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الممخص
تعد االدارة اإلكلتترن ية أسلنب جديد نمتطنر من نسائل االدارة في اكلنقت
اكلحاضراكلغاية م ها تسهيل اكلتناصل ناكلترابط بين االدارة ناكلمناطن من أجل اكلحصنل

على اكلخدمات اكلحتنمية ,نهي نسيلة من اكلنسائل اكلتي تستخدمها اكلحتنمة اكلتقليدية

بمع اها اكلقا ن ي ناالداري كلتنصيل اكلمعلنمات ناكلخدمات نتسنيق اكلسلع كللمستفيدين م ها

عبر شبتة اال تر ت ,ناالدارة اإلكلتترن ية (هي نسيلة تلجأ اكليها اكلحتنمة من أجل

تطنير عمل االدارة باكلتخلي عن االدارة اكلتقليدية نذكلك بأستخدام اكلتق يات اإلكلتترن ية

اكلحديثة كلضمان حسن سير اكلمرفق اكلعام نتقديم افضل اكلخدمات كللمناط ين بطريقة

إكلتترن ية عبر اكلنسيط اإلكلتترن ية) ,نتتجلى اهمية االدارة اإلكلتترن ية تن ها تؤثر على

مستنى اكلخدمات اكلمقدمة من اكلمرافق اكلعامة كللمناط ين ناثرها في اكلقطاع اكلعام ناكلقطاع

اكلخاص ,تتميز االدارة اإلكلتترن ية بقدرتها على تجميع تافة اال شطة ناكلخدمات
اكلمعلنماتية ناكلتفاعلية ناكلتبادكلية في منقع ناحد هنمنقع اكلحتنمة اكلرسمي ,تذكلك تبسيط
األجراءات نتيسيرها نمن شأ ها تحسين ندعم االرضية اكلمشترتة مع تل من رجال

االعمال ناكلصحافة ناكلم ظمات األهلية .نكلتن مع هذه اكلمزايا قد تترك االدارة اإلكلتترن ية
أثا اًر سلبية تتمثل في اكلبطاكلة حيث أن االعتماد على االدارة اإلكلتترن ية سيؤدي حتماً
اكلى نفرة االيدي اكلعاملة ,تذكلك عدم نجند اكلمنارد اكلماكلية اكلتافية كلتمنيل مشرنع االدارة
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اإلكلتترن ية باالضافة اكلى اكلمعنقات االدارية ناكلتخبط اكلسياسي اكلذي قد يلقي بظالكله

 ناالدارة اإلكلتترن ية هي تجسيد حي نقني,على عملية اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية
كللمباديء اكلعامة اكلتي تحتم اكلمرافق اكلعامة ناكلمتمثلة بضمان حسن سيره با تظام ناطراد
نتجسيده كلمبدأ اكلمساناة نحياد اكلمنظف اكلعام نتفعليها كلمبدأ ضمان اكلتشغيل اكلجيد

.كللمرفق اكلعام نضمان قابلية اكلمرفق اكلعام كللتطنير ناكلتعديل

 اكلمرفق, اكلمنظف, اإلكلتترن ية, االدارة:الكممات المفتاحية
ABSTRACT
E-management is a new and sophisticated way to link
citizens in order to obtain government services, it is one of the
means used by the traditional government in its legal and
administrative sense to convey information and services and to
market goods to its beneficiaries through the internet. And
electronic administration (is a means used by the government in
order to develop the work of the administration to abandon the
traditional administration and using modern electronic techniques
to ensure the smooth functioning of the public facility and provide
the best services to citizen via electronic means via-mail).The
importance of electronic administration is reflected in the fact that
it affects the level of services provided by public utilities to
citizens and their impact on the public sector and the private
sector. Electronic management is characterized by its ability to
collect all activities and information services, interactive and
interactive in one site is the official government site. As well as
streamlining procedures and facilitating them and improve and
support the common ground with both businessmen and the press
and civil organizations, but with these advantages may leave the
electronic management of the negative effects of unemployment,
since the dependence on electronic management will inevitably
lead to the abundance of labor. As well as the lack of sufficient
financial resources to finance the project of electronic
administration in addition to the administrative constraints and
political confusion, which may cast a shadow on the process of
conversion to electronic administration. The electronic
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administration is a vivid embodiment of the general principles
governing the public utilities, which is to ensure the smooth and
regular functioning of the principle of equality and impartiality of
the public servant.
And the embodiment of the principle of ensuring the good
operation of facility and ensure the facility's general development
and modification.
Key words: electronic management, employee, facility
المقدمة
ان ت نع شاط االدارة نازدياد تدخلها في مختلف اكلمجاالت سعياً م ها في اشباع
اكلحاجات اكلعامة كلالفراد من خالل عملها اكلجاد في ت ظيم سير عمل اكلمرافق اكلعامة
با تظام ناطراد ناكلعمل على تقديم اكلخدمات ذات اكل فع اكلعام كللمناط ين ,تل هذه األمنر

دفعت االدارة اكلى اكلبحث عن نسائل جديدة تحقق هدفها اكلم شند في تقديم افضل
اكلخدمات نتحسين ادائها ,فتان كللتقدم اكلتت نكلنجي أثره اكلناضح في تحسين اداء جهاز

االدارة من خالل ظهنر االدارة اإلكلتترن ية اكلتي تان كلها اثر تبير في اختزال اكلجهد
ناكلنقت ناكلمال ناكلقضاء على مسائل اكلفساد ناكلرشنة في اكلعمل اكلنظيفي نم ع االحتتاك
بين اكلمنظف ناكلمناطن طاكلب اكلخدمة ,نتان كلالدارة اإلكلتترن ية تأثيرها اكلناضح في
جميع اكلمجاالت م ها ما يتعلق باكلنظيفة اكلعامة نم ها ما يتعلق باكلمرافق اكلعامة نسبل

االرتقاء بناقعها من خالل بيان اثر االدارة اإلكلتترن ية األيجابي على اكلمباديء اكلتي

تحتم سير اكلمرافق اكلعامة.

أوالً :مشكمة البحث :تتجسد مشتلة اكلبحث في نجند اكلعديد من اكلمعنقات االدارية
ناكلماكلية اكلتي تحنل دنن اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية باالضافة اكلى نجند بعض
اكلتنادر االدارية اكلتي هي غير قادرة على استعياب عملية اكلتحنل اكلى االدارة

اإلكلتترن ية بسبب اكلبيرنقراطية (اكلرنتين) في اكلعمل االدارة اكلذي درجت عليه جميع
مؤسسات ا اكلحتنمية ,اضافة اكلى ضعف اكلتشريعات اكلقا ن ية اكلتي ال تستطيع مناتبة هذا

اكلتحنل ناكلذي يجعل م ه قاص اًر على اكللحاق ببعض اكلبلدان اكلتي سبقت ا في هذا

اكلمجال.
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ثانياً :فرضية البحث :تتمثل فرضية اكلبحث في ا تشار االدارة اإلكلتترن ية ناستخدامها
بشتل ناسع في جميع ا شطة االدارة نم ها اكلمرافق اكلعامة ,نبما أن اكلمرافق اكلعامة

محتنمة بجملة من اكلمباديء اكلتقليدية اكلتي تحتم سير عملها ,تان كلزاماً علي ا ان بين

مدى ا طباق نتأثير االدارة اإلكلتترن ية على هذه اكلمبادي نهل تجسد نتؤتد االدارة

اإلكلتترن ية هذه اكلمبادي ام ال ,نضرنرة ازاكلة جميع اكلمعنقات االدارية ناكلماكلية من اجل
اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية اكلمتطنرة.

ثالثاً :اهمية البحث :ان دخنل اكلتق يات اكلحديثة اإلكلتترن ية نتطنر تت نكلنجيا

اكلمعلنمات نا تشار اكلتعامل بها في طاق اكلقطاع اكلخاص ,مما أدى اكلى ظهنر
مصطلحات اكلتجارة اإلكلتترن ية ناكلتنقيع اإلكلتترن ي ,فتان البد من دخنل هذه اكلتق يات
اكلى ادارة االعمال اكلحتنمية ,فظهرت مصطلحات االدارة اإلكلتترن ية ناكلمرافق اكلعامة

اإلكلتترن ية ناكلعقند ناكلق اررات االدارية اإلكلتترن ية هذا اكلتطنر اكلقى بظالكله على سرعة
تلقي اكلخدمة نطلب اكلمعلنمة نقطاعات االعمال بسرعة نسهنكلة ,نهذا ما تنفره االدارة

اإلكلتترن ية عبر نسائل االتصاالت اكلحديثة ننجنب االهتمام بهذا اكلجا ب تن ه
هناكلسبيل كللنكلنج اكلى مصاف اكلدنل اكلراعية كلهذا اكلجا ب في عمل اكلحتنمة0

رابعاً :اهداف البحث :يهدف هذا اكلبحث اكلى بيان تأثير االدارة اإلكلتترن ية على مباديء

سير اكلمرافق اكلعامة ,مع تنضيح االطار اكلقا ن ي كلالدارة اإلكلتترن ية من اجل رفع اداء
اكلمؤسسات االدارية ناكلتي ت عتس على رفع مستنى االداء االداري اكلحتنمي نذكلك من

خالل االتصال اكلسريع عبر اكلشبتة اكلدنكلية نما تقدمه من معلنمات نبيا ات ناكلتي
ابعدت اكلرنتين ناكلتعقيدات اكلتي تا ت تعرقل اكلعملية االدارية في سبيل االسراع في

ا جاز معامالت اكلمناط ين نتحسين مستنى اكلخدمات اكلمقدمة ,مع بيان اهم اكلمعنقات
اكلتي قد تعيق تطبيق االدارة اإلكلتترن ية.

خامساً :منهجية البحث :كلغرض االحاطة بمنضنع اكلبحث ارتأي ا ت انل اكلمنضنع من

خالل م هج تحليلي ألراء اكلفقهاء اكلتي قيلت في هذا اكلجا ب مع عرض اكلنسائل اكلتي
تساهم في تذكليل اكلصعنبات من اجل اكلتحنل حناالدارة اإلكلتترن ية من خالل اكلقضاء

على اكلمعنقات االدارية ناكلماكلية اكلتي تعيق هذا اكلتحنل.
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سادساً:هيكمية البحث:س ت انل منضنع اكلبحث من خالل خطة اكلبحث اكلتي تتتنن من:
اكلمبحث األنل :مفهنم االدارة اإلكلتترن ية نتقديرها.

اكلمبحث اكلثا ي :االدارة اإلكلتترن ية ناكلمباديء اكلتي تحتم اكلمرافق اكلعامة.
المبحث األول

مفهوم اإلدارة اإل لكترونية وتقديرها
أن ظهنر اكلتق يات اإلكلتترن ية اكلحديثة في ميدان عمل االدارة ما هي اال نسيلة

كلتحقيق اهدافها في تلبية احتياجات االفراد من خالل ت ظيمها كلعمل نسير اكلمرافق
اكلعامة بأ تظام ناطراد من أجل تقديم اكلخدمات ذات اكل فع اكلعام كللمناط ين ,هذا األمر

يجعل اكلدنكلة تسعى اكلى االهتمام باالفراد نتحانل جهدها كلتلبية احتياجاتهم عبراكلنسائط

اإلكلتترن ية ,ا طالقاً مما تقدم سنف ت انل مفهنم االدارة اإلكلتترن ية نتقديرها في

مطلبين األنل خصصه كلتعريف اإلدارة اإلكلتترن ية ناهميتها ناكلمطلب اكلثا ي ت انل فيه

تقدير االدارة اإلكلتترن ية من حيث اكلمزايا ناكلعينب.

المطمب األول

تعريف االدارة اإل لكترونية واهميتها
في هذا اكلمطلب س تطرق اكلى بيان مع ى االدارة اإلكلتترن ية من خالل ت انل تعريف
االدارة اإلكلتترن ية في فرع انل ثم بين أهمية االدارة اإلكلتترن ية في فرع ثا ي.
الفرع األول

تعريف اإلدارة اإل لكترونية
االدارة اإلكلتترن ية تمصطلح اداري تع ي ((مجمنعة من اكلعمليات اكلت ظيمية تربط
بين اكلمستفيد نمصادر اكلمعلنمات بناسطة نسائل اإلكلتترن ية كلتحقيق اهداف اكلم شأة

من تخطيط نأ تاج نتشغيل نمتابعة نتطنير(.)1

نعرفت االدارة اإلكلتترن ية تذكلك بأ ها (تلك اكلنسيلة اكلتي تستخدم كلرفع مستنى االداء

ناكلتفاءة نهي ادارة بال أنراق أل ها تستخدم األرشيف اإلكلتترن ي ناالدكلة ناكلمفترات
( )1دِ.ظطفٛ٠ ٝعف وبف ,ٟاالداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ,اداسح ثال اٚساق ,داس ِإعغخ سعالْ ٌٍطجبػخ ٚ
إٌشش ,دِشك ,2112 ,ص.57
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اإلكلتترن ية ناكلرسائل اكلصنتية نهي ادارة تلبي متطلبات جامدة نتعتمد اساساً على عمال

اكلمعرفة ) (.)1

ناكلبعض انرد تعريف االدارة اكلعامة اإلكلتترن ية بدالُ من االدارة اإلكلتترن ية نقال ا ها

(ادارة أجهزة اكلدنكلة ,اي األجهزة اإلدارية اكلتي تتمثل في اكلن ازرات اكلمختلفة ناالدارات

ناكلمصاكلح اكلتابعة كلها بأعتبارها أشخاص قا نن عام ,نهي تعتمد على تق يات تحتني

على ما هنتهربائي انرقمي انمغ اطيسي انالسلتي انبصري انتهرمغ اطسي ,انغيرها

من اكلنسائل اكلمشابهة) (.)2

نه اك من قال ان االدارة اإلكلتترن ية أدق من االدارة اكلعامة اإلكلتترن ية على اساس

أن مهمة االدارة هي ت فيذ اكلسياسة اكلعامة اكلتي سبق نضعها ,نا جاز االهداف اكلعامة
اكلتي تم تحديدها ,نتلك اكلمهمة اكلتي يمتن ان تتم باكلطريقة اكلرقمية من خالل استخدام

اكلنسائل اإلكلتترن ية بدالً ان تتم باكلطريقة اكلتقليدية (.)3

ناكلغاكلب هناستخدام تعبير (االدارة اإلكلتترن ية) ظ اًر كلشينع استخدامه في اكلعمل ,ألن

مهمة اكلحتنمة هي نضع اكلسياسة اكلعامة نتحديد األهداف اكلعامة اكلمراد ادراتها ,نهي

مهمة خالقة ال يستطيع ان يقنم بها اال اكلعقل اكلبشري ,أما اكلتنمبينتر اناكلعقل
اإلكلتترن ي اذا جاز استخدام هذا اكلتعبير – فقد يساعد فقط في اعداد بعض اكلبيا ات
اناكلمعلنمات اكلتي تساعد في رسم هذه اكلسياسة( .)4حيث ان االدارة اإلكلتترن ية تتعامل
مع جميع ا ماط اكلتت نكلنجيا اكلحديثة خالفا كلالدارة اكلرقمية.

