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 اإلهداء
 

 أهدي عملي المتواضع هذا
 

 "صغيرا  كما ربياني ارحمهما ربي قل و: "  الكريمة االية فيهم نزلت من ىلإ
إلى من كان دعاؤها ورضاها  ، وعطفهانبع حنانها  التي حملتني وهًنا على وهن وسقتني من

 .الية حفظها اهللأمي الغ،  عني سر نجاحي 
إلى من أحمل لقبه بكل  غرس القيم واألخالق في قلبي ،و الذي تعب من أجل تربيتي إلى 
 .أبي أطال اهلل في عمره واعتزاز فخر

 .إلى من علموني علم الحياة وتذوقت معهم أجمل اللحظات أخوتي 
 .ربوز صديقي و أخي جمال دأخص بالذكر إلى رفقاء دربي في الحياة وجميع زمالئي و 

إلى كل من علمني حرفا فصرت له عبًدا ، أساتذتي الكرام من الطور االبتدائي إلى ما بعد 
 .رجخالت

 .إلى كل من ساهم من قريٌب أو بعيٌد في هذا العمل أهديه ثمرة جهدي
 .إلى كل من لم تحمل أسمائهم مذكرتي ولم تنساهم ذاكرتي
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 وعرفان الشكر
 

 "كرتم ألزيدنكملئن ش"عمال بقوله تعالى 
 

تعالى الذي أنار لي درب العلم  هأحمد، نعمه على  و أخراً أوالً  القدير العلياهلل  أشكر       
و المعرفة و أعانني على أداء هذا الواجب ووفقني إلى إنجاز هذا العمل المتواضع و اقتداء 

 سلمنبينا محمد صلى اهلل عليه و  بسنة 
 "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

على  بحري أم الخيريسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان ، عرفانا بالجميل إلى استاذة الفاضلة 
ها ها ، توجيهتقييم والمعينة والناصحة المعلمة نعم وجدتهاقبولها اإلشراف على هذا البحث ، 

، وال يسعني  مني جزيل الشكر والعرفان ا، فلها وحسن رعايته اا وجميل صبرههو تصحيح
 .أن أدعو اهلل اللهم جازها بما جزيت عبادك الصالحين إال 

 .كما اتوجه بجزيل الشكر و عظيم االمتنان إلى اللجنة الموقرة بقبولها مناقشة هذه المذكرة 
و أقدم شكر خاص الى سندي و أمي الثانية عمتي بن سعيد كريمة الذي ساعدتني في 

 .إنجاز هدا العمل 
و االمتنان إلى كل ساعدني ودعمني من بعيد أو قريب في  كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر

 .إنجاز هذا العمل المتواضع ، نسأل اهلل تعالى التوفيق و نجاح
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  :المقدمة
ثورة المعلومات و االتصاالت الرقمية و التكنولوجية التي شهدها علوم أن أصبح من الم         

العالم الحديث في العشرية األخيرة من أبرز التأثيرات و التحوالت على عدة مستويات و مختلف 
المجالت  ، و من بينها المجال اإلداري حيث ساهمت في إحداث  تغيرات جوهرية في عمل 

لنظر في المنظومة العمل اإلداري بشكل شامل ، مما أدى المنظمات نظم اإلدارية و إعادة اال
التي تعرف ية في األنماط اإلدارية الحديثة و على استخدام تقنيات التكنولوجية و المعلومات

معالجة وثائقها و عمليتها اإلدارية  فيمكنت الكثير من المؤسسات  حيثباإلدارة اإللكترونية 
و  خدماتهاتكز أساسا على البعد التكنولوجي و المعلوماتي في تقديم بطريقة إلكترونية و التي تر 

إنجاز المعامالت بكفاءة و فعالية واختصار اإلجراءات بغية تسهيل و تبسيط األعمال التي 
كانت معقدة في األساليب اإلدارية التقليدية و التي أضحت غير قادرة على تخطي عقبة 

رة ومن أخطرها ظاهرة الفساد اإلداري التي تعد ظاهرة المشاكل المتسلطنة على مستوى اإلدا
ن اختلفت مدى  عالمية وواسعة االنتشار تعاني منها معظم الدول النامية أو المتقدمة ، وا 

ألخرى ، و له انعكاسات سلبية على التنمية الشاملة و االستقرار السياسي و خطورتها من دولة 
داري وثقة المواطنين بالموظفين القائمين على االجتماعي ، كما أثر على شفافية عمل اإل

مؤسسات الدولة و نظرا لخطورة هذه الظاهرة سعت الدول في مكافحتها ، إذ يعتبر األداء 
اإلداري من األسلوب التقليدي إلى األسلوب اإللكتروني من الحلول الفعالة القادرة للقضاء على 

لشفافية و النزاهة في التسيير و التنظيم مختلف أشكال الفساد اإلداري ، و دورها في رفع ا
اإلداري و التضييق على االنحرافات  الحاصلة في الممارسات اإلدارية ، ويوفر الكثير من 
الفرص النجاح والوضوح و الدقة في تقديم الخدمات و إنجاز المعامالت و بالتالي  يحقق إدارة 

ن كان يتطلب  أكثر كفاءة و فعالية للمنظمات العمومية  و تقليل من أشكال الفساد اإلداري ، وا 
من اإلدارة توفرها على إمكانيات مادية إال أنها تحقق نتائج إيجابية من خالل رقابة حديثة تعتمد 
على التكنولوجيا تسمح بتقديم خدمة أكثر إتقانا و سرعة وبأقل تكلفة بما يحقق مواجهة أكثر 
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اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري ، مرهون بمدى فعالية للفساد اإلداري ، فإن نجاح اإلدارة  
خطوة أولى ثم معرفة األساليب و الطرق الفعالة لهذه اآللية كتوفر مقومات هذه اإلدارة الحديثة 

 .لمكافحة الفساد اإلداري 
 

، بحيث تتمثل اسباب الموضوعية وذاتية  لموضوع إلى أسبابا هذا سباب اختيارأيعود       
ي تقديم بحث علمي إلثراء المعرفة العلمية في المجال اإلدارة اإللكترونية كتقنية ف موضوعية

حديثة تفرض تطبيقها على جل القطاعات ، كذلك آثرها في تطوير العمل اإلداري و الحلول 
، و العجز الواضح من أهمها مشكلة الفساد اإلداري  المشاكل المتعددة في اإلدارة التقليدية

في تحقيق أهدافها المرجوة منها وتدني مستوى خدمتها وتغلب ظاهرة الفساد عليها  لإلدارة العامة
، ما يجعل البحث  عن سبل و آليات جديدة لتحسين أداء اإلدارة و التخلص من مظاهر الفساد 

وأيضًا تقديم مادة بحثية علمية تضاف . ، ومن بين هذه السبل و اآلليات اإلدارة اإللكترونية 
 .العلمي إلى الرصيد 

 و الميل، وأيضًا  ارتباط الموضوع بل تخصص العلميأما االسباب الذاتية تتمثل في          
من ناحية حداثة و عالقته بالتكنولوجيا المعلومات و الدور الذي االهتمام الشخصي بالموضوع 

مواطن أعايش تساهم فيه اإلدارة اإللكترونية في محاربة و القضاء على الفساد اإلداري ، و كوني 
التعامل مع اإلدارة العامة و مالحظة لمدى تراجعها وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها و 

 .استفحال ظاهرة الفساد فيها ، و الخطورة التي تعود على المجتمع بأسره 
 

تستمد أهمية الدراسة الموضوع اإلدارة اإللكترونية التي هي من أحد االتجاهات الحديثة          
ستخدمة في إصالح و تحسين أداء المنظمات الحكومية و الخاصة ، و كونها تتناول عالقة الم

بيين متغيرين مهمين وهي عالقة اإلدارة اإللكترونية و الفساد اإلداري ، و أيضًا أن الفساد 
اإلداري يعد من المواضيع الحساسة الذي يمس كافة الدول و المنظمات ، ومدى إظهار و 

إلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري و تقليل من أعمال الفساد فتحقيق مساهمة  دور ا
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رضا المواطن من الخدمة العامة التي تقدم له ، وسهولة تقديمها الذي يبعث من خالله الثقة و 
 .اآلمان بين اإلدارة و المواطن

 
 :يهدف الموضوع من خالل هذه الدراسة إلى  

 مفهوم )إزالة الغموض والتعرف على اإلدارة اإللكترونية  ووء يهدف البحث إلى تسليط الض
 (وأهداف ، متطلبات تطبيقها

 إبراز أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية ومدى مساهمتها في تطوير العمل  التعرف عل
 .اإلداري 

 ى ظاهرة الفساد اإلداري وممارسات الفساد تعرف عل. 
 يبة للفساد اإلداري على مختلف جوانب التعرف على أسباب ومظاهر وانعكاسات السل

 .الحياة 
  الحد و القضاء من الفساد اإلداري دور اإلدارة اإللكترونية في  . 

 
 تطبيقها أن يعني مما ، والجهد الوقت وتوفير العمل إنجاز فياهم ست اإللكترونية اإلدارة     
كما  ،التكاليف وبأقل ودقة عةبسر  أهدافها وتحقيق أعمالها إنجاز في سيساعد المرافق العامة في

وعلى ضوء  ، من أهمها ظاهرة الفساد اإلداري ،لية في الحل العديد من المشكالت تتسم بفعا
 :على نحو التالي ذلك يمكن طرح اإلشكالية

 
  كيففففففففن يمكففففففففن أن تسففففففففاهم اإلدارا اإللكترونيففففففففة فففففففففي مكافحففففففففة  ففففففففاهرا ال سففففففففاد

 اإلداري؟ 
الفرعيةةةةةةةةةة  األسةةةةةةةةةئلة إلةةةةةةةةةىالرئيسةةةةةةةةةية  شةةةةةةةةةكاليةاإللإلحاطةةةةةةةةةة أكثةةةةةةةةةر بالموضةةةةةةةةةوع تةةةةةةةةةم تجةةةةةةةةةزأت  

 :التالية
  ؟ما مفهوم اإلدارة اإللكترونية ومتطلبات تطبيقها 
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   ؟ما هي اسباب انتشار  الفساد اإلداري و انعكاساته على المجتمعات 
  ؟هل لإلدارة اإللكترونية القدرة تخطي عقبة الفساد اإلداري 

 
لبحةةةةةةةةةةةةةةث ، المةةةةةةةةةةةةةةنهج التحليلةةةةةةةةةةةةةةي إن المةةةةةةةةةةةةةةنهج المتبةةةةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةةةةي دراسةةةةةةةةةةةةةةة موضةةةةةةةةةةةةةةوع ا       

الوصةةةةةةةةةةةةةفي لمعالجةةةةةةةةةةةةةة إشةةةةةةةةةةةةةكالية الدراسةةةةةةةةةةةةةة و اإلحاطةةةةةةةةةةةةةة بمختلةةةةةةةةةةةةةف جوانبهةةةةةةةةةةةةةا ، بهةةةةةةةةةةةةةدف 
الوصةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةى المعرفةةةةةةةةةة دقيقةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةة وتحديةةةةةةةةةد مفهةةةةةةةةةوم وأبعةةةةةةةةةاد الفسةةةةةةةةةاد 
اإلداري ومةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةم إظهةةةةةةةةةةةةار اآلليةةةةةةةةةةةةات و األسةةةةةةةةةةةةلوب اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي مكافحةةةةةةةةةةةةة 

قةةةةةةةةةةةةةةارن الةةةةةةةةةةةةةةذي كةةةةةةةةةةةةةةان أداة لتحديةةةةةةةةةةةةةةد المفةةةةةةةةةةةةةةاهيم بةةةةةةةةةةةةةةين و المةةةةةةةةةةةةةةنهج الم، الفسةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري 
 .مختلف اآلراء و الفقهاء 

   
نةةةةةةةةةةةذكرها  هةةةةةةةةةةةاتكمةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةعوبات الدراسةةةةةةةةةةةة الموضةةةةةةةةةةةوع  فةةةةةةةةةةي العراقيةةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةةي وجهت      

 :حتى تكون عبرة وليس لتبرير النقائص التي قد تكون فيه
حداثةةةةةةةةةةةة المفةةةةةةةةةةةاهيم المسةةةةةةةةةةةتحدثة وصةةةةةةةةةةةعوبة التميةةةةةةةةةةةز فيمةةةةةةةةةةةا بينهةةةةةةةةةةةا ممةةةةةةةةةةةا أدى بالباحةةةةةةةةةةةث  _

البحةةةةةةةةةث عةةةةةةةةةن المفةةةةةةةةةاهيم فةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةةاالت أخةةةةةةةةةرى  وهةةةةةةةةةذا ادى إلةةةةةةةةةى الحاجةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن  إلةةةةةةةةةى
الوقةةةةةةةةةةةةت و خاصةةةةةةةةةةةةة أن هنةةةةةةةةةةةةاك خلةةةةةةةةةةةةط فةةةةةةةةةةةةي المصةةةةةةةةةةةةطلحات و المفةةةةةةةةةةةةاهيم فةةةةةةةةةةةةي بعةةةةةةةةةةةةض 
الكتةةةةةةةةةب و المراجةةةةةةةةةع أحيانةةةةةةةةةا ، وتنةةةةةةةةةاقض أحيانةةةةةةةةةا أخةةةةةةةةةرى ، وكةةةةةةةةةان علينةةةةةةةةةا التقصةةةةةةةةةي أكثةةةةةةةةةر 

 .عن الحقيقة و التأكد من المصادر 
ي البحةةةةةةةةةةةةةةةةث عةةةةةةةةةةةةةةةةن اإلدارة قلةةةةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةةةةةة و نقةةةةةةةةةةةةةةةةص المصةةةةةةةةةةةةةةةةادر و الكتةةةةةةةةةةةةةةةةب_ 

 .اإللكترونية و ربطها بالفساد اإلداري
المكتبةةةةةةةةةات و عةةةةةةةةةدم القةةةةةةةةةدرة إلةةةةةةةةةى التنقةةةةةةةةةل إليهةةةةةةةةةا بسةةةةةةةةةبب جائحةةةةةةةةةة  والجامعةةةةةةةةةات  غةةةةةةةةةالقإ_ 

 .كورونا 
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 المرجةةةةةةةةةةةةوة لألهةةةةةةةةةةةةداف تحقيقةةةةةةةةةةةةا و المطروحةةةةةةةةةةةةة اإلشةةةةةةةةةةةةكالية علةةةةةةةةةةةةى لإلجابةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةعيا       
مةةةةةةةةة ، والخات قدمةةةةةةةةةالم إلةةةةةةةةى إضةةةةةةةةافة ،فصةةةةةةةةلين  إلةةةةةةةةى الدراسةةةةةةةةة تقسةةةةةةةةيم تةةةةةةةةم ، البحةةةةةةةةث مةةةةةةةةن

الفصةةةةةةةةةةةةةل األول يتضةةةةةةةةةةةةةمن تحديةةةةةةةةةةةةةد وضةةةةةةةةةةةةةبط  اإلطةةةةةةةةةةةةةار العةةةةةةةةةةةةةام لةةةةةةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة و 
إلةةةةةةةةةةةةةةى ماهيةةةةةةةةةةةةةةة اإلدارة  الفسةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، مقسةةةةةةةةةةةةةةم إلةةةةةةةةةةةةةةى مبحثةةةةةةةةةةةةةةين تناولنةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةي األول

تعريةةةةةةةةةةةةف و خصةةةةةةةةةةةةائص اإلدارة  اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة مقسةةةةةةةةةةةةم إلةةةةةةةةةةةةى مطلبةةةةةةةةةةةةين ، المطلةةةةةةةةةةةةب األول 
وفةةةةةةةةةةي المطلةةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةةاني تطرقنةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةى اإللكترونيةةةةةةةةةةة وتطرقنةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةى مبادئةةةةةةةةةةه و أهةةةةةةةةةةدافها 

، ثةةةةةةةةةةةم المبحةةةةةةةةةةةث الثةةةةةةةةةةةاني دوافةةةةةةةةةةةع التحةةةةةةةةةةةول لةةةةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة و متطلبةةةةةةةةةةةات التحةةةةةةةةةةةول  
إلةةةةةةةةةةةةةى مفهةةةةةةةةةةةةوم الفسةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري  مطلةةةةةةةةةةةةب األول إلةةةةةةةةةةةةةى  مماهيةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري مقسةةةةةةةةةةةة

 يالثةةةةةةةةةةةاني تصةةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةةا الفصةةةةةةةةةةةل أ، وآثةةةةةةةةةةةار الفسةةةةةةةةةةةاد اإلداري  مطلةةةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةةةاني  اسةةةةةةةةةةةبابو 
تناولنةةةةةةةةةةةةةةةا فيةةةةةةةةةةةةةةةه مبحثةةةةةةةةةةةةةةةين ، األول طةةةةةةةةةةةةةةةرق اإلدارة  د اإلداري اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة للفسةةةةةةةةةةةةةةةا

والةةةةةةةةةةةذي مةةةةةةةةةةةن خاللةةةةةةةةةةةه مقسةةةةةةةةةةةم إلةةةةةةةةةةةى مطلبةةةةةةةةةةةين اإللكترونيةةةةةةةةةةةة  لمكافحةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةاد اإلداري ،
األول آليةةةةةةةةةةةةةةةات اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري  و المطلةةةةةةةةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةةةةةةةةاني 

فةةةةةةةةةةةةةةةةي تناولنةةةةةةةةةةةةةةةةا دور نظةةةةةةةةةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، أمةةةةةةةةةةةةةةةةا 
لمكافحةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةاد إلةةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةةلوب الرقابةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةة تطرقنةةةةةةةةةةا فيةةةةةةةةةةه المبحةةةةةةةةةةث الثةةةةةةةةةةاني 

و التوقيةةةةةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةي لمكافحةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري اإلداري فةةةةةةةةةةةةةةةةةي المطلةةةةةةةةةةةةةةةةةب األول 
.المطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني 
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 .اإلداري الفساد و اإللكترونية لإلدارة العام اإلطار  : األول فصلال
 

 

 

طورات السريعة و الهائلة التي لم يشهدها العالم من قبل ، من إن أبرز التغيرات و الت        
المجال  فيالمعلومات و  تاالتقنيثمارها أصبحت تستخدم هذه  منتطور العلمي ، و التكنولوجيا و 

