
   -ا����� 

 ��	
  ���� ا���وق وا��وم ا�	�

  دور ا�دارة ا�
��رو��� �� ��ر�� ا
	��د ا�داري

  �� ا���وق

   

  :              إ�راف:                                          


ل.د.أ  ��د ا��ر�م ��  


  ر!�	ــــــــــــــ


�"
#���ر�
 و  

.................
�"
#�  �$وا 

2017

� ز�
ن �
�ور �
ا�����  -�

 ��	
���� ا���وق وا��وم ا�	�

    "	م ا���وق

  

  

دور ا�دارة ا�
��رو��� �� ��ر�� ا
	��د ا�داري

   

�ذ�رة  ��
	(ر��د��� ا���وق �#�ل �*
دة ا�


���  ةدارإ :(-,ص� و


ا�ط إ�داد�:                                          �ن�

ن #ور ا�د�ن ��ر                                

�د ا/��ن ���رزق   

  

��"
#�  ��#� ا�


س ��زة .د���...........................
ر!�	ــــــــــــــ

ل ��د .د�
........................ا��ر�م ��"
#���ر�
 و

 ��................................�د2ش 	��

  

  

  

 ��
2016/2017 :ا��و	م ا��

دور ا�دارة ا�
��رو��� �� ��ر�� ا
	��د ا�داري

إ�داد�ن 

ن #ور ا�د�ن  -��ر
�د ا/��ن  -���رزق 

د
د

 ���د2ش 	��



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

        بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر� بعميق شكر� و�الص تقد�ر�         �رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم�رشف�ا ٔ�ن نتقدم                يف هناية دراس��ايف هناية دراس��ايف هناية دراس��ايف هناية دراس��ايف هناية دراس��ايف هناية دراس��ايف هناية دراس��ايف هناية دراس��ا

        ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر �ٔس+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر �ٔس+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر �ٔس+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر �ٔس+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر ٔ�س+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر ٔ�س+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر ٔ�س+تاذ� الفاضل ٕاىل لك  الكرام وخنص .-,ر ٔ�س+تاذ� الفاضل                 

        ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  ا?كتور جامل عبد الكرمي  : : : : : : : : ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف ا5ٔس+تاذ املرشف 

كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم كام ٔ�تقدم . . . . . . . . ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته ا-ي مد لنا  يد العون ٔ�طال هللا يف معره وجعF يف مزيان حس+ناته 

Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد Wشكري 5ٔساتذة لكية احلقوق جبامعة  اجللفة  و  ٕاىل    لك    من    مد  لنا  يد 

        ........هذا العمل هذا العمل هذا العمل هذا العمل هذا العمل هذا العمل هذا العمل هذا العمل         ٕامتامٕامتامٕامتامٕامتامٕامتامٕامتامٕامتامٕامتامالعون  ٕاىل العون  ٕاىل العون  ٕاىل العون  ٕاىل العون  ٕاىل العون  ٕاىل العون  ٕاىل العون  ٕاىل 

  

  

  

        جزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ريجزامه هللا عنا لك �ري

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::أهدي عملنا المتواضع  هذا إلى  أهدي عملنا المتواضع  هذا إلى  

  الوالدين الكريمينالوالدين الكريمين

  إلى كل إخوتي وأخواتي وأبنائناإلى كل إخوتي وأخواتي وأبنائنا

  و إلى   ميدو  ومرامو إلى   ميدو  ومرام

  وإلى طاهيري  دحمانوإلى طاهيري  دحمان

  إلى كل زمالء الدراسةإلى كل زمالء الدراسة

  إلى كل من ساعدني من قريب أومن بعيد في إنجاز هذا العملإلى كل من ساعدني من قريب أومن بعيد في إنجاز هذا العمل

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
  

  

  

  

  

  

  



 ����ـــــــــــــــ� 

 

 أ 

 

مجموعة من التطورات التكنولوجية التي كان لها دورا عرف العالم بداية القرن الواحد والعشرين  

حيويا في تغيير نمط الحياة البشرية وغيرت بشكل كبير عدة نواحي منها السياسية واالقتصادية 

  .وحتى االجتماعية 

هذه التغيرات التي فرضتها تطورات تكنولوجيا اإلعالم واالتصـال ومختلـف التقنيـات الحديثـة 

جعلـــت العـــالم يبـــدوا كقريـــة صـــغيرة دائمـــة التـــرابط واالتصـــال ،وظهـــرت إلـــي وعلـــى رأســـها االنترنـــت 

ــدة ارتبطــت بــالتطورات التكنولوجيــة والتقنيــة المســتحدثة  كمــا أعــادت صــياغة ، الوجــود ظــواهر جدي

المفاهيم واألسس والمصطلحات الكالسيكية القائمة واستبدالها بأخرى حديثة تسـاير التغيـر الحاصـل 

  .ح ودقيقوتعبر عنه بشكل صحي

ومـــن المفـــاهيم الحديثـــة التـــي فرضـــتها تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال  بمـــا يعـــرف بالحكومـــة 

  .االلكترونية وما صاحبها من إضفاء الصيغة االلكترونية عليها 

التي أثرت علي طبيعة وشكل عمل  ،ولقد برز عن هذا التقدم العلمي انتشار شبكة االنترنت

ط جديــد يعتمــد علــي التطــور التقنــي والتكنولــوجي والمعلومــاتي وبــدا وظهــر بــذلك نمــ,الــنظم اإلداريــة 

  .التحول من اإلدارة التقليدية إلي اإلدارة االلكترونية 

وعليـه يمكـن القـول أن إدخـال تقنيـات المعلومـات واالتصــال هـو ثـروة حقيقيـة لـإلدارة لمـا تحدثـه مــن 

فان اإلدارة االلكترونية تعني االنتقـال مـن  وبالتالي، تغيير في أسلوب العمل اإلداري وفعاليته وأدائه

  .العمل التقليدي إلي تطبيقات معلوماتية 
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وتــم  ،وقـد اســتجابت دول العلـم لهــذا التحــول اعتمـادًا علــى أوضــاعها وخصوصـياتها وقــدراتها

ولم يكن الحـال فـي البلـدان العربيـة حيـث الحاجـة إلـى التغيـر , التحول بسهولة في البلدان المتطورة 

  .أكبر

ويبقى نجاح أو فشل اإلدارة اإللكترونية في أي دولة سواء عربية أو غربية متقدمة كانت أو متخلفة 

مرهون على قدرة كل دولة على اإلستعداد والتطبيق الصـحيح والفعلـي لهـا وذلـك بتـوفير اإلمكانيـات 

البيئـــة المناســـبة اآلن عمليـــة تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة تتطلـــب تهيئـــة , والمتطلبـــات الالزمـــة لـــذلك 

ولقـد , باعتبارها تحـوال شـامال مـن المفـاهيم والنظريـات واألسـاليب واإلجـراءات والهياكـل والتشـريعات 

واجهت الدول العديد من الصعوبات من أجل تحقيق النجاح وتطبيق اإلدارة اإللكترونية وهناك دول 

التطبيـق الصـحيح واألمثـل  غربية وعربية حققـت نجاحـا كبيـرا فـي حـين نجـد دول مازالـت بعيـدة عـن

ــــدخول معتــــرك الفضــــاء  ،لهــــا بــــرغم مــــن محوالتهــــا و الجزائــــر كغيرهــــا مــــن الــــدول ســــعت جــــاهزة لل

لمـا تقدمـه اإلدارة  اإللكترونيـة مـن مزايـا عديـدة ومـا تلعبهـا مـن دور كبيـر فـي معالجـة  , اإللكتروني 

وهي ظاهرة  ،ها بشكل نهائيومحاربة ظاهرة خطيرة عانت منها دول العالم والتي سعت للقضاء علي

الفساد اإلداري التي انتشرت بكثرة داخـل األجهـزة اإلداريـة بفعـل عـدم خضـوع السـلطات السياسـية و 

أو بسب جهل المـواطن و خوفـه  ،اإلدارية لقوانين واضحة وضوابط معلنة من ممارسة الرقابة عليها

قيـات الوظيفـة العامـة وغيرهـا مـن كما أن امـتالك السـلطة يـدفع أصـحابها بأعمـال تتنـافى مـع أخال, 

وكمــا نعلــم أن الفســاد اإلداري لــه تكلفــة  ،األســباب التــي ســاعدت علــى انتشــار الفســاد داخــل اإلدارة

 بحيـــث أنـــه يعمـــل علـــى تـــأخير التنميـــة وتحقيـــق اإلزدهـــار للشـــعوب ،اجتماعيـــة واقتصـــادية باهظـــة
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مــن اآلثــار الســلبية التــي تــنجم عــن ويقلــص مجــال دولــة القــانون وغيرهــا  ،ويعرقــل بنــاء الديمقراطيــة

لــذلك أصــبحت محاربتــه مســألة إجتماعيــة تمــس جميــع القطاعــات بمــا , أعمــال الفســاد داخــل اإلدارة 

فيها القطاع اإلداري وبتبني نظام اإلدارة اإللكترونية من شأنه محاربة الفساد اإلداري وهـذا موضـوع 

وتجــاوز مشــكلة البعــدين الجغرافــي  ،مرضــيةاألخيــرة مــن خــدمات إلكترونيــة  ســهلة و   ،دراســتنا هــذه

وذلــك , والزمنــي ومعالجــة البيروقراطيــة والرشــوة وغيرهــا مــن مظــاهر الفســاد اإلداري المنتشــرة بكثــرة 

باعتمــاد علــى آليــات إلكترونيــة فــي محاربــة واكتشــافها باســتخدام التقنيــات الحديثــة لحمايــة األعمــال 

كتقنيــة تشــفير البيانــات لحمايــة البيانــات والمعلومــات  اإلداريــة مــن التالعــب فيهــا مــن قبــل المــوظفين

اإلدارية من اإلطالع عليهـا لغيـر المخـولين لهـم ذلـك و إعتمـاد التوقيـع اإللكترونيـة لسـهولة اإلثبـات 

وكـذلك وضـع المـوظفين تحـت الرقابـة الدائمـة للمـدرين  , األعمال الغير الشرعية واكتشـاف مرتكبيهـا 

ائل التكنولوجيـــة التـــي مـــن شـــأنها اكتشـــاف بـــؤر ومكـــامن الفســـاد فـــي و المســـؤولين بإســـتخدام الوســـ

  .اإلدارة

يكتسي موضوع اإلدارة اإللكترونية أهمية بالغة حيث أن التحول نحو الخدمة العامة اإللكترونية هو 

وكــذلك فــإن لــإلدارة اإللكترونيــة دور كبيــر فــي محاربــة الفســاد , أســاس ترشــيد الخادمــات العموميــة 

و طريقـة تقـديم الخـدمات , ي تعاني منـه الكثيـر مـن الـدول خاصـة منهـا الـدول المتخلفـة اإلداري الذ

العامة في ظل اإلدارة اإللكترونية هـي بـدورها تقلـل مـن أعمـال الفسـاد فتحقيـق رضـا المـواطنين مـن 

الخــدمات العامــة التــي تقــدم لهــم  و ســهولة تقـــديمها مــن قبــل المــوظفين مــن شــأنه أن يبعــث الثقـــة 
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لإلدارة والموطن وكذلك تكثيف الرقابة علـى المـوظفين و بصـفة دائمـة وعلمهـم بهـذه الرقابـة  واألمان

  .باستخدام الوسائل التكنولوجية 

و بالتـــالي فـــإن الغايـــة مـــن قيامنـــا بهـــذه الدراســـة هـــو الوصـــول إلـــى تحقيـــق عـــدة أهـــداف منهـــا إزالـــة 

ظـاهرة الفسـاد اإلداري التـي تعـاني الغموض والتعرف على مفهوم اإلدارة اإللكترونيـة والتعـرف علـى 

منه الدول إن لم نقل كل الدول فـي العـالم ومعرفـة كيـف تسـاهم اإلدارة اإللكترونيـة فـي محاربـة هـذه 

ودعـم هـذه الدراسـة بـالتطرق لـبعض , والتطرق لمختلف اآلليـات اإللكترونيـة لتحقيـق ذلـك , الظاهرة 

  .لكترونية التطبيقات العربية والغربية في مجال اإلدارة اإل

وتمثل مبررات اختيارنا لهذه الموضوع في اهتمام طلبة ورغبتها في تناول هذا الموضوع لما يكتسيه 

مــن أهميــة بالغــة وكــذا حداثــة هــذا الموضــوع وعــدم تناولــه مــن قبــل وصــالحيته البحــث فيــه واهتمــام 

ــــــق الشــــــفافي ــــــة لتحقي ــــــق اإلدارة اإللكتروني ــــــة الفســــــاد اإلداري عــــــن طري ة والنزاهــــــة بموضــــــوع محارب

وكــذا يعتبـــر هـــذا , والديمقراطيــة التـــي تمثــل مرتكـــز النهــوض وجـــودة الحكــم وتكـــريس دولــة القـــانون 

الموضوع جديد يمكن البحث فيه وكذلك بالنظر إلى الواقع العلمي نجد أن اسـتخدام التكنولوجيـا فـي 

 بعـض التطبيقـات فـي تقديم وتسيير األعمال من شأنه التقليل من الفساد بالرغم مـن أننـا لـم نجـد إال

  .هذا المجال أمال نرى المزيد منها مستقبال 

بالتــالي فــي ظــل مــا يعيشــه العــالم مــن مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل المعرفــة والتقــدم العلمــي المضــطرد 

حيــث كــان لهــذا , والتســريع فــي شــتى المجــاالت خاصــة فــي مجــال اإلتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

إلدارة و التحـول مـن اإلدارة التقليديـة القائمـة علـى الـورق واليـد العاملـة التقدم الدور الكبير في تقدم ا



 ����ـــــــــــــــ� 

 

 ه 

 

إلــى إدارة إلكترونيــة تعتمــد علــى تكنولوجيــا المعلومــات و اإلتصــاالت بتنفيــذ كافــة األعمــال بطريقــة 

ونظــرا لمــا تقدمــه اإلدارة اإللكترونيــة مــن مميــزات تتمثــل فــي تحســين األداء , إلكترونيــة جــد متطــورة 

و توفير الوقت والجهد والمال وفي ظل انتشار ظاهرة الفساد اإلداري التي تعد من القضـايا اإلداري 

الشــائكة التــي تعــاني مــن الــدول خاصــة الــدول العربيــة والتــي تــأثر عــل شــفافية العمــل اإلداري وثقــة 

 ونظرا لخطورة هـذه الظـاهرة سـعت الـدول إلـى, الموطنين بالموظفين القائمين على مؤسسات الدولة 

إال أن الغمـــوض يبقـــى قـــائم حـــول إمكانيـــة الحـــد مـــن الفســـاد اإلداري , مكافحتهـــا بمختلـــف الوســـائل 

أو بــاألحرى القضــاء علــى الفســاد اإلداري باســتخدام التكنولوجيــا  ومــدى فاعليــة أســاليب , الكترونيــا 

التغلــب علــى الفســاد اإلدارة اإللكترونيــة  فــي تحقيــق الديمقراطيــة وشــفافية العمــل اإلداري وكيــف يــتم 

البيروقراطيـــة مـــن خـــالل اإلدارة اإللكترونيـــة و لإلجابـــة علـــى هـــذه اإلشـــكالية واعتمـــاد علـــى المـــنهج 

  :التحليلي ارتقينا أن نقسم دراستنا إلى فصلين

  .في الفصل األول بعنوان انتهاج اإلدارة االلكترونية في محاربة الفساد اإلداري 

  .فساد اإلداري إلكترونيا والفصل الثاني بعنوان أساليب محاربة ال



 

 

        

        الفصل ا5ٔول الفصل ا5ٔول الفصل ا5ٔول الفصل ا5ٔول 

************    

            إالدارة إاللكرتونيةإالدارة إاللكرتونيةإالدارة إاللكرتونيةإالدارة إاللكرتونية    اaهتاجاaهتاجاaهتاجاaهتاج

        يف حماربة الفساد إالداري يف حماربة الفساد إالداري يف حماربة الفساد إالداري يف حماربة الفساد إالداري 
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 انتهاج اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري : الفصل األول 

يعرف عصرنا هذا بعصر الثروة المعلوماتية  والتكنولوجية وكذا عصر اإلنفجار المعرفي 

وألحدثت تغيرات هائلة في طريق االتصال , فقد غزت التكنولوجيا كل مجاالت النشاط اإلنساني  

  .وغيرها من التغيرات التي طرأت في الحياة اليومية , لخدمات العامة و انجاز األعمال وتقديم ا

بحيث , كما أن تطور تقنيات المعلومات و االتصاالت أثرت علي عمل مستوى اإلدارة 

بعدما كانت إدارة قائمة على الورق واألساليب التقليدية البسيطة إلنجاز األعمال وتقديم خدماتها 

ر كفاءة وفعالية الستخدامها للوسائل التكنولوجية في تسير و تنفيذ أصبحت إدارة أكث, للجمهور 

مما لها من تأثيرات على الموطن وعلى مختلف القطاعات , فظهر اإلدارة اإللكترونية , أعمالها 

واإلدارة اإللكترونية كانت في البداية , السيما على اإلدارة سواءا اإلدارة العامة المركزية أو المحلية 

روع سعت كل الدول إلى تنفيذه على الواقع العلمي و اإلستفادة من المزايا التي تقدمها مجرد مش

ثم بعدها تبنت , اإلدارة اإللكترونية  فظهرت بعض التطبيقات في بعض الدول الغربية المتطورة 

الكثير من الدول أو باألصح كل الدول سواءا المتقدمة منها أو المتخلفة  أو السائرة في طريق 

وتعتبر عملية التحول من اإلدارة التقليدية وعملية معقدة ومألوفة سواء , لنمو اإلدارة اإللكترونية ا

  .للموطنين أو للموظفين 

لذا وجب على الدولة توفير عدة متطلبات من إنجاح عملية التحول وتجاوز كل العراقيل 

في ظل انتشار ظاهرة  1ي سلبياتهاالتي تعيقها و اإلستفادة من إيجابياتها وبذل الجهد الالزم لتفاد

الفساد اإلداري من رشوة ومحسوبية التي أثرت على شفافية العمل اإلداري ومصداقيته وغيرها من 

مظاهر الفساد التي تبعد الموظف العام عن مهامه وهذا لعدة أسباب بالرغم من الجهود المبذولة 

لفصل إلى اإلطار النظري لكل من اإلدارة لهذا سنتطرق في هذا ا, للحد من أعمال الفساد اإلداري 

في المبحث األول بعنوان , اإللكترونية و ظاهرة الفساد اإلداري بحيث نقسمه لثالث مباحث 

                                                             

1
  ) 2011-2001دراسة حالة الجزائر ( األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغير و معوقات التطبيق , بن مرسلي  رافيق  - 

 .122ص, 2011تيزي وزو الجزائر , جامعة مولود معمري , السياسية والعالقات الدولية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 
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ثم في المبحث الثاني نتناول أسباب التحول  إلى اإلدارة , االعتماد على  اإلدارة اإللكترونية 

  .د اإلداري في المبحث الثالث ثم ظاهرة الفسا, اإللكترونية ومتطلبات تطبيقيها 
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  اإلعتماد على اإلدارة اإللكترونية : المبحث األول 

مما الشك فيه أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبحت تلعب دور مهما ليس فقط في تسهيل 

واإلدارة فضال عن معيشة الحياة اليومية للمواطن ولكن كأداة فعالة في تعزيز التنمية في المجتمع 

  .استخدمها كعنصر فعال في تبادل المصالح الدولية 

أصبح معيار التقدم والغنى لي دولة هو اللحاق بركب الثورة , وبعد أن دخل العلم العصر الرقمي 

المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها لذلك كان البد من الدولة أعادة التفكير طريقة تقديم الخدمات 

أفرزات آليات جديد لإلدارة بعدما كانت بسيطة أصبحت إلكترونية نتطرق في هذا بحيث , لألفراد 

في المطلب األول ثم في المطلب الثاني نتطرق إلى مبادئ , المبحث إلى مفهوم اإلدارة اإللكترونية

  .وأهداف اإلدارة اإللكترونية وعنصرها 

  مفهوم اإلدارة اإللكترونية : المطلب األول 

: المعلومات واإلتصاالت تعتبر قفزة نوعية في عالم السرعة والمعرفة وقد أبرزتهاإن تطور تقنيات 

التجارة , االنترنت : التكنولوجيا عدد من المفاهيم التي غيرت الكثير في حياتنا اليومية منها

الحكومة , التعلم والتعليم اإللكتروني  الصحة اإللكترونية , األعمال اإللكترونية , اإللكترونية 

إللكترونية واإلدارة اإللكترونية ساعد على أنشاء التغير وتبني العديد من المشاريع واألنظمة ا

وعليه نقسم هذا المطلب , اإلدارية التي تساهم في تحقيق التميز وتطوير مردودية الجهاز اإلداري 

ها في الفرع في الفرع األول نتطرق إلى نشأة اإلدارة اإللكترونية ثم إلى تعريف, إلى ثالث فروع 

  .الثاني والفرع الثالث نتناول خصائص اإلدارة اإللكترونية 

  اإللكترونيةنشأة اإلدارة : األولالفرع 

شهد العالم تغيرات كبيرة مست تقنيات االتصال والمعلومات أدت هذه التغيرات إلي ظهور معالم 

اجل تحسين الخدمات جديد وأنماط أو جيل جديد في اإلدارة تعتمد على أساليب جديد وذلك من 

 لح على8اص ما 7وه ، خدمتها  دة7ج و لهاأعما للمواطن والقضاء على البيروقراطية وتحسين 
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اإللكترونية بذلك فإن  اإلدارة أو ، ونية9لکتإلاالحكومية  إدارة أو ، قمية9ال باإلدارة تسميته

   1.وانتشار شبكة االنترنتظهور اإلدارة اإللكترونية جاء بعد التطور السريع للتجارة اإللكترونية 

في حين ترى بعض الدراسات أن االهتمام باإلدارة االلكترونية ، ظهر مع بداية اهتمام الحكومات 

وتوجهها نحو تحقيق شفافية التعامل ، وتعميق استخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة أهداف التنمية 

  . 2االقتصادية السياسية واالجتماعية

حديث فاإلدارة االلكترونية هي أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة  كمفهوم 

هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات االتصال الحديثة ، في ظل ثورة المعلومات ، وازدياد الحاجة 

ات العامة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة عالقات المواطن والمؤسسات ، وربط اإلدار 

    .3والوزارات عبر آليات التكنولوجيا ، وبالتالي التحول الجذري في مفاهيم اإلدارة التقليدية وتطويرها

كانت اإلدارة التقليدية تعتمد على أساليب بسيط في حين أن اإلدارة االلكترونية تعتمد علي أساليب 

   .متطورة وحديثة كأجهزة الحاسوب التي تستخدم من اجل اإلحصاء

  

  

  

  

  

                                                             

  . 3 ص،  2005،  العامة اإلدارة �معه،  دية�السع بية�الع ملکة�ا،  بية�الع تطبيقاتها وأفاق ونية�لکتاإل اإلدارة،  �غال �سع،  ياسين  1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ‘ اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر  ةدور اإلدار , عبد الكريم عاشور   2

    12ص) 2009/2010(قسنطينة الجزائر , جامعة منتوري , والعالقات الدولية 
  . 238ياسين ، سعد غالب ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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 تطبيق اإلدارة االلكترونية بأساليب بسيطة  ولم تصل إلى بدأ

بوالية فلوريدا األمريكية في 1995 الصورة الرسمية إال مؤخرا ، حيث بدأت بالظهور في أواخر عام

  . هيئة البريد المركزي

ما جعل  وبما أن اإلدارة اإللكترونية هي حوصلة للتقدم في المجالت التقنية والمعلوماتية ، وهو

اإلدارات الحكومية و صناع القرار تعتمد وسائل تقنية متطورة ، تساعدهم على إنجاز المهام 

  . بها المنوطة

بالرغم من أن عملية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في العالم العربي واجهت عدة صعوبات و 

نه نجد بعض الدول العربية العراقيل رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف هاته الدول إال أ

كبلدان المشرق العربي قد حققت نجاحا بهرا في المجال في حين نجد تطبيقات بسيطة لبعض 

, الدول فيها الجزائر التي الزالت بعيدة كل البعد عن التطبيق الكامل والحقيقي إلدارة اإللكترونية 