نه اك من قال ينجند أربعة اتجاهات في سبيل نضع تعريف كلمصطلح االدارة

اإلكلتترن ية األنل مادي فال تخرج عن تن ها مجمنعة من اآلالت ناكلمعدات ناالجهزة,
( )1دِ.ذّذ اٌظ١شف,ٟاالداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ,داس اٌفىش اٌجبِؼ ,ٟاالعىٕذس٠خ,ثذ ْٚعٕخ ؽجغ,ص.13
( )2د.داؤد ػجذ اٌشصاق ثبص ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ  ٚاصش٘ب ػٍ ٝإٌظبَ اٌمبٌٍّٔ ْٛشفك اٌؼبَ  ٚأػّبي
ِٛظفِٕ ,ٗ١شأح اٌّؼبسف ,االعىٕذس٠خ ,2114 ,ص . 79 – 77
()3د.ػجذ اٌغالَ ٘بثظ اٌغ٠ٛفبْ ,اداسح ِشفك األِٓ ثبٌٛعبئً اإلٌىزش١ٔٚخ ,دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ
االداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ ,سعبٌخ دوزٛساٖ ,وٍ١خ اٌذمٛق ,جبِؼخ االعىٕذس٠خ ,2111 ,ص
. 51
( )2دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخ ِ ٚجبدئ اٌشش٠ؼخ االعالِ١خِٕ ,شأٖ اٌّؼبسف,
االعىٕذس٠خ ,2117 ,ص . 421
()4دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛاٌّظذس ٔفغٗ ,ص.422
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فيرى أ ها تعبر عن االرتباط اكلنثيق بين االدارة ذات اكلعالقات اكلمتشابتة ناكلمتداخلة من

اكل احية اكلعضنية(.)1

االتجاه اكلثا ي يرى ان االساس هناساس نظيفي فال تخرج عن تن ها تؤدي مجمنعة

نظائف ,فيعرفها بأ ها"استخدام تت نكلنجيا اكلمعلنمات اكلرقمية في ا جاز اكلمعامالت
االدارية ,نتقديم اكلخدمات اكلمرفقية ,ناكلتناصل مع اكلمنظفين بمزيد من اكلديمقراطية,

أنا ها تيسر سبل أداء االدارات اكلحتنمية كلخدماتها اكلعامة نا جاز اكلمعامالت االدارية

ناكلتناصل مع اكلمناط ين بمزيد من اكلديمقراطية بناسطة استثمارات اكلتطنارات اكلعلمية

اكلمذهلة في مجال تت نكلنجيا االتصاالت ناكلمعلنمات(.)2

أما االتجاه اكلثاكلث في ظر كلها من احية سرعتها نقلة تتلفتها نأم ها ,فيعرفها بأ ها

((اكلجهند االدارية اكلتي تتضمن تبادل اكلمعلنمات نتقديم اكلخدمات كللمناط ين نقطاع
األعمال بسرعة عاكلية نتتلفة م خفضة عبر أجهزة اكلتنمبينتر نشبتات اال تر ت مع

ضمان سرية نأمن اكلمعلنمات اكلمت اقلة)) نأن تان هذا اكلتعريف ال يمتن ان يتطابق مع
اكلتطبيقات اكلعملية كل ظام االدارة اإلكلتترن ية ناكلذي سمح كللعامة باالطالع على

اكلمعلنمات اكلخاصة باألخرين ,مما أدى اكلى ا تقاد هذا اكلمسلك(.)3

أما االتجاه اكلرابع ناألخير في ظر كلها على اساس تتاملي يشمل اكلجنا ب اكلت ظيميية

اكلمادية ناكلنظيفية ناكلبشرية ,ناكلفقه اكلغربي ذهب اكلى ا ها إطار عام نم ظنمة تق ية

متتاملة تختلف عن اكلممارسات اكلتقليدية كلالدارة اكلعامة ,أذ ا ها تشمل تحنالً تبي اًر في
اكلعمل ,يشمل اال شطة اكلحياتية في اكلدنكلة من بشرية ناجتماعية ناقتصادية نا تاجية
كللتطنير اكلداخلي كلها ,نبهدف تقديم خدمات افضل من تلك اكلتي تؤديها االدارة اكلتقليدية

أصالً(.)4

()1د.داؤد ػجذ اٌشصاق اٌجبص ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ,اٌّظذس ٔفغٗ ,ص.113
( )2د٘.شبَ ػجذ إٌّؼُ ػىبشخ ,االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍّشافك اٌؼبِخ ,داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,اٌمب٘شح,
 ,2114ص .23
()3دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخ ِ ٚجبدئ اٌششػ١خ االعالِ١خِ ,ظذس عبثك ,ص .422
)4(Dale, jorgenson . Information Technology & the U.S.Economy Review .
Vol .91.No.2, march, 2001, p.65 .
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ناكلفقه اكلعربي ذهب اكلى ان االدارة اإلكلتترن ية تع ي استغالل تت نكلنجيا اكلمعلنمات

ناالتصاالت كلتحسين تدبير اكلشؤنن اكلعامة ,نيتمثل ذكلك في ا جاز اكلخدمات اكلحتنمية
اكلرسمية ,سناء بين اكلجهات اكلحتنمية أنبين هذه اكلجهات ناكلمتعاملين معها بطريقة

معلنماتية تعتمد على اال تر ت نفق ضما ات أم ية معي ة تحمي اكلمستفيد ناكلجهة

صاحبة اكلخدمة(.)1

نه اك من عرف االدارة اإلكلتترن ية بأ ها (تع ي قيام اكلجهاز االداري في اكلدنكلة

بأستخدام اكلنسائل اإلكلتترن ية اكلحديثة ,نتت نكلنجيا اكلمعلنمات اكلرقمية كلسرية ا جاز

اكلمعامالت االدارية ,نتقديم اكلخدمات اكلعامة نقضاء مصاكلح اكلمناط ين ,بشيئ من

اكلشفافية ناكلنضنح االداري)( ,)2نه اك من اكلفقهاء من ميز بين مع يين كلالدارة
اإلكلتترن ية احدهما ناسع فيصرف اكلى اكلقنل بأن االدارة اإلكلتترن ية تع ي االستخدام

اكلناسع كللتت نكلنجيا اكلحديثة العادة ت ظيم االدارات اكلحتنمية ,نتطنير اكلب ية اكلتحتية
اكلالزمة ,نهي كليست مقصندة على تنفير اكلخدمات كللمناط ين عن طريق اال تر ت

فحسب ,نا ما اكلمحانكلة اكلدائمة كللحصنل على أجند خدمة حتنمية من اكلعالقات

اكلداخلية ناكلخارجية عن طريق اكلطرق اإلكلتترن ية غير اكلتقليدية في اي زمان نمتان

دنن تمييز أناخالل يتتافؤ اكلفرص(,)3نه اك اكلمع ى اكلضيق اكلذي يرى االدارة

اإلكلتترن ية هي مجمنعة اال شطة اكلحتنمية اكلتي تعتمد على اال تر ت ناالتصاالت
اإلكلتترن ية عبر جميع اكلطبقات ناكلمستنيات اكلحتنمية كلتقديم اكلخدمات ناكلمعامالت
كلألفراد ناكلحصنل على اكلمعلنمات في شتى اكلمجاالت بيسر نسهنكلة ,نيمتن أن يطلق

على هذه اال شطة االجراءات االدارية اإلكلتترن ية(.)4

()1د.ػجذ اٌفزبح ِشاد ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,داس اٌجٙبء ٌٍجشِج١بد  ٚاٌىِٛجٛ١رش  ٚإٌشش اإلٌىزش,ٟٔٚ
االعىٕذس٠خ ,2111 ,ص . 23
()2د.اٌغ١ذ ادّذ ِذّذ ِشجبْ ,دٚس االداسح اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخ  ٚاالداسح اٌّذٍ١خ ف ٟاالسرمبء
ثبٌخذِبد اٌجّب٘١ش٠خ ,دساعخ ِمبسٔخ ث ٓ١االداسح اٌّذٍ١خ فِ ٟظش  ٚثٍذ٠خ دث ٟف ٟدٌٚخ االِبساد
اٌؼشث١خ اٌّزذذح ,ؽ  ,2داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,اٌمب٘شح ,2111 ,ص . 71
()3ػّش ِذّذ ثٓ ٔٛ٠ظ ,اٌّجزّغ اٌّؼٍِٛبر ٚ ٟاٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,مذِخ اٌ ٝاٌؼبٌُ االفزشاػ,ٟ
ِٛعٛػخ اٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ ,داس اٌفىش اٌجبِؼ ,ٟاالعىٕذس٠خ ,2113 ,ص . 213
()4د.داؤد ػجذ اٌشصاق اٌجبصِ ,ظذس عبثك ,ص.97
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نه اك من قال ان اكلعالقة بين مصطلحي االدارة اإلكلتترن ية ناكلحتنمة اإلكلتترن ية هي

عالقة اكلجزء باكلتل ,فاالدارة اإلكلتترن ية هي اكلجزء نتع ي تحنيل جميع اكلعمليات
االدارية ذات اكلطبيعة اكلنرقية اكلى عمليات ذات طبيعة إكلتترن ية باستخدام اكلتطنرات

اكلتق ية اكلحديثة تاكلعمل اإلكلتترن ي أناالدارة بال انراق ,نتعمل االدارة اإلكلتترن ية على
تطنير اكلب ية اكلمعلنماتية داخل اكلمؤسسة ,نبعبارة اخرى أن تطبيقها يقتصر على حدند

اكلم ظمة االدارية فقط ,أما اكلحتنمة اإلكلتترن ية فهي تمثل اكلتل نتع ي اكلعمليات

اإلكلتترن ية اكلتي يتم من خالكلها اكلربط بين اكلم ظمات االدارية اكلتي تطبق ظام االدارة
اإلكلتترن ية ,نهذا يع ي ان االدارة اإلكلتترن ية سابقة على اكلحتنمة اإلكلتترن ية(.)1

نيعتبر مصطلح اكلحتنمة اإلكلتترن ية غير م اسب ظ اًر كلعدم تنافر اكلمقنمات اكلدستنرية

اكلتي ي ب ي عليها مصطلح اكلحتنمة في االدارة اإلكلتترن ية(.)2

ناالدارة اإلكلتترن ية تتميز عن االدارة اكلتقليدية نيتنن كلها األفضلية تن ها ادارة بال

أنراق ,تعتمد اساساً على االرشيف اإلكلتترن ي نتطبيق اكلمتابعة اآلكلية ,ناكلمعاكلجة اآلكلية
كللبيا ات ,تما تتميز بتن ها ادارة ال يقيدها متان نال زمان( ,)3نهي تعتمد على

اكلمؤتمرات اإلكلتترن ية ناكلفيدينتن فراس ,تما أ ه اكلخدمة عبرها مستمرة طنال اكلينم ,هذا
باالضافة اكلى ا ها ادارة مؤسسات ذتية تعتمد على اكلعمل اكلمعرفي ناكلتق ي ال تقيدها

اكلت ظيمات اكلجامدة(.)4

نعرفت تذكلك ا ها تع ي (( أتخاذ االدارة اكلتت لنجيا اكلرقمية اكلحديثة نسيلة كللقيام بأعماكلها
نتقديم خدماتها اكلتقليدية بطريقة إكلتترن ية مؤتمته ,تعتمد على اكلسرعة ناكلدقة

()1دِ.ظطفٛ٠ ٝعف وبف ,ٟاالداسح اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثكِ ,ظذس .29
( )2دٔ.بج خ أدّذ ػجذاٌ٘ٛبة ,اٌزطٛس اٌذذ٠ش ٌٍمبٔ ْٛاالداس ٞف ٟظً ٔظبَ اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ,
داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,اٌمب٘شح ,2112 ,ص.95
( )3اداسح ثال ِىبْ ٚرزّضً ف ٟاٌزٍف ْٛاٌّذّٛي ٚاٌزٍف ْٛاٌذ ٌٟٚاٌجذ٠ذ (اٌزٍ١ذ ٠غه ) ٚاٌّإرّشاد
اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌؼًّ ػٓ ثؼذ ِٓ خالي اٌّإعغبد اٌزخ١ٍ١خٚ ,اداسح ثال صِبْ ثّؼٕ ٝرغزّش  24عبػخ
ِزٛاطٍخ ففىشح اٌٍٚ ً١إٌٙبس ٚاٌظ١ف ٚاٌشزبء ٘ ٟافىبس ٌُ ٠ؼذ ٌٙب ِىبْ ف ٟاٌؼبٌُ اٌجذ٠ذ فٕذٓ ٕٔبَ
ٚشؼٛة رظذٌ ٛزٌه الثذ ِٓ اٌؼًّ اٌّزٛاطً ٌّذح  24عبػخ دزٔ ٝزّىٓ ِٓ االرظبي ثٚ ُٙلؼبء
ِظبٌذٔ . ُٙمالً ػٓ ػالء ػجذاٌشصاق ِذّذ دغٓ اٌغبٌّ ,ٟاالداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ,ؽ ,2داس اٌٛائً
ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ ,2117 ,ص.41
( )4د.ػظبَ ػجذاٌفزبح ِطش ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ث ٓ١إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ,داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح,
االعىٕذس٠خ ,2119 ,ص.37
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اكلمت اهيتين ,بهدف تطنير اكلعمل االداري ناكلقضاء على سلبيات االدارة اكلتقليدية ,نذكلك
بأعتماد ظم معلنماتية قنية تساعد في سير اداء اكلمرفق اكلعام نتقديم اكلخدمات

كللمناط ين ناتخاذ اكلقرار االداري باسرع نقت نبأقل تلفة(.)1

نه اك من قال ان مصطلح االدارة اإلكلتترن ية (( يتعلق بجنهر فترة االداء اإلكلتترن ي
كلألعمال اكلحتنمية اكلتقليدية بادارة تت نكلنجية حديثة من أجل ت فيذ اكلسياسة اكلعامة

نتحقيق االهداف اكلتي نضعتها اكلحتنمة ,فهي نسيلة ال جاز اكلسياسات ناألهداف

اكلعامة بطريقة تق ية)) (.)2

نيرى اكلباحث ان االدارة اإلكلتترن ية هي نسيلة تلجأ اكليها اكلحتنمة من اجل تطنير

عمل االدارة باكلتخلي عن االدارة اكلتقليدية نذكلك باستخدام اكلتق يات اإلكلتترن ية اكلحديثة

كلضمان حسن سير اكلمرفق اكلعام نتقديم افضل اكلخدمات كللمناط ين بطريقة إكلتترن ية
عبر اكلنسيط اإلكلتترن ي ,ال ها ت شد اكلتفاءة ناكلفعاكلية في تجهيز نتنزيع اكلخدمة اكلعامة

في ضنء احتياجات اكلمستفيد نكليس من نجهة ظر اكلمنظف اكلحتنمي في اكلمات ه

االدارية كللدنكلة.

الفرع الثاني

اهمية االدارة اإل لكترونية
كلقد اكلقت اكلثنرة اكلعلمية في ميدان تت لنجيا اكلمعلنمات بظالكلها على حياة اكلمجتمعات
بشتل عام ناثرت مباشرة على هيتل اكل ظام اكلعام في اكلمجتمع ,هذه اكلتطنرات اثرت
على جميع مرافق اكلحياة نجميع اكلمستفيدين م ها تحسين اكلخدمات اكلمقدمة كلألفراد داخل

اء تا ت قطاع خاص أم
اكلمجتمع نتذكلك على جميع اكلقطاعات اكلعاملة في اكلدنكلة سن ً
قطاع عام ,من هذا اكلم طلق سنف بين اهمية االدارة اإلكلتترن ية في حياة اكلمجتمع
اء على مستنى اكلخدمة اكلمقدمة كللمناط ين ,ناهمية هذا اكلتطنر على اكلقطاع اكلعام
سن ً
ناخي اًر على اكلقطاع اكلخاص.

( )1اسدّ١خ اٌظغ١ش عبػذ ّٔذ ,ٍٟ٠اٌؼمذ االداس ٞاإلٌىزش ,ٟٔٚدساعخ رذٍ١ٍ١خ ِمبسٔخ ,سعبٌخ
ِبجغز١ش ,وٍ١خ اٌذمٛق ,جبِؼخ االعىٕذس٠خ ,داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح ,االعىٕذس٠خ ,2111 ,ص.27
( )2فبػً فبئك ػٍ ,ٟدٚس االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ف ٟارخبر اٌمشاسا االداسٚ ٞاداسح اٌّشافك اٌؼبِخ,
سعبٌخ ِبجغز١ش ِمذِخ اٌ ٝوٍ١خ اٌمبٔٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ,جبِؼخ اٌغٍّ١بٔ١خ ,2116 ,ص. 7-4
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فباكل سبة كلمستنى اكلخدمات اكلمقدمة كللمناط ين فمما ال شك فيه ان االدارة اإلكلتترن ية
تقدم خدماتها اكلى اكلجمهنر بشتل افضل نبمناصفات تتفق نجندة االدارة اإلكلتترن ية

اكلتي تتحدد نفقاً كلمعايير ترسمها محانر اكلخطط اكلمعدة كلمشاريع االدارة اإلكلتترن ية,
نهذه اكلمحانر تهدف اكلى تحسين مستنى اكلخدمة اكلمقدمة كللمناط ين ,فأنل محنر
هنمحانكلة تجانز االخطاء اكلتي يقع فيها اكلمنظف اكلعادي ع د قيامه بعمله ,على

اعتبار ان اكلحاسب اآلكلي كله اكلقدرة على اعطاء تائج تق ية صحيحة المجال كللخطأ

()1
اكلمنتمته نقاعدة اكلبيا ات اكلمزند بها مما يختصر اجراءات تثيرة
فيها  .بسبب اكلبرامج ْ
نمراحل تثيرة تقنم عليها اكلمعامالت بين اكلجمهنر ناالدارة في ظل اكل ظم اكلتقليدية(.)2

نتمتاز االدارة اإلكلتترن ية بقدرتها على خدمة اكلمناط ين ناكلمستثمرين حيث يمتن
تنصيل اكلخدمة مباشرة اكلى طاكلبها مع سرعة اال جاز ندقته ,باالضافة اكلى اكلتمييز اكلتام

في تقديم اكلخدمة دنن اكلنقنع في قاط ضعف مثل عدم اكلتفاءة نغيرها ,تن ه اي ظام
االدارة اإلكلتترن ية يهدف اكلى تحديث ظم اكلعمل باكلن ازرات ناكلهيئات اكلحتنمية نهنما
يؤدي كللدقة اكلمت اهية في اكلمعامالت ,هذا األمر يعتبر اكلعائد االجتماعي األنل كلالدارة

اإلكلتترن ية من خالل اكلعائد اكلذي يحسه اكلمناطن بصنرة مباشرة ( ,)3نيالحظ ان االدارة
اكلعب عن ا كلمناط ين ناكلتقليل من اكلتتاكليف االدارية,
اإلكلتترن ية تعمل على تخفيف
ْ
نتنفير اكلجهد ناكلنقت ناكلمال ,نهذا يأتي من خالل تفاءة عمل اجهزة االدارة ,نيتنن
هدف تقديم اسرع اكلخدمات كللمناط ين هنهم رجل االدارة األنل ,نتؤدي االدارة

اإلكلتترن ية اكلى اكلغاء عامل اكلعالقة اكلمباشرة بين طرفي اكلمعاملة ناكلتخفيف م ه اكلى
اقصى حد ممتن مما يؤدي اكلى اكلحد من تأثير اكلعالقات اكلشخصية ناكل فنذ في ا هاء

()1د.أدّذ فٛصٍِٛ ٞخ١خٔ ,ظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ,داس اٌفىش اٌجبِؼ,ٟاالعىٕذس٠خ ,2117,ص.199
()2د.ػجذاٌفزبح ث ِٟٛ١دجبص ,ٞإٌظبَ اٌمبٌٔ ٟٔٛجّب٠خ اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,اٌىزبة األٚي ,ؽ ,1داس
اٌفىش اٌجبِؼ ,ٟاالعىٕذس٠خ ,2119 ,ص.77
()3ػالء فشح ؽب٘ش ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ث ٓ١إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ,ؽ ,1داس اٌشا٠خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ,
ػّبْ ,االسدْ ,2117 ,ص.162
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اكلمعامالت اكلمتعلقة بأحد اكلعمالء ,تما يقضي على جرائم اكلرشنة ناكلنساطة اكلم تشرة في

اكلمجتمع (.)1

االدارة اإلكلتترن ية قادرة على تحقيق اكلشفافية نتنفير اكلمعلنمات بسهنكلة ,تنن ان
اكلدخنل اكلى اكلمنقع اإلكلتترن ي كلالدارة متاح كللجمهنر على حنيحقق اكلمساناة اكلتامة

كلتل ذي شأن ,نهذا بدنره يساعد على متافحة اكلفساد االداري اكلنظيفي ناكلجرائم اكلتي

ترتتب اث اء اكلعمل ,باألضافة اكلى اكلقضاء على اكلمشاتل اكلتي قد ت جم اث اء اكلمناجهة
بين طرفي اكلعالقة (.)2

ان اعتماد االدارة اإلكلتترن ية في اكلتعامل مع اكلمناط ين دكليل اكلتنجه حناكلمجتمع

اكلديمقراطي تنن ان اكلشفافية اكلمعتمدة من خالل قدرة اكلمتعامل مع االدارة متابعة طلبه

نمعرفة اكلمرحلة اكلتي نصل اكليها طلبه نباكلتاكلي يمتن كللمناطن مراقبة سير اكلمعاملة
االدارية اكلمطلنب ا جازها.