ظهرت فكرة اإلدارة اإللكترونية القائمة على تنظيم شبكي و  ومنه االداري لإلدارة الحديثة ،
النزاهة في تأدية خدماتها ، مقابل االدارة التقليدية القائمة على  السرعة الفائقة ، الشفافية و

الهرمية و الحركة البطيئة ، مما أسفرت وكشفت االدارة االلكترونية العديد من المشاكل المعقدة 
، التي خلفت عدة سلوكيات  في  فساد االداري في النمط التقليدي، من أخطرها مشكلة ال
  الخ ،.....و االختالسات مال العام  سؤ التنظيم االداري ، الرشوة و السلبية  كالبيروقراطية

لما توفره من مزايا عديدة  مما ظهرت الحاجة لالستغالل هذه التقنيات في االدارة االلكترونية ،
تساهم في القضاء على مشكلة الفساد االداري و في الحد من مشاكل اإلدارة التقليدية التي تولد 

جرائم الفساد ، باإلضافة إلى دورها في تجنب الوساطة ، الرفع من الشفافية عنها العديد من 
والنزاهة ، التضييق من االنحرافات الحاصلة في الممارسات االدارية ، لهذا سنتطرق في الفصل 

بحث الثاني ماهية الفساد األول الى مبحثين ، المبحث األول ماهية اإلدارة اإللكترونية ، و الم
 .ياإلدار 
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  ماهية اإلدارة اإللكترونية : المبحث األول

أدى التطور السريع في المجاالت التكنولوجيا والمعلومات واالتصال الى دفع       
المنظمات في استخدام احدث االبتكارات في المجال االداري لتحسين من مستوى اعمالها 

  عنارة االلكترونية كمفهوم يعبر الدخدماتها ، إلعادة صياغة االدارة التقليدية الى ا ةوجود
  تفاعل اآلني والوضوح والدقة في تقديم الخدمات وانجاز المعامالت ، لهذا سيتم  السرعة و

والتحول نحو   تطرق في هذا المبحث إلى مفهوم االدارة االلكترونية في المطلب األول
 .االدارة االلكترونية في المطلب الثاني

  دارة اإللكترونيةمفهوم اإل  : المطلب األول
هوض بمستوى تعتبر اإلدارة االلكترونية أحد نظم االدارة العامة الحديثة  التي تهدف إلى الن     

استخدام التكنولوجيات الحديثة  للمعلومات في تيسير العمل االداري و ب، أداء االدارة العامة 
قراطية او ما يعرف بالمشكالت الخدمات االدارية بمختلف انواعها ، و كذلك القضاء على البيرو 

االدارية الناجمة عن االوراق في التعامل االداري  ومنه سنتناول في هذا المطلب تعريف االدارة 
 .اإللكترونية اإلدارةااللكترونية وخصائصها في الفرع األول أما الفرع الثاني مبادئ و أهداف 

 . تعريف اإلدارة اإللكترونية و خصائصها: الفرع األول
 

 : تعرين اإلدارا اإللكترونية: أوال 
اإلدارة اإللكترونية خضعت للعديد من النقاشات من طرف مختلف الفقهاء والمؤلفين ،       

ويتضح ذلك جليًا في مختلف المراجع واألدبيات التي تناولت هذا المفهوم ، حيث نجد أن هناك 
ض المراجع وجود خلط بين ، كما نسجل في بع محاوالت ضبط مفهوم واحد لهذا المصطلح

مصطلح االدارة اإللكترونية ومصطلحات أخرى لها مفاهيم مرادفة لها كالحكومة الرقمية والتجارة 
 .اإللكترونية واألعمال اإللكترونية و المكاتب اإللكترونية وغيرها 

شامل وعلى الرغم من حداثة موضوع اإلدارة اإللكترونية ، فإن جهودا مهمة بذلت لتطوير       
لهذا الموضوع ، إذ يشير مصطلح اإلدارة اإللكترونية إلى مقدرة الحكومة على تحسين الخدمات 
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المقدمة إلى المواطنين باستخدام التكنولوجيات ، وفي الغالب يكون مرتبطا باستخدام وتيسير 
رمجيات كما أن مفهوم اإلدارة اإللكترونية أوسع من كونه وجود حواسيب وباإلنترنت ، تكنولوجيا 

نترنت وغيرها من التقنيات ، إذ أنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات الليوجستية وا عمال ألوا 
دارة العالقات العامة ، وعرض التكنولوجيات الخاصة بخدمات  اإللكترونية والتجارة اإللكترونية وا 

المواطن  الخدمة العامة وضبط طلبات الحصول الخدمات وتلبية حاجات عميل اإلدارة وهو
 1.وتنظيم العالقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهيئات الرسمية وغير الرسمية

كما نشير إلى وجود العديد من التعريفات منها ما هو مبسط ومنها ما هو مركب وأكثر      
 :، ولعل من أهم هذه التعريفات ما يلي عمقاً 
  علومات و انتشار و تطبيقات الحاسب اإلدارة اإللكترونية في ظل تقنية نظم المتعرف

 2اآللي بأنها  التحول بالعمل  اإلداري من الصيغة الورقية  إلى الصيغة التقنية
 بل أصبحت في تنفيذ األعمال اإلدارية  استعمال الورق لم يعد هو األساس كما أن

 .اريالعمل اإلد تنفيذووسائل االتصال التقنية هي األساس في  تقنيات آلة اإللكترونية
  وتعرف على أساس أنها استخدام وسائل االتصال التكنولوجية المتنوعة ، و المعلومات

في تيسير سبل اداء االدارات الحكومية لخدماتها العامة االلكترونية ذات القيمة ، و 
التواصل مع طالبي االنتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خالل 

 3.وسائل االتصال االلكترونية عبر بوابة واحدة تمكينهم من استخدام
  هي االستغناء عن الورق واالستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وهذا ما شكل االنتقال

من العمل اإلداري التقليدي إلى العمل اإلداري الحديث والتطور عبر استخدام شبكة 

                                                 

تأثير اإلدارة اإللكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ،كلية العلوم السياسية و اإلعالم حماد مختار،   1
 . 5،ص  7002قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، الجزائر ،

دار الثقافة  ،الطبعة األولى ،كترونية بين النظرية و التطبيق الحكومة اإلل، جالل محمد الزعبي ، أسامة أحمد المناعسة   2
 .77ص ،   7002، عمان ، للنشر و التوزيع 

النظام القانوني للمرفق العام االلكتروني واقع تحديات  ، تقنيات االدارة االلكترونية في تحقيق المصلحة العامة  ،بليلي أسماء  3
 .  4ص امعة مسيلة محمد بوضياف ،  ، ج 7002نوفمبر  72و  72،  يومي افاق 
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اإللكترونية كان نتيجة التقدم  اإلنترنت في إنجاز األعمال وعليه فظهور تطبيقات اإلدارة
   1.المتطور في صناعة الحاسب وشبكة اإلنترنت

  خاصة تطبيقات اإلنترنت على شبكة  المعلومات،استخدام تكنولوجيا  اوبأنهو عرفت
حصول المواطنين خدمات التي تقدمها الحكومة  لدعم وتعزيز اإللكترونية،المواقع 

ع األعمال و الدوائر الحكومية المختلفة بشفافية و المحلية إضافة إلى تقديم الخدمة لقطا
 2.كفاءة عاليتين بما يحقق العدالة و المساواة

 بين أنه النظر لإلدارة اإللكترونية على أنها نظام يتكامل  المفاهيمهذه  نستخلص من
الممارسات اإلدارية يعمل على التطوير الداخلي  للوصول إلى نتائج أفضل من التقنية و 
 .ي تقدمها اإلدارة التقليدية تلك الت

  فإدارة اإللكترونية هي إستراتجية إدارية في عصر المعلوماتية ، غايتها التشغيل السليم
لموارد المعلوماتية و في إطار إلكتروني حديث في ظل اعتبارات التشغيل السليم للموارد 

غيل الجهود و البشرية و المادية و بأسلوب إلكتروني ليصل إلى تحقيق الكفاءة في تش
 .3إنفاق األموال لبلوغ الغايات المستهدفة من قبل المنظمة المعنية 

  وتعتمةةةةةةةةةد اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةة عمومةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى  تطةةةةةةةةةوير البنيةةةةةةةةةة المعلوماتيةةةةةةةةةة  داخةةةةةةةةةل
 4.المؤسسة بصورة تحقق تكامل الرؤية من ثم أداء االعمال 

  ة ال إلكترونيةةةةةة  ولقةةةةةد شةةةةةاع فةةةةةي آونةةةةةة األخيةةةةةرة بعةةةةةض المصةةةةةطلحات القريبةةةةةة مةةةةةن اإلدار
(  الحكومةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةة ، األعمةةةةةةةةةال اإللكترونيةةةةةةةةةة ، التجةةةةةةةةةارة اإللكترونيةةةةةةةةةة ) وهةةةةةةةةةي 

 : والتي سنتطرق إليها كتالي 
                                                 

 .20،27،ص 7005 ، عمان للنشر ، وائل دار ، اإللكترونية السالمي ، اإلدارة حسن محمد الرازق عبد عالء  1
بدر محمد السيد القزاز ،اإلدارة اإللكترونية ودورها في مكافحة الفساد اإلداري ،الطبعة  األولى ، دار الفكر الجامعى ،   2

 . 72، ص  7005ة ، اإلسكندري
العاني مزهر شعبان ، جواد شوقي ناجي ، اإلدارة اإللكترونية ،  الطبعة األولى  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان   3

7004  ،22 . 
 0، م  ، مجلة األصيل(واقع وآفاق )عيدوني كافية ، بن حجوبة حميدة ، اإلدارة اإللكترونية في العلم العربي وسبيل تطبيقها  4
 .770، ص  7002، العدد الثاني ،جامعة عباس لغرور خنشلة  ، الجزائر ، ديسمبر  
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  فهةةةي الكةةةل مةةةن العمةةةل اإلداري وتعنةةةي علةةةى العمةةةوم تقةةةديم   :االلكترونيفففة الحكومفففة
حكوميةةة األعمةةال اإلداريةةة الحكومةةة بصةةيغة إلكترونيةةة تقنةةي مةةن خةةالل ربةةط إدارات ال

بعضها مع بعةض وتقةديم الخةدمات و المعلومةات و إنجةاز األعمةال الحكوميةة بطةرق 
 1إلكترونية متاحة للكافة 

فإلدارة اإللكترونية هي خطوة الزمة للوصول للحكومة اإللكترونية،والحكومة اإللكترونية        
بين الحكومة  تمثل التطبيق اإللكتروني في الخدمات الذي يؤدي إلى التفاعل والتواصل

 ، والمواطنين
 هي استخدام و تقنيات العمل باإلنترنت و الشبكات لتطوير :  األعمال اإللكترونية

 2.أنشطة األعمال الحالية أو خلق أنشطة أعمال افتراضية جديدة 

االعمال اإللكترونية تطبيقا لإلدارة اإللكترونية في منظمات األعمال و توجد عالقة  رتعتب     
 .ؤسسات بين الم

 هي كل معاملة تجارية بين البائع و المشتري ساهمت فيها :   التجارا اإللكترونية
عن طريق شبكة )شبكة اإلنترنت بصفة إجمالية أو جزئية ، كالتزويد بمعلومات 

اإلنترنت أو شبكات تجارية أخرى تخص خدمة أو سلعة معينة القتنائها الحقا ، و 
 3.ك ورقي نقدا عند التسليم أو بطريقة أخرى سواء تم التسديد إلكترونيا ، بص

مختلف التعاريف المقدمة لإلدارة اإللكترونية يمكن القول أنه                               من وانطالقا      
بديل جديد يعيد النظر في العالقة بين اإلدارة و المواطن ، انطالقا من التغيير الحاصل من 

                                                 

 .77أسامة أحمد المناعسة ؛جالل محمد الزعبي  ، المرجع السابق ، ص    1
 . 74، ص  7000سعد غالب ياسين ، اإلدارة اإللكترونية ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األردن عمان ،  2
ابراهيم بختي ، التجارة اإللكترونية مفاهيم و استراتجيات التطبيق في المؤسسة ،الطبعة  الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية  3

 . 47، ص  7002،الجزائر ، 
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عن طريق التحويل من الشكل التقليدي البسيط إلى الشكل يرتكز أساسا مفاهيم اإلدارة العامة ، 
 1.على تقنيات االتصال و المعلومات 

ونلخص من التعريفات السابقة إلى أن اإلدارة االلكترونية تمثل عملية تغيير جذرية          
 المواطنين لألعمال والوظائف اإلدارية ، فهي بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العالقة بين

 ومؤسسات الدولة ، وذلك انطالقا من التغيرات الحاصلة في مفاهيم اإلدارة العامة ومضامين
الخدمة العامة المعبرة عن التحول في عمل األجهزة والمؤسسات الحكومية من الشكل 

شكل جديد ومعاصر يرتكز على االنترنت لتلبية حاجيات المواطنين بشكل يزيد  التقليدي إلى
 .على ما تقدمه الحكومات ومؤسساتها من خدمات ألفرادرضا ا

  :خصائص  اإلدارا اإللكترونية  :ثانيا 
لعل اختالف نمط االدارة من الشكل التقليدي الى النموذج االدارة االلكترونية مبني أساسا        

على استخدام تقنيات المعلومات و االتصال ، يجعل هذه االخيرة تتسم بجملة من مزايا 
 2:وخصائص يمكن إجمالها في اآلتي 

  إدارة و متابعة االدارات المختلفة للمؤسسة و كأنها وحدة مركزية. 
  تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها. 
  القرار عن  اتخاذتجميع البيانات مع مصادرها األصلية بصورة موحدة و تقليص معوقات

 . ق توفير البيانات و ربطها طري
  مؤسسيةتوفير تكنولوجيا المعلومات من اجل دعم و بناء ثقة. 
 صفة التواصل الدائم فهي ادارة بال زمان. 
  1.مرونة تنظيمية يعكسها طابع المؤسسات الشبكية و المؤسسات الذكية 

                                                 

 . 40،ص  7000محمد سمير أحمد ، اإلدارة اإللكترونية ، الطبعة األولى ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،  1

عابد عبد الكريم غريسي ، شريف محمد ، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد وتحسين الخدمة العمومية ، مجلة الجزائرية   2
 . 24، ص  7002ديسمبر  20، العدد الثالث ، جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر ،    2للمالية العامة ، م
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  الخدمات تعتبر الدارة اإللكترونية وسيلة عصرية قي تطوير عمليات : زيادا اإلتقان
 التقليدية اإلدارية نعرجًا حاسم في المهام و االنشطةاالدارية والتغيير التنظيمي  تمثل م

و تنطوي على المزايا أهمها المعالجة الفورية للطلبات ، الدقة و الوضوح التام في إنجاز 
 . المعامالت 

 اصبح بإمكانها  و من خصائص االدارة اإللكترونية أيضا أنه:  الرقابة اآلنية و المباشرا
أن تتابع مواقع عملها المختلفة و مختلف منافذها أجهزتها التي يتعامل معها الجمهور 
من خالل الوسائط اإللكترونية المختلفة ما يمكنها من التقييم الحقيقي لنشطتها  وتحديد 

اد في المسؤوليات بدقة بعيدًا عن األسلوب المتابعة بالمذكرات والتقارير التي يرفعها األفر 
اإلدارات التقليدية بما يعرف عنها من مشكالت يأتي في مقدمتها انعدام الشفافية في 

 2.ا األسلوب و افتقاره للمصداقية  الكثير من الحاالت فضال عن بطء  هذ
  موال أقلة النفقات و انخفاض التكاليف و يظهر هذا في التخلص من :تخ يض التكالين

رق وقلة التكلفة بعد دخول الحاسوب اإللكتروني الضخمة التي كانت تصرف على الو 
  .مكان العمل اإلنساني 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                             

ي ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية و الجزائر ، كلية عاشور عبد الكريم ، دور االدارة اإللكترونية ف  1
 .02، 02، ص ص  7000الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتوري  قسنطينة ، الجزائر ، 

ص  ، 7002عصام عبد الفتاح المطر ، الحكومة اإللكترونية بين النظرية و التطبيق ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،   2
01. 
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  مبادئ و أهداف اإلدارة اإللكترونية: الفرع الثاني 
 

 . مبادئ اإلدارا االلكترونية: أوال 
مع إدخال مفهوم اإلدارة اإللكترونية كآلية لتقديم الخدمة العمومية أصبح يقدم تحسينات       

ن طرف ى شكل تلك الخدمات بما ينتج عنه تطوير المهام واألنشطة المقدمة مهامة عل
، وبذلك عملت العديد من التجارب الحكومية إلى تطبيق الخدمات المنظمات الخدمة اإلدارية 

العامة االلكترونية،هدف تحقيق مفاهيم تمثل في مضامينها مرتكزات للحكم الراشد هي الشفافية 
روح المسؤولية ، دولة الحق و القانون ، سرعة االستجابة للخدمات العامة ، الرقابة المحاسبة ، 

 1: وحسب الدكتور عمار بوحوش فإنه يلخص مبادئ اإلدارة االلكترونية  ما يلي 
 يتطلب االهتمام بخدمة المواطن خلق بيئة عمل فيها :  تقديم أحسن الخدمات للمواطنين

مهنيا الستخدام التكنولوجيا الحديثة ، بشكل  تنوع من المهارات والكفاءات ، المهيأة
يسمح بالتعرف على مشكلة يتم تشخيصها ، وضرورة انتقاء المعلومات حول جوهر 
الموضوع ، والقيام بتحليالت دقيقة ، وصادقة للمعلومات المتوفرة ، مع تحديد نقاط القوة 

تغاللها في بيئة والضعف ، استخالص النتائج و اقتراح الحلول لكل مشكلة ، وحسن اس
 : اإلدارة اإللكترونية بشكل يسمح ب 

 التعرف على جوهر كل مشكلة تقوم بتشخيصها. 
 ضرورة انتقاء المعلومات المتعلقة بجوهر الموضوع. 
 القيام بتحليالت دقيقة وصادقة للمعلومات المتوفرة. 
 تحديد نطاق القوة والضعف والتعرف عليها. 
 نظام االدارة اإللكترونية يقوم على أساس سهولة :  يعسهولة االستعمال و االتاحة للجم

االستعمال بحيث يمكن ربط االتصال بين الجمهور و االدارات الحكومية بسهولة و 
إتمام اإلجراءات بسالسة و بساطة ، تمكين الجمهور من إتاحة تقنيات الحكومة 

                                                 