الزال مشروعا في طور اإلنجاز  وبهذا نستنتج أن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في الجزائر

  .يتطلب إرادة ومجهود اكبر  

  تعريف اإلدارة اإللكترونية : الفرع الثاني 

يعتبر  مصطلح اإلدارة االلكترونية حديث النشأة، إال أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت 

  .لهذا المصطلح ، وأن كان أغلبها قدم لتعريف الحكومة االلكترونية 

حيث  ود تداخل وترابط مفاهيمي بين مصطلح الحكومة االلكترونية واإلدارة االلكترونيةنظرا لوج

استخدام الوسائل ، والتقنيات االلكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة   " نهاعرفت اإلدارة االلكترونية بأ

  1". أو التنظيم  أو اإلجراءات أو التجارة  أو اإلعالن

  

                                                             

  10- 11ص, 2004 في الوطن العربي المنظمة العربية للتنمية اإلدارية��
 منة ، طارق  شريف العلوش ، الحكومة االلكترونية وتطبيقانالطعامحمد محمود   1
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تحوال أساسيا في مفهوم الوظيفة العمومية بحيث ترسخ قيم الخدمة  أن اإلدارة اإللكترونية تمثل

العامة ، ويصبح جمهور المستفيد من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة، كما يتعدى مفهومها 

هدف التميز في ، تقديم الخدمة و التواصل مع الجمهور بالمعلومات  وتعزيز دوره في المشاركة 

  1. القات اتصال أفضل بين المواطن والدولةوالرقابة من خالل تطوير ع

في حين ركز البعض في تعريفهم لإلدارة اإللكترونية، على محاولة تبين مدى إمكانية اختصار 

الوقت والسرعة في وتقريب المسافات ، فعرفت هي إنجاز المعامالت اإلدارية  وتقديم الخدمات 

النجاز  لالنتقال إلى اإلدارات شخصياالعامة عبر شبكة االنترنت ، دون أن يضطر العمالء 

  .معامالتهم 

هي إطار "ويعرف اإلدارة االلكترونية باعتبارها منظومة متكاملة ، وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة  

يشمل كل من األعمال اإللكترونية للداللة على اإلدارة االلكترونية لألعمال ، والحكومة االلكترونية 

الموجهة للمواطنين أو للداللة على اإلدارة االلكترونية ،العامة أو اإلدارة اإللكترونية  الحكومة 

  2."الموجهة لألعمال ، أو الموجهة لمؤسسات ودوائر الحكومة المختلفة

هي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانية المتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال : "كما عرفت بأنها 

بدون حدود وتخطيط وتنظيم و توجيه والرقابة على القدرات والموارد الجوهرية للشركة و اآلخرين 

   3.من أجل تحقيق أهداف الشركة 

وأيضا هي االستغناء عن المعامالت الورقية وٕاحالل المكتب اإللكتروني عن طريق االستخدام 

الوسع للتكنولوجية المعلومات والتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية ثم معالجته حسب 

  . خطوت متسلسلة منفذة مسبقا 

                                                             
1
�ري ،   > ا���وا#= " 	�د ، �ن �� ��

ت اAدار�� وا/�#�� �(ط��ق اAدارة ا@��(رو#�� درا	� �	��� ��? ا��ؤ		� ا�� �، ر	
�" ا��(ط�

�وم ا/�#�� ، ا�ر�
ض ،  ، �� ���
�ف ا�ر# ���
�	(�ر �2ر �#�ورة ، أ�
د�� .ص 2003

  
2
  . 15مرجع سابق ص, ياسين غالب   

3
  .32عمان األردن بدون سنة ص , دار وئال للنشر ,  ةاإلدارة اإللكتروني, عالء عبد الرزاق محمد حسن السالمي   
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لتعاريف المقدمة لإلدارة اإللكترونية يمكن القول أنه بديل جديد يعيد النظر وانطالقا من مختلف ا

عن طريق , انطالقا من التغير الحاصل في مفاهيم اإلدارة العامة , في العالقة بين اإلدارة والموطن

  1.التحويل من الشكل التقليدي البسيط إلى شكل يتركز أساسا على تقنيات اإلتصال والمعلومات 

  خصائص اإلدارة اإللكترونية: الثالث الفرع 

تعتمد اإلدارة االلكترونية على تقنيات المعلومات واالتصال بخالف االدارة التقليدية، مما يجعل 

  : األولى تتميز بجملة من الخصائص ، نلخصها فيما يلي 

  وحدة مركزية وتركيز نقطة اتخاذ    نهامتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأ -

  .مع إعطاء دعم اكبر في مراقبتها بهاالقرار في نقاط العمل الخاصة 

  .جمع  البيانات من مصادرها األصلية بشكل  موحدة  -

  .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها -

  .توفير المعلومات للمستفيدين بصورة فورية -

  2.ء ثقة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملينتوفير تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبنا -

السرعة والفعالية في تقديم : تميز اإلدارة االلكترونية عن اإلدارة التقليدية بسمات عديدة منها 

  .الخدمات بشكل يقضي على العراقيل البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية 

الصوتية ونظم المتابعة ,رسائل حيث أن اإلدارة االلكترونية تعتمد على البريد االلكتروني وال

  .بخالف اإلدارة التقليدية التي تعتمد على الورق ,

ساعة متواصلة األمر الذي ينهي  24لها صفة التواصل الدائم فهي إدارة بال زمان إذا تستمر 

كما يضفي , معاناة األفراد في طابور االنتظار و يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

                                                             

1
  .43-40محمد سمير أحمد اإلدارة اإللكترونية دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة الطبعة األولى عمان األردن ص   

2
  . 17عبد الكريم عاشور مرجع سابق ص   
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ويسمح , ارة اإللكترونية مرونة على التنظيم اإلداري ويوفر الخدمات بشكل مباشر تطبيق اإلد

  .بالتخلص من التبعية اللصيقة بالمؤسسة العامة والخاصة حتى طبيعة الخدمات 

يمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية تحقق مزيدا من الترابط في انجاز المعامالت والقيام بالوظائف 

مزيدا من التشاركية بين مختلف القطاعات الحكومية والعمل على زيادة  اإلدارية بشكل يخلق

المصداقية في الخدمات المقدمة  و اكتمال عنصر الشفافية و تعزيز عالقة الدولة بالمواطن من 

إضافة إلى ذلك تمثل اإلدارة ,الخدمات العامة اإللكترونية وذلك من اجل القضاء على البيروقراطية

وبالتالي يمكن أن نخلص خصائص ,ال تكامليا الستثمار الجهد والوقت والحيز اإللكترونية مدخ

  : اإلدارة اإللكترونية في أربع عناصر أساسية وهي 

  أي الدقة والوضوح في المعامالت :  زيادة اإلتقان - 

 فاالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعد المنافسين على تقديم :تخفيض التكاليف  - 

الخدمات بأسعار زهيدة ينتج عنها تخفيض التكاليف ورفع مستوى األداء وتوسيع نطاق 

 1الخدمات إلى عدد من المشاركين الذين يستفيدون من الخدمات بأسعار منخفضة 

 .لوجود الرقابة عن طريق الوسائل اإللكترونية المتاحة داخل اإلدارة : تحقيق الشفافية  - 

ير وتبسيط وميكنة اإلجراءات وذلك عن طريق تحليل كافة وهذا بتطو  : تبسيط اإلجراءات - 

الخدمات التي تقدمها اإلدارة و إجراءات تقديمها وتوثيق اإلجراءات الحالية وضع معدل األداء 

  2. العمليات اإلدارية و إعداد خطة لتقيمها وتطويرها دوريا 

  

  

 

                                                             

1
  .129رفيق بن مراسلي مرجع سابق ص   

2
  . 136نفس المرجع ص   
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   مبادئ وأهداف اإلدارة اإللكترونية وعناصرها: المطلب الثاني 

تسعى كافة الحكومات من اجل دعم اإلدارة بالمعدات والوسائل الحديث وذلك من اجل تطوير 

قصد تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات ,  اإلدارة واالعتماد على العمل االلكتروني 

وٕادخالها في أجهزة الحاسب اآللي وتخزينها ثم االستفادة منها في عمليات اتخاذ القرارات وانجاز 

  .األعمال بسرعة وتقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالة وتكلفة منخفضة 

فالهيئات الحكومية اآلن تسعى بجميع , وترتكز اإلدارة اإللكترونية على خدمة الزبون وتلبية طلباته 

الوسائل لمتابعة البيانات والمعلومات عن الزبون ثم تحليلها والتعرف من خاللها على احتياجات 

  .  د توفيرهاالمواطن قص

  مبادئ اإلدارة اإللكترونية : الفرع األول 

  : نلخص أهم مبادئ اإلدارة اإللكترونية كما يلي 

االهتمام بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئة فيها تنوع المهارات والكفاءات المهيأة مهنيا الستخدام 

لومات  واستخالص النتائج التركيز دائما على توظيف المع,  التكنولوجيا الحديثة اآلن في اإلدارة

  : واقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة وحسن استغالله بيئة اإلدارة اإللكترونية عن طريق 

  .معرفة اإلشكال وٕايجاد حل له  - 

 .ضرورة انتقاء المعلومات بجوهر الموضوع  - 

 .تحليل المعلومات المتوفرة تحليل دقيق  - 

  1. تحديد نقاط القوة والضعف عليه  - 

  

                                                             

1
    لمرفق العام مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة ا, مختار حماد    

  15-14ص  .2007يوسف بن خدة الجزائر      
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  اإلدارة اإللكترونية ليست بديال عن الوسائل التقليدية : ثانيا 

تقوم اإلدارة اإللكترونية بتوفير خدمات عمومية للموطنين والمؤسسات واإلدارات العمومية األخرى  

والتي اليمكن أن تكون بديال نهائيا للوسائل التقليدية في توفير تلك الخدمات خاصة في المراحل 

ويعتمد نجاح هذا التطبيق على ضمان توفير متطلبات وشروط , إللكترونية األولى لتطبيق اإلدارة ا

   1.و إلتزام تقوم به اإلدارات العمومية لتغير أساليب العمل اإلداري التقليدي شاملة وجذرية, وتقنية 

  التركيز على النتائج : ثالثا 

أنها تحقق فوائد للجمهور حيث ,ينصب اهتمام اإلدارة اإللكترونية على تحويل األفكار إلى نتائج 

تتمثل في تخفيف العبء عن المواطن من حيث المال والوقت توفير خدمة مستمر على مدار 

  .الساعة مثل دفع الفواتير عن طريق بطاقات اإلئتمان بدون التنقل إلى المراكز 

  سهولة اإلستعمال و اإلتاحة : رابعا 

في كافة المجاالت والميادين , ي المكاتب والجامعات أي إتاحة  تقنيات اإلدارة اإللكترونية للجميع ف

  .لإلسفادة من مزاياها 

  تخفيض تكاليف والتغير المستمر : خامسا 

, لإلستثمار في مجال تكنولوجية المعلومات واإلتصاالت والتغير مبدأ أساسي لإلدارة اإللكترونية 

ورفع مستوى األداء سواءا بقصد كسب , بحيث أنها تسعى بانتظام لتحسين و إثراء ما هو موجود 

  2. رضا الزبائن أو بقصد التفوق في التنافس 

  

  

                                                             

     دراسة حالة وزارة العدل  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم (عماد بوقالشي اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين اإلدارات العمومية 1
  89ص  .2010/2011الجزائر  3التسيير جامعة الجزائر   
2
  191-189ص  .2006دار المغرب اإلسالمي  بيروت لبنان , نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين , عمار بوحش   
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  نية أهداف اإلدارة اإللكترو : الفرع الثاني 

أن اإلدارة  العمومية مصدر الخدمات والمواطن :  " تقوم اإلدارة اإللكترونية على فكرة مفادها 

لذلك فاإلدارة اإللكترونية عدة "  يرغبون في االستفادة من هذه الخدمات , والمؤسسات هم العمالء 

لخص هذه أهداف تسعى لتحقيها في إطار تعاملها مع المواطن أو مع غيرها من اإلدارات ن

  : األهداف كما يلي 

  1.إدارة واستعراض الملفات ومراجعتها بدال من حفظها وكتابتها  - 

االعتماد علي األرشيف اإللكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق والقدرة على  - 

ونشر الوثائق ألكثر من جهة في أقل من وقت ممكن , تصحيح األخطاء الحاصلة بسرعة  

  2. وقت كان وفي أي 

 .و اختصار زمن التنفيذ في مختلف اإلجراءات , اإلنجاز السريع لألعمال  - 

ترشيد القرارات المتعلقة بالعمل الحكومي والتقليل من اإلجراءات المعقدة من خالل إعادة تنظيم  - 

 .العمل اإلداري وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالتقنيات الحديثة والتدريب الجيد عليها

 3. فافية العمل اإلداري وشفافية المعلومات وعرضها أما العمالء والمواطنين ش - 

االهتمام  بالموارد البشرية المتاحة والعمل على رفع كفاءاتها ومهاراتها تكنولوجية لربط األهداف  - 

 .المنشودة لإلدارة اإللكترونية باألداء 

مما يرسخ قيم الخدمة , الخدمة العامة  وبذلك تعتبر اإلدارة اإللكترونية تحوال أساسيا في مفهوم

العامة ويصبح الجمهور المستفيد من الخدمة اهتمام مؤسسات الدولة يزيد مفهومها عن مجرد 

                                                             

1
  . 39عالء عبد الرازق السالمي  مرجع سابق ص   

2
  90عمادبوقالشي مرجع سابق ص   
  
3

�ث , ���
وي أ��د �ن    �
ل ���� ا��� ور"��  07ا�دد , أEر (ط��ق ا���و�� ا��A(رو#��  ��? �ؤ		
ت ا��
 . 289ص . �2008
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التميز في أداء الخدمات العامة إلى خلق التواصل مع الجمهور عن طريق المعامالت وتعزيز في 

  .رة دورة المشاركة والرقابة كما تضمن تعديالت هيكلية لإلدا

ومن ثم فاإلدارة اإللكترونية تعمل على تحويل األيادي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيادي عاملة  

لها دور أساسي في تنفيذ مشاريع اإلدارة عن طريق إلعادة التأهيل لمواكبة التطورات الجديدة التي 

على التكيف مع الوضع طرأت على المؤسسات واالستغناء عن الموظفين الغير أكفاء الغير قادرين 

  1. الجديد وتقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها بدوائر صناع القرار 

فالقطاع العام بحاجة , بفضل البيئة االلكترونية يمكن ربط بين القطاعيين العام والخاص  - 

لقطاعيين يتم للقطاع الخاص  ليحصل على حاجيته من السلع والخدمات وهذا التواصل بين ا

  2. بطريقة إلكترونية 

  عناصر اإلدارة اإللكترونية : الفرع الثالث 

 البرمجيات   Hardwareتتكون اإلدارة اإللكترونية من ثالث عناصر هي عتاد الحاسوب

software  وشبكات اإلتصال  Communication Network   ويقع في قلب هذه العناصر

من الخبراء والمختصين الذين يمثلون الموارد  Knowlolege Workersعمال المعرفة 

  .األساسية لإلدارة اإللكترونية 

  عتاد الحاسوب : أوال 

  :يشمل العتاد المكونات المادية للحاسوب والتي تنقسم إلى أربعة أقسام 

, تستخدام هذاه الوحدات لتغذية  الحاسوب البيانات على أختالف صورها  :وحدات إدخال   )1

 .والرقمية  والفارة , المساحات الصوتية , اتيح منها لوحة المف

                                                             

1
  . 16عبد الكريم عاشور مرجع سابق ص   

2
  . 43نصيرة شبوب مرجع سابق ص   
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تقوم بمعالجة وتنفيذ العمليات الجبائية والمنطقية التي تصل من قبل : وحدة المعالجة  )2

 1.المستخدمين على هيئة تعليمات للبرامج 

تقوم بحفظ البيانات واألوامر التي  يحتاجها المعالج عند اجراء العمليات  :وحدة والذاكرة  )3

 . المختلفة عند الطلب 

تستخدم هذه الوحدات إلظهار البيانات والمعلومات للمستخدمين ومن  :وحدات األخراج  )4

 2.الطابعات , أمثلتها  شاشات العرض  

  البرمجيات والشبكات : ثانيا

البرمجيات هي مجموعة البرامج المستخدمة لتشغيل جهاز الحاسب اآللي و األستفادة من 

إمكانيات المختلفة بينما الشبكات هي الوصالت اإللكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي 

وشبكة االنترنت التي تمثل شبكة القيمة للمؤسسة وإلدارتها , األكسترانت , لشبكات األنترنت 

  3 .اإللكترونية 

  صناع المعرفة : ثالثا 

وهو العنصر األهم في اإلدارة اإللكترونية من القيادات الرقمية والمديرون والمحلفون للمواد 

ورأس المال والفكري في مؤسسة يتولون إدارة التعاضد اإلستراتيجي لعناصر اإلدارة . ,المعرفية 

  . ثقافة المعرفة من جهة أخرى اإللكترونية من جهة وتغير طرق التفكير السائدة للوصول إلى 

  

  

  

                                                             

1
  . 16عبد الكريم عاشور مرجع سابق ص   

2

 ا�ر��� اAدارة ا��A(رو#�� وأ�
ق (, �
	�ن 2
�ب   *)
������� ا�ر��� ا�	ود�� , ط��� ا�
*د اAدارة ا�� ,2005.  

 
3

	�ن 2
�ب  � , ���
 ا�ر*)
������� ا�ر��� ا�	ود�� , اAدارة ا��A(رو#�� وأ�
ق (ط��� ا�
*د اAدارة ا�� ,2005.  
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  أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية و متطلباتها : المبحث الثاني 

إن التوجه نحو  إدارة إلكترونية ليس فقط أساسها الحاسبات و شبكة اإلنترنت وشبكات اإلتصاالت 

ولكنها بالدرجة , ة رغم كونها عناصر أساسية ومهمة لإلدارة اإللكتروني, وغيرها من الجوانب الفنية 

األولى قضية إدارية تعتمد على فكر إداري متطور وقيادات إدارية واعية تستهدف التطور وتدعمه 

إذن فإن هناك عدة ودواعي وأسباب دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في كيفية تسيير , 

ه ليست سهلة بل شاقة تعتمد ولكن عملية التحول هذ, إدارتها و اإلستفادة من الوسائل التكنولوجية 

على أساليب علمية وتقنيات تتطلب خبرات وتخصصات رائدة وتستغرق وقتا في التدقيق والتخطيط 

وبالتالي لتحقيق النجاح وتطبيق اإلدارة اإللكترونية وتجسيده على أرض الواقع تتطلب توفر عدة 

ول نتطرق الي أسباب التحول في المطلب األ, متطلبات لذلك ولهذا سنقسم هذا المبحث لمطلبين 

لإلدارة اإللكترونية أما في المطلب الثاني نذكر فيه أهم المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة 

  . اإللكترونية 

  أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية : المطلب األول 

كانت هناك عدة دوافع ساهمت في بعث وتغير النظام اإلدارة التقليدية والتحول إلى إدارة إلكترونية 

بل كان لهذا التحول عدة , محلها إال أن هذا التحول ليس مجرد تغير أو تالعب في األلفاظ 

جتمعات بل لتطلعات الم, أسباب ودواعي ولم تكن احتياجات اإلدارات العمومية هي الدافع الوحيد 

وسعيها إلى تحقيق , و اإلتصاالت , الحديثة إلى خوض التجربة التكنولوجية في مجال المعلومات 

ولهذا نحاول في هذا المطلب التطرق إلى أهم دواعي التحول إلى  1مستوى أفضل من الخدمات 

ثم , تحول اإلدارة اإللكترونية في الفرع األول نتناول أسباب تطور االتصال والمعلومات كدافع لل

  .إلى أسباب السياسية في الفرع الثاني ثم نعرج في الفرع الثالث إلى أسباب أزمات القطاع العام  

  

                                                             

1
  .183مرجع سابق ص, عمار بوحوش   
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  أسباب تطور اإلتصاالت والمعلومات : الفرع األول 

فإنها تجد نفسها أمام , وترجيح كفتها بعنصر الزمن , عندما تسعى اإلدارة إلى كسب سابق السرعة 

بوصفها المطلب األول إللغاء , تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت  ضرورة اإلستفادة من

من روتين ومعامالت يدوية وراءها و اإلنطالق إلى أفاق اإلبداع , أسباب بطئ الحركة 

إلختصار , التكنولوجي في مجال المعلومات و اإلتصاالت الذي يقدم لها كل يوم حلوال جديد 

اذ قراراتها وتعميمها بالسرعة المطلوبة و انجاز معامالتها في الوقت مزيدا من الزمن و تسير إتخ

  . المناسب لوضعها في دائرة المنافسة 

  أسباب سياسية: الفرع الثاني 

كانت التحوالت الديمقراطية و ما تبعها من مستجدات اجتماعية وتطلعات شعبية أحد العوامل 

طبيقات تكنولوجية المعلومات و اإلتصاالت على الدافعة لكثير من الجهات اإلدارية إلى تعميم ت

فقد ساهمت حركات فاعلة محلية وعالمية و التي تطالب بمزيد من اإلنفتاح والحرية , دوائرها 

و , والمشاركة واحترام حقوق اإلنسان في توجه أنظمة الدول إلى إدخال التكنولوجيا إلى إدارتها 

مما دفعها إلى السعي لتحسين مستوى تقديم , ومية التي تولد عنها رؤية جديدة لإلدارات العم

خدمتها والمشاركة الشعبية في القرارات التي تهمه و ترسيخ مبدأ الشفافية الذي يعطي للموطنين 

تحقيقا لقيم العدالة وهذا ما جعل من اإلدارة اإللكترونية فرصة متميزة , حق الرقابة والمساءلة 

  .لتحقيق كل ذلك 

فوضع العالم أمام فكرة , الواقع الجديد الذي لم يكن حلما أو خياال في الماضي كل هذه الدوافع و 

دون بذل جهد يذكر فثمة نسخة ,الهيمنة على جميع التفاصيل في كل مكان وفي الوقت نفسه 

أخرى طبق األصل من العلم الحقيقي يمكن اإلطالع عليه والدخول إلى عالمها بكبسة زر أو نقرة 

  .و ما تجسده فكرة العولمة ,  على أحد المفاتيح
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  أسباب أزمات القطاع العمومي : الفرع الثالث 

أدى اجتهاد القطاع الخاص في اإلعتماد على أساليب اإلدارة الحديثة إلى تعميق الهوة والفرق 

فقد بدا أداء هذا األخير نمطا تقليديا ال يرقى إلى , الشاسع في األداء بينه وبين القطاع العمومي 

ى طموح المواطن بل حتى طموحات إدارات القطاع العمومي نفسه حيث وجدات نفسها في مستو 

مواجهة مباشرة ومقارنة غير منصفة مع إدارة القطاعات الخاص التي وضعت قدمه في أرض 

تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت وأعتمدها سبيال إلحكام قبضتها على أعمالها والسيطرة على 

العمل بها على نحو الذي يجعل اإلدارة مطمئنة تماما على أنها تسير في  مواردها وضبط عجلة

مما إعطاء , و الهدر في النفقات قد تقلص , و أن خدماتها تصل إلى عمالئها , الطريق الصحيح 

  1.قرارات صحيحة لموارد اإلدارة الفعلية 

  متطلبات اإلدارة  اإللكترونية : المطلب الثاني 

دارة اإللكترونية كأي مشروع أو برنامج يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة إن عملية تطبيق اإل

باعتبارها تحوال شامال من المفاهيم والنظريات واألساليب واإلجراءات و الهياكل والتشريعات التي 

فهي ليست مجرد شعار يرفع أو طموح يمكن تحقيقه من خالل ,تقوم عليها اإلدارات التقليدية 

أو خبرة مستوردة يمكن نقلها وتطبيقها فقط بل هي عملية معقدة تشمل على نظام , وصفة جاهزة 

المتطلبات البشرية والتشريعية و التنظيمية فهي تتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة ,  متكامل من

وبالتالي البد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لمفهوم اإلدارة اإللكترونية ,بها وتتفاعل معها 