نه اك من ذتر ان اثر االدارة اإلكلتترن ية باكل سبة كلمستنى اكلخدمات اكلمقدمة كللمناطن
ناكلتي تتجسد في تسهيل اكلمعامالت اكلينمية كلألفراد ,من خالل اكلقضاء على اكلبيرنقراطية

في اكلعمل االداري اكلتي تعتبر هي احد اسباب فساد نتخلف االدارة اكلعامة ,تذكلك تعمل
االدارة اإلكلتترن ية على ارساء قناعد اكلشفافية نتنفير اكلمعلنمات بسهنكلة نهذه تؤدي اكلى

تعزيز رنح اكلديمقراطية االدارية ,تما باالمتان من خالل االدارة اإلكلتترن ية اكلحفاظ

على اكلحياة اكلخاصة كللمناط ين من خالل تشريعات خاصة في هذا اكلمجال تحمي
اكلمناطن ,تما نان االدارة اإلكلتترن ية من شأ ها تقنيض اكلسرية في عمل االدارة من

خالل حق اكلفرد في معرفة االسس اكلتي يرتتز عليها حقه من خالل تفاكلة حرية

اكلمعلنمات(.)3

أما بخصنص اهمية االدارة اإلكلتترن ية باكل سبة كللقطاع اكلعام فيمت ها ان تساهم اسهاماً

فعاالً في حل تثير من اكلصعنبات اكلتي تعترض حرتة االقتصاد في اكلدنكلة فتستطيع
()1د.خبٌذ ِّذٚح اثشا٘ ,ُ١االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ,اٌذاس اٌجبِؼخ ,االعىٕذس٠خ ,2111 ,ص. 51
اٌذىِٛخاإلٌىزش١ٔٚخ,ؽ,1داس
اٌّٙزذ,ٜرىٌٕٛٛج١ب
ص٘١ش
()2عٛعٓ
اعبِخ,االسدْ,ػّبْ,2111,ص41
(ٌٍّ)3ض٠ذ ٕ٠ظش د.داؤد ػجذاٌشصاق اٌجبص ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 195ب ثؼذ٘ب .
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

02

مجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة/المجلدى(/)9العددى(/)53العامى()0202ى

االدارة من خالكلها اكلتناصل مع االسناق اكلعاكلمية نمعرفة مدى احتياجاتهم في حاكلة

اكلتصدير ناجند م تجاتها في حاكلة االستيراد ,تذكلك زيادة قدرة اكلمشرنعات اكلصغيرة
ناكلمتنسطة اكلحجم على اكلمشارتة في حرتة اكلتجارة اكلعاكلمية ,نقدرتها على اكلحصنل

على م تجات االسناق اكلخارجية باسعار معقنكلة(.)1

تختصر االدارة اإلكلتترن ية تذكلك نقت ت فيذ اكلمعامالت االدارية اكلمختلفة ,نتسهل
االتصال بين ادارات االجهزة اكلحتنمية نم ظماتها ,نتنفر اكلدقة ناكلنضنح في اكلعمليات
االدارية ,نترشد استخدام االنراق في اكلمعامالت مما سينفر باكلتبعيةاكلمخازن اكلالزمة

كلتخزين هذه االط ان من االنراق(.)2

اضافة اكلى دعم اكلثقافة اكلت ظيمية كلدى اكلعاملين تافة نزيادة اكلترابط بين االدارة اكلعليا

ناكلنسطى ناكلعاملين ,نتنفير اكلبيا ات كللمراجعين ناكلمستفيدين عامة بصنرة فنرية ناكلحد

من معنقات اتخاذ اكلقرار(.)3

اكلباحث يرى ان اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية ضرنرة البد م ها في مناتبة اكلتطنر
اكلحاصل في اكلعاكلم نباكلتاكلي هذا اكلتحنل يلقي بضالكله على عمل اكلمؤسسات داخل

اكلمجتمع ,نكلتن ه اك مرحلة مهمة قبل اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية نهي مرحلة
األصالح االداري ناكلذي يتضمن ضرنرة اكلقضاء على اكلفساد االداري اكلذي بأمتا ه

اكلقضاء على اية محانكلة كلتطنير عمل اكلمؤسسات االدارية داخل اكلدنكلة نم ها اكلتحنل

اكلى االدارة اإلكلتترن ية ,هذا االصالح يتطلب استمرار اكلعمل بجدية ندنام اكلمراقبة

ناكلعمل على تطنير اكلشؤنن االدارية ناالدارة ,تنن عملية االصالح االداري هي

مسؤنكلية نط ية سياسية ادارية شاملة ال مسؤنكلية فردية تقتضي اكلتزاماً نط ياً على
اكلصعيدين اكلسياسي ناالداري ,تن ا اذا حقق ا ذكلك اي  -االصالح االداري – ستطيع

اكلنصنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية اكلسليمة اكلتي تت اقض مع اكلفساد االداري ناكلتسيب
()1عبس ٞػٛع اٌّغٕبدِ ,ؼٛلبد رطج١ك االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ف ٟاٌجبِؼبد ااٌفٍغط١ٕ١خ ,سعبٌخ
ِبجغز١ش ,جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ,إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍِ ,َٛؼٙذ اٌجذٛس ٚاٌذساعبد
اٌؼشث١خ ,اٌمب٘شح ,2111 ,ص.37
()2د.ػالء ػجذاٌشصاق اٌغبٌِّ ,ٟظذس عبثك ,ص.37
()3د.ػجذ اٌغالَ ٘بثظ اٌغ٠ٛفبدِ ,ظذس عبثك ,ص.91
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ناكلمحسنبية ,ان هذا اكلتالم يحتاج اكلى نجند ارادة سياسية قنية نحازمة تلتزم با جاز

األصالح االداري على جميع األصعدة م ها اكلعاملين ناكلرأي اكلعام مع نجند نعي كلدى
اكلجمهنر تل هذه اكلعنامل تفلية بأحداث األصالح االداري اكلم شند كللتحنل اكلى االدارة

اإلكلتترن ية اكلمتطنرة.

ناذا تطرق ا اكلى مدى اهمية االدارة اإلكلتترن ية باكل سبة كللقطاع اكلخاص ف راه يبرز في
ميدان اكلتعامل اكلحتنمي مع اكلقطاع اكلخاص نخاصة مجال اكلعقند االدارية اكلتي هي

تصرف قا ن ي من قبل االدارة(.)1

حيث ا ها تقدم رؤية ناضحة كلتنجهات اكلحتنمة نسياساتها اكلمستقبلية ,األمر اكلذي
يعطي تصن اًر كللقطاع اكلخاص في طريقة اكلتعامل مع هذه اكلسياسات( ,)2نهنمجال
خصب يمتن االدارة من تحقيق اكلمزيد من اكلتطنر ناالبداع (.)3

ان اكلعقند االدارية تتتسب اهمية تبيرة في ظل اكلتطنر اكلتق ي ناكلتقدم اكلعلمي تن ه
اصبح نسيلة بيد ادارات اكلحتنمات كلتحقيق اكلت مية ,تنن اكلمتعاقد مع االدارة هنمعانن

كلها في ا جاز مهامها كلتقديم خدماتها اكلعامة كلالفراد.

ن ظ اًر ألن اكلمستجدات في اكلحياة االدارية تفرض على رجال اكلقا نن بحث االفتار اكلتي

كلم تتن معرنفة من قبل ,ندراستها دراسة قا ن ية تتماشى مع تنن قناعد اكلقا نن االداري
ذات دي اميتة دائمة تسمح باكلغاء نتعديل هذه اكلقناعد بعد فترة نجيزة من تاريخ

صدنرها ,بحسب ما تقتضيه اكلمصلحة اكلعامة (.)4

ان اهمية اكلعقند االدارية اإلكلتترن ية تثمرة من ثمار االدارة اكلعامة اإلكلتترن ية تبدنفي

اكل تغلب على اكلبيرنقراطية في اجراءات ابرام اكلعقد االداري اذ ان اعتماد االدارة على
اال تر ت في اعماكلها يقلل من االجراءات ناكلرنتين اكلحتنمي ,اضافة اكلى ا ها تحقق
( )1اٌؼمذ االداس ٛ٘ :ٞاٌؼمذ اٌز٠ ٞجشِٗ شخض ِؼٕ ٞٛػبَ ثمظذ ر١غ١ش ِشفك ػبَ أ ٚرٕظّ١خ ٚرظٙش
ف١ٔ ٟخ االداسح األخز ثأدىبَ اٌمبٔ ْٛاٌؼبَٚ ,آ٠خ رٌه أْ ٠زؼّٓ ششٚؽب ً اعزضٕبئ١خ ٚغ١ش ِأٌٛفخ فٟ
اٌمبٔ ْٛاٌخبص أ٠ ٚخٛي اٌّزؼبلذ ِغ االداسح األشزشان ِجبششح ف ٟرغ١١ش اٌّشفك اٌؼبَ .د.عٍّ١بْ ِذّذ
اٌطّب ,ٞٚاالعظ اٌؼبِخ ٌٍؼمٛد االداس٠خ ,دساعخ ِمبسٔخ ,داس اٌفىش اٌؼشث ,ٟاٌمب٘شح ,1794 ,ص.52
()2سدّ١خ اٌظغ١شح عبػذ ّٔذِ ,ٍٟ٠ظذس عبثك ,ص.43
()3د.ػجذاٌفزبح ث ِٟٛ١دجبص ,ٞإٌظبَ اٌمبٌٔ ٟٔٛذّب٠خ اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,ص.113
()4دٛٔ.اف وٕؼبْ ,اٌمبٔ ْٛاالداس ,ٞاٌىزبة األٚي ,داس اٌضمبفخ ,ػّبْ ,2116 ,ص.91
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تنفير في اكلتلفة اكلمادية على االدارة من خالل االعتمادعلى اكل شر اناالعالن

اإلكلتترن ي من خالل شبتة اال تر ت حيث يج بها األمنال اكلطائلة اكلتي تصرف في

اكل شر اكلتقليدي ناعادة اكل شر مرة اخرى ,تذكلك ان طرح اكلعطاءات إكلتترن يا يتيح كلالدارة

ايصال عرضها اكلى اتبر عدد من اكلمتعاقدين محلياً ندنكلياً تن ها ال يحدها زمان

انمتان ,تذكلك اكلسرعة في تبادل اكلبيا ات بين اطراف اكلعملية اكلعقدية ,ايضاً يساهم في
تنفير اكلشفافية في اكلعمليات اكلتعاقدية كلسهنكلة اكلحصنل على اكلمعلنمات تاملة ندقيقة

ناخي اًر اكلصنرة اإلكلتترن ية تحتاج عدد قليل من اكلمناط ين نال تحتاج مناقع انبيا ات

تبيرة اكلحجم(.)1

نفي اكلعراق الحظ ان اهمية اكلتنجه حناالدارة اإلكلتترن ية كله عدة مبررات تتمثل في
اكلضغط اكلمتزايد على اكلحتنمة من قبل اكلشعب في ضرنرة تلبية احتياجاته بسرعة
نجندة نتفاءة نفاعلية ,خاصة مع ارتفاع اعداد اكلستان نمستنيات اكلمعيشة نهذا خلق

ع د اكلمناطن ارتفاع في سقف اكلتنقعات اكلشعبية حنل جندة اكلخدمة اكلمقدمة.

نمن اكلمبررات األخرى ضرنرة تجانز اكلرنتين ناكلبيرنقراطية في اكلتعامل مع اكلمناط ين
نفي مجال ا جاز اكلمعامالت بدقة نبسرعة نتفاءة عاكلية تذكلك اكلرغبة في تقليل اكلفجنات
بين االقتصاد اكلعاكلمي ناالقتصاد اكلعراقي نهذا يستلزم تحقيق تطبيقات عملية نعلمية في

شتى اكلمجاالت كلتقديم أفضل اكلخدمات كلعمنم اكلمناط ين اال ان هذا اكلمشرنع يحتاج اكلى
اكلشفافية ننضنح سياق اكلحقنق ناكلناجبات ,نتحقيق اكلمشارتة اكلسياسية اكلفاعلة نتسهيل

االجراءات ,فضالً عن تحسين مستنيات اكلخدمات اكلقدمة نتطنير اداء االدارة اكلماكلية(.)2

()1د.دّذ ٞاٌمج١الد ,لبٔ ْٛاالداسح اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,ؽ ,1داس ٚائً ٌٍٕشش ,ػّبْ,2114 ,
صِٚ 159ب ثؼذ٘ب ٚ .لذ ػشف اٌؼمذ االداس ٞاإلٌىزش ٟٔٚثأٔٗ (( رٌه اٌؼمذ اٌز ٞرجشِٗ اٌذٌٚخ ِغ
دٌٚخ اخش ٜأ ٚشخض ِؼٕ ٞٛػبَ ا ٚشخض ِٓ اشخبص اٌمبٔ ٟٔٛاٌخبص أطبٌخ ا ٚػٓ ؽش٠ك
رف٠ٛغ طش٠خ أ ٚػّٕ ِٓ ٟاشخبص اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ,ثمظذ اداسح ٚرغ١١ش ٚرٕظ ُ١اٌّشفك اٌؼبَ ػٓ
ؽش٠ك شجىخ االٔزشٔذٚ ,رٌه ثزؼّ ٓ١اٌؼمذ ششٚؽب ً اعزضٕبئ١خ غ١ش ِأٌٛفخ ف ٟاٌّؼبِالد اإلٌىزش١ٔٚخ
ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌخبص  .د.دّذ ٞاٌمج١الد ,اٌّظذس ٔفغٗ ,ص.157
()2االعزشار١ج١خ اٌٛؽٕ١خ ٚخطخ ػًّ اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌؼشال١خ ,2115-2112 ,اٌزٕف١ز ٚاٌز١ٙئخ
ٚاٌزٕظ ,ُ١األطذاس األٚي ,عىشربس٠خ اٌٍجٕخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,دائشح رىٌٕٛٛج١ب
اٌّؼٍِٛبدٚ ,صاسح اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛج١ب ,جّٛٙس٠خ اٌؼشاق ,شجبؽ  ,2113ص. 91
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نمن مبررات االدارة اإلكلتترن ية في اكلعراق أ ها تعد ع ص اًر حينياً ألصالح نتحديث
اكلقطاع اكلعام من اجل تحقيق اكلت مية على اكلصعيد اكلنط ي اكلمحلي ,نقد قامت اكلحتنمة

اكلعراقية بعدة مبادرات كلتحقيق االدارة اإلكلتترن ية م ها :أطالق بنابة إكلتترن ية كللعراق

( clraq portalفي تمنز  ,2011ننضع اطار كللتخاطب اكلبي ي اكلحتنمي ناكلتصميم
اكلمعماري كللمؤسسات اكلنط ية ,ننضع اربع استراتيجات كلتت لنجيا اكلمعلنمات
ناالتصاالت نخطة اكلتحنل كللصحة اإلكلتترن ية ناكلتعليم اإلكلتترن ي ناكلخدمات اكلبلدية

اإلكلتترن ية ناكلسجالت اإلكلتترن ية كللمناط ين نصياغتها ناعتمادها من تل ن ازرة معي ة
في ايلنل .)1(2011

المطمب الثاني

تقدير االدارة اإل لكترونية
اء على مزايا عديدة
ان االتجاه اكلناسع كللتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية كلم يأتي اال ب ً
افرزتها االدارة اإلكلتترن ية جعلت اكلتنجه اكليها يزداد بين حتنمات اكلمجتمعات في عديد
اكلدنل في اكلعاكلم ,من هذا اكلم طلق س حانل في هذا اكلمطلب بيان ما هي انجه اكلمزايا

