساد 

  :آثار الفساد -ه

هناك آثار وخيمة للفساد على الفرد و ا�تمع و الدولة ككل، و هي متنوعة بتنوع ا�االت و القطاعات اليت 

  .ينتشر فيها الفساد و بتنوع أسبابه

 ،االعدل، املساواة و غريه، األخالقية القائمة على الصدق، األمانةقيم زعزعة ال تتمثل يف:اآلثار اإلجتماعية -1

ل و نقص املعرفة تدين مستوى املعيشة و انتشار الفقر و اجله ،بسبب غياب القيم و الشعور بالظلمانتشار اجلرائم 

           انتشار بعض اآلفات اخلطرية على ا�تمع كاملخدرات ،زيادة حجم ا�موعات املهمشة و ،باحلقوق الفردية

الفساد من فقر و اإلجتار باألعضاء البشرية نظرا إلستغالل بعض املنظمات املنحرفة للظروف اليت خيلفها  إلرهابا و

فقدان  ،3يتةقامل و توفريها لبعض إحتياجات و مطالب أبناء ا�تمعات الفقرية مقابل تنفيذ أهدافها و غريها �ميش و

  .و إحرتامه هو اإلستثناءي األصل هيبة القانون يف ا�تمع و تصبح خمالفته ه

       ن كانت مهمة إحتكم املصاحل الشخصية يف القرارات اليت تتخذها احلكومة و  تتمثل يف: اآلثار السياسية -2

 ،و مشاركتها يف القضايا العاملية اإلضرار بسمعة الدولة يف ا�تمع الدويل مما يؤثر على عالقا�ا اخلارجية ،4و مصريية

 ،مؤسسا�ا وتدين مستوى املشاركة السياسية للمواطنني لعدم إقتناعهم بنزاهة املسؤولني و عدم ثقتهم باحلكومة 

  .السياسي و ضعف بنيته الدميقراطيةضعف النظام 

عرقلة خطط و برامج التنمية إذ : منو اإلقتصاد الوطين نتيجة ملا يلي ؤعموما تتمثل يف تباط :اآلثار اإلقتصادية - 3

احلد من  و ،اإلستثمار ةحتديد حجم وجود ،تتحول معظم األموال املخصصة لتلك الربامج ملصلحة أشخاص معينني

إضعاف مستوى اخلدمات يف البنية التحتية بسبب الرشاوى و اإلختالسات  ،إمكانات نقل التكنولوجيا و املهارات

هجرة أصحاب  ،5اليت حتد من املوارد املخصصة لإلستثمار يف هذه ا�االت و تؤثر يف توجيهيها بالشكل السليم

إرتفاع تكلفة  ،اإلبتكار واألموال و الكفاءات إىل اخلارج نظرا لغياب التقدير و نظرا لتدين مستويات املنافسة 

                                                                                                                                                                                           
1
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التقليل من عائدات  ،تراجع اإلنتاجية و ،نقص فرص العمل و انتشار البطالة ،ملعامالت و اخلدمات و قلة جود�اا

مها إسها �ميش و.. ، الغازاملوارد القومية للبلد كالبرتولتبديد  ،التهرب و تنشيط إقتصاد الظلالضرائب عن طريق 

التكلفة، اجلودة، ( حتكم العقود و تقليل أمهيتها تغيري املعايري اليت ،توزيع الدخل و الثروة سوء و ،يف التنمية اإلقتصادية

  .ا يف إبرام العقودليصبح املكسب الشخصي للمسؤولني عامال مهم) موعد التسليم

حتويل  ،و النوايا السلبية لدى املوظفني إنعدام املهنية يف العمل و انتشار عدم املسؤولية تتمثل يف :1اآلثار اإلدارية -4

، التخطيط و األجهزة املالية ، و اإلنفصام بني  أجهزةة نظرا لعدم قيامه على أسس علميةالتخطيط إىل عملية صوري

احلد من فاعلية  ،يودا ميكن أن حياسبوا على أساسهاإىل جانب  مقاومة الكثري من متخذي القرار للخطط كو�ا متثل ق

اإلحنراف مبقاصد القرار عن املصلحة  ،قاومة التغيري و اإلصالح اإلداريمن خالل م يهود التنظيم اإلدار نتائج ج

، ة عن املشاريع يف اجلهاز احلكوميالعامة يف سبيل حتقيق مصاحل خاصة جلماعات الضغط اليت متتلك معلومات دقيق

من إقناع متخذي القرار مبطالب و رغبات خاصة و متكنها  على بناء شبكة عالقات غري رمسية نظرا كذلك لقدر�ا

إعاقة جهود الرقابة عن طريق عدم تزويد األجهزة الرقابية  ،لتحقيقها غالبا ما تكون متعارضة مع املصلحة العامة

         أو عن طريق تسليط الرقابة و توجيهها حنو موظفني أو تزويدها بتقارير ومهية،  عملالبالتقارير املطلوبة عن سري 

  . و مواطنني هم أنفسهم ضحايا للفساد و ليسوا حمركني له

  أثر الفساد على أداء الحكومة اإللكترونية  –ثانيا 

  :يف خمتلف مراحل تطبيقها فيما يليتتجلى مظاهر تأثري الفساد على احلكومة اإللكرتونية 

بيق مشروع أصحاب املصاحل و النفوذ بتطالسؤال املطروح هنا هو هل سيسمح :  في مرحلة ما قبل التنفيذ -أ 

هذه املرحلة جند أن الفساد ففي ، ة للتغيريد أنه سوف تكون هناك مقاومة قويو اجلواب هو أكي اإللكرتونية؟ احلكومة

ى مشروع احلكومة اإللكرتونية يف املهــد و ذلك مــن خالل مقاومة أصحـاب املصاحل للمشروع خوفا قد يقضي عل

مصاحلهم و مع ما يتالءم  احلكومة اإللكرتونية مشروع تطبيق تفصيل أو جناح عدم هؤالء يف سهمإذ يعلى مصاحلهم، 

          املادية مصاحلهم لغري بأن تطبيق هذا املشروع اعتقادهم و القائمة املصاحل و االمتيازات استمرارية على احملافظة بغية

لذلك جيب أن تكون طرق و وسائل تطبيق ، و تعود هذه املقاومة إىل نقص التوعية بأمهية هــذا املشروع ،ال املعنوية و

      مناخ إجيايب مالئم للتغيري من خالل التدريب اجليد "برنامج التوعية فــي اإلدارات العمومية فعالة، كمــا جيب إجياد 

جلديدة بواسطة حوافــز  مشروع احلكومة اإللكرتونية بالتفوق يف مهامهم ااملالئم و مكافأة املوظفني الداعمني لتطبيــق  و

 يف بشكل كبري سيسهم ة اإللكرتونيةاحلكوم املصاحل ملزايا اباملوظفني مبا فيهم أصح إدراك أن كش و ال ،2"مناسبة

  .احلكومة اإللكرتونيةتطبيق  اسرتاتيجيات لتفعي

                                                           
1
  . 568- 556: ص عبد الرمحن أمحد اهليجان، املرجع السابق، ص  
2
  . 53: حممد نور بن ياسني فطاين، عصام بن حيي الفياليل، املرجع السابق، ص 
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ة زيادة التخصص الوظيفي إذ أن موظفي احلكومإىل جانب ذلك جند أن احلكومة اإللكرتونية تتطلب  

، املربجمني ،يث جند منهم مشغلي احلاسب اآليلخربة علمية يف جمال تقنية املعلومات حباإللكرتونية يتمتعون مبؤهالت و 

لكن الفساد هنا يظهر مـــن خالل  ،ا�االت املتخصصني فـي خمتلف إضافة إىل املوظفني ،1الشبكـات أمن موظفي

إجراءات التوظيف و اختيار املوظفني حبيث ال ميكن القضــاء على احملسوبية و احملاباة يف هذا ا�ال لعدم وجود 

  أجهزة أو أنظمة  نظام أمن معلومايت فعال أو إدراجالشبكات عدم توفري  أمن كما أنه ميكن ملوظفي ،ضمانات لذلك

  .هذا أثناء تصميم موقع احلكومة اإللكرتونية جتسس و

        يؤثر الفساد يف هذه املرحلة على احلكومة اإللكرتونية من خالل بطء تنفيذها  :في مرحلة ما بعد التنفيذ -ب 

  :  و تتجلى مظاهره فيما يلي ،طبيقهاو عدم النجاح يف ت

يساهم األمن املعلومايت بشكل كبري يف مكافحة الفساد و ذلك من خالل : على مستوى األمن املعلومايت -   

اإلخرتاق مرهقا  يكون : صعوبة إخرتاق نظام املعلومات املستهدف حبيث تتجسد الصعوبة يف إحدى احلاالت التالية

لكن إنعدام  ،2حماولة اإلخرتاق قبل النجاح أو بعدهقتا طويال للنجاح، يسهل اكتشاف مكلفا، يستغرق و و للقائم به 

األمن املعلومايت يف كثري من األحيان يعترب أهم عائق يقف أمام جناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية  و هذا يعود إلدراك 

  .أصحاب املصاحل ألمهيته  لذلك يتعمدون تغييبه

ل احلكومة اإللكرتونية على املؤهالت و اخلربات يعتمد التوظيف كما سبق ذكره يف ظـ: على مستوى  التوظيف - 

حســن السرية  العلمية يف جمال تقنية املعلومات و ليس فقط شروط  املؤهل العلمي املنــاسب و الالزم لشغل الوظيفة و 

ن اعإىل موظفني متخصصني يف املعلوماتية، فغالبا ما يستأن احلكومة اإللكرتونية حتتــاج ، إذ و غريها من الشروط

          مبوظفني سبــق فصلهم كخبـراء يف جمـال املعلوماتية و كذلك األشخــاص ذوي الكفاءة يف جمـال احلاسب اآليل

لكن هذه اخلربة و التخصص قد تتحول إىل عامل سليب على جناح احلكومة اإللكرتونية  ،3و تطبيقاته و نبوغهم فيه

 حبثا عن مصادر دخل أخرى كتسريب معلومات حساسة باخرتاق) هاكرز(قـد يتحـــول هؤالء إىل قراصنة  هحبيث إن

  .ر و احلوافز املناسبةو و هذا نتيجة لعدم توفر األج. 4أنظمة حتتوي عليها إىل أطراف خارجية لقاء مقابل مادي

مالت ترتكز احلكومة اإللكرتونية يف تقدمي خدما�ا للشركاء على املعا: على مستوى املعامالت اإللكرتونية - 

ضمان سريــة املعلومات املتاحــة و دقتها و مصداقيتها خــاصة تلك  املتعلقة عرب بوابتها و اليت يفرتض فيها  اإللكرتونية

، إال أننــا جنــد أن هــذه املعامالت يشو�ا بعض من مظاهر الفساد اليت رتونية و التجــارة  اإللكرتونيةبالعقـود اإللك

،احتمال اإلتالف املعلومايتو احلماية لكثري من املعامالت كإفشاء معلومات سرية و خاصة، نذكر منها غياب األمن 

                                                           
 
1

  . 87: ص عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق،
2
  . 515: ص، 2009، اإلسكندرية، ،دار اجلامعة اجلديدة)للحماية املعلوماتية قانوينالنظام ال (املعلومايت األمنطارق ابراهيم الدسوقي عطية،  
3
  . 88، 87: عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق،ص 
4
  . 09: عباس زبون عبيد العبودي، املرجع السابق، ص  
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لذلك  ،1و غريها لكرتوين أو إضافة تكاليف إضافيةاإلحتيال برفع السعر مثال أو تزوير املعطيات أو تزوير التوقيع اإل

  .جيب اختاذ اإلجراءات املناسبة لضبط و تنظيم  املعامالت اإللكرتونية للحد من هذه الظاهرة

يات دخنلص يف آخر هذا املطلب إىل تعدد العوائق اليت تعرقل سري تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية بني التح

، لكن العائق مع تفاوت يف خطور�ا على املشروع، اإلجتماعية و الثقافية القانونية، اإلدارية، اإلقتصاديةالتقنية، 

صاد األخطر بينها كان الفساد الذي له آثار بالغة اخلطورة ليس فقط على مشروع احلكومة اإللكرتونية بل على اإلقت

  .الوطين ككل و على ا�تمع

  

  

  

  :الثاني خالصة الفصل

أساسيتني مها املرحلة التحضريية  للتحول إىل كخالصة هلذا الفصل جند أن عصرنة احلكومة تتم عرب مرحلتني 

، ففي املرحلة  التحضريية  جندها منهما تتخللها مراحل تنفذ وفقها و املرحلة التنفيذية و كل مرحلة إللكرتوينالشكل ا

املرحلة اإلنتقالية من الشكل التقليدي إىل الشكل  و لمشروعلية القاعدتهيئة التتجزأ إىل مرحلتني مها مرحلة 

ل و التواصل، التعامل مرحلة النشر و الرتويج، التفاع: أما املرحلة التنفيذية فتتكون من مخسة مراحل هي إللكرتوين،ا

متطلبات حيتاجها  لكن حتقيق هذه املراحل حيتاج إىل توفري عدة مقومات و ،، التكامل  و مرحلة النضجاإللكرتوين

           ح للمشروع حديات املختلفة اليت تقف أمام التنفيذ الناج، و هذا إىل جانب القضاء على التاملشروع لنجاحه

لكن العائق األخطر بينها كان الفساد الذي له آثار بالغة اخلطورة ليس فقط على مشروع  ،و تتفاوت خطور�ا عليه

  .خمتلف املشاريع علىاحلكومة اإللكرتونية بل له آثار خمتلفة اجلوانب 

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .146، 145، 144: عالء فرج الطاهر، املرجع السابق، ص 
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  األول خالصة الباب

احلكومة  حيث عرضنا فيه ملدلولاحلكومة اإللكرتونية  اإلطار العام لنظام هذا الباب إىل تطرقنا خالل

تعريفات  حمطات دراسة ذلك تتلخص يف وجود فضال عن مراحل تطبيقها فكانت أهم تصنيفا�ا و اإللكرتونية

 و قد كان ،املفهوم هلذالواء ثالث مدارس منظرة  انضوت حتت احلكومة اإللكرتونية مضيقة و أخرى موسعة ملفهوم

منحته عديد املزايا اليت تكسبه أمهية بالغة   ،عن احلكومة التقليديةاملفهوم احلديث الكثري من املميزات اليت ميزته  هلذا

سياق هذا اليت تطرقنا هلا يف ات و الكثري من السلبياحلكومية، لكن ذلك ال يعين خلوه من  دماتجودة اخل و منها

 هداف تطبيقألتطرقنا ، إضافة إىل و غريها مشكلة التفكك االجتماعي و التبعية للخارج: الباب و اليت كان أمهها

و أخرى خاصة  تتحكم فيها البيئة الداخلية  اليت تنقسم إىل أهداف عامة مشرتكة بني الدول احلكومة اإللكرتونية

لبعضها البعض و هي العنصر نية من أربعة عناصر مكونة هلا مكملة هذا إىل جانب تشكل احلكومة اإللكرتو ، للدول

، البشري، اخلدمي و العنصر التشريعي، كما أن التقدم التكنولوجي مل يفرز فقط احلكومة اإللكرتونية كمفهوم املادي

  .و اجلزئيةجديد لوحده إمنا ظهرت معه عدة مفاهيم أخرى هلا عالقة باحلكومة اإللكرتونية ختتلف بني التكامل 

لكرتونية تناولت عدة حيثيات تنوعت من خالهلا اإلفضال عن ذلك خلصنا إىل وجود تصنيفات للحكومة 

: إىل مخسة أنواع) نوع العميل(تنوعت من حيث الطرف املستفيد من اخلدمة فاحلكومة اإللكرتونية إىل أنواع خمتلفة 

و من حيث درجة  إىل املوظفني و إىل املؤسسات الالرحبية؛إىل املواطن، إىل قطاع األعمال، لكرتونية اإلاحلكومة 

متكاملة و ناضجة؛ يف حني تنوعت من حيث النطاق ، تنوعت إىل حكومة إلكرتونية معلوماتية، تفاعلية التفاعل

؛ أما من حيث لدولة و حكومة إلكرتونية إقليميةاجلغرايف للخدمات إىل حكومة إلكرتونية حملية، حكومة إلكرتونية ل

حكومة إلكرتونية بدائية، حكومة إلكرتونية شبكية و حكومة إلكرتونية نقالة : التصال املستخدمة فتتنوع إىلاوسائل 
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       أو عرب املوبايل؛ و آخر تصنيف كان حسب درجة الذكاء الذي تنوعت من خالله إىل حكومة إلكرتونية عادية 

  .سلبياته و معوقاته ابياته وو أخرى ذكية؛ وكان لكل نوع خصائصه و مميزاته و إجي

تتم عرب مرحلتني ل عصرنة احلكومة اليت حاإىل مر  هذا الباب ى ذلك تطرقنا يف الفصل الثاين منعالوة عل

و املرحلة التنفيذية و كل مرحلة منهما تتخللها مراحل  ية  للتحول إىل الشكل اإللكرتوينري أساسيتني مها املرحلة التحض

املرحلة اإلنتقالية  و لمشروعلية القاعدتهيئة الجندها تتجزأ إىل مرحلتني مها مرحلة ية ري التحضففي املرحلة ، تنفذ وفقها

        مرحلة النشر: أما املرحلة التنفيذية فتتكون من مخسة مراحل هي من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين،

هذه املراحل تتخللها عدة عوائق  لكن ،و مرحلة النضج ، التكاملاإللكرتوين، التعامل و التواصل  و الرتويج، التفاعل

ها الفساد الذي له آثار بالغة اخلطورة ليس فقط على مشروع احلكومة اإللكرتونية بل له آثار أخطر  و حتديات كان

و مكافحته  قاية منهو هذا كان دافعا للدول للبحث عن وسائل للو  ،خمتلفة اجلوانب شهد�ا األمم منذ عصور قدمية

ملا هلا من املقومات اليت بيناها  ها احلكومة اإللكرتونيةمن نتج عنه ظهور عدة آليات حتقق ذلكعلى مر التاريخ  مما 

  .هذا ما سنتعرف عليه يف الباب الثاين ؟ النظامهذا مكافحة الفساد يف ظل  خالل هذا الباب فكيف تتم
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 تمهيد

و هذا إن  اإلدارةلقد أصبح الفساد يف الكثري من الدول يشكل القاعدة ال اإلستثناء و أحد أدوات احلكم و 

دل على شيء فإمنا يدل على حجم الظاهرة و مدى إستقالهلا، لكن هذا ال يعين أن معاجلتها مستحيلة رغم أن 

عديد الدول حاولت ذلك و باءت بالفشل ما عدا بعض اجلهود اليت كلل أصحا�ا بالنجاح و اليت تعد على األصابع 

أهم أسباب فشل جهود مكافحة الفساد حسب املستشار الدويل يف مثل هونكونج، فنلندا و سنغافورة، و تعود 

  :1إىل ما يلي" برتراند دوسبيفيل"مكافحة الفساد 

  ،انتهاج سياسة القمع و الردع وحدها لكن هذه السياسة كانت دون جدوى - 

لك أن مكافحة اخللط بني احلكامة و حماربة الفساد و قد أوضح البنك الدويل أ�ما ال يعنيان نفس الشيء و ذ - 

   ،حلكامة تعىن بكيفية تسيري األمور، يف حني أن افساد تعىن باحلفاظ على بعض القيمال

إذ أن اإلسرتاتيجيات املوضوعة يف عديد من البلدان ليست سوى جمرد قائمة : غياب إسرتاتيجية مكافحة الفساد - 

اإلسرتاتيجيات الفعلية ملكافحة الفساد تتسم  يف حني أن ،طويلة من األنشطة اليت تتوخى يف معظمها حتسني احلكامة

البساطة، التوافق مع طبيعة و ثقافة البيئة احمللية دون التخلي عن املبادئ الدولية األساسية حملاربة : باخلصائص التالية

ى كل الشمولية فهي تستدعي تطبيق قوانني مكافحة الفساد عل ،الفساد املنصوص عليها يف خمتلف اإلتفاقيات الدولية

التماسك حيث يظهر  ،أن أهدافها واضحة أيالوضوح  ،و بإشراك كل األطراف يف ا�تمع فرد و يف كل قطاع

تنسيق الب) الوقاية، الرتبية و دعم ا�تمع الردع،: و هي(متاسكها من خالل ضرورة تطبيق عناصر اإلسرتاتيجية الثالثة 

  .متاسكها أيضا من وضوح اهلدف العام و هو السيطرة على الفسادبعضها البعض، كما تستمد فيما بينها و بدعم 

  .اليت تكون يف البداية قوية مث تفرت مبرور الوقت و ضغط املهام األكثر إستعجاال: ضعف اإلرادة السياسية - 

من  و الناجم عن التطبيق الفعال لإلسرتاتيجية و غالبا ما يتصل مبسألة احلفاظ على الذات: اخلوف من العقوبات - 

  .شأنه أن يدفع احلكومة إىل كبح مجاح عمليات هيئة مكافحة الفساد

        ت باستئصال الفساد إضافة إىل عدم واقعية األهداف و التوقعا ،نافع املتوخاة من مكافحة الفسادعدم إدراك امل - 

  .و الفشل يف فهم طبيعة الفساد ،و يف وقت قصري

  .�ا تتضمن بعض اجلرائم األساسيةأل�ا معقدة جدا و غري مفهومة أو ألعدم مالءمة القوانني و ذلك إما  - 

  .الفساد إىل هيئة هلا وظائف أخرى فغالبا ما تسند مسؤولية حماربة: إنعدام الرتكيز و تعدد املهام - 

الفساد بل مزاعم إذ أن هيئة مكافحة الفساد ليست الوحيدة املسؤولة عن التحقيق يف : عدم إسناد مسؤولية وحيدة - 

  .و عادة ما يرتتب عن ذلك  حتقيق فاتر و غري كفء ،توجد هيئات أخرى

   .عبء املاضي- 

  .عدم محاية الشهود و املبلغني و ،ةإنعدام الشفافية و عدم كفاية املساءل ،احلد األدىن من املشاركة ا�تمعية - 

                                                           
1
  .99-95، 49، 48، 16، 14: ص  ، صاملرجع السابقبرتراند دوسبيفيل،  
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       ولويات يف إنتقاء اإلدعاءات اليت حتقق فيهاإذ أن هيئة مكافحة الفساد تتبع منطق األ: اإلنتقائية يف التحقيق" - 

أن وضع اإلدعاءات الثانوية جانبا سيثين املشتكي عن : لعموم هلا و ذلك لألسباب التاليةهذا ما يؤثر على دعم ا و

إن هذا  ،أن ما يبدو قضية ثانوية يف كثري من األحيان يصبح مهما حال التحقيق فيه ،العودة رمبا بقضية بالغة األمهية

هذا اإلنتقاء رسالة  حيمل كما ،اإلنتقاء يثري الشكوك حول الدوافع غري السليمة إن مل تكن حول فساد أعضاء اهليئة

  ...؛ "اجلمهور الفشل يف تنمية ثقة ،أن إزدواجية املعايري معمول �ا مفادها أن بعض الفساد ال ضرر فيه و

  :1هذا إضافة إىل أسباب أخرى تتلخص فيما يلي

  ،سات احلكومية بشأن مكافحة الفسادعدم وضوح الرؤية حول إجراءات التعاون و التنسيق و التكامل بني املؤس- 

و احلكومة  وجود تنافس حزيب بني األحزاب و القوى السياسية احلاكمة اليت تفضل مصاحلها على املصلحة العامة - 

  ،ول التنافس إىل صراع على السلطةعندهم مصدر ثراء و قد حت

  ،يات املساومة للتغطية على الفسادإعتماد آل - 

  ،لشراكة إلبقاء األوضاع على حاهلاإتفاق مجيع األطرف السياسية احلاكمة على ا - 

  ،إرتباط بعض قيادات األحزاب بالزعامات الدينية و العشائرية و تفضيل مصاحل أبنائها على املصلحة العامة - 

  ،السياسية للضغط على الربملانينيكتل ممارسة رئاسة الربملان  و قادة ال - 

  ،وجود تشابك و ترابط بني األجهزة احلكومية واألحزاب احلاكمة و دجمها بشكل كتلي غري قابل لإلنفكاك - 

عدم جدية األحزاب احلاكمة ملواجهته مما حيبط املسؤولني يف هيئات  عدم إهتمام احلكومة بتقارير الفساد و - 

  ،مكافحة الفساد

  ،ال ميكنها التحقيق داخل الوزاراترفض الوزارات التعاون بشكل روتيين مع هيئة مكافحة الفساد اليت  - 

  ،مكافحة الفساد و ضعف هذه اهليئة حجب املعلومات عن هيئة - 

  .إلفالت من احملاسبةمما ميكنهم من ا) إزدواجية اجلنسية(كثر من جنسية إمتالك املسؤولني أل  - 

إثبات جناح  فحة الفساد تزامن مع ظهور وسائل تكنولوجيا املعلومات و تطورها وهذا الفشل يف مكا

و كانت  استخداما�ا يف شىت ا�االت، ما جعل التفكري حريا باستغالل هذه الوسائل يف إجياد حلول ملعضلة الفساد

ين، الرقابة اإللكرتونية و احلكومة النتيجة ظهور عدة آليات أمهها ظهور مفاهيم اإلدارة اإللكرتونية، التدقيق اإللكرتو 

بالتعريف فقط دون  نيسنعرج على املفهومني األول ؛اإللكرتونية كآليات حديثة يف مكافحة هذه الظاهرة اخلطرية

كوننا نرى بأن   ، و الرقابة اإللكرتونية سندرسها يف إطار اآلليات الرقابية يف ظل احلكومة اإللكرتونيةالتفصيل فيهما

عليه فاإلدارة اإللكرتونية اليت عرفناها سابقا هي آلية  اإللكرتونية؛ وجزء ال يتجزأ من احلكومة  هذه املفاهيم هي

و إتاحة املعلومات  للقضاء على الفساد على مستوى املؤسسة الواحدة إذ أن تطبيقها يفضي إىل زيادة الشفافية

 ، تقليص العالقة املباشرة بني املوظفني و املتعاملني معها ا�ا لكل من موظفيهااخلاصة باملؤسسة و معامال�ا و خدم
                                                           

1
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و املتعاملني، سرعة اختاذ القرارات و دقتها و نقص احتمال اخلطأ فيها، رفع كفاءة أداء العاملني باملؤسسة، زيادة 

بة داخلية و خارجية فعالة نتيجة ، إضافة إىل حتقيق رقاحهااملساءلة و اكتشاف األخطاء يف الوقت املناسب و تصحي

هذا عن اإلدارة اإللكرتونية أما يف  ؛لني و ذلك كو�ا رقابة إلكرتونيةصحة التقارير املرفوعة و سرعة وصوهلا إىل املسؤو 

عملية : "اد، و هو يعرف بأنها�ال املايل فقد ظهر مفهوم التدقيق اإللكرتوين الذي له دور فعال يف مكافحة الفس

ي نوع من األنظمة باستخدام تكنولوجيا املعلومات ملساعدة املدقق يف التخطيط و الرقابة و توثيق أعمال تطبيق أ

        ، مبعىن استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف عملية فحص املدقق للبيانات املالية للمؤسسة1"التدقيق

و يتجلى  ،ي الفين بصورة موضوعية على صحتها و سالمتهاو احلصول على أدلة متعلقة �ا و تقييمها و إبداء الرأ

و التزوير و االختالس يف حال  من خالل الوقوف على حاالت الغش دور هذا النوع من التدقيق يف مكافحة الفساد

أما عن الدور الذي  ؛و غريها من إسهامات التدقيق اإللكرتوين وجودها، و كشف نقائص و ثغرات  األداء املايل

من خالل التعرف  الباب او هو ما سنتعرف عليه يف هذ الدراسة احلكومة اإللكرتونية فهو صلب موضوع هذه تلعبه

و جتعل منها ذات فعالية يف حتقيق ذلك و ذلك يف  احلكومة اإللكرتونيةاليت توفرها  مكافحة الفساد على آليات

  .يف دورها هذا   اإللكرتونيةاحلكومة الفصل األول مث نتطرق يف الفصل الثاين لواقع فعالية 

  آليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة اإللكترونية :الفصل األول

وافر الشروط إن مكافحة الفساد تتطلب توافر إسرتاتيجية فعالة شاملة و متكاملة يستدعي وضعها و جناحها ت

  : و املتطلبات التالية

ا اليت توفر الدعم ا�تمعي ملبادرة مكافحة الفساد الذي ال يتأتى إال من خالل إستشارة ا�تمع حول أهم القضاي - 

  ،تظهر أثناء التصدي للفساد

  ،توفر إرادة سياسية قوية ملكافحة الفساد ال تفرت مبرور الزمن - 

لذا جيب النظر فيه منذ البداية من  ،الفسادم يف إجناح مبادرة مكافحة متطلب آخر ها: 2التعامل مع املاضي" - 

هناك عدة خيارات تطرح أمام و  ،صعبة تتميز برتاكم قضايا الفساد طرف القيادة العليا للبالد أل�ا مسألة حساسة و

  : "ا من املنبوذ إىل األفضل كالتايلرتبها حسب درجة أفضليتهنالقيادة العليا ملعاجلة هذه القضية س

هذا و  يف كل املزاعم من أجل إرضاء الناس، على وجه اإلحتمال، شيء أمال يف أن يتم التحقيق عدم القيام بأي"- 

  ."األثر العملي للماضي أسوأ قرار يتخذ ألنه قد ينجر عنه فشل املبادرة من خالل فتور اإلرادة السياسية أو هيمنة

دعاءات اليت يتم التحقيق فيها وفقا ملنطق ، إذ يتم إنتقاء و إختيار اإلهاج أسلوب اإلنتقاء يف التحقيقاتإنت" - 

  ." أنه مرفوض لألسباب سابقة الذكراألولويات و هذا اخليار و إن كان أفضل من سابقه إال

                                                           
جودة عالية تدعم الرأي يف فلسطني، و أثر ذلك على احلصول على أدلة ذات ) التدقيق اإللكرتوين( عالم محدان، مدى استخدام تكنولوجي املعلومات يف عملية التدقيق  طالل محدونه، 1

  .926: ، غزة، ص16ا�لد  ،2008، يناير 01، اجلامعة اإلسالمية، العدد )سلسلة دراسات إنسانية(الفين احملايد للمدقق حول مدة عدالة القوائم املالية، جملة اجلامعة اإلسالمية 
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هذا اخليار صعب ألن أغلب : ال تطبق بأثر رجعي" ئم اجلديدةاجلرا"د املبدأ القانوين القاضي بكون اعتما "- 

ة ، و إمنا هي جمرد صياغات جديدة جلرائم قدميديد ليست جديدة يف حد ذا�ان اجلاجلرائم املنصوص عليها يف القانو 

، و عموم الناس ال ميكنهم التفرقة بني القدمي و اجلديد و هذا يزرع شكوكا لديهم جمرمة يف نصوص القانون اجلنائي

  ."جدية املبادرة يف مكافحة الفساد مبدى صدق و

جراء البحث يف األمور الواقعة بعد تاريخ معني غالبا هو تاريخ دخول تقييد استعمال صالحيات التحقيق يف إ" - 

و تتمثل صعوبة هذا اخليار يف إزدواجية موقفه ، هذا التاريخ ال يتم التحقيق فيهاالقانون حيز التنفيذ و ما وقع قبل 

  ."اخليار مما يؤدي إىل فقدان الثقةاألخالقي و يف عدم إدراك ا�تمع لسبب اعتماد هذا 

اليت لن يتابع من خالهلا أولئك الذين تورطوا يف الفساد و اعرتفوا علنا " احلقيقة و املصاحلة"إطالق عملية " - 

 "بأفعاهلم الفاسدة يف املاضي خالل الفرتة احملددة قانونا لإلعرتاف و احلصول على احلصانة من املالحقة القضائية

لكن هذا  ،بوتفليقة للحد من اإلرهاب عبد العزيز أطلقه الرئيسمثلما كان األمر يف مشروع املصاحلة الوطنية الذي 

صفح ، أنه عادة ما يكون جلرمية الفساد ضحايا غري حمددين جيب التصاحل معهم": سباب منهايار قد ال ينجح ألاخل

عن ن غري مستعدين للتخلي ، كما أن األشخاص الفاسدو يكون غري مقبول اجلمهور دون إسرتداد عائدات الفساد قد

  ."مكاسبهم

اإلعالن عن عفو شامل يقضي بعدم التحقيق يف القضايا الواقعة قبل تاريخ معني يتزامن مع دخول القانون " - 

، مع وجود إستثناء هلذا القرار بالنسبة للقضايا بالغة اخلطورة حتدد عن لسلطة جاهزةحيز التنفيذ أو عندما تكون ا

و لعل أبرز مثال لنجاح مثل هذا العفو مشروع الوئام املدين  ،"زاهةألف من أشخاص مشهود هلم بالنطريق جلنة تت

سن خيار للتعامل مع قضايا و يعد خيار العفو أح ،الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلطفاء نار الفتنة

  .املاضي

  ،ا اليت تكون طويلةل فرتة تنفيذهتوفري املوارد الالزمة البشرية و املادية و حتمل كل نتائج املبادرة خال - 

      ،توفري املناخ القانوين الالزم ملكافحة الفساد بإصدار و تعديل أنظمة و قوانني هلا عالقة بظاهرة الفساد - 

  ،مع املدين إلجناح تنفيذ املبادرةضرورة التنسيق بني احلكومة و القطاع اخلاص و ا�ت - 

هذا يكون من حتديد أساليب العالج والوقاية و تشخيص ظاهرة الفساد بالدولة بدراسة أسبا�ا و حتليلها و  - 

  :1خالل

إنشاء قاعدة معلومات وطنية حلماية النزاهة و مكافحة الفساد تشمل مجيع الوثائق النظامية و اإلدارية و رصد " - 

          املشكلة و تصنيفها وحتديد أنواعها و أسبا�ا و آثارها املعلومات و البيانات و اإلحصائيات الدقيقة عن حجم

  ."و أولويتها و مدى إنتشارها

                                                           
1
  . 55: ص  ،الفساد، املرجع السابقبرملانيون عرب ضد  
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قيام األجهزة احلكومية حبسب إختصاصا�ا بإعداد إحصاءات و تقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن  - 

  .يد الصعوبات املوجودة و احملتملةتشخيص املشكلة و احللول املقرتحة و حتد

؛ و إتاحة املعلومات ع محاية النزاهة و مكافحة الفساددعم و إجراء الدراسات و البحوث املتعلقة مبوضو  - 

  .املتوافرة للراغبني يف البحث و الدراسة

  .ضوع على املستوى احمللي و الدويلرصد ما ينشر يف وسائل اإلعالم و متابعة املستجدات يف املو  - 

 :1تطبيق األنظمة املتعلقة بذلك عن طريقفحة الفساد مبمارسة إختصاصا�ا و مبكا قيام األجهزة احلكومية املعنية - 

تزويد األجهزة القضائية و الرقابية باإلمكانيات الالزمة و الوسائل العلمية احلديثة الكافية لتمكينها من أداء مهامها 

و مكافحة الفساد،  صصة حبماية النزاهةمراعاة عدم اإلزدواجية و تنازع اإلختصاص فيما بني األجهزة املتخ، بفعالية

لتحديد  املراجعة الدورية لألنظمة املتعلقة مبكافحة الفساد ،من اإلستقالل املايل و اإلداري ومنحها القدر الكايف

تطوير و تقومي األنظمة الرقابية و اإلدراية و املالية لضمان وضوحها و سهولة تطبيقها  ،هلااحللول صعوبات و إجياد ال

  .ؤدي إىل اإلسثناءات و متابعة ذلك، حىت ال تو التوعية �ا جراءات و تسهيلهاتقليص اإل، و فعاليتها

  . صة بالوقاية من الفساد و مكافحتهإنشاء هيئة أو عدة هيئات خا - 

؛ أما عن جهود مكافحته فنجد أ�ا أسفرت عن نوعني من اآلليات خالل فحة الفسادهذا عن متطلبات مكا

التكنولوجي منها  أخرى حديثة أفرزها التطور العلمي و مسار املكافحة إحدامها تقليدية ألفناها منذ زمن بعيد و

ك بتفعيلها  آلليات مكافحته احلكومة اإللكرتونية اليت تتميز مبقومات جتعلها ذات دور فعال يف مكافحة الفساد و ذل

خاصة منها ما تعلق باآلليات الوقائية و اآلليات الرتغيبية و اليت سنتطرق هلما من خالل مباحث هذا الفصل حتت 

        إطار النواحي اليت متسها هذه اآلليات و املتمثلة يف اجلوانب املالية و املؤسسية من جهة و اجلوانب السياسية 

جهة أخرى، أما اآلليات الردعية فنقتصر يف دراستها على اآلليات الرقابية اليت نوردها ضمن   و اإلجتماعية من

و نرجئ دراسة اآلليات اجلزائية و التأديبية  إىل  ضمانات حتقيق إجيابية دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد

  .  و يكون ذلك كالتايل ،اإللكرتونيةومة احلكاملبحث الثاين من الفصل الثاين كو�ا تتخذ منحى آخر يف ظل 

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي و المؤسسي :المبحث األول 

، و هو اآلن خيرق جماالت كافحة األمراض العضويةمثل شعيب مشهور يف جمال م" الوقاية خري من العالج"  

اإلدارية اليت باتت تنخر جسد اإلدارة العامة و ا�تمع يف من نوع آخر أبرزها األمراض و آفات أخرى ليكافح أمراضا 

يب حماولة منع إرتكاب اجلرمية بإختاذ اإلجراءات و التدابري الالزمة لتصع"د، و يقصد بالوقاية من اجلرمية آن واح

و من تدابري الوقاية يف جمال مكافحة الفساد سواء يف ظل احلكومة التقليدية  أو اإللكرتونية جند تلك اليت  ،2"إرتكا�ا
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الية و ما يتعلق امل وانباجلتكون حمور دراسة يف املبحث الثاين، ما يتعلق باليت جتماعية اإلسياسية و الوانب اجلمتس 

 اآلليات الوقائية يشكالن حمور دراسة يف هذا املبحث بعرض هذه، هذين اجلانبني األخريين من ؤسسيةامل وانباجلب

  .التدابري يف ظل شكلي احلكومة التقليدي و احلديث، و يكون ذلك من خالل املطالب التالية

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي :المطلب األول

        العموميةتتعلق آليات مكافحة الفساد املتعلقة باجلانب املايل مبختلف التدابري املتخذة يف جماالت الصفقات 

  .، و العمليات املصرفيةو تسيري األموال العامة

  تطوير القواعد  الخاصة بالصفقات العمومية و تسيير األموال العامة  و  ضمان احترامها :الفرع األول

أثر تطبيق نظم احلكومة احلكومة اإللكرتونية و مزاياه يف إطار تطبيق قواعد إبرام الصفقات العمومية إن دراسة 

و تسيري األموال العامة تقتضي منا دراسة القواعد املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية من حيث تعريف الصفقات 

اليت تقوم عليها مع اإلستدالل مبا كانت عليه سابقا، العمومية اإللكرتونية كمفهوم يطرحه تطبيق هذا النظام و املبادئ 

، و من مث نعرج على تسيري يف إطار الصفقات العموميةعليها ملنصوص و التطرق فيما بعد لقواعد مكافحة الفساد ا

  .األموال العامة و أثر التطور التكنولوجي عليه

  ة أثر التطور التكنولوجي على قواعد إبرام الصفقات العمومي -أوال

هذا األثر سندرسه من ناحيتني أوالمها تتعلق بإحرتام املبادئ اليت تقوم عليها الصفقات العمومية و الثانية تتعلق 

و يكون ذلك بعد دراستنا ملفهوم  الصفقات  ،بإحرتام قواعد مكافحة الفساد املنصوص عليها يف قانون الصفقات

  .العمومية اإللكرتونية

  العمومية اإللكترونيةمفهوم  الصفقات  -أ

شكال إلكرتونيا يعرف بأنه تلك العقود املكتوبة اليت  مومية يف ظل احلكومة اإللكرتونيةعرفت الصفقات الع

تربمها الدولة أو إحدى مؤسسا�ا  املشمولة بنص القانون املعمول به، و اليت تتم عرب بوابة إلكرتونية تنشأ هلذا الغرض 

ن من إعالن و إبرام إلكرتونيا باستثناء تنفيذها الذي تقتضي طبيعة الصفقة أن يكو  حيث تتم أغلب مراحل الصفقة

و تسلم  و يف سياق احلديث عن تنفيذ الصفقات اإللكرتونية فإن هناك صفقات ميكن أن تنفذ ،غري إلكرتوين

  .إلكرتونيا نظرا لطبيعتها و هي صفقات الدراسات

عتمد يف جوهرها على وجود بوابة إلكرتونية خمصصة لذلك �دف و كما ذكرنا فإن الصفقات اإللكرتونية  ت 

و تبادل الوثائق  السماح بنشر إىل 17/11/2013 :من القرار املؤرخ يف 02وفقا للنموذج اجلزائري هلا و حسب املادة 

برام الصفقات و املعلومات املتعلقة بالصفقات العمومية بني املصاحل املتعاقدة و املتعاملني اإلقتصاديني و كذلك إ
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كما تسمح هذه البوابة بتسهيل عمليات الرقابة على الصفقات من قبل اهليئات   ،1العمومية بالطريقة اإللكرتونية

         الوصول يف وقت قصري إىل هوية احلائزين عليها يف حالة إجراء حتقيقات متعلقة بقضايا العمومية املعنية، و

       و تتكفل البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية يف إطار حتقيق اهلدف املنشود منها و املتعلق بتبادل املعلومات ، فساد

  :و الوثائق و وفقا للنموذج اجلزائري بنشر ما يلي

ات العمومية من القرار املذكور أعاله فإن البوابة اإللكرتونية للصفق 03طبقا للمادة : بالنسبة لتبادل المعلومات -1

  :تضمن التبادل اإللكرتوين للمعلومات التالية

  ،النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية- 

 ،اإلستشارات القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية- 

 ،قائمة املتعاملني اإلقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية- 

ر .م 75املنصوص عليها يف املادة  من املشاركة يف الصفقات العموميةقائمة املتعاملني اإلقتصاديني املقصيني - 

 :و هم 247- 15

 ،الذين رفضوا إستكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ الصفقة قبل نفاد آجال صالحية العروض -

 ،قضائية أو الصلحالنشاط أو تسوية إفالس أو تصفية أو توقف عن  ةالذين هم يف حال -

 ،النشاط أو تسوية قضائية أو الصلحالذين هم حمل إجراء عملية إفالس أو تصفية أو توقف عن  -

 ،سبب خمالفة متس بنزاهتهم املهنيةالذين كانوا حمل حكم قضائي حاز قوة الشيء املقضي فيه ب -

 ،ائيةبائية و شبه اجلباجبا�م اجلالذين ال يستوفون و  -

 ،يداع القانوين حلسابات شركا�مإلالذين ال يستوفون ا -

 ،الذين قاموا بتصريح كاذب -

قررات الفسخ حتت مسؤوليتهم، من املسجلون يف قائمة املؤسسات املخلة بالتزاما�ا بعد ما كانوا حمل م -

 ،أصحاب املشاريع

الذين ، و هم من املشاركة يف الصفقات العموميةاملسجلون يف قائمة املتعاملني اإلقتصاديني املمنوعني  -

، 2، قبل أو أثناء أو بعد صفقة أو عقد أو ملحقخطرية و مطابقة الحنياز أو فساد اكتشفت يف حقهم أدلة

 ،جيل و السحب من هذه القائمةتسكيفيات ال 28/03/2011و قد حدد القرار املؤرخ يف 

 ال اجلباية التنظيم يف جماملسجلون يف البطاقية الوطنية ملرتكيب الغش و مرتكيب املخالفات اخلطرية للتشريع و  -

 ،و اجلمارك و التجارة

                                                           
احملدد حملتوى البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية و كيفيات تسيريها و كيفيات تبادل املعلومات بالطريقة اإللكرتونية، املذكور  17/11/2013من القرار املؤرخ يف  02املادة  أنظر 1

  .سابقا

 
2

 24 ج ة املتعاملني اإلقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية، ج رقائم  و احملدد لكيفيات التسجيل و السحب من 28/03/2011من القرار املؤرخ يف  02املادة 

  .20/04/2011املؤرخة يف 
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 .يالذين كانوا حمل إدانة بسبب خمالفة خطرية لتشريع العمل و الضمان اإلجتماع -

الربامج التقديرية ملشاريع املصاحل املتعاقدة و قوائم الصفقات املربمة أثناء السنة املالية السابقة و كذا أمساء  - 

 ،املستفيدة منها املؤسسات أو جتمعات املؤسسات

  ،تقارير املصاحل املتعاقدة املتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية - 

 ،قائمة املؤسسات اليت سحبت منها شهادة التصنيف و الكفاءة - 

  ،األرقام اإلستداللية لألسعار - 

  .كل معلومة هلا عالقة بالصفقات العمومية - 

تبادهلا عرب البوابة اإللكرتونية للصفقات و اليت تشمل كل ما  تم ليت يا إذن فقد عددت هذه املادة املعلومات 

 .يتعلق بالصفقات العمومية أو له عالقة �ا

 من نفس القرار فإن التبادل اإللكرتوين للوثائق بني املصاحل املتعاقدة  09فطبقا للمادة : بالنسبة لتبادل الوثائق -2

 :اإللكرتونية للصفقات العمومية يكون متعلقا أساسا بالوثائق التاليةاملتعاملني اإلقتصاديني عرب البوابة  و

  :توفر هذه املصاحل للمتعاملني اإلقتصاديني الوثائق التالية: من جانب المصالح المتعاقدة -

يف شكل نسخة إلكرتونية متاحة على البوابة  تر الشروط يف الصفقات العمومية اإللكرتونيةتكون دفا: دفاتر الشروط.

و الشكل الذي  اإللكرتونية للصفقات و ال تتغري األحكام املتعلقة �ا عن نظري�ا الورقية فهي تأخذ نفس األحكام

إضافة إىل األحكام املتعلقة باإلثبات و احلماية اليت  ،تتوفر به هو الذي يتغري من ورقي مادي إىل إلكرتوين ال مادي

عبارة عن وثيقة تتضمن جمموعة من البنود تتعلق مبوضوع :"1يعرف دفرت الشروط بأنه قتضيها الفضاء اإلفرتاضي؛ وي

الصفقة، طريقة اإلبرام، و الوثائق املكونة هلا، الشروط املطلوبة يف املرتشحني، األسس اليت يتم اإلعتماد عليها يف 

اخلدمات و السلع املطلوبة و مجيع الشروط اليت تربم ، ني التقين و املايلإختيار املتعاقد و كيفية التنقيط بالنسبة للعرض

 :و مها  247- 15ر .م 95و هو  حيتوي على نوعني من البنود حدد�ما املادة  ،"فقها الصفقةو 

  :و تتمثل يف: البنود اإللزامية - 

 ،ىل التشريع و التنظيم املعمول بهاإلشارة إ - 

  التعريف الدقيق باألطراف املتعاقدة،  - 

  هم،تهوية األشخاص املؤهلني قانونا إلمضاء الصفقة وصف - 

  موضوع الصفقة حمددا و موصوفا بدقة، - 

  املبلغ املفصل و املوزع بالعملة الصعبة و الدينار اجلزائري حسب احلالة،  - 

  شروط التسديد، - 

                                                           
1
  .74:ص ،2013تيزي وزو،  ،علوم السياسية، جامعة مولود معمرياللدكتوراه يف العلوم، كلية احلقوق و ، رسالة لنيل شهادة اة الفساد يف جمال الصفقات العامةآليات مواجهنادية تياب، 
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  ،أجل تنفيذ الصفقة- 

  ،البنك حمل الوفاء - 

  ،شروط فسخ الصفقة - 

  .تاريخ و مكان توقيع الصفقة - 

  :تتمثل يف: البنود التكميلية - 

 ،فقةكيفية إبرام الص  - 

ات اليت تشكل اإلشارة إىل دفاتر البنود اإلدارية العامة و دفاتر التعليمات املشرتكة املطبقة على الصفق - 

  ،جزءا ال يتجزأ منها

  ، )هم إن وجدواعتمادااملتعاملني الثانويني  و (شروط عمل املناولني  - 

   ،بند التحسني و مراجعة األسعار - 

  ،بند الرهن احليازي إن كان مطلوبا- 

  ،نسب العقوبات املالية و كيفية حسا�ا و شروط تطبيقها أو النص على اإلعفاء منها - 

   ،حاالت القوة القاهرةكيفيات تطبيق   - 

  ،التنفيذشروط دخول الصفقة حيز - 

و مستوى قائمة املستخدمني من األجانب  ة التقنية على أمناط مناصب العمل،النص يف عقود املساعد - 

  ،و املنافع األخرى اليت متنح هلم نسب األجورتأهيلهم و كذا 

   ،شروط إستالم الصفقة - 

   ،نون املطبق و شرط تسوية اخلالفاتالقا- 

   ،بنود السرية و الكتمان- 

  ،التأميناتبند - 

  ،مل اليت تضمن إحرتام قانون العملبنود الع - 

  ،ماية البيئة و التنمية املستدامةالبنود املتعلقة حب - 

      ، و باإلدماج املهين لألشخاص احملرومني من سوق الشغلة بإستعمال اليد العاملة احملليةالبنود املتعلق - 

  .و املعوقني

 : 1أنواع تتمثل يفكما تتنوع دفاتر الشروط إىل ثالثة 

، هذه الدفاتر تتضمن بنودا تطبق على كل الصفقات العمومية لألشغال، اللوازم: دفاتر البنود اإلدارية العامة -

  .الدراسات و اخلدمات املوافق عليها مبوجب مرسوم تنفيذي، و هي ملزمة لألطراف املتعاقدة

                                                           
1
  .املذكور سابقا 247-15من املرسوم الرئاسي رقم  26املادة  أنظر 
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التقنية املطبقة على كل الصفقات العمومية املتعلقة بنوع اليت حتدد الرتتيبات : فاتر التعليمات التقنية املشرتكةد -

 .فق عليها بقرار من الوزير املعين، املوااللوازم أو الدراسات أو اخلدمات واحد من األشغال أو

 .اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل صفقة بالتفصيل: دفاتر التعليمات اخلاصة -

 ،دوريا هنييحت على املصلحة املتعاقدة إعداده بدقة و و نظرا ألمهية دفرت الشروط أوجب املشرع اجلزائري

 ،مناذج التصريح باالكتتاب و رسالة التعهد و التصريح بالنزاهة و التعهد باإلستثمار، عند اإلقتضاء. 

 ،الوثائق و املعلومات اإلضافية، عند اإلقتضاء. 

 ،اإلستشاراتاإلعالنات عن املناقصات و الدعوات لإلنتقاء األويل و رسائل . 

 ،، عند اإلقتضاءإرجاع العروض. 

 ،عند اإلقتضاء، طلبات استكمال أو توضيح العروض. 

 ،للصفقات العمومية املنح املؤقت. 

 ،عدم جدوى اإلجراءات. 

 ،للصفقات العمومية اإلجراءات أو إلغاء املنح املؤقتإلغاء . 

 ،األجوبة عن طلبات اإلستفسار حول أحكام دفاتر الشروط.

 .األجوبة عن طلبات نتائج تقييم العروض و عن الطعون. 

املتعاملون اإلقتصاديون بتقدمي الوثائق التالية للمصاحل املتعاقدة يلتزم : من جانب المتعاملين اإلقتصاديين -

 : 1إلكرتونيا

 ،التصريح باالكتتاب و رسالة التعهد و التصريح بالنزاهة و التعهد باإلستثمار عند اإلقتضاء.

 ،طلبات معلومات إضافية و توضيحات أحكام دفرت الشروط عند اإلقتضاء.

 ،سحب دفاتر الشروط و الوثائق اإلضافية عند  اإلقتضاء.

 ،الرتشيحات يف إطار اإلجراءات اليت تتضمن إنتقاء أويل.

 ،العروض التقنية و املالية.

 ،العروض املعدلة عند اإلقتضاء.

 .الطعونطلبات نتائج تقييم العروض و .

و عالوة على ما تقدمه البوابة اإللكرتونية اجلزائرية للصفقات العمومية من معلومات لطالبيها تقوم بتقدمي 

املتعاملني اإلقتصاديني فيها و كذا  خدمات أخرى للمتعاملني اإلقتصاديني تتعلق أساسا بتسجيل املصاحل املتعاقدة و

                                                           
 
1

احملدد حملتوى البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية و كيفيات تسيريها و كيفيات تبادل املعلومات بالطريقة اإللكرتونية املذكور  17/11/2013من القرار املؤرخ يف  09املادة  أنظر

  .سابقا
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زاة مع كما تضمن البوابة نشر اإلعالنات اخلاصة بالصفقات باملوا  ،فنيبتسيري تبادل املعلومات و الوثائق بني الطر 

  . نشرها يف اجلرائد اليومية

فكيف  ،ليت تقوم عليها الصفقات العموميةو من املالحظ أن الشكل اجلديد للصفقات يكرس أكثر املبادئ ا

  ذلك؟

  : إحترام مبادئ الصفقات العمومية -ب

املعدلة و املتممة  01-06من القانون رقم  09خيضع إبرام الصفقات العمومية لعدة مبادئ كرستها املادة 

و لدرء  هذه املبادئ جيب إحرتامها ملنع وقوع جرائم ضد املال العام ،املعدل و املتمم 05-10 من األمر 02باملادة 

  : ، و تتمثل هذه املبادئ فيما يليالفساد يف هذا ا�ال

  :مبدأ العالنية -1

  :ن خالل العناصر التاليةهذا املبدأ جنده يتجسد خالل كل أطوار إبرام الصفقة و ذلك م

الشكليات  لإلجراءات وفقة و يكون ذلك باإلعالن عن الصفقة الذي يتم وفقا بالصاملعلومات املتعلقة عالنية  - 

و ذلك عرب  إلكرتونيا يف ظل احلكومة اإللكرتونيةهذا اإلشهار يكون ، أو ما يعرف بإشهار الصفقة 1احملددة قانونا

  .البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية

247- 15ر .م 64وضع وثائق الصفقة املتمثلة يف دفرت الشروط و الوثائق احملددة يف املادة  - 
ف أي حتت تصر  2

ضا يتحقق من خالل البوابة ؛ و هذا أيكن إرساهلا إىل أي مرتشح يطلبها، كما ميمؤسسة يسمح هلا بتقدمي تعهد

 .اإللكرتونية للصفقات العمومية مما يضفي سهولة و سرعة يف التعامل

ر .م  70عالنية إجراء فتح األظرفة املتعلقة مبلف الرتشح و العروض التقنية و املالية و ذلك وفقا ألحكام املادة  - 

 .يق خمتلف  وسائل البث اإللكرتوين املباشر، هذا اإلجراء ميكن حتقيقه يف الصفقات اإللكرتونية عن طر 247- 15

؛ هذا اإلجراء هو اآلخر يتحقق بالشكل فسها اليت خيضع هلا إعالن الصفقةنشر قرار املنح املؤقت باإلجراءات ن - 

 .اإللكرتوين  يف الصفقات اإللكرتونية عن طريق نشر هذا القرار عرب البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية

  :الشفافية و حياد اإلدارةمبدأ  -2

 املبادئ تطبيق هذهإن مبدأ الشفافية له عالقة وطيدة مببدأ العالنية و املساواة و املنافسة الشريفة فعن طريق 

  :خالل ، و يتجلى تطبيق هذا املبدأ منةاإلدار  الشفافية يف اإلجراءات و حياد يتحقق مبدأ

  .ن و إلزاميته بالنسبة للمناقصاتعملية اإلعال - 

                                                           
1
  .املذكور سابقا 247- 15من املرسوم الرئاسي  204و  65؛ 62، 61أنظر املادة  
2
  .املذكور أعاله 247- 15من املرسوم الرئاسي  64 أنظر املادة 
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 .ثل حق الطعن و معارضة قرار املنحالعمل بإجراء املنح املؤقت و ما يرتتب عنه من حقوق للمرتشحني م - 

 .وض و ذلك حبضور املرتشحني أنفسهمعالنية إجراءات عملية فتح األظرفة و العر  - 

  و يتم إحداثها لدى العروض إسناد عملية فتح األظرفة و تقييم العروض إىل جلنة تسمى جلنة فتح األظرفة و تقييم- 

و ميكن للمصلحة املتعاقدة إنشاء جلنة تقنية تكلف بإعداد تقرير  1كل مصلحة متعاقدة وفقا لإلجراءات احملددة قانونا

 .للجنة فتح لألظرفة حاجة إىل ذلك حتليل العروض إذا كان

لذي يشار فيه إىل نتائج تقييم إعالن البيانات املتعلقة باملتعهد املتحصل على الصفقة يف إعالن املنح املؤقت ا- 

ائي عند اإلقتضاء، و كذلك يشار فيه إىل جلنة بالعروض التقنية و املالية حلائز الصفقة مؤقتا و رقم تعريفه اجل

بة و إتاحتها على البوا 2ائي للمصلحة املتعاقدة و أجل الطعنبالصفقات املختصة بدراسة الطعون و رقم التعريف اجل

 .للصفقات العموميةاإللكرتونية 

متكني املتعهدين الراغبني يف اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم ترشيحا�م و عروضهم التقنية و املالية باإلتصال - 

يتم تبليغهم كتابيا  أيام إبتداء من أول يوم لنشر إعالن املنح املؤقت و 03باملصلحة املتعاقدة و ذلك يف أجل أقصاه 

البوابة اإللكرتونية  حلالة ميكن للمتعهدين طلب االطالع على النتائج و استالمها إلكرتونيا عربيف هذه ا، 3بالنتائج

 .للصفقات العمومية يف شكل وثائق إلكرتونية

         متكني املصلحة املتعاقدة للمتعهدين من اإلطالع على قرارا�ا يف حال إلغاء الصفقة أو إعالن عدم اجلدوى - 

، و ذلك برسالة موصى عليها مع وصل إستالم و على الراغبني منهم يف اإلطالع على ؤقت و مربرا�او إلغاء املنح املأ

و تقدم هلم هذه أيام من تاريخ إستالم الوصل  03مربرات القرارات اإلتصال باملصلحة املتعاقدة يف أجل أقصاه 

يف شكلها اإللكرتوين فيتم ذلك عن  التقليدي أماهذا بالنسبة لتبادل الوثائق يف شكلها ؛ 4و مربرا�ا كتابيا القرارات

 . طريق الربيد اإللكرتوين للمتعهدين

 .5تربير املصلحة املتعاقدة إلختيار كيفية إبرام الصفقة عند كل رقابة متارسها أي سلطة خمتصة - 

ن العارضني من ليت متكحتديد حاجات املصلحة املتعاقدة و شروط الصفقة و كل املعلومات و الوثائق املتعلقة �ا و ا- 

 .تقدمي عروض مقبولة

و ما يالحظ يف هذا السياق أن مبدأ الشفافية يتحقق و يكرس أكثر يف الصفقات العمومية اإللكرتونية من 

، إجراءات، قوانني و استشارات على املوقع تعلق بالصفقات العمومية من وثائق، معلوماتخالل إتاحتها لكل ما ي

  .لكاإللكرتوين املخصص لذ

                                                           
1
  .املذكور سابقا 247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  160و  70أنظر املادة  
2
  .أعالهاملذكور  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  82/2أنظر املادة  
3
  .أعالهاملذكور  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  4/ 82أنظر املادة  

 
4

  .أعالهاملذكور  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  82/5أنظر املادة 
5
  .أعالهاملذكور  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  60 أنظر املادة 
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  :مبدأ المنافسة الحرة الشريفة -3

 :تعينحرية املنافسة  حيث إن  ) املناقصة(ة عن طريق طلب العروض هذا املبدأ جنده يتجسد عند إبرام الصفق

حتددها املصلحة املتعاقدة  و فتح ا�ال لألشخاص الطبيعية و املعنوية الذين تتحقق فيهم الشروط اليت تضعها"

املصلحة املتعاقدة تتخذ موقفا حياديا إزاء املتنافسني و ليست حرة يف إستخدام سلطتها التقديرية ، أي أن "مسبقا

، و ال يكون اإلستبعاد إال وفقا للحاالت املنصوص عليها يف املادة 1بتقدير الفئات اليت تدعوها و تلك اليت تستبعدها

247-15ر .م 75
2.  

  : شرع اجلزائري هذا املبدأ من خاللو كرس امل

ىل أسلوب الرتاضي إال إستثناءا التأكيد على إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض و ال يكون اللجوء إ - 

  .247-15ر .م 51إىل  49 من يف حاالت إستثنائية حدد�ا املواد) 247-15ر .م 41املادة (

و الوثائق فقة احلصول على املعلومات حتقيقا ملبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية ميكن ملن يريد الرتشح للص - 

اإلقتصادية و املالية و التقنية، الوثائق املطلوبة، اللغة،   من حيث موضوعها، مواصفا�ا، شروطها(املتعلقة بالصفقة 

       التعهدات إليداعالعنوان الدقيق ، ، ساعة فتح األظرفةالتسديد، أجل حتضري العروض و إيداعها ،الدعوةكيفيات 

  .و يكون ذلك إما من مقر املصلحة املتعاقدة مباشرة أو عرب البوابة اإللكرتونية للصفقات )ةفسلمنالو كذا 

و تكريسا هلذا املبدأ أيضا تعلن املصلحة املتعاقدة عن الصفقة املراد إبرامها و الدعوة إىل ذلك عن طريق اإلعالن  - 

  .ةفسلمنال للجميع اإلطالع على اإلعالن و التقدم بالطريقة التقليدية و اإللكرتونية و هذا حىت يتسىن

  . )247- 15ر .م 65املادة (و بلغة أجنبية واحدة على األقل حيرر إعالن طلب العروض بلغتني العربية  - 

  . للمرتشحني من أجل حتضري عروضهممنح الوقت الكايف - 

املتمثلة يف مبادئ حرية الوصول  247-15ر .م 05تقييد اللجوء إىل التفاوض مع املتعاملني باحرتام أحكام املادة  - 

و منع  ، و تتبع أطوار املفاوضات يف حمضر من طرف املصلحة املتعاقدةالعمومية، املساواة و الشفافية للطلبات

  .3التفاوض مع املتعهدين يف إجراء طلب العروض

 كلي الصفقات العمومية التقليدي هذه املظاهر املكرسة ملبدأ املنافسة احلرة الشريفة جندها تنطبق على كال ش

  .و احلديث و ال تقتصر فقط على الشكل األول بل و يفعل هذا املبدأ أكثر يف ظل الصفقات العمومية اإللكرتونية

  

                                                           
1
  . 62: نادية تياب، املرجع السابق، ص  
2
  .املذكور سابقا 247- 15من املرسوم الرئاسي  75ملزيد من التفصيل أنظر املادة  
3
  .أعالهاملذكور  247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  80و  52/06ملزيد من التفصيل أنظر املواد  
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  :مبدأ المساواة -4

حقق عن طريق تطبيق مبدأ مبدأ املساواة يت حيث إنبني مبدأ املساواة و مبدأ املنافسة وطيدة هناك عالقة 

الذي  ، إضافة إىل أن مبدأ املساواة مرتبط أيضا مببدأ العلنيةأساسا للمنافسة و وسيلة خلدمتها ، كما أنه يعداملنافسة

  . حيقق تطبيقه مبدأ املساواة

م إال على و املفاضلة بينه و يقتضي مبدأ املساواة عدم حتيز املصلحة املتعاقدة و عدم متييزها بني املرتشحني

     الوسائل البشرية و املادية (و التقنية ) الوسائل املالية املربرة باحلصائل املالية و املراجع املصرفية(املالية أساس القدرة 

املسماة يف القانون بتأهيل ) ، إعتماد و شهادة اجلودةيفشهادة التأهيل و التصن(و املهنية ) و املراجع املهنية

       أن تتأكد و تستعلم عن قدرات املتعامل املتعاقد املالية و التقنية املرتشحني حيث جيب على املصلحة املتعاقدة 

كما نصت املادة   ، 247- 15ر .م 56إىل  53و املهنية حىت يكون إختيارها سديدا و هو ما ورد بنصوص املواد من 

بطة مبوضوع كل منها مرت  من ذات املرسوم تكريسا هلذا املبدأ على أن تكون معايري إختيار املتعامل املتعاقد و وزن 78

، كذلك ميكن لإلدارة املفاضلة بني املرتشحني على أساس توفر أو عدم توفر إحدى حاالت الصفقة و غري متييزية

  . و املذكورة آنفا من ذات املرسوم 75أو النهائي املذكورة يف املادة  اإلقصاء املؤقت

  : د بعض اإلستثناءات عليه متثلت يفهذا و مل يرتك القانون تطبيق املبدأ على إطالقه بل أور 

على ختصيص الصفقات املرتبطة ببعض  247-15ر .م 87إذ نصت املادة : )احملجوزة(حالة الصفقات املخصصة - 

من ذات  86، و كذلك نصت املادة  احلاالت اإلستثنائية املربرةاخلدمات حصريا للمؤسسات املصغرة و ذلك يف

و التنظيم  املرسوم على ختصيص الصفقات املرتبطة بالنشاطات احلرفية الفنية للحرفيني كما هم معرفون يف التشريع

  .املعمول به دون سواهم

            للمنتجات ذات املنشأ اجلزائري األفضلية بالنسبة ذلك بتطبيق هامش و: الوطنية مبدأ األفضلية تفعيل- 

اضعة للقانون اجلزائري حيث رفع هامش أفضلية لصاحل املؤسسات الوطنية على حساب أو املؤسسات اخل/و

و تستفيد من هذا اهلامش أيضا املؤسسات األجنبية يف حالة التجمع مع مؤسسة  %25املؤسسات األجنبية ليقدر بـ 

 .1نسبة حصص هذه األخرية يف التجمع جزائرية بقدر

يتجسد من خالل ممارسات املصلحة املتعاقدة، و هو يتحقق يف ظل و ما يالحظ على هذا املبدأ أنه عملي 

الصفقات العمومية اإللكرتونية عالوة على املظاهر املذكورة أعاله من خالل املساواة بني املرتشحني يف احلصول على 

كما أ�م يستفيدون من   املعلومات و الوثائق املتعلقة بالصفقة  و املتاحة على املوقع اإللكرتوين دون أدىن متييز بينهم،

  .اإلستشارات اإللكرتونية املتاحة على املوقع دون متييز بينهم أيضا

                                                           
1
  .أعالهاملذكور  247- 15من املرسوم الرئاسي  83ملزيد من التفصيل أنظر املادة  
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  :اإلعداد المسبق لشروط المشاركة و اإلنتقاء -5

و إعداد الشروط و األحكام املتعلقة بالصفقة  تقوم املصلحة املتعاقدة قبل إعالن الصفقة بتحديد احلاجات

املتعامل املتعاقد و ذلك باعتبارها صاحبة السلطة و ما على املتعاقد إال أن يذعن هلذه  بإراد�ا املنفردة دون مشاركة

ر .م 26، و حتدد شروط الصفقة يف دفرت الشروط الذي خيضع ألحكام املادة الشروط و يكيف عرضه ليتالءم معها

15 -247 .  

  : تصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقةال -6

ائق املتعلقة مبلف الرتشح يف معرض نصها على الوث 247-15ر .م 67هذا التصريح أشارت إليه املادة 

املتممة  01-06املتمم لألمر رقم  26/08/2010املؤرخ يف  05-10 من األمر رقم 02/3 ، و كرسته املادةللصفقة

كما أكدت   ،إبرام الصفقات العمومية �ا عند م و ذلك بإدراجه ضمن القواعد الواجب اإللتزام.ق.و.ق 09للمادة 

و الذي حيدد مناذج رسالة  28/03/2011 فضال عن ذلك جند أن القرار املؤرخ يف، 247- 15ر .م 89/2عليه املادة 

قد حدد حمتويات التصريح بالنزاهة إذ يتضمن هذا ) 24ج ر (التصريح بالنزاهة  التصريح باإلكتتاب و العرض و

  : التصريح

أو مناورة ترمي إىل تسهيل أو تفضيل دراسة عرضه  يلتزم مبقتضاه املتعهد بعدم اللجوء إىل أي فعل تعهدا شرفيا - 

، تقدمي وعد لعون أو مبنح أو ختصيصأو مناورات ترمي إىل  على حساب املنافسة النزيهة، أو اللجوء إىل أي أفعال

   حتضري صفقة متياز مهما كانت طبيعته مبناسبة، مكافأة أو إ، إما لنفسه أو لكيان آخرمباشرة بصفة مباشرة أو غري

   .أو إبرامه أو تنفيذهأو عقد أو ملحق أو تفاوض بشأن ذلك 

، أو بعد أدلة على اإلحنياز و الفساد قبل، أو أثناء كما يتضمن هذا التصريح أيضا إقرار املتعهد بعلمه أن أي - 

إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافيا إللغاء الصفقة، أو العقد، أو امللحق املعين، كما أن ذلك قد 

يشكل أيضا سببا كافيا إلختاذ أي تدبري ردعي آخر ميكن أن يصل إىل حد التسجيل يف قائمة املتعاملني اإلقتصاديني 

   .ملتابعة القضائية إذا تطلب األمر، فضال عن اأو العقد فسخ الصفقة ومية، واملشاركة يف الصفقات العماملمنوعني من 

طائلة التعرض للعقاب املنصوص عليه  �ا، حتت هذا إىل جانب تضمنه لشهادة املتعهد بصحة املعلومات اليت أدىل - 

 . 1ع و املتعلقة بتزوير احملررات العمومية أو الرمسية.ق 216يف املادة 

  : الدقة في إتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية والموضوعية  -7

خصبا إلنتشار الفساد من صرفا للمال العام من جهة، و جماال  نظرا لكون الصفقات العمومية ا�ال األكثر

ي حتر  ، كان لزاما على املصلحة املتعاقدة حتري الدقة يف إختيار األسلوب األمثل إلبرام الصفقات وجهة أخرى

                                                           
1
  .20/04/2011املؤرخة يف  24 ج ، ج رو احملدد لنماذج رسالة العرض و التصريح باإلكتتاب و التصريح بالنزاهة 28/03/2011القرار املؤرخ يف  
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و هذا يتحقق يف ظل احلكومة اإللكرتونية من خالل نظام الصفقات العمومية  املوضوعية يف إختيار املتعامل املتعاقد،

  .و تقنيات تضمن ذلك اإللكرتونية املعتمد على برامج

فبالنسبة لتحري الدقة يف اإلختيار األمثل ألسلوب إبرام الصفقات العمومية فنجدها تتجلى من خالل إلتزام 

  : ا يلياملصلحة املتعاقدة مب

الضرورية لسري  مراعاة التحديد املسبق و الدقيق للطلب العمومي و الذي يكون يف حدود اإلحتياجات الفعلية و - 

، حيث حيدد مبلغ عية تعدها املصلحة املختصة مسبقا، و يكون على أساس دراسات واقعية و موضو العمل أو اإلنتاج

كما يتم إعداد احلاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة ،  دير إداري صادق و عقالينهذه احلاجات إستناد إىل تق

أو جناعة يتعني بلوغها أو متطلبات وظيفية، فضال / إستنادا إىل مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و

  .1عن ضبط املبلغ اإلمجايل للحاجات لتحديد حدود إختصاص جلان الصفقات

اجات �دف تفادي اإلجراءات الواجب إتباعها و حدود إختصاص جلان الصفقات و هذا ما عدم جتزئة احل - 

  .يف فقر�ا ما قبل األخرية 27نصت عليه املادة 

حتديد طريقة إبرام الصفقة و اليت تكون كقاعدة عامة عن طريق طلب العروض بأحد أنواعه  و تربم إستثناء عن  - 

  .2إلستشارةطريق الرتاضي سواء البسيط أو بعد ا

ضرورة تربير إختيار طريقة إبرام الصفقات العمومية من طرف املصلحة املتعاقدة عند كل رقابة متارسها أي سلطة  - 

  .247-15ر .م 60خمتصة و هذا ما جاء يف نص املادة 

 إثبات املطابقة،حتري الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات مبا يف ذلك املواصفات التقنية و  - 

  . ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية عند اإلقتضاءو املقاييس الواجب توافرها فيها

  . قبل أن يتم تأشريهاو إعالن الصفقة خضوع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة جلان الصفقات املختصة قبل  - 

راء وقائي هام كون أن جلوء املصلحة املتعاقدة إىل نظام إخضاع املالحق لرقابة جلان الصفقات املختصة و هذا إج - 

  .ملشروع و يفتح بابا واسعا للفساداملالحق يرهق اخلزينة العامة و يزيد من تكاليف ا

أما بالنسبة لتحري املوضوعية يف إختيار املتعامل املتعاقد فنجدها تتجلى من خالل الضوابط اليت تقيد حرية 

  : 3مل املتعاقد معها و املتمثلة يفاإلدارة يف إختيار املتعا

  .عدم إعداد حاجات املصلحة املتعاقدة على أساس مواصفات تقنية موجهة حنو منتوج أو متعامل إقتصادي حمدد - 

                                                           
1
  . سابقااملذكور  247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  27/4املادة  
2
  .أعالهاملذكور  247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  51إىل  39ملزيد من التفصيل أنظر املواد من  

 
3

  .أعالهاملذكور  247-15املرسوم الرئاسي رقم من 124، 81، 78، 67، 56، 54، 53، 05و  27/04ملزيد من التفصيل أنظر املواد 
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إمكانية تقدمي املتعهدين لبديل أو بدائل للمواصفات التقنية وفقا لكيفية التقييم و التقدمي هلذه البدائل املنصوص  - 

  .الشروط عليها يف دفرت

   .يفما كانت كيفية اإلبرام املقررةعدم ختصيص الصفقة إال ملؤسسة قادرة على تنفيذها ك - 

 و غري متييزية ضوع الصفقةو مرتبطة مبتذكر إجبارا يف دفرت الشروط و تكون إختيار املتعامل املتعاقد بناء على معايري  - 

  :1و هي كالتايل

 ،النوعية -

 ،التسليم أو التنفيذ آجال -

 ،االستعمال و لالقتناء اإلمجالية الكلفة و السعر -

 ،الوظيفي و اجلمايل الطابع -

 نيعوقامل الشغل و سوق من نياحملروم لألشخاص هينامل اإلدماج لرتقية ،االجتماعي باجلانب تعلقةامل النجاعة -

 ،ستدامةامل بالتنمية تعلقةامل النجاعة و

 ،التقنية القيمة -

 ،التقنية ساعدةامل و البيع بعد اخلدمة -

  .األجنبية ؤسساتامل متنحها اليت للتحويل القابلة احلصة تقليص و، عنداالقتضاء ،التمويل شروط -

كما   ،للمنافسة بالدعوة اخلاص الشروط دفرت يف مدرجة تكون أن طبشر ، أخرى معايري متستخد أن كنمي و

  .بذلك الصفقة موضوع مسح إذا ،وحده السعر معيار تستند إىل أن كنمي

  .مالءمة نظام تقييم العروض مع طبيعة كل مشروع و تعقيده و أمهيته -

  .عدم التفاوض مع املتعهدين بعد فتح األظرفة أو خالل تقييم العروض إال يف احلاالت اإلستثنائية - 

احلرص على إشرتاك املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري يف الوصول للطلبات العمومية و احلرص كذلك على  -

  .ك املؤسسات الصغرية و املتوسطة و احلرفينيإشرتا

خبط اليد يف آخر صفحة من " قرئ و قبل" التأكد من إطالع املرتشحني على دفرت الشروط من خالل كتابة عبارة  -

  .الدفرت

  .إمكانية إسناد الصفقة �موعة من املتعاملني املتجمعني يف شكل جتمع بالتضامن أو بالشركة - 

         املتعاملني معها تعاقدة على إجياد الضمانات الضرورية اليت تتيح أحسن الشروط الختيارحرص املصلحة امل - 

  .أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة

  .مراعاة املتطلبات املرتبطة بالنوعية و آجال التنفيذ عند التنقيط - 

                                                           
1
  .املذكور سابقا 247- 75من املرسوم الرئاسي  78ملزيد من التفصيل أنظر املادة  
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حيث تعد ملفا كامال عن الصفقة يرفق تربير املصلحة املتعاقدة الختيارها عند كل رقابة متارسها أية سلطة خمتصة  - 

تتضمن ملخصا عن كل اإلجراءات اليت سبقت املنح املؤقت، تربر من خالهلا عملية " بطاقة التقدمي"بوثيقة تسمى

، يرسل هذا امللف إىل اللجنة نياته و عدد النقاط احملصل عليهااإلختيار بعد ترتيب املرتشحني كل حسب إمكا

  .1ر املنح املؤقتاملختصة للتأشري على قرا

  .نشر إعالن املنح املؤقت و متكني املتعاملني من الطعن فيه و هو ما سنعرض له يف العنصر املوايل - 

  :ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -8

-15ر .م 82 عليها املادةنصت  ممارسة كل طرق الطعن يف حالة عدم إحرتام قواعد إبرام الصفقات العمومية

  : ، و من ضمانات ممارسة هذا احلق جند247

وجوب إشارة املصلحة املتعاقدة يف إعالن املنح املؤقت  إىل جلنة الصفقات املختصة بدراسة الطعون و رقم التعريف  - 

رقم تعريفه مؤقتا و  اجلبائي للمصلحة إىل جانب عرض نتائج تقييم العروض التقنية و املالية حلائز الصفقة العمومية

   .اجلبائي عند اإلقتضاء

أيام لرفع الطعون إبتداء من تاريخ أول نشر إلعالن املنح املؤقت الذي يكون يف النشرة الرمسية  10منح أجل  - 

         فضال عن وجوب دعوة املرتشحني  ،لصفقات املتعامل العمومي أو يف الصحافة أو يف بوابة الصفقات العمومية

عهدين الراغبني يف اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم ترشيحا�م و عروضهم التقنية و املالية يف إعالن املنح و املت

   .أيام من تاريخ اليوم األول لنشر اإلعالن 03املؤقت و ذلك باإلتصال مبصاحل املصلحة املتعاقدة يف أجل أقصاه 

توجيه الطعن املرسل خطأ إىل جلنة صفقات غري خمتصة إىل جلنة الصفقات املختصة و إخبار املتعهد املعين بذلك  - 

  .مع األخذ بعني اإلعتبار عند دراسة الطعن تاريخ اإلستالم األول للطعن

  .ب الطعنو لصاح للمصلحة املتعاقدةضمانة تبليغ القرار املتعلق بالطعن املتخذ من طرف جلنة الصفقات  - 

إىل جانب الطعن يف قرار املنح املؤقت هناك طعون أخرى ميكن للمرتشحني رفعها أمام القضاء ضد قرارات 

  :املصلحة املتعاقدة و هي

       و ذلك يف حالة خمالفة املصلحة املتعاقدة لإلجراءات: قرار اإلعالن عن الصفقة العموميةالطعن باإللغاء ضد - 

  .2ها قانوناو الشكليات املنصوص علي

                                                           
1
  .79: نادية تياب، املرجع السابق، ص 
2
  .221:املرجع ، ص نفس 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

256 

ذلك أن للمصلحة املتعاقدة احلق يف حرمان : 1الطعن باإللغاء ضد قرار احلرمان من دخول الصفقة العمومية - 

، لكن ال ميكنها التعسف يف استعمال هذا احلق و ال ميكنها ممارسته ية السيئة و غري املؤهلاملتعامل ذو السمعة املهن

و ميكن للمتعامل املتضرر رفع طعن  ،247- 15ر .م 75احملددة يف املادة  إال ضد احلاالت املنصوص عليها قانونا و

باإللغاء و إذا ثبت عدم إنتمائه للفئات املقصية احملددة قانونا أو ثبت إلغاء النص القانوين  أو تعديله مبا خيدم املتعامل 

  .يتم إلغاء قرار احلرمان من دخول الصفقة

اإلستبعاد يأيت بعد دخول املتعامل للصفقة العمومية مث يستبعد ألحد األسباب قرار : 2الطعن يف قرار اإلستبعاد - 

  :املتمثلة يف

 ،عدم مطابقة الشروط أو املواصفات أو املؤهالت املعلنة يف الصفقة - 

إستبعاد العرض لدواعي املصلحة العامة إذا ثبت أنه يرتتب عن منح املشروع هيمنة املتعامل املقبول على السوق  - 

 ،يتسبب يف اختالل املنافسة يف القطاع املعين بأي طريقة كانتأو 

  .لذلك حيق للمتعامل املتعاقد املعين الطعن يف هذا القرار 

  : يت هقد تلجأ املصلحة املتعاقدة إلصدار قرار إلغاء الصفقة يف حاال: الطعن يف قرار إلغاء الصفقة - 

  خلطأ يف تقدير   أصال و ذلك عامة   مصلحة الصفقة  حالة إقتضاء املصلحة العامة ذلك، حيث قد ال حتقق - 

 ،أمهية املشروع  

  ،لظهور طارئ يفرض الرتاجع عن إبرام الصفقة- 

 ،)طلب العروض(يف حالة عدم جدوى املناقصة - 

جدوى املشروع خارج احلاالت املنصوص عليها  و ميكن للمتعامل الطعن يف قرار إلغاء الصفقة إذا مت تقرير عدم

 .قانونا أو يكون إستناد املصلحة املتعاقدة إلحدى حاالت عدم اجلدوى صوريا

  .3يرتتب عن هذا الطعن منع إبرام الصفقة بشكل �ائي: الطعن باإللغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية - 

        هذه الطعون ميكن توجيهها إلكرتونيا عن طريق الربيد اإللكرتوين للجنة الصفقات املختصة و ذلك بسرعة 

على أن يضمن إثبات  ،إضافة إىل ضمان وصوهلا إىل هذه اللجنة دون خطأ، و سهولة أكثر مما كان عليه سابقا

تاريخ يد باستالم الطعن من اللجنة املختصة و تتضمن وصول الطعن برسالة يستقبلها املرسل على بريده اإللكرتوين تف

تكون هذه الرسالة قابلة للطباعة أو قابلة ألن تكون دليل إثبات حيتج  غريها من املعلومات، و م الطعن و، رقاإلستالم

  .به

                                                           
1
  .222 :نادية تياب، املرجع السابق،  ص 

 
2

  .225-223 :ص نفس املرجع، ص
3
  .228 :صنفس املرجع،  



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

257 

  :إحترام قواعد مكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية -جـ

حرصا منه على مكافحة الفساد أدرج املشرع اجلزائري عدة قواعد متعلقة بذلك ضمن قانون الصفقات 

، حيث نصت هذه املواد على نوعني من التدابري الواجب 247 - 15ر .م 94إىل  88العمومية بدءا من املادة 

  .تدابري ردعية و تدابري وقائية: اذها يف حال وجود جرائم فساد مهااخت

بة للتدابري الردعية تكون يف حال جرمية الرشوة أو جرمية اإلمتيازات غري املربرة يف جمال الصفقات فبالنس 

العمومية، و قد رصد املشرع اجلزائري لذلك عقوبات إدارية تتخذها املصلحة املتعاقدة نظرا ملا تتمتع به من إمتيازات 

  : 1، و تتمثل هذه العقوبات يف ما يليجلزائيةتابعة اسلطوية و بغض النظر عن العقوبات اجلزائية املرتتبة عن امل

   ،حق حمل جرمييت الفساد املذكورتنيفسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو املل - 

ضمن قائمة املتعاملني اإلقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف ) املتعامل املتعاقد(تسجيل املؤسسة املعنية بالفساد  - 

  .عمومية و تفويضات املرفق العامالقائمة متسكها سلطة ضبط الصفقات الالصفقات العمومية، هذه 

  :2أما بالنسبة للتدابري الوقائية فنجدها تتمثل يف

إعداد سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ملدونة أدبيات و أخالقيات املهنة لألعوان  - 

، هذه املدونة ختضع ملوافقة العمومية و تفويضات املرفق العامالعموميني املتدخلني يف مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات 

تصرف األعوان املذكورين لإلطالع عليها و يتعهدون باحرتامها الوزير املكلف باملالية بعد إعدادها مث توضع حتت 

  .مبوجب تصريح بذلك يرفق منوذجه باملدونة

  .توقيع األعوان املذكورين أعاله على تصريح بعدم وجود تضارب املصاحل الذي يرفق منوذجه باملدونة - 

سلطته الرئاسية عن  –يذ صفقة عمومية الذي شارك يف إبرام أو مراقبة أو تنف -إلزامية إخبار املوظف العمومي - 

  .تعارض مصاحله اخلاصة مع املصلحة العمومية إن وجدت و يتنحى عن املهمة املوكلة إليه

         على تنايف العضوية يف جلنة التحكيم 247 -15ر .م 91تبين نظام التنايف يف العضوية حيث نصت املادة  - 

ت العمومية مع العضوية يف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض عندما أو صفة مقرر يف جلنة الصفقا/و العضوية و

يتعلق األمر بنفس امللف، إذ أنه من غري املعقول أن يكون العون عضوا يف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض يف 

كذلك أن يكون و ال ميكنه  ، ل يف النزاع املتعلق �ذه الصفقةصفقة ما و أن يكون عضوا حمكما معهودا إليه بالفص

أو مقررا كذلك يف جلنة الصفقات اليت تفصل يف الطعون املتعلقة �ذه الصفقة و ال ميكنه �ذه الصفة األخرية /عضوا و

                                                           
1
  .املذكور سابقا 247- 15من املرسوم الرئاسي رقم  89املادة  
2
  . املذكور سابقا 247-15من املرسوم الرئاسي رقم  94 – 88املواد  
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، فحرصا من املشرع اجلزائري على ضمان أن يراقب الصفقة مبوضوعية و حياد) أو مقررا يف جلنة الصفقات/ عضوا و(

  .لفساد أدرج نظام التنايفحياد اإلدارة و قطعا منه لكل سبل ا

املنع املؤقت ملوظفي املصلحة املتعاقدة املتوقفني عن أداء مهامهم من احلصول على صفقة و ال ميكن هلذه  -   

  .سنوات أو يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع  و التنظيم املعمول �ما 04املصلحة منحهم إياها إال بعد مضي 

  .للمصلحة املتعاقدة بوضعيته إذا كان يف وضعية نزاع مصاحل ذي عالقة بالصفقةإعالم املتعامل املتعهد  - 

حرمان املتعامل اإلقتصادي من املشاركة يف صفقة عمومية اطلع على بعض املعلومات املتعلقة �ا متنحه إمتيازا عند  - 

  .املنافسة املشاركة فيها إال إذا ثبت أن املعلومات اليت حبوزته ال ختل و ال تؤثر على مبدأ

  تسيير األموال العموميةب تطوير القواعد  الخاصة -ثانيا

م م على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز الشفافية و املسؤولية و العقالنية يف تسيري .ف.و.ق 10لقد نصت املادة 

  األموال العامة ال سيما على مستوى القواعد املتعلقة بإعداد ميزانية الدولة و تنفيذها؛ 

املتعلق بقوانني املالية على ضرورة إرفاق قانون املالية لكل سنة  17 - 84 من القانون رقم 68كما نصت املادة 

  :1ا يليمالية مب

  ،التقارير التفسريية للتوازن اإلقتصادي و املايل و النتائج احملصل عليها و آفاق املستقبل - 

  :خاصة ما يليملحقات تفسريية تبني  - 

، ال سيما تلك املتعلقة باإلجراءات اجلديدة، و بصفة كل صنف من أصناف الضرائبمات حسب  التقيي -

 ،عامة، تقديرات احلواصل الناجتة عن موارد أخرى

حسب كل فصل املرفوقة عند اإلقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف  التسيري ملصاحل الدولة نفقاتتوزيع  -

 ،اخلدمات

 ،السنوي، حسب كل قطاع ذات الطابع النهائي للمخطط نفقاتالتوزيع  -

 ،حسب كل قطاع املخططة للمؤسسات العمومية رخص متويل اإلستمارات توزيع  -

 ،و املكشوفات املقررة هلذه احلسابات و النفقات قائمة احلسابات اخلاصة باخلزينة اليت تبني مبالغ اإليرادات -

  . ائيةبلرسوم شبه اجلالكاملة لقائمة ال -

  :من ذات القانون مجلة من التدابري املتعلقة بتنفيذ امليزانية أمهها 75إىل  71كما أوردت املواد من 

  ،17 -84 عدم توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي و ال تعديلها إال وفقا ألحكام القانون رقم - 

   ،عدم خمالفة األحكام التنظيمية يف تنفيذ نفقات التسيري - 

                                                           
1
  .10/07/1984املؤرخة يف  28، ج ر ج رقم  املتعلق بقوانني املاليةو  07/07/1984املؤرخ يف  17 - 84من القانون رقم  68املادة  
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مبالغ اإلعتمادات املفتوحة ضمن الشروط احملددة قانونا ما مل تنص أحكام عدم صرف أي نفقات مبا يتجاوز  - 

  .تشريعية أخرى على خالف ذلك

اجلدير بالتنويه و يف إطار مكافحة جرائم التسيري املتعلقة بالسرقة أو اإلختالس أو التلف أو ضياع أموال عامة 

ة بشكوى مسبقة من اهليئات اإلجتماعية ضد أو خاصة فإن املشرع اجلزائري قد اشرتط حتريك الدعوى العمومي

جرائم مسريي املؤسسات العمومية االقتصادية اليت متلك الدولة كل رأمساهلا أو ذات الرأمسال املختلط الضالعني يف 

و يف حال  قد أوجب املشرع على هذه اهليئات اإلبالغ عن الوقائع ذات الطابع اجلزائي، و ،التسيري املذكورة سابقا

، و جتد هذه األحكام مربرا�ا يف كون اهليئات 1قيام بذلك تتعرض للعقوبات املقررة يف قانون العقوباتعدم ال

اإلجتماعية مكلفة بإدارة و مراقبة الشركة و هي بذلك يف موقع يسمح هلا بالتمييز بني أخطاء التسيري اليت ال 

  .للمسريينتستوجب املتابعة اجلزائية و تلك اليت تستوجب متابعة جزائية 

  : رة املالية تتلخص أمهها فيما يليو عالوة على التدابري املذكورة أعاله توجد تدابري أخرى وقائية خاصة باإلدا

  : 2ضرورة مراعاة مدى مالءمة النظام احملاسيب ملعايري احملاسبة احلكومية الدولية املتمثلة يف - 

  ،لومات حول الوضع املايل للحكومةمن أجل عرض املعتوفري القوائم املالية املوحدة للقطاعات احلكومية * 

 ،مستقل عن السنة املالية السابقة تقومي كفاية األداء املايل لكل سنة مالية بشكل *

 ،ألساس النقدي يف النظام احملاسيباإلعتماد على أساس اإلستحقاق بدل ا* 

 ،و اخلبرية زيزها بالكوادر الكفؤةتنشيط دور مؤسسات الضريبة و اجلمارك و تع - 

تبسيط القوانني الضريبية و هذا يقيد قدرة املسؤولني على إستخدام تقديرهم الشخصي يف تطبيق القواعد  - 

 .3الضريبيةمن جهة، و من جهة أخرى يقلل نسبة التهرب الضرييب و يزيد اإللتزام بسدادها و ذلك خبفضها

جاءت يف إطار تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية فقد مست العصرنة اليت تطوير هذه التدابري و فيما يتعلق ب

يف نقاط خمتلفة من هذه الدراسة  لكن ال بأس أن  ااإلدارة املالية حيث أضفت  عليها عدة ميزات سبق و أن عددناه

  :نذكر �ا يف هذا املقام حبيث نورد أمهها يف ما يلي

  ،توحيد القوائم املالية للقطاعات احلكومية - 

  ،الضرائب و اجلماركتنشيط دور مؤسسات  - 

 ،تبسيط قوانني الضرائب - 

                                                           
 
1

 40، ج رج و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1966يونيو  08املؤرخ يف  155 – 66املعدل و املتمم لألمر رقم  2015يوليو  23املؤرخ يف  02 -15من األمر رقم  03املادة 

  .2015لعام 
2
  . 115: حسني هادي عنيزة، أمحد ماهر حممد علي، املرجع السابق، ص  
3
  . 07: ص  بوريس ملينكوف، املرجع السابق، 
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    تسيريها، عامة أو امليزانية احمللية من حيث إعدادها واليزانية املإتاحة املعلومات املتعلقة بامليزانية سواء كانت  - 

و من حيث حجم النفقات وحجم اإليرادات و مصادرها، و كذا إتاحة الفرصة للمواطنني للمشاركة يف 

  .و معمول به يف الواليات املتحد األمريكيةإعدادها، كما ه

  تطوير التدابير الوقائية الخاصة بالعمليات المصرفية  :الفرع الثاني

لون من خالهلا تعد املؤسسات املصرفية املالذ اآلمن الذي يلجأ إليه املوظفون عند ارتكا�م جلرائم فساد حيص

  اإلجرامية عن طريق إيداعها يف حسا�م لدى إحدى هذه املصارف، فهم خيفون فيها عائدا�م على عائدات معتربة

  . و إعادة تدويرها يف عملية تعرف بتبييض األموال اليت هي جرمية تابعة جلرائم أخرى من بينها جرائم الفساد

  : و من بني التدابري الوقائية اليت نص عليها املشرع اجلزائري يف هذا ا�ال جند

    ألخرىا الفساد و العائدات اإلجرامية داتبعائ املتوفرة لديها و املتعلقة نية للمعلومات املاليةالوط السلطات تقدمي - 

  : م مها.م م.ف.و.ق 60 حسب املادة و ذلك يف حالتني

بطلب من السلطات األجنبية املختصة و ذلك مبناسبة التحقيقات اجلارية على إقليمها و يف إطار اإلجراءات  - 

  .راميةاملطالبة باسرتجاع العائدات اإلجاملتخذة بغرض 

دون طلب مسبق من السلطات األجنبية حبيث تقدم هذه املعلومات ألية دولة طرف يف اإلتفاقية دون طلب  - 

أو إجراءات قضائية  مسبق منها عندما يتبني أن هذه املعلومات تساعد الدولة املعنية على إجراء حتقيقات أو متابعات

 . طلب املصادرةأو تسمح هلا بتقدمي

  .1ابا�م املالية املوجودة باخلارجإلزام املوظفني العموميني بالتصريح حبس - 

مالية خاضعة  تسب �موعةال تن(و غري اخلاضعة للرقابة ) اليت ليس هلا وجود مادي(حظر إنشاء املصارف الصورية  - 

  .2)للرقابة

كما منع املشرع اجلزائري املصارف و املؤسسات املالية املنشأة يف اجلزائر من إقامة عالقات مع مؤسسات مالية   - 

  .صارف صورية أو غري خاضعة للرقابةأجنبية تسمح باستخدام حسابا�ا من طرف م

املصرفية و مقتضيات ، و بني السرية افحة جرمية تبييض األموال من جهةخلق توازن بني السرية املصرفية و مك - 

قبل التطرق للتدابري الوقائية �ذا  و: الشفافية املصرفية لكشف العمليات املالية املرتبطة بالفساد من جهة أخرى

املوجب امللقى على عاتق املصارف حبفظ القضايا : "أ�ابسرية املصرفية اليت عرفت اخلصوص نعرج على تعريف ال

                                                           
1
  .2006لعام  14ج ر ، و املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 20/02/2006املؤرخ يف  01- 06من القانون  61أنظر املادة  
2
  .املذكور أعاله، و املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 20/02/2006املؤرخ يف  01- 06من القانون  52أنظر املادة  
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و اليت تكون قد آلت إىل باألشخاص اآلخرين و لو بنسبة أقل، ، و املتعلقة بالزبائنلية و الشخصية اإلقتصادية و املا

حفظ التكتم ملصلحة هؤالء علمهم أثناء ممارستهم ملهنتهم، أو يف معرض هذه املمارسة مع التسليم بوجود قرينة على 

بب هذا سبة نشاطه أو بسكل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عميله مبنا"أو هي  ،1"الزبائن

، إذ قد إتصل علم البنك �ا من الغري أو قد يكون، ، يستوي يف ذلك أن يكون العميل قد أفضى �ا بنفسهالنشاط

  .2"هال يشرتط أن تصل املعلومات أو األسرار إىل البنك مباشرة من عملي

  :3ثالث جمموعات هيقسمت إىل حيث إن  و قد اختلفت الدول يف تعاملها مع السرية املصرفية 

، و تسمى البنوك اليت ي الغطاء املشروع لعمل غري مشروعالسرية املصرفية يف هذه الدول ه: دول السرية المطلقة- 

بشكل  تنشط �ذه الدول باملالذات املصرفية و مثال ذلك جزر البهاما و الكاميان اليت حتمي قوانينها السرية املصرفية

، "Vanuatu"، جزر "Nawu"، جزيرة "Tonga"مملكة ،"سيستل"، "جاميتا"مطلق، كذلك من أمثلتها جزر

، و هذه الدول تتميز بغياب أي رقابة على املعامالت املصرفية و البنوك إخل... ، جنوب إفريقيا و سويسرا سريالنكا

إضافة إىل ، هلويةال تطلب أي من اإلجراءات املعتادة يف البنوك العادية ال جبواز السفر و ال ببطاقة التعريف با

  .سة الضريبية و غريها من العواملالسال

           لكامل يف أمور البنوك و عمليا�ا،هذه الدول أباحت يف تشريعا�ا التدخل شبه ا: دول السرية المحدودة- 

ية اء كانت شخصو مثاهلا اإلدارة السويدية اليت تتدخل من الناحية العملية و دون أي قيد يف كل املعلومات املالية سو 

  .جتارية أم

، حيث تفرض هذه الدول السرية املصرفية على معامالت تشمل هذه ا�موعة معظم الدول: دول السرية المقيدة- 

اململكة : و مثاهلا ز فيها رفع هذه السريةالعمالء مع املصارف ضمن أنظمتها و قوانينها و لكنها تضع إستثناءات جتي

  :4، و اجلزائر اليت أوردت إستثناءات على مبدأ اإللتزام بالسرية املصرفية أمههامصراملتحدة، إيطاليا، لبنان، 

إمكانية خرق هذا املبدأ بإصدار قانون يوجب على املصارف إبالغ البنك املركزي أو جهات قضائية معينة - 

ية للحد من آثار ل املصرفباحلسابات املشكوك فيها للدولة و جتميد األرصدة املشبوهة و إعتماد الشفافية يف األعما

: و مثال ذلك ،رفع السرية املصرفية، إذ أن صاحل اإلقتصاد الوطين و حماربة اجلرائم اجلديدة يربران السرية املصرفية

  .أو جرمية اإلختالس الكشف عن السرية املصرفية إذ تعلق األمر جبرمية التهرب الضرييب

                                                           
1
  . 76: السابق، ص نعيم مغبغب، املرجع  
2

العربية للعلوم األمنية،  نايف التدريب، جامعة علي حممد حسنني محاد، احللول العملية و الشرعية ملشكلة السرية املصرفية و مواجهة غسيل األموال، ا�لة العربية للدراسات األمنية و 