، ص  7002عمار بحوش ، نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد و العشرون ، دار المغرب اإلسالمي ، بيروت لبنان ،  1
021. 
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تمكن كل مواطن الكترونية للجميع في المنازل و العمل و المدارس و المكتبات لكي ي
 1.من التواصل 

يقصد بهذا المبدأ ربط الجمهور بحكوماتهم الوطنية أو اإلقليمية او العالمية حسب       
احتياجاتهم ورغباتهم ويجب أن تكون متاحة للجميع من أي موقع يناسب المستخدم لتمكن من 

 .تواصل مع حكوماتهم 
 السرية و األمن و المصداقية  التمتع بمعايير الخصوصية و:  الخصوصية و االمان 

  2.األمر الذي يؤدي إلى نمو و التطوير في مجال الخدمات الجمهور 
  االتصةةةةةةاف بالسةةةةةةةرعة لمواكبةةةةةةة التغييةةةةةةةرات و :  التحففففففديت و التركيفففففففز علفففففف  النتفففففففائ

التطةةةةةورات الحديثةةةةةة  و المتطةةةةةورة فةةةةةي التقنيةةةةةة ، فاهتمةةةةةام  االدارة اإللكترونيةةةةةة  ينصةةةةةب 
 .ى نتائج مجسدة في أرض الواقع على تحويل األفكار غل

 مةةةةن خةةةةالل االتصةةةةال عبةةةةر الخةةةةط دون االنتقةةةةال و التوصةةةةل للخدمةةةةة :  قلففففة التكففففالين
مةةةةةن خةةةةةالل التوافةةةةةد  يتةةةةةيح   تخفةةةةةيض التكةةةةةاليف النةةةةةاتج عةةةةةن التنقةةةةةل اإللكترونيةةةةةي بةةةةةين 

 3.بوابات الخدمة العمومية 
  فةةةةةةي اإلدارة   وهةةةةةةو المبةةةةةةدأ األساسةةةةةةي  :اسففففففتمرارية  التغييففففففر أو التغييففففففر المسففففففتمر

اإللكترونيةةةةةة ، بحكةةةةةم أنهةةةةةا تسةةةةةعى بانتظةةةةةام لتحسةةةةةين و إثةةةةةراء مةةةةةا هةةةةةو موجةةةةةود ، ورفةةةةةع 
 4.مستوى األداء بقصد كسب رضا الزبائن أو بقصد التفوق في التنافس

                                                 

 . 021، ص المرجع سابق  ، عمار بحوش 1
 .750سعد غالب ياسين ، المرجع سابق ، ص   2
ترشيد الخدمة العمومية بالمؤسسة الجزائرية قرآة في المفهوم و ميلود طبيش ، مجدوب فايزة ، دور االدارة اإللكترونية في   3

دارة الموارد البشرية  آليات تطبيق ، ص  00/00/7005 الجزائر ،،   07،العدد الثالث ، جامعة البليدة   ، مجلة التنمية وا 
420. 

 .010عمار بحوش ، المرجع السابق ، ص  4
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 : أهدان االدارا اإللكترونية : ثانيا 
مةةةةةةةن أغلةةةةةةةب  المبةةةةةةةادرات اإلدارة االلكترونيةةةةةةةة علةةةةةةةى تحقيةةةةةةةق االنتقةةةةةةةال ، جةةةةةةةدري تعمةةةةةةةل       

االسةةةةةاليب االداريةةةةةةة التقليديةةةةةة الةةةةةةى العمةةةةةةل االلكترونةةةةةي لتجسةةةةةةيد عةةةةةةدد مةةةةةن االهةةةةةةداف العامةةةةةةة 
  : 1نوجزها في اآلتي

  ادارة الملفةةةةةةةات و اسةةةةةةةتعراض  المحتويةةةةةةةةات بةةةةةةةدال مةةةةةةةن  حفظهةةةةةةةةا ، ومراجعةةةةةةةه محتةةةةةةةةوى
 .الوثيقة بدال من كتابتها

 الوارد التحول نحو االعتماد على مراسالت البريد إلكتروني بدال من الصادر و. 
  اختصةةةةةةار الوقةةةةةةت وسةةةةةةرعة انجةةةةةةاز المعةةةةةةامالت ، حيةةةةةةث ان التعامةةةةةةل االلكترونةةةةةةي يةةةةةةتم

 .بشكل آني دون االنتظار
  تخفةةةةةةةةةةيض حةةةةةةةةةةدة الجهةةةةةةةةةةاز البيروقراطةةةةةةةةةةي وتعقيداتةةةةةةةةةةه ، إذا ال حاجةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةى تضةةةةةةةةةةخم

 .المستويات االدارية وتعددها
 ليةةةةةات باآل ةالتحةةةةةول نحةةةةةو الخدمةةةةةة العامةةةةةة المعقلنةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق تطةةةةةوير االدارة العامةةةةة

 .ةالتقنية الحديث
  توجه نحو الشفافية العمل االداري ، وشفافية المعلومات وعرضها امام العمالء المواطنين

 .إلخ..... ، الموردين
 ةوتربوي ةوثقافي ةخرى ذات مضامين اجتماعيأهداف أتتضمن  االدارة االلكترونية      

 :2نبين جانبا منها في النقاط التالي ةوسياسي
  ترشةةةةةةةةةةيد االنفةةةةةةةةةةاق ، وهةةةةةةةةةةذا بترشةةةةةةةةةةيد التكةةةةةةةةةةاليف الماليةةةةةةةةةةة وتقليةةةةةةةةةةل اوجةةةةةةةةةةةه التةةةةةةةةةةوفير و

الصةةةةةةةةةةةةةةةةرف النجةةةةةةةةةةةةةةةةاز ، ومتابعةةةةةةةةةةةةةةةةة المعةةةةةةةةةةةةةةةةامالت االداريةةةةةةةةةةةةةةةةة وتعزيةةةةةةةةةةةةةةةةز الكفةةةةةةةةةةةةةةةةاءة 
 .االقتصادية

 المعةةةةةةةةةةارف  ةخلةةةةةةةةةةق تةةةةةةةةةةأثير ايجةةةةةةةةةةابي فةةةةةةةةةةي المجتمةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل تةةةةةةةةةةرويج وتنميةةةةةةةةةة
 .مهارات تكنولوجيا المعلومات بين افراد المجتمع

                                                 

 .27جع السابق ، ص عابد عبد الكريم غريسي ، محمد شريف ، المر  1
 .57، ص  7000خالد ممدوح إبراهيم ، اإلدارة االلكترونية ، الدار الجامعية للنشر ، االسكندرية ،   2
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 تنظيم العمل االداري ةاعاد. 
  عليه األعباءالتقرب للمواطنين واالستجابة لتطلعاته وتخفيف. 
  الغةةةةةةةةةاء عامةةةةةةةةةل العالقةةةةةةةةةة  المباشةةةةةةةةةرة بةةةةةةةةةين طرفةةةةةةةةةي المعاملةةةةةةةةةة او تخفيةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةن إلةةةةةةةةةى

أقصةةةةةةةةى حةةةةةةةةد ممكةةةةةةةةن ممةةةةةةةةا يةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةى الحةةةةةةةةد مةةةةةةةةن تةةةةةةةةأثير العالقةةةةةةةةات الشخصةةةةةةةةية 
  .ونفوذ في انهاء المعامالت

  ة االلكترونيةةةةةةةةةةةةة ، ضةةةةةةةةةةةمان دقةةةةةةةةةةةة المعةةةةةةةةةةةامالت االداريةةةةةةةةةةةة بفعةةةةةةةةةةةل ثبةةةةةةةةةةةات االداء االدار
 .وكفاءة نظام الحفظ فيها

  ضةةةةةةةةةةمان السةةةةةةةةةةرية والخصوصةةةةةةةةةةية لمعلومةةةةةةةةةةات المهمةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةوافر أنظمةةةةةةةةةةة
 .منع االختراق

 التالعةةةةةةةةةب  ةضةةةةةةةةةمان عةةةةةةةةةدم تكةةةةةةةةةرار المعةةةةةةةةةامالت واإلجةةةةةةةةةراءات ، سةةةةةةةةةواء عمةةةةةةةةةدا بنيةةةةةةةةة
وال  ةالثانيةةةةةةةةةةةة ةالمعاملةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةيرفض  أو بالخطةةةةةةةةةةةةأ ألن برنةةةةةةةةةةةةامج االدارة االلكترونيةةةةةةةةةةةةة

 .يسمح بأجرائها
  توفيةةةةةةةةةةةةةةةق المعلومةةةةةةةةةةةةةةةات والبيانةةةةةةةةةةةةةةةات ألصةةةةةةةةةةةةةةةحاب العالقةةةةةةةةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةةةةةةةةرعة و الوقةةةةةةةةةةةةةةةت

 .المناسبين وسهولة الحصول عليها
  فةةةةةةةةك الخنةةةةةةةةاق داخةةةةةةةةل الةةةةةةةةدوائر االداريةةةةةةةةة واسةةةةةةةةتيعاب عةةةةةةةةدد اكبةةةةةةةةر مةةةةةةةةن المعةةةةةةةةامالت

بالنسةةةةةةةةةةبة لتخلةةةةةةةةةةيص المعةةةةةةةةةةامالت  ةة االدارة التقليديةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةي وقةةةةةةةةةةت واحةةةةةةةةةةد إذا ان قةةةةةةةةةةد
 .ن في الصفوف الطويلةوتضطرهم في كثير من االحيا  تبقى محدودة

  الغةةةةةةةةةاء او الحةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن االرشةةةةةةةةةيف الةةةةةةةةةورقي واسةةةةةةةةةتبداله باألرشةةةةةةةةةيف االلكترونةةةةةةةةةي لمةةةةةةةةةا
يتجةةةةةةةه مةةةةةةةن الكفةةةةةةةاءة والفاعليةةةةةةةة فةةةةةةةي التعامةةةةةةةل مةةةةةةةع الوثةةةةةةةائق وكةةةةةةةذلك المقةةةةةةةدرة علةةةةةةةى 
تصةةةةةةةةحيح االخطةةةةةةةةاء ، المحتملةةةةةةةةة ونشةةةةةةةةر تةةةةةةةةأمين الوثةةةةةةةةائق ألكثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن جهةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 

 .تاحة في كل وقتوقت ممكن فضال عن امكانية االسترجاع الم  أقل
  ثبةةةةةةةةةةات واسةةةةةةةةةةتقرار صةةةةةةةةةةور انجةةةةةةةةةةاز المعةةةةةةةةةةامالت وأداء الخةةةةةةةةةةدمات العامةةةةةةةةةةة وتجةةةةةةةةةةاوز

العةةةةةةةةةاملين الصةةةةةةةةةحية أو النفسةةةةةةةةةية أو  المزاجيةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةؤثر علةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةودة  ةحالةةةةةةةةة
 .الخدمة العمومية
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 الفةةةةةةةةةةروع االداريةةةةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةةة وكأنهةةةةةةةةةةا وحةةةةةةةةةةةدة مركزيةةةةةةةةةةة ، وتخلةةةةةةةةةةةيص  ةادارة متابعةةةةةةةةةة
 .ريق توفير البيانات وربطهاالقرار عن ط ةملكيمعوقات اتخاذ 

 دارة كاف  .1الموارد ورفع مستوى العمليات الرقابية ةالسهولة في متابعة وا 
 

 . التحول نحو اإلدارة االلكترونية: المطلب الثاني 

 

التحول من نمط االدارة والتقليدية الى االدارة االلكترونية الذي يعتبر تحوالت شامال في       
ي ، وهي عملية حساسة بالنسبة للمؤسسة وحيث يتطلب تنفيذها اسلوب اساليب العمل االدار 

سوف نتولى   مشروع االدارة االلكترونية وال بد من تحديد متطلبات ضرورية ، لإلقامةمدروسا 
في الفرع االول ومتطلبات هذا  االلكترونيةة الى دوافع التحول الى االدار من خالل المطلب 

 . ثانيالتحول في الفرع 

 
 . دوافع التحول نحو اإلدارة اإللكترونية: فرع االول ال
 

هنةةةةةاك عةةةةةدة أسةةةةةباب أو مبةةةةةررات التةةةةةي جعلةةةةةت الكثيةةةةةر مةةةةةن الةةةةةدول و المنظمةةةةةات التسةةةةةارع     
فةةةي تطبيةةةق اإلدارة اإللكترونيةةةة فةةةي إداراتهةةةا ، حيةةةث مةةةن بةةةين أهةةةم الةةةدوافع التةةةي سةةةاهمت فةةةي 

 :النحو اآلتي  التحول نحو اإلدارة اإللكترونية ، ويمكن تلخيصها على
  حيةةةةث ظهةةةةةرت  :  تسففففارت التقفففففدم التكنولففففوجي و الثفففففورا المعرفيفففففة المرتبطففففة بففففف

مزايةةةةةا نسةةةةةبية عديةةةةةدة للتطبيقةةةةةات العلميةةةةةة لتكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات و االتصةةةةةال فةةةةةي 
مختلةةةةةةةف المجةةةةةةةاالت ، الخاصةةةةةةةة فةةةةةةةي نوعيةةةةةةةة الخةةةةةةةدمات و السةةةةةةةلع  التةةةةةةةي توفرهةةةةةةةا 

ذه الثةةةةةةةةورة التكنولوجيةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةات العامةةةةةةةةة و الخاصةةةةةةةةة للمجتمةةةةةةةةع  ، فكانةةةةةةةت هةةةةةةةة
فرصةةةةةة لألفةةةةةراد و المؤسسةةةةةات والحكومةةةةةات لتعظةةةةةيم المنةةةةةافع و االسةةةةةتفادة مةةةةةن هةةةةةذه  

 2.المزايا التقنية 

                                                 

 .075، ص  7005عامر إبراهيم قنديلجي ، الحكومة االلكترونية ، دار المسيرة ، عمان األردن ،   1
 .41خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   2
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  ( القريفففة الكونيفففة ) تفففرابط المجتمعفففات االنسفففانية ففففي  فففل توجيهفففات العولمفففة :
أسةةةةةةهمت  التوجهةةةةةةات  العالميةةةةةةة المسةةةةةةارعة  نحةةةةةةو االنفتةةةةةةاح و التةةةةةةرابط و التكامةةةةةةل 

تمعةةةةات مةةةةا أعطةةةى  دافعةةةةا  نحةةةةو تحسةةةةين الخدمةةةة  المقدمةةةةة ، التةةةةي ترقةةةةى بةةةين المج
 1.إلى مستوى التطور الحاصلة عالميا 

  ومرافقتهةةةةةةا  مةةةةةةن إصةةةةةةالحات إداريةةةةةةة مطلوبةةةةةةة مةةةةةةن كةةةةةةل : التحففففففوالت الديمقراطيففففففة
دولةةةةةةة ترغةةةةةةب فةةةةةةي االنضةةةةةةمام إلةةةةةةى منظمةةةةةةة التجةةةةةةارة العالميةةةةةةة  أو تلبيةةةةةةة مطالةةةةةةب 

لدوليةةةةةةةةة ، إن تغيةةةةةةةةر األوضةةةةةةةةاع الدوليةةةةةةةةة جمعيةةةةةةةةات حقةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةان المحليةةةةةةةةة و ا
فةةةةةةرض واقةةةةةةع أجبةةةةةةر الجميةةةةةةع علةةةةةةى الةةةةةةدخول فيهةةةةةةا و الةةةةةةذي  ال يسةةةةةةتطيع المواكبةةةةةةة 

 2.سوف يعيش في عزلة دائمة  وذلك  يعني تضرر الدولة و مواطنيها 
    الحكومةةةةةةات و تطلعةةةةةةات المةةةةةةواطنين : تزايففففففد الشففففففغط الشففففففعبي علفففففف  الحكومففففففات

سةةةةةهل  فةةةةةي الوصةةةةةول إلةةةةةى المعلومةةةةةات  للحصةةةةةول علةةةةةى الخةةةةةدمات أفضةةةةةل و أسةةةةةرع و أ
 .ومعرفة آليات اتخاذ القرار السياسي 

  من خالل قاعدة معلومات صلبة و نظام : حاجة المو  ين الحكوميين للدعم النوعي
 .عمل متطور 

  فالكفاءة تأخذ عدة أشكال منها تخفيض األخطاء  :الك اءا في تقديم الخدمات العامة
تكاليف و التقليل من البيروقراطية من خالل إعادة وتحسين الدخل و أيضا تخفيض ال

هندسة اإلجراءات ، وهذا يؤدي إلى تقليل الوقت المحدد لتحقيق األهداف و إعطاء 
 .الفرصة للموظفين للحصول على مهارات جديدة وتطوير أنفسهم 

  ويشمل التعرف على أفضل الطرق للتعامل مع األفراد و القطاع الخاص ، : التسويق
ة اإلحساس لدى المواطنين أهمية تمركز اهتمام الحكومة حوله وبالتالي أهميته وتنمي

 .لمواطن له حقوق كما له واجبات 
                                                 

هيثم الشلبي ، محمد النسور مروان ، إدارة المنشاة المعاصرة ، طبعة األولى ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  حمود  1
 .470، ص  7001

 .022عمار بحوش ، المرجع  السابق ، ص   2
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  إن تقديم الخدمات بصورة أفضل هي من الدوافع : تقديم خدمات جديدا ومتطورا
الرئيسية لإلدارة اإللكترونية ،وتركز على تحسين خبرات األفراد في التعامل مع الحكومة 

ند تقديمهم للطلبات أو الحصول على خدمات ويمكن تحسين هذه الخدمات من خالل ع
 1.قنيات التي تحسن من نوعية الخدمةاستخدام الت

 الى تحقيق الالمركزية االدارة واتخاذ القرار  ةالدول ذات المساحات الكبير :  لالمركزية
كل االدارة االلكترونية أداة تقريب االدارة من مواطن وتش ةعبر االقاليم المتباعدة و محاول

 2.فعالة لضمان االتصال والربط التنسيق بين مختلف المؤسسات و االدارية الالمركزية
 الفساد  ةالدارة االلكترونية بعد ظهور صور جاءت ا:  مسايرا نشاطات االصالح االداري

نتشاره من اة االداري والمالي في المجتمع والمؤسسات باعتبارها احد العالجات الواقي
بنمط  ةوالعمل على منعه كما ان مقتضيات االصالح االداري يلزم المؤسسات الحكومي

الشفافية والوضوح في المنهج عملها ويتيح جدية الوصول المعلومات مما تقوم به من 
 .3اعمال للمواطنين وليس فقط االستجابة