اكلتي تتمتع بها االدارة اإلكلتترن ية ناكلتي جعلت اكلدنل تتجه اكليها تبديل عن االدارة
اكلتقليدية في فرع انل نمن ثم اكلتطرق اكلى بعض اكلجنا ب اكلسلبية ناكلتي تمثل قطة

ضعف في اكلتحنل حناالدارة اإلكلتترن ية في فرع ثا ي.
الفرع األول

مزايا االدارة اإل لكترونية

تتمتع االدارة اإلكلتترن ية بعدة مزايا جعلت اكلدنل تتجه اكليها من اجل ان تناتب
اكلتطنرات اكلحاصلة في ميدان تت لنجيا اكلمعلنمات ,فمن اكلمزايا اكلقدرة على تجميع تافة
اال شطة ناكلخدمات اكلمعلنماتية ناكلتفاعلية ناكلتبادكلية في منقع ناحد هنمنقع اكلحتنمة

اكلرسمي على شبتة اال تر ت في شاط اشبه ما يتنن بفترة اكلمجمعات اكلحتنمية ,تذكلك
تحقيق اتصال دائم على مدار  24ساعة نسبعة ايام نعلى مدار اكلس ة من اجل تأمين

(ِ)1ش ُ٠خبٌض دغ ,ٓ١اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,ثذش ِٕشٛس فِ ٟجٍخ اٌؼٍ َٛاالداس٠خ ٚااللزظبد٠خ,
وٍ١خ االداسح ٚااللزظبد ,جبِؼخ ثغذاد ,اٌؼذد اٌخبص ثّإرّش اٌىٍ١خ ,2113 ,ص.455
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االحتياجات اكلخدمية ناالستعالمية كللمناطن ,تحقيق نفرة في اال فاق مع تحقيق عنائد

افضل كللحتنمة ,تطنير اكلب ى اكلتحتية كلحقل اكلتق ية ناكلتشفيرنبقية االحتياجات اكلتق ية في
بيئتي االتصال ناكلحنسبة مع تسهيل ظام اكلدفع اإلكلتترن ي نتحسين مستنى اكلخدمات

ناكلتقليل من اكلتعقيدات االدارية ناكلعمل على ربط اكلقطاع اكلعام ناكلخاص معاً تحت مظلة
ناحدة مع تخفيض اكلتتاكليف نضغط اال فاق اكلحتنمي( .)1نتتمثل اكلديمقراطية

اإلكلتترن ية في ضمان عملية اكلمشارتة اكلفاعلة كللمناط ين في اتخاذ اكلقرار نعملية
اكلحتم ,نذكلك من خالل اطالعهم على اكلمعلنمات اكلحتنمية بطريقة شفافة عبر شرها

على اال تر ت(.)2

من مزايا االدارة اإلكلتترن ية تبسيط االجراءات نتيسيرها نبخطنة ناحدة تتم من خالل

اكلدخنل على اكلخط مع االدارة اكلعامة عبر شبتة اكلمعلنمات يمتن ا جاز اكلمطلنب

بسرعة نسهنكلة تنفي اًر كللنقت ناكلجهد نهذا يؤدي اكلى تقليص اكل فقات خاصة ما يتعلق
بأماتن االدارات ناعداد اكلعاملين نهذا يؤدي اكلى تحقيق اكلشفافية االدارية نمتافحة

اكلفساد كلعدم حصنل اتصال مباشر بين صاحب اكلشأن ناكلمنظف اكلمختص بسبب ان

االدارة اإلكلتترن ية تتضمن اتمام اكلمعامالت بطريقة إكلتترن ية حيث تقل فرص ا تشار

جرائم اكلفساد من اكلرشنة نعدم استغالل اكلمنظف كلنظيفته ,نباالمتان من خالل االدارة

اإلكلتترن ية اكلنقنف بسهنكلة على شتاني اكلمراجعين نسرعة معاكلجتها نمراجعة أداء
اكلمعامالت اكلحتنمية بصنرة آكلية( ,)3تما ان االدارة اإلكلتترن ية من شأ ها تحسين ندعم
األرضية اكلمشترتة مع تل من رجال االعمال ناكلصحافة ناكلم ظمات األهلية نتحسين

م اخ األعمال ناالستثمار كلجذب االستثمار األج بي اكلمباشر(.)4

تما ا ه باالمتان االستفادة من اكلتقدم اكلتت لنجي في تنسيع شاط االدارة اإلكلتترن ية

كليشمل اسلنب اكلتصنيت اإلكلتترن ي في اتثر من مجال مثالً في اجراء اال تخابات
()1دِ.ذّذ اٌظ١شفِ ,ٟظذس عبثك ,ص. 67
()2د.ػجبط صث ْٛػج١ذ اٌؼجٛد ,ٞاالؽبس اٌمبٌٍٔ ٟٔٛذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,ثذش ِٕشٛس فِ ٟجٍخ اٌؼٍَٛ
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌغ١بع١خ ,وٍ١خ اٌمبٔٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ,جبِؼخ د٠بٌ ,ٝاٌؼذد األٚي ,2114 ,ص.5
()3د.دّذ ٞاٌمج١الدِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 37ب ثؼذ٘ب .
()4د.ػجذاٌفزبح ث ِٟٛ١دجبص ,ٞإٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,ص. 21
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اناالستث اءات على اكلمستنى اكلقنمي نذكلك مع تطنيع اكل ظام اكلتق ي بما يتنافق نسعة
طاق األجراء(.)1

تما نان بأمتان اكلمناطن دخنل االجتماعات اكلعامة ناألطالع على جدانل اعماكلها
نمحاضر جلساتها ,مما ينفر امتا ية اشراك اكلمناط ين ناكلمجتمع اكلمد ي في م اقشة

اكلسياسات من خالل اكلحنار اكلمباشر ندعم اتخاذ اكلقرار( ,)2تما نان بامتان اكلمناط ين
اكلدخنل عبر اال تر ت اكلى محانر االجتماعات نتنجيه االسئلة اكلى اعضاء اكلمجاكلس

اث اء اجتماعهم نتنجيه االسئلة ناكلمالحظات اكليهم حتى اصبح جزءاً رسمياً من محاضر
االجتماعات ,نحتنمات اخرى تسمح كللجمهنر باكلدخنل اكلى ق ناتهم اكلتلفزين ية اكلخاصة
()3

كلمشاهدة االجتماعات اكلعامة نهم في م ازكلهم

تما نان االدارة اإلكلتترن ية تؤدي اكلى امتا ية استيعاب عدد اتبر من اكلعمالء في نقت
ناحد اذ ان قدرة االدارة اكلتقليدية باكل سبة اكلى تخليص معامالت اكلعمالء تبقى محدندة
نتضطرهم في تثير من االحيان اكلى اال تظار في صفنف طنيلة ,نقد يؤدي اكلى اكلغاء

االرشيف اكلنط ي اكلنرقي ناستبداكله ب ظام أرشفة إكلتترن ي مع ما يحمله من كلين ة في

اكلتعامل مع اكلنثائق ناكلمقدرة على تصحيح االخطاء اكلحاصلة بسرعة ن شر اكلنثائق
ألتثر من جهة في اقل نقت ممتن ناالستفادة م ها في اي نقت تان(.)4

تما أن بامتان اكلمنظف اكلحتنمي في االدارة اإلكلتترن ية اكلتعامل عن بعد مع اكلمراجعين
نهذا يعطيه اكلمساحة اكلتافية اكلمطلنبة أل جاز اتبر قدر من اكلعمل نبأتبر قدر من

االتقان في بيئة شفافة تقيم اكلعداكلة اكلمطلنبة بين تافة متلقي اكلخدمة(.)5

()1د.ػجذاٌفزبح ث ِٟٛ١دجبص ,ٞاٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ث ٓ١اٌٛالغ ٚاٌطّٛح ,ؽ ,1داس اٌفىش اٌجبِؼ,ٟ
االعىٕذس٠خ ,2119 ,ص.177
()2دِ.ذّذ اٌظ١شف ,ٟاالطالح ٚاٌزط٠ٛش االداس ٞوّذخً ٌٍذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,داس اٌىزبة
اٌمبِٔ ,ٟٔٛظش ,2117 ,ص.232
()3د .دبصَ طالح اٌذ ٓ٠ػجذهللا ,رؼبلذ جٙخ االداسح ػجش شجىخ االٔزشٔذ ,داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح,
االعىٕذس٠خ ,2113 ,ص.67
()4خبٌذ ِّذٚح اثشاِ٘ ,ُ١ظذس عبثك ,ص.52-51
( )5اٌمبػ ٟاعبِخ ادّذ إٌّبػغخ ,اٌمبػ ٟؽالي ِذّذ اٌضػج ,ٟاٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ث ٓ١إٌظش٠خ
ٚاٌزطج١ك ,داس اٌضمبفخ ,االسدْ ,ػّبْ ,2113 ,ص. 51
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الفرع الثاني

اوجه الضعف في االدارة اإل لكترونية وسمبياتها
باكلرغم من اكلمزايا اكلتي تتمتع بها االدارة اإلكلتترن ية ناكلتي سبق ذترها فأ ه مع ذكلك ال

تخلنمن نجند انجه ضعف نسلبيات ع د اكلتطبيق,قد يتنن اساسها اداري انبشري
انقا ن ي ألن ا شاء االدارة اإلكلتترن ية يقتضي تظافر جميع اكلجهند كلتهيئة اكلبيئة اكلتي
تساهم في جاح تطبيقها داخل اكلدنكلة.

من اكلسلبيات اكلتي تحتنيها االدارة اإلكلتترن ية هي اكلبطاكلة حيث ي جم عن االعتماد على

االجهزة اإلكلتترن ية حتماً اكلى نفرة االيدي اكلعاملة اكلتي اليمتن االعتماد عليها في

االدارة اإلكلتترن ية مما يسبب بطاكلة داخل اكلمجتمع.

فثمة مشتلة تتعاظم مع االعتماد على اكلمعلنماتية نهي مشتلة اكلبطاكلة ,نه اك شرتات

تخطط كلتأدية  %20من فرص اكلعمل اكلمتاحة كلديها نفي معظم اكلبالد اكلعربية يظهر
تحدي حقيقي ,اذ ال ينجد قطاع خاص قادر على امتصاص فائض اكلعماكلة اكلحتنمية

ناكلقطاع اكلعام ,خاصة نان هذا اكل نع من اكلعماكلة غاكلباً ما تظهر عدم اكلقابلية ألعادة

اكلتأهيل ظ اًر كلما تمرست عليه من عادات اكلعمل نحرما ها من فرص اكلتدريب طنال فترة
خدمتها مما جعلها في معزل عن اكلمطاكلب اكلحقيقية كلسنق اكلعمل ,فاكلمنظفين ناكلعمال

هم اكلمتضررنن االنائل من االتجاه حناالدارة اإلكلتترن ية الن هذا اكلتحنل سنف

يشعرهم باال عزال مما سيؤثر حتماً على عالقاتهم اال سا ية ننضعهم اكل فسي ,هذا
باالضافة اكلى ا ه من االثار اكلمهمة هي االستغ اء عن اكلمنظفين غير اكلتفنئين ناكلذين

كليس كلديهم اكلمهارة اكلمطلنبة باكلعمل(.)1

تذكلك من اكلسلبيات نانجه اكلضعف في تطبيق االدارة اإلكلتترن ية عدم نجند اكلمنارد

اكلماكلية اكلتافية كلتمنيل مشرنع االدارة اإلكلتترن ية حيث يعتبر عدم تنفر اكلمنارد اكلماكلية
عائق تبير في تطبيق االدارة اإلكلتترن ية خاصة ع د ا خفاض اكلعنائد اكلماكلية كللحتنمة,
ً
( )1اثشا٘ ُ١ػجذ اٌٍط١ف اٌغٛؽِ ,ٟزطٍجبد ٔجبح ِششٚع اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٓ ٚجٙخ ٔظش
االداسح اٌؼٍ١خ ف ٟاٌٛصاسد اٌفٍغط١ٕ١خ,سعبٌخ ِبجغز١ش,وٍ١خ اٌزجبسح,اٌجبِؼخ االعالِ١خ,غضح,2116,
ص 73
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تذكلك عدم نضع اطار قا ن ي ت ظيمي من اجل ت فيذ عملية االدارة اإلكلتترن ية,
باالضافة اكلى نجند مقانمة من بعض اكلمنظفين اكلذين يخشنن من فقدا هم كلنظائفهم

مستقبالً بسبب تبسيط االجراءات نت ظيم اكلعمليات اكلحتنمية ,باالضافة كلعدم نجند نعي
تافي كلدى اكلمجتمعات كلتقبل فترة االدارة اإلكلتترن ية ناالتصال باكلب ى اكلتحتية

اكلمعلنماتية اكلنط ية عبر شبتة اكلمعلنمات اكلدنكلية(.)1

ناكلبعض قال بنجند بعض اكلمعنقات ناكلتي تمثل انجه ضعف كلتطبيق االدارة

اإلكلتترن ية م ها اكلمعنقات االدارية ناكلتي تتمثل بنجند اكلعديد من اكلقيادات االدارية

تجهل بمنضنع اكلحتنمة ناالدارة اإلكلتترن ية نبعضهم ال يعرف حتى اكلمصطلح كلذكلك
فأن األمر يحتاج اكلى تنضيح اكلمفهنم نتنفير االرضية اكلفترية كله ننجنب تنحيد اكلرؤى

اكل ظرية حنل االدارة اإلكلتترن ية نمن ثم تحنيلها اكلى استراتيجية ثم اكلى غايات ناهداف,

تذكلك يعتبر األمن اكلمعلنماتي من اهم اكلمسائل اكلتي يجب ان تؤخذ ب ظر االعتبار اذا

ارد ا اال تقال اكلى االدارة اإلكلتترن ية ناال اصبحت قطة ضعف في هذا اكلتحنل بسبب
نجند مجمنعة من االساكليب ألختراق اكلم ظنمة اكلمعلنماتية نما يترتب عليه من فقدان

خصنصية اكلمستفيدين نسريتهم ,حيث من مظاهر األمن اكلمعلنماتي سرية اكلمعلنمات
نسالمتها نضمان بقائها نعدم حذفها أنتدميرها(.)2

نمن اكلسلبيات اكلتي تناجه تطبيق االدارة اإلكلتترن ية اكلتي تتعلق باكلمنارد اكلبشرية

ناكلمتمثلة با خفاض اكلخبرات اكلتت لنجية ناكلتفاءة اكلعاكلية في تقديم اكلخدمات نعدم تفاية

اكلتدريبات اكلالزمة كللعاملين على االجهزة اإلكلتترن ية نذكلك بسبب اقتصار شرحهم على
اكلجا ب اكل ظري فقط دنن اكلعملي ,نعدم تطنر طرق اختيار اكلقائمين على االجهزة

اإلكلتترن ية حيث يتم اختيارهم على اساس اكلمقابلة اكلشخصية دنن ان يقترن بممارسة
عملية على االجهزة اإلكلتترن ية( ,)3ان اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية يقتضي نبشتل

()1د .طفبء فزٛح جّؼخِ ,غإ١ٌٚخ اٌّٛظف اٌؼبَ ف ٟاؽبس رطج١ك ٔظبَ االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ,ؽ ,1داس
اٌفىش  ٚاٌمبٔ ,ْٛإٌّظٛسح ,2114 ,صِٚ 79ب ثؼذ٘ب .
()2د.خبٌذ ِّذٚح اثشا٘ ,ُ١أِٓ اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ,اٌذاس اٌجبِؼ١خ ,االعىٕذس٠خ ,2119 ,ص71
ِٚب ثؼذ٘ب  .وزٌه ٕ٠ظش د.دبصَ طالح اٌذ ٓ٠ػجذهللاِ ,ظذس عبثك ,ص.71
()3د.ػظبَ ػجذاٌفزبح ِطشِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 53ب ثؼذ٘ب .
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اساسي نجند ادارة ناعية نحازمة نذات فتر شامل نمحيط بتافة اكلتغييرات اكلحاصلة في
االدارة نقدرتها على اكلتعامل مع هذه اكلتحنالت من خالل قدرتها على مناجهة

اكلصعنبات نانجه اكلضعف في تطبيقها نتحنيلها اكلى ع اصر قنة من اجل اكلتطبيق
نايجاد اكلحلنل اكلالزمة كللمشاتل ناكلصعنبات اكلتي تناجه تطبيق االدارة اإلكلتترن ية.