لهذا سنتناول أهم هذه المتطلبات في الفرع األول نتطرق إلى ,اجها إلى حيز الواقع العلمي وٕاخر 

المتطلبات القانونية والتشريعية  ثم إلى المتطلبات اإلدارية والتنظيمية في الفرع الثاني أما في الفرع 

التطرق إلي أهم وقبل , الثالث نتناول المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

  .المتطلبات يمكن شرحها في الشكل التالي

  

                                                             

1
  . 93مرجع سابق ص , عماد بوقالشي   



إالدارة إاللكرتونية                                                                                                          إالدارة إاللكرتونية                                                                                                          إالدارة إاللكرتونية                                                                                                          إالدارة إاللكرتونية                                                                                                              اaهتاجاaهتاجاaهتاجاaهتاج                                                                                    

تأثير اإلدارة االلكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول 

  25ص,2007,السياسية واإلعالم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23 

 متطلبات التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ) 01

تأثير اإلدارة االلكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول ,حماد مختار 

السياسية واإلعالمكلية العلوم ,"بن يوسف بن خدة"جامعة الجزائر 

                                                                                    : : : : الفصeل ا5ٔول الفصeل ا5ٔول الفصeل ا5ٔول الفصeل ا5ٔول 
 

 

01: (الشكل رقم

  

  

حماد مختار :المصدر

جامعة الجزائر ,العربية
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  المتطلبات القانونية والتشريعية : الفرع األول 

, يتطلب تطبيق النظام االلكتروني استعداد تشريعي متكامل يواكب المتغيرات والمستجدات الجديدة

فالحاجة , ألن الجرائم الناجمة عن استخدامه هي جرائم مستحدثة لم يتعرض لها التشريع القائم 

واستبعاد ما ال يصلح منها  باإلضافة , ملحة إلى تعديل ومراجعة المسلمات التقليدية في القضاء 

تستمد نصوصها القانونية من البيئة اإللكترونية لإلدارة الحديثة التي , إلى وضع تشريعات جديدة

, اإلختالس   والتزوير و , كالقرصنة و االختراق, خلقت نوعا من الجرائم هي الجرائم اإللكترونية 

  .وانتهاك سرية المعامالت والحريات  و غيرها 

  : لذا وجب إعداد تشريعات جديد و إضفاء تعديالت على تشريعات القائمة لتحقيق األهداف التالية 

من خالل إصدار القوانين أو قرارات وزارية , إعطاء المشروعية على األعمال اإللكترونية  -

وشر عنة الجريمة اإللكترونية والعقوبة المصاحبة   ,بهدف تحديد المباح و المحظور 

فالتشريعات القائمة إلى وجود غطاء شرعي بجرم األفعال المشينة , والعقوبة المصاحبة لها 

  .الناجمة عن  اإلستخدام  السيئ للتقنيات الحديثة 

 1. " إلزام الجهات الحكومية بالتحول نحو الشكل  اإللكترونية  -

ة على مخرجات الحاسوب اآللي وكافة الوسائل التقنية الحديثة التي إضفاء الصفة الرسمي -

 . يسهل االعتماد عليها والتعامل بها في الجهات الرسمية 

 .إعطاء المصداقية للتوقيع اإللكترونية  -

 .إعطاء مشروعية إلثبات الشخصية اإللكترونية برقم معين أو حساب بنكي  -

إلدارية  بهدف وضع حد لتدخل المسؤول في تعبئة وضع معايير ثابتة وشفافية لإلجراءات ا -

 .النماذج 

                                                             

 
1
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 .ضمان سرية المعلومات وحمايتها حفاظا على سرية الحياة الخاصة  -

السماح بإمكانية الوفاء اإللكترونية  اللتزامات المواطن عن طريق الدفع  اإللكترونية  -

 .التزوير لبطاقات الدفع مع توفير الحماية من , بمختلف البطاقات بدل الدفع النقدي 

ووضع شروط التحقق من المرسل لمنع الغير من إمكانية , اعتماد الدفع اإللكترونية  -

 .استخدامه 

                1. وخاصة التجارة اإللكترونية , إعطاء شرعية لعمليات البيع والشراء بالنظام اإللكترونية  -

   المتطلبات اإلدارية والتنظيمية: الفرع الثاني

إن التنظيم االلكتروني يعتبر عملية متعددة الجوانب والمفاهيم والممارسات فهي ليست بسيطة 

  :ويجب أعادة هندسة الهياكل واإلجراءات اإلدارية في اإلدارات العمومية وذلك من خالل 

للتكفل بتسيير ,استحداث وحدات تنظيمية جديدة في الهيكل التنظيمي الجاري العمل به  - 

 .ارة اإللكترونية مشروع اإلد

 .االرتكاز علي هياكل تنظيمية شبكية في اإلدارة العمومية  - 

خصوصا بعد إدخال التقنية ,إعادة هندسة اإلجراءات لتناسب مبادئ اإلدارة اإللكترونية  - 

 2. الرقمية 

تفهم ودعم مشاركة الموظفين في اإلدارة العامة عملية التحول ودعمها للمتغيرات اإلدارية  - 
ووضع خطة إستراتجية لهذا ,التي يجب اتخاذها للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية والفنية 
 .التحول 

  3.إعادة هندسة الهيكل التنظيمي ليدعم تقديم خدمات عامة مميزة  - 
 

                                                             

1
  . 45- 44مرجع سابق ص ,نصيرة شبوب  -   

 
2
  . 296أحمد العيشاوي  مرجع سابق ص  

3
  93ص  2003عبد الفتاح بيومي حجازي النظام القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية دار الفكر العربي الجزء األول اإلسكندرية مصر   
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  المتطلبات الفنية والبشرية : الفرع الثالث  

القاعدة األساسية التي تبنى  وهي, تتمثل هذه المتطلبات في توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية 

وتشمل تطوير و تحسين شبكة اإلتصاالت بحيث تكون متكاملة وجاهزة , عليها اإلدارة اإللكترونية 

و الستعاب الكم الهائل من اإلتصاالت في أن واحد لكي تحقق من استخدام شبكة , لإلستعمال 

وتوفير , واعد و بيانات وبرمجيات اإلنترنت باإلضافة إلى توفير الرقمية المالئمة من أنظمة و ق

  .كل ذلك لإلستخدام الفردي أو المؤسسي على أوسع نطاق ممكن 

و تتمثل البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية في مجموعة من العناصر على غرار الحواسيب وشبكات 

ا المعلومات برامج حاسوبية باإلضافة إلى الموارد البشري الذي يرتبط عمله بتكنولوجي, اإلتصاالت 

  .و اإلتصاالت 

وكذلك توعية الموطنين بثقافة اإلدارة اإللكترونية الركيزة األساسية لنجاح عملية التحول من األنظمة 

اآلن اإلدارة اإللكترونية هي فلسفة متكاملة , اإلدارية التقليدية إلى األنظمة اإللكترونية العصرية 

وترجمتها إلى الواقع العلمي الملموس تحتاج إلى وعي  ,واألهداف , من القيم والعادات والتقاليد 

, بحيث يكون األفراد مهيئون لتقبل األنظمة الجديدة , إجتماعي ومساندة الجمهور لهذا التحول 

  1.وهي عناصر أساسية لنجاح عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية 

  

  

  

  

  

                                                             

1
  . 152.  151ص  2002العدد األول  29رة اإللكترونية ومستقبل اإلدارة العامة مجلة دراسات الجامعة األردنية المجلد نائل الحافظ العواملة اإلدا  
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  ماهية الفساد اإلداري: المبحث الثالث 

تعد ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة قديمة قدم الحياة نفسها وال زالت  إلى يومنا هذا منتشرة وبشكل 

فلها , كبير و أصبحت آفة خطيرة تعاني منها العديد من الدول حتى الدول المتقدمة لم تسلم منها 

ظاهر الفساد أثار وخيمة على الحياة السياسية و االجتماعية  والثقافية واإلدارية وقد تعددت م

اإلداري من رشوة وتزوير ومحسوبية وغيرها من األعمال التي تتنافى من أخالقيات الوظيفة العامة 

  و التي تصدر من الموظف العام و ألسباب قد تكون 

وحتى اإلدارة اإللكترونية نجد بعض بؤور ومكامن , شخصية أو أسباب أخرى تدفعه الرتكابه 

: نتطرق في هذا المطلب لدراسة هذه الظاهرة في الفرع األول الفساد ولكن بطريقة مختلف وس

ثم في , في الفرع الثاني أهم مظاهر الفساد اإلداري , نعرف الفساد اإلداري وأهم أسباب انتشاره 

  .الفرع الثالث أنواع الفساد اإلداري 

  تعريف وأسباب الفساد اإلداري :  المطلب األول

ي نجد العديد من التعاريف لهذه الظاهرة وكذلك األسباب التي نظرا لتعدد مظاهر الفساد اإلدار 

  :دفعت النتشارها وسنذكر كل هذا كما يلي 

  تعريف الفساد اإلداري : أوال 

فيقال فسد الشئ أو بطل ,ضد صلح والفساد لغة البطالن ) فسد(الفساد لغة في معاجم اللغة في 
واضمحلل ويأتي التعبير على معان عدة في القرآن الكريم حسب موقعه فهو الطغيان والتجبر كما 

  1)) للذين ال يردون علوا في األرض و ال فساد : (( في قوله تعالى
إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله و يسعون في (( قوله تعالى أو عصيان لطاعة اهللا في 

األرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خالف أو ينفقوا في األرض ذلك 
  .2))لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم 

                                                             

1
  43سورة القصص اآلية   

2
  33سورة المائدة اآلية   
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فساده أي أقامة يقال أصلح الشيء بعد إ, والفساد له أكثر من معنى في اللغة منها ضد الصالح 

: تدابروا و تقاطعوا ومن معاني الفساد أيضا: يقال تفاسد القوم أي , ومنها التقاطع والتدابر 

  .والقحط ,الجدب

أما التعريف اإلصالحي للفساد فقد أعطيت عدة تعاريف تختلف في نظرتها وطابعها وفلسفتها 

قيم وتقاليد و نظم عقائدية  وما فيه من, فمنها ما يوسع مضمونه ليربطه بالبعد الحضاري ,

  : وسياسية وبيئيه أخرى ونذكر منها 

الفساد اإلداري هو مجموعة من األعمال المخالفة للقوانين التي تؤثر على سير اإلدارة العامة أو 

  .قراراتها أو أنشطتها بهدف اإلستفادة المادية المباشرة أو اإلنتفاع غير المباشر

راطي منحرف يستهدف تحقيق منافع شخصية بطريقة غير شرعية سلوك بيروق:" وعرف أيضا بأنه 

أو هو استغالل موظفي الدولة لمواقعهم و صالحياتهم للحصول على كسب غير مشروع أو منافع ,

بدل للسلوك ,وعرف أيضا بأنه سلوك إداري غير رسمي  1" يعتذر تحقيقها بطريقة مشروعة 

و المنصب العام من أجل تحقيق مصالح أو مكاسب اإلداري الرسمي أو هو سوء استخدام السلطة أ

  .خاصة 

إذن فالفساد اإلداري هو ارتكاب أعمال وتصرفات منافية للوظيفة العامة و هو ظاهرة تعاني منها 

  .العديد من الدول حتى المتطورة منها لم تسلم من هذه الظاهرة 

  أسباب الفساد اإلداري : ثانيا 

ومن الغير الممكن معرفة , وليس مقتصرا على الدول النامية فقط  الفساد اإلداري ليس ظاهرة جديد

وٕانما يتم ذلك بشكل تقريبي فمعظم , مدى انتشار الفساد بشكل دقيق في منطقة  و مقارنتها بأخرى 

  .أعمال الفساد تتم بسريه ونادرا ما يتم الكشف عنها 

  : وتختلف األسباب تؤدي إلى ظهور الفساد و نموه و انتشاره وسنوجزها فيما يلي 

                                                             

1
  .2-1ص  2000والفساد اإلداري رؤية منهجية للتشخيص و التحليل و المعالجة الجلة العربية لإلدارة يوني, عامر الكبيسي   
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  :األسباب السياسية 

تعتبر األسباب السياسية أهم العوامل التي تساعد على ظهور الفساد و نموه و انتشاره ما توفره من 

  : بيئة مناسبة لتفشي هذه الظاهرة وتتمل هذه األسباب في النقاط التالية 

بغض النظر عن ,ين القيادات اإلدارية في المواقع المهمة بناءا على الوالء السياسي تعي - 

ويصيب موظفي الخدمة المدنية ,وهذا يفتح أبواب المحسوبية السياسية ,الكفاءة اإلدارية 

 .1باإلحباط 

 باإلضافة إلى التعين على أساس الجهوي والقبلي مثلما هو شائع في الدول النامية  - 

ر إلى  النظام السياسي باعتباره مفهوما واسعا يشمل التنظيمات والمؤسسات التي يمكن النظ - 

تنظم أمور الدولة و يعتبر الفساد السياسي من أسباب االنحراف اإلدارية فالعمل يتم ضمن 

والعاملون فيها مقيدون برقابة قضائية وتشريعيه لذا , البيئة السياسية ووفق إظهارها الرسمي 

الرقابة وضعف جهاز القضاء  وفساد السياسية وافتقار الدولة إلى المعايير فإن غياب هذه 

الحاسبية كلها تسهل االنحراف في سلوك العالمين وتزيد من خرق القوانين وتسهل عملية 

اإلفالت من العقاب وينتشر الفساد ويختفي الوالء ألهداف الجهاز اإلداري وقد تساعد الدولة 

 .  2ما دامت هي ذاتها مصدرا للفساد,الفساد في أجهزتها في حد ذاتها إلى انتشار 

وهذه األسباب تنطبق على غالبية الدول النامية ويمكن انطباقها بنفس التعميم على الدول المتقدمة 

ألن هذه الدول تتعدد فيها قنوات اإلتصال بين الجمهور وأجهزة الدولة والحكومة وتتفوق فيها 

   3. في الدولة على المصالح الخاصة والجزئية داخل المجتمع , إلداريةالوالءات لألهداف األجهزة ا

                                                             

306أفريل ص 21عبد اهللا بن عبد الكريم السالم الفساد اإلداري في الدول النامية مجلة البحوث اإلدارية العدد  
1
  

جزائر أطروحة لنيل علي بقشيش إشكالية تأثير الفساد اإلداري على برامج التنمية و تطبيق أليات الحكم الراشد في البلدان النامية مع اإلشارة إلى حالة ال  2
  . 45ص 2012/2013الجزائر  03شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة الجزائر 

3
 45ص  2006يونيو  29خري أثر أخالقيات الوظيفة في تقيل الفساد اإلداري في الوظائف الحكومية مجلة العلوم اإلنسانية العدد عبد الطيف أسار ف 

  www.uluminsania.net : الموقع اإللكترونية 
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وبقليل من , تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصريف داخل اإلدارة  - 

الخضوع للمساءلة فهوالء يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق 

امتيازات و  قبول الرشاوى من الشركات أو المواطنين نظير حصولهم على

استثناءات نالحظ هذه الظاهرة بكثرة في البلدان النامية باعتبارها تحتفظ بثروة هائلة 

من الموارد الطبيعية مما يعطي المسؤولين فرص كثيرة ونطاقا  واسعا لنهب المال 

 .العام و هذا في غياب آلية رقابية صارمة 

الدول النامية ضعف المجتمع المدني وتهميش دور مؤسساته في كثير من  - 

كاألحزاب السياسية والتنظيمات اإلجتماعية المختلفة مما يساعد على تفشي الفساد 

باإلضافة إلى عدم وجود منظمات مستقلة تعني بمكافحة الفساد مثل ما هو موجود 

في الدول المتقدمة وهذا األمر يسهل انحراف الموطنين ويشجعهم على اإلستغالل 

 1.السيئ للوظيفة العامة 

إذن فغياب القدوة السياسية وتفشي البيروقراطية الحكومية وضعف أداء السلطات  - 

وغياب مجتمع مدني فاعل فكل ) القضائية , التشريعية , السلطة التنفيذية ( الثالث 

 .هذه العوامل تهيأ مناسبة للفساد 

  :األسباب اإلقتصادية 

  : هناك جملة من األسباب االقتصادية نوجزها كما يلي 

فمثال , كتدخلها في عمليات اإلستراد, تدخل الحكومة في األنشطة اإلقتصادية  - 

لهذا يهتم المستوردون , يصبح الحصول على رخصة في األنشطة عمال مربحا 

برشوة المسؤولين من أجل تخطي القواعد والنظم واإلجراءات العامة وتحقيق 

 .الربح 

                                                             

1
  46علي بقشيش مرجع سابق ص   
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ارها في السوق مما يشجع انخفاض أسعار بعض السلع المدعومة مقارنة بأسع - 

 .على السمسرة فيها والحصول عليها مقابل الرشاوى 

, انخفاض مستويات األجور في القطاع العام في ظل إرتفاع مستوى المعيشة  - 

 .لذلك يلجأ الموظفون لتقاضي الرشاوى لتحقيق التوازن مع اإلنفاق الخاص 

بممارسة أعمال الفساد  وجود موارد طبيعية كبيرة في الدولة مما يغري المؤولين - 

فمثال األرباح الخيالية الناجمة عن إستثمار النفط  الذي يحقق , بصورة أكبر 

األجنبية مما يحفز على دفع الرشاوى لبعض المسؤولين , أرباحا مغرية للشركات

 1. للفوز بامتيازات 

  : األسباب اإلجتماعية والثقافية 

هناك عدة أسباب إجتماعية وثقافية تساهم في ظهور الفساد اإلداري وانتشار منها ما يتعلق 

ومنها ما يتعلق بالمستوى الثقافي الذي وصل إليه المجتمع لذا , بالعادات والتقاليد واألعراف 

  : نلخص هذه األسباب كما يلي 

له أثر , تماعية طبيعة المجتمع وبروز أهمية العالقات الشخصية في الحياة اإلج - 

كبير في تفشي الفساد فانتشار الوالءات األسرية القبلية و الجهوية على حساب 

بحيث تعتبرها سلوكات عادية رغم ,المصالح الوظيفية تؤدي إلى نمو بيئة الفساد 

 2. أنها منافية لألخالق والقوانين  

 .شعور بعض فئات المجتمع بالغبن والظلم وعدم المساواة  - 

عية وانتشار الجهل والفقر وضعف الوازع الديني و وسائل الضبط ضعف التو  - 

 .اإلجتماعي من قيم و رأي عام وسيادة القانون فوق الجميع 
                                                             

1
الحديث  عبد اهللا أحمد عبد اهللا المصراتي الفساد اإلداري نحو نظرية إجتماعية في علم إجتماع اإلنحراف والجريمة دراسة ميدانية المكتب العربي  

  .73ص 2011األسكندرنية مصر 
2
  .305عبد اهللا بن عبد الكريم السالم مرجع سابق ص  
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وجود هوة بين الطموحات المادية و اإلجتماعية لإلفراد وبين اإلمكانيات المتاحة  - 

 1. باتهم مما يدفع إلى اللجوء إلى استغالل مناصبهم لتحقيق رغ,لألفراد في الواقع 

  :األسباب القانونية 

غياب أو ضعف التشريعات واألنظمة والمؤسسات القانونية المختصة بجرائم الفساد  - 

. 

لوجود ثغرات , عدم تطبيق العقوبات على المستفيدين أو إقالتهم من مناصبهم  - 

 .قانونية وانتشار الفساد بقطاع القضاء والعدل 

ادات و التقاليد والثقافة العامة السائدة في خضوع المحامين و القضاء لألعراف و الع - 

 .المجتمع 

 .عدم خضوع التشريعات الجديدة للدراسة المتعمقة من قبل المشرعين  - 

ضعف أنظمة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وعدم مسايرتها للتغيرات في عالم الفساد و  - 

 2. جريمة المنظمة 

دي إلى ظهور السلوكيات الفاسدة داخل من خالل ما سبق نالحظ أنه ال يوجد سبب مباشر يؤ 

  .الجهاز اإلداري 

  مظاهر الفساد اإلداري : الفرع الثاني 

يأخذ الفساد اإلداري أشكاال وأنماطا متعدد و نظرا لتشابك العوامل المساهمة في بروه وسنحاول 

  : التطرق إلى أهم هذه المظاهر فيما يلي 

  

                                                             

1
  . 73-72عبد اهللا أحمد عبد اهللا المصراتي مرجع سابق ص  

2
  . 75- 74نفس المرجع ص   
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  : الرشوة : أوال 

وهي عبارة عن اتفاق بين الموظف أو عضو اإلدارة وبين صاحب الحاجة وهو الراشي على قيام 

األول بالتدخل إلصدار قرار أو عمل إداري أو اإلمتناع عن القيام بعمل مقابل عطية يقدمها له 

  1. هذا األخير 

بينكم بالباطل وتدلوا وال تأكلوا أموالكم (( :وقد حرمت الرشوة في الشريعة اإلسالمية لقوله تعالى 

   2.  ))بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم و أنتم تعلمون 

وللرشوة في القوانين الوضعية معان فهي أغلبها تعد انجاز غير المشروع بأعمال الوظيفة وبعض 

, جريمة الراشي  القوانين العربية تعتبر الرشوة جريمتين منفصلتين أحداها جريمة المرتشي والثانية

والقصد من ذلك تبرئة الموظف إذا رفض الرشوة مع تجريم الراشي حتى يعود للفعل مع عدم 

  3. تحققه

لذلك تعتبر جريمة الرشوة أخطر الجرائم وأسوء الممارسات غير األخالقية  التي يجب محاربتها 

وتسود روح اإلتكالية , وذلك لما يترتب عليها من أضرار وأخطار تهدد المجتمعات , وعليها 

  .والنفعية على روح الواجب وأخالقيات والوظيفة العامة 

  ثانيا استغالل السلطة أو الوظيفة 

يأتي استغالل السلطة أو الوظيفة أو من الموظفين لهم نفوذ يستغلونها في تحقيق أغراض شخصية 

أغراض شخصية لهم أو  وهو استغالل ال يتفق يستغلونها في تحقيق, لهم  أو ألقاربهم و ذويهم 

ال يتفق مع المصالحة العامة  ويعتبر خيانة للوظيفة التي هي , و هو استغالل , ألقاربهم وذويهم 

  .ويجب المحافظة عليها , أمانة  أؤتمن عليها المسؤول 

                                                             

درية الطبعة األولى بالل أمين زين الدين ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة االسالمية دار الفكر الجامعي اإلسكن  1
  .  102ص  2009مصر 

2
  ) 188( سورة البقرة   

3
  . 37علي بقشيش مرجع سابق ص   
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و تحريم استغالل النفوذ يأتي كون الجاني يظهر أن سلطته و تأثيره هي التي تحكم النظام و بأنه 

أما إذا , وٕاذا كان النفوذ حقيقيا فمعناه أن الجاني قد أساء استغالل السلطة , ف في األمور المتصر 

كان النفوذ مزعوما فقد أصبح قائما على اإلحتيال والغش و اإلصرار بالثقة التي منحتها له 

  1. السلطات 

بحت محل إهتمام بالتالي ما نالحظه أن الوظيفة أو المنصب في األجهزة اإلدارية الحكومية قد أص

لما توفره من مزايا ألصحابها في ممارسة الفساد و استغالل مناصبهم , و تنافس بين العاملين 

ومثال ذلك إقبال العديد من األفراد على العمل في األجهزة الحكومية , لتحقيق مكاسب مادية 

ظيفة جعلها محل كالضرائب  والجمارك رغم محدودية أجورها مقارنة بوظائف أخرى ألن مزايا الو 

  . تنافس بين األفراد 

  : ثالثا التسيب الوظيفي و اإلختالس 

التسيب الوظيفي و اإلختالس من مظاهر الفساد اإلداري التي تعاني منها اإلدارة وسنتطرق فيما 

  : يلي 

  التسيب الوظيفي 

لعمل في ومن أمثلة ذلك عدم الحضور ل, يتمثل في مخالفة القوانين و التنظيمات و اللوائح 

وعدم استغالل وقت العمل الرسمي ألداء , و الخروج منه قبل المواعيد الرسمية , المواعيد المحددة 

وهذه ,  وانشغال العاملين بأعمال غير رسمية  خالل ساعات العمل , الواجبات واألعمال الرسمية 