 لتكنولوجيا وخاصة لدى جيل  الشباب الذي تعود على استخدام ا:  طلب المواطنين
 .الحديثة وأصبحت جزءا مهما في الروتين حياتهم

  إن دعم الشفافية مرتبط بالفساد الحكومي ويزيد من تعقيدات االجراءات : الش افية
الروتينية ويجعل من الديمقراطية هدفا مستحيال ويزيد من حاالت التشاؤم لدى المواطنين 

لكترونية و تقلل ايضا من الرشاوى وتزيد ويقلل من المساعدات الخارجية للدول االدارة اال
 .الشفافية السياسية وتزيد من الثقة المواطنين بها

                                                 

   07حماد مختار ، المرجع السابق ، ص   1
تطبيقاتها  في الوطن العربي ، منشورات المنظمة العربية للتنمية محمد الطعامنة ، طارق العلوش ، الحكومة اإللكترونية و   2

 .02، ص  7004العربية ، القاهرة ، 
مريم خالص حسين ، الحكومة االلكترونية ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، كلية بغداد للعلوم االقتصادية  ، العدد   3

 . 044، ص  7002األول ،
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 ال عالقة مباشرة بشفافية الدول التي تتطلع الى تطوير االقتصادي :  التنمية االقتصادية
يكون لها دافع قوي لالتجاه نحو المشروع االدارة االلكترونية وخاصة اذا كانت تتطلع 

االستثمارات االجنبية وتحسين صورتها امام المستثمرين فاإلدارة االلكترونية  الى جذب 
تحسين البيئة التحتية لتقديم الخدمات ، وهذا جانب من الجوانب التزامهم بإجراء تغيرات 

 .للدخول الى اقتصاد المعرفة
 هره لقد اثبتت كل معطيات ان التكنولوجيا هي االفضل سالح تش:  السيطرا عل  التعقيد

  البشرية يوجد ظاهرة التعقيد الشديد الذي بات يعتري مظاهر الحياة الحديثة ولقد فرت
تكنولوجيا المعلومات وسائل علمية لمحاصرة ظاهرة التعقيد منها نماذج المحاكاة وسائل 
تحليل النظم والبيانات وباتت التكنولوجيا المعلومات عامال مساعدا وفعاال في حل الكثير 

  .1ل في البيئة الدوليةمن المشاك
 2كما يمكن اختصار االسباب الداعية للتحول الى االدارة االلكترونية في ما يلي: 

 .االجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفه االعمال .0
 .القرارات والتوصيات الفورية والتي من شانها احداث عدم توازن في تطبيق .7
 .المؤسسة ضرورة توحيد البيانات على مستوى .2
 .صعوبة الوقوف على معدالت قياس االداء .4
 .ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة  .5
التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على معلومات اتخاذ  .2

 .القرارات
ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود اليات للتمييز داخل كل مؤسسة   .2

 .للتنافستسعى 

                                                 

ارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم رانية هدار ، دور االد  1
 .77، ص  7002السياسية ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 

علوم  بوزكري جياللي ، االدارة االلكترونية في المؤسسات الجزائرية واقع وآفاق ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و 2
 .24، ص  7002، الجزائر  ،   2التسيير قسم علوم التسيير ، جامعة الجزائر 
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 . متطلبات التحول نحو االدارة االلكترونية: الفرع الثاني  
  

تمثل االدارة االلكترونية تحوال شامال في المفاهيم النظريات واألساليب واإلجراءات والهياكل      
التشريعات التي تقوم عليها االدارة التقليدية ، وهي ليست وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة يمكن و 

تطبيقها فقط ، بل انها عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتية نقلها و 
توفر متطلبات جديدة ومتكاملة   والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرها ، و بالتالي البد من

خراجها الى الحيز الواقع العمليلتطبيق االدارة   1.االلكترونية وا 
  المتطلبات اإلدارية: 

ويتطلب ذلك بتشكيل ادارة او هيئة لتخطيط :  وشع استراتيجيات وخطط تأسيس .0
ومتابعة وتنفيذ ووضع خطط لمشروع االدارة االلكترونية واالستعانة بالجهات 
االستشارية والبحثية لدراسة ووضع المواصفات العامة ومقاييس االدارة 

 .أكثر من جهةااللكترونية والتكامل وتوافق بين المعلومات المرتبطة ب
من أهم العوامل المؤثرة في أي مشروع كان هو القيادة  :القيادا والدعم اإلداري  .7

وهي المفتاح الرئيسي للنجاح أو فاشل اي منهما إذا ان الدعم االدارة وقدرتها 
على ايجاد بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي عمل أو فشله ، 

بر ضروري بالدعم كل نقطة من النقاط االستراتيجيات القيادة يعت التزامكما أن 
المؤسسة كذلك متابعه القيادة للمشروع وتقديم المعلومات المرتدة سيتضمن نجاح 
المشروع وتطويره ، كما ان قناعة اهتمام ومساندة االدارة العليا لتكبير تكنولوجيا 

في تحقيق  ةومساعد ةيعتبر احد العوامل الحرج ةالمعلومات في مؤسسات كاف
 .نجاح تطبيق االدارة االلكترونية

                                                 

موسى عبد الناصر ، محمد قريشي ، مساهمة االدارة االلكترونية  في تطوير العمل االداري بمؤسسات التعليم العالي ،    1
 . 10،   10  ، ص ص 7000، العدد التاسع ، جامعة بسكرة ، الجزائر ،  1مجلة الباحث ، م 
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اصبح النموذج الهرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر  :الهيكل التن يمي  .2
الصناعة غير مالئم لنماذج االعمال الجديدة المعلومات واألعمال االلكترونية ، 
 اذا نجد ان الهياكل لتنظيمية المالئمة لألعمال االلكترونية هي المصفوفات و
الشبكات والتنظيمات الخاليا الحية المرتبطة بنسيج االتصاالت ، ويتطلب تطبيق 
جراءات  االدارة االلكترونية اجراءات تغيرات في جوانب الهيكلية والتنظيمية وا 
وأساليب تتناسب مع مبادئ ادارة االلكترونية وذلك عن طريق استحداث ادارة 

عجديدة او الغاء او دمج بعد االدارات مع بع ادة االجراءات والعمليات ضها وا 
بما يكفل توفير الظروف المالئمة تطبيق االدارة االلكترونية بشكل  ة الداخلي

اسرع وأكثر كفاءة وفعالية مع مراعاة ان يتم ذلك التحول في اطار زمني متدرج 
 .من مراحل التطوريه

األنظمة ي اصدار القوانين و أ: لمستجدااوشع االطر التشريعية وتحديثها وفق  .4
واإلجراءات التي تسهل التحول نحو االدارة االلكترونية وتلبي متطلبات التكيف 
معها ، الن معظم التشريعات والقوانين نشأت في بيئة تقليدية لذا فإنها قد اسست 
ألداء العمل وفقا لمعايير االنتقال واللقاء المباشر بين الموظف وطالب الخدمة 

ثبات الموثقة ، وبالطبع فانا اتحول الى االدارة وكذا االعتماد على شهادات ا
االلكترونية يحتاج بيئة قانونية وتشريعية مختلفة ، كما ان وجود التشريعات 
والنصوص القانونية يسهل عمل االدارة االلكترونية ويضفي عليها المشروعية 

 .1والمصداقية على كافة النتائج القانونية مترتبة عليها
 يعتبر العنصر البشري اهم الموارد التي يمكن استثمارها لتحقيق  : المتطلبات البشرية

النتائج في اي مشروع وفي اي منظمة ، فلذلك يعتبر العنصر البشري ذو أهمية بالغة 
في تطبيق االدارة االلكترونية ، حيث يعتبر هو المنشأ إلدارة االلكترونية ، فهو الذي 

فه يصبوا إليها ، لذلك فان االدارة االلكترونية اكتشفها ومن تم طورها وسخرها لتحقيق هد

                                                 

 .17محمد قريشي ، المرجع السابق ، ص   موسى عبد الناصر ، 1
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لى العنصر البشري و تتمثل البنية التحتية البشرية االعمال االلكترونية في   من وا 
مجموعة  الملكات العلمية والفنية ولي تقديم الخدمات المرتبطة االعمال االلكترونية 

تأسيسات وتوصيالت تشبيك  ةبالتحتية الصل ةسواء تلك المهارية المؤهلة المرتبطة البني
تصليحات تطوير البنية التحتية الناعمة تقديم خدمات استشارات نماذج اعمال جديدة 

 1 .إلخ...... برمجيات تطبيقية
  تتمثل في متطلبات البنية التحتية الخاصة بشبكة االتصاالت  :المتطلبات التقنية

قواعد البنوك البيانات ، مخازن ) المعلومات ، وباألدوات البرمجية  ةواالنترنت وانظم
 2(.... السجالت ةالبيانات وأنظمة التنقيب عن البيانات ، انظمة االرشفة و ادار 

ويقصد بها تطوير وتحسين من شبكه االتصاالت بحيث يكون متكامال وجاهزا  _
لالستخدام واستيعاب الكم الهائل من االتصاالت في آن واحد ، لكي تحقق الهدف من 

شبكة االنترنت ، باإلضافة الى توفير التكنولوجيا الرقمية المالئمة من تجهيزات استخدام 
وحسابات آلة وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد البيانات ، والبرامج ، وتوفير خدمات البريد 

 .اول مؤسسي على اوسع النطاق  االلكتروني ، وتوفير كل ذلك لالستخدام الفردي
  من المعلومات االلكتروني ضمان بقةاء المعلومةات الخاصةة يقصد بأ: المتطلبات االمنية

مةةةن الوصةةةول اليهةةةا   الكترونيةةةا فةةةي مةةةأمن ،  بالجهةةةة او المؤسسةةةة المنظمةةةة التةةةي تةةةدار
االمةةةةر نفسةةةةه ينطبةةةةق علةةةةى المؤسسةةةةة نفسةةةةها ،والعةةةةاملين فيهةةةةا واألجهةةةةزة  والتالعةةةةب بهةةةةا

ة وبياناتهةةا ، وذلةةك الحاسةوب المسةةتخدمة ، ووسةةائط التخةةزين التةةي تحتةوي اسةةرار المؤسسةة
بتةةامين اكثةةر مةةن وسةةيلة حمايةةة ،كةةالبرامج المضةةادة للقرصةةنة لضةةمان سةةالمه المعلومةةات 

 .3التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اغلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

                                                 

عبان عبد القادر ، تحديات االدارة االلكترونية في الجزائر دراسة سوسيولوجية ببلدية الكالتوس العاصمة ، كلية العلوم   1
 .24، ص  7002الجزائر ،  االنسانية و االجتماعية قسم العلوم االجتماعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،

 2زان مريم ، دور الحكومة االلكترونية في عصرنه المرافق العمومية وتجويد خدماتها ،مجلة البحوث السياسية واإلدارية ، م   2
 .55، ص  7002أكتوبر  00شور الجلفة ، الجزائر ، ا، العدد الثاني عشر، جامعة زيان ع

 . 17 بوزكري جياللي ، المرجع السابق ، ص  3
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لتحقيةةق امةةن المعلومةةات وتقلةةيص التةةأثير السةةلبيه علةةى اسةةتخدام شةةبكة االنترنةةت فةةان _ 
 :1االدارة االلكترونية تتطلب القيام ببعض االجراءات منها

 .وضع السياسات االمنية لتقنيات المعلومات فيها خدمة االنترنت _
تبني استراتيجية وطنية ألمن المعلومات بحيث يتضمن تعاون اجهزة القطاعين العام  

 .الخاص
وضع القوانين واللوائح التنظيمية حد من السطو االلكتروني وانتهاكات خصوصية   _

 .المعلومات في االدارة االلكترونية
 الناجمة عن انتقال الى االدارة   ان التجاوب مع المتغيرات: لمتطلبات الثقافيةا

االلكترونية لن يكون فوريا ، لذلك البد من تكثيف الجهود التوعية من جانب الموظفين 
من جهة ومن أجل تسهيل تقبلهم نظم العمل الجديدة وعدم مقاومتهم لتغيير وكذا تدريبهم 

ل الجديدة كما ان التوعية يجب ان تمس الجمهور المستفيد على استخدام تقنيات العم
من الخدمة لضمانة تعاونه في انجاح المشروع و من المناسب ان يجري التركيز في 

بالحياة اليومية   البداية على تطبيقات نموذجية بسيطة ذات فائدة واضحة وصلة وثيقة
ع المواطنين على التعامل للمواطنين ، على ان يترافق ذلك مع حمالت التوعية وتشجي

هذه التطبيقات بالجاذبية مع هذه التطبيقات،و التأكد على ضرورة ان تتسم واجهات 
 2 .وسهولة االستخدام وان يتصف محتواها بالفائدة والبساطة

  فةةةةةي اطةةةةةار الوصةةةةةةول الةةةةةى تحقيةةةةةق تحةةةةةول نةةةةةاجح فةةةةةةي  :متطلبفففففات االصفففففالح اإلداري
ق مبةةةةةةةةةدأ االصةةةةةةةةةالح االداري ، والةةةةةةةةةذي تطبيةةةةةةةةةق االدارة االلكترونيةةةةةةةةةة ، يتوجةةةةةةةةةب تطبيةةةةةةةةة

مين المعلومةةةةةات ، أيشةةةةمل التخصةةةةةص الةةةةةوظيفي فةةةةةي تشةةةةغيل البةةةةةرامج االلكترونيةةةةةة ، لتةةةةة
 محاولةةةةةة تغييةةةةةرات جذريةةةةةة ، وجوهريةةةةةة فةةةةةي  وحمايةةةةةة البةةةةةرامج وتعةةةةةامالت والوثةةةةةائق أي

                                                 

 . 17ريشي ، المرجع السابق ،موسي عبد الناصر ، محمد ق  1
، العدد السابع ، جامعة  5سحر قدور الرفاعي ، الحكومة اإللكترونية  وسبل تطبيقها ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، م   2

 . 200، ص  7001حسيبة بن بوعلي شلف ، الجزائر  ، 



 

 

25 

 ةالمفةةةةةةاهيم االداريةةةةةةة والفنيةةةةةةة ، والحاجةةةةةةة الةةةةةةى قيةةةةةةادات واعيةةةةةةة  متحمسةةةةةةة ولهةةةةةةا القةةةةةةدر 
 1.شيدها وتطويراالدارية تر 

  ضرورة وجود متطلبات مادية تختلف في نوعها وحجمها عن  :المتطلبات المادية
 2.المتطلبات المادية الالزمة لتطبيق نظم اساليب االدارة التقليدية 

  التخطيط المالي الرشيد ورصد  كما انه من اهم متطلبات االدارة االلكترونية        
ضى اعادة النظر في النظام االولويات وتوفير االموال الكافية المخصصات الكافية ، مما يقت

 .3إلجراء التحول المطلوب
بعةةد ذلةةك نصةةل الةةى تقةةديم   اقةةل معظمهةةا يمكةةن  فتطبيةةق جميةةع هةةذه المتطلبةةات وعلةةى       

الخةةدمات الحكوميةةة للمةةواطنين ومجتمةةع رجةةال االعمةةال بكافةةة اشةةكالها ومسةةتويات قياسةةية عاليةةة 
االجراءات في المؤسسات الحكومية وبشكل يسمح بتقديمها الكترونيةا ،   ، وتبسيط الجودة والدقة

وشفافية المعلومات وعرضها وأمام المواطنين للتعرف وباستمرار على االتجاهات الحكومية سواء 
في مجال تقديم الخدمات الحكومية اوفي اخبةار الحكوميةة المتعلقةة بخةدمات المةواطنين وتحسةين 

الحكوميةةة بشةةكل عةةام ، والوصةةول بالخةةدمات الحكوميةةة إلةةى اقصةةى  افةةق الخةةدماتاالداء فةةي مر 
 . 4مواقع الحكومية الموجودة داخل الدولة

 
 
 
 

 

                                                 

 .450، ص مريم خالص حسين ، المرجع السابق   1
غنيم أحمد محمد ، اإلدارة اإللكترونية بين النظرية و التطبيق ، الطبعة األولى ، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، مصر    2
 . 242، ص  7001، 
دنية ، العوالمة نائل عبد الحافظ ، الحكومة االلكترونية للموارد البشرية ، المجلة دراسات  ، العدد األول ، الجامعة األر   3

 . 721، األردن ، ص  7000
 محمد بن ابراهيم التويجري ، التقرير السنوي األول للحكومة اإللكترونية ، مجلة الخدمة المدنية العربية ، العدد األول ، مايو  4

 .4، ص  7005
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 .ماهية الفساد اإلداري : المبحث الثاني 
 

 

المحرك الرئيسي في حركة ألن االدارة تمثل د االداري من أخطر أنواع الفساد يعد الفسا       
 المهام أداء على قادرة غير ويجعلها بالشلل يصيب اإلدارةبحيث لقائمة ، السلطات االدولة و 
 التنمية وجه في عائقا تقف االنتشار متفاوتة عالمية هو ظاهرةوفعالية ، و  بكفاءة منها المرجوة

 اإلحاطة محاولة خالل من له التصدي علينا يحتم ما سواء  ، حد على واالجتماعية االقتصادية
آثاره ،  من والحد مكافحته عملية تسهيل إلى يؤدي ما هذا ومظاهره ؛ وأنواعه بمفهومه الجيدة

طلب األول و أسباب الفساد موسنتولى في هذا المبحث الى التطرق مفهوم الفساد االداري في ال
 .اإلداري و آثاره في المطلب الثاني 

 

 .مفهوم الفساد اإلداري :األولالمطلب 
 

,  د للفساد االداري بمفهوم الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليومليس هناك تعريف محد        
اساءة  استعمال السلطة العامة هو  اإلداري  ولكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد

وظيفة العامة للكسب الخاص بشكل غير مشروع اول تحقيق اغراض شخصية مستندة الى  أو
، وأهم المظاهره و الفساد االداري في الفرع األول  عريفالمحسوبية ، سنتناول في هذا المطلب ت
 .األشكال التي يتخذها في الفرع الثاني 

 

 . تعريف الفساد االداري  : الفرع األول 

 

النظةةةةةةةةر الكتةةةةةةةاب البةةةةةةةةاحثين فةةةةةةةي تحديةةةةةةةةدهم لظةةةةةةةةاهرة ة تعةةةةةةةددت االراء وتباينةةةةةةةةت وجهةةةةةةة        
جمةةةةةةاعهم علةةةةةةى أن الفسةةةةةةاد هةةةةةة و اخطةةةةةةر اآلفةةةةةةات التةةةةةةي تعةةةةةةاني الفسةةةةةةاد االداري مةةةةةةع اتفةةةةةةاقهم وا 