فاكلتخبط اكلسياسي اكلذي قد يؤدي اكلى مقاطعة مبادرة االدارة اإلكلتترن ية في بعض

االحيان نتبديل نجهتها ,تذكلك اكلتنارث اكلنط ية اكل اجمة عن اكل زاعات االقليمية قد

تع طل اكلب ية اكلتحتية كلفترة من اكلزمن مما يعيق ت فيذ استراتيجية االدارة اإلكلتترن ية

نتذكلك اكل قص في اكلقدرات على صعيد قطاع تت نكلنجيا اكلمعلنمات ناالتصاالت محلياً
أندعم غير تاف من قطاع تت نكلنجيا اكلمعلنمات ناالتصاالت اكلدنكلي كللجهند اكلحتنمية

اكلراميةاكلى ت فيذ تطبيقات االدارة اإلكلتترن ية (.)1

نه اك من قال بان تطبيق االدارة اإلكلتترن ية قد يؤدي اكلى اكلمساس باكلصحة اكلعامة

بسبب االستخدام اكلمفرط كلألجهزة اإلكلتترن ية ناال تر ت نم ها اكلحاسب اآلكلي فأ ه يؤدي
اكلى اضرار صحية باالشخاص اكلمتعاملين مع هذه االجهزة سناء اتا نا من اكلمنظفين

اكلعمنمين اناالفراد متلقي اكلخدمات اكلعامة اإلكلتترن ية ,تيجة كللجلنس كلفترات طنيلة أمام
شاشات اكلحاسنب خاصة حاسة اكل ظر حيث يضعف بشتل تدريجي ,باالضافة اكلى ان
اكلمدانمة على استخدام هذه اكلشبتات يفقد اكلفرد فرصة اكلتتيف مع اكلمجتمع اكلمحيط به

ناال خراط فيه نذكلك تيجة اكلعزكلة نافتقادهم كللعالقات االجتماعية اكلتي ت شأ في محيط

اكلعمل (.)2

يرى اكلباحث ان تطبيق االدارة اإلكلتترن ية يحتاج اكلى تظافر اكلجهند كلتجانز اكلسلبيات
اكلتي قد تعيق تطبيقها من خالل ايجاد قيادات ادارية مؤم ة نقادرة على األخذ بزمام

اكلمبادرة في سبيل اكلتنجه حناالدارة اإلكلتترن ية ننجند رغبة كلدى هذه اكلقيادات في

مسايرة نمتابعة آخر اكلتطنرات اكلتق ية من خالل تنفير االجهزة اإلكلتترن ية اكلتي من

خالكلها تستطيع هذه اكلقيادات ت ظيم عمل االدارة اإلكلتترن ية من خالل أتمته االعمال
()1دِ.ظطفٛ٠ ٝعف وبف ,ٟاالداسح اإلٌىزش١ٔٚخ (اداسح ثال اٚساق )ِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 53ب ثؼذ٘ب
()2د.دّذ ٞاٌمج١الدِ ,ظذس عبثك ,ص.45
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االدارية ( .)1تذكلك البد من ايجاد اكلسبل اكلتفيلة بمتافحة األمية اإلكلتترن ية من خالل
فتح اكلدنرات اكلالزمة كلتعليم اكلعاملين تيفية استخدام اال تر ت نيتنن كلديهم اكلمعرفة

باكلشبتات اإلكلتترن ية ,اي اعداد اكلتادر اكلبشري اكلمؤهل كلهذا اكلعمل نهذه اكلعملية في

اكلتحنل على أن تقترن بأصدار اكلعديد من اكلتشريعات اكلقا ن ية اكلالزمة كلت ظيم نحماية

هذا اكلتحنل.

نفي اكلعراق تم ى من اكلحتنمة اكلعراقية مع نجند يتها اكلصادقة ان تأخذ بخطنات

جدية نحثيثة في سبيل االسراع في اكلتحنل حناالدارة اإلكلتترن ية ناكلقضاء على
اكلبيرنقراطية اكلتي تعمل على تأخير هذا اكلتحنل ,خاصة نان اكلحتنمة اكلعراقية قد بادرت

باصدارجملة تشريعات تتعلق باكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية نرغبتها في تفعيل هذه
اكلتشريعات نتطبيقها على ارض اكلناقع م ها على سبيل اكلمثال قا نن رقم  101كلس ة

 2012اكلخاص بتصديق اتفاقية ت ظيم احتام اكلتنقيع اإلكلتترن ي في مجال اكلمعامالت

اإلكلتترن ية في اكلدنل اكلعربية( .)2تذكلك قا نن اكلتنقيع ناكلمعامالت اإلكلتترن ية رقم 78

كلس ة  .)3(2012ن ظام خدمات اكلدفع اإلكلتترن ي كلألمنال رقم  3كلس ة .)4(2014
نقا نن تصديق االتفاقية اكلعربية كلمتافحة جرائم تق ية اكلمعلنمات رقم  31كلس ة

 .)5(2013نقا نن اكلبطاقة اكلنط ية رقم  3كلس ة .)6(2016
المبحث الثاني

االدارة اإل لكترونية والمبادئ التي تحكم المرافق العامة
ان اكل ظام اكلقا ن ي اكلذي يحتم اكلمرافق اكلعامة يتفل نحدة نتجا س ناستمرار هذه اكلمرافق

باداء خدماتها ,حيث ان هذه اكلمرافق غاية ا شائها هي تقديم اكلخدمات اكلعامة ناشباع

()1األرّزٗ :رؼٕ ٟاٌّىٕٕخ أ ٚاٌزشغ ً١اِ ٟ٘ٚ ,ٌٟ٢ظطٍخ ٠طٍك ػٍ ٝوً ش٠ ٟؼًّ رار١بً ثذ ْٚرذخً
ثشش ٟ٘ٚ ,ٞرٙذف اٌ ٝص٠بدح االٔزبط د١ش اٌ٢خ رؼًّ ثغشػخ ٚدلخ اوجش ِٓ االٔغبْ ٚثٛلذ الً .
ٔمالً ػٓ فبػً فبئك ػٍِ ,ٟظذس عبثك ,ص.27
(ِٕ)2شٛس فِ ٟجٍخ اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ ,اٌؼذد 4274ف.2113/4/15 ٟ
(ِٕ)3شٛس فِ ٟجٍخ اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ ,اٌؼذد 4256ف.2112/11/5 ٟ
(ِٕ)4شٛس فِ ٟجٍخ اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ ,اٌؼذد 4326ف.2114/6/23 ٟ
(ِٕ)5شٛس فِ ٟجٍخ اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ ,اٌؼذد 4272ف.2113/7/31 ٟ
(ِٕ)6شٛس فِ ٟجٍخ اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ ,اٌؼذد 4376ف.2116/2/1 ٟ
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حاجات االفراد داخل اكلمجتمع بشتل تاف ,من هذا اكلم طلق الحظ ان هذه اكلمرافق

تخضع كلمجمنعة من اكلمبادي اكلتي تحتمها من اجل ضمان حسن سيرها با تظام ناطراد

انجدها اكلقضاء االداري نتحديداً مجلس اكلدنكلة اكلفر سي نفرضها اكلتطبيق اكلعملي كلها
على ارض اكلناقع من اجل تحقيق اكلتجا س في اكل ظام اكلقا ن ي.

نمما الشك فيه ان دخنل االدارة اإلكلتترن ية أثراكلى حد تبير على هذه اكلمبادئ اكلتي

تحتم سير اكلمرافق اكلعامة ,ناست اداً اكلى ذكلك سنف قنم باستعراض منجز نبسيط
كللمبادي اكلعامة اكلتي تحتم سير اكلمرافق اكلعامة في مطلب انل نفي اكلثا ي س ت انل اثر

االدارة اإلكلتترن ية على اكلمبادي اكلتي تحتم اكلمرافق اكلعامة.
المطمب االول

المبادئ التي تحكم المرافق العامة
في هذا اكلمطلب س تطرق اكلى اكلمبادي اكلتقليدية اكلتي تحتم اكلمرافق اكلعامة في فرعين
األنل تتلم فيه عن دمام سير اكلمرافق اكلعامة ناكلمساناة في اال تفاع م ها نفي اكلفرع

اكلثا ي تطرق فيه اكلى مبدأ تشغيل اكلمرافق اكلعامة نقابليتها كللتطنر ناكلتغير(.)1
الفرع األول

دوام سير المرفق العام والمساواة في االنتفاع منها
كلتي تؤدي اكلمرافق اكلعامة هدفها في اشباع حاجات االفراد ذات اكل فع اكلعام فالبد من
اكلتزام منظفي اكلمرفق بمبدأ ضمان سيرها با تظام ناطراد نضمان عدم تعطلها ,نان

يلتزم اكلمنظف ين بمبدأ اكلمساناة بين اكلم تفعين في جا ب االستفادة من اكلخدمات اكلتي
يقدمها اكلمرفق .عليه سنف تطرق اكلى بيان هذين اكلمبدأين في اكلشرح نتما يأتي:

اوالً مبدأ دنام سير اكلمرافق اكلعامة :ان هذا اكلمبدأ يقصد به ضمان استمرار اكلمرفق باداء
عمله حتى ال يدب اكلخلل ناالضطراب في حياة اكلمستفيدين اناكلم تفعين م ه ,فهنناكلحال

هذه يقصد به ضمان سيره با تظام ناطراد في حياة اكلم تفعين ناكلمستفيدين م ه بحيث ال

( )1اٌّشفك اٌؼبَ ٘ ٛإٌشبؽ اٌز٠ ٞم َٛثٗ شخض ِٓ اشخبص اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ثظٛسح ِجبششح ا ٚغ١ش
ِجبششح ثمظذ اشجبع دبجبد راد ٔفغ ػبَ ا ٚرذم١ك ٔفغ ػبَ  .دِ.ب٘ش طبٌخ ػال ,ٞٚاٌٛع١ؾ فٟ
اٌمبٔ ْٛاالداس ,ٞداس اثٓ االص١ش ٌٍطجبػخ  ٚإٌشش ,اٌّٛطً ,ثذ ْٚعٕخ ؽجغ ,ص . 195
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يحدث به خلل انعطل قد يؤثر على اكلمستفيدين م ه بعد أن ظمنا شؤنن حياتهم على

اساس نجند خدماته ,تما في حاكلة ا قطاع اكلتهرباء أناكلماء أنتنقف نسائل

اكلمناصالت ,نيترتب على هذا اكلمبدأ تائج مهمة م ها تحريم انت ظيم اضراب

اكلمنظفين( ,)1ان اهمية هذا اكلمبدأ ت بع انتجد س دها في طبيعة اكلمرفق ذاته حيث ال
يتصنر ع د االفراد مسأكلة تنقف انا قطاع اكلمرفق عن اداء خدماته دنن ان يصيبهم

ضرر من ذكلك بسبب ا هم منق نن بأن اكلمرفق يقدم خدماته باستمرار نبا تظام ناطراد

دنن تنقف ,على ذكلك الحظ ان غاكلبية اكلتشريعات تحرم االضراب انمحانكلة ت ظيم
اضراب كلمنظفي اكلمرافق اكلعامة كلما كله من آثار سلبية على طبيعة اكلخدمات اكلمقدمة
اكلى اكلجمهنر نما قد يصيبها من تعطل فيها اذا ظم االضراب كلمنظفي نعاملي اكلمرفق

اكلعام ,ففي جا ب اكلنظيفة اكلعامة تحديداً يقصد باالضراب امت اع اكلعاملين عن تادية
ناجباتهم اكلنظيفية بصيغة مؤقتة مع تمستهم بنظائفهم بقصد اكلحصنل على بعض

اكلمطاكلب مثل رفع األجنر نغيرها من اكلمطاكلبات األخرى(.)2

()1دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخ ِٚجبدئ اٌشش٠ؼخ االعالِ١خِ ,ظذس عبثك ,ص.437
ٕ٠ظش وزٌه صػ ُ١اّ٠بْ ,اٌطشق اٌّغزذذصخ الداسح ٚرغ١١ش اٌّشافك اٌؼبِخ ,ػمذ اٌجٛد ّٔٛرجبً ,سعبٌخ
ِبجغز١ش ,وٍ١خ اٌذمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ,جبِؼخ ِذّذ خ١ؼش ثغىشح ,2114 ,ص.12
ٕ٘ٚبن ِٓ روش اْ ٘زا اٌّجذأ ٠ؼٕ ٟاْ اٌّشافك اٌؼبِخ ٠جت اْ رؼًّ ثظفخ ِطشدح ِٚغزّشح ,ارا اْ
اٌذبجبد اٌؼبِخ اٌزٕ٠ ٟشأ اٌّشفك الشجبػٙب ال رؼذ وزٌه ٚال ٠ى ْٛاٌّشفك اٌؼبَ لذ دمك اٌٙذف ِٓ
أشبئٗ ارا ِب رُ عذ رٍه اٌذبجبد ثظفخ ٚلز١خ ٚػٍٔ ٝذِ ٛزمطغ ٚغ١ش ِٕزظُ  .د.ػجذاٌشصاق اٌجبص,
ِظذس عبثك ,ص.122
()2دٔ .جٍ١خ ػجذاٌذٍ ُ١وبًِ ,اٌٛج١ض ف ٟاٌمبٔ ْٛاالداس ,ٞداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ,اٌمب٘شح ,ثذ ْٚربس٠خ
ٔشش ,صٚ .111لذ ػشفذ االػشاة ثأٔٗ ((رٛلف أ ٚاِزٕبع اٌؼّبي اٌجّبػ ٟاٌّزفك ػٍ ٗ١ػٓ اداء
اٌؼًّ اٌّىٍف ٓ١ثبدائٗ لبٔٔٛبً ا ٚارفبلب ً رٛلفبً ِذثشاً ٚطش٠ذب ً ِٚإلزبً ثمظذ رذم١ك اٌّطبٌت اٌّ١ٕٙخ
اٌّزؼٍمخ ثزذغ ٓ١ششٚؽ اٌؼًّ ٚظشٚفٗ اٌز ٟاِزٕغ طبدت اٌؼًّ ػٓ رذم١مٙب.
ٚثٕز١جخ ٌالصبس اٌغٍج١خ اٌز٠ ٟزشوٙب االػشاة ف ٟاٌّشافك اٌؼبِخ ٚاٌخذِبد اٌز ٟرمذِٙب اٌ ٝاٌجّٛٙس
فمذ ششػذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ف ٟرذش ُ٠االػشاة ف ٟرشش٠ؼبرٙبِٕٙ .ب اٌزشش٠غ اٌؼشال ٟد١ش ٔض فٟ
اٌّبدح  ِٓ 346لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌؼشال ٟسلُ ٌ 111غٕخ اٌّؼذي  1767ثأٔٗ ((٠ؼبلت ثبٌذجظ ِذح ال
رض٠ذ ػٍ ٝعٕزٚ ٓ١ثغشاِخ ال رض٠ذ ػٓ ِبئز ٟدٕ٠بس أ ٚثأدذ٘ ٜبر ٓ١اٌؼمٛثز ٓ١وً ِٛظف أِ ٚىٍف
ثخذِخ ػبِخ رشن ػٍّٗ  ٌٛٚثبالعزمبٌخ أ ٚأِزٕغ ػّذاً ػٓ ٚاجت ِٓ ٚاججبد ٚظ١فزٗ أ ٚػٍّٗ ِٓ ِزٝ
وبْ ِٓ شأْ اٌزشن أ ٚاالِزٕبع أْ ٠جؼً د١بح إٌبط أ ٚطذز ُٙأ ٚإِٔ ُٙف ٟخطشٚ ,وبْ ِٓ شأْ
رٌه أْ ٠ذذس اػشاثب ً أ ٚفزٕخ ث ٓ١إٌبط أ ٚارا ػطً ِشفك ػبِبً ٠ٚؼذ ظشفب ً ِزشذداً ارا ٚلغ اٌفؼً ِٓ
صالصخ اشخبص أ ٚاوضش ٚوبٔٛا ِزفم ٓ١ػٍ ٝرٌه أِ ٚز١مٓ ِٓ رذم١ك غشع ِشزشن))ٌٍّ .ض٠ذ ٕ٠ظش
د .دغٓ ِذّذ ػٍ ٟدغٓ اٌجٕبِْ ,جذأ لبثٍ١خ لٛاػذ اٌّشافك اٌؼبِخ ٌٍزغ١ش ٚاٌزط٠ٛش ,ؽ ,1اٌّشوض
اٌمٌ ِٟٛألطذاساد اٌمبٔ١ٔٛخ ,اٌمب٘شح ,2114 ,ص.155
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ت بع اهمية هذا اكلمبدأ من طبيعة اكلمرفق ذاته ,فال يتصنر تعطل مرفق اكل قل مثالً
ناكلطلبة متأهبنن كللذهاب اكلى االمتحان ,أنا قطاع اكلتهرباء في مستشفى اث اء قيام

األطباء بعملية جراحية ألحد اكلمرضى ,فاكل اس ال يتخذنن احتياجاتهم كلتزنيد أ فسهم
باكلتهرباء أناكلماء في حاكلة قصها نذكلك كليقي هم بأن اكلمرفق اكلعام يقدم هذه اكلخدمة
باستمرار نبأ تظام ,كلذا تان ناجب اكلسلطة االدارية اكلتأتد ناكلعمل على ضمان سير

اكلمرافق اكلعامة با تظام ناطراد بحيث يجد اكلم تفع اكلخدمة اكلمطلنبة متنافرة في اكلزمان

ناكلمتان اكلمحدد ألدائها فيه(.)1

اكلباحث يؤيد اكلرأي اكلذي يقنل أن ظام االدارة اكلعامة اإلكلتترن ية سيؤدي اكلى اكلتطبيق
اكلمحتم كلمبدأ دنام سير اكلمرافق اكلعامة نبشتل دائم من خالل تنفير اكلبنابات اإلكلتترن ية

اكلتي تقدم خدماتها على شبتة اال تر ت على مدار  24ساعة دنن اجازات أنعطالت
ندنن ارتباط بساعات دنام اكلعمل اكلينمي أي على مدار اكلساعة نكلمدة  365ينم في