  . طيا األمور عادة ما تحدث في بيئته تساند فيها السياسية العامة نظاما بيروقرا

كذلك من مظاهر التسيب الوظيفي قيام بعض الموظفين بجمع عملهم في اإلدارة و عمال إضافيا 

وهذا ما يؤدي إلى زعزعة مبدأ نزاهة , أو في المهن الحرة في المهن الحرة , في القطاع الخاص 

                                                             

1
  .233ص  1989الفتاح خضر جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية مطبعة السفير عبد   
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ة ألنه يقضي إلى ترجيح المصلحة الخاصة المتمثلة في المشاريع التجاري, الموظف وحياده 

  1.والصناعية التي ال تنسجم و طبيعة المرافق العامة  

  اإلختالس 

وهو سلوك محرم ومدان شرعا وقانونا غالبا ما يكون موظفوا الحسابات والمالية وأمناء الخزائن و 

المدققون وأعوان الجباية وتحصيل الرسوم والضرائب وأعضاء لجان الشراء ومسيرو المخازن 

ويقع اإلختالس عادة في األموال النقدية واألشياء العينية العائدة , ا وأعمال الصيانة طرفا فيه

  .للدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها 

اإلختالس أيضا هو خيانة الموظف لإلمانة التي في عهدته ويختلف عن السرقة حيث هذه األخيرة 

  2. اآلخرين هي االستحواذ الغير مشروع من قبل الموظف على أموال و أشياء في عهد 

في بعض المجتمعات المختلفة هناك اعتقاد سائد أن المال العام هو ملكية سائبة ال أهل له و إن 

العبث به و اإلنتفاع منه ألغراض شخصية هو أمر جائز وممكن انه ليس لشخص حقيقي 

  3. سيطالب به

  : التزوير و اإلبتزاز : رابعا 

يام الموظف المسؤول في جهاز أو مؤسسة حكومية هي جريمة مالية تجارية تتضمن ق :التزوير 

عامة بالتحريف والتالعب بالمعلومات والوقائع والوثائق التي ائتمنه رؤساؤه عليها واستخدام هذه 

المعلومات لتحقيق مكسب مالي عن طريق نقلها إلى شخص أخر في القطاع الخاص لتحقيق 

  .أو منفعة خاصة من ورائها, بدوره مكسب مالي 

جرم المشرع الجزائري والمصري وكذلك المشرع الفرنسي التزوير في المحررات استنادا إلى وقد 

سواءا كانت هذه المحررات عرفية أو تتصف , والمعامالت بين الناس , تعلقها بالثقة العامة 
                                                             

1
  . 38علي بقشيش مرجع سابق ص   

2
  10فهد بن محمد الغنام مدى فعالية األساليب الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري مذكرة لنيل الماجستير في العلوم اإلدارية الرياض ص  

3
  .133ين الدين مرجع سابق ص بالل امين ز   



إالدارة إاللكرتونية                                                                                                          إالدارة إاللكرتونية                                                                                                          إالدارة إاللكرتونية                                                                                                          إالدارة إاللكرتونية                                                                                                              اaهتاجاaهتاجاaهتاجاaهتاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : : : : الفصeل ا5ٔول الفصeل ا5ٔول الفصeل ا5ٔول الفصeل ا5ٔول 
 

 

36 

 

ألن هذه الثقة التي للمحررات تتجلى قيمتها , سواءا لصدورها من موظف عام , بالصفة الرسمية 

  1.بات الحقوق والمراكز القانونية لألفراد في إث

هو نمط أخر للفساد اإلداري يمارسه بعض الموظفين خاصة العاملين في أجهزة : اإلبتــزاز 

أو مراقبة النشاطات اإلقتصادية وغيرها , السياسية واألمنية المسؤولة عن حماية ونشر الطمأنينة 

ن عن طريق تخويفهم أو تهديدهم إلرغامهم على دفع ويلجأ هؤالء إلى إبتزاز المراجعين أو المهتمي

  2.أو إلصاق التهم بهم , مبالغ أو تقديم أشياء عينية أو يتعرضون لألذى المادي أو المعنوي 

  : المحسوبية : خامسا 

حيث تقوم على , تتمثل في التحيز والمحاباة حيث تنطلق من دوافع قبلية وعنصرية و جهوية 

عقائدية طبقية أو جهوية قبلية  أو بين شرائح المجتمع وفئاته العتبارات التمييز بين المواطنين

  .تؤدي في النهاية إلى التمييز و إضعاف ثقة المواطنين بنزاهة اإلدارة وعدلتها

حيث يقوم الموظف المسؤول بإعطاء األولوية لألقارب و األصدقاء والمعارف في حاالت التوظيف 

ودون النظر إلى اعتبارات الجدارة , د والشروط القانونية المنظمة لذلك دون التقيد بقواع, أو الترقية 

   3.والمؤهالت و اإلستحقاق وتكافؤ الفرص 

  أنواع الفساد اإلداري : الفرع الثالث 

  :نلخص أهم أنواع الفساد اإلداري كما يلي 

  :  الفساد السياسي :  أوال 

يتعلق بمختلف المخالفات و اإلنحرافات التي ترتبط بفساد المؤسسات السياسية في الدولة كغياب 

وهذا النوع من الفساد يسود في بيئته تساند فيه , وانعدام المشاركة السياسية , الديمقراطية و الشفافية

                                                             

1
  .133نفس المرجع ص  

2
  40علي بقشيش مرجع سابق ص  

3
  . 41علي بقشيش مرجع سابق ص  
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حرية إبداء الرأي  السياسة العامة للحكومة نظاما بيروقراطيا يتسم بعدم اإلستقرار السياسي وسلب

من المواطنين وحرمانهم من المشاركة في رسم السياسات العامة وهذا الفساد يصدر من كبار 

  1. رجال الحكم والوزراء وقادة األحزاب السياسية وكبار مسؤولي التشريع والقضاء 

  : الفساد الوظيفي : ثانيا 

يتعلق باالنحرافات اإلدارية والوظيفة وخاصة تلك التي تصدر من الموظف العام أثناء وظيفة والتي 

تظهر على شكل عدم احترام أوقات العمل في الحضور و اإلنصراف أو عدم استقبال الجمهور 

نوع من المتعامل مع اإلدارة والبيروقراطية  وقبول الرشوة وٕافشاء األسرار الوظيفة يطلق على هذا ال

الفساد بالتسيب البيروقراطي الذي يعني تخلي العاملين انصرافهم عن القيام بأداء واجباتهم كليا أو 

العمل وٕالى ,  وعدم بذل المفترض والمتوقع منهم من مجهود مما يؤدي إلى عدم انتظام , جزئيا 

  2. تدني مستوى الكفاءة التنظيمية 

هو سلوك منحرف في أداء اإللتزامات  الواجبات اتجاه وبهذا يمكن أن نقول أن الفساد الوظيفي 

مما ينجم عنه عدم قدرة األجهزة اإلدارية في تنفيذ السياسات العامة للدولة ,اإلدارة والمجتمع 

  .المتعلقة بتأمين الخدمات األساسية والتنمية اإلجتماعية 

  : الفساد اإلجتماعي أو األخالقي : ثالثا 

, كاعتبار الرشوة قضاءا للمصلحة ,أخالقية غربية عن قيم المجتمع  هو تبني قيم اجتماعية ال

واعتبار المرتشي صاحب فضل واعتبار المحاباة والمحسوبية امرا طبيعيا على حساب الكفاءة 

  .والمؤهالت 

ومن مظاهر هذا النوع من الفساد انعدام معاني الوطنية و الوالء و اإلخالص وحب العمل والتفاني 

وعدم المحافظة على سرية , وتفشي روح الالمباالة وانعدام األخالق الوظيفية , في أدائه 

                                                             

1
  . 304عبد اهللا الكريم السالم مرجع سابق ص   

2
ة والعالقات الدولية جامعة الجزائر التسيب البيراقرطي في اإلدارات الحكومية الجزائرية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسي, نصيرة صمارة   

  .22ص 2002
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, وعدم االنصياع لألوامر والتعليمات اإلدارية , المراسالت القرارات وعدم احترام المرؤوسين للرئيس 

  1. واإلهمال في تقديم الخدمات للجمهور 

  الفساد المالي : رابعا 

ي تحدث في العمل اإلداري والمالي للدولة ومؤسساتها وضعف وهو مجمل المخالفات المالية الت

ويمكن حصر هذه , أجهزة الرقابة المالية المتخصصة بفحص ومراقبة حسابات وأموال الدولة 

  المخالفات في الرشاوي واالختالسات وتبيض األموال والتهرب الضريبي واختالس األموال العامة 

  ي وطرق مكافحته في ظل اإلدارة االلكترونيةأثار الفساد اإلدار : المطلب الثاني 

بل يصيب بشكل , للفساد اإلداري بجميع أنواعه أثار مدمرة ليس فقط على الجوانب األخالقية 

التي تؤدي إلى إبعاد الجهاز اإلداري عن , مباشر الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ضية  تحظى باهتمام الدوائر السياسية والحكومية وقد تحولت قضية الفساد إلى ق, أهدافه الحقيقة 

ثم إلى طرق , للحد منه والقليل من أثارة وسنتعرض فيما يلي إلى أثار الفساد اإلداري كفرع أول 

  .معالجتها في الفرع الثاني 

  .أثار الفساد اإلداري : الفرع األول 

  :  تنجم عن الفساد اإلداري فيما يلي سنحاول عرض أهم اآلثار التي 

  .األثار السياسية : أوال 

وتشويه , للفساد اإلداري مضار سياسية متعددة من أهمها فقدان النظام السياسي إلى شرعيته 

ويمكن أن نلخص أهم األثار السياسية للفساد في العناصر , المناخ الديمقراطي في المجتمع 

  : اآلتية

  

                                                             

1
  . 33علي بقشيش مرجع سابق ص   
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  . فقدان الشرعية السياسية للحكومات والنظم الحاكمة / 1

حيث يؤدي الفساد إلى زوال شرعية النظام الحاكم و أبراز فضائحه والتخلص منه خاصة في 

وترغيت ( وأبرز مثال على هذا فضيحة , النظم السياسية الديمقراطية الحرة القائمة على التعددية 

التي أطاحت بنظام حكم الرئيس األمريكي نيكسون والحزب الجمهوري ثم فضيحة الرئيس )

( ثم ) بوش األب ( والتي أدت إلى عودة الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس ) كلينتون ( كي األمري

  ) .بوش االبن 

اإلمام ( حيث قامت الثورة اإليرانية بقيادة , وقد حدث كذلك عندما عصف الفساد بنظام شاه إيران 

) بناظير بوتو( و, في الفلبين ) ماركوس ( كما يمكن أن نضيف أمثلة أخرى كنظام , ) الخميني 

  1.وغيرها من أمثلة لنظم سياسية فقدت مصداقيتها بسبب فضائح الفساد المختلفة , في باكستان 

بحيث قد , ويمثل الفساد في كثير من األحيان وسيلة لتحقيق أهداف سياسية في الدول النامية 

  .هذه الدول وهذا يؤدي إلى عدم  تقدم واستقرا , تتحول إلى آلية لشراء الوالء السياسي 

  .   تشوه العمل السياسي في المجتمع / 2

ويحدث هذا عندما ينتشر الفساد ويختفي في الصور متعددة كغسيل األموال واستخدام عائداتها في 

ودخول العناصر الفاسدة إلى البرلمان لشراء الحصانة السياسية , شراء األصوات أثناء االنتخابات 

لهذا فاألعمال الفاسدة تؤدي إلى إفساد الحياة , أجل الثراء  واالستمرار في أعمال الفساد من

وقد أثبتت , مع اإلشارة كذلك إلى تمويل  األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية , السياسية 

) ساركوزي ( الكثير من الوقائع ذلك ومثال ذلك التهم التي وجهت إلى الرئيس الفرنسي األسبق 

بية  التي وصل من خاللها للحكم بأموال تلقها من الزعيم الليبي الراحل بقبول تمويل حملته االنتخا

                                                             

1
  51علي بقشيش مرجع سابق ص   
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ولعل هذا أحد أسباب فشله في االنتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت في , ) معمر القذافي ( 

   1 2002ماي 

وأصبح العمل السياسي والديمقراطية , وهذا يحاصر الفساد كافة المؤسسات السياسية والبرلمانية 

  .   رد ظاهرة شكلية لحماية الفساد و رموزه مج

  : ثانيا األثار اإلقتصادية 

  : يؤدي الفساد اإلداري إلى أثار إقتصادية نذكر أهمها فيما يلي 

يؤدي الفساد اإلداري في بروز ظاهرة اإلستخدام الغير المثل للموارد وضياع األموال  - 

السرقة و اإلبتزاز والرشوة وعدم استغاللها بصفة جيدة نتيجة انتشار , العامة 

وتوظيف موارد الدولة لتحقيق أهداف خاصة و هذا يؤثر سلبا على معد الدخل 

القومي ألن الفساد يؤدي إلى تراجع معدالت اإلدخار و اإلستثمار و من عدم زيادة 

  .القيمة المضافة على الدخل القومي 

رشاوي والعمالت تمثل من كما يؤدي الفساد اإلداري إلى ارتفاع األسعار ذلك ألن ال - 

وبهذا يتم إضافة قيمة على هذه , وجهة نظر الجهات المقدمة لها نوعا من التكلفة 

و بالتالي , الرشاوي والعمالت إلى تكلفة السلع والخدمات التي تقدمها هذه الجهات 

 2. إلى أسعارها بحيث يتحملها المستهلك في نهاية األمر 

مكافحة الفساد مثل عالج مرضى اإلدمان أو تحمل اإلقتصاد الوطني ألعباء  - 

 .استيراد أدوية لعالج أو مكافحة األضرار التي قد تلحق بالبيئة 

, يؤدي الفساد إلى زيادة التكاليف اإلدارية بسبب خسارة في العائدات الحكومية  - 

كما أنه يزيد من الصعوبات اإلدارية حيث يخلق , وزيادة المدفوعات لألثمان الموارد 

                                                             

1
  52نفس المرجع ص   

2
  .20مرجع سابق ص , فهد بن الغنام  
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ى أخر من السلطة موازيا للمستوى الرسمي لها مما ينعكس بالتالي على مستو 

  1. ضعف السلطة الرسمية 

  .األثار اإلجتماعية : ثالثا 

  : يترتب على الفساد نتائج اجتماعية سلبية تتمثل فيما يلي 

انتشار مظاهر الفساد في أجهزة الدولة له  انعكاساته في عملية تنشئة األطفال والشباب  

ندما يالحظ هؤالء أن األفراد الفاسدين يعيشون في وضع مادي أفضل من األفراد ذوي فع

الرشاوى والعموالت أو غيرها فإن ذلك يشكل دافعا وحافزا , السلوك المستقيم بسب 

السلوك الفاسد ويعطي إنطباعا أن الفساد مردود يستحق المخاطرة وقد يصل األمر إلى 

  لمجتمع فيقبل السلوك الفاسدأضعاف القيم و اهتمام معاير ا

عدم تحقيق العدالة اإلجتماعية فتسرب الفساد في الجهاز الضريبي يؤدي إلى تحمل  - 

ذوي الدخول البسيطة نسبينا عبئ  الضرائب بينما يتمكن دافعوا الرشاوى من التهرب 

 .من دفع الضرائب وهذا يؤدي تعميق الفجوة بين طبقات المجتمع 

ة أخالقية في استمراره يؤدي إلى قيام نظام قيمي منحرف كما يعتبر الفساد مشكل - 

 .وثقافة الفساد تهدد ليس فقط أسس الحكومة و إنما أيضا ثقافة المجتمع 

    2.المساس باألمن و الصحة العامة وانتشار الفقر والصراعات داخل المجتمع - 

  طرق مكافحة الفساد اإلداري : الفرع الثاني 

الدول النامية و المتقدمة تحظى بإهتمام الدوائر السياسية والحكومية  لقد أصبحت قضية الفساد في

نظرا لما يترتب على هذه الظاهرة من أثار , و أخدت تشغل حيز مهما في سلم أولويات الحكومية 

وقد وجدت المؤسسات والحكومات والهيئات اإلجتماعية المحلية والمنظمات , سلبية بالغة 

                                                             

1
  . 54علي بقشيش مرجع سابق ص   

2
  24مرجع السابق ص , فهد محمد الغنام   
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ج هذه الظاهرة والقضاء عليها و محاصرتها والحد منها على األقل ال والمؤسسات الدولية أن عال

يمكن أن يحدث بدون اعتماد إستراتيجية متعددة الجوانب تأخذ بعين اإلعتبار األسباب التي أدت 

إلى ظهوره وألن المعالجة يجب أن تنصب على األسباب المؤدية للفساد وعليه للحد من ظاهرة 

  : ع عدة إجراءات نذكر منها الفساد اإلداري يجب أتبا

اإلعتماد على مبدأ المساءلة حيث يشكل هذا المبدأ قيدا على سلوك القائمين على الشأن  - 

وهذا المبدأ أصيل في األنظمة الديمقراطية وهذا , و يلومهم باحترام حقوق المواطنين , العام 

اإلقتصادي السائد وهذا بإتباع إجراءات منها منح رواتب مناسبة للموظفين تتناسب والمستوى 

وكذلك , كحماية لهم لالبتعاد عن الفساد والرشوة نتيجة العوز والفقر وارتفاع مستوى المعيشة 

تبسيط القوانين واللوائح واإلجراءات حتى ال تحتمل التأويالت الخاطئة أو تزيد من تعقد 

  .اإلجراءات البيروقراطية مما يفتح المجال للسلوكيات الفاسدة 

دورات تدريب للموظفين والتركيز أثناء التدريب على أخالقيات الوظيفة العامة إقامة  - 

حيث نالحظ في الدول النامية أن الموظف نادرا ما يتحصل على , والمسؤولية العمومية 

وٕان استفاد من ذلك فإن محتوى التدريب مركز على الجوانب الفنية , تدريب بعد التوظيف 

 .تشبع بقيم وشرف الوظيفة العامة أكثر من تكوين موظف عمومي م

إعادة تفعيل وتجديد النظام اإلجتماعي المبني على قيم األخالق والنزاهة وشرف الوظيفة  - 

ومحاربة األثار السلبية للعولمة التي جلبت قيما جلبت قيما جديدة مبنية على المنافسة 

تفعيل دور مؤسسات وهذا يتم من خالل , الشرسة بين النصائح بعيدة عن القيم واألخالق 

التنشئة اإلجتماعية والسياسية كاألسرة والمدرسة والمسجد والجامعة والجمعيات والنقابات 

 .والنوادي واألحزاب السياسية 
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أعطاء دور رائد لوسائل اإلعالم والصحافة في التشهير برموز الفساد وخاصة أصحاب النفوذ  - 

 1. عطائهم الحرية الكاملة بذلك وهذا ال يأتي إال بحماية الصحفيين وإ , والسلطة 

ضرورة إقامة أجهزة وهيئات متخصصة في مكافحة الفساد وهذا ما قامت به الجزائر بحيث  - 

أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ اإلستراتجية الوطنية لمكافحة 

قالل المالي نص عليها الفساد وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلست

الصادر  413-06المتعلق بمكافحة الفساد وتم إنشاؤها بموجب المرسوم  01-06القانون 

ولقد كلفت هذه الهيئة بمجموعة من المهام التي تضمنتها ,  2 2006نوفمبر  22بتاريخ 

 : وذلك على النحو التالي  01 -06من القانون  20المادة 

 .وتكريس مبدأ الشفافية , وتجسيد دولة القانون , من الفساد  اقتراح سياسية شاملة للوقاية - 

تقديم التوجيهات واقتراح التدبير ذات الطابع التنظيمي والتشريعي التي ترمي للوقاية من  - 

وكذلك تتعاون الهيئة منع القطاعات المعينة والخاصة في إعداد قواعد أخالقيات , الفساد 

  .المهنة 

وتحسين المواطن بأضرار الفساد وجمع واستغالل كل المعلومات التي يمكن أن إعداد برامج لتوعية 

و البحث عن عوامل الفساد وأسبابه وتقديم , تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها 

  .تدابير إلزالتها والقضاء عليها 

واستغالل تلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة للموظفين العمومين بصفة دورية ودراسة  - 

  .المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها 

                                                             

1
  . 59-58علي بقشيش مرجع سابق ص   

2
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  2006نوفمبر  22الموافق ل 1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام  413- 06المرسوم الرئاسي رقم   

  .20 17ص ص 74وتنظيمها و مكافحته سيرها الصادر الجريدة الرسمية عدد
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ضمان تنسيق و متابعة النشاطات واألعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقرير الدورية والسهر  - 

على تعزيز التنسيق مابين القطاعات وعلى التعاون بين هيئات مكافحة الفساد على الصعيد 

   1. الوطني و الدولي 

ل العربية سعت جاهدة للقضاء على ظاهرة الفساد اإلداري نأخذ على سبيل كما أن باقي الدو 

حيث اتجهت إلى ,المثال دولة األردن التي قامت بعدة إصالحات للوقاية من الظاهرة ومحاربتها 

تستهدف مجموعة من األعراض منها تحسين نوعية  1996إحداث تنمية إدارية بالمملكة منذ 

وزيادة قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة التغيرات والمستجدات  الخدمات المقدمة للمواطنين

وتطوير التشريعات ووضعها في قوالب قانونية محكمة , وتخفيض كلفة التشغيل للجهاز الحكومي 

واختيار أفضل القيادات , وتوفير التجهيزات اإلدارية من قبيل الحوافز , وتنمية القوى البشرية 

انونية وتعزيز الموضوعية في االختيار الوظيفي والقيادي وغيرها من وتحقيق مبدأ المسائلة الق

  2. اإلجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة الفساد اإلداري 

إذن أن هذه التدابير التي اتخذت تتضمن جوانب سياسية و إجتماعية وقانونية لكن نجاحها في 

معي بخطورة اإلستمرار في التعايش الحد من تفشي الفساد وانتشاره يتوقف على درجة الوعي المجت

مع هذه الظاهرة التي ستتحول شيئا فشيئا إلى خطر داهم يزلزل كيان النظام اإلجتماعي ويفقد الثقة 

  .في مؤسسات الدولة لدى المواطن 

  

  

  

                                                             

1
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر بالجريدة الرسمية  2006فبراير سنة 20فق ل الموا 1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم   

  . 08ص 03/2006 08المؤرخة في  14عدد
2
  . 99-98عبد اهللا أحمد عبد اهللا المصراتي مرجع سابق ص ص   
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  أساليب مكافحة الفساد اإلداري إلكترونيا :  الفصل الثاني  

تحتــل الوظيفـــة اإلداريــة فـــي المجتمــع والدولـــة مكانـــة وحيويــة حيـــث أنهــا اإلدارة التنفيذيـــة والقانونيـــة 

والسياســــيات العامــــة والبــــرامج السياســــية و واإلجرائيــــة الالزمــــة لتطبيــــق وتجســــيد كافــــة اإلســــتراتجية 

  .اإلجتماعية و اإلقتصادية 

ولطالمــا عرفــت الوظيفــة اإلداريــة مجموعــة مــن الســلوكيات التــي تفتقــد إلــى النزاهــة و الشــفافية فــي 

القطــاع العــام عبــر العديـــد مــن دول العــالم ولمـــدة طويلــة تتمثــل فـــي إنحــراف المــوظفين فـــي اإلدارة 

ســيئ للوظيفــة اإلداريــة واحتكــار الناصــب اإلداريــة مــن أجــل تحقيــق المصــلحة عمومــا باســتغاللهم ال

و هذا ما يعرف بالفساد اإلداري الذي يعتبر من التحديات التي تواجهها الدول والشـعوب , الخاصة 

  .لكثرة انتشار مظاهره داخل اإلدارة 

اري واعتبـاره آفـة خطيـرة وانطالقا من أهميـة وحتميـة حمايـة الوظيفـة العامـة مـن مخـاطر الفسـاد اإلد

اتجهـت معظـم الـدول ومـن بينهـا الجزائـر إلـى , تزعزع ثقة المـواطن بالدولـة وأجهزتهـا اإلداريـة لـذلك 

بلـــورة اســـتراتجيات جديـــدة للحـــد مـــن هـــذه الظـــاهرة مـــن خـــالل مواكبـــة التطـــورات الدوليـــة فـــي مجـــال 