 .الفساد االداري ةمنها المجتمعات ، وسنحاول تطرق في هذا الفرع الى تعريف ظاهر 
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   في المعاجم اللغة: 
   َفَسَد َيْفس د  وَيْفِسد  وَفس َد َفساداً  نقيض الصالح:  الفساد ، 

الرحام ، استفسد وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا ا ،، فهو فاسٌد وَفِسيٌد فيهما وف س وداً  
 .1السلطان قائده اذا اساء اليه حتى استعصى عليه

  كمةةةةةةةا ان الفسةةةةةةةاد قةةةةةةةد يعنةةةةةةةي خيانةةةةةةةة األمانةةةةةةةة والبعةةةةةةةد عةةةةةةةن االسةةةةةةةتقامة او فضةةةةةةةيلة او
المبةةةةةادئ األخالقيةةةةةة  وتحةةةةةريض عةةةةةن الخطةةةةةأ باسةةةةةتخدام وسةةةةةائل غيةةةةةر سةةةةةليمة او غيةةةةةر 

  و العطةةةةبا  قانونيةةةةة والبعةةةةد عةةةةن مةةةةا هةةةةو اصةةةةلي ونقةةةةي ، اخةةةةذ المةةةةال ظلمةةةةا و تلةةةةف
 2.القحط او القتل واغتصاب المال  الجذب

 وهو اصل يدل على الخروج الفساد خروج الشيء عن " ف س د ”الثالثي  والفساد من
االعتدال قليال كان الخروج عنه او كثيرا ، و يضاده الصالح ويستعمل ذلك في نفس 

 .3والبدن واألشياء الخارجية عن االستقامة
  قفففففففففال اهلل تعفففففففففال مشةةةةةةةةةتقاتها فةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةران الكةةةةةةةةةريم ، لقةةةةةةةةةد وردت كلمةةةةةةةةةه الفسةةةةةةةةةاد و  ”

َذا تَةةةةةةةةةَوٰلىف َسةةةةةةةةةَعىف ِفةةةةةةةةةي اأْلَْرِض ِلي ْفِسةةةةةةةةةَد ِفيَهةةةةةةةةةا َوي ْهِلةةةةةةةةةَك اْلَحةةةةةةةةةْرَث َوالٰنْسةةةةةةةةةَل  َوالٰلةةةةةةةةةةه   ۗ  َواِ 
َواَل  ۗ  َوَأْحِسةةةةةةةن َكَمةةةةةةةا َأْحَسةةةةةةةَن الٰلةةةةةةةه  ِإَلْيةةةةةةةَك ”  وقفففففففال تعفففففففال  4“ اَل ي ِحةةةةةةةبس اْلَفَسةةةةةةةادَ 
 ولقولفففففف  تعففففففال    5“ ِإٰن الٰلةةةةةةَه اَل ي ِحةةةةةةبس اْلم ْفِسةةةةةةِدينَ  ۗ  ي اأْلَْرِض َتْبةةةةةةِف اْلَفَسةةةةةةاَد ِفةةةةةة

َظَهةةةةةةةةَر اْلَفَسةةةةةةةةاد  ِفةةةةةةةةي اْلَبةةةةةةةةْر َواْلَبْحةةةةةةةةِر ِبَمةةةةةةةةا َكَسةةةةةةةةَبْت َأْيةةةةةةةةِدي الٰنةةةةةةةةاِس ِلي ةةةةةةةةِذيَقه م َبْعةةةةةةةةَض ” 
ويةةةةةةةةأتي التعبيةةةةةةةةر عةةةةةةةةن الفسةةةةةةةةاد حسةةةةةةةةب موقعةةةةةةةةه ،  6“اٰلةةةةةةةةِذي َعِمل ةةةةةةةةوا َلَعٰله ةةةةةةةةْم َيْرِجع ةةةةةةةةوَن 

ي اآليةةةةةةةات الكريمةةةةةةةة السةةةةةةةابقة تشةةةةةةةديد  القةةةةةةةران علةةةةةةةى تحةةةةةةةريم الفسةةةةةةةاد علةةةةةةةى ونةةةةةةةرى فةةةةةةة
                                                 

 0051، ص  0122ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء األول ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،    1
هاشم الشمري ، الفساد اإلداري و المالي وآثاره االقتصادية واالجتماعية ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األردن    2

 . 02، ص  7000عمان ؛ 
 .  220، ص  7000الراغب األصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، الطبعة الثالثة ،  دار المعرفة ، بيروت  لبنان ،    3
 .705سورة البقرة ، اآلية    4
 .22سورة القصص ،اآلية   5
 .40سورة الروم ، اآلية   6
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النحةةةةةةةةو الكلةةةةةةةةي ، وان لمرتكبيةةةةةةةةه الخةةةةةةةةزي فةةةةةةةةي الحيةةةةةةةةاة الةةةةةةةةدنيا والعةةةةةةةةذاب الشةةةةةةةةديد فةةةةةةةةي 
 .االخرة

 
  اما في التعرين االصطالحي لل ساد االداري: 
  عةةةةةرف بأنةةةةةةه اسةةةةةةتعمال األدوار او الوظيفةةةةةةة والعامةةةةةةة للمكسةةةةةةب الخةةةةةةاص ، كمةةةةةةا عةةةةةةرف

ام النفةةةةةوذ العةةةةةام لتحقيةةةةةق اربةةةةةاح او منةةةةةافع خاصةةةةةة ويشةةةةةمل جميةةةةةع انةةةةةواع بأنةةةةةه اسةةةةةتخد
 .1الرشاوى المسؤولين  المحليين او الوطنيين او السياسيين

  كمةةةةا حةةةةةاول البنةةةةةك الةةةةةدولي تعريةةةةةف الفسةةةةةاد مةةةةن خةةةةةالل تعريةةةةةف االنشةةةةةطة التةةةةةي تنةةةةةدرج
تحةةةةت هةةةةذا المفهةةةةوم عةةةةةن النحةةةةو االتةةةةي الفسةةةةاد هةةةةةو اسةةةةاءة اسةةةةتعمال الوظيفةةةةة العامةةةةةة 

 .2سب الخاصللك
  ال تعرف الفساد تعريفا ، اختارت أ 7002اما اتفاقية االمم المتحدة بمكافحة الفساد لعام

وصفيا ، بل انصرفت الى تعريفه من خالل االشارة الى الحاالت التي يترجم  فلسفيا او
فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على ارض الواقع ، القيام بتجريم هذه الممارسات ، وهي 

شوة بجميع اشكالها في القطاعين العام و الخاص واالختالس بجميع وجوهه ، الر 
والمتاجرة بالنفوذ ،اإلساءة استغالل الوظيفة ، وتبييض االموال ، وكسب غير مشروع 

  .3وغيرها من اوجه الفساد االخرى
 االمةةةةم المتحةةةةةدة  ةالجزائةةةةةر علةةةةى اتفاقيةةةةة ةعةةةةرف المشةةةةرع الجزائةةةةةري الفسةةةةاد بعةةةةةد مصةةةةادق

 01المةةةةةةةؤر  فةةةةةةةي  072- 04مرسةةةةةةةوم رقةةةةةةةم   بموجةةةةةةةب 7004الفسةةةةةةةاد فةةةةةةةي  لمكافحةةةةةةةة
                                                 

 7002لسنة  41علياء غازي موسى ، دور اإلدعاء العام في مكافحة الفساد اإلداري و المالي دراسة في ضوء القانون رقم   1
،ص  7001المركز الجامعي لتمنراست ، الجزائر ،   ، العدد الخامس ، 1، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية االقتصادية ، م 

057. 
محمد أحمد عبد السالم ، إبراهيم السيد ، الفساد السياسي ، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر و التوزيع ، اإلسكندرية ،   2

 .21، ص  7002
لية الجزائرية ، مجلة معالم للدراسات القانونية و بوعزة سعيدة ، الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد اإلداري في الدارة المح  3

 .10، ص  7002، الجزائر ، ديسمبر  2،العدد الثالث  ، جامعة الجزائر  7السياسية ، م 
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، كةةةةةان مةةةةةن ضةةةةةروري عليهةةةةةا اصةةةةةدار قةةةةةانون الوقايةةةةةة مةةةةةن الفسةةةةةاد و 1 7004ابريةةةةةل  
،  2المعةةةةةةةةةدل و المةةةةةةةةةتمم 7002فيفةةةةةةةةةري  70المةةةةةةةةةؤر  فةةةةةةةةةي  00 - 02مكافحتةةةةةةةةةه رقةةةةةةةةةم 

 ةمةةةةن مةةةةاذا ثانيةةةة“أ ” والةةةةذي جةةةةرم الفسةةةةاد فةةةةي مختلةةةةف مظةةةةاهره وهةةةةذا مةةةةا تأكةةةةده الفقةةةةرة 
 مةةةةةةن القةةةةةةانون الوقايةةةةةةة مةةةةةةن الفسةةةةةةاد ومكافحتةةةةةةه ، الفسةةةةةةاد هةةةةةةو كةةةةةةل الجةةةةةةرائم منصةةةةةةوص

فةةةةةي نفةةةةةس الوقةةةةةت صةةةةةورا   ، وهةةةةةي تعةةةةةد3عليهةةةةةا فةةةةةي البةةةةةاب الرابةةةةةع مةةةةةن هةةةةةذا القةةةةةانون 
 :4*للفساد على التوالي

 .المؤسسات الدولية  رشوة الموظفين العموميين االجانب وموظفي .0
 ت العمومية ، واخذ الفوائد غير المبررةاالمتيازات غير المبررة والرشوة وفي الصفقا  .7
         عمومي او استعمالها على نحو غير اختالس الممتلكات من طرف موظف  .2

 .شرعي
 .للممتلكات واإلثراء غير المشروع  عدم التصريح او تصريح كاذب .4
 .ةالخفي لألحزاب الوطني التمويل .5
 .لعدالةتبييض عائدات االجرامية واإلخفاء وعرقلة السير الحسن ل  .2

 
 

                                                 

،  7002أكتوبر  20اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ، نيويورك ، يوم   1
، صادر  72جريدة الرسمية ، العدد  7004أبريل سنة  01، المؤر  في  072-04ها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم مصادق علي

 . 7004أبريل   75بتاريخ 
 04، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، جريدة الرسمية ، العدد  7002فيفري سنة  70، مؤر  في  00-02قانون رقم   2

 .7002مارس  02، صادر بتاريخ 
 .، نفس المرجع  00-02، من قانون رقم  07المادة   3
و القانون  7002بن عيسى أحمد ، اآلليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة الفساد دراسة في ضوء اتفاقية األمم المتحدة   4
،  7005الجزائر ،  جوان  ، العدد الثاني ؛ المركز الجامعي بالنعامة ، 0، مجلة القانون و العلوم السياسية ، م  02-00

 .072، ص  0422شعبان 
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ومةةةةةةن خةةةةةةالل التعةةةةةةاريف السةةةةةةابقة فالفسةةةةةةاد االداري يتعلةةةةةةق بتجةةةةةةاوزات وانحةةةةةةراف االداري       
والتةةةةةي تصةةةةةدر مةةةةةن الموظةةةةةف العةةةةةام اثنةةةةةاء تأديةةةةةة  العمةةةةةل ،  ةاو الةةةةةوظيفي مةةةةةن خةةةةةالل منظمةةةةة

تعةةةةةاني  ةومخالفةةةةةة للقةةةةةوانين وارتكةةةةةاب اعمةةةةةال تصةةةةةرفات منافيةةةةةة للوظيفةةةةةة العامةةةةةة ، هةةةةةو ظةةةةةاهر 
دول وتختلةةةةةةةةف مةةةةةةةةن طةةةةةةةةرق الفسةةةةةةةةاد االداري كالرشةةةةةةةةوة ، اخةةةةةةةةتالس ، منهةةةةةةةةا العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن الةةةةةةةة

  . إلخ........المحسوبية والوساطة
 

 .أنواع و مظاهر الفساد االداري : الفرع الثاني  

 .أنوات ال ساد اإلداري : أواًل 
تتضمن ظاهرة الفساد االداري العديد من النشاطات غير النزيهة والتي تؤثر بدورها على      

، ويختلف مدى التأثير السلبي للفساد  القتصادي واالجتماعي والسياسي على الوطنالوضع ا
 : ، وأنواع الفساد االداري ما يليتبًعا لنوع الفساد الذي ي مارس

 1ال ساد االداري من حيت الحجم: 
  وهو فساد الذي يمارس من طرف فرد ( فساد الدرجات الوظيفة والدنيا) :ال ساد الصغير

ع االخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استالم رشاوى واحد تنسيق م
 .من االخرين

  و الذي يقوم به كبار ( فساد الدرجات الوظيفة العليا من الموظفين ) :ال ساد الكبير
المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية او اجتماعية كبيرة وهو أهم أشمل وأخطر 

 .2ةمبالف ضخم ةلتكليفه الدول
 3ال ساد االداري من ناحية االنتشار: 

                                                 

مشكلة اإلثراء غير ) صبرينة كردودي ، عتيقة وصاف  ، الوقاية من الفساد المالي االداري من منظور الفكر اإلسالمي   1
 2عة الجزائر ، العدد األول  ، جام2، مجلة الجزائرية للعولمة و السياسات االقتصادية ، م ( الشروع لموظف القطاع العمومي 

 .720، ص   7002/  02/  00، الجزائر ، 
 .720نفس المرجع ، ، ص   2
 .720نفس المرجع ، ص   3
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 هو هذا النوع من الفساد يأخذ مدا واسعا عالميا يعبر حدود الدولة :  ال ساد الدولي
بفتح الحدود المعابر بين البالد تحت مظلة ( العولمة)وحتى القارات ما يطلق عليها 

 .والنظام االقتصاد الحر
 د الواحد في المناصب الصغيرة من الذين ال وهو الذي ينتشر داخل البل:  ال ساد المحلي

 (مع المؤسسات او كيانات كبرى او عالمية )ارتباط لهم خارج الحدود 
 1   :ال ساد االداري من حيت القطات 
 وجميع الهيئات وهو الفساد المستشري في ادارة الحكومة:  ال ساد القطات العام  

لتنمية ، وفيه يتم استغالل منصب العام العمومية التي تتبعها ، وهو من اكبر المعوقات ا
 .ألجل االغراض والمصالح الشخصية 

  ويعني استغالل نفوذ القطاع الخاص لتأثير على مجريات :  ال ساد قطات الخاص
السياسية العامة للدولة ، باستعمال مختلف الوسائل من الرشوة ، والهدايا ، وهذا ألجل 

 إلخ........بة ، والحصول على اعانةتحقيق مصلحة شخصية كاإلعفاء من الضري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

حاحة عبد العالي ، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد االداري في الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق ،  1
 . 72ص ،  7002جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 
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 .م اهر ال ساد اإلداري : ثانيًا 

 :تتجلى مظاهر الفساد االداري في عدة  من تصرفات وصور يمكن اجمالها في النقاط التالية 1

ويقصد بها  تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في :  االنحرافات التن يمية_9
  :2ومن أهمها ،فته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل لمهمات وظي هأثناء تأديت

الخروج في  ،ومن صور ذلك ، التأخر في الحضور صباحا :  عدم احترام العمل •
وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي ، النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بدون 

 ن مكتب إلى آخرالنظر إلى مقدار إنتاجيته ،  قراءة الجرائد واستقبال الزوار التنقل م
 .3الخ  .....

ومن صور ذلك ، رفض الموظف :  امتنات المو ن عن أداء العمل المطلوب من  •
أداء العمل المكلف به ، عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح ،التأخير في أداء 

 .العمل
ومن صور ذلك ، الكسل ، الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل  : لتراخيا •

 .،  تنفيذ الحد األدنى من العمل جهد
ومن صور ذلك ، العدوانية نحو الرئيس ، :  عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء •

 الخ...عدم إطاعة أوامر الرئيس ،  البحث عن المنافذ واألعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس
يل إلى التجديد ومن صور ذلك ، الالمباالة ، عدم إبداء الرأي ، عدم الم:  السليبة •

والتطوير واالبتكار ، العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات ، االنعزالية ،  عدم 
  .الخ  ......الجماعي ،  تجنب االتصال باألالرغبة في التعاون ،  عدم تشجيع العمل 

ومن صور ذلك ،   تحويل األوراق من مستوى إداري إلى :  عدم تحمل المسؤولية  •
                                                 

 . 72، ص المرجع السابق  ، حاحة عبد العالي  1
أحمد بن عبد الرحمن الشميمري ، مظاهر االنحراف الوظيفي ،  مجلة التدريب والتقنية ،  العدد سبعة وخمسون  ،     2

 .  72، ص  7000
لعدد األول ، الجامعة العراقية ، نشأت أحمد نصيف ، الفساد المالي و اإلداري وسبل مكافحته ، مجلة الجامعة العراقية ،ا  3

 .442،  ص  7004العراق  ، 
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 .من اإلمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية آخر ،التهرب
  .فشاء أسرار العملإ •
ويقصةةد بهةةا تلةةك المخالفةةات اإلداريةةة التةةي يرتكبهةةا الموظةةف :  االنحرافففات السففلوكية_0

  : 1وتتعلةةةةةةةةةةةةةةةق بمسةةةةةةةةةةةةةةةلكه الشخصةةةةةةةةةةةةةةةي وتصةةةةةةةةةةةةةةةرفه، ومةةةةةةةةةةةةةةةن أهمهةةةةةةةةةةةةةةةا
مخةل ومةن صةور ذلةك ، ارتكةاب الموظةف لفعةل :  عدم المحاف ة عل  كرامة الو ي ة •

   .بالحيةةةةةاء فةةةةةي العمةةةةةل كاسةةةةةتعمال المخةةةةةدرات أو التةةةةةورط فةةةةةي جةةةةةرائم أخالقيةةةةةة
ومةةن صةةور ذلةةك ، كتقةةديم الخةةدمات الشخصةةية وتسةةهيل   :  سففوء اسففتعمال السففلطة •

قةةارب أو معةةارف المسةةئولين مةةا األمةةور وتجةةاوز اعتبةةارات العدالةةة الموضةةوعية فةةي مةةنح أ
 .مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنهم يطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