اكل س ة ,ففي هذا اكل ظام يستطيع اكلفرد اكلحصنل على اكلخدمة اكلمرفقية أناكلمعلنمة اكلرسمية
اكلتي يسعى اكليها في اي نقت يشاء –كليالً أن ها اًر -على مدار اكلينم ,فيستطيع نكلنفي
()1دّضح ػبد ٟاٌذّبدح ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚدٚس٘ب ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد اٌّشفم١خ ,داس اٌفىش
اٌجبِؼ ,ٟاالعىٕذس٠خ ,2116 ,ص٠ .57-59الدع اْ اٌّشفك اٌؼبَ ػشف ثأٔٗ ((إٌّظّخ أ ٚاٌ١ٙئخ
اٌز ٟرز ٌٝٛاشجبع دبجبد ػبِخ ِضً اٌجبِؼبد ٚاٌّغزشف١بد ِٚخبفش اٌششؽخ)) ٘زا دغت اٌّؼ١بس
اٌشىٍ ,ٟاِب ثذغت اٌّؼ١بس اٌّٛػٛػ(( ٟثأٔٗ اٌخذِخ رارٙب اٌز ٟرإدٌٍ ٞجّٛٙس أ ٚإٌشبؽ اٌزٞ
ّ٠بسط ٌزذم١ك إٌفغ اٌؼبَ ٚعذ اٌذبجخ اٌؼبِخ ٌألفشاد ِضً اٌزؼٍٚ ُ١اٌظذخ ٚاألِٓ  .دّضح ػبدٟ
اٌذّبدح ,اٌّظذس ٔفغٗ ,ص.56
ٚػشف ا٠ؼب ً ثأٔٗ ((وً ٔشبؽ أِ ٚششٚع رٕشٛءٖ اٌذٌٚخ ٚرذ٠شٖ االداسح٠ٚ ,غزٙذف رذم١ك ِٕفؼخ ػبِخ
ِجبششح أ ٚاشجبع دبجخ ػبِخ ٌٍّٛاؽٕ٘ٚ )) ٓ١زا ٠زفك ِغ اٌزؼش٠ف اٌز ٞر٘ت اٌ ٗ١اٌفم ٗ١اٌفشٔغٟ
( ) Rolandف ٟرؼش٠فٗ ٌٍّشفك اٌؼبَ ثأٔٗ ِششٚع رٔ ٚفغ ػبَ خبػغ ٌٍّٕ١ٙخ أ ٚاالداسح اٌؼٍ١ب ٌٍذىبَ .
ٕ٠ظش دِ.ذّذ سفؼذ ػجذاٌ٘ٛبة ,إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍمبٔ ْٛاالداس ,ٞداس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح ٌٍٕشش,
االعىٕذس٠خ ,2112 ,ص.247
ٚػشفذ اٌّشافك اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثأٔٙب (( ٔشبؽ ٠زُ رٕف١زٖ ثٛعبئً ئٌىزش١ٔٚخ ,رؼطٍغ ثٗ االداسح
ثٕفغٙب أ ٚثٛاعطخ أفشاد ػبد ٓ١٠رذذ اششافٙب ٚرٛجٙٙ١ب ثمظذ اشجبع اٌذبجبد اٌؼبِخ ٚرمذ ُ٠اٌخذِبد
اٌؼبِخ ٌٍجّٛٙس))ٚ .ثٙزا ال رخزٍف اٌّشافك اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخ ػٓ اٌّشافك اٌؼبِخ اٌزمٍ١ذ٠خ اال ِٓ
ٔبد١خ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ف ٟاالداسح ٚاٌزشغٚ ً١رمذ ُ٠اٌخذِخ ,فبٌّشافك اٌزمٍ١ذ٠خ رؼزّذ ػٍٝ
االجشاءاد اٌّبد٠خ ,ف ٟد٠ ٓ١ؼزّذ اٌّشفك اٌؼبَ اإلٌىزشٚ ٟٔٚعبئً ئٌىزش١ٔٚخ ف ٟرمذ ُ٠خذِبرٗ ال
رزطٍت اٌؼشس اٌّبدٌّ ٞىبْ اٌّشفك اٌؼبَ .د.دّذ ٞاٌمج١الد ,لبٔ ْٛاالداسح اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخ,
ِظذس عبثك ,ص.56
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تل األنقات أن يدخل على شبتة اكلمعلنمات كليطلع على قا نن أن ظام اناجراءات ت ظم

ام اًر من األمنر اكلتي تهمه بدالً من ا تظار مناعيد فتح متاتب االدارة نتناجد اكلمنظفين

في اكلينم اكلتاكلي(.)1

ثانياً مبدأ اكلمساناة أمام اكلمرافق اكلعامة  :يقصد بهذا اكلمبدأ أن اكلمرفق اكلعام يؤدي
خدماته اكلى من يطلبها من اكلجمهنر ب فس اكلشرنط ,بحيث ال يتنن ه اك تميز ال

مبرر كله بين اكلم تفعين ناكلذي يترتب عليه عدم جناز اكلتفرقة في اكلمعاملة بين اكلمناط ين

دنن س د قا ن ي يبرره ,نيقتضي هذا اكلمبدأ ايضاً اكلتماثل في اكلمراتز اكلقا ن ية ناكلظرنف
نان تقرير بعض االمتيازات كلبعض اكلمناط ين بمنجب اكلقناعد ناال ظمة ال يت اقض مع

مبدأ اكلمساناة(.)2

نيرتبط بمبدأ اكلمساناة مبدأ حياد اكلمرافق اكلعامة بقيام تشغيلها على اساس اكلمصلحة
اكلعامة نحدها دنن اعتبار كلالتجاهات اكلسياسية أناكلمصاكلح اكلخاصة اناكلمحابات نيتفرع
ع ه ان اكلمناط ين متساننن أمام اكلمرافق اكلعامة سناء فيما يتعلق باال تفاع بخدماتها

أنبتحمل اعبائها بصرف اكل ظر عن طريقة ادائها اكلمباشرة انغير اكلمباشرة ,نهذه
اكلمساناة كليست مطلقة من تل قيد انشرط بل هي مقيدة بتماثل اكلظرنف نتنافر ما يلزم

من شرنط ,نكللقضاء االداري ان يراقب احترام االدارة كلمبدأ اكلمساناة أمام اكلمرافق اكلعامة
نكله اي اكلقضاء اكلغاء اكلقرار اكلمخاكلف كلهذا اكلمبدأ نان تأمر باكلتعنيض كلصاكلح األفراد

اكلذين تضررنا من مخاكلفة اكلمبدأ(.)3

ان مبدأ مساناة االفراد امام اكلقا نن يقتضي اكلمساناة نعدم اكلتمييز بي هم ع د اال تفاع

من اكلخدمات اكلتي يقدمها اكلمرفق اكلعام طاكلما ان مبدأ اكلمساناة هنمن اكلمبررات اكلتي

قيلت في نجند اكلمرافق اكلعامة خاصة ان هذا اكلمبدأ من اكلمبادئ اكلدستنرية اكلتي أتفقت

(ٌٍّ)1ض٠ذ ٕ٠ظشد.دّذ ٞاٌمج١الدِ ,ظذس عبثك ,ص .57فبػً فبئك ػٍِ ,ٟظذس عبثك-127,
.131
()2د.عٍّ١بْ ِذّذ اٌطّبِ ,ٞٚجبد ٞاٌمبٔ ْٛاالداس ٞدساعخ ِمبسٔخ ,داس اٌفىش اٌؼشث ,ٟاالعىٕذس٠خ,
 ,1777صٕ٠ .173ظش وزٌه د.اثشا٘ ُ١ػجذاٌؼض٠ض ش١ذب ,اٌٛج١ض ف ٟادىبَ اٌمبٔ ْٛاالداسٚ ٞفمبً
ألداء اٌفمٗ ٚادىبَ اٌمؼبء ,اٌىزبة األٚي ,وٍ١خ اٌذمٛق ,جبِؼخ االعىٕذس٠خ ,ؽ ,2112 ,1ص.277
()3دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛاٌمبٔ ْٛاالداس ,ٞداس اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ,االعىٕذس٠خ ,ثذ ْٚربس٠خ ٔشش,
صِٚ 431ب ثؼذ٘ب .
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عليها جميع اكلدساتير في اكلعاكلم ,تذكلك فأن هذا اكلمبدأ يعتبر هناساس تمتع االفراد

بحقنقهم داخل اكلمجتمع ناكلذي يترتب عليه جملة تائج اخرى م ها مثالً اال تفاع من
اكلخدمات اكلمقدمة باكلتساني ناكلمساناة في االكلتحاق باكلنظائف اكلعامة باالضافة اكلى مبدأ

اكلحياد.

نفي مجال االدارة اإلكلتترن ية ناثرها في مبدأ اكلمساناة ,يالحظ ان االدارة اإلكلتترن ية كلها
دنر فاعل في م ع انتقليل اكلتمييز بين االفراد نعلى اساس اكلعالقات اكلشخصية اناكلقرابة

اناكلطائفية اناال تماء اكلسياسي ,تما ان هذا اكل ظام سيؤدي اكلى اكلتغلب نكلنبشتل تدريجي
على مشتلة اكلناسطة ناكلمحسنبية اكلتي خر سنسها في عظام االدارة اكلحتنمية نادى

اكلى ا تشار اكلرشنة ,تما أن االدارة اإلكلتترن ية يتضح تأثيرها على مبدأ اكلمساناة في
ت ظيم قناعد رسنم االستخدام دنن تفرقة بين اكلعمالء خاصة اال تر ت حيث تقدم اكلخدمة

حتى اكلمتاكلمة اكلهاتفية مجا اً كللمستخدم نهذا سيجعل اكلمتعاملين مع اكلمرافق اكلعامة
متسانيين في اتباع اجراءات اكلحصنل على هذه اكلخدمات ,فأن اكلصعنبات اكلمتعلقة

بمبدأ اكلمساناة بين طاكلب اال تفاع بخدمات اكلمرفق اكلعام ترجع في اساسها اكلى اكلرسنم

اكلناجب دفعها كللحصنل على خدمات اكلمرفق اكلعام(.)1

ناكلبعض يرى ان اكلمساناة حتى ال تتنن ظرية بعد ادخال ظام االدارة اإلكلتترن ية فأ ه

ي بغي مساعدة انكلئك اكلذين ال يستطيعنن استخدام اكلتنمبينتر اناكلدخنل اكلى شبتة

اكلمعلنمات ,حتى يتمت نا من االستفادة باكلخدمات اكلمرفقية اكلتي تقدمها االدارة
اإلكلتترن ية نال يحرمنا م ها نباكلتاكلي تحقيق حياد اكلمرفق اكلعام نذكلك من خالل

مساعدتهم باكلقضاء على اكلتخلف اإلكلتترن ي نمناجهته من خالل تنفير اكلب ية اكلتحتية

ناالجهزة اإلكلتترن ية اكلالزمة كلذكلك نجعلها في مت انل اكلمناط ين ناقامة االتشاك

اإلكلتترن ية كللتغلب عليها ,تما ان مناقع اكلخدمات اكلمرفقية نناجهاتها على شبتة

()1دّبد ِخزبس ,رأص١ش االداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ػٍ ٝاداسح اٌّشفك اٌؼبَ ٚرطج١مبرٙب ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ,
سعبٌخ ِبجغز١ش ِمذِخ اٌ ٝوٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ٚاالػالَ ,جبِؼخ اٌجضائش ثٓ ٛ٠عف ثٓ خذح,2117 ,
صِٚ 73ب ثؼذ٘ب .
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اكلمعلنمات بسيطة ناضحة مزندة برسنم جرافيتية ألن اكلسهنكلة تعتبر ع صر اساسي

كللتعامل اإلكلتترن ي مع اكل اس(.)1

ناكلبعض قال ان االساس اكلقا ن ي كلهذا اكلمبدأ يعتمد على طبيعة أ شاء اكلمرفق اكلعام
فسه ,تما ان مبدأ اكلمساناة في اال تفاع من اكلخدمات اكلمرفقية تجسيد كلمبدأ اكلمساناة

اكلذي اقره اكلدستنر(.)2

أن مبدأ اكلمساناة باالضافة اكلى تن ه مبدأ دستنري أقرته جميع اكلدساتير نم ها اكلدستنر

اكلعراقي كلعام  ,2005فان هذا اكلمبدأ مع اه يشمل تافة اكلمجاالت بما فيها اكلمرافق اكلعامة
حيث ان اكلمساناة في اال تفاع بخدمات اكلمرافق اكلعامة يؤدي اكلى تحقيق مبدأ اكلحياد في
اكلنظيفة اكلعامة باالضافة اكلى تحقيق سبة اتبر في اكلحصنل على اكلخدمات من قبل

اكلمناط ين دنن خنف من تدخل اكلمحسنبية ناكلناسطة ناكلرشنة اناال تفاع من هذه
اكلخدمات على اساس طائفي انا تماء سياسي مما يخلق فجنة تبيرة بين اكلمناط ين نهذا
ال يمتن تصنره في اكلمرافق اكلعامة ,تما ان تحقيق هذا اكلمبدأ كله تأثيره اكلناضح في

اكلنظيفة اكلعامة من خالل مساناة اكلمتقدمين اكلذين يتمتعنن ب فس اكلمؤهالت بفرص

اكلتقديم اكلى اكلنظيفة اكلعامة ,نهذا يشمل – اي اكلمساناة في االمت اع باكلمرافق اكلعامة –

تساني االفراد باكلحقنق ناكلناجبات بصنرة نتيفية متسانية ال تمييز فيها(.)3
الفرع الثاني

قابمية المرافق العامة لمتغيير والتطوير وضمان التشغيل الصحيح
في هذا اكلفرع س ت انل باكلتنضيح مبدأي قابلية اكلمرافق اكلعامة كللتغيير ناكلتطنير نمبدأ

ضمان اكلتشغيل اكلصحيح كللمرفق.

()1دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 434ب ثؼذ٘ب .
()2د.داٚد ػجذ اٌشصاق ثبص ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,صٌٍّ .131ض٠ذ ٕ٠ظش د.دّذٞ
اٌمج١الد ,لبٔ ْٛاالداسح اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 57ب ثؼذ٘ب.
(ٔ)3ظذ اٌّبدح ( ِٓ )14اٌذعزٛس اٌؼشالٌ ٟؼبَ  2115إٌبفز ػٍِ ٝجذأ اٌّغبٚاح د١ش اوذ (
اٌؼشالِ ْٛ١زغب ْٚٚأِبَ اٌمبٔ ْٛد ْٚرّ١١ض ثغجت اٌجٕظ أ ٚاٌؼشق ا ٚاٌم١ِٛخ أ ٚاألطً أ ٚاٌٍ ْٛأٚ
اٌذ ٓ٠أ ٚاٌّز٘ت أ ٚاٌّؼزمذ أ ٚاٌشأ ٞأ ٚاٌٛػغ االلزظبد ٞأ ٚاالجزّبػ.)ٟ
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اوالً :مبدأ قابلية ظام اكلمرافق اكلعامة كللتغيير ناكلتطنير ,يقنم هذا اكلمبدأ على م ح االدارة
سلطة تغيير قناعد اكلمرافق اكلعامة نتطنيرها بما ي سجم مع اكلتطنرات اكلحادثة في طبيعة

اكلخدمات اكلمراد اشباعها ننسائل تقديمها ,األمر اكلذي يقتضي تطنير طرائق ادارة

اكلمرافق اكلعامة االقتصادية اكلتي تتنكلى مهمة تقديم هذه اكلخدمات (.)1

ناكلبعض قال ان كلالدارة أن تتدخل في أي نقت كلتعديل أنتغيير اكلقناعد اكلتي تحتم

اكلمرفق حتى تتفق نتحقيق اكلمصلحة اكلعامة على أفضل نجه ,ألن االدارة تبغي من ذكلك

تشغيلها باتبر تفاءة ممت ة في ظل اكلظرنف اكلقائمة ,نهذا اكلحق ثابت كلالدارة دنن
حاجة كلل ص عليه صراحة اذا تان اكلمرفق يدار بطريق االمتياز رغم ان االدارة تتنن

فيه كللملتزم(.)2

ناكلهدف من هذا اكلمبدأ تمتين اكلمرفق اكلعام من تحقيق اكلم فعة اكلتي ا شيء من اجلها

على أفضل نجه ,نمناجهة اكلظرنف اكلمتغيرة اكلتي تحيط ب شاطه ,فاذا تغيرت اكلظرنف

ابتداء على اساسها,
اكلسياسية ناالقتصادية ناالجتماعية اكلتي شأ اكلمرفق في ظلها ن ظم
ً
أنظهر كلالدارة من خالل ممارسة اكلمرفق كل شاطه ا ه يستحسن تغير طريقه تشغيل
اكلمرفق كلزيادة تفاءته ,فان كلالدارة سلطة تقديرية ,كلتنن اكلزام االدارة بت ظيم اكلمرفق بصفة

ابدية نا عدمت قدرتها على اكلتغيير ناكلتطنير كلمناجهة اكلظرنف ناكلحاالت اكلمتجددة
ناكلمتغيرة يترتب على ذكلك جمند شاط اكلمرفق نعجزِه عن تحقيق اكلمصلحة اكلعامة اكلتي

ا شئ من اجلها( .)3نبمنجب هذا اكلحق يتنن كللسلطة اكلعامة تعديل اكلقناعد اكلمتعلقة
بسير اكلمرفق في أي نقت نفقاً كلمقتضيات اكلمصلحة اكلعامة(.)4

ان مبدأ قابلية اكلمرفق اكلعام كللتغيير ناكلتطنير ال يقتصر على اكلقناعد اكلم ظمة كللمرفق,

بل يمتد ايضاً ألسلنب ادارته فيجنز تغير اسلنب االدارة من االدارة اكلمباشرة اكلى

اكلمؤسسة اكلعامة ,أنمن اكلمؤسسة اكلعامة اكلى اكلشرتة اكلمختلطة ,نكللمرفق ايضاً أن
()1د.دغٓ ِذّذ ػٍ ٟدغٓ اٌجٕبِْ ,ظذس اٌغبثك ,ص .19
()2دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛاٌمبٔ ْٛاالداسِ ,ٞظذس عبثك ,ص .434-433
()3دِ.ذّذ فإاد ػجذاٌجبعؾ ,اٌمبٔ ْٛاالداس ,ٞداس اٌٙذٌٍّ ٜطجٛػبد ,االعىٕذس٠خ ,د ْٚعٕخ ؽجغ,
صِٚ 223ب ثؼذ٘ب .
()4دّضح ػبد ٟاٌذّبدحِ ,ظذس اٌغبثك ,ص.65
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يفرض رسنماً كلقاء اكلخدمات اكلتي يقدمها أنان يخفض من هذه اكلرسنم اذا رأى في ذكلك
اكلمصلحة نكليس ألحد االحتجاج على هذا اكلتغيير(.)1

ان مدكلنل هذا اكلمبدأ ان االدارة كلها حق تغيير قناعد اكلمرفق اكلعام من اجل تطنيره حتى

كلنتان في هذا اكلتغيير ضرر كلمصلحة االفراد طاكلما ان االدارة قدرت بسلطتها اكلتقديرية
ان تغيير قناعد اكلمرفق اكلعام يصب في اكلمصلحة اكلعامة ,نهذا األمر يتطلب مسايرة

اكلتشريع اكلقا ن ي تطنر اكلحاجات نذكلك ألن اكلتقدم اال سا ي نتطنر حاجاته في تقدم
نتطنر مستمر اما اكلتطنر اكلقا ن ي فيتنن متأخر عن تطنر اكلحاجات االجتماعية

كلالفراد نهذا األمر يقتضي مسايرة اكلقا نن كللتقدم اال سا ي نكلنبعد مدة زم ية محددة.
ثانياً :مبدأ االكلتزام باكلتشغيل اكلصحيح كللمرافق اكلعامة.