ا فـي اإلدارة الجزائريـة الخـروج مـن عصرنة اإلدارة تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيقه

اإلدارة التقليديـــة القائمـــة علـــى الـــورق و كثـــرة األخطـــاء والتوجـــه نحـــو إدارة إلكترونيـــة ترتكـــز علـــى 

الوسائل التكنولوجية التي من شانها تسهيل كافة المعامالت سواءا بين أثر كثير في محاربـة الفسـاد 

ف نقسـمه إلـى ثـالث مباحـث فـي المبحـث األول اإلداري وهذا محور دراستنا فـي هـذا الفصـل و سـو 

ـــة الفســـاد اإلداري و دور التشـــفير و التوقيـــع والرقابـــة  ـــي محارب ـــة ف ـــاول دور الخـــدمات اإللكتروني نتن
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وفـــي المبحـــث الثالـــث نعـــرج علـــى بعـــض , اإللكترونيـــة فـــي محاربـــة الفســـاد اإلداري كمبحـــث ثـــاني 

  .دول العربية والغربية التطبيقات في مجال اإلدارة اإللكترونية في بعض ال

  الخدمة اإللكترونية كأسلوب لمحاربة الفساد اإلدارية: المبحث األول 

ال شك أن التحول إلى نظام اإلدارة اإللكترونية من قبل إدارة عمومية معينة يعكس الرغبة الصـادقة 

عيـد عـن كـل مـا لهذه األخيرة في أعطاء الطابع اإللكتروني لخدمتها التي تقدمها للمـواطنين و هـذا ب

وبـــطء تقـــديم , كـــان يميـــز الخـــدمات إبـــان النظـــام التقليـــدي مـــن كثـــرة لـــألوراق و طـــوابير اإلنتظـــار 

الخـدمات وكثــرة األخطـاء لتكــون بـذلك الخدمــة اإللكترونيـة طريقــا نحـو تطــوير هـذه الخــدمات وزيــادة 

علـى هـذه اإلدارات  كفاءتها وفعاليتهـا باإلضـافة إلـى إقبـال المـوطنين المسـتفيدين مـن تلـك الخـدمات

كما أن التحول من الخدمة التقليدية إلى الخدمة إلكترونيـة مـن شـأنها التقليـل مـن الفسـاد , العمومية 

اإلداري التــي تعــاني منــه اإلدارات لمــا تقدمــه الخدمــة اإللكترونيــة مــن تســهيالت علــى الموظــف فــي 

   1. قيامه بوظائفه مما يبعده عن ارتكاب أعمال تتنافى مع وظيفته 

وسنطرق في هذا المبحث لدراسة الخدمات اإللكترونية وفـي المطلـب األول نتنـاول مفهـوم الخـدمات 
  .وفي المطلب الثاني نتناول دور الخدمات اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري , اإللكترونية 

  
  مفهوم الخدمات اإللكترونية : المطلب األول 

ترنــت قــد كــان لهــا إســهام بــالغ فــي تغيــر العديــد مــن جوانــب مــن األمــور المتفــق عليــه أن شــبكة األن

حيث شهد هذا األخيـر تغيـرات جوهريـة فـي كيفيـة أداء األعمـال , الحياة وخصوصا ميدان األعمال 

و تنفيذها و أصبحت الكثير مـن المؤسسـات بـاختالف أنواعهـا تسـتخدم الشـبكة لالتصـال والتواصـل 
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, علـى الوسـائل التكنولوجيـة فـي تقـديم الخـدمات العامـة  مع المواطنين و شركائها و أصبحت تعتمـد

ـــين نظمهـــا الخاصـــة  ـــربط ب وأداء مختلـــف تعامالتهـــا الخاصـــة والتـــي تنصـــهر كلهـــا فـــي بوتقـــة , وال

الخـــدمات اإللكترونيـــة لهـــذا سنقســـم هـــذا المطلـــب إلـــى ثالثـــة فـــروع فـــي الفـــرع األول نتنـــاول تعريـــف 

ير الخدمة اإللكترونية في الفرع الثاني و في الفرع الثالـث ثم إلى متطلبات توف, الخدمة اإللكترونية 

  .نتناول بوابة الخدمات اإللكترونية 

   تعريف الخدمات اإللكترونية: الفرع األول 

تعرف الخدمات اإللكترونية أنها تلك الخدمات التي تقدم من خالل اإلتصال اإللكتروني بـين مقـدم   

تقــديم خدمــة عبــر " تعــرف فــي إطارهــا الواســع علــى أنهــا  و هــي أيضــا 1الخدمــة و المســتفيد منهــا 

  " .وسائل وشبكات إلكترونية كاألنترنت 

حيــث , وشــبكة األنترنــت قــد تخطــت حــدود األعمــال اإللكترونيــة إلــى مرحلــة إنتقاليــة ونوعيــة جديــدة 

ـــد المؤسســـات واألفـــراد بخـــدمات أعمـــال مبتكـــرة باســـتخدام الشـــبكة  ـــم تعـــد , صـــار باإلمكـــان تزوي ول

بــل تحولــت إلــى بوابــة ألداء األعمــال وطريقــة مثلــى لخدمــة المــواطنين , ألنترنــت مجــرد أداة تجــارة ا

  .ورعايتهم 

كمـا تطـورت األنترنـت بشـكل تصـاعدي لتشـمل اليـوم مجموعـة مـن القـدرات اإللكترونيـة التـي تسـمى 

تــؤدي عمــال  الخــدمات اإللكترونيــة وتعــرف هــذه الخيــرة علــى أنهــا خــدمات إلكترونيــة قياســية ورشــيقة

                                                             

1
ات األم منال صبحي محمد الحناوي اإلسترتجية األمنة للحكومة اإللكترونية لمؤتمر السادس لجمعية مكتبات والمعلومات السعودية حول بيئة المعلوم  

   05ص 2010افريل  7-6لمفاهيم والتشريعات والتطبيقات الرياض 
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وتنجـز تعـامالت حيـث يصـبح أي برنـامج تطبيـق أو مصـدر معلومـات بمنزلـة , وتحقق مهام معينة 

  1. نقاط إلى مثل هذه الخدمات 

ـــى أنهـــا متأصـــلة ومشـــيدة  و  ـــل هـــذه الخـــدمات عل ـــى مث ـــة إل وينظـــر مصـــطلح الخـــدمات اإللكتروني

قريبـــا يحتـــوي علـــى رقـــائق متضـــمنة فـــي الســـيارات  واألجهـــزة المربوطـــة شـــبكيا و فـــي كـــل شـــكل ت

وٕانمـا يتجـاوز ذلـك , وهكذا فإن المصطلح ال يقتصر على المعـدات واألجهـزة الالسـلكية , إلكترونية 

  .وتلك تتضمن في تركيبها رقائق إلكترونية . ليغطي كل األجهزة السلكية والالسلكية 

  : وهناك ثالث اتجاهات تتعلق بالخدمات اإللكترونية و تتمثل في 

نتشــــار التطبيقــــات الجــــاهزة لتنظــــيم التســــويات المحاســــبية والشــــراء وتخطــــيط مــــوارد تنــــامي ا -

  .المؤسسة 

 Ariba.comازديـاد أعـداد موقـع بوابـات شـبكة األنترنـت التخصيصـة فـي خـدمات السـفر و  -

 .المتخصصة في خدمات التدبير 

ب قيـام األمـر الـذي يتطلـ, اتساع نطـاق نشـاط تلبيـة طلبـات الخدمـة علـى المسـتوى العـالمي  -

مؤسسة مجتمعة بتلبية هذه الطلبات على وجه السرعة فنظم الخـدمات اإللكترونيـة المتكاملـة 

وخصوصـا عنـدما , هي األسلوب األمثل و األسرع  لإلستجابة لمثل هذه الطلبـات المتناميـة 

 .      تكون الخدمة غير متوفرة كلها لدى مزود منفرد 

  يقوم مفهوم الخدمات اإللكترونية على عدد من المبادئ اإلرشادية منها 
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    �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا                                                                                                                                                                                                                                                                     :       :       :       :       الفصeل الثاين  الفصeل الثاين  الفصeل الثاين  الفصeل الثاين  
 

 

50 

 

ينبغي ألي خدمـة إلكترونيـة جديـدة أن ترتقـي بالبنيـة التحتيـة والمعـايير المقبولـة إلـى مسـتوى  -

  .أعلى 

 .ينبغي للبنية التحتية أن تكون مفتوحة و قياسية  -

 .بالشبكة المحلية ) االنترنت (العمومية  ضرورة توفر خوادم الحاشية عندما تلتقي الشبكة  -

 .ينبغي تنفيذ الخدمات وانجازها بوصفها تطبيقات موزعة  -

  متطلبات توفير الخدمة اإللكترونية : الفرع الثاني 

تشكل عملية التوجه بالمواطن  وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه من خالل تزويـده بخـدمات ذات 

الجـــوهر و األســاس فـــي مفهــوم الخدمـــة اإللكترونيــة المتكاملـــة  ,قيمــة مضــافة و ذات نوعيـــة عاليــة 

  .بشكل خاص ومفهوم التسويق الحديث بشكل عام 

ينبغــي لمــزودي الخــدمات جعــل , و تأسيســا علــى مــا تقــدم وبغيــة تــوفير خدمــة إلكترونيــة ســتفيدين 

  :  1المسائل اآلتية محل اهتمامهم

 : وصف الخدمة اإللكترونية  •

لكترونيــة وتطبيقهــا وحتــى اســتخدمها بحيــث تكــون مرئيــة للمســتفيد أي يجــب وصــف الخدمــة اإل

, وهذا ال يتحقق من  وصف دقيـق وشـامل للخدمـة اإللكترونيـة , واضحة ودقيقة قدر المستطاع 

  .يكون المستفيد قادرا على فهمه واستيعابه 

  

                                                             

1
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176.  
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 : اإلعالن عن الخدمة اإللكترونية  •

عـن خـدماتهم والتعريـف بـأدق مواصـفات كـل خدمـة  يستطيع مزودو الخدمة اإللكترونية اإلعـالن

  .معروضة لتمكين المستفيدين من اكتشافها و الوصول إليها واالنتفاع بها

 :اكتشاف الخدمة اإللكترونية و انتقائها  •

ينبغــــي لمــــزودي الخدمــــة تعريــــف المســــتفيدين بكيفيــــة اكتشــــاف الخدمــــة اإللكترونيــــة التــــي تلبــــي 

وهنـا يلعـب مـزود الخدمـة دور المسـوق الخـدمي الـذي يعـرف , احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنـة 

ــــدى  حاجــــات المســــتفيد ورغباتــــه و يعمــــل باتجــــاه إشــــباعها وتحقيــــق أعلــــى مســــتويات الرضــــا ل

  1.المستفيد

 : تركيبة الخدمة اإللكترونية  •

تعنــي كيفيــة دمــج الخــدمات اإللكترونيــة لتكــوين خــدمات ذات قيمــة مضــافة  ودرجــة ثقــة عاليــة 

مــع أتمتــة عمليــات , إلــى تحديــد النمــاذج و اللغــات القــادرة علــى تحقيــق تكامــل خــدمي باإلضــافة 

  .األعمال عبر التنظيم أيضا 

 : تقديم الخدمة اإللكترونية  وتسليمها  •

تعد عملية الخدمة اإللكترونية وتسليمها من عناصر تحقيق الميـزة التنافسـية و األسـاس المرتكـز 

حيث تشمل التعريف بكيفية تقديم الخدمة اإللكترونية للمسـتفيد , عليه في مجال القيمة المضافة 

بما يفوق  السرعة  واإلعتيادية أثناء تسليم الخدمة في الوقت الحقيقي, واألهم من ذلك الكفاءة , 

ــــة الرضــــا المنشــــود لــــدى هــــؤالء المســــتفيدين مــــن الخدمــــة  ــــا تتحقــــق حال توقعــــات المســــتفيد وهن
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الالئقة والسريعة و ذات الثقة العالية والتي تحمل باإلضـافة إلـى ذلـك قيمـا مضـافة , اإللكترونية 

  .أخرى 

 : المتابعة المراقبة والتحليل للخدمة اإللكترونية  •

ة والمتابعة والمراقبة لعمليات تنفيذ الخدمات اإللكترونية و كيفيـة متابعـة ويعني ذلك كيفية المراقب

فمـع , بهـدف تحسـين كفـاءة الخدمـة وجودتهـا , عمليات تحليل البيانـات المتعلقـة بجميـع جوانبهـا 

تــزداد الحاجــة إلــى اســتخدام أســاليب , تنــامي أعــداد حــاالت تعقــد الخــدمات اإللكترونيــة وتنوعهــا 

, شأنها العمل على توفير الخـدمات اإللكترونيـة فـي الزمـان والمكـان المحـددين  إدارية نوعية من

  .مع التركيز بشكل أساسي على ضمان مستويات جودة الخدمة 

 : عقود الخدمة اإللكترونية  •

تعني العقود كيفية اإلتفاق و أداء العقود القانونية بـين مـزودي الخدمـة اإللكترونيـة عقـود قانونيـة 

  .لمنازعات في المستقبل خاصة لتجنب ا

 تقديرات الخدمة اإللكترونية  •

وتقيـيم عنصـر الجـودة لـدى مختلـف , تعني التقديرات كيفية التثبت من حقـوق المطالبـة بالخدمـة 

  1. مزودي الخدمات 

  بوابة الخدمات اإللكترونية : الفرع الثالث 

خــــدمات اإللكترونيــــة أو البوابــــة اإللكترونيــــة هــــي عبــــارة عــــن مــــدخل موحــــد لمجموعــــة كبيــــرة مــــن ال

و هــي أيضــا الحــل , أو الهادفــة إلــى خدمــة الجمهــور ,لتطبيقــات تشــترك فــي نطــاق قطــاعي محــدد 
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الـــذي يســـمح بتجميـــع المحتـــوى مـــن مصـــادر مختلفـــة وينطـــوي علـــى التواصـــل الفعـــال بـــين الجهـــات 

تند علــى الفاعلـة المسـؤولة عــن تـوفير وتحــديث البيانـات و المعلومــات علـى أســاس إقليمـي واســع يسـ

  1. منطق المشاركة والتواصل 

إن بنــاء بوابــة إلكترونيــة يعنــي األخــذ بالحســبان كــل مــا تمارســه اإلدارة العموميــة فــي العــالم الــواقعي 

سواء في عالقتها يبعضها البعض أو عالقتها بجهات األعمال والخارجية أنما هي إعادة اختراع أو 

  .يئة الرقمية اإلفتراضية هندسة لما هندسة لما هو قائم و وضعه في الب

, وعــادة مــا يمكــن مــن خــالل هــذه البوابــة تجــاوز عنــاء البحــث عــن معلومــات متعلقــة بخدمــة معينــة 

وبالتــالي تســتطيع اإلدارة اإللكترونيــة بنــاء بوابــة للخــدمات اإللكترونيــة مــن أجــل مســاعدة المســتفيدين 

ث فــي العديــد مــن موقــع الــوزارات فــي إيجــاد ضــالتهم مــن الخــدمات التــي يردونهــا دون المــرور بالبحــ

كمــا يرغــب معظــم المــواطنين أن تعكــس ممتلكــاتهم بعــض اللمســات الشخصــية ,واإلدارات العموميــة 

فمــن الواضــح أن جمهــور مســتفيديها واســع , وينطبــق األمــر علــى بوابــة اإلدارة اإللكترونيــة , عــنهم 

ة وأهميــــة المعلومــــات ولــــيس مــــن الضــــروري أن يشــــترك أفــــراده فــــي نفــــس دوق التصــــاميم كأولويــــ

حيـث يريـد كمـواطن أن تسـلط اإلدارة العموميـة , المعروضة وكـذا نوعيـة الخـدمات األكثـر اسـتخداما 

الضوء على المعلومات والخدمات التي يراها ذات األولويـة القصـوى و اإلدارة العموميـة و مـن غيـر 

ذواق والحاجـات الخدميـة فـي نفـس المعقول أن تقوم اإلدارة أن تقوم اإلدارة العموميـة بإرضـاء كـل األ

و لكنهــــا تســــتطيع تقنيــــا أن تفــــتح المجــــال أمــــام المــــواطن لكــــي يقــــوم بتخصــــيص البوابــــة , الوقــــت 
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حيث يقوم بتسجيل الدخول مرة ثانية في موقـع البوابـة فسـوف , اإللكترونية حسب حاجاتها الخاصة 

  1. خدمات التي يراها مناسبة له و المعلومات وال, يرى بوابته اإللكترونية بألوانها التي يريد 

  دور الخدمة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري : المطلب الثاني

نظـرًا  لمــا تتميـز بــه اإلدارة اإللكترونيــة مـن نوعيــة الخــدمات التـي تقــدمها للجمهــور التـي تــتم بــالجود 

إلرتقـاء بالعمـل اإلداري فـإن هـذا النـوع مـن خـدمات مـن شـأنه ا, والسـرعة الفعليـة بطريـة اإللكترونيـة 

ـــات التـــي يمكـــن أن تصـــدر مـــن طـــرف  ـــف التالعب ـــه وتحقيـــق شـــفافية وأبعـــده أن مختل وتحســـين أدائ

كم أن هذا الطريقة في تقديم الخدمة العامة من شأنه القضاء على مختلف مظاهر , الموظف العام 

لخدمـة اإللكترونيـة فـي الفساد اإلداري من محسوبية ورشوة وتزوير محاباة ولذلك سنتطرق إلى دور ا

  .تحقيق المساواة أمام المرفق العام وٕالى تحقيق سير المرفق بإنتظام 

  دور الخدمات اإللكترونية في تسيير المرفق العام : الفرع األول 

مــن أهــم واجبــات الســلطة اإلداريــة أن تعمــل علــى ســير المرافــق العامــة بانتظــام و اطــراد بحيــث يجــد 

  .وبة متوافرة في الزمان والمكان المحدد ألدائها فيه المنتفع من الخدمة المطل

ويتجلى تـأثير تطبيـق نظـام اإلدارة اإللكترونيـة علـى دوام سـير المرفـق العـام و تطـويره إلـى األفضـل 

من حيث أداء الرسوم الالزمة لإلنتظام بالخدمة العامة و استمرار أداء المرفق لخدماته أناء الليل و 

  .أطراف النهار 
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و إن من شأن اإلدارة العامة اإللكترونية أن تجعـل مبـدأ سـير المرفـق العـام يتجـه فـي التطبيـق إلـى  

حيث ال تحديد لمواعيد فتح مكاتب الموظفين أو إغالقها و إنما يعمل على مدار السـاعة , اإلحكام 

  . 1و ال يتوقف إال حدث عطل فني للتقنية الالزمة لالستفادة من خدماته 

م اإلدارة اإللكترونية يقلل من خطورة إضـراب المـوظفين و تحملهـم لمسـؤولياتهم الجنائيـة كما أن نظا

إذ يـؤدي , إذ يمكـن للموظـف مـن داخـل بيتـه فـي غيـر أوقـات العمـل الرسـمية , والمدنية و التأديبيـة 

ن خدماته للجمهور عن طريق البريد اإللكترونية لـإلدارة التـي يعمـل بهـا كمـا سـيعمل علـى التقليـل مـ

العـرض لوجــود الموظـف الفعلــي فـي الظــروف العاديــة و الـذي يتــولى الوظيفـة دون اســتفاء شــروطها 

حيــث يمكــن كشــف أمــره مــن خــالل قواعــد البيانــات و المعلومــات التــي تتــزود بهــا اإلدارة , القانونيــة 

م وكذلك فإن اإلدارة اإللكترونيـة سـوف يـؤدي إلـى القضـاء علـى تعسـف المـوظفين و عـد, الحكومية 

احتــرامهم ألوقــات العمــل والقضــاء علــى التســيب الــوظيفي والتطبيــق المحكــم لمبــدأ دوام ســير المرفــق 

العام و بشكل تام من خالل توفير البوابات اإللكترونية التي تقدم خدماته على شبكة االنترنت علـى 

أيــام  08دون ارتبــاط بســاعات دوام العمــل لمــدة , ســاعة يوميــا دون إجــازات أو عطــالت  24مــدار 

  .يوم في العام  365في األسبوع و 

كمـا يــؤدي نظـام اإلدارة اإللكترونيــة فـي التــأثير اإليجـابي فــي بعـض النــواحي الوظيفيـة حيــث تــتمكن 

اإلدارة مــن التغلــب علــى مشــكلة تمــارض المــوظفين و الحصــول علــى إجــازات مرضــية وغيرهــا مــن 

وحرصا من اإلدارات الحكومية على اسـتمرار , اإلجازات التي تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها 

الموظف في أداء عمله فترة من الوقـت فقـد عملـت مـثال لجنـة اإلجـازات المرضـية فـي دولـة الكويـت 
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و انتهت إلى نماذج اإلجازات المرضـية , على إعادة النظر في آليات اإلجازات الخاصة بالمرضى 

ومبيـوتر لمنــع تعسـف المــوظفين فـي الحصــول فـي وضـعها الحــالي اإلجـازات الجديــدة عـن طريــق الك

  1.على اإلجازات دون مبرر او سبب قانوني 

وبالتالي فإن طريقة تقديم الخدمة العامة للمواطنين في نظام اإلدارة يؤدي إلـى ضـمان سـير المرافـق 

العامــة فــي كــل وقــت والقضــاء علــى الغيابــات المتكــررة مــن طــرف المــوظفين وعــدم احتــرام أوقــات 

الخـروج مـن العمـل التــي تـؤدي إلـى الفسـاد داخــل اإلدارة و إضـعاف ثقـة المـواطن لــإلدارة  الـدخول و

  .العامة وخدمتها 

  دور الخدمة اإللكترونية في تفعيل مبدأ المساواة: الفرع الثاني 

تقدم المرافـق العامـة خـدمات إلـى مـن يطلبهـا مـن األفـراد أمـام اإلدارة العمامـة المقـررة لتقـديم الخدمـة 

بحيــث , ميــز بيــنهم والمرفــق العــام يجــب أن يلتــزم بالمســاواة فــي التعامــل مــع المســتخدمين لــه دون ت

  .بصرف النظر عما قد يوجد بينهم من تفاوت , يكونون في مركز قانوني متماثل في اإلنتفاع 

العـام والمواطن يعلق أمال كبيرة فـي نظـام اإلدارة اإللكترونيـة فـي تحقيـق مبـدأ المسـاواة أمـام المرفـق 

وذلك يـؤدي إلـى التقليـل مـن التميـز بـين األفـراد علـى أسـاس الشخصـية أو عالقـات , بصورة علمية 

القرابة و الطائفيـة و اإلنتمـاء السياسـي وغيرهـا مـن األمـور التـي تسـبب الفسـاد داخـل اإلدارة و التـي 

  .تمنعها مبدأ حياد اإلدارة 

ى أثر اإلدارة اإللكترونية في تفعيل المساواة وقد أدركت بعض الوحدات المحلية في إحدى الدول عل

أمام اإلدارة في القضاء علـى التميـز بـين المتعـالمين مـع المرفـق و تجـاوز الخالفـات السياسـية علـى 
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الرغم من صعوبة ذلك في التطبيق العلمي و تفاوته من مكان ألخر فقد حدثت في إحـدى الوحـدات 

لولـة بـين المسـؤولين و بـين الحصـول علـى التمويـل أو أن عملت المعارضة السياسية فيها على الحي

الدعم الالزم إقامة الموقع المناسب على األنترنت وفي وحدات محلية أخرى تم إنشـاء موقـع مشـترك 

مـن جهـة أخـرى سـيؤدي نظـام اإلدارة .لعدة من الوحدات للتغلب على الخالفات والحـواجز السياسـية 

لــى التغلــب و لــو بشــكل متــدرج الوســاطة والمحســوبية التــي تخــر اإللكترونيــة أو الحيــاد اإللكترونيــة إ

  .سوسها في عظام  اإلدارة الحكومية 

على نحو أدى في كثيـر مـن الحيـان إلـى انهيارهـا بعـد انتشـار الفسـاد اإلداري بهـا مـن رشـوة وتمييـز 

  1. بالمخالفة لمبدأ المساواة أمام اإلدارة 

رونيــة علــى مبــدأ المســاومة هــو مــا تضــمنته القواعــد التنظيميــة إن التــأثير األهــم لــإلدارة العامــة اإللكت