  .44 :ص الرياض، ،22ا�لد  ،2007فرباير/يناير ،43العدد 
3
  . 52،54 :صص  نفس املرجع، 
4
، 2011، نوفمرب 07مد خيضر، العدد واقع السرية املصرفية يف اجلزائر و تأثريه على مكافحة جرمية تبييض األموال، جملة املفكر، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حمدريس خبوية،  

  . 317: ص بسكرة، 
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     ميل إدارة املصرف إعالمها مبقدار رصيد الع من تطلب فيه يف حالة وجود حكم قضائي صادر عن سلطة خمتصة - 

، و ال جيوز اإلحتجاج بالسرية املصرفية من أجل تقدمي السجالت املصرفية و توفري النسخ أو بأية أنشطة مالية قام �ا

 .األصلية أو الصور املصادق عليها من السجالت و املستندات املصرفية

و مكافحة  تعترب عقبة حقيقية يف مواجهة مكافحة جرمية تبييض األموال بصفة خاصةو مبا أن السرية املصرفية 

على وضع تدابري  –كما سبق ذكره   –الفساد بصفة عامة فقد حرصت خمتلف التشريعات و منها التشريع اجلزائري 

 : ازن و الشفافية املصرفيتني أمههاوقائية خللق التو 

من قبل املؤسسات املالية و خاصة املصرفية أل�ا األساس يف احلد من  "إعرف عميلك"عمال و تفعيل قاعدة إ - 

الكافية يف التحقق  و جيب على البنوك إيالء العناية ،1السرية املصرفية و التأكد من إستعمال األموال بطريقة مشروعة

و مكافحة اإلرهاب  موالمن قانون الوقاية من تبييض األ 02من الشخصيات احلقيقية لزبائنها كما نصت عليه املادة 

  :  2و ذلك عن طريق

، إذ أن العميل حر يف لبنك و العميل حرية إختيار اآلخرحيث يفرتض أن يكون لكل من ا: إختيار العمالء- 

أو رفضه ) اخلاص بفتح حلساب(ك مبقابل ذلك حر يف قبول العقد ، و البنالبنك الذي يريد لفتح حسابه فيه إختيار

  .دارة الشخصية للعميلبعد التأكد من اجل

حبيث تلتزم البنوك باحلصول على بيانات العميل من خالل وسائل : وضع النظم الكفيلة إلثبات هوية العميل- 

  . اأو إعتباري إثبات رمسية أو عرفية مقبولة و تسجيل البيانات يف ملفات واضحة سواء كان العميل شخصا طبيعيا

 ،من هويته عن طريق بطاقة اهلوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفريتم التأكد فبالنسبة للشخص الطبيعي 

           يف حني يتم إثبات هوية الشخص اإلعتباري عن طريق املستندات الالزمة للتحقق من وجوده و مزاولته النشاط 

زاولة النشاط، املستندات عقد التأسيس، النظام األساسي، السجل التجاري، بطاقة الضريبة، الرتخيص مل: و املتمثلة يف

يف عقد التأسيس،  عليه امل يكن هذا التفويض منصوص االدالة على وجود تفويض من الشخص اإلعتباري ملمثليه إذ

، أما بالنسبة للشركات نسبة لألشخاص اإلعتبارية احملليةا�م اخلاصة و وثائق إثبات هويتهم هذا بالإضافة إىل بيان

مستندات إثبات هوية الشركة و التصديق على مستندا�ا من وزارة اخلارجية و يتعني  األجنبية وجب عليها تقدمي

 58من املادة  2قرة فالهذه اإلجراءات أشارت إىل إختاذها  ،لإلشراف الرقايب يف الدولة األم التحقق من خضوعها

 ."لواجب إختاذها لفتح هذه احلساباتباإلضافة إىل التدابري ا:" م بعبارة .م م.ف.و.ق

                                                           
1
  . 72: علي حممد حسنني محاد، املرجع السابق، ص  
2

، جملة )مع اإلشارة إلجراءات البنوك يف اجلهاز املصريف اجلزائري (مسا يلي و آخرون، تطور أساليب غسيل األموال و دور إجراءات الرقابة الوقائية يف البنوك لتعزيز مواجهة الظاهرة نوفل  

  . 11- 10:ص ص ،اجلزائر -اجللفة ، 2006 عاشور بوزيان، ، جامعة01العدد  آفاق للعلوم،
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سنوات كحد  05إعداد سجالت بيانات العمالء و قيد كل ما جيري من معامالت و حفظها و مسكها ملدة - 

احلاجة سواء من طرف مسؤويل هذه السجالت ميكن للبنك إستخدامها عند  ،1أدىن من تاريخ آخر عملية مدونة

 .لبنك املركزي أو السلطات املختصة، مراجعي احلسابات أو االبنك

و العمليات اليت تتطلب الية خاصة احلسابات الفحص الدقيق حلسابات العمالء من قبل املصارف و املؤسسات امل - 

 .م.م م.ف.و.ق 58متابعة خاصة و هو ما نصت عليه املادة 

أساسي  قيام املؤسسات املالية بتحيني املعلومات املتوفرة لديها سنويا أو على األقل عند كل عملية مهمة أو تعديل - 

 .2يف املعايري اخلاصة بالتزويد بالوثائق املتعلقة بالزبائن أو تغيري مهم يف منهج تسيري احلسابات

وجوب إبالغ و إخطار خلية معاجلة اإلستعالم املايل من طرف البنوك و املؤسسات املالية عن كل عملية تتعلق  - 

باإلخطار عن وجود الشبهة و لو بعذر تأجيل تنفيذ  بأموال يشتبه أ�ا متحصلة من جناية أو جنحة و يتعني القيام

و يف سياق متصل يتعني على هذه املؤسسات توفري أنظمة تسمح بإكتشاف  ،عملية حمل الشبهة أو بعد إجنازهاال

 .3مجيع النشاطات ذات الطابع غري اإلعتيادي أو املشتبه فيها يف مجيع احلسابات

و النظم  غري املالية من املسؤولية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية عن تنفيذ القواننيإعفاء العاملني باملؤسسات املالية و  - 

املتعلقة بالسرية املصرفية و غسيل األموال ما مل يثبت سوء نيتهم يف اإلضرار بالعميل  مما يعد خروجا عن مبدأ السرية 

  .4املصرفية

 .5و املصريف نية خاصة مبحاربة اإلجرام املايلت تكويخالل دورا منتنمية قدرات العاملني بالقطاع املصريف  - 

فقد شهدت البنوك و املؤسسات املالية   تطوير التدابري الوقائية اخلاصة بالعمليات املصرفية و فيما خيص

استخداما واسعا لتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت تزامنا مع انتشار هذه التكنولوجيا و غزوها لشىت ا�االت  مما 

يقصد �ا هذه األخرية ، إللكرتونية و البنوك اإللكرتونيةأسفر عن ظهور مفاهيم جديدة كالنقود اإللكرتونية، الصريفة ا

 اخلدمات املالية،(يات الالزمة لألعمال املصرفية بنك له وجود كامل على الشبكة و حيتوي موقعه كافة الربجم: "�اأ

النظام الذي يتيح للزبون : "و عرفت أيضا بأ�ا ،6)"إلدارة املاليةخدمات اإلستثمار و التجارة و ا، اإلستشارة املالية

و املنتجات املصرفية من خالل شبكة  ا و احلصول على خمتلف اخلدماتالوصول إىل حساباته أو أية معلومات يريده

إذن مصطلح البنك اإللكرتوين يشري إىل مفهوم  ؛7"اسوب اخلاص به أو أية وسيلة أخرىمعلومات يرتبط �ا جهاز احل

                                                           
 
1

  .قانون الوقاية من الفساد و مكافحته املعدل و املتمم املذكور سابقامن  58املادة 
2
  .18: نوفل مسا يلي و آخرون، املرجع السابق، ص 

 
3

  .19: ص املرجع، نفس
4
  .62: ، املرجع السابق، صعلي حممد حسنني محاد 
5
  .319: دريس خبوية، املرجع السابق، ص 

 
6

  .101-100: ص صاملرجع،  نفس
7
  . 04:نبيل بوفليج، شعبان فرج، املرجع السابق، ص  
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          إستشارية أو جتارية يف تقدمي خدمات إلكرتونية مالية أو  من طرف البنك يتعلق بإستخدام تكنولوجيا املعلومات

  ... أو إستثمارية

على التدابري الوقائية  و أثر استخدام التكنولوجيا البنوك اإللكرتونية سوف نقف يف هذا املقام على مزاياو 

فعن  ،جرائم غسيل األموال منو احلد خاصة من القطاعات  غريه املعمول �ا للحد من الفساد يف القطاع املصريف و

  : 1متعددة و أبرزها ما يلي امزايا البنوك اإللكرتونية فإ�

  و املكان املناسبني و توفري الوقت و اجلهد له؛مكانية حصول العميل على اخلدمات واملعلومات البنكية يف الوقت إ - 

  .سهولة إجراء التحويالت اإللكرتونية - 

إمكانية حصول العميل على اخلدمات  و املعلومات البنكية بسرعة و بتكلفة منخفضة حيث تصل درجة إخنفاض   - 

  .أضعاف عن نظري�ا التقليدية 06تكلفة اخلدمات البنكية اإللكرتونية  إىل 

  .زيادة الدخل املايل للبنوك الوطنية و من مث مسامهتها يف رفع إمجايل الدخل الوطين - 

  .الكفاءة يف اإلنتاجية للبنوك و اليت تساعد بدورها على حتسني األداء اإلقتصادي بشكل عام زيادة - 

إمكانية استغالل البنوك للمعلومات املتوفرة لديها عن عمالئها و معامال�ا املالية و معامال�ا اخلاصة بالعمالء        - 

  .و حتويلها إىل بيانات خمزنة يف قواعد البيانات

على التدابري الوقائية املعمول �ا للحد من الفساد فمقارنة مبا سبق اإلشارة  ثر استخدام التكنولوجياأأما عن  

  :إليه أعاله من تدابري وقائية معتمدة يف إطار الشكل التقليدي للبنوك جند أن مظاهر هذا اإلنعكاس  تتجلى يف اآليت

  :جرمية غسيل األموال و الشفافية و ذلك من خالل املسامهة يف خلق توازن بني السرية املصرفية و مكافحة - 

، حيث ال وجود ثر من ضرورة يف ظل العامل الرقميو ذلك كو�ا أصبحت أك" إعرف عميلك"تفعيل قاعدة - 

 .للتعامل املادي بني البنك و عميله مما يتطلب حتقق البنك و بدقة مع من  يتعاملون معه

املتعلقة باملعامالت املالية و تلك اخلاصة بالعمالء حىت يسهل الرجوع حفظ و إعداد السجالت و املستندات - 

و هذا اإللتزام مت تفعيله و تعزيزه باستخدام تكنولوجيا  ،2إليها من طرف اجلهات املختصة سواء الداخلية أو اخلارجية

أين ميكن  ناتتتم آليا يف قواعد البيا اإلعداد هذه حيث أصبحت عملية احلفظ و املعلومات و اإلتصاالت

 .اسرتجاعها بسهولة و سرعة فائقة

 .توفري الوسائل الكفيلة بإثبات هوية العمالء خاصة األشخاص الطبيعيني منهم - 

                                                           
1

العربية للعلوم  نايفجامعة ، 03ا�لة العربية الدولية للمعلوماتية، العدد ، )مستقبلها يف اجلزائر إىلمع اإلشارة (  اإللكرتونيةبن عبد العزيز، واقع و آفاق البنوك  ، سفيانجمدوب حبوصي 

  .62: ص الرياض، ،02ا�لد  ،2013 ، ينايريةاألمن
2

، 2009سبتمرب، 05د خيضر، العدد صاحلة العمري، جرمية غسيل األموال و طرق مكافحتها، جملة اإلجتهاد القضائي، خمرب أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حمم 

  .199: ص ،اجلزائر - بسكرة
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     متكني املؤسسات املالية من حتيني املعلومات املتوفرة لديها بشكل دوري و آين عند كل معاملة أو خدمة مالية - 

 .أمهيتهاأو مصرفية تقدمها مهما كانت درجة 

 .توفري  أنظمة  إلكرتونية تسمح بكشف مجيع النشاطات املالية املشتبه فيها يف مجيع احلسابات- 

تنمية قدرا�م بشأن كشف  تضمن تعزيز معارفهم و إلكرتونية ملوظفي القطاع املصريفتوفري أساليب تدريب - 

 . اإلجرام املايل و املصريف ال سيما يف شكله اإللكرتوين احلديث

 .تفعيل برامج الرقابة على عمليات غسل األموال - 

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المؤسسي :المطلب الثاني

البشري مما  إقتصرت اإلصالحات اإلدارية اليت كانت تنفذ سابقا على الرتكيز على اجلانب املادي دون اجلانب

 حجم و عدد املنشآت احلكومية و زيادة عدد املوظفني، حيث كان الرتكيز على زيادة تضخيم أسهم كثريا يف فشلها

و لعل أهم ما دعت إليه البحوث و الدراسات العلمية من تدابري يف جمال اإلصالح ، دون دراسة و ختطيط مسبقني

  : لقضاء على الفساد يتمثل فيما يلياإلداري و اليت تساعد على ا

السياسة التجارية اليت تسعى للحد من : ضل فيها مثلوضع سياسة للحد من اإلحتكارات أو التحكم بشكل أف - 

و كذلك  ،جيايب كبري على مستوى الفسادالقيود التجارية عن طريق القضاء على حصص اإلسترياد و اليت هلا تأثري إ

  ؛1السياسة الصناعية اليت تسعى لتخفيض اإلعانات احلكومية و غريها من التدابري

  :ل سياسة تتضمنعنصر البشري من خالاإلهتمام بال - 

           صناع القرار منهمب إنشاء جمموعة واضحة و مستقرة من قواعد مساءلة موظفي القطاع العام و اخلاص خاصة- 

 . 2لرقابة و الرصد و شفافية نظم املعلوماتلنظمة األو إنشاء أفضل 

 :سائل خمتلفة منهاهلا عن طريق و خفض قوة العمل بالقضاء على املوظفني غري املنتجني و املناصب اليت ال لزوم - 

  : ة من خاللمقابل ذلك يتم تبين �ج خمتلفة لتنمية املوارد البشريو .. التقاعد املبكر، تسريح العمال،جتميد التوظيف، 

  .3..،دريب الالزمتوفري الت، ، وضع مدونات قواعد السلوكحتسني توصيف الوظائف

  .ملوظفني بشكل مدروسمراقبة و تنظيم عملية إختاذ القرار و حتديد مصادرها و توزيع العمل على ا - 

  .وضع أدلة خاصة بكل معاملة و حتديد خطوات العمل وإحتماالته و إعادة النظر فيها كلما تغريت الظروف - 

  .لكن وفقا إلسرتاتيجية مدروسة و خمطط هلا جيدا *اللجوء إىل اخلصخصة - 

  

                                                           
1
César Garzon, Taïeb Hafsi, l’évaluation des startegies de lutte contre la corraptin, Revue Française de gestion, n° 

175,. CAIRN . INfa, 06/2007,paris , p : 66 . 
2  César Garzon, Taïeb Hafsi, Ibd ; p : 67 . 
3Bruce .M. Baiey, la lutte contre la corruption : guide d’introduction, Agence Canadienne de dévelopement 
international,Canada, juin 2000, p : 36 . 

  :ملزيد من التفصيل أنظر". نقل كامل أو جزئي مللكية شركة مملوكة للدولة إىل القطاع اخلاص، عادة عن طريق إصدار أسهم اخلصخصة : " اخلصخصة مبعناها الضيق تعين *

Subhash Bhatnagar , opcit , pp : 108-109.  



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

266 

  .1منع الوساطة السياسية حلماية املخالفني و التسرت عليهم - 

  .العامة و انفتاح اإلدارة العامة فتح السجالت - 

  .2منع أعضاء جملس الوزراء من ممارسة أي عمل يعرقل عملهم كوزراء أو يعرض الثقة املوضوعة فيهم للخطر - 

  .التفسريات التكهنات و التأويالت وا لغلق باب توحيد األنظمة، اللوائح و القوانني اإلدارية و إزالة غموضه - 

  .3تقليل الصالحيات التقديرية لصناع القرار و نشر مبادئ توجيهية واضحة بشأ�ا - 

  .منوحة للوزراء و أعضاء الربملانإعادة النظر يف احلصانة امل - 

  .قي شكاوى املواطنني و إعرتاضا�مفتح قنوات لتل - 

  .4يف أجهزة األمن  همإبعاد زعماء الكتل السياسية من اهليئات املتخصصة يف مكافحة الفساد و إلغاء دجم - 

  .سسات العمومية مستمرة و شاملةوضع أنظمة رقابة داخلية للمؤ  - 

  .إستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت  يف تقدمي اخلدمات العامة - 

و اليت  حتققت يف العديد من الدول عن طريق تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونيةهذه التوصية األخرية جندها قد 

مسحت بتحقيق إصالحات إدارية فعالة خاصة منها ما يتعلق بالعنصر البشري و اليت نذكر منها تلك املتعلقة 

ف نتطرق هلا يف هذه اآلليات سو  ،بالتوظيف و تلك املتعلقة مبدونات السلوك و أخرى متعلقة بالتصريح باملمتلكات

  .شقيها التقليدي  و احلديث

  قواعد التوظيف و الوظيفة  في ظل الشكل اإللكتروني :الفرع  األول

مسابقة  التوظيف هو عملية يتم من خالهلا تنصيب شخص ما توافرت فيه الشروط لشغل منصب عام حمل

تشر فيه و تعترب عملية التوظيف ميدانا خصبا لظاهرة الفساد و مسرحا جلرائمه حيث تن ،التوظيف يف وظيفة عمومية

هذا األمر إستدعى إعادة النظر يف  ،النفوذ و غريها من جرائم الفساد ، إستغاللجرائم الرشوة، احملاباة، الواسطة

الشكل التقليدي للوظيفة العامة تضمن ، و يف هذا السياق جند أن شروطه و كل القواعد املتعلقة به معايري التوظيف و

  : ة عملية التوظيف نوجزها فيما يليمجلة من التدابري لضمان نزاه

اجلدارة  ،، الشفافيةمبدأ النجاعة، الكفاءة :إعتماد عملية التوظيف و إرتكازها على مجلة من املبادئ املوضوعية هي - 

ونيا يف قانون الوظيفة األساسي و إختاذ التدابري الالزمة و املساواة، و جيب أن تكفل هذه املبادئ دستوريا و قان

  .تجسيد هذه املبادئ يف أرض الواقعل

  

                                                           
1
  :، متاح على املوقع05.04:  ص اآلفاق، صعبد القادر كاس، التجربة اجلزائرية ملكافحة الفساد بني الواقع و  

www.univ.medea.dz/Fac/D/Mani festatins / protection argents et contre la corruption 2009-2010/31.PDF 
2
  .104 :عبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل، املرجع السابق، ص 

3
Note pratique du PNUD , opcit, p : 12 . 

4
  . 16: أمين أمحد حممد، املرجع السابق، ص  
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  .1إعتماد أسلوب اإلنتقاء املوضوعي القائم على شروط تضمن تكافؤ الفرص - 

            الرواتب حتسني، حبيث جيب و منح املوظف التعويضات الالزمة ، احلوافزمة األجور و الرواتبءعاة مدى مالمرا - 

إجراء إصالحات دورية ، و 2و احلوافز النقدية و تعويضات أخرى للموظفني العموميني بشكل يضاهي القطاع اخلاص

        إذ أن زيادة رواتب املوظفني يعترب خطوة هامة يف طريق مكافحة الفساد ، متعلقة باألجور و الشبكة اإلستداللية هلا

إسرتاتيجية مكافحة الفساد لكن هذه الزيادة يف الرواتب ليست كافية لوحدها بل جيب أن تقرتن و جزءا هاما من 

بتدابري أخرى لكي تكون فعالة يف مكافحة الفساد و الوقاية منه كالتوظيف على أساس اجلدارة و الرتقية بناءا على 

  .3األداء و اجلدارة

  .أيضا حلوافز باألداء، و ربط نظام ااجلدارة و األداء ال باألقدميةو إعتماد نظام الرتقية على أساس الكفاءة  - 

  .ة لقياس األداء و رصده و متابعتهوضع قواعد و معايري جادة و متخصص - 

  .إجياد نظام حلساب دوري ملكاسب املوظفني و ممتلكا�م لتحري مشروعيتها و حتديد مصادرها- 

هناك بعض الدول تسمح ملوظفي احلكومة بالعمل  حيث إن  وضع قواعد واضحة لتضارب املصاحل بالقطاع العام  - 

كما تسمح دول أخرى للموظفني بقبول أتعاب  ،اع العام و اخلاص و بأجور إضافيةيف وظائف أخرى بالقط

  .4لذلك جيب منع هذه التوجهات، إستشارية من شركات خاصة

إذ جيب أن يتخذ كإجراء  ،هناك بعض الوظائف تتطلب شروط توظيف خاصة كأسالك األمن خاصة الشرطة - 

اط بعض الفاسدين يدفعون أقرباءهم أو العاملني معهم لإلخنر  حيث إنوقائي حتري سبب و كيفية اإللتحاق بالشرطة 

فحص سجالت املتقدمني للتعيني يف كما جيب عمل قاعدة بيانات إلكرتونية ل  ،يف سلك الشرطة حلماية مصاحلهم

ففي بعض األحيان تتسرب عناصر هلا تاريخ إجرامي يتيح هلا ، الشرطة و التحقق من سوابقهم يف العمل أو اإلدانة

  .5العمل يف الشرطة فرصة توسيع األعمال اإلجرامية و تسهيل إرتكا�ا 

املرتبصني  لتحقني اجلدد بالوظيفة العامة وتشجيع روح العمل اجلماعي و غرسها يف نفوس املوظفني خاصة امل - 

و متيز زيادة إبتكارهم و تطوير قدرا�م حبيث يتم تشجيعهم على العمل كفريق واحد مما يسهم يف رفع إنتاجيتهم و 

  .أدائهم

ات إعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكنا و اليت تعد آلية مهمة للوقاية من الفساد خاصة لدى اجله - 

تكاب جرائم ، و ذلك أن بقاء املوظف لفرتة طويلة يف نفس املوقع يساعده على إر اليت تعاين من إرتفاع معدالته

                                                           
1

       املتعلق بالوقاية من الفساد 20/02/2006املؤرخ يف  06/01شرح قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، األيام املفتوحة على العدالة حول شرح قانون :مداخلة بعنوانسعيد عيمور،  

  .03: ، ص www.courde bordjbouarreridj.mjustice.dz: و مكافحته، جملس قضاء برج بو عريريج، متاح على املوقع
2 César Garzon, Taïeb Hafsi,  Ibd ; p : 66 . 
3
Bruce. M . Bailey , Opcit , p : 22 . 

4
  . 07: ، ص بوريس ملينكوف، املرجع السابق 
5

، 8/10/2003- 6جهاز الضبط اجلنائي، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، قسم الندوات و اللقاءات العلمية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، :مداخلة بعنوان عباس أسامة، 

  . 03: ص 
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، لذا جيب عمل بنفسية جديدة، أما إنتقاله إىل منصب جديد من فرتة إىل أخرى سيمكنه من الالفساد لتزايد معارفه

  .1إجراء تنقالت جغرافية إجبارية و دورية للموظفني

  .حتسني متثيل املوظفني يف خمتلف اإلدارات العمومية و حتسني أمورهم و تسيري شؤو�م - 

         تفعيل دور التدريب العملي لكي يؤدي دوره يف توجيه املوظف إىل سبل اكتساب األخالقيات الوظيفية احلميدة  - 

إلشعار املوظف العام باملسؤولية امللقاة على و اإللتزام �ا سلوكيا و مهنيا، و كذا تكثيف اجلهود اخلاصة بالتوعية 

  .2عاتقه

  .إجياد نظام لكشف تعارض املصاحل - 

هذه التدابري و إن مت النص عليها قانونا إال أ�ا بقيت حربا على ورق فلم يتغري احلال كثريا على ما كان عليه 

اإلتصاالت و استغالل مزاياها يف أكثر على استخدام تكنولوجيا املعلومات و  اتهذا احلال حث احلكوم ،سابقا

جمال الوظيفة العمومية ملا هلا من تأثري على عديد القواعد املتعلقة �ا بدءا من القواعد املنظمة لعملية التوظيف مرورا 

، و يسمح استخدام هذه التكنولوجيا يف النظام الوظيفي بالقضاء و انتهاء بتسيري حياته الوظيفية بواجبات املوظف

و من هنا سوف  ،ريها  يف خمتلف جوانب هذا النظامغ استغالل نفوذ و صور الفساد من حماباة و رشوة ول جعلى 

  .نلقي الضوء على هذا التأثري من خالل العناصر التايل ذكرها

  :أثر التطور اإللكتروني على القواعد المنظمة لعملية التوظيف -أوال

املعلومات و اإلتصاالت من حيث طريقة إعالن مسابقات هذه القواعد تأثرت كثريا باستخدام تكنولوجيا 

  .و من حيث شروط و معايري التوظيف التوظيف

  على التخطيط لعملية التوظيفتكنولوجي أثر التطور ال -أ

         ، فمن املهم حتديد املناصب املشغولةبعملية التخطيط للموارد البشرية تتعلق عملية التخطيط للتوظيف

، و هذه العملية مل تكن يف منأى عن و غريها الشاغرة يف املؤسسة و حتديد احتياجات املؤسسة املستقبليةو املناصب 

استغالل التكنولوجيات احلديثة فيها حيث وجد نوعان من التطبيقات احلاسوبية املرتبطة �ا أوهلما ذاك املتعلق 

         إىل املناصب الشاغرة بسبب التقاعد و الرتقيةبتخطيط التعاقب الذي يقصد به قيام املؤسسة بإعادة املوظفني 

، و هذه العملية ال ختلو من دراسة العديد من ملفات املوظفني غاء اخلدمة أو التوسع يف األنشطةو التنقالت، و إل

انت دراستها ، و اليت ك3التدريب املصنفة حسب الوظائف و الدرجة الوظيفية و حسب اجلنس، العمر، اخلربة و

                                                           
 
1

  . 24: نادية تياب، املرجع السابق، ص 
2

            امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل القيات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد اإلداري يف الدول النامية،أخ: مداخلة بعنوان إميان صويف، مرمي قوراري، 

  . 09: ، ص 76/5/2012، اجلزائر - بسكرة جامعة حممد خيضر،، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري بنوك و إدارة األعمال، خمرب مالية، و اإلداري،
3
الطور دراسة حالة جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية، أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه  –أثر استخدام نظم املعلومات على فاعلية أداء املوظفني بالبنوك التجارية اجلزائرية مىن سيلم،  

  .98: ، ص2016/2017،  اجلزائر - ، املسيلةعلوم التسيري، جامعة حممد بوضيافية و التجارية و اإلقتصاد، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الثالث يف العلوم التجارية
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ن مل تكن يف إدقائق  ، و باستخدام تكنولوجيا املعلومات أصبحت هذه العملية تتم خاللالب ساعات بل أيامتتط

؛ أما النوع الثاين من التطبيقات احلاسوبية املستخدمة يف ختطيط املوارد البشرية فيتعلق بتحديد ثوان معدودة

يل البيانات اخلاصة حبركة موظفيها للتنبؤ االحتياجات املستقبلية للمؤسسة إذ أن كل مؤسسة حتتاج إىل حتل

  :1فعملية التحليل لقوة العمل توفر املعلومات التالية باحتياجا�ا املستقبلية،

  ،التنقالت و الرتقيات من قسم آلخر، عدد التعيينات اجلديدة -

 ،عدد املوظفني الذين حتتاجهم املؤسسة مستقبال -

 .مستقبال ألي سبب كانعدد املوظفني الذين ستفقدهم املؤسسة  -

، حيث هذه  جودة و سرعة و دقة متناهية لقد أضفى استخدام تكنولوجيا املعلومات على عملية التحليل

يف أقل  و  احللول يف وقت قصري و جبهد نات  املتاحة و إعطاء البدائل  وتساعد التطبيقات احلاسوبية على حتليل البيا

  .نفس الوقت بكفاءة عالية

  :على طريقة إعالن و تسجيل الترشح لمسابقات التوظيف التكنولوجير  أثر التطو  -ب

عرب مواقع إلكرتونية متمثلة يف املوقع اإللكرتوين للمؤسسة مسابقات التوظيف يتم إلكرتونيا  أصبح اإلعالن عن

ة يف اجلزائر  املواقع اإللكرتونياملعنية بالتوظيف أو املوقع اإللكرتوين للجهة املعنية بالوظيفة العامة، و نذكر مثاال هلذه 

الوطن  حبثا عن فرص عمل ألف شخص من داخل و خارج  27متخصصني يتصفحهما أكثر من  موقعني إلكرتونيني

و قد وفر  Tawdifو Emploiticو إدارة و مها   مؤسسة و شركة 2500التخصصات متنحها بأكثر من  يف خمتلف

و املسابقات  إضافة إىل موقع الديوان الوطين لإلمتحانات، 2صب شغلألف من 12حوايل  2009هذين املوقعني عام 

الذي يتم من خالله التسجيل ملسابقات التوظيف اليت تنظمها وزارة الرتبية والتعليم،  concours.onec.dzاجلزائري 

     التسجيل فيها و  التوظيف اخلاصة باملعهد عليه و موقع معهد اإلدارة العامة بالسعودية الذي يتم إعالن مسابقات

  .http://research.edu.sa:8585/recuitApp/faces/login: و هو املوقع التايل

، فضال وين عن نظري�ا يف شكله التقليديكما ختتلف إجراءات إعالن مسابقات التوظيف  يف شكله اإللكرت 

التقليدي حيث يتم تسجيل  عن اختالف إجراءات التسجيل و إيداع امللفات بني شكلي التوظيف اإللكرتوين و

يف  الرتشح للمسابقة بدخول املوقع اإللكرتوين املخصص لذلك و تتبع اخلطوات املطلوبة للتسجيل و اليت تكون

، و عادة ما يبدأ التسجيل على شبكة اإلنرتنت أو غريها PDFحمددة يف املوقع اإللكرتوين أو متوفرة يف صيغة  الغالب

صفحته الرئيسية علبة حوار ختتار منها حسب اإلختيارات إما مثال متقدم جديد كما بدخول املوقع الذي تظهر يف 

يتم ملء املعلومات  يد لتظهر فيما بعد استمارة تسجيلتسجيل جد معهد اإلدارة العامة السعودي أويف موقع 

                                                           
1
  .98: ، صالسابق مىن سيلم، املرجع 
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  .270:  فاطمة الزهراء طلحي، املرجع السابق، ص
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و استكمال أي و إنشاء اسم مستخدم و كلمة مرور " *"جنمة محراء املطلوبة فيها خاصة تلك املؤشرة بعالمة 

مرفقة بالوثائق املطلوبة و اليت يتم تصويرها ام بإرسال االستمارة خطوات أخرى تطلب من الشخص املسجل مث القي

يتم التواصل مع الشخص  و ،عن طريق املاسح الضوئي و إرفاقها باإلستمارة عن طريق النقر على خانة املرفقات

  .سارات و املشاكل أو تلقي الرد بالقبول أو الرفض عرب الربيد اإللكرتويناملرتشح و املؤسسة املعنية سواء لطرح االستف

و اليت تبدأ  2017جراءات التسجيل اإللكرتوين للرتشح ملسابقة توظيف األساتذة لعام هذه اإلو مثالنا عن  

ملء  و http://concours.onec.dz/enseignant/candidature.men:ول إىل املوقع اإللكرتوين التايلبالدخ

سجيل عن تاالستمارة و طبعها و لكن بعد ذلك تتم اإلجراءات املتبقية بالشكل التقليدي حيث يتم دفع رسوم ال

ملطلوب دفعها فيه مقابل وصل دفع احلوالة الربيدية الذي يتم إيداعه مع طريق مركز الربيد على احلساب الربيدي ا

  .ملف الرتشح لدى مديرية الرتبية للوالية اليت يتبعها املرتشح

، و وفرت الكثري من كرتوين أصبحت أكثر مرونة و سهولةلاإلفإجراءات تسجيل الرتشح ملسابقات التوظيف 

من كل النواحي ل النظام التقليدي يعانون كثريا كانوا يف ظيف على الباحثني عن العمل الذين  و الوقت و التكالاجلهد 

، كما  و غريها حيث كانوا يصرفون الكثري من املال من أجل إيداع ملفا�م  و ذلك يف النقل و تكاليف الوجبات

يلة من املرتشحني الذين يتوافدون من كل كانوا يضيعون الكثري من الوقت يف التنقل و إنتظار دورهم يف الطوابري الطو 

و اضطراره يف كثري من األحيان  يؤدي إىل تعب و إرهاق املرتشح هذا بدوره و حىت من واليات أخرى وأحناء الوالية أ

  .إىل اللجوء إىل استخدام طرق و أساليب فاسدة يف حتقيق مآربه

  :ثل يفإذن تتعدد مزايا التسجيل اإللكرتوين يف التوظيف و هي تتم

  ،املرونة و السهولة - 

  ،أنه غري مكلف وقتا و ماال و غري جمهد - 

  ،ال زمين مبعىن أنه غري حمدد بوقت حبيث ميكن التسجيل يف أي وقت يناسب الشخص املقبل على الرتشح - 

  .لدى مصلحة معينة أو مؤسسة معينةأنه ال مكاين أي غري مرتبط مبكان حيث ال يلتزم املعين بإيداع ملفه  - 

  على شروط و معايير التوظيف التكنولوجيأثر التطور  -جـ

 شروط و معايري التوظيف يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت  و خباصة يف ظل التحول حنو

، حيث يعتمد التوظيف يف ظـل احلكومة  تكييفها لتتماشى مع هذا التطورهي األخرى متاحلكومة اإللكرتونية 

       اإللكرتونية على املؤهالت و اخلربات العلمية يف جمال تقنية املعلومات و ليس فقط شروط  املؤهل العلمي املنــاسب 

 موظفني إذ أن احلكومة اإللكرتونية حتتــاج إىل، غريها من الشروط حســن السرية و الوظيفة و و الالزم لشغل



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

271 

، فغالبا ما يستعان مبوظفني سبــق فصلهم كخبـراء يف جمـال املعلوماتية و كذلك األشخــاص متخصصني يف املعلوماتية

  .1ب اآليل و تطبيقاته و نبوغهم فيهذوي الكفاءة يف جمـال احلاس

ليس فقط  كما أن معايري التوظيف تفعل أكثر يف هذا السياق إذ يتم التأكيد على مبادئ اجلدارة و الكفاءة  

، أما مبدأ املساواة فهذا املبدأ مكرس تقنياته ضا يف جمال علوم احلاسب ويف املنصب الوظيفي املطلوب شغله و إمنا أي

التسجيالت تتم على املوقع اإللكرتوين يف ظل التوظيف اإللكرتوين فهنا ال وجود للمحاباة و احملسوبية و الرشوة  ألن 

  .مربجمة على احلاسوب  أي أ�ا تدرس آليا رنامج خمصص وفقا ملعايري حمددة وملفات الرتشح تدرس عن طريق بو 

  :2فوائد للمؤسسة أمهها ةو يساهم التوظيف اإللكرتوين يف حتقيق عد

  ،..ملوظف، رقم الضمان اإلجتماعي له،املعلومات اخلاصة باسم ا اسرتجاع - 

  ، ..)، االختياراملقابلة: مثل(ءات اإلستقطاب توثيق مجيع املعلومات املتعلقة بإجرا - 

  ،توثيق مجيع البيانات  األساسية حول فرص العمل املتوفرة - 

  ،، و إعداد التقارير الضرورية عن املرشحني للوظائفمات األساسية للقائمني باملقابلةتوفري مجيع املعلو  - 

  ،اإلعالنات عن الوظائفديد تكاليف ، و حتالالزمة لتقومي عملية اإلستقطاب توفري املعلومات - 

  ،توفري معلومات عن نتائج اإلختبارات للمرشحني للوظائف - 

       ، و التسريع مبأل املناصب الشاغرة زيادة أعداد املرشحني املؤهلني بدرجة كبرية و الذين ميتلكون أعلى املهارات، - 

  ،جناحا يف املستقبلو بذلك يتمكن املسريون من حتديد املصادر اليت �يء أكثر العاملني 

كبعض باملرتشح   ، أو معايري ذاتية مرتبطة املعايري موضوعية مرتبطة بالعمل زيادة معايري اإلختيار، سواء كانت تلك - 

  .السمات الشخصية

  على واجبات الموظف يالتكنولوجأثر التطور   -ثانيا

حمتفظا بطابعه و صفته نظرا الستناده  ال ميس مجيع الواجبات الوظيفية بل يبقى بعضها يالتكنولوجن التطور إ

، و يف نفس الوقت هناك واجبات طاهلا هذا التطور إما ارية ال تتغري بتغري أسلوب العملإىل إعتبارات أخالقية و إد

  . أخرى استحدثت نتيجة هلذا التطور بالتخفيف أو التشديد من وطأ�ا أو القضاء عليها متاما و هناك واجبات

        هذه الواجبات تنبع من أخالق ا�تمع و عاداته: 3يالتكنولوجظيفية التي لم تتأثر بالتطور الواجبات الو  -أ

  : و من هذه الواجبات ما يلي ،منة و األمكنة و يف خمتلف الظروفو تقاليده الراسخة اليت تعد واجبا يف كافة األز 

  ،اإللتزام باحملافظة على كرامة الوظيفة -
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 ،احرتام املسؤولني -

 ،رؤوسني باحلسىنمعاملة امل -

 ،احرتام املواطنني و إجناز معامال�م -

 ،االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي -

 ،عدم اجلمع بني وظيفتني -

 ،عدم مزاولة األعمال التجارية -

 ،عدم االشرتاك يف الصفقات -

 ،ها ملصلحة شخصيةاستخدامعدم استعمال األجهزة و املعدات بغري موافقة الرئيس اإلداري و عدم  -

 ...عدم قبول و تلقي اهلدايا -

هناك تباين يف تأثر بعض الواجبات الوظيفية بالتطور : يالتكنولوجالواجبات الوظيفية المتأثرة بالتطور  -ب

شدد، و الواجبات جبات اليت ختفف، الواجبات اليت ت، حيث منايز بني ثالثة حاالت متمثلة يف الوايالتكنولوج

 .املستحدثة

 :من هذه الواجبات جند: يالتكنولوجالواجبات التي تخفف نتيجة التطور  -1

و مواعيده  العمل، فلم يعد املوظف يرتبط مبكان و احلضور الشخصي ملكان العمل واجب اإللتزام مبواعيد العمل - 

على موقعه على الشبكة يف موعد العمل و إمنا ارتباطا حكميا مبعىن أن املوظف يلتزم بالتواجد احلكمي ارتباطا حقيقيا 

كما أن االرتباط مبواعيد العمل مل يعد ملزما   ،1ن كان متواجدا مبنزله فالعربة بالتواجد احلكمي ال احلقيقيإو  حىت

حيث ميكن للموظف تقدمي خدماته يف أي وقت خاصة و أنه أصبح بإمكان املتعاملني طلب اخلدمات اليت حيتاجو�ا 

  .نه مناسبا هلم و من أي مكان يتواجدون به و هذا يف ظل احلكومة اإللكرتونيةيف أي وقت يرو 

            التعامل بني املوظف  حيث إنواجب آخر و هو واجب التعامل احلسن مع املتعاملني  ةالتخفيف من وطأ - 

املتعامل، و هذا بدوره يقضي و املتعاملني يكون آليا و غري مباشر فال جمال ألي تصرفات ال تليق باملوظف و تزعج 

  . د و على رأسها الرشوة و اإلبتزازعلى العديد  من مظاهر الفسا

هذا النوع من الواجبات زاد التشديد على اإللتزام �ا يف ظل : يالتكنولوجي تتشدد نتيجة التطور الواجبات الت -2

 :و نذكر منها ،عليه يف ظل النظام التقليدي الوظيفي اإللكرتوين أكثر مما كانالنظام 

هذا الواجب أصبح اإلصرار عليه أكثر يف ظل النظام الوظيفي اإللكرتوين حيث أصبح ميس  :اإللتزام بالسر املهين- 

، إذ أصبح املوظف و الشخصية املتعلقة باملتعاملني عدة جوانب إىل جانب تلك التقليدية املتعلقة باملعلومات اإلدارية

          متنا على معلومات و وثائق و برامج يطلع عليها حبكم وظيفته أو أثناءها سواء كانت هذه املعلومات و الوثائق مؤ 

                                                           
  .34: عثمان سلمان غيالن العبودي، املرجع السابق، ص 1
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، ذلك أن 1أو النظام الوظيفي أو األشخاص ها إحلاق ضرر بالدولةئإفشا من و الربامج سرية بطبيعتها أو خيشى

  يت يفتح �ا الصفحة املخصصة له من النظام الوظيفي اإللكرتويناملوظف مؤمتن على اسم املستخدم و كلمة املرور ال

و إفشاء معلومات عن اسم املستخدم و كلمة ، بعمله و اليت تدخل ضمن صالحياته و اليت �ا كل املعلومات املتعلقة

خطرية املرور أو عدم االحتياط عند استعماهلا قد يؤدي إىل إفالس شركات و �ديد أمن دول و ارتكاب جرائم 

 .املؤسسة أو حتتوي معلومات حساسة خاصة إذا كانت الصفحة املخرتقة ملوظف يشغل منصبا عاليا يف... أخرى

يف ظل النظام الوظيفي اإللكرتوين يتوجب على املوظف تنفيذ مهامه  هحيث إن: 2واجب أداء املوظف لعمله بنفسه - 

       أنه يدخل إىل النظام الوظيفي اإللكرتوين عن طريق اسم املستخدم  إذ، وز له إنابة غريه يف القيام بهبنفسه و ال جي

و كلمة املرور و اليت ال يستطيع إطالع شخص آخر عليها بل جيب عليه أخذ احليطة عند استعماهلا حىت ال يتوصل 

  .و يستعملهاخر غريه آإليها شخص 

اإللكرتوين حتديد صالحية املوظف فيما إذا كان  فمن مقتضى النظام الوظيفي: 3عدم جتاوز الصالحيات اإلدارية- 

ميلك حق اإلطالع على امللفات و الوثائق أو ميلك أيضا حق التعديل أو التغيري فيها أو إضافة مستخدمني جدد 

 :للنظام و حتديد صالحيا�م أيضا، و عموما ميكن حتديد صالحية مستخدمي النظام اإللكرتوين بالشكل التايل

 اءة فقط حملتويات النظام اإللكرتوين و عادة ما  متنح  لعموم املوظفني؛صالحية القر  *

          صالحية القراءة و الكتابة و اإلضافة و التغيري و تعديل الصالحيات، و متنح للرئيس اإلداري األعلى *

  .أو املباشر لضمان حسن سري العمل و إجنازه

          تعد الكتابة األساس يف النظام الوظيفي اإللكرتوين كون املراسالت  حيث: 4توثيق األعمال الوظيفية املنجزة - 

و املخاطبات و تبادل املعلومات و الوثائق تتم بني املوظفني و الدوائر من خالل  أجهزة احلاسوب املتصلة ببعضها 

و الرسائل اإللكرتونية عرب  ، لذا ال يتم تبادل الوثائق إال من خالل الكتابةبكة اإلنرتنت أو الشبكة الداخليةبش

  .الشبكة

هذه الواجبات تتمثل يف جمموعة من اإللتزامات : 5الواجبات المستحدثة في ظل النظام الوظيفي اإللكتروني -3

و اإلدارية، و من مجلة هذه اإللتزامات ما  اليت تفرضها الطبيعة القانونية للنظام الوظيفي اإللكرتوين و أبعاده التقنية

 :يلي

                                                           
1
  .36:  عثمان سلمان غيالن العبودي، املرجع السابق، ص  
2
  .35:  املرجع، ص  نفس 
  .35: املرجع، صنفس  3
  .35: ، صنفس املرجع 4
5
  .36:نفس املرجع، ص 
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إذ جيب على املوظف االمتناع عن استغالل النظام : نظام اإللكرتوين للمصلحة الشخصيةااللتزام بعدم استغالل ال - 

 .اإللكرتوين لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغريه

 و يتمثل يف إعادة ما يكون حتت تصرف املوظف من: االلتزام باألمانة  و عدم التعرض ملخرجات النظام اإللكرتوين - 

اإللكرتوين ألغراض ل النظام نتهاء العمل اليومي، و عدم استعمااأدوات أو آالت إىل حمل العمل املخصص هلا عند 

  .، أو استعماله بغري ختويل من الرئيس اإلداريخاصة

عمل إذ أن التأخري يف إجناز األعمال املوكلة إليه يسبب تعطيل : ة و عدم تأخريهايز األعمال الرئيسااللتزام بإجنا- 

  .باقي املوظفني

 تسيير المسار المهني للموظف -ثالثا

إدراج   يتأثر تسيري املسار املهين للموظف بتطبيق النظام اإللكرتوين حبيث أصبح أكثر فعالية من ذي قبل بفعل

صصة تسمح اخلاصة باملوظفني لدى كل مؤسسة يف نظام احلاسوب وفقا لربامج خمالبيانات  كل املعلومات و

ذلك و مىت اقتضت الضرورة ذلك  وظف املسؤولاالطالع عليها مىت أراد امل ها ولتعدي ،هذه البياناتباسرتجاع 

         أيضا، و تساهم حوسبة ملفات املوظفني يف تسهيل تقييم هذه امللفات من أجل ترقية املوظفني املطلوب ترقيتهم 

ما تعلق منها باجلزاءات أو تقارير الكفاية و ذلك يف و االطالع على كافة البيانات  و املعلومات اخلاصة �م سواء 

وقت قصري جدا حيث تصبح الرتقية على أساس الكفاءة و اجلدارة و األداء ال على األقدمية، و حىت يف تفعيل نظام 

لى احلوافز حني يتم البحث بسهولة يف هذه امللفات عن املوظفني الذي مل يتم معاقبتهم تأديبيا من قبل و اإلطالع ع

  .تقارير أدائهم و بالتايل ربط نظام احلوافز باألداء

نصراف املوظفني وفقا لنظام اتستخدم أيضا يف تنظيم حضور و عن هذا فإن تكنولوجيا املعلومات فضال  

يضمن ذلك عرب برامج معلوماتية خمتلفة حتقق هذا الغرض، هذه الربامج رغم اختالف تصميمها إال أ�ا تشرتك  يف 

  :1العناصر اآليت ذكرهاوجود 

حتفظ فيها احلركة اليومية  حبيث يتضمن هذا النظام قاعدة بيانات: نظام احلضور و اإلنصراف قاعدة بيانات - 

للموظفني، و جداول العمل اخلاصة �م و األقسام و الوظائف، باإلضافة إىل اإلجازات بكل أنواعها، كما حتفظ 

  .بيانات متعلقة باإلدارة اليت يعملون �ا و الوظيفة و غريها بيانات شخصية و فيها البيانات املتعلقة باملوظفني من

اإلنصراف خباصية  برنامج نظام احلضور و إذ تزود قاعدة بيانات: آليا اإلتصال مع القارئات و سحب البيانات - 

ا، كذلك يتعني أن مراقبة حتركات املوظفني و التحكم بطبيعة عمل كل قارئ حسب متطلبات اجلهة اإلدارية ذا�

، كما يسمح الربنامج أثناء مواعيد الدوام الرمسي يلتقط الربنامج عن طريق جهاز القارئ أسباب خروج املوظفني

 .النظام ع املخزنة مسبقا يف قاعدة بياناتالتعرف على املوظفني عن طريق الصورة الشخصية أو بصمة األصبب

                                                           
1
  .95 - 94: عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 
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 :اخلاصية يف برنامج نظام احلضور و اإلنصراف تسمح بـهذه : نظم إدارة احلضور و اإلنصراف - 

 ،إدخال تعديالت على البيانات  الرئيسية للموظفني - 

  ،إدخال تعديالت على  بيانات  اإلجازات و العطل الرمسية - 

  ،السنة - املوظف –إعداد جداول و مواعيد الدوام حسب جهة العمل  - 

بعذر  تأخر دون عذر، إنصراف مبكر، ، تأخر بعذرحضور، غياب(كم يف حتركات املوظفني اليومية التح - 

  ...).أو بدون عذر

فإذن من إجيابيات تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية خاصة يف جمال تسيري املسار املهين للموظف أ�ا متكن من 

و غيابا�م  املوظفني إجياد قواعد و معايري جادة و متخصصة لقياس األداء و رصده و متابعته من خالل رصد حتركات

  .و تأخرا�م و مردوديتهم عن طريق برامج معلوماتية تضمن ذلك

 ، و من جهة أخرى جند أنه ميكن استدعاء املوظفني إلكرتونيا حلضور جلسة ما عندما تقتضيهذا من جهة

أو ملكان  هة العملطبيعة عملهم ذلك أو تنبيههم بوصول رسالة معينة أو إخطارهم بضرورة احلضور يف ميعاد حمدد جل

  .1ما أو بوصول جدول األعمال اخلاص باجتماع ما و ذلك يتم عن طريق استخدام برنامج معني عرب اهلاتف احملمول

          عرب كل مراحلها يق استخدام تكنولوجيا املعلومات كما أن عملية التكوين هي األخرى مت تفعيلها  عن طر 

  :2و ذلك كالتايل

سامهت تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل و ترشيد عملية التخطيط : و اإلعداد للعملية التكوينية مرحلة التخطيط -أ

اإللكرتوين للموارد البشرية و ذلك بتوفريها ملعلومات حديثة و يف  الوقت  احلقيقي للمشرفني على التكوين فيما خيص 

  .و إعداد حمتوى العملية التكوينية التخطيط هلا و حتديد أسلوب و متطلبات التنفيذ قياس االحتياجات و

       هذه املرحلة تساهم فيها تكنولوجيا املعلومات من خالل إتاحة أمناط جديدة : مرحلة تنفيذ العملية التكوينية -ب

 :و سهلة يف ممارسة التكوين و ذلك وفقا ملا يلي

أو وسيلة  ، فليس له حدود معينةاآلخر الطرفالل الذي يعترب طريقة الكتساب املعرفة من خ: التكوين عن بعد- 

 ...، برنامج معلومايتواحدة، فقد تكون حصة تلفزيونية، شريط فيديو

حيث مسحت تكنولوجيا املعلومات من خالل الوسائط املتعددة بإمكانية تنمية املهارات : التكوين باملنزل- 

  .باإلعتماد على النفس

                                                           
1
  .97: عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 
2
  .12 -11: ص كمال رزيق، مسري بن عمور، املرجع السابق، ص 
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إذ تتيح تكنولوجيا املعلومات تنفيذ الربنامج التكويين باملوازاة مع العمل احلقيقي دون شعور : التكوين أثناء العمل- 

  .لتكوينلالفرد بالفارق بني ما يقوم بتنفيذه فعال للوظيفة و ما يقوم بتنفيذه 

ة بطريقة تناسب مستوى الفرد مع حيث تتيح تكنولوجيا املعلومات تقدمي املادة التكويني: التكوين وفق املستوى - 

  .مراعاة تغري املستوى مع التقدم يف الربنامج التكويين

لة حيث ميكن أن نلمس ذلك من تساهم تكنولوجيا املعلومات يف إثراء و تسريع هذه املرح: مرحلة التقييم -جـ

  :خالل

   الربنامج التكويين و التكوينية من خالل التفاعل بني املستخدم  املستمر لكفاءة العملية  التقييم إتاحة إمكانية  - 

 .خالهلا حتديد نقاط القوة و الضعفبصورة كاملة يتم من   

   ، حيث يقوم الربنامج الذكي بتجميع مجيع مراحل التكوينإتاحة برامج التكوين الذكية إلمكانية تتبع املتكون يف - 

 .و توفري مجيع املعلومات أثناء كل العملية التكوينية 

 .ليس النظرية فقطو  إتاحة إمكانية قياس تدفق العمل قبل العملية التكوينية و بعدها ملعرفة القيمة الفعلية للعملية- 

و يف سياق ذي صلة بتسيري املوارد البشرية  نشري إىل أن الدولة اجلزائرية قد وضعت برناجما عرف بربنامج 

IDARA  و فيما خيص التسيري على مستوى مصلحة املوارد البشريةو ذلك على مستوى الوظيف العمومي و ،

و احمللية املكلفة  اهلياكل املركزية التنبؤي لعمال الوظيف العمومي مت تنصيب شبكة معلومات تربط اإلدارات مع

 .1بالوظيفة العمومية

احلد من العديد من مظاهر الفساد  ت يف تسيري املوارد البشرية أيضاو من فوائد استخدام تكنولوجيا املعلوما

  ...اليت تربز خاصة عند الرتقية كالرشوة و احملسوبية و احملاباة و اإلبتزاز

  على مسؤولية الموظف العمومي يالتكنولوجأثر التطور   -رابعا

ظهر يف ظل التطور التكنولوجي مفهوم جديد للوظيفة العامة عرف بالوظيفة العامة اإللكرتونية رافقه ظهور 

مصطلح فرضته التكنولوجيا : "لية اإللكرتونية اليت عرفت بأ�امفهوم آخر جديد للمسؤولية أطلق عليه اسم املسؤو 

ة الشخص املتعامل إلكرتونيا عن أي خطأ إلكرتوين يرتكبه بالوسائل اإللكرتونية سواء  احلديثة يطلق على حالة مساءل

  .2"كانت كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى تستخدم يف تبادل املعلومات ترتب عليه ضرر خاص أو عام

  :3إىل نوعني مهااملسؤولية اإللكرتونية و تتفرع  

                                                           
1
  .11: عبد القادر بلعريب وآخرون، املرجع السابق، ص 
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هي األخرى تتنوع إىل نوعني حسب مصدر اخلطأ املرتب للمسؤولية، و ذلك  : اإللكترونيةالمسؤولية المدنية  -أ

  :كالتايل

مصدرها العقد اإللكرتوين، و اخلطأ العقدي اإللكرتوين املوجب هلا هو عدم  :المسؤولية العقدية اإللكترونية -1

       املنتج  لب اخلدمة أو املعلومة أو من طرفاتنفيذ اإللتزامات املرتتبة على العقد اإللكرتوين سواء من طرف الشخص ط

 .الضرر الالحق بالطرف اآلخر ما يقيم مسؤولية املخطئ يف تعويض مة املعروضة عرب اإلنرتنت، وهذااخلد أو صاحب

إلزام كل من نسب إليه خطأ تقصريي إلكرتوين بتعويض الشخص " هي  :المسؤولية التقصيرية اإللكترونية-2

هذا النوع من املسؤولية اإللكرتونية مصدره اخلطأ  ،"للوسائل اإللكرتونية أم ال ااآلخر املتضرر سواء كان مستخدم

التقصريي اإللكرتوين الذي قد يرتكبه شخص ما يقوم باستخدام الوسائل اإللكرتونية يف التعامل قد يكون مقدم 

 .أو مستخدم فقط مةاخلد

ة إلكرتونية يرتتب تلك املسؤولية املرتتبة على ارتكاب شخص ما جلرمي" هي : المسؤولية الجنائية اإللكترونية -ب

عليها املساس بالثقة يف التعامالت اإللكرتونية و بالتايل اإلخالل بأمن ا�تمع مما يقرر مسؤوليته و توقيع اجلزاء القانوين 

 ". عليه

، و قد توصلت كرتونية بشقيها اجلزائي و املدينو لقد اهتم الفقه بدراسة املسؤولية عن األعمال اإلدارية اإلل

ليت اهتمت بذلك إىل عدم إمكانية حصر األخطاء اليت قد ترتكب يف ا�ال املعلومايت خصوصا و أ�ا ال الدراسات ا

                تتصل باجلوانب املادية فقط بل ترتبط بعدة جوانب إفرتاضية ال ميكن حصرها أمام التطور املستمر لألجهزة

و الشبكات و حىت الربامج، و بالتايل جيب أن تأخذ املسؤولية عن األعمال اإلدارية اإللكرتونية مفهوما موسعا مقارنة 

كما مت   ،املوظف العموميطرف باملسؤولية التقليدية و هذا لتخطي عقبة اإلجرام املعلومايت خاصة ذاك املرتكب من 

وصفها دون اشرتاط حتقق كل فروضها، فبمجرد ارتكاب اخلطأ سواء  التوصل إىل أنه جيب إعمال املسؤولية أيا كان 

كان متعمدا أو نتيجة إلمهال املوظف و هذا �دف احلد قدر اإلمكان من اجلرمية املعلوماتية و اإلملام بكل صورها 

  .1اليت ظهرت و اليت قد تظهر

  تطوير مدونات السلوك تماشيا مع الشكل اإللكتروني :الفرع الثاني 

 ، حتددت العمل يف إطار املؤسسات العامةإعتماد معايري ألخالقيات و سلوكيا:" مبدونة السلوك يقصد

  .2"للعاملني فيها جمموعة السلوكيات و القيم الواجب مراعا�ا أثناء أداء مهما�م، و يف عالقا�م مع اجلمهور

                                                           
1
- 521: ص  ، صزائراجل - ، بسكرة17، السنة 2017مارس ، 46، جامعة حممد خيضر، العدد 01عباس زواوي، العالقة بني اجلرمية املعلوماتية و تطور اإلدارة اإللكرتونية، اجلزء  

522.  
2
  .126: عبري مصلح، املرجع السابق، ص 
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قيم و األعراف و التقاليد اليت سلوك مهين وظيفي يعرب عن جمموعة من ال: "و تعرف أخالقيات العمل بأ�ا

 جمموعة: "، أو هي1"يتفق أو يتعارف عليها أفراد جمتمع ما حول ما هو خري و حق و عدل يف تنظيم أمورهم

       بعض هذه الواجبات يصبح من سلوكيات  و "ليها املهنة على املشتغلني �االواجبات األدبية و اإلنسانية اليت مت

  .2و آداب املهنة الثابتة

  :جند و الوطين و من أمثلة مدونات السلوك املؤطرة لقواعد سلوك املوظفني العموميني على املستوى العاملي

  ،املدونة العربية لقواعد سلوك املوظفني العموميني - 

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم  - 

  ،12/12/1996بتاريخ  51/59

مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم  - 

  ،منها على جترمي أي فعل من أفعال إفساد الذمة 07إذ نصت يف  املادة  1997 17/09 بتاريخ 74/169

  ،مدونة أخالقيات مهنة القضاة - 

  ،أخالقيات مهنة الشرطةمدونة  - 

  ،مدونة أخالقيات الوظيفة العامة - 

  ،مدونة أخالقيات مهنة الضرائب - 

  ،مدونة أخالقيات املهنة اجلمركية - 

  ،مدونة أخالقيات الرتبية - 

  .مدونة أخالقيات التكوين و التعليم - 

           اخلدمة تأدية أثناء املوظفون ينتهجها و املؤسسة، تنتهجها أساسية على مبادئ تعتمد السلوك مدّونة إن

  :3و هي

 .العالقة و تنفيذها ذات الدولية و االتفاقيات و املعايري احملّلية القوانني أحكام باحرتام االلتزام- 

 غري بنشاط يقوم ،عن منصبه النظر بغض شخص، أي عن القانونية، بالطرق املختصة، اجلهات بإبالغ االلتزام- 

 من غريها الرشوة أو أو ،الغش أو ،املعاملة سوء أو ،اديوصف بالفس أن ميكن سلوك أي أو ،أخالقي غري أو قانوين

 .األخالقية أو للقواعد للقانون، االنتهاكات

 ،املشروع غري قضايا الكسب اكتشاف حالة يف و أمانة جبدية و التعامل و الرقابة، التحقيق جهات مع التعاون- 

        التضليل، إىل  تعمد أن  دون املعنية، للجهات مبصداقية  املؤسسة لدى  املتوافرة اإليضاحات البيانات و  تقّدم حبيث

                                                           
1
  .02: إميان صويف، مرمي قوراري، املرجع السابق، ص 
2
  .316: دريس خبوية، املرجع السابق، ص 
3
  .128: عبري مصلح، املرجع السابق، ص 
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 .احملاباة أو اخلداع، أو

 بغرض أشخاص، جهات أو من بالواسطة، أو مباشرة عمولة، أو أومنحة مكافأة أو هدية أية قبول عن االمتناع - 

 .مادية ملكاسب أو أو حزبية، عائلية أو شخصية مصاحل لتحقيق معلومات، أو تسهيالت تقدمي

 منفعة حتقيق فيها، �دف يعملون اليت ملؤسسا�م الداخلية املعلومات من االستفادة عن القطاعات مجيع امتناع - 

 .للقانون خمالف بشكل لغريهم، أو هلم، خاّصة

 مجيع يف معلنة توظيف و ترقية، إجراءات تبّين  و اخلدمة، تقدمي و الرتقية، و التعيني عملية يف باحليادية االلتزام - 

 .و الرتقية التوظيف عملية يف السياسي التدخل متنع القطاعات،

 .الراشي عن و اإلبالغ الرشوة قبول رفض - 

 و الشركاء،  تيسري قوائم املوظفني التنظيمي، األنشطة، و اهليكل املالية بالشؤون املتعلقة املعلومات بإتاحة االلتزام - 

 مواردها، و مصادر ،املؤسسة �ا تقوم اليت باألعمال إلحاطة اجلمهور اجلهود كافة و بذل للجمهور، عليها االطالع

 .املوارد تلك صرف و أوجه

 تلقي يف فرص متساوية، على احلصول يف املواطنني، حقوق على احلفاظ تضمن سلوكيات و سياسات تبّين  - 

 يسهل وصوهلم بشكل املواطنني، ختص السجالت و املعلومات اليت حفظ تضمن اليت اإلجراءات اختاذ و اخلدمات،

 .للقانون السرية وفًقا و اخلصوصية على احملافظة و إليها،

 املسؤول املوظف و على ،يف املدّونة الواردة السلوك لقواعد وفًقا جبدية، فيها التحقيق و املواطنني، شكاوى استقبال - 

 .التحقيق عملية يف إليه مت التوصل مبا الشكوى صاحب خماطبة الشكاوى تلقي عن

فهي عبارة عن  ،تعترب مدونات السلوك ذات أمهية بالغة بالنسبة للموظف فشأ�ا بالنسبة له شأن القانون

القيم اليت جيب على املوظف اإللتزام �ا يف سلوكياته عند أدائه ملهامه و عدم  وجمموعة من القواعد و الضوابط 

و تتمثل هذه األخالقيات املنصوص عليها يف خمتلف القوانني و على رأسها القانون ، و إال خضع للعقوبة خمالفتها

  : 1األساسي للوظيفة العمومية فيما يلي

  ،لدولة و إلزام الغري باحرتامهاإحرتام سلطة ا- 

  ،األمانة و عدم التحيز - 

  ،السلوك الالئق احملرتم - 

  ،املسؤولية يف القيام باملهن حتمل - 

  ،إلتزام السر املهين - 

  ،محاية الوثائق اإلدارية - 

  ،احلفاظ على ممتلكات اإلدارة - 
                                                           

1
  .و املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية املذكور سابقا 2006/يوليو/15املؤرخ يف 03- 06األمر رقم 54إىل  40املواد من  
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  ،لاألدب مع املوظفني و زمالء العمإلتزام  - 

  ،السلوك الالئق احملرتم - 

  ،إلتزام السر املهين - 

  ،املماطلة يف التعامل مع اجلمهور إلتزام اللياقة و األدب و اإلبتعاد عن - 

  ،رشوة، إستغالل النفوذ و اإلختالسوجوب اإلبتعاد عن ال - 

  ، )م.م.م.ف.و.ق 08املادة (  اإلبالغ عن حالة تعارض املصاحل إن حدثت - 

  ،التصريح باملمتلكات - 

المتيازات السلطة الرئاسية اليت لكن اإللتزام �ذا الواجب قد يكون مدخال واسعا للفساد نظرا : 1طاعة الرؤساء - 

           لذلك وجب إجياد ضمانات قانونية ، ميكن أن تستغل يف الفساد عن طريق أوامر غري مشروعة صادرة عن الرؤساء

و واقعية حتمي املوظف املرؤوس مهما كانت رتبته اإلدارية من تعسف رئيسه عن طريق توجيه أوامر غري مشروعة 

  . مخادمة للفساد املنظ

مهما كانت رتبته يف السلم  كل موظف:" على أنه 03-06من األمر  47و يف هذا اإلطار نصت املادة 

فهذا النص جيعل املوظف مسؤوال ضمنيا عن كل ما يقوم به تنفيذا ..." اإلداري مسؤول عن تنفيذ املهام املوكلة إليه

 26مشروعة أو غري مشروعة، كما منحت املادة  تعليمات و األوامر و التوجيهات الصادرة عن رئيسه سواء كانتلل

من نفس األمر املوظف املرؤوس حرية الرأي و حق املناقشة يف حدود إحرتام واجب التحفظ املفروض عليه على أن 

عندها فقط يصبح من ، يلفت نظر رئيسه خطيا إىل موطن املخالفة اليت تثري عدم مشروعية األمر املطلوب منه تنفيذه

  .فيذ األمر املخالف للقانون و على رئيسه تأكيد التنفيذ كتابياحقه عدم تن

القانون األساسي للوظيفة العمومية  على  من 28و نشري إىل أن املشرع الفرنسي قد نص صراحة يف املادة 

  .يعتها تعرض املصلحة العامة للخطرعدم وجوب اإللتزام بالتعليمات الرئاسية إذا كانت غري مشروعة أو كانت بطب

من ذات  30جندمها يتدعمان بنص آخر هو نص املادة   03-06من األمر  47و  26إضافة إىل املواد  و

األمر اليت تنص على وجوب تقدمي الدولة محاية للموظف مما قد يتعرض له من �ديد أو اعتداء مهما كانت طبيعته 

من نفس األمر كذلك  37كما أن املادة ،  ر رئيسهأثناء ممارسة وظيفته أو مبناسبتها نتيجة إبداء رأيه يف مواجهة أوام

لبدنية و املعنوية، و ما انصت على حق املوظف يف ممارسة مهامه يف ظروف تضمن له الكرامة و الصحة و السالمة 

  يضمن له الكرامة أن يأمتر املوظف بأمر القانون ال بأمر رئيسه غري املشروع؛

   :تعين أيضا  كما  ،2"املنشأة   مهامهم داخل أثناء ممارسة   املسؤولني بقيم عاليةإلتزام " :و تعين :االتصاف بالنزاهة - 

                                                           
1
  .60 -57، 55: نادية تياب، املرجع السابق، ص ص 
2
  . 11: ، ص سعد الغامد، املرجع السابق عبد اهللا بن 
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إذن النزاهة هي حتلي  ،1"يف العمل و هي تتصل بقيم معنوية ة و اإلخالصاألمانمنظومة القيم املتعلقة بالصدق و "

  .األمانة و اإلخالص يف إجناز أعماهلمملوظفني العموميني بقيم الصدق و ا

  :2تتلخص أمهية النزاهة يف العمل فيما يليو 

      ثقة املسؤولنيل حمتكون  و أهدافه و رسالته ،املوظف مع طبيعة اجلهاز احلكومي إنسجام تصرفات و قرارات - 

    ،و ا�تمع و فعالة

  ،و غري متحيزةحصول ا�تمع على معلومات عادلة  - 

العقود  ،خاصة تلك املتعلقة باملال العام تكون متاحة لإلطالع عليها، و تخذة و آليات إختاذهاشفافية القرارات امل - 

  ،و املشرتيات احلكومية

  .املوارد العامة بشكل عملي و فعالإدارة و إستخدام  - 

  : هيف ضمانا�اأما 

  ، تويل املنصب العايلإفصاح املوظف العام عن أمواله و ممتلكاته قبل - 

  .3اإلعالن عن أي نوع من تضارب املصاحل - 

  :ما يلي إىل جانب ذلك جند أن النزاهة تفضي إىل

  ،ن عن الرقابة�ا املوظفون املسؤولو  ىرقابة فعالة إذا حتل - 

اإلطالع على بالعادلة و هي تؤثر يف حتقيق الشفافية من حيث السماح للمتعاملني و حتقيق املساءلة الالزمة  - 

  ، و غريها ميةالقرارات احلكو 

ثار دو إن و السرية يؤدي إىل التحفيز على إنتشار الفساد التعتيمغياب النزاهة يؤدي إىل غياب الشفافية إذ أن  - 

  ،النزاهة

  .، اإلخالص و التفاين يف العملالعدالة - 

�ا  يكتسب املوظف هذه األخالقيات عن طريق التدريب العملي الذي يوجهه إىل سبل اكتسا�ا و اإللتزام

سلوكيا و مهنيا، كما يكتسبها من تربيته و أخالقه احلميدة اليت تلقاها من أسرته و حميطه اإلجتماعي و خالل مساره 

  .التعليمي

و ضمان نزاهة  أما الفوائد احملققة من وضع مدونات السلوك يف الوظيفة العامة هو توجيه سلوكيات املوظفني

 –أي مدونات السلوك  –فهم عن مقاصد الوظيفة العامة، و هي بذلك الوظيفة العامة، و كذا ضمان عدم احنرا

  .تلعب دورا وقائيا من جرائم الفساد

                                                           
 
1

  . 103: ، ص سليمان بن داود، املرجع السابق تغريد داود
2
  . 13: ، ص خالد شعراوي، املرجع السابق 
3
  . 86 :، ص عبد القوي بن لطف اهللا مجيل، املرجع السابق 
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و يف ظل حتول احلكومات إىل الشكل اإللكرتوين ظهرت احلاجة إىل إعادة النظر يف مدونات السلوك اليت 

فقد اقتضت  إلكرتونية، خدماتيف الوظيفة العمومية لتتماشى مع ما تقدمه املؤسسات احلكومية من  تعتمدها

من تطور يف واجبات املوظف أن يتم  الضرورة يف ظل التطور الذي حصل يف جمال الوظيفة العمومية و ما جنم عنه

هذا السياق دعت بعض الدول مثل هولندا إىل إنشاء الدولة  ما  يفو  ،املوظفني العموميني مدونات سلوكتطوير 

و ذلك يف إطار خدمات  1"العموميني العاملني يف إجراءات  التشاور على اإلنرتنت مدونة سلوك املوظفني" يعرف بـ 

  .التشاور اإللكرتوين

  التصريح بالممتلكات :الفرع الثالث 

  مكافحته املوظف العمومي  الفساد والتصريح باملمتلكات أو إقرار الذمة املالية إجراء ألزم به قانون الوقاية من 

ف الدول األعضاء باختاذ التدابري .م.م.أ.إ 58/5منه، كما ألزمت املادة  61و املادة  06إىل  04و ذلك يف املواد من 

و من خالل هذه النصوص جند أن املقصود بالتصريح باملمتلكات أنه إجراء يقدم  ،الالزمة بشأن التصريح باملمتلكات

و أموال مادية أو غري  من أمالك و زوجه رمن خالله املوظف العام كشفا و بيانا عن ما حيوزه هو و أوالده القص

مادية  منقولة أو غري منقولة، و ما  ميلكه بداخل الوطن أو خارجه، مع إرفاق هذا الكشف باملستندات القانونية اليت 

  .و اإلجراءات احملددة قانونا ة قانونا و وفق الشكلياتداجلهة احملد ميكون ذلك أما تثبت ملكيته لتلك األموال، و

ما يالحظ على هذه النصوص أن املشرع اجلزائري مل يلزم املوظف العمومي بالتصريح مبمتلكات زوجه بل و 

و هذا يعد ثغرة يستغلها املوظف إلخفاء العائدات  اكتفى فقط بالتصريح مبمتلكاته و ممتلكات أوالده القصر،

الف عديد التشريعات املقارنة اليت تداركت اإلجرامية اليت حيصل عليها من جرائم الفساد املرتكبة من طرفه، على خ

  .و أوالده القصر ألزمت املوظف العام بالتصريح مبمتلكاته و ممتلكات زوجه هذه الثغرة و

  :2و يتم التصريح باملمتلكات وفقا لإلجراءات التالية

خالل الشهر الذي  414-06رقم املرسوم الرئاسي لنموذج احملدد يف لحترير التصريح باملمتلكات يف نسختني طبقا  - 

و حتدد يف هذا التصريح مجيع  ،ة، و يتم توقيعهما من طرف املعينعهدته اإلنتخابي يلي تعيني املوظف أو بداية

  .األمالك اليت حيوزها املوظف و أوالده القصر

  :تودع نسخيت التصريح املوقعتني من طرف املوظف لدى اجلهة املختصة بتلقي هذه التصرحيات و هي - 

رئيس اجلمهورية، أعضاء الربملان، رئيس ا�لس : إما الرئيس األول للمحكمة العليا بالنسبة للموظفني التاليني - 

، الدستوري و أعضاؤه، رئيس احلكومة و أعضاؤها، رئيس جملس احملاسبة، حمافظ بنك اجلزائر، السفراء، القناصلة

                                                           
1
Pierre Trudel, op.cit , p :407. 

2
من قانون  06و  04تني د، و املا2006لعام  74 ، ج ردد لنموذج التصريح باملمتلكاتو احمل 22/11/2006املؤرخ يف   414-06من املرسوم الرئاسي رقم  03و  02املادتني  

  .املتضمن القانون األساسي للقضاة 11 - 04من القانون رقم  25، و كذا املادة الوقاية من الفساد و مكافحته املذكور سابقا



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

283 

هذا النص أنه أغفل إلزام الرئيس األول للمحكمة العليا بالتصريح و املالحظ على املشرع اجلزائري يف  القضاة و الوالة؛

مبمتلكاته رغم أنه ألزم القضاة بذلك و مل حيدد اهليئة اليت يقدم أمامها التصريح، كما مل حيدد صالحياته جتاه 

 .التصرحيات اليت يتلقاها

مكافحته و ذلك بالنسبة  الفساد وية من أما اجلهة الثانية املختصة بتلقي التصرحيات فهي اهليئة الوطنية للوقا- 

 . لرؤساء و أعضاء ا�الس الشعبية احمللية املنتخبة

م يف فقر�ا األخرية قد أحالت التصريح باملمتلكات .م.م.ف.و.ق 06إضافة إىل ذلك يالحظ أن املادة 

- 06رقم املرسوم الرئاسي اخلاص بباقي املوظفني العموميني غري املذكورين أعاله إىل التنظيم الذي صدر فعال ممثال يف 

وص و احملدد لكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني العموميني غري املنص 22/11/2006املؤرخ يف  415

  :منه بني صنفني من املوظفني مها 02م و الذي ميز يف املادة .م.م.ف.و.ق 06عليهم يف املادة 

إذ يقدمون تصرحيهم أمام السلطة الوصية خالل شهر من تاريخ التنصيب و يتم : املوظفون يف املناصب العليا- 

تقوم السلطة الوصية بإيداع التصريح املتقدم به جتديده فور كل زيادة معتربة يف الذمة املالية أو عند إنتهاء اخلدمة، مث 

من طرف املوظف لدى اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته مقابل وصل و ذلك يف آجال مل حيددها املشرع 

 .و اكتفى بوصفها باملعقولة

د صدر هذا القرار يف ، و قالسلطة املكلفة بالوظيفة العامة املوظفون العموميون الذين حتدد قائمتهم بقرار من- 

وزارة التعليم : وزارات هي 04أعوان  و استثىنوزارة  14عن املدير العام للوظيفة العامة مشل أعوان  02/04/2007

، و يقدم األعوان احملددون يف القرار 1، وزارة الدفاعضامن الوطينالعايل و البحث العلمي، وزارة الرتبية الوطنية، وزارة الت

، و قد مت توسيع كا�م أمام السلطة السلمية املباشرة بنفس اإلجراءات املذكورة بالنسبة للصنف األولتصرحيا�م مبمتل

 .غريهم أربعني منهم موظفي اجلمارك و الضرائب ومن عدد  فئات املوظفني املعنية بالتصريح ألكثر 

إحدامها للموظف املعين و اإلحتفاظ عند إيداع نسخيت التصريح تقوم اجلهة املودع لديها بتوقيعها و تسليم  - 

و إال  القانونية خالهلا بذلك بالطرق لتصريح بعد مضي شهرين يتم تذكريهيف حال عدم إيداع املوظف ل و ،باألخرى

  .م.م.م.ف.و.ق 37يتعرض للعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

يتم نشر حمتوى التصريح باملمتلكات املتقدم به من طرف املوظف يف اجلريدة الرمسية للجمهورية خالل الشهرين  - 

مام الرئيس األول املواليني لتاريخ اإلنتخاب أو تسلم املهام و ذلك بالنسبة للموظفني الذين يودعون تصرحيا�م أ

لبلدية أو الوالية خالل شهر بالنسبة للموظفني الذين يودعون ، أو تعليقه يف لوحة اإلعالنات مبقر اللمحكمة العليا

  .تصرحيا�م أمام اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

                                                           
1
  .232: ص، املرجع السابقعبد العايل حاحة،  
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جيدد هذا التصريح فور كل زيادة معتربة يف الذمة املالية للموظف أو عند �اية العهدة اإلنتخابية أو عند انتهاء  - 

سنوات  05التصريح األول، و بالنسبة للقضاة فإنه جيب عليهم جتديد التصريح كل اخلدمة بنفس الكيفية اليت مت �ا 

  .1و عند كل تعيني يف وظيفة نوعية

  :باملمتلكات يف الوقاية من الفساد من خالل  و تربز أمهية التصريح

العائدات اإلجرامية كونه إجراء ميكن من كشف جرائم الفساد و منها جرمية اإلثراء غري املشروع، و اكتشاف مآل - 

  ،املتأتية من جرائم الفساد و مالحقتها و اسرتجاعها و رصد تعارض املصاحل لدى املوظف العام و احلد منها

  ،الشفافية يف احلياة السياسية و الشؤون العامة و محاية املمتلكات العامة ضمان - 

  ،صون نزاهة األشخاص املكلفني باخلدمة العمومية - 

  . النزاهة يف الوظيفة العمومية و تعزيز ثقة ا�تمع يف احلكومة �يئة بيئة من - 

  :باملمتلكات جيب اختاذ التدابري التالية و لتفعيل هذا الدور للتصريح

  ،وضع األطر القانونية و التنظيمية اليت تلزم املوظفني العموميني بتقدميه- 

تحقق من صحتها و صالحية اإلحالة على القضاء حتديد اجلهة املسؤولة عن تلقي التصرحيات و منحها صالحية ال- 

  ،حال إكتشاف وقائع ذات وصف جزائي يف

       تأهيل القائمني على تلقي التصرحيات و تدريبهم حىت تكون هلم القدرة على إدارة البيانات املتعلقة بالتصرحيات  - 

  ،و مراجعتها و حتليلها بسهولة

  ،باملمتلكات بواجب التصريحفرض عقوبات صارمة يف حال اإلخالل  - 

  ،نشر املعلومات املتعلقة بالتصريح و إتاحتها للجمهور و وسائل اإلعالم - 

  ،توعية ا�تمع بأمهية التصريح باملمتلكات - 

  .باملمتلكات و حتديد ميعاد تقدميه و جتديده تبسيط إجراءات التصريح- 

الل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت فيما هذا اإلجراء األخري بصفة خاصة ميكن حتقيقه عن طريق إستغ

 اجديد امفهوم يتعلق بتقدمي التصريح باملمتلكات، مما يعين أن يتم التصريح باملمتلكات بطريقة إلكرتونية مما يفرز لنا

انية هو التصريح اإللكرتوين باملمتلكات أو اإلقرار اإللكرتوين بالذمة املالية حبيث تتيح التكنولوجيات احلديثة إمك

ذج التصريح املتاحة تصريح املوظفني مبمتلكا�م إلكرتونيا عرب املوقع اإللكرتوين للجهة املخولة بذلك عن طريق مأل منا

  : و يستدعي جناح مثل هذه العملية ال سيما يف إطار مكافحة الفساد توفري ما يلي ،على املوقع

و مراجعتها  قادرين على إدارة البيانات املتعلقة �ذه التصرحياتتأهيل املوظفني املختصني بتلقي التصرحيات ليكونوا - 

   .و حتليلها إلكرتونيا و ختزينها يف سجالت يسهل الرجوع إليها

                                                           
 
1

  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته املذكور سابقا 04 دةاملا
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إتاحة بعض املعلومات الواردة يف التصريح من جانب املوظفني عرب املوقع اإللكرتوين للجمهور و وسائل اإلعالم  - 

  .لتعزيز الشفافية

  .إلثبات هوية املصرح و التأكد من صحة املعلومات اليت يديل �ا يف التصريحتوفري نظام  - 

يف ظل احلكومة املتعلقة باجلانب املايل و املؤسسي خنلص إىل أن اآلليات الوقائية  بحثيف ختام هذا امل

احلديث أ�ا أكثر فعالية  يف تلك اليت عهدناها يف ظل احلكومة التقليدية إال  أن ما مييزها يف الشكل  تتمثل اإللكرتونية

لكن لكي تكون هذه اآلليات  ، اإللكرتوينملتدابري يفرضها العاإسهاما يف الوقاية من الفساد و ذلك بتدعيمها ب و

ذات فعالية أكثر و حتقق املطلوب البد من أن تقرتن بآليات أخرى  وقائية و ترغيبية تتعلق جبانبني مهمني مكمالن 

  .نتعرف عليه يف املبحث املوايل للجانبني السابقني مها اجلانب السياسي و اإلجتماعي؛ و هذا ما

  لمتعلقة بالجانب السياسي و اإلجتماعيآليات مكافحة الفساد ا :المبحث الثاني

كو�ما يتعلقان   جوانب أخرى مهمة يف الوقاية من الفساد تلك اليت تتعلق باجلانب السياسي و اإلجتماعي

  .مبستويني هامني يف هرم الدولة مها املستوى األعلى املتعلق بالطبقة السياسية و املستوى األدىن املتعلق با�تمع

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب السياسي :المطلب األول 

إن اآلليات الوقائية املتعلقة مبكافحة الفساد من اجلانب السياسي تتمثل أساسا يف ضمان نزاهة العملية 

اإلنتخابية اليت هلا بالغ األمهية يف جمال الوقاية من الفساد و مكافحته سواء يف ظل احلكومة التقليدية أو احلكومة 

  . و احلديث خابية بشكليها التقليديفروع هذا املطلب على العملية اإلنت لذلك سوف نسلط الضوء يف ،رتونيةاإللك

  في ظل الحكومة التقليديةنزاهة اإلنتخابات  :ولالفرع األ

ام ، و هي آلية لتجسيد و منح الشرعية للنظكثر عدال للتعبري عن إرادة الشعبتعد اإلنتخابات الوسيلة األ

  :هة اإلنتخابات يف عدة نقاط أمههاتتجلى أمهية حرية و نزا و ،و نزيهة لذلك جيب أن تكون حرة السياسي

  ،جناح إسرتاتيجية مكافحة الفساد و هام من مؤشرات التحول الدميقراطيأ�ا مؤشر  - 

  .احلكم سدةأ�ا تعد وسيلة لوصول األشخاص من ذوي الكفاءة و النزاهة إىل  - 

، و ذلك لث عيوب عدم املصداقية و النزاهةالعمليات اإلنتخابية خاصة يف دول العامل الثاو لطاملا شابت 

  :1راجع لعدة أسباب منها

                                                           
1

، 2015ن اجو  ،13 ددعال ، جامعة قاصدي مرباح،، جملة دفاتر السياسة و القانون12/01ون اإلنتخابات رقم نتخابية من خالل ضمانات قامصطفى بلعور، حنو نزاهة العملية اإلن 

  .57-56 : ص ص ،اجلزائر -ورقلة
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  ،الناخبني تسجيل عملية تقييد" - 

 ،املرتشحني تسجيل يف التمييز - 

  ،االنتخابات يف املشاركة نسب تدين و املعارضة لألحزاب املتكررة و املستمرة املقاطعة - 

  ،االنتخابات نتائج إعالن و فرز يف ءاملوضوعي األدا يف اإلخفاق - 

 ،سكناهم مقر غريوا الذين أو املتوفني من الناخبني جداول تنقية عدم - 

 ،اإلكراه أو باألموال األصوات شراء مثل بالرتغيب الناخبني أصوات شراء - 

  ".عليها الرقابة و االنتخابات إدارة على املشرفة املستقلة اللجان غياب - 

  : 1و املتمثلة يف و لضمان نزاهة اإلنتخابات البد من توافر املعايري الدولية لنزاهتها

  : اليةتتضمن هذه املرحلة املعايري الت: قبل إجراء اإلنتخابات -والأ

  . و املرشحني دون عوائق أو متييز، تسجيل الناخبنيالضمانات اليت تكفل حرية التعبري، التجمع- 

أشخاص  متوفني أوإعداد كشوف و قوائم الناخبني بدقة و مصداقية و حتديثها حىت ال تستغل أمساء أشخاص  - 

  .قر سكناهم يف العملية اإلنتخابيةغريوا م

صناديق  لية اإلنتخابية من ستائر عازلة وللعم اإلنتخابية و توفري األدوات الالزمة اللجانملقرات  اجليد اإلعداد - 

  .توفر فيها كل الشروطت شفافة فارغة و

  .املشرفة على اإلنتخابات اللجان حيادية و دقة و شفافية  - 

  : اليةيف هذه املرحلة البد من توفر املعايري الت: أثناء إجراء اإلنتخابات -ثانيا

          اللجانز بني األحزاب السياسية و ضمان حق ممثلي مجيع األحزاب يف الوصول إىل مقرات و مراكز يعدم التمي - 

  .كذلك املراقبني من قضاة و غريهم  ، وو التصويت يوم اإلنتخابات

  .عالنية عملية الفرز - 

       ،ات حبضور مندويب مجيع املتنافسني، و نقل مجيع اللوازم املتعلقة باإلنتخاباذ إجراءات محاية مراكز التصويتإخت - 

  .اتباخبأنفسهم من نتائج اإلنتعملية الفرز و التحقق حلضور و إتاحة الفرصة هلم 

  .مسها قبالةالتوقيعات  ئمةوضع بصمة أصبعه حبرب ال ميحى على قابإثبات تصويت الناخب  - 

         معايري هذه املرحلة تتمثل يف حق الطعن لكل املتنافسني و معاجلة كافة الشكاوى: بعد إجراء اإلنتخابات -ثالثا

  .الطعون جبدية و بالسرعة املالئمةو 

  

                                                           
1
  .58: ص ، السابقاملرجع مصطفى بلعور،  
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  : 1أما عن مؤشرات نزاهة اإلنتخابات فنجدها تتلخص يف

  ،خابات و املسؤولة على اإلنتخاباتإستقالل و مهنية اجلهة املشرفة على تنفيذ قانون اإلنت" - 

  ،و مشاركتهم يف فعاليتها هليئةاثقة ا�تمع و األحزاب �ذه  - 

  ،قضائياسية و اإلنتخابات ماليا و وجود رقابة على األحزاب السيا - 

  ،لة و املعروفة بالنزاهة و احليادمدى مشاركة القضاة و الشخصيات احلزبية املستق - 

  ،م املايل لكافة األحزاب السياسيةمدى توفري الدع - 

  ،اإلنتخابية و ضما�ا قانونا مدى حرية األحزاب يف إدارة محال�م - 

  ،غتهيدستورية و بإجراءات تعديل صمدى حتصني قوانني اإلنتخابات و األنظمة اإلنتخابية بنصوص  - 

  ،مدى توافر نصوص قانونية بشأن اجلرائم اإلنتخابية و مكافحة الفساد يف هذا ا�ال - 

  ."ولة يف احلمالت اإلنتخابيةدون إستخدام ممتلكات الد للحيلولةمدى وجود ضمانات كافية - 

      لوقاية من الفساد و مكافحته او يف سياق متصل ذكرنا سابقا أن اإلنتخابات احلرة و النزيهة تساهم يف 

  :ر األساسي هلا يف عدة مظاهر منهاو يتجلى هذا الدو 

و تعبريهم عن رأيه يف كل  ،حلكم و متثيلهم للشعب بالشكل املطلوبسدة اكفاءة و نزاهة ل  ويوصول منتخبني ذ - 

الذي يقف باملرصاد لظاهرة اهلامة فهم ميثلون الشعب أحسن متثيل و هم الذين ميثلون ضمري الشعب  القضايا

  .الفساد

، وافقة على التعيينات السياسيةاملو من خالل صالحية  من خالل سن تشريعات صارمة و شاملة ملكافحة الفساد - 

  .حل و رؤوس الفساداأصحاب املصو كذلك من خالل منع السلطة التنفيذية من مترير قوانني ختدم 

 هم عنعال�م إىل السلطات العليا بالبالد و فضح قضايا الفساد اليت تصل إىل أمسااإنشغ رفع شكاوى املواطنني و - 

  .طريق شكاوى أو بالغات املواطنني

  .يةأعمال السلطة التنفيذضمان مساءلة جيدة للحكومة و تفعيل الدور الرقايب للمجالس املنتخبة على  - 

 لكن أغلب التدابري الوقائية املتخذة بشأن ضمان نزاهة اإلنتخابات إن مل نقل كلها قد باءت بالفشل يف

التصدي لظاهرة الفساد يف هذا ا�ال و عدم حتقيق النزاهة املنشودة مما أدى إىل تكثيف جهود البحث عن تدابري 

ا حيمله باإلنتخابات اإللكرتونية مب فجديد عر  النتيجة ظهور مفهوم مطلوب و مرغوب فكانت هو أخرى حتقق ما

  فماذا عن هذا املفهوم؟، من املزايا و اإلجيابيات

                                                           
1
  . 81،82، عبري مصلح، املرجع السابق 
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  اإلنتخابات اإللكترونية :الفرع الثاني

سبق و أن أشرنا يف الفرع السابق إىل أن نزاهة اإلنتخابات تلعب دورا هاما يف احلد من الفساد و ذلك كو�ا 

و النامية  هذه النزاهة لطاملا كانت حمل اهتمام الدول املتقدمة ،إىل سدة احلكممسؤولني ذوي نزاهة ختلف وصول 

على حد سواء، ما أسفر عن اللجوء إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت  يف العملية اإلنتخابية لبلوغ 

قد نتج عن ذلك ظهور مفاهيم ، و ومة اإللكرتونيةالنزاهة املنشودة خاصة و أن أغلب الدول تشهد تطبيق نظام احلك

و عليه سنتعرف يف هذا الفرع على  ،جديدة تتعلق باإلنتخابات و هي اإلنتخابات اإللكرتونية و التصويت اإللكرتوين

  .هذين املفهومني و دورمها يف حتقيق نزاهة اإلنتخابات

  مفهوم اإلنتخابات اإللكترونية و التصويت اإللكتروني -أوال

استخدام تقنية املعلومات يف مراحل اإلنتخابات املختلفة مبا يف ذلك " :اإللكرتونية بأ�ا اإلنتخابات رفتع

و أخريا فرز  ، و مباشرة التصويت إلكرتونيا،رشحني و التحقق من هوية الناخبنيالناخبني و امل تسجيل بيانات

  ". األصوات و عدها إلكرتونيا

و حواسيب و برجميات  الوسائل الفنية و التقنية من أجهزةاستخدام : "لكرتوين فيعرف بأنهأما التصويت اإل

و إظهار النتائج  اإلنتخابية و صب أصوات الناخبني و معاجلتها يتم من خالهلا جدولة البيانات رقمية، اليت

  1".اإلنتخابية

توفري املتطلبات و لتطبيق اإلنتخابات اإللكرتونية و من ورائها التصويت اإللكرتوين يف أي دولة فإ�ا حتتاج إىل 

  :التالية

       واضح  قانوينقبل الشروع يف تطبيق التصويت اإللكرتوين يف أي دولة البد من توفري تشريع ": 2اإلطار القانوين - 

جيب  ، ومهم جدا قانوينفاإلطار ال ،يف تلك الدولة اإلنتخابيةاملمارسة  قواننيو حمدد يدعم قرار تطبيقه مبا يتفق و 

،  حيدد الوسائل دده و يبني الكيفية اليت يتم �اإجراء ضمن العملية اإلنتخابية بإطار قانوين جييزه و حيأن يشمل كل 

الكفيلة و املعايري املعتمدة، و ال يرتك ذلك إىل اإلجتهادات اليت حتد من تبين هذا النوع من اإلنتخابات أو تؤدي إىل 

و اإلنتخابات اإللكرتونية مراجعة كل  لقانوين للتصويت اإللكرتوينطار او عليه يستلزم توفري اإل ،عدم تطبيقه أساسا

  ."اإلنتخابات اإللكرتونية أو إجياد النص القانوين الداعم هلا النصوص القانونية املرتبطة باإلنتخابات لتفعيل

         تعكس القيم الدميقراطية لإلنتخابات صويت اإللكرتوينجيب توفري معايري خاصة بأجهزة الت": 3املتطلبات التقنية - 

اجلدارة يف األجهزة اإللكرتونية و ميكن حتقيق الثقة و  ،ية املتعلقة بالتصويت اإللكرتوينو تعاجل مجيع املخاوف األمن

                                                           
1

، قانونة و السياسية كلية القانونييف العراق، جملة احملقق احللي للعلوم ال اإلنتخابيةدراسة لتطوير التجربة  –ة اإلنتخاباتالربملاني، سهى زكي، آلية التصويت اإللكرتوين يف سضري عباخوهج  

  .453- 452: ص صالعراق، ، 07ا�لد  ،2015 ،04العدد  جامعة بابل،

 
2

  .454: نفس املرجع، ص
3
  .455-454: صص نفس املرجع،  
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املستخدمة يف العملية اإلنتخابية من خالل القدرة على التصدي للثغرات اليت تظهر يف كل مكان أو تفصيل يف 

كذلك احلال بالنسبة ألساليب  من إجراءات العملية اإلنتخابية اإللكرتونية، و مة الكمبيوتر و يف كل إجراءظأن

  ."التصويت اإللكرتوين ذا�ا

  :، لكن ميكن جتاوزها من خالل ما يليفالثغرات األمنية أمر ال مفر منه

يعمل على صد أي اخرتاق أو معاجلة أي ثغرة  :تشكيل فريق عمل متواصل على مدار الفرتة النشطة لإلنتخابات - 

نظام التشغيل  حيث إن ، لتشغيل األوىل و التجريب املستمرميكن أن تصيب النظام، و ذلك عالوة على عمليات ا

  .عادة ما يتيح فرصا عديدة للتخريب أو التالعب به أو التعرض لعمليات القرصنة

  :الشروط التاليةتوفري  أجهزة تصويت إلكرتوين تتوافر فيها - 

 ع وقوع األخطاء إىل أقصى ما ميكن،أ�ا متن -

 ،أ�ا متكن املعاقني من التصويت بشكل مستقل -

 ،أ�ا متكن الناخب من مراجعة اختياره بدقة قبل احتساب صوته -

 ،إتاحة استخدام  أكثر من لغة يف التصويت -

 ،لكأ�ا تتضمن آلية لتدقيق األصوات للرجوع إليها يف حالة احلاجة لذ -

ية اإلختيار املسبق هلذه أ�ا توفر من طرف شركات هلا خربة يف هذا ا�ال مع وجود  ضمانات و إمكان -

 .األجهزة

و هيكل نشاط يهدف إىل التشجيع على املشاركة يف اإلنتخابات و تعزيز الدميقراطية و إعطاء : التوعية اإلجتماعية - 

ذلك أن ، زء ال يتجزأ من الثقافة السياسيةاملفاهيم و اإلجراءات، و هي جالناخبني تفاصيل العملية اإلنتخابية من 

ري و ضرو  أساليب و أدوات التصويت اإللكرتوين و قناعته بذلك مهمفهمه و معرفته بأمهية و فوائد و  رأي الشعب و

         لة و األلواح الذكيةو يتم استغالل وسائل اإلتصال احلديثة من إنرتنت و هواتف نقا، لنجاح العملية و رفع جدار�ا

  .1و غريها يف عملية التوعية هذه

 ،و لنظام التصويت اإللكرتوين عديد املزايا اليت جتعله حمل اهتمام الدول و وسيلة مغرية لتحقيق النزاهة املطلوبة

  :2هذه املزايا تتلخص يف النقاط التايل ذكرها

 ،الدويلأنه يعكس صورة حضارية عن الدول أمام حميطها  -

أنه يوفر ميزة احلصول على البيانات  بشكل سريع و واضح العتماده على تسجيل بيانات  الناخب عرب  -

راءة البطاقة الشخصية النووي، أو قومرتية لبصمة األصبع أو الشبكية أو بصمة احلمض ماسحات بي

 ،و يتفرد به عن غريه، أو باستخدام رقم سري حيصل عليه من السلطة املنظمة لإلنتخابات البيومرتية

                                                           
1
  .455: صاملرجع السابق، ، سهى زكي،سضري عباخوهج  
2
  .457-456 :ص صنفس املرجع،  
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تسهيل مهمة اإلدارة اإلنتخابية فيما يتعلق بالتكاليف الباهضة اليت كانت تستوجبها اإلجراءات التقليدية    -

ن سالمة القيد يف كطباعة األوراق و خز�ا، و األعداد الكبرية الواجب توفريها من املوظفني للتأكد م

اء الناخبني و دوائرهم اإلنتخابية و تصفية الكشوف من ، و احلصر الكامل و الدقيق ألمسجداول الناخبني

 ،أمساء املتوفني أو الذين غريوا مكان  إقامتهم

و البيانات  احليوية  التقليل من ارتكاب جرائم التصويت أثناء العملية اإلنتخابية نتيجة الستخدام التصوير -

 ،، إذ يصعب قيام غري الناخب بالتصويتالبيومرتية

اإلقبال على اإلقرتاع خاصة يف ا�تمعات املتقدمة اليت جيري فيها استعمال الوسائل اإللكرتونية يزيد من نسبة  -

 ،بشكل كبري

، ن يف الداخل كاجليش و قوات األمنيساعد يف احلصول على تصويت القاطنني باخلارج أو املوجودي -

ة أو املسافرين الذين مل يلتحقوا مبقر املوظفني الذين يداومون بعملهم أو املواطنني القاطنني باملناطق النائي

إىل إجراء إنتخابات مبكرة أو ترك مكان العمل و هذا ما ال يوجد يف النظام ، دون احلاجة ..سكناهم

 ،التقليدي

يعد األكثر جناحا يف تأمني مشاركة ذوي اإلحتياجات اخلاصة و املواطنني األميني الذين وفرت هلم  أجهزة " -

سهيل العملية توسائل تتيح هلم اإلطالع على صورة املرشح و البيانات  املتعلقة به لالتصويت اإللكرتوين 

 ،"اإلنتخابية

معاجلة ، باإلضافة إىل سرعة ات  يف أكثر من موقع أصلي و بديلتوفري إمكانية حفظ و ختزين البيان" -

 إعالن النتائجما يساعد يف ،ك و استخراج النتائج مما يساعد يف إمتام العملية اإلنتخابية بكفاءةالبيانات 

         تعقيدات العملية اإلنتخابية من حيث النظام و آلية التصويت و العد و الفرزمن بسرعة قياسية بالرغم 