ان مبدأ االكلتزام باكلتشغيل اكلصحيح كللمرافق اكلعامة هنأنسع مضمن اً من مجرد اقامة
اكلمرافق اكلعامة أنعدم حرمان االفراد من اكلتمتع بخدماتها ,ناكلتشغيل اكلصحيح ال يع ي
اكلمنافقة كللقناعد اكلقا ن ية فحسب ,نا ما يع ي تذكلك اكلتجانب مع تق يات االدارة اكلحديثة

اكلمتطنرةاكلذي من شأ ه ان يناتب رنح اكلعصر في تحقيق اكلصاكلح اكلعام(.)2

يعتبر هذا اكلمبدأ من اكلمبادئ اكلتي تحتم اكلمرافق اكلعامة على اختالف ا ناعها نا ه يجب

على االدارة ان تشغل اكلمرافق اكلعامة تشغيالً صحيحاً ,فيجب عليها أن تقيم اكلمرافق
االجبارية ,ناال تحرم االفراد دنن مقتضى من االستفادةمن خدمات اكلمرافق اكلقائمة ,فاذا

رفضت االدارة اقامة مرفق عام يجب عليها بحتم اكلقا نن ا شاؤه ,أنا ها رفضت قبنل

األفراد تم تفعين أنمستعملين كلمرافقها ,جاز كلهم اكلطعن باالكلغاء في قرار اكلرفض,
نتذكلك باكلتعنيض عما قد يصيبهم من ضرر تيجة كلهذا اكلرفض(.)3

ان هذا اكلمبدأ يقتضي من اكلملتزم تشغيل اكلمرفق اكلعام با تظام ناطراد ,ألن اكلمرفق اكلعام

هدفه تقديم خدماته كلألفراد ,فاكلتنقف عن اكلتشغيل با تظام ناطراد يؤدي اكلى اضطراب

سير اكلمرافق اكلعام فال يستطيع تقديم اكلخدمات اكلتي يؤديها كلألفراد بطريقة م تظمة
()1سش١ذ ٌجؼً ,اٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٔ ٝشبؽ اٌّشافك اٌؼبِخِ ,ظذس عبثك ,ص.14
()2دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخِ ,ظذس عبثك ,ص.439
()3دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛاٌمبٔ ْٛاالداسِ ,ٞظذس عبثك ,ص.434
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نميسنرة ,نيالحظ ا ه على اكلرغم ان اكلتشريعات ال ت ص صراحة على هذا اكلمبدأ اال ان

اكلقضاء قد اقره في احتامه(.)1

المطمب الثاني

مدى انطباق المباديء التقميدية في ظل االدارة اإل لكترونية
ان تطبيق االدارة اإلكلتترن ية في مجال عمل االدارة نم ها اكلمرافق اكلعامة قد اثر على
اكلمبادئ اكلتي تحتم عمل هذه اكلمرافق بشتل تبير نعلى ذكلك سنف ت انل في هذا

اكلمطلب مدى تطبيق مبادي اكلمرافق اكلعامة اكلتقليدية في ظل االدارة اإلكلتترن ية في فرع

انل نتت انل في اكلثا ي اكلصعنبات ناالشتاالت اكلتي تناجه تطبيق اكلمرافق اكلعامة

اإلكلتترن ية.

الفرع االول

تطبيق مباديء المرافق العامة في ظل االدارة اإل لكترونية

اوالً اثر االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ سير اكلمرفق اكلعام با تظام ناطراد :ان مجال ارساء
مبدأ سير اكلمرافق اكلعامة با تظام ناطراد

يتحقق بصنرة انسع في ظل االدارة

اإلكلتترن ية ,اذ في هذا اكل ظام يستطيع اكلفرد اكلحصنل على اكلخدمة اكلمرفقية اناكلمعلنمة

اكلرسمية اكلتي يسعى اكليها في اي نقت كليالً ان ها اًر نعلى مدار اكلينم ,فيستطيع نكلنفي
م تصف اكلليل أن يدخل على شبتة اكلمعلنمات كليطلع على قا نن أنالئحة ت ظم أم اًر من

األمنر اكلتي تهمه بدالً من ا تظار مناعيد فتح متاتب االدارة نتناجد اكلمنظفين في اكلينم

اكلتاكلي (.)2

نيتجلى تأثير تطبيق ظام االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ دنام سير اكلمرافق اكلعامة في
تطنيره حناألفضل ,من حيث سهنكلة اداء اكلرسنم اكلالزمة كلال تفاع بخدمة اكلمرفق
ناستمرار اداء اكلمرفق كلخدماته آ اء اكلليل ناطراف اكل هار ,ناكلمرفق يعمل على مدار

اكلساعة نال يتنقف اال اذا حدث عطل ف ي كللتق ية اكلالزمة كلالستفادة من خدماته نهنيقلل

()1د .دغ ٓ١ػجذ اٌغّ١غ اثشا٘ ,ُ١أشبء اٌّشافك اٌؼبِخ ػٓ ؽش٠ك دك االِز١بصِٕ ,شأح اٌّؼبسف,
االعىٕذس٠خ ,2113 ,ص.215
()2د٘.شبَ ػجذإٌّؼُ ػىبشخِ ,ظذس عبثك ,ص.72
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من خطنرة االضراب نيحمل اكلمنظفين اكلمسؤنكلية اكلج ائية ناكلمد ية ناكلتأديبية ,تما نيقلل

من اكلتعرض كلنجند اكلمنظف اكلفعلي في اكلظرنف اكلعادية ناكلذي يتنكلى اكلنظيفة دنن
استيفاء شرنطها اكلقا ن ية حيث يمتن تشف أمره من خالل قناعد اكلبيا ات ناكلمعلنمات

اكلتي تزند بها االدارة اإلكلتترن ية(.)1

ان تطبيق ظام االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ دنام سير اكلمرفق اكلعام با تظام ناطراد كله
تأثيره باالضافة اكلى ما سبق ا ه سنف يج ب اكلمناطن معا اة مراجعة اكلدنائر ناحتمال
عدم امتا ه ا جاز معاملته بحجة ا تهاء اكلدنام اكلرسمي فيستطيع اكلمناطن اكلدخنل اكلى

شبتة اكلمعلنمات اكلخاصة من اجل ا جاز معاملته ,تما ا ه سيساعد اكلمناطن على عدم

اكلنقنف في طنابير طنيلة من اجل اكلحصنل على معلنمة انا جاز معاملة ما.

تذكلك ظام االدارة اإلكلتترن ية يؤدي اكلى اكلتطبيق اكلمحتم كلهذا اكلمبدأ من خالل تنفير

اكلبنابات اإلكلتترن ية اكلتي تقدم خدماتها على شبتة اال تر ت على مدار ال 24ساعة
نينمياً دنن اجازات أنعطالت ندنن ارتباط بساعات دنام اكلعمل( .)2تما يمتن كللمناطن

اكلحصنل على اكلمعلنمات اكلمطلنبة عن طريق خدمة اكلتليفنن اكلمبرمج اكلذي يعمل تلقائياً
كللرد على استفسارات اكلعمالء في اي نقت(.)3

ان تطبيق هذا اكل ظام على مبدأ سير اكلمرفق اكلعام با تظام ناطراد سيؤدي اكلى اكلخالص

من اكلبيرنقراطية ناكلقضاء على اكلرنتين ناكلتعقيد االداري ناالختصار في نقت ا جاز

اكلمعامالت ناكلتقليل من عدد اكلدنائر اكلتي تساهم في ا جاز طلبات نمصاكلح اكلجمهنر(.)4
ناالهم اكلحفاظ على سرية اكلمعلنمات ناكلتقليل مخاطر فقدا ها ال سيما ن حن عا ي في

دنائر ا من تفاقم هذه اكلمشتلة.

()1دّبد ِخزبسِ ,ظذس عبثك ,ص . 73-72وزٌه ٕ٠ظش دّضح ػبد ٟاٌذّبدحِ ,ظذس عبثك,
ص.61-61
()2د.داٚد ػجذاٌشصاق اٌجبص ,اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,ص.127
()3دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخ ِ,ظذس عبثك ,ص.434
(ٌٍّ)4ض٠ذ ٕ٠ظش د.دّذ ٞاٌمج١الد ,لبٔ ْٛاالداسح اٌؼبِخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,ص.57-59
وزٌه فبػً فبئك ػٍِ ,ٟظذس عبثك ,ص.135
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ثانياً  :أثر االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ اكلمساناة أمام اكلمرافق اكلعامة :ان تطبيق ظام

االدارة اإلكلتترن ية سيحقق اكلمساناة اكلحقيقية كلألفراد ,نسيحنل دنن اكلتمييز بي هم في

االستفادة من خدمات اكلمرفق اكلعام ,فجهاز اكلحاسنب نشبتة اكلمعلنمات ال تفرق بين

شخص نآخر ,فتل مناطن يملك شرنط االستفادة من خدمات اكلمرفق اكلعام إكلتترن ياً,
سيعامل على قدم اكلمساناة مع غيره من االفراد ندنن أد ى تمييز بين اكلمناط ين ,سناء

كلألسباب اكلشخصية أناكلدي ية أناكلسياسية أنكلعدم اكلنالء كللحتنمات(.)1

تذكلك ان االشخاص اكلذين يتعاملنن مع االدارة اإلكلتترن ية ,تتحقق كلهم االفادة اكلقصنى
من خدمات هذه االدارة ,فه اك اسلنب منحد مع تل من يرغب في اكلحصنل على

خدمات هذه االدارة ,نهذه اكلشفافية بعي ها ,فاكلشخص اكلذي يرغب في ا جاز طلبه

أنمصلحته ,يترتب عليه اتباع اجراءات محددة م صنص عليها في ظام االدارة

اإلكلتترن ية ,نال يمتن ألي متعامل آخر أختصار هذه االجراءات ,نهنما يترس مبدأ
اكلمساناة أمام اكلخدمات اكلعامة كللجميع ندنن استث اء(.)2

تما ان استخدام هذا اكل ظام يساعد على اكلتخلص نكلنتدريجياً على اكلنساطة ناكلمحسنبية

ناكلمحاباة في تقديم اكلخدمات ناكلتي تا ت تميز بين االفراد كلمدى عالقتهم باكلقيادات

االدارية ,تما أ ه يقضي على حاالت اكلرشنة اكلم تشرة بين اكلمنظفين(.)3

ناكلبعض قال ان اثر االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ اكلمساناة في اال تفاع من اكلخدمات
اكلمقدمة من اكلمرفق حتى ال تتنن ظرية ي بغي مساعدة أنكلئك اكلذين ال يستطيعنن

استخدام اكلتنمبينتر أناكلدخنل اكلى شبتة اكلمعلنمات ,حتى يتمت نا من االستفادة من
اكلخدمات اكلمرفقية اكلتي تقدمها االدارة اإلكلتترن ية نال يحرمنا م ها بسبب ظرنفهم

االجتماعية أناالقتصادية(.)4

يرى اكلباحث ان ظام االدارة اإلكلتترن ية في حاكلة تطبيقه على اكل حناكلسابق فيما يتعلق

بمساناة اكلم تفعين من خدمات اكلمرفق نسناء اتا نا ممن يستطيعنن أنيقدرنن على ذكلك

()1دّضح ػبد ٟدّبدحِ ,ظذس عبثك ,ص.64-63
()2د.ػجذاٌغالَ اٌغ٠ٛفبْ ,اداسح ِشفك األِِٓ ,ظذس عبثك ,ص.217
()3د.ػظبَ ػجذاٌفزبح ِطش ,اٌذىِٛخاإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,ص.74
()4دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخِ ,ظذس عبثك ,ص.435-434
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فأ ه سنف ينفر قد اًر من اكلمساناة كلن تحققه اكلمرافق اكلعامة اكلتقليدية بسبب ان اكلمنظف
اكلمؤتمت اليحابي احد على حساب آخر نهذا سيحقق اكلمساناة في ادق صنرها.

ثالثاً  :أثر االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ قابلية اكلمرفق اكلعام كللتغير ناكلتطنير:ان اال تقال
من ظام االدارة اكلتقليدية اكلى االدارة اإلكلتترن ية يعد استجابة كللمصلحة اكلعامة اكلتي

تقتضي تطنير اكلمرافق اكلعامة ندعمها باالجهزة اإلكلتترن ية اكلالزمة نتأهيل اكلمنظفين,

نهذا تما قل ا هنناجب االدارة ندنن حاجة كلل ص عليه.

فاالدارة اإلكلتترن ية هي اكلتطبيق اكلعملي كلمبدأ مناتبة االدارة كللتطنرات ناكلمرافق اكلعامة

كللمستجدات ناكلتغيرات ,فاستخدام اكلحاسب اآلكلي في تقديم خدمات إكلتترن ية كلألفراد
استجابة كلطلبات اكلمرفق اكلعام في اكلتحديث ناكلسرعة في اال جاز ,هن نع من تحسين

االداء ناستبدال اكلنسائل اكلقديمة بنسائل حديثة ,بما يالئم اكلمستجدات في عصر

تسارعت فيه األحداث نتطنرت فيه كلألجهزة(.)1

نيجب االشارة اكلى ان حقنق اكلمستفيدين من اكلمرافق اكلعامة أناكلم تفعين بها يجب ان ال

تضار انت قص بسبب اكلتحنل اكلى اكل ظام اإلكلتترن ي ,نهذا االحتمال نارد نبشتل تبير
في اكلدنل اكلعربية حيث ت خفض درجة اكلنعي بهذا اكل ظام نيقل عدد اكلمستخدمين كلهذا
اكلحاسنب ناكلمترددين على شبتة اكلمعلنمات ,نهذا ما يلقي على عاتق اكلسلطات اكلمع ية

اكلتزاماً بمناجهة نحل هذه اكلمشتلة ألقامة اكلمساناة بين اكل اس في اال تفاع بخدمات

اكلمرافق اكلعامة إكلتترن ياً( .)2ان من حق اكلجهة اكلقائمة على ادارة اكلمرفق اكلعام أن تدخل
على ت ظيمه نأسلنب تشغيله نعالقته مع اكلم تفعين تل ما من شأ ه االسهام في رفع

قدرة اكلمرفق نتحسين خدماته ,نكليس كلألفراد اكلمتعاملين مع هذا اكلمرفق أنكللمناط ين
اكلعاملين فيه أي حق متتسب في بقاء اسلنب ادارته نت ظيمه على ما هنعليه دنن

تغيير تما تان ع د بدء اال تفاع بخدماته ,ألن من اكلمصلحة اكلعامة أن يتابع اكلمرفق
اكلعام تطنرات اكلحياة نمتطلباتها(.)3

()1دّبد ِخزبسِ ,ظذس عبثك ,ص.76
()2دِ.بجذ ساغت اٌذٍ ,ٛػٍُ االداسح اٌؼبِخِ ,ظذس عبثك ,ص.737
(ٔ)3مالً ػٓ د.دّذ ٞاٌمج١الد  ٚلبٔ ْٛاالداسح اٌؼبِخِ ,ظذس عبثك ,ص.64
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ان تطنر اكلنسائل اإلكلتترن ية اكلحديثة نا تشارها في ميادين اكلحياة تافة تنجب على

اكلحتنمات ناالدارات ناالفراد ضرنرة مناتبة هذه اكلتطنرات كلالستفادة م ها كلتحسين
نعية اكلخدمات ناال تاج ,نكليس مقبنالً في زمن اكلعلم ناكلذي يرغب ان يتنن كله متا ة

مرمنقة بين اكلمجتمعات ان يتخلف ع هم في رتب اكلثنرة ناكلمعرفة اإلكلتترن ية ,نهذا

يتطابق فعالً مع تنجهات االدارة في ضرنرة مناتبة اكلتطنرات اكلحاصلة في نسائل ادارة

اكلمرافق اكلعامة نم ها االدارة اإلكلتترن ية ,نهذا حسب رأي ا اكلمتناضع يجعل اكلقا نن
االداري هناكلقا نن اكلنحيد اكلذي كله اكلقدرة اكلسريعة في االستجابة كللتطنرات اكلحاصلة في

عصر اكلمعلنمات نتطنيعها من اجل تحسين نع اكلخدمة اكلمقدمة ناكلعمل على تطنير

اكلمرفق اكلعام في سبيل تقديم افضل اكلخدمات كللمناط ين من خالل استخدام احدث
اكلنسائل اكلعلمية ناالبتتارات اكلعلمية ناكلتت نكلنجية.