  .عدم التفرقة بين العمالء و تحديد رسوم اإلستخدام التي يتطلبها إنشاء بوابة إلكترونية 

وتنفرد األنترنت مـن بـين وسـائل اإلتصـال بعـدم تحديـد رسـوم لهـا يعتمـد علـى المسـافات أو المـدة أو 

و مــن بــاريس إلــى القــاهرة , لمــة الهاتفيــة مــن واشــنطن إلــى الجزائــر فالمكا, الوقــت أو حجــم الرســالة 

تخضع لتعريفة منظمة تعتمد على مدة المكالمـة لكـن الرسـالة اإللكترونيـة أو حتـى المكالمـة الهاتفيـة 

  .التي تتم عبر األنترنت تقدم مجانا للمستخدم 

  hotmailا تقـوم بـه الشـركة إذن نسير إلى أن المساواة النسبية سـيظهر لهـا بعـض التطبيقـات مثلمـ

منســـحب علـــى جـــوائز لمـــن يســـتخدام األنترنـــت لمـــدة طويلـــة وٕاعفـــاء مـــن يجيـــد اســـتخدام التقنيـــات 

                                                             

1
   74مختار حماد مرجع سابق ص  
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ومــنح بعــض الرســوم ومــنح بعــض المزايــا دون أن يعــد ذلــك إخــالال , اإللكترونيــة مــن بعــض الرســوم 

   1. بالمساواة 

ة بما تقدمه من خـدمات إلكترونيـة تجعـل ممـا وانطالقا مما سبق نستنتج أن اإلدارة العامة اإللكتروني

جميــع المتعــاملين مــع المرافــق العامــة متســاويين فــي إتبــاع إجــراءات الحصــول و اإلســتفادة مــن هــذه 

ـــتهم دون  ـــى هـــذه المرافـــق يعلمـــون فـــي حـــدود وظيف الخـــدمات وكـــذلك يجعـــل المـــوظفين القـــائمين عل

لتقليل من مظاهرة داخـل األجهـزة اإلداريـة فـي اإلخالل بها هذا من شأنه محاربة الفساد اإلداري أو ا

  . ظل نظام قائم على الوسائل التكنولوجية التي تسهل إكتشاف الفساد ومعاقبته مرتكبيه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1
  . 106عبد الفتاح بيومي حجازي مرجع سابق ص  



    �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا �ٔساليب  ماكحفة الفساد إالداري ٕالكرتونيا                                                                                                                                                                                                                                                                     :       :       :       :       الفصeل الثاين  الفصeل الثاين  الفصeل الثاين  الفصeل الثاين  
 

 

59 

 

  الرقابة اإللكترونية والتوقيع كأسلوب لمحاربة الفساد اإلداري : المبحث الثاني 

إن التحول من اإلدارة التقليدية إلى إدارة إلكترونية تعتمد على الوسائل التكنولوجية في تقديم خدمتها 

اإلعتمــاد علــى تقنيتــه فــي حمايــة البيانــات المعلومــات مــن التالعــب بهــا وتغيرهــا مــن قبــل المــوظفين 

, ض شخصــية واســتخدامها فــي أعمالــه وأغــرض تتنــافى مــع وظيفــتهم ومحاولــة اإلســتفادة منهــا ألغــر 

وبالتــالي فــإن اســتخدام تقنيــات عديــدة لحمايــة األعمــال اإلداريــة مــن شــأنها الحــد مــن الفســاد اإلداري 

وكــذلك اســتخدام وســائل اإلتصــال والمعلومــات للممارســة الرقابــة علــى المــوظفين مــن شــأنه تســهيل 

مـا , ن خـاللاألمر علـى المسـؤولين فـي أكتشـاف مكمـن الفسـاد و أكتشـاف ومعاقبـة مرتكبيـه  إذن مـ

  سبق ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 

لمحاربـة الفسـاد اإلداري  وكمطلـب ثـاني , المطلب األول نتناول التشفير والتوقيع اإللكتروني كآليـات

  .نتناول الرقابة اإللكترونية كإلية لمحاربة الفساد اإلداري 

  اد اإلداري الرقابة اإللكترونية كأسلوب لمحاربة الفس: المطلب األول 

ازداد اإلهتمام بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة بإستخدام الحاسوب خاصـة فـي مجـال األنشـطة 

وأصـــبح العـــاملين فـــي مختلـــف القطاعـــات يســـتخدمون الحاســـوب بشـــكل يـــومي فـــي كافـــة , اإلداريـــة 

هــزة لــذا أضــح مــن المهــم أن تعمــل األج, المجــاالت منــه التخطــيط والعمــل اإلداري البحــت وغيرهــا 

وأن العمـــل علـــى , الرقابيـــة علـــى ممارســـة األنشـــطة مـــن خـــالل اعتمـــاد البـــرامج الحاســـوبية الرقابيـــة 

تطبيــق الرقابــة اإللكترونيــة وٕادخــال مــا يســتجدا فــي مجــال التكنولوجيــة المعلومــات إلــى بيئــة العمــل 

ي نجـــح وبالتـــالي لتطبيقـــات التكنولوجيـــة المعلومـــات دور كبيـــر فـــ, يهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى األداء 
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عمليـــات تطـــوير اإلداري لألجهـــزة اإلداريـــة ومـــدى مســـاهمة الرقابـــة اإللكترونيـــة فـــي محاربـــة الفســـاد 

اإلداري لهذا سنقسم هذا المطلب إلى ثالث فروع في الفـرع األول نتنـاول تعريـف الرقابـة اإللكترونيـة 

رونيــة ثــم فــي الفــرع ثــم فــي الفــرع الثــاني نتطــرق إلــى أهــم متطلبــات إلــى أهــم تطبيــق الرقابــة اإللكت, 

  .الثالث واألخير نعرج على دور الرقابة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري 

  تعريف الرقابة اإللكترونية وخصائصه : الفرع األول

  تعريف الرقابة اإللكترونية : أوال 

ث تعــرف قبـل التطـرق تعريـف الرقابــة إلـى اإللكترونيـة نشــير إلـى تعريـف الرقابـة بشــكله التقليـدي حيـ

متابعة العمل وقياس األداء و األنجـاز الفعلـي لـه ومقارنتـه بمـا هـو مخطـط باسـتخدام معيـار : بأنها 

بحيـــث تحـــدد األنجـــازت األيجتابيـــة التـــي يجـــب تدعمـــه و األنحرفـــات الســـلبية التـــي يجـــب , رقابيـــة 

  معالجته وتفديه مستقبال وبالتالي تحقيق األهداف

  . 1المطلوبة  

بحيـث يكـون المـدير أو , بة إلى عدم موجهة أي مفاجآت غير سارة في المستقبل ويهدف نظام الرقا

و مـن ابـرز الخصـائص , واضعوا الخطط على استعداد لإلستجابة ألي متغير في الوقـت المناسـب 

التي اتسمت بها الرقابة التقليدية أنها رقابة موجهة للماضي وهذا ما يظهر واضحا فـي كـون الرقابـة 

تـي تعـد التخطـيط والتنفيـذ ويـتم التصـحيح ألي انحـراف وبـين مـا هـو مخطـط ومـا هـو هي المرحلة ال

فعلي بعد إن يتم انجاز ما هو فعلي ليس هذا و حسب بل هذه الرقابة ال يكـون ممكـن انجازهـا فـور 

انجاز ما هو فعلي الن الرقابة بالعادة تتم بشكل دوري و تعتمد على نظام التقارير القائم على جمع 
                                                             

.343ص 2002إدارة األعمال الحكومية دار المناهج عمان األردن محمد موافق حديدة   1
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ات و المعلومــات مــن جهــات متعــددة ومــن ثــم جــدولتها وتحليلهــا وكتابــة التقريــر النهــائي الــذي البيانــ

يرفع للمدير األعلى وكل هذا يجعل التقريـر الـذي يقـدم متـأخرا كثيـر عـن التـاريخ الـذي يتحـدث عنـه 

كبير فـي مضمون التقرير وهذه الفجوة الزمنية هي واحدا من الرقابة التقليدية وعليه نتيجة للتطوير ال

مجــال التكنولوجيــا المعلومــات أصــبحت عمليــة الرقابــة تــتم بشــكل جيــد و كــفء وبــذلك أصــبح يطلــق 

عليها بالرقابـة االلكترونيـة وتعـرف بأنهـا هـي متابعـة العمـل أو الرقابـة بالحاسـوب أي اعتمـاد النظـام 

عد خصيصا لهـذا الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج حاسوبية ت

الغرض بمـا يحقـق االقتصـاد فـي الجهـد والوقـت والكلفـة فـي الوصـول إلـى النتـائج المطلوبـة بأقـل مـا 

كمـا أن الرقابـة االلكترونيـة تسـمح بالرقابـة الفوريـة بمسـاعدة الشـبكة .يمكن مـن المخـاطر بدقـة اكبـر 

كمـا أنهـا عمليـة مسـتمرة ,هالداخلية للمؤسسة ومن ثم تقليص الفجـوة الزمنيـة بـين االنحـراف وتصـحيح

متجــددة كشــف االنحــراف أوال بــأول مــن خــالل تــدفق المعلومــات والتشــبيك بــين المــديرين والعــاملين 

ـــة علـــى تـــوفير أمكانيـــة متابعـــة  ـــد مـــن قـــدرة الرقابـــة االلكتروني والمـــوردين والمســـتهلكين وهـــذا مـــا يزي

      1.ع المؤسساتالعمليات المختلفة وسير القرارات وتصحيح األخطاء في كافة أنوا

و بالتالي فان تطبيق الرقابة االلكترونية في داخل اإلدارات والمرافق العامة يـؤدي إلـى زيـادة تحقيـق 

ممــا ,أو بــين المســتفيدين واإلدارة ,الثقــة االلكترونيــة والــوالء االلكترونــي ســواءا بــين العــاملين واإلدارة 

  2.من الرقابة القائمة على الثقة يعني أن الرقابة االلكترونية تكون أكثر اقترابا 

  خصائص الرقابة اإللكترونية : ثانيا

                                                             

   
1
قطاع غزة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إدارة  –في الجامعات الفلسطينية  النظامية إلكترونية واقع إدارة الموارد البشرية ,يوسف محمد أبو أمونة  

  60ص  2009أعمال جامعة غزة فلسطين 
2
 .31مرجع سابق ص , عبد الكريم عاشور   
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قاعدة معلومات تحتوي علـى معلومـات عـن :تمتلك الرقابة االلكترونية مجموعة من الخصائص منها

  .أداء و أنشطة التشكيالت التنفيذية لتكون جاهزة عند اإلدارة  العليا التخاذ القرار في مجال معين 

بمعنـى ان يكـون ذات جـدوى اقتصـادية ,حقيق وفورات بالكلف مقابل نتائج عاليـة الدقـة القدرة على ت

  .أي فعالة من الناحية المالية واالقتصادية 

  .القدرة على تحقيق  وفورات عالية في الوقت مقابل شمولية النتائج مقارنة بالنظام اليدوي

أي ان العمل ينجز ,ان النجاز العمل العمل عن بعدو هنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان والزم

فـيمكن للمفـتش والمراقـب ان يـؤدي عملـه مـن أي ,من دون احتكاك مع موظفي التشكيالت التنفيذية 

  .مكان دون الحاجة إلى الحضور في موقع العمل وهذا يجنبه العديد من المخاطر 

نبيــه بشــكل الكترونــي مــن يمكــن االعتمــاد علــى البــرامج الرقابيــة فــي تحديــد االنحرافــات و عطــاء الت

  .خالل البرامج الرقابية دون الحاجة لتدخل المفتش في عمليات البحث والتحري 

تركز على الجوانب المهمـة والحساسـة المـؤثرة علـى األداء التشـكيالت التنفيذيـة والتـي تكـون حاسـمة 

  .           في تحديد فشل ونجاح المنظمة

النـواحي المختلفـة للوصـول إلـى حكـم  عـام علـى تحديد ما هو مرضـي أو غيـر مرضـي مـن  -

 1.أداء  الموظفين ككل باستخدام مقاييس ومعاير لقياس األداء 

  

 

                                                             

1
: وزارة التجارة مكتب المفتش العام على الموقع , دور الرقابة اإللكترونية في محاربة الفساد , محمد حسن مهدي سعيد ,أحمد هاشم الصقال   
 www.nazaha.ipq  13ص  20:51على الساعة  2014- 09-30: تاريخ األطالع .  
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  متطلبات الرقابة اإللكترونية : الفرع الثاني 

تتمثل في القدرة على تحقيق التفاعل والدمج بين المكونات المادية والبشرية الالزمة لتطبيـق مشـروع 

ويعتمــد ذلــك بشــكل أساســي علــى تهيئــة المتطلبــات التقنيــة وبرمجيــات معالجــة ,  الرقابــة اإللكترونيــة

و تـــوفير وتهيئــة أنظمــة المعلومـــات , البيانــات وشــبكات الــربط اإللكترونيـــة و قــدارة قواعــد البيانــات 

اإلدارية وبناء األنظمة السـائدة األخـرى إضـافة إلـى المسـتلزمات البشـرية مـن مبـرمجين و محللـين و 

فضــال عــن التــدريب المســتمر للقــائمين علــى عمــل هــذه األنظمــة لتحقيــق , ظــم و تهيئــة مهندســي ن

  1. انسياب تسلسل المعلومات وتكوين ما يسمى بأنظمة دعم القرارات اإلدارية 

لــــذلك هنــــاك العديــــد مــــن المتطلبــــات التنظيميــــة و المتطلبــــات والمكونــــات التقنيــــة للمنظومــــة الرقبــــة 

  : ثر عند تطبيقها نذكرها فيما يلي اإللكترونية التي تؤثر وتتأ

  : المتطلبات التنظيمية : أوال 

إن انتشار استخدام الوسائل التقنية فـي كافـة أشـكالها المختلفـة بإعتبارهـا مـن العناصـر والمسـتجدات 

التي تؤثر وتسهم بشكل أساسي فـي نجـاح المنظمـات و أداء المهـام المنوطـة بهـا وٕان كـان اإلهتمـام 

لكــن الســؤال الــذي يطرحــه المهتمــون , نظمــة إلــى أخــرى و مــن بيئــة إلــى أخــرى بهــا يختلــف مــن م

هــل إدخــال الوســائل التقنيــة فقــط (بــاألجهزة الرقابيــة و بتطــوير عملهــا و اإلرتقــاء بمســتوى أدائهــا هــو 

ألم اســتخدام الوســائل التقنيــة فــي المنظمــات , اإلجابــة بــال شــك بــالنفي ) يكفــي لنجــاح المنظمــة ؟ 

  :كومية ومنها األجهزة الرقابية يتطلب توفير واألجهزة الح

  
                                                             

1
  .33مرجع سابق ص , نجة زكية را  
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 :بناء تنظيمي مناسب   .1

من العوامل المهمة و األساسية في تسهيل استخدام التقنيـة بشـكل مسـتمر و فعـال هـي اإلهتمـام 

بالبنــاء التنظيمــي المناســب حيــث أن وجــود تقســيمات إداريــة محــددة بخارطــة تنظيميــة منعدمــة و 

اإللكترونـــي ســـتكون ضـــرورية كونهـــا ســـتحدد مهـــام الوحـــدات التنظيمـــات معلنـــة ومناســـبة للعمـــل 

و تحدد الوظائف وأوصافها بكل دقة و وضوح متطلبات تنظيمية , الفرعية وارتباطاتها وعالقتها 

فاستخدام التقنية في ظل تنظيم إداري مناسـب وواضـح للعمـل اإللكترونـي لـن ,محددة و واضحة 

لكترونيـــة واســـتمرارية اإلرتجـــال وســـيكون ذلـــك النجـــاح أنـــي يضـــمن النجـــاح المطلـــق للرقابـــة اإل

  1.ومحدود 

 :الثقافة التنظيمية المناسبة  .2

إن السعي للوصول على جهـاز رقـابي حصـري متماسـك يتطلـب بنـاء الثقافـة التنظيميـة المالئمـة 

ــــاء العناصــــر , النجــــاز العمــــل الرقــــابي اإللكترونــــي  ــــط بن ــــف التنظيمــــي ال يمكــــن فق ــــإن التخل ف

  .ماعية والسيكولوجية أي بالثقافة التنظيمية األجت

 وضوح أهداف الرقابة اإللكترونية   .3

يجــب أن تكــون أهــداف نظــام الرقابــة اإللكترونيــة واضــحة وقــادرة علــى تحقيــق األهــداف الرقابيــة 

بتزويـــد اإلدارة بمعلومـــات دقيقـــة و متكاملـــة عـــن كـــل المســـتويات اإلداريـــة ممثلـــة بكافـــة جوانـــب 

  2. ع الفساد و إعطاء صورة حقيقة عن الوقائع واألحداثأنشطتها و مواق

                                                             

1
  .08محمد حسين مهدي سعيد مرجع سابق ص , أحمد هاشم الصقال   

2
 342-341ص  2008الرياض السعودية ,مكتبة الجامعة الطبعة األولى ,العملية اإلدارية وتكنولوجية المعلومات , شوقي ناجي جواد ,مزهر شعبان العاني   
.  
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  المكونات و المتطلبات التقنية لمنظومة الرقابة اإللكترونية : ثانيا 

و يشكل هذا المحور الحجر األساس لموضوع الرقابة اإللكترونية حيـث نمثـل األجهـزة والتقنيـات 

ــتم مــن خاللهــا تمث يــل المعلومــات و نقلهــا إلكترونيــا مــع الالزمــة إلنجــاح الرقابــة اإللكترونيــة و ي

, ضمان سريتها ودقتها وتنفيذ المعـامالت و الخـدذمات عـن بعـد بإسـتخدام الشـبكات اإللكترونيـة 

  :وبالتالي فإن الرقابة اإللكترونية تعتمد على ثالث مكونات أساسية و هي 

 : و تتكون من : البيئة التقنية  .1

  .الحواسيب اآللية  -

 : و تتكون من شبكات الحاسب اآللي  -

 .الشبكة الداخيلة للمنظمة الرقابية  -

الــربط بـين شـبكة األجهــزة الرقابيـة و شـبكة األجهــزة (  Extranetالشـبكة الخارجيـة للمنظمـة  -

 ).التنفيذية 

 . internetالشبكة العالمية  -

  :التخزين  .2

المعلومـات ونعني بـه حفـظ المعلومـات الخاصـة بـاألجهزة الرقابيـة للحـاالت المختلفـة فـي مخـازن 

خاصة في الحواسيب المستخدمة من خالل تحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونيـة صـغيرة 

  .الحجم 
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 :النقل  .3

وتعني القدرة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسـرعة كبيـرة ومهمـا كانـت كميتهـا و إجـراء 

  العمليات الالزمة عليها 

  في محاربة الفساد اإلداري  دور الرقابة اإللكترونية:الفرع الثالث 

أن المشــكلة فــي العمــل الرقــابي التقليــدي هــو مــدى قدرتــه علــى تــوفير المعلومــات للنشــاط الــذي 

الرقــابي تــوفير  وعلــى ســبيل المثــال يتطلــب العمــل, تعمــل علــى ممارســة النشــاط الرقــابي عليــه 

ن خاللهـــا تحديــــد اآلالف مـــن الوثـــائق ومراجعتهـــا لتحديـــد الوثـــائق ذات العالقــــة التـــي يمكـــن مـــ

اإلنحراف أو الخلل في العمل التنفيـذي وغيرهـا مـن مظـاهر الفسـاد داخـل اإلدارة و إجـراء العديـد 

مــن أعمــال التحــري و إجــراء المقــابالت مــع مختلــف العــاملين بالمســتويات التنظيميــة و بالتــالي 

التأكــد مــن  يعنــي ذلــك الحاجــة إلــى مــن المــوارد البشــرية و الماديــة فضــال الوقــت المطلــوب دون

  1. تحقيق نتائج مؤكدة و دقيقة 

إال أن الرقابة اإللكترونية تهدف على اإلنتقـال مـن العمـل الرقـابي التقليـدي إلـى اسـتخدام تقنيـات 

المعلومات بأشكالها المختلفة في عمليات اإلطالع على الوثائق و اإلتصاالت الالزمة للممارسة 

مـات  النشاط الرقابي و من أهمها شبكات الحاسب اآللي لتسهيل الحصول علـى البيانـات والمعلو 

, وهــذا مــا ســيفعل موضــوع الشــفافية لألجهــزة التنفيذيــة  وتصــبح نشــاطات هــذه األجهــزة الرقابيــة 

وٕالـى زيـادة فاعليـة أنظمـة دعـم , وبالتالي سيفعل عملها في تحديـد بـؤور الفسـاد اإلداري والمـالي 

ر البيانات وتوف, القرار  وتسهيل عمل األجهزة الرقابية يؤدي بالتالي للقضاء على مكامن الفساد 
                                                             

1
  . 12مرجع سابق ص , مهدي سعيد  محمد حسين, أحمد هاشم الصقال   
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المعلومـــات والبيانـــات مـــن خـــالل قاعـــدة المعلومـــات و إمكانيـــة الوصـــول إليهـــا سيســـاعد بإزالـــة 

الغمــوض عــن الكثيــر مــن القضــايا ويمكــن الرقبــاء والمفتشــين مــن مراجعــة حــاالت اإلنحــراف فــي 

  . حال وقوعها و اتخاذ التدبير الالزمة لحلها ومعاقبة مرتكبيها 

بـــة اإللكترونيـــة تحقـــق اســـتخداما فعـــاال لألنظمـــة وشـــبكات المعلومـــات وممـــا ال شـــك فيـــه أن الرقا

القائمــة علــى االنترنــت بكــل مــا يعنيــه مــن فحــص وتــدقيق ومتابعــة أنيــة و اكتشــاف األخطــاء و 

وهـذا مـا يمكـن أن يحقـق , المخالفات في كب وقت وشاملة في كل مكان بكلفة ووقت محدودين 

  : ا في النقاط التالية لهذه الرقابة مزايا عديدة يمكن تحديده

والحــد مــن مظــاهر الفســاد اإلداري  التــي تصــدر مــن , الحــد األدنــى مــن المفاجــآن الداخليــة  -

  .الموظفين وسهولة اكتشافها وتصحيحها بسب الرقابة المستمرة 

تحفيز العالقات القائمة على الثقة مما يقلل من تقاعس الموظفين في أداء مهـامهم وضـمان  -

 و التقليل من خيانة الموظفين وقيامهم بأعمال عير مشروعة تمس اإلدارة  ,والئهم لإلدارة 

كمــا تســاعد هــذه الرقابــة علــى انخــراط الجميــع فــي معرفــة مــا يوجــد داخــل اإلدارة و بالتــالي  -

تطبيــق الرقابــة اإللكترونيــة داخــل المرافــق العامــة وٕادراك المــوظفين وعلمهــم بــذلك يــؤدي إلــى 

وعدم قيامهم بوظيفـة تتنـافى مـع الوظيفـة , هم بطريقة مشروعة ضمان قيام الموظفين بوظائف

إلدراكهم أنهـم تحـت الرقابـة الدائمـة  وال مجـال لتهـربهم مـن المسـؤولية و بالتـالي فـإن الرقابـة 

  1. اإللكترونية تساهم بشكل كبير في محاربة الفساد اإلداري 

                                                             

1
  . 61- 60السعودية ص ,دار المريخ للنشر المريخ للنشر الرياض ,اإلدارة اإللكترونية , نجم عبود   
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لـى تحـريض العـاملين علـى التعبيـر وبما أن شبكة األنترنت أصبحت وسيلة لحرية التعبيـر و أدت إ 

عــن أنفســهم ســواءا بأســلوب جــاد أو مبتــذل ممــا أدى إلــى تزايــد قلــق المؤسســات العموميــة والشــركات 

ممــا دفــع اإلدارة إلــى تطبيــق الرقابــة اإللكترونيــة كقيــام ,مــن انتشــار مظــاهر الفســاد داخــل اإلدارات 

يـــارات التـــي يقومـــون بهـــا لمواقـــع فـــي شـــبكة المســـؤولين بمرقبـــة الرســـائل اإللكترونيـــة لمـــوظفيهم و الز 

  1. اإلنترنت من خالل برامج أعدت لتحقيق هذا الغرض  ولتصد لألعمال الغير الألقة و إكتشافها 