 ."و استخراج النتائج

و اليت تتلخص فيما  ت اليت تواجه التصويت اإللكرتوينلكن لتحقيق هذه  املزايا جيب القضاء على التحدياو 

  :يلي

        التغيري قدرا�م اليت تشتد عند بعض أصحاب القوى و النفوذ السياسي خوفا من أن ميس هذا  ":1مقاومة التغيري - 

            ،"لكرتوين على العمل بدقة و كفاءةبقدرة أنظمة التصويت اإل كفيتجهون حنو التشكي و نفوذهم الرمسي و الشعيب

  .تنمية الوعي الثقايف للمواطنني من الناحية التقنيةو ميكن التصدي هلذه املقاومة عن طريق 

الشكل اإللكرتوين يتطلب  حيث إن  : 2اإلقتصاديةئية و نقص اإلمكانيات الكهربا عدم اإلستقرار يف الطاقة - 

  صرف مبالغ طائلة لتوفري األجهزة اإللكرتونية و وسائل األمن اإللكرتوين و اليت كلما زادت الدقة و الضمانات األمنية 

                                                           
1
  .458: ، صالسابق املرجع سهى زكي،، سضري عباخوهج  
2
  .458: ، صنفس املرجع 
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  .ضمان توفر الطاقة الكهربائية طيلة فرتة العملية اإلنتخابيةلالزم و لذلك جيب توفري التمويل ا ،هلا زاد مثنها

و هذا يعد من أهم  ،ت معاجلة اخللل اإللكرتوين الذي قد يكون خطأ يف تصميم الربنامجضمانامدى توفر  - 

لكن ميكن تاليف هذا اخللل بتزويد أجهزة التصويت اإللكرتوين بوسائل  ،التحديات اليت ترجح كفة الشكل التقليدي

ها كما أ�ا قد تزود ضامنة بديلة و احتياطية تضمن صحة معلوما�ا يف حالة حدوث خلل يكتنف أحد براجم

حيتفظ باألخرى من قبل اللجنة  مها للناخب تبني فيها اختياره وبطابعات تصدر ورقة مطبوعة بنسختني متنح إحدا

  .1املختصة بإدارة اإلنتخابات

و لكن ميكن تفادي  ،جنة املركزية لإلنتخابات الروسيةاحتمال القرصنة من اخلارج كما حدث للنظام اإللكرتوين لل - 

  . 2سرية األصوات و عدم اخرتاق بيانا�ايف ذلك بتوفري  ضمانات األجهزة املستخدمة يف التصويت اإللكرتوين 

، فاستخدام حتد مردود عليه هو و ،تم حتت أعني املراقبنيترتوين ال إنعدام الشفافية ألن عملية التصويت اإللك - 

املصاحبة  األخطاء املقصودة و يقلل البشرية املقصودة و غري التدخالتالنظام اإللكرتوين يعزز الشفافية لكونه حيدمن 

  .للعملية اإلنتخابية

إمكانية التصويت باإلنابة كالتصويت العائلي مثل تصويت األب نيابة عن أفراد عائلته أو إمكانية خضوع عملية " - 

إذ سيطر قادة  2004راه و الضغوط كما حدث يف اإلنتخابات احمللية يف مدينة برمنغهام بإجنلرتا عام التصويت لإلك

  .3"اجلماعات املهاجرة على البطاقات اإللكرتونية للناخبني و التصويت بدال عنهم

  دور التكنولوجيات الحديثة في تحقيق نزاهة اإلنتخابات -ثانيا

أضفته هذه  لقد شهد استغالل التكنولوجيا احلديثة يف العملية اإلنتخابية تزايدا يف السنوات األخرية و ذلك ملا 

هذه  و من بني أبر ،كبريا من النزاهة املنشودة   قدرا ت على اإلنتخابات سامهت يف منحهاضماناالتقنيات من مزايا و 

  :الضمانات نذكر ما يلي

  :اإلنتخاباتا التكنولوجيات الحديثة قبل إجراء التي توفرهالضمانات  -أ

  :يضمن استخدام تكنولوجيا املعلومات نزاهة العملية اإلنتخابية قبل إجرائها من خالل توفري عدة معايري أمهها

         ضمان إعداد سجالت ناخبني دقيقة و ذات مصداقية يف كل دائرة انتخابية و مراجعتها و تدقيق اخلطأ   -

 ،فيها، فال جمال لتسجيل ناخبني متوفني أو غريوا مقر سكناهم و الزيادة

 ،تكفل حرية التعبري و تسجيل الناخبني و املرشحني دون عوائق أو متييز -

                                                           
1
  .458: ، صالسابق املرجع سهى زكي،، سضري عباخوهج  

 
2

  .458: ، صنفس املرجع
3
  .459: ، صنفس املرجع 
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ضمان توفري عدة وسائل لألحزاب السياسية إلدارة محال�م اإلنتخابية و عرض براجمهم على اجلمهور    -

 ،كشبكات التواصل اإلجتماعي و غريها

 ،ضمان تسهيل تسليم الرتشحات و سرعة إجراءا�ا و  ضمان النزاهة و الشفافية يف هذه العملية  -

       إلنتخابات ني املكلفني بإدارة اضمان إعالن اجلدول الزمين لإلنتخابات و اإلطالع عليه و اختيار املوظف  -

 .1و تدريبهم

  :اإلنتخابات الضمانات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة أثناء إجراء  - ب

يف هذه املرحلة تلك  املتعلقة بعملييت اإلتصاالت جيا املعلومات و و اليت توفرها تكنولالضمانات من بني أهم  إن

تساعد يف التقليل من اإلتصاالت استخدام تكنولوجيا املعلومات و  حيث إنالنتائج،  إعالنو  التصويت و الفرز

       ..و استغالل أمساء ناخبني متوفني اإلنتخاباتكتزوير   اإلنتخابيةأثناء العملية  اإلنتخابيةارتكاب العديد من اجلرائم 

          ، مما يصعب على غري الناخب القيام بالتصويت،البيانات احليوية البيومرتيةو ذلك نتيجة الستخدام التصوير و 

اصة و األميني كما يضمن نسبة مشاركة أيضا مشاركة كل شرائح الناخبني مبا فيهم ذوي اإلحتياجات اخل ضمانو 

  .2اإلنتخاباتعالية يف 

لكن ما يعاب  ،النتائج إعالنسرعة و و مصداقيتها  سهولتها و سرعتها دقة عملية الفرز و إىل ضمانباإلضافة 

ه ال ميكن ملمثلي األحزاب السياسية املتنافسة و ال املراقبني أنالتصويت اإللكرتوين يف هذه املرحلة هو  ةعلى عملي

  .ه ال ميكن التأكد من هوية الناخبنيأنمراقبة سري عملية اإلقرتاع؛ كما 

  :اإلنتخاباتإجراء  بعد التي توفرها التكنولوجيات الحديثة الضمانات -جـ

عدة  ضمانات منها تلك املتعلقة بإمكانية الطعن  يف هذه املرحلةاإلتصاالت  املعلومات و جيا و تكنولتوفر 

  .ون و دراستها جبدية و سرعة فائقةللمرشح أو احلزب الذي يرى إجحافا يف حقه، و معاجلة الشكاوى و الطع

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب اإلجتماعي :المطلب الثاني

بكو�ا آليات ذات نتائج فعالة يف الوقاية من الفساد  آليات مكافحة الفساد املتعلقة باجلانب اإلجتماعيتتميز 

و مكافحته رغم طول ظهورها، و هي تتطلب تظافر جهود كل أطياف ا�تمع جمتمعة كل حسب الدور الذي يؤديه 

 آليات وقائيةمها نوعني و تتنوع هذه اآلليات إىل ، بدءا من أفراد ا�تمع فمؤسسات ا�تمع املدين و القطاع اخلاص

تسمح باستقطاب ا�تمع بكل ة يو آليات ترغيب) الفرع األول( ضطلع �ا القطاع اخلاص و مؤسسات ا�تمع املديني

  ).الفرع الثاين(و تشجيعه على ذلك  أطيافه حنو املسامهة يف حماربة الفساد

                                                           
1
  .465: ص، السابق املرجع سهى زكي،، سضري عباخوهج  
  .457: ص، نفس املرجع 2
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  آليات الوقاية من الفساد المتعلقة بالجانب اإلجتماعي: الفرع األول 

للحكومة يف مسرية مواجهة الفساد هلما دور فعال و بارز يف هذا ا�ال يتمثالن يف مؤسسات شريكان مهمان 

  .هذا الدور سنتعرف عليه يف هذا الفرع ،القطاع اخلاص و منظمات ا�تمع املدين

  تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص -أوال

األمم املتحدة  ةإتفاقيفقد مت جترميه يف مل جيرم الفساد يف القطاع اخلاص دوليا و حمليا إال منذ زمن قريب 

رغم أن الفساد يطال القطاع اخلاص أيضا إال أن هلذا األخري دور هام يف مكافحته ، و 2003لعام  ملكافحة الفساد

هذه الشراكة سوف نتحدث عنها بعد  ،بني القطاع اخلاص و القطاع العامطريق الشراكة  نيف القطاع العام و ذلك ع

  : ذلك كالتايل مكافحته وآليات التطرق للفساد يف القطاع اخلاص و 

  الفساد في القطاع الخاص-أ

نشري إىل أن غايتنا من هذا هو بيان آليات مواجهة الفساد يف هذا  القطاع اخلاصقبل دراسة الفساد يف 

القطاع، فلكونه أحد الشركاء يف تطبيق إسرتاتيجية مكافحة الفساد جيب أن يكون قدوة يف هذا ا�ال ما مينح 

  .مصداقية و فعالية يف أداء الدور املنوط به

غياب األمانة السوقية اليت تعين السرقة " ت، الغش والنوع من الفساد فتتمثل يف املناقصا ذاه أما عن جماالت

       فقدان األمن ،"و مضاربة و غريها يف البيع و عدم الصدق يف العقود و املعامالت اإلقتصادية من بيع و شراء و إجيار

إساءة ، و يستخدم يف ذلك خمتلف وسائل الفساد من رشاوى، حمسوبية، 1العهود و املواثيق ضو الفساد يف نق

  ...استخدام املعلومات يف بيع و شراء األسهم

  :و غالبا ما تعود أسباب هذا النوع من الفساد إىل

  متيز األسواق �ياكل قانونية غامضة، - 

  ،غياب سيادة القانون - 

  . احتكار السلطة و غريها - 

  :طرفا فيه إىل ثالثة أنواع هيالقطاع اخلاص  يتنوع الفساد الذي يكونو 

  : قطاع خاص - قطاع خاصفساد - 1

  م .م.م.ف.و.ق 54إىل  40رصدت له آليات جزائية يف املواد من  قدو  ،اصاخلقطاع كال طرفاه ينتميان لل

                                                           
1

-601: صص ، 2003أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  ،2حلسن بونعامة عبد اهللا، الفساد و أثره يف القطاع اخلاص، مقال منشور ضمن كتاب مكافحة الفساد، ج  

603.  
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  :1و ذلك كالتايل

أشهر  06هلا عقوبة احلبس من  تالرشوة يف القطاع اخلاص بصورتيها اإلجيابية و السلبية و رصد 40جرمت املادة - 

   .جد  500.000إىل  50.000سنوات و بغرامة من  05إىل 

عاقبت  و أو يعمل فيه بأية صفة جرمت إختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص سواء كان مديرا للكيان 41املادة  - 

   .جد  500.000إىل  50.000بغرامة من  سنوات و 05أشهر إىل  06املادة على هذه اجلرمية باحلبس من هذه 

    زء من العائداتتبييض  عائدات جرائم الفساد و إخفائها سواء كان هذا اإلخفاء جل 43و  42جرمت املادتني  - 

، و قد رصد املشرع بالنسبة لتبييض عائدات الفساد نفس العقوبة املقررة جلرمية تبييض األموال، أما أو لكل العائدات

   .جد  1.000.000إىل  200.000ة من بغرامو سنوات  10إىل  سنتنيجرمية اإلخفاء فرصد هلا عقوبة احلبس من 

اليت قد يرتكبها أحد األشخاص املنتمني للقطاع  إىل إعاقة السري احلسن للعدالة واألفعال املؤدية  44جرمت املادة  - 

  ..اخلاص كدفع اهلدايا و منح فوائد 

ضلوع هذا القطاع م على عدة تدابري وقائية من الفساد  تتخذ ملنع .م.م.ف.و.ق14و  13كما نصت املادة   

  :يف الفساد، و أهم هذه التدابري ما يلي

  ،تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص- 

  ،الوقاية من اإلستخدام السيء لإلجراءات اليت تنظم كيانات القطاع اخلاص - 

  ،التدقيق الداخلي حلسابات املؤسسات اخلاصة - 

  ،منع مسك حسابات خارج الدفاتر - 

  ،فاتر أو دون تبيينها بصورة واضحةمعامالت دون تدوينها يف دمنع إجراء  - 

  ،منع تسجيل نفقات ومهية أو قيد إلتزامات مالية دون تبيني عرضها على الوجه الصحيح - 

اإلتالف العمدي ملستندات احملاسبة قبل انتهاء اآلجال املنصوص عليها يف التشريع  ،استخدام مستندات مزيفة منع- 

  ،ول �ماو التنظيم املعم

إجراءات بغرض احلفاظ على نزاهة كيانات القطاع اخلاص املعنية، مبا يف ذلك مدونات قواعد  تعزيز معايري و - 

، للوقاية عادية و نزيهة و سليمة السلوك من أجل قيام املؤسسات و كل املهن ذات الصلة مبمارسة نشاطا�ا بصورة

  ،جارية احلسنة من طرف املؤسسات فيما بينهامن تعارض املصاحل و تشجيع تطبيق املمارسات الت

  .اخل...سيادة القانون، ،الشفافية، النزاهة ،املساءلة :منها مبادئ دة إىل عدةاملستن الشركات اعتماد منهج حوكمة - 

  

                                                           
1
  .املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته املذكور سابقا 01- 06من القانون رقم  54إىل  40التفصيل أنظر املواد من ملزيد من  
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  : ماعقطاع  - قطاع خاصفساد - 2

يكون هو حيث إنه  م االعقطاع هو الذي خيلف الفساد يف ال اصاخلقطاع هذا النوع من الفساد يكون فيه ال

 اصاخلقطاع و ميكن تسمية هذا النوع من الفساد بإفساد المومي إىل ارتكاب جرمية الفساد، من يدفع املوظف الع

هذا النوع من الفساد  ،و مثاله العموالت اليت يدفعها املوردون إىل املسؤولني عن املشرتيات احلكومية ،ماالعقطاع لل

 :ية منها ما يليأيضا رصدت له عدة آليات جزائ

عادة ما يكون الوسيط يف هذا النوع من الرشوة املسؤول : ومي من طرف كيان من القطاع اخلاصرشوة موظف عم- 

سنوات   10إىل  سنتنيعن القطاع اخلاص أو ممثله و قد رصد املشرع اجلزائري هلذا النوع من الرشوة عقوبة احلبس من 

 .1د ج  و هي تعرف جبرمية الرشوة السلبية 1.000.000إىل  200.000و بغرامة من 

، بإبرام ت القطاع اخلاص، و لو بصفة عرضيةاحلصول على امتيازات غري مربرة عن طريق قيام أي كيان من كيانا - 

أو املؤسسات  عقد أو صفقة مع الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات أو اهليئات العمومية اخلاضعة للقانون العام

ة اإلقتصادية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و يستفيد من سلطة أو تأثري أعوان العمومي

يف نوعية املواد أو اخلدمات  ههذه اهليئات من أجل الزيادة يف األسعار اليت يطبقو�ا عادة أو من أجل التعديل لصاحل

؛ و قد رصد املشرع اجلزائري هلذه اجلرمية طبقا لذات )م.م.م.ف.و.ق 26/02 املادة(أو آجال التسليم أو التموين 

 .د ج 1.000.000إىل  200.000سنوات  و بغرامة من  10إىل  سنتنياملادة عقوبة احلبس من 

          أو تنفيذ صفقة ضري أو إجراء مفاوضات قصد إبرامرشوة أحد كيانات القطاع اخلاص ملوظف عمومي مبناسبة حت - 

باسم الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أو ذات الطابع  أو عقد أو ملحق

 .الصناعي و التجاري أو املؤسسات العمومية اإلقتصادية

أو أي  جرمية إستغالل النفوذ و مثال ذلك أن يقوم أحد كيانات القطاع اخلاص باستغالل نفوذ موظف عمومي - 

لإلجراءات  إتباععلى قطعة أرضية إلقامة مصنع أو مشروع دون وجه حق و دون  شخص آخر من أجل احلصول

م حيث .م.م.ف.و.ق32/01 القانونية، هذا النوع من اإلجرام الذي يكون القطاع اخلاص طرفا فيه نصت عليه املادة

 .يكون احملرض األصلي هو كيان القطاع اخلاص

القطاع اخلاص جرائم فساد أخرى كتقدمي هدايا أو دفع فوائد بصفة كذلك قد يرتكب أحد األشخاص املنتمني إىل - 

؛ و قد عاقبت أثري على سري إجراء أو معاملة ماغري قانونية ملوظفي و مسؤويل القطاع العام و بسوء نية من أجل الت

 إىل 50.000أشهر إىل سنتني و بغرامة من  06م الشخص مقدم اهلدية باحلبس من .م.م.ف.و.ق 38املادة 

 .د ج 200.000

                                                           
1
  .املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته املذكور سابقا 01- 06من القانون  رقم  01/  25املادة  
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 سنتنيم باحلبس من .م.م.ف.و.ق 39إضافة إىل التمويل اخلفي لألحزاب السياسية  و الذي عاقبت عليه املادة  - 

 .د ج 1.000.000إىل  200.000و بغرامة من  سنوات 10إىل 

العام بلفظ و ننوه يف هذا املقام إىل أن املشرع اجلزائري مل يشر إىل القطاع اخلاص كطرف يف فساد القطاع 

صريح ضمن بعض نصوص جرائم الفساد يف القطاع العام و إمنا يستدل على ذلك من العبارات و املصطلحات 

 25 املادة..." (كل من"، "لصاحل شخص أو كيان آخر" :العامة اليت أوردها يف هذه النصوص و هي عبارة

قد يكون  يكون هناك شخص مانحو هذه العبارة تستدعي أن " كل موظف عمومي يقبض" ، )م .م.م.ف.و.ق

يستدعي هو  ففعل التلقي" كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى"، )م.م.م.ف.و.ق 27 املادة(من القطاع اخلاص 

  "...كل شخص"و يفرتض هنا أن يكون هناك عرض قائم، " يقبل" ، اآلخر وجود فعل املنح

  :1آليات وقائية للوقاية منها متثلت يفم االعقطاع ال -  اصاخلقطاع كما رصد املشرع اجلزائري لفساد ال

  ،تعزيز التعاون بني األجهزة احلكومية اليت تقوم بالكشف و قمع الفساد و كيانات القطاع اخلاص املعنية - 

       تعزيز معايري و إجراءات بغرض احلفاظ على نزاهة كيانات القطاع اخلاص املعنية للوقاية من تعارض املصاحل  - 

  .املمارسات التجارية احلسنة من طرف هذه الكيانات يف عالقا�ا التعاقدية مع الدولةو تشجيع تطبيق 

و نشري إىل أن الفساد يف القطاع اخلاص ال يقتصر فقط على الشركات األجنبية بل يشمل أيضا الشركات 

الشركات األمريكية هي   و يف هذا الصدد أشار تقرير منظمة الشفافية إىل أن، اخلاصة احمللية اليت تنشط داخل الدولة

 الشركات اليت متارس أعماال غري مشروعة، تليها الفرنسية مث الصينية و األملانية؛ كما يشري التقرير إىل أن جيشا أكثر

دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقدمي خدمات لتلك الشركات و يف  136من كبار املوظفني يف أكثر من 

مقدمة هؤالء كبار ضباط اجليش و الشرطة و كبار املسؤولني و السياسيني؛ و أشار تقرير خاص بصندوق النقد 

خرى إىل الواليات الدويل إىل أن هناك نسبة كبرية من األموال اليت أقرضتها البنوك األمريكية للدول النامية تعود مرة أ

باإلضافة إىل اإلسراف  ،املتحدة األمريكية و سويسرا و تودع يف بنوكها حلسابات شخصية ملسؤولني من تلك الدول

 .2الكبري يف استخدام هذه األموال و استغالهلا

  :قطاع خاص -م اعطاع فساد ق-3

و مثاله أن مينح موظف عمومي أو يأمر  ،ن القطاع العام حنو القطاع اخلاصم اهذا الفساد يكون موجه

أو يسلم جمانا ، أو الرسوم العمومية ضرائبأو ختفيضات يف ال و دون ترخيص قانوين، من إعفاءات باإلستفادة،

 31حماصيل مؤسسات الدولة ألحد كيانات القطاع اخلاص أو عدد منها، هذا النوع من الفساد جرمته املادة 

وظف العمومي باستغالل وظيفته أو نفوذه من أجل احلصول على منافع غري مستحقة ، أو أن يقوم املم.م.م.ف.و.ق

                                                           
1
  .و مكافحته املذكور سابقا املتعلق بالوقاية من الفساد 01- 06من القانون  رقم 14املادة  
2
  .06: سفيان نقماري، املرجع السابق، ص 
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، و يف مثال آخر كذلك أن )م .م.م.ف.و.ق33و 32يستشف من نص املادة (قطاع اخلاص لكيان من كيانات ال

هذا ما و  يقوم املوظف بتحصيل مبالغ غري مستحقة أو جياوز ما هو مستحق لصاحل أحد كيانات القطاع اخلاص

  ... م،.م.م.ف.و.ق 31 الواردة بنص املادة" أو لصاحل األطراف الذين يقوم بالتحصيل هلم " نستشفه من عبارة 

  :الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص-ب

 حمددة يتم فيها توزيع األدوار و املسؤوليات بدقة بنيتوافق طرفني أو أكثر ألهداف : "تعرف الشراكة بأ�ا

  .1"، و ضمانات الشفافيةشكل خيضع للمساءلة و احملاسبة، باألطراف، يف عالقة من املساواة

لوقاية االيت تساهم يف يف مواجهة الفساد من بني اآلليات  اخلاص و القطاع العامالقطاع  تعترب الشراكة بنيو 

  :إقامة مثل هذه الشراكات له عديد املزايا نذكر منها يف هذا ا�ال حيث إن ، من الفساد

  ،ميكن أن تزيد من حظر الفساد - 

  ،مثالية ميكن أن تزيد من تطوير نوع من حوكمة الشركات بطريقة أكثر أخالقية و - 

شمل النظر يف تسمح بتبادل املعلومات بني السلطات العامة و الشركات من أجل وضع مدونات أخالقية للعمل ت - 

  .2خماطر الفساد يف املعامالت التجارية الدولية 

عالوة على ذلك ميكن أن يكون حمل شراكة بني القطاع العام و القطاع اخلاص ورش عمل خاصة جتمع بني 

و كذلك ميكن أن تعهد مهمة  ،تحديد القضايا و وضع خطط العملمسؤويل احلكومة و ممثلي القطاع اخلاص ل

  .ر الفساد ملؤسسة خاصة أو يكون متويل احلمالت التوعوية من طرف القطاع اخلاص كذلكالتوعية مبخاط

هذه الشراكة تفعل أكثر يف ظل احلكومة اإللكرتونية خاصة يف إطار توفري برامج معلوماتية تسهل اكتشاف 

ن خربة القطاع اخلاص يف هذا املعامالت اإللكرتونية املشبوهة و كذا برامج احلماية للبيانات  احلكومية و اإلستفادة م

يف  الشراكة مع القطاع اخلاصكما يستفاد من    ،تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالتا�ال كونه السباق إىل استخدام 

              و تنظيم دورات تدريبية  ،تصميم برامج توعوية موجهة جلمهور املستفيدين من اخلدمات احلكومية اإللكرتونية

لفائدة موظفي احلكومة حول أهم برامج احلماية و كيفيات اكتشاف حماوالت الدخول إىل النظام  و ورشات عمل

        باإلضافة إىل كيفيات اكتشاف أي حتوير  ،ن القراصنة و أيضا كيفيات تتبعهماملعلومايت سواء من املوظفني أو م

  ... تعديل يتم على البيانات أو

                                                           
1
 -، جباية05، ا�لد 2012، 01رمحن مرية، العدد خرية شاوش، دور ا�تمع املدين يف مكافحة الفساد، ا�لة األكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد ال 

  .217: اجلزائر، ص
2Brigitte Pereira, Ethique, Governance et corruption, Revue Française de gestion, n° 186, lavoisier, paris, 2008,p : 
72. 
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و اخلاص و بشكل وثيق  عقد الشراكة بني القطاع العاميتم  -املعلومايت أي جمال األمن  - و يف هذا ا�ال

، فهذه الشراكة أثبتت ة املصابة و التقليل من اإلصابات، تنظيف األجهز تدريب املوظفني، اء منظومة آمنةإلنش

يف أقل بالد ، الضارةترتبط معدالت اإلصابة بالربامج : "و يف هذا الصدد يقول تيم رينز تها يف العديد من الدولاليعف

فعندما تتعاون احلكومة و الشركات تعاونا  ،لشراكة بني القطاع العام و اخلاصبقوة ا، العامل إصابة بالفريوسات اخلبيثة

  . 1"تتدهور تزداد معدالت اإلصابةو عندما تضطرب هذه العالقة أو  ،وثيقا تنخفض معدالت اإلصابة

اخلاص  يف ظل احلكومة اإللكرتونية هو أن اإلستعانة خبرباء القطاع لكن ما يعاب على هذا النوع من الشراكة

و هذا ... قد يتسبب يف جرائم فساد أخرى يضطلع �ا هذا القطاع كجرمية اإلبتزاز اإللكرتوين، التجسس اإللكرتوين،

الربامج و النظم اليت راجع لكون هؤالء اخلرباء قد يستغلون خرب�م و ثقة احلكومة فيهم لزرع برامج أو خلق ثغرات يف 

ينشؤو�ا لتسيري خدمات احلكومة اإللكرتونية خاصة تلك املتعلقة بالصفقات العمومية للحصول على معلومات 

  .الظفر بالصفقاتيف تفيدهم 

  تفعيل الدور الوقائي لمؤسسات المجتمع المدني -ثانيا

اهليئات التطوعية اليت تنشأ مبقتضى اإلرادة خمتلف التنظيمات و "يشري مفهوم مؤسسات ا�تمع املدين إىل 

التنظيمات  ،اب السياسيةاألحز : قصد محاية مصاحلهم و الدفاع عنها، و منها على سبيل املثالاحلرة ألعضائها ب

هذه األخرية هي منظمات ( ألهلية و املنظمات غري احلكومية، اإلحتادات املهنية و مجيع املصاحل و اجلمعيات االشبابية

رحبية تقع بني احلكومة و القطاع اخلاص و تتمتع باإلستقالل النسيب عن الدولة و بالشخصية اإلعتبارية القانونية، ري غ

إذن ينضوي حتت مفهوم  ،2")سعى للتأثري على السياسات العامة يف الدولةتتنظم من طرف جمموعة من األفراد و 

األحزاب السياسية، النقابات، اإلحتادات العمالية و املهنية، اإلحتادات الطالبية، : منظمات ا�تمع املدين كل من

و ما يالحظ على ...،مجعيات رجال األعمال و املهنيني اجلمعيات بكل ختصصا�ا، منظمات مكافحة الفساد،

زخر بتنوع كبري يف خمتلف ا�االت و هذا يعين تنوع الكفاءات و اخلربات العلمية مفهوم منظمات ا�تمع املدين أ�ا ت

  :3و املتمثلة يف شروط املالئمة لذلك فيها مما مينحها دورا فعاال يف مكافحة الفساد لو توفرت هلا ال

لعام مبا إطالع الرأي ا ميكن ا�تمع املدين من و هذا ضمان احلقوق و احلريات األساسية كحرية الرأي و التعبري،" - 

         ما يعده من تقارير و دراسات ليتمكن الشعب من مراقبة السلطة و تقييم مسارها حيصل عليه من معلومات و 

  ،و الضغط من أجل التغيري حنو األفضل

  ،املصداقية، الشفافية و اخلضوع للمساءلة - 

                                                           
1
  .15:، صاملرجع السابق، أمحد مستاق 
2

، جملة املفكر، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، "سياسيةدراسة حالة األحزاب ال: " دور منظمات ا�تمع املدين يف حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر عبد النور ناجي، 

  .112: اجلزائر، ص -، بسكرة2004، 03العدد 
3
 ةيف مواجهة الفساد، دار اجلامعماهيته، أسبابه ، مظاهره، الوثائق العاملية و الوظنية املعنية مبكافحته، دور املؤسسات احلكومية و غري احلكومية : عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري 

  ..500-496 :صص ، 2011اجلديدة، اإلسكندرية، 
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لرمسية املعنية مبكافحة الفساد، و كذلك منحها فرصة فرصة التعاون مع اهليئات ا منظمات ا�تمع املدين منح - 

  ،التمثيل يف هذه هليئات

  ،ال ميكن حماسبة املفسدين و رفع الظلم عن كاهل املواطنني إذ أنه يف ظل غياب سيادة القانون: سيادة القانون - 

من تسخري السلطات الفصل بني السلطات يتمكن املستنفذون يف الدولة الفصل بني السلطات ألنه يف ظل عدم  - 

الثالث لصاحلهم فال يتمكن املواطنون و ال ا�تمع املدين من الوصول إىل نتائج جيدة من خالل نضاهلم السلمي       

  ،و الذي يعد اللجوء إىل القضاء أحد آلياته الرئيسية

يا يف مكافحة الفساد اليت متكن ا�تمع املدين من أن يكون شريكا حقيقيا للسلطة و العبا أساس اإلستقاللية- 

  ،املوجود يف أجهز�ا

دعم البناء املؤسسي للمجتمع املدين من اجلانبني الفين و املادي فهو حيتاج إىل التدريب و التأهيل لرفع مستوى  - 

أدائه كالتدريب على أعمال الرصد و املتابعة و إعداد التقارير، كما يعاين ا�تمع املدين من غياب كادر وظيفي 

لعدم قدرته على االستمرارية يف دفع رواتب ثابتة ملوظفيه الذين ترتبط أجورهم باحلصول على دعم للمشاريع مستقر 

  .من عدمه و ال حيصل موظفوه على الضمان االجتماعي الذي حيصل عليه موظفو القطاع العام و اخلاص

كشريك أساسي يف التنمية ، و عدم تعامل و تؤكد على أمهية الدور الذي يلعبه  نشر ثقافة داعمة للمجتمع املدين  - 

اخلطاب الرمسي معه خبطابني متناقضني خطاب يوجهه إىل اخلارج يباهي فيه بوجود ا�تمع املدين و بالتقارير اليت تنتقد 

  .النظام ليثبت توجهه الدميقراطي، و خطاب موجه للداخل يتهم فيه منظمات ا�تمع املدين بالعمالة اخلارجية

  ."وسائل اإلعالم و هذا من أجل إيصال أفكاره و توجهاته إىل كافة شرائح ا�تمع امتالك - 

و ملنظمات ا�تمع املدين دورين يف مكافحة الفساد أحدمها توعوي تثقيفي سنفصل فيه عندما نكون بصدد 

  :، و ثانيهما وقائي تتمثل أهم مظاهره يف اآليترض اآلليات التوعوية و التثقيفيةع

  :التعبئة و التأثري على احلكومة لإلصالح و مكافحة الفساد من خاللالضغط و - 

  ،ز الشفافية و املساءلة و إدار�االتأثري يف وضع السياسات العامة و تعبئة املوارد اليت تعز - 

   ا�تمعية   اخلدمات احلقوق، و توفري   عرض تدابري إصالحية على احلكومة نظرا لقدر�ا على العمل على محاية - 

  .1و التوفيق بني املصاحل 

   تعزيز  مثة  احلكومة، و من على سلطات  إىل توفري الضوابط  إضافة  ،عمل احلكومة  برامج  يف وضعتساهم  - 

 .الشفافية و املساءلة يف النظام السياسي 

        مراجعة القوانني، و يف سياق متصل هلا دور  كبري يف من أجل إقرار القوانني و األنظمة الضغط على احلكومة - 

  .و حتديد مواطن تعارضها

                                                           
1
  .88: عبري مصلح، املرجع السابق، ص 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

300 

لفت نظر احلكومة إىل مواطن التعارض و التكرار يف اللوائح و القوانني و التنسيق بينها، فقد تعهد مهمة حتديد  - 

، و حيضرنا يف هذا املقام مثال يتعلق باإلحتاد الوطين 1القوانني املتعارضة و ترتيبها حسب أولويتها الحتادات العمال

قاعدة قانونية تشمل على قوانني متداخلة   92250لرواد األعمال يف اإلكوادور الذي لفت انتباه احلكومة إىل وجود 

نية و غري واضحة و متناقضة يرتك الفصل يف تفسريها و تنفيذها لتقدير موظفي احلكومة، و أوصى بتشكيل جلنة قانو 

أعضاء لتقنني و توفيق القوانني و صياغة القرار التنفيذي باستبعاد تلك املتداخلة و املتعارضة و املكررة،       07من 

؛ كذلك مثال آخر كان يف كولومبيا سبق اإلشارة إليه 2قانونا  1310و بالفعل مت إنشاء هذه اللجنة و مت إستبعاد 

  .توصيات مت تضمينها يف قانون كولومبيا للمشرتياتحني قدمت مؤسسات القطاع اخلاص للحكومة 

  .من أجل نشر املعلومات حول قضايا الفساد على احلكومة الضغط - 

  .كشف إنتهاكات املسؤولني و تعريض مستقبلهم السياسي للخطر  - 

لحة محاية األفراد و اجلماعات ضد السلوك احلكومي و نفوذ احلكومة و محاية الفئات املهمشة و تعزيز مص - 

  .3احملكومني

  .مكافحة الفساد داخل مؤسسات ا�تمع املدين من خالل تنظيم سري عملها و تكوينها - 

و احلد من الفساد الذي يشوه العملية االقتصادية،  مساعدة القطاع اخلاص على حتقيق النجاح يف إصالح السوق - 

  :4ا يليو هو الدور الذي تلعبه مجعيات األعمال نظرا لقدر�ا على حتقيق م

 ،مطالبة احلكومات بتوقيع و تنفيذ اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي و التنمية بشأن مكافحة الفساد -

 ،تزويد احلكومة و وسائل اإلعالم و عموم اجلمهور باملعلومات املتعلقة بتأثري الفساد على ا�تمع ككل -

 ،مراقبة حترك احلكومة حنو حتقيق العدالة و الشفافية -

  .املستمر لتحقيق املزيد من إصالح القطاع اخلاصتقدمي الدعم  -

و من األمثلة الواردة بشأن دور مجعيات األعمال هذا جند اجلمعية الوطنية ملبادرات األعمال يف اإلكوادور اليت   

ه وضعت برناجما للبحوث و كسب التأييد يهدف إىل القضاء على بعض األسباب الرئيسية للفساد و ركزت خالل

و يف مثال آخر جند  على إدخال إصالحات من شأ�ا تغيري اجتاهات الشركات و وضع أسس للممارسات النظيفة؛

يهدف إىل القضاء على  "األيدي النظيفة"مركز التنمية االقتصادية جبمهورية السلوفاك الذي ينفذ برناجما يسمى 

النشاط الرئيسي للربنامج يف الندوات و كسب التأييد الفساد يف مجهورية السلوفاك و يف القطاع اخلاص حيث يتمثل 

  .5كثريا من توصياته يف جمال املشرتيات و املزادات العلنية و الرتاخيص ت احلكومة نو البحوث، و قد تب
                                                           

1
  .07: بوريس ملينكوف، املرجع السابق، ص 
2
  .08: نفس املرجع، ص 

3
Endowment of the United States Institute of Peace, A study guide series on peace and conflict For Independent 

Learners and Classroom Instructors :Governance, corruption, and conflict, United States Institute of Peace, 
Washington, 2010, p :12. 

4
  .527-526: صاملرجع السابق، ص  عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري، 
5
  .529-528: نفس املرجع، ص ص 
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، و دراسة التشريعات و اللوائح �دف لضوء من خالهلا على ظاهرة الفسادإعداد الدراسات و البحوث اليت تسلط ا- 

  .1حتديثها تطويرها و

  :ما يلي على التأكيد املهم من ا�تمع يف وفّعاالً  مسموعاً  األهلية املنظمات دور يكون أن أجل من و

  ،2، حيث ال ميكن ملنظمات ا�تمع املدين أن تكافح الفساد و هي تعاين منهالفساد مكافحة يف القدوة تقدمي - 

 من متكينها و استمرارها، و جناحها لضمان األهلية املنظمات حتتاج، حيث للنزاهة وطنية و إقليمية شبكات بناء - 

       آليات وضع و الفساد، حماربة جمال يف تعمل دولية، و إقليمية و وطنية شبكات بناء إىل تقويتها و عملها، أداء

 :خالل من ذلك عمل ميكنها و بينها، اخلربات و للمعلومات املنتظم التبادل تكفل أطر و

 يف بينها التنسيق و الفساد حماربة جمال يف لةمالعا للمنظمات بيانات قاعدة إنشاء و للمعلومات، بنك إنشاء"- 

 .الناجحة التجارب و اخلربات املعلومات و تبادل

 تنفيذ و نشاطها ملمارسة إليها حتتاج بيانات أو معلومات أية على تلقائي�ا احلصول يف اإلنرتنت شبكة من اإلفادة- 

 3."براجمها

أصبح دور مؤسسات ا�تمع املدين يف ظل جمتمع املعلومات و االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات يف  لقد

العمل احلكومي أكثر فعالية نظرا ملا توفره هذه التكنولوجيا من وسائل تواصل تسمح ملثل هذه املؤسسات أن تنشط 

فشبكات التواصل اإلجتماعي فتحت الباب على  ،بلأكثر و أن تصل ألكرب شرحية من ا�تمع مل تصل إليها من ق

  .مصراعيه أمام مؤسسات ا�تمع املدين لتنقل نشاطها التوعوي إىل هذا العامل اإللكرتوين الذي له رواد كثر

لمشاركة يف العمل السياسي و صنع لكما فتح نظام احلكومة اإللكرتونية جماال واسعا أمام هذه املؤسسات   

و منحها فرصة تبليغ آرائها و أفكارها  فتح باب مشاركتها إلكرتونيا يف اجتماعات ا�الس املنتخبة القرارات من خالل

  .ألعلى هرم السلطة

  آليات الترغيب في مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب اإلجتماعي :الفرع الثاني

و ترهيب  أن يكون هناك ردعإن الردع و الرتهيب ال بد أن يقرتن دائما بالرتغيب حىت يكون فعاال فال ميكن 

،        ال ميكن أن يكون الرتغيب لوحده بل جيب أن يتماشيا معا حىت حيققا النتائج املطلوبةللحد من الفساد لوحده و 

توعوية و تثقيفية حىت يكون وعي املواطنني بضرورة مكافحة الفساد من أهم العوامل   و اآلليات الرتغيبية إما أن تكون

؛ و إما  أن تكون تشجيعية عن طريق )الفرع األول(ة يف للسلوكيات الفاسدة و ترغيبهم يف مكافحتها نبذهم املسامه

  ).الفرع الثاين(ة الشهود و اخلرباء و املبلغني توفري محاي

                                                           
1
  .479 :صاملرجع السابق،  عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري، 
2
  .487:صنفس املرجع،  
3
  .88: ، املرجع السابق، صعبري مصلح 
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  اآلليات التوعوية و التثقيفية -أوال

 فحة و وقاية يف ذات الوقت ، فهي آليات مكاأهم آليات مكافحة الفساد اآلليات التوعوية و التثقيفيةتعترب 

ا تكون آلية مكافحة حني يكون املواطنون أو ضحايا الفساد واعني بأمهية مكافحة و التبليغ عن جرائم حيث إ�

وقاية حينما يكون املواطنون واعني و غري قابلني  كما تكون آلية  ،الفساد عند اكتشافها أو عندما يكونون ضحاياها

اآلليات و تتميز  ،نابذين للتصرفات الفاسدة فحينها ال يكون للفساد مأوى يرتعرع فيهللسقوط ضحايا للفساد و 

، عند تطبيقها بطول مدة ظهور نتائجها فقد ال تظهر هذه  النتائج إال بعد مضي عقود من الزمن التوعوية و التثقيفية

اليت تدخل ضمن إسرتاتيجية مكافحة  يفيةات التوعوية و التثقاآللي تلفمت استغالل التكنولوجيات احلديثة يف خمو قد 

  .الفساد

  :فهي متنوعة و نذكر منها ما يلي اآلليات التوعوية و التثقيفيةأما الوسائل  اليت تتحقق �ا  

يف تربية و تعليم أجيال اليوم من  املساجد و دور الثقافة دورا هاما، تلعب مؤسسات التعليم :التعليم و التثقيف - 

ليكونوا موظفني ناجحني يف الغد، حبيث تعدى دورها بناء املعارف بل توسع ليشمل غرس القيم خالل براجمها 

، التعرف على األشكال حلس باملسؤولية، الصدق و األمانة، االنزاهة، املساواة، العدالة: تها فيهم مثلاحلميدة و تنمي

              هي تعمل على تنشئة أجيال مناهضة للفسادف، املختلفة للسلوكيات الفاسدة و كيفية حماربتها على كافة األصعدة

املثال الذي ميكن اإلستعانة به يف هذا املقام هو دولة اليابان  و ،و واعية و حترتم القوانني و تلتزم بأخالقيات العمل

إلنضباط و احرتام ىل تكوين أجيال تساهم يف بناء و �ضة اليابان قائمة على اإاليت عمدت بعد احلرب العاملية الثانية 

القانون و اإللتزام بأخالقيات العمل، و كان ذلك عن طريق إدراج مادة الرتبية األخالقية ضمن خمتلف برامج األطوار 

التعليمية حيث تدرس نظريا و عمليا فوصلت اليابان إىل ما هي عليه اليوم و حققت ما تصبو إليه حبيث أصبح 

  .التفاين يف العملشعبها يضرب به املثل يف اإلنضباط و 

و يف ذات السياق نشري إىل أن مؤسسات ا�تمع املدين تلعب دورا أساسيا يف خلق ثقافة مناهضة للفساد    

و معززة لقيم النزاهة بني كافة شرائح ا�تمع باستغالل كافة الوسائل و الفعاليات املمكنة و باستخدام لغة سهلة قادرة 

املواطن البسيط و قادرة على حتفيزه من أجل القيام بدوره يف مكافحة الفساد، و أن على الوصول إىل وعي و عقلية 

  .1ال يتم الرتكيز فقط على الطبقة املثقفة و القادرة على التحليل و النقاش يف صاالت مغلقة بعيدا عن املواطن العادي

لوجيا يف هذا ا�ال عن ظهور كان للتعليم النصيب األوفر من التكنولوجيا حيث أسفر استخدام التكنو و قد  

و التعليمية عرب  مي الربامج التدريبيةقدت: "يقصد بهمفهوم جديد يتعلق بالتعليم اإللكرتوين أو التعليم عن بعد  الذي 

                                                           
1
  .474 :املرجع السابق، ص، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري 
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كما ،1"ن و بإعتماد مبدأ التعليم الذايتبأسلوب متزام اإلنرتنتوسائط إلكرتونية متنوعة تشمل األقراص و شبكة 

و بوابات  طريقة للتعليم بإستخدام آليات اإلتصال احلديثة كاحلاسب و الشبكات و الوسائط املتعددة: "هأنيعرف ب

         و بصورة متكن من إدارة العملية التعليمية  من أجل إيصال املعلومات للمتعلمني بأسرع وقت و أقل تكلفة اإلنرتنت

  .2"نيملو تقييم أداء املتع قياسو ضبطها و 

 و نظرا ،تعليم العايلال إىلم التعليم اإللكرتوين مجيع مستويات التعليم بدءا من التعليم اإلبتدائي و يشمل مفهو 

 ،اإللكرتونيةو اجلامعة  اإللكرتونيةافق ظهور هذا املفهوم ظهور مفهوم املدرسة ر هلذا اإلختالف يف مستويات التعليم 

-ويثانرياض األطفال حىت الصف الثالث ال–من مرحلة  ة اليت تقدم للتالميذاملدرس" :أ�اإذ تعرف األوىل على 

ري و غ ،و اللوح اإللكرتوين و مؤمترات الفيديو) الشات(ا�ا املتزامنة كالتخاطب بكل تقني اإلنرتنتعلى  اتعليما معتمد

ديات تاملنو جمموعات األخبار و القوائم أو  ،فحات الويب و بروتوكول نقل امللفو ص ،املتزامنة كالربيد اإللكرتوين

و بأية ، و يف أي وقت مكانحيصل عليه من أي  أنيتم توزيع التعليم حبيث ميكن للطالب  أنو  ،الربيدية و غريها

  .3"و بأية سرعة ،طريقة

مؤسسة أكادميية تلتزم بعرض التعليم عرب منوذج تعليمي : "فيقصد به اإللكرتونيةأي اجلامعة  الثاينأما املفهوم 

عن بعد اإلتصاالت و  تكنولوجيا املعلومات مبتكرة للمتعلمني يف مواقع إقامتهم و تعتمد على الشبكاتمعتمد على 

  .4"فرتاضي متكاملابيئة حرم جامعي  إنشاءيف 

عديد املزايا و اإلجيابيات اليت سامهت يف بلوغ خمتلف األهداف املرجوة منه يف  اإللكرتوينلقد كانت للتعليم 

  .مكافحته الوقاية من الفساد و

  .5بشأن التعريف بظاهرة الفساد و سبل الوقاية منها و مكافحتها :تنظيم األيام التوعوية و امللتقيات - 

  6...استخدام قصص األطفال، الرسوم الكاريكاتورية، املسابقات و اجلوائز لكتابة قصص عن كيفية حماربة الفساد - 

هلا دور كبري يف ترسيخ األفكار املتعلقة مبكافحة الفساد فهي ختاطب عقول الناس يف قالب ترفيهي  :عروض املسرح - 

حيث ميكن استخدام املسرحيات لتمثيل و جتسيد إجراءات كشف جرائم الفساد و معرفة مظاهره و إجراءات التبليغ 

وض املسرح ميكنها املسامهة يف حشد املواقف فعر  ،و غريها حبيث يستوعبها املواطنون على اختالف مستويا�م العلمية

و من أبرز األمثلة على دور عروض املسرح يف تغيري الذهنيات  ؛و التفاف املواطنني حول إسرتاتيجية مكافحة الفساد

                                                           
1

 ،2009، 19العدد  ،اإلقتصاديةية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم اإلقتصاد، جملة كلية بغداد للعلوم حتليليةدراسة : ليديفياض عبد اهللا علي و آخرون، التعليم اإللكرتوين و التعليم التق 

  .03: ص العراق، 
2
  .69: ، ص2012األردن، -  عمانللنشر و التوزيع،  الثقافةدار ، 2ط، )رؤية تربوية(يف التعليم  اإلنرتنتو دور  اإللكرتونية، املدرسة حممد عبد الكرمي املالح 
3
  .45: املرجع، ص نفس 
4

ية و التسيري، جامعة حممد اإلقتصاد، كلية العلوم ، جملة أحباث إقتصادية و إدارية)التجربة املاليزية(عبد الكرمي اخلناق، املتطلبات التعليمية و التنظيمية الستحداث اجلامعة اإلفرتاضية سناء 

  .31: ص اجلزائر، -بسكرة ،2008ن اجو  ،03خيضر، العدد 
5
  .87: املرجع السابق، ص عبد الكرمي اخلناق،  سناء 
6
  .166: نفس املرجع، ص 
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و حشد املواقف تلك العروض املسرحية اليت كانت تعرض إبان الثورة اجلزائرية إليصال رسائل للجمهور حلشد 

تأييدهم للثورة و توعيتهم بضرورة  احلصول على اإلستقالل، و قد كان هلذه العروض األثر البالغ  مواقفهم و كسب

رغم أنه  به  يف ذلك؛ كما تلعب األفالم سواء السينمائية أو الكرتونية نفس الدور و املثال الذي ميكننا تعزيز الرأي

دا لنشر أفكارها و اليت تستعمل األفالم بأنواعها يف ليس له عالقة مبوضوعنا هو احلركة املاسونية اليت مل تدخر جه

  .نشر و ترسيخ أفكارها و مبادئها حبيث تستهدف كل فئات ا�تمع

بالتايل جيب  أي الرتكيز على تربية األطفال على الفضيلة و النزاهة ألن طفل اليوم هو موظف املستقبل و: الرتبية- 

و لعلنا يف هذا املقام سنربز دور الرتبية يف   ،بعدها املدرسة و املسجدعلى األسرة أن تؤدي دورها يف هذا ا�ال و 

مكافحة الفساد من خالل أمثلة تارخيية لدورها يف تغيري الذهنيات السائدة عرب مر التاريخ، و حيضرنا يف ذلك بدايات 

مية و ينميهم طيلة فرتة سلم يريب أصحابه على القيم اإلسال انتشار اإلسالم حني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و

دعوته سواء يف مرحلتها السرية أو العلنية حىت ترسخت هذه القيم يف نفوس املسلمني و أصبحت مسات لصيقة �م؛  

و مبادئها الفاسدة يف  كذلك جند مثاال آخر يتجسد يف احلركة الصهيونية اليت اعتمدت على الرتبية يف ترسيخ قيمها

ة دامت عقودا من الزمن ليعيش اليهود حاليا أزهى فرتات تارخيهم أين حققت هذه احلركة ا�تمع اليهودي لفرتة طويل

  .أغلب أهدافها  اليت تضمنتها بروتوكوالت حكماء صهيون

و يف جمال الرتبية هذا و يف إطار استغالل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف مكافحة الفساد مت استغالل 

ف لتمرير رسائل تربوية و مواعظ و برامج تربوية لفائدة كل شرائح ا�تمع على اختالشبكات التواصل اإلجتماعي 

  .مستويا�م الثقافية و العلمية

تعترب ورشات العمل وسائل جد مفيد يف حماولة تغيري املواقف و تعزيز العمل و خاصة ورشات العمل  :ورش العمل - 

مبا يف ذلك قضايا الفساد اليت حتتاج إىل  1اليت تستخدم النهج التشاركي لتحديد القضايا و وضع خطط العمل

  : 2ورشات العمل منهامشاركة اجلميع لتحليلها و دراسة سبل مكافحته، و هناك جمموعة متنوعة من 

   ،جتمع مشاركني رفيعي املستوى من احلكومة و ا�تمع املدين: ورشات عمل حول النزاهة على املستوى الوطين -     

  ،ورشات عمل حملية تضم السياسيني احملليني و القادة اإلجتماعيني -     

  ،ورشات عمل تستهدف إدراة أو وكالة معينة -     

  بالفساد حمليا و إقليميا و دوليا و وضعها يف  إعداد الدراسات و البحوث العلمية، و جتميع املعلومات املتعلقة  -     

  

                                                           
1
Bruce.M.bailey, op.cit, p :39. 

2Bruce.M.bailey, Ibid, p :39.  
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  .1متناول اجلمهور احمللي

و التأثري  يا الفساد و تشكيل الرأي العامتلعب وسائل اإلعالم املختلفة دورا متميزا يف طرح قضا: وسائل اإلعالم - 

  : ، و يكون ذلك عن طريق2يف كافة ا�االت *بالبناء املعريف و اإلدراكي و السلوكي للمواطنعليه و اإلرتقاء 

  ،التوعية و التثقيف و تصحيح املمارسات اخلاطئة- 

   ،تقدمي احللول ملشاكل ا�تمع - 

   ،3كشف املفسدين لتقدميهم إىل العدالة  - 

 اليت تسعى األجهزة املعنية مبكافحة الفساد إليصاهلا إىل أكرب عدد من املواطنني و املعلومات إيصال الوسائل- 

                 ،و بسرعة و سهولة

تطبيق برامج التوعية اليت تعدها أجهزة  ،اإلعالن و التنديد جبرائم الفساد ،نشر تقارير األجهزة الرقابية - 

  .4مكافحة الفساد

، 5وسائل الرقابة الشعبية على السلطة السياسية احلاكمة و جهازها اإلداريو تعد وسائل اإلعالم من أبرز 

  :ألداء دورها هذا وجب توافر عدة شروط منهالكن 

  ،فيةتوافر مستوى من الشفا- 

   ،6، هونغ كونغ و سنغافورةياسية مثلما فعلت كل من بريطانيااستقالل وسائل اإلعالم عن السلطة الس - 

  ،ن تكون مكفولة دستوريا و قانونياجيب أ عبري اليتضمان حرية الرأي و الت- 

   ضمان استعمال اإلعالم بطريقة مناسبة ال تأيت بنتائج عكسية مدمرة ، مبا جيعل املواطنني ال يثقون بالقطاع  - 

  العام  و موظفيه، فيتوجب فضح الفساد و تقييم عمل املؤسسات و اإلشارة إىل عمليات الفساد  فيها، دون 

  جمرد  التهمة، أو لغرض تصفيات سياسية و من أجل  كسب  ود           بأمساء  املوظفني و فضحهم علىالتعريض 

                                                           
1
  .87: عبري مصلح، املرجع السابق، ص 
  :ذلك أن مستويات الوعي لدى األفراد تشمل ثالث جوانب أساسية هي* 

  ت و تقاليد نزيهة؛و هو ما يعرف باملستوى النظري املستوحى من األفكار و األيديولوجيات و املعارف اليت يتضمنها الوعي من قيم ثقافية و اجتماعية و عادا: اجلانب  املعريف -

الشخصية بقضايا ا�تمع، و يتعلق هذا املستوى بالقيم و اإلجتاهات اليت تتضمن هو املستوى الذي يستشعر فيه األفراد مبختلف املشاعر املدعمة للثقافة و املعرفة : اجلانب  اإلدراكي -

  النقد و التحليل لقيم ا�تمع املختلفة؛

القيام بدوره الفاعل املنسجم  و هو سلوك الفرد باإلجتاه املرغوب  به و الذي سبق و أن حدده اجلانب  اإلدراكي، و يكون الفرد يف هذا املستوى قادرا على املشاركة و: اجلانب  السلوكي -

ملزيد من التفصيل أنظر حسام سعدي احلميلي، اإلعالم و ظاهرة الفساد .  مع البناء الثقايف لشخصيته املكتسبة يف بعض جوانبها من الرسائل اإلعالمية املستقاة من تعرضه لوسائل اإلعالم

  .103: ، ص2016ة، ، القاهر 1منظور إجتماعي دراسة معاصرة، دار الكتاب احلديث، ط
2
  .86: عبري مصلح، املرجع السابق، ص 
3
  .86: نفس املرجع، ص 
4
  .78- 77: عبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل، املرجع السابق، ص ص 
5

  .105: حسام سعدي احلميلي، املرجع السابق، ص  
6

  .13: أمين أمحد حممدـ، املرجع السابق، ص  
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  ،1بعض  الفرقاء من السياسيني

  ذلك  الفساد و التحري عنها و تكريس  لإلعالميني يف كشف قضايا  احلق  اإلعالم و إعطاء ضمان حرية - 

  ضمن قانون اإلعالم، و منح وسائل اإلعالم حرية يف مناقشة أي موضوع حول الفساد أو الشفافية  و التعامل 

  .مع احللول املختلفة عربها و دون قيود

فبالنسبة  ،توعوي و الثاين رقايب و يتضح مما سبق أن لوسائل اإلعالم دورين مهمني يف مكافحة الفساد أوهلما

          ة لنشر القيمالرتبوية و الديني التثقيفيةالربامج  للدور التوعوي التثقيفي فإنه ينفذ و جيسد من خالل التقارير و

من خالل كذلك  احلوارات و النقاشات حول قضايا الفساد للتوعية مبخاطره و آثاره السلبية  و ،األخالق احلميدة و

ل التحقيقات الصحفية أما بالنسبة للدور الرقايب فيتجسد من خال ،دور الفرد يف مكافحته على الفردو ا�تمع و إبراز

املنقبني عن احلقيقة و مكامن "ذين يتحرون عن قضايا الفساد بـ ، و يف هذا اإلطار يعرف الصحفيون الاإلستقصائية

لذين قادوا محالت صحفية ، و قد أطلق هذا اإلسم ألول مرة على جمموعة الصحفيني ا"Muckrakersالفساد 

1902هامة ضد الفساد عام 
2 .  

هذا و تكمن مهمة الصحافة اإلستقصائية يف البحث خلف الكواليس و بني أروقة املؤسسات عن قضايا 

الفساد و املسؤولني عنها، فهي بذلك تعترب حامية للبيئة و املال العام من فساد املفسدين من جهة، و حامية 

و سوف نلخص دور وسائل اإلعالم يف  ؛خالل تفعيل مبدأ املساءلة و الرقابة الشعبية من جهة أخرىللدميقراطية من 

  .مكافحة الفساد من خالل الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .513 :املرجع السابق، ص، ريعصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلدا 
2

  .117: حسام سعدي احلميلي، املرجع السابق، ص  
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  دور وسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد): 03(لشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثة: املصدر

  :1و يرى جانب من الفقه بأن هذا الدور املوكل لوسائل اإلعالم تقف أمامه عدة عوائق منها

غياب التشريعات اليت تنظم العمل الصحفي و باألخص فيما يتعلق حبماية الصحفيني، حرية اإلنتقاد البناء،       - "

  ،و طرق احلصول على املعلومات من دوائر الدولة

الصحفيني يف عملية رصد  مشروعية اخلوض يف املشكالت السياسية و االجتماعية، مقرتنة مبهارة و تأهيل - 

  ،عها و صياغتها برسالة اتصالية ميكن أن تثري الرأي العام و بالتايل احلكومةاملوضوعات و مج

  ،اإلعالميأي اإلميان جبدوى الكشف أو العرض : الثقافة اإلعالمية - 

  ،عدم اكرتاث اجلمهور املستهدف - 

  ،ل املفسدينعدم التنسيق بني املراجع الرمسية و أجهزة اإلعالم و يكون ذلك متعمدا يف غالب األحيان من قب - 

  ،عدم التنسيق بني أجهزة اإلعالم - 

  ."سوء اختيار نوعية وسائل اإلعالم - 

                                                           
1
  .514، 513، 509 :صص  املرجع السابق، ، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري 

  )برامج –تقارير  –حتقيقات ( وسائل اإلعالم املختلفة 

 )حتقيقات إستقصائية –تقارير ( دور رقايب  ..)، تقارير، حوارات،برامج (دور توعوي تثقيفي 

غرس القيم  + توعية اجلمهور بقضايا الفساد 

 و األخالق احلميدة

لفت انتباه احلكومة إىل مكامن الفساد 

 خاصة على املستوى احمللي

 )محاية املال العام و ا�تمع و الدميقراطية ( دعم اإلصالحات و احلد من الفساد 
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          و نشري إىل أن وسائل اإلعالم قد أصبحت أقرب ما يكون من املواطن باستغالهلا لتطبيقات اهلواتف النقالة 

 إعالم اإلنرتنت ذلك يف إطار ما يعرف باإلعالم البديل أو و  و شبكات التواصل اإلجتماعي و كل خدمات اإلنرتنت

و بفضل هذه الوسيلة اإلعالمية أصبحت قوى فقرية ماليا، و لكنها فاعلة اجتماعيا و ناشطة يف الشأن حيث إنه 

  .1العام، أن تصل إىل مئات اآلالف من القراء و طرح مواقفها بسهولة و يسر

  :قضايا الفساد جيب أن تشمل اجلوانب التالية، فإن التوعية بشأن عالوة على ذلك

  .و أساليب ارتكابه و طرق مكافحته التوعية مبخاطر الفساد - 

  :تعزيز مبادئ - 

 واجب املسؤولني املعنيني أو املنتخبني يف تقدمي: "و تعرف املساءلة بأ�ا؛ تعد من أهم وسائل الرقابة :املساءلة- 1

        املواطنني يف احلصول على املعلومات الالزمة عن أعمال اإلدارات العامة ، و حقتقارير دورية عن نتائج أعماهلم

و ال  املساءلة ليست حتقيقا يةعمل نإذ ؛2"قيم الدميقراطية و مدى قانونيتهاو ذلك للتأكد من إتفاق أعماهلم مع ال

       هي عملية حتققفكمة و إمنا هي وقوف على إجيابيات و سلبيات عمل املسؤولني و الصعوبات اليت يواجهو�ا ا حم

  .تأكدأو 

  :خالل املساءلة يكون من يةعمل و تفعيل

 ،حتسني وسائل الكشف املتمثلة يف الرقابة و الشفافية -

 ،ات القيادية لإلدارةتنمية املهار تشجيع التنظيم الذايت من خالل وضع مدونات قواعد السلوك و  -

و تعزيز  ،و إداريةو هذا يتطلب وضع قوانني و أنظمة جنائية  ،فعالية العقوبات املفروضة ضد أعمال الفساد -

  . 3و زيادة مسؤولية الناخبني  العملية القضائية

  :4كيون إىل حتقيق عدة أهداف هي أ كما �دف املساءلة حسب بيرت

دام أو منع إساءة إستخدام لضمان حسن اإلستخ، األداء فهي إحدى آليات ضبط: الرقابة و التحكم -

 ،السلطة

اعاة أولويات يف من قبل املمارسني للسلطة العامة يف جمال اخلدمة العامة، و مر : ضمان اإللتزام بالقانون -

 ،إستغالل املصادر

ب نالعاملني للبحث و جت ، و خلق إستعداد مسبق بنيو ذلك خبفض سلبيته: ستمر لألداءالتحسني امل -

  .األخطاء

                                                           
1
  .507 :املرجع السابق،  ص، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري 
2
  .10: بابكر عبد اهللا الشيخ، املرجع السابق، ص  

3
Bruce.M.Beily ,op.cit,  p : 20 . 

4
  . 42.43: ، ص بن سليمان داود، املرجع السابقتغريد داود  
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   ضغوط الزمالء، مجاعات الضغط، اإلعالم، املواطنون، ، الربملان: هيفأما اجلهات املسامهة يف حتقيق املساءلة 

ية، ، األخالقيات املهناإلعالمي، الثقافة التنظيمية د، النقإستطالعات الرأي: و ذلك عن طريق عدة وسائل أمهها

  . ، عمليات مراجعة األداءاملعارضة، اإلجتماعات العامةالقوانني، 

من خالل ما سبق يتضح دور املساءلة يف عملية الرقابة فهي تعد أهم وسائل الرقابة كو�ا تسمح بتحديد 

املسؤولية و وضوحها من خالل الوقوف على إجيابيات وسلبيات أعمال املسؤولني و أوجه تقصريهم عن طريق ما 

  .ارير، مما يؤدي إىل حماسبتهمعرضونه من تقي

خضوع األشخاص الذين يتولون :"أن هناك من عرفها بأ�ا من بني التعريفات اليت حتدد معناها جند: احملاسبة - 2

ناصب العليا مثل املمناصب عامة للمحاسبة عن أعماهلم نتيجة للفحص و املساءلة من قبل املسؤولني عنهم يف 

و تعترب احملاسبة حتصيال حاصال لعملية املساءلة فهي املآل الذي تؤول إليه نتيجة ، 1"يف مراتبهم وزراء و من همال

  :  2ب هيجوان ثالثحملاسبة او متس ؛ ملساءلة عند ثبوت خمالفة املسائلا

، و يف حال انون يف أعماهلم اليت يقومون �ا مع بنود القنيمطابقة تصرفات املوظفأي : املتابعة القانونية -

 ؛ون لدى اجلهات القضائيةنخمالفتهم هلا حياسبون وفق ما ينص عليه القاثبوت 

بأحكام و قواعد اإلدارة  أي الفحص و املتابعة و التقومي املستمر ملدى إلتزام املوظفني: املتابعة اإلدارية  -

 ،وظيفي، و يكون هذا التقومي من قبل املوظفني األعلى درجة يف سلم اهلرم الالسليمة

 أي مقارنة أعمال املوظف مع القيم األخالقية الواجب اإللتزام �ا مثل األمانة، اإلخالص: األخالقيةاملتابعة  -

  . ...ل، العدالة يف املعاملة، الصدق،لعماو التفاين يف 

        إستجابة احلكومة حلقوق املواطنني و غريهم لإلطالع على املعلومات املتعلقة بأداءها "و تعين: الشفافية - 3

، و تتحفظ فقط على املعلومات لعام أو اليت متس حياة املواطننيبالشأن ا تلك املتعلقة القرارات خاصة يفية إختاذك  و

  . 3"التحقيقات يف اجلرائمباليت متس باألمن القومي أو اليت هلا عالقة 

 عن سؤولنيلة امل، إذ أن توافر املعلومات احلكومية يسمح مبساءشفافية أساسا للمساءلة و الرقابةتعترب ال

ية اليت تتمتع �ا الشفافية و جتسيدها يف أرض الواقع البد من توافر عديد املتطلبات اليت مه، و لتحقيق األأعماهلم

  :4نذكر منها 

 ،ح له صالحية إتاحة و إدارة املعلومات يف كل قطاع حكومينإنشاء جهاز مفوض للشفافية و املعلومات مت -

 ،ا�تمع املديناإلعالم و منظمات حرية  -

                                                           
 
1

  . 61: ، ص عبري مصلح، املرجع السابق
2
  . 61:  ص، املرجع نفس 
3
  . 10: ، ص املرجع السابق، خالد شعراوي 
4
  .35، 34، 21 :ص  ص، املرجع نفس 
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 ،ل حنو تطبيق احلكومة اإللكرتونيةالتحو  -

   املعلومات  الوصول إليها يف أي وقت و جمانية احلصول على البيانات و  ةتسهيل تدفق املعلومات و سهول -

 ،السجالت و الوثائق و

 ،ااطنني و ظروفهم اخلاصة و حتيينهإنتاج املعلومات و الوثائق بشكل يتالءم مع إحتياجات املو  -

   نصوصها الغامضة و توضيحها و تطويرها بشكل مستمر و معاجلةمراجعة األنظمة و القوانني و اإلجراءات  -

 ،اطنني و املوظفني و القطاع اخلاصو إصدار قوانني تتعلق حرية املعلومات و إعالمها للمو 

املتعلقة بأعماهلم بيانات تأمني حرية املوظفني مبا فيهم املسؤولني يف النشر و اإلفصاح عن املعلومات و ال -

 ،العامة

 ،على طلبات احلصول على املعلومات اإلستجابة الفورية أو وضع مواعيد قصرية و حمددة للرد -

 ،د نظام قضائي مستقل للنظر يف ذلكو رفع الشكاوى و إجياالتظلم إتاحة إمكانية  -

 ،عان لنظام الشفافيةذتقرير عقوبات رادعة ضد حاالت عدم اإل -

تقارير دوري فعال عن تطبيق حرية املعلومات و الشفافية و توفري البحوث و الدراسات الصادرة  إجياد نظام -

 ،حياة املواطنني بشكل مباشر عن املؤسسات احلكومية و اليت متس

ال طبيعة و نتائج نشر الوعي لدى املوظفني و املواطنني على حد سواء و تعريفهم حبقوقهم و واجبا�م يف جم -

 ،يف تقييم وضع القرارات احلكومية تلف مناحي احلياة و دورهمخمالشفافية يف 

تطوير شبكة املعلومات داخل املؤسسة نفسها و بني الدوائر و املؤسسات احلكومية و التنسيق بينها و توفري  -

 . الضرورية ما أمكنغريجراءات اإلاألدلة اإلرشادية عن إجراءات العمل و إختصار 

  :1م جتسيد الشفافية و املتمثلة يف العوائق التاليةأما فالعوائق اليت تقدحر  -

ثقافة السرية اليت ال تنتشر يف احلكومة فقط بل يف ا�تمع أيضا نظرا إلميان املوظفني العموميني بأن  - 

 ،اغريب اعترب الرقابة الشعبية مفهوم، هلذا تنفوذهم السرية تعادل القوة و إعتقادهم بأن الشفافية تقلل من

ال تعرف  االعامة غالب ة و رداءة النظم اإلدارية للسجالت أي أن الكياناتيالقدرات املؤسس حمدودية - 

يف هذه احلالة تقل قدرا�ا على إدارة طلبات احلصول  ، و)يف حال وجدت(هي املعلومات املوجودة  ما

 ،على املعلومات

 ،املوارد و تنافس األولويات حش - 

 ،انفتاحا و أقل فساداو عدم قدرته على املطالبة حبكومة أكثر  القدرات احملدودة للمجتمع املدين - 

جمال  عدم إدراكهم ألمهيتها و حبقهم يف الوصول إىل املعلومات وإخنفاض وعي املواطنني  - 

  ..؛إستخدامها

                                                           
1
  .4، 3: ص ، ص12/2001ال بارتنرز و أسوسيتس، ب، جلو أفضل املمارسات، خربات دولية و حكومات منفتحة و تتسم بالشفافية ، حنوزامسر ريبكا 
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من  19، املادة 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  19املادة (لكن رغم أن خمتلف املواثيق الدولية 

، التقرير السنوي للجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة 1966العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية لعام 

و احلصول على  قد كرست حق الشفافية )2000، تقرير األمم املتحدة حلرية الرأي و التعبري لعام 1989لعام 

       رية املعلومات حبدول بذلك إال أن التشريعات الوطنية املتعلقة املعلومات جبميع أنواعها و حرية طلبها و ألزمت ال

من و  ،علومات املسموح و املمنوع نشرهاو حرية حق احلصول عليها قد تباينت حول توسيع و تضييق جمال امل

  :املعلومات املسموح بنشرها جند

 ؛تاميةو األهداف واحلسابات اخل معلومات إدارية حول آلية عمل اجلهة صاحبة املعلومات تتضمن التكاليف -

 ؛1للجهة اإلجراءات اليت يستطيع األفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة املشاريع اخلاصة باجلهة و -

علومات متعلقة سعار الصرف، م، ألسوقأسعار ا ،ة و مالية كمعلومات حول البورصاتمعلومات إقتصادي -

للوائح و اإلجراءات املتعلقة القوانني و ا ،و خمتلف قضايا املالية العامةئب الضرا ،النفقات ،بامليزانية العامة

 .و الدراسات املتعلقة �ذا ا�ال، و نشر التقارير و البحوث �ا

  .حلكوميةأي معلومات أخرى �م كل املستفيدين من اخلدمات ا -

ولية و املراسالت الد اإلتصاالت  ،ملعلومات املتعلقة باألمن القوميا": 2أما املعلومات اليت مينع نشرها فهي

املعلومات اليت  ،نبية مت اإلتفاق على إبقاءها سراأي معلومة ختص دولة أو منظمة أج ،ذات الصلة بالشؤون الدفاعية

  ."ص القوانني على عدم اإلفصاح عنهااملعلومات اليت تن ،املعلومات الشخصية ،شأ�ا التأثري على سري املفاوضاتمن 

خمتلف اجلهات  املواطنني و إطالع حيث إن  شري إىل أن الشفافية ترتبط باملساءلة من ن ذكره قفضال عما سب

       ذات العالقة على املعلومات احلكومية و وعيهم بدورهم يف تقييم و توجيه مسار العمل احلكومي يسمح مبساءلة 

تقطع الطريق أمام أهواء موظفي حيث إ�ا  ، كما ترتبط أيضا بالنزاهة منحماسبة موظفي احلكومة عن أعماهلمو 

و ال يف  ميو السرية يف العمل احلكو للتعتيم و موظفي األجهزة الرقابية ألن تطبيق الشفافية ال يدع جماال  ةاحلكوم

        ، ب غياب النزاهة يف العمل احلكوميأن غياب الشفافية هو أحد أهم أسبا عالوة على، عمل األجهزة الرقابية

  :يق الفاعلية املنشودة من تطبيق الشفافية البد منو لتحق

، ، املسؤولني عن القرارات و املشاركني يف التنفيذ، كيفية تنفيذ املهاماتالقرار  و إتاحة و نشر املعلومات عن األداء - 

املستقبلية ، التوقعات امليزانيات و املوارد، املشاريع، العقود، نتائج األعمال و السياسات ،التشريعات، األنظمة ،املعايري

  ..،و غريها من املعلومات

                                                           
 
1

  . 66: ، ص منظمة برملانيون عرب ضد الفساد، املرجع السابق
2
  . 63،67: صص  ،املرجع نفس 
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، كما أنه جيب أن تكون املعلومات املنشودة حمدثة علومات بسرعة و يف الوقت املناسبتسهيل الوصول إىل هذه امل - 

  .1و كذلك دقيقة و حمينة

التعليمية املؤسسات ، وسائل اإلعالم بكل أنواعها: مهة يف حتقيق و دعم الشفافية جندو من الوسائل املسا

  .2..،مؤسسات ا�تمع املدين، اإلجتماعات و اللقاءات الدورية، املؤمترات الصحفية

  .هذا املبدأ سبق اإلشارة إليه ضمن ثنايا هذا املطلب: النزاهة - 4

   ،التوعية القانونية لفئات ا�تمع بالقوانني العقابية - 

  .3اإلجتماعي للفئات اليت هلا قابلية للوقوع يف الفسادتقدمي التأهيل العلمي و الثقايف و  - 

  :و لقياس مدى إدراك املواطنني و وعيهم مبخاطر الفساد تعتمد عدة وسائل منها

  ،اإلستطالعات و املسوحات - 

  ،مدى مشاركة املواطنني يف املشاورات و املؤمترات و احلمالت العامة - 

  .حة للتبليغ عن قضايا الفسادمدى التفاعل عن طريق خطوط اهلاتف املفتو  - 

  :حة الفساد لدى املواطنني من خاللكما تتجسد مظاهر الوعي بضرورة مكاف

املشاركة الشعبية و بناء التحالفات لشن محالت على املستوى احمللي ضد الفساد، و هذه تعد واحدة من أكثر - 

مواطنا  70املراقبة يف الرباغواي املتكونة من  و مثال هذه التحالفات شبكة مجاعات ،الطرق فعالية يف حماربة الفساد

يتبادلون اخلربات يف تقدمي التقارير اجلنائية عن الفساد و توصل املعلومات إىل وسائل اإلعالم عن املسؤولني 

دقيقة واحدة ظالم حلملة " أسابيع يف تركيا كانت محلة  06و على مدى  1997و يف مثال آخر عام  ،4الفاسدين

ضجيج  و مليون مواطن تزامن فيها العمل اجلماهريي بإطفاء األضواء 30و اليت حشدت ما يقارب من " ضوء ثابت

  .5القدور للضغط على احلكومة الختاذ تدابري ملكافحة الفساد املنظم مبا يف ذلك إطالق حتقيقات قضائية

  :6املواطنني للحكومة على تنفيذ السياسات العامة من خاللمساءلة  - 

، يتم من ىل احلصول على مشاركة املستفيديناإلستشارات و املؤمترات غري الرمسية اليت �دف إ -

خالهلا مناقشة السياسات املقرتحة مع اجلماعات املؤثرة و املتأثرة �ذه السياسات، و تكون هذه 

  ،وبةاإلستشارات إما شفوية أو مكت

                                                           
1
  . 16: ، ص خالد الشعراوي، املرجع السابق 

 
2

  . 95: ، ص نفس املرجع
3
  .218: خرية شاوش، املرجع السابق، ص 

4
Endowment of the United States Institute of Peace, op.cit, p : 20-21. 

5 Endowment of the United States Institute of Peace,Ibid,p : 21. 
6
  .54- 53: فارس بن علواش بن بادي السبيعي، املرجع السابق، ص ص 
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  اءمن خرب  ، و تتكون منها احمللية  احلكومية خاصة   اراتتنشأ داخل اإلد  اليت: اإلستشاريةاللجان  -

  ،، دورها إبداء النصائح الفنية و التقنيةأو ممثلي مجاعات مصاحل معينة    

  عامة بسياسة   باحلضور ملناقشة مفتوحة تتعلق  للمواطنني  الرمسي و الذي يسمح العام   اإلستماع -

 ،و ذلك قبيل تبنيها    

  ،العزوف عن اخلدمات املقدمة -

  عن  العامة و اإلمتناع  الوظائف  يف  الفساد  ميارسون  الذين  لألفراد  الشعيب التأييد  احلرمان من  -

كذلك عن طريق تقدمي شكاوى مجاعية من قبل جمموعة من   ،التصويت هلم يف اإلستحقاقات اإلنتخابية 

  .1واطنني خبصوص الفشل العام للحكومة أو رفع إعرتاضات من قبل أفراد معينني بصدد معاملة السلطةامل

          إنشاء وحدة شعبية غري رمسية تتمتع باملصداقية يف العمل لرصد و جتميع و حتليل املعلومات املتعلقة بالفساد - 

  .2و إصدار األنظمة العادلةو املسامهة يف احلمالت اإلعالنية و الندوات و امللتقيات 

مشاركة املواطنني خاصة ذوي اخلربة منهم يف اإلستشارات اليت تقوم �ا هيئات مكافحة الفساد، و هذا النوع من  - 

املشاركة أثبت فعاليته يف هونغ كونغ فيما يتعلق بإغالق التحقيقات حيث أسندت مهمة النظر يف التحقيقات اليت 

مكونة من مواطنني جديرين بالثقة، إذ جيتمع هؤالء مرة يف الشهر ملدة نصف يوم للنظر يف يقرتح إغالقها إىل جلنة 

غالق املقرتح يرفعون توصية احلاالت الواجب إغالقها و ميكنهم أن يستجوبوا ضباط التحقيق و إذا ما اتفقوا على اإل

املزيد من التحقيقات أو إعادة النظر يف أما إذا مل يتفقوا على إغالق حتقيق ما فإ�م ينصحون بوجوب إجراء  ،بذلك

  .3املشورة القانونية و يكون عملهم حماطا بالسرية

هذه  ،رغم ما للتوعية من أمهية و ما هلا من تأثري على ظاهرة الفساد إال أنه جيب أن تكون براجمها فعالة نلك

  :الفعالية ال تتحقق إال من خالل عدة ضمانات و تدابري توافرها و هي كالتايل

         أن تتم وفقا لدراسات و خطط معدة مسبقا يتم فيها حتديد الفئات و املناطق اليت تنتشر فيها جرائم الفساد- 

  ،حتديد التصور العام لظاهرة الفساد و

  ،أن تكون برامج التوعية مستمرة و تستخدم فيها كافة الوسائل املتاحة - 

  ،أن تدار من طرف فنيني و متخصصني - 

  ،4مواثيق شرف حتكم السلوكيات املهنية للصحفيني العاملني يف أجهزة اإلعالمإصدار  - 

  ،اإلهتمام أكثر بالتعليم باعتباره من أقوى األسلحة اإلجتماعية يف مكافحة الفساد - 

                                                           
1
  .53: منظمة برملانيون عرب ضد الفساد، املرجع السابق، ص 
2
  .08: أمين أمحد حممد، املرجع السابق، ص 
3
  .24-23: برتراند دو سبيفيل، املرجع السابق، ص ص 
4
  .53: برملانيون عرب ضد الفساد، املرجع السابق، ص 
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عرضة  اإلهتمام باألفراد العاطلني عن العمل أو غري القادرين عليه بتأمني حياة مناسبة هلم باعتبارهم الشرحية األكثر - 

   ،للفساد

       تعلقة بالتشهري ، إلغاء أو تعديل القوانني املطريق تبين قوانني حرية املعلوماتخلق بيئة مواتية حلرية الصحافة عن - 

الصحافة و وسائل اإلعالم، رفع املعايري املهنية  ، القضاء على الرقابة املفروضة علىالسب ضد الصحافة و

  ..،1ومي ضد بعض وسائل اإلعالم، إستقالل وسائل اإلعالم عن السلطة احلاكمةللصحفيني، إ�اء التمييز احلك

  اآلليات التشجيعية  -ثانيا

إن اآلليات التوعوية ال تكفي وحدها حني يكون هناك ختوف من عواقب اإلبالغ و الكشف عن قضايا 

هذا يستدعي إجياد  لقضايا، والفساد أو اإلدالء بشهادة ضد أشخاص فاسدين أو حىت إجراء خربة بشأن مثل هذه ا

     و ال يكون ذلك إال عن طريق توفري محاية هلم  و اخلرباء و املبلغني و الضحايا لكل من الشهود آليات تشجيعية

كما أن هناك آلية أخرى ميكن من خالهلا التشجيع على فضح قضايا الفساد هي   ،و ضمان عدم كشف هويا�م

  .تلك املتعلقة بالتشهري باملوظفني الفاسدين

  حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا   -أ

طال و اجلدير بالتنويه أن هذه احلماية ال تطال فقط الشهود و اخلرباء و املبلغني و الضحايا  أنفسهم بل ت

؛ و املشرع اجلزائري على غرار العديد من التشريعات و األشخاص ذوي الصلة الوثيقة �مأيضا عائال�م و أمالكهم 

 45املقارنة قد ميز يف محايته هذه بني األصناف األربعة املذكورة سابقا و اليت هلا صلة بالفساد يف املادة 

  :م و اليت يأيت تفصيلها كالتايل.م.م.ف.و.ق

األدلة  تقرير إنسان ملا رآه أو مسعه بنفسه أو أدركه حباسة من حواسه، و هي من: "بأ�ا تعرف الشهادة: الشهود - 

   و من هذا التعريف نستخلص أن الشاهد هو  الشخص الذي يقر  ،2"القولية اليت تعتمد عليها احملاكم يف أحكامها

و الشاهد يف قضايا الفساد قد  ،قضية ما أما اجلهة املختصة و يديل مبا رآه و مسعه و أدركه حبواسه بشأن جرمية أو

  .، كما قد يكون مواطناموظفا لدى القطاع العام أو اخلاصيكون 

يف  قد ظهر ألول مرة  - أي محاية الشهود  –و ما جتدر اإلشارة إليه بالنسبة حلماية الشهود أن هذا املفهوم 

اإلجراء  هذا ،3كإجراء له أصل يقره القانون و ذلك يف مطلع سبعينيات القرن املاضي   الواليات املتحدة  األمريكية

قانون مكافحة اجلرمية  1970، ليصدر عام حلماية الشهود فديرايل برنامج لد فكرة لدى السلطات األمريكية بإنشاءو 

                                                           
1
Note pratique du PNUD, op.cit, p : 16. 

2
آلية مهمة ملكافحة الفساد و قضايا إهدار املال العام، .. محاية الشهود و املبلغني: الفريضة الغائبة"هشام رؤوف، محاية الشهود و املبلغني يف قضايا إهدار املال العام، منشور ضمن كتاب  

  .29: ، ص2010، ا�موعة املتحدة، القاهرة، 2010و يوني 08أعمال ندوة محاية الشهود و املبلغني يف قضايا إهدار املال العام املنعقدة يف 
3

كلية احلقوق و العلوم السياسية، ، جملة دفاتر السياسة والقانون،  )دراسة يف التشريع اجلزائري و املغريب و التونسي(جياليل ماينو، احلماية القانونية ألمن الشهود يف التشريعات املغاربية  

  .264: جلزائر، صا - ورقلة، 2016، 14، العدد جامعة قاصدي مرباح
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ذلك  صدور قانون إصالح احلماية  تاله بعد املنظمة متضمنا تدابري احلماية األمنية للشهود يف الفصل اخلامس منه،

1984األمنية للشهود عام 
يف محاية الشهود  لتسري بعدها الكثري من الدول على �ج الواليات املتحدة  األمريكية ،1

  .. ، املغرب،، إيطاليا، فرنساو منها اجلزائر

مية اجلر  األمم املتحدة ملكافحة ةإتفاقيكما أن اإلتفاقيات الدولية هي األخرى أقرت محاية الشهود مبا فيها 

اإلتفاقية منها، و  33و  32يف املادة األمم املتحدة ملكافحة الفساد ةإتفاقيمنها، و  24عرب الوطنية يف املادة  املنظمة

  .منها 36و  35إلرهاب يف املادة العربية ملكافحة ا

يف مسائل فنية تعترب من الوقائع يف موضوع نزاع حتقيق قضائي إختياري طارئ، "تعرف اخلربة القضائية بأ�ا : اخلرباء - 

و عليه فإن اخلبري هو شخص ذو اختصاص تعهد إليه جهة قضائية ما مهمة ، 2"معروض على القضاء للبت فيه

  . نزاع معروض على القضاء للبت فيه التحقيق يف مسائل فنية ضمن اختصاصه متعلقة بوقائع حمل

 يشكل اخلرباء الفئة الثانية اليت هلا عالقة بقضايا الفساد و مشمولة باحلماية ذلك أ�م يدلون خبرب�م يف و

قضايا الفساد، فهم معرضون كغريهم ملختلف املمارسات اليت تضر بصحتهم أو عائال�م أو أمالكهم أو األشخاص 

  . إ.م.ع.إ 35اية هلذه الفئة و املادة ف احلم.م.م.أ.إ 33و  32قد كرست املادة و  ،وثيقي الصلة �م

أو إدانة  تعد اخلربة يف الدعاوى اجلزائية أشد خطورة منها يف القضايا املدنية ألنه قد يرتتب عنها إفالت جمرم

؛ ففي قضايا الفساد قد 3ينما يف الدعاوى املدنية تطال الذمة املالية للخصوم فقطببريء فهي متس احلقوق و احلريات 

ة املدىل �ا يف تعريض صاحبها ، و يف هذه احلالة األخرية قد تتسبب اخلرب ربة إىل إفالت ا�رم أو إدانتهتؤدي اخل

  .ملضايقات و ممارسات غري مشروعة ضده) اخلبري(

هم األشخاص الذين يقومون بإبالغ السلطات املختصة عن وقائع تشكل أفعاال جمرمة قانونا سواء كانوا  :املبلغون - 

  .و مواطننيموظفني أ

  :فهو خالهلا من ينظر إليه اليت الزاوية حبسب عدة تقسيمات إىل اجلرمية عن تبليغال ينقسم

  :4إىل ينقسم :املخربة اجلهة طبيعة حيث من - 

 .هو التبليغ الذي تديل به جهة رمسية عن جرمية فساد أمام اجلهات املختصة:  رمسي تبليغ -

  .شخص ما عن جرمية فساد أمام اجلهات املختصةهو التبليغ الذي يديل به : فردي تبليغ -

                                                           
1
  .264: جياليل ماينو، املرجع السابق، ص 
2
  .23: ، ص2004سلطنة عمان،  –، املكتب الفيت، مسقط )دراسة مقارنة(حممد واصل، حسني بن علي اهلاليل، اخلربة الفنية أمام القضاء  
3
  .48: نفس املرجع، ص 
4

و التشريعات العراقية، جملة  كلية القانون للعلوم القانونية                2003رعد فجر فتيح الراوي، حسن حممد صاحل احلديد، اإلخبار عن جرائم الفساد يف إتفاقية األمم املتحدة لسنة  

  .140: ، العراق، ص04، ا�لد 2015، 13و السياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد 
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  :1إىل ينقسم :به الفرد التزام درجة حيث من- 

 .هنا الشخص املبلغ حر يف القيام بالتبليغ أو عدمه فال يوجد نص قانوين يلزم الشخص بالتبليغ: اختياري تبليغ -

هنا الشخص املبلغ ملزم قانونا بالتبليغ مثلما هو احلال بالنسبة للموظف العمومي يف جرائم الفساد : وجويب تبليغ -

التبيلغ عن هذه اجلرائم يف حال اكتشافها يعد من صميم الواجبات امللقاة على عاتق املوظف  حبيث إن

 .العمومي

  :2إىل ينقسم :اعدمه من عالنيته حيث من- 

 عدم منها يطلب ال و املختصة اجلهات عالنية أمام معلوماته عن فيهبلغ امل يديل الذي هو و :العلين لتبليغا" -

 ."ههويت عن الكشف

 عدم املختصة اجلهة من يطلب و خفية عن معلوماته بلغامل فيه يديل الذي تبليغال ذلك هو: السري تبليغال" -

 ."الدعوى يف اعتباره شاهدا عدم و هويته كشف

  :نوعان مهايوجد  :حبسب الشخص املبلغ إذا كان من داخل املنظمة أم من خارجها - 

كشف :" و يعرف بأنه ،أو إطالق الصافرةWhistle blowingيعرف بنفخ الصافرة : التبليغ من الداخل -

 أو غري شرعية حتت سيطرة أرباب العمل، ملنشأة ملمارسة غري قانونية، غري أخالقية) حايل أو سابق(موظف 

و قد ظهر هذا النوع من التبليغ يف الدول الغربية منذ  ؛3"ضد أشخاص أو منشآت أخرى تؤثر على العمل

و اإلداري  و هو يعد من أهم سبل مكافحة الفساد اإلداري، كما أنه يعترب أحد أمناط السلوك الذايت عقود،

و حب  أو لوعي وطين، القيةالالرمسي الذي يصدر من بعض املوظفني الذين يبادرون بدوافع نزيهة و أخ

و تصرفات  أو وفاء لقسم اليمني بالكشف عما يرونه و يعايشونه من ممارسات غري مشروعة الصاحل العام،

 .4غري أخالقية تضر مبؤسسا�م و تسيء إىل مسعتها أو تضر بالعاملني و املتعاملني معها

ة أو الشركة و بالتايل هو موظف ؤسسة احلكومياملبلغ عن جرائم الفساد يف هذه احلالة من داخل امل ،و عليه 

     علم باملمارسات غري املشروعة حبكم عمله ) حماسب مدقق، هيئة اجتماعية للمؤسسة، موظف عادي(

؛ و التبليغ يف هذه احلالة يعد واجبا ده مبقر عمله أو كان متورطا فيهاأو مبناسبته أو شهد تفاصيلها أثناء تواج

 .ف الذي يعلم باجلرائم املرتكبةملقى على عاتق املوظ

، موظف مواطن، موظف من القطاع اخلاص( سسةهو كشف شخص من خارج املؤ : التبليغ من اخلارج -

لوقائع تشكل أفعال فساد جمرمة قانونا أما ) عمومي حيمل صفة مراقب أو مفتش عمومي أو مدقق خارجي

 . هذه املمارسات قد تقع داخل مؤسسة حكومية أو خاصة حيث إن  ، املختصةالسلطات 

                                                           
1
  .141: رعد فجر فتيح الراوي، حسن حممد صاحل احلديد، املرجع السابق، ص 
2
  .141: نفس املرجع، ص 
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  .17: خالد شعراوي، املرجع السابق، ص 
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إلحدى هيئات الرقابة  ا، موظفا عاما تابعكون مواطنا، موظفا بالقطاع اخلاصفاملبلغ يف هذه احلالة قد ي

و بالتايل فهو من خارج املؤسسة و ليس من داخلها  لكنه وصل إىل علمه وقائع تشكل  اإلدارية أو املالية،

  ...أو كشفها حبكم عمله أو وصلت إىل علمه من أحد الشهود اء كان هو الضحية فيهاأفعال فساد سو 

  :1و لصحة التبليغ جيب توافر عدة شروط هي

  ،م اجلهات املختصة بتلقي البالغاتأن يتم اإلبالغ أما - 

   ،أن يتم اختاذ اإلجراءات املرتتبة عن التبليغ - 

  ،أن يكون حمتوى البالغ صحيحا غري كاذب- 

يكون حبسن نية مبعىن أن يستهدف املبلغ حتقيق املصلحة العامة و مساعدة السلطات العامة يف التعرف على  أن - 

اجلرائم و مرتكبيها، و ينتفي حسن النية إذا كان يعلم بكذب البالغ أو كان يعتقد صحته و لكنه يهدف إىل التشهري 

  ،باملبلغ ضده

  .بلغ عنها تستوجب عقوبة فاعلها أي يشكل فعال جمرما قانوناأن يكون الفعل املبلغ عنه أو الواقعة امل - 

 و يعد التبليغ ذو أمهية بالغة يف مكافحة الفساد إذ أنه يساعد يف الكشف عن أفعال غالبا ما تتسم بالتعقيد 

       و السرية و صعوبة اإلثبات، كما أنه يسهم يف الكشف املبكر أحيانا عن جرائم الفساد مما حيول دون حدوثها 

  .و محاية املال العام و ا�تمع ككل من فساد الفاسدين

         ، كما جتدر اإلشارة أيضا إىل الفرق بني التبليغ2و نشري إىل أن املبلغ يتحول إىل شاهد بعد قيامه باإلبالغ 

  .فيها مقدمها حبقوق مدنية  يوى الذي يكمن يف كون التبليغ عبارة عن شكوى ال يدعو الشك

الوقاية من الفساد و مكافحته و ذلك بنص  قانونو بالنسبة حلماية املبلغني فإ�ا مل تستحدث إال بصدور 

مية اجلر  األمم املتحدة ملكافحة ةإتفاقيمن  33و املادة  8/4ف و املادة .م.م.أ.إ 33املادة  منه و اليت تقابلها 45املادة 

  .بلغني إال حديثا مقارنة باحلماية املكفولة للشهود و اخلرباءفهذه احلماية مل تكفل للم ،عرب الوطنية املنظمة

            م البالغ الكاذب.م.م.ف.و.ق 46لكن هذه احلماية املقررة للمبلغني ليست مطلقة فقد جرمت املادة  

ف إعاقة السري احلسن للعدالة، أما .م.م.أ.إ 25م اليت تقابلها املادة .م.م.ف.و.ق 44و الكيدي، كما جرمت املادة 

  .م فقد جرمت عدم اإلبالغ عن جرائم الفساد يف الوقت املناسب حال العلم �ا.م.م.ف.و.ق 47املادة 

هم األشخاص ا�ين عليهم يف جرائم الفساد و الذين وقعوا فريسة للموظفني الفاسدين، قد يكونون  :الضحايا - 

أو حىت  ..)رجال أعمال أو مقاولني(مواطنني أو ممثلي إحدى منظمات ا�تمع املدين أو أشخاصا من القطاع اخلاص 

                                                           
1
  .31- 30: هشام رؤوف، املرجع السابق، ص ص 
2
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قابل ترقيته أو إسقاط عقوبة تأديبية مثال قد يطلب موظف أعلى رتبة من موظف عادي رشوة م(موظفني عموميني 

، هؤالء الضحايا يقومون بإيداع شكوى لدى املصاحل املختصة اليت )صدرت يف حقه عنه أو مقابل إلغاء مقرر نقله

  .تباشر التحقيقات و إحالة امللف على احملكمة إثر انتهاء التحقيقات

        ة من الفساد و مكافحته و إمنا جاءت بصدورهالوقاي قانونو مل يكفل املشرع أية محاية قانونية قبل صدور 

و ننوه يف هذا املقام أن كفل محاية املبلغني و الضحايا يف قضايا الفساد مل يكن  ،1منه 45و ذلك مبوجب املادة 

               سوى نتيجة للمساعي احلثيثة ملنظمات ا�تمع املدين لتقنينها، هذه املساعي جاءت إثر املمارسات التعسفية

فكم من موظف فقد منصبه ، و اإلضطهادية يف بعض األحيان اليت كانت متارس ضد من يبلغ عن قضايا الفساد

و تقدميه  خسر مشاريعه بسبب عدم دفع رشاوى تعسفا بسبب تبليغه عن جرمية فساد، و كم من رجل أعمال

  .كومية بسبب ذلك أيضاشكاوى بشأن ذلك، و كم من مواطن أوصدت يف وجهه أبواب املؤسسات احل

 كما ننوه أيضا إىل أن األسباب اليت جتعل املبلغني أو الشهود أو الضحايا على اختالفهم يعزفون عن التبليغ  

  :أمهها يف اآليتيتلخص عن جرائم الفساد و اليت كانت أحد أسباب انتشار مثل هذه اجلرائم هي أسباب خمتلفة 

  ،عنهم أو احمليطني �م أو مساعديهم أو رفاقهماخلوف من انتقام األشخاص املبلغ  - 

تقاعس اجلهات املختصة املتلقية للبالغات عن أداء دورها و التحقيق يف مزاعم البالغ، فكثري من البالغات حتفظ  - 

  ،يف األدراج دون التحقيق فيها

  ،غياب حوافز مادية أو معنوية - 

  ،األحيانعقاب يف كثري من إفالت األشخاص املبلغ عنهم من ال- 

 عن جرائم الفساد، إذ أن الكثري من الدول ال تضم منظومتها القانونية أية غياب ضمانات قانونية حلماية املبلغني - 

  ،نصوص قانونية حتمي املبلغني و الضحايا بل تقتصر فقط على محاية الشهود و اخلرباء

  ،إخفاء هوية املبلغحمدودية الطرق و الوسائل املتاحة للتبليغ و عدم الثقة فيها يف  - 

 إثبات صحة اإلدعاء أو ا�امهم لتقدمي بالغ كاذب و حماولة –املبلغون  أي –منهم  اخلوف من أن يطلب - 

  ،التشهري باملبلغ عنه

و كما أن أسباب العزوف عن اإلبالغ متعددة فإن العوامل و األسباب املشجعة على اإلقبال عليه متعددة 

  :اإلعتبار و هي  تتمثل يفأيضا إذا ما أخذت بعني 

... منح حوافز معنوية للمبلغني عن جرائم الفساد خاصة املوظفني منهم كمنحهم أومسة أو إعفائهم من العقاب،  - 

نسبة من قيمة األموال املتصلة بالفساد كما هو معمول به يف الواليات املتحدة  مكمنحه  أو منحهم حوافز مادية

                                                           
1
  .249: عبد العايل حاحة، املرجع السابق، ص 
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٪من قيمة  20٪ من قيمة أموال الفساد، و كوريا اجلنوبية متنحه ما قيمته 15ا يقارب املبلغ م األمريكية اليت متنح

  ،عندما يطلب عدم كشف هويتهو مراعاة يف ذلك اإلجراءات املتعلقة بسرية هوية املبلغ  ،أموال الفساد

  ،1عدم ترتيب مسؤولية عن البالغات غري الصحيحة  و اليت مل يقصد صاحبها اإلضرار بالغري - 

  ،معاقبة كل من يتسبب يف أضرار جسدية أو وظيفية للمبلغ و أفراد عائلته - 

  ،أخذ البالغ بعني اإلعتبار و اجلدية يف التحري و التحقيق يف اجلرائم املبلغ عنها - 

  ،إعفاء املبلغني من إثبات صحة البالغ - 

  ،جرائم الفسادوضع وسائل متعددة و مضمونة لإلبالغ حتت تصرف من يرغبون يف اإلبالغ عن  - 

   .توفري محاية للمبلغ يف مسريته الوظيفية و محاية أفراد عائلته و مقربيه من املضايقات و أيضا محاية أمالكه - 

و يف  و على ذكر محاية املبلغني فإنه قد رصدت عدة إجراءات حلماية الشهود و اخلرباء و املبلغني و الضحايا

- 65املتممة للباب الثاين من الكتاب األول من األمر  02- 15من األمر رقم  10التشريع اجلزائري جند أن املادة 

و أخرى إجرائية،  ابري احلماية أوهلما غري إجرائيةقد ميزت بني نوعني من تد قانون اإلجراءات اجلزائيةاملتضمن  156

و نرى بأن عدم  بلغني و الضحايا،إال أن املتمعن يف هذه املواد جيد أ�ا قصرت احلماية على الشهود و اخلرباء دون  امل