ظةاهرة المحسةوبية شةغل الوظةائف العامةة بأشةخاص  ويترتب على انتشةار,  المحسوبية •
  .غير مؤهلين ممةا يةؤثر علةى انخفةاض كفةاءة اإلدارة فةي تقةديم الخةدمات وزيةادة اإلنتةاج

 .فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكال من أشكال تبادل المصالح,  الوساطة •
صل بسير العمل تي تتويقصد بها المخالفات المالية واإلدارية ال: االنحرافات المالية _ 0

  : المخالفةةةةةةةةةةةةةات فيمةةةةةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةذه ،وتتمثةةةةةةةةةةةةةل المنةةةةةةةةةةةةةوط بةةةةةةةةةةةةةالموظف
  .مخال ففففة القواعففففد واألحكففففام الماليففففة المنصففففوص عليهففففا داخففففل المن مففففة •

ومةن صةوره ،  تبديةد األمةوال العامةة فةي اإلنفةاق :  اإلسران ففي اسفتخدام المفال العفام •
نيةةات العامةةة فةةي األمةةور الشخصةةية ، علةةى األبنيةةة واألثةةاث ،المبالغةةة فةةي اسةةتخدام المقت

إقامةة الحفةةالت والةةدعايات ببةةذ  علةةى الدعايةة واإلعةةالن والنشةةر فةةي الصةةحف والمجةةالت 
 .فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبات التهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني والتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازي والتأييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد والتوديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

  :2ومةةةةةةةةةةةةةةةن أكثرهةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةةةةةةةي :االنحراففففففففففففففففات الجنائيفففففففففففففففة _4
مةةن بةةةين المظةةةاهر  وهةةةو المظهةةر األبةةةرز واألوسةةةع انتشةةار و األكثةةةر تنوعةةةا: الرشفففوا •

عنةةي الحصةةول الشةةخص علةةى منفعةةة تكةةون ماليةةة  فةةي يو  المختلفةةة ، االنحةةراف الةةوظيفي
                                                 

 .72أحمد بن عبد الرحمن الشميمري ، المرجع السابق ، ص  1 
 . 12 15بوعزة سعيدة ، المرجع السابق ، ص ص   2
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 .قةةةةةةةةةةةول اصةةةةةةةةةةةول المهنةةةةةةةةةةةة ريةةةةةةةةةةةر او تنفيةةةةةةةةةةةذ اعمةةةةةةةةةةةال خةةةةةةةةةةةالف التشةةةةةةةةةةةريعالغالةةةةةةةةةةةب لتم
السةةوق السةةوداء والتهريةةب باسةةتخدام صةةالحيات الممنوحةةة   : اخففتالس المففال العففام •

الةوظيفي للتصةرف بةأموال الدولةة بشةكل سةري  لشخص او االحتيال او االستغالل الموقةع
 .مةةن غيةةر وجةةه او تمريةةر السةةلع عبةةر منافةةذ السةةوق السةةوداء او تهريةةب الثةةروة النفطيةةة 

شةةيوعا ويهةةدف فةةي  غةةرض مةةن أكثةةر حةةاالت انحةةراف  اإلداري وهةةو واحةةد  : التزويففر •
يةرات الحصول على المال من االشخاص مستغال  موقعه الوظيفي بتبر  أغلب حالته إلى 

القانونيةةةة او اداريةةةة او اخفةةةاء التعليمةةةات النافةةةذة  علةةةى االشةةةخاص المعنيةةةين كمةةةا يحةةةدث 
وتشةةمل عمليةةات التزويةةر صةةورا متعةةددة مثةةل تغييةةر األرقةةام و تحريةةف ، الةةدوائر الضةةريبة 

 1.الخ............الكلمات وتبديل األسماء و تقليد األختام الرسمية و التالعب بالتواريخ 
 

 .أسباب وآثار الفساد االداري : اني المطلب الث

وعوامل متعددة للفساد االداري بعضها ناتج عن البيئة  ة،ال شك ان هناك اسباب كثير        
االجتماعية والظروف المعيشية وبعضها ناتج عن البيئة العمل الداخلية كانعدام الرقابة االدارية 

ذه الظاهرة آثار اقتصادية وسياسية وقصور القوانين واللوائح المعيبة مما يترتب على ه
واجتماعية تؤثر بشكل مدمر على المجتمع ، سوف نتولى في هذا المطلب األسباب الفساد 

 .اإلداري في الفرع األول و آثاره في الفرع الثاني
 

 .أسباب الفساد اإلداري: الفرع األول 
 

 ةلألسباب الكامنة وراء ظاهر  تعدد االراء وتباينت وجهات النظر والباحثين في تحديدهم       
 .من قبل العاملين في االجهزة الحكومية ة الفساد االداري وممارس

  تتمثل االسباب االقتصادية للفساد في الدوافع المادية والمالية  :االسباب االقتصادية
 :الذي تدفع من يقوم بارتكاب جريمة الفساد هي

                                                 

 .27أحمد بن عبد الرحمن الشميمري ، المرجع السابق ، ص  1 
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اد بالمقارنة بالمستوى اتضخم او االسعار انخفاض مستوى الدخل مرتكب جريمة الفس        
المحلية االمر الذي يجعل الدخل الحقيقي له غاية في التدني لدرجة يعجز معها عن اشباع 

الرشوة االختالس او االتجار في المخدرات او ترهيب   احتياجاته المعيشية الضرورية فيلجا الى
غير مشروعة من  ةى المال بطريقاالحتالل للحصول علالسلع او الغش التجاري اول نصب و 

البطالة و الفقر من اهم العوامل االقتصادية التي  كما تعد،   مختلف الوسائل المتاحة للجريمة
تيان افعال الفساد مساهمة القطاع العام في  ةارتفاع درج،  تدفع الى الجنوح الى الجريمة وا 

لهذا القطاع على االنشطة النشاط االقتصادي باعتبار انه كلما ارتفعت درجة السيطرة 
االقتصادية المتعددة كلما ازداد الميل الى الفساد في ضل ما ينطوي عليه القطاع العام من 

 1البيروقراطية 
  حيث تؤدي القيام الثقافية السائدة المجتمعات دورا بارزا في  :االسباب االجتماعية

خالق الدينية في النفوس ، ترسيخ ظاهرة الفساد ، وذلك بعدم االهتمام بغرس القيم واأل
فان االسباب والخلفيات وراء الفساد االداري تتمثل بوجود ، ثنائية من القيم هي القيم 
االجتماعية التي تشمل رغبات الجماعات والعادات والتقاليد ، والقيم التنظيمية الرسمية 

وجود التي تشمل رغبات وتوقعات المؤسسات حول اداء وسلوك المواطنين وتعارض الم
بين هذه القيم الذي يؤثر في سلوك الفرد وأدائه في النهاية الى تغليب القيم االجتماعية 

 2(القيم غير الرسمية)
  ان محدودية  قنوات التأثير غير الرسمية على قرارات ادارية  :االسباب السياسية

لسياسية وضعف االدارة لدى القيادة ا 3ر ، العالقة ما بين االدارة والجمهو  اضافة ضعف
لمكافحة الفساد ، وذلك بعدم اتخاذ اي اجراءات وقائية أو عقابية جادة وصارمة بحق 

                                                 

ة للحد من الفساد المالي و اإلداري في الوطن العربي مع االشارة إلى تجارب د عبد اهلل غالم ، تفعيل  دور الحكومة كآلي  1
، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص  7007ماي   02دولية ، حكومة الشركات كآلية  للحد من الفساد المالي و اإلداري ، 

04. 
 . 14بدر محمد السيد القزاز ، المرجع السابق ، ص    2
 4ل ، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي واإلداري ، مجلة االقتصاد والمالية ، م جريو سارة ، بوفليح نبي   3

 .077، ص  7002، العدد الثاني ، حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر ، 
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عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد ، وضعف ايضا 
اجهزتها الرقابية في الدولة وعدم استقاللياتها ، كل هذه الحاالت من شانها ان تؤدي الى 

 .1يبروز الفساد االدار 
 ان اهةم عوامةل انتشةار الفسةاد االداري فةي الةدول الناميةة  :االسفباب القانونيفة و االداريفة

نما المقصود هو قدرتها علةى تنفيةذ  عدم وجود قوانين راضعة للفساد ، ان كانت مكتوبة وا 
الفعال لهةا ومةا ينطةوي علةى ذلةك مةن جةزاءات تفةرض علةى مخالفيهةا ومةن اهةم االسةباب 

  :2يالقانونيه تتمثل ف
   قةةد يرجةةع االنحةةراف االداري الةةى سةةوء صةةياغة قةةوانين  :سففوء صففيالة القففوانين واللففوائ

واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة لغمةوض القةوانين فةي بعةض االحيةان ، الةذي يعطةي 
الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون او الةذهاب الةى تفسةيره بطريقتةه الخاصةة  التةي 

  .مواطنينقد تتعارض ما مصالح ال
  عاملين باألجهزة   حيث يكون لدى معظم :شعن المساءلة في األجهزا القانونية

االدارية في الدول النامية خاصة عالقة شخصية قوية  بالعاملين األجهزة المحاسبة 
 .والقانونية 

 كإنفاق  ةوجود حسابات خارج الميزانيات العام:  سوء استخدام الميزانيات الحكومية
يادته خاصة وان ميزانيات الدفاع هي من اسرار القومية التي ال ينبغي العسكري وز 

مناقشتها علنية والحديث عن تفصيلتها حتى مع األجهزة الرقابية والمحاسبية ، االمر 
 .الذي يوطد الفساد ويزيد من استفحاله في الدول النامية

                                                 

 . 17محمد أحمد عبد السالم ، إبراهيم السيد  ، المرجع السابق ، ص   1
 .200، ص  7005داري ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، عصام عبد الفتاح مطر ، الفساد اإل  2
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  لرقابة ،كالرقابة  كان نوع ا :شعن األجهزا الرقابية في الدولة وعدم استقاللياتها
قانونية والرقابة المحاسبية  ورقابة على االداء والرقابة االدارية ، والرقابة الفنية على 

  .1الخ............................مشاريع الرأسمالية

ن ضةةةةةةةةةةةةعف االدارة وسةةةةةةةةةةةوء التنظةةةةةةةةةةةيم وعةةةةةةةةةةةةدم إمةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن الناحيةةةةةةةةةةةةة االداريةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةأ         
الداريةةةةةةةةةةةةةة وكثةةةةةةةةةةةةةرة القيةةةةةةةةةةةةةود ، واإلجةةةةةةةةةةةةةراءات تحديةةةةةةةةةةةةةد المسةةةةةةةةةةةةةؤوليات ، وضةةةةةةةةةةةةةعف الرقابةةةةةةةةةةةةةة ا

االداريةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةمية وغيةةةةةةةةةةر الرسةةةةةةةةةةمية وطةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةزمن المسةةةةةةةةةةتغرق النجةةةةةةةةةةاز المعةةةةةةةةةةامالت 
فةةةةةةةةةةةةةةي الجهةةةةةةةةةةةةةةاز االداري ، والحصةةةةةةةةةةةةةةانة النفسةةةةةةةةةةةةةةية  للمسةةةةةةةةةةةةةةؤولين فيةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةةةةةاءلة 
والمحاسةةةةةةةةةةةةبة وتطبيةةةةةةةةةةةةةق النظةةةةةةةةةةةةةام العقوبةةةةةةةةةةةةةات والشةةةةةةةةةةةةغل المناصةةةةةةةةةةةةةب الوظيفيةةةةةةةةةةةةةة ، وموقةةةةةةةةةةةةةع 

از االداري لةةةةةةةةةةي فتةةةةةةةةةةرة زمنيةةةةةةةةةةة طويلةةةةةةةةةةة وفةةةةةةةةةةق معةةةةةةةةةةايير المسةةةةةةةةةةؤولية القياديةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي الجهةةةةةةةةةة
فرديةةةةةةةةةةة وعالقةةةةةةةةةةات شخصةةةةةةةةةةية وعةةةةةةةةةةدم االخةةةةةةةةةةذ بالنظريةةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةةع الرجةةةةةةةةةةل المناسةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةةي 

 :2اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ذهالمناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان
مخطةةةةةةةةةةط الهيكلةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةام وعةةةةةةةةةةدم وضةةةةةةةةةةوح سياسةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةإلدارة ، ممةةةةةةةةةةا انةةةةةةةةةةتج _ 

 .اداريازدواجية وتضاربا بين المسؤوليات أدى الى تكبير جهاز 
تضخم الجهاز االداري حيث يالحظ ان حجم القطاع العام فةي كثيةر مةن الةدول العربيةة يفةوق _ 

احتياجاتةةه ، ومةةن شةةان هةةذا ان يعقةةد مةةن االجةةراءات االداريةةة ويضةةعف التواصةةل مةةع المةةواطنين 
 .باإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى كونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدًرا لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواطن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب اهتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام االدارة _
 .وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفافية والمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءلةعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم _
 .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف الترتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب االداري وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم انتظامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه_  
 .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخامة الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز الحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي _
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 .  207، ص  نفس المرجع   2
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 . ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف االطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي _
  1.سوء تنظيم االداري بيروقراطية القيادة االدارية _

 .آثار الفساد اإلداري : الفرع الثاني 
 

ية خطيرة السيما الطبقة اعيؤدي الفساد االداري الى نتائج سياسية واقتصادية واجتم      
، كما يضر بالبيئة واالقتصاد ويسهم في ابطاء عجلة التنمية ، ومن اهم االثار المترتبة  الفقيرة

 :عن الفساد االداري ما يلي
 2االثار ال ساد االقتصادي  : 
شعان جودا البنية التحتية العامة .9 ة وذلك بسبب تفشي ظاهر :  تدني ك اءا استثمار وا 

تحد من الموارد المخصصة لالستثمار وسوء توجيهها ، التي تزيد من  الرشوة التي
الى دخول الوسطاء في احتكار المشاريع الكبرى ، ويتفشى الغش  باإلضافةتكلفتها ، 

  .بشتى انواعه ، ومن ثمة تدني نوعية  الهياكل العامة
ؤدي الى ن تفشي الفساد ان يأن من شإوكنتيجة حتمية ، ف :شعن فعالية اداء العام  .0

وجيدو  داء المهام التيأداري ويحرف مجموعة المسؤولين عن هلهلة الهيكل وتنظيم اال
من اجلها ، و اإللتهاء اما بمحاوالت البحث عن فرصة لإلثراء ، او البحث عن هؤالء 
الذين يحاولون االثراء غير المشروع ، وبهذا فان االولويات تنمية والخدمة العامة 

 .بة متأخرة وفي االهتمام على حساب امور سلبية وتتراجع لتمثل مرت
في الوقت الذي تسعى فيه  :التأثير في الحجم ونوعية الموارد االستمارا االجنبي   .0

الدول النامية وسائرة في الطريق النمو الى استقدام االستثمارات االجنبية في بلدانها ، 
راتها  ، والرفع من تنافسية إدا ةمن اجل نقل التكنولوجيا واكتساب المهارات ، وترقي

ن دراسات اثبتت ، ان الفساد يقلل من التدفقات االستثمارية او قد إاقتصادياتها ، ف

                                                 

 .202ص  ،ق ، الفساد اإلداري ، المرجع السابعصام عبد الفتاح مطر   1
 00، م  ( دراسة في األسباب و آليات مكافحته ) ساد في المجتمع الجزائري عبلة سقني ، محمد لمين هيشور ، ظاهرة الف  2

 .77، ص  00/00/7070،الجزائر ،  2، مجلة الجزائرية للسياسات العامة  ،  العدد األول ، جامعة الجزائر 
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 ألنهاف عنها ر ة لالستثمار االجنبية التي قد تعيضيعها ، ويرفع من مستوى المخاطر 
 .بمثابة ضريبة على اعمالهم

ل استغالل اصحاب النفوذ ذلك من خال  ويبرز :تردي حال  وتوزيع الثروا والدخل  .4
ة لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي ، فيزداد لديهم تراكم االصول بصف

 .افراد المجتمع ةوبقي ةدائمة ، وبالتالي تزداد الفجوة اتساعا بين هذه النخب
 حجام كبيرة منأو مجموعات أمن االفراد  ةنتيجة التحكم قل :الحد من النمو االقتصادي  .5

ن فرصة استخدام هذه االموال في المشاريع والبنية إ، ف ةمصادر االموال العام
االقتصادية تتأثر حيث يتغير نظام استخدام االموال من مساره طبيعي القائم على 

  .1العرض وطلب الى مسارات اخرى طارئة ومنها تحويل االموال الى الخارج البالد
  2للفساد في ما يلي ,ار السياسيتتجلى االث :االثار ال ساد السياسية : 
يتمثل فقدان النظام السياسي في نظر المواطنين وعدم  :الشرعي  ن ام الحكم   فقدان .9

الثقة في الحكومة ، من خالل ادراك المواطنين ان الموظفين حكوميين على اختالف 
صة ، الخاالمنفعة مستوياتهم مجرد عناصر متورطة في الفساد ، وال يعنيها سوى تحقيق 

ونتيجة لهذا االدراك يكون النظام السياسي محروما من ناحية الواقعية من اي مساندة 
 شعبية

ان الفساد الكبير للنظام سياسي ، مقترن الى حد كبير بالتضييق  :االستقرار السياسي  .0
على الحريات والحقوق السياسية والمدنية للمواطنين ، تركيزا للسلطة ، وتجاهال لحكم 

 .غيابا للشفافية والمساءلة القانون ،
من اخطر االثار الفساد السياسي على قمة جهاز الدولة وهو  :عقالني  صناع  القرار  .0

المهمة ، التي تؤثر في مصير الوطن ، وذلك ة قرارات السياسي  االفتقاد للعقالنية في
تخذ لنتيجة لتركز السلطة على قمة جهاز الدولة ، في ظل غياب دولة القانون ، حيث ي

رئيس الدولة قرارات سياسية غاية الخطورة على المصلحة الوطن لوحده دون استشارة 
                                                 

 .72عبلة سقني ، محمد لمين هيشور ، المرجع السابق ، ص  1
 .74نفس المرجع ، ص   2
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ودون اللجوء الى اجهزة ومراكز البحث التي يمكن ان تقدم لها االستشارة والمعلومات 
 .المفصلة عن االوضاع التي تواجه الوطن

ساعدات دول تعتمد الدول وخاصة الدول النامية على م :اإلخالل مصداقية الدولة  .4
اخرى من اجل تنمية اقتصادياتها ، في حالة شيوع ظاهرة الفساد ، وخاصة اذا انتشر 