الـــذي يقـــوم " بـــورنزويبر " ومـــن بـــرامج الرقابـــة البرنـــامج الـــذي طبقتـــه اإلدارة األمريكيـــة وهـــو برنـــامج 

  .كتروني وملفات الصور بحثا عن أي شيء الشبهة بتفحص الصور المرفقة بالرسائل البريد اإلل

و قد اعتبرت جمعية حقوق اإلنسـان مثـل البرنـامج تعـديا علـى خصوصـيات الموظـف التـي ال يحـق 

ــــرئيس أو المــــدير ألن قــــراءة رســــائل اآلخــــرين مخالفــــة للقــــانون  ألحــــد انتهاكهــــا حتــــى و لــــو كــــان ال

الواليات المتحـدة األمريكيـة عقـب اإلعـالن ولقد أثير جدل كبير في هذا الخصوص في , البريطاني 

  عن نتائج أجرتها جمعية إدارة الموارد البشرية األمريكية بالتعاون 

بالمائــة المــوظفين تحــت المراقبــة تفاديــا النخفــاض  74وأظهــرت أن " ويســت جــروب " مــع مجموعــة 

   2. أدائهم وللتعرف على التصرفات واألعمال الغير الالئقة التي تصدر منهم 

  

  

  

                                                             

1
  .210ص  2005مصر ,دار الكتب القانونية ,المراقبة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت ,مصطفى محمد موسى   

2
  .211نفس المرجع ص  
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  التوقيع اإللكتروني كأسلوب لمحاربة الفساد اإلداري : المطلب الثاني 

تقوم اإلدارة بتقديم خدمات عامة للجمهور كما تقوم بنشاطات وأعمال وتصرفات في شكل مستندات 

ولكـــي تكـــون لهـــذه المســـتندات الفاعليـــة والضـــمان والحجيـــة مفـــي اإلثبـــات والصـــفة , أو  مخرجـــات 

تحمل التوقيع اإللكتروني للمسؤل أو مدير اإلدارة وسنطرق فيما يلي إلـى تعريـف الرسمية فال بد أن 

التوقيــع اإللكترونــي ثــم إلــى صــدور التوقيــع اإللكترونــي  وأخيــرا نتنــاول دور التوقيــع اإللكترونــي فــي 

  .محاربة الفساد اإلداري 

  تعريف التوقيع اإللكتروني : أوال 

وسيلة بصرف النظر عن  التقنية المستخدمة إذا ما تم نسبته يقصد بالتوقيع اإللكتروني أي رمز أو 

  .إلى شخص يرغب  في توقيع مستند 

مجموعـة مــن البيانـات قــد تأخـذ  حــروف أو أرقـام أو رمــوز أو " ويقصـد أيضــا بـالتوقيع اإللكترونــي  

إشــارات أو غيرهــا مدرجــة بشــكل إلكترونــي  أو رقمــي أو ضــوئي أو أي وســيلة أخــرى مســتحدثة فــي 

الة بيانـات أو مضـافة عليـه أو مرتبطـة بهـا ارتباطـا منطقيـا  ولـه طـابع منفـرد ممـا يسـمح بتحديـد رس

  .شخصية الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه محررا بعينه 

و قد يعتبـر التوقيـع اإللكترونـي مجموعـة مـن عناصـر التشـفير الشخصـية أو مجموعـة مـن المعـدات 

  1.لكتروني التي تمكن من التدقيق في اإلمضاء اإل

  

  
                                                             

1
  . 80مرجع سابق ص , عالء فرج طاهر   
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  صور التوقيع اإللكتروني : ثانيا  

يوجــد للتوقيــع اإللكترونــي نوعــان األول رقمــي أو كــودي والثــاني القلــم اإللكترونــي و ســوف نتعــرض 

  : لهما  بشيء من التفصيل على النحو التالي 

 :  التوقيع الرقمي أو الكودي   )1

المفـاتيح العامـة و المفـاتيح ( وهو يقوم علـى فكـرة الرمـوز السـرية والمفـاتيح غيـر المتناسـقة      

ويعتمــد هــذا التوقيــع فــي الوصــول إليــه علــى فكــرة المعــادالت الرياضــية المعقــدة مــن , ) الخاصــة 

  .الناحية الفنية كإحدى وسائل األمان القانوني بين اإلدارة اإللكترونية والمتعامل معها 

إبــرام التعاقــدات و إصــدار  القــرارات عــن بعــد ( وللتوقيــع الرقمــي فوائــد عديــدة منهــا أنــه يســمح   

       .وهو بذلك دون حضور  أحد الطرفان أمام األخر , دون حضور المتعاقدين بأنفسهم  

 :التوقيع بالقلم اإللكتروني  )2

الكتابـــة علـــى شاشـــة  وهـــو يقـــوم علـــى فكـــرة اســـتخدام قلـــم إلكترونـــي حســـابي يمكـــن علـــى طريقـــة

ويقـوم هـذا البرنـامج بـوظيفتين األولـى خدمـة التقـاط التوقيـع والثانيـة خدمـة التحقيــق : الكمبيـوتر  

  .من صحة التوقيع 

البصـمة الشخصـية أو مسـح العـين : ويتم التحقق من صحة التوقيع بوسائل إلكترونية عديدة أهمهـا 

  1. ي أو البطاقة الذكية البشرية أو خواص اليد البشرية أو التوقيع الشخص

  دور التوقيع اإللكتروني في الحد من الفساد اإلداري : ثالثا 

بعــد مــا كانــت األعمــال و التصــرفات التــي تقــوم بهــا اإلدارة تكتســب الحجيــة والرســمية عــن طريــق 

بحيـث تكـون األعمـال , التوقيع التقليدي عليها من طرف المدير أو الموظف المخول له قانونا ذلـك 

تصــرفات اإلداريــة قابلــة للتالعــب فيهــا وتغيرهــا مــن قبــل المــوظفين  داخــل اإلدارة بســهولة كبيــرة وال

                                                             

1
  . 44عالء فرج طاهر مرجع سابق ص   
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فيصــعب علـــى المســـؤولين اكتشـــاف ذلـــك  وبالتـــالي هــذا األمـــر ســـاعد علـــى انتشـــار الفســـاد اإلداري 

ــالي انتشــار الرشــوة  بمختلــف أنواعهــا وتهــرب المســؤولين عنــه مــن العقــاب وتحمــل مســؤولياتهم وبالت

  1. تزوير في الوثائق  اإلدارية وال

واإلتصـاالت  فبخروج اإلدارة من اإلدارة التقليدية إلى إدارة إلكترونية  تعتمد علـى تقنيـات المعلومـات

فــإذ كــان األصــل أن ,وبهــذا أعطــى التوقيــع اإللكترونــي للمتعــاملين مــع اإلدارة ثقــة وأمــان وضــمان 

خوف كثير من الناس  األمـر الـذي نوعـا مـن أنعـدام يثير قلق و , التعامل عبر الشبكات اإللكترونية 

  . الثقة بهذه الشبكات 

ولـــــذلك فـــــإن اللجـــــوء إلـــــى تكنولوجيـــــا التوقيـــــع اإللكترونـــــي يـــــتم معـــــه بعـــــث الثقـــــة ومســـــتوى األمـــــن 

والخصوصـية بالنسـبة للمتعـاملين علـى شـبكة األنترنـت ممــا يسـاعد علـى التقليـل مـن مظـاهر الفســاد 

  . اإلداري 

فــاظ علــى ســرية المعلومــات بمــا فيهــا معلومــات الحكومــة اإللكترونيــة وســرية الرســائل كمــا يمكــن الح

المرســـلة والمعلومـــات الصـــادرة مـــن اإلدارة وحمايتهـــا مـــن التزويـــر والتالعـــب بهـــا وٕافشـــائها مـــن قبـــل 

  .الموظفين 

ف كما ال يمكن ألي شخص مها كانت قدرته معرفة أو اإلطالع على الرسائل أو التعديل أو التحريـ

  .فيها سواء تعلقت بالمعلومات اإلدارية أو األعمال اإللكترونية األخرى 

يمكن عن طريق التوقيع اإللكتروني تحديـد هويـة المرسـل والمسـتقبل إلكترونيـا والتأكـد مـن مصـداقية  

و أنه لم يتم العبث بها من قبـل , األشخاص و المعلومات والقرارات وأنها نفس المعلومات األصلية 

  2.وكذلك الحفاظ  على سرية المعلومات وعدم تداولها  ,  ص المحترفين أو الموظفين األشخا

  

  

                                                             

1
  . 231مرجع سابق ص ,عبد الفتاح بيومي حجازي   

2
  . 42ص, مرجع سابق , عالء الطاهر   
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  وضع اإلدارة اإللكترونية في بعض الدول الغربية والعربية : المبحث الثالث 

بعد أن دخل العالم العصر الرقمـي أصـبح معيـار التقـدم والغنـى ألي إقلـيم فـي العـالم يحكمـه مقـدرة  

وما يمكـن نوعيـة تقـديم الخـدمات , اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها اإلقليم على 

لألفــراد خاصــة فيمــا يتعلــق بــالتطورات الحاصــلة فــي مجــال التكنولوجيــة اإلعــالم و اإلتصــال نتيجــة 

الضرورة الملحة التي فرضـتها التطـورات العالميـة الحاصـلة فـي مجـال العولمـة أفـرازت آليـات جديـدة 

دارة المجتمعــات ومنهــا اإلدارة اإللكترونيــة التــي تســابقت حكومــات العــالم فــي تطبيقهــا  وفــي كــل إل

بحيـث تضـع المعلومـات , منطقة من العالم من الدول النامية إلى الدول الصناعية الغربية المتقدمـة 

مـن قبـل الضرورية على الخط و تستخدام اآلليات لتبسيط اإلجراءات والخـدمات والتـي كانـت معقـدة 

بحيث نجد عـدة تجـارب ناجحـة رائـدة فـي تطبيـق مشـروعات اإلدارة ,وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها 

اإللكترونيــة ســواء فــي الجزائــر أو فــي الــدول العربيــة األخــرى والغربيــة وأن كــان مــن المســتحيل شــرح 

بصـورة  ولكن من المفيد تقديم عرض مـوجز لـبعض التجـارب فـي, هذه التجارب في بصورة مفصلة 

ولكــن مــن المفيــد تقــديم عــرض مــوجز لــبعض مــن التجــارب وهــذا مــا سنعرضــه فــي هــذا , مفصــلة 

فــي المطلــب األول نتنــاول بعــض التجــارب الغربيــة فــي , المبحــث مــن خــالل تقســيمه إلــى مطلبــين 

ثــم المبحــث الثــاني نتنــاول بعــض الــدول العربيــة دائمــا فــي مجــال اإلدارة , مجــال اإلدارة اإللكترونيــة 

  .إللكترونية ا

  وضع اإلدارة اإللكترونية في بعض الدول الغربية : المطلب األول 

لقــد حققــت العديــد مــن الــدول الغربيــة نجاحــا بــاهرا فــي تطبيقــه لــإلدارة اإللكترونيــة وكانــت األســبق 

لتطبيقهــا نظــر إلنفتــاح المجتمــع الغربــي وتطــوره فــي مختلــف المجــاالت وســرعة إســتجابته للتطــورات 

ية التي حصلت وحسن اسـتغالله تعتبـر الواليـات المحتـدة األمريكيـة وسـنغافورة أكثـر الـدول التكنولوج

فـي الفـرع , التي أحرزت نجاحا بهرا فـي تبنيهـا لنظـام اإلدارة اإللكترونيـة وسـنتطرق لهـذا فـي فـرعين 

  .األول نتناول تجربة اإلدارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية 
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  تجربة اإلدارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية : مثال 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية إلى اهتمام السياسة الحكومية لشـؤون  يعود

التحول اإللكترونية خيـار اسـتراتيجيا بـالموازاة مـع التخطـيط لجلـب المـوارد الماليـة الالزمـة لتشـغيل و 

نة برامج اإلدارة العامـة اإللكترونيـة وبـذلك اتجـه مشـروع تطبيقهـا كقنـاة خـدمات عامـة يسـتخدمه صيا

ليضفي طابع التنـوع والتعـدد فـي شـكل الخـدمات المقدمـة مـن ,وفي أي مكان , الجميع في أي وقت 

وفـــق مراحـــل ميـــزت التحـــول للخـــدمات العامـــة , طـــرف الـــدوائر و المؤسســـات الحكوميـــة للمـــواطنين 

  .ترونية اإللك

حيـــث عملـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة باعتبارهـــا نمـــوذج متطـــور فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات و 

اإلتصـــال علـــى التأســـيس لمرحلـــة اإلدارة اإللكترونيـــة وفـــق مبـــدأ اإلهتمـــام  بـــالمواطن أوال  والتحـــول 

األجهــزة  للخدمــة العامــة اإلفتراضــية والبحــث عــن نمــط جديــد بعيــد النظــر عــن طبيعــة العالقــة بــين

  .اإلدارية الحكومية والمواطن 

ولقـــد وجــــدت تجربـــة اإلدارة اإللكترونيــــة بيئـــة مناســــبة ارتبطـــت بإســــهامات ظـــروف ســــاعدتها علــــى 

مواصـــلة النجـــاح فـــي تطـــوير إســـتراتيجيتها و نرجـــع هـــذه األســـباب كمـــا يـــرى ذلـــك بعـــض البـــاحثين 

ظريــات التحــول اإللكترونــي إلــى واقــع والدارســين إلــى وجــود اإلرادة السياســية الحقيقيــة التــي ترجمــت ن

  إذ يتبين في إحدى المذكرات التي وجهها الرئيس , تطبيقي ناجح 

إلى الوزارات والدوائر الحكوميـة األمريكيـة مالمـح الـدعوى الجديـة ) بيل كلينتون ( األمريكي السابق 

ا تــوج بوضــع كمــا وهــو مــ, لمختلــف تلــك الــوزارات والــدوائر إلــى ضــرورة اعتمــاد التحــول اإللكترونــي 
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هــائال مــن المعلومــات علــى الشــبكة االنترنــت فلســفة هــذه المــذكرة تبــرز وعــي القيــادة السياســية داخــل 

و تفضـــيل أداء الحكومـــة اإللكترونيـــة وتمكـــين , أمريكـــا وتشـــجيعها للتحـــول نحـــو المنظمـــة الرقميـــة 

  1المواطنين من الحصول على المعلومات والخدمات المميزة  

لمجتمـع األمريكـي و بـروز مظـاهر مجتمـع المعلومـات دورا هامـا وأساسـيا فـي دافـع كما كان لـوعي ا

كما أن عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية , برامج التحول و اإلستعداد اإللكترونية داخل  الدولة 

ـــدة  ـــة الجدي ـــة المعـــامالت واإلجـــراءات اإلداري وتحقيقـــا لهـــذا , صـــاحبتها ترســـانة تشـــريعية تغطـــي كاف

ســعى بــادرت الحكوميــة األمريكيــة باســتحداث جوانــب تشــريعية تواكــب التحــول اإللكترونــي المزمــع الم

الوصـــول إليـــه ضـــمن إســـتراتيجية  إلكترونيـــة تمثـــل صـــحة التبـــادل اإللكترونيـــة وٕاتمـــام المعـــامالت 

اإلدارية عن بعد بواسطة شبكات اإلتصال و أوال قانونان صحبا عملية التحول هما قـانون الـتخلص 

األعمــــال الورقيــــة وقــــانون كــــوهين كلينجــــر اللــــذان ألزمــــا إدارات الحكومــــة الفيدراليــــة أن تضــــع  مــــن

الخدمات عبر الشبكات  وأن تركز اإلهتمام على إدراك النتائج المترتبة علـى اسـتثماراتها فـي مجـال 

  2. تقنيات المعلومات 

الحكومة األمريكية علـى تـوفير  وكذا قانون حرية المعامالت الذي يتضمن تشريعا قانونيا يجبر إدارة

المعلومــات للشــعب وغيرهــا  مــن الظــروف التــي ســاهمت فــي نجــاح اإلدارة اإللكترونيــة فــي الواليــات 

ويمكن الحكم على نجـاح اإلدارة اإللكترونيـة فـي .المتحدة األمريكية وتجسيد فعليا على أرض الواقع 

ألهــداف المســطرة ومــا تــم الوصــول إليــه مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة انطالقــا مــن التوافــق بــين ا

                                                             

1
  .69مرجع سابق ص , عبد الكريم عاشور   

2
  .76مرجع سابق ص , عبد الكريم عاشور   
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انجازات في مختلف المجـاالت منهـا قطـاع التعلـيم العـالي بحيـث ودعمـا للتواصـل المعرفـي وتطـوير 

طبقت الواليات المتحدة األمريكية نموذج الخدمات اإللكترونيـة للجامعـة اإلفتراضـية , البحث العلمي 

مؤسسـة مـن  128والـذي يأخـذ شـكل تـألف , ليفورنيـا و التي كان تطبيقها  في الحرم اإلفتراضـي بكا

مــادة دراســية بحيــث بحيــث  3462برنامجــا تغطــي  173تقــدم ضــمنه , مؤسســات التعلــيم الجــامعي 

لهـــا مهـــام و أنشـــطة مـــن أهمهـــا , تضـــم مؤسســـات تعليمـــة راقيـــة كجامعـــة كاليفورنيـــا بلـــوس أجلـــوس 

ث عــن البرنــامج الــذي يناســبه إذا مســاعدة الطالــب عــن طريــق موقــع موســع علــى اإلنترنــت فــي البحــ

و إرشـــاد الطالـــب إلـــى , توضـــح شـــروط كـــل برنـــامج الـــذي يناســـبه إذا توضـــح شـــروط  كـــل برنـــامج 

  1. اإلجراءات الواجب أتباعها 

ونتــــيح ربـــط عالقــــة , ولقـــد أصـــبحت الخــــدمات اإللكترونيـــة توظــــف لتطـــوير المعاهــــد  والجامعـــات 

األمريكيـة إحـدى الجامعـات التـي  دريكسـل جامعـةعتبـر خدماتي جديدة بين اإلدارة والمواطن حيـث ت

وقامـت بتطـوير العديـد مـن المواقـع , طبقت نمـوذج التعلـيم عـن بعـد فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة 

  .اإللكترونية الخاصة بهذا الشكل من التعليم 

, االنترنـت اتللتكنولوجيا التي تتم االعتماد على خدمماساتشوسن إضافة إلى عملية التعليم بمعهد 

درجة الماجستير في إدارة وتصميم األنظمـة وذلـك دون الحاجـة لظهـور  إذ يقدم المعهد برنامجا لنيل

كمـــا تعـــد أكاديميـــة جورجيـــا الطبيـــة مـــن اكبـــر الجامعـــات التـــي تمتلـــك اكبـــر , الطـــالب إلـــى الجامعـــة

ذلـك بدايـة , ميـة حيـث يوجـد بهـا أكثـر مـن مـائتي فصـل دراسـي مـرتبط باألكادي, الشبكات فـي العـالم

                                                             

1
  127محمد محمود الطعامنة طارق العلوش مرجع سابق ص   
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إذ مــن خــالل هــذه الشــبكة يســتطيع الطلبــة اخــذ عــددا مــن المــواد الدراســية واالختبــار , 1995عــام 

  .1فيها

عملت الحكومـة األمريكيـة علـى تقـديم خـدمات عامـة الكترونيـة فـي ,على غرار قطاع التعليم العالي 

رائبهم مـن خـالل الموقـع إذ أتاحـت للمـواطنين دفـع ضـ, قطاعات مختلفة منها خدمات دفع الضـرائب

وكذلك خدمات البحث عن الوظـائف عـن طريـق تصـفح , www.dallascounty.org االلكتروني 

موقع الموارد البشرية إذ يسـتطيع المـواطن األمريكـي البحـث عـن الوظـائف عـن طريـق تصـفح موقـع 

و يسـتطيع التحـري , المواطن األمريكي البحـث عـن الوظـائف المطلوبـة إذ يستطيع , الموارد البشرية

  .2عن مؤسسات التوظيف المباشرة وغيرها من الخدمات االلكترونية التي قدمتها اإلدارة األمريكية

وفــي األخيــر انطالقــا ممــا تقــدم يمكــن القــول أن تطبيــق اإلدارة االلكترونيــة فــي الواليــات المتحــدة    

قــد خلــق الفــرص أمــام المــواطنين للوصــول إلــى , حــول للخــدمات العامــة االلكترونيــة األمريكيــة و الت

و أضفي تحوال من وظائف ومؤسسات الحكومـة مـن الشـكل التقليـدي إلـى , المعلومات بشكل أسهل 

النمــوذج االلكترونــي بمــا يــؤدي إلــى دعــم الشــفافية ومحاربــة مظــاهر الفســاد داخــل األجهــزة واإلدارات 

ومـــن , التـــالي فائنـــا نمـــوذج الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي مجـــال اإلدارة االلكترونيـــةوب, العموميـــة 

خالل بعـض التطبيقـات التـي تطرقنـا إليهـا يبـين مـدى التوافـق بـين البـرامج والمخططـات االلكترونيـة 

األمر الذي يمـك ان يـدفع هـذا النمـوذج نحـو تحقيـق المزيـد مـن النجاحـات , وبين مستوى االستعداد 

  .تقبال مس
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  127عبد الفتاح بيومي حجازي مرجع سابق ص   

2
  . 106عبد الكريم عاشور مرجع السابق ص   
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  )الجزائر(اإلدارة اإللكترونية في بعض الدول العربية : المطلب الثاني 

حيـث أضـحت  تعـد الجزائـر كغيرهـا مـن دول العـالم الثالـث عرضـة لضـغوطات العولمـة التكنولوجيـة

السياســي واإلجتمــاعي، لكــن  اإلدارة اإللكترونيــة مطلبــا أساســيا ورافــدا مــن روافــد التقــدم اإلقتصــادي

وطنيـة شـاملة مـن أعلـى مسـتوى إلـى غايـة  التي تستحق الذكر أوال هي غياب إستراتيجيةالمالحظة 

العربيـــة كـــاألردن، قطـــر والكويـــت، وبقيـــت بعـــض  ،وذلـــك مقارنـــة بـــبعض الـــدول 2003ديســـمبر 

علــى مســتوى مختلــف القطاعــات لعصــرنة اإلدارة العامــة التــي  المبــادرات الفرديــة لــبعض المجــاالت

والتعــاون بــين مختلــف القطاعــات وغيــاب البعــد اإلســتراتيجي، حيــث يالحــظ  تفتقــد لعنصــر التنســيق

دخلـت  .الجهود على قطاعات العدالة البريد والمواصالت، وبدرجة أقل القطـاع المصـرفي تركز هذه

لألبحـاث تـابع للدولـة،  ،وهـو مركـز cerist عـن طريـق مركـز 1993خدمـة األنترنـت للجزائـر سـنة 

،الـذي  1998لسنة  256الوزاري رقم  داية المحدودة، صدر المرسوموبعد خمس سنوات من هذه الب

للشـركات الخاصـة بتقـديم خدمـة األنترنـت، فـي نفـس السـنة  أنهى إحتكار الخدمة مـن الدولـة ويسـمح

 شركة بحلول مارس سنة 18التزويد الخاصة وٕارتفع عدد مقدمي الخدمة إلى  ظهرت أولى شركات

2000 .  