إىل " و الضحايا محاية الشهود و اخلرباء"إقرار محاية للمبلغني و الضحايا رغم أن عنوان الفصل كان موسوما بـ 

، فكما ذكرنا سابقا أن املبلغ يتحول إىل شاهد بعد قيامه باإلبالغ، أما الضحايا فنجد أن الفقرة اعتبارهم شهودا

قد فصلت يف أمرهم  ج .ج .إ .ق 20مكرر  65ف و الفقرة ما قبل األخرية من املادة .م.م.أ.إ 32الرابعة من املادة 

ف  .م.م.أ.إ 32من املادة  05و كذلك الفقرة  فأشارت إىل سريان أحكام هذه املادة على الضحايا إذا كانوا شهودا

كرست هلم محاية عن طريق إتاحة إمكانية عرض آرائهم و شواغلهم و أخذها بعني اإلعتبار يف املراحل املناسبة من 

على حنو ال ميس حبقوق الدفاع، و مبا أن اجلزائر قد صادقت على هذه ، اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

   .2فإن األحكام املتعلقة بالضحايا املنصوص عليها يف اإلتفاقية هي اليت تسرياإلتفاقية 

إضافة إىل التدابري اإلجرائية و غري اإلجرائية حلماية الشهود و اخلرباء و املبلغني و الضحايا فإن هناك تدابري 

م منصوص عليها يف أخرى حلمايتهم و هي التدابري اجلنائية اليت تتحقق بفرض عقوبات على من يرتكب جرائ

  .القانون؛ و فيما يلي تفصيل هلذه التدابري

  :تدابير الحماية اإلجرائية و غير اإلجرائية -1

على إمكانية إفادة الشهود  و اخلرباء من  02-15 من األمر 10املتضمنة يف املادة  19مكرر  65نصت املادة 

          إذا كانت حيا�م أو سالمتهم اجلسدية أو حياة اإلجرائية أو / و احلماية غري اإلجرائيةتدبري أو أكثر من تدابري 
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أو سالمة أفراد عائال�م أو أقار�م أو مصاحلهم األساسية معرضة لتهديد خطري بسبب املعلومات اليت ميكنهم 

  .تقدميها للقضاء

دا يف قضايا الفساد حسب و تتمثل التدابري غري اإلجرائية حلماية الشهود و اخلرباء و الضحايا إن كانوا شهو 

ف .م.م.أ.إ 32و اليت متثل يف أغلبها ذات التدابري املنصوص عليها يف املادة  ج .ج .إ .ق 20مكرر  65نص املادة 

  :1فيما يلي

على وجوب  ج .ج .إ .ق 26مكرر  65إخفاء املعلومات املتعلقة �وية الشاهد أو اخلبري، و قد نصت املادة  - 

تقرير مدى ضرورة كشف هوية الشخص مبمارسة حقوق الدفاع بالنظر ملعطيات القضية و تقرير ذلك من طرف جهة 

كما ميكن كشف اهلوية بعد موافقة الشاهد يف حال كانت تصرحياته هي األدلة الوحيدة  و يف حال عدم ،  احلكم

 65املادة (ليال ميكن اعتماده كأساس للحكم باإلدانة الكشف تعترب تصرحياته جمرد إستدالالت ال تشكل لوحدها د

   ، )ج .ج .إ .ق03و  02ف / 27مكرر 

  ،وضع رقم هاتفي حتت تصرفه و متكينه من نقطة إتصال لدى مصاحل األمن - 

  ،ضمان محاية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها ألفراد عائلته و أقاربه - 

  ،وضع أجهزة تقنية وقائية مبسكنه - 

  ،تسجيل املكاملات اليت يتلقاها أو جيريها بشرط موافقته الصرحية - 

  ،تغيري مكان إقامته - 

  ،عية أو ماليةمنحه مساعدة اجتما - 

  .يف جناح يتوفر على محاية خاصة، إن تعلق األمر بسجني، وضعه - 

      هذه التدابري تتخذها السلطة القضائية املختصة تلقائيا أو بناء على طلب إما من ضابط الشرطة القضائية 

 .إ .ق21مكرر  65املادة (أو من الشخص املعين و ذلك قبل مباشرة املتابعة اجلزائية أو يف أية مرحلة من مراحلها 

املناسبة بالتشاور مع السلطات املختصة و ذلك إذا كان التحقيق ، حيث يقرر وكيل اجلمهورية باختاذ التدابري )ج .ج

سارية ما أما بعد فتح التحقيق تؤول هذه السلطة إىل قاضي التحقيق املخطر و تبقى التدابري املتخذة  ،مل يفتح بعد

وكيل اجلمهورية و تنفذ هذه التدابري من قبل كن تعديلها حسب خطورة التهديد األسباب املربرة هلا قائمة و مي دامت

  ).ج .ج .إ .ق 22مكرر  65املادة (و حتت متابعته 

  :2فيما يلي ج .ج .إ .ق 27/01مكرر  65و  22مكرر  65أما التدابري اإلجرائية فهي تتمثل حسب املواد 

عدم اإلشارة هلوية الشاهد أو اخلبري أو ذكر هوية مستعارة يف أوراق اإلجراءات، و على ذكر اهلوية املستعارة فإننا - 

  .1970ننوه إىل أ�ا قد ابتكرت من طرف حمامي يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
                                                           

1
  .اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 27مكرر  65، 26مكرر  65، 22مكرر  65 -20مكرر  65أنظر املواد  
2
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 27مكرر  65 و 22مكرر  65أنظر املواد   
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رة بدال من ذلك إىل مقر الشرطة القضائية عدم اإلشارة إىل العنوان احلقيقي هلم يف أوراق اإلجراءات، و إمنا اإلشا - 

  .لقضائية املختصة بالنظر يف القضيأين مت مساعه أو إىل اجلهة ا

  .ف احلضور عن طريق النيابة العامةتلقي تكالي - 

          منع الشاهد من اإلجابة عن األسئلة اليت قد تؤدي إىل كشف هويته، كما أنه جيوز للنيابة العامة أو املتهم - 

 65املادة (الطرف املدين أو دفاعهما عرض األسئلة املراد طرحها على قاضي التحقيق قبل أو عند مساع الشاهد  أو

  ).ج .ج .إ .ق 22مكرر 

، مبا يف ذلك السماع عن طريق احملادثة تهمساع الشاهد خمفي اهلوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هوي - 

  .أساليب ال تسمح مبعرفة صورة و صوت الشاهداملرئية عن بعد و استعمال 

  : محاية أخرى تتمثل يفريإ تداب.م.ع.إ 35ف و املادة .م.م.أ.إ 37من املادة  03كما أضافت الفقرة 

منح احلصانة من املالحقة القضائية ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن جرمية  - 

جرمية الفساد  بأنه يشمل الشهود و املبلغني و الضحايا و حىت املوظفني املتورطني يف فساد، و تعبري أي شخص نرى

   .الذين تابوا أو أيشخص تائب تورط يف هذه اجلرائم

  .عدم جواز إخضاع الشاهد ألية جزاءات أو تدابري يف حال ختلفه عن احلضور للشهادة - 

رتكيب جرائم الفساد التائبني ملم محاية .م.م.ف.و.ق 40و  ف.م.ع.إ 17ف، .م.م.أ.إ 37كما منحت املواد 

و الذين يقدمون مساعدة أو معلومات مفيدة للسلطات، إذ تتمثل تدابري احلماية هذه يف التدابري املذكورة أعاله 

  .إضافة إىل تدابري أخرى تتعلق بتخفيف العقوبة و منحهم احلصانة من املالحقة القضائية

ف تدابري محاية .م.م.أ.إ 46/27 املادةو إ .م.ع.إ 36فقد حددت كل من املادة و يف إطار التعاون الدويل 

  :للشهود و اخلرباء و املبلغني و الضحايا أمهها

اء على طلب ألي شاهد أو خبري أو أي شخص  آخر يوافق بن) ، اإلحتجاز، املعاقبةعدم املالحقة(عدم التعرض  - 

          اتأو مالحق ، أو على املساعدة يف حترياتيف إجراءات قضائيةإلدالء بشهادة ، على االدولة الطرف الطالبة

        ، أو إخضاعه ألي إجراء يقيد حريته الشخصية يف ذلك اإلقليم، بسبب أي فعلأو إجراءات قضائية يف إقليمها

لتعرض إذا بقي و ينتهي ضمان عدم ا ،أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب

ا يوما أو أي مدة متفق عليه 15الطالبة بعد إتاحة فرصة مغادرته خالل  إقليم الدولة الطرف املعين مبحض اختياره يف

  .1، أو مىت عاد إىل ذلك اإلقليم  مبحض  إرادته  بعد مغادرتهإبتداء من تاريخ تبليغه  رمسيا

                                                           
1
  .األمم املتحدة ملكافحة الفساد ةإتفاقيمن  46من املادة  27أنظر الفقرة  
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إىل الدولة الطالبة و وسيلة ذلك، و كذا ضمان سرية حمل ضمان سرية تاريخ و مكان وصول الشاهد أو اخلبري  - 

  .1إقامته و تنقالته و أماكن تواجده، إضافة إىل سرية أقواله و معلوماته

  :التدابير الجنائية -2

تتمثل يف خمتلف العقوبات املفروضة و املتعلقة بسالمة الشاهد أو اخلبري أو الضحايا أو املبلغني، و أهم ما جاء 

األمم  ةإتفاقيو  الوقاية من الفساد و مكافحته قانونو  قانون اإلجراءات اجلزائيةسياق ضمن نصوص يف هذا ال

  :ما يلي املتحدة ملكافحة الفساد

         سنوات  05أشهر إىل  06املذكور سابقا على عقوبة احلبس من  02-15من األمر  28مكرر  65نصت املادة  - 

  .ج بالنسبة للكشف عن هوية أو عنوان شاهد أو خبري حممي د 500.000إىل  50.000و بغرامة من 

     م نفس العقوبة لكل شخص يلجأ إىل اإلنتقام أو الرتهيب أو التهديد بأية طريقة .م.م.ف.و.ق 45أقرت املادة  - 

  .و بأي شكل ضد الشهود أو اخلرباء أو الضحايا أو املبلغني أو أفراد عائال�م و أقار�م

             م أيضا عقوبة نفس العقوبة لكل من استخدم القوة البدنية أو التهديد.م.م.ف.و.ق 44/01 أقرت املادة - 

أو الرتهيب للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو منع اإلدالء بشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراء يتعلق بارتكاب 

  .جرائم الفساد

  و اإلعفاء منها بالنسبة ملن يرتكب أو يشارك يف جرميةم نصت على ختفيف العقوبات .م.م.ف.و.ق 49املادة  - 

أو أكثر من جرائم الفساد و قام قبل مباشرة إجراءات املتابعة بإبالغ السلطات املختصة عنها و ساعد على معرفة 

  .ف.م.م.أ.إ 37/02و ذات احلكم نصت عليه املادة  ،مرتكبيها

و هي  عالقة حبماية الشهود و اخلرباء و الضحايا و املبلغنيف على جرمية أخرى هلا .م.م.أ.إ 25نصت املادة  - 

  .جرمية إعاقة السري احلسن للعدالة

مل تتضمن سوى ضمانات  اإلتفاقية العربية ملكافحة الفسادو ختاما نشري إىل أن اإلتفاقيات العربية خاصة 

          فاقيات الدولية فقد وضعت أطرا عامةمحاية الشاهد أو اخلبري  يف البلد اآلخر حال ذهابه للشهادة �ا، أما اإلت

، و من مث و اخلرباء و تركت للدول األطراف حرية اختاذ ما تراه مناسبا من إجراءات كفيلة حبماية الشهود و املبلغني

  .2أقرت احلماية دون توضيح تفصيالت و كيفيات ذلك

                                                           
1
  .إلرهاباإلتفاقية العربية ملكافحة امن  36أنظر املادة  
2
  .36 :ص  ،املرجع السابقهشام رؤوف،  
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بلغني ننوه إىل أنه و قصد ضمان محاية فعالة و قبل أن خنتم تدابري محاية الشهود و اخلرباء و الضحايا و امل

  :هلؤالء جيب مراعاة ما يلي

  ،فضها و عدم وقف منحه احلماية على صحة البالغر منح حق التظلم لطالب احلماية على قرار  - 

و اإلبتعاد قدر ، تنويع وسائل اإلبالغ املوضوعة حتت تصرف أي شخص ميلك معلومات عن جرائم الفساد - 

  ،تكليف األشخاص باحلضور الشخصي إىل مقر اجلهة املختصة باإلبالغاإلمكان  عن 

  ،منح مؤسسات ا�تمع املدين دورا يف توفري هذه احلماية - 

، إذ قد تصبح ثغرة ما تعلق منها باإلعفاء من العقابو ضمانات خاصة  تقييد منح حوافز للمبلغني بشروط - 

  ،يط أشخاصألموال املنهوبة أو لتور تستغل لإلفالت من رد ا

  .1عدم ترتيب املسؤولية املدنية على املبلغ الذي مل يقصد اإلضرار بالغري - 

  تطوير أساليب حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا -

اليت  يلعب الشهود و املبلغون و اخلرباء  دورا بالغ األمهية يف مكافحة الفساد كو�م هم الذين يكشفون جرائمه

لذلك كان لزاما على الدول اإلهتمام مبوضوع محايتهم من أي خطر  ،غالبا بالسرية و صعوبة اإلكتشاف تتميز

و يف ذات اإلطار توج مسعى الدول هذا  باستخدام  يرتبصهم و يكون مصدره األشخاص حمل اإل�ام بالفساد،

، حيث كان ختصيص مساحة يف التبليغ و تسجيل شهادة الشهودكوسيط كنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت  ت

  .يف مثل هذه املواقع للشكاوى ضمن مواقع إلكرتونية متخصصة يف مكافحة الفساد مسة غالبة

         ليس هذا فقط بل ميكن لكل من أودع شكوى بشأن جرمية فساد أو بلغ عنها أن يتابع تطورات القضية  

         هذا الشأن ذاك الذي ذكرناه سابقاو لعل املثال األبرز يف  ،اإلجراءات املتخذة بشأ�ا عرب املوقع و مسارها و

  .و املتعلق باملوقع اإللكرتوين ملركز اهلند للجنة اليقظة

  التشهير اإللكتروني بالمسوؤولين الفاسدين  -ب

 بأن غريها و للسلطة استغالل أو فساد حاالت وأ قانوين غري عمل ألي ميكن الذي املدى" بالتشهري يقصد

 الدول يف فبينما ،الدول من كثري يف جدل موضع إفشاءها و فساد االتحب التشهري مازال و ،2اجلمهورإىل  يصل

 دور يتالشى أو يضعف بينما الرأي، حرية قوانني على معتمدة الفساد ملكافحة األساسيات من اإلعالم يعترب املتقدمة

 عدم ىلإ باإلضافة حمدودة اإلعالم وسائل حرية فيها تكون اليت و الثالث العامل دول من كثري يف اإلعالم وسائل

 .3"التشهري عملية تنظم قوانني وجود

                                                           
1
  .36: ص ،املرجع السابقهشام رؤوف،  
2
  .16: عبد اهللا بن سعد الغامدي، املرجع السابق، ص 

 
3

  .16: نفس املرجع، ص 
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 :1التالية األمور الفساد و التشهري بني العالقة حول الدراساتالعديد من أكدت و قد 

 ،الفساد حاالت تكرار ملنع فعالة وسيلة كذلك و الفساد حاالت منع و كشف على يساعد التشهري - 

 ،الفساد حاالت لكشف اإلعالم وسائل جمهود يعيقون قد الشركات و النفوذ حابصأ و السياسيني من املنتفعني - 

 .تأثريه و أنواعه و حجمه و الفساد على للتعرف العام الرأي على اإلعالم وسائل تأثري - 

حيفز املواطنني على التبليغ من جهة حيث إنه   وسيلة فعالة يف احلد من الفسادلذلك يعترب التشهري اإللكرتوين 

عن قضايا الفساد اليت يكونون ضحايا فيها أو يشهدو�ا و هذا التحفيز راجع ملعرفة هؤالء بأن ما يقدمونه من 

معلومات بشأن الفساد و الفاسدين تؤخذ بعني اإلعتبار و يعاقب ا�رمون عن جرائمهم و جيعلهم يتأكدون بأن 

يف جهاز  النفوذ، و هذا بدوره مينحهم الثقة يف حكومتهم و ييز بينهم يف املنزلة والقانون يطبق على اجلميع دون مت

هذا اإلجراء جيد  ،و من جهة أخرى ميثل وسيلة ردع هلؤالء الفاسدين كونه خيلف آثارا نفسية و اجتماعية هلمالقضاء؛ 

الفاسدين على موقعه اإللكرتوين و األحكام  اليقظة بنشر أمساء املسؤولني مثاال له يف اهلند أين يقوم مركز اهلند للجنة

  .2القضائية الصادرة يف حقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .16: صعبد اهللا بن سعد الغامدي، املرجع السابق،  

2
Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 165. 
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  األول خالصة الفصل

        يف ختام هذا الفصل خنلص إىل أن آليات مكافحة الفساد يف ظل احلكومة اإللكرتونية تنوعت بني الوقاية 

املؤسسات، ا�تمع و السياسة، فتعلقت يف جانبها األول و الرتغيب، حيث مست الوقاية جماالت اإلدارة املالية، 

بتطوير قواعد الصفقات العمومية و تسيري األموال العمومية و ضمان احرتامها و قد مشل التطور خمتلف اإلجراءات 

اليت رصدت ملكافحة الفساد املعهودة يف النظام التقليدي سابقا، هذا من جهة؛ و من جهة أخرى تعلقت بتطوير 

و أفرز ذلك ظهور مفاهيم جديدة كالصفقات العمومية اإللكرتونية،  ،جراءات الوقائية اخلاصة بالعمليات املصرفيةاإل

  .اإلدارة املالية اإللكرتوين و البنوك اإللكرتونية

و تعلقت يف جانبها املؤسسي بتطوير قواعد الوظيفة العامة من توظيف و ما يتصل به من ختطيط، إعالن، 

        وط و معايري توظيف، و من تأثري على واجبات املوظف العام اليت تباينت بني التخفيف و التشديد تسجيل و شر 

و انصراف  ري املسار املهين للموظف حيث ظهر نظام حضوريكما مس التطور القواعد اليت حتكم تس  ،و اإلستحداث

و مت أيضا تطوير  ،يات و تطوير مدونات السلوكإلكرتوين، تدريب إلكرتوين، تفعيل نظام احلوافز و األجور و الرتق

  .نظام التصريح باملمتلكات الذي أصبح ذو طابع إلكرتوين فعال

يف حني تعلقت يف جانبها السياسي بتطوير قواعد اإلنتخابات لتكون أكثر نزاهة و ظهر إثر ذلك مفاهيم 

رت التكنولوجيا عدة ضمانات لنزاهة جديدة عرفت باإلنتخابات اإللكرتونية و التصويت اإللكرتوين حبيث وف

  .اإلنتخابات عرب خمتلف مراحلها

القطاع  و أما آخر جانب تتعلق به اآلليات الوقائية هو ا�تمع أين متايزت بني تفعيل الشراكة بني القطاع العام

ما يقوم به من لكن قبل ذلك جيب القضاء على الفساد يف القطاع اخلاص ملا لذلك من تأثري على مصداقية  اخلاص و

  .هذا إىل جانب تفعيل الدور الوقائي ملنظمات ا�تمع املدين ،جهود يف إطار الشراكة القائمة

و اليت من  تثقيفية و توعوية: من الناحية الوقائية؛ أما من ناحية الرتغيب فقد جتسد يف نوعني من اآلليات هذا

العمل و عروض املسرح و غريها من الوسائل اليت أسهمت يف ات شوسائل اإلعالم، ور  ،أهم وسائلها الرتبية، التعليم

               و املبلغني  التكنولوجيات احلديثة يف تفعيل دورها؛ و آليات أخرى تشجيعية تتعلق حبماية الشهود و اخلرباء

  .ثبتت إدانتهم و الضحايا و التشهري اإللكرتوين الضالعني يف الفساد و

يف الواقع العملي  اتباين هناك إال أن احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد اليت توفرها رغم أمهية هذه اآلليات

  .هذا الواقع نتعرف عليه يف الفصل الثاين ها هذا بسبب عدة عوامل، فعالية دور ل
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  واقع فعالية الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد :الفصل الثاني

ذلك ملا  د وحيققها تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية  هو القضاء على الفسا واحدة من الفوائد أو املزايا اليت

إضافة إىل ما توفره من إمكانيات و حوافز تساهم يف حتقيق ، رات تفضي إىل فعاليتها يف ذلكتوفره من أسباب و مرب 

تتسم �ا احلكومة اإللكرتونية هذه امليزة اليت  ،اإلصالح املنشود  للقطاع العام و حتقيق إدارة أكثر كفاءة و فعالية

دفعت عديد الدول إىل تطبيقها و املضي قدما يف سبيل حتقيق أقصى الدرجات يف سلم مراحل تطبيقها و هي 

      و لعل أبرز األمثلة العاملية ،احلكومة الذكية املعتمدة على التكنولوجيا الذكية اليت خلفها التطور الرقمي هلذا العصر

و اإلمارات العربية املتحدة  كوريا  ،حت يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية جند الواليات املتحدة األمريكيةو العربية اليت جن

  .اليت تعترب الرائدة عربيا يف هذا ا�ال

و ننوه يف هذا املقام إىل أن احلكومة اإللكرتونية قد جاءت و كما ذكرنا يف الفصل السابق يف إطار اجلهود 

و فشلت كذلك  الفساد و مكافحته بعدما فشلت أغلب اجلهود و السياسات التقليدية يف ذلكاحلثيثة للوقاية من 

نتهجتها الدول و اليت كانت سياسات سطحية يف أغلبها و غري شاملة و ال ا يتأغلب سياسات اإلصالح اإلداري ال

اقتصرت يف كثري من األحيان على تعاجل كل األسباب اليت أدت إىل انتشار هذه الظاهرة اخلطرية و استفحاهلا و إمنا 

أي احلكومة اإللكرتونية إحدى اآلليات احلديثة لتحقيق هذا  –و اجلوانب دون أخرى، فكانت  بعض األسباب

  .اهلدف

كان نظام احلكومة اإللكرتونية و ما يقدمه من مزايا خاصة تلك املتعلقة بالقضاء على الفساد حمل  و ملا

و البحوث العلمية اليت تعىن بالعالقة بني احلكومة اإللكرتونية و الفساد قد انتشرت اهتمام الدول، كانت الدراسات 

باملوازاة مع تطبيقها، و كانت النتيجة أن أثبتت هذه الدراسات العلمية و التجارب الدولية وجود تباين يف فعالية دور 

  :امية  و الذي جتلى من خالل اآلراء التاليةاحلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد بني الدول املتقدمة و الدول الن

أنه ال ميكن اإلعتماد فقط على احلكومة اإللكرتونية كحل للحد من الفساد فهي قد ال تكون فعالة : الرأي األول - 

أي أن احلكومة  ،يف التعامل مع الفساد املوجود و الذي بدوره قد يؤثر سلبا على تنفيذ مشاريع احلكومة اإللكرتونية

  .لكرتونية هي جزء من احلل و ليست احلل كلهاإل

أن تأثري تطبيق احلكومة اإللكرتونية على الفساد ميكن أن يكون كبريا إذا ما مت التغلب على القيود اليت : الرأي الثاين - 

  .تعيق حتقيق ذلك

  .املتقدمةأن احلكومة اإللكرتونية فعالة يف احلد من  الفساد خاصة يف الدول : الرأي الثالث - 

       و جند أن هذا االختالف حول فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد قد متايز بني اإلجيابية

و مكافحته نظرا  و السلبية، حيث متثلت إجيابية هذا الدور يف فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف الوقاية من  الفساد

أما فيما خيص سلبية دور احلكومة اإللكرتونية يف  ؛ة  ضمانات لتحقيق ذلكلتوفر عدة عوامل و أسباب و وجود عد
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مكافحة الفساد فتمثلت يف فشل احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد و عدم فعاليتها يف ذلك بل كانت بيئة 

  .مظاهره مواتية خللق نوع جديد من الفساد و الذي كان هو اآلخر له أسبابه و

ء يف هذا الفصل على واقع هذا التباين يف دور احلكومة اإللكرتونية يف القضاء على عليه سنسلط الضو  و

  :التاليني الفساد، و ذلك من خالل املبحثني

 .إجيابية دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد: املبحث األول -

 .دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفسادل احملتملة سلبيةال: املبحث الثاين -

  إيجابية دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد :المبحث األول

ركزت العديد من الدول يف اآلونة األخرية على التحول إىل احلكومة اإللكرتونية باعتبارها إحدى األدوات 

تقدمة يف الرئيسية يف احلد من الفساد عن طريق فتح اإلجراءات و املعلومات احلكومية للجمهور، و كانت الدول امل

مقدمة ركب التحول و قائدته كالعادة إذ تقدم خدما�ا احلكومية للجمهور من بوابات إلكرتونية متثل النقطة الوحيدة 

أن معظم الدول املتقدمة تشهد  إىل بلدا 180و قد أشارت إحدى الدراسات اليت مشلت  ؛لتقدمي كل اخلدمات

احلكومة اإللكرتونية من مؤشر ٪1زيادة  حيث إن  خنفاض يف الفسادارتفاعا يف درجات احلكومة اإللكرتونية يقابله إ

مبعىن أن  احلكومة اإللكرتونية فيها قد حققت دورا هاما يف مكافحة الفساد،  ،1من الفساد٪1,17تؤدي إىل اخنفاض 

و إن دل هذا فإمنا يدل على وجود عوامل سامهت يف تفعيل  الدور يف ظل توافر املتطلبات  الالزمة لذلك عكستها 

م احلكومة اإللكرتونية فرها نظا، كما أن هذا التفعيل تساهم يف ضمانه عدة ضمانات يو )املطلب األول( عدة مالمح 

  ).املطلب الثاين(

  عوامل تحقيق فعالية الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد و مظاهرها :المطلب األول

إن جناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية حيقق حتما الفوائد و املزايا املوجودة من تنفيذها و اليت تأيت يف مقدمتها 

و ملا كان من الضروري  ،ب و تفاعلها مع بعضنتيجة توافر عدة عوامل و أسبا ميزة احلد من الفساد و اليت تتحقق

القانونية، للوقاية من الفساد و مكافحته معرفة مسبباته و القضاء عليها، هذه املسببات اليت تنوعت بني اإلدارية، 

و مبا متلكه من مقومات قد ) لالفرع األو ( سياسية فإن احلكومة اإللكرتونية، االجتماعية و الالقضائية، اإلقتصادية

جاءت حبلول للقضاء على هذه األسباب و اليت مثلت يف حد ذا�ا أسبابا لنجاحها يف دورها املنوط �ا جتلت يف 

  . نتعرف عليها يف الفرع الثاين عديد املالمح و املظاهر

  

                                                           
1
Janshed.j.Mistry, Abu Jalal, op.cit, p: 169. 
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  عوامل تحقيق فعالية الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد :الفرع األول

 األسباب نقسمها يف هذه الدراسة إىل أسباب إدارية باعتبارها أهم األسباب اليت مكنت احلكومةهذه 

  .و أسباب أخرى مشلت باقي األسباب ،اإللكرتونية من تأدية دورها هذا

  األسباب اإلدارية  -أوال

حلد من الفساد املستفحل يف ا ةتتنوع األسباب و العوامل اإلدارية اليت تسهم يف فعالية دور احلكومة اإللكرتوني

  .لتنظيمي و منها ما يتعلق باجلانب البشريا اإلداري فمنها ما يتعلق باجلانب يف خمتلف مستويات اهلرم

  التنظيميجانب  الب األسباب المتعلقة -أ

ميكن للحكومة اإللكرتونية احلد من الفساد من اجلانب التنظيمي من خالل إصالحات متس عدة جوانب 

و إصالحات  اإلصالحات املتعلقة باجلانب  املايل، النشاط اإلداريدعم ، القضاء على ازدواجية الوظائف: اأمهه

  .خدمات إلكرتونية ذاتية و اليت تكون دراستها عرب العناصر التالية تقدمي، معايري التوظيف و نوعيته، األجور

  و اإلجراءات القضاء على ازدواجية الوظائف -1

و مستويات اهلرم  باجتاه التحول حنو احلكومة اإللكرتونية تتمثل يف إلغاء التكرار يف إجراءاتن أوىل اخلطوات إ

حجم احلكومة مما يؤدي إىل خفض الفساد و حتسني الكفاءة الداخلية ملختلف  اإلداري و هذا يسمح باحلد من

جراءات احلكومية سواء تلك املتعلقة و اإل ، و يتم هذا اإللغاء عن طريق إعادة هندسة العمليات1اإلدارات احلكومية

عن طريق و كذا  ، املتعلقة بوحدات املؤسسة الواحدةمناط العالقات بني األجهزة احلكومية أو أباملتعاملني أو املتعلقة ب

دراسة اهليكل التنظيمي لكافة املستويات احلكومية ملعرفة مناطق التكرار الوظيفي و هذا من أجل القضاء على 

استحداث أخرى، إذن  و دمج أو إلغاء بعض اإلدارات و الوحدات يف الوظائف و تقليص املستويات و اإلزدواجية

اهلدف من تطبيق احلكومة اإللكرتونية هو عدم املبالغة يف زيادة عدد املستويات اإلدارية بالتخلص من غري الضرورية 

  هذه اخلطوات جد هامة من أجل حتديد و توحيد ؛ 2منها ألن زياد�ا تؤدي إىل تعقيد اإلجراءات و زيادة التكاليف

و الوظائف و إتاحتها للجمهور لإلطالع عليها و اليت كان جيهل أغلبها يف ظل احلكومة  و تبسيط اإلجراءات

  .التقليدية و هذا يدعم الشفافية  مما يساعد بدوره أيضا على مكافحة الفساد

  دعم  النشاط اإلداري-2

  سنتكلم و  السابق ي الذي تكلمنا عن جزء منه يف الفصلالتنظيم اإلدار ددة و تشمل أوجه النشاط اإلداري متع

                                                           
1
K.A.Shah Kooh and other, op.cit, p: 03. 

2
  .72: عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص إميان 
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، كما يشمل القرارات اإلدارية، و سندرس يف العامة  يف هذا الفرع عن جزء آخر يتعلق باملبادئ اليت حتكم املرافق

  .مكافحة الفساد العناصر املوالية أدناه أثر تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية عليها و دور ذلك يف

  المرافق العامة مبادئ سير على اإللكترونيةأثر تطبيق نظام الحكومة  -

من خالل تطويع و تكييف هذه  على مبادئ سري املرافق العامة اإللكرتونيةأثر تطبيق نظام احلكومة يتجلى 

  :املبادئ لتتماشى مع الشكل اإللكرتوين للحكومة و ذلك كالتايل

و تأكيد اإللكرتونية على حتقيق حيث يساعد نظام احلكومة : 1المرافق العامة بانتظام و اطرادمبدأ دوام سير -

هذا راجع لتمكن املتعامل من احلصول على اخلدمات  ، وه األمر يف ظل احلكومة التقليديةهذا املبدأ أكثر مما كان علي

هة مقدمة اخلدمة و تقدمي طلب بشأ�ا إلكرتونيا اليت يطلبها يف أي وقت من خالل دخوله إىل املوقع اإللكرتونية للج

ليحصل عليها يف احلال كاستخراج رخصة بناء مثال،  أو احلصول على املعلومات املطلوبة عن طريق اهلاتف املربمج 

، كما ميكن للموظف الرد على االستفسارات عن استفسارات املتعاملني يف أي وقت عمل تلقائيا للرد علىيالذي 

  . طريق الربيد اإللكرتوين كذلك دون تقيد بالوقت الرمسي للعمل

 فضال عن هذا يساعد نظام احلكومة اإللكرتونية على التخفيف من حدة النتائج املرتتبة عن خمالفة هذا املبدأ 

قدمي اخلدمات دون تدخل من جانب املوظفني، فإن إذا كان يتم من خالل نظام احلكومة اإللكرتونية تحيث إنه 

و امتناعهم عن أداء اخلدمة تقل إىل حد كبري، و ذلك لكون اخلدمات ال تتأثر بوجودهم  حاالت إضراب املوظفني

حلصول عليها طالب اخلدمة ميكنه دخول املوقع  يف أي وقت و السري بإجراءات اخلدمة حىت ا حيث إنأو عدمه 

 .يف أداء خدماته بانتظام و اطراد كما ال تؤثر االستقالة أيضا على استمرارية املرفق العام  موظف، دون تدخل من أي 

نتفاع من خدمات مرفق مساواة األفراد الراغبني يف اإل"هذا املبدأ يقصد به : مبدأ المساواة أمام المرفق العام-

           نتفاع �ا دون متييز بينهم بسبب اجلنس أو الدينعام معني سواء بالنسبة هلذه اخلدمات أو يف حتمل أعباء اإل

اخلدمات  حيث إن  رتونية هلذا املبدأ فهو كبري جدا،و بالنسبة لتأثري و دعم تطبيق نظام احلكومة اإللك ،2"أو الرأي

آيل مربمج  مما  احلكومية يف ظل هذا النظام تقدم إلكرتونيا فاملتعامل ال يتعامل مع املوظف و إمنا يتعامل مع حاسب

مل غري العادل مع مينع وقوع أي متييز بني املتعاملني لعدم تدخل العنصر البشري الذي هو املتسبب املباشر يف التعا

و من هنا هذا النظام ال حيقق فقط  ،ن صور الفساد كالرشوة و احملاباةمن خالل ذلك يف عدة صور ماملتعاملني و 

 .ا يقضي على بعض صور الفساد أيضااملساواة أمام املرفق العام و إمن

                                                           
1
  .91 :عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص إميان 
2
  .93 :، صاملرجع نفس 
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أو الالئحي  حق اجلهة اإلدارية يف تعديل النظام القانوين"يقصد �ذا املبدأ : المرافق العامة للتغييرمبدأ قابلية  -

هذا املبدأ أيضا  ،1"جنازللمرفق العام و ذلك وصوال إىل حتقيق هدفه يف تقدمي اخلدمة بأقل تكلفة و بسرعة يف اإل

، إذ يعترب هذا النظام التطبيق العملي ملبدأ قابلية املرفق العام اإللكرتونيةيتحقق بشكل كبري بتطبيق نظام احلكومة 

أو ما  ت الثورة التكنولوجية هلذا العصرو املؤسسات احلكومية ملتطلبا للتغيري باعتباره يدخل يف إطار مواكبة اإلدارات

و تتجلى أهم مظاهر العصرنة يف املرفق العام مثال يف إمكانية إعداد املوازنة العامة  ،ات احلكوميةيعرف بعصرنة القطاع

للدولة إلكرتونيا بتحديد النفقات و اإليرادات و مصادرها و  كيفية توزيعها عن طريق احلاسب اآليل و إتاحة قانون 

، مواكبة التشريعات 2بنود اإلنفاق و أهم اإليرادات املوازنة العامة الطالع اجلمهور ملعرفة حجمها و عجزها و أهم

 .، كذلك تقدمي خدمات إلكرتونية ذات جودة و كفاءةهلذا التحول

  3القرارات اإلدارية على اإللكترونيةأثر تطبيق نظام الحكومة  -

دقة متناهية و سرعة عالية و يعود ذلك لتوفر بنوك  عملية اختاذ القرار  مرونة و اإللكرتونيةمينح تطبيق احلكومة 

، كما أوجه القصور و النقص يف األداء مبا فيها معلومات عن خمتلف النشاطات يف خمتلف مستويات اهلرم اإلداري 

ح بالتعرف على املشاكل نظام النماذج و النظم اخلبرية و اليت تسمتقنيات كنظم املعلومات اإلدارية،  يعود لتوفر

ها على أداء حللها و ترتيبها حسب درجة تأثري  و فهمها و حتديد حجمها و مسببا�ا و حتليل البدائل املتاحةطروحة امل

  .اخلدمة و قيمة تكلفتها

أغلب من التغلب على  اإللكرتونيةبسيطا على قرارات الرتقية اليت مكنت تطبيقات احلكومة  و نذكر مثاال

الرئيس اإلداري إجراء تقييم شامل  مكان، حيث أصبح بإبطء إصدار مثل هذه القرارات إىلاملعوقات اليت تؤدي 

و املعلومات اخلاصة �م سواء ما البيانات االطالع على كافة  و لكافة امللفات املتعلقة باملوظفني املطلوب ترقيتهم

عن طريق برامج معينة  اآليلم احلاسب ، و يتم ذلك يف وقت قصري جدا إذ يقو نها باجلزاءات أو تقارير الكفايةتعلق م

  .أو الواسطة أو الرشوة فيها واقعية ال دخل للمحاباة بيانات و أسس قرار سليم قائم على   إىلبالوصول 

اإللكرتونية يتيح للمتعاملني املشاركة يف صنع القرارات اإلدارية  نظام احلكومة إضافة إىل ما سبق ذكره فإن 

املشاركة إلكرتونيا يف مناقشة القضايا املطروحة للنقاش على الصفحة املخصصة لذلك  حيث ميكنهم ذلك من خالل 

املتعلقة بنشاطات  مؤسسة و اليت تتاح �ا املعلوماتعلى البوابة اإللكرتونية للحكومة أو املوقع اإللكرتوين لل

القضايا املطروحة و إبداء آرائهم املؤسسات احلكومية و خمتلف املعلومات اليت حيتاجوها املتعاملون لإلحاطة �ذه 

  .الصادرة و تقدمي الشكاوى بشأ�ا حوهلا، فضال عن ذلك ميكن للمتعاملني التعقيب على القرارات

                                                           
1
  .97: ص عبد احملسن زكي، املرجع السابق،  إميان 

  .111: ، صنفس املرجع2 
3
  .90-87: ص ، صاملرجعنفس  
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  المالي  و إصالحات األجورجانب  اإلصالحات المتعلقة بال-3

انيات اليت بإجراءات إعداد امليز   احلكومة اإللكرتونيةنظام  تعلقت اإلصالحات املالية اليت نتجت عن تطبيق

و تتم إتاحتها للجمهور بنفس الطريقة كذلك، و كذا  بعمليات التدقيق و الرقابة املالية اليت أصبحت تتم إلكرتونيا 

  .تتم إلكرتونيا أيضا أصبحت هي األخرى

و املكافآت فإن جناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية يتطلب رفع مستوى أجور  أما بالنسبة إلصالحات األجور 

املوظفني بشكل يضاهي مستويات األجور املوجودة لدى القطاع اخلاص و ذلك الستقطاب الكفاءات خاصة تلك 

جودة و املوجودة بالقطاع اخلاص، و منع هجرة تلك املو  اإلتصاالت املعلومات و املتخصصة يف جمال تكنولوجيا 

و التغلب أيضا  على املقاومة اليت قد تنشأ ضد هذا النظام اجلديد بسبب غموضه  بالقطاع العام حنو القطاع اخلاص،

لدى الكثري من املوظفني  أو قد تنشأ نتيجة التخوف من فقدان املصاحل و املكاسب احملققة يف ظل النظام التقليدي  

حمل مطالبة باعتمادها للحد من الفساد  تتعد أحد احللول اليت كان هذه اإلصالحات ،و غريها من أسباب املقاومة

  .ذلك أن تدين األجور يف القطاع العام يعترب أحد األسباب املباشرة يف انتشار الفساد

  تقديم خدمات إلكترونية ذاتية و مرنة -4

القضاء على العديد من أصبحت اخلدمات يف ظل احلكومة اإللكرتونية تقدم إلكرتونيا و هذا ساهم كثريا يف 

  :صور الفساد و ذلك بفعل عدة أسباب أمهها

  :القضاء على العالقة المباشرة بين الموظف و المتعامل -

ن أحد األهداف املنشودة من التحول إىل الشكل اإللكرتوين للحكومة هو منع العالقة املباشرة بني املسؤولني إ

، 1ماالت الفساد من خالل تقليص الوساطة و املعامالت عرب اإلنرتنتاحلكوميني و املواطنني  و بالتايل تقليص احت

حيث أصبح املتعامل ال يطلب اخلدمة من املوظف مباشرة بل بطريقة غري مباشرة عرب احلاسب اآليل  و شبكة 

  :اإلنرتنت و ذلك وفقا لإلجراءات التالية

بني اإلدارة  التبادل اإللكرتوين للبيانات": يعرف الطلب اإللكرتوين بأنه: تقديم طلب الخدمة إلكترونيا -

و خيتلف تقدمي الطلب اإللكرتوين من جهة إدارية إىل أخرى حسب املرحلة اليت  ،2"و املتعاملون معها العامة

 :بلغتها أمتتة العمليات اإلدارية �ا حيث يتجسد هذا التباين من خالل ما يأيت

اإللكرتوين على احلصول على استمارة توفر إلكرتونيا على هناك جهات إدارية يقتصر فيها تقدمي الطلب  - 

موقع اجلهة اإلدارية و يتم طبعها و مألها و إرساهلا إىل اجلهة املعنية مرفقة بالوثائق الالزمة لتلبية اخلدمة عن 

                                                           
  

1
R.D.Pathat and other, op.cit , p: 02-03. 

2
  .110: املرجع السابق، ص عالء حميي الدين مصطفى أبو أمحد، 
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هو ، أو إيداعها مباشرة لدى اجلهة املعنية مقابل وصل استالم و ربيد العادي مقابل إشعار بالوصولطريق ال

 .2017ما جند له مثاال يف مسابقة توظيف األساتذة لعام 

جهات أخرى وصلت مرحلة التبادل اإللكرتوين لإلستمارة اليت متأل إلكرتونيا و الوثائق املرفقة هلا و إرساهلا  - 

لبه للجهة اإلدارية عرب نفس املوقع دون طبعها لكن حيبذ أن متنح للمعين ما يثبت استقبال اجلهة اإلدارية لط

و غريها من املعلومات اليت ترى   مسه و لقبه و رقم الطلب اإللكرتوين و تاريخ استالمهاعن طريق رسالة حتمل 

  .اجلهة اإلدارية متلقية الطلب أ�ا ضرورية  و هذا لتكون وسيلة إثبات يستعملها املعين عند احلاجة إليها

  ...على ترخيص أو توظيفو من أمثلة الطلب اإللكرتوين خلدمة إدارية طلب احلصول 

  :و تنشأ يف هذه املرحلة حقوق و التزامات ملقدم الطلب اإللكرتوين تتمثل يف اآليت

  :تتمثل هذه احلقوق فيما يلي: حقوق مقدم الطلب اإللكتروني - 

 .حتقيق مبدأ املساواة يف التقدمي الطلب اإللكرتوين - 

يف حالة وجود خطأ أو نقص يف بيانات مقدم الطلب يقدم موقع اجلهة اإلدارية مساعدة بإمداد صاحب  - 

 .ه بدقةبياناتالطلب مبعلومات على بريده اإللكرتوين الستيفاء 

احلق يف وجود استمارة على املوقع اإللكرتوين للجهة اإلدارية متاحة لكل املستخدمني و جمانية مع سهولة  - 

 1.إمكانية حتميلها و طبعها  و استعماهلا كوسيلة إثبات عليها واحلصول 

ه و تلقي يف حال التبادل اإللكرتوين للبيانات متنح للمعين وثيقة إلكرتونية تثبت إرساله للطلب اإللكرتوين - 

 .، و هذا حىت يستعملها وسيلة إثبات عند اإلقتضاءمن طرف اجلهة اإلدارية املعنية

  : تتمثل هذه االلتزامات فيما يلي: 2لب اإللكترونيالتزامات مقدم الط- 

 .احلصول على استمارة الطلب من  املوقع اإللكرتوين لإلدارة فقط دون مواقع أخرى - 

 .اإللتزام بتسجيل بيانات  صحيحة و دقيقة - 

اإللتزام التوقيع على الطلب إلكرتونيا و هذا يعد تعبريا عن إرادة مقدم الطلب يف تقدميه و  - 

 .، كما أن هذا التوقيع مينح الطلب قيمة قانونيةلبيانات  الواردة فيهبا

 .اإللتزام مبيعاد تقدمي الطلب اإللكرتوين إذا حددت جهة اإلدارة ميعادا لذلك - 

، هذه لطلب قبل تلقي الطلب و بعد تلقيهو يف مقابل ذلك ترتتب عدة التزامات على عاتق اإلدارة متلقية ا

  : فيما يلي تتمثل االلتزامات

 :جند يف هذه احلالة أن اإلدارة تلتزم مبا يأيت: قبل تلقي الطلب - 

                                                           
1
  .120- 118 ،109 :ص صاملرجع السابق،  عالء حميي الدين مصطفى أبو أمحد، 
2
  .126 -121 :ص ، صنفس املرجع 
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            توفري استمارة إلكرتونية جمانية على موقعها اإللكرتوين حمددة فيها البيانات الواجب استيفاؤها -

 ،و الضرورية و البيانات  غري الضرورية

 ،وإرساهلا ملئهالى كيفية احلصول على اإلستمارة و توفري دليل عمل ميكن املستخدمني من التعرف ع -

توفري عدة حلول لتمكني املستخدمني من دخول موقعها اإللكرتوين و احلصول على استمارة  -

 ،الطلب خاصة يف حالة كثرة اإلتصال باملوقع

         ذلك حبمايته من أي اخرتاق قد يوقف عمله م و متواصل ملوقعها اإللكرتوين و ضمان عمل دائ  -

و من أي طارئ ميكن أن يؤدي إىل ذلك و يف حال حصول مثل هذا جيب توفري صيانة سريعة له 

 ،حبيث ال يشعر املستخدمون بالتذمر

 ،توفري بريد إلكرتوين لتمكني املستخدمني من طرح انشغاال�م و شكاويهم و استفسارا�م -

 . ادهم باملعلومات الالزمة الستيفائهام ناقصة أو خاطئة و إمديه املستخدمني الذين تكون بيانا�تنب -

 :جند يف هذه احلالة أيضا أن اإلدارة تلتزم مبا يأيت: بعد تلقي الطلب - 

 ،لبيانات  اليت يقدمها صاحب الطلبضمان محاية تامة و سرية للمعلومات و ا -

 ،يثبت استالم طلبه من طرف اإلدارةتقدمي لصاحب الطلب ما  -

 ،على مقدمه بالرفض أو القبولدراسة الطلب املقدم و الرد  -

 .توفري إمكانية لتقدمي الطعون إلكرتونيا من طرف املستخدمني و حتديد ميعاد لذلك -

أي تقدمي اخلدمة لطالبها أو رفض الطلب إذا وجد ما يربر ذلك، و هي  :اإلستجابة للطلب اإللكتروني-

و يبلغ قرار اإلدارة ، �ا كما يف الطلب اإللكرتوين األخرى ختتلف حسب املرحلة اليت بلغتها أمتتة العمليات اإلدارية

 :1إلكرتونيا إىل صاحب الطلب بإحدى الطريقتني التاليتني

، لكن القوة يده اإللكرتوين مباشرة دون وسيطإرسال القرار يف صورة رسالة إلكرتونية عادية إىل املعين عرب بر - 

الكاملة للقاضي أل�ا معرضة ملخاطر السرقة أو التعديل أو التغيري يف الثبوتية هلذه الرسالة ختضع للسلطة التقديرية 

 .املضمون أو احملتوى

 :حيث يتم كاآليت: سال القرار  بالربيد املوصى عليهإر - 

 ،ا لدى طرف ثالث يقوم بدور الربيدتقوم اجلهة اإلدارية املرسلة بتحديد هويتها و قراره - 

 ،فيها بأن له رسالة ميكن حتميلها على موقعه هاملرسل إليه خيطر يرسل الطرف الثالث رسالة إىل  - 

يقوم املرسل إليه بالدخول على املوقع  و يذكر يف البداية كل البيانات  اخلاصة به ليتحقق علم الوصول مث  - 

 ة يقوم الطرف الثالث بإرسال علم الوصول إىل املرسل مؤرخا بساعة و تاريخ إطالع املرسل إليه على الرسال

                                                           
1
  .140-138 :صصاملرجع السابق،  عالء حميي الدين مصطفى أبو أمحد، 
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  .2001لعام  674هذه الطريقة أقرها املشرع الفرنسي يف األمر رقم  ،و حيتفظ بصورة من علم الوصول

لى قرار اإلدارة الذي علمه  و تقدمي طعن ع إىليصل قرار اإلدارة  أنه حيق للمستخدم يف هذه املرحلة  أنكما 

 .الرد على مقدميها مع تربير موقفها، و تلتزم اإلدارة يف مقابل ذلك بدراسة هذه الطعون و صدر يف حقه

  تبسيط اإلجراءات و اختصارها -

من أجل التحول إىل الشكل اإللكرتوين يف تقدمي اخلدمات جيب تبسيط اإلجراءات  اليت عهد حيث إنه   

، كما جيب تقليص عدد مستويات اجلهات اليت تتدخل يف ة تنفيذها يف ظل النظام التقليديتعقيدها و طول مد

و جودة يف نوعية اخلدمة، و ذلك ألن الشكل اجلديد يتطلب سرعة اإلستجابة لطلبات املستخدمني و كفاءة  تقدمي

و يسهم هذا التبسيط و االختصار يف إجراءات احلصول على اخلدمات اإلدارية  يف احلد من عدة  ،اخلدمات املقدمة

             كان طول إجراءات احلصول على اخلدمات صور من الفساد و اليت كانت منتشرة يف ظل النظام التقليدي أين  

و تعقيدها يدفع املستخدمني إىل اللجوء  إىل أساليب و طرق غري مشروعة للحصول على اخلدمة اليت يطلبها يف 

  . أسرع وقت

مما  كومة التقليدية يشهد الكثري من األخطاء التعامل الورقي يف ظل احلحيث كان :1الحد من األخطاء البشرية -

كان ينعكس سلبا على اخلدمات املقدمة و يطيل  إجراءات احلصول عليها، و هذا كان يضطر بعض املستخدمني 

يف حني مت القضاء على هذه األخطاء أو على األقل  ،إىل سلك طرق غري مشروعة للحصول على اخلدمة اليت يطلبها

  .التقليل منها يف ظل الشكل اإللكرتوين للخدمات

و هذا يسمح بإزالة فرص ممارسة إجراءات تعسفية  :تفصيلية عن المعامالت السترجاعها ات بيانتسجيل  -

  .2سمح بزيادة حظوظ اكتشاف الفسادي، كما من قبل املوظفني يف حق املستخدمني

  و الجهات المعنية بتقديمها اإللكترونيةإتاحة إجراءات الحصول على الخدمات   -

  ى املواقع اإللكرتونية تصبح كل املعلومات املتعلقة بسري العمل احلكومي متاحة علففي ظل احلكومة اإللكرتونية 

تلف القوانني، خم ،، امليزانية، الصفقاتلقة بإجراءات احلصول على اخلدماتمبا يف ذلك املعلومات املتع ملؤسسا�ا

احلصول عليها بعدما كان يف ، و بذلك تكون هناك حرية يف تداول املعلومات و سهولة يف ..خمتلف اإلحصائيات

ظل الشكل التقليدي للحكومة  صعوبة يف احلصول على مثل هذه املعلومات و طول يف الفرتة اليت يستغرقها البحث 

  . لتوفريها لطالبها عنها

         تسمح  بالتقليل من حدة جهل املستخدمني حبقوقهم  هذه احلرية و السهولة يف احلصول على املعلومات

،  من قبل موظفي املؤسسات احلكومية ا�م و اإلجراءات اليت يتخذو�ا حني يتعرضون ملمارسات غري مشروعةو واجب

                                                           
1 Janshed.j.Mistry, op.cit , p : 154. 
2
K.A.Shah Kooh and other, op.cit , p: .04  
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كما تسمح بتمكن املستخدمني من معرفة كيفية اختاذ القرارات اإلدارية و كل ما يتعلق �ا من مسائل قانونية و هذا 

 و مناقشة القضايا اهلامة مبا من املشاركة يف صنع القراراتبدوره  ميكنهم من اكتساب ثقافة إدارية و قانونية متكنهم  

  .فيها السياسات العامة يف الدولة

اإلتصاالت على تسهيل تدفق املعلومات كما ذكرنا  املعلومات و تكنولوجيا  دو عالوة على ذلك تساع 

معينة و مراقبة جودة اخلدمات   سابقا من خالل أدوات مثل شبكة اإلنرتنت و اليت تسمح للمواطنني باملطالبة مبعايري

  . 1مع احلد من تعسف املسؤولني يف أخذ الرشاوى

كشفها و  تساعد الحكومة اإللكترونية على تسهيل عمليات التدقيق و إجراء إستقصاء حول العقود الفاسدة-5

، حيث كان وصول مدققي احلسابات و مسؤويل مكافحة الفساد يف بيئات العمل التقليدية للسجالت الرمسية بالفعل

ذلك تتميز السجالت مرهقا،كما أنه من الصعب أرشفة هذه السجالت و صيانتها و اسرتدادها؛ يف مقابل 

 . 2ت اآللية اليت تشمل البحث عن البياناتهي قابلة لإلجراءافاظ عليها بأمان لفرتة طويلة، و بإمكانية احلاإللكرتونية 

اإلداري أحد  التضخم الوظيفي و كانلطاملا  : اإلداريةاألجهزة القضاء على التضخم الوظيفي و على تعدد  -6

و التهاون فيه، يف حني فني تزيد من اإلتكالية يف العمل كثرة املوظحيث إن  األسباب املباشرة يف انتشار الفساد، 

        يساهم تعدد األجهزة اإلدارية يف تعدد املستويات اإلدارية مما يطيل إجراءات املعامالت اليت تقدمها هذه األجهزة 

هذا التضخم  يتم القضاء عليه  ،و بالتايل ينعكس  ذلك على اخلدمات املقدمة تعقيدا و طول وقت للحصول عليها

و القضاء على  عادة هندسة العمليات اإلداريةإلاإللكرتونية ألن هذه األخرية حتتاج لتطبيقها يف ظل تطبيق احلكومة 

          اإلزدواجية يف الوظائف و اختصار املستويات الوظيفية، و بالتايل القضاء على تعقيد و طول اإلجراءات احلكومية 

  .ني و غري املتخصصنيو القضاء يف املقابل على العدد الكبري للموظفني غري املؤهل

تذهب  اإلدارة هي اليت حيث إنبالعميل  عامل آخر مهم يف احلد من الفساد و هو اإلهتمام :اإلهتمام بالعميل -7

ف احلكومة اإللكرتونية إىل و هذه أهم ميزة تتميز �ا احلكومة اإللكرتونية حيث �د ،للعميل بدل ذهابه هو إليها

كسب ثقته و رضاه عن طريق خدمات إلكرتونية سريعة ذات جودة و كفاءة و تكلفة اإلدارة من املواطن و  تقريب 

  .منخفضة حيصل عليها  من أي مكان يكون فيه و يف أي وقت يراه مناسبا

حيث مت خصخصة العديد من  :خرىتقدمها قطاعات المجتمع األ القطاع العام بخدمات ال إنفرادعدم  -8

  .حكرا على الدولة  كاخلدمات الصحية و التعليم يكانتامة التاملؤسسات احلكومية و اخلدمات الع

                                                           
1
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit , p: 34. 

2Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 164. 
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و هذه هي جوهر احلكومة اإللكرتونية حيث تستخدم فيها : مواكبة األدوات اإلدارية لمتطلبات العصر -9

أحدث التكنولوجيات املعاصرة لتنفيذها مع التحديث املستمر هلذه التكنولوجيا حىت تواكب كل تطور يف هذا ا�ال 

  .ال يبوء مشروع احلكومة اإللكرتونية بالفشلو 

  جانب البشريالب األسباب المتعلقة -ب

احلد من احتكار السلطة، : ة للحد من الفساد عدة عوامل تشمليف  اجلانب البشري توفر احلكومة اإللكرتوني

أخرى سوف نتناوهلا بشيء  هذه العوامل و ،احلد من السلطة التقديرية، توفري التدريب و التوعية الالزمني للموظفني

  . من التفصيل يف هذا العنصر

  : 1الحد من احتكار السلطة -1

وجود رقابة أو احلصول على موارد مادية أو بشرية كذلك : "هأنب احتكار السلطة يف سياق الدولة يعرف

و غري  قدرة وصول املسؤولني املنتخبني" أو هو  ،"والية احلكومة) تنفيذ(قابة تسمح ألطراف ثالثة بتحقيق إجراءات ر 

و التفرد  و حيدث احتكار السلطة عندما يكون هناك خلل بني العرض و الطلب ،"املنتخبني للموارد أو السلطة

ىل ، لكن ميكن القضاء  على احتكار السلطة من خالل تعزيز الشفافية و إتاحة  الوصول إباحلصول على املعلومات

  .املعلومات

ى احلد من احتكار السلطة من تساعد تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف ظل احلكومة اإللكرتونية عل و

  :خالل

  ،إعادة حتويل عمليات صنع القرار - 

النظام اآليل و ال مركزية توفري اخلدمات العمومية سيساعد على احلد  حيث إن ،  مركزية توفري اخلدمات العموميةال - 

. اإلحتكارية ألي موظف يف احلكومة  احلكوميني على العمليات، مما سيساعد يف ختفيض القوةمن سيطرة املسؤولني

مصادر خارجية احلصول على فعلى سبيل املثال تسمح تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت للمؤسسات العمومية ب

  .لإىل املا  دون وصول املوظف مباشرة ةوليلاحللدفع مثن خدما�ا، و اليت متكن  من 

  الحد من السلطة التقديرية -2

تلك : "بالسلطة االستنسابية بأ�ا حممد رفعت عبد الوهابالدكتور ا اليت يسميه عرف السلطة التقديريةت

بناء على ما يسمح هلا القانون من حرية يف تقدير الظروف الواقعية و اختاذ القرار الذي   تتمتع �ا اإلدارةالسلطة اليت

حبيث ، تلك السلطة املتصلة بالصياغة املرنة للقواعد القانونية اليت يسنها املشرع: "أو هي ،2"تراه مالئما هلذه الظروف

   ونية، و يكون لإلدارة تقدير اختاذ التصرفتسمح لإلدارة بقسط من حرية التصرف عندما متارس اختصاصا�ا القان

                                                           
1
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit , pp: 32-33. 

  . 197: ، ص2005لبنان،  - منشورات  احلليب احلقوقية، بريوت ، 1، القضاء اإلداري، الكتاب األول، طرفعت عبد الوهاب حممد 2
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، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أو السبب املالئم له أو يف أو اختاذه على حنو معني أو اإلمتناع عنه،

هذه السلطة ميارسها املوظفون العموميون يف عملهم اليومي، و دورهم يتيح هلم احتمالية  حيث إن ، 1"حتديد حمله

لكن هذه  ،مع املواطنني حول قرارات السيادةشراف على استخدام السلع العامة و اخلدمات العامة و التواصل اإل

السلطة التقديرية اليت ميارسها هؤالء املوظفون ميكن استغالهلا بشكل غري مشروع و تصبح مصدرا للفساد حيث كلما 

ضلوعه يف الفساد، من أجل ذلك جيب أن ال متنح توسعت السلطة التقديرية للموظف العمومي كلما زاد احتمال 

  .2للموظف العام سلطة تقديرية واسعة حىت ال تشل اإلدارة العامة

للموظف العمومي تعترب احلكومة اإللكرتونية إحدى األدوات رية املمنوحة و يف إطار احلد من السلطة التقدي

          اإللكرتونية من جعل العمليات أكثر شفافيةاليت ميكن أن تساعد على ذلك، حيث متكن تكنولوجيا احلكومة 

مة ئهذا و يساعد اعتماد العمليات اإلدارية اآللية القا ،ال تتطلب تدخل املسؤولني احلكوميني يف العمليةو و بساطة 

على استخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت على احلد من السلطة التقديرية من خالل استخدام خوارزميات 

على احلد من السلطة التقديرية عن طريق  لتتبع رصد العمليات املختلفة؛ كما تساعد تكنولوجيا احلكومة اإللكرتونية

) أو الشركات(واقع إلكرتونية متكن املواطنني ، حيث ميكن إنشاء مو اجلمهوراحلد من العالقة املباشرة بني املوظفني 

، و هذا سيمكن العمالء من التحكم يف عملية تطوير جو�ااملعلومات اليت حيتا/ دماتمن احلصول على اخل

و من أمثلة العمليات العامة اليت ميكن القضاء  ،التطبيقات و الدفع، و التتبع، و توفري اخلدمات العامة على اإلنرتنت

  .3فيها على الوساطة البشرية و احلد من الفساد هي عمليات دفع الرسوم و الضرائب و الشراء

التوعية و التدريب اإللكرتونية يف ظل احلكومة : للموظفينو المستمرين لتوعية و التدريب الالزمين توفير ا -3

و ختتلف مضامني دورات التوعية و التدريب بني  ،نية التدريب عن بعدمضمونني باستمرار و دوريا ملا توفره من إمكا

و خماطر  ، و بني التوعية مببادئ النزاهةتكنولوجيا�ا دها  و التدريب علىالتوعية مبفهوم احلكومة اإللكرتونية و فوائ

  .الفساد و تداعياته و تطوراته خاصة يف ظل استخدام التكنولوجيا و كيفية الوقاية منه و مكافحته

ت السلوك انحيث أضحت مدو  :سح المجال لضعف أخالقيات الوظيفةتوفير مدونات السلوك و عدم ف -4

يف زمن استفحل فيه  من ضرورة لنشر و تثبيت األخالقيات الوظيفية و دحض املمارسات الفاسدة أكثرالوظيفي 

ونية أصبحت و يف ظل احلكومة اإللكرت  ،لغل فيهاالفساد يف خمتلف املستويات اإلدارية من أعالها إىل أدناها و تغ

لسلوك املوجودة لتتماشى مع الشكل ، بل و مت تطوير مدونات امتوفرة لكل من يطلبها أو يرغب باإلطالع عليها

  .اإللكرتوين للوظائف

                                                           
  .215: ، ص2003اإلسكندرية، ، سامي مجال الدين، القضاء اإلداري، منشأة املعارف 1

2
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit , pp: 32-33. 

3Ahmed Al Hussaini and other  , Ibid , p : 33. 
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احلكومة ن مبدأ الثواب و العقاب كان يف كثري من األحيان مغيبا يف ظل إ: تفعيل مبدأ الثواب و العقاب -5

خالص جنر عنه انتشار املمارسات الفاسدة يف أوساط املوظفني مبا فيهم أولئك الذين كانوا يتميزون باإلا، مما التقليدية

نيهم و لو بالثناء اين يف عملهم كو�م يتعرضون للعقاب دومنا سبب قانوين بدل أن يثابوا على جدهم و تفاو التف

           ،و الغياب أليام  بل و لشهور عليهم لفظيا يف حني جيازى  أولئك الذين تعودوا على التسيب و اإلمهال لعملهم

لكن هذا املبدأ يتم تفعيله من خالل تطبيق نظام احلكومة  ،الكثري منا يف يومياته الوظيفية و هذا رمبا عايشه

، و تسجيل كل ما يتعلق مبسارهم انصراف املوظفنياإللكرتونية نظرا ملا توفره من تقنيات و برامج تسجل حضور و 

اليت  اصة باملوظفني وخقاعدة بيانات   املهين و ما يتخلله من تأديب و تنقالت و  ترقيات و غريها و إدراجها ضمن

  :1تستخدم فيما بعد لألغراض التالية

 إدارة الرواتب و األجور، 

 ليف الفوائد و اخلدمات و احلوافزتوثيق تكا، 

 التخطيط للموارد البشرية.  

حيث كان : التغلب على عامل قلة موظفي إدارة المالية و المحاسبة مقارنة بحجم األعمال الموكلة إليهم -6

ذا�ا  يف حد و احملاسبة إدارة املاليةقبل عصرنة خمتلف القطاعات احلكومية و عصرنة  موظفو إدارة املالية و احملاسبة

نون كثريا يف أداء مهامهم املتعلقة بتدقيق احلسابات و كشف الصفقات و العقود املشبوهة يف ظل التعامل مع ايع

ب مراجعتها يف كثري من األحيان لرداءة اخلط أو لتلفها أو ألي سبب كان  سجالت ورقية مدونة يدويا خبط اليد يصع

يف  موظفو إدارة املالية و احملاسبةهذه الصعوبات اليت يواجهها  ،اإلحتفاظ �ا و اسرتدادها نتها واكما يصعب صي

دون يدويا أصبحت و ت ظل النظام التقليدي ختتفي بشكل الفت يف النظام اإللكرتوين فالسجالت اليت كانت ورقية

و ميكن كشف أي عملية  2إلكرتونية تدون آليا و على درجة من األمان فضال عن كو�ا سهلة التفحص و املراجعة

  .مشبوهة فيها

  تحقيق فعالية الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفسادل عوامل مختلفة -ثانيا

دورا إجيايبا يف احلد من  اإللكرتونيةكومة احل حتساهم يف من أخرىالعوامل اإلدارية هناك عوامل  إىل جانب 

  .ة  و قضائية و اقتصاديةقانوني، ع بني العوامل اإلجتماعية، السياسيةو الفساد ختتلف هذه العوامل و تتن

  العوامل اإلجتماعية -أ

 تعد العوامل اإلجتماعية من فقر و جهل و غريها من بني أهم العوامل املسامهة يف انتشار الفساد يف ا�تمع  

و جعل الفساد فاسدة و دعم تلك املوجودة أصال، هلا تأثري ا كبريا يف تكوين الشخصيات و السلوكيات ال حيث إن 

                                                           
1
  . 98 - 97: ص صاملرجع السابق، ، مىن سيلم 

2
Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 164. 
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للجوء إىل الطرق غري املشروعة لقضاء املصاحل اليت يطلبها أمرا عاديا ال ميكن نبذه ألي سبب من األسباب بل حيبذ ا

و نظرا لكون معاجلة أي مشكلة تبدأ من معاجلة مسببا�ا فإن احلكومة اإللكرتونية تعاجل الكثري من العوامل  ،الفرد

العوامل و فيما يلي أهم  ؛اإلجتماعية املسامهة يف انتشار الفساد بفعل ما توفره من وسائل و أساليب حتقق ذلك

  :اإلجتماعية املعاجلة يف ظل احلكومة اإللكرتونية

  : الموظفينالدوافع اإلجرامية لدى  من تنامي حدال -1

عرب املواقع اإللكرتونية ساليب تشهري باملتورطني يف قضايا الفساد ن احلكومة اإللكرتونية مبا توفره من أإ

توفره من قنوات آمنة  للتبليغ عن هذه القضايا تساهم بذلك يف القضاء على الكثري من  املخصصة لذلك و مبا

كما أن للعالقة غري املباشرة بني   ،الكثري من املوظفني الفاسدين لدى العوامل اليت تؤدي إىل تنامي النزعة اإلجرامية

  .لديهمالنزعة اإلجرامية لقضاء على و املستخدم تأثري غري مباشر يف ا املوظف

  :حرية اإلعالم و التعبير -2

  أتاحت تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت قنوات جديدة للتعبري و اإلعالم كشبكات التواصل اإلجتماعي  

غريها و تعززت حرية اإلعالم و التعبري أكثر مع تواجد هذه القنوات و توفر قوانني حرية  و تطبيقات اهلواتف الذكية و

ترب جزءا اليتجزأ من املتطلبات التشريعية اليت حيتاجها مشروع احلكومة اإللكرتونية لنجاحه و لبلوغ املعلومات اليت تع

، إضافة إىل منح مؤسسات اإلعالم حرية يف تداول قضايا كانت  من يه و هي مرحلة النضج و االنفتاحة فلأهم مرح

ف مثل هذه القضايا و إجراء التحقيقات بشأ�ا قبل حمظورة املناقشة و منها قضايا الفساد كما أتيحت هلا حرية كش

و لعل قانون اإلعالم اجلزائري دليل على ذلك حيث منح اإلعالميني رخصة دخول املؤسسات العمومية دون ترخيص 

و اهليئات و اإلدارات أن تزود  من املسؤولني عنها و كشف كل املمارسات غري املشروعة �ا، و على املؤسسات

  . 1يطلبه من معلومات مبا يكفل حق املواطن يف اإلعالمالصحفي بكل  ما 

  : الثراء غير المبرر تغيير مفهوم  -3

الوسائل و الوسائل اليت تتاح يف ظل احلكومة اإللكرتونية  حيث إنيصبح ذو مفهوم إجيايب  الثراء غري املربر

تسمح بتحقيق ذلك من خالل استغالل شبكات التواصل اإلجتماعي و اليوتوب يف نشاطات و معاجلة مواضيع 

          و التعليقات  تلفت انتباه الرأي العام جيين من خالهلا أصحا�ا الكثري من املال حسب نسب املشاهدة و املشاركة

كل   افمثل هذه النشاطات انتشرت بني الشباب يبدي فيه ،حسب ما أشار له املتخصصون يف هذا ا�الو هذا 

و يالحظ يف هذا الشأن بأن هذه النشاطات اليت تستغل فيها  ؛منهم وجهة نظره بطريقة هزلية يف كثري من األحيان

ميثل يف نفس الوقت  ساعد على انتشار الفساد وتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت ختفف من وطأة عامل آخر م

                                                           
1
  .املذكور سابقاو املتعلق باإلعالم  12/01/2012: املؤرخ يف  05 - 12رقم  قانونمن ال 84 - 83ظر املواد من أن أكثرلتفصيل ل 
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أحد آثاره اإلجتماعية و اإلقتصادية و هو عمال البطالة فهؤالء الشباب أغلبهم كان يعاين من البطالة و أوجدوا 

  .ألنفسهم �ذه الطريقة مصدر كسب مشروع دومنا اللجوء إىل طرق غري مشروعة للحصول على  عمل

  :1الحد من عدم اليقين -4

حيث يؤدي خفض عدم اليقني إىل  الفساد اإللكرتونيةكومة احلد من عدم اليقني هو آلية أخرى حتارب احل

و مما يساعد على خفض عدم  2،)الرشاوى(إخنفاض اإلنتهازية و بالتايل خفض التكاليف غري املشروعة للمعامالت 

  :اإللكرتونية ما يليكومة اليقني يف ظل احل

  ،اإللكرتونية و حتيينهاكومة املنشورة على موقع احلمشولية املعلومات  - 

  ،توفري حمركات حبث كفؤة - 

  ،ضمان بريد إلكرتوين فوري للرد على استفسارات املواطنني  - 

  ،اإللكرتونيةحكومة للبنية التحتية لل 365 ×24×7 و باستمرار العمل بكفاءة - 

  ،اإلعالن املسبق عن إنقطاع التيار الكهربائي - 

واطنني على توضيح اإللكرتونية املكومة ، حيث تساعد احلد و املبادئ التوجيهية و النماذجاإللكرتوين للقواعالنشر  - 

  .3، مسؤوليا�م و التزاما�محقوقهم اخلاصة

  :العوامل السياسية -ب

  :هذه العوامل متعددة و متنوعة و تتباين بني ما يلي

  :المساءلة الشعبية انتشار -1

  :العامل جند أن تكنولوجيا احلكومة اإللكرتونية تساعد على حتقيقه من خالل توفري ما يليبالنسبة هلذا 

امة، و كذا املشاركة اإللكرتونية ملناقشة السياسات العامة و القضايا اهلكومة موقع احل إتاحة مساحة للمواطنني على - 

اليت تكون مفتوحة على اخلط لتمكني املواطنني من املشاركة كما هو معمول به  ا�الس املنتخبة و دوراتيف مداوالت 

  . املتحدة األمريكية الوالياتيف 

و مناقشة القضايا اهلامة يف الدولة و طرح اقرتاحا�م من  ية مشاركة املواطنني يف اختاذ القرارات احلكوميةمكانإ - 

، املؤمترات اطنني عن طريق الربيد اإللكرتوينصال بني احلكومة و املو من قنوات ات اإللكرتونيةخالل ما تتيحه احلكومة 

                                                           
1
Amitabh Ojha and other, op.cit , pp: 165-166. 

2Amitabh Ojha and other, Ibid , p: 166. 
3
Amitabh Ojha and other, Ibid, p: 165. 
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يف أرمينيا و كندا و كذلك يف اململكة املتحدة اليت توفر مواقع  او هذا ما جنده مطبق اإللكرتونية، املنتديات اإللكرتونية

  . 1ساردانملناقشة سياسات احلكومة و التعليق عليها مثل موقع املواطن و موقع مجعية ه

          أفعال املسؤولني  ز قدرة املواطنني على تتبع قرارات ويتعز  يف ظل احلكومة اإللكرتونية من خالل ز املساءلة عز ت - 

تطبيقها التعسفي من خالل جعل  عقولة واملجراءات غري اإلالشركات على التشكيك يف  ع املواطنني ويتشج و

2.شفافية بساطة و أكثرالقواعد 
 

قنوات للمساءلة الشعبية و ذلك عن طريق شبكات التواصل اإلجتماعي و وسائل اإلعالم اليت يستغلها خلق  - 

متارس م كاملمارسات غري املشروعة اليت املواطنون يف الضغط على احلكومة لفصل وزير أو ملعاجلة قضية �م الرأي العا

، و نذكر مثاال يف هذا أو قرار مالنظر يف قانون ما يف كثري من املؤسسات العمومية أو للضغط على احلكومة إلعادة ا

الصدد احلمالت و التنديدات الشعبية يف اجلزائر اليت قامت بشأن اختطاف األطفال و املطالبة إثرها بتخفيض املدة 

جرمية نت املطالبة أيضا بتطبيق القصاص و تنفيذ اكما ك،  القانونية إلبالغ و حترك اجلهات األمنية و هو ما حتقق

اإلعدام يف حق كل من ارتكب جرمية قتل عمدا أين استغلت كل الوسائل يف هذه اإلحتجاجات مبا فيها الوسائل 

  .اإللكرتونية

  .3اإللكرتونية و حتيينهاكومة مشولية املعلومات املنشورة على موقع احل - 

  ...اإللكرتونيةكومة موقع احل فرة علىحيدث أوال بأول من خالل مساحة األخبار املتو  املواطنني على كل ماإطالع  - 

  :تحقيق المنافسة في العملية السياسية -2

حيث وجد أن مكافحة الفساد قد ، تعترب املنافسة يف العملية السياسية عامال مساعدا يف احلد من الفساد

و هذه املنافسة جتد مكا�ا يف ظل احلكومة اإللكرتونية  ،4تنجح يف ا�تمعات اليت توجد فيها منافسة سياسية قوية

أين توفر تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت لألحزاب السياسية كل الوسائل و القنوات اليت تساعدهم على املنافسة 

             ،5عالةالشريفة و طرح آرائهم و براجمهم للمواطنني و استقطاب اآلراء و األصوات من دوائرهم اإلنتخابية بطريقة ف

  .و يف نفس الوقت تسمح بتمكني املواطنني من اختيار الربنامج احلزيب الذي يرونه مناسبا

  :تحقيق اإلستقرار السياسي -3

                                                           
1
  . 43: ، صاملرجع السابقعصام بن حيي الفياليل،  فطاين،حممد نور بن ياسني  

2
Satish Krishnan and other, op.cit , pp: 03-04. 

3
Amitabh Ojha and other, Ibid, p: 165. 

4Ahmed Al Hussaini and other  , Ibid , p : 33. 
5 Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 100. 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

342 

ما حتققه من ثقة إلستقرار السياسي و ذلك من خالل يساعد تطبيق احلكومة اإللكرتونية على حتقيق ا

و كذلك من قدرة املواطنني على  ومتهم نتيجة جلودة اخلدمات اليت تقدمهااملستخدمني خاصة املواطنني منهم يف حك

املشاركة يف العمليات السياسية بفعالية من خالل إجراء اإلنتخابات إلكرتونيا و كذا املشاركة الشعبية اإللكرتونية يف 

لعامة للمجالس املنتخبة و طرح إعداد السياسات و حتديد التوجهات اإلسرتاتيجية للدولة و املشاركة يف االجتماعات ا

نشغاال�م و اقرتاحا�م عن طريق الربيد اإللكرتوين كما ذكرنا آنفا،  اطالعهم على جداول أعمال و برامج األحزاب ا

صور إجيابية كون  إىلاحلكومي و حتويلها  األداءتغيري الصورة السلبية لدى املواطنني عن و كذا  السياسية و غريها،

دعم الشفافية و نزاهة املؤسسات احلكومية و مراقبة السلوك الوظيفي عند تعامل  إىليؤدي  اإللكرتونيةنظام احلكومة 

و تزداد ثقتهم �ا، كما   و بالتايل تنخفض وترية شكاوى املواطنني من سوء اإلدارة و خدما�ا 1األفراد مع احلكومة

األمن القومي من خالل وضع البـالد يف منأى عن  ينعكس هذا االستقرار يف النظام السياسي للدولة إجيابا على

التدخالت األجنبية حبجة غيـاب الدميقراطية و االستبداد بالسلطة و بالتايل القضاء على سبب آخر من أسباب 

  .و التدخالت األجنبية الفساد و هو احلروب

  :تفعيل الممارسة الديمقراطية و حرية المشاركة  -4

و هو  ارتباطا وثيقا بعاملي املنافسة يف العملية السياسية و انتشار املساءلة الشعبيةهذا العامل جنده يرتبط 

، احلوارات الوطنية و االستشارات اليت تطلقها النقاشات، القضايا يتجسد من خالل املشاركة اإللكرتونية يف خمتلف

من خالل أيضا عملية التصويت اإللكرتوين  و ،احلكومة على موقعها اإللكرتوين أو على املواقع اإللكرتونية ملؤسسا�ا 

  .اخل..و العمليات احلكوميةكبرية من الناخبني و كذلك من خالل شفافية املعلومات    اليت تضمن مشاركة فئة

  ة و القضائيةقانونيالعوامل ال -جـ

  :فيما يلي ة و القضائيةقانونيالعوامل التتلخص أهم 

إال أن هذه احلماية اليت  ،هلا يف عنصر سابقو قد تطرقنا  :جرائم الفسادتوفير حماية للشهود و المبلغين عن  -1

  .لكرتونية يف نظر البعض غري كافيةتتوفر يف ظل احلكومة اإل

  :ة واضحة و ال يشوبها الغموض و التعارضقانونيتوفر منظومة  -2

       حيث يتطلب تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية إعادة النظر يف القوانني اليت تنظم العمل التقليدي للحكومة 

و إزالة الغامضة و املتعارضة منها و تعديلها مبا يتالءم و العمل اإللكرتوين و سن تشريعات جديدة وفقا ملا يفرضه 

  .العامل اإلفرتاضي

  

                                                           
  .05: صاملرجع السابق عباس زبون عبيد العبودي،  1
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  :بشكل عادل و متكافئ القوانينتطبيق  -3

إذ تضمن تطبيقات احلكومة اإللكرتونية التطبيق العادل و املتساوي بني مجيع املتعاملني دون التمييز بينهم على 

  .طائفي أو عشائري أو قبلي أو جهويأساس عرقي أو 

  :قضاءال عمل المحاكم وو المكملة ل المساندةفعالية اإلجراءات  ضمان سرعة إجراءات التقاضي و  -4

ته يف كفاءو هذا العامل يتحقق من خالل عصرنة قطاع العدالة و تبين نظام التقاضي اإللكرتوين الذي أثبت  

و طول  بينها تراكم القضايا و بطء  نت تعاين منها  أجهزة القضاء و اليت مناحل العديد من املشاكل اليت ك

  .إجراءات الفصل فيها و غريها من املشاكل

  : القضاء على بعض الممارسات غير القانونية لبعض المحامين و القضاة -5

و هذا أيضا يتحقق من خالل تبين نظام التقاضي اإللكرتوين حيث ال يكون هناك تعامل مباشر بني أطراف 

  .النزاع و حماميهم و بني أطراف النزاع و القضاة الذين يفصلون يف النزاع

  ية اإلقتصادالعوامل  - أ

  :يف هذا املقام بني عدة عوامل هي منيز

و ذلك نظرا  لتبين اإلقتصاد الرقمي و من خالله تبين نظام الصفقات  :وجود فعالية اقتصادية في الدولة -1

  .اإللكرتونية 

 إذ أنه لضمان جلب الكفاءات املتخصصة يف جمال التكنولوجيا و دعم تلك املوجودة  :ارتفاع مستوى األجور -2

ضمان استقرار التقدم فيه البد من أن يعاد النظر يف مستويات اح مشروع احلكومة اإللكرتونية و جنإو من أجل 

  .األجور يف القطاع العام و رفعها بشكل يتناسب  و يضاهي نظري�ا يف القطاع اخلاص

  :ة و مخطط لها بدقةسرو دوضع سياسات تنموية م -3

 البيانات املعلومات و يف توفري برامج و تقنيات تسمح بتحليل كنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت إذ تساهم ت

  .وية و يكون ذلك بشكل دقيق و سريعا�معة يف بنوك املعلومات الوطنية  و إعطاء حلول و بدائل للخطط التنم

 يف مكافحة الفساد اإللكرتونيةساعدة يف فعالية دور احلكومة املاملطلب حملة عن أهم العوامل لقد قدمنا يف هذا 

 و اإلقتصادية،  ، القانونيةتماعيةجذلك على خمتلف األصعدة اإلدارية، اإل اليت نتجت عن تطبيق هذا النظام و و

توفر مثل هذه العوامل يساهم يف ظهور عدة مالمح لفعالية هذا الدور و هو ما سنتطرق له يف املطلب  حيث إن 

  .يف مكافحة الفساد اإللكرتونيةور احلكومة فعالية دالثاين فما هي مالمح و مظاهر 
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  مظاهر فعالية الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد :الفرع الثاني 

ميكن قياسه من قبل إذ على الفساد ما يثبت ذلك عمليا  اإللكرتونيةاإلجيايب للحكومة تأثري يكون لل أنال بد 

اإللكرتونية، و معرفته أيضا و التماسه من قبل الفساد و الدراسات املتعلقة باحلكومة مكافحة  أناملهتمني بش

يظهر هذا الدور اإلجيايب جليا لكل من املختصني و عامة الناس يف مظاهر و مالمح تلمس يف الواقع  حبيثاملختصني 

  .و أبرز هذه املالمح سوف نتعرف عليها يف فروع هذا املطلب ،اليومي

  فية العمل الحكومي و تعزيز المساءلةشفا -أوال

ن من بني املؤشرات اكما تعتربان مؤشران مهم،  ن مهمان يف مكافحة الفسادتعد الشفافية و املساءلة عامال

هذا  ثنايا يف ذين املؤشرينهى سنتعرف علو  ؛اليت تقاس �ا فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد

  .عنصرال

  العمل الحكوميشفافية  -أ

، حبيث تعتمد 1تعين الشفافية التدفق احلر للمعلومات حول القرارات و اإلجراءات من املصدر للمتلقي

و تلعب الشفافية دورا كبريا يف مكافحة  ،2بني املواطنني و املؤسسات العامةعلى تدفق املعلومات و البيانات  الشفافية

لسببني مها إنعدام العالقة املباشرة بني  غري املشروعة من طرف املوظفنيات الفساد إذ أ�ا تسمح باحلد من املمارس

ءات إجرا، املوظفني و املتعاملني و وعي و اطالع املتعاملني على مجيع املعلومات املتعلقة بالعمل احلكومي من قرارات

  .و قوانني و إحصائيات و غريها

وراء انتشار الفساد تقف من بني األسباب اليت كانت  و لقد كان غياب الشفافية يف النظام احلكومي التقليدي

مما أدى إىل البحث عن سبل حتقيقها بالوسائل اإللكرتونية فكانت النتيجة أن حتقق ذلك من خالل مبادرات 

وفرة و تنوعا فيها مما يسمح مبزيد من الشفافية   املعلومات و احلكومة اإللكرتونية و اليت وفرت سهولة يف الوصول إىل 

هذه امليزة اليت تتميز �ا احلكومة اإللكرتونية إمنا هي  ،3القطاع العام على املطالبة بالرشاوى و احلد من قدرة مسؤويل

  :نتاج توفر عوامل مساعدة على ذلك نذكر من بينها

 أن تقوم مبادرات احلكومة اإللكرتونية على سياسات سليمة للشفافية و املساءلة من أجل أن تكون فعالة يف- 

 .4مكافحة الفساد

                                                           
1
K.A.Shah Kooh and other , op.cit , p : 03. 

2Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit, p : 33. 
3 Janshed.j.Mistry, op.cit , p : 153. 
4 Janshed.j.Mistry, Ibid, p : 170. 
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السلطات  ، لذا جيب علىامتمام الرأي العهأن تتوفر حرية املعلومات اليت تتطلب تسليما نشطا للمعلومات حمل ا- 

 .1ستخدامها يف الوقت املناسب عن طريق تثبيت إجراءاتفعالةالضمان الوصول إىل املعلومات العامة  العامة

يت جيب أن تركز عليها تطبيقات احلكومة اإللكرتونية يف احلد من وجود تسلسل هرمي و تتابعية يف األهداف ال- 

و تطبيقها يف  زيادة فرص احلصول على املعلومات و تقدميها بطريقة تؤدي إىل شفافية القواعد حبيث إنالفساد، 

املدنية الفردية اإلجراءات ملوظفي اخلدمة / مقررات معينة و زيادة املساءلة من خالل بناء القدرة على تتبع القرارات

كل هذه األهداف جيب أن تتحقق جنبا إىل جنب لكبح الفساد بشكل كبري   ، متثل مراحل متتالية يف تسلسل هرمي

فهناك العديد من املواقع اإللكرتونية احلكومية غري فعالة أل�ا متيل إىل الرتكيز  ،ألن جتاهل بعضها يعين الفشل يف ذلك

           إىل املعلومات إلكرتونيا فهي ال تقدم ما يكفي من اجلهد لرفع الشفافية على هدف واحد هو توفري الوصول 

  .2املساءلة و

  :3الشفافية تتعزز من خالل الوسائل التالية أن اإللكرتونيةمة و لقد أثبتت بعض مشاريع احلك

  ،اإلنرتنتالنشر على شبكة  - 

  ،من املواطنني على نوعية اخلدم املقدمة إللكرتونية أو التغذية العكسيةاردود فعل الرأي العام  - 

إذ يسمح ، BMCو مثاله نظام التظلم يف بلدية مومباي باهلند الذي وضعته شركة : نظام املظامل اإللكرتوين - 

  .ن على وضع الشكوى يف أي وقتاللمستخدمني بتقدمي شكاوى على اإلنرتنت و احلصول على رقم تتبع اإلطمئن

  :كرتونية يف زيادة الشفافية من خالل عدة مظاهر أمههايظهر دور احلكومة اإلل و

  ،اجتماعات احلكومة املفتوحة أمام وسائل اإلعالم و اجلمهور - 

  ،إمكانية مراجعة امليزانيات و القوائم املالية من قبل أي شخص - 

  ،عن قرارات و أنشطة معينة بسهولة ، مع إمكانية حتديد املسؤولني4إمكانية مناقشة القرارات احلكومية - 

    ،جعل املعامالت املالية و اإلدارية عرضة للطعن من قبل املواطنني - 

اخلط عن األنظمة و التعليمات و املتطلبات و اإلجراءات  الالزمة للحصول على اخلدمات احلكومية  اإلعالن على - 

  ،لتقليص اجتهادات املوظفني بصفة عامة

رتامهم حو ا الرمسية لكبار املوظفني إىل منابر إجيابية مفتوحة تكون مبثابة أمثلة شاخصة على التزامهمحتويل املكاتب  - 

  .5خرين�م للشفافية ليكونوا قدوة لآلاو احتض

  :أمههاات لذلك ضمان توفرليف الشفافية  لتحقيق هذه الزيادة اإللكرتونيةلكن حتتاج احلكومة 

                                                           
1
Anwar Shah, op.cit , p: 74. 

2 Subhash Bhatnagar, op.cit, p:54. 
3 Subhash Bhatnagar, Ibid, p:59. 
4K.A.Shah Kooh and other , op.cit , p : 03. 

5
  .91: ، املرجع السابق، صصفوان املبيضني 
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  ،اإللكرتونيةاحلكومة وجود القوانني املتعلقة حبرية املعلومات كو�ا ضرورة حتمية لنجاح تطبيق  - 

  ،توفري معلومات حكومية حمينة - 

  ،إمكانية التبليغ و التقدم بالشكاوى عن الفساد عرب املوقع اإللكرتوين دون احلاجة إىل اإلفصاح عن هوية املبلغ - 

  ،وجود حرية إعالمية مضمونة - 

نية احلصول اإضافة إىل جم ،إمكانية إتاحة املعلومات اليت حيتاجها املستخدمون و سهولة و سرعة الوصول إليها - 

  ،عليها و يف أي وقت يشاء طالبها

  ،وجود نظام أمين فعال حلماية املعلومات املتاحة - 

  ،حتقيق اإلستجابة الفورية لطلبات احلصول على املعلومات - 

  ،و مستمر بني األجهزة احلكومية رأسيا و أفقياوجود تنسيق فعال  - 

  ،إنعدام االزدواجية و الفوضى يف عمليات التحديث و التطوير - 

  .مراعاة ذوي اإلحتياجات اخلاصة و املناطق النائية يف الوصول إىل املعلومات احلكومية - 

  تعزيز المساءلة -ب

 استفحاله، و تقوم املساءلة حول كيفية اختاذ املوظفنييعد غياب املساءلة دليال آخر على وجود الفساد و 

  :1، و ميكن تقسيم هذه املساءلة إىل ثالث مكونات هيالعموميني للقرارات و اإلجراءات

  ،مشاركة املواطنني يف العملية السياسية و احلكم - 

  ،البريوقراطية الفعالة - 

  .حتقيق سيادة القانون - 

احلق يف  قواننيظهور إىل جانب ، ءلة زيادة شفافية العمل احلكوميةتعزيز املساو من بني العوامل املساعدة على 

       اليت قدمت فرصا للمواطنني ملراقبة عمل املسؤولني احلكوميني املنتخبني  اإللكرتونيةاملعلومة و اخلدمات احلكومية 

            د األولوياتــحتدي إلعداد السياسات والتحاور  ركة واملشا الـفتح جم :أما عن وسائلها فهي ؛2و غري املتخبني

  ...، مناقشة القرارات املتخذة،و االسرتاتيجيات احلكومية

 رامسامهة كبرية يف حتقيق شفافية العمل احلكومي و تعزيز املساءلة نظ اإللكرتونيةتساهم تطبيقات احلكومة  إذن

مرنة و واضحة إلكرتونية  ن وسائل تقنية و خدماتملا توفره من عوامل تساعد على ذلك و ملا توفره كذلك م

 ذا يعترب، و هاء الشفافية عليهاى التعتيم الذي يسود األعمال احلكومية و إضفــم القضاء علــبذلك يت واإلجراءات 

  .يف مكافحة الفساد اساأس

                                                           
1
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit, p : 33. 