ن مصداقية  الدولة تبدأ بالتأثر المؤسسة الدولة إالمتنفذين ، ف  في اوساط المسؤولين
بالشك في قدرات هذه الدولة على تنشيط االقتصاد وبالتساؤل عن مصير اموال 

 . 1المر الذي سوف يعمل على تأخير فرص التنميةالمساعدات االجنبية ا
  2:اآلثار االجتماعية 

إن آثار الفساد اإلداري ال تمتد إلى الجوانب السياسة واالقتصادية واإلدارية فحسب ،       
ولكن قد تشمل الجانب االجتماعي فالضرر واإلحباط اللذان يصيبان جوانب معنوية في اإلنسان 

 الروحي والتفاؤل يعدان عقبة تعثر في التنمية االجتماعية واالقتصادية، مثل الكرامة والسمو 
 :ويمكن إجمال أهم اآلثار االجتماعية للفساد على النحو التالي

يخلق مجتمعا تكون فيه المؤسسات   :يساهم ال ساد في ارت ات معدالت الجريمة .9
دة يتمكن المحتلون النظامية ، والقضائية والتنفيذية غير فاعلة ، وفي األنظمة الفاس

وبسهولة من الهروب من العقاب ، والفساد ال يؤدي إلى الجريمة السياسية والمؤسسية 
 فحسب بل هو مسئول أيضا عن تعزيز الجريمة المنظمة

يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر وتوسيع  :يساهم ال ساد في إشعان العدالة وانحسارها  .0
مل الفساد على تخفيض إمكانيات كسب الدخل الفجوة بين األغنياء والفقراء ، حيث يع

لدى الفقراء بسبب تضاؤل الفرص المتاحة ، وكذلك من خالل الحد من اإلنفاق على 
، الحصول على الحقوق األساسية  خدمات القطاع العام ، وحرمان بعض الناس من

                                                 

 .75محمد لمين هيشور ، المرجع السابق ، ص  عبلة سقني ،  1
اإلطالع    تاريخ /https://www.marocdroit.comبليف بشر ، آثار الفساد االداري على التنمية ، الموقع اإللكتروني   2 

00:40    70/02/7070.  
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مات ويؤدي أيضا إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخد
  .وجودتها ، مما ينعكس سلبا على الفئات األكثر حاجة إلى هذه الخدمات

قيم المصلحة العامة ، قيم المشاركة ) يؤدي انتشار ال ساد إل  تقليص القيم اإليجابية  .0
واختزالها في قيمة واحدة ، وهي قيمة المال األمر الذي يؤدي ( الخ ... ، قيم االنتماء

ية ويعمق مفهوم الحرية الفردية في السلوك االجتماعي ، والتمرد إلى انتشار النوازع الفرد
على النظم واألحكام الشرعية وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الرذائل والتحلل الخلقي ، 

 .وخدش الحياة والكرامة والفطرة اإلنسانية

وذلةةةةةةك بخلقةةةةةةه سةةةةةةةلوكا  :يففففففؤثر ال سففففففاد تفففففففأثيرا مباشففففففرا علفففففف  الك فففففففاءا وال عاليففففففة .4
ؤدي إلةةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن عمليةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةراك االجتمةةةةةةةةةةاعي النتشةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةلبيا حيةةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةة

الشةةةةةةةةةعور باليةةةةةةةةةأس واإلحبةةةةةةةةةاط ، وعةةةةةةةةةدم إدانةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةئولين عةةةةةةةةةن الفسةةةةةةةةةاد وحمةةةةةةةةةايتهم 
، وعةةةةةةةةةةدم محاسةةةةةةةةةةبتهم ، كمةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةةى االنحةةةةةةةةةةالل الخلقةةةةةةةةةةي بانتشةةةةةةةةةةار طرائةةةةةةةةةةق 
الكسةةةةةةةةةةةةب غيةةةةةةةةةةةةر المشةةةةةةةةةةةةروع وتفشةةةةةةةةةةةةي األسةةةةةةةةةةةةاليب أال أخالقيةةةةةةةةةةةةة ، والتهةةةةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةةةةن 

نحةةةةةةةةةةةراف الرقابةةةةةةةةةةةة واإلشةةةةةةةةةةةراف ، كمةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةؤدي االالمسةةةةةةةةةةةؤولية ، وضةةةةةةةةةةةياع مةةةةةةةةةةةوازين 
.العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألمن والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة
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 .اإلداري تصدي اإلدارة اإللكترونية للفساد : الثاني الفصل 
 

 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية و تقديم الخدمات المرفقية عبر شبكة االنترنت و المعلومات ،       
الت التكنولوجية و العلمية تيارية و إنما فرضتها التحو وتسير المرفق العمومي ، ليس بالوسيلة اخ

مما جعل اإلدارة اإللكترونية بمثابة مفاتيح هامة للتخلص و القضاء على مشاكل الفساد ،
بد من تبني نظام حديث في اإلداري الذي يكاد يقضي على مختلف القطاعات ، لذلك كان ال

ة ، التي تعزز الشفافية و النزاهة و تبسيط ، القائم على  آليات وأساليب تكنولوجي اإلدارة
اإلجراءات اإلدارية للكشف عن االنحرافات اإلدارية و القضاء مكامن وأشكال الفساد اإلداري ، 
وتدعم نظام اإلدارة  اإللكترونية في تقديم خدماتها العمومية بشكل راقي و متطور في األداء و 

خطي التعقيدات اإلدارية و نمط اإلدارة اإللكترونية التقرب من المواطن ، بذلك يكمن دورها في ت
في مراقبة أداء خدماتها التي تعتمد على أدوات و تقنيات و خصائص مبرمجة و الشبكية ، و 
التي توفر القدرة على تتبع و مراقبة البيانات و التجاوزات اإلدارية و تصحيحها ، مهما كان 

فة غلى أسلوب التوقيع اإللكتروني الذي يعمل على حجمها و درجة تشابكها و تعقيدها ، باإلضا
حفاظ على خصوصيات المعامالت اإلدارية  ، ومنه سنبين في للضمانات قانونية و أمنية و 

هذا الفصل تصدي اإلدارة اإللكترونية للفساد اإلداري في المبحث األول و المبحث الثاني 
 . مكافحة الفساد اإلداري أسلوب الرقابة اإللكترونية و التوقيع اإللكتروني ل
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 طرق اإلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري  :األولالمبحث 
 

مطلبةةةةةةةةةةةا ملحةةةةةةةةةةةا و ضةةةةةةةةةةةرورة  أصةةةةةةةةةةةبحت آليةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةة حيةةةةةةةةةةةث  اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة       
حتميةةةةةةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري مةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةالل اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام الوسةةةةةةةةةةةةةةائل التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةة 

للقضةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةى نمةةةةةةةةةط البيروقراطةةةةةةةةةي التقليةةةةةةةةةدي فةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةديم الحديثةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي العمةةةةةةةةةل اإلداري 
الخةةةةةةةةةدمات العامةةةةةةةةةة و التحةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةى نظةةةةةةةةةام إداري إلكترونةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةذي يعطةةةةةةةةةي أكثةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةدرة 
فةةةةةةةي القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى التعقيةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةة ، ومنةةةةةةةه نتةةةةةةةولى فةةةةةةةي هةةةةةةةذا المبحةةةةةةةث الةةةةةةةى آليةةةةةةةات 
اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري للمطلةةةةةةةةةةةةةةةب األول و المطلةةةةةةةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةةةةةةةاني 

 .ور نظام اإلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري د
 

 .آليات اإلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري  :األولالمطلب 
 

الفساد اإلداري معقدة األغراض و المجالت ومتنوعة األبعاد وواسعة  تعد ظاهرة        
ليات التي تقلل بعض المظاهر االنتشار ، وأصبحت  آليات اإلدارة اإللكترونية  من بين اآل

الفعالة  رفع  السلبية في اإلدارة ،  مما لها في تعزيز الشفافية والمساءلة  لإلدارة  كما لها القدرة
كفاءة العمل اإلداري وجودته التي أصبح سالح لتصدي و الحد من  الفساد اإلداري ، سنتطرق  

إلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري في هذا المطلب إلى فرع األول الشفافية و المساءلة ل
 .، اما الفرع الثاني سنتولى إمكانيات اإلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري 
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 .لمكافحة الفساد اإلداري لإلدارة اإللكترونيةالشفافية و المساءلة  :األولالفرع   
يمكةةةةةةةةن أن يقضةةةةةةةةي علةةةةةةةةى الفسةةةةةةةةاد إن مةةةةةةةةا يةةةةةةةةتم إنجةةةةةةةةازه بفضةةةةةةةةل اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةة        

اإلداري بطريقةةةةة غيةةةةر مباشةةةةرة ، فةةةةاإلدارة الإللكترونيةةةةة تعتبةةةةر أكثةةةةر قةةةةدرة مةةةةن اإلدارة التقليديةةةةة 
علةةةةةةى معرفةةةةةةة مةةةةةةا يحصةةةةةةل فةةةةةةي إنجةةةةةةاز األعمةةةةةةال اإلداريةةةةةةة ، مةةةةةةن خةةةةةةالل رصةةةةةةدها األخطةةةةةةاء 
طةةةةةةالع اإلدارة عليهةةةةةةا ، ممةةةةةةا يمكنهةةةةةةا التعةةةةةةرف علةةةةةةى مواضةةةةةةع الخلةةةةةةل قبةةةةةةل  خةةةةةةالل إنجةةةةةةاز وا 

اإلجةةةةةةراءات المناسةةةةةةبة لتصةةةةةةحيحها ، ممةةةةةةن يجعةةةةةةل منهةةةةةةا اسةةةةةةتراتجية   ذإنجةةةةةةاز اتخةةةةةةا وخةةةةةةالل
 .شاملة لمواجهة الفساد اإلداري 

  ويعنةةةةةي بهةةةةةا فةةةةةتح تةةةةةام لقنةةةةةوات االتصةةةةةال بةةةةةين أصةةةةةحاب المصةةةةةلحة : الشففففف افية : أوال
والمسةةةةةةةةةؤولين وتعتبةةةةةةةةةر أداة هامةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةدًا لمحاربةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةاد اإلداري ،  ومةةةةةةةةةن  أهةةةةةةةةةم 

شةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةن مختلةةةةةةةةةف القواعةةةةةةةةةد و التعليمةةةةةةةةةات و اإلجةةةةةةةةةراءات  متطلبةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةفافية الك
واآلليةةةةةات المعتمةةةةةدة ، وتعةةةةةد الخطةةةةةوة األولةةةةةى لإلقةةةةةرار علميةةةةةا بالمحاسةةةةةبة فةةةةةي حةةةةةال لةةةةةم 

  1.تحترم تلك القواعد و األنظمة
  إن اسةةةةةةةةةةةةتخدام األنظمةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة يمكةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةن تفعيةةةةةةةةةةةةل موضةةةةةةةةةةةةوع الشةةةةةةةةةةةةفافية

هةةةةةةةةةةةةزة الرقابيةةةةةةةةةةةةة لألجهةةةةةةةةةةةةزة التنفيذيةةةةةةةةةةةةة بحةةةةةةةةةةةةث تصةةةةةةةةةةةةبح  نشةةةةةةةةةةةةاطاتها واضةةةةةةةةةةةةحة لألج
وبالتةةةةةةةةةةالي تعمةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةى تحديةةةةةةةةةةةد مواقةةةةةةةةةةةع الفسةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، وتةةةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةةةى دعةةةةةةةةةةةم 
لةةةةةةةةةةةةى القضةةةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةةةى  أنظمةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةرار وتسةةةةةةةةةةةةهيل عمةةةةةةةةةةةةل األجهةةةةةةةةةةةةزة الرقابيةةةةةةةةةةةةة ، وا 

 2.مكامن الفساد اإلداري 
   يتةةةةةةةةةةأتى مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل اإلتاحةةةةةةةةةةة الكاملةةةةةةةةةةة و المتسةةةةةةةةةةاوية لكافةةةةةةةةةةة تحقيةةةةةةةةةةق الشةةةةةةةةةةفافية

راءات  والخةةةةةةةةةةةةدمات العامةةةةةةةةةةةةة للجميةةةةةةةةةةةةع المعلومةةةةةةةةةةةةات المرتبطةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةالقرارات و اإلجةةةةةةةةةةةة

                                                 

، العدد الخامس عشر ،  02في محاربة الفساد اإلداري ، مجلة الحوار الفكري ، م  جرمولي مليكة ، دور اإلدارة اإللكترونية 1
،ص  7002جوان  20جامعة أحمد دراية أدرار مخبر الدراسات اإلفريقية للعلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، الجزائر ، 

214. 
اري وتنمية اإلدارة ، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، م قمر النذير ، مساهمة اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلد  2
 .  0047، ص  7070، الجزائر  ،  0، العدد األول ، جامعة الحاج لخضر باتنة  2
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مةةةةةةةةةةةن أفةةةةةةةةةةةراد و المؤسسةةةةةةةةةةةات حكوميةةةةةةةةةةةة أو خاصةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي التوقيةةةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةةةةمح 
بفةةةةةةةةةةةةةةرص متسةةةةةةةةةةةةةةاوية فةةةةةةةةةةةةةةي التعةةةةةةةةةةةةةةامالت الحكوميةةةةةةةةةةةةةةة ، وفةةةةةةةةةةةةةةي اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةة 
المةةةةةةةةةةةواطن يسةةةةةةةةةةةتطيع أن يصةةةةةةةةةةةل مباشةةةةةةةةةةةرة بموضةةةةةةةةةةةوعه إلةةةةةةةةةةةى أي مخةةةةةةةةةةةتص سةةةةةةةةةةةواء 

فإتاحةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةان هةةةةةةةةةةذا الشةةةةةةةةةةخص رئةةةةةةةةةةيس القطةةةةةةةةةةاع أو وزيةةةةةةةةةةرًا أو رئيسةةةةةةةةةةًا الةةةةةةةةةةوزراء ،
المعلومةةةةةةةةةةةات التفصةةةةةةةةةةةيلية عةةةةةةةةةةةن األداء الحكةةةةةةةةةةةومي علةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةةبكة اإلنترنةةةةةةةةةةةت ومةةةةةةةةةةةن 
عطةةةةةةةةةاء المةةةةةةةةةواطن الحةةةةةةةةةق فةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةاءلة الحكومةةةةةةةةةة  ثةةةةةةةةةم تحجةةةةةةةةةيم الفسةةةةةةةةةاد اإلداري وا 

.1 
  تعمةةةةةةةةةةل اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى إرسةةةةةةةةةةاء قواعةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةفافية وتةةةةةةةةةةوفير المعلومةةةةةةةةةةات

يةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةى بسةةةةةةةةهولة ، و الشةةةةةةةةفافية كةةةةةةةةذلك فةةةةةةةةي الحصةةةةةةةةول عليهةةةةةةةةا ، وهةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر 
تعزيةةةةةةةةةةةةةز روح الديمقراطيةةةةةةةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةةةةةةة ويسةةةةةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةةةةةي القضةةةةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةةةةى مظةةةةةةةةةةةةةاهر 

 .الفساد اإلداري 
  يحقةةةةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةفافية الكاملةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةإلدارة الحكومةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن

خةةةةةةةةةةالل اإلتاحةةةةةةةةةةة الكاملةةةةةةةةةةة والمتسةةةةةةةةةةاوية لكافةةةةةةةةةةة المعلومةةةةةةةةةةات المتعلقةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةالقرارات و 
مةةةةةةةةةةواطنين ، ومةةةةةةةةةةن جانةةةةةةةةةةب آخةةةةةةةةةةر اإلجةةةةةةةةةةراءات الحكومةةةةةةةةةةة لكافةةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةةات و ال

أداء المعةةةةةةةةةةةةةةةامالت بطريقةةةةةةةةةةةةةةةة إلكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةةةةةةةةن دون اتصةةةةةةةةةةةةةةةال مباشةةةةةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةةةةةةةين 
صةةةةةةةةةةةاحب الشةةةةةةةةةةةأن و الموظةةةةةةةةةةةف ال يفسةةةةةةةةةةةح  المجةةةةةةةةةةةال لتالعةةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةةوظفين وسةةةةةةةةةةةؤ 
معةةةةةةةةةةةاملتهم للمعنيةةةةةةةةةةةين ويمنةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةذلك الرشةةةةةةةةةةةوة ، ومنةةةةةةةةةةةه القضةةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةةى الجةةةةةةةةةةةرائم 
العمةةةةةةةةةةةةل والفسةةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، وفةةةةةةةةةةةةي نفةةةةةةةةةةةةس الوقةةةةةةةةةةةةت يتجنةةةةةةةةةةةةب مشةةةةةةةةةةةةاكل المواجهةةةةةةةةةةةةة 

 2.المباشرة مع طالبي الخدمة ذو الوعي المنخفض 

                                                 

، العدد 5دور اإلدارة اإللكترونية في مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري ، مجلة الجزائرية لألمن و التنمية  ، م هدار رانية ،   1
 .750، ص  7002  جويلية 20 ، الجزائر  ،  0جامعة الحاج لخضر باتنة  التاسع ،

و ماجد راغب ، علم اإلدارة العامة و المبادئ الشريعة اإلسالمية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ،   لالح   2
 .472، ص  7005
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  يةةةةةةةةةةوفر هةةةةةةةةةةةيكال تنظيميةةةةةةةةةةةا  اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة إن تطبيةةةةةةةةةةةق: المسفففففففففففاءلة : ثانيففففففففففا
مناسةةةةةةةةةةبا للمؤسسةةةةةةةةةةة يسةةةةةةةةةةهل مسةةةةةةةةةةاءلة المسةةةةةةةةةةتويات اإلداريةةةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةةة ، ويسةةةةةةةةةةاعد 
المةةةةةةةةةوظفين فةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةديم تقةةةةةةةةةارير دوريةةةةةةةةةة منتظمةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن نتةةةةةةةةةائج أعمةةةةةةةةةالهم ومراقبةةةةةةةةةة 