رابعاً اثر االدارة اإلكلتترن ية على مبدأ االكلتزام باكلتشغيل اكلصحيح كللمرافق اكلعامة :أن

تشغيل اكلمرافق اكلعامة من قبل االدارة ي بغي ان يتنن صحيحاً كليس فقط من اكل احية

اكلقا ن ية بتنافقه مع قناعد اكلقا نن اكلقائمة ,نا ما تذكلك من اكل احية اكلتق ية بتنافقه مع

قناعد اكلتت نكلنجيا اكلمتاحة نمناتبته كلتطبيقات اكلعاكلم اكلحديث حيث ا ه كليس من اكلمعقنل

أن تقف اكلسلطة اكلعامة في اكلدنكلة منقفاً سلبيا تمنقف اكلغافل أناكلمتفرج أمام ظام االدارة

اإلكلتترن ية اكلذي بدأ يغزنمختلف اكلمرافق اكلعامة في اكلعاكلم اكلمتقدم كليحقق كلل اس مزيداً
من اكلخدمات اكلمرفقية اكلمحس ة بطريقة أيسر نأدق( ,)1نيضمن كلالدارة فسها مزيداً من

اكلتفاءة في اال جاز ناالقتصاد في اكل فقات.

اكلباحث يرى ان استخدام االدارة اإلكلتترن ية نتطبيقها على اكلمبادي اكلتي تحتم اكلمرافق
اكلعامة جميعها تساهم في تحسين اداء نتشغيل اكلمرافق اكلعامة نباكلتاكلي يساهم نبشتل
تبير في جندة اكلخدمة اكلمقدمة ناكلم تج اكلمقدم من قبل هذه اكلمرافق مما يساهم بشتل

()1د.عؼذ ػجبط دّضح اٌخفبج ,ٟاٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاالثؼبد إٌظش٠خ ٚاٌ١بد اٌزطج١ك ,دساعخ
رطج١م١خ دٛي اعزخذاَ اٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ فِ ٟؼًّ عّٕذ وشوٛنِ ,جٍخ وٍ١خ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ
االلزظبد٠خ اٌجبِؼخ ,اٌؼذد  ,2111 ,23ص.59
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تبير في اكلقضاء على جميع اكلمشاتل اكل اجمة في تلتنء اكلمرفق اكلعام في تقديم خدماته

انا ها سيئة بشتل ال يلبي طمنح اكلمناطن.

الفرع الثاني

الصعوبات واالشكاالت التي تواجه المرافق العامة اإل لكترونية
استتماالً كلما تم ت انكله في بحث ا من محانر تخص االدارة اإلكلتترن ية نسبل االستعا ة
بها في سبيل االرتقاء بناقع اكلمرافق اكلعامة من اجل تحسين نعية اكلخدمات اكلمقدمة
كلألفراد نجندة االداء اكلحتنمي كلهذه اكلمرافق بما يساهم في اشباع حاجات االفراد.

أن تطبيق االدارة اإلكلتترن ية نتعزيز جاحاتها مرهنن بنجنب اكلتغلب على بعض

اكلصعنبات ناالشتاالت اكلتي من شأ ها ان تعرقل عملية اكلتحنل حناكلحتنمة اإلكلتترن ية
نيمتن اكلقنل ان نجند األمية اكلمعلنماتية من اهم صعنبات ناشتاكليات االدارة

اإلكلتترن ية نمن اجل اكلتغلب على هذه اكلمشتلة يقتضي ان تتنن مناقع اكلخدمات

اكلمرفقية نناجهاتها على شبتة اكلمعلنمات بسيطة ناضحة مزندة برسنم جرافيتية ,ألن

اكلسهنكلة تعتبر ع ص اًر اساسياً ألمتا ية اكلتعامل باكل سبة كلعامة اكل اس ,بل نمختلف

اكلفئات نيفضل ان تتنن باتثر من كلغة.

ان جاح االدارة اإلكلتترن ية مرهنن بمدى استفادة اكلمناط ين م ها نكلعل من ابرز عنائق
هذه االستفادة تفانت اكل اس في اكلمعارف اإلكلتترن ية اذ يختلف حتى افراد االسرة اكلناحدة

في مدى مقدرتهم على استخدام اكلتنمبينتر ناكلدخنل اكلى شبتة اكلمعلنمات ناكلتجنل بين

خينطها نمناقعها(.)1

نجدير باكلذتر أن تت نكلنجيا مناقع اكلناجهة اكلصنتية تسمح بدخنل أنكلئك اكلذين ال

يستخدمنن اكلتنمبينتر اكلى اال تر ت ناالستفادة من ظام االدارة اإلكلتترن ية ,فيستطيع

أي فرد اكلدخنل اكلى اال تر ت من خالل اكلهاتف ,باستخدام خدمات اكلشبتة اكلتي تعمل

بناسطة اكلصنت(.)2

()1د.ػجذاٌفزبح ث ِٟٛ١دجبص ,ٞاٌزٛل١غ اإلٌىزش ٟٔٚف ٟإٌظُ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّمبسٔخ ,داس اٌفىش اٌجبِؼ,ٟ
االعىٕذس٠خ ,ثذ ْٚربس٠خ ٔشش ,ص.247
()2د.ػجذاٌفزبح ث ِٟٛ١دجبص ,ٞاٌذىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,ص.246
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ان هذا األمر يمتن ان يتم اكلتغلب عليه من خالل ايجاد نعي كلدى اكلمناط ين كلمعرفة

ماهية االدارة اإلكلتترن ية ,نان يتنن كلديه معلنمات نكلنكلحد اد ى تمت ه من اكلتعامل مع
اكلنسائط ناالجهزة اإلكلتترن ية ,تذكلك كليس ما يم ع من فتح دنرات تعليمية كللتنادر
اكلعاملة في اكلدنائر ناكلمؤسسات حتى يستطيعنا أن يطنرنا ا فسهم في عمل اكلمؤسسة

اكلتي ي تمي اكليها ,تذكلك كليس من ضير في االستعا ة باكلدنائر اكلتي تضم تنادر

متخصصة باكلعمل اإلكلتترن ي في تقديم اكلمشنرة نعمل اكلبرامج اكلالزمة من اجل تأهيل
تنادر اكلمؤسسات االدارية اكلخرى ,على ان يتم اكلتدريب في هذه اكلدنرات من قبل
متخصصين ف يين في مجال تت نكلنجيا اكلمعلنمات.

تذكلك من اكلصعنبات اكلتي تناجه اكلمرافق اكلعامة اإلكلتترن ية هي عدم نجند ب ية تحتية

كلألعمال اإلكلتترن ية ,حيث ان عملية اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية يقتضي ت مية
نتطنير اكلب ية اكلتحتية كلألعمال اإلكلتترن ية ,ناكلتي هي قاعدة تمتي ية كلقدرات مشترتة

ضرنرية كلنجند عمل ظم اكلمعلنمات ,نتتتنن اكلب ية اكلتحتية اكلتق ية ناكلمعلنماتية من

منارد ظم نادرات تت نكلنجيا اكلمعلنمات (عتاد اكلحاسنب ,اكلبرامج ,اكلشبتات ) نمنارد

اكلبيا ات (مستندعات اكلبيا ات ,قناعد اكلبيا ات ,ظم ادارة قناعد اكلبيا ات ) ,باالضافة
اكلى رأسي اكلمال اال سا ي ناكلفتري (ص اع اكلمعرفة) نرأس اكلمال االجتماعي اكلى

متن ات اكلب ية اكلتحتية كلألعمال اإلكلتترن ية(.)1

تذكلك من اكلصعنبات ناالشتاالت اكلتي تناجه اكلتنجه حناالدارة اإلكلتترن ية غياب

االطار اكلتشريعي ناكلقا ن ي شبه اكلتامل انعدم استيعاب اكلتشريعات اكلسارية كللتطنر
اكلحاصل في االدارة اإلكلتترن ية باالضافة اكلى عدم نجند اكلمعرفة اإلكلتترن ية كلدى عديد
اكلقضاة نرجال اكلقا نن ,تنن االجراءات اكلحتنمية اكلتقليدية ال ت سجم مع اجراءات

اكلحتنمة في اكلتنجه حناالدارة اإلكلتترن ية ,خاصة نان بعض اكل ظم اكلقا ن ية اكلتقليدية

تقف عائقاً أمام مننتطنر هذه اكلحتنمة(.)2

()1دِ.ظطفٛ٠ ٝعف وبف ,ٟاالداسح اإلٌىزش١ٔٚخِ ,ظذس عبثك ,صِٚ 113ب ثؼذ٘ب.
()2د.ػجبط صث ْٛاٌؼجٛدِ ,ٞظذس عبثك ,صٕ٠ .7ظش وزٌه د.خبٌذ ِّذٚح اثشاِ٘ ,ُ١ظذس عبثك,
ص.156
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باالضافة اكلى تل ما تم ذتره رى ان اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية يحتاج رؤنس

امنال تبيرة في سبيل اكلتحنل ب جاح اكلى االدارة اإلكلتترن ية ,نتذكلك البد من نجند ادارة
متفهمة قنية نحازمة قادرة على ادارة األمنر نتسييرها في سبيل اكلتنجه حنهذه االدارة.

تذكلك رى ان منضنعات اكلقا نن االداري نما تتسم به هذه اكلمنضنعات من امنر

مستجدة نمستحدثة اكلتي هي من صميم ميزات اكلقا نن االداري تن ه في تطنر مستمر

نعلى رجال االدارة ان يتنن كلديهم اكلقدرة على مناتبة هذه اكلتطنرات نمن اهمها اكلتحنل
حناالدارة اإلكلتترن ية من اجل االرتقاء باكلخدمات نمستنياتها نجندتها نباكلتاكلي هذا

األمر يحتاج اكلى ضرنرة ان تتنن اكلجهات االدارية كلها االكلمام ناكلقدرة اكلتافية على
مناتبة اكلتطنرات ناكلمستجدات اكلتي تحصل في دنل اكلعاكلم في هذا اكلمجال ناالستفادة
من تجارب اكلدنل األخرى في ب اء ظام اداري قني قادر على تحقيق مستلزمات هذه

االدارة من حيث نجند قيادة ادارية تفنءة نقدرة هذه اكلقيادة على تنفير األمن

اكلمعلنماتي ناكلحفاظ على خصنصية اكلمتعاملين مع االدارة نايجاد طرق اكلتناصل اكلقائم
على اكلثقة اكلمتبادكلة بين االدارة ناكلمستفيد من اكلمرافق اكلعامة باستبعاد اكلناسطة
ناكلمحسنبية ناكلم سنبية في اكلحصنل على اكلخدمات ناكلتي تساهم بشتل تبير في تفشي
ظاهرة اكلفساد االداري ناكلرشنة بين منظفي اكلهيئات اكلحتنمية ,نال بد من بيان تفصيلي

كللفرد في ضمان حقه من خالل اكلتشريعات اكلقا ن ية اكلتي يقرها اكلمشرع بهذا اكلمجال ,اي

ان يتنن ه اك اصالح اداري حقيقي كلجميع االدارات ناعداد علمي مسبق كلعملية

اكلتحنل اكلى ظام اكلحتنمة اإلكلتترن ية.
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الخاتمة

بعد ان ا تهي ا من منضنع اكلبحث البد كل ا ان ختم منضنع هذا اكلبحث بجملة من

االست تاجات ناكلتنصيات:

أوالً االستنتاجات :

 -1االدارة اإلكلتترن ية هي نسيلة تلجأ اكليها اكلحتنمة من أجل تطنير عمل االدارة
باكلتخلي عن االدارة اكلتقليدية نذكلك باستخدام اكلتق يات اإلكلتترن ية اكلحديثة كلضمان حسن

سير اكلمرفق اكلعام نتقديم افضل اكلخدمات كللمناط ين بطريقة إكلتترن ية عبر اكلنسيط
اإلكلتترن ي.

 -2ان االدارة اإلكلتترن ية كلها اهميتها على جميع االصعدة م ها اكلقطاع اكلعام ناكلقطاع
اكلخاص نعلى مستنى اكلخدمة اكلمقدمة كللمناط ين.

 -3تساهم االدارة اإلكلتترن ية في اكلقضاء على اكلبيرنقراطية االدارية ناكلحد من ت امي
ظاهرة اكلفساد اكلماكلي ناكلرشنة ,نتحنل دنن االحتتاك بين طاكلب اكلخدمة ناالدارة.

-4اكلى جا ب اكلمزايا اكلمتعددة كلالدارة اإلكلتترن ية فأن ه اك أثر سلبي خطير يتمثل في
اكلبطاكلة تيجة االستغ اء عن اعداد تبيرة من اكلعمال بسبب عدم اكلحاجة اكليهم ع د

اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية.

 -5ضعف اكلمنارد اكلبشرية اكلمتمثلة بقلة اكلخبرات اكلتت نكلنجية ,نقلة اكلمنارد اكلماكلية
ناكلمعنقات االدارية تلها تعتبر صعنبات تناجه تطبيق االدارة اإلكلتترن ية.

 -6ان تطبيق االدارة اإلكلتترن ية سيؤدي حتماً اكلى اكلتطبيق اكلمحتم كللمبادي اكلتي تحتم
سير اكلمرافق اكلعامة سناء اكلمتعلقة بضمان سيره با تظام ناطراد أم اكلمتعلقة باكلمساناة بين

اكلمناط ين باال تفاع من اكلخدمات اكلمقدمة من اكلمرفق نضمان تشغيله بشتل جيد
نضمان قابلية اكلمرفق اكلعام كللتطنير ناكلتعديل.

 -7يجب ضمان عدم تأثير اكلمناط ين بأية آثار قد تترتب تيجة اكلتحنل اكلى االدارة
اإلكلتترن ية كللمرفق اكلعام تن ه مطمئن اكلى استمرار نصنل اكلخدمة اكليه نعدم ا قطاعها
ع ه الي سبب.
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 -8ضعف االطار اكلتشريعي كللتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية من اهم معنقات هذا

اكلتحنل في اكلعراق على اكلرغم من نجند بعض اكلقنا ين اكلتي تؤتد تنجه اكلحتنمة
حناالدارة اإلكلتترن ية.

التوصيات :

 -1دعنة اكلمشرع اكلى االسراع باصدار اكلقنا ين اكلمتعلقة باكلحتنمة اإلكلتترن ية ,حيث
يعتبر اكل ص اكلقا ن ي اكلس د اكلشرعي ألعمال االدارة ضمن اكلحتنمة اإلكلتترن ية.

 -2نجنب تنفير اكلمي از ية اكلماكلية ضمن اكلمناز ة اكلعامة كللدنكلة من اجل اكلتحنل اكلى

اكلحتنمة اإلكلتترن ية الن هذا اكلتحنل يحتاج اكلى االمنال كلشراء االجهزة ناعداد االرضية

اكلالزمة كلها.

 -3نجنب اكلقضاء على اكلمعنقات االدارية اكلتي تعيق اكلتحنل اكلى االدارة اإلكلتترن ية
بايجاد قيادات ادارية مدرتة ألهمية هذا اكلتحنل ناثره في تطنر اكلبلد مع اكلحزم في

اكلتعامل مع بعض اكلقيادات اكلتي ال تريد اكلتحنل حناكلحتنمة اإلكلتترن ية ,تذكلك نجنب

اكلقضاء على اكلرنتين االداري نمحاربة االمية اإلكلتترن ية باكلتدريج كلتحقيق اكل جاح في
هذا اكلتحنل0

 -4نجنب ايجاد تادر ف ي متخصص في ميدان اال تر ت ناستخدام اكلحاسبات
كلالستفادة م ه في ادارة اكلمؤسسات انا ها تعمل على فتح دنرات من اجل تطنير خبرات

اكلعاملين في اكلمؤسسات االدارية.
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 : 1مجلة اكلنقائع اكلعراقية ,اكلعدد  4274في .2013/4/15
 : 2مجلة اكلنقائع اكلعراقية ,اكلعدد 4256في .2012/11/5

 : 3مجلة اكلنقائع اكلعراقية ,اكلعدد  4326في .2014/6/23
 : 4مجلة اكلنقائع اكلعراقية ,اكلعدد  4292في .2013/9/30
 : 5مجلة اكلنقائع اكلعراقية ,اكلعدد  4396في .2016/2/1
الدساتير والقوانين

 : 1اكلدستنر اكلعراقي اكلدائم كلس ة .2005
المصادر االجنبية

1 – Dale, jorgenson. Information Technology & the U.S.Economy Review.
Vol.91. NO.2, march, 2001.
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