2
Amitabh Ojha and other, op.cit, p: 165. 
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  تعزيز الديمقراطية -اثاني

          ،اإللكرتونيةمن أهم ا�االت اليت متسها تطبيقات احلكومة أو الرقمية  اإللكرتونيةيعترب جمال الدميقراطية 

       ل السياسيعمالشعبية يف الا تعترب وسيلة لتوسع املشاركة أ�لدولة خاصة لالسياسي انب و ذلك إلرتباطها باجل

  : فيما يلي اإللكرتونيةه تتجلى مظاهر الدميقراطية أنإذ  ،و شؤون املرافق العامة

يتطلب توافر  ،اإلتصاالتهو أسلوب لإلقرتاع يعتمد على تكنولوجيا املعلومات و : التصويت اإللكتروني -أ

ية و إصدار البطاقات باختناإله ميكن إعداد اجلداول أنو يف هذا اإلطار جند  ،عالية ناة أمجر دتكنولوجيا متطورة و 

 ...و كذلك عملية التصويت  ،آليا املمغنطة

 نشرإطالعهم عليها و  بعدو املبادارت  اإلقرتاحاتو ذلك فيما خيص بعض : المواطنينإستطالع رأي   -ب

اليت و العمليات البيانات إطالع املواطنني على خمتلف " :و هو ما يعرف أيضا باملشاركة الدميقراطية مبعىن 1القرارات

 .2"لدى هيئات و مؤسسات الدولة ريجت

و غري  ،3اإلنرتنتو تتمثل يف نشر أجندات األحزاب و نشاطا�م عرب : النشاطات السياسية عبر اإلنترنت -جـ

 .شطة السياسيةنذلك من األ

و نقاشات  جلساتعلى  اإلنرتنتهذا املفهوم ميكن للمواطنني اإلطالع عرب  ظليف : اإللكترونيالبرلمان  -د

 .غ النوابييبدوا رأيهم يف القضايا املناقشة مباشرة عن طريق الربيد اإللكرتوين دون تبل أنكما هلم ،  الربملان

ليسمح هلم ذلك  اإلنرتنتعلى للمواطنني ت جداول أعماهلا اإذ تتيح بعض اإلدار : حضور اإلجتماعات -ه

  .احللول اليت يرو�ا مناسبة�م و ه األسئلة و إبداء املالحظات و طرح إقرتاحايباملشاركة يف اإلجتماعات و توج

للدميقراطية أثر فعال يف مكافحة الفساد لذلك تسعى مجيع دول العامل لتحقيقها بشىت الوسائل و األدوات اليت  

، حيث تتيح احلكومة اإللكرتونية ميقراطية شكال إلكرتونيا يف ظلهاتعترب احلكومة اإللكرتونية إحداها أين تأخذ الد

  :الهلا الدميقراطية إذ أن أبرزها يتمثل فيما يليعدة وسائل  تعزز من خ

 التحاور ركة واملشا الـفتح جم تدعم احلكومة اإللكرتونية  املشاركة اإللكرتونية من خالل :اإللكترونيةالمشاركة  - و

ضمان ، االسرتاتيجيات احلكومية د األولويات وــحتدي إعداد السياسات ومن أجل ) شركات/مواطنني(للمتعاملني 

                                                           
1
  .42: ، املرجع السابق، صصفوان املبيضني 

 
2

  .37: ، صاملرجع السابقعبد اللطيف باري، 
3
  .33: ، صنفس املرجع 
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املشاركة ا�تمعية و التفاعل بني مؤسسات الدولة و ا�تمع املدين و الذي يتطلب إعادة تنظيم عملية صنع القرار 

  : 2ىل حتقيق ثالثة أهداف هيإ،  و �دف املشاركة اإللكرتونية 1السياسي

            البياناتدراية بحيث تضمن نظم املعلومات للمواطنني أن يكونوا  على : زيادة المعلومات اإللكترونية -1

 .امج و امليزانيات و القوانني و اللوائح، و لكنها ليست كافية لضمان انفتاح اإلجراءات و احلصول على الوثائقرب ال و

اإللكرتوين واجبا على احلكومات اليت ترغب يف تطوير و احلفاظ على  يعترب التشاور :اإللكتروني التشاور -2

ذلك يف كل من أمرسفورث  نتظام حول خمتف القضايا احمللية واالطلب من املواطنني إبداء آرائهم باملساءلة، و مثاله 

 :اإللكرتوين مهاو هناك طريقتني فعالتني للتشاور  ،و هولندا

 ،اإلتصال املباشر مع اإلدارة و املمثلني السياسيني  عن طريق الربيد اإللكرتوين - 

 .و املناقشة عرب الواب التشاور - 

  .دعم صناعة القرار اإللكرتوين - 

  :الديمقراطية النزيهة اإلنتخابات -ز

كهم فعن و و اليت أصبحت هي األخرى تأخذ شكال إلكرتونيا، و هي أداة لعقد مسؤولية الساسة على سل

          ونيةو قد سبق و أن تطرقنا ملزايا اإلنتخابات اإللكرت  ،3طريقها يتم إقصاء السياسيني الفاسدين من طرف املواطنني

  .و دورها يف مكافحة الفساد من خالل  ضمان النزاهة و وصول مسؤولني نزهاء لسدة احلكم

  زيادة العائدات المالية و الموارد الضريبية -اثالث

و خفض النفقات  هي خفض تكاليف اخلدمات احلكومية اإللكرتونيةمن أهم امليزات اليت تتميز �ا احلكومة 

          أموال اإلجيار و البناء الضخمة و املقرات و ما ينجر عنه من توفري يفاملباين  إىلنقص احلاجة احلكومية من خالل 

ل من يو األرشيف اإللكرتوين جراء التقل اإللكرتونيةاألموال الطائلة اليت يوفرها استخدام الوثائق  إىل، إضافة و غريها

ما حتتاجه املكاتب  إىل جانب استعمال النماذج الورقية و ما يرافقها من أدوات مكتبية يتطلبها االستخدام اليدوي 

املتحدة األمريكية من تكاليف إذ وفرت ما يقارب  الوالياتمثال على ذلك هو ما وفرته  أبرزمن جتهيزات؛ و لعل 

جتديد الرخص إلكرتونيا يف  أنكما  فة نفس اخلدمة املقدمة يدويا،مقارنة بتكل اإللكرتونيةمن تكلفة اخلدمة % 70

                                                           
1
Anwar Shah, op.cit, p : 73. 

2 Anwar Shah, Ibid, p : 74. 
3Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit, p : 33. 
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و يف واشنطن أصبحت نظم  ،دوالر 5دوالر بالطريقة التقليدية أي توفري  7دوالر بدال من  2والية أريزونا يكلف 

  .1من تكلفة املشرتيات%20 -10الشراء احلكومي توفر يف املتوسط 

و تشجيع  اإللكرتونيةعن طريق ازدهار التجارة و عالوة على ذلك جند أ�ا ترفع من حجم اإليرادات احلكومية 

، كما يساهم يف ذلك ارتفاع 2)عدد أقل من املوظفني(و خفض تكاليف العمالة  العامة التكاليفاالستثمار، خفض 

الضرائب حتصل إلكرتونيا دون حاجة إىل من املوارد الضريبية نتيجة عصرنة مؤسسات الضرائب حيث أصبحت 

لذين كانوا يتفاوضون مع دافعيها  حيصلها و هذا يساعد على وقف املنافع اخلاصة اهلائلة اليت جينيها حمصلوا الضرائب ا

 بالضرائب متوفرة على املوقع اإللكرتوين و هذا مسح لدافعي الضرائب الفردية باستكمالكما أضحت القوانني املتعلقة 

د نذكر كمثال الشيلي اليت حققت زيادة يف دو يف هذا الص ،3مليات التقييم الذايت و تقدمي اإلقرارات الضريبيةع

مما يعكس منو  ٪19دوالر أمريكي أي ما يعادل نسبة  مليون 19.981قدرت بـ   2005حتصيل الضرائب عام 

  .4اقتصادي عايل

  خفض قيمة المشتريات الحكومية -ارابع

من خالل  يف جمال املشرتيات احلكومية يف خفض قيمة هذه األخرية  اإللكرتونيةتساهم تطبيقات احلكومة 

أثبتت  و لقد طريق املنافسة و ختفيض التكلفة خفض متطلبات الدعاية  و خفض أسعار الشراء و اليت تكون عن

من  %20-10رتوين توفر يف املتوسط بعض التجارب الدولية ذلك ففي واشنطن أصبحت نظم الشراء احلكومي اإللك

بليون دوالر قيمة  04مليون دوالر من  200حكومتها تتوقع توفري  أن، أما يف الشيلي فنجد تكلفة املشرتيات

 أندرابراديش باهلند أن، و يف ذات السياق تؤكد والية 5املناقصات السنوية للدولة إثر وضع نظام مشرتيات إلكرتوين

، ٪22مليون روبية أي بنسبة  28.010إىلمشروع  1.212استخدام الشراء اإللكرتوين قد خفض املبالغ املنفقة على 

فضال و هذا  ،6سنة واحدة  �ايةمليون روبية يف  2.5ـ تقدر ب عالنتكاليف اإل إخنفاضاملدخرات بسبب  كانتو  

  .الصفقات العموميةإجناز و شفافية أعلى يف طرق  سرعةو  يدات الالزمة بتكلفة أقلور عن حصول احلكومة على الت

  تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية على المستويين المحلي و الوطني -اخامس

     لقد كانت و ال زالت آثار الفساد على ا�تمع و اإلقتصاد جد وخيمة يف ظل البيئات التقليدية للحكومات

، لكن هذه اآلثار تكاد ختتفي مجيعها يف ظل احلكومة اإللكرتونية السيما تلك اليت ما زالت يف منأى عن التطور و

                                                           
  .153: ص ،املرجع السابقأمحد الصغري قروي،  ،نذير عبد الرزاق 1
2
  .153: ، صنفس املرجع 

3
Subhash Bhatnagar,op.cit,p: 109. 

4Subhash Bhatnagar,Ibid ,p: 45. 
5
  .153: ، صاملرجع السابق، نذير عبد الرزاق، أمحد الصغري قروي 

6
Subhash Bhatnagar,op.cit ,p: 44. 
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املتعلقة بالتنمية فقد أظهرت بعض الدراسات التجريبية أن احلكومة اإللكرتونية هي أداة قوية ساعدت احلكومات 

خاصة يف التنمية و نية احلكومة اإللكرتو يتجلى دور و  ،�ا تنميتها و أهداف اإلصالح اإلداريعلى حتقيق بعض من 

  :التنمية احمللية فيما يلي

مما يسمح بتقدمي فرص   اإلنرتنتمساعدة إدارات األعمال على احلصول على اخلدمات و املتطلبات عرب شبكات  - 

يتها و قدرا�ا و مهارا�ا بل و حىت املوظفني املتعاملني معها مما ميكنهم من حتقيق مستويات أعلى من مكانلتطوير إ

  .األحسن األداءدة ناو مس يةاإلنتاج

و رقمي مواكبا للتطورات احلاصلة جمتمع  معلومايت  إىلمن خالل استهداف الوصول : البشريةاملسامهة فــي التنمية   - 

  .اإلتصاالتيف جمــال تكنولوجيا املعلومات و 

و توفري  إجراءات التعاقد اإللكرتوين املسامهة يف بعث املشاريع التنموية  و تشجيع االستثمـار بتسهيل و تبسيط  - 

هذا  ا وأ�املناقصة و شروطها مثال و تلقي العروض و العطاءات من املتنافسني بش إعالنالوثــائق املتعلقة بالعقد ك

  .1على املوقع اإللكرتوين

  حبيث متنح الصفقات  للمتعامل املتعاقد األكفأ و صاحب أفضل عرض مقدم  من خالل التقليل من البريوقراطية - 

  .في اإلدارة املتعاقدة غري مباشرةو بسعر أقل كون العالقة بني املتعامل املتعاقد و موظ

من خالل تشجيع االستثمار و إعادة تأهيل االستثمارات القائمة و تشجيع االبتكار و العمل على نشر االستثمار  - 

  . وسائل االتصال احلديثة يف

و النامجة عــن تقليص النفقات و حىت تلك اليت  احلكومة اإللكرتونيةالكبرية اليت توفرهـا من خالل املوارد املالية  - 

توفرها من خالل النسب املئوية اليت خيصمها املتعاملون املتعاقدون من املقابل املادي للخدمة أو السلعة يف حال إمتام 

ة كومو بالتايل أصبحت احل أخرىهذه األموال ميكن استثمارها يف مشاريع تنموية  ،الدفع إلكرتونيا التعاقد و

  .من موارد التنمية هاماموردا  اإللكرتونية

من خالل إتــاحة الفرصة للمواطنني و إدارات األعمال للمشاركة فــي عمليات اختاذ القرارات مــن خالل إطالع  - 

) مؤسسة إعالمية( CNNمثاهلا شبكة  و، و املبادرات اجلديدة و طلب آرائهم فيها اإلقرتاحاتاجلمهور علــى بعض 

بعض األحداث اجلارية املعروضة على شبكة  أنمدينة بأكملها للتصويت الختاذ قرار بش كاناليت تتيح الفرصة لس

دة املشاركة الشعبية يف ا عرب مواقعها لزياجلداول أعماهل اإلداراتخالل عرض بعض  كذلك من  ،املعلومات

اء اجتماعهم و توجيه أعضــاء ا�ــالس أثن إىلبريد إلكرتوين يستطيع املواطنون إرســال امة حبيث االجتماعات الع

  .اإلنرتنت، أو حىت نقل اجتماعات ا�ــالس احمللية  بطريقة حيــة  و مسموعة عبــر لة  و املالحظاتاألسئ

من  احلكومة اإللكرتونيةو بصفة �ائية نظرا ملا توفره  باختاذ القرارات احلامسة بسرعة فائقةمن خالل إتاحة الفرصة  - 

  .بنوك للمعلومات

                                                           
 
1

  .41: ، املرجع السابق، صصفوان املبيضني
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من خالل زيادة قدرة املشروعات خاصة الصغرية و املتوسطة على املشاركة يف حركة التجارة العاملية عرب البوابة  - 

  .1بعمالء يف اخلارج و توقيع االتفاقيات معهم لتقاءمما ميكن هذه املشروعات من اإل اإللكرتونية

أو احمللي  ته يف حتقيق التنمية سواء على املستوى الوطينءاكفة اإللكرتونية قد أثبت  حلكومانظام  إىل أنو نشري 

تسعى لتنمية اقتصادها  أخرىو هناك دول ، يكية و اإلمارات العربية املتحدةاملتحدة األمر  الوالياتللكثري من الدول ك

القضاء على الفقر �ا و هذا يف الفرتة  إىلدا اليت �دف نامثل دولة رو  اإللكرتونيةة كوممن خالل تبين نظام احل

  .2020غاية سنة  إىلاملمتدة 

  نتاج المؤسسات الحكوميةإزيادة  - اسادس

ة إنتاجية املؤسسات فعالية احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد هي زياد ىمن بني املظاهر اليت تعكس مد

  :و الناجتة عن

         الربط بني اجلهات احلكومية املختلفة و متكينهم من حتسني التواصل بينهم عن طريق تبادل املعلومات و الوثائق - 

  .2و هذا يؤدي إىل زيادة الكفاءة داخل احلكومة

 من حتسني املهارات و القدرة على اإلبتكار من خالل الوصول إىل املعرفة عن طريق اإلنرتنت يف متكني العاملني - 

  .3ا�ال العام

عدم ارتباط املوظفني يف أداء مهامهم الوظيفية بوقت و مكان العمل حيث أصبحوا يقدمون خدما�م من أي  - 

        ا أ�م يستطيعون عقد اجتماعا�م عن بعد، كموقت يطلب فيه املستفيد خدمتهممكان يكونون فيه و يف أي 

  .و تسيري العمل عن بعد دون حاجة للحضور شخصيا

  . اإلعتماد يف تقدمي بعض اخلدمات على برامج معلوماتية  تقوم بإجناز املهام بدال عن املوظف - 

  سرعة اتخاذ القرارات و تقديم الخدمات -اسابع

ة احلكومة اإللكرتونية يف احلد من الفساد هو  سرعة احلصول على ءاكف من املظاهر اليت تدل علىمظهر آخر 

و مالءمتها  ، إىل  جانب سرعة  اختاذ القراراتول  عليها و بكفاءة و جودة عاليةاخلدمات  لكل من  يطلب احلص

  :4للمسائل املتخذة بشأ�ا وذلك راجع لعدة عوامل منها

  ،وحيد البيانات  من أجل املراجعة و التحليلأن احلكومة اإللكرتونية متكن من مركزة و ت - 

  

                                                           
1
  .41: ص، املرجع السابق، صفوان املبيضني 

2
Subhash Bhatnagar,op.cit,p: 17. 

3 Subhash Bhatnagar,Ibid ,p: 114. 
4
K.A.Shah Kooh and other, op.cit , p : 03. 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

352 

وقت الاملوجود يف  أأن احلكومة اإللكرتونية متكن من اختاذ القرارات و تتبعها فضال عن احتمال اكتشاف اخلط - 

  .املناسب

  تعزيز التفاعل بين الحكومة و المواطن -اثامن

        من التفاعل بني احلكومة و املواطنني و جتعل حصوهلم على كل اخلدمات سهال  اإللكرتونيةتزيد احلكومة 

و يتحقق هذا التفاعل نتيجة ما حتققه احلكومة اإللكرتونية من ، 1مما يزيد ثقتهم يف حكومتهمو متساويا و سريعا 

  :2فوائد هلذه الفئة من املتعاملني معها بصفة و باقي العمالء بصفة عامة و اليت نذكر منها 

 ،ني تقدمي اخلدماتحتس - 

 ،خفض وقت استكمال املعامالت - 

 ،خفض تكاليف اخلدمات - 

 ،حتسني جودة اخلدمات و الراحة - 

 ،التغطية اجلغرافية للوصول إىل أكثر شرحية من السكان تعزيز - 

 .تقليل الفساد - 

هذه املكاسب اليت حتققها احلكومة اإللكرتونية لفائدة املواطنني تأيت من احلد من عدد اخلطوات املتبعة يف 

ا يضفي كفاءة احلصول على اخلدمات، و احلد أيضا من عدد اجلهات اليت جيب استشار�ا و احلصول على تأشري�ا مم

  .على هذه اخلدمات

  شكاوى الفسادارتفاع حجم  -اتاسع

تسمح تطبيقات احلكومة اإللكرتونية لكل من تعرض ملمارسات فاسدة من طرف موظف أو شهدها أو علم 

ضمن �ا حبكم وظيفته باإلبالغ عنها دون حاجة للكشف عن هويته و ذلك عن طريق نظام الشكاوى املصمم 

  .، مما حيفز املواطنني و كل شخص معين على تقدمي الشكاوى و يسمح هلم بتتبع التقدم احملرز فيهااإللكرتويناملوقع 

  تعزيز الحقوق المدنية و السياسية -اعاشر 

نتاج أو تعزيز ، فهي تتيح فرصا جديدة إلتعزيز احلقوق املدنية و السياسيةتعترب احلكومة اإللكرتونية أداة قوية ل

، كما متكن من تعزيز احلقوق السياسية و اخلدمات احلكوميةاملعلومات  املدنية مثل املساواة يف احلصول علىاحلقوق 

  .، و التصويت اإللكرتوين3و من األمثلة على ذلك التسجيل اإللكرتوين للناخبني

  
                                                           

1K.A.Shah Kooh and other  ,op.cit, p : 03. 
2 Subhash Bhatnagar,op.cit,p: 17. 
3
Anwar Shah, op.cit, pp : 76-77 . 
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  ضمانات تحقيق إيجابية دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد :المطلب الثاني

          املزايا عديد  ملا له من و كآلية ملكافحة الفساد كبديل للحكومة التقليدية  اإللكرتونيةظهر مفهوم احلكومة 

        مجهور  املواطنني اإللكرتونيةاحلكومة  من خالل استهداف هذه الظاهرةاملقومات ما مينحه فعالية يف مكافحة  و

التحاور  و ركةاملشا الـفتح جم و التنظيمية و املرونة على اإلجراءات اإلدارية طابعخبدما�ا ممـا يضفي و باقي العمالء 

ى التعتيم الذي يسود ـبذلك يتم القضاء عل د األولويات و االسرتاتيجيات احلكومية وــحتدي إلعداد السياسات و

أسس جوهرية يف ءلة و الرقابـة و هي تفعيل املسا إىل، و هـذا بدوره يؤدي اء الشفافية عليهااألعمال احلكومية و إضفـ

للنجاح يف مكافحة  اإللكرتونيةاحلكومة و هذه املبادئ تعد من بني أهم الضمانات اليت توفرها مكافحة الفساد، 

  .يئة التشريعية و األمنيةالفساد إىل جانب  ضمانات أخرى تتمثل يف توفري الب

  حرية المعلومات :الفرع األول

اجلوهرية لقيام احلكومة اإللكرتونية فهي تقوم على انفتاح ت و احلق يف املعلومة من األسس تعد حرية املعلوما

احلكومات على مجهورها و حميطها مبا تتيحه من معلومات حكومية كانت يف النظام التقليدي غري متوفرة  و يصعب 

      تحول إىل نظام احلكومة اإللكرتونية فإتاحة املعلومات للجمهور تبدأ من أوىل مراحل ال ،احلصول عليها عند طلبها

كومة من خدمات و تتطور مع التقدم يف هذه املراحل لتصبح املعلومات املتاحة قابلة لإلستخدام يف كل ما تقدمه احل

  .غريها و استشارات و

حال فعاال احلكومة اإللكرتونية  و إحدى  ضمانتها اليت جتعل منها  كما تعترب حرية املعلومات أداة من أدوات

     للحد من الفساد فهي تسمح بالقضاء على التعتيم يف العمل احلكومي و الذي كان أهم ميزات احلكومة التقليدية 

و إضفاء الشفافية عليه، و تسمح أيضا بتعزيز املساءلة اليت كانت مغيبة يف ظل النظام التقليدي خاصة املساءلة 

  .الشعبية منها

أنه حىت يتحقق الغرض من إتاحة املعلومات احلكومية على البوابة اإللكرتونية  و نشري يف هذا املقام إىل

للحكومة يف إضفاء الشفافية على العمل احلكومي  و تعزيز املساءلة ال بد من توفر مخسة معايري يف املعلومات املتاحة 

  :1تتمثل يف اآليت

  ،أي دقيقة و حمددة املصدر: أن تكون معلومات موثوق �ا - 

  ،مبعىن أن يتم تقدمي معلومات بناء على األسئلة املطلوبة الختاذ القرار: تكون معلومات مفيدة أن- 

  ،مبعىن أن يتاح و يتوفر للمستخدم كل ما له عالقة بالعملية اجلارية: ومات كاملةأن تكون معل - 

  ،املختلفةإذ ال بد من أن تتوفر معلومات حترتم وجهات النظر : أن تكون معلومات موضوعية - 

                                                           
1
Pierre Trudel, op.cit , p : 397 -398. 
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و هذا يتحقق عن طريق سهولة التعرف على املعلومات و تعدد وسائل : إمكانية الوصول إىل املعلومات بسهولة - 

  .احلصول عليها

  توفر األمن المعلوماتي :الفرع الثاني

توفر هي ا�ا يف مكافحة الفساد ضمان و إحدى   اإللكرتونيةمن الركائز اليت تقوم عليها احلكومة  أخرىركيزة 

ضمان  نظام أمن معلومايت فعال و ذلك لضمان سرية و خصوصية  املعلومات على بوابة احلكومة اإللكرتونية و

ة همصداقية و موثوقية املعامالت اإللكرتونية من جهة، و  ضمان عمل البوابة و عدم تعطلها ألي سبب كان من ج

ة احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد  نتعرف أوال ءاكفو قبل التعرف على دور األمن املعلومايت كضمانة ل ؛أخرى

  .على مفهوم األمن املعلومايت و وسائله

  مفهوم األمن المعلوماتي -أوال 

  :لنخلص ألنواعه و ذلك كالتايل نتطرق ملفهوم األمن املعلومايت بعرض تعريفه مث عناصره و جماالته

  :تعريف األمن المعلوماتي -أ

يؤثر على قدرة  أنذلك دون  اإلتصاالت  وأداة تتحكم يف تنظيم العالقات و : "هأناملعلومايت ب األمنيعرف 

 األمن ، هذا التعريف يعترب1"أو يعوق عملهم من حيث الكفاءة أو التوقيت األداءمستخدمي هذا النظام على 

          ،م املعلومايت لكنه أغفل اهلدف منهاإلتصاالت بني املستخدم و النظاالعالقات و  أداة حتكم يف تنظيم املعلومايت

، هذا التعريف ركز على 2"محاية أصول و موارد و مكتسبات نظام معلومايت ما بطرق مشروعة: "و يعرف أيضا بأنه

و اإلجراءات الالزم توفريها  الوسائل و األدوات :"أو هو ،دون أن يعرفه ذاتيا املعلومايت الغاية من وجود نظام األمن

، هذا التعريف نرى بأنه أمشل من التعريفني السابقني 3"لضمان محاية املعلومات من األخطار الداخلية و اخلارجية 

هو عبارة عن نظام قائم على  املعلومايت إذن األمن ؛تعريفا ذاتيا و حيدد اهلدف منه املعلومايت األمن فهو يعطي

اإلتصاالت بني املستخدم و النظام و  العالقات تحكم يف تنظيمجمموعة من التقنيات و الوسائل و اإلجراءات اليت ت

       و املعامالت من ) من املستخدماملوجودة أصال يف النظام أو الواردة إليه (علومايت بغرض محاية املعلومات امل

  .تتعرض هلاو محاية األنظمة و الربجميات من جهة أخرى و ذلك من األخطار الداخلية أو اخلارجية اليت قد  ،جهة

  

  

                                                           
1
  . 515: ، صاملرجع السابق، طارق إبراهيم الدسوقي عطية 
2
  .515: ، صنفس املرجع 
3
  .240: ، صاملرجع السابق، نادية ليتيم، فتيحة ليتيم 
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  :عناصر األمن المعلوماتي -ب

     ، سالمة احملتوى ربعة تتعلق بالسرية، اإلستمراريةتشمل احلماية اليت توفرها أنظمة األمن املعلومايت عناصر أ

  :و إثبات التصرف اإللكرتوين، و ذلك كالتايل

 .املعلومات ال تكشف و ال يطلع عليها من قبل غري املخولني بذلك أن أي التأكد من: السرية أو املوثوقية - 

 .أي التأكد من عدم العبث باحملتوى: التكاملية و سالمة احملتوى - 

على التفاعل  ةأي التأكد من استمرار عمل النظام املعلومايت، و استمرار القدر  :ارية توفر املعلومات أو اخلدمةاستمر  - 

 .املستخدم ال مينع من استخدامها أو الدخول إليها أن مع املعلومات و تقدمي اخلدمات، و التأكد أيضا  من

أي القدرة على إثبات ما يقوم به املستخدم من معامالت إلكرتونية يف وقت :القدرة على إثبات التصرف اإللكرتوين - 

يصعب إثبات هوية من يقوم باملعاملة و ال إثبات أي تغيري أو تعديل  و هذا ألنه عادة ما ،1معني كطلب رخصة مثال

  .فيها

  :تعريف األمن المعلوماتي -جـ

  :2يتعلق األمن املعلومايت بأربعة جماالت تشملها احلماية و هي 

 ،حيث يرتبط األمن  باملعلومات و خماز�ا: املعلومات - 

يستهدف األمن هنا محاية الربامج اليت حتدد مسار املعلومات و كيفية التعامل معها و كيفية اإلستفادة : الربجميات - 

         ، التخريب أو اخلارج على الربامج من الداخل، و يشمل عمليات التأمني ضد القرصنة، السطو و توظيفهامنها 

 .أو اإلتالف املتعمد هلا

و املعلومات القائم عليها نظام  تعامل مع البياناتاألمن يف هذا ا�ال بعمليات اليعىن : الوصول إىل األنظمة - 

كم ، و التحالنظام املعلومايت املعلومات باملنشأة، و تشمل تلك اإلجراءات تأمني أو عمليات التحكم يف الدخول إىل

للمستوى الوظيفي ملستخدم حلالة  طبقا و غالبا ما خيتلف األمن املعلومايت يف هذه ا ،يف التطبيقات اليت يعمل عليها

درجة احتياجه للمعلومات املراد التعامل معها و كذلك طبقا لتخصصه الوظيفي أو الصالحية الشرعية  والنظام 

 .املسموحة له

و يتعلق األمن هنا بعمليات تأمني وسائل اإلتصال السلكي و الالسلكي اليت تعتمد عليها املنشأة يف : اإلتصاالت - 

، و أيضا أجهزة نقل و تداول اإلتصاالت و اهلا الوظيفية من خطوط هاتف و مسارات كوابل و نقل املكاملاتأعم

  .املقوية لإلتصاالت اهلاتفية أوحمطات اإلتصاالت املركزية أو الرئيسية الداعمة 

  

                                                           
1
  .240- 239:ص ص، املرجع السابق، نادية ليتيم، فتيحة ليتيم 
2
  .518: ، صهيم الدسوقي عطية، املرجع السابقطارق ابرا 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

356 

  :األمن المعلوماتي أنواع -د

  :1أمهها ىل عدة أنواع وفقا ملعايري خمتلفةإاألمن املعلومايت يتنوع 

  :هناك ثالثة أنواع هي :وفقا لمعيار درجة السرية -1

 .و هنا األمن املستهدف للنظام املعلومايت هو أمن كلي: سري للغاية - 

 .جزئي و هنا األمن املستهدف للنظام املعلومايت هو أمن: سري - 

 .و هنا األمن املستهدف للنظام املعلومايت هو أمن مناسب: هام - 

  :كذلك ينقسم األمن املعلومايت وفقا هلذا املعيار إىل ثالثة أنواع هي  :اإلجراءات المتبعة وفقا لمعيار -2

 .مدةعتعمدة و غري املتاملتبعة تستهدف منع األخطاء امل تاإلجراءا: أمن وقائي - 

  اإلخرتاق و رفع  عمليات  املعلومايت بتأخري  تستهدف الدفاع عن النظام  املتبعة   تاإلجراءا: أمن ثابت - 

 .تكلفتها

  .ت املتبعة تستهدف الدفاع عن النظام املعلومايت بوسائل تتعامل مع املخرتق ذاتهاإلجراءا: أمن متحرك- 

  :األمن المعلوماتي إجراءات - ثانيا

            هناك عدة وسائل و إجراءات معتمدة يف أغلب أنظمة األمن املعلومايت، و هي تتنوع بني إجراءات فنية

  :و إجراءات إدارية تتلخص يف ما يلي

  :اإلجراءات الفنية -أ

هذه اإلجراءات متنوعة و متباينة وفقا لتعدد الوسائل و الربامج املستعملة يف االخرتاق و ميكن إجياز أمهها فيما 

 :يلي

 :اليت تشمل وسائل منع إفشاء المعلومات و سالمة المحتوى -1

عملية حتويل املعلومات إىل شفرات غري " يقصد بالتشفري : الملفات المنقولة و المحفوظةتشفير المعلومات و  -

و تعتمد هذه  ،2"مفهومة و غري ذات معىن ملنع األشخاص غري املرخص هلم من اإلطالع على املعلومات أو فهمها

، يف املخول أو اجلهة املخولة بذلك التكنولوجيا على مفتاحني للتشفري أما أوهلما فهو خاص ال ميتلكه إال الشخص

 :أما عن  طرق التشفري  فهناك عدة طرق أمهها ،3حني يكون ثانيهما عاما و متوفر على موقع اإلدارة

اليت تصدر عن جهات التوثيق اإللكرتوين لتستخدم يف التحقق من موثوقية : استخدام الشهادات الرقمية-

 .املفاتيح العامة املصدرة

                                                           
1
  .517: ص ، هيم الدسوقي عطية، املرجع السابقطارق ابرا 
  .278: ، ص املرجع السابقحممد حيياوي،  2
3
  .249: ، ص فتيحة ليتيم، نادية ليتيم، املرجع السابق 
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لمادة ل وفقا و يقصد بالتوقيع اإللكرتوين ،للتأكد من مصدر الرسالة :وب التواقيع اإللكترونيةاستخدام أسل -

ل إلكرتوين يف شكبيانات : "بأنه 2001أ من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية لعام / 02

جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة  ،ضافة إليها أو مرتبطة �ا منطقياأو ممدرجة يف شكل بيانات 

من التوجيه  02/01 كما عرفته املادة،  1"موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البياناتو لبيان  ،البيانات

         ،أخرىإلكرتونية بيانات بترتبطأو تتصل قانونيا  ،بيانات يف شكل إلكرتوين:" بأنه EC93/1999األورويب رقم

ما يوضع : "ادي للمعامالت و التجارة بأنهاإلسرتش ريبعال عرفه القانونيف حني  ،2"و تستخدم كوسيلة للمصادقة

يسمح  ،أو غريها و يكون هلا طابع منفرد أو إشارات على حمرر إلكرتوين و يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز

  ".بتحديد شخص املوقع و مييزه عن غريه 

الدولية أما بالنسبة لتلك اليت جاءت يف التشريعات الوطنية  القواننيهذا بالنسبة للتعريفات اليت جاءت يف 

 8-2قسم الالذي عرف التوقيع اإللكرتوين يف  1999األمريكي لعام  اإللكرتونيةوحد للمعامالت امل قانونفنجد ال

منها  يا بسجل و يقوم بتنفيذها أو إقرارها شخص يقصدصوت أو رمز أو عملية إلكرتونية ترفق أو تربط منطق: "بأنه

األمريكي  الفيدرايل قانوناملتحدة األمريكية أين نص ال الوالياتبقى يف نفس الدولة أي نو ، 3"التوقيع على السجل

مصطلح التوقيع  أنعلى  106/5يف جزئه  2000يف التجارة العاملية و احمللية لعام  اإللكرتونيةالتوقيعات  أنبش

صوت أو رمز أو عملية إلكرتونية متصلة أو مصاحبة بشكل منطقي لعقد أو أي مستند آخر و تنفذ "اإللكرتوين يعين 

ية املنظمة للتوقيعات نااللوائح الربيط حنتيف حني ، 4"توقيع مستندبنية أو يتم تنفيذها بواسطة شخص معني 

  .93/1999 منحى التوجيه األورويب رقم نفسيف تعريفها للتوقيع اإللكرتوين  2002لعام  اإللكرتونية

- 07من املرسوم التنفيذي رقم  03مل حيدد بدقة مفهوم التوقيع اإللكرتوين يف املادة  هأما املشرع اجلزائري فنجد

        ة املتعلقة بالتوقيعاحملدد للقواعد العام 01/02/2015املؤرخ يف  04-15رقم  قانونلكنه تدارك ذلك يف ال ،162

ا ركزت يف أغلبها أ�يالحظ على هذه التعريفات التشريعية  ما  و ،همن 02/01و التصديق اإللكرتونيني يف املادة 

  .شكل و وظيفة التوقيع اإللكرتوين على

ما  التوقيع اإللكرتوين و اليت خنتار منها أنبعد إستعراضنا للتعريفات التشريعية نعرج على التعريفات الفقهية بش

 ،5"اإللكرتونيةعبارة عن مصطلح تقين عام يتعلق بكافة الطرق اليت تسمح للشخص بالتوقيع على الوثيقة : "هأنب يعرفه
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  .الدويل التجاري قانونو الصادر عن جلنة األمم املتحدة لل  2001/ متوز/ 05التوقيع اإللكرتوين املؤرخ يف  أناألونسيرتال النموذجي بش قانونمن  02ظر املادة أن
2
Directive 93/1999  EC of the European Parlament and of the council of 13 december 1999 on a ommunity fromwork 

for electronic signatures, , official journal of European commities, L 13, 19/01/2000. 
3

، جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه  يف احلقوق، كلية احلقوق ل، رسالة مقدمة للحصو كرتونيةاإللحممد أمحد حممد نور جستنية، مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف عقود التجارة  

  .48: ، ص2005
4
  .48: ، صالسابق املرجع حممد أمحد حممد نور جستنية،  
5
  .193: ، ص2011، األردن –عمان و التوزيع،  للنشر الثقافة، دار 2ط، )دراسة مقارنة(اإلنرتنت حممود عبد الرحيم الشريفات، الرتاضي يف تكوين العقد عرب 
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و ميكن عن طريقها  كل كتابة مدرجة يف شكل إلكرتوين و تتخذ هيئته حروف أو أرقام أو رموز أو غريها: "أو هو

  .1"موقعها إىلالكتابة  نسبة هذه

 عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد تسمح بتحديد: "هأنكما عرفه الفقه أيضا ب  

         يف إبرامها و تنفيذها اإللكرتونيةو هو الوسيلة الضرورية للمعامالت  ،ص صاحبه التوقيع و متيزه عن غريهشخ

  .2"و الرسائل ظة على سرية املعلوماتو احملاف

إلكرتونية تتمثل يف ن بيانات التوقيع اإللكرتوين عبارة ع إىل أن ن خالل ما عرضناه من تعاريف خنلصم

ذات تسلسل منطقي و واضحة املعىن تدرج  أخرىأوصاف أو أي عالمات ، حروف ،أرقام ،إشارات ،رموز ،صوت

و من خالل هذه التعاريف  ،موافقته على التصرف تثبت  و يف حمرر إلكرتوين تدل على الشخص صاحب التوقيع

طريقة  حيث من: مها حيثيتنيواعا للتوقيع اإللكرتوين ترتكز على أنهناك  أنطلعنا عليها جند االيت  القواننيأيضا و 

  :فيما يليواع نخص هذه األنلالتوقيع اإللكرتوين و بالتايل  توثيقو من حيث  نشاءاإل

 التوقيع اإللكرتوينحسب هذا املعيار يتنوع : )التقسيم الفقهي(  من حيث طريقة اإلنشاءأنواع التوقيع اإللكرتوين -

  :واع التاليةناأل إىل

التوقيع عن طريق إستخدام بطاقات الدفع اإللكرتوين و هذه التسمية  وأ، يسمى أيضا بالسري: التوقيع الكودي-

يتمثل التوقيع اإللكرتوين يف هذه احلالة يف الرقم السري  ،3املصرفيةلعمليات اتعماله يف جمال األخرية تعود لكونه ذاع إس

اجلهاز من  لتظهر بعدها اخلدمات اليت يوفرها) اآليلالصراف (اجلهاز  إىلالذي يتم إدخاله بعد إدخال البطاقة 

 األمان، و الثقة من عالية درجة من به يتمتع ملا على اإلطالق األفضل البعض لدى يعترب ،سحب أو رصيد أو غريها

  .4اتضمان من حيققه ملا للتوقيع اإللكرتوين املتعددة األشكال بني من أن خيتاروه املشرعني ببعض دفع الذي األمر

نفسها املوجودة الضمانات هذا النوع من التوقيع مبكرا و أحاطه ب ةحبجي القضاء الفرنسي قد إعرتف أنجند و 

  .5يف التوقيع التقليدي

و إستعمال  ه ميكن احلصول على الرقم السري من طرف الغريأنهذه الطريقة من التوقيع يعاب عليها  أنإال 

ا ال تصلح لإلثبات يف غري نطاق العمليات املصرفية أ�كما يعاب عليها أيضا   ، البطاقة يف حال إمهال من صاحبها

  .6كلبنافصال التوقيع عن أي من الوثائق التعاقدية مع نال

                                                           
1

، منشورات 1ط، )دراسة مقارنة معززة بآخر التعديالت التشريعية و التطبيقات القضائية( تجاوزهال قانوينو متطلبات النظام ال اإللكرتونيةحتديات اإلثبات بالسندات عباس العبودي،  

  .149: ، ص2010 ،لبنان -بريوت احلليب احلقوقية،
2
  .84: ، صغري نساعد منديلي، املرجع السابقرحيمة الص 
3
  .59: بن شهرة شول، املرجع السابق، ص 
4
  .59: ص، املرجع نفس 
5
  .158: إبراهيم الدسوقي أبو ليل، املرجع السابق، ص 
6
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يتم هذا التوقيع عن طريق ، إلكرتوين إىلو تسمى أيضا حتويل التوقيع اليدوي : عن طريق املاسح الضوئي لتوقيعا-

محايته برقم سري  اآليل و تصوير وثيقة حتتوي على التوقيع اليدوي عن طريق املاسح الضوئي و ختزينها يف احلاسب 

  .توقيع طرفا فيهاالاليت يكون صاحب  اإللكرتونيةإستعماله يف املعامالت  مث

حيث ميكن  1ا ال يعتد �ا يف اإلثبات كو�ا قابلة لإلستخدام يف جرائم التزويرأ�لكن يعاب على هذه الطريقة 

نسخه على معامالت إلكرتونية غري تلك اليت و  املرسل إليه أو أي شخص آخر احلصول عليه  كانللغري سواء  

  .علم صاحب التوقيعو نسخ التوقيع عليه دون  أرسلها صاحب التوقيع أو تعديل بنود اإلتفاق

قلم إلكرتوين خاص و لوحة معدنية  إىلهذا النوع من التوقيع اإللكرتوين  إنشاءحيتاج : التوقيع بالقلم اإللكرتوين-

ثناء الكتابة يظهر أاللوحة و يف  حيث يتم كتابة التوقيع بالقلم اإللكرتوين على هذه اآليلمتصلة باحلاسب  *حساسة 

     و سرعة اليد شكل التوقيع نقاط رفع القلم عن اللوحة إىل جانب الذي يلتقط  اآليلشاشة احلاسوب  التوقيع على

و هذا النوع من التوقيع أخذت به  ،و يوضع على امللف املراد توقيعه مث خيزن فيه 2ضغط الذي يستعمله املوقعالو 

 و نشري  ؛كان ذلك عند استخراج جوازات السفر البيومرتية، حيث   جانب نوع آخر نتعرف عليه الحقااجلزائر إىل

  .د كل إستخدام عن طريق برنامج خاصن التوقيع عنمه ميكن التحقق إىل أن

أو عن طريق  طريق النقر باملؤشر نالذي يكون عو : التوقيع عن طريق إستعمال لوحة املفاتيح أو املؤشر املتحرك-

ها من أو غري  Ok،Yes،IAgreeاملخصصة للموافقة و اليت قد تكون  اخلانةمن لوحة املفاتيح على  Entrerاملفتاح 

  .3وافقةاملالقبول أو و يعد ذلك تعبريا عن  ،وافقةاملالعبارات الدالة على 

السلوكية الطبيعية و  على اخلواص الفيزيائية و اإلعتمادن شخصية املتعامل بمالتحقق  "وه: التوقيع البيومرتي-

، من صوت مد على اخلصائص البيولوجية للشخصهذا التوقيع يعت أنمن خالل هذا التعريف يالحظ  ،4"لألفراد

صية بيولوجية يتكون هذا التوقيع من خا أنو ميكن  ،...،مالمح الوجه ،خواص اليد ،ألصبعابصمة  ،العني حمس

هو ما يطبق يف  و لعل مثالنا يف ذلك ،اإللكرتوين فق مع التوقيع بالقلمير  أنكما ميكن   ،واحدة أو عدة خصائص

الشخص  توقيع إىلالشخص إضافة  هصورة لوج زائر حيث يتم أخذ بصمات األصبع ومرتي يف اجلجواز السفر البيو 

          إستعماهلا على املعاملة مث و يتم تشفري كل هذه املعطيات و ختزينها يف احلاسب و من ،عن طريق القلم اإللكرتوين

  .املراد توقيعه أو احملرر
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، ختتلف من شخص آلخر اليتا كونه يعتمد على اخلصائص الذاتية للشخص ناأم أكثرو يعترب هذا التوقيع 

 صنةاقر من طرف  نسخه حيث ميكن مهدد بالقرصنة و فك شفرته"ه أنهناك من يرى ب لكن رغم ذلك جند أن

 احلاسب على املخزنة اخلصائص و الشكل و اللون بنفس الصقة، عدسات صناعة عن طريق تزويرهو  اآليل احلاسب

             ية تآكل البصمات بفعل الزمن مكانإ "إىلإضافة ، 1"البالستيكية البصمات طريق عن األصبع بصمة تسجيل أو

  ....   الصوت نربةالتوتر و املرض على تأثري ، 2"التوائمأو بفعل العمل يف بعض املهن أو تطابق أوجه 

تتصل مبنظومة معلومة، أو  بيان ":هأنب 1988عام  املقاييسعرفته املنظمة الدولية للمواصفات و : التوقيع الرقمي-

من اإلستيثاق  و يسمح للمرسل إليه إثبات مصدرهاو الذي ) كود(أو صياغة منظومة يف صورة شفرة  ،بيانات أخرى

م اليت ترتبط عبارة عن جمموعة من األرقا: "هأنكما يعرف ب ،3أو تعديلسالمة مضمو�ا و تأمينها ضد أي حتريف 

 شخصالال ميكن فك تشفريها إال من قبل ) مشفرة(رسالة غري مقروءة  إىلهلا من رسالة مقروءة برسالة بيانات  فتحو 

  .4"يه املفتاح الذي يفك هذا التشفريالذي لد

ه و ال يستخدمه إال صاحبه لماملختصة أحدمها خاص ال يعا جهة التوثيق مو هو يتكون من مفتاحني متنحه

و اآلخر عام يستخدمه كل من يتعامل مع صاحب التوقيع لفك تشفري الرسائل ، اإللكرتونيةلتشفري رسائله 

ا ناأم أكثرو يعترب التوقيع الرقمي وفقا هلذه الطريقة أي طريقة املفتاحني  ،هذا األخرياملرسلة إليه من طرف  اإللكرتونية

الطريقة القدمية املعتمدة على مفتاح واحد يف تشفري الرسائل اإللكرتوين و فك  أنخاصة و  حجية،ا و ضمان و

  .  املعاملة للتزوير ةو قابلي موثوقيتهاعدم  تالتشفري أثبت

من خالل التشريعات اليت إطلعنا عليها و اليت تعىن  :)التقسيم التشريعي(قيع اإللكرتوين من حيث التوثيق أنواع التو  -

    التوقيع اإللكرتوين العادي أو البسيط : قيع اإللكرتوين إىل نوعني أوهلماا قسمت التو أ�بالتوقيع اإللكرتوين وجدنا 

   املعزز  ،ملتقدما ،املصدق ،مناآل، املوصوف ،ه بني التوقيع اإللكرتوين املؤمنإختلفت مسميات الثاينأو غري املتقدم و 

  :تفصيل هلذين النوعني  ما يليو يف .. .وثوق به املأو 

هو ال يستند ألية شهادة تصديق  و ،نآمغري و هو توقيع غري موثوق به : التوقيع اإللكرتوين العادي أو البسيط -

هذا النوع من التوقيع يف اإلثبات  حجيةقرار و إ  ،القواننيلك اليت تنص عليها تمعتمدة و ال يتوفر فيه أية شروط من 

  : و هي أنالدول إذ متايزت أربع إجتاهات يف هذا الش قواننيختتلف حسب 

بات توافر الثقة على من ة إثبات هلذا النوع من التوقيع مع إلقاء عبء إثرينمنح حجية و ق األويلاإلجتاه  - 

يف مادته  EC/93/1999 رقم اإللكرتونيةت التوقيعا أنو هو ما ذهب إليه التوجيه األورويب بش ،يتمسك به

  . 04-15رقم  قانونمن ال 09و املشرع اجلزائري يف املادة ، 05/02

                                                           
1
  .61: بن شهرة شول، املرجع السابق، ص 
2
  .196 :، املرجع السابق، صحممود عبد الرحيم الشريفات 
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  .159 :إبراهيم الدسوقي أبو ليل، املرجع السابق، ص 
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قانونية، و ال يةاإلقتصاد، جملة جامعة دمشق للعلوم 25/02/2009الصادر بتاريخ  04التوقيع اإللكرتوين السوريرقم  قانونء للتوقيع اإللكرتوين يف ضو  قانون، النظام الحنان مليكة 

  .562: ص سوريا، ،26ا�لد ، 2010، 02، العدد جامعة دمشق
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 قانونو مل مينحه أية حجية يف اإلثبات على غرار املشرع البحريين يف  قانوينأثر  اإلجتاه الثاين مل يرتب له أي - 

  ؛منه 06/04 و ذلك يف املادة اإللكرتونيةالتجارة 

مل حيدد موقفه من التوقيع اإللكرتوين غري املؤمن أو غري املصدق هل له حجية أم ال و هذا هو  اإلجتاه الثالث - 

2009لعام  04التوقيع اإللكرتوين السوري رقم  قانونحال 
  ؛ 1

وعي التوقيع اإللكرتوين أي البسيط و املؤمن و مل حيدد أية شروط للتوقيع اإللكرتوين نبني  اإلجتاه الرابع مل مييز - 

رتوين للوفاء ة مبجرد إستخدام إحدى وسائل التوقيع اإللكقانونيه إكتفى بالعادي فقط و منحه حجية أنمما يعين 

  .للتوقيع اإللكرتوين الفيدرايل ونقانالمن  106يف اجلزء  2و هذا ما أخذ به املشرع األمريكي ،باملتطلبات للتوقيع

حجية التوقيع اإللكرتوين البسيط تبقى بيد املشرع أيقررها أم ال و اإلجتهاد القضائي يف  أنو خالصة ذلك 

  .يع اإللكرتوين البسيط يف اإلثباتالتوق ةالذي يؤكد أو يرفض قرين قانوينحال غياب النص ال

يستوفيها حىت يكون  أنجيب  االتوقيع أقرت له خمتلف التشريعات شروط هذا النوع من: التوقيع اإللكرتوين املؤمن-

التشريعات هو شرط أغلب ني ب الشرط املتفق عليه و املوحد أنإال  ،هذه الشروط ختتلف من تشريع آلخر و ،مؤمنا

على نحها جهة خمتصة ختتلف مسميا�ا من سلطة التصديق متالتصديق الذي يتحقق عن طريق شهادة إلكرتونية 

قد يكون  اإللكرتونيةعبارة عن طرف ثالث يف املعاملة  يمقدم أو مزود خدمات التصديق و ه ،اإللكرتونيةالتواقيع 

  :منها حيث جندو تتعدد مهام هذه اجلهة  ،يتسم بالثقة و احلياد، شخصا طبيعيا أو معنويا

و كذا  تصديق التوقيع اإللكرتوين عن طريق شهادة التصديق اإللكرتوين اليت تثبت صحة التوقيع و صلته باملوقع - 

  .ة بناء على طلبه املعين بالتوقيعو متنح هذه الشهادة وفقا إلجراءات حمدد ،هوية املوقع يف حد ذاته

  .اإللكرتونيةرورية إلصدار الشهادة املقدمة و احلصول على املعلومات الضالبيانات  التحقق من صحة  - 

  .اإللكرتونيةالتحقق من هوية أطراف املعاملة  - 

  .يتهاجو مدى ح اإلحتيالتها من التزوير و مضمون املعاملة اإللكرتونية و سالالتحقق من م - 

بناء على كإصدارها لذلك   قانوينيف حال طلب صاحب التوقيع أو ظهور سبب  اإللكرتونيةتعليق العمل بالشهادة  - 

  .3التوقيع إلكرتوين إنشاءقرصنة منظومة  ،إستعماهلا لغرض التدليس ،معلومات خاطئة

صداقية مو  هجديتعدم  نيها فإذا تبتها و مصداقيتديجو التحري عن مدى  اإلنرتنتتعقب املواقع التجارية على  - 

  .4أحد هذه الواقع توجه رسائل حتذيرية للمتعاملني توضح فيها ذلك

                                                           
1
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2
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أو املؤمن  تشريعات التوقيع اإللكرتوين قد منحت التوقيع اإللكرتوين املصدقأن خمتلف ذلك جند  إىل جانب 

 .قانونية ه محايةتو منح ،اإلثبات نفس حجية التوقيع اليدوي يف

و ميكن متييز  ،و هي بصمة يتم اشتقاقها وفقا خلوارزميات معينة تدعى دوال: استخدام البصمة اإللكترونية- 

، حىت أن أي تغيري بالرسالة سيفضي إىل تغيري الة األصلية و التعرف عليها بدقةعن طريق البصمة اإللكرتونية الرس

  . 1البصمة

و ذلك لتشفري الطلبات و ختزينها على املزود يف منطقة خاصة ال : استخدام برامج طبقة اإلدخال األمنية- 

 .2وضه الوصول إليهاع سوى مدير املوقع أو من يفييستط

  و التأكد من عدم بقائها يف سلة احملذوفات؛ :حذف الملفات غير الهامة- 

بعد الغياب عن طريق املستكشف و تركيب برامج متنع مسح املعلومات من  :الكشف على الحاسب اآللي- 

 بالعمليات اليت مت إجراؤها؛ املستكشف  أو استخدام برامج حتتفظ

و محايتها  كنظام محاية مرور لعدد كثري من امللفات املراد محايتها، و ضغط امللفات:Winzip برنامجاستغالل - 

 .Budget.xls 3بدال من Calendar.xlsنتباه املخرتق كاستخدام كلمة ابكلمة مرور ال تلفت 

 نا  و غري قابل للقرصنة؛ابدل برنامج الويندوز كونه األكثر أم: LINUXاستخدام برنامج - 

     و اإلخرتاق  حيث تسمح هذا الربامج حبماية املوقع و املعلومات املتوفرة به من القرصنة: برامج الحمايةاستخدام - 

 :و منيز يف هذه الربامج بني ما يلي ؛طر اليت حتف �او مجيع أنواع املخا

         معظم الفريوسات  حلماية احلاسوب من ستخدام برامج مكافحة الفريوساتا: الربامج املضادة للفريوسات- 

       د الوار  اإللكرتونية، و هذا من خالل فحصها للربيد صنة طروادة و كل حماوالت القرصنةو أح و الربامج الدودية

        .4، مراقبة الربامج املوجودة بالشبكة و القادمة إليها و حجب الربامج سيئة السلوكافظة على قواعد البياناتو احمل

  :5سات ما يليو املقاومة للفري  جالربامأهم و من 

و يستخدم كأداة مساعدة لتنفيذ بعض  يقوم مبقاومة الفريوس: Disk Watcherمشاهد القرص - 

 .العمليات اخلاصة بامللفات و األقراص

       ) com(حيتوي على ثالثة ملفات للكشف عن الفريوس يف ملفات : Vaccine2.4برنامج املصل- 

 .برنامج وقائي ذو فعالية كبريةو هو  ،)exe(و 
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يقوم هذا الربنامج بتعديل طريقة التعامل مع امللفات حبيث مينع أي : Gard Dogبرنامج كلب احلراسة - 

صدر النظام صوتا حتذيريا مميزا يف حالة تعامل شخص آخر ي، و مللفاتشخص آخر من التعامل مع نفس ا

 .مع هذه امللفات

يقوم هذا الربنامج مبقاومة الفريوس، و من مث مسح برنامج : Kill Virusبرنامج قاتل الفريوسات - 

  .الفريوس من النظام كامال، و حيول كذلك منع إنتقال العدوى إىل باقي الربامج

 :1استخدام برامج متخصصة ملنع القرصنة و منها- 

بعدد كبري من أمساء أحصنة طروادة و ذلك بعملية مسح كامل لكافة امللفات  طريقة تزويد قاعدة البيانات - 

 .ات  للتعرف على امللفات املطابقةاملوجودة باحلاسوب و مطابقتها مع تلك املوجودة بقاعدة البيان

          و ذلك بتوجيه املخرتق إىل نظام معلومات قليل األمهية متصل بأجهزة األمن: طريقة طبق العسل - 

 .و التنبيه

            البيانات مجيع  ادي أو تطبيق برجمي يقوم مبراقبةوسيط اعتي: "الناري بأنه يعرف اجلدار :ن الناريةااجلدر - 

بني  أداة ترشح أو حتجز البيانات : "كما يعرف بأنه،  2"طريق اإلنرتنت نل إىل املستخدم عاليت تص املعطيات و

الشبكة الداخلية و الشبكة اخلارجية و اليت خيشى منها، و اهلدف هو حجز كل ما هو غري مرغوب فيه من خارج 

  . 3"البيئة احملمية

أنواع من  من أشهرو  ،و تكمن أمهية اجلدار الناري يف أنه ميكن من التحقق من هوية املستخدم و مراقبة احملتوى

 :4ن النارية هيااجلدر 

 .وجهتها مهمته استقبال حزم الرسائل ومتريرها إىل أحد املنافذ ليتم إيصال كل حزمة إىل: اجباملوجه احل- 

 .يعتمد على قراءة و تفسري املعلومات ليسمح هلا باملرور أو مينع من ذلك: احلارس- 

 . الوسيط- 

 :إضافة إىل برامج أخرى تعد من قبيل اجلدران النارية و منها على سبيل املثال

الذي يعمل كجدار ناري حيث يقوم بفحص اجلهاز عند بدء  Down2000Lockاستخدام برنامج - 

،  مع ترك رسالة تعلم املستخدم بذلكالتشغيل للبحث عن أحصنة طروادة و من مث إلغاء امللفات املصابة 

كما مينع كذلك املخرتقني و يسجل حماوالت الدخول يف تقرير خمتصر و يعطي معلومات عن جهة 

 .5اإلتصال

                                                           
1
  . 249: ص  املرجع السابق، ،حممد حيياوي 
2

  .447: هتدي، املرجع السابق، ص سوسن زهري امل
3
  .279 :املرجع السابق، ص  حممد حيياوي، 

 
4

  .281- 279 :ص، ص نفس املرجع 
5
  .279 :املرجع السابق، ص  حممد حيياوي، 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

364 

حبيث يقوم  Routerيعمل بصورة منطية على جهاز يسمى السّري : Packet filters مرشح الرزم - 

سواء كانت داخلة  لكل رزمة من البياناتdestination عنوان الواجهة  و sourceبفحص عنوان املصدر 

معينة من الدخول إىل  إىل شبكة املؤسسة أو خارجة منها، و ميكن للمرشح أن مينع رزما آتية من عناوين

 .1الشبكة، و أن مينع أخرى من اخلروج منها

تعمل من خالهلا  أجهزة األمن املعلومايت : محاكاة أساليب الهجوم اإللكتروني أو المناورات األمنية اإللكترونية- 

  . 2و مقاومتها �جوم جترييب مفاجئ و غري ضار على أنظمة احلماية لإلدارة للتأكد من فعاليتها

و من هذه الربوتوكوالت  ،و اليت �دف إىل محاية املعلومات املنقولة عرب اإلنرتنت: 3الحمايةاستخدام بروتوكوالت - 

 :ما يلي

  .SSLالربوتوكول مفتاحا خاصا لتشفري املعلومات املتبادلة على اتصال يستخدم هذا : SSL/TLSبروتوكول - 

بني كل تطبيقني متصلني عن طريق  دقة البياناتليضمن اخلصوصية و  SSLإىلTLSبروتوكول قد أضيف و 

 :من  طبقتني مها SSL/TLSبروتوكول و يتكون  ،اإلنرتنت

         إلثبات شرعية اخلادم  الذي يستخدم: TLS handshake Protocolبروتوكول مصافحة األيدي - 

       باإلنتقال بني اخلادم  للبياناته قبل السماح مفاتيح وو التفاوض يف خوارزمية التشفري ) الزبون(و التابع 

 .و التابع

باإلتصال فيما بينهما  لخادم و التابعالذي يسمح ل :TLS Record Protocolبروتوكول التسجيل - 

و أكثر االستخدامات شيوعا يف  ،أو بدون تشفري عند احلاجة لذلك خوارزمية التشفريباستخدام مناذج 

بسيط  httpو هي عبارة عن  SSLتلك اليت تستخدم بروتوكول  التابعاخلادم و منة بني اإلتصاالت اآل

و ظهور رمز قفل يف  //:httpو يتميز نطاق املواقع اليت تستخدمه بابتدائها بـ  SSL/TLSحممول على 

 .نافذة املتصفح

هو شبيه جدا بالربوتوكول السابق : Personnel Communication Technology (PCT)بروتوكول - 

 .يستخدم خوارزميات أكثر تقدما و مفاتيح تشفري أطول إال أنه

 :4و اليت تتنوع إىل نوعني مها: استخدام تكنولوجيا الفخ- 

و هو فلرت يقوم بتصيد التداخل يف القنوات و يرفض ولوج غري املشرتكني إىل تلك : تكنولوجيا الفخ اإلجيايب- 

 .القناة
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جز جزء من اإلشارة و بالتايل منع حصول غري املشرتكني على اليت يتم عن طريقها ح: تكنولوجيا الفخ السليب- 

 .اإلشارة

 .1لتوفري نقل مؤمن لإلتصاالت عرب اإلنرتنت أو غريه من الشبكات: Tunnclingاستخدام تكنولوجيا - 

إلزاحة تلك الوسائل املستخدمة يف الدخول غري املشروع للنظام من أجل : Cookis Fileاستخدام تكنولوجيا - 

  .التجسس عليه

 2.استخدام تكنولوجيا العالمات املائية أو األختام اإللكرتونية اخلاصة على الوثائق اإللكرتونية- 

 :و هي نوعني  :الوسائل األمنية المتعلقة بالتعريف الشخصي -2

الذكية بطاقات كلمات السر، ال: ضمان استخدام النظام من طرف الشخص املخول مثل الوسائل اليت �دف إىل- 

 .، وسائل التعريف البيولوجيةاملستخدمة للتعريف

، و هي من استخدام الشبكة بطريقة مشروعةاهلدف منها التأكد : الشبكة وسائل التحكم يف الدخول و النفاذ إىل- 

 .3تشمل قوائم األشخاص املستخدمني أنفسهم

  :اإلجراءات اإلدارية -ب

و اليت تتلخص  وا موظفني أو مواطننيكانسواء  بالعنصر البشري  األمنية اخلاصة التدابرياإلجراءات ب هتتعلق هذ

  :فيما يلي

ال بد من ملكافحة اجلرمية : ورة توفر أنظمة األمن المعلوماتيالتوعية بمخاطر الجريمة المعلوماتية و ضر -1

و الوقاية منها من تظافر اجلهود و لتحقيق ذلك البد أن تسعى اإلدارة أو احلكومة اإللكرتونية  حبملة توعية  املعلوماتية

     يتم شرح املخاطر األمنية اإللكرتونية تهاء باملواطنني، حبيثناواسعة بداء من توعية املوظفني مبختلف مستويا�م و 

و املؤمترات  بشكل  و يكون ذلك عن طريق عقد الندوات ،4لشأنو كيفية تفاديها و اإلجراءات املتخذة  �ذا ا

من املعلومايت و عرض النشرات الداخلية و التعليمات اإلدارية املتضمنة إطالع األفراد على دوري يف جمال األ

 .5املعلومات املهمة يف جمال األمن

                                                           
1
  .240 - 239: ص ، صالسابق املرجع مبارك املضحكي،  حنان رحيان 
2
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3
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4
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           التحري عن املوظفني العاملني باإلدارة إذ أنه يتم: المراقبة المستمرة للموظفين و زيادة الحس األمني لديهم-2

و االخرتاق  ، و هذا للوقاية من جرائم االبتزازى والئهم و عدم قابليتهم لإلغراءو مراقبتهم باستمرار للتعرف على مد

 1..و سرقة املعطيات و امللفات و العمل لصاحل الغري

ذلك ال متنح كلمة السر أو التشفري اخلاص باملعلومات و امللفات اهلامة لكل املوظفني و لكن فقط  إىلإضافة 

 .للموظفني املوثوق �م و املخولني بذلك

       و وقتها عن طريق تسجيل معلومات عن امسه و تاريخ طلب اخلدمة: ل األثر اإللكتروني لطالب الخدمةتسجي -3

 . طلب منه اخلدمة و عدد احملاوالت البلد الذيو عنوانه اإللكرتوين و 

يف كل إدارة أو مؤسسة يضم موظفني متخصصني يف جمال  :نتهااتوفير قسم متخصص بأمن المعلومات و صي -4

        أمن املعلومات و ذوي اخلربة الفنية و األمنية يف معاجلة البيانات  و الربجمة حسب نظم التشغيل و لغات الربجمة 

 .2قواعد البيانات  املستخدمة يف اإلدارةو 

مهمته  و ال تكوناملعلومايت  األمنهلذا الفريق املتخصص هي  األساسيةتكون املهمة  أنه جيب إىل أن و نشري 

  .3وية أو إضافيةثان

  .يل، و خمزن وسائط التخزينل إىل الغرفة اخلاصة باحلاسب اآلعدم السماح لغري املرخص هلم بالدخو  -5

        ،املستوى األمين و تقليص اجلرائم حسب اهليكل التنظيمي مبا يضمن رفع :توزيع الصالحيات و المسؤوليات-6

         ،حتديثها و مبا يكفل أمنهاو تأمني وسائط التخزين اخلارجية و وضع آلية يتم تنفيذها للقيام بالنسخ اإلحتياطية 

و جيب صياغة الضوابط املنظمة للتشغيل و ملربجمي قواعد البيانات و مدرائها  و إلدارة الشبكات و خطوط اإلتصال 

 .و تشغيل الربامج التطبيقية لبناءو عمليات اإلدخال و اإلخراج و الضوابط األمنية 

و مراعاة إجراءات اخلدمة بطلب تسليم كل ما حبوزة املوظف من مفاتيح بطاقات  :منع التوظيف المؤقت نهائيا -7

 .4ممغنطة و تغيري كلمة املرور فور مغادرته أو قبلها

و جيب أن دخول  خاص به و خمتلف عن الغري  منح كل مستخدم لنظام املعلومات و اإلتصاالت على مفتاح -8

 ستخدم أو اختصار امسه أو اسم شهر أو تاريخ ميالده، كما جيبال حيتوي على أي من احلروف األوىل السم امل

 .كرر و عشوائي و يف حالة اإلشتباهح الدخول بشكل متا تغيري مفت

 .د بذلكحإسناد مهمة إدارة مفاتيح التشفري لشخصني بدال من شخص واحد منعا إلنفراد شخص وا-9
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على عدد حمدود و معلوم من املوظفني  املرخص هلم املشفرة و احلساسة ع املعلومات و البيانات قصر توزي -10

 .تداولتلك البيانات  بقدر ما يلزم

متابعة اتصاالت املوظفني خارج املنشأة و كذلك تنقال�م و حركا�م بني األقسام املختلفة على أن يكون  -11

 1.دخول األقسام اليت حتتوي على معلومات حساسة برتخيص كتايب خاص

 الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد لكفاءةدور األمن المعلوماتي كضمانة  -اثالث

كومة اإللكرتونية يف حياة األفراد املعاصرة حيث أصبحت تساهم تقريبا يف  به احلنظرا للدور الكبري الذي تلع

تقدمب (و ا�االت اإلدارية ، )لكرتويناإلنتخاب اإل(كافة ا�االت اإلقتصادية كإبرام العقود، ا�االت السياسية 

        و املخربني،يكل اإللكرتوحكومي من القراصنة ، و من مث فإنه قد أصبح من الضروري محاية اهل)اخلدمات احلكومية

            و احلفاظ على خصوصية املواطن، و عدم اإلستهانة مبستويات األمن املعلومايت يف الدولة و أجهز�ا احلكومية

  .2ا مسؤولية جزئية من مسؤوليات إحدى اإلدارات العامةو اعتباره

املعلومايت بشكل كبري يف مكافحة الفساد و ذلك من خالل صعوبة إخرتاق نظام املعلومات  األمنيساهم و 

، يستغرق مكلفاو رهقا للقائم به يكون اإلخرتاق م:  الصعوبة يف إحدى احلاالت التاليةاملستهدف حبيث تتجسد 

املعلومايت يف كثري من  األمن إنعداملكن  ؛3للنجاح، يسهل اكتشاف حماولة اإلخرتاق قبل النجاح أو بعدهقتا طويال و 

حل ألمهيته  و هذا يعود إلدراك أصحاب املصا اإللكرتونيةيعترب أهم عائق يقف أمام جناح تطبيق احلكومة  األحيان

مة جناح احلكو  ، لذلك فإنجرام إلكرتوين و فسادكرتونية من إلذلك يتعمدون تغييبه و يعود أيضا للمخاطر اإلل

و غالبا ما ختوض الدول جتربة احلكومة  ،نظام أمنها املعلومايتأو ضعف بقوة  مرتبط اإللكرتونية يف مكافحة الفساد

  : 4اإللكرتونية بنظام أمن معلومايت ضعيف و غري فعال و لعل من أسباب ضعف هذا األخري ما يلي

 ،موحدة يف جمال األمن املعلومايت غياب سياسة - 

 ،علومات من جانب السلطة و ا�تمعغياب الرقابة الكافية على امل - 

  ،القصور التشريعي يف القوانني اخلاصة املنظمة ألمن املعلومات ال سيما يف الدول العربية - 

  .تدين املستوى األمين لألشخاص الطبيعيني و االعتباريني يف جمال املعلومات - 

دولة  لـجيب على كه سلبياتل و مواجهة احلكومة اإللكرتونية امـنظ تجيابيااإل تعزيزو تفاديا هلذه األسباب و 

و من أجل  ضمان فعالية نظام  ،ون املخاطر اليت حتف �ذا النظامللحيلولة د ،اعتماد نظام أمن معلومايت فعاله تطبق

  :األمن املعلومايت يف القضاء على هذه املخاطر جيب اعتماد عدة تدابري و توفري عدة شروط أمهها

                                                           
1
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ام و مواجهة خطر اإلجر  املعلومايت األمنال تكون وسائل  أنحبيث جيب : اعتماد نظام أمن معلومايت فعال- 

و فنية حكر على املعلومايت من مستوى مسألة تقنية  األمنى مسألة ترق أن، بل جيب اإللكرتوين عفوية و غري منسقة

و مبعىن  1و اسرتاتيجي مسألة ذات مستوى سياسي إىلالفنيني و املختصني يف علوم احلاسوب و تأمني الشبكات 

ة الالزمة، و برنامج شامل على قانونيتشمل املنظومة ال تيجية متكاملة لألمن املعلومايتتكون هناك إسرتا أنآخر جيب 

      اإللكرتونيةمستوى مؤسسات و هيئات الدولة و الشركات اخلاصة يستهدف التدريب املستمر على صد اهلجمات 

 نا، و تعترب جتربة الياباإللكرتونيةة يف إطار احلكومة املتداولو غريها من السياسات و اإلجراءات حلماية املعلومات 

خمططا شامال يستهدف التدريب املستمر يف إطار  2005 هذا ا�ال حينما وضعت عام أهم جتربة ناجحة يف

تمع من خماطر اإلجرام برامج توعية للمج تيجيةااإلسرت ، كما تشمل هذه 2إسرتاتيجية متكاملة ألمن املعلومات

  .اإلنرتنتحبجب املواقع غري املرغوب فيها  حىت عن مقاهي  اإلنرتنتإلزام مقدمي خدمات  إىل، إضافة اإللكرتوين

يث  رغم أنه قد يؤثر على األمن القومي و اخلصوصية من ح: ون الدويل يف جمال أمن املعلوماتتعزيز التعا - 

ي  ، و من أنسب أنواع التعاون الدويل هو التعاون الثنائاكتشاف نقاط الضعف يف الدولة، إال أنه من األمهية مبكان

التعاون بني : ه من أبرز األمثلة يف هذا اإلطاركونه يقلل خماطر اكتشاف نقاط الضعف و �ديد أمن الدولة، و لعل

الذي كان بصدد حتديد مرتكب  2000املركز القومي األمريكي و نظريه املركز القومي للشرطة امللكية الكندية عام 

 التعرف على ، و أفضى التعاون إىلطريق رفض اخلدمة املوزعةمزون عن ، ياهو و األCNNاهلجوم الواقع على مواقع 

؛ إىل جانب ذلك جنـد التعاون بني مكتب التحقيقات الفيدرايل و القبض عليهم" مافيا األوالد"ا�موعة املسماة 

من أجـل حتديد هوية مرتكب اهلجوم الذي تـم على  2000األمريكي و مكتب التحقيقات الوطين الفلبيين عـام 

  .3مما سبب خسائر فادحة"   I LOVE YOU"الشركات و األفراد يف خمتلف أحناء العامل عن طريق فريوس 

        إنشاء جلنة أو هيئة خاصة مكونة من عباقرة اإلعـالم اآليل و استغالل قدرات القراصنة لفـائدة الدولة لتأمني  - 

و الشبكات احلساسة و صد اهلجمات، أي الرقابة على شبكة اإلنرتنت، و كذلك وضع اإللكرتوين  الفضاء و حتصني

  .خطة عمل وطنية للهياكل احلكومية للرد على التهديدات اإللكرتونية

 الرقابة على املعلومات و على شبكة اإلنرتنت و كذا الرقابة على املؤسسات ذات النشاط املعلومايت  من طرف  - 

  .أجهزة خاصة تنشؤها الدولة أو عن طريق القضاء

و تقنيات  توعية الطالب و تشجيعهم على اختيار  جمال أمـن املعلومات للدراسة و العمل و تلقينهم مفاهيم األمن - 

احلاسوب و كيفية اإلستفادة من إجيابيات اإلنرتنت يف دراستهم و حيا�م  يف سن مبكرة و خالل كل أطوار الدراسة 

                                                           
1
  . 80: الشريف، املرجع السابق، ص نعمانعبده  
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طريق الربامج التعليمية  و كذا تشجيعهم على املشاركة يف مسابقات التأمني اإللكرتوين  إضافة إىل توعية العمال  عن

و يف هذا  ،و املوظفني بذلك  كون عدم إدراكهم ملشكالت األمن الرقمي قد تساعد القراصنة على اخرتاق الشبكات

ز على ثقافة األمن الرقمي و ينبغي أن تنتشر هذه الثقافة يف هناك حاجة مـاسة للرتكي" : الشأن يقول ريتش دي ميلو

  .1"املدارس و بني كل األيدي العاملة

  توفير البيئة القانونية : الفرع الثالث

تعترب البيئة القانونية من أهم عناصر احلكومة اإللكرتونية فهي اليت تنظم العامل اإلفرتاضي و كل ما يتم فيه من 

يد و حتد جرائم و ما ينشأ عن ذلك من حقوق، التزامات، مسؤوليات، صالحيات و معامالت، عقود، صفقات

وظفون يف حتقيق فالبيئة القانونية تسمح بغلق باب الفراغ القانوين الذي يستغله امل ،املفاهيم املتعلقة به و غريها

  .مصاحلهم الشخصية

القانونية التقليدية و تكييفها مع البيئة إضافة إىل القضاء على النصوص املتناقضة و الغامضة يف املنظومة 

اإللكرتونية، تتلخص أمهية البيئة التشريعية بالنسبة للحكومة اإللكرتونية خاصة يف جمال مكافحة الفساد يف عدة نقاط 

  :أمهها

  ):عقود و صفقات و خدمات(اإللكترونية بالنسبة لمختلف المعامالت  -أوال

و حتديد   حتديد خمتلف املفاهيم اجلديدة اليت مل تؤلف يف القوانني التقليديةيف هذا ا�ال يف يتجلى دور التشريع

  ، حتديد األحكام املتعلقة باحملررات اإللكرتونية من حجية يف اإلثباتقة باخلدمات اإللكرتونية املقدمةاألحكام املتعل

عاملة و توثيقها و كذا األحكام املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوين، إىل جانب حتديد احلقوق و اإللتزامات املقررة ألطراف امل

 ..املعلومات لة األخطاء املتعلقة بالبيانات وااملرتتبة يف حسؤوليات أيا كان وصفها و ، حتديد املو املنازعات املتعلقة �ا

  .علقة بالقرارات اإلدارية اإللكرتوين و غري ذلك من ا�االت اليت يطاهلا التشريعفضال عن تنظيم األحكام املت

  :مواجهة الجريمة المعلوماتيةل بالنسبة -ثانيا

يتجلى دور التشريع يف مواجهة اجلرمية املعلوماتية فيما مينحه للقاضي من سلطات و ما يضعه بني يديه من 

 إىل جانب  ،كذا العقوبات املقررة هلا  و اإلتصاالتنصوص تبني األفعال ا�رمة املتصلة بتكنولوجيا املعلومات و 

اخلدمات يف مساعدة السلطات املكلفة بالتحريات القضائية مسامهة مقدمي و  توضيح وسائل اإلثبات يف هذا ا�ال

و كذا املسائل املتعلقة  صالحيات احملققني يف ذلك إضافة إىل إجراءات التحقيق و، لكشف هوية جمرمي املعلوماتية

قه على طبييقف حائرا أمام النص الذي  األحيانالقاضي اجلنائي يف كثري من  أنإذ  ،ا�ال بالتعاون الدويل يف هذا

                                                           
1
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 و تتطور باستمرار، و هذا راجع لكون القاضي مقيد عند الفصل يف ا نصأ�هذا النوع من اجلرائم و اليت ال يوجد بش

  : القضايا مببادئ هي خمتلف

التشريعات اجلنائية ال تنص عليها أغلب ، و اجلرائم املعلوماتية حديثة الظهور و إال نص مبدأ ال جرمية و ال عقوبة - 

هذا النوع من اجلرائم يتطور بتطور  أن، إذ اجلرائم املستحدثة يف هذا ا�الا ال تطال كل فإ�وجدت نصوص  نإو 

 .ففي كل مرة تظهر جرمية جديدةاإلتصاالت تكنولوجيا املعلومات و 

ا عابرة �أعلى جرائم املعلوماتية كو�ا تتميز ب األحيانهذا املبدأ يصعب تطبيقه يف بعض : لنصية اإقليممبدأ  - 

 .من بلد و الضحية أو الضحايا من بلد أخر اجلاينللحدود حبيث يثور هذا اإلشكال عندما يكون 

لذلك جيب تدخل املشرع ملنح القاضي السلطات الالزمة للفصل يف القضايا املتصلة جبرائم املعلوماتية املعروضة 

  .عليه

  .1اهليئة أو اهليئات املكلفة باجلرائم املعلوماتية و األمن املعلومايت ةكما ينظم التشريع سري عمل و هيكلي

  قواعد الوظيفة العموميةل بالنسبة -ثالثا

تطورا بعد استغالل التكنولوجيات احلديثة فيها مبا يف ذلك قواعد قد شهدت قواعد الوظيفة العمومية ل

فصل سابق، مما استوجب تدخل املشرع إلعادة تنظيم التوظيف و الواجبات الوظيفية و غريها كما سبق  بيانه يف 

  .تماشى مع هذا التطور تهذه القواعد ل

  :اآلليالسلكية و الالسلكية و الحاسب اإلتصاالت تنظيم خدمات ل بالنسبة -رابعا

قبل هذا تنظيم  وت اإلتصاال اليت تنقل عرب الشبكات و وسائل البيانات حبماية يعىن التشريع يف هذا ا�ال

، و خمتلف الشبكات اإلنرتنتالسلكية و الالسلكية  و يف غضون ذلك تنظيم خدمة اإلتصاالت خدمة الربيد و 

و إعتبارها من  محاية برامج احلاسب، السلكية و الالسلكيةاإلتصاالت  تنظيم القواعد املتعلقة مبزودي خدمات

          نتهاك سرية املراسالت الصادرة أو املرسلة اعلومايت، األحكام املتعلقة ب، القواعد املتعلقة باملال املاملصنفات احملمية

  ... 2شاركة فيها أو األمر �او امل الت السلكية و الالسلكيةصوااملأو املستقبلة عن طريق 

  توفير البيئة الرقابية :الفرع الرابع

 ،أو احلديث مكافحته سواء يف ظل النظام التقليديمن الفساد و  الوقاية إسرتاتيجية تعد الرقابة ركيزة أساسية يف

و أحد أهم  فعدم فعاليتها و ضعف األجهزة القائمة عليها من بني أهم أسباب فشل إسرتاتيجيات املكافحة بل
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لني تعترب معيارا ضابطا و مشخصا لألداء احلكومي و أداة تقوميية لألشخاص العامو هي  أسباب انتشار الفساد،

  .املؤسسات احلكومية املختلفةب

دفع الضعف يف اجلانب الرقايب الدول إىل البحث عن سبل لتفعيل اآلليات الرقابية و تطويرها و كان استغالل  

تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف هذا ا�ال هو السبيل لتحقيق ذلك حبيث يساهم استخدام تكنولوجيا 

       حلكومي كثريا يف تفعيل عمليات الرقابة سواء اليت تتم على املستوى الداخلياملعلومات و اإلتصاالت يف العمل ا

هذه الرقابة تعرف بالرقابة اإللكرتونية اليت تعد إحدى آليات  ،أو تلك اليت  متارسها األجهزة اخلارجية املختصة

لنظام اإللكرتوين لصعوبة اكتشاف و تتضاعف أمهية  الرقابة يف ا ،احلكومة اإللكرتونية الفعالة يف مكافحة الفساد

جرائم الفساد فيه و صعوبة إثبا�ا يف مقابل سهولة إخفاء آثارها ال سيما و أن مشروع احلكومة اإللكرتونية حيتاج إىل 

إىل جانب ذلك تعد مقاومة التغيري من  ،ب الكثري من املسؤولني الفاسدينصرف أموال طائلة لتجسيده تسيل لعا

لذلك جيب  النظام التقليدياألسباب اليت تقضي على مشروع احلكومة اإللكرتونية  و ذلك بقيادة رؤوس الفساد يف 

  .فرض رقابة صارمة خاصة يف املستويات اليت يشتبه يف أن تنشأ فيها مثل  هذه املقاومة

من خالل و ذلك مكافحة الفساد  من حيث مفهومها و أثرها يفيف هذا الفرع سوف نتعرف على هذه اآللية 

  .التالية عناصرال

  مفهوم الرقابة اإللكترونية -أوال

       افات عملية مقارنة األداء الفعلي باألداء املستهدف لتحديد اإلحنر : "تعرف الرقابة يف شكلها التقليدي بأ�ا

و اختاذ  مقارنة األداء الفعلي باألداء املستهدف لتحديد اإلحنرافاتأي أ�ا عملية  ،1"و إختاذ اإلجراءات لتصحيحها

، تشو�ا العديد من العيوب كعدم الدقة، ريق آليات و وسائل مادية تقليديةاإلجراءات املناسبة لتصحيحها عن ط

ملستعملة  يف عملية ، هذا بالنسبة لعيوب الوسائل اغفال و احتمال اخلطأ يف التقديرقابليتها للتزوير و التحريف و اإل

، جدها تتلخص يف كو�ا رقابة بعدية، دوريةأما بالنسبة لعيوب عملية  الرقابة  يف حد ذا�ا فهي متعددة فن ،الرقابة

   هذه العيوب ما فتئت تندثر باستغالل تكنولوجيا املعلومات ،تستغرق وقتا طويال و حتتاج إىل جهد و تكلفة كبريين

       بعرضنا لتعريفه  عنصررقابة أين ظهر مفهوم الرقابة اإللكرتونية الذي نتعرف عليه يف هذا الو اإلتصاالت يف عملية ال

  :و هذا سيكون من خالل العناصر التالية ،على أمهيته و أثره يف مكافحة الفساد و خصائصه مث نتعرف

  اإللكترونيةتعريف الرقابة  -أ

اعتماد النظام الرقايب على استخدام : "منها تلك اليت تعرفها بأ�ار هناك عدة تعاريف للرقابة اإللكرتونية نذك

         احلاسوب يف ممارسة العملية الرقابية وفق برامج حاسوبية تعد خصيصا هلذا الغرض مبا حيقق اإلقتصاد يف اجلهد 

                                                           
1
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يالحظ على هذا  ،1"و الوقت و التكلفة يف الوصول إىل النتائج املطلوبة بأقل ما ميكن من املخاطر و بدقة أكرب

و براجمه و مزايا استخدام ابة اإللكرتونية و هي احلاسوب ة اليت تستخدم يف عملية الرقيلالتعريف أنه ركز على الوس

  .الوسيلة ههذ

عملية مستمرة متجددة تكشف عن اإلحنراف أوال بأول من خالل تدفق املعلومات و التشبيك بني : "أو هي  

يالحظ على هذا التعريف أنه تعريف إجرائي حيث ركز يف تعريفه  ،2"ملوردين و املستهلكنياملديرين و العاملني و ا

  .كيفية إجراء الرقابة اإللكرتونيةعلى    للرقابة اإللكرتونية

من خالل التعاريف السابقة خنلص إىل أن الرقابة اإللكرتونية هي عملية مستمرة و آنية تستهدف كشف 

  .ء يف املنظمة مقارنة مبا هو مستهدف عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلوماتاإلحنرافات اليت تشوب األدا

  اإللكترونيةخصائص الرقابة  -ب

نولوجيا املعلومات يف عمليات الرقابة قد منح هذه العملية عدة مميزات و خصائص متيزها عن إن استخدام تك

  :الرقابة التقليدية أمهها

  ،أ�ا رقابة آنية و ليست بعدية - 

   ،مستمرة و متجددة و ليست دورية - 

  ،3شاملة لكل األطراف الفاعلة من املديرين و العاملني و املوردين  و املستهلكني - 

  ... ،تقلص اجلهد و الوقت  و التكلفة - 

  ،يف الوقت املناسب فعالية عالية فهي تسمح باكتشاف اإلحنراف وقت حدوثه  و تصحيحه - 

  .رعن طريق النقرات و ليس التقارياخلطأ قليلة؛ و تتمرقابة عالية الدقة و نسبة  - 

من هذه اخلصائص تظهر لنا أوجه اختالف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة التقليدية و اليت نبينها يف اجلدول 

  :التايل
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  الرقابة اإللكرتونية  الرقابة التقليدية  

  فورية تتم يف الوقت احلقيقيآنية و  -   موجهة للماضي بعدية -   من حيث زمن  الرقابة

  مستمرة-   دورية-   من حيث اإلستمرار

وجود فجوة زمنية كبرية بني حتديد -   من حيث الفجوة الزمنية 

  اخلطأ و بني تصحيحه

فجوة زمنية قصرية جدا بني حتديد  - 

  اخلطأ و بني تصحيحه

  ليال و تكلفة منخفضةتتطلب جهدا ق  حتتاج إىل جهد كبري وتكلفة عالية  من حيث اجلهد و التكلفة

تقتصر على أحد األطراف الفاعلة   من حيث مشوليتها

  دون األطراف األخرى

تشمل كل األطراف الفاعلة من مديرين، 

  عاملني، موردين و مستهلكني

فعالية ضعيفة فهي ال تكشف عن -   من حيث الفعالية

اإلحنرافات يف وقتها لتصحيحها يف 

الوقت املناسب و إمنا هناك مدة 

        زمنية معتربة بني وقوع اإلحنراف

  و اختاذ اإلجراءات لنصحيحه

فعالية عالية فهي تسمح باكتشاف - 

يف  اإلحنراف وقت حدوثه  و تصحيحه

  الوقت املناسب

رقابة غري دقيقة فنسبة احتمال -   من حيث الدقة

  أخطاء التقدير عالية جدا

  رقابة عالية الدقة و نسبة اخلطأ قليلة - 

  عن طريق النقرات و ليس التقارير-   الزيارات امليدانيةطريق التقارير و عن   الوسائل من حيث

  مقارنة بني الرقابة اإللكرتونية و الرقابة التقليدية: 01اجلدول رقم 

  الباحثة: من إعداد

  .1تفاعل اإلنساين الذي هو أساس كل تطوير إداري حقيقيالرقابة اإللكرتونية افتقارها لللكن ما يعاب 

  اإللكترونيةالرقابة  أهمية -جـ

    من خالل ما سبق بيانه من تعريف للرقابة اإللكرتونية و بيان خلصائصها تظهر أمهية هذا النوع من الرقابة  

  : 2و املتمثلة فيما يلي

          ها تزويد احلكومة مبعلومات دقيقة و متكاملة عن كل املستويات اإلدارية التنفيذية ممثلة لكافة جوانب أنشطت - 

   ،و مواقع الفساد و اهلدر للمال العام من خالل  قواعد املعلومات

   ،توفري صورة حقيقية عن الواقع و األحداث - 

                                                           
1
  .68: ، صجع السابق، املر حممد بن أعراب 
  .14، 10، 09: ص ، صحممد حسني مهدي، املرجع السابق ،أمحد هاشم الصقال 2



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

374 

اإلشارة  إلكرتونيا إىل نتائج األداء غري املقبولة و اإلستثناءات يف حال وقوعها خارج مناطق السماح احملددة عند  - 

   ،حدوث ذلك فورا

االتصال بني الوحدات اإلدارية و حتقيق رقابة فعالة و كذا توفري الوقت من خالل اختصار أداء كثري من توفري  - 

  ،املهام و االستغناء عن بعضها أو تقليص حجم بعض الوحدات التنظيمية

و تصحيحها  تقليص الفجوة الزمنية بني وقوع اإلحنراف و تصحيحه من خالل اكتشاف األخطاء يف وقت مبكر - 

   ،الوقت املناسب يف

  . توفري إمكانية متابعة العمليات املختلفة و تنفيذ القرارات يف كل أنواع املؤسسات - 

  1اإللكترونيةالرقابة متطلبات  -د

البشرية  تتمثل متطلبات الرقابة اإللكرتونية يف القدرة على حتقيق التفاعل و الدمج بني املكونات املادية و

  :ذلك أساسا على تطبيقها، و يعتمدالالزمة ل

  ،�يئة املتطلبات التقنية و برجميات معاجلة البيانات و شبكات الربط اإللكرتوين و إدارة قواعد البيانات - 

  ،�يئة و توفري أنظمة املعلومات اإلدارية و بناء األنظمة السائدة األخرى - 

املعلومات و تكوين ما يعرف بأنظمة توفري التدريب املستمر للقائمني على عمل هذه األنظمة لتحقيق إنسياب  - 

  ،دعم القرارات اإلدارية

  .، حمللني و مهندسي نظمني�يئة املستلزمات البشرية من مربجم - 

  اإللكترونيةواع الرقابة أن -ه

، لكن كنظري�ا التقليدية تتنوع الرقابة اإللكرتونية من حيث املصدر إىل نوعني رقابة داخلية و رقابة خارجية

اإللكرتوين يكمن يف الفعالية و التوسع يف عملية الرقابة مبا يفرضه العامل  بني الشكلني التقليدي واالختالف 

  .االفرتاضي بالنسبة للرقابة اإللكرتونية

متارس من قبل الرؤساء اإلداريني داخل املؤسسة  على خمتلف و هي الرقابة اليت : الداخلية اإللكترونيةالرقابة  -1

و األقسام اإلدارية  ومات إلكرتونيا من خمتلف الوحداتمليات اليت تؤديها، من خالل تدفق املعلأوجه النشاط و الع

        و اليت هي عبارة عن نظام لتوزيع املعلومات عن التحكم يف التكاليف سة، و ذلك عرب تقارير إلكرتونية للمؤس

البيانات  إىل نقطة مجع البيانات  للربنامج  و سري العمل من قبل الوحدات اإلدارية حيث يتم توجيه و االستثمار

البيئة اليت تعمل فيها  –يف ظل البيئة اإللكرتونية  - و تشمل هذه الرقابة ، 2املسؤول عن توحيد و تفسري البيانات

احلاسبات اآللية و إجراءات التطوير و احلفظ و التشغيل أي الرقابة على بيئة النظام، و كذا الرقابة على عمليات 

                                                           
1
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و يف ما يلي تفصيل  ،تسجيل و املعاجلة و إعداد التقارير أي الرقابة على التطبيقات إىل جانب الرقابة على األداءال

  .هلذه الرقابة

و العمليات  �دف هذه الرقابة إىل ضمان تطوير و تنفيذ التطبيقات و امللفات و الربامج :الرقابة على بيئة النظام-

  :ة و مناسبة و هي تشمل ا�االت التاليةيف احلاسبات اآللية بصورة صحيح

و اهلدف من  ،رضة سواء اإلشرافية أو التنفيذيةأي الفصل بني الوظائف املتعا: 1جمال الفصل بني املسؤوليات-

 و تشمل الفصل بني الوظائف املرتبطة ،إجراء الرقابة يف هذا ا�ال هو منع التالعب و عمليات الغش و اإلحتيال

كما تشمل الفصل بني   ،...جمني، املسؤول عن قواعد البيانات، املرب حمللي النظم: بنظم احلاسبات اإللكرتونية مثل

ملالية إذ توجد بعض الوظائف اليت قد يؤدي أداؤها من ات املتعارضة خاصة احملاسبية و ااملسؤولني عن خمتلف العملي

 .ناتالتالعب و التأثري على البيا طرف موظف واحد إىل

         يهدف التوثيق املستندي للربامج إىل  توصيف كتايب ملا يقوم به النظام : 2جمال التوثيق املستندي للربامج-

و كيفية القيام به، و توفري أساس للتشغيل و االستخدام و املراجعة الفعالة للنظم أو إعادة بناء النظام يف حالة وقوع 

أي وسائل أخرى للتعريف بأهداف  التقارير و التدفق و مناذج املستندات و تلف أو ختريب، و كذلك توفري خرائط

 :و تشمل الرقابة يف هذا اإلطار ما يلي ،النظام و طريقة عمله

لنظام ككل كالعمليات اليت يؤديها، معايري حتليل و تشمل الرقابة هنا اخلطة الرئيسية ل: توثيق اإلجراءات -

 ...معايري إعداد الربامج ،النظم

، مثل دليل املستخدم، يصف الغرض من نظام التشغيل، و يشمل خرائط تدفق البيانات: توثيق النظام -

 ....دخالت و املخرجات، رسائل األخطاء، قوائم الرقابة، إجراءات تصحيح األخطاءوصف امل

 .نيو هي وثائق هامة للمربجم ،و هذه تشمل نتائج اختبار الربامج، تعليمات التشغيل: توثيق الربامج -

اإلفصاح عن أي تغيريات أو حتديثات بالربنامج على أن تكون موثقة داخليا من املدير  و يشمل: اإلفصاح -

املسؤول، اإلفصاح ضمن بنود رخصة برنامج احلسابات اليت تصدرها الشركات املنتجة عما إذا كان الربنامج 

 .يتبع معايري الرقابة الداخلية لربامج احلاسبات اآللية من عدمه

  التطبيقات و برامج النظام ذه الرقابة محاية معدات احلاسب واهلدف من ه: 3جمال الرقابة على األصول اآللية-

 :و تشمل هذه احلماية ما يلي ،و قواعد البيانات من أخطار التلف أو حماوالت التهديد أو التخريب املتعمدة

 .الوسائط من التلف أو الفقداناحلماية املادية لوحدات ختزين البيانات  كاخلادم و  -

                                                           
1
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الصيانة الوقائية الدورية ألجهزة النظام اآليل و التحقق من عملها بكفاءة و العمل على تقليل حدوث  -

 .أعطال أو أخطاء

عمل نسخ احتياطية للبيانات  دوريا للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان و وضع هذه النسخ يف مكان آمن  -

 .داخل املنظمة أو خارجها

       أجهزة احلاسب  ول بصورة مادية أو إلكرتونية إىلهدفه منع الدخ: 1رقابة و تأمين الدخول على النظام-

 : و تشمل هذه احلماية ما يلي ،و الشبكات دون ترخيص و استغالهلا مبا يتماشى مع األهداف الشخصية

إجراءات رقابية حتد من سهولة بوضع سياسات و : احلماية من الدخول غري  املصرح به ألجهزة احلاسب -

  02و مثال ذلك نوضحه من خالل اجلدول رقم  ،الوصول إىل أجهزة احلاسب لغري املصرح هلم باستخدامها

 .الذي يوضح سياسات الدخول ملركز احلاسب اآليل

 سياسات الدخول لمركز الحاسب اآللي: 02الجدول رقم 

 

  سياسة الدخول لمركز الحاسب  الموظف

  دخول غري حمدود لكنه مقيد باجلدول الوظيفي و بطاقة التحقق السليمة  احلاسبمشغلوا 

  أثناء فرتات الصيانة أو حاالت التوقف الفجائي   فنيو اإلصالح و الصيانة 

  يف فرتات حمددة عند عدم وجود بيانات  حقيقية يتم معاجلتها  املربجمون 

  بناء على تصريح معتمد  االستشاريون اخلارجيون

  وفقا للمسؤوليات الوظيفية  ديورنامل

  بناء على تصريح معتمد  املراجعون اخلارجيون

  غري حمدد لكنه مفيد فقط بالتحقق منهم  املراجعون الداخليون

  .16:، صعبد املنعم مطر، املرجع السابق: املصدر

من خالل وضع كود املستخدم و كلمة مرور خاصة به :  املصرح به على قواعد البياناتمنع الدخول غري -

 .بني املسؤوليات و محاية البياناتلتحقيق الفصل 

         وضع جدول صالحيات املستخدمني يوضح صالحيات كل مستخدم للنظام اآليل من حيث الدخول  -

 .و التعديل و الوصول للتقارير اإلدارية و املالية بالربنامج

امللفات حممية  أناليت هي عبارة عن عملية رقابة تستهدف التأكد من البيانات  الرقابة على أمن  إىلإضافة 

 .2من العبث أو دخول أشخاص غري مرخص هلم بذلك
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المة البيانات  يف �دف هذه الرقابة إىل إحكام إجراءات الرقابة على التسجيل و س: 1الرقابة الخاصة بالتطبيقات-

املعاجلة و إعداد و  ، و توفري درجة تأكد معقولة من سالمة التسجيلالتشغيل و املخرجات –ملدخالتامراحل 

  :و هي تشمل ما يلي ،التقارير

    اهلدف منها توفري درجة تأكد معقولة من صحة إدخال البيانات  و سالمة تشغيلها: الرقابة على املدخالت-

 ،      تعديالت غري مشروعة يف البيانات طبع صورة أو عمل أو أي و عدم فقدا�ا أو اإلضافة إليها أو احلذف منها أو

  :و تشمل هذه الرقابة اإلجراءات التالية

و معرفة  إنشاء الربنامج لقائمة األخطاء الواردة أثناء اإلدخال على النظام و ذلك ملتابعتها و تصحيحها -

 . تكون هناك مصداقية يف البياناتأسبا�ا حىت

الت حبيث يضع الربنامج إدخال خمتلفة عن نوع احلقل الذي يتم به اإلدخال كعدم حتديد نوعية املدخ -

 .إدخال حرف مكان حقل رقمي مثل رقم الضمان االجتماعي أو رقم املوظف و ذلك لتقليل األخطاء

إظهار الربنامج إلمجاليات املدخالت و مثاله عند إدخال عدد أصناف البيع بفاتورة جيب إظهار إمجايل قيمة  -

 .الفاتورة بالربنامج ملراجعتها مع البيان  املدخل

م تعديلها أو اإلضافة إليها أو حتديثها حتت إشراف تحبيث جيب أن يلفات الرئيسية بقواعد البيانات محاية امل -

 ....مسؤول متخصص و ذلك لتأثري ها على مجيع ملفات النظام

عدم وجود أي  معاجلة كافة العمليات املصرح �ا و منهدفها التحقق من : الرقابة على تشغيل و نقل البيانات-

، و أنه املعتمدة  من املسؤولني لبيانات، و كذا التحقق من أن مجيع العمليات مت ترحيلها طبقا لعملية غري مرخص �ا

  .مل يتم إضافة أو حذف أي بيانات  أثناء التشغيل و النقل

أن خمرجات النظام كاملة و دقيقة و يتم توزيعها للمستخدمني هدفها التحقق من : الرقابة على خمرجات النظام-

  :و تتم إجراءات الرقابة من خالل ،املعنيني �ا

قصر صالحيات احلصول على خمرجات النظام على أشخاص معينني حبيث توجه تقارير املخرجات إىل  -

 .املسؤولني الذين هلم صالحية استخدام هذه التقارير

تقرير و اسم املسؤول عنه و تاريخ الطباعة و رقم التقرير و ذلك يف آخر صفحة وجود ملخص لبيانات  كل  -

 Excel ,PDF ,Access.منه و أن يرد التقرير يف شكل ملفات

تعزيز : "، هذا النوع من التقييم يعرف بأنهظفني�دف هذه الرقابة إىل تقييم أداء املو : 2األداء الوظيفيالرقابة على -

فحص حتليلي "، أو هو "ملوظفني يف أداء أعماهلمنقاط الضعف يف األداء، أي حتديد كفاءة انقاط القوة و معاجلة 
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التحقق من كفاءة و فعالية  املوارد البشرية و املادية، �دف، طرق التشغيل و استخدام إنتقادي شامل خلطط، أهداف

صر مت استغالل هذه التكنولوجيا يف و يف ظل التطور التكنولوجي الذي شهده هذا الع ،"استخدام املوارد املتاحة

  :حتسني أداء املوظفني سواء القطاع اخلاص أو العمومي حيث تتجلى أمهية ذلك يف املظاهر التالية

تساعد نظم املعلومات على حتسني أداء املوظفني فمن خالهلا يتم اختاذ القرارات بشكل أفضل و أداء األعمال  - 

  ،حلول للمشاكل و املعوقات املمكنةإىل  بشكل أسرع، و من خالهلا يتم التوصل

  ،، و هذا يضمن اختاذ قرارات صحيحةبني املوظفني بسرعة و سالسة تداول املعلومات - 

تساعد على العمل اجلماعي داخل املؤسسة أي أن هناك بعض الربامج متكن من العمل اجلماعي و يف نفس  - 

  ،نضمني لنفس الوظيفة العمل بكفاءةحيقق لألشخاص امل، و هو ما ت مع عدم احلضور اجلسدي للموظفنيالوق

و غريها  يف خفض تكاليف التنقل و اإليواء متكن من عقد اجتماعات عن بعد و زيادة عملية االتصال مما يساهم - 

  ،يف زيادة القيمة املضافة و هو ما يساهم يف األثر اإلجيايب و

       تثمني رأس املال البشري من خالل توفري  إمكانيات غري مسبوقة من خالل تنمية  و تطوير  و تثمني القدرات  - 

  .و زيادة كفاءة املوظفني يف املؤسسة

و قد كان الستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف جمال الرقابة على األداء األثر البالغ حيث تساعد 

البشرية على مجع املعلومات عن كل الوظائف باملؤسسة و تقدميها لإلدارة الستخدامها  يف إعدادها نظم املعلومات 

، و كذا استخدامها يف عملية تقييم أداء املوظفني و اختاذ ة باإلختيار و التدريب و التعينياخلطط و الربامج اخلاص

حالة الضرورة القصوى أو توجيههم حنو التدريب من  القرارات فيما خيص ترقيا�م أو تنقال�م أو اإلستغناء عنهم يف

  .أجل حتسني أدائهم

و هي رقابة متارسها  أجهزة خارجية خمتصة على البيئة اإللكرتونية اليت تعمل فيها  :يةرجاخال اإللكترونية الرقابة-2

  :الرقابة متر مبرحلتني مهمتني مهاهذه  ،اهليئات احلكومية االفرتاضية

يف هذه املرحلة يكون مشروع احلكومة اإللكرتونية يف مرحلته : تطبيق الحكومة اإللكترونيةمرحلة ما قبل  -

على الوحدات احلكومية يف البيئة اإللكرتونية باملوازاة مع تنفيذ وضع إسرتاتيجية لعملية الرقابة  التمهيدية و هنا يتم

  :1الرقابة  هذه من اخلطوات التاليةالرقابة يف صور�ا التقليدية،  و تتكون عملية وضع إسرتاتيجية 

و اهلدف من عملية التخطيط هو حتديد نوع الرقابة : التخطيط لعملية الرقابة يف ضوء تطبيق احلكومة اإللكرتونية- 

  :هذا و تشتمل عملية التخطيط على اآليت ،و متطلبا�ا و إجراءا�ا

                                                           
1

العلوم (جملة جامعة النجاح لألحباث ، األدرنية اهلامشية سبة يف اململكةاحملا ديوان - "ميدانيةدراسة " اإللكرتونيةرمي خصاونة، تقييم إجراءات الرقابة احلكومية يف ضوء تطبيق احلكومة 

  .2702-2699: صاألردن، ص ، 240ا�لد  ،2010، 09العدد  ، جامعة النجاح،)اإلنسانية



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

379 

نونية جلهاز الرقابة العليا للقيام برقابة على التأكد من توفر أساس للمساءلة الذي يقصد به وجود صالحية قا -

 .و هنا حيدد اجلهاز نوع الرقابة ،هذه الوحدة احلكومية، أو الربنامج احلكومي

          وصف الوحدة احلكومية املراد مراقبتها و البيئة اليت تعمل فيها، و تقييم املخاطر �دف حتسني أدائها -

املعلومات الكافية حوهلا و خاصة املتعلقة بنظامها املعلومايت و نظام و أنشطتها املعلوماتية من خالل مجع 

 .الرقابة الداخلية، و يتم توثيقها بأوراق العمل

مراعاة الطرق املستخدمة من طرف املؤسسة يف معاجلة املعلومات، و مدى استخدام احلاسب اآليل يف  -

و سهولة  اإلداري ألنشطة التشغيل اإللكرتونية،الوحدات احلكومية و التعقيدات املتعلقة بتشغيله و اهليكل 

 .احلصول على البيانات، فهذه العوامل تؤثر على طبيعة و توقيت العملية الرقابية و حدودها

د من اهليئة اخلاضعة للرقابة بشأن فعالية أنظمتها اإلدارية املعلوماتية، التأكحتديد هدف العملية و نطاقها و  -

 .بة و طبيعة االستفساراتاملراد طرحهاو حتديد منهجية عمل الرقا

 .حتديد مدى احلاجة إىل اللجوء إىل اخلرباء املتخصصني يف تدقيق األنظمة اإللكرتونية -

حيث يشتمل هذا النموذج على املبادئ  :1تصميم منوذج لتنفيذ عملية الرقابة يف جمال األنظمة اإللكرتونية- 

  :التوجيهية األوروبية املتعلقة بتطبيق معايري األنتوساي و املتمثلة يف

 ،حتديد اإلطار القانوين للعملية الرقابية -

 ،وصف موجز للنشاط أو الربنامج أو اهليئة املراد مراقبتها -

أسباب الرقابة و العوامل املؤثرة عليها ال سيما تلك اليت حتدد األمهية النسبية اخلاصة بالعناصر اليت سيتم  بيان -

 ،مراعا�ا

 .تقييم خماطر و أهداف الرقابة و جماهلا و كيفيتها -

  :و تشمل ا�االت التالية: 2حتديد جماالت الرقابة احلكومية يف ضوء تطبيق احلكومة اإللكرتونية-

اهلدف منها حتديد مدى جدوى بناء احلكومة اإللكرتونية من خالل : الرقابة على إجراء الدراسات التمهيدية - 

وجود إجابات صحيحة و دقيقة للتأكد من أن تصميم احلكومة اإللكرتونية وفق إسرتاتيجية واضحة تكشف عن 

الدولة،  و التحقق من مدى رغبة الدولة مدى اإلستعداد للدخول يف هذه التجربة، و أنه ال يوجد أي هدر ألموال 

يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية لتحقيق حتول جذري يف دور و مسؤوليات و أساليب أداء احلكومة و كذا التحقق من 

 .مدى توفر اخلربة الالزمة لتخطيط و تصميم و إدارة مشروع احلكومة اإللكرتونية
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و األنظمة  بالقواننيلكرتونية يف معاجلتها للبيانات قة لألنظمة اإلالرقابة على التزام الوحدات احلكومية املطب - 

             �دف هذه الرقابة إىل التأكد من أن اجلهة املسؤولة على نظام املعلومات تقوم بتطبيق كافة  القوانني : املعمول �ا