شـهدتها  القطاعـات التـي شـهدت تقـدما ملموسـا وذلـك بفضـل الحركيـة التـيويعتبر قطاع العدالة من 

الخطـة الوطنيـة إلصـالح  من جراء تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال، ويدخل ذلك في إطار

مـن أجـل تعزيـز وتيـرة  2003بوتفليقـة سـنة  قطاع العدالة، والتي أقرها الرئيس الجزائري عبـد العزيـز
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تم اإلعتماد على تكنولوجيا المعلومات واإلتصال إلنجاز  طنين، وفي هذا اإلطارالعدالة لخدمة الموا

  .هدف مواكبة قطاع العدالة لعصر تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال هذه اإلستراتيجية لتحقيق

وسـيلة للوصـول إلـى  إدخال هذه التكنولوجيات في قطاع العدالة ليس هدفا في حد ذاته، بـل يعـد إن

الوسـائل التقنيـة إلتمـام مهامـه علـى  ل المواطن بأكبر فعالية وسرعة، وتمنح للقاضيعدالة في متناو 

مـن , فتم تزويد القطاع بممول الدخول إلى اإلنترنـت ذو النوعيـة رفيعـة خاصـة بالقطـاع أحسن وجه،

وتسمح له بإنشاء , أجل تلبية األهداف الخاصة باإلدارة والهيئات القضائية وكل المؤسسات المعنية 

  .سيير ذاتي إلتصاالته اإللكترونية وتعميم الوصول إلى موظفي العدالة وت

يرمــي إلعطــاء معلومــات لعامــة  2003كمــا أســتحداث موقــع إلكترونــي تــم إنشــاؤه فــي أوخــر نــوفمبر 

  وفي نفس الوقت تم إنشاء بوابة القانون تضع تحت تصرف المختصين في, الناس 

لتنظــيم واإلجتهــاد القضــائي واإلتفقيــات والمعاهــدات الدوليــة القــانون كــل الوثــائق المتعلقــة بالتشــريع ا

تــم إنجــاز مواقــع ويــب  المجــالس القضــائية تتضــمن معلومــات حــول  2009و  2005وبــين ســنتي 

وغيرها من الخدمات اإللكترونية التـي يقـدمها قطـاع العدالـة بفضـل ,  1نشاطات المجالس القضائية 

  .إعتماد على الوسائل التكنولوجية  

ورغــم هــذا بقــي مصــطلح اإلدارة اإللكترونيــة إلــى مرحلــة متــأخرة مفهــوم يكتنفــه الغمــوض فــي أذهــان 

حيـــث , المســؤلين والمختصــين القــائمين علــى قطــاع تكنولوجيــة المعلومــات واإلتصــال فــي الجزائــر 

ة يتضح من خالل النقاشات  المختلفة انحصار المفهوم في ما يقوم به قطاع وزارة البريد وتكنولوجيـ

ويبقى تطبيق اإلدارة اإللكترونية مهمة هذا القطـاع بشـكل إنفـرادي إلـى غايـة , المعلومات واإلتصال 
                                                             

1
  . 152-151مرجع سابق ص , رفيق بن مرسلي   
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والتي تمثل حسب  2008وهي الوثيقة التي صدرت في ديسمبر  2013صدور الجزائر اإللكترونية 

  .ماورد أول وثيقة رسمية تحمل معالم برنامج إدارة إلكترونية متكاملة في الجزائر 

ـــا المعلومـــات واإلتصـــال أن مشـــروع الجزائـــر  وحســـب ـــر البريـــد والتكنولوجي مـــا جـــاء علـــى لســـان وزي

الــذي يضــم عــدة محــاور يهــدف إلــى بنــاء مجتمــع المعلومــات وتحريــك اإلقتصــاد  2013اإللكترونيــة 

كمـا تضـمن 1.إضـافة إلـى تقلـيص البيروقراطيـة والوصـول إلـى سـرعة اتخـاذ القـرارات , وجعله رقمي 

ت محــاور منهــا تســريع اســتخدام تكنولوجيــا اإلعــالم و اإلتصــال فــي اإلدارة العموميــة المشــروع  عــد

والشـــركات كمـــا نـــص أيضـــا علـــى تطـــوير اآلليـــات و األجـــراءات التحفيزيـــة بتمكـــين المـــواطنين مـــن 

وتعزيــــز البنيــــة األساســــية , اإلســــفادة مــــن تجهيــــزات وشــــبكات تكنولوجيــــا المعلومــــات و اإلتصــــال 

فق الســـريع وتطـــوير الكفـــاءات البشـــرية وتـــدعيم البحـــث والتطـــوير و اإلبتكـــار لإلتصـــاالت ذات التـــد

وضــبط مســتوى اإلطــار القــانوني ليتماشــى مــع متطلبــات مجتمــع المعلومــات وتثمــين التعــاون الــدولي  

فــــي مجــــال تكنولوجيــــة اإلعــــالم و اإلتصــــال وغيــــره مــــن األهــــداف التــــي تضــــمنها مشــــروع الجزائــــر 

  2013إلكترونية 

لم يرى النور بعد بالرغم من وجـود  2013يمكن أن نقول أن مشروع الجزائر إلكترونية  وفي األخير

العديــد مــن التطبيقــات اإللكترونيــة مــن القطاعــات والزالــت الجزائــر بعيــدة جــداً  عــن التطبيــق الفعلــي 

ودول والكامــل لــإلدارة اإللكترونيــة مقارنــة بالعديــد مــن دول العــالم مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

  . الخليج 

  
                                                             

1
  . 159مرجع سابق ص , عبد الكريم عاشور   
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  الخــــاتـمـــــــة 

تمثل اإلدارة اإللكترونية مرحلة حاسمة في االنتقال نحـو الخـدمات العامـة اإللكترونيـة  والتحـول مـن 

االتصال المباشر للمواطنين مع مؤسسات الخدمة العامة ، إلى التواصل االفتراضـي عبـر الشـبكات 

وتنطلــــق مــــن االســــتخدام األمثــــل لمختلــــف األجهــــزة ، والمعــــدات، و بــــرامج اإللكترونيــــة المختلفــــة ، 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال ، لتقدم حلوال للتعقيدات والمشاكل البيروقراطية التي تعتـرض اإلدارة 

  .العمومية في شكلها التقليدي و الفساد مختلف اإلدارات دول العالم 

، الــدخول فــي مرحلــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة، لــذلك أصــبح مــن الضــروري علــى كــل الحكومــات

واالنطالق مما تتيحه تكنولوجيا االتصال والمعلومـات كـأداة لترقيـة أنشـطة ومهـام مؤسسـات الخدمـة 

العمومية، و تساهم بصورة واضحة في تجسيد إصالحات الخدمات المقدمة للمواطنين، و ترفع مـن 

مــات العامــة مــن أعمــال  ، بمــا يتــيح درجــة عاليــة مــن مســتوى رقابــة الفــرد علــى كــل مــا تؤديــه المنظ

  .الجودة، على وظائفها والتي في مقدمتها تقديم الخدمات العمومية 

وبهذا مثلت اإلدارة االلكترونية مطلبا هاما تفرضه التحوالت االلكترونية ، وتنتهجه بـرامج اإلصـالح 

علـى المجتمعـات العالميـة والتفاعـل اإلداري ، كمرحلة ضرورية في ظل العصر الرقمي ، واالنفتاح 

اإلنســاني ، وهــو مــا يقتضــيه التطــوير الحقيقــي لمؤسســات الخدمــة العموميــة ، الرامــي إلــى القضــاء 

علـــى التحـــديات البيروقراطيـــة والقضـــاء علـــى بـــؤور الفســـاد التـــي تعـــاني منـــه، اإلدارة وتســـهل مهمـــة 

خـدمي بـديل يكـرس الشـفافية والنزاهـة  طالب الخدمات العمومية  فالخدمات العامة اإللكترونية نسـق

في الهمل ويمنع المحاباة  و ، والرشـوة والمحسـوبية ، خاصـة إذا كـان التعامـل يـتم بشـكل افتراضـي 
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وفق مقولة اتصل وال تتنقل ، وهو ما جعل اإلدارة االلكترونيـة تمثـل الخيـار التنظيمـي األول لجميـع 

بــالتحول للنمــوذج االلكترونــي الخــدمي منهــا ، لمــا  الخدمــة العامــة ، وال ســبيل لترشــيد الخــدمات إال

  تمنحه من امتيازات وتسهيالت ، ولما تضفيه

  .من قيم الخدمة العامة النزيهة 

وبالتالي في ختام الدراسة نلخص على أن الفرصة الذهبية للحكومات الدول أن تطبـق فـي اإلدارات 

بعيدا عن الروتين والبيروقراطية والفساد من الحكومية إستخدام الوسائل اإللكترونية  للوفاء بحاجات 

ـــــف األعمـــــال  ـــــات والمعلومـــــات ومختل ـــــة البيان ـــــة لحماي ـــــات اإللكتروني خـــــالل اإلعتمـــــاد علـــــى التقني

والتصــرفات اإلداريـــة مـــن خـــالل تقنيــة التشـــفير لضـــمان عـــدم التالعــب فيهـــا وتزويرهـــا  و إســـتخدام 

ات وكــذلك تطبيــق الرقابــة اإللكترونيــة داخــل التوقيــع اإللكترونــي و اعتبــاره  وســيلة مهمــة فــي اإلثبــ

  .اإلدارة لتسهيل على المدراء مراقبة الموظفين وأدائهم  وهذا لتبديل الصورة السلبية لإلدارة التقليدية 

ون الضـــروري فـــي هـــذا المجـــال  اإلشـــارة إلـــى تكنولوجيـــة المعلومـــات و وســـائل الإلتصـــاالت  أنهـــا 

إلدارة ولكن ليس طريقا سحريا لتحقـي الشـفافية اإلداريـة عناصر وأدوات تهداف على تحديث عمل ا

كمــا أنهــا حــدثا منفــردا تغيــر وبصــفة شــاملة وٕالــى األبــد , والقضــاء علــى الفســاد اإلداري فــور تطبيقــه 

و أنمــــا هــــي أداة  لتحقيــــق اإلصــــالح اإلداري شــــيئا فشــــيئا يهــــدف جعــــل , الواضــــع اإلداري الــــرهن 

ــــة تحظــــى بثقــــة المتعــــ وستشــــعر بالمســــئولية , املين معهــــا ورضــــاهم عــــن أدائهــــا اإلدارات الحكومي

  .والمحاسبة إتجاههم  
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ــــة  ــــة وٕادخــــال مــــا يســــتجد  فــــي مجــــال التكنولوجي ــــى تطبيــــق الرقابــــة اإللكتروني وكــــذلك   العمــــل عل

المعلومــات إلــى بيئــة العمــل يهــدف إلــى رافــع مســتوى األداء وتحقيــق الدقــة فــي نتــائج وخفــض درجــة 

ا الرقيب والمفتش  من خالل االبتعاد عن االحتكاك المباشـر مـع مـوظفي المخاطرة التي يتعرض له

  .التشكيالت التنفيذية والمنافع التي يمكن تحقيقها من أختيار الرقابة بالحاسوب 

وما يلعبـه مـن دوار فـي تطـوير الألجهـزة الرقابيـة وهـذا مـن شـأنه أن يفعـل موضـوع الشـفافية لـإلدارة 

ألجهــزة الرقابيــة وبالتــالي  يفعــل عملــه فــي بــؤور الفســاد المــالي وتكــون نشــاطات أجهزتهــا واضــح ل

واإلداري وٕالـــى زيـــادة فاعليـــة أنظمـــة داعـــم القـــرارات وتســـهيل عمـــل األجهـــزة  الرقابيـــة للقضـــاء علـــى 

  مكامن الفساد 

ويبقـــى المحـــك العملـــي هـــو المقيـــاس الـــذي يحكـــم علـــى طريقـــة األداء للخـــدمات مـــن حيـــث جودتـــه  

وعلــى المعلومــات الألزمــة إلنجازهــا ومــا نالحظــه أنــه وبــالرغم مــن وجــود ,  وتيســير الحصــول عليــه

تطبيقــات اإلدارة اإللكترونيــة فــي الــوطن العربــي ويمكــن القــول أن الــبعض مــن الــدول العربيــة حققــت 

نجـاح كبيـرا  فـي هــذا المجـال شـأنه  شــأن الـدول المتقدمـة  إال أن ســيرورة عمـل التحـول إلــى اإلدارة 

الجزائـر ال زلــت تسـير بطريقــة بطيئـة مقارنــة مـع كــان مبرمجـا  فــي مشـروع الجزائــر  اإللكترونيـة فــي

  .فيظل بروز عدة معوقات تقف حجاز أمام تسريع وتيرة هذه العملية    2013اإللكترونية 

  : وعليه من خالل هذه الدراسات توصلنا إلى النتائج التالية 

ة مـــن مزاياهـــا فـــإن الفســـاد اإلداري يبقـــى يغـــزو بـــرغم مـــن تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة و اإلســـتفاد -

الجهــاز اإلداري الن القضـــاء علــى الفســـاد اإلداري وبصــفة نهائيـــة أمــر شـــبه مســتحيل  أن لـــم تقـــل 
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مسـتحيل  ألن فـي ظـل اإلدارة اإللكترونيـة يبقـى الفســاد قائمـا  ولكـن بصـرة مـاهر جديـدة كالقراصــنة  

  .إستخدام   التكنولوجيا  ال نجاز األعمال اإلدارية والتزوير وغيرها من المخاطر  التي تنتج عن 

  :وعليه وانطالقا لما سبقى ذكره وتدعيما لهذا الموضوع نبادر باقتراح التوصيات التالية

االهتمام الكثير بكل ما يخدم عملية التحول إلى اإلدارة االلكترونية و استمرارها على المـدى  - 

ـــيم منـــذ ا ـــى إلعـــداد األجيـــال بشـــكل يـــؤهلهم الطويـــل وذلـــك بتطـــوير نظـــام التعل لمراحـــل األول

  .للتعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية

االهتمــام باإلصــالح التشــريعي فــي تطبيــق اإلدارة   االلكترونيــة  الن وجــود قــوانين و أنظمــة  - 

ــالي ضــمان  تــنظم المعــامالت اإللكترونيــة  يبعــث بثقــة واألمــان  للمــوظفين والمــواطنين وبالت

 .ة التحول نجاح عملي

واضع الخطط الالزمـة لتأهيـل وتـدريب المـوظفين بمـا يـتالئم  مـع إسـتخدام الحـديث وتطبيـق  - 

 .أسلوب اإلدارة اإللكترونية 

ضرورة القيام بالحمالت التوعوية  داخل المؤسسات والمرافق العامة لتعريـف بمخـاطر وآثـار  - 

 .ة العامة لدى الموظفين السلبية للفساد وضرورة نشار ثقافة التحلي باألخالق الوظيفي

ضــرورة تــدريب فئــة مــن المــوظفين داخــل المؤسســات والمرافــق العامــة علــى إســتخدام تقنيــات  - 

 .تشفير البيانات وفكه خاصة في الدول النامية التي يكثر فيه الفساد 

ــة التقليديــة إلــى الرقابــة اإللكترونيــة ووضــع  -  التــدرج فــي تغيــر أســلوب العمــل لألنظمــة الرقابي

 .وعوية  وتثقيفية للقائمين على األجهزة الرقابية برامج ت
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  قائمة المراجـــــــــع

  المراجع باللغة العربية : أوال 

 : الكتب   – .1

معهد اإلدارة العامة المملكة , اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية , ياسين غالب   )1

 .2005, العربية السعودية 

عمان , دار  اليازوري  العلمية  للنشر والتوزيع , اإلدارة اإللكترونية , ياسين غالب  )2

 .2010, األردان 

، الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوطن  محمود الطعانمنة ، طارق  شريف العلوش )3

 2004 العربي المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

عمان , دار وئال للنشر , اإلدارة اإللكترونية , عالء عبد الرزاق محمد حسن السالمي  )4

 . 2004 األردن

الطباعة  دار المسير للنشر  والتوزيع والطباعة , اإلدارة اإللكترونية , محمد سمير أحمد  )5

 .2009, عمان األردن , األولى 

دار المغرب , نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين , عمار بوحش  )6

 .2006اإلسالمي  بيروت لبنان 

دار الفكر العربي ,عبد الفتاح البيومي حجازي النظام القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية  )7

 . 2003مصر , الجزء األول اإلسكندرية , 
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الفساد اإلداري نحو نظرية إجتماعية في علم إجتماع , عبد اهللا  أحمد عبد اهللا المصراتي  )8

 . 2011مصر , اإلسكندرية , المكتب العربي الحديث , )دراسة ميدانية ( والجريمة 

يبال أمين زين الدين ظاهر الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة دار  )9

 . 2009, الطبعة األولى مصر , الجماعي اإلسكندرية الفكر 

. مطبعـة السـفير , جرائم التزويـر فـي المملكـة العربيـة السـعودية , عبد الفتاح خضر  )10

 .1989المملكة العربية السعودية 

الطبعــــة , دار الفكـــر الجــــامعي اإلســــكندرية , اإلدارة اإللكترونيــــة , محمـــد الصــــريفي  )11

 .2007األولى مصر 

هر الحكومـة اإللكترونيـة بـين النظريـة والتطبيـق دار الرايـة للنشـر والتوزيـع عالء الطا )12

 . 2010, عمان األردن , الطبعة األولى 

األردن , عمـــــان , دار المنـــــاهج , إدارة  األعمـــــال الحكوميـــــة , محمـــــد موفـــــق حديـــــد  )13

2002  

ـــثم محمـــود الشـــلبي مـــروان محمـــد النســـور إدارة المنشـــآت المعاصـــرة دار الصـــفاء  )14 هي

 2009نشر والتوزيع  عمان األردن  لل

مزهـــر شـــعبان العـــاني شـــوقي نـــاجي جـــواد  العمليـــة اإلداريـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات  )15

 2008مكتبة الجامعة الطبعة األولى الرياض 

 .نجم عبود نجم  اإلدارة اإللكترونية دار المريخ للنشر الرياض السعودية بدون سنة  )16
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ية عبر شـبكة األنترنـت دار الكتـب القانونيـة  مصطفى محمد موسى المراقبة اإللكترون )17

 2005مصر 

الهــوش محمــود أبــو بكــر التقنيــة الحديثــة فــي المعلومــات والمكتبــات نحــو إســتراتيجية  )18

  2002عربية لمستقبل مجتمع المعلومات دار الشروق للنشر والتوزيع القاهرة مصر

اإلمــارات للدراســة بشــير عبــاس العــالق اإلدارة الرقميــة المجــاالت والتطبيقــات مركــز  )19

 . 2005والبحوث اإلستراتيجية  الطبعة األولى أبوظبي اإلمارات 

  : الرسائل الجامعية : ثانيا 

  : أطروحات دكتوراه  -1

علي بقشيش إشكالية تأثير الفساد اإلداري على برامج التنمية وتطبيق  آليات  )1

أطروحــة  ,الحكــم الراشــد فــي البلــدان  الناميــة مــع اإلشــارة إلــى حالــة الجزائــر 

لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسـية والعالقـات الدوليـة جامعـة الجزائـر 

 .2012/2013الجزائر ,  03

  : مذكرات الماجستير  -2

دور اإلدارة اإللكترونيــة فـي ترشــيد الخدمـة العموميــة فــي , عبـد الكــريم عاشـور  )1

تير في العلوم مذكرة لنيل شهادة الماجس, الواليات المتحدة األمريكية والجزائر 

قســــــــــنطينة الجزائــــــــــر , السياســــــــــية والعالقــــــــــات الدوليــــــــــة جامعــــــــــة منتــــــــــوري 

2009/2010 
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المتطلبـات اإلداريـة لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة دراسـة , سعيد بن عـال المعـري  )2

مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير  فــي , مســحية علــى المؤسســة العامــة للمــوانئ 

 .2003الرياض , نية أكاديمية نايف الم, العلوم اإلدارية 

األســاليب الحديثــة للتنميــة اإلداريــة بــين حتميــة التغيــر و , رافيــق بــن مرســلي  )3

مذكرة لنيل شـهادة , ) 2011-2001دراسة حالة الجزائر ( معوقات التطبيق 

في العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعـة مولـود معمـري تيـزي  الماجستير

 .2011الجزائر , وزو 

مــذكرة لنيــل تــأثير اإلدارة اإللكترونيــة علــى إدارة المرفــق العــام , مختــار حمــاد  )4

فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة جامعــة يوســف بــن  شــهادة الماجســتير

 .2007خدة الجزائر 

عمــــاد بوقالشــــي اإلدارة اإللكترونيــــة ودورهــــا فــــي تحســــين اإلدارات العموميــــة  )5

فــي علــوم التســيير  لنيــل شــهادة الماجســتيرمــذكرة دراســة حالــة وزارة العــدل  (

 .2010/2011الجزائر  3الجزائر  جامعة

شائع بن سـعد مبـارك القحطـاني مجـالت و متطلبـات ومعوقـات تطبيـق اإلدارة  )6

فــي العلــوم اإلداريــة  مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير, اإللكترونيــة فــي الســجون 

 . 2006جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض 
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متطلبــات اإلدارة اإللكترونيــة فــي مركــز نظــم المعلومــات ,لــثم محمــد الكبيســي ك )7

التابعة للحكومة اإللكترونية في دولـة قطـر مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي 

 .2000إدارة األعمال الجامعة اإلفتراضية لدولة قطر

ي مـدى فعاليـة األسـاليب الحديثـة لمكافحـة الفسـاد اإلدار , فهد بن محمد الغنام  )8

مذكرة , في وجهن نظر أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية 

 2008الرياض السعودية , لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية 

نصــيرة صــمارة التســيب البيروقراطــي  فــي اإلدارات الحكوميــة الجزائريــة مــذكرة  )9

ية جامعة الجزائر لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  والعالقات الدول

  2002الجزائر ,

محمد سعدواي تطبيق الحكومة اإللكترونيـة علـى أداء المرفـق العموميـة مـذكرة  )10

 2009لنيل شهادة الماجستير في إدارة أعمال جامعة الجزائر  

يوســــف محمــــد يوســــف أبــــو أمونــــة واقــــع إدارة المــــوارد البشــــرية إلكترونيــــا فــــي  )11

لنيــــل شــــهادة الماجســــتير غــــي إدارة الجامعــــات النظاميــــة لقطــــاع غــــزة مــــذكرة 

 . 2009أعمال جامعة غزة فلسطين 

رانجة زكية دور تقنيات المعلومات الحديثـة فـي تـدريب المـوارد البشـرية وتقـويم   )12

مــــذكرة لنيــــل شــــهادة  2009/ 200) األداء الــــوظيفي فــــي اإلدارة الجزائريــــة 

ي إبـــراهيم الماجســـتير  نفـــي العلـــوم السياســـية والعالقـــات الدوليـــة جامعـــة دالـــ

 .2010/ 2009الجزائر 
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دارســـة ميدانيـــة حـــول (نصـــيرة شـــبوب اإلدارة البنكيـــة اإللكترونيـــة فـــي الجزائـــر  )13

أنظمـــة النقـــد اآللـــي مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي األعـــالم و اإلتصـــال 

 2012/2013الجزائر , 3جامعة الجزائر

  : المقالت والمجالت : ثالثا 

مجلـة أراء حـول الخلـيج , علي حسن باكير المفهوم الشامل اإلدارة اإللكترونية    )1

  2006,23اإلمارات العربية المتحدة العدد , لألبحلث 

أثــر تطبيــق الحكومــة اإللكترونيــة  علــى مؤسســات العمــال , أحمــد بــن عيشــاوي  )2

 .2008جامعة ورقلة  07العدد , مجلة الباحث 

ــــل الحــــافظ  )3 ــــة ومســــتقبل اإلدارة العامــــة ا, العولمــــة , نائ مجلــــة , إلدارة اإللكتروني

  2002العدد األول  29المجلد , دراسات الجامعة األردنية 

األنترنـــت فـــي الجزائـــر مجلـــة الباحـــث العـــدد األول جامعـــة ورقلـــة , ابـــرهيم بختـــي  )4

2002 . 

ـــة للتشـــخيص والتحليـــل والمعالجـــة ,عـــامر الكبيســـي  )5 الفســـاد اإلداري رؤيـــة منهجي

 2000المجلة العربية لإلدارة يونيو لإلدارة 
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  القوانين : رابعا 

 20الموافــق ل , هـــ   1427محــرم عــام  21المــؤرخ فــي  01-06القــانون رقــم  )1

الصـــــادر بالجريـــــدة , يتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه  ,  2006فبرايـــــر 

 . 14الرسمية عدد

  المراسيم التنظيمية:رابعا 

 1427المــؤرخ فــي أول ذي القعــدة عــام  413-06: المرســوم الرئاســي رقــم  )1

يحدد إشكالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفسـاد  2006نوفمبر 22الموافق ل 

  . 74الصادر بالجريد الرسمية عدد, ومكافحته وتنظيمها و كيفيات سيرها 

  المواقع اإللكترونية : خامسا 

الفساد اإلداري في الوظائف  عبد اللطيف أسار فخري أثر أخالقيات الوظيفة في تقليل فرص) 1

  2006يونيو  29مجلة العلوم اإلنسانية العدد , الحكومية 

  www.uluminsania.net  :الموقع اإللكتروني 
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