من ى املعلومات من قواعد البيانات لو األنظمة داخل هذا النظام و أنه مت منح اجلهاز الرقايب صالحيات للحصول ع

 .و من جهة أخرى التأكد من أن احلكومة اإللكرتونية هي آلية فعالة لتحقيق منطق احلوكمة جهة،

اليت �دف إىل دراسة أثر األنظمة اإللكرتونية على اجلهة : الرقابة على البدء بتطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية - 

أن اإلجراءات تتوافق مع املمارسة األفضل أو مع أفضل تكنولوجيا متوفرة و ضمن  اخلاضعة للرقابة، و التأكد من

و تنطلق عملية الرقابة من خالل تقييم اآلثار املتوقعة عند تصميم األنظمة اإللكرتونية، و يكون  ،تكاليف معقولة

 :تشمل ما يليفهذه الرقابة  ،ذلك بالتنسيق مع اخلرباء و استنادا إىل معايري و منهجيات التقييم

الرقابة اإلدارية أي التأكد من أن األنظمة اإلدارية تضع إسرتاتيجيات منظمة لتحسني أداء األنظمة - 

بشكل  تطويرها املعلومات و د من وجود خطة إسرتاتيجية ألنظمةالتأك اإللكرتونية بشكل مستمر، و

لت متطلبات األنظمة اإللكرتونية          لتطبيق األنظمة اإللكرتونية قد مش مستمر، و أن عملية التخطيط

 .هذه األنظمة و املقتضيات القانونية و أن تنفيذ هذه اخلطط قد سبقها تدريب للعاملني و توثيق ملخططات

دراسة : تدقيق األنظمة السائرة يف التطوير حنو احلكومة اإللكرتونية، حيث يغطي هذا التدقيق مظهرين مها - 

ع احلكومة اإللكرتونية يف الوحدات احلكومية اخلاضعة للرقابة، و دراسة متطلبات نسبة اإلجناز يف مشاري

 .الرقابة الداخلية اليت جيب توفرها يف األنظمة الداخلية

 .الرقابة على التواجد الفعال للمواقع اإللكرتونية - 

إسرتاتيجية الرقابة اليت مت وضعها يف  يف هذه املرحلة يتم تنفيذ:  1مرحلة ما بعد تطبيق الحكومة اإللكترونية-

  :جتسيدها يف أرض الواقع، حيث يتم فيها ما يلي املرحلة السابقة و

دراسة و اختبار و تقييم إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة بنظام املعلومات و حتديد مدى فعالية يف احلد من  -

 .املخاطر

 . التحقق من مدى التزام الوحدة احلكومية بالقوانني و األنظمة اخلاصة بنظام املعلومات -

 .البحث عن أدلة مقبولة و مالئمة و معقولة لدعم استنتاجات املدقق خبصوص نقائص نظام املعلومات -

لبيانات و حفظها من تقييم و متابعة مدى التزام الوحدة احلكومية بتوفري اإلجراءات املالئمة و املتعلقة بأمن ا -

 .التلف أو التحريف و اإلجراءات املتبعة لسالمة نظام املعلومات

                                                           
1

  . 2703: املرجع السابق، ص رمي خصاونة،  
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و أن  هدفها التأكد من أن هذه املواقع تعمل بشكل صحيح: الرقابة على التواجد الفعال للمواقع اإللكرتونية -

تتم هذه  ،صحيحة أن املعلومات املدرجة فيهالغة و حمتوى املوقع مناسب ملعامالت الوحدة احلكومية، و 

 .الرقابة عن طريق زيارة املواقع اإللكرتونية و إجراء بعض املعامالت

لعل أهم األجهزة اليت تقوم مبهام الرقابة على خمتلف أوجه النشاط احلكومي تلك املتعلقة بالربملان، القضاء،  و

ة، لكن دورها هذه املرة يكون أكثر فعالية يف الرقابة املالية و املفتشون العموميون املعروفة يف احلكومة التقليدي ديوان

هذه األجهزة اليت اختذت شكال إلكرتونيا سندرسها يف  ،ظل تطبيق احلكومة اإللكرتونية  نظرا لعصرنتها هي األخرى

  .الثاين عنصرال

  أثر الرقابة اإللكترونية في مكافحة الفساد  -ثانيا

 ،متخصصة و دستورية هدفها حتقيق اإلصالح املايل و اإلداريتقوم بعملية الرقابة أجهزة و هيئات رقابية 

لذلك  ،القضاء يتمثل أمهها يف الربملان وتطوير السياسات اإلدارية و رفع كفاءة األفراد  ،حسن إستخدام املوارد املتاحة

ة الرقابية يف من خالل فعالية بعض األجهز  يف مكافحة الفساد اإللكرتونيةالرقابة أثر  عنصرسوف ندرس يف هذا ال

  . ، ديوان الرقابة املالية و املفتشون العموميونشكلها احلديث و املتمثلة يف الربملان اإللكرتوين و جهاز القضاء

  :اإللكترونيالبرلمان -أ

نادا إىل قوة التفويض املمنوح له من قبل تور كبري يف مكافحة الفساد و ذلك إسدهو جهاز رقايب له  الربملان

و يتجلى دور  ،1األدوار املناطة به يف التشريع و الرقابة و احملاسبة مبوجب الدستور و القوانني الناظمة لهالشعب و 

  :يف إطار مكافحة الفساد فيما يلي هلذه املؤسسة الدستورية ةالرقابة التشريعي

ختتص مبكافحة ددة و حم ،و اليت جيب أن تكون واضحة :2القوانين المناهضة للفساد سن التشريعات و -1

        املراجعة الدورية للتشريعات املوجودة و حتديد مدى فعاليتها و مواكبتها لإلتفاقيات ، إضافة إىل ضرورة التقييم و الفساد

،  ، و كذا إزالة الغموض و التضارب و الثغرات اليت تشوب بعض هذه التشريعاتعالقةالو املعاهدات الدولية ذات 

  . ذه التشريعات بعدالة و موضوعيةه كما جيب متابعة تطبيق

ضمري "، فالسلطة التشريعية متثل  عليهاتسرتو ما حتاول القيام به من أعمال فساد أو ال: مراقبة أعمال الحكومة-2

     ، و تتم هذه الرقابة عن طريق عدة وسائل ختتلف من دولة ألخرى3"الشعب الذي يقف باملرصاد هلذه احملاوالت

، الربملاينالتحقيق ، طرح موضوع عام للمناقشة ،السؤال ،طلبات اإلحاطة، اإلقرتاح برغبة: 4و هي كالتايل

                                                           
1
  . 61: ص ، ري مصلح، املرجع السابقعب 
2
  . 92 ،91:  ص ، صعبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل، املرجع السابق 
3
  . 90: ص ،  املرجع نفس 
4
  .29- 28 : ص ، صبرملانيون عرب ضد الفساد، املرجع السابق-: لإلطالع أكثر أنظر 

  .63- 62: عبري مصلح، املرجع السابق، ص ص -                         
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 اليتمراجعة التقارير الدورية  ،إقرار املوازنة العامة ،ح الثقة للحكومةمنالوزاري و  بيانال ،سحب الثقة ،ابو اإلستج

  .هيئات الرقابة األخرى مكافحة الفساد والوزراء و التقارير اليت ترفعها كل من هيئة ، وزارة املالية هاعرفت

 أنواع  ثالثةفمن حيث موضوعها جندها تتنوع إىل  دجند أن أنواعها تتعدالربملانية كما تتنوع وسائل الرقابة  و

رقابة مالية على  اخلدمات و توجيه الربامج و إدارة و لى، رقابة إدراية على السياسات و القرارات السياسيةرقابة ع

  .أو بعديةكما تتنوع من حيث زمنها إىل نوعني رقابة قبلية أو سابقة و رقابة الحقة ،1األموال العامةإنفاق 

  :2فعالة البد منالربملانية لكي تكون الرقابة  و

  ،وجود موظفني أكفاء - 

  ،وجود جلان قوية - 

  ،وجود ميزانية مستقلة - 

  ،سلطات إشرافية بريوقراطية كبرية - 

  ،أن تلعب دورها الدستوري بشأن املوافقة على التعيينات السياسية - 

  ،الربملاناحلد من سيطرة األحزاب السياسية على نواب  - 

  .بدال من السلطة التنفيذية الربملان حماربة الفساد يف  - 

رتوين الذي هذه الفعالية املنشودة سامهت يف ظهور مفهوم جديد مطور عن مفهوم الربملان هو الربملان اإللك

حيث تظهر أمهية  ،جيا املعلومات و اإلتصاالت يف خمتلف أوجه نشاطهلذي يستخدم تكنولو يعرف بأنه الربملان ا

  :جيا املعلومات و اإلتصاالت يف هذا النوع من الربملان يف ا�االت التاليةتكنولو استخدام 

مجيع فيها  الوثائق اليت تدون على استعماليرتكز عمل الربملان  فبما أن: توثيق و تسجيل العمل التشريعي - 

 ،اللجانحماضر  التعديالت، ملشاريع القوانني،المتضمنة  الوثائقبدءا من  التشريعية نشاطات الربملان مبا فيها العملية

و نظرا ألمهية هذه  ،و املداوالت ، حماضر املناقشاتعامةال ، حماضر اجللساتاللجان، تقارير اللجانجلسات استماع 

          و توزيعها و تعديلها و اسرتجاعها بصورة سريعة و بطريقة سهلة إعدادها كان لزاما الوثائق يف العمل التشريعي

إتاحتها لإلطالع جاعها يف أي وقت و برت و كذا العمل على حفظها بطريقة مالئمة تسمح باس ،و فعالة و دقة عالية

 . اإلتصاالتولوجيا املعلومات و تكنمن خالل و هذا ما يتحقق  ،لكل من يطلب ذلك

، و تسهيل التعاون بني خمتلف الفاعلني يف العملية مات و التطبيقات الضرورية لعملهمتزويد النواب مبختلف املعلو  - 

التشريعية و تفعيل دور كل واحد منهم يف إجناز العمل التشريعي عرب خمتلف مراحله، و هذا يضمن جودة العمل 

 .التشريعي

                                                           
1

  .14: ، صwww.nazaha.TQ:على موقع، لقانونية، قسم البحوث و الدراسةالشؤون ا، دائرة يف مكافحة الفساد، هيئة النزاهة، دور األجهزة الرقابية احلسنيإحسان علي عبد 
2
Bruce M. Bailely – opcit.P : 31 . 
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و مواطنني  ين و فوري �ا للجميع من نوابآتوفري مجيع النصوص القانونية و كل الوثائق املتعلقة و حتيينها بشكل - 

 .و باحثني ممن يرغبون يف اإلطالع عليها

 .التعرف على هيكلة الربملان و تركيبته البشرية و املتاحة على املوقع اإللكرتوين  له - 

 و الورشات التكوينية و األيام الدراسية  املنظمة على مستوى الربملان عرب املوقعنقل اجللسات العامة للربملان  - 

 .اإللكرتوين إما مباشرة أو مسجلة

        قناة تواصل بني املواطنني و ممثليهم املنتخبني دومنا حاجة للتواصل معهم عرب األحزاب اليت ينتمون إليها  توفري - 

 .الربيد اإللكرتوينيهم و ذلك عرب أو حىت التنقل إل

بريدهم  ومة �مهم عربلالدائمة و أي معو اجتماعات اللجان مة تزويد النواب مبواعيد عقد اجللسات العا - 

 .اإللكرتوين أو عن طريق رسائل قصرية عرب هواتفهم النقالة

إىل و مما سبق تتضح جليا أمهية عصرنة الربملان و التيتتجلى يف منحه وصف الربملان الدميقراطي الذي يتميز 

  :1يلي اجانب كونه متثيليا مب

تكنولوجيا و هذا ما توفره  ،متاحة للجمهورأعماله و املعلومات املتعلقة به أي أن تكون خمتلف : الشفافية - 

على املعلومات املتعلقة بالربملان و نشاطاته إتاحة الوثائق الربملانية و كل  خالل إمكانيةاإلتصاالت من املعلومات و 

  .املوقع اإللكرتوين

املواطنني  و مؤسسات ا�تمع املدينعلىمع العام اخلارجي و االنفتاح مبعىن أن يكون هناك جمال للتواصل : االنفتاح - 

  .اإلتصاالت املعلومات و تكنولوجيا يزة هي األخرى تضمنها و هذه امل ،ضمان مشاركتهم يف خمتلف نشاطاته و

  .اإلتصاالتتكنولوجيا املعلومات و تكرسه  و هذا ما: ضمان واجب اإلعالم بنشاطه  - 

و هذا أيضا ما حتققه  ،مبعىن أن يؤدي وظائفه بطريقة تستجيب حلاجات و تطلعات املواطنني: النجاعة و الفعالية - 

 .التكنولوجيات احلديثة

املعلومات  ترتبط بشكل كبري بنوعية الربملاين و املشاركة الشعبية يف العملاالنفتاح  الشفافية و  إىل أن و نشري 

ية إطالع املواطنني مكان، و ترتبط أيضا مبدى إالربملان، لوسائل اإلعالم و للمجتمع ككلو إلدارة  ينينااملتاحة للربمل

جيات احلديثة  و ين للتكنولاعة و الفعالية باالستخدام العقالكما يرتبط مبدأي النج  ،ةالربملانيعلى الوثائق و النشاطات 

  .2ية و اهليكلي للهيئة الربملانكأداة عمل و إعادة التنظيم املؤسسايت

ت نشاطاته و جلساته أكثر حيث أصبحو عليه فقد تفعل دور الربملان أكثر يف ظل احلكومة اإللكرتونية 

ومناقشة  لربملان، ففي كثري من الدول أصبح بإمكان املواطنني و مؤسسات ا�تمع املدين املشاركة يف جلسات اانفتاحا

                                                           
1
Assemblée Populaire Nationale (IFEL), Technologies de l’information et de la communication appliquées au 

développement / livre de référence pour les parlements, document établi à l’occasion de l’atelier de formation 
organisé par l’APN du 06 au 09 avril2008 sur « l’E-parlement », p : 12.  
2Assemblée Populaire Nationale, Ibid , p : 05. 
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و معرفة بأهم القضايا اليت تشغله نظرا ملا يتيحه على موقعه  أصبح أكثر اقرتابا من املواطن، كما القضايا اهلامة

و عالوة على ذلك  فإن هناك سرعة و آنية يف رفع التقارير إىل الربملان  من  ،من جمال لتحقيق ذلك اإللكرتوين

  .اهليئات اليت جيب عليها رفع تقاريرها إليه

  :نظام  التقاضي اإللكتروني -ب

السلطة من على األجهزة اإلدارية فيما متتاز به هذه ) القضاء اإلداري(جهزة القضائية يكمن الدور الرقايب لأل

ية بعد ذلك عن طريق أحكامها القضائ صالحية إلغاء و تأييد القرارات اإلدارية الصادرة عن املؤسسات العمومية و

  .قضايا الفساد املرفوعة إليهافصلها أيضا يف ب، و حتريك دعوى عمومية بشأ�ا

  : 1فيما يليتلخص أمهها تمقومات  لكن لتكون هذه الرقابة فعالة جيب أن توافر عدة شروط و

وضع قواعد بشأن  ، وف.م.م.أ.إمكرر  09هو ما أشارت إليه املادة  ضمان نزاهة القضاة و رجال النيابة العامة و - 

التدقيق : لتحقيق ذلك جيب يف مكافحة الفساد، و حاسمدور  من ، و ما هلماتأسيسا على أمهية إستقالهلما سلوكهم

فرض عقوبات مشددة عليهم مقارنة بتلك املفروضة على باقي املوظفني  ،رجال النيابة العامةيف إختيار القضاة و 

  .اينملإرتكا�م إلحدى جرائم الفساد و هو ما ذهب إليه املشرع الفرنسي و األ يف حالالعموميني 

نصت عليه ما  وو ه ،موضوعيته حيدته و مة عن سائر سلطات الدولة واضمان إستقالل القضاء و النيابة الع - 

  .ف.م.م.أ.إ 39املادة

، مع بإستطاعتهم أداء وظائفهم بفعاليةقوانني مكافحة الفساد لنيابة العامة يف إنفاذ قضاة و رجال ا ختصصضمان  - 

  .صصختو امل ،ستمرامل الدوري،حصوهلم على التدريب 

  .الحقة القضائية يف قضايا الفسادحتقيق و حماكم متخصصة تتوىل إجراءات امل إنشاء هيئات - 

  .االت بعد صدور األحكام القضائيةاحملاكمة يف حاالت الفساد و فضح هذه احل عالنية جلسات التحقيق و - 

 و إدراي اءخرب رفع املستوى الفين و العملي ألعوان القضاء و العاملني باجلهات املساعدة للهيئات القضائية من  - 

من خماطر �دد املصلحة العامة و اجلهود القضائية ، نظرا ملا تؤدي إليه أخطاؤهم في هيئات التحقيق و احملاكمين

  .ولة حملاولة  الوصول إىل العدالةاملبذ

  .أهم وسائل مكافحة الفسادو هو من ، سرعة احملاكمة و تنفيذ األحكام حتقيقا للردع العام - 

  .قضاء يف مكافحة الفسادلتعزيز سبل مساعدة أجهزة ا - 

ات قد تعزز يف ظل احلكومة اإللكرتونية نظرا ملا تتيحه هذه األخرية من إمكاني جندهالدور الرقايب للقضاء  هذا

  .الذي سندرسه يف هذه اجلزئية لكن بعد التطرق ملفهوم التقاضي اإللكرتوينتقنية تسمح بتفعيل هذا الدور 

                                                           
1
  . 22- 14:  ص ، ص، الرياض18/10/2003-6ر العريب الدويل ملكافحة الفساد، ، املؤمتقضاء و التنفيذ يف مكافحة الفساد، دور أجهزة اليسرى حممود صيام 
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 :مفهوم التقاضي اإللكتروني -1

، يسجلها و يقدم للمدعي أن يرفع دعواهخالله ميكن نظام تقين من :" يعرف التقاضي اإللكرتوين بأنه

و ذلك باستعمال وسائل االتصال  ،املستندات، حيضر اجللسات، و يصدر احلكم دون أن ينتقل إىل مبىن احملكمة

  .  1"اإللكرتونية

القضاة النظاميني بنظر الدعوى و مباشرة اإلجراءات القضائية بوسائل من سلطة �موعة متخصصة " :أو هو

منهج تقنية شبكة تعتمد  ،ماتية متكاملة األطراف و الوسائلظمة قضائية معلو أنإلكرتونية مستحدثة ضمن نظام أو 

تنفيذ األحكام بغية بنظر الدعاوى و الفصل �ا و  اإللكرتونيةو برامج امللفات احلاسوبية ) اإلنرتنت(الربط الدولية 

  .2"و التسهيل على املتقاضني الوصول لفصل سريع بالدعاوى

ي لكن بشكل التقليد لهكمرفق القضاء يف شو تشمل خدمات القضاء اإللكرتوين كل اخلدمات اليت يقدمها 

يل الدعوى إجراءات الدعوى و الفصل يف املنازعات تتم إلكرتونيا بدءا من تسج حيث إن   ،إلكرتوين سريع و فعال

غاية  إىلصل و و قد قطعت الكثري من الدول شوطا كبريا يف هذا ا�ال  ،غاية الفصل فيها إىل و استيفاء الرسوم

ة خففئية و بعض الظروف املااجلز  القواننيمزودة ببيانات إستبدال القاضي البشري بربنامج حاسويب حيتوي قاعدة 

  :أين يتم التقاضي اإللكرتوين فيها وفقا للخطوات التاليةإلصدار احلكم يف الدعاوى و هذا ما جنده يف الصني 

 ،يتم إيقاف املتهم و التحقيق معه و مجع األدلة- 

 ،تقدمي املتهم أما احملكمة ليقف أمام جهاز احلاسب- 

 ،وف املخففة و مضمون مرافعات احملامييقوم املعاون القضائي بإدخال كافة البيانات و األدلة و الظر - 

 ،يقوم الربنامج الذي يعمل عليه نظام احملكمة بإصدار احلكم إما مقروءا أو مسموعا - 

  3.يتم الطعن يف احلكم أمام حماكم الطعن التابعة لإلقليم- 

اجلزائر قد طبقت نظام احملكمة اإلفرتاضية أو احملاكمة عن بعد ألول مرة يف  إىل أن و يف نفس السياق نشري 

  . 07/10/2015 حمكمة القليعة بالبليدة بتاريخ

املصادقة عليها  سية و السوابق العدلية و غريها وميكن كذلك إستخراج وثائق إلكرتونية كاجلنعالوة على ذلك 

تعرف (تقنية السوار اإللكرتوين  أنذلك جند  إىلإضافة  ،يف اجلزائرمول به علعدل كما هو معن طريق موقع وزارة ا

                                                           
1

: ، صاجلزائر -، بسكرة2016، قوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، كلية احل13جناح اخلطط التنموية، جملة املفكر، العدد ، نظام التقاضي اإللكرتوين آلية إلعصماينليلى  

217.  
2

، الثقافة للنشر و التوزيعدار  ،1طبني النظرية و التطبيق ، قانونكنظام قضائي معلومايت عايل التقنية و كفرع من فروع ال  اإللكرتونيةحازم حممد الشرعة،  التقاضي اإللكرتوين و احملاكم  

  .57: ، ص2010األردن،  – عمان
3
  .154: ، صاملرجع السابق حازم حممد الشرعة، 
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 إىلكما يسمح املوقع بالوصول ،  اليت وضعت كبديل للحبس اإلحتياطي) اإللكرتونيةهذه التقنية كذلك باملراقبة 

  ... القواننيخمتلف 

  :1متيزه عن نظريه التقليدي و املتمثلة يف اآليت و  يتميز هذا النظام جبملة من اخلصائص اليت

. وين الوحيد املتاح ألطراف النزاعحلول الوثائق اإللكرتونية حمل الورقية حبيث تصبح الرسالة اإللكرتونية السند القان - 

  :و يرتتب على ذلك ما يلي

 .تقليل أماكن التخزين يف احملاكمالتخفيف من تداول و ختزين امللفات الورقية للدعاوى يف احملاكم و بالتايل - 

الوثائق اإللكرتونية أكثر  حيث إن  التقليل من خماطر فقدان امللفات و ارتفاع مستوى أمن سجالت احملكمة - 

 .مصداقية و أسهل يف اكتشاف أي تغيري أو حتوير فيها و كذا سهولة اإلطالع عليها

زيل عن نالت"أو " التسليم املعنوي"تصال أو ما يصطلح عليه بـتسليم املستندات و العرائض إلكرتونيا عرب شبكة اإل - 

امج أو البيانات  عرب اإلنرتنت إىل الكمبيوتر اخلاص رب نقل أو استقبال أو تنزيل أحد ال: " و الذي يعرف بأنه" بعد

عد الذي بالعميل حبيث ميكن نقل الوثائق  على اخلط دون اللجوء إىل العامل اخلارجي، و هو عكس التحميل عن ب

  ".يشكل عملية إرسال  ملف أو برنامج إىل جهاز كمبيوتر آخر

  .اإلعتماد على الوسيط اإللكرتوين - 

و اإلكتظاظ يف احملاكم سرعة تنفيذ إجراءات التقاضي اإللكرتوين، و هذا يساهم يف توفري الوقت و تقليل اإلزدحام  - 

  .و اجللسات

حيز تقين معلومايت ثنائي "ية اليت هي عبارة عن احملكمة اإللكرتونو يعتمد نظام التقاضي اإللكرتوين على وجود 

  :، حيث يقوم تنظيمها على توافر العناصر التالية2")أي بني شبكة اإلنرتنت و بني مبىن احملكمة(الوجود 

         حيث يتطلب إنشاء احملكمة اإللكرتونية  وجود شبكة إتصال داخلية بني مجيع احملاكم : 3املعدات و األجهزة- 

و املكاتب اإلدارية و األقسام و قاعات احملكمة مما ميكن املوظفني يف احملكمة  من اإلتصال فيما بينهم و إرسال 

 .ملفات الدعاوى اإللكرتونية دون إنتقال املوظف

  :عن قاعة احملاكمات فتكون جمهزة مبا يلي و

ذها يف شأن ملف الدعوى، إىل جانب أجهزة  حاسوب رئيسي يظهر فيه ملف الدعوى و اإلجراءات املراد اختا- 

 .حاسوب موزعة يف عدة أماكن من احملكمة ترتبط مع احلاسوب الرئيسي

 :كامريا توضع يف مكان مناسب من القاعة لنقل الصورة على مرحلتني مها- 

                                                           
 
1

  .218 – 217 :ص عصماين، املرجع السابق، ص ليلى
2
  .218: ، صاملرجع نفس 
3
  .220 – 219  :ص ، صاملرجع نفس 
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لكرتوين للمحكمة مبا فيها من احلاضرين ليتم نقل الصورة على الصفحة الرئيسية للموقع اإل ةتصوير قاعة احملاكم - 

حبيث يتمكن كل من له عالقة بالدعوى أو أي مواطن الدخول للقاعة عرب اإلنرتنت و حضور اجللسات تطبيقا ملبدأ 

  .علنية احملاكمة

، و يف حال قرر املوجودة على املوقع اإللكرتوين عرض حمتوى ملف الدعوى بالضغط على جزئية علنية احملاكمة  - 

  .مغلقة يتم توقيف التصويرالقاضي أن تكون اجللسة 

يسمح لكل شخص معين باحلصول على نوعني من اخلدمات إما معلومات خبصوص دعواه : إنشاء موقع إلكرتوين - 

 .أو القيام بإجراءات تسجيل الدعاوى و التقاضي دون حضور اخلصوم

 .على البيانات  املتعلقة بالدعاوىحيتوي : إنشاء سجل إلكرتوين - 

 :و هذا يستلزم توافر ثالث عناصر هي: 1اإللكرتوينتسيري التقاضي  - 

يف إطار نظلم قضائي يصطلح عليه م جمموعة من القضاة الذين يباشرون احملاكمات و ه: قضاة املعلومات" -

كتبة املواقع "خمتصني يف هذا ا�ال يسمون بـ حيث يعمل القاضي مع موظفني" دائرة املعلوماتية القضائية"

ضري أطراف النزاع أو وكالئهم و مباشرة النظر يف الدعوى من تنصيب، تأجيل، طرح على حت" اإللكرتونية

مباشرة احملاكمة اليت تدون مبوجب برنامج حاسوب بالصوت و الصورة، و يقوم  ى، مث يعمل عل...وثائق

كما   ،اكمةتنقل إىل جزئية علنية احمل القاضي باإلستماع ألقوال األطراف و مرافعا�م، و تصور هذه العملية و

 ."يتم تدوينها تقنيا

هم كتاب الضبط الذين خيضعون لدورات مكثفة يف الربجميات و نظم اإلدارة : كتبة املواقع اإللكرتونية" -

، إعداد جدول مواعيد اجللسات، استيفاء تسجيل الدعوى: تصميم املواقع و مهامهم هي و نيةاإللكرتو 

ة ، التأكد من صفعرض اجللسات و االتصال باألطراف رسوم الدعوى اإللكرتونية، متابعة الدعوى و

 ."احلاضرين قبل دخول موقع القاضي

الذين يعملون على متابعة اإلجراءات من أقسام جماورة و ذلك من أجل معاجلة أي : املربجمون و إدارة املوقع" -

بة يف عملهم عطل أو خطأ، كما يسهرون على محاية النظام ضد الفريوسات و املخربني و مساعدة الكت

 ."التقين

  :اإللكترونيةالدور الرقابي للقضاءفي ظل الحكومة -2

كان للتحول للشكل اإللكرتوين الذي طال قطاع العدالة األثر الكبري يف تعزيز الدور الرقايب ملؤسسات هذا   

  :يلي، حيث يظهر ذلك من خالل ما لقرارات اإلدارية و قضايا الفسادالقطاع على األجهزة اإلدارية املنصب على ا

  .سرعة الفصل يف القضايا املرفوعة باإلضافة إىل سرعة تنفيذ األحكام حتقيقا للردع العام - 

                                                           
1
  .221 – 220 :صص  عصماين، املرجع السابق،ليلى  
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الوثائق اإللكرتونية أكثر  ارتفاع مستوى أمن سجالت احملكمة حيث إن التقليل من خماطر فقدان امللفات و - 

  .فيها مصداقية و أسهل يف اكتشاف أي تغيري أو تعديل

  :تعزيز سبل مساعدة  أجهزة القضاء يف مكافحة الفساد من خالل - 

 .التوعية مبخاطر الفساد و السلطات املختصة  بتلقي الشكاوى و التحقيق يف جرائمه و سبل اإلبالغ عنها - 

 .اختاذ التدابري الالزمة حلماية الشهود و املبلغني و اخلرباء و ذوي الصلة الوثيقة �م - 

، كما يعترب أحد أعمدة النزاهة فقات و إيرادات السلطة التنفيذيةو هو مسؤول عن ن: ديوان الرقابة المالية -جـ

  .1األساسية يف نظام النزاهة الوطنية يف أي بلد لذلك جيب أن يتمتع باإلستقاللية

التقييم و  التفتيش ،التدقيق ،تنشأ على مستوى الوزارات للتحقيقو هي مكاتب مستقلة : 2المفتشون العموميون -د

ما مهام املفتشني العموميون و من أهم  ،قا للمعايري املهنية املعرتف �او أي نشاط آخر ملراجعة األداء الوظيفي وف

مراجعة و تدقيق حسابات الوزارة من منظور حسن تسيري املصروفات و كفاءة ، فحص و مراجعة سجل الوزارة": يلي

ذير و إساءة إستخدام السلطة و سوء التسيري و التحقيق بتكاوى املتعلقة بأعمال الغش و التلقي الش ،و فعالية األداء

لوزير ترفع للجهة رفع تقارير إىل الوزير املعين مباشرة و يف حال تورط ا ،فيها و إحالة نتائج التحقيق للجهة املختصة

  . "تكون هلم صالحيات عقابيةدون أن  و يقتصر دورهم على رفع التقارير ،املخولة قانونا

يت و ال ، الوحدات اإلدراية اليت تنشأ داخل املؤسسات احلكوميةىل جانب دور هيئات مكافحة الفسادهذا إ

 .يدعو إليها العديد من الفقهاء

  القضاء على مختلف التحديات :الفرع الخامس

لضمان دور إجيايب للحكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد جيب القضاء على خمتلف التحديات اليت تواجهها 

       و اليت عددناها خالل دراسة خمتلف مراحل تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية كالقضاء على األمية اإللكرتونية 

، إجياد بدائل اتصال يف حالة إنقطاع التيار الكهربائيل مشكلة و الثقافية و رفع الوعي السياسي للمواطنني، ح

إذ أن القضاء على هذه التحديات يسمح ... ، توفري البنية التحتية املناسبةإنقطاع التواصل عرب شبكة اإلنرتنت

  : نذكر منهاكومة اإللكرتونية و اليتعلى تنفيذ مشروع احلإجيابا اليت تنعكس بتحقيق العديد من الفوائد 

املنشودة  ول على ثقة املتعاملني و رضاهم مما مينح املشروع الدعم الالزم و الكايف لإلستمرار و بلوغ األهدافاحلص - 

  .من املشروع

حماصرة الفاسدين يف ا�تمع نتيجة ما يعانونه بعد كشف هويا�م و جرائمهم و األحكام الصادرة يف حقهم على  - 

  .معمول به يف اهلند املوقع اإللكرتوين املخصص لذلك كما هو 

                                                           
1
  . 48: ، ص إحسان عبد احلسني، املرجع السابق 
2
  . 68-63: ص، ص نفس املرجع 
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كشف بؤر الفساد و القضاء عليها نتيجة الوعي الذي ختلقه خمتلف برامج التوعية اليت تستخدم فيها خمتلف   - 

الوسائل، و نتيجة توفري وسائل تكنولوجية تسمح بالتبليغ عن جرائم الفساد دون احلاجة إىل الكشف عن هوية  

  .املبلغ

مهها العوامل  أو يف ختام هذا املبحث خنلص إىل أن فعالية دور احلكومة اإللكرتونية تساهم فيها عدة عوامل 

غري أن ذلك ال يهمل دور العوامل األخرى  ،هو الدور األبرزهلا دور بالغ األمهية يف حتقيق ذلك و اإلدارية اليت 

جتسدت الفعالية املذكورة أعاله يف عدة مالمح أمهها تعزيز و قد  ،، السياسية و اإلقتصاديةانونيةاإلجتماعية، الق

الشفافية و املساءلة و الدميقراطية، و غريها من املظاهر، لكن هذا كله يتوقف على توفر عدة ضمانات قانونية، أمنية، 

ونية حىت ال رقابية، إضافة إىل حرية املعلومات و القضاء على خمتلف التحديات اليت تواجه مشروع احلكومة اإللكرت 

بحث املوايل سلبية هذا الدور نتعرف عليها يف امل. ينقلب الدور اإلجيايب هلا إىل دور سليب يساهم يف انتشار الفساد

  فما املقصود بذلك؟

  دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفسادل المحتملة سلبيةال :المبحث الثاني

  و انتشار الدميقراطية اإللكرتونية  تلف بني مرونة اخلدمات احلكومية رغم تتعدد مظاهر هذا النجاح و اليت خت

، إال أن النجاح ليس دائما حليف كل مبادرة ..و زيادة الوعي لدى املواطنني خبطورة الظاهرة و ضرورة  مكافحتها

آلية الستفحال و تصبح  يف مواجهة الفسادملكافحة الفساد فقد تفقد احلكومة اإللكرتونية كل مزاياها اليت تتمتع �ا 

، هذا الفساد هو الفساد اإللكرتوين الذي و توفري البيئة املناسبة لرتعرعهفساد جديد أخطر بكثري من الفساد التقليدي 

  .افحته مرهونة بفعالية آليات أخرىتتعدد مظاهره و تبقى مك

و جتعلها بيئة  مكافحة الفسادفقد تساهم العديد من العوامل يف خلق دور سليب للحكومة اإللكرتونية يف 

 :1و من أبرز هده العوامل ،متطورة له

 اإلنرتنتحىت يف حال وجود خدمات حكومية للمواطنني على : اخلدمات احلكومية و تناسبها مع القناة على اخلط - 

ه ليس  أنكما   ،لنهائية ال يزالون يفضلون استخدام القناة التقليدية إما للبحث عن املعلومات أو املعاملة انياملواطن فإن

 :اإلنرتنتمتاما  للتسليم على  تنسجم مع األوصاف التالية اليت هي مناسبة  أنا أ�كل املعامالت مع احلكومة من ش

  البحث عن املنتجات،  - 

 معامالت بسيطة أو غري ملموسة  أو خدمة مرتبطة  بالسلع، - 

  .طلب و قبول الرشاوى سوف يستمر - 

                                                           
1
Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 168. 
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يف هذه احلالة يذكر مثال : اإلنرتنتة و اإلدارية يف إلغاء الوسطاء و اخلدمات اليت تقدم عرب قانونيالعقبات ال - 

مشروع خدمات جواز السفر باهلند أين تعرف كل من تطبيقات جواز السفر العادية و على اخلط دفع رشاوى 

 . ملفتشي الشرطة من أجل تقدم التحقيقات

املواطنون الذين ال ميلكون املهارات املطلوبة و املوارد  إذ أن :اخلدمات الدور املستمر للوسطاء يف جمال تقدمي - 

فسهم ليس لديهم خيار سوى السعي للخدمة شخصيا من موظفي أنب اإللكرتونيةلالستفادة من خدمات احلكومة 

 .اخلدمة املدنية الفاسدين

يساعد على  اإللكرتونيةسوء إدارة خدمات احلكومة  حيث إن  : اإللكرتونيةنية التحتية للحكومة األداء السيئ للب - 

تهاز ناحلياة مما يوفر حوافز للموظف ال أخرىإىلأو عدم اليقني مرة /الفساد من خالل جلب بيئة من عدم الثقة و

دليل العمل و العودة  إىلقد يستلزم اللجوء الدوري  اإللكرتونيةأيضا فشل خدمات احلكومة  ،الفرصة لطلب رشاوى

 . ساليب القدميةاأل إىل

  :تتمثل يف أخرىأسباب  إىلهذا إضافة 

 ذلك لتوفر عدة مربراتاإللكرتونية و جنب مع ممارسات احلكومة  إىلاستمرار البريوقراطية اهلرمية و الفساد جنبا   - 

 :1أمهها

 ،نقص مهارات تكنولوجيا املعلومات -

 ،اإللكرتونيةعدم كفاية األمن و اخلصوصية يف اسرتاتيجية احلكومة  -

 ،القيود املالية و املؤسسية و الثقافية -

 ،وجود فجوة يف سياسة التنفيذ -

 .الفجوة الرقمية -

، احلق يف ، احلق يف السمعةن خالل املساس باحلق يف اخلصوصيةم قانونتقوض سيادة ال اإللكرتونيةاحلكومة أن  - 

  .2، احلق يف امللكية الفكرية و غريهايةاإلنسانالكرامة 

انسجم مع  اليت يتم إستخدامها يف مكافحته فإنه قد د ينسجم و يتكيف  مع كل الوسائل أن الفساو مبا 

يف ظل التحول إىل النظام اإللكرتوين للحكومة أوجد الفساد لنفسه حيث إنه ، استخدام وسائل التكنولوجيات احلديثة

الفساد اجلرائم التقليدية لتتأقلم مع البيئة مكانا و بيئة لينمو و يتطور  مع تطور هذه التكنولوجيات  فطور رؤوس 

ستوجب تطوير تشريعات مكافحة الفساد ياإللكرتونية و استحدثوا جرائم أخرى مل تعهد يف النظام التقليدي مما 

         جترم و حتدد إجراءات مكافحة هذا النوع اجلديد من الفساد التطور و استحداث آليات جزائية  لتواكب هذا

                                                           
1
Prince Karakire Guma , Public sector reform , e-government and the search for excellence in Afric:experiences 

from Uganda, EJEG, V 11, I2, 2013, ALCD, p : 245. 
2Pierre Trudel, op.cit , p : 387. 
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نشري فقط  و ،1"على إرتكاب اجلرمية خشية العقاب التخويف من اإلقدام" :الردع منها  الذي يعرف بأنهتستهدف  و

 وقائيا يتمثل يف الرتهيب ياها جانباانثاآلليات الردعية تنطوي على عالج ظاهرة الفساد رغم أ�ا حتمل يف  أن هذهإىل 

  .من اإلقدام على مثل هذه اجلرائم

اجلزائية  بتقسيمها إىل اآللياتهلذه اآلليات لسياق سوف نتطرق يف هذا املبحث او حماولة منا يف هذا 

  .، و اآلليات اجلزائية اإلجرائية يف مطلب ثاناملوضوعية يف مطلب أول

  اآلليات الجزائية الموضوعية :المطلب األول

أو قد  ترقى ألن تكون جنائية قدادرة عن موظف عام أو خاص صات منحرفة يمبا أن الفساد عبارة عن سلوك

لذلك تتعلق اآلليات ، بني التأديب و التجرمياملشرع  ، فقد تنوع تكييفها القانوين من طرفتكون جمرد خمالفات تأديبية

      اجلزائية املوضوعية بسياسة التجرمي اليت تطال خمتلف السلوكيات الفاسدة اليت تستغل فيها تكنولوجيا املعلومات 

و ما  ،املوظف العمومي أو بالقطاع اخلاصت سواء كانت ذات وصف جنائي أو تأدييب و اليت يرتكبها و اإلتصاال

هلذا سنحاول التطرق هلذه  ،كل التشريعات إال يف نصوص متفرقةجمرمة يف   ليست يالحظ أن مثل هذه السلوكيات

السلوكيات الفاسدة يف هذا املطلب مع اقرتاح نصوص قانونية جترمها حيث منيز يف ذلك بني السلوكيات اجلنائية 

  ).الفرع الثاين(خالفات التأديبية ديبية أو املو السلوكيات التأ) الفرع األول( اإللكرتويناإللكرتونية أو جرائم الفساد 

  ئم الفساد اإللكترونيجرا :الفرع األول

تستغل فيها خمتلف  ادرة عن موظف عام أو خاصصات منحرفة يسلوك الفساد اإللكرتوين هو عبارة عن

يتميز هذا النوع اجلديد من الفساد عن نظريه التقليدي بأنه أشد خطورة منه  ،وسائل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال

إضافة إىل صعوبة احلصول على الدليل و إن وجد فإنه  ،نظرا لسرعة ارتكاب جرائمه و القدرة على حمو آثارها �ائيا

  ...معرض للتلف بسرعة فائقة

ية  إىل نوعني جرائم فساد يطغى عليها الطابع ظهرت يف ظل احلكومة اإللكرتونتنقسم جرائم الفساد اليت  و

  اإللكرتوين تستغل فيها التكنولوجيات احلديثة بشكل الفت  و جرائم فساد إلكرتوين يطغى عليها  الطابع التقليدي

و سوف نتعرف على هذه اجلرائم أكثر يف العناصر  ،و ال تستغل فيها التكنولوجيات احلديثة إال يف جوانب حمدودة

  .ةالتالي

  ذات الطابع اإللكتروني جرائم الفساد -أوال

هذا النوع من جرائم الفساد اإللكرتوين عهدناها يف ظل النظام التقليدي و ا�رمة يف قوانني الفساد التقليدية، 

لكنها تتخذ طابعا آخر باستغالل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت فيها و هو الطابع اإللكرتوين الذي منحها 

                                                           
1
  .117: ص املرجع السابق، ، ةأمحد حممد خليف 
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و فيما يلي تفصيل لبعض من هذه  ،و ميزات أخرى تفرقها عن تلك املألوفة  يف ظل النظام التقليديخصائص 

  .اجلرائم

  :اإللكترونيةجريمة الرشوة  -أ

      حقاق باطلما يعطى لقاء مصلحة أو ما يعطى إل"أو  1"الوصلة إىل احلاجة باملصانعة: "لغة هي الرشوة 

          نفعة غري املشروعةاملنوع من املتاجرة بأعمال الوظيفة عن طريق إلتماس  " أما إصطالحا فهي ،2"أو إبطال حق

جود و تقتضي ي و ه، 3"أعمال الوظيفة أو بعمل غري مشروعدف القيام بعمل شرعي من �أو القبول �ا عند عرضها 

أو يقبل أو هو  لذي يطلبطرفني أو ثالثة يف بعض احلاالت حبيث يسمى املوظف العام أو من يف حكمه باملرتشي ا

أي ) املوظف(طي من يعينه على الباطل ملصلحة الذي يعا ، الطرف الثاين هو صاحبللرشوة يف كلتا احلالتني ذخاآل

  .لوسيط بني الراشي و املرتشيا، أما الطرف الثالث إن وجد فيسمى الرائش و هو و يسمى الراشي مزية

األمم  ةو اليت جرمتها خمتلف التشريعات و على رأسها إتفاقي هذه اجلرمية هي من جرائم الفساد التقليدية

و قد أخذ  ،م.ف.و.ق 28، 27، 25ادو ، و كذلك التشريع اجلزائري يف امل16 - 15 املواد املتحدة ملكافحة الفساد يف

يف جترميه للرشوة بنظام ثنائية الرشوة الذي يعين  مو السوداين و غريهاألملاين ملشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي،ا

   أو يقبل الوعد به  أن جرمية الرشوة تشمل جرميتني إحدامها يرتكبها املرتشي حني يأخذ أو يطلب مثن العمل الوظيفي

ه و هي جرمية سلبية، أما األخرى فريتكبها الراشي صاحب املصلحة حني يعطي املقابل للموظف أو يعده به أو يعرض

و هذا النظام له عدة مزايا منها أنه يسمح باملعاقبة يف بعض احلاالت اليت ال ميكن  ،4عليه و تسمى بالرشوة اإلجابية

رشوة اليت يرفضها املوظف عتربنا الرشوة جرمية واحدة  و من هذه احلاالت حالة عرض الراشي للا ااملعاقبة عليها إذ

يف مقابل ذلك هنالك  ،الشروع إال إذا إعتمد هذا النظامالراشي يف هذه احلالة ال ميكن مالحقة  ففي، العمومي

رها جرمية واحدة ال تتجزأ هي جرمية املوظف العام الذي اتشريعات أخذت بنظام وحدة جرمية الرشوة القاضي بإعتب

اإلجتاه وجود ، أما الراشي فهو جمرد شريك للموظف يف جرميته، و يتطلب هذا و هو الفاعل هلا يتاجر بأعمال وظيفته

، إال أن ما املشرع اليمين، السعودي، املصري، الكوييت و غريهم إتفاق بني الراشي و املرتشي، و قد أخذ به كل من

يؤخذ على هذا النظام أنه ال يعاقب املوظف الذي يطلب الرشوة عن جرمية تامة إذا رفض طلبه من صاحب 

وضة من رفض الرشوة املعر على  نشاطهكما أنه ميكن صاحب املصلحة من اإلفالت من املسؤولية إذا إقتصر ،  املصلحة

 :و تتنوع جرمية الرشوة إىل نوعني مها ،5املوظف

                                                           
1
  .15: ، ص 2008ل للطباعة، توزيع منشأة املعارف، جالل جزي و شركاه، اإلسكندرية، ، طباعة شركة اجلالجرائم الرشوة و إستغالل النفوذياسر كمال الدين،  
2
  . 30: ، ص القوي بن لطف عبد اهللا علي مجيل، املرجع السابق عبد 
3
  . 294: ص ، 2005 لبنان، - ورات احلليب احلقوقية، بريوتمنش ،1ط، )دراسة يف القانون املقارن(�ريب و تبييض األموال  ،بنعيم مغبغ 
4
  . 33: ، ص عبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل، املرجع السابق 
5
  . 32: ص  ،املرجع نفس 
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لة أي كال خدمة من داخل الدو "ني يف دولة ما مقابل سؤولهي تلك اليت تتم من خالل الدفع للم: الرشوة احمللية - 

  ".الدولةالطرفني من نفس 

معينة  ، إذ تدفع الرشوة من شركةأجنيب كطرفتلك اليت تتم يف إطار الصفقات اليت يدخل فيها : رشوة الدوليةال - 

           لتقوم بشراء معدات) عادة دولة نامية(ية يف دولة ما إىل مسؤول أو مسؤولني حكوم) عادة من الدول املتقدمة(

و حتدث هذه الرشوة يف املناقصات الدولية لتنفيذ  ،من هذه الشركة دون غريهاو مستلزمات و جتهيزات حتتاج إليها 

و نشري إىل أنه و يف إطار الرشوة الدولية ..، املعادن ومشروعات ضخمة و إمتيازات التنقيب عن البرتول و الغاز 

ضافة إ ،الدولية مبا فيها التجاريةإنفرد املشرع اجلزائري عن التشريعات األوروبية بتجرميه للرشوة السلبية يف املعامالت 

  .إىل جترمي الرشوة اإلجيابية

هذه اجلرمية مل تكن مبنأى عن استغالل التكنولوجيات احلديثة فيها فقد ظهر نوع جديد هلذه الرشوة يتم عرب 

وقوع الرشوة  و قد أثبت الواقع اليومي إمكانية ، وسائل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يعرف بالرشوة اإللكرتونية

  :1، لكن تثور إزاءها عدة إشكاليات أمههال أركا�ا  يف البيئة اإلفرتاضيةبكام

كان جيب أن تتحقق و القول بتحققها ال يصعب أإثبات العرض و الطلب اإللكرتونيني للرشوة حيث جلرمية الرشوة  - 

، إذ أن كشف العرض و الطلب غري واضح من الناحية املادية ألنه ليس على ا مت إثبات وسيلة العرض أو الطلبإذا م

      مرأى أو مسمع أحد و إمنا يتعامل املوظف مع جهاز معلومايت قد يكون عن طريق إرسال رسائل نصية باهلاتف 

  .أو الربيد اإللكرتوين

، قد يلتقون يف الشبكة املعلوماتيةالعميل إثبات حصول املوظف على املقابل فقد الحيصل عليه مباشرة فاملوظف و  - 

  .و قد يعرض املوظف خدماته لقاء مقابل أو يعرض العميل على املوظف مقابال لقاء قيامه خبدمة ما له أو لغريه

  :2و من األمثلة الواقعية اليت تثبت إمكانية وقوع الرشوة اإللكرتونية نذكر ما يلي

إلكرتونيا  ملن يساعدهن  يف احلصول على وظيفة معلمة  لایرألف  180قيام ثالث فتيات سعوديات بعرض مبلغ  - 

  ،نشر إعالن يف منتدى نسائي مشهور و ذلك من خالل

ملن يساعدها  يف احلصول على وساطة للدخول إىل   إلكرتونيا رشوة لایر آالف 05قيام فتاة سعودية بعرض مبلغ  - 

  ،إحدى املشايف إلجراء عملية جتميل

  .مقابل احلصول على وظيفة إدارية يف مستشفىلایر آالف  10إلكرتونيا  بقيمة  رشوةقيام شخص  بعرض  - 

                                                           
1

  .123- 122: ص ، صاملرجع السابقمبارك املضحكي،  حنان رحيان
2
  .124: نفس املرجع، ص 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

394 

 و هناك مثال آخر نذكره يف ذات السياق يتعلق بضبط شخص أثناء مساومته إحدى شركات املياه الغازية

  .1شرة على اإلنرتنتحطالبا الرشوة حىت ال يقوم بوضع صورة زجاجة مياه غازية حتمل اسم الشركة و بداخلها 

و بتحقق  سلبية ميكن أن ترتكب إلكرتونيامن األمثلة السابقة نالحظ أن جرمية الرشوة بصورتيها اإلجيابية و ال

  :مجيع أركا�ا و ذلك كالتايل

    من قانون الوقاية من الفساد 2كون موظفا عموميا مبفهوم املادة يالذي  صفة اجلاينو يقصد به : الركن المفترض-1

إختصاص  املشرع و يف بعض اجلرائم إشرتط ،2أو موظف عمومي أجنيب أو موظف منظمة دولية عمومية و مكافحته

  ...، منح إمتيازات غري مربرة املوظف مثل جرمية الغدر، الرشوة

، حمل السلوك السلوك اإلجرامي: ى ستة عناصر هيسابقا أن الركن املادي يقوم عل ذكرنا: الركن المادي-2

          ،حمل السلوك اإلجرامي ، طريقة أداء السلوك اإلجرامي و العالقة بني اجلاين واإلجرامي، موضوع السلوك اإلجرامي

إللكرتونية قد يتم كليا عرب الوسائل و قبل التفصيل يف هذه العناصر نشري إىل أن الركن املادي جلرمية الرشوة ا

  .اإللكرتونية  أو جزء منه يتحقق عرب هذه الوسائل و اجلزء اآلخر يتحقق يف الواقع املادي

       ، القبض، القبولالطلب، العرض: بكل أنواعها يف التقليدية يف جرمية الرشوة هتتمثل صور  :السلوك اإلجرامي-

  :أما يف جرمية الرشوة اإللكرتونية جنده يتحقق عن طريق اآليت ،و حماولة القبض

هو تعبري عن اإلدارة اجلادة لصاحب املصلحة أو من ميثله صراحة أو ضمنا  العرض :العرض اإللكرتوين للرشوة - 

لرشوة ا ، إال أنه يف جرميةمعارفه مقابل العمل املطلوب منه ألحدللموظف العمومي أو  مشروعةبتحقيق منفعة غري 

، و يكون إما من طرف املوظف العمومي أو صاحب املصلحة حيث يتم هذا العرض إما عن اإللكرتونية يتم إلكرتونيا

  .إلكرتوين كما تبينه األمثلة الثالثة األوىل السابقة طريق رسالة نصية عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو عن طريق موقع

مهما كانت الوسيلة املستغلة  ة املوظفدار و تعبري صريح أو ضمين عن إه الطلب: الطلب اإللكرتوين للرشوة - 

يوجه لصاحب املصلحة حنو متكينه من احلصول على منفعة ما غري مستحقة و غري مربرة لقاء ما يقوم به من  فيه،

دمي منفعة تكون على األرجح لديه نية يف بادئ األمر بتق و يف هذه احلالة صاحب املصلحة ال ميتنع عنه،عمل أو 

فبمجرد حتقق الطلب  ؛إذ بلغ علم صاحب املصلحة اللطلب متحققا إا، و ال يعد و ال يشرتط قبوله امللموظف الع

و نفس  ،هنا جرمية فساد مو قت و سواء كان الطلب كتابة أو شفاهة أو باإلشارة 3و وصوله إىل علم صاحب املصلحة

  .األمر الذي جنده يف حالة العرض اإللكرتوين ينطبق على الطلب اإللكرتوين للرشوة

                                                           
1
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هو  ،يذ و قائم على شرط حتقيق املصلحةالتنف و هو عرض مؤجل التحقيق الوعد: الوعد اإللكرتوين للرشوة- 

اآلخر ميكن أن يكون حمل استغالل الوسائل التكنولوجية فيه، حيث  ميكن لصاحب املصلحة أن يقدم وعدا بالرشوة 

  .إلكرتوين اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو عن طريق موقع للموظف بطريقة إلكرتونية سواء عرب

ص آخر شخنفعة املعروضة عليه من طرف  إقرار املوظف العمومي بامليعين القبول: القبول اإللكرتوين للرشوة- 

و دون  ةدار لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته أو اإلمتناع عنه و رضاه بذلك عن إ )صاحب املصلحة أو من ميثله(

القبول اإللكرتوين للرشوة فيأخذ نفس معىن القبول العادي يزيد عليه فقط نوع الوسيلة املستعملة  أما ،إكراه أو ضغط

و يتحقق القبول اإللكرتوين للعرض اإللكرتوين للرشوة املتقدم به سواء من طرف  ،بالقبول اليت تكون إلكرتونيةيف الرد 

  .املوظف أو صاحب املصلحة بنفس الطريقة اليت مت �ا العرض اإللكرتوين أو بتحقيق حمل الرشوة

 الرشوة من طرف صاحب املصلحة، و يتم يف جرمية هو إعطاء الشيء على سبيل التمليك املنح :منح الرشوة- 

  :و منح الرشوة يف الرشوة اإللكرتونية قد يتحقق يف تقديرنا يف حالتني مها ،بأي وسيلة كانت

أو ملفات  مبال معلومايت كمعلومات أو بياناتكرتونيا يف حال تعلق حمل الرشوة حالة منح الرشوة إل- 

 .إلكرتونية مفيدة للطرف املتلقي للرشوة

دية يف حال كان حمل مبعىن يفيد استالمها و قبضها فعليا من املعين �ا بالطريقة التقليمنح الرشوة  - 

  .الرشوة ماديا

ملشروعة من هو اإلستالم الفعلي و احليازة للمنفعة أو الفائدة غري اعموما  القبض: قبض و حماولة قبض الرشوة- 

و تعترب هذه الصورة من السلوك  ،مادية ال معنويةة يف هذه احلالة يفرتض أن تكون الفائد طرف املوظف العمومي و

  .اإلجرامي قامسا مشرتكا بني جرمييت الرشوة التقليدية و اإللكرتونية

قد يكون يف حالة الرشوة اإللكرتونية إما معلوماتيا أو  ماديا لكن السمة اليت متيزه هي : محل السلوك اإلجرامي -

  :ثل يف إحدى الصور التاليةو هو يتم. عدم املشروعية و عدم االستحقاق

أو الفائدة  املقابل"أما إصطالحا فهي  ،1"اليت ميتاز �ا الشيء على غريه الفضيلةلغة  "و هي: مزية غري مستحقة- 

، مشروعة أو مسترتة صرحية، أو نوعها سواء كانت مادية أو معنوية كان إمسها  اأو املنفعة اليت حيصل عليها املوظف، أي

  :مل املزية يف معناهاتش، 2"أو غري مشروعة

هي ما يقدم  أو ،3"ما يقدمه القريب أو الصديق من التحف أو األلطاف:"لغة بأ�ا تعرف :ديةاهل- 

 .دمة و يكون ذلك على سبيل التمليكللموظف العام جماملة له مقابل ما قدمه من خ
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 .1"ية اخلالية من األعراض و األغراضالعط: "يف معناها اللغوي: اهلبة- 

  .العطية- 

ت أو أحكام يف مصلحة كل ما يصدر عن إدارة أو سلطة عامة من آراء أو أوامر أو قرارا"هي: نفعةامل-     

  .أن تكون غري مستحقة الرشوةيشرتط لتكون حمال جلرمية  و ،2"صاحب احلاجة

 .3لغة تعين األجر الذي قصد به عوض العمل و اإلنتفاع: أجرة - 

  :يكون إما الرشوة اإللكرتونية كما يف الرشوة التقليديةيف :موضوع السلوك اإلجرامي -

 و يعد إداري،كتأخري إصدار قرار   أو االمتناع عنهكإستخراج وثيقة بأدائه  : من صميم الواجبات الوظيفية عمل- 

  .العمل من صميم الواجبات الوظيفيةهذا 

أو أكثر على إحداث أثر قانوين فينشأ العقد تني دار إرتباط إ "بأنهعرفه الدكتور عبد الناصر توفيق العطار : عقدا- 

  . 4"فردة إلنشائهنة املدار تني و ال تكفي اإلدار يف القانون بإرتباط إ

 15/247باملرسوم الرئاسي رقم  دلاملع 10/236من قانون الصفقات العمومية  06حسب املادة : إتفاقية- 

عقد تربمه الدولة أو إحدى املؤسسات ":هيالعام فإن اإلتفاقية  رفقاملتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات امل

قل قيمة املبلغ تأو اهليئات اإلدارية التابعة هلا مع شخص طبيعي أو معنوي من أجل إجناز أشغال أو خدمات 

 ."املخصص هلا عن مبلغ الصفقة

، تربم مفهوم التشريع املعمول به وبة يفعقود مكت:"بأ�ا 15/247 من املرسوم الرئاسي 02عرفتها املادة : صفقة- 

مبقابل مع متعاملني إقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال 

  .5"األشغال و اللوازم و اخلدمات و الدراسات

تابعة للصفقة، و يربم يف مجيع  وثيقة تعاقدية: "بأنه15/247 من املرسوم الرئاسي 136عرفته املادة : ملحق- 

 ."أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية يف الصفقة /و، إذا كان هدفه زيادة اخلدمات أو تقليلها احلاالت

القيام بصنع  عقد ملزم للطرفني، يتعهد مبقتضاه أحدمها بأداء عمل كتشييد املباين أو"املقاولة هي: مقاوالت - 

 .6ع بالشخصية املعنوية و ختضع ألحكام القانون التجاريتتمتسات ال و هي مؤس ،"شيء مقابل أجر معني

                                                           
1
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 باستغاللخالل فرتة زمنية معينة ) زمتاملل( هو عقد إداري يقوم مبوجبه شخص طبيعي أو معنوي: عقد اإلمتياز - 

و يكون  يف إطار النظام القانوين املنظم لسري هذا املرفق تهمسؤوليعلى و إدارة مرفق عام مستخدما عماله و أمواله و 

كأحد صور السلوك اإلجرامي جيب أن يكون غري   هو إلعتبار  ،1"ذلك مقابل رسوم يدفعها املنتفعون من اخلدمات

 .مربر أي ال يوجد ما يربره قانونا

           أو قبيلته أفراد عائلتهقد يكون حتقيق مصلحة شخصية للموظف أو ألحد : الغرض من السلوك اإلجرامي -

أو املنفعة  كما أن املصلحة،  كون شخص طبيعي أو معنوييقد الذي حتقيق مصلحة للغري أو  ،عشريته أو أصدقائه أو

  .إلدارة أم عادت بالنفع عليهالال يهم إن سببت ضررا  ، واحملققة قد تكون مادية أو معنوية

مباشرة من  للرشوةيكون حتقيق السلوك اإلجرامي بصفة مباشرة كإستالم املوظف  :طريقة أداء السلوك اإلجرامي -

  . املوظف و صاحب املصلحة الرئيسي، أو بصفة غري مباشرة عن طريق طرف ثالث وسيط بنيصاحب املصلحة

  :نوعنيهذه العالقة تنقسم إىل  :موضوع السلوك اإلجراميالعالقة بين الجاني و  -

  .له عالقة باجلاين بسبب الوظيفة اميموضوع السلوك اإلجر  - 

  .له عالقة باجلاين حبكم الوظيفة موضوع السلوك اإلجرامي - 

هي من اجلرائم العمدية هلذا يشرتط لقيامها توافر القصر التقليدية و اإللكرتونية جرائم الفساد : يعنو الركن الم-3

و ترافق تصرفات  و املالبسات اليت حتيط بالعمل الوقائعو عنصر القصد يستخلص من كافة  ،و اخلاص اجلنائي العام

  : و أفعاله و ذلك كالتايل اجلاين

  :مها نعنصري القصد اجلنائي العام املتمثل يف - 

بأن كذلك العلم   و ه،علم بصفته كموظف عام و بإختصاصال أيبصفة عامة العلم بأركان جرمية الفساد - 

       أنه كان بسبب منصبه الوظيفي مشروع وغري من منفعة أو أي مصلحة شخصية له أو لغريه  هما حيقق

 .حبكمه و

  .السلوك ا�رم دون إكراه أو ضغط ة اجلاين إلرتكاب الفعل أودار أي إجتاه إ: اإلرادة- 

املصلحة على حساب املتمثل يف حتقيق املصلحة اخلاصة غري املشروعة له أو لصاحب : القصد اجلنائي اخلاص - 

  .املصلحة العامة

  :2و عليه و مما سبق بيانه نقرتح إعادة صياغة النص القانوين كالتايل

 :يكون النص كالتايل: بالنسبة لرشوة املوظف العمومي - 1

  ....:إىل ... و بغرامة من... إىل ..... يعاقب باحلبس من " 

                                                           
1
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باستعمال كل من وعد موظفا عموميا مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها سواء كان ذلك - 

لصاحل ، ، بشكل مباشر أو غري مباشركانتالشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات أو أي وسيلة  

  اإلمتناع عن أداء عمل من واجباته،يقوم بأداء عمل أو  املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر لكي

كل موظف عمومي يستعمل الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات أو أي وسيلة كانت لطلب   - 

أو قبول، بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري مستحقة، سواء لنفسه أو لصاحل شخص  أو كيان آخر ألداء 

 ".اتهعمل أو اإلمتناع عن أداء عمل من واجب

 : بالنسبة للرشوة يف القطاع اخلاص  - 2

  .... :إىل ... و بغرامة من... إىل ..... يعاقب باحلبس من " 

أو أي  نية املعلوماتكل شخص  وعد أو عرض أو منح باستعمال الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تق  - 

، اخلاص دير كيانا تابعا للقطاع، بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري مستحقة، على أي شخص يوسيلة كانت

       عمل أو يعمل لديه بأية صفة كانت سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم بأداء

  ، مما يشكل إخالال بواجباته،أو اإلمتناع عن أداء عمل ما

باستعمال الشبكة اخلاص، أو يعمل لديه بأية صفة، يطلب أو يقبل و  كل شخص  يدير كيانا تابعا للقطاع  - 

، بشكل مباشر أو غري مباشر مزية غري أو أي وسيلة كانت نية املعلوماتاملعلوماتية أو إحدى وسائل تق

، مما عمل أو اإلمتناع عن أداء عمل ما مستحقة، سواء لنفسه أو لصاحل شخص  أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء

  ".يشكل إخالال بواجباته

  :اإللكترونيختالس جريمة اإل -ب

 هاو قد عرف م،.م.م.ق.و.ق 29املادة  ف و.م.ع.من إ 04املادة  ف،.م.م.أ.إ 17من املادة  جرمتها كل

  إستيالء املوظف بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة وجدت يف عهدته بسبب":بأ�ا بارشالدكتور سليمان 

ساب الغري و يقوم إثر تصرفه اإلجرامي حلاملوظف هي حيازة مؤقتة  من طرف و هنا حيازة املال ،1"كم وظيفتهأو حب

و هاتني الصورتني  اإلتالف و اإلحتجاز دون وجه حق، اإلختالس، بنقلها إىل حيازة دائمة حلسابه عن طريق التبديد

خص آخر ملا األمم املتحدة صورة أخرى هي صورة التسريب إىل أي ش ةا املشرع اجلزائري و أضافت إتفاقيمإنفرد �

عنصر العمد على كل األفعال السابقة الذكر يف  أضفت ةكما نالحظ أن اإلتفاقي  ،أو عهد به إليه وضع حتت يده

باقي  دون عنصر العمد يف صورة التبديد فقط حيث حصر 2011حني أن املشرع اجلزائري عدل عن هذا يف تعديل 

  .فعل اإلجراميكل ما يسهل الصور السابقة  الجرمت إضافة إىل  ة العربيةكما أن اإلتفاقي ،الصور
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  توزيع أموال على مؤسسات ،و من أمثلة جرمية اإلختالس تزييف فواتري التمويل للحصول على أموال إضافية

  ...، صول على هذه األموالشكلها الفاسد على الورق للحيو مشاريع ومهية 

املكونة جلرمية اإلختالس يف شكلها التقليدي م أوجه السلوك اإلجرامي .م.م.ق.و.ق 29و لقد عددت املادة 

أغلب هذه الصور بإسقاطها على العامل االفرتاضي و ما  ،س، اإلتالف، التبديد أو اإلحتجازحيث متثلت يف اإلختال

حيدث فيه جندها تتحقق  و بشكل أخطر مما كانت عليه يف الشكل التقليدي، إذ جند اإلتالف املعلومايت و التبديد 

ذه األفعال تشكل إضافة إىل اإلستعمال غري املشروع لألموال املعلوماتية و كل ه اإللكرتوين يت واإلختالساملعلوما

و سوف نقتصر يف دراسة هذه اجلرمية على الركن املادي فقط دون باقي األركان كو�ا مشرتكة بني   ،السلوك اإلجرامي

  . كل اجلرائم

  :اآليت و الذي تتمثل صوره يف: السلوك اإلجرامي -1

  : اإلتالف المعلوماتي -

وقف ( لإلستعمال بإعدام صالحيته أو تعطيله جعل الشيء غري صاحل"يقصد باإلتالف مبفهومه التقليدي 

و جوهر اإلتالف يتمثل يف ختريب الشيء حمل اإلتالف أو اإلنتقاص من منفعته  ،"سواء بصفة كلية أو جزئية) عمله

هو تغيري يف أو ، 1أو تعطيله) يقوم بوظيفته املرصود هلا على الوجه األكمل الأي جعله ( جبعله غري صاحل لإلستعمال

ون إما باإلحراق، القضاء عليه و يك يصل إىل حد إعدامه و طبيعة الشيء بشكل يفقده قيمته أو صالحيته �ائيا و

حمو أما مبفهومه التقين فهو إتالف أو  ،لفظ التخريببإتفاقية األمم املتحدة  ورد يفو قد ... ،التمزيق الكامل

ذا�ا، و ال يهدف التدمري إىل جمرد احلصول على منفعة من احلاسب اآليل أيا كان  تعليمات الربامج أو البيانات

علومايت و إعاقته عن و لكن إحداث الضرر باملال امل لى أموال أو اإلطالع على معلوماتشكلها سواء اإلستيالء ع

حمو املعلومات أو الربامج كلية  أو تدمريها إلكرتونيا أو أن يتم تشويه املعلومة على حنو فيه : "و هوأ ،"أداء وظيفته

قد نصت عليها خمتلف  مية أي جرمية اإلتالف املعلومايتهذه اجلر ، 2"جيعلها غري صاحلة لإلستخدام إتالف هلا

من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلمارايت  03، إذ نصت املادة خبالف جرمية الرشوة اإللكرتونية التشريعات

جبرمية اإلتالف املعلومايت اليت نصت على معاقبة املوظف العمومي الذي يسهل أو يقوم بنفسه  2006لعام  02رقم 

و قد جرمها املشرع الفرنسي يف ثالث مواد من قانون العقوبات  ،أو بسبب تأدية عمله و شدد العقوبة عليها أثناء

 462حيث جرمت املادة  1988لعام  19من القانون  5مكرر 462إىل املادة  3مكرر  462لق األمر باملواد من  يتع

      أو تدمري أو إتالف مشتمالته من معلومات الدخول إىل نظام معلومايت بصفة غري مشروعة و إحلاق ضرر 3مكرر 

مكرر  462وق الغري يف النظام املعلومايت، أما املادة إحلاق أضرار حبق 4مكرر  462، يف حني عاجلت املادة و بيانات
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كما   ،الدخول غري املشروع إىل نطاق معاجلة آلية  للمعلومات و البيانات  و إلغاء بثها  أو تعطيلها فقد عاجلت 5

شكال من قانون العقوبات الكندي مبعاجلتها لكافة أشكال اإلتالف املعنوي من خالل جترمي كافة أ 387جرمته املادة 

من إتفاقية العربية  08إضافة إىل املادة  ،اإلعاقة و التعطيل غري املشروع لنظم املعلومات و تعديل حمتويات الربامج

و ننوه يف إطار جترمي هذا الفعل إىل أنه يكون الظرف املشدد حبيث ينقل وصف ؛ 1ملكافحة جرائم تقنية املعلومات

       اجلرمية من جنحة إىل جناية إذا نتج عن الفعل تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات مصلحة عامة أو هدد أمن حياة 

  .2أو صحة املواطن

      ، و ذلك باإلعتداء على الربامج يلالوظائف الطبيعية للحاسب اآل يقع اإلتالف املعلومايت باإلعتداء على

سواء بإدخال ون ذلك بطريق التالعب بالبيانات و يك ،املتبادلة بني احلواسيب و شبكاتهاملخزنة و و البيانات 

أو تغيري  معلومات مصطنعة أو بإتالف املعلومات املخزنة باحلواسيب و املتبادلة عرب الشبكة العاملية حملوها أو تعديلها

  .جها أو بطريق التشويش على النظام املعلومايت  مبا يؤدي إىل إعاقة سري النظام اآليل بصوره املختلفةنتائ

من أمثلة اإلتالف املعلومايت قيام حماسب خبري يف نظم املعلومات بوضع قنبلة زمنية يف شبكة املعلومات 

أشهر  06فجرت بعد مضي حيث إن  له منها، اخلاصة باملنشأة  اليت كان يعمل �ا و ذلك بدافع اإلنتقام منها لفص

و يف مثال آخر متعلق بزرع قنبلة منطقية أين تعمل عند  ،3من رحيله و ترتب عن ذلك إتالف البيانات  املتعلقة �ا

، ففي الواليات املتحدة وظفني املوجودة أصال يف املنشأةإضافة سجل موظف حبيث تنفجر لينمو عدد سجالت امل

أدى إىل  مما قنبلة منطقية يف نظام احلاسب اخلاص �ذهاإلدارة ة املياه و الطاقة بوضعار أحد العاملني بإداألمريكية قام 

  . 4ختريب النظام عدة مرات

  : 5منها خصائصبعدة اإلتالف املعلومايت  و يتسم

  أنه سلوك معنوي، - 

  اإلتصال املعلومايت،أنه يعتمد على على تقنيات احلاسب اآليل و نظم املعلومات و تقنيات  - 

  أنه سلوك هادئ و بسيط و سريع،  - 

  .ال يكلف الفاعل أدىن جهد أو وقت - 

  :هناك عدة صور لإلتالف املعلومايت تتباين تبعا ملعيار التصنيف إذ تتمثل فيما يليو  

  :حسب هذا املعيار يتنوع اإلتالف املعلومايت إىل: تبعا لمحل اإلتالف المعلوماتي -
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من أجهزة حاسوب و ملحقاته  و هذا النوع من : املعلومايت املنصب على األدوات املادية املعلوماتيةاإلتالف -

  اإلتالف نرى بأنه يدخل ضمن اإلتالف املادي للممتلكات العمومية و الذي درسناه بصدد دراستنا جلرمية اختالس 

 .1ة لإلختالساملمتلكات يف شكلها التقليدي لذلك ال يكون ضمن الصورة اإللكرتوني

حيث يكون املال املعلومايت حمل : اإلتالف املعلومايت املنصب على املعلومات و البيانات  و الربامج املعلوماتية-

البيانات  إلكرتونيا، و يف هذه احلالة  املعلومات و اإلتالف خمزنا على دعائم أو أقراص أو أي وسيلة حلفظ ومعاجلة 

كما قد يكون املال املعلومايت حمل اإلتالف خمزنا   ،لدعامة أو حرقها أو تشويههايكون اإلتالف غري مباشر بكسر ا

     على نظام معلومايت ما سواء أكان موجودا ضمن أدوات ختزين احلاسب اآليل أم كان موجودا على شبكة اإلنرتنت، 

 .2نظم املعلومات و إتالفها و يف هذه احلالة يكون اإلتالف مباشرا  أو غري مباشر عرب الولوج غري املشروع إىل

  :3كذلك منيز يف هذه احلالة بني نوعني من اإلتالف املعلومايت مها: تبعا لطريقة اإلتالف المعلوماتي -

، و بأية طريقة كانت، فاعل بصورة مشروعة أو غري مشروعةو صورته أن يتوصل ال: إلتالف املعلومايت املباشرا-

بوصوله   ، بصورة مباشرةهايات الطرفية لنظام معلومايت مااملدخالت أو النإىل جهاز احلاسب اآليل ذاته أو إحدى 

و مثاله قيام موظف بشركة ما  ،بوابات العبور للنظام، أو بوصوله إىل أحد منافذ الدخول و ح مثالإىل لوحة املفاتي

ن طريق إدخال رمز أو أمر بإتالف معلومات أو بيانات  خمزنة على النظام بصورة كلية أو جزئية و يلحق الضرر �ا ع

 .معني أو برنامج معني

نظم املعلومات عرب نافذة غري  أووصول إىل نظام احلاسب اآليل لو صورته ا: اإلتالف املعلومايت غري املباشر-

 أو يستعني فاجلاين ال يصل إىل لوحة املفاتيح اخلاصة بالنظام مباشرة و إمنا يستغل وجود اتصال به ألية غاية،، مباشرة

، و يدخل إىل اصة بشبكات اإلتصال املرتبطة �ابأحد نظم أو برامج اإلخرتاق املعلومايت فيقتحم حواجز احلماية اخل

 .النظام و يقوم بإتالف املعلومات و البيانات  املخزنة

          من خالل تدمريها كليا أو جزئيا لتأثري على املعلومات و البياناتختتلف أضرار اإلتالف املعلومايت بني ا هذا و

  منع تشغيلها من خالل  املعلومات   على نظم  صورة  غري حقيقية، و بني التأثريبأو حجبها أو تعديلها و إظهارها  

  .4، تبطئتها أو تدمريها احبها منهااستفادة ص

  :يتم اإلتالف املعلومايت بعدة طرق أو أفعال نوجزها يف اآليتكما 
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أما  ،1و يقصد بالتعطيل  مبفهومه اللغوي توقف الشيء عن القيام بوظيفته فرتة مؤقتة: التعطيل المعلوماتي -

و من مثة ينتج عن ذلك تغيري يف حالة عمل ، فعل يتسبب يف تباطؤ أو إرباك عمل نظم املعاجلة" مبفهومه التقين فهو 

          اإلضرار باملعلوماتغري مشروع يؤدي إىل شاط معنويالتعطيل املعلومايت هو عبارة عن ن و بالتايل ،2"النظام

ديدان  برامج الفريوسات،: ايتو من وسائل التعطيل املعلوم ،و الربامج بشكل يوقف منفعتها لفرتة معينةو البيانات 

ة و عادة ما نتقام أو اإلبتزاز ملؤسسة معينأو املنطقية أو الزمنية، و هي تستعمل لإل احلاسوب، القنابل املوقوتة

جلهات أو مؤسسات خاصة أو جهات  أوهذه اجلرمية قد متس أمواال خاصة مملوكة لألفراد  ،يستخدمها املوظفون

تابعة للدولة، كإرسال فريوسات إىل نظام تعتمد عليه الوزارات الرمسية يف إمتام معامالت املراجعني أو ختزين املعلومات 

،  ي إىل خسار�ا للماليني جراء ذلكأو إرسال فريوسات لتعطيل برامج املؤسسات اخلاصة اليت ترتبط بالبورصة مما يؤد

  .3تضرر قطاع اإلتصاالت ل فريوسات إىل شبكة اإلتصاالت يفأو إرسا

مبفهومه اللغوي توقف الشيء متاما عن أن يؤدي منفعته حىت و لو  يقصد بالتخريب: التخريب المعلوماتي -

ا نشاط يصدر من اجلاين أو أوامر يصدره"أما مبفهومه التقين فهو  ،4ملتفن مادته، سواء كان هذا التوقف كليا أو جزئيا

اجلاين للجهاز املعلومايت أو برامج خاصة يستخدمها اجلاين بغرض إحداث ضرر باجلهاز املعلومايت على حنو يوقفه عن 

العمل أو أداء منفعته بشكل كلي أو جزئي و يكون الضرر الناجم غري قابل لإلصالح أما إذا كان قابال لإلصالح 

نشاط معنوي غري مشروع يؤدي إىل اإلضرار  التخريب املعلومايت هو إذن ؛5"فإننا نكون أمام جرمية التعطيل املعلومايت

عن التعطيل  و يتميز  التخريب املعلومايت ،باملعلومات و البيانات  و الربامج بشكل مينع اإلستفادة منها كليا أو جزئيا

و البيانات  و الربامج إال  غري مشروع يؤدي إىل اإلضرار باملعلومات املعلومايت رغم اشرتاكهما يف كو�ما نشاط معنوي

ن من حيث إمكانية إصالح الضرر الذي جنده يتحقق يف التعطيل املعلومايت أين ميكن جرب الضرر الناتج اأ�ما خيتلف

ن من حيث دميومة الضرر إذ يكون الضرر مؤقتا يف التعطيل املعلومايت اكما خيتلف   ،و  هذا خبالف التخريب املعلومايت

، يف حني يف التخريب املعلومايت يكون الضرر مؤقتة الربامج لفرتة البيانات وستفادة من املعلومات و مبعىن أن وقف اإل

  .البيانات  و الربامج �ائيا املعلومات و مستمرا و �ائيا بشكل مينع اإلستفادة من 

حتطيم تلك و ، أالنظاماملوجودة داخل أي إزالة جزء من املعطيات املسجلة على دعامة أو : أو المحو الحذف -

و ليس منصبا و هنا احملو يكون عشوائيا  ،6إىل املنطقة اخلاصة بالذاكرة من املعطياتالدعامة، أو نقل و ختزين جزء 
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و من أمثلة حمو  ،ومايتو هذا ما مييز اإلتالف املعلومايت عن جرمية التزوير املعل ،على معلومات حمددة و منتقاة سلفا

  .1حماسب مبحو بيانات  و معلومات معاجلة آليا يف برنامج حماسيب ختص إحدى الشركاتقيام البيانات 

     ملسجلة على  الدعاماتالتحطيم بالنسبة للمعلومات و البيانات  املخزنة و او أ عن طريق الكسر: التدمير-

مات و البيانات  املخزنة داخل ، أو عن طريق الفريوسات و الديدان و القنبلة املعلوماتية بالنسبة للمعلو و األقراص

  .النظام املعلومايت و الربامج املعلوماتية

          أو تعديل طرق معاجلتهاالبيانات  أو الربامج عن طريق تعديل البيانات  الذي يطال املعلومات و : التشويه  -

  .2اإنتقاهلأو وسائل 

  :عن الجرائم المشابهة اإلتالف المعلوماتي تمييز -

و اإلحتيال  و النصب *جرمية التزوير املعلومايتيشرتك السلوك اإلجرامي املتعلق باإلتالف املعلومايت مع كل من 

         البيانات و إتالف  يف بعض الوسائل املستخدمة كاحملو، أما االختالف فيكمن يف تكييف فعل حمو **املعلومايت

األموال الالمادية جنائيا و الذي يعتمد فيه على الغاية اليت هدف إىل حتقيقها ا�رم، فقد يكيف حمو البيانات  على  و

أ�ا جرمية إتالف معلومايت إذا كان هدف اجلاين من إتالف املعلومات  أو الربامج حمل اجلرمية هو اإلضرار بالغري أي 

ات سبق و أن سجلها  بشكل �ائي على يو مثاهلا قيام موظف بتعديل معطأن إرادته ال تتجه الرتكاب جرمية أخرى 

على  كما قد يكيف حمو البيانات  ،ها أو إلغاؤه عمدا هلذه املعطياتنظام آيل للمحاسبة اليت كان يقوم باإلشراف علي

         مبحو بياناتنصب و إحتيال معلومايت كقيام حماسب جرمية أ�ا جرمية تزوير معلومايت، و قد تكيف على أ�ا 

  . 3و معلومات معاجلة آليا ختص إحدى الشركات

  : اإلختالس اإللكتروني -

 ةنقل املال املعهود به للموظف العام حبكم وظيفته أو بسببها من حيازة عامة إىل حيازة خاص اإلختالس هو 

أو خاصة وجدت يف  استيالء املوظف دون وجه حق على أموال عامة هو، أو سبيل التملك دون وجه حقعلى 

و هذا التعريف جنده مل حيدد طبيعة األموال هل هي أموال مادية أم معنوية، و إن   ،عهدته بسبب  أو حبكم وظيفته

، و إمنا اإلشكال يثور بالنسبة  مدى إنطباق فعل اإلختالس عليهاكانت األموال املادية ال تثري أي إشكال  يف

، حبيث يثور و برامج املعلومايت من معلومات،  بيانات لمكونات املعنوية للجهازلألموال املعنوية و خباصة بالنسبة  ل

                                                           
1
  .230:، صاملرجع السابقحممد أمني الشوابكة،  

 
2

  .138 :، املرجع السابق، صنبيل صقر
مايت   أو لقيام           الفعل الذي يقوم من خالله الشخص الذي يدخل إىل نظام معلومايت، بتغيري أو حمو معطيات تكون جممعة، معاجلة أو مرسلة بواسطة نظام معلو : التزوير املعلومايت هو * 

املرجع السابق، ملزيد من التفصيل أنظر سومية عكور، . �دف تغيري املدى القانوين لتلك املعطياتو بأي وسيلة تكنولوجية، بتغيري اإلستعمال املمكن للمعطيات يف النظام املذكور، و ذلك 

  .15- 14 :ص ص
وسائل احتيالية �دف  امباستخدللتوصل للبيانات  و املعلومات املالية أو املتصلة حبقوق مالية، فيقوم ا�رم املعلومايت يتحقق النصب و اإلحتيال املعلومايت باستخدام وسائل معلوماتية * * 

.311 :املضحكي،املرجع السابق، ص حنان رحيانملزيد من التفصيل أنظر . للعبث يف البيانات  و الربامج  أو األنظمة بغرض جين مكاسب مالية
  

3
  .140-139 :صص ، املرجع نفس، نبيل صقر 
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، و يف هذا السياق ظهر ونات املعنوية للجهاز املعلومايتإشكال حول مدى إمكانية إنطباق فعل اإلختالس على املك

    ، )احلركة املادية للشيء(جانب من الفقه يرى بأن مفهوم اإلختالس ال يعرب عنه فعل أخذ الشيء أو نزعه أو نقله 

       و إمنا احليازة املقصودة يف فعل اإلختالس هي احلالة الواقعية اليت ختول الشخص سلطة استعمال الشيء أو إتالفه 

أو التصرف فيه، و يتحقق بسلب احليازة املادية و املعنوية بدون رضا احلائز أو مالك الشيء، لذلك اجته جانب  من 

ي للقول بأن طبيعة الشيء أو كيفية و اإلستفادة منه و أسلوب استخدامه هي العوامل احملددة للنشاط الفقه الفرنس

، فال عربة باحلركة املادية اليت حتقق فعل حيازة الشيء من مالكه إىل اجلاينالذي يتحقق به مفهوم اإلختالس بنقل 

م بفعله على املكونات املعنوية للجهاز املعلومايت ال يقو اإلختالس و إمنا العربة باحلركة املعنوية إذ أن حصول اجلاين 

من املالك األصلي و إمنا تبقى املكونات املعنوية حبيازة  صاحبها أو مستغلها و بالتايل مل هذا بنقل حياز�ا حقيقة 

اإلختالس على فعل  ، و �ذا ميكن القول بإمكانية إنطباقال من حيازة صاحبه حليازة اجلاينتعد هناك حاجة لنقل امل

إذن اإلختالس اإللكرتوين هو استيالء املوظف دون وجه حق على أموال معنوية  ،1املكونات املعنوية للجهاز املعلومايت

معلوماتية عامة  أو خاصة خمزنة يف اجلهاز املعلومايت أو مسجلة على دعامات مادية تكون يف عهدة املوظف بسبب  

  .أو حبكم وظيفته

أحد املسؤولني عن القسم املعلومايت بإحدى الشركات الفرنسية بإعادة ملفات املستخدمني من أمثلته قيام 

مت فتحها خصيصا هلذا الغرض  أخرىحسابه و حسابات  إىل، و قام بتحويلها ةالسابقني و الذين هلم حقوق مالي

  .2رنسيفمن مليوين فرنك  أكثرحيث مت اختالس 

  :ية منهاهناك عدة طرق الختالس األموال املعنو 

أو إنشاء  من خالل إدخال معلومات أو تعديل معلومات أو تعطيلها: اختالس األموال مبداوالت معلوماتية-

نظام معلومايت جديد حبيث يتم إدخال معلومات ومهية يف شبكة احلاسوب و إنتقاهلا تبعا لذلك إىل شبكة اإلنرتنت 

قيام حمتالون كشفت عنهم : األموال، و من أمثلتهاحلصول على باستعمال  اسم كاذب أو صفة غري صحيحة و ا

 29وحدة اجلرائم اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء تأمينات بنكية مزيفة داخل أوروبا يف أكثر من 

وبية تدار بواسطة بنوك أور  �اأمليون دوالر أمريكي و ك 3.9، حبيث تظهر ملفات مزيفة بلغت إمجايل موقعا إلكرتونيا

  قد  التأمينات املزيفة و أن هذه املواقع ومهية و  الدوالرات دفعت هلذه من  اآلالف   مئات أن   لوحظ  ، و قدنظيفة

  .3مليون دوالر 400مليون إىل  50استقبلت من 

يستغل ا�رم املعلومايت يف جرمية اإلختالس : اختالس األموال عن طريق التحويل اإللكرتوين غري املشروع لألموال-

        اإللكرتوين البيئة اإللكرتونية للحصول على أموال طائلة حيوهلا من احلسابات اإللكرتونية لألشخاص الطبيعية 

                                                           
1
  .160، 159، 157 :صص املضحكي،املرجع السابق،  حنان رحيان 
2
  .141: ، صاملرجع نفس ،بيل صقرن 
3
  .184: ، صاملرجع السابقحممد أمني الشوابكة،  
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ة أو اإلعتبارية إىل حسابه دون أن يشعر هؤالء �ذه العملية و ذلك من خالل التالعب بالبيانات  املخزنة يف األجهز 

قبل العاملني على إدخال البيانات  املتعلقة باملستخدمني قد يتم من  إذ أن احلصول على املعلومات و، 1املعلوماتية

أو من قبل املتواجدين على  يشكل جرمية فساد حمل الدراسة يف ذاكرة احلاسوب و هذا هو الفعل الذي البيانات

هذه تتعلق جبرمية أخرى ال تدخل يف إطار  و 2لتقاط أو بالتحايلالشبكة أثناء عملية تبادل البيانات  و ذلك بفعل اإل

بنوك الفرنسية و من أمثلة التحويل اإللكرتوين غري املشروع لألموال قيام مستشار لدى إحدى ال ،دراستنا هذه

دوالر إىل حساب بنكي فتح بامسه يف  مليون 10بنقل   - كان حيظى بثقة مطلقة من جانب إدارة البنك - الكربى

من احلصول على  و تآلفه مع النظام املعلومايت تسويسرا حيث متكن بفضل قدراته يف جمال املعاجلة اآللية للمعلوما

املفتاح الثالث للتحويالت اإللكرتونية للنقود من بنك إىل آخر إىل جانب املفتاحني اآلخرين اللذين حصل عليهما 

  .3بفضل اختصاصه

  :4كما يتم التحويل غري املشروع لألموال من قبل العاملني بعدة طرق أمهها

 ، السنتيمات من اإليداعات الدورية تم عن طريق استقطاع بعضاليت ت: Perru Queطريقة  -

و اليت تعتمد على استقطاع مبالغ مالية صغرية من حسابات مالية ضخمة و حتويها آليا عرب : Salamiطريقة  -

، و مثاهلا قيام مربمج يف أحد البنوك كان منوط حساب اجلاين ليستخدمها فيما بعد اإللكرتوين إىلالفضاء 

به إعداد الربامج املتعلقة بإعادة املال الزائد من مالكي بطاقات الفيزا باستخدام طريقة سالمي حيث قام 

 .حساب الفيزا اخلاص به سنتا من حاملي بطاقة الفيزا و بطريقة عشوائية و إدخاهلا يف 25باستقطاع 

     إحدى الشركات األوروبية على كلمات املرور اخلاصة بالغريو مثاهلا حصول مراقب يعمل يف : ؤطريقة التواط -

مليون دوالر إىل حسابه اخلاص يف إحدى البنوك  50و إعطائها لعامل آخر ليقوم بدوره بتحويل أكثر من 

  .مبدينة لوزان

و ذلك عن طريق إعادة نسخ املعطيات عن بعد أو نقل البيانات  : احلساب أو اإلدارة بياناتاختالس -

املتبادلة عرب شبكة  بث برامج  خاصة  بالتقاط  البيانات  عن طريق  اإللكرتوين  التجسس  أسلوب  بإتباع إلكرتونيا 

  .5اإلنرتنت

و استبداهلا  تغيري املعطيات املوجودة داخل النظامأي  :يف البيانات اختالس األموال عن طريق التعديل أو التغيري-

          حوها كليا املعلومات سواء مببتتالعب مساعدة ، و يتحقق فعل التعديل عن طريق برامج أخرى أو التالعب �اب
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  .164- 163 :ص املرجع السابق، ص املضحكي، حنان رحيان 
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كما   ،1امة، برامج الفريوسات بصفة عج املمحاةم، برنابلة املعلوماتيةو مثال هذه الربامج القن ،أو جزئيا أم بتعديلها

  :2يتم التالعب بإحدى الصور الثالث التايل

 ،التالعب عند إدخال البيانات  ألول مرة يف اجلهاز املعلومايت على خالف حقيقتها -

 على األوراق،التالعب بالبيانات  قبل إخراجها على دعامات مادية أو  -

و من أمثلتها قيام  ،املعلومات املدخلة إليهو تائج مغلوطة عند حتليل البيانات ليعطي ن نيالتالعب يف برنامج مع -

املربمج بإدخال فجوات يف برنامج احلاسب اآليل حىت يتمكن من تنفيذ التعديالت الضرورية بإدخال كودات 

، الفجوات عند اإلنتهاء من الربجمةإضافية أو إحداث خمارج وسطية، و إذا كان يفرتض يف املربمج نزع هذه 

ية يتغاضى عن ذلك ملمارسة أفعال غري مشروعة و استغالل الربنامج املعيب من إال أن املربمج سيء الن

  .3الناحية الفنية

خيتلف عن التزوير املعلومايت رغم اشرتاكهما يف عنصر التالعب  و ننوه يف األخري إىل أن اإلختالس املعلومايت

يعتمد فيه على الغاية اليت هدف إىل حتقيقها مكمن اإلختالف يقع يف تكييفها اجلنائي الذي  ، وو تعديلها البيانات 

ا�رم، فقد تكيف الطلبات املزورة اليت حتدث عن طريق الشركات يف طلب البضائع بالتالعب مع الشركات بتعديل 

  .، و قد تكيف على أ�ا تزوير معلومايت4املعلومات على أ�ا اختالس أموال

  :التبديد اإللكتروني -

التصرف باملال على حنو كلي أو جزئي :" عبد اهللا سليمان بأنه.د حسبلقد عرف التبديد بشكله التقليدي 

، لكن اإلشكال املطروح هنا مدى و كلي أو جزئي بإنفاقه أو إفنائه، أو هو التصرف باملال على حن5"نائهفبإنفاقه أو إ

فمن مثال واقعي يتعلق بقيام موظف بإحدى ، للجهاز املعلومايتإمكانية إنطباق فعل التبديد على املكونات املعنوية 

الشركات الفرنسية بتبديد بعض حسابات العمالء باستخدام شفرة الدخول املسلمة له حبكم عمله، و قيام موظف 

، ففي هذين املثالني يظهر جليا 6آخر بشركة إعالنات بتسليم إعالنات الشركة لشركة منافسة لنسخها  و إعاد�ا

            إمكانية تصرف املوظف يف املال املعلومايت املعهود إليه حبكم وظيفته أو بسببها دون وجه حق لكن ليس بإنفاقه

و لكن بإفناء منفعته ال بإفناء مادته ففي مثال تسليم اإلعالنات جند أن املوظف قام بتبديدها من خالل إفناء 

فقد استغلتها شركة أخرى منافسة و اإلفناء يف هذه احلالة معنوي و ليس  منفعتها بعدم متكن الشركة من املنافسة �ا

  .كما ميكن للموظف توزيع األموال على مؤسسات افرتاضية ومهية. مادي
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  : اإلستعمال غير المشروع للمال المعلوماتي -

من أجل  هسسة العمومية لغري الغرض الذي خصصت لؤ هو إستغالل ملمتلكات امل اإلستعمال غري املشروع

  .أو أبنائه و ألصدقائه له مثالحبوث و مذكرات  طبعقضاء مصاحل خاصة كإستعمال أجهزة احلاسب و ملحقاته يف 

          جرمية أغفلتها كل من إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جرمية اإلستعمال غري املشروع للممتلكات

من  29ة دحته و قد نص عليها املشرع اجلزائري ضمن املاو إتفاقية اإلحتاد اإلفريقي ملنع الفساد و مكاف

إال ، اما يف معظم األركان املكونة هلمإىل إشرتاكه يعزىجنبا إىل جنب مع جرمية اإلختالس و ذلك  م.م.م.ف.و.ق

أن اإلختالف بني اجلرميتني يكمن يف كون املمتلكات حمل جرمية اإلستعمال غري املشروع عقار مثل كراء املسكن 

أو نقل  رة املؤسسة يف سفرالوظيفي ألحد األشخاص و اإلستفادة من مثن اإلجيار أو منقوال كإستعمال سيا

كما أنه يف جرمية اإلستعمال غري املشروع ال يكون   ،و يف جرمية اإلختالس يشرتط أن يكون حملها منقوال، ....املواد،

  . اإلنتفاع دون وجه حق اإلستعمال وهناك نقل للحيازة بل تبقى احليازة للغري مع 

و فيما يتعلق مبدى إمكانية ارتكاب مثل هذه اجلرمية إلكرتونيا فإننا نرى بإمكانية ذلك إذا ما تعلق األمر 

مسرحا لإلستعمال غري املشروع للبيانات  ية، حيث تعد البيئة اإللكرتونية مبمتلكات معلوماتية خمزنة يف منظومة معلومات

 و من أمثلته استعمال البيانات ،راملعلوماتية سواء من املوظف العمومي أو من أي شخص آخو املعلومات و الربامج 

يف  استخدام ملفات موظفني متقاعدين  يف ابتزاز املعين أوحيصل عليها املوظف حبكم وظيفته مثال  اإلمسية اليت

  .وظائفهماإلستفادة من الرواتب اليت تصرف هلم على أساس أ�م  ال يزالون ميارسون 

 : اإلحتجاز اإللكتروني دون وجه حق -

، و حجز القاضي املال أي منعه صاحبه من التصرف فيه حىت جز الشيء أي حازه و منعه من غريهلغة يقال ح

، فهنا املوظف ال يتصرف يف املال حمل اجلرمية منع املال حمل اجلرمية من  صاحبهإذن اإلحتجاز يعين  ،1يؤدي ما عليه

        ،و يستغله و إمنا حيتجزه دون وجه حق بشكل يؤدي إىل تعطيل املصلحة اليت أعد املال خلدمتهاو ال يتملكه 

و مثاله موظف أمني خمزن مثال أودعت لديه  ،أو حبكم وظيفته على سبيل الوديعةو يكون املال حبوزة املوظف 

يمها دون مربر قانوين مما عطل سري العمل معدات و جتهيزات لفرتة حمددة لكنه بعد مرور هذه الفرتة امتنع عن تسل

        يشرتط يف فعل اإلحتجاز حىت يكون حمل جترمي أن يكون عمدا و ،باملرفق العام أو املصلحة اليت حتتاج هذه املعدات

  .و ليس نتيجة خطأ أو إمهال من املوظف، أن يكون دون وجه حق أي ليس هناك ما يربره قانونا

             لق ببيانات أو معلومات أو برامجفهو ينصب على مال معلومايت معنوي يتع يناإلحتجاز اإللكرتو أما 

  .، و تنطبق عليه نفس األحكام املذكورة أعالهأو غريها

                                                           
1
  .136: معجم الوجيز، املرجع السابق، ص 
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يكون يف حالة اإلختالس اإللكرتوين معلوماتيا ألن املال املادي نرى بأنه يدخل ضمن : محل السلوك اإلجرامي -2

و هو  ،حمل السلوك اإلجرامي هي عدم املشروعية و عدم االستحقاق التقليدية، لكن السمة اليت متيزجرمية اإلختالس 

 :يتمثل يف إحدى الصور التالية

املوجودات بكل أنواعها سواء كانت "املعدل و املتمم بأ�ا  01-06 من القانون و/02عرفتها املادة : املمتلكات - 

أو السندات القانونية اليت تنسب  املستندات غري مادية، منقولة أو غري منقولة، ملموسة أو غري ملموسة، و ومادية أ

هذا بصفة عامة لكن يف جرمية اإلختالس اإللكرتوين نكون أمام  ،"ودات أو وجود احلقوق املتصلة �املكية تلك املوج

  .لموسة و مثاهلا سندات امللكية اإللكرتونيةممتلكات حتمل صفة اإللكرتونية أي أ�ا معنوية و غري م

و املال املقصود يف جرمية اإلختالس املعلومايت هو املال املعلومايت و ليس املال املتعلق بالوسائل التكنولوجية : أمواال - 

  .املادية

و األوراق  أنواعهااملتمثلة يف األسهم و السندات مبختلف  و: أوراق مالية عمومية أو خاصة ذات طابع إلكرتوين - 

 715و قد عرفتها املادة ، ، السند ألمر، الشك، سند النقل، عقد حتويل الفاتورةو هي السفتجةالتجارية عموما 

         البورصةيف  مسعرةات مسامهة و تكون كسندات قابلة للتداول تصدرها شر : "بأ�ا من القانون التجاري 30مكرر 

متماثلة حسب الصنف و تسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف حصة ، و متنح حقوقا أو ميكن أن تسعر

  .1"ة أو حق مديونية عام على أمواهلامعينة من رأس مال الشرك

 .أشياء أخرى ذات قيمة أي كل مال معلومايت ذو قيمة اقتصادية - 

         أو قبيلته  أفراد عائلتهقد يكون حتقيق مصلحة شخصية للموظف أو ألحد : الغرض من السلوك اإلجرامي -3

 .كون شخص طبيعي أو معنوييقد الذي حتقيق مصلحة للغري أو  ،أو عشريته أو أصدقائه

  :نوعنيهذه العالقة تنقسم إىل  :العالقة بين الجاني و موضوع السلوك اإلجرامي -4

و مثاله مأمور الضبط القضائي توضع حبوزته أموال معثور عليها حلني ، ة له عالقة باجلاين بسبب الوظيفةحمل اجلرمي - 

  .ا من قبل اجلهة القضائية املختصةفيه البتظهور صاحبها أو حلني 

أو معدات  أجهزة مستودع أمور الضبط القضائي مسؤول عنمحمل اجلرمية له عالقة باجلاين حبكم الوظيفة مبعىن  - 

  .متلكات هي بعهدته حبكم وظيفتهاملمرصودة لغاية العمل �ا فهذه 

: نقرتح النص التايل 01- 06من القانون رقم  29و من خالل ما سبق ذكره و اعتمادا على نص املادة 

أو إحدى  كل موظف عمومي استعمل الشبكة املعلوماتية... إىل... و بغرامة من... إىل .... .يعاقب باحلبس من "

  و بدون وجه حق ،إتالف أو تبديد  أو إحتجاز عمدا ، يف  اختالس أوكانتقنية املعلومات أو أي وسيلة  وسائل ت

                                                           
1
  .املتضمن القانون التجاري املعدل و املتمم  26/09/1975املؤرخ يف  75/59و ما بعدها من األمر  30مكرر  715و ما بعدها و املواد    389 أنظر املواد 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

409 

أو أموال أو أوراق مالية  ع، لصاحله أو لصاحل شخص أو كيان آخر، أية ممتلكاترو أو يستعمل على حنو غري مش

  ".و بسببهاأ قيمة عهد �ا إليه حبكم وظيفته أو أي أشياء ذات سواء كانت مادية أو معلوماتية عمومية أو خاصة

  :ذات الطابع اإللكتروني جريمة الغدر -جـ

يف  اال جند هلا أثر  هذه اجلرمية ،بالتالعب يف حتصيل اإليرادات احلكومية جرمية الغدر هناك من يسمي 

قيام موظف  تعين هي و. م.م.م.ف.و.قمن  30إال أن املشرع اجلزائري قد نص عليها يف املادة  ،اإلتفاقيات الدولية

وعد الحبمل ا�ين عليه على دفع مبالغ مالية أو ، عمومي خمتص بتحصيل إيرادات الدولة من رسوم و ضرائب و غريها

 ،ذلك عن طريق املطالبة و أو للغري املستحق لنفسه أو لصاحل اإلدارة للدولة أو ما يزيد على املستحقبدفع غري 

و قد إستعمل املشرع اجلزائري مصطلح الغدر ، 1الل خلطأ وقع فيه ا�ين عليهاألمر أو إستغ ،األخذ ،اإلشرتاط ،التلقي

  ؛ عليه و خيانة لثقة ا�ين عليهو سوء نية جتاه ا�ين إحتيالبدل التالعب يف حتصيل اإليرادات احلكومية كونه يتضمن 

هذا ليس  بصنيعهو هو  �ذه الثقة فاملوظف العام يغدرتشريفه هلا  والدولة يف نزاهته  لثقة كما يتضمن كذلك خيانة

  .ال ميثل إال نفسه و جشعه و طمعه أهال للثقة و

الوسائل  دها يف العامل اإلفرتاضي خاصة و أن التكنولوجيات احلديثة توفر كلو هذه اجلرمية كذلك هلا ما يربر وج

عن  ة يف شكلها اإللكرتوينحبيث ميكن أن تتحقق صور السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمي ،و األساليب اليت تتيح ذلك

  :، و فيما يلي تفصيل لذلكرب وسائل إلكرتونيةالصور التقليدية السابق ذكرها لكن الذي مييزها أ�ا تتحقق ع طريق

  :السلوك اإلجرامي -1

  :فيما يلي السلوك اإلجراميتتمثل صور 

عة من األشخاص بصفة غري مشرو  تسلم املوظف العام للفائدة سواء كانت مادية أو معنوية"و يقصد به  :األخذ-

         الدفع املعجل  "أو هو ،2و هو يتضمن إجياب من املوظف و قبول من صاحب املصلحة، "الذين لديهم مصلحة

الذي مييز جرمية الغدر ذات الطابع  -هذه الصورة من السلوك اإلجرامي ،3"الفوري للفائدة أو العطيةأو التناول 

  :مرحلتني مهاتتحقق عرب  -اإللكرتوين

    املستحقة أو اليت جتاوز ما هو مستحق  حبيث يتم طلب دفع املبالغ غري: ة اإلجياب و القبول اإللكرتونينيمرحل- 

 .ة اإللكرتونية اليت خيتارها كل من اجلاين و ا�ين عليهيلو قبول هذا الطلب إلكرتونيا عرب الوس

 :حالتني مها و هنا منيز بني: مرحلة األخذ أو تنفيذ اجلرمية- 

 حالة تسلم املوظف للمبالغ وفقا للطرق التقليدية،- 

  .حالة تسلم املوظف للمبالغ بطريقة إلكرتونية عرب وسائل الدفع اإللكرتوين- 

                                                           
 

1
  .و املذكور سابقا املعدل و املتممالفساد و مكافحتهمن الوقاية املتعلق ب 01- 06رقم  قانونالمن  30املادة  
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  .123: ، ص املرجع السابق، عبد العايل حاحة 

3
  . 37: ص  ،ق، املرجع السابعبد القوي بن لطف اهللا علي مجيل 
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و هو " قانونية لقاء اإلجتار بالوظيفةصفة غريبتسلم املوظف العام للفائدة سواء كانت مادية أو معنوية "هو :التلقي -

و هذا هو جوهر إختالفه عن األخذ فهو عكس األخذ ، 1من املوظف و عرضا من صاحب املصلحة يتضمن قبوال

 ،لب الذي يتقدم به املوظف العموميجياب فنجده يتمثل يف صورة األخذ يف الطاإلأما من ناحية  ،من ناحية القبول

 -الصورة من السلوك اإلجراميهذه  ،ثل يف  عرض صاحب املصلحة املنفعةجند أن اإلجياب يتم يف صورة التلقي و

جندها تتحقق هي األخرى عرب مرحلتني على الوجه الذي بيناه يف  - الذي مييز جرمية الغدر ذات الطابع اإللكرتوين

  .صورة األخذ

هذه الصورة ميكن أن تكون  ،ربرة مع إحلاح يف الطلباملستحقة و غري املهي طلب املوظف للمنفعة غري  :طالبةالم -

ذات شكل إلكرتوين حبيث تتم مبختلف وسائل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت اليت تتوفر على نظم تسمح 

 .بالتأكد من هوية الشخص املطالب

أي تكليف موظف مسؤول عن أمر ما لشخص يعمل حتت سلطته بتحقيق أو احلصول على منفعة غري  :األمر -

  . ملذلك األحكام و القوانني املنظمة للعمشروعة خمالفا ب

أي أن يلزم املوظف العمومي ا�ين عليه بدفع مبالغ غري مستحقة أو تزيد على ما هو مستحق سواء  :اإلشتراط -

  .لنفسه أو لغريه

  :السلوك اإلجراميمحل  -2

حتقيق ينصب حمل السلوك اإلجرامي على مبالغ مالية نقدية غري مستحقة أو تزيد على ما هو مستحق بغرض 

قد الذي  حتقيق مصلحة للغريأو  ،أو قبيلته أو عشريته أو أصدقائه مصلحة شخصية للموظف أو ألحد أفراد عائلته

  .أو لصاحل اإلدارة كون شخص طبيعي أو معنويي

  :راميموضوع السلوك اإلج -3

  :السلوك اإلجرامي مبا يلي موضوعيتعلق 

مصلحة إقتطاع مايل تأخذه الدولة جربا من األفراد دون مقابل �دف حتقيق "هي الضريبة :و الرسومالضرائب  -

  ،"، تنفرد الدولة بأدائهاممن يكون يف حاجة إىل خدمة خاصة مورد مايل حتصل عليه الدولة"هوف الرسمأما  ،2"عامة

 .3رسوم تسيري السيارة بالطرق العامة ،، الرسوم القضائيةكرسوم التسجيل اجلامعي

اليت  عبا، كحقوق الطسبة أنشطة معينة و شكليات مطلوبةهي نوع من الضرائب جتىب و تقبض مبنا :الحقوق -

  .4رض على األوراق املخصصة للعقود املدنية و القضائيةفت

                                                           
 
1

  .124: املرجع السابق، ص عبد العايل حاحة ،
2
  .58:، ص 2003اجلزائر،  –، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة )ة، امليزانية العامالنفقات العامة، اإلدارات العامة(املالية العامة  ،علي، يسري أبو العالءبد الصغري حمم 
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         ،للمبالغ غري املستحقة من ا�ين عليهإستالم املوظف بيكون حتقيق السلوك اإلجرامي بصفة مباشرة كما 

  .وسائل الدفع اإللكرتوين أو بصفة غري مباشرة عن طريق

: سبق بيانه نقرتح النص اآليت يف ختام احلديث عن جرمية الغدر ذات الطابع اإللكرتوين و اعتمادا على ما

أو يأمر  أو يشرتط يطالب أو يتلقى كل موظف عمومي... إىل ... و بغرامة من... إىل..... باحلبس منيعاقب "

، بدفع مبالغ يعلم أ�ا غري الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات أو أي وسيلة كانتعن طريق 

أو لصاحل اإلدارة أو لصاحل  سواء لنفسه، ، بطريقة مباشرة أو غري مباشرةحقة األداء أو جتاوز ما هو مستحقاملست

  ".األطراف الذين يقوم بالتحصيل حلسا�م

  :المعلوماتي جريمة إستغالل النفوذ -  د

اإلستغالل لغة ؛ أما 1القوة و السلطان عينيالذي النفوذ : لغة من كلمتني مها إستغالل النفوذتتكون عبارة 

، إذن إستغالل النفوذ هو اإلنتفاع دون وجه حق من 2جلاهه أو نفوذه، منه بغري حق إنتفعإستغل فالن أي : فيقال

 .لطان شخص ماقوة و س

 18نصت عليها املادة ، أيضا باإلستغالل الوظيفي أو املتاجرة بالنفوذ جرمية استغالل النفوذ و تسمى

التشريع اجلزائري فقد مت النص عليها يف  يف ، أماف.م.ع.إ 04، و املادة حتت تسمية املتاجرة بالنفوذ ف.م.م.أ.إ

كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة   اأي إستخدام النفوذ" و يقصد �ذه اجلرمية. م.م.م.ف.و.ق 32املادة 

، و يستوي أن يكون مصدر النفوذ ية معينة ملصلحة الفاعل أو لغريهللحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غا

       ف العامذلك التأثري الذي ميارسه املوظ"و يقصد بالنفوذ الوظيفي  ؛"إجتماعيا أو إقتصادياوظيفيا أو  سياسيا أو

                  ، و يستمده من وضعه وفقا للصالحيات أو السلطات اليت خيوله إياها وضعه الوظيفيأو من يف حكمه

، سواء أكان موظفا أو شخصا رسه أي شخصذلك التأثري الذي ميا" :،كما يعرف النفوذ اخلاص بأنه"أو السياسي

و من خالل التعاريف ، 3"ري ذلكغالناس تربطه صالت خاصة باملوظف كالرقابة أو الصداقة أو املصاحل أو  من آحاد

ممارسة املوظف العام أو من يف حكمه أو أي شخص آخر لتأثري : إىل أن جرمية إستغالل النفوذ هي السابقة خنلص

كان ذلك بدافع منه أو نتيجة زعوما و سواء  ان أم مك  أو السياسي أو اإلجتماعي حقيقيا الوظيفييستمده من وضعه 

  .لتحريضه على ذلك من أجل احلصول على مزية غري مستحقة من جهة عامة أو خاصة له أو لغريه

خذ أو األ و يتحقق السلوك اإلجرامي يف هذه احلالة من خالل طلب مزية غري مستحقة أو القبول بعرض

 ،قابله األخذنتيجة ملنح أو التحريض عن طريق الوعد أو العرض و الذي يقابله قبول ذلك أو عن طريق املنح الذي ي
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يس الدولة بتخصيص قطعة أرض معينة ئنائب برملاين إلستصدار مرسوم رئاسي من ر  يسع"و من أمثلة هذه اجلرمية 

  .1"و من مث قيام هذا النائب بتشييد منشأة خاصة له عليها مملوكة للدولة إلقامة حديقة ترفيهية ألبناء املنطقة

التقليدي، لكنها يف ظل العامل اإلفرتاضي تأخذ شكال آخر نظرا  هذا عن جرمية إستغالل النفوذ يف شكلها

لنوعية اخلدمات اليت تقدمها احلكومة اإللكرتونية و نتيجة لظهور نوع جديد من النفوذ خيتلف عن أنواع النفوذ 

              ،كمه حاملوظف العام أو من يف من طرف مارساملذلك التأثري : املعروفة و هو النفوذ املعلومايت الذي نعرفه بأنه

و بالتايل تصبح لدينا جرمية أخرى تعرف جبرمية إستغالل النفوذ  ،املهارات التقنية اليت يتمتع �او الذي يستمده من 

على الوعد اإللكرتوين، العرض اإللكرتوين، القبول اإللكرتوين أو املنح ألية  اليت يقوم  السلوك اإلجرامي فيهااملعلومايت 

خر على استغالل نفوذه مستحقة الصادر من صاحب املصلحة لتحريض املوظف العمومي أو أي شخص آمزية غري 

 ،الصادر من موظف عمومي أو أي شخص ألية مزية غري مستحقة اإللكرتوين و القبول اإللكرتوين ، الطلباملعلومايت

        ر �دف احلصول من إدارةإذن يتعلق موضوع هذه اجلرمية باستغالل نفوذ  املوظف العمومي أو أي شخص آخ

  .أو سلطة عمومية على منافع غري مستحقة لصاحل الشخص الذي استغل النفوذ من أجله

إىل ..... يعاقب باحلبس من : "شأن هذه اجلرمية يكون كالتايلعليه خنلص إىل أن النص القانوين املقرتح ب و

  :... إىل ... و بغرامة من... 

الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل أو أي شخص آخرعن طريق  موظف عموميكل من وعد أو عرض على   - 

، بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ة مزية غري مستحقة أو منحه إياهاأي ،تقنية املعلومات أو أي وسيلة كانت

صول من إدارة املوظف العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه املعلومايت أو الوظيفي الفعلي أو املفرتض �دف احل

  أو من سلطة عمومية على مزية غري مستحقة لصاحل احملرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص آخر،

الشبكة أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غري مباشر، بطلب أو قبول عن طريق  كل موظف عمومي- 

مزية غري مستحقة لصاحله أو لصاحل شخص أية  ،املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات أو أي وسيلة كانت

احلصول  آخر لكي يستغل ذلك املوظف العمومي أو الشخص نفوذه املعلومايت أو الوظيفي الفعلي أو املفرتض �دف

  ".من إدارة أو من سلطة عمومية على منافع غري مستحقة

  : 2جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة -ه

ا على هذه اجلرمية يف كل فعل يؤثر سلب تتمثل. م.م.م.ف.و.ق 44ادة ، و املف.م.م.أ.إ 25جرمتها املادة 

تتمثل و  ار التحقيقات و احلكم القضائيالتأثري يف مس خاللالسري احلسن للعدالة و تغيري ا�رى الصحيح هلا من 

  :هذا السلوك اإلجرامي يف صور

                                                           
 
1

  . 23: ، املرجع السابق، ص عبري مصلح
2
  .و املذكور سابقا املعدل و املتمم من الفساد و مكافحتهالوقاية املتعلق ب 01-06رقم  قانونالمن 44املادة  
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اجلارية أو للضغط على الشهود لإلدالء بشهادة من أجل التأثري على سري التحريات  :إستخدام القوة البدنية -1

  ؛ دالئهم بالشهادة أو تقدمي األدلةأو منع إ زور

و هو وعد صادر عن الشخص املتهم بالفساد بإحداث أضرار جسيمة للشخص حمل التهديد قد  :التهديد -2

هي نفسها الغاية املذكورة  الغاية من التهديدو ... ف أحد أوالده أو اإلضرار بعائلتهتصل إىل حد قتله أو إختطا

هذا السلوك اإلجرامي ميكن أن يتحقق عن طريق وسائل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت باستخدام ، سابقا

مباشرة من   للشخص حمل التهديد ميكن أن يوجه الرسائل القصرية أو الرسائل اإللكرتونية عرب الربيداإللكرتوين، كما

  .الشخص املتهم بالفساد طرف

وعد كاذب صادر عن الشخص املتهم بالفساد حيث إنه  ال خيتلف كثريا عن التهديد إال من  :الترهيب -3

إلجباره  أو عن تقدمي أدلة ثنيهه عن اإلدالء بشهادته أو ثنيبإحداث أضرار للشخص حمل الرتهيب أو عائلته و هذا ل

هذا السلوك  ،لوعد بهفقط دون حتقيق ملا مت الرتهيب و الرتويع ل، و يكون هذا الوعد على اإلدالء بشهادة زور

  .املتعلقة بالتهديد املبينة أعالهاإلجرامي ميكن أن يتحقق بنفس الكيفية 

  و هو أسلوب لني يف جلب الشاهد لطرف الشخص املتهم :ية غير مستحقة أو عرضها أو منحهاالوعد بمز  -4

هذا السلوك اإلجرامي هو ، أو دفعه إىل اإلدالء بشهادة زور عن اإلدالء بشهادته أو تقدمي األدلة اليت حبوزته ثنيهو 

  .املتعلقة بالتهديد املبينة أعالهاآلخر ميكن أن يتحقق بنفس الكيفية 

 الوثائق و املعلومات املطلوبة من طرف اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد كحجب :مبررالالرفض العمدي و غير  -5

كونه يتعلق مبعلومات و وثائق ن ميثل جرمية فساد إلكرتوين  هذا السلوك اإلجرامي أيضا ميكن أ، ا�و عدم تزويدها 

تطبيق نظام احلكومة ت و كل ما يتعلق �ا يتم يف العامل الرقمي يف ظل اإلكرتونية ألن املعامالت و اإلجراء

  .اإللكرتونية

إذن جرمية إعاقة السري احلسن للعدالة تعترب جرمية فساد ذات طابع إلكرتوين ألن أغلب السلوكيات املكونة هلا 

  .تتم عرب وسائل إلكرتونية

         اإلجراميةتتمثل هذه اجلرائم يف السلوكيات املتعلقة بإخفاء العائدات : الجرائم المتعلقة بالعائدات اإلجرامية - و

أو تبييض  جرمية إخفاء العائدات اإلجرامية و جرمية غسيلا مه هي بذلك تنقسم إىل جرميتني و، اخلارج و �ريبها إىل

  .ئدات اإلجراميةالعا

  :إخفاء العائدات اإلجراميةجريمة  -1

، هذه م.م.م.ف.و.ق 43ملادة اكما جرمته    ف،.م.م.أ.إ 24املادة  جند أن هذا الفعل قد مت جترميه ضمن

كون أحد أركان قيامها هو يحقيقة جرائم الفساد اليت  نإال أاملواد و إن مل تورد لفظ املوظف العمومي يف نصها 

تسهيل ذلك فاء ما حتصل عليه من سلوكه اإلجرامي الفاسد أو مي تقتضي أن يقوم هذا األخري بإخاملوظف العمو 

أولئك املعنيني بنص املادة كونه هو أحد مرتكيب هذا  دالعمومي هو أح، لذلك املوظف أو موظفني آخرين ملوظف
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 ئم خاصة تلك اليت يتحصلالنوع من اجلرائم فضال عن موظفي القطاع اخلاص أو غريهم و إثر قيامه بأحد هذه اجلرا

اجلرمية على  و يقوم السلوك اإلجرامي يف هذه ،كلها أو جزءا منها  أموال فإنه يعمد إىل إخفائها سواء فيها على

  :1إحدى الصورتني اآلتيتني

و ختبئتها  أي العمل على عدم كشف العائدات املتأتية من جرائم الفساد ،إلخفاء الكلي أو اجلزئي للعائداتا - 

أو صرفها  شروعةمصادر مخبلطها مع أموال ذات كون يهذا قد  و ،إكتشافها و الوصول إليهامعها بطريقة يصعب 

  ...أو إستثمارها

و يف هذه احلالة  ته،رتكب جرمية الفساد على إخفاء عائدات جرميمل العمومي تسهيل اإلخفاء أي مساعدة املوظف - 

بإدخاهلا قد يكون موظف عام كالذي يشغل منصب مقتصد فإنه يساعد املختلس على إخفاء عائداته اإلجرامية 

  .املؤسسة ، أو قد يكون أي شخص من خارجضمن نفقات املؤسسة مثال

ميكن أن حتقق من خالل قيام املوظف العمومي سواء  -ذا السلوك اإلجرامي أي اإلخفاء أو تسهيل اإلخفاءه

         بنفسه أو مبساعدة موظف عمومي آخر بإخفاء عائدات جرميته سواء تلك اليت مت احلصول عليها بطريقة تقليدية

و بالتايل حمل  ،ئل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالتأو تلك املتحصل عليها بطريقة إلكرتونية، مستغال يف ذلك وسا

  .أو اإللكرتونية من إحدى جرائم الفساد التقليدية السلوك اإلجرامي هو عائدات إجرامية متحصل عليها

هذه اجلرمية جندها هي األخرى قد تأثرت بالتطور التكنولوجي حبيث جند أن اجلاين فيها يستغل تكنولوجيا 

 ما نشري إليه يف هذا املقام هو أن اجلاين قد ال ،لعائدات اإلجرامية أو يف إخفائهاتسهيل إخفاء ا املعلومات سواء يف

  .حيتاج إىل شخص آخر أو موظف آخر ليقوم �ذا الفعل أي فعل اإلخفاء بل يقوم به بنفسه

 كل... إىل ... و بغرامة من... إىل ..... يعاقب باحلبس من : "ن هذه اجلرمية هوأاملقرتح بش و النص

أخفى عمدا كال أو جزءا من العائدات اإلجرامية املتحصل عليها من إحدى اجلرائم املنصوص عليها  موظف عمومي

أو أي وسيلة   الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، مستغال يف ذلك و سهل إخفاءهايف هذا القانون أ

  ".كانت

  :جريمة غسيل األموال إلكترونيا -2

كل فعل يتمثل يف تقدمي " :بأ�اف . ع.ق 324املادة  هاعرفت إذغسيل األموال رمية جختتلف تعريفات 

أو جنحة  مساعدة بأية وسيلة كانت إلضفاء الشرعية الكاذبة على كل ما يتعلق مبصدر أموال أو دخل ملرتكب خيانة

أو إخفاء أو حتويل  ساعدة حلماية إيداع، و يشكل غسيل األموال أيضا كل مققت له رحبا مباشرا أو غري مباشرح

      ،يب األموالمن إطار �ر ضاجلرمية تندرج  ههذو  ،2"ر أو غري مباشر من جناية أو جنحةملال حتصل بشكل مباش

                                                           
 
1

  .الفساد و مكافحته املذكور سابقااملتعلق بالوقاية من  01- 06من القانون رقم  43املادة 
2
Article 324 du code pénale français de 1994. 
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      غالبا ما يرتكبها كبار املسؤولني يف الدولة إذ يقومون بتحويل األموال املتحصلة من جرائم الفساد اليت يرتكبو�ا  و

غري قانونية إلستثمارها على طرق بأسواق املال يف دول أجنبية  و وض و اإلعانات الدولية إىل مصارفمن القر  و

  1.يف شركات أجنبية أو شراء عقارات شكل ودائع يف بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة أو شراء أسهم

غري  السوداء يف كون مصدر األوىل موالاألو خيتلف غسيل األموال أو األموال القذرة كما يطلق عليها عن 

  .2تهرب من الضرائب على الدخللإال أنه يتم اإلحتفاظ �ا سرا لمشروع ، و مصدر الثانية مشروع

مكانا جد مناسب يف العامل اإلفرتاضي نتيجة لظهور البنوك اإللكرتونية اليت توفر  هذه اجلرمية وجدت هلا

الظروف لتناميها و تطورها، حيث تؤثر اخلدمات املصرفية اإللكرتونية على عمليات غسيل األموال من ناحية غياب 

رقمه ص يكفي أن يقوم بإدخال اإلتصال املباشر و املادي بني البنك و زبونه و حىت يلج هذا األخري إىل حسابه اخلا

   ، مما يعين أن العميل أو أي شخص آخر غري معروف لدى البنك ميكنه حتريك حسابهالسري يف موقع البنك املعين

أو عدة حسابات من أي مكان يف العامل؛ و من ناحية أخرى  ليس للسلطات القدرة على مراقبة اخلدمات املالية 

روب من ن لغاسلي األموال استخدام اإلنرتنت لتحويل األموال عرب العامل و اهلاملؤمنة عرب اإلنرتنت، حيث ميك

، و من نة لإلتصال تضمن عدم كشف هويا�م، خاصة مع اخرتاق أساليب حديثة آماخلضوع للتحقيقات الرمسية

ية أو ما دون أن يكون البنك وسيطا يف عملية الغسيل يتم استخدام اإلنرتنت كتقنية أيضا يف إنشاء شركات ومه

و مسيت هكذا أل�ا تزاول نشاطا حقيقيا إذ يتم هذا  باستخدام ذمتها املالية يف عقد " شركات الدمى"يسمى بـ 

الصفقات املشبوهة و إجراء التحويالت أو فتح حساب هلا لتلعب دورا مهما يف عمليات تبييض األموال أل�ا 

صرفيةو املالية حمليا و دوليا مما يساعد تدوير األموال القذرة  و حيق هلا القيام مبختلف العمليات امل صة قانوناخمر 

  .3إلكسا�ا الغطاء القانوين

و ملا كان من الضروري لرؤوس الفساد أن ختفي عائدات جرائمها كان من الضروري هلا أن تلجأ إىل تبييض 

ظل التطور تبييض األموال يف  ، كاناء شرعيهذه العائدات يف املالذات اليت تؤمن ذلك و إعادة تدويرها حتت غط

الوجه الذي بيناه  نولوجيا من مزايا هلؤالء علىا من ذي قبل نظرا ملا توفره التكنولوجي أكثر يسرا و أكثر أمانالتك

  .أعاله

إىل ... و بغرامة من... إىل ..... يعاقب باحلبس من :"أما النص القانوين املقرتح بشأن هذه اجلرمية فهو كالتايل

     أو إكتسا�ا أو حياز�ا  ن قام بتحويل أموال أو موارد أو ممتلكات غري مشروعة أو نقلها أو استخدامهاكل م... 

أو إحدى وسائل تقنية  ، و هذا باستعمال الشبكة املعلوماتيةاملشروع أو إخفائه مع العلم بذلكأو متويه مصدرها غري 
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  . 101: ، ص تغريد داود سليمان بن داود، املرجع السابق
2
  . 65: ، ص املرجع السابق، حممد شايب، نعيمة بارك 
  .07: ، املرجع السابق، صنوفل مسا يلي و آخرون 3
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أو نشر معلومات أو موقع  على تلك األموال أو إنشاء املعلومات أو أي وسيلة كانت، إلضفاء الصفة املشروعة

  ".من هذه األفعال أيالرتكاب 

  ذات الطابع اإللكتروني استغالل الوظيفة إساءة جريمة -ز

إحنراف و إساءة إستعمال : "تعرف هذه اجلرمية بأ�ا. م.م.م.ف.و.ق 33و املادة  ف.م.م.أ.إ 19املادة 

منصبه على حنو خيرق القوانني و التنظيمات بغرض حتقيق مزية غري  املوظف لصالحيات و سلطات وظيفته أو

أداء عمل يف إطار ممارسة : صور هي ثالثو تتحقق هذه اجلرمية يف  ،1"مستحقة له أو لشخص أو كيان آخر

          ى حنو خيرق القواننيإلمتناع عن عمل يف إطار ممارسة الوظيفة علا ،و التنظيمات الوظيفة على حنو خيرق القوانني

لى هذه الصور متعددة و نذكر و األمثلة ع ،ظف للسلطة التقديرية املمنوحة له، إساءة إستعمال املو و التنظيمات

، أو قبول سائق سيارة تعاقد مع اإلدارة لقاء تلقي مزيةاملرشحني لل حدأ كفةتقدمي موظف ملعلومات ترجح  : منها

  . 2األشخاص يف السيارة اإلدراية اليت يقودها نقل أشياء لبعض ريحكومية مبلغا من املال نظ

أما عن أمثلة هذه اجلرمية يف صور�ا اإللكرتونية فمنها استغالل موظف بوزارة العدل الكويتية لسلطته الوظيفية  

ة املختصة منحها لشخص آخر اتفق معه على ذلك  دون ترخيص من اجلهستخراج بيانات  شخص جمين عليه  و يف ا

 جرميةمن خالل هذا املثال يتضح لنا أن  ،3بالشخص ا�ين عليهأو موافقة ا�ين عليه، و كان  ذلك بقصد اإلضرار 

  .أن تتم إلكرتونيا و بكافة أركا�ا استغالل الوظيفة إساءة 

عدم "قصد به الذي ي إساءة إستغالل الوظيفةالفساد اإللكرتوين هذه يف  رميةو يتمثل السلوك اإلجرامي جل

                  بالقوانني ، حبيث ال يتقيد املوظف4"راض و احلدود اليت فرضت من أجلهاالتقيد يف إستعمال السلطة باألغ

  .و التنظيمات املعمول �ا

إما معلوماتية أو مادية لكن السمة اليت متيزها هي عدم املشروعية   منفعةعبارة عن : حمل السلوك اإلجراميأما 

 . و عدم االستحقاق

على حنو  أو االمتناع عنه من صميم الواجبات الوظيفية بأداء عمل موضوع السلوك اإلجرامييف حني يرتبط 

أو ألحد أفراد  حتقيق مصلحة شخصية للموظف إماالسلوك هذا الغرض من و يكون  ،خيرق القوانني و التنظيمات

  .كون شخص طبيعي أو معنوييقد الذي حتقيق مصلحة للغري  أو  ،أو قبيلته أو عشريته أو أصدقائه عائلته

                                                           
1
  . 214: ، ص السابقعبد العايل حاحة، املرجع  
2
  . 218- 217:  ص ، صاملرجعنفس  
3
  .345 :املضحكي،املرجع السابق، ص حنان رحيان 
4
  .214 :ص  ،عبد العايل حاحة، املرجع السابق 



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

417 

إىل ... و بغرامة من... إىل ..... يعاقب باحلبس من " :و النص القانوين املقرتح بشأن هذه اجلرمية فهو كالتايل

أساء استغالل وظائفه أو منصبه من أجل أداء عمل أو اإلمتناع عن عمل يف إطار ممارسة كل موظف عمومي ... 

، مستغال يف ذلك الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات رق القوانني و التنظيماتوظائفه على حنو خي

  ".و كيان آخرأو أي وسيلة كانت، و ذلك بغرض احلصول على منافع غري مستحقة لنفسه أو لشخص أ

  جرائم الفساد اإللكتروني ذات الطابع التقليدي  -ثانيا 

الطابع التقليدي هي جرائم ال تتأثر كثريا بالتطور التكنولوجي إال يف جوانب  جرائم فساد إلكرتوين ذات

العمومي املتصف  فحمدودة تكاد ال تربطها أية عالقة جبرمية الفساد كأن ميس التطور الوظيفة اليت يشغلها املوظ

و تتمثل هذه اجلرائم يف ... وك اإلجرامي،لبالفساد من حيث اخلدمات املقدمة أو من حيث وسيلة أداء حمل الس

  :اجلرائم التالية

  : 1الصفقات العموميةمبرر في مجال الجريمة اإلمتياز غير  -أ

و هي جرمية إستحدثها املشرع اجلزائري ، على أخرى دون وجه حق جهةيل ضتسمى أيضا باحملاباة اليت تعين تف

كان النص القدمي جيرم كل موظف عمومي يقوم   إذ 2011املعدلة ضمن تعديل  م.م.م.ف.و.ق 26ضمن نص املادة 

و التنظيمية اجلاري  ا خمالفا بذلك األحكام التشريعيةبإبرام عقد أو يؤثر أو يراجع عقدا أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق

وك حصر جمال السل 2011، مث يف تعديل و هنا جاء احلكم عاما ،إعطاء إمتيازات غري مربرة للغريض العمل �ا بغر 

عمومي املختص مبراجعة الوظف املالسلوك اإلجرامي من طرف ب، كما حصر القيام اإلجرامي يف خمالفة اإلجراءات

و يتحقق السلوك اإلجرامي مبنح إمتياز غري مربر ألحد املرشحني خمالفا بذلك  ،د و اإلتفاقية و الصفقة و امللحقالعقو 

و ما مييز هذه اجلرمية عن الرشوة هو أن املستفيد من اإلمتيازات ، ري الصفقات العموميةشالقواعد اليت حتكم إبرام و تأ

أما عن ، 2ستفيد من املزية غري املستحقةغري املربرة هو الغري و ليس اجلاين نفسه خبالف الرشوة أين يكون اجلاين هو امل

  :3مظاهر هذه اجلرمية فتتجلى من خالل

و اللجوء إىل ، ىل أسلوب جتزئة الصفقات العموميةاللجوء غري املربر للشراء بالفواتري أي اللجوء إ: قبل فتح العروض - 

، مبا يفرضه الصفقات العمومية يق قواعد تنظيمهذا األسلوب من طرف املصاحل املتعاقدة قد يهدف إىل تفادي تطب

من طرق إبرام خاصة و إجراءات معقدة و رقابة داخلية و خارجية خاصة و هنا تكون جتزئة الصفقة مظهرا من 

ملبلغ أو التاريخ أو أداء ، حيث قد يطال التزوير ازئة الصفقة مرتبطة بفواتري مزورةمظاهر الفساد، و غالبا ما تكون جت

، و هذا الفعل يعد من تقدمي عرضه وفقا ملا هو مطلوبت سرية قصد متكني أحد املسؤولني تسريب معلوما ،اخلدمة

  .ة بني متعاملي املصلحة املتعاقدةمببدأ املنافسة الشريف مببدأ املساواة بني املرتشحني و كذلك إخالال إخالال
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  . 101: ، ص تغريد دواد سليمان، املرجع السابق
2
  . 115 ،111-109:  ص ، صملرجع السابق، اعبد العايل حاحة 
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املرتشحني بعد فتح العروض بغية أهم مظاهر احملاباة يف هذه املرحلة هي التفاوض مع أحد : بعد فتح العروض - 

زيادة  أو قيام املصلحة املتعاقدة بتعديل موضوع الصفقة ،ل أن حيصل هذا املرشح على الصفقةتعديل العرض من أج

  .ن دون توافر الشروط املطلوبة فيهقيام املصلحة املتعاقدة مبنح الصفقة ألحد املتعاقدي ،األسعار بعد اإلعالن عنها

إبرام مالحق خمالفة للتشريع و التنظيم حتتوي على معلومات خمالفة ملا هو يف الواقع كإبرام : قةبعد ختصيص الصف - 

إبرام ملحق من أجل ختصيص أشغال  ،ملحق يتضمن إلتزامات ومهية �دف زيادة احلقوق املالية للمتعامل املتعاقد

  .  حق من أجل مترير عدة صفقات مشبوهةإبرام مل ،إىل إجراءات جديدة ءإضافية ملؤسسة يتم إختيارها دون اللجو 

هذه اجلرمية نالحظ أنه يطغى عليها الطابع التقليدي أكثر من الطابع اإللكرتوين رغم أن موضوع السلوك 

  .ف بالصفقات العمومية اإللكرتونيةاإلجرامي فيها قد يكون إلكرتونيا يف إطار ما يعر 

يح ، جرمية عدم التصر املصاحل ارضجرمية تع: جرائم أربعةو هي تنقسم إىل : جرائم التستر على الفساد -ب

  .دساف، عدم التبليغ عن جرائم الباملمتلكات أو التصريح الكاذب

  : جريمة عدم التبليغ عن تعارض المصالح -1

املوظف العمومي  فصاحإىل ضرورة إ ارةبل إكتفت باإلش ف.م.م.أ.إ 8/5املادة  هذا السلوك مل جترمه

 فصاحلكن املشرع اجلزائري قد جرم عدم اإل ،للسلطات املعنية عن تضارب مصاحله اخلاصة مع مهامه كموظف عام

        و يالحظ أنه مل جيرم حالة التعارض ،م.م.م.ف.و.ق 34 و 8عن حالة تعارض املصاحل املنصوص عليها يف املادة 

      الوضع الذي يكون فيه املوقع الوظيفي : "و يقصد بتضارب املصاحل ،و التبليغ عنها فصاحو إمنا جرم فقط عدم اإل

عرف ن عليه و، 1"حة خاصة على حساب املصلحة العامةأو املنصب العام مكانا لتغليب أو إحتمالية تغليب مصل

و يكون من شأن ذلك   العامةالوضع الذي تلتقي فيه املصاحل اخلاصة للموظف العام مع املصاحل بأنهتضارب املصاحل 

عدم إفصاح : ها بأ�افأما جرمية عدم التبليغ عن تعارض املصاحل فنعر  ،التأثري على سري و أداء عمله بشكل عادي

يفرضها املنصب  اخلاصة مع املصلحة العامة اليت هعن وجود حالة إلتقاء ملصاحل ختصةسلطات املاملوظف العام لل

و من أمثلة حاالت تعارض املصاحل نذكر على سبيل ، ري على أداء مهامه بشكل عادي، و من شأ�ا التأثالوظيفي

ألحد  ملكمؤسسة خاصة  على حالة موظف يعمل كمفتش عمومي أو مراقب توكل إليه مهمة الرقابة:  ما يلياملثال 

سلطة إختاذ  لكوظف ميم ،، أو توكل إليه مهمة التحقيق يف قضية أحد أطرافها له صلة قرابة أو صداقة معهأقربائه

  .ا فيهامخاصة ميلك أسه شركةالقرار يعمل مبؤسسة عمومية تريد التعاقد مع 

                                                           
1
  . 27: ، ص عبري مصلح، املرجع السابق 
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أشار إىل الفعل يف جمال الصفقات العمومية  2015صفقات لعام الو نشري إىل أن التعديل األخري لقانون 

زمت املوظف الذي يوجد يف هذه الوضعية لأ اليتمنه  90ضمن القسم الثامن املعنون مبكافحة الفساد يف املادة 

  .1ة و التنحي عن هذه املهمةميسلطته السل بإخبار

عدم اإلفصاح عن تعارض املصاحل هو  حيث إن  ما يالحظ على هذه اجلرمية أ�ا جوهرها ذو طابع تقليدي 

هذا بغض  ،من الفساد و مكافحتهفعل جمرم من بني األفعال ا�رمة ضمن النصوص القانونية التقليدية املتعلقة بالوقاية 

  .أم عن طريق السلطة السلمية ةالنظر عن الطريقة اليت تتم �ا عملية اإلفصاح سواء كانت بطريقة إلكرتوني

املوظف العمومي  م.م.م.ف.و.ق 05و 04 تنيألزمت املاد: جرائم اإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات -2

  :القصر، لكن غالبا ما يطال هذا الواجب حاالت من اإلخالل هيممتلكات أوالده  بالتصريح مبمتلكاته و

إجراء يقوم من خالله : به، و يقصد م.م.م.ف.و.ق 36جرمتها املادة : جريمة عدم التصريح بالممتلكات -

واجب املوظف العمومي حسب  فمن ،ا ميلكه و ما ميلكه أوالده القصر قبل توليه املنصبمباملوظف العام باإلدالء 

التصريح خالل فرتة حمددة قانونا بعد أن يتوىل منصبه و وفقا إلجراءات حمددة كذلك  م.م.م.ف.و.ق 04املادة 

على املوظف  تبعض التشريعات أوجب يف ذات السياق جند أنو ، قانونا بكل ممتلكاته و ممتلكات أوالده القصر

  . كات زوجتهالتصريح مبمتل زيادة على ذلك العمومي

قد يتم إلكرتونيا، لكن امتناع املوظف متلكات املالتصريح بو هو رمية جند أن حمل السلوك اإلجرامي يف هذه اجل

  .و مكافحته العمومي عن التصريح ميثل فعال جلرمية فساد تقليدية مت النص عليها يف قانون الوقاية من الفساد

كامل باملمتلكات  اجلرمية يندرج حتتها كذلك التصريح غري الهذه : جريمة التصريح الكاذب بالممتلكات -

يف هذه اجلرمية أيضا جند ، لإللتزامات القانونيةالعمدي  اخلرق، اإلدالء العمدي مبالحظات خاطئة أو التصريح اخلاطئ

كاذب ريح   املوظف العمومي بتص قد يتم إلكرتونيا، لكن قياممتلكات املالتصريح بأن حمل السلوك اإلجرامي و هو 

  .و هذا ميثل فعال جلرمية فساد تقليدية مت النص عليها يف قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهعما ميلكه 

 47جرمتها املادة ، لتسرت عن جرائم الفسادلهي صورة أخرى  :اإلبالغ عن جرائم الفسادعدم  -3

ن باإلبالغ عن جرائم الفساد اليت ميلكو ، حيث ألزمت املوظف العام إىل جانب أشخاص آخرين م.م.م.ف.و.ق

أ�ا قد أوردته ضمنيا يف فاملادة و إن مل تورد مصطلح املوظف العمومي صراحة إال  ،معلومات عنها يف الوقت املالئم

و نذكر على سبيل املثال هنا  املوظف العام الذي يشغل منصب مقتصد يف  ،"أو املؤقتة وظيفته الدائمة"عبارة 

        فإنه حبكم وظيفته قد يكتشف اإلختالسات اليت يتورط فيها املدير أو أحد املوظفني باملؤسسة مؤسسة عمومية

                                                           
1
  .املذكور سابقا  ات املرفق العاماملتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويض 16/09/2015املؤرخ يف  15قانون  90أنظر املادة  
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كافحة الفساد و إمنا مل األمم املتحدةة هذه اجلرمية مل تنص على جترميها إتفاقي، و لكن اليبلغ عنها أو املدير و حاشيته

  .08من املادة  04باإلشارة إليها يف الفقرة  إكتفت

نيا عرب قد يتم إلكرتو  اإلبالغ عن جرائم الفسادهذه اجلرمية هي األخرى حمل السلوك اإلجرامي فيها و هو 

ميثل فعال جلرمية فساد تقليدية مت  اإلبالغ، لكن امتناع و تقاعس املوظف العمومي عن موقع إلكرتوين خمصص لذلك

  .النص عليها يف قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

، فإنه قد جرم عن جرائم الفساد و التسرت عليها املشرع قد جرم عدم اإلبالغ نإن كا: الكيديجريمة البالغ  -جـ

و يهدف ، الوظيفة العموميةوظف العمومي و يستهدف تشويه مسعة امل الكيدي املتعمد الذيمن جانب آخر اإلبالغ 

و كرامة الوظيفة العمومية من  اليت متس بكرامتهمل هذه األفعال ل ذلك إىل محاية املوظفني من مثاملشرع من خال

: منها شخصيةراءه عدة أسباب غالبا و  تقف ناجم عن سوء نية و تدبري و ختطيط و الكيديو البالغ ، خالهلم

 تهذه اجلرمية ورد... احة به، الطمع يف املنصبالرغبة يف تشويه مسعة املوظف املبلغ عنه و اإلط ،الغرية، اإلنتقام

  .يتني الدوليتني املذكورتني سابقايف كل من اإلتفاق او باملقابل مل جند هلا أثر م، .م.م.ف.و.ق 46ادة بنص امل

قد يتم إلكرتونيا عرب  اإلبالغ عن جرائم الفسادهذه اجلرمية هي األخرى حمل السلوك اإلجرامي فيها و هو 

و إمنا  كاذب و ال أساس له من الصحة  ، و املوظف العمومي يقوم بذلك لكنه البالغرتوين خمصص لذلكموقع إلك

غرضه الكيد باملوظف املبلغ عنه و هذا الفعل ميثل فعال جلرمية فساد تقليدية مت النص عليها يف قانون الوقاية من 

  .الفساد و مكافحته

ائري و جرمها املشرع اجلز  ،ف.م.ع.إ 04و املادة  ف.م.م.أ.إ 20جرمتها املادة : جريمة اإلثراء غير المشروع -د

قصد جبرمية اإلثراء غري املشروع الزيادة املعتربة يف الذمة املالية ي فإنه، و حسب هذه املادة م.م.م.ف.و.ق 37يف املادة 

املصدر غري كما جرمت املادة فعل املسامهة يف التسرت على   ،تربير معقول نللموظف مقارنة مبداخيله املشروعة دو 

ل البحث  عهناك بعض التشريعات و من بينها املشرع املصري أضافت هلذا الف؛ لموظف العاملذمة املالية لاملشروع ل

 ،1ثرو�م أيضا تأخذ ذات حكم ثروة املوظف العام تكذلك يف مصدر ثروة الزوجة و األوالد القصر حيث إعترب 

 05جترميها من خالل املادة  يستشف إال أنه 37لكن املشرع اجلزائري مل يشر إىل هذه احلالة صراحة يف نص املادة 

  .2و أوالده القصر اليت تلزم املوظف بالتصريح مبمتلكاته هو م.م.م.ف.و.ق

، جرائم فساد تقليدية أم إلكرتونيةهذه اجلرمية جندها تقوم سواء كانت الزيادة املعتربة يف الذمة املالية ناجتة عن 

  .و مكافحته لوارد يف قانون الوقاية من الفسادفالزيادة هنا مهما كان مصدرها مشمولة بالنص القانوين ا
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  19: ، املرجع السابق، ص خالد شعراوي 
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  . 208: ، ص عبد العايل حاحة، املرجع السابق
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اليت أشارت إىل صورتني  م.م.م.ف.و.ق 38إستحدثها املشرع اجلزائري بنص املادة : جريمة تلقي الهدايا -ه

مستحقة يقدمها إستالم املوظف العام هدية أو أي مزية غري : �او يقصد  ،دايا و تقدمي اهلداياخمتلفتني مها تلقي اهل

،         ما أو معاملة ما هلا صلة مبهامه من شأن هذه اهلدية أو املزية التأثري يف سري إجراء صاحب مصلحة، وله شخص 

، إال أننا جند أن املشرع نص على هلا اإلستالم الفعلي يينصب جوهر السلوك اإلجرامي هنا على تلقي اهلدية أ و

  .اإلستالم الحقا و ليس فعليا القبول فقط الذي حيتمل 

   تلقي اهلدية: ها املادي املتكون من عنصرين مهاو هذه اجلرمية ختتلف عن جرمية الرشوة السلبية من حيث ركن

، و العنصر الثاين يتمثل يف تأثري فقط كما يف جرمية الرشوة السلبية قبوهلاستالم الفعلي هلا و ليس اإلأو املزية أي 

ام املوظف حيث مل يشرتط هنا املشرع أن يكون هناك مقابل هلذه مبهما هلا صلة  اهلدية على سري إجراء أو معاملة

  .هذا خالفا جلرمية الرشوة السلبيةو  لقي اهلدية مبقابل مصلحة يبتغيهااهلدية إذ مل يربط ت

نعتربها من اجلرائم التقليدية رغم أن فعل العرض أو الطلب و القبول قد يتم إلكرتونيا ألن  هذه اجلرميةكما أن 

إذ أن اهلدية بطبيعتها تفرض  رم يف هذه اجلرمية هو فعل التلقي الذي يتم يف الواقع املادي و ليس اإلفرتاضيالفعل ا�

  .ذلك

                تتنتشر يف جمال املقاوال و هي ،م.م.م.ف.و.ق 35 نصت عليها املادة :أخذ فوائد بصفة غير قانونية - و

 حيث إن تعد هذه اجلرمية من جرائم املتاجرة بالوظيفة و هي تتفق مع جرمية الرشوة من ، و الصفقات العمومية

و املوظف يف هذه اجلرمية جيمع بني صفتني متعارضتني مها  ،لى فوائد غري مشروعة بسبب وظيفتهاملوظف حيصل ع

يشرتط املوظف أن  هكما أن،  1رميالتج مناطو هذا هو ) املستفيد(ع اإلدارة مصفة ممثل اإلدارة و صفة ممثل املتعاقد 

بالتصفية  ا، أو مكلفالصفقات أو املقاوالت، أو آمرا بالصرف ،على العقود ايكون خمتصا حبيث يكون مديرا أو مشرف

       ذ األخ: جرامي يتحقق من خالل صورتني مهاكما أن السلوك اإل  ،35حسب ما جاء يف نص املادة ) مصفي(

  إنشاء جسرح من عملية باملهندس الذي يرت ": ألمثلة الشائعة هلذه اجلرمية جندو من ا، روعةو التلقي للفائدة غري املش

  .2"مرفق الذي يعمل بهللح من عملية توريد األغذية الالزمة بمدير اإلقامة اجلامعية الذي يرت ، أو تعبيد طريق

ال اإلفرتاضي باستثناء إذا تعلق مببالغ  فعل األخذ و التلقي للفائدة غري املشروعة غالبا ما يتم يف الواقع املادي

  .مالية يتم حتويلها حلساب اجلاين فإنه ميكن أن تتم هذه العملية بطريقة إلكرتونية

  : جريمة اإلعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم -ز

إتفاقية اإلحتاد اإلفريقي لكن اإلتفاقية العربية قد أدرجتها ضمن جرائم  إتفاقية األمم املتحدة ومل جترمها 

 31ي املادة ه، و قد خصص هلا املشرع اجلزائري مادة مستقلة عن جرمية الغدر و باألموال العامة اإلضرار

،        إقتصاد الدولةا و ذلك خلطور�ا البالغة على هزها عنيثر متيآلكنه  ،رغم أ�ا مكملة جلرمية الغدر م.م.م.ف.و.ق

                                                           
1
  . 119: ، ص السابق املرجع عبد العايل حاحة،  
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التنازل غري القانوين عن كل أو جزء من : قانوين يف الضريبة و الرسم بأ�او تعرف جرمية اإلعفاء و التخفيض غري ال

لغ و ذلك عن طريق املبالغ املستحقة للدولة من طرف املوظف العام املختص بالتحصيل لصاحل املكلف بأداء هذه املبا

  .املنح أو األمر

أو التخفيض غري  رمية صنفناها ضمن جرائم الفساد اإللكرتوين ذات الطابع التقليدي كون فعل اإلعفاءهذه اجل

         اإلعفاءالقانوين ال يرتبط بالعامل اإلفرتاضي بل يرتبط بفعل املوظف يف حد ذاته و ليس الوسيلة املستخدمة يف 

قائمة قائمة املعفيني من الضريبة أو الرسم أو ضمن ألن إدراج الشخص املستفيد ضمن  و التخفيض غري القانوين

ملستفيدين من التخفيض يف الضريبة أو الرسم سواء كانت هاتني القائمتني تعدان بطريقة تقليدية أو إلكرتونية يعترب ا

  .، فالعربة هنا بفعل اإلدراج ال بوسيلتهيف نصوص قانون الفساد التقليدية فعال جمرما

  : مجاني لمحاصيل مؤسسات الدولةجريمة التسليم ال -حـ

 م .م.م.ف.و.ق 31أدرجها ضمن املادة  اجلزائري املشرعمل جند هلا أثرا يف اإلتفاقيات الثالث لكن  هذه اجلرمية

إىل جانب جرمية اإلعفاء و التخفيض غري القانوين الضريبة و الرسم و ذلك مرده إىل إشرتاكهما يف اهلدف من 

 معظم األركان غري أن حمل جرمية التسليم ا�اين يفهو محاية املوارد املالية للدولة إضافة إىل إشرتاكهما  وجترميهما 

   ة للبيع كخدمات الكهرباءقابلالدولة من سلعو خدمات  اتت مؤسسحملاصيل مؤسسات الدولة تنصب على خمرجا

أن  إضافة إىل ،أن يكون املوظف العمومي خمتصاط كما أنه ال يشرت  ،او ليس مدخال�.. املياه، خدمات و الغاز

منحها مقابل  أو التسليم ا�اين حملاصيل مؤسسات الدولة الذي يعين التنازل عن مثنها: السلوك اإلجرامي يتمثل يف

  .1مبلغ رمزي

قيام موظف عمومي دون ترخيص قانوين : و عليه فإن جرمية التسليم ا�اين حملاصيل مؤسسات الدولية هي

  .أمر بذلك لصاحل شخص مايلتنازل على مثن منتجات عمومية للبيع أو منحها مقابل مبلغ رمزي أو با

هذه اجلرمية هي األخرى صنفناها ضمن جرائم الفساد اإللكرتوين ذات الطابع التقليدي لذات السبب الوارد 

  .جرمية اإلعفاء و التخفيض غري القانوين يف الضريبة و الرسمبصدد 

  :الفساد اإللكترونيجرائم الشروع و المساهمة الجنائية في  -ثالثا

  الفساد اإللكترونيجرائم المساهمة الجنائية في  -أ

أن يكون لعدة أشخاص باإلضافة إىل الفاعل األصلي دور  "تعين  الفساد اإللكرتويناملسامهة اجلنائية يف جرائم 

  . 2"هلم صلة ببعضهم فيها، قد يكون هؤالء قد تعارفوا عرب الشبكة أو

                                                           
1
  . 136: ، ص قعبد العايل حاحة، املرجع الساب 
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  :1و ملساءلة املسامهني يف اجلرمية املعلوماتية جيب توافر ثالثة شروط هي

  ،أن يكون الفعل معاقب عليه قانونا - 

  ،أن تتجه إرادة الشريك لإلشرتاك يف هذا الفعل و إرادة نتيجته - 

  .أن يقع الفعل بإحدى الطرق احملددة قانونا - 

، فيكفي أن يكون الفعل بوصف الفعل و ليس مبسؤولية الفعلالعربة يف مساءلة املساهم أو الشريك يف اجلرمية 

املشرتك فيه معاقبا عليه قانونا و لو كان الفاعل األصلي غري معاقب عن فعله كما يف حالة عدم التمييز على سبيل 

          كما ال يشرتط أن يكون الفاعل األصلي معلوما ...ة أو حتقق سببا من أسباب اإلباحةاملثال أو ناقص األهلي

  .2أو حيا

  :3فهي تتمثل يف وسائل حتقق املسامهة اجلنائيةأما 

فنشاط ، "خلق فكرة اجلرمية و خلق التصميم عليها يف نفس اجلاين بأي وسيلة كانت"الذي يقصد به : التحريض- 

و اختاذ احملرَّض  العالقة السببية بني تدخل احملرضاحملرض ذو طبيعة معنوية و يكون مباشرا، كما جيب أن تتحقق 

 .و إذا مل يقع الفعل ا�رم فال اشرتاك ،إرادته املنفردة بناء على هذا التحريضلقراره ب

 .اط ذو طبيعة معنويةو هو نش ،هو احتاد إرادتني أو  أكثر على ارتكاب جرمية: اإلتفاق - 

مادية  و املساعدة قد تكون. هي تقدمي العون بأي وسيلة كانت إىل الفاعل عندما تقع اجلرمية بناء عليه: املساعدة- 

كما أ�ا قد تتم يف األعمال ا�هزة الرتكاب اجلرمية أو األعمال املسهلة الرتكا�ا أو يف األعمال املتممة   ،أو معنوية

 .لذلك

           ...إىل ..... يعاقب باحلبس من : " بشأن املسامهة اجلنائية يف جرائم الفساد يكون كالتايل 4املقرتحو النص 

كل من حرض موظفا عموميا أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي جرمية من ...  إىل ... و بغرامة من

  ".التحريض أو املساعدة  أو اإلتفاقى هذا اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إذا وقعت اجلرمية بناء عل

  :في جرائم الفساد اإللكترونيالشروع -ب

يف جرائم الفساد خيتلف الشروع  و ،يتمثل الشروع يف خمتلف األعمال املمهدة الرتكاب السلوك اإلجرامي

 التقليدي من حيث صور السلوك املكون لفعل الشروع اليت جندها تتمثل يف جرائم الفسادعن الشروع  اإللكرتوين

  :5يف الصور التالية جرائم الفساد اإللكرتوين بالنسبة

                                                           
1
  .341 :ص حنان رحيان املضحكي، املرجع السابق، 
2
  .342 :ص املرجع، نفس 
3
  .344 -  343 :ص ، صاملرجعنفس  
4
  .من نظام مكافحة اجلرمية املعلوماتية السعودي 09املادة  النص على نص ااعتمدنا يف صياغة هذ 
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  :الذي يكون إما: خلق برنامج جديد -1

نذكر يف هذا املقام مثاال  و ،املوصوف بالفسادبرناجما ومهيا أي برناجما كامال و خمصصا فقط الرتكاب الفعل  -

مشفر بشفرة خاصة به و هذا  ألمريكية بلوس أجنلس خبلق برنامجتوضيحيا يتعلق بقيام إحدى الشركات ا

 .من أجل إعداد وثائق تأمني ملؤمنني ومهيني حبيث ال يظهر عند طباعة هذه الوثائق إال الوثائق السليمة

يف برنامج احلاسب اآليل حىت بإدخال فجوات ) املربمج غالبا(حيث يقوم اجلاين : إعداد برنامج ناقص فنيا -

 .يتمكن من تنفيذ التعديالت الضرورية بإدخال كودات إضافية أو إحداث خمارج وسيطة

أو ملف  و هي برامج تستهدف معرفة الرمز السري لكل برنامج: رامج مخصصة لكسر الشفرة السريةإعداد ب -2

  .وز الداخلية أو الشفرة للمواقعمشفر أو غري خمصص للعامة أو طرق توضح كيفية الدخول بكسر الرم

يف األخري نشري إىل أنه جيب أن يتم تكييف جرائم الفساد اإللكرتوين و منحها وصفا جنائيا نظرا ملا تتميز به 

و إن مت تكييفها على أ�ا جنح  ،حىت خطورة جرائم الفساد التقليديمن خطورة بالغة جتاوزت يف شد�ا و آثارها 

 10أشهر كحد أدىن و  06فإنه جيب أن تشدد العقوبة أكثر من نظري�ا التقليدية اليت رصدت هلا عقوبات احلبس لـ 

أما يف حال الظروف  ،سنة 20إىل  10ة لتصبح من شددسنوات كحد أقصى اليت تشدد يف حال توفر الظروف امل

         كحد أقصى، جد  20.000.000إىل  كحد أدىن د ج 50.000 رامة مالية منو بغ ،املخففة فتخفف إىل النصف

مرات احلد  05و هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما عقوبة الشخص املعنوي فهي تتعلق بالغرامة املالية اليت تساوي 

  .1للشخص الطبيعي األقصى للغرامة املقررة

  المخالفات التأديبية اإللكترونية :الفرع الثاني

نحرفة املؤدية إىل جرائم الفساد فهي تعكس املات يسلوكلتعترب املخالفات التأديبية أعماال متهيدية خطرية ل

ها باجلنحة و هي و إن مل ترقى إىل درجة وصف الذهنية السلبية للموظف الذي يرتكبها و شخصيته الفاسدة اجلشعة

أن : بات رادعة و ذلك لعدة أسباب منهامكافحتها بكل الوسائل و جيب أن تقرر هلا عقو  أو اجلناية إال أنه جيب

و درجات  بتاملوظف الذي يرتكب مثل هذه املخالفات أو األخطاء ال يبقى يف رتبته احلالية بل قد يرقى إىل مرا

وظف املرتكب هلا يتعود امل جيعلأن التغاضي على مثل هذه األخطاء ، أعلى أين توضع حتت يده صالحيات واسعة

  .يصبح أكثر إحرتافية يف إرتكا�ا على إرتكا�ا و يشجعه ذلك مستقبال على إرتكاب جرائم الفساد و

      اإلخالل بالواجبات " :إذ جند من بينها ما يعرفها بأ�اتنوعت التعريفات املتعلقة باملخالفات التأديبية و قد 

أ  .ق 160املادة  حسب رف األخطاء املهنيةتعكما   ،2"و اللوائحيف القوانني ظورات املنصوص عليها أو خمالفة احمل

اإلنضباط و كل خطأ أو خمالفة من طرف املوظف أثناء بكل ختل عن الواجبات املهنية أو مساس : "ابأ� ع.و .ع.

                                                           
1
  .املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته املذكور سابقا 01- 06من القانون  49و  48ملزيد من التفصيل أنظر املادة  
2
  . 234: ، ص 2007عات اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، ، دار املطبو ، النظام القانوين للموظف العامسعد نواف العنزي 
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و يصدر ممن تتوفر ، مقتضيا�اأو  الف واجبات الوظيفةفعل أو إمتناع إرادي خي: " أو هي، "مبناسبة تأدية مهامهأو 

كل األفعال أو حاالت اإلمهال اليت تشكل إنتهاكات لإللزامات اليت "  :و تعرف أيضا بأ�ا ،1"فيه صفة املوظف

هذه املخالفات هي األخرى تأثرت بالتطور التكنولوجي احلاصل يف ميدان  ، 2)"املؤداة(ضها الوظائف املمارسة ر تف

اإللكرتونية الذي نتعرف عليه يف هذا الفرع فماذا عن  املخالفات التأديبيةالوظيفة العمومية مما نتج عنه ظهور مفهوم 

  ؟هذا املفهوم

 المخالفات التأديبية اإللكترونية اهيةم -أوال

، و قد عرفتها ام التكنولوجيا يف العمل احلكومياإللكرتونية إحدى مفرزات استخداملخالفات التأديبية تعد 

كل سلوك غري مشروع أو مناف لألخالق أو غري مسموح به : "املنظمة األوروبية للتعاون و التنمية اإلقتصادية بأ�ا

، تعمد أيا كانت صلته باملعلوماتيةكل فعل إجرامي أو م: "بأ�ا، كما عرفت "يرتبط باملعاجلة اآللية للبيانات أو نقلها

  .3"ينشأ عنه خسارة تلحق ا�ين عليه،  أو كسبا حيققه الفاعل

  :4خلصائص أمهها ما يليابالعديد من  املخالفات التأديبيةا النوع من يتصف هذ

   ،يف حلظات معدودة تتم فهي ال تتطلب وقتا طويال الرتكا�ا بل: سرعة ارتكا�ا و تنفيذها - 

كان مبقر فهي ال تتقيد مبكان معني لتنفيذها، حبيث يستطيع املوظف ارتكا�ا سواء  : إمكانية ارتكا�ا عن بعد - 

  عمله أو يف أي مكان آخر،

، كما أ�ا تتطلب وسائل إثبات غري تلك املألوفة يف إثبات  ترتك آثارا مادية عند ارتكا�افهي ال: صعوبة إثبا�ا - 

  .جلرائم التقليديةا

  :اإللكرتونية فنذكر منها ما يأيتاملخالفات التأديبية أما فيما يتعلق بشروط 

       ال جيب أن جيرم القانون جمرد اإلطالع على املعلومات و البيانات  اخلاصة بل جيب أن يعاقب كل من جيري - 

نأخذ كل اإلحتياطات الكافية و ا�دية لضمان أو يطلب إجراء معاجلة آلية للمعلومات اإلمسية أو اخلاصة دون أن 

  .5أمن هذه املعلومات و ملنع تشويهها أو إتالفها أو الوصول إليها من شخص غري مصرح له ذلك

كما جيب النص على معاقبة  أي جهة أو أي شخص يقوم بإفشاء أي معلومات يتضمنها نظام معلومايت بأي - 

يكن بناء على طلب كتيب مبوافقة املعين باملعلومات باستثناء حالة  نت ألي شخص أو جهة أخرى ما ملكاوسيلة  

  .6املصلحة العامة أو بناء على أمر احملكمة

                                                           
1
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  أنواع المخالفات التأديبية اإللكترونية -ثانيا

نه منيز يف املخالفات التأديبية اإللكرتونية بني نوعني أوهلما عهدناه يف ظل النظام التقليدية للوظيفة العمومية لك

       ،مستحدثة طرحها التطور التكنولوجي، أما النوع الثاين فهو عبارة عن خمالفات تأديبية تأثر بالتطور التكنولوجي

  .أكثر يف العناصر التالية املخالفاتو سوف نتعرف على هذه 

  ذات الطابع التقليديالمخالفات التأديبية اإللكترونية  -أ

جند املشرع اجلزائري الذي نشري إىل أن  ذات الطابع التقليدي التأديبية اإللكرتونيةاملخالفات قبل اإلشارة إىل 

ة سامو ذلك على أساس ج ع.و .ع.أ  .و ما بعدها ق 177أصناف يف املادة  04قسم األخطاء التأديبية إىل 

  : اخلطأ و هي كالتايل

و هذه األخطاء عادة ما  ،ن للمصاحلاحلسكل إخالل باإلنضباط العام ميس بالسري "هي: أخطاء الدرجة األوىل - 

      تراخي املوظف العام عن القيام بالواجبات املوكولة إليه حبكم وظيفته : "ق باإلمهال الوظيفي الذي يقصد بهتتعل

  : ذا النوع من األخطاء املهنية جندو من األمثلة الشائعة هل ،1"بالقدر الواجب من احليطة و احلذرو 

   فية الرتاخي عادة غياب احملفزات الوظي  و ما يؤدي إىل هذا ،الوظيفية  الواجبات أداء  الرتاخي أو التقاعس عن - 

   و املوظفني  يف توقيع العقوبات بني املوظفني ا�دين  ، املساواةغياب الضمري املهين ،كاملنح و حوافز األداء احلسن

   باملوظف  ل العمل املناطتأخري و تأجي تهو من أمثل ،العملي اليومي عنا األسباب نعيشها يف واق  و هذه ،املرتاخني

  .، تكليف موظف آخر زميل له بأدائه أي عدم مباشرة أعمال وظيفته بنفسهدون مربر

   التأخر يف: جندو من أمثلة ذلك  ،عدم اإلنضباط فيها ،واعيد العملمبلتزام اإليقصد به عدم : التسيب الوظيفي - 

  ون إذن اخلروج من العمل د الرمسي احملدد،  الوقت نتهاء ااخلروج من العمل باكرا أو قبل  ،اإللتحاق مبكان العمل 

  مصاحل   الصحف أو إستقبال الزوار أو اإلنتقال بني الوقت إما بقراءة  إضاعة ، سبب  لكن دون  مسبق أو بإذن

   ..خفيفة  املكاتب وقت العمل لتناول وجبات  احلديث أو غلق  لتبادل أطرافتها يف ساح  أو التجمع  املؤسسة

   ... ، مؤسساتنا العمومية و بشكل يوميو هي تصرفات عهدناها يف

       من املستخدمني كل مساس سهوا أو إمهاال بأ"ع .و.ع.أ.ق 179هي حسب املادة  :أخطاء الدرجة الثانية - 

فهنا  ،" 181 و 180، و كل إخالل بالواجبات القانونية األساسية غري املنصوص عليها يف املادة أو أمالك الدولة/و

  .رجة الثانية و تركها على إطالقهامل حيصر املشرع اجلزائري األخطاء اليت تعترب من الد

القانوين يف الوثائق غري التحويل : ع األفعال التالية.و.ع.أ.ق 180و تشمل حسب املادة : أخطاء الدرجة الثالثة - 

        ، و يستثىن من ذلك املعلومات املتعلقة بالسرقةاملهين شاء املعلومات السرية و عدم احملافظة على السرفإ؛ التالية

                                                           
1
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 إخفاء معلومات ذات طابع مهين من  ،عدم اإللتزام بطاعة الرؤساء ،1ات املنحرفةيو اإلختالسات و خمتلف السلوك

إستعمال جتهيزات أو أمالك اإلدارة ألغراض شخصية أو أغراض خارجة عن  ،أدية مهامهواجبه تقدميها خالل ت

  .عمال سيارة املؤسسة ألغراض شخصيةكإست املصلحة 

  : ع يف.و.ع.أ.ق 181و هي تتمثل حسب املادة : أخطاء الدرجة الرابعة - 

    رىو ن ،طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة يف إطار ممارسة وظيفته  إمتيازات يقدمها شخص  من اإلستفادة  - 

  ،و املايل أن هذا اخلطأ له عالقة جبرائم تلقي اهلدايا و الرشوة و غريها من صور الفساد اإلداريب

  ،ال عنف على أي شخص يف مكان العملإرتكاب أعم - 

   اإلخالل بتجهيزات و أمالك املؤسسة أو اإلدارة العمومية من شأ�ا   مادية جسيمة أضرار   يف  عمدا التسبب - 

   األجهزة املوضوعة حتت يده إنتقاما من قرارات عطب بأحد   على إحداث كالعمل  للمصلحة   احلسن  بالسري 

   مدى صالحية اجلهاز الذي أو إلختاذه كذريعة لعدم تأدية مهامه خاصة إذا كان عمله يتوقف على إختذت ضده 

  ،مت عطبه 

  ،اإلساءة إىل السري احلسن للمصلحةإتالف وثائق إدراية قصد  - 

   تغيري "بالتزوير   و يقصد، ةالرتقي التوظيف أو بللموظف  تسمح  كل وثيقة    أو املؤهالت أو الشهادات   تزوير- 

  . 2"عب �ا بإعطاء أمر ملن ال يستحقهو التال احلقائق

  :و نشاط مربح آخر بإستثناء ما يلياجلمع بني الوظيفة  - 

الفنية   ،ممارسة األنشطة الفكرية: ثلة يفو املتم ع.و.ع.أ.ق 44و  43احلاالت املنصوص عليها يف املادة  -

لوظيفة اليت ميارسها مبناسبة نشر هذه األعمال إال او  تهعدم ذكر إسم املؤلف و رتب شريطةو العلمية  األدبية

القيام مبهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي يف ، السلطة اليت هلا صالحية التعيني موافقةبعد 

 ،3ساعات يف األسبوع شريطة احلصول على رخصة مكتوبة من اجلهة  اإلدراية املختصة 06حدود 

سبة للموظفني صصهم كما هو احلال بالنختميكن لبعض املوظفني ممارسة نشاط مربح يف إطار خاص يوافق  -

 ،4كذا أسالك املمارسني الطبيني املتخصصني الباحثني و املنتمني ألسالك أساتذة التعليم العايل و

ممارسة أعمال اخلربة و اإلستشارة يف حدود ال تضر بالوظيفة األساسية املسندة للموظف و ال تتضمن أجرا  -

  ،5أضعاف األجر األساسي الذي يتقاضاه شهريا 03سنويا يتجاوز 
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املخالفات التأديبية التقليدية، أما من ناحية املخالفات التأديبية  هذا من ناحية ما ورد بصدد تصنيف

عهدناها يف ظل النظام التقليدي و املنصوص عليها يف قوانني الوظيفة التقليدية، لكنها اإللكرتونية فهي خمالفات 

فيها و هو الطابع اإللكرتوين الذي منحها خصائص  تتخذ طابعا آخر باستغالل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

و فيما يلي تفصيل لبعض من هذه املخالفات   ،و ميزات أخرى تفرقها عن تلك املألوفة  يف ظل النظام التقليدي

  .على سبيل املثال ال احلصر

  :إفشاء األسرار المعلوماتية -1

، فتكون الغاية من السرقة احلصول على األسرارسرقة معلومات بقصد إفشاء قد تكون هذه اجلرمية نتيجة ل

و قد تكون  هذه املعلومات ملن يهمه األمر، ، و قد يكون الدافع بيعات للتشهري بشخص أو جبماعة معينةمعلوم

ئمني باملعاجلة اآللية للبيانات، أو قد تكون حتت حتت تأثري الرشوة كما لو وقعت من موظف احلاسب اآليل أو القا

أو  يطلب من  ، و ال يفشى السر املؤمتن عليها�ا أيضا لإلبتزاز بطلب األموالقد يستخدمها أصح ، والتهديد

  .1صاحب السر القيام بعمل أو اإلمتناع عن القيام بعمل

كل شخص مكلف بتخزين معلومات   1994من قانون العقوبات الفرنسي لعام  266/22و قد عاقبت املادة 

  .و التقصري ، كما عاقبت على اإلفشاء الناتج عن اإلمهالبإفشائها عمدا  ة و تصنيفها و قامسرية أو خاص

 التي يرتكبها الموظف العام )اإلسمية(الشخصية البيانات بالمتعلقة مخالفات التأديبية ال -2

بدءا من مرحلة  )اإلمسية(الشخصية  البياناتبهذه اجلرائم تشمل كل سلوك إجرامي يرتكبه املوظف ميس 

  :مجعها إىل غاية معاجتها آليا، و بالتايل تشمل عدة جرائم أمهها ما يلي

  :2الشخصية بيانات ل غير المشروع لليالتسج -

الشخصية ورد النص على جترميها يف قانون العقوبات الفرنسي لعام  ة التسجيل غري املشروع للبياناتجرمي

، حيث متثلت صور السلوك اإلجرامي املكون هلا و الذي عدد 226/19إىل  226/17و بالتحديد يف املواد 1992

  :هذه الصور يف اآليت

  ،مجع البيانات  دون سبب مشروع أو بوسيلة غري مشروعة حيث مينع مجعها عن طريق الغش أو دون موافقة املعين - 

، الدينية، اإلجتاهات السياسيةات اخلاصة باملعتقد تضي طبيعتها عدم مجعها كالبياناتشخصية تقمجع بيانات  - 

مصلحة عامة   و يستثىن من ذلك البيانات  اخلاصة اليت جتمع من أجل حتقيق... نتماءات النقابية الفلسفية أو اإل

  ،، أو البيانات  املتعلقة بأحكام قضائية أو إجراءات أمنكالتخطيط أو التنمية

                                                           
1
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         موافقة صرحية منه عندما يتطلب القانون ذلك، بالرغم من اعرتاض صاحب الشأن أو دونتسجيل البيانات  - 

  .أي تسجيل هلذه البيانات  دون إذن قضائي لو كذلك ميتد هذا النشاط ليشم

 البيانات تكون أن املذكورة أعالهو يشرتط لقيام هذه اجلرمية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي و حتديدا يف املواد 

  1.ال تكون هناك جرمية احلقوق �ذه املساس انتفاء عند و العامة، احلريات و احلقوق متس اليت تلك من االمسية

  :2الشخصية دون ترخيصبيانات لل اإللكترونيةالمعالجة  -

و يتحقق ، 1992من قانون العقوبات الفرنسي لعام  226/16هذه النوع من اإلجرام نصت عليه املادة 

  : منها صورالسلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية من خالل عدة 

، أو كل عملية من أو تصنيفها، مث حفظها أو حموها أو تسجيلها أو حتليلها أو تعديلها بياناتلل اإللكرتونيةاملعاجلة  -

و يكون الفعل قد مت ، بقصد الربط بينها للحصول على معلومات شخصيةالبيانات ذات الطبيعة حتمل معاجلة هلذه 

  .املعاجلة بإمهال من الفاعل كانتو لو  

أو اإلتالف  أمنها من التشويهلضمان الشخصية دون أخذ اإلحتياطات الالزمة  بياناتلل اإللكرتونيةإجراء املعاجلة  -

  .أو الوصول إليها من شخص غري مصرح له بذلك

للمعلوماتية  اللجنة الوطنية(كى ترخيص من اهليئة املكلفة بذلة األولية كاحلصول علقانونيعدم مراعاة اإلجراءات ال -

  .قانون، كما يشمل أيضا عدم مراعاة أي إجراء آخر يتطلبه الأو إخطارها) و احلريات يف فرنسا

  3الشخصية بيانات الحفظ غير المشروع لل -

ملدة تزيد عن املدة اليت مت طبيها  الشخصيةحبفظ البيانات   الشخصية بيانات جرمية احلفظ غري املشروع للتتحقق 

 1992الفرنسي لعام اجلرائم نص عليه قانون العقوبات  و هذا النوع من ،مسبقا أو املدة اليت تضمنها اإلخطار املسبق

  . 226/20يف املادة 

  :4الشخصيةبيانات  لل اإللكترونيةعن الغرض من المعالجة اإلنحراف  -

مبجرد اإلحنراف عن الغرض  الشخصية بياناتلل اإللكرتونيةعن الغرض من املعاجلة اإلحنراف جرمية تتحقق 

 ، اهليئة املكلفة قانونا مبنح الرتخيص ىلبيانات و الذي مت حتديده يف الطلب املقدم إلل اإللكرتونيةاملعاجلة املتوخى من 

روته أو ملعرفة مركزه املايل أو يف  الكشف عن مصادر ثيفاخلاصة لشخص ما مثاهلا استغالل اجلاين البيانات و 

  . اإلستدالل عليه خلدمة مصلحة الضرائب
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 يتم بطريقة مشروعة أي بإذن من اجلهة املخولة قانونا اجلرمية أن احلصول على البيانات و يفرتض يف هذه

  .حنرف عن الغرض املقصود من مجعهاابذلك، و لكن اجلاين 

  :1الشخصية بيانات اإلفشاء غير المشروع لل -

  :بتوافر عنصرين مها الشخصية بيانات اإلفشاء غري املشروع لليتحقق السلوك اإلجرامي جلرمية 

  ،ا أو نقلها أو عالجها حتت أي شكلسواء لتصنيفه الشخصيةحيازة البيانات   - 

  .ري غري املصرح له باإلطالع عليهاإفشاؤها للغ - 

  :اجلرمية توافر ثالثة شروط هيو بالتايل يتطلب حتقق الركن املادي هلذه 

  ،دون رضا ا�ين عليه صاحب العالقة الشخصيةإفشاء البيانات   - 

  ،إفشاؤها لشخص ال حيق له اإلطالع عليها - 

  .إحلاق ضرر با�ين عليه جراء إفشاء البيانات  املتعلقة  به و اليت قد تكون صحيحة أو غري صحيحة - 

  :و فضال عما سبق  تتميز هذه اجلرمية عن جرمية إفشاء األسرار من حيث ما يلي 

  ،تشمل جرمية إفشاء األسرار الشخصية بيانات جرمية اإلفشاء غري املشروع لل أن - 

جرمية ين أو اعتباره، خبالف اأن جرمية إفشاء األسرار ال يتطلب وقوعها حدوث اعتداء على احلياة اخلاصة للج - 

  ،الشخصية بيانات ء غري املشروع للاإلفشا

  الشخصيةبيانات جرمية اإلفشاء غري املشروع لل فشاء للمصلحة العامة إال أنه يفأنه يف جرمية إفشاء األسرار جيوز اإل - 

  ،ليس هناك أي استثناء

اليت قد  الشخصية بيانات جرمية اإلفشاء غري املشروع للجرمية إفشاء األسرار هي جرمية عمدية  و هذا خبالف  - 

  ،تكون عمدية أو غري عمدية

اليت  الشخصية بيانات جرمية اإلفشاء غري املشروع لل، خبالف فشاء األسرار تشمل فقط البيانات السريةأن جرمية إ - 

  ،تشمل البيانات  السرية و غري السرية

  :المعلوماتيبتزاز اإل -3

ني الذين هم حباجة إليه اطنملو ارته أو ايعملون حتت إدإستغالل املوظف للموظفني الذين "بتزاز اإليقصد ب

أو النفسي  اء اجلسديذلتهديد بإستخدام اإليالقضاء مصاحله اخلاصة و خدمة أغراضه و قضاء حاجاته حتت طائلة 

                                                           
1
  .103 :صحممد أمني الشوابكة، املرجع السابق،  
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لة هذا الفعل نصنفه من أخطاء الدرجة الرابعة كون املوظف يف هذه احلا، 1"و اإلضرار بالسمعة و املكانة اإلجتماعية 

  .يستفيد من امتيازات املنصب لتحقيق أغراض شخصية

حبيث تستخدم هذه التقنيات إما يف مرحلة  ،يتم عرب الوسائل التقنية احلديثةكما أن هذا الفعل ميكن أن 

  .منظومة معلوماتية لتستعمل يف عملية اإلبتزاز، و إما يف مرحلة تنفيذ اإلبتزاز احلصول على املعلومات املخزنة يف

  المخالفات التأديبية اإللكترونية المستحدثة -ب

هذا النوع من املخالفات التأديبية مل يكن معروفا يف النظام التقليدي للوظيفة العمومية لكنه ظهر نتيجة 

لتكنولوجيا، الستغالل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف هذا امليدان، و هو يف تطور مستمر يساير تطور هذه ا

و نذكر يف هذا اإلطار بعضا منهذه  املخالفات يف هذا  ،ألفعال اليت تعد من قبيل هذا النوعحصر ا لذلك ال ميكن

  .العنصر و ذلك كالتايل

  : اإلختراق -1

باستخدام بيانات نظام معاجلة آلية لل إىلالدخول غري املصرح به أو بشكل غري  مشروع "اإلخرتاق هو 

  .2"احلاسب

  :في نظام معلوماتي المشروعو البقاء غير الدخول  -2

  :الركن املادي هلذه اجلرمية يتحقق من خالل صورتني مها

ع مبجرد الدخول إىل هذه اجلرمية تق ،"ولوج اجلاين إىل احلاسب بصورة غري مشروعة"أي : الدخول غير المشروع-

، الذي قد يكون شبكة أو عدة حواسيب مرتبطة مهنيا ببعضها يف مكان واحد أو أماكن متعددة نظام احلاسوب

دخول : " جرائم املعلوماتية السعودي بأنه من نظام مكافحة الفساد 01، كما عرفته املادة "منتشرة حول العامل

مصرح حاسبات آلية غري  شخص بطريقة متعمدة إىل حاسب آيل أو موقع إلكرتوين أو نظام معلومايت أو شبكة

من نظام  01و أيضا املادة  3من قانون العقوبات الفرنسي 323/01جرمتها املادة  ،"لذلك الشخص بالدخول إليها

كل : "ين علىامن قانون جرائم املعلوماتية السود 05مكافحة الفساد جرائم املعلوماتية السعودي، كما نصت املادة 

أو نظام معلومات خاص باجلهة اليت يعمل �ا أو يسهل ذلك للغري يعاقب  موظف عام يدخل بدون تفويض موقعا

يتحقق السلوك اإلجرامي للدخول غري املشروع  ،"سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا 05بالسجن مدة ال تتجاوز 

اء عن طريق و بغض النظر عن الوسيلة املستعملة سو  بأي صورة من صور التعدي سواء كان مباشرا أو غري مباشر

                                                           
1
  . 57: ص ، املرجع السابق، عبد القوي على بن لطف اهللا مجيل 
2
  .126: عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص إميان 
3
  .127 -126: ص ص ،املرجع نفس 
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استخدام كلمة سر حقيقية مىت كان الفاعل غري خمول الستخدامها  أو عن طريق استخدام برنامج أو شفرة خاصة، 

و سواء كان هذا النظام حمميا أو غري حممي؛ لقيام هذه اجلرمية جيب أن يتحقق اتصال فعلي من اجلاين بالنظام و ليس 

  .1حماولة الدخول إليه فقط

املعيار املعتمد يف تسليط العقوبة و  ،2" النظام داخل التسلسل"  بكو�ا املشروع غري الدخول فكرة تضبط و

بالنسبة هلذه اجلرمية هو جمرد الدخول غري املشروع أو غري املصرح به بغض النظر عن دواعيه و بغض النظر عن حتقق 

 .3الضرر من عدمه

اقتحام النظام اآليل ملعاجلة املعلومات حبد ذاته، لذلك ن اهلدف من جترمي فعل الدخول غري املشروع هو منع إ

عنه، و بالتايل  يكتمل الركن املادي هلا بالنشاط اإلجيايب الصادر عن اجلاين دون أن يتطلب حتقق نتيجة مادية منفصلة

  .غري مشروع ألن سلوك اجلاين يستمر طاملا ظل يشغل النظام بطريقا من اجلرائم املستمرة ، كما أ�فهي جرمية شكلية

و من أمثلة جرمية الدخول غري املشروع للنظام املعلومايت قيام موظف بالدخول إىل احلاسبات اآللية ملسؤويل 

إدارة احلاسب اآليل مستخدما قرصا مضغوطا حيمل برناجما خاصا لفتح كلمات السر و ذلك باستخدام جهاز 

 .4رار من اهليئة العامة للتأمينات مؤيدا حبكم قضائيحاسب آيل خاص مبوظفة أخرى، و قد مت فصل هذا املوظف بق

           مشاركة ذات سيطرة من املخرتق على تفاعل احلاسوب مع حركة الدخول"د به يقص: البقاء غير المشروع -

 حيث حمددة زمنية لفرتة املمنوح و النظام داخل الرتخيص أو التصريح حدود جتاوز" كما يعين ،" املعلومايت اخلروج و

يت بعد علمه بعدم مشروعية و هي جرمية عمدية نظرا لبقاء اجلاين يف النظام املعلوما، 5"الزمنية الفرتة هذه تجاوزت

 :و من صور البقاء غري املشروع جند ،و لو مل يرتكب اجلاين فعال مضرا ، و تقوم حىتالبقاء

  جتاوز الوقت املسموح به للبقاء داخل النظام؛ - 

  ؛6البقاء رغم عدم جتديد العقد - 

هناك خالف بشأن مىت يتحقق فعل البقاء غري املشروع لكن الرأي األصوب هو الذي يعترب أن جرمية البقاء 

نتهاء اداخل النظام تبدأ من اللحظة اليت يبدأ فيها اجلاين التجول داخل النظام، أو يستمر يف التجول بداخله بعد 

  .7الوقت احملدد

                                                           
  .06- 05: ص سومية عكور، املرجع السابق، ص 1
2
  .94: بن شهرة شول ، املرجع السابق، ص 
3
  .105 :املضحكي،املرجع السابق، ص حنان رحيان 
4
  .102 :املرجع، صنفس  
5
  .94: بن شهرة شول ، املرجع السابق، ص 

 
6

  .131 :عبد احملسن زكي، املرجع السابق، ص إميان

 
7

  .06: سومية عكور، املرجع السابق، ص
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  :1بين جريمتي الدخول غير المشروع و البقاء غير المشروع داخل نظام معلوماتيالتمييز  -

بالتقادم  و البقاء غري املشروع داخل نظام معلومايت جرمييت الدخول غري املشروعتتعلق أمهية التفرقة بني 

و فيما خيص  ،جرمية مستمرةاإلختصاص املكاين و العفو، إال أن هذه األمهية تبدو ضئيلة ألن الفقه يعترب جرمية البقاء 

  :التمييز بني هاتني اجلرميتني فيتمثل يف ما يلي

و بطريقة  هي عبارة عن سلوك إجيايب يتحقق بدخول الفاعل عمدا نظام معلومايتإىل  الدخول غري املشروعجرمية  - 

  .عبارة عن سلوك سليب اليت البقاء غري املشروع داخل نظام معلومايتغري مشروعة إىل النظام، و هذا خبالف جرمية 

البقاء غري ، لكنه مقصود يف جرمية نظام معلومايتإىل  الدخول غري املشروعغري مقصود يف جرمية  أن اإلتصال - 

  .املشروع داخل نظام معلومايت

البقاء غري املشروع داخل نظام هي جرمية شكلية خبالف جرمية  نظام معلومايتإىل  الدخول غري املشروعأن جرمية  - 

  .لومايتمع

أنه ليس له حق تتحقق عندما يدخل اجلاين إىل النظام مع علمه  نظام معلومايتإىل  الدخول غري املشروعأن جرمية  - 

اليت  البقاء غري املشروع داخل نظام معلومايتساكنا و ال يتجول يف النظام،  و هذا خبالف جرمية الدخول لكنه يبقى 

و الفاعل  ،بداخله بعد انتهاء الوقت احملدد تتحقق مبجرد أن يبدأ اجلاين التجول داخل النظام، أو يستمر يف التجول

  : 2يف هذه اجلرمية إما أن يكون

، فهو يعود حياته سواء يف الزمان أو املكان، و لكنه يتجاوز صالحق الولوج إىل النظام املعلومايتموظف له  -

أو يستغل  ل الرمسي ليستغل أنظمة املعلومات يف احلصول على منافع خاصة له أو لغريه،بعد ساعات العم

األمر بالولوج  و تلك األنظمة من خارج مكان عمله ليحقق ذات املنافع متجاوزا بذلك حدود التصريح

 .املمنوح له

من خارج املؤسسة ال و ال التعامل معه أو أي شخص آخر رح له بالولوج النظام املعلومايت، موظف غري مص -

ميلك إجازة قانونية لإلستفادة من أنظمة املعلومات، و مع ذلك فكل منهما يستغل معرفته الفنية ليصل إىل 

  .النظام املعلومايت بصورة غري قانونية ليحقق منافع خاصة له أو لغريه

لكن جيرم  ،و حمدودة و العكسهذه اجلرمية ال تكتمل أركا�ا إال بتحقيق املنفعة املقصودة مهما كانت ضئيلة أ

  .3فعل اإلخرتاق فال ينجو الفاعل من العقاب حىت و لو مل حيقق أي منفعة

  

                                                           
1
  .09 -  06: ص سومية عكور، املرجع السابق، ص 
2
  .156 :، صالسابق املرجع حممد الزغيب،،جالل أسامة أمحد مناعسة 
3
  .159 :، صاملرجعنفس  
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  :بيانات ة للاآلليالعمل في نظام المعالجة إعاقة سير  -3

، مما يؤدي إىل تغري يف حالة بيانات أو إرباكهة للاآلليعمل نظام املعاجلة أي فعل يتسبب يف تباطؤ  "يتمثل يف

نظام املعاجلة حيث يتمثل السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يف توقيف  ،1"النظام على حنو يصيبه بالشكل املؤقتعمل 

، و سواء  ئفه مهما كانت الوسيلة املستعملةعن أداء نشاطه العادي إما بإفساد نشاط النظام أو وظا بياناتة للاآللي

 أو عرقلته عن طريق فريوس د اإللكرتوين بالرسائل اإللكرتونيةكان التعطيل ميس النظام ككل أو جزء منه كإغراق الربي

 النظام عمل إرباك شأنه من نشاط كل إىل اجلرمية هذه يف ميااإلجر  السلوك وصف ينصرففهنا  ،الربيد اإللكرتوين

     إفساده، إىلا منصرف أو اإلرسال و التشغيل نظام إعاقة إىلا منصرف اجلاين عمل أكان سواء البيانات معاجلة إطار يف

و هي من  ،2مؤقتة أو دائمة بصورة النشاط توقيف إىلا ممتد أثره يكون مي أنااإلجر  السلوك يف أيضا يستوي و

اجلرائم العمدية ألن السلوك اإلجرامي غالبا ما يتمثل يف خلق و بلورة أو توظيف فريوسات ترحل أو تدمر نظام 

  :4أما أساليب اإلعاقة فهي تتمثل يف  ،3املعاجلة

 ،تعديل الربامج يف نظام املعاجلة -

 ،عمل برنامج احتيايل -

 .إجراءا حتويالت إلكرتونية كإغراق املوقع برسائل إلكرتونية -

و مثال ذلك قيام موظف انتقاما من املؤسسة اليت يعمل �ا بإرسال العديد من الرسائل اإللكرتونية إىل الربيد 

 اخلاص �ا لدرجة مل  يعد قادرا على  استقبال رسائل أخرى من أجل عرقلة سري نظام املعاجلة اآللية املسري اإللكرتوين

  .5خلدمات الرسائل اإللكرتونية للمؤسسة مما يرتب ضررا هاما هلا

  عدم تشغيل النظام بصورة صحيحة بهدف إفشاله خدمة لجهة أخرى أو البتزاز اإلدارة-4

  .نصنفها ضمن أخطاء الدرجة الرابعة نظرا جلسامة الضرر الذي يلحق باملؤسسة نتيجة هلذا الفعلهذه املخالفة 

   العقوبات التأديبية-ثالثا

ة على املوظف الذي خيل صتخالنص توقعه السلطة التأديبية املإجراء عقايب حمدد ب: " هي التأديبية ةالعقوب

  القائم على مبدأ لعقوبات التأديبية ال خيضع ملبدأ شرعية العقوبات ا توقيعو  ،6"جبات الوظيفة و يناله يف مزاياهابوا

   تمد عليه ليس النصوص احملددة ملاهية اخلطأ و إمنا النصوص اليت حتدد احلقوقعامل املبدأ إذ أن" نصبال عقوبة إال " 

                                                           
1
  .223 :، صاملرجع السابقحممد أمني الشوابكة،  
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  .223 :، صاملرجع السابقحممد أمني الشوابكة،  
5
  .11: ص، املؤجع السابق، سومية عكور 
6
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يكون  ع.و. ع.أ.ق161على املوظف العام حسب  هاب تطبيقلعقوبة التأديبية اليت جياديد كما أن حت ،1و الواجبات

لنتائج ا ،عينمسؤولية املوظف امل ،الظروف اليت إرتكب فيها اخلطأ ،درجة جسامة اخلطأ: لتوافر املعايري التاليةوفقا 

 و قد صنف املشرع اجلزائري ،2لضرر الذي حلق باملصلحة و باملستفيدين من املرفق العاما ،املرتتبة على سري املصلحة

و تتلخص أهم  ،املوظف ن قبلمدرجات حسب درجة جسامة اخلطأ املهين املرتكب  أربعةالعقوبات التأديبية إىل 

  : ي و التشريعات املقارنة يف اآليتالعقوبات التأديبية يف التشريع اجلزائر 

، و تتعلق بعقوبات الدرجة األوىل احملددة ختتص بتوقيعها السلطة الرئاسية: العقوبات ذات األثر المعنوي البحت -أ

كما أ�ا �دف إىل حتذير   ،3، ذات طابع وقائيثر املاديتتميز بأثرها املعنوي دون األ ،ع.و. ع.أ . ق 163يف املادة 

  :و هي تتمثل يف اآليت ،املوظف و لفت انتباهه لعدم العودة إىل اخلطأ مرة أخرى

متتاز مبثابة إنذار شفوي بعبارات يعترب  ،4"وجوب مراعاة واجبه الوظيفيحث املوظف على "به  قصدي :التنبيه-1

تاج إىل حيو عادة ال  نه أخف العقوبات التأديبيةأ، 5تأثره املعنوي البحبتميز التنبيه ي، و باحلدة و خالية من التجريح

  .ةبية من الدرجة الثالثة و الرابعإىل إجراءات تأديبية حمددة كما هو يف العقوبات التأدي

يتم تشديد العقاب عليه مرة  حتذير املوظف من اإلخالل بواجبات وظيفته حىت ال: " يقصد به: اإلنذار الكتابي -2

و هو عبارة عن حتذير كتايب يذكر فيه املخالفة اليت  ،"املوظف ملا إرتكبه من ذنب، و هو أيضا زجر هلذا أخرى

و يدرج يف امللف  ،باط حىت ال يتعرض جلزاء أشدضو ضرورة اإلن الفت نظره إىل وجوب عدم تكرارهيإرتكبها و 

  .اخلاص باملوظف

من العودة إىل ما فعله مرة  يقصد به إستنكار اإلدارة و عدم رضائها على فعل املوظف العام و حتذيره: التوبيخ -3

 له اخلطأ الذي نيحبيث يب كتابة إىل املوظفتبلغ   ،ة من التنبيه و اإلنذار الكتايبأشد جسامعقوبة و هي  ،أخرى

  .تكبه و أسباب عدم الرضا عن سلوكهإر 

يستطيع املوظف املعاقب بإحدى هذه العقوبات رد إعتباره بطلب يقدمه للسلطة اليت هلا صالحية التعيني بعد 

و يف  ،لعقوبة أخرىمرور سنة من تاريخ اختاذ قرار العقوبة، و يعاد إعتباره بقوة القانون بعد مرور سنتني إذا مل يعرض 

  .)ع.و. ع.أ . ق176املادة (كل أثر للعقوبة من ملف املعين   رد إعتباره ميحىحالة 

  . دول أخرى تشريعات و هنا منيز بني تلك اليت وردت يف التشريع اجلزائري و: العقوبة ذات األثر المادي -ب

  :على وزعةفإ�ا م ع.و. ع.أ . ق163وفقا للمادة : العقوبات الواردة في التشريع الجزائري -1

                                                           
1
  . 110: ، ص ، املرجع السابقالعتوممنصور إبراهيم  

 
2

  .املذكور سابقا القانون األساسي العام للوظيفة العموميةاملتضمن  2006يوليو  15املؤرخ يف  03-06رقم  م األمر 161املادة 
3
  .459: عبد العايل حاحة، املرجع السابق، ص 
4
  .458: نفس املرجع، ص 

 
5

  .437: سعيد مقدم، املرجع السابق، ص 
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على  حصوهلابقرار مربر بعد  )السلطة الرئاسية( تص �ا السلطة اليت هلا صالحية التعينيخت:عقوبات الدرجة الثانية -

منع املوظف من  أيالتوقيف من العمل من يوم إىل ثالثة أيام : متمثلة يف هيو  ،توضيحات كتابية من املوظف املعين

السنة بعنوان الشطب من قائمة التأهيل  ،قتة مع خصم مدة التوقيف من راتبهممارسة أعمال وظيفته جربا بصفة مؤ 

 يستطيع املوظف حمل هذه العقوبات ،ه يف التسجيل يف اجلداول الالحقةفظا حبقتلكن يبقى حم ،لرتقيةلاملالية اليت تعد 

  .أعاله باره بنفس الطريقة املبينةإعت رد

ختتص �ا السلطة اليت هلا صالحية التعيني بقرار مربر يتخذ بعد أخذ الرأي امللزم للجنة : عقوبات الدرجة الثالثة-

املادة (ا هيوما من تاريخ إخطار  45تأدييب و ذلك يف أجل  ساإلدارية املتساوية األعضاء املختصة و ا�تمعة كمجل

 :العقوبات يف اآليتو تتمثل هذه . )ع.و. ع.أ . ق 165/02

  .يف من راتب املوظفقيتم خصم مدة التو : أيام 08إىل  04التوقيف من العمل من  - 

و ال يرفع منهما إال عند ) وقت إرتكاب اخلطأ(رجته احلالية اللتني دون د :1التنزيل مباشرة من درجة إىل درجتني- 

  .ناسب الدرجة املنزل إليهايإستكمال شروط الرتقية يف الدرجة من جديد و يرتتب عن ذلك خفض يف مرتب املوظف 

ل حتم عنه، يرتتب "خر، يؤدي إىل نقل املوظف من مكان عمله إىل مكان آإجراء تأدييب"هو : 2النقل اإلجباري - 

  .املوظف ملصاريف النقل و الكراء

جلزائري ختتص بتطبيقها السلطة اليت هلا اتعترب أقصى العقوبات التأديبية اليت فرضها املشرع : عقوبات الدرجة الرابعة-

و وفقا  ،أدييبتكمجلس معة  تصالحية التعيني بعد أخذ الرأي امللزم للجنة اإلدارية متساوية األعضاء املختصة ا�

  : عقوبات تتمثل يف هذهفإن  ع.و. ع.أ . ق 163للمادة 

من الرتبة األصلية اليت ينتمي إليها  إذ أن تعيني املوظف يف الرتبة األدىن مباشرة  أيالتنزيل إىل الرتبة السفلى مباشرة  - 

  .  3إقصاء املوظف من السلك الذي يتبعه يتمال ، و عقوبة يفرتض وجود مثل هذه الرتبةتطبيق هذه ال

من  رماناحل ،فقدان صفة املوظف العام، و ينجر عن ذلك 4الوظيفة بصورة �ائية هو تنحية املوظف عن: التسريح - 

لتسريح لوظيفة عمومية مرة أخرى عدم إمكانية ترشح املوظف حمل ا ،م اإلستفادة من املنح و العالواتالراتب و عد

  ).ع.و. ع.أ . ق 185املادة (

سس على ؤ و هي عقوبة العزل اليت ت ع.و. ع.أ . ق184ملشرع اجلزائري يف املادة او هناك عقوبة أخرى أقرها 

يوما متتالية  15إمهال املوظف ملنصبه الوظيفي و ليس إلرتكابه خطأ مهنيا و ذلك إذا تغيب املوظف عن عمله مدة 

                                                           
1
  . 460: ص  ،عبد العايل حاحة، املرجع السابق 
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  . 438: ، ص سعيد مقدم، املرجع السابق 
3
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، و يرتتب بعد إعذار املوظف، و يتم العزل من طرف السلطة اليت هلا صالحية التعيني 1على األقل دون مربر مقبول 

  .ه العقوبة نفس النتائج املرتتبة عن التسريح عن هذ

      نشري إىل أن هناك عقوبات تأديبية تبعية لبعض العقوبات األصلية اليت توقع على املوظف بشكل تلقائي

النص عليها يف قرار التأديب كعقوبة تأخري الرتفيع يف الدرجة الوظيفية لفرتة معينة  القانون دون حاجة إىل بقوةو 

  .من تاريخ صدور قرار التأديب باراإعت

  :و هي تتمثل يف: العقوبات الواردة في تشريعات دول أخرى -2

، بل يؤجل فقط التاريخ الذي جراء آثار فورية على مرتب املوظفال يرتب هذا اإل: 2الدرجة أقدميةالتخفيض يف  - 

  .اليل األعلى مبعىن على مرتب أعلىميكن له احلصول فيه على الرقم اإلستد

توافر شروط اإلحالة على  لتوقيعه، و يشرتط هو إجراء يتضمن فقد صفة املوظف: 3اإلحالة على التقاعد اإلجباري - 

سنة خدمة صاحلة للتقاعد مع قابلية التمتع  15، أي أنه عمل على األقل ملدة قاعد لدى املوظف حمل هذه العقوبةالت

، هذه العقوبة ورد النص عليها يف )توفر شرط السن القانوين للتقاعد عند اإلقتضاء إىل غاية(مبنحة التقاعد الحقا 

  .1959لعام  244من القانون الفرنسي رقم  30املادة 

توقع هذه العقوبة عند ، أيام 3 إىل أي اإلقتطاع من راتب املوظف ملدة معينة قد تكون من يوم: اخلصم من الراتب - 

لعمل يوميا قبل ، مغادرة مكان اعن العمل باالته كالغياب املتكررإرتكاب املوظف خلطأ تأدييب يدل على عدم م

  .و هذا رغم تذكريه و إنذاره... ا دوم ا، اإللتحاق مبكان العمل متأخر الوقت و دون مربر

  .إذ يتم خفض راتبه بنسبة معينة: 4خفض األجر ملدة معينة  - 

  .اإللكرتونية أل�ا أشد خطورة من نظري�ا التقليديةبات نرى بأن تشدد بالنسبة للعقوبات التأديبية هذه العقو 

، لكن سياسية التجرمي و العقاب ال تكفي وحدها ما مل يكفل القانون عن اإلجراءات اجلزائية املوضوعيةهذا 

اإللكرتوين تتسم ضمان عدم إفال�م من العقاب خاصة و أن جرائم الفساد  جراءت ملتابعة ا�رمني قضائيا وإ

  .هذه اإلجراءات تكون حمل دراسة يف املطلب املوايل ،لعامليبطابعها ا

  اآلليات الجزائية اإلجرائية :المطلب الثاني

 رائم الفساد على املستوى الوطين، التعاونجلاملتابعة القضائية  إجراءاتيف  اجلزائية اإلجرائيةتتمثل اآلليات 

  .و إسرتداد العائدات اإلجراميةالدويل 

                                                           
1

، ، بسكرة2013، 09كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، العدد    ، جملة املفكراألساسي العام للوظيفة العمومية ، تأديب املوظف وفقا ألحكام القانونأبو اخلري بوقرة 

  . 82: ص 
2
  . 437: ، ص سعيد مقدم، املرجع السابق 
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  . 438: ص ، فس املرجعن 
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  . 253: ، ص ، املرجع السابقسعيد نواف العنزي 
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  إجراءات المتابعة القضائية على المستوى الوطني   :الفرع األول

عن إجراءات املتابعة املعمول هلا يف باقي يف شكله التقليدي ختتلف إجراءات املتابعة القضائية جلرائم الفساد 

  :1و ذلك من حيث العناصر التالية، جرائم القانون العام

ابعة املت حيث إن  ،الفساد اليت ترفعها عادة النيابة العامةيف جرائم  الشكوى يف حتريك الدعوى العمومية قيدإلغاء  - 

  .اجلزائية فيها تكون تلقائية، و ختضع ملبدأ املالئمة

لكن املشرع اجلزائري " انتهاملتهم بريء حىت تثبت إد"الرباءة يف جرمية اإلثراء غري املشروع القاضية بأن  قرينة كإنتها - 

، حيث نقل عبء اإلثبات إىل املتهم "تهبراءاملتهم مدان حىت تثبت "يف هذه اجلرمية جاء بقاعدة خمالفة و هي أن 

  .إلثبات شرعية الزيادة املعتربة يف ذمته املالية و بالتايل إثبات براءته 

عدم تقادم : 2ديدة يف هذا ا�ال و هيبأحكام ج م.م.م.ف.و.ق 54إذ جاءت املادة : تدعيم نظام التقادم - 

أما يف حال عدم  ،ل العائدات اإلجرامية إىل اخلارجالدعوة العمومية و ال العقوبة بالنسبة جلرائم الفساد يف حالة حتوي

 نون اإلجراءات اجلزائيةاملنصوص عليها يف قا دمإ�ا تطبق عليها أحكام التقافحتويل العائدات اإلجرامية إىل اخلارج، 

تقادم  ،الدعوى العمومية يف جرمية الرشوةعدم تقادم  ،سنوات 10يالعمومية يف جرمية اإلختالس مبض ىتقادم الدعو 

تخذ يف تلك الفرتة يسنوات كاملة من تاريخ إقرتاف اجلرمية إذا مل  3رور مبالدعوى العمومية يف باقي جرائم الفساد 

  .من تاريخ آخر إجراء يسريأما يف حال وجود هذه اإلجراءات فإن التقادم  ،تابعةإجراءات التحقيق و املإجراء من أي

لق توازن بني خبخاصة ما تعلق منها باحلصانة الوظيفية : تابعة القضائية يف جرائم الفساداحلد من بعض عقبات امل - 

سرية املصرفية اليت ميكن لا، و كذلك ما تعلق منها بئية املمنوحة للموظفني العمومينياحلصانات أو اإلمتيازات القضا

  .اكها يف حاالت خاصة حمددة قانوناإنته

يف األساليب  م.م. م.ف.و.ق 56و املتمثلة حسب املادة : ب التحري اخلاصة يف جرائم الفسادإستحداث أسالي - 

  .، الرتصد اإللكرتوين و اإلخرتاقالتسليم املراقب: التالية

أن تطبق على جرائم الفساد اإللكرتوين مع مراعاة الطبيعة  يف ذات السياق نرى بأن هذه اإلجراءات ميكن

  .اإللكرتونية هلذا النوع من الفساد، خاصة فيما يتعلق بأساليب التحري

أساليب التحري فإ�ا متعددة خاصة إذا ما اعتمدنا يف ذلك على عملية إسقاط تلك املرصودة يف و على ذكر 

، تلك املرصودة يف قانون الوقاية من ات اإلعالم و اإلتصال و مكافحتهابتكنولوجيقانون الوقاية من اجلرائم املتصلة 

  .تلك املرصودة يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفساد و مكافحتها، و

                                                           
 
1

  . 275-255، 242، 239- 237:  ص ، صفس املرجعن
2

و املتضمن  1966يونيو  08املؤرخ يف  155 – 66من األمر رقم  08و 07املذكور سابقا، و املادة  الوقاية من الفساد و مكافحتهاملتعلق ب 01-06من القانون رقم  54أنظر املادة  

  .املعدل و املتمم قانون اإلجراءات اجلزائية
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تتعلق بـتلك املنصوص عليها يف قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم : 1اإلجراءات المادية -أوال

  :، و هيمنه 06و  05تها و ذلك يف املواد و مكافحو اإلتصال 

، و يسفر عن أدلة مادية تؤيد نسبة التحقيق يستهدف البحث عن احلقيقةإجراء من إجراءات  "و هو :التفتيش-أ

  :يف جمال اجلرمية املعلوماتية هي هناك ثالث حاالت للتفتيش ، و"اجلرمية للمتهم

 ،تفتيش املكونات املادية للحاسوب - 

  و هناك من يقول  هذا فيه خالف حول مدى جوازه فهناك من يقول جبوازه تفتيش املكونات املعنوية للحاسوب، و - 

 ،بعدم جوازه

 :و هنا منيز بني حالتني: تفتيش شبكات احلاسوب أو التفتيش عن بعد - 

اجلزائري حالة اتصال حاسب املتهم حباسب آخر موجود مبكان آخر داخل الدولة أين أجاز املشرع " - 

مبوجب قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال التفتيش إذا كانت هناك أسباب 

تدعو لإلعتقاد بأن املعطيات املبحوث عنها خمزنة يف منظومة معلوماتية أخرى فيجوز متديد التفتيش بعد 

  ."إعالم السلطة القضائية املختصة مسبقا

طار املشرع ، يف هذا اإلآخر موجود مبكان آخر خارج الدولةب املتهم حباسب حالة اتصال حاس" - 

القانون املذكور أعاله على ضرورة املساعدة من قبل السلطات القضائية األجنبية اجلزائري مبوجب نفس 

  ."املختصة وفقا لإلتفاقيات الدولية و وفقا ملبدأ املعاملة باملثل

             تسخري كل شخص له دراية بعمل املنظومة املعلوماتية حمل البحث ميكن للسلطة املكلفة بالتفتيش و

علومات الضرورية أو بالتدابري املتخذة حلماية املعطيات املعلوماتية اليت تتضمنها، قصد مساعد�ا و تزويدها بكل امل

  ).04-09من القانون  05/03املادة (إلجناز مهمتها 

املعلوماتية بصفة عامة و جرمية الفساد اإللكرتوين بصفة خاصة على أشياء ذات طبيعة يرد يف اجلرمية : الحجز-ب

و تأمينها فنيا  و هو يتطلب حترير البيانات اإللكرتونية ،معنوية تتمثل يف البيانات و املراسالت واإلتصاالت اإللكرتونية

  .و اإلفساد لك األدلة عرضة لإلتالفخاصة أمام غياب الثقافة املعلوماتية لدى احملقق اجلنائي مما جيعل ت

اإلتصال  و قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم من 07و  06و احلجز نوعان حسب املادة 

  :و مكافحتها مها

  ،)04-09رقم  06املادة ( لنسخ على دعامة ختزين إلكرتونيةاحلجز عن طريق ا - 

يكون يف حالة استحالة تطبيق النوع األول ألسباب تقنية، حيث : احلجز عن طريق منع الوصول إىل املعطيات - 

يت حتتويها يتعني يف هذه احلالة على السلطة اليت تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات املناسبة ملنع الوصول إىل املعطيات ال

  .حتت تصرف األشخاص املرخص هلم باستعمال هذه املنظومة ، أو  إىل نسخها، املوضوعةاملنظومة املعلوماتية
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  .69 -68: ص فاطمة الزهراء بوعناد، املرجع السابق، ص
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و ميكن للسلطة اليت تباشر التفتيش أن تأمر باختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع اإلطالع على املعطيات اليت يشكل 

  .املناسبة لذلك حمتواها جرمية، ال سيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية

على السلطة اليت تقوم بالتفتيش و احلجز السهر على سالمة  04-09من القانون  06/02 ادةكما أوجبت امل

  .املعطيات يف املنظومة املعلوماتية حمل العملية

  :تتعلق بـ : 1اإلجراءات الشخصية -ثانيا

  : التسرب أو اإلختراق اإللكتروني-أ

  من  اخلامسفصل الاملشرع اجلزائري كذلك ب خصهو إىل عملية التسرب  م.م م.ف.و.ق 56أشارت املادة 

مكرر  65إىل  11مكرر  65و ذلك يف املادة  22-06 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري املعدل و املتمم بالقانون

حتت مسؤولية ، قيام ضابط أو عون شرطة قضائية" :بأنه ج. ج. إ. ق 12/01 مكرر 65و قد عرفته املادة  ،منه 18

هامهم أنه يراقبة األشخاص املشتبه يف إرتكا�م جناية أو جنحة بإمب ،عمليةالضباط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق 

  ". ل معهم أو شريك هلم أو خاففاع

  : 2تاليةالاإلخرتاق توافر الشروط  يشرتط لعملية التسرب و و

  ،سبق ذكرها من بينها جرائم الفسادأن تتم مبناسبة التحري أو التحقيق يف جرائم حمددة - 

  ،ية أو قاضي التحقيقأن تتم حتت رقابة وكيل اجلمهور  - 

من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل  ، و صادرمكتوب، مسبق و مسببأن تتم بناء على إذن  - 

حمددا لكل العناصر املطلوبة من نوع اجلرمية و هوية الضابط املسؤول و مدة العملية اليت ال تتجاوز  و كذلك اجلمهورية

  ،يف ملف اإلجراءات بعد إنتهاء العملية هيتم إيداعلأشهر أخرى   04ـأشهر مع إمكانية متديدها ل 04

دون السريني املرشدين و املخربين  تسخريو الذي ميكنه  ،من طرف ضابط أو عون شرطة قضائية التسرب ةمباشر - 

  ،أن يكونوا مسؤولني جزائيا

أن يتم حترير تقرير عن العملية من طرف الضابط املكلف بتنسيق العملية يضمنه العناصر األساسية ملعاينة اجلرائم  - 

  .ملتسرب و األشخاص املسخرين للخطرغري تلك اليت قد تعرض أمن الضابط أو العون ا

  : 3ما يلي ات و اآلليات اليت كفلها املشرع لتسهيل عملية التسربالضمان و من بني

  .ال جزائيا عنهاالسماح للمتسرب بإرتكاب بعض األفعال اإلجرامية دون أن يكون مسؤو  - 

  .وية مستعارة غري اهلوية احلقيقيةإستعمال ه - 

                                                           
1
  .71-70 :صص  الزهراء بوعناد، املرجع السابق، فاطمة 
2
  .املعدل و املتمم املذكور سابقا و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1966يونيو  08املؤرخ يف  155 – 66األمر رقم من 17مكرر  65إىل  11مكرر  65من أنظر املواد  
3
  .ألمرامن ذات  16مكرر  65إىل  14مكرر  65من أنظر املواد  



 الفساد في ظل الحكومة اإللكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

441 

بغرامة من  وسنوات  5احلبس من سنتني إىل بكل شخص يتسبب يف كشف اهلوية احلقيقية للمتسرب،   ةعاقبم - 

الضرب أو اجلرح تكون  دج و يف حالة تعرض املتسرب أو أحد أفراد عائلته للعنف أو 200.000إىل  50.000

يف حال الوفاة تكون العقوبة احلبس من  دج و 500.000 إىل 200.000إىل سنواتو بغرامة من  5العقوبة احلبس من 

أدرج املشرع اجلزائري  أسلوب التسرب مبوجب ؛ دج 1.000.000دج إىل  500.000و بغرامة سنة 20إىل  10

" و يقصد به  ،18مكرر  66إىل  11مكرر  66املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املؤرخ يف املواد  22-06القانون 

ملية مبراقبة األشخاص قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق الع

  ."أو شريك املشتبه يف ارتكا�م جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم

و ميكن جتسيد التسرب يف اجلرائم املعلوماتية من خالل اشرتاك ضابط أو عون الشرطة القضائية يف حمادثات 

، فيتخذ شبكات أو بث فريوساتدهم باخرتاق غرف الدردشة أو حلقات النقاش أو أي حوار يدور حول قيام أح

  .1املتسرب أمساء مستعارة و حياول معرفة كيفية اقتحام اهلاكرز ملوقع ما حىت يتمكن من اكتشاف و ضبط اجلرمية

       جرائم الفساد اإللكرتوين خصوصا هو الفين صاحب اخلربة الشاهد يف اجلرمية املعلوماتية عموما و :لشهادةا-ب

اإلتصال الذي لديه معلومات جوهرية لولوج نظام املعاجلة اآللية  اسب و شبكاتاحل تقنية و التخصص يف

  .2للمعطيات

ال يثور اإلشكال بالنسبة لإلستعانة خببري معلومايت حملي و إمنا يثور بالنسبة لإلستعانة خببري : الخبرة التقنية-جـ

هناك من يرى بأنه مصدر �ديد لسيادة الدولة و أمنها، و هناك من ال يرى مشكلة يف  حيث إن  معلومايت أجنيب 

  .ذلك

  :تتعلق بـ : 3اإلجراءات الخاصة بحماية معطيات الحاسب -ثالثا

  :هي و هذه نستخلصها من اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم اإلنرتنت: اإلجراءات المتعلقة بالبيانات  الساكنة -أ

توجيه السلطة املختصة "ي أداة حتقيق مستحدثة يقصد �ا و ه: املعجل على البيانات املخزنةالتحفظ  -

ملزودي اخلدمات األمر بالتحفظ على بيانات  معلوماتية خمزنة يف حوز�ا و حتت سيطر�ا يف إنتظار اختاذ 

و بالتايل هو إجراء متهيدي يهدف إىل  ،"إجراءات قانونية أخرى كالتفتيش أو األمر بتقدمي بيانات  معلوماتية

 .4اإلحتفاظ بالبيانات  قبل فقدا�ا
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بتسليم يسمح لرجال الضبط القضائي أن يأمروا األشخاص : األمر بتقدمي بيانات  معلوماتية متعلقة باملشرتك -

 حيوزها املتعلقة باملشرتك اليت ، و منها البياناتو اليت يطلب تقدميها كدليلما حتت أيديهم من بيانات 

 .1مزودوا اخلدمات

يف إعرتاض " بـ عنونامل ج .ج .إ .قالفصل الرابع  و م.م.م.ف.و.ق 56أشارت إليه املادة : الترصد اإللكتروني-ب

  : يشمل ما يليهو  و ، "و تسجيل األصوات و إلتقاط الصور املراسالت

 .ق 5مكرر  65و يقصد باملراسالت وفقا للمادة : اإللكترونية أو المراقبة اإللكترونية إعتراض المراسالت-1

 املراسالت اإللكرتونية أي تلك اليت تتم عن طريق وسائل اإلتصال السلكية و الالسلكية فقط دون املكتوبة ج .ج .إ

           عملية مراقبة سرية للمراسالت السلكية: "أما إعرتاض املراسالت فيقصد به ،بغض النظر عن الوسيلة املستعملة

األشخاص املشتبه فيهم  ع األدلة و املعلومات حولرمية و مجاجلر البحث و التحري عن و الالسلكية و ذلك يف إطا

مراقبة اإلتصاالت اإللكرتونية أثناء بثها و ليس احلصول " :، أو هي"أو يف مشاركتهم يف إرتكاب جرمية يف إرتكاب

  .2"على اتصاالت إلكرتونية خمزنة

  :و هي كالتايلاملراقبة اإللكرتونية   على حاالت اللجوء إىل 04-09من القانون  04كما نصت عليها املادة 

 ،من الدولةأخريب أو اجلرائم املاسة بتللوقاية من األفعال املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو ال -

لنظام العام أو الدفاع يف حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على حنو يهدد ا -

 ،الوطين أو مؤسسات الدولة أو اإلقتصاد الوطين

، عندما يكون من الصعب الوصول إىل نتيجة �م األحباث ت التحريات و التحقيقات القضائيةملقتضيا -

 ،املراقبة اإللكرتونيةاجلارية دون اللجوء إىل 

  .يف إطار تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة -

 .إ .ق 5/2مكرر  65وفقا للمادة  املكاملات و تسجيلها، و يقصد بهأو التصنت على : تسجيل األصوات -2

، من أجل إلتقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكالم املتفوه به ، دون موافقة املعنينيوضع الرتتيبات التقنية :"ج.ج

 ."عموميةبصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو 

     ، هو أسلوب يتخذ دون موافقة املعنيني و أخذ صور هلم يف مواقف تثبت إدانتهم و تورطهم: إلتقاط الصور-3

هذا األسلوب من الرتصد ميكن اللجوء إليه يف حال جرائم الفساد  ،ج .ج .إ .ق 05مكرر  65قد نظمته املادة 

  .اإللكرتوين اليت تتم أو ينتهي تنفيذها يف الواقع املادي بالقبض أو املنح أو التلقي
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  : و هي كالتايل: 1شروط صحة الترصد اإللكتروني-

جرائم : و هي ج. ج. إ. ق05مكرر  65رائم احملددة يف املادة اجلأن ال يتم اللجوء للرتصد اإللكرتوين إال يف  - 

      ، جرائم تبييض األموالبأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، اجلرائم املاسة ة املنظمة العابرة للحدودرمياجل، املخدرات

  .املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف ، جرائم الفساد و اجلرائمو اإلرهاب

  .التحري و التحقيق فقطكون من أجل أن ي - 

وب املطل اإلتصاالت على إذن قضائي مسبق و مكتوب فيه كل العناصر اليت تسمح بالتعرف على بناء أن يتم  - 

أشهر قابلة  04خالهلا و اليت تكون عادة  يباشراجلرمية و املدة الزمنية اليت  نوع، إلتقاطها أو األماكن املقصودة

 وكيل اجلمهورية املختص إقليميا أو قاضي التحقيق املختص يف حالة فتح حتقيقللتمديد  و جيب أن يصدر إما من 

  .قضائي

  .وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيقة بقار و حتت بط الشرطة القضائية اب من طرف ضأن يباشر هذا األسلو  - 

  : تتمثل يف : 2إجراءات الترصد اإللكتروني-

م هؤالء و يلتز  ،، و ذلك مبوجب مقرر التسخريةصد اإللكرتوينالتقنية للرت ب وانتسخري أعوان مؤهلني للتكفل باجل - 

  .بالسر املهين

يف هذا احملضر  حتددط الشرطة القضائية و باالتحري و التحقيق يف حمضر عن كل عملية يقوم �ا ض حترر نتائج - 

، أما و نسخها يف حمضر يودع بامللف فهاو بالنسبة للمراسالت املسجلة و الصور فإنه يتم وص ،املدة الزمنية للعملية

  .تم باللغة األجنبية فيتم ترمجتها مبساعدة مرتجم مسخر هلذا الغرضتاملكاملات اليت 

  التعاون الدولي و إسترداد العائدات اإلجرامية :الفرع الثاني 

و بالعامل اإلفرتاضي الذي ال يعرتف باملعامالت الدولية و اجلرمية املنظمة  اإللكرتوين إن إرتباط جرائم الفساد

تحقق  مكافحة هذه اجلرائم تلذلك ال  ،يات للتعاون بني الدول ملواجهتهاإستوجب إستحداث آلباحلدود اجلغرافية 

  :إال عن طريق إبرام اتفاقيات دولية مجاعية بغرض

  .اإللكرتوين جرائم الفسادها و القضائي اليت تثري  اختاذ التدابري املالئمة حلل مشكالت اإلختصاص القانوين - 

تنظيم إجراءات التفتيش و ضبط املعلومات اليت تعرب شبكة اإلنرتنت مع كفالة احلماية يف نفس الوقت حلقوق  - 

  .األفراد و حريا�م  و سيادة الدول

  .كل اجلديد و املعقد هلذه اجلرائمتطوير أدلة اإلثبات مبا يتالءم مع هذا الش - 

  .اإللكرتوين رائم الفسادتبادل املساعدة يف املسائل املرتبطة جبتسليم ا�رمني و  - 
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التقليدي حتقق عائدات إجرامية فإن ذلك استوجب  جرائم الفساداإللكرتوين كما يف  جرائم الفسادو مبا أن 

هلذا سوف تنصب دراستنا يف هذا الفرع على التعاون  ،إىل جانب التعاون الدويل إجياد سبل السرتداد هذه العائدات

  .الدويل من جهة، و اسرتداد العائدات اإلجرامية من جهة أخرى

  التعاون الدولي –أوال 

ال خيلو من صعوبات تواجهها الدول يف تطبيق  اإللكرتوين جرائم الفسادإن التعاون الدويل يف إطار مواجهة 

  :1لخص أبرزها يف اآليتالتعاون يف هذا ا�ال و اليت تت

بطء و طول اإلجراءات القضائية خاصة إجراءات التحقيق اليت تتم يف دولة أجنبية مما مينح الوقت الكايف ملرتكيب  - 

و إخفاء الدلة اليت  جرائم املعلوماتية و الفساد اإللكرتوين املعنيني إلخفاء البيانات  اخلاصة عن طريق قنوات اإلتصال

   .تدينهم

و الفساد  الءم اإلجراءات اجلنائية املطبقة يف مراحل معينة مع متطلبات مكافحة اإلجرام املعلومايت عموماعدم ت - 

  .اإللكرتوين خصوصا و بشكل فعال

و نقلها  حفظها و نسخها سرعة إنتقال األدلة و حساسيتها الشديدة حيث ميكن أن تتلف أو خترب، مع إمكانية - 

يف زيادة صعوية تعقب البيانات  غري املشروعة حىت  P2P , Botnet, IPV6 أنظمةفقد ساعدت  ،يف حلظة واحدة

اسرتجاع املعلومات، و بالتايل تسليم  يف جمال توفر خدمة الدخول على اإلنرتنت أن السباق شديد بني الشركات اليت

  .ن على اإلستفادة منهاااألو تسجيل الدخول اليت مت احلصول عليها منذ فرتة وجيزة ميكن أن يكون قد فات بيانات 

غياب قاعدة قضائية مالئمة يعيق عمل السلطات القضائية يف احلصول على البيانات  بأنفسهم بصفة مستقلة عن  - 

  .جهة الدعم

  .غياب اإلجراءات املالئمة ملكافحة هذا النوع من اإلجرام - 

  :ا�االت التالية يف مظاهر التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد اإللكرتوينو تتجلى 

  :التنسيق القضائي - أ

الذي يعين اختاذ " املالذ الرقمي" أمرا أساسيا لتجنب نشوء ما يطلق عليهالقضائية يعترب تنسيق األنظمة 

و يشكل هذا التنسيق يف حد ذاته القاعدة الالزمة إلقامة تعاون دويل فعال عن طريق  ،اإلنرتنت مالذا ملمارسة اجلرمية

، حىت أنه من املفضل اختاذ إجراءات أخرى لية التعاون تسري بشكل آيل و سهلوجود قوانني إجرائية فعالة جتعل عم
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  .96-95: ص ، ص2007/  06/ 20 - 19، املغرب، PNUD،"بالكمبيوتر
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هذا التعاون اإلنضمام إىل و لعل من أبرز وسائل حتقيق  ،لتسهيل عملية بناء هذا التعاون كازدواجية التجرمي

  .1اإلتفاقيات الدولية اليت تعىن باإلجرام املعلومايت كإتفاقية بودابست ملكافحة جرائم اإلنرتنت

  : المساعدة القانونية المتبادلة-ب

، و يقصد باملساعدة و هذا بالنسبة جلرائم الفساد التقليدية م.م م.ف.و.ق 46املادة  هذا اإلجراء فصلت فيه

قيام  تم مبقتضاها يالصالحيات القانونية املقررة ألجهزة العدالة اجلنائية يف الدولة و اليت " القانونية املتبادلة بني الدول 

تلك األجهزة بإختاذ إجراءات معينة بغرض تعقب و تتبع أي نشاط إجرامي مت يف نطاق إختصاصها اإلقليمي من 

ها ي، و ذلك يف أي من إجراءات التحقيق أو احملاكمة اليت جتر هلا بالدول األخرىهزة املقابلة ل اإلستعانة باألجخال

و اإلستعانة باخلرباء أم توفري املعلومات  سواء لضبط اجلناة أم للوصول إليهم أم جلمع األدلة أم إستدعاء الشهود

الالزمة للفصل يف اإل�امات  اصر القانونيةكما يوفر كافة العن  ،الالزمة حلسن سري إجراءات التحقيق و احملاكمة

تستمد  و، 2"جلنائية و إما باإلحالة للمحاكمة، إما باحلفظ أو باألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى ادة للمتهمناملس

إما من عددة األطراف و تثنائية أو مالاملساعدة القانونية الدولية املتبادلة أساسها القانوين إما من اإلتفاقيات الدولية 

إطار قانوين إحتياطي يف غياب كو إتفاقية األمم املتحدة   ،ب منها إجراء املساعدة القانونيةقوانني الدولة املطلو 

  .)ف.م.م.أ.إ 46/02املادة (شأن ذلك باإلتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف 

هذه اجلرائم و تقدميهم للمحاكمة و ملا كانت جرائم الفساد اإللكرتوين ذات طابع عاملي فإن مالحقة مرتكيب 

أو جزء منها مثل  ، يستلزم القيام بأعمال إجرائية خارج حدود الدولة حيث ارتكبت اجلرميةقيع العقاب عليهمو تو 

معاينة مواقع اإلنرتنت يف اخلارج أو ضبط األقراص الصلبة اليت توجد عليها معلومات غري مشروعة أو تفتيش 

يتحقق إال مبساعدة الدول  و كل ذلك ال ،...تهمنياإلتصال عن بعد أو القبض على املالوحدات الطرفية يف حالة 

املساعدات ميكن أن تنطبق عليها األحكام املتعلقة ب هذه املساعدة يف جمال جرائم الفساد اإللكرتوين ،3األخرى

        من دولة أخرى أن تأمر ، حبيث ميكن أن تطلب بعض اجلهاتة يف جمال جرائم الفساد التقليديالدولية املتبادل

أو تفرض محاية سريعة و بطرق خمتلفة على بيانات  خمزنة يف نظم معلوماتية داخل حدود هذه اجلهة الثانية، و اليت  

           أو الوصول  إليها و امتالكها بطريقة مماثلة كانت اجلهة األوىل تنوي التقدم بطلب املساعدة بغرض البحث عنها

يعترب هذا اإلجراء ضرورة قصوى ألنه جيعل املدة الزمنية الضرورية إلجناز هذا العمل من  اإلفصاح عنها، و أو عن طريق

  .4طرف اللجان  املخولة مقبولة

                                                           
1
  .97 :، صاملرجع السابق، جان فرانسوا هنروف 

 
2

  . 20: ، ص خ، املرجع السابقبابكر عبد اهللا الشي
3
  .597 :، صالدسوقي عطية، املرجع السابقطارق ابراهيم  
4
  .103: ، صاملرجع السابق، نسوا هنروفافر  ناج 
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هناك موقفان بشأن التدخل يف شبكة معلومات حاسوبية تقع داخل حدود دولة أخرى، فهناك من يعتربه 

ى يف أخر  جيوز ألي دولة البحث أو نسخ البيانات  و التدخل بأية طريقةخرق للسيادة احلدودية هلذه الدولة  فال 

كل مكان و هناك من جييز ذلك من منطلق أنه ميكن اعتبار البيانات  املتواجدة يف   ،نظم معلوماتية يف دولة أخرى

املتواجدة يف الشبكة ة اإلطالع على هذه البيانات  من دولة غري تلك ي، كما أن إمكانضمن شبكة بيانات  مشرتكة

، و بالتايل تدخل الدولة اليت يتم فيها البحث ليس القانون الداخلي و ليس الدويلحمضة تتعلق ب يعترب بالفعل مسألة

إال أن ذلك ال مينع من تطوير قانون دويل يف هذا ا�ال و يف نفس الوقت التوصل إىل إتفاق مشرتك على  ،ضروريا

، شروط منح هذا التفويضيض بالقيام مبثل هذه األنشطة على أن حتدد بشكل واضح الصعيد الدويل بشأن منح تفو 

  .1و يتم هذا بإرسال إخطار للدولة حمل البحث

  إسترداد العائدات اإلجرامية -ثانيا

 إتفاقيةو جماال هاما من جماالت التعاون الدويل، لذلك جند أن  آليات مكافحة الفسادهذه اآللية من أهم 

، كما خصص له املشرع 59إىل املادة  51قد خصصت له فصال كامال من املادة  املتحدة ملكافحة الفساداألمم 

و نرى أن  ،منه 70إىل  57و ذلك من املادة   قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهاجلزائري بابا خاصا ضمن  

  .القانونية التقليدية األحكام املقررة يف النصوصاسرتداد العائدات اإلجرامية املتأتية من الفساد اإللكرتوين تأخذ نفس 

      ،يف نصوص قانون الفساد التقليدية إذن اآلليات اجلزائية املوضوعية املتعلقة بالفساد اإللكرتوين ال جتد هلا أثرا

و هذا خبالف اآلليات اجلزائية اإلجرائية اليت تتوزع بني نصوص قانون الفساد و بني نصوص قانون الوقاية من اجلرائم 

  .املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال و مكافحتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .105:، صاملرجع السابق، نسوا هنروفافر  ناج 
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  الثانيخالصة الفصل 

ا توفره من عوامل لفساد نظرا مليف ختام هذا الفصل خنلص إىل أن للحكومة اإللكرتونية فعالية يف مكافحة ا

أن تبدأ من تشخيص ظاهرة خاصة ظاهرة الفساد البد انطالقا من أن مكافحة أي حيث إنه  تساعد على ذلك،

و يقضي أسبا�ا و معاجلتها جند أن تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية يعاجل أغلب األسباب املسامهة يف انتشار الفساد 

فكانت العوامل اإلدارية ذات أثر بالغ يف تفعيل دور احلكومة اإللكرتونية يف احلد من  ،عليها خاصة اإلدارية منها

  .و غريها الفساد لكن ذلك ال يلغي أبدا دور العوامل األخرى اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، و القانونية

 احلكومة اإللكرتونيةكما يساهم يف هذه الفعالية عدة ضمانات إذا توافرت فإنه البد أن يكتب ملشروع 

لكن غياب هذه الضمانات و اقرتا�ا بعائق الفساد يؤدي إىل  ،يف احلد من الفسادالنجاح سواء يف تنفيذه أو يف دوره 

 سلبيات و أسباب لرتعرع و انتشار فساد من نوع آخر يف دورها هذا و تتحول الفعالية إىل احلكومة اإللكرتونيةفشل 

نتيجة لتكييف أساليب الفساد مع البيئة الرقمية يعرف بالفساد اإللكرتوين و الذي تقتضي مكافحته توفري آليات 

الفساد اإللكرتوين و تلك اليت تعد من قبيل املخالفات التأديبية  جزائية تسمح بتحديد األفعال اليت تعد من قبيل

قد الحظنا  و، والتعاون الدويل بشأ�ا اإللكرتونية و حتديد العقوبات املقررة هلا و كذا حتديد إجراءات املتابعة القضائية

  . و مكافحتها يف هذا السياق أن هناك بعض إجراءات املتابعة قد وردت بنصوص قانون الوقاية من اجلرائم املعلوماتية
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  خالصة الباب الثاني

ذه األخرية هلذا الباب جند أن مكافحة الفساد يف ظل احلكومة اإللكرتونية ذات فعالية نظرا ملا توفره ه ختاما

، و نظرا أيضا ملا حتققه من تطور يف اآلليات املرصودة ملكافحته بداية من اآلليات الوقائية من ضمانات لتحقيق ذلك

    قواعد الصفقات العمومية و تسيري األموال العمومية يف جانبها األول بتطوير  تعلقت حيثاليت مست عدة جوانب 

و ضمان احرتامها و قد مشل التطور خمتلف اإلجراءات اليت رصدت ملكافحة الفساد املعهودة يف النظام التقليدي 

و أفرز ذلك  ،و من جهة أخرى تعلقت بتطوير اإلجراءات الوقائية اخلاصة بالعمليات املصرفية ،سابقا، هذا من جهة

و البنوك اإللكرتونية؛ أما يف جانبها  ةظهور مفاهيم جديدة كالصفقات العمومية اإللكرتونية، اإلدارة املالية اإللكرتوني

، و من تأثري على واجبات املوظف العام اليت فة العامة من توظيف و ما يتصل بهفتعلقت بتطوير قواعد الوظياملؤسسي

          ،حتكم تسري املسار املهين للموظف كما مس التطور القواعد اليت  ،اإلستحداثتباينت بني التخفيف و التشديد و 

يف حني تعلقت يف جانبها الثالث ؛ و مت أيضا تطوير نظام التصريح باملمتلكات الذي أصبح ذو طابع إلكرتوين فعال

         اإلنتخابات اإللكرتونيةبتطوير قواعد اإلنتخابات لتكون أكثر نزاهة و ظهر إثر ذلك مفاهيم جديدة عرفت ب

و التصويت اإللكرتوين حبيث وفرت التكنولوجيا عدة ضمانات لنزاهة اإلنتخابات عرب خمتلف مراحلها؛ أما آخر 

لكن  القطاع اخلاص و وفعيل الشراكة بني القطاع العام جانب تتعلق به اآلليات الوقائية هو ا�تمع أين متايزت بني ت

ء على الفساد يف القطاع اخلاص ملا لذلك من تأثري على مصداقية ما يقوم به من جهود يف إطار قبل ذلك جيب القضا

  .هذا إىل جانب تفعيل الدور الوقائي ملنظمات ا�تمع املدين،الشراكة القائمة

يت من و ال تثقيفية و توعوية: هذا من الناحية الوقائية؛ أما من ناحية الرتغيب فقد جتسد يف نوعني من اآلليات

وسائل اإلعالم، ورشات العمل و غريها من الوسائل اليت أسهمت التكنولوجيات احلديثة  ،أهم وسائلها الرتبية، التعليم

املبلغني و الضحايا و التشهري اإللكرتوين و  و آليات أخرى تشجيعية تتعلق حبماية الشهود و اخلرباء ،يف تفعيل دورها

  .الضالعني يف الفساد وثبتت إدانتهم

حيث إنه ن للحكومة اإللكرتونية فعالية يف مكافحة الفساد نظرا ملا توفره من عوامل تساعد على ذلك، إ

أن تبدأ من تشخيص أسبا�ا و معاجلتها جند أن تطبيق ظاهرة خاصة ظاهرة الفساد البد انطالقا من أن مكافحة أي 

 ،و يقضي عليها خاصة اإلدارية منهاار الفساد نظام احلكومة اإللكرتونية يعاجل أغلب األسباب املسامهة يف انتش

فكانت العوامل اإلدارية ذات أثر بالغ يف تفعيل دور احلكومة اإللكرتونية يف احلد من الفساد لكن ذلك ال يلغي أبدا 

اله و قد جتسدت الفعالية املذكورة أع، و غريها دور العوامل األخرى اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، و القانونية

  .يف عدة مالمح أمهها تعزيز الشفافية و املساءلة و الدميقراطية، و غريها من املظاهر

النجاح  احلكومة اإللكرتونيةيساهم يف هذه الفعالية عدة ضمانات إذا توافرت فإنه البد أن يكتب ملشروع  و

�ا بعائق الفساد يؤدي إىل فشل لكن غياب هذه الضمانات و اقرتا ،يف احلد من الفسادسواء يف تنفيذه أو يف دوره 
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و تتحول الفعالية إىل سلبيات و أسباب لرتعرع و انتشار فساد من نوع آخر نتيجة  يف دورها هذا احلكومة اإللكرتونية

لتكييف أساليب الفساد مع البيئة الرقمية يعرف بالفساد اإللكرتوين و الذي تقتضي مكافحته توفري آليات جزائية 

الفساد اإللكرتوين و تلك اليت تعد من قبيل املخالفات التأديبية اإللكرتونية  األفعال اليت تعد من قبيلتسمح بتحديد 

و قد الحظنا يف هذا ، و حتديد العقوبات املقررة هلا و كذا حتديد إجراءات املتابعة القضائية و التعاون الدويل بشأ�ا

           ،يف نصوص قانون الفساد التقليدية الفساد اإللكرتوين ال جتد هلا أثرااآلليات اجلزائية املوضوعية املتعلقة بالسياق أن 

و هذا خبالف اآلليات اجلزائية اإلجرائية اليت تتوزع بني نصوص قانون الفساد و بني نصوص قانون الوقاية من اجلرائم 

  .املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال و مكافحتها
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مقولة اشتهرت يف السنوات األخرية نتيجة لظهور وجه جديد لألداء احلكومي سواء على " اتصل و ال تنتقل "

        املركزي أو احمللي عرف باحلكومة اإللكرتونية اليت تعين التخلي عن األشكال التقليدية للخدمات احلكوميةاملستوى 

، ، املساءلةحتقيق أكرب قدر من الشفافيةو التحول حنو العمل اإلفرتاضي يف عصر الثورة الرقمية، و ذلك �دف 

ت احلكومية، و غري ذلك من املزايا اليت برزت إثرها عالقة بني احملاسبة، سرعة و جودة األداء، و املرونة يف املعامال

احلكومة اإللكرتونية و الفساد و ثارت بشأن ذلك إشكالية حول مدى تأثري احلكومة اإللكرتونية على هذه الظاهرة 

 ،الفسادىل دراسة هذه العالقة و بيان دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة إاخلطرية، و برزت مع ذلك احلاجة 

فظهرت عدة دراسات تعىن بذلك، و ما دراستنا هذه إال واحدة منها حيث متحورت حول إشكالية مدى فعالية 

  احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد؟ 

و قد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل عدة نتائج كثرية و متنوعة بشأن هذا الدور نرجو أن تسهم يف تنوير 

        ،و القضاء و كذا املشرع اجلزائري، و كل من له صلة مبكافحة الفساد ني من رجال القانوناخلرباء و املتخصص

  :و تلخصت هذه النتائج يف ما يلي

مل تكن سوى نتاج عدة جتارب و تطبيقات يف إدارات معينة على امتداد فرتة زمنية طويلة  احلكومة اإللكرتونية - 

يع ، مث مت تعميم هذه التجارب بعد جناحها لتشمل مجومات و اإلتصاالتلتكنولوجيا املع ختللها تطور هائل يف

كان يف مؤمتر نابويل بإيطاليا يف شهر مارس   لحكومة اإللكرتونيةأن امليالد الرمسي لو  ،اإلدارات و اخلدمات احلكومية

2001.  

       ها عدة عوامل و تطورات و تغريات مهدت لظهور  نتاج كانتمل تكن وليدة الصدفة بل   اإللكرتونيةاحلكومة  - 

  .و هي ال تزال حمل جتريب كو�ا مفهوم جديد يشوبه نوع من الغموض لدى الكثريين ،تطبيقها يف العديد من الدولو 

مدرسة تكنولوجيا  :تتمثل هذه املدارس فيما يلي ،اإللكرتونيةنظرة للحكومة مد ثالث مدارس فقهية عاملية و وج - 

يشمل كل  اإللكرتونيةمفهوم احلكومة و أما ، مدرسة إعادة إخرتاع احلكومةو مدرسة إبداع اإلدارة  ،املعلومات

حاصل لعملية تغيري جذري يف  حتصيلهي  اإللكرتونيةفاحلكومة ، اليت �تم �ا هذه املدارس مجلة واحدة وانباجل

يف طبيعة العالقة بني  امما يفرض تغيري  ،)احلكومة عاخرتا مدرسة إعادة (و إسرتاتيجيات العمل احلكومي  أساليب

و يكون ذلك عن  ،)اإلدارةمدرسة إبداع (مؤسسات أعمال و منظمات حكومية  ،و شركائها من مواطنني كومةاحل

دمات اخلحبيث تصبح ) ة تكنولوجيا املعلوماتسمدر (اإلتصاالت تقنيات التكنولوجيا املعلومات و  استخدامطريق 

 ،       و تكلفة و بدقة و كفاءة عالية و بأقل جهد ةعريستقدمي خدمات  إىلتقدم إلكرتونيا بدل األوراق و هذا يؤدي 

          اخرتاع مدرسة إعادة"  ـميكن تسميتها ب اإللكرتونيةمنظرة للحكومة  مختلطةوجود مدرسة رابعة  إىلنا و من هنا خلص

 ."تكنولوجيا املعلوماتو إبداع اإلدارة عن طريق 
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احلكومة  د تعريف جامع و مانع ملفهومو وجدون هناك تعريفات مضيقة و أخرى موسعة ملفهوم احلكومة اإللكرتونية  - 

 الزاوية باختالف معناه خيتلف الذي و املصطلح، هذا ضبط و تصور يف حقيقية إشكالية وجود يعين ممااإللكرتونية، 

  .كورة أعالهذ الثالث امل املدارس ظهرت لذلك تبعا و منها، إليه ينظر اليت

ساليبه أتكييف  يف العمل احلكومي و اإلتصاالت  و تماهي نتاج استغالل تكنولوجيا املعلو  اإللكرتونيةاحلكومة  -

تقدمي  إىل إضافةالقطاع اخلاص  ه معها لتحقيق التفاعل بني ا�موعات الثالث للحكومة، املواطن وإجراءات و

  منيةأمية بنظم أو بوابة حم عالية اجلودة من خالل موقع سريعة و إلكرتونيةت ماخد

  .متنحها العديد من املزايا ملة من اخلصائصجبن احلكومة التقليدية ع اإللكرتونيةاحلكومة يز مت - 

         اجلزئيةو  و هلا عالقة �ا ختتلف بني التكامل اإللكرتونيةهناك مفاهيم جديدة رافقت ظهور مفهوم احلكومة  - 

املؤسسات  ،اإللكرتونيةاألعمال  ،اإللكرتونيةاحلوكمة  ،اإلدارة اإللكرتونية ،اإللكرتونيةو هذه املفاهيم هي التجارة 

  .الرقمي اإلقتصادو  االفرتاضية

 ،التعاون  ،التحديث و االستمرارية ،الكفاءة و اجلودة ،مبادئ تتعلق باملساواة تسع على اإللكرتونيةاحلكومة م ياق - 

  .و سهولة االستعمال الشفافية ،اخلصوصيةشفافية املعلومات و التوازن بني حقي  ،الدميقراطية ،حرية التعبري

خاصة تتحكم فيها البيئة  أخرىبني أهداف عامة مشرتكة بني مجيع الدول و  اإللكرتويناحلكومة  أهدافيز امت - 

  .تأثري يف حتديدها ألصحاب املصاحلالسياسية و الظروف األمينةو  ،ية، اإلقتصاداالجتماعية

الذي  و التقين العنصر املادي: ا و هيمل على جمموعة من العناصر اليت حتدد مالحمهتيش اإللكرتونيةنظام احلكومة  - 

عنصر مهم و أساسي ألي مشروع مبا يف الذي هو  العنصر البشري ،اشريا�نية التحتية املعلوماتية و أساس الب يعترب

كل جمال تطرقه تطبيقات   أنإذ  العنصر التشريعي ، ملا له من دور فعال يف جناحه اإللكرتونيةذلك مشروع احلكومة 

ختتلف بإختالف  قواننيتجلى يف عدة تة الالزمة اليت قانونيالماية احلحيظى ب أنجيب  اإللكرتونيةنظام احلكومة 

الذي هو حتصيل لتفاعل التكنولوجيا أو العنصر  العنصر اخلدمي و اإللكرتونيةة يدمات احلكومجماالت تقدمي اخل

  .املادي و التقين مع العنصر البشري

          كل تصنيف يرتكز على معيار عن تصنيفات احلكومة التقليدية و اإللكرتونيةتصنيفات احلكومة ف ختالا - 

من حيث  كانل  و فالتصنيف األ ،أنواععدة  إىلحيثيات تتنوع من خالهلا  مخسة، حبيث تتمثل تصنيفا�ا يف أساس و

           من حيث درجة التفاعل بني املستفيد كانف الثاينالتصنيف  أما ،نوع العميل أوالطرف املستفيد من اخلدمة 

التصنيف الرابع مرتكزا على جاء  ت، وماالتصنيف الثالث من حيث النطاق اجلغرايف للخد كان، يف حني  احلكومة و

خري معتمدا التصنيف األ كان، فضال عن هذا  اإللكرتونيةت احلكومة ماالوسائل التكنولوجية املستخدمة يف تقدمي خد

  .على درجة الذكاء
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توافر عدة  إىلالشكل اإللكرتوين احلديث يف أي دولة حيتاج  إىلالتحول الناجح من الشكل التقليدي للحكومة  - 

و قد تباينت تقسيمات هذه كرتونية، أن يتم تدرجييا عرب مراحل حتدد يف خطة عمل احلكومة اإللأمهها  شروط

  .املراحل و اختلفت مسميا�ا

          املرحلة التمهيدية للمشروع : مها أساسيتني إىل مرحلتنيتنقسم مراحل تطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية أن - 

 إىلنقسم رحلة مهمة يف حياة املشروع  إذ يتم فيها وضع تصور عام للمشروع، و أ�ا تاليت هي م أو مرحلة التخطيط

، واملرحلة اإللكرتوينالشكل  إىلية من الشكل التقليدي نتقاللمشروع، املرحلة اإلالقاعدية لتهيئة المرحلة  :مرحلتني مها

  .ة هي مرحلة التنفيذالثاني

  .أو أكثر من دولة إىل أخرى، فقد تتم عرب مرحلتني احلكومة اإللكرتونيةشروع ختتلف مراحل التنفيذ الفعلي مل- 

و حتليل  ، و جيب أن تتوفر لكل منها متطلبا�اة جيب أن يتدرج عرب مراحل خمتلفةتنفيذ احلكومة اإللكرتوني - 

حتديا�ا و عوائقها اخلاصة �ا بدءا من مرحلة النشر و الرتويج وصوال إىل مرحلة النضج و مرورا مبرحلة التفاعل، 

  . التعامل و التكامل

لكل مرحلة عوائق خاصة �ا تظهر وفقا ملتطلبات و معطيات كل مرحلة و ختتلف وفقا خلصوصيا�ا، إال أن هناك  - 

خطر أعوائق عامة و مشرتكة جندها ترافق املشروع منذ بداية تنفيذه إىل غاية تسليمه هذا إن كتب له النجاح و أهم و 

  .هذه العوائق هو الفساد

 الذي و املصطلح، هذا ضبط و تصور يف حقيقية إشكالية وجود يعين مما للفساد، جامع موحد تعريف وجود عدم- 

تعكس مدى  خصائص بعدة تتميز الفسادظاهرة كما أن   ،منها إليه ينظر اليت الزاوية باختالف معناه خيتلف

  .خطور�ا

 عدة على الفقه اعتمد قد و باستمرار، متطورة و متغرية و متشابكة و متداخلة هي و كثرية صور و أنواع للفساد - 

  .األنواع هذه لتحديد معايري

  .عمليا البعض بعضها عن فصلها يصعب متشابكة و متداخلة دوافع و أسباب عدة للفساد - 

الفساد هو العائق األخطر الذي له آثار بالغة اخلطورة ليس فقط على مشروع احلكومة اإللكرتونية بل على  - 

تصل إىل حد القضاء عليه يف على مشروع احلكومة اإللكرتونية  ا�تمع، و أن خطورتهاإلقتصاد الوطين ككل و على 

  .املهد

مكافحة الفساد تتطلب توفري العديد من املتطلبات لنجاحها من أمهها قضية الفصل يف التعامل مع املاضي باختاذ  - 

ل تاريخ معني عادة هو تاريخ صدور قانون قرار بشأ�ا يرجح أن يكون قرار بالعفو الشامل جلميع القضايا الواقعة قب

  .مكافحة الفساد
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اآلليات الوقائية و اآلليات : يف ظل  احلكومة اإللكرتونية هي الفساد مكافحةآليات ع من ا نو د ثالثة أو وج -

 باجلوانب  ةاملتعلقو املؤسسية و آليات املكافحة باجلوانب املالية  ةافحة  املتعلقالرتغيبية، و اليت تنقسم إىل آليات املك

  .و التأديبية ، و اآلليات الردعية املتمثلة يف اآلليات اجلزائيةالسياسية و اإلجتماعية

أ�ا أكثر فعالية   و أن اآلليات الوقائية و اآلليات الرتغيبية ما هي إال صورة مطورة لتلك املعهودة يف النظام التقليدي - 

  .دعيمها بتدابري يفرضها العامل اإللكرتوينإسهاما يف الوقاية من الفساد و ذلك بت و

من أثر التطور التكنولوجي على قواعد الصفقات العمومية ظهور مفهوم جديد للصفقات العمومية ذو وصف  - 

إلكرتوين يعتمد على وجود بوابة إلكرتونية خاصة تسمح للمصاحل املتعاقدة بتجسيد املبادئ اليت تقوم عليها الصفقات 

  . ذلك يف عدة مظاهر عرب كل مراحل الصفقة ىحيث يتجل أفضل العمومية بصورة

تأثر قواعد الوظيفة العامة بالتطور التكنولوجي الذي تستهدفه احلكومة مما أفرز  مفاهيم جديدة تعلقت بالوظيفة  - 

 و كان لذلك بالغ ،العامة اإللكرتونية و التوظيف اإللكرتوين، التدريب اإللكرتوين و التصريح اإللكرتوين باملمتلكات

  .الفساد مكافحة األثر يف

       بكو�ا آليات ذات نتائج فعالة يف الوقاية من الفساد  الفساد املتعلقة باجلانب اإلجتماعي آليات مكافحةتتميز - 

و مكافحته رغم طول ظهورها، و هي تتطلب تظافر جهود كل أطياف ا�تمع جمتمعة كل حسب الدور الذي يؤديه 

يضطلع �ا  آليات وقائيةمها نوعني و هي تتنوع إىل ، أفراد ا�تمع فمؤسسات ا�تمع املدين و القطاع اخلاصبدءا من 

تسمح باستقطاب ا�تمع بكل أطيافه حنو املسامهة يف ة يو آليات ترغيب القطاع اخلاص و مؤسسات ا�تمع املدين

  .بلغني و الضحايا، التشهري اإللكرتوين برؤوس الفسادحماربة الفساد و تتمثل يف محاية الشهود و اخلرباء و امل

         املشرع اجلزائري مل يكفل محاية الشهود و اخلرباء و املبلغني و الضحايا إال بصدور قانون الوقاية من الفساد - 

 مكافحته، و جاءت إجراءات احلماية هذه ضمن نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية و هذا بعد أن نصت عليها و

  .إتفاقية األمم املتحدة ملنع الفساد

استخدام تكنولوجيا  هاو من التكنولوجيات احلديثة أساليب التشجيع على التبليغ عن جرائم الفسادوفرت  - 

املعلومات و اإلتصاالت كوسيط يف التبليغ، تسجيل شهادة الشهود و تسجيل الشكاوى عرب مواقع إلكرتونية 

إضافة إىل أسلوب إلكرتوين آخر انتهجته بعض الدول كاهلند و هو أسلوب متخصصة يف مكافحة الفساد، هذا 

  .التشهري اإللكرتوين باملوظفني الضالعني يف الفساد و ذلك عرب موقع إلكرتوين خاص بذلك

توفره من عوامل تساعد على ذلك خاصة منها العوامل  الحكومة اإللكرتونية دور فعال يف مكافحة الفساد ملل - 

غريها لكن هذا يتوقف حبيث يتجلى ذلك يف عديد املظاهر منها تعزيز املساءلة، الشفافية و الدميقراطية و  ،اإلدارية

توفر عديد الضمانات اليت تتداخل  و تتفاعل مع بعضها البعض و يتعلق األمر بضمان حرية املعلومات،  على

  .هر الفسادالضمانات الرقابية، القانونية، األمنية و القضاء على غريها من مظا
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ظاهرة الفساد اليت تتكيف أساليبها مع كل جهود املكافحة مما بيئة مالئمة لتطوير مشروع احلكومة اإللكرتونية  فريو  - 

ات يسلوكعبارة عن  هو الذي الرقمية يعرف بالفساد اإللكرتوينينجر عنه ظهور فساد جديد متكيف مع البيئة 

 هجرائمتنقسم  تستغل فيها خمتلف وسائل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، و ادرة عن موظف عام أو خاصصمنحرفة 

  .إىل نوعني جرائم فساد ذات طابع إلكرتوين و جرائم فساد إلكرتوين ذات طابع تقليدي

نتيجة لتطور واجبات املوظف إثر إدخال التكنولوجيا يف العمل احلكومي ظهر مفهوم جديد للمخالفات التأديبية  - 

و خمالفات  إلكرتونية ذا طابع تقليدي هي األخرى تتنوع إىل نوعني خمالفات تأديبية اإللكرتونية لفات التأديبيةهو املخا

  .مستحدثة تأديبية

  .الشروع يف الفساد التقليدي عنالشروع يف جرائم الفساد اإللكرتوين خيتلف من حيث وسائله  - 

السياسة اجلنائية التقليدية األفعال اليت تعد من قبيل الفساد اإللكرتوين و ال العقوبات املقررة هلا غري أ�ا  مل حتدد - 

  .لكنها غري كافية للوقاية من هذا النوع من الفساد و مكافحته أوردت نصوصا تتعلق باجلرائم املعلوماتية

  .ني جرائم املعلوماتية و نصوص قانون اإلجراءات اجلزائيةأن اآلليات اجلزائية اإلجرائية جاءت يف بعض نصوص قوان - 

أن آليات التعاون الدويل و اسرتداد املوجودات يف جمال الفساد اإللكرتوين هي نفسها تلك املنصوص عليها يف  - 

  .قانون الفساد و اإلتفاقيات الدولية

  : و عليه و من خالل ما سبق فإننا خنلص إىل املقرتحات التالية      

لضمان فعالية دور احلكومة اإللكرتونية يف احلد من الفساد جيب توفري كل ما يتطلبه املشروع لنجاح تنفيذه خاصة  - 

و القضاء على القيود اليت حتد من فعالية هذا  ما تعلق منها باألمن املعلومايت و التشريع اخلاص باملعامالت اإللكرتونية

  .الدور

الوطنية و القضاء على التعارض و التناقض يف  ةيف املنظومة القانونيو الزيادة و اإلضافة النظر تعديل و ضرورة  - 

  .ة اإللكرتونية يف احلد من الفسادالنصوص التشريعية لضمان فعالية دور احلكوم

 .نضرورة إعادة النظر يف املنظومة الرتبوية و إدراج مادة الرتبية األخالقية ضمن براجمها كما فعلت اليابا - 

 .تكثيف برامج التوعية و التثقيف املوجهة لفائدة أفراد ا�تمع - 

 .تفعيل آلية التصريح باملمتلكات و السعي ألن تشمل موظفي كافة القطاعات احلكومية - 
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ت و مناذج الوثائق اإلدارية اإللكرتونية و القضاء على ازدواجية الوظائف و التنسيق بني اإلدارات  اتوحيد اإلجراء - 

 .كومية بشأن ذلكاحل

توسيع صالحيات هيئات مكافحة الفساد لتشمل كل ما يتعلق بالفساد اإللكرتوين و تنسيق جهودها مع اهليئة - 

 .الوطنية للوقاية من اجلرائم املعلوماتية و مكافحتها

 .ضرورة تشديد العقوبات املقررة للجرائم املعلوماتية عموما و جرائم الفساد اإللكرتوين خصوصا - 

لتشمل صور الفساد اإللكرتوين و حتري يف ذلك عدم  نون الوقاية من الفساد و مكافحتهأنه جيب تعديل نصوص قا- 

  .حصرها بل ذكرها على سبيل املثال ألن صوره تتطور بالتطور التكنولوجي

ال خاصة فيما الوظيفة العامة لتتماشى مع ما أفرزه التطور التكنولوجي يف هذا ا� أنه جيب تعديل نصوص قانون - 

  .خالفات التأديبيةيتعلق بالواجبات الوظيفية و امل

  :آفاق الدراسة-

 من قبل و االهتمام الدراسة و البحث تستحق املواضيع من كبري عدد هناك يبقى املوضوع معاجلة و بعد

  :اآلتية ملواضيعة ادراسهذا املقام يف  قرتحن و الباحثني،

  املفهوم و اآلفاق؛: يف موضوع احلكومة الذكيةالبحث  - 

  يف موضوع احلكومة اإللكرتونية النقالة؛البحث  - 

  يف موضوع التدريب اإللكرتوين و دوره يف تنمية املوارد البشرية؛البحث  -

  يف موضوع التدريب اإللكرتوين و دوره يف مكافحة الفساد؛البحث  - 

  ى الدولة و ا�تمع؛يف موضوع تداعيات فشل تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية علالبحث  -

  ؛)الوظيفة العامة اإللكرتونية(يف موضوع أثر التطور التكنولوجي على قواعد الوظيفة العامة البحث  - 

  ؛)املفهوم، األسباب و التداعيات( يف موضوع الفساد اإللكرتوين البحث  - 

  يف موضوع اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإللكرتوين؛البحث  - 

  .ةموضوع املخالفات التأديبية اإللكرتونييف البحث - 

  

هتوف�ق و هللا بعون أ�طرو�ة متت
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  قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر –أوال 

  :معاجم اللغة-أ

  .1415/1994، التعليم، مصر، طبعة خاصة بوزارة الرتبية و اللغة العربيةمعجم الوجيز، جممع  - 1

  .2004، مكتبة الشروق الدولية، 4ط، معجم الوسيط، جممع اللغة العربية - 2

  :القوانين -ب

  :التشريع األساسي-

لعام  76ج املتضمن دستور اجلزائر،ج ر  07/12/1999املؤرخ يف  438- 96املرسوم الرئاسي  رقم  - 1

املعدل  2002لعام  25،ج ر 10/04/2002املؤرخ يف  02/03املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  1996

لعام  63 ج ،املتضمن التعديل الدستوري، ج ر15/11/2008املؤرخ يف 19-08و املتمم مبوجب القانون رقم 

التعديل الدستوري،  ،املتضمن06/03/2016املؤرخ يف  01- 16املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  2008

  .2016لعام  14 ج ج ر

  :اإلتفاقيات الدولية-

األمم  ةإتفاقياملتضمن التصديق بتحفظ على  19/04/2004املؤرخ يف  128- 04املرسوم الرئاسي رقم  - 1

ج ، ج ر 31/10/2003بنيويورك يف  ألمم املتحدةاملعتمدة من قبل اجلمعية العامة ل املتحدة ملكافحة الفساد

  .2004 لعام 26

حتاد اإل ةإتفاقياملتضمن التصديق بتحفظ  10/04/2006املؤرخ يف  137- 06املرسوم الرئاسي رقم - 2

  .2006لعام  24 ج ، ج ر11/07/2003املعتمدة مبابوتو يف  الفساد ملنع األفريقي

  :القوانين -

  .1996ونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية لعام قانون األ - 1

و الصادر عن جلنة   2001/ متوز/ 05األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيع اإللكرتوين املؤرخ يف قانون  - 2

  .الدويل األمم املتحدة للقانون التجاري
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و املؤرخ يف  25 د - 812القانون العريب اإلسرتشادي للمعامالت و التجارة اإللكرتونية حتت رقم  - 3

19/11/2009. 

  العربيةباللغة المراجع  -ثانيا

  العامة الكتب -أ

 - القدس  ،من أجل النزاهة و املساءلة أمان اإلئتالف، منشورات 1ط ،أبودية أمحد، الفساد و طرق مكافحته- 1
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  .2005، األردن - ر الثقافة للنشر و التوزيع، عماندا، 1ط ،)غري العقديةاملنازعات العقدية و 

، الدليل الشامل ألساسيات احلاسوب و املعلوماتية، دار الرضا للنشر، من دون بلد النشر، أمحد عبد اهللا - 3

1999.  

إداري (منظور : املعاصرةمات يف املنظمات ، تكنولوجيا و نظم املعلو حممود حسن ، مجعةحيدر شاكرالربزجي  - 4

  .2013، ، دون دار نشر، دون بلد النشر)تكنولوجي –

دراسة اجلوانب القانونية للتعامل مع  ( لقانونية للتعامالت اإللكرتونية، اجلوانب االدسوقي أبو ليل إبراهيم - 5

  .2003، الكويت، ، جملس النشر العلمي1ط، ")الرتاسل اإللكرتوين" أجهزة االتصال احلديثة

 يف اجلهاز احلكومي، مقال منشور ضمن كتاب مكافحة الفساد،، الفساد و أثره عبد الرمحن بن أمحد اهليجان - 6

  .2003، ، أكادميية نايف العربية األمنية، الرياض2ج 

دار الكتاب احلديث،  ،2طاعي دراسة معاصرة، ، اإلعالم و ظاهرة الفساد منظور إجتماحلميلي حسام سعدي- 7

  .2016، القاهرة

و التوزيع،  دار الثقافة للنشر ،4طاجلرمية املعلوماتية،  –حممد أمني، جرائم احلاسوب و اإلنرتنتالشوابكة - 8

  .2011، األردن

التقاضي اإللكرتوين و احملاكم اإللكرتونية كنظام قضائي معلومايت عايل التقنية و كفرع ، الشرعة حازم حممد - 9

  .2010األردن،  –، عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع ،1ط ،التطبيقع القانون بني النظرية و من فرو 

، دار الثقافة 2ط، )دراسة مقارنة(العقد عرب اإلنرتنت ، الرتاضي يف تكوين الشريفات حممود عبد الرحيم -10

  .2011، األردن –و التوزيع، عمان للنشر 
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 اليازوريدار  ،1ط، آثاره اإلقتصادية و اإلجتماعيةو ، الفساد اإلداري و املايل الشمري هاشم، الفتلي إيثار-11
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2010.  
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1984.  
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  .2007، مصر ، األزاريطة،دار اجلامعة اجلديدة، 1ط، 2004لسنة ) 15(

  .2007، العنزي سعد نواف، النظام القانوين للموظف العام، دار املطبوعات اجلامعية للنشر، اإلسكندرية -15

للتغيري واحلكومة  العلمية و االسرتاتيجيات املستقبلية األسس ، اإلدارة العامة املغريب عبد احلميد عبد الفتاح -16

  .2004، مصر –املنصورة  ،العصرية اإللكرتونية، املكتبة 

، دار الثقافة 2، ط)رؤية تربوية(نية و دور اإلنرتنت يف التعليم ، املدرسة اإللكرتو املالح حممد عبد الكرمي -17

  .2012األردن، - للنشر و التوزيع، عمان 

سة ادر (حنراف و اجلرمية إلحنو النظرية اإلجتماعية يف علم اإلجتماع ا: عبد اهللا أمحد، الفساد اإلداري املصرايت-18

  .2011مصر،  –اإلسكندرية ، املكتب العريب احلديث، )ميدانية

  املعدل  07/10/2010، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق املرسوم الرئاسي املؤرخ يف بوضياف عمار -19

  .2011للنشر و التوزيع، اجلزائر، جسور ، 3طو املتمم و النصوص التطبيقية له، 
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  .2008اجلامعية، اجلزائر، 
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  .2012لد النشر، ب، دون la croisée des cheminsاإلنسان، منشورات 
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http://www.nashiri.net/
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  .2009، و دراسات، مصر
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  .2002للدراسات و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية للنشر، دون بلد النشر، ،  دار عني دار روتابربنت للطباعة

  .2008دار اخللدونية، اجلزائر،  ،1طدراسة مقارنة، : سعداوي سليم، عقود التجارة اإللكرتونية -29

هومة  ، دار5ط، )2(سلسة تبسيط القوانني ،اخلاصة موال العامة وعتداء على األ، جرائم اإلسعد عبد العزيز-30

  .2005اجلزائر،  التوزيع، للنشر و
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، األزاريطة ،اجلديدة التطبيق، دار اجلامعة كومة اإللكرتونية بني النظرية واحل ،م عبد الفتاحمطر عصا -12

2008.  
  :الرسائل و األطروحات الجامعية -جـ

دراسة وصفية حتليلية يف اجلامعات  –، دور التخطيط اإلسرتاتيجي يف جودة األداء املؤسسي الدجين إياد علي - 1

كلية " ج و طرائق التدريسمناه" لنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية  دمقم غري منشور النظامية الفلسطينية، حبث

  .2010/2011، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية، الرتبية

، دور الشفافية و املساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات السبيعي فارس بن علواش بن بادي - 2

، توراه الفلسفة يف العلوم األمنيةاال ملتطلبات احلصول على درجة دكمقدمة استكم غري منشورة احلكومية، أطروحة

  .2010، الرياض، معة نايف العربية للعلوم األمنية، جالعلوم اإلدارية،  كلية الدراساتقسم ا
الواقع (، احلكومة اإللكرتونية كإسرتاتيجية إلعادة صياغة دور الدولة و وظائف مؤسسا�االشريف عبده نعمان - 3

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية و غري منشورة ، أطروحة )حالة دول جملس اخلليج–التحديات و 

  .2008/2009 ،علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر

غري منشورة ، أطروحة ةنالسياسية املقار ظمة نة احلكومة اإللكرتونية يف األمكان ، دور وباري عبد اللطيف - 4

سياسية، جامعة ، كلية احلقوق و العلوم اللوم السياسية و العالقات الدوليةمقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف الع

  .2013/2014، حممد خيضر، بسكرة
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        اجلنسيةإدارة  دراسة ميدانية على–، تطبيقات احلكومة اإللكرتونية العزيز بن درويش علي بن حممد عبد - 5

تطلب لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية كممقدمة   غري منشورة قامة بديب، رسالةاإل و

  .2005للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، الرياض، 
على التسيري االسرتاتيجي ) NTIC(احلديثة  جيا املعلومات و اإلتصاالتو ، أثر تكنولصباح بلقيدوم - 6

،  دة دكتوراه علوم يف علوم التسيريمقدمة ضمن متطلبات نيل شها غري منشورة للمؤسسات اإلقتصادية، رسالة

  .2012/2013، 2 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة قسنطينة

غري ، رسالة وين يف عقود التجارة اإللكرتونية، مدى حجية التوقيع اإللكرت جستنية حممد أمحد حممد نور - 7

  .2005، جامعة القاهرة، قعلى درجة الدكتوراه  يف احلقوق، كلية احلقو  لمقدمة للحصو منشورة 

، أمناط الفساد و آليات مكافحته يف القطاعات احلكومية باجلمهورية مجيل عبد القوي بن لطف اهللا علي - 8

مقدمة استكماال ملتطلبات غري منشورة ، أطروحة زة املعنية مبكافحة الفساداألجه دراسة ميدانية على -اليمنية

، معة نايف العربية للعلوم األمنيةاحلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، جا

  .2013الرياض، 

ل مقدمة لنيغري منشورة ، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، أطروحة عبد العايل حاحة - 9

/ 2012، بسكرة، لعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، كلية احلقوق و اشهادة  دكتوراه علوم يف احلقوق

2013.  

دراسة حالة  –لتجارية اجلزائرية ، أثر استخدام نظم املعلومات على فاعلية أداء املوظفني بالبنوك اسيلم مىن -10

لطور الثالث يف العلوم مكملة لنيل شهادة دكتوراه ا غري منشورة جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية، أطروحة

، علوم التسيري، جامعة حممد بوضيافالتجارية و  ية و، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم اإلقتصادالتجارية

  .2016/2017املسيلة، 

 علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمةغري منشورة  أطروحة احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية، شول بن شهرة ،-11

  .2009/2010، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، احلقوق يف
 - وجية ببلدية الكاليتوس دراسة سوسيول -ئر اة يف اجلز ي، حتديات اإلدارة اإللكرتونالقادر عبد عبان -12

قسم العلوم  ،د يف علم اإلجتماع.م.الدكتوراه للنيل شهادة غري منشورة مذكرة �اية الدراسة  ،العاصمة

  .2014/2015، ، بسكرةة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، جامعة حممد خيضر، كلياإلجتماعية
ة لنيل دكتوراه العلوم يف مقدمغري منشورة ، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، أطروحة خملويف عبد الوهاب -13

  .2011/2012، باتنة، علوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، كلية احلقوق و الاحلقوق

 لنيل شهادة الدكتوراه يفغري منشورة  ، رسالةة الفساد يف جمال الصفقات العامة، آليات مواجهتياب نادية-14

  .2013، تيزي وزو ،علوم السياسية، جامعة مولود معمريالعلوم، كلية احلقوق و ال
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  :العلمية التظاهرات -د

  :المؤتمرات -1

ر العريب الدويل ملكافحة الفساد، مركز الدراسات ، املؤمتط اجلنائيبالض جهاز: عنوان، مداخلة بحممد أبو شامة- 1

  .2003/ 10/  08- 06الرياض،  يومي  قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، و البحوث

       قسم الندوات  ،متر العريب الدويل ملكافحة الفسادؤ امل ،جهاز الضبط اجلنائي :مداخلة بعنوان، أسامة عباس - 2

  .8/10/2003- 6، و اللقاءات العلمية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض

 ،و البحوث ، مركز الدراساتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، املؤمتأنور،جهاز الضبط القضائيل حممد البصو  - 3

  .2003/ 10/  08-  06، الرياض، قسم الندوات و اللقاءات العلمية

مؤمتر البينة التحتية املعلوماتية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، : الرميشي مجال عبد اهللا، مداخلة بعنوان - 4

، 1، منشور ضمن سجل األوراق العلمية،ج "التقنية يف خدمة ا�تمع –الطرق السريعة للمعلومات "كويت حولال

  .1999، الكويت، نوفمرب 1لألحباث العلمية،  طمعهد الكويت  

ر أداء املنظمات، املؤمتر التوجهات و األساليب احلديثة يف تطوي: مداخلة بعنوان، احلسن حسني بن حممد - 5

-01، الرياض، اع احلكومي، معهد اإلدارة العامةحنو أداء متميز يف القط –للتنمية اإلدارية الدويل

04/11/2009.  

أسئلة و أجوبة قبل (مفاتيح النجاح يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية : مداخلة بعنوان، السديري حممد بن أمحد - 6

، جامعة امللك "املعلوماتية يف خدمة ضيوف الرمحن " حول ، املؤمتر الوطين السابع عشر للحاسب اآليل)التطبيق

  .2004عبد العزيز، املدينة املنورة، أفريل 

اجلانب التشريعي و القضائي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج : مداخلة بعنوان ،الشدي سليمان بن حممد - 7

امالت اإللكرتونية السابع عشر حول  املعالعربية و دوره يف دعم التعامالت و التجارة اإللكرتونية، املؤمتر العلمي 

مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية، جامعة اإلمارات  ،)احلكومة اإللكرتونية –لكرتونية التجارة اإل(

  .20/05/2009- 19العربية املتحدة، أبو ظيب، 

املؤمتر العريب الدويل التدابري القانونية ملكافحة الفساد، : مداخلة بعنوان، عبد القادر عبد احلافظ الشيخلي - 8

/  08-  06، الرياض،  يومي قسم الندوات و اللقاءات العلمية ،الفساد، مركز الدراسات و البحوثملكافحة 

10 /2003.  

 مقارنة،دراسة  –الفساد اإلداري و سبل مكافحته ضمن األطر القانونية : عنوان، مداخلة بالطيار صاحل بكر - 9

، الرياض،  اللقاءات العلميةو ، قسم الندوات ساد، مركز الدراسات و البحوثاملؤمتر العريب الدويل ملكافحة الف

  .2003/ 10/  08-  06يومي 
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اجلرمية اإللكرتونية و التغلب على حتديا�ا، املؤمتر الثالث لرؤساء : مداخلة بعنوان، املطرودي مفتاح بوبكر -10

  .25/09/2015-23 الدول العربية، مجهورية السودان، حملاكم العليا يف

ر العريب الدويل ملكافحة الفساد، مركز ، املؤمتاجلرمية املنظمة و الفساد: مداخلة بعنوان، حممد خليفة املعال -11

  . 2003/ 10/  08-  06، الرياض،  يومي ة، قسم الندوات و اللقاءات العلميالدراسات و البحوث

                 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتقدمي اخلدمة: مداخلة بعنوان ،احلميد عبد الفتاح املغريب عبد -12

رؤية : صناعة اخلدمات يف الوطن العريب" حول و اجتاهات العاملني حنوها، املؤمتر العلمي السنوي العشرون

  .22/04/2004-20، رة، مصر، جامعة املنصو "مستقبلية

ر العريب املؤمتالفساد و أثره على اجلهاز احلكومي،  :مداخلة بعنواندله، إبراهيم علي اهلندي، سام سليمان-13

- 06، الرياض،  يومي قسم الندوات و اللقاءات العلمية ،الدويل ملكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث

08  /10 /2003.  

اإلدارة اإللكرتونية كمدخل عوامل النجاح احلرجة ملشروعات : مداخلة بعنوان ،رمان سليمانصادق د -14

  .2009/نيسان 15- 14للتطوير اإلداري، املؤمتر الثاين لكلية األعمال، اجلامعة األردنية، 

الدويل ملكافحة الفساد،  ، املؤمتر العريبقضاء و التنفيذ يف مكافحة الفساد، دور أجهزة الصيام يسرى حممود -15

  .18/10/2003- 6، الرياض

، املؤمتر العلمي السنوي القرار اإلداري اإللكرتوين :مداخلة بعنوان عالء حميي الدين مصطفى أبو أمحد، -16

  مركز اإلمارات للدراسات ،)احلكومة اإللكرتونية –التجارة اإللكرتونية (عشر حول املعامالت اإللكرتونية السابع 

  .20/05/2009- 19جامعة اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيب،  ،بحوث اإلسرتاتيجية، كلية القانونو ال

ة عوملة اإلدار :"، املؤمتر العلمي الدويل حول حمددات احلوكمة و معايريها: مداخلة بعنوان، غادر حممد ياسني -17

  .12/2012/ 17- 15لبنان،  –، طرابلس ، جامعة اجلنان"يف عصر املعرفة

يف حتقيق فعالية األداء  دور احلكومة اإللكرتونية:مداخلة بعنوان، الصغريعبد الرزاق نذير، قروي أمحد  -18

، كلية احلقوق و العلوم اإلقتصادية،  "األداء املتميز للمنظمات و احلكومات" ، املؤمتر العلمي الدويل حولاحلكومي

  .03/2005/ 09- 08جامعة ورقلة، 

الفساد و أثره على اجلهاز احلكومي، املؤمتر العريب الدول املكافحة  :مداخلة بعنوان ،يقحطان حممد عل-19

  .26/10/2003مركز الدراسات و البحوث، الرياض، ، للفساد

  :العلمية الملتقيات -2

" ، امللتقى العلمي حول الفساددور النزاهة و الشفافية يف حماربة  :مداخلة بعنوان ،عبد اهللا بن سعدالغامدي  - 1

، ، كلية العلوم اإلسرتاتيجية، جامعة األردن"وليةو الد املستحدثة يف ظل املتغريات و التحوالت اإلقليميةاجلرائم 

  .4/03/2012- 2األردن، -عمان
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، امللتقى الدويل ادها ضمن متطلبات اقتصاد املعرفةاملؤسسات االفرتاضية و أبع:مداخلة بعنوان، بوزيان عثمان- 2

 اجلزائر ،، املركز اجلامعي مخيس مليانة"اضي و إنعكاساته على اإلقتصاديات الدوليةاإلقتصاد االفرت " حول  مساخلا

13-14/03/2012.  

، بعض املفاهيم األساسية املتعلقة باحلكومة اإللكرتونية، امللتقى الدويل حول نوال ، صباحييراضيةد و بغد - 3

       ، كلية العلوم اإلقتصادية التجارية"الدولعرض جتارب بعض " متطلبات إرساء احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر 

  .2013ماي  14- 13: ، يومي اجلزائر -و علوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة

احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر، امللتقى التحول إىل حتديات : مداخلة بعنوان بلعريب عبد القادر و آخرون، - 4

 ،لية، املركز اجلامعي مخيس مليانةاالفرتاضي و إنعكاساته على اإلقتصاديات الدو الدويل اخلامس حول اإلقتصاد 

  .14/03/2012- 13 اجلزائر،

اقتصاد املعرفة و تعزيز تنافسية املؤسسة مع اإلشارة  :مداخلة بعنوان ، عبد الرمحن، محيدي عبد الرزاقبن عنرت - 5

و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع  املنافسة"حلالة اجلزائر، امللتقى الدويل الرابع حول 

اجلزائر،  -، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف"احملروقات يف الدول العربية

08-09/11/2010.  

حالة وزارة (مية دور احلكومة اإللكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات احلكو : عنوان، مداخلة بواعر وسيلة - 6

، كلية العلوم اجلودة الشاملة يف قطاع اخلدمات ، امللتقى الدويل حول إدارة)اجلزائر - الداخلية و اجلماعات احمللية

  .11/05/2011-10،  اجلزائر - ية و علوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينةاإلقتصاد

صادية املوارد البشرية على امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتأثر تأهيل : مداخلة بعنوان ،رزيق كمال، بن عمور مسري- 7

و اقتصاديات  العوملة خمرب، قميالر  اإلقتصاد املعرفة يف ظل حول الثاين ، امللتقى الدويليف ظل تكنولوجيا املعلومات

  .2007/ 12/ 05- 04يومي  ، اجلزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،مشال إفريقيا

متطلبات إرساء احلكومة : اإلدارة اإللكرتونية، امللتقى الدويل: مداخلة بعنوان ،أنساعد رضوانحممد،  خالف - 8

 - جامعة سعد دحلب، البليدة ،دورها يف حتقيق التنمية خمرب تسيري اجلماعات احمللية و اإللكرتونية يف اجلزائر،

  .2013ماي  14- 13يومي ، اجلزائر

الفساد اإلداري يف الدول أخالقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة  :مداخلة بعنوان ،مرمي قوراري ،إميان صويف - 9

بنوك و إدارة  رب مالية،خم ،للحد من الفساد املايل و اإلداريامللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية  ،النامية

  .76/5/2012،  زائراجل - بسكرة، لعلوم اإلقتصادية و علوم التسيريكلية ا ،جامعة حممد خيضر ،األعمال

التكوين اإللكرتوين و إسهامه يف تنمية الكفاءات داخل االقتصاديات املبنية : مداخلة بعنوان، عيمر سعيد -10

 ،التسيري جامعة حممد خيضر العلوم اإلقتصادية و كلية،  لتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، املعلى الدرايات

  .11/2005، اجلزائر - بسكرة
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قراءة يف املشهد القانوين و األمين، : رائم املعلوماتية و طرق مواجهتهااجل :بعنوان ، مداخلةسومية عكور -11

، كلية العلوم "اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات و التحوالت اإلقليمية و الدولية" امللتقى العلمي حول 

  .2014/ 09/ 04 -02يومي  األردن، ،األردناإلسرتاتيجية، جامعة 

البنوك اإللكرتونية كمدخل لزيادة تنافسية البنوك العربية، امللتقى : بعنوان، مداخلة عبان، بوفليج نبيلفرج ش -12

الدويل حول املعرفة يف ظل اإلقتصاد الرقمي و مسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة حسيبة 

  .28/11/2007-27،  اجلزائر - بن بوعلي، الشلف

، مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل األول اهيميرها النظري و املفاإط: ، احلكومة اإللكرتونيةشعبان فرج -13

 - ، مجعة سعد دحلب، البليدة"جتارب بعض الدول: ية يف اجلزائرمتطلبات إرساء احلكومة اإللكرتون" حول 

  .14/05/2013- 13، اجلزائر

حوكمة "الفلسفي و التنظيمي للفساد، امللتقى الوطين حول  إلطارا: عنوان، مداخلة بنقماري سفيان -14

 - ، بسكرةلحد من الفساد  املايل و اإلداري، خمرب بنوك و إدارة األعمال، جامعة حممد خيضرالشركات كآلية ل

  .7/05/2012-6، اجلزائر

إنعكاسات اإلقتصاد الرقمي على النشاط اإلقتصادي، امللتقى : نمداخلة بعنوا، حممد، بوعافية رشيديدو  -15

، عي مخيس مليانة، املركز اجلام"اإلقتصاد االفرتاضي و إنعكاساته على اإلقتصاديات الدولية" الدويل اخلامس حول 

  .14/03/2012- 13 اجلزائر،

  :العلمية الندوات -3

       وة تطوير العالقة بني القانونينيعمل مقدمة يف ند، ورقة السن عادل عبد العزيز، مكافحة أعمال الرشوة - 1

         ،2008قدة بالرباط باملغرب، يونيو ، املنع)القطاع العام و مكافحة الفساد املايل و اإلداري(و اإلداريني 

الفساد اإلداري " :و املنشورة ضمن أوراق املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و الدراسات العربية ا�موعة حتت عنوان

  . 2009، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أعمال املؤمترات، القاهرة، "و املايل يف الوطن العريب

، دورة تنمية مهارات العاملني يف كرتونية، إسرتاتيجية التحول إىل احلكومة اإللحممد بن عبد اهللا القاسم - 2

  .27/04/2013 ،لوم األمنيةإدارات األحوال املدنية، جامعة نايف العربية للع

الندوة العلمية حول  ،2012تفعيل اإلتفاقية العربية ملكافحة الفساد: ، مداخلة بعنوانبابكر عبد اهللا الشيخ -3

جامعة نايف العربية مركز الدراسات و البحوث، و اللقاءات العلمية النزاهة و مكافحة الفساد، قسم الندوات 

  .2012/ 06/  05 – 03:يوميللعلوم األمنية، الرياض، 
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: الفريضة الغائبة"ر املال العام، منشور ضمن كتاب ، محاية الشهود و املبلغني يف قضايا إهداهشام رؤوف- 4

           آلية مهمة ملكافحة الفساد و قضايا إهدار املال العام، أعمال ندوة محاية الشهود.. محاية الشهود و املبلغني 

  .2010القاهرة، ، ، ا�موعة املتحدة2010يونيو  08و املبلغني يف قضايا إهدار املال العام املنعقدة يف 

، ورقة عمل مقدمة يف ندوة )جتربة األردن( عطا اهللا جليل، مدخل مقرتح ملكافحة الفساد يف العامل العريب - 5

داري املنعقدة يف الرباط و مكافحة الفساد املايل و اإلتطوير العالقة بني القانونيني و اإلداريني يف القطاع العام 

، و منشورة ضمن حبوث و أوراق املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و الدراسات العربية 2008، يونيو باملغرب

ؤمترات، دارية، أعمال امل، املنظمة العربية للتنمية اإل"الفساد املايل و اإلداري يف الوطن العريب" ا�موعة حتت عنوان

  .2009، القاهرة

  :األيام الدراسية -4

احلكومة اإللكرتونية عوامل البناء و املعوقات يف اجلزائر،  :مداخلة بعنوان عبد القادر شاليل، عالل قاشي، - 1

 لعلوم السياسية، جامعة البليدةاليومني الدراسيني حول مستقبل احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر، كلية احلقوق و ا

  ،27/02/2014 اجلزائر، -البليدة، 02

  :ورشات العمل -5

آسيا بنت حامد ياركندي، جناة بنت حممد سعيد الصائغ، التحول من الوظيفة التقلييدية إىل الوظيفة  - 1

ة املنورة بوابة املدين: جتارب عربية ناجحة يف التحول من الوظيفة التقلييدية إىل الوظيفة اإللكرتونية –اإللكرتونية 

، ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ورشة عمل التحول إىل الوظيفة اإللكرتونية، ا)منوذجا(ات اإللكرتونية للخدم

  .27/05/2009- 25تونس، 

  :العلميةالت قاالم -ه

، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية، جامعة دمشق، )املفهوم والتطبيق( صفاء، احملكمة اإللكرتونية أوتاين - 1

  .، سوريا28 لدا�، 2012، 01 ددعال

للعلوم  غريجملة ال ،الفساد اإلداري و املايل و أهم آثاره اإلقتصادية يف العراق ،اجلبوري سوسن كرمي - 2

 ،ابعةسالسنة ال، 21،2011 ددع،الجامعة الكوفة ،كلية اإلدارة و اإلقتصاد  ،العراق ،اإلقتصادية و اإلدارية

  .العراق
حالة عملية، جملة  –بيت الزكاة  –مشروع احلكومة اإللكرتونية يف دولة الكويت ، فاطمة الدويسان - 3

  .اجلزائر -، الشلف2008، 05يا، جامعة حسيبة بن بوعلي، العدد اقتصاديات مشال إفريق

، جامعة 26لقانونية، ا�لد ، تصديق التوقيع اإللكرتوين، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية و ااحلسن هال- 4

  .، سوريا2010، 02، العدد شقدم
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الرشودي خالد سليمان، أمهية التوعية يف ازدياد املتعاملني مع احلكومة اإللكرتونية، جملة األمن و احلياة، العدد  - 5

  .ه، اململكة العربية السعودية 1428، 306

، )التجربة املاليزية(اإلفرتاضية، املتطلبات التعليمية و التنظيمية الستحداث اجلامعة اخلناق سناء عبد الكرمي - 6

، جوان 03، كلية العلوم اإلقتصادية و التسيري، جامعة حممد خيضر، العدد اث إقتصادية و إداريةجملة أحب

  .اجلزائر - ، بسكرة2008

، ا�لة العربية للدراسات األمنية، "ملكافحة ااية و قالو " ، الواسطة يف اإلدارة لقادر عبد احلافظاالشيخلي عبد - 7

  .، الرياض19 ، ا�لد2004، 38العدد 

        ، كلية القانونلة العلوم القانونية و السياسيةحكومة اإللكرتونية، جم، اإلطار القانوين للالعبيدي عباس زبون - 8

  .، العراق2012،  01، العدد و العلوم السياسية، جامعة دياىل

مدخل اسرتاتيجي، جملة اقتصاديات مشال : تطبيقا�اومة اإللكرتونية و سبل احلك، الرفاعي سحر قدوري - 9

  .اجلزائر - ، الشلف2009،  07عدد ال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي،

جتهاد طرق مكافحتها، جملة اإلجتهاد القضائي، خمرب أثر اإل ، جرمية غسيل األموال والعمري صاحلة -10

  .اجلزائر - ، بسكرة، خيضر2009سبتمرب،05، العدد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد
، القضاء وين يف قواعد الوظيفة العمومية، جملة التشريع ورت عثمان سلمان غيالن العبودي، أثر التطور اإللك-11

  .، العراق2010  ،01، العدد سنة الثانية، جملس القضاء األعلىال
دراسة استطالعية بيئة عمل (لتكنولوجيا املعلومات، حتليل مكونات البنية التحتية الالمي غسان قاسم  داود -12

 لعدد اخلاص مبؤمتر الكلية،، جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية، ا)عراقية

  .، العراق 2013

األموال، جملة املفكر، كلية رمية تبييض ، واقع السرية املصرفية يف اجلزائر و تأثريه على مكافحة جدريسباخوية -13

  .اجلزائر - ، بسكرة2011، نوفمرب 07، العدد احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر
لكرتونية يف أهم التجارب العربية، جملة املفكر، جامعة حممد ، دور و مكانة احلكومة اإلباري عبد اللطيف -14

  .اجلزائر -، بسكرة2013، ماي 09، العدد خيضر

مع اإلشارة إىل مستقبلها يف (اقع و آفاق البنوك اإللكرتونية ، سفيان بن عبد العزيز، و جمدوب حبوصي -15

، ا�لد 2013 يناير، 03،العدد معة نايف العربية للعلوم األمنيةجا، ا�لة العربية الدولية للمعلوماتية، )اجلزائر

  .الرياض ،02
كلية    ، جملة املفكراألساسي العام للوظيفة العمومية ألحكام القانون، تأديب املوظف وفقا بوقرة أبو اخلري -16

  .اجلزائر -بسكرة ،2013، 09امعة حممد خيضر، العدد ، جاحلقوق و العلوم السياسية

، جملة 12/01ون اإلنتخابات رقم ن، حنو نزاهة العملية اإلنتخابية من خالل ضمانات قابلعور مصطفى-17

  .اجلزائر -، ورقلة2015ن ا،جو 13 ددعال ، جامعة قاصدي مرباح،دفاتر السياسة و القانون
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لشفافية و جتويد و إشكالية التخلص رتونية يف اجلزائر بني مقتضيات اجتربة اإلدارة اإللك ،حممد بن أعراب -18

، 2014ديسمرب  ،19من منطق التسيري التقليدي، جملة العلوم االجتماعية، جامعة حممد ملني دباغني، العدد 

  .اجلزائر - سطيف

أسبابه، (ي و االجتماعي بن داود تغريد داود سليمان، الفساد اإلداري و املايل يف العراق  و أثره اإلقتصاد -19

، 2015، 33امعة الكوفة، العدد ، جي للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية، جملة الغر )و سبل معاجلته ، مظاهرهأنواعه

  .، العراق10جملد 

على مؤسسات األعمال، جملة الباحث، ) E-G(، أثر تطبيق احلكومة اإللكرتونية بن عيشاوي أمحد -20

  .اجلزائر - ، ورقلة2009/2010، 07جامعة قاصدي مرباح، العدد 

متطلبات (، األبعاد  املستقبلية للحكومة اإللكرتونية يف األردن حممد خري ، سليم أبو زيدشوقي ناجيجواد  -21

  .، األردن03، ا�لد 2007 ،03 العدد  ،جامعة األردن إلدارة األعمال،، ا�لة األردنية )النجاح

، األكادميية العربية لة الدراسات املالية و املصرفيةالقرصنة اإللكرتونية، جم –، اجلرائم اإللكرتونية دبابنة شريين -22

  .األردن –، عمان 2015،  01العدد ، للعلوم املالية و املصرفية

ورجل  ، جملة خالصات كتب املديرالبريوقراطية إىل اإللكرتوقراطية، احلكومة اإللكرتونية من هيكس ريتشارد -23

  .، القاهرة)2003،أكتوبر 259، عدد شعاع(كة العربية لإلعالم العلمي األعمال، الشر 

تنرز ال بار ب، جلو حة و تتسم بالشفافية، خربات دولية و أفضل املمارساتزامسر ريبكا، حنو حكومات منفت -24

  .12/2001، و أسوسيتس

، مارس 24، اإلطار املفاهيمي للفساد، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، العدد زواوي عباس -25

  .اجلزائر - ، بسكرة2012

د للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص مبؤمتر ، احلكومة اإللكرتونية، جملة بغداحسني مرمي خالص -26

  .العراق -بغداد، 2013، الكلية

الصادر  04قانون التوقيع اإللكرتوين السوريرقم  ء، النظام القانون للتوقيع اإللكرتوين يف ضو حنان مليكة-27

، 2010، 02شق، العدد ، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية و القانونية، جامعة دم25/02/2009بتاريخ 

  .، سوريا26ا�لد 

) التدقيق اإللكرتوين( ام تكنولوجي املعلومات يف عملية التدقيق دمدى استخ ،محدان عالم ،طاللمحدونه  -28

، و أثر ذلك على احلصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفين احملايد للمدقق حول مدة يف فلسطني

اجلامعة اإلسالمية، ، ا�لد السادس عشر، )سلسلة دراسات إنسانية(عدالة القوائم املالية، جملة اجلامعة اإلسالمية 

  .2008غزة، العدد األول، يناير 

ديوان  -"دراسة ميدانية"، تقييم إجراءات الرقابة احلكومية يف ضوء تطبيق احلكومة اإللكرتونية رميخصاونة  -29

، 09 ، جامعة النجاح، العدد)نسانيةالعلوم اإل(األدرنية اهلامشية، جملة جامعة النجاح لألحباث  احملاسبة يف اململكة

  .، األردن240، ا�لد 2010
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مي للبحوث اإلجتماعية املركز القو ، لة اجلنائية القوميةجم، خليفة أمحد حممد، مذكرات يف الوقاية من اجلرمية -30

  .القاهرة، 03 لدجم، 1960، يوليو 02دد ع، الو اجلنائية
        العلمية للمعرفة، املركز الدويل للدراسات املستقبلية  سس، احلكومة اإللكرتونية، مفاهيم األرأفت رضوان -31

  .2005، مايو 05و اإلسرتاتيجية، العدد 

رعد فجر فتيح الراوي، حسن حممد صاحل احلديد، اإلخبار عن جرائم الفساد يف إتفاقية األمم املتحدة لسنة  -32

القانونية و السياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد كلية القانون للعلوم العراقية، جملة   و التشريعات 2003

  .، العراق04، ا�لد 2015، 13

التنمية،  إللكرتونية، جملة اإلسرتاتيجية و، الصريفة كإسرتاتيجية لتفعيل احلكومة و احلوكمة اجمذوب وهراين -33

  .اجلزائر –، مستغامن 2012جويلية  ،03جامعة عبد احلميد بن باديس، العدد 

، احللول العملية و الشرعية ملشكلة السرية املصرفية و مواجهة غسيل األموال، ا�لة محاد علي حممد حسنني -34

ا�لد  ،2007فرباير/يناير، 43، العدد العربية للعلوم األمنية نايف العربية للدراسات األمنية و التدريب، جامعة

  .، الرياض22

علوم اإلنسانية، جامعة ، جملة الشرية لتفعيل اإلدارة اإللكرتونيةأمهية تدريب املوارد الب، طلحي فاطمة الزهراء -35

  .اجلزائر -، بسكرة2014مارس  ،34/35، العدد حممد خيضر

، تطور أساليب غسيل األموال و دور إجراءات الرقابة الوقائية يف البنوك لتعزيز و آخروننوفل  ا يليمس -36

عاشور  جامعة ،، جملة آفاق للعلوم)مع اإلشارة إلجراءات البنوك يف اجلهاز املصريف اجلزائري ( مواجهة الظاهرة 

  .اجلزائر -اجللفة ،01،2006دد عال ،بوزيان

، ا�لة األكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق و العلوم مكافحة الفسادا�تمع املدين يف ، دور شاوش خرية-37

  .اجلزائر - ، جباية05، ا�لد 2012، 01، العدد ياسية، جامعة عبد الرمحن مريةالس
، الوقاية من تزوير بطاقات الدفع اإللكرتوين كآلية للحد من الفساد املايل يف البنوك شايب حممد، بارك نعيمة-38

يري و العلوم التجارية، كلية العلوم اإلقتصادية و التس،جملة دفاتر إقتصاديةحالة فرنسا ، –ؤسسات املالية و امل

  .لفة، اجل2011مارس ، 02العدد  ، جامعة بوزيان عاشور
العدد  ، جملة حوليات جامعة اجلزائر، جامعة اجلزائر،هوم و أمهية التجارة اإللكرتونية، مفشويرب خالد -39

  .اجلزائر،2012 جوان،21

دراسة لتطوير التجربة  –، سهى زكي، آلية التصويت اإللكرتوين يف اإلنتخابات الربملانية ضريخعباس وهج  -40

، 04، كلية القانون، جامعة بابل، العدد لي للعلوم القانونية و السياسيةاإلنتخابية يف العراق، جملة احملقق احل

  .، العراق07، ا�لد 2015
، مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم الناصر موسى، قريشي حممدعبد  -41
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