فيةةةةةةةةذها ويسةةةةةةةةاعد كةةةةةةةةذلك علةةةةةةةةى تةةةةةةةةوفير المعلومةةةةةةةةات الالزمةةةةةةةةة مةةةةةةةةدى نجةةةةةةةةاعتهم فةةةةةةةةي تن
لتقيةةةةةةةةةيم البةةةةةةةةةرامج والمشةةةةةةةةةاريع والخطةةةةةةةةةط ، كمةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةاعد فةةةةةةةةةي تنظةةةةةةةةةيم االجتماعةةةةةةةةةات 
المختلفةةةةةةةةةة داخةةةةةةةةةل المؤسسةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةا تقدمةةةةةةةةةه اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن مزايةةةةةةةةةا تمكةةةةةةةةةةن 
أعضةةةةةةةةةةةةةاء هةةةةةةةةةةةةةذه االجتماعةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةن عقةةةةةةةةةةةةةدها عةةةةةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةةةةةد ، وتسةةةةةةةةةةةةةهل عمليةةةةةةةةةةةةةة 

ى مةةةةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةةةةواطنين و المتعةةةةةةةةةةةةةةاملين عبةةةةةةةةةةةةةةر االسةةةةةةةةةةةةةةتقبال االقتراحةةةةةةةةةةةةةةات و الشةةةةةةةةةةةةةةكاو 
 1.البريد اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني للمؤسسة

  اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة تتةةةةةةةةةةةةةةةابع مواقةةةةةةةةةةةةةةةع عملهةةةةةةةةةةةةةةةا المختلفةةةةةةةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةةةةةةةر الشاشةةةةةةةةةةةةةةةات و
الكةةةةةةةةةةةاميرات الرقميةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي وسةةةةةةةةةةةع اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة أن تسةةةةةةةةةةةلطها علةةةةةةةةةةةى 

ا يصةةةةةةةةةةبح لةةةةةةةةةةدى ، وهكةةةةةةةةةةذ  2منافةةةةةةةةةةذها وأجهزتهةةةةةةةةةةا التةةةةةةةةةةي يتعامةةةةةةةةةةل معهةةةةةةةةةةا الجمهةةةةةةةةةةور
اإلدارة تلةةةةةةةةةةةةك األداة المضةةةةةةةةةةةةمونة الصةةةةةةةةةةةةادقة فةةةةةةةةةةةةي محاسةةةةةةةةةةةةبة والمسةةةةةةةةةةةةاءلة أنشةةةةةةةةةةةةطتها 
وتقيمهةةةةةةةةةةا ، وتتةةةةةةةةةةابع بهةةةةةةةةةةا مواقعهةةةةةةةةةةا باطمئنةةةةةةةةةةان ، بعيةةةةةةةةةةدًا عةةةةةةةةةةن أسةةةةةةةةةةلوب المتابعةةةةةةةةةةة 
بالمةةةةةةةةةةةةذكرات والتقةةةةةةةةةةةةارير التةةةةةةةةةةةةي يرفعهةةةةةةةةةةةةا األفةةةةةةةةةةةةراد فةةةةةةةةةةةةي اإلدارات التقليديةةةةةةةةةةةةة ، بمةةةةةةةةةةةةا 

فية والنزاهةةةةةةةةة و يعةةةةةةةةرف عنهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن مشةةةةةةةةكالت يةةةةةةةةأتي فةةةةةةةةي مقةةةةةةةةدمتها انعةةةةةةةةدام الشةةةةةةةةفا
 .فقدان محاسبة األخطاء لمرتكبيها في كثير من الحاالت 

  تبةةةةةةةةع أهميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةاءلة فةةةةةةةةي اإلدارة كونهةةةةةةةةا عمليةةةةةةةةة ضةةةةةةةةرورية للتأكةةةةةةةةد مةةةةةةةةن حسةةةةةةةةن
سةةةةةةةير العمةةةةةةةل و التأكةةةةةةةد مةةةةةةةن أن اإلنجةةةةةةةاز يسةةةةةةةير حسةةةةةةةبما هةةةةةةةو مقةةةةةةةرر لةةةةةةةه ،ويةةةةةةةرتبط 
مفهةةةةةةةةوم الشةةةةةةةةفافية بالمعلومةةةةةةةةات وذلةةةةةةةةك مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل نظةةةةةةةةم المعلومةةةةةةةةات التةةةةةةةةي تسةةةةةةةةهم 
فةةةةةةةةةةةي تعزيةةةةةةةةةةةز النزاهةةةةةةةةةةةة و المسةةةةةةةةةةةاءلة وذلةةةةةةةةةةةك بةةةةةةةةةةةدعم عمليةةةةةةةةةةةات  اتخةةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةةرار ، 
وتنشةةةةةةةةةةةةيط عمليةةةةةةةةةةةةات االتصةةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةةي اإلدارات و الحةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةن انحرافةةةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةةةي 

                                                 

 .0042قمر النذير ، المرجع السابق ، ص   1
 . 27دارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص رانية  هدار ، دور اإل  2
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تةةةةةةةةةةؤدي للفسةةةةةةةةةةاد اإلداري و التجةةةةةةةةةةاوزات اإلداريةةةةةةةةةةة بمعرفةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةام بمةةةةةةةةةةاذا مةةةةةةةةةةن 
 1.خالل استخدامه نظام المعلومات 

 اإلداري لةةةةةةةةةةةإلدارة المحليةةةةةةةةةةةة ،  وتةةةةةةةةةةةتم المسةةةةةةةةةةةاءلة للهيئةةةةةةةةةةةة المنتخبةةةةةةةةةةةة وكةةةةةةةةةةةذا الهيكةةةةةةةةةةةل
حيةةةةةةةةث المسةةةةةةةةاءلة المةةةةةةةةةواطنين و األطةةةةةةةةراف و كةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةن طةةةةةةةةرف الهيئةةةةةةةةات الرقابيةةةةةةةةةة 
، كمةةةةةةةةةا أن المسةةةةةةةةةاءلة األجهةةةةةةةةةزة  المحليةةةةةةةةةة مرهةةةةةةةةةون بقةةةةةةةةةدر المعلومةةةةةةةةةات المتاحةةةةةةةةةة و 
اإلجةةةةةةةةةةةةراءات ونتةةةةةةةةةةةةائج األعمةةةةةةةةةةةةال ، فةةةةةةةةةةةةإن كانةةةةةةةةةةةةت مسةةةةةةةةةةةةاءلة اإلدارة المحليةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن 

ص القانونيةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةةةةرف جهةةةةةةةةةةةةةة الوصةةةةةةةةةةةةةاية مرتبطةةةةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةةةةةا تقةةةةةةةةةةةةةرره النصةةةةةةةةةةةةو 
صةةةةةةةةةةةةالحيات المقةةةةةةةةةةةةررة قانونيةةةةةةةةةةةةة لجهةةةةةةةةةةةةة الوصةةةةةةةةةةةةاية ، فةةةةةةةةةةةةإن المسةةةةةةةةةةةةاءلة الشةةةةةةةةةةةةعبية 
مرتبطةةةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةةةدى تةةةةةةةةةةةوفير و إتاحةةةةةةةةةةةة المعلومةةةةةةةةةةةات لهةةةةةةةةةةةم ، حيةةةةةةةةةةةث تعمةةةةةةةةةةةل بعةةةةةةةةةةةض 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداء اقتراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتهم و  اإلدارات علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعراض آراء مواطنيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ، وا 
مالحظةةةةةةةةةاتهم علةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةفحتها عبةةةةةةةةةر الشةةةةةةةةةبكة مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل إتاحةةةةةةةةةة خيةةةةةةةةةار إبةةةةةةةةةداء 

الحظةةةةةةةةةةةةات أو المقترحةةةةةةةةةةةةات أو غيرهةةةةةةةةةةةةا ، ممةةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةةةةي خلةةةةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةةةةرأي و الم
سةةةةةةةةةةةةبل تةةةةةةةةةةةةأثير و التفاعةةةةةةةةةةةةل و ضةةةةةةةةةةةةمان نظةةةةةةةةةةةةر المشةةةةةةةةةةةةاركة اإليجابيةةةةةةةةةةةةة و الفعالةةةةةةةةةةةةة 

 2.لتحقيق أهداف التنظيم بصورة شاملة ومتكاملة
  إن هةةةةةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةةةةةتعانة تعتبةةةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةةةامال مهمةةةةةةةةةةةةًا وضةةةةةةةةةةةةروريا لتأكيةةةةةةةةةةةةد فعاليةةةةةةةةةةةةة اإلدارة

ية ، حيةةةةةةةةةةةث تةةةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةةةى اإللكترونيةةةةةةةةةةةة ونجاحهةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةي تجسةةةةةةةةةةةيد مسةةةةةةةةةةةاءلة شةةةةةةةةةةةعب
تحسةةةةةةةةةين مقةةةةةةةةةدرات المجتمةةةةةةةةةع و فعاليةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن التعةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةى  وجهةةةةةةةةةات النظةةةةةةةةةر و 

 للمسةةةةةةةةةةةةاءلة أفضةةةةةةةةةةةةل بتجسةةةةةةةةةةةةيد تسةةةةةةةةةةةةمح اإلدارة االلكترونيةةةةةةةةةةةةة إن اآلراء المختلفةةةةةةةةةةةةة ، 
تحديةةةةةةةةةد السياسةةةةةةةةةات  فةةةةةةةةةي انخراطةةةةةةةةةا أكثةةةةةةةةةر وا يكةةةةةةةةةون أن للمةةةةةةةةةواطنين يمكةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةث

و بتةةةةةةةةةالي تسةةةةةةةةةاعد  العامةةةةةةةةةة ، مةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةل فهةةةةةةةةةم اإلجةةةةةةةةةراءات إلدارة أكثةةةةةةةةةر شةةةةةةةةةفافية ،
 .  في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري 

                                                 

شهرزاد مناصر ، حاحة عبد العالي ، دور اإلدارة اإللكترونية في تعزيز الشفافية  في اإلدارة المحلية ، مجلة العلوم القانونية   1
 .0700، ص  7001ئر ، افريل ،  العدد األول ، جامعة الوادي ، الجزا 00و السياسية ، م 

 0700، ص  ، المرجع السابق شهرزاد مناصر ، حاحة عبد العالي  2



 

 

48 

 .إمكانيات اإلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري: الفرع الثاني  
 

و إمكانيةةةةةةةةةةةةةات عديةةةةةةةةةةةةةدة تصةةةةةةةةةةةةةلح لمعةةةةةةةةةةةةةايير لقيةةةةةةةةةةةةةاس كفةةةةةةةةةةةةةاءة  لةةةةةةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة      
العمةةةةةةةةةةةةةةةةل اإلداري وجودتةةةةةةةةةةةةةةةةه ، و تصةةةةةةةةةةةةةةةةلح أبضةةةةةةةةةةةةةةةةًا لتصةةةةةةةةةةةةةةةةدي للفسةةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري بشةةةةةةةةةةةةةةةةتى 

 : وتقليلها نذكر منها  هأشكال
 إن الوقةةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةةذي تةةةةةةةةةةوفره أدوات اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى :   تسففففففففففريع االنجففففففففففاز

االدارة ، 1مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتهلكي الخةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة خيةةةةةةةةةةةةةةةةةر دليةةةةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةةةدواها 
اإللكترونيةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةمح بتقةةةةةةةةةديم الخدمةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي دقةةةةةةةةةائق معةةةةةةةةدودة مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل الةةةةةةةةةدخول 

ال الفسةةةةةةةةةاد ، و هةةةةةةةةةذا بةةةةةةةةةذلك يقضةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةى مختلةةةةةةةةةف أشةةةةةةةةةك إلةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةبكة اإلنترنةةةةةةةةةت
 .2إلخ ...الرشوة و التعقيد و الروتين :اإلداري 

  إن كةةةةةةةةةةةةان إقامةةةةةةةةةةةةة اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة يتطلةةةةةةةةةةةةب مبةةةةةةةةةةةةالف : تخ ففففففففففففيض التكففففففففففففالين
مرتفعةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةراء المعةةةةةةةةةةدات و إعةةةةةةةةةةداد البةةةةةةةةةةرامج و تةةةةةةةةةةدريب العةةةةةةةةةةاملين ،  
إال أن أداء الخدمةةةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة يقلةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةن تكاليفهةةةةةةةةةةةةةةةا مقارنةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةاإلدارة 

حيةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةى التقليةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةدد المةةةةةةةةةوظفين ، و يعنةةةةةةةةةي اإلدارة  التقليديةةةةةةةةةة ،
مةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةتعمال األوراق واألدوات المكتبيةةةةةةةةةةةةةةةة األخةةةةةةةةةةةةةةةرى المسةةةةةةةةةةةةةةةتخدمة فةةةةةةةةةةةةةةةي أداء 

 3.الخدمة ، و هو ما يوفر بذلك األموال على اإلدارة 
   حيةةةةةةةةةةةةةث بفضةةةةةةةةةةةةةل اإلدارة : القشفففففففففففففاء علففففففففففففف  البيروقراطيفففففففففففففة العمفففففففففففففل اإلداري

وقراطيةةةةةةةةةةةة و التعقيةةةةةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي اإللكترونيةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةتم الةةةةةةةةةةةتخلص مةةةةةةةةةةةن البير 
تعةةةةةةةةةةذب أصةةةةةةةةةةحاب المصةةةةةةةةةةالح  ، كمةةةةةةةةةةا تقضةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةى كميةةةةةةةةةةة النمةةةةةةةةةةاذج الورقيةةةةةةةةةةة 
المتداولةةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةةتندات و التوقيعةةةةةةةةةةات المطلوبةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةتيفائها ، كمةةةةةةةةةةا أنهةةةةةةةةةةا 

                                                 

، ص  7002حجازي عبد الفتاح بيومي ، الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،  1
025. 

، مجلة ( التاريخي ، تقويم المسعى و التحدي التفعيل  السياق)ضيف أحمد ، بن موسى محمد ، الحكومة اإللكترونية   2
 .055، ص  7002، العدد الخامس ، جامعة إبن باديس مستغانم ،  الجزائر  ،  2اإلستراتجية و التنمية ، م 
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تقضةةةةةةةةي علةةةةةةةةى التحيةةةةةةةةز فةةةةةةةةي المعةةةةةةةةامالت بةةةةةةةةين المنتفعةةةةةةةةين بالخةةةةةةةةدمات العامةةةةةةةةة مةةةةةةةةن 
 1.م اإلدارة اإللكترونية خالل إتباع إجراءات محددة من خالل نظا

  فةةةةةةةةةةالموظفين فةةةةةةةةةةي : االعتمففففففففففاد علفففففففففف  المففففففففففو  ين   ات نوعيففففففففففة متخصصففففففففففة
اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة خصائصةةةةةةةةةةةةةةةهم تختلةةةةةةةةةةةةةةةف تمامةةةةةةةةةةةةةةةًا ، حيةةةةةةةةةةةةةةةث يطلةةةةةةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةةةةةةةيهم 
مةةةةةةةةؤهالت و خبةةةةةةةةرات علميةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال تقنيةةةةةةةةة المعلومةةةةةةةةات فلةةةةةةةةم يعةةةةةةةةد المطلةةةةةةةةوب 

 بوضةةةةةةةةةةةع مرتبطةةةةةةةةةةةة تخصصةةةةةةةةةةةات دقيقةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةل الحاسةةةةةةةةةةةوبمنةةةةةةةةةةةه أن يلةةةةةةةةةةةم بعلةةةةةةةةةةةوم  
أو  قانونيةةةةةةةةةةةةةا أو محاسةةةةةةةةةةةةةبيا الموظةةةةةةةةةةةةةف كةةةةةةةةةةةةان سةةةةةةةةةةةةةواء وهةةةةةةةةةةةةةذا المعلوماتيةةةةةةةةةةةةةة جبةةةةةةةةةةةةرام

صةةةةةةةةةةةالح الصةةةةةةةةةةةيانة فةةةةةةةةةةةي مختصةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةوظفين توظيةةةةةةةةةةةف وضةةةةةةةةةةةرورة ، هندسةةةةةةةةةةةيا  وا 
 وحمايةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةأمين فةةةةةةةةةةي ومختصةةةةةةةةةةين اإللكترونيةةةةةةةةةةة ، الخاصةةةةةةةةةةة بالشةةةةةةةةةةبكة األعطةةةةةةةةةةال
 اإلدارة، وبفضةةةةةةةةةةةةةل 2 والتةةةةةةةةةةةةةدمير والسةةةةةةةةةةةةرقة واإلتةةةةةةةةةةةةةالف االختةةةةةةةةةةةةةراق مةةةةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةةةبكات

 محايةةةةةةةةةةةدة بطريقةةةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةوظفين واختيةةةةةةةةةةةار اسةةةةةةةةةةةتقطاب سةةةةةةةةةةةيتم بةةةةةةةةةةةذلك اإللكترونيةةةةةةةةةةةة
 وبتوظيةةةةةةةةةةةف،  شخصةةةةةةةةةةةية اعتبةةةةةةةةةةةارات دون والخبةةةةةةةةةةةرة الكفةةةةةةةةةةةاءة أسةةةةةةةةةةةاس علةةةةةةةةةةةى تقةةةةةةةةةةةوم

 بعةةةةةةةةةةةةض واسةةةةةةةةةةةةتهتار اإلداري الفسةةةةةةةةةةةةاد مةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةيقلل الطريقةةةةةةةةةةةةة ذهبهةةةةةةةةةةةة المختصةةةةةةةةةةةين
 حتةةةةةةةةةةى ويمكةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةل الكفةةةةةةةةةةاءة ، يشةةةةةةةةةةترط التوظيةةةةةةةةةةف ألن عملهةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةوظفين

توظيةةةةةةةةةةةف  خةةةةةةةةةةةالل مةةةةةةةةةةةن تمةةةةةةةةةةةعلمجا فةةةةةةةةةةةي الفسةةةةةةةةةةةاد علةةةةةةةةةةةى القضةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةن الدولةةةةةةةةةةةة
 وهةةةةةةةةةةةةةةةةةذا المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات ألنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةة اختةةةةةةةةةةةةةةةةةراقهم عةةةةةةةةةةةةةةةةةنهم المعةةةةةةةةةةةةةةةةةروف األشةةةةةةةةةةةةةةةةةخاص

 3.العامة المصلحة وجعلهم يخدمون باستقطابهم
  وهةةةةةةةذا لمةةةةةةةا تطبقةةةةةةةه  :االعتمفففففففاد علففففففف  ن فففففففام الحشفففففففور و االنصفففففففران للمو فففففففن

مةةةةةةةةن نظةةةةةةةةام قاعةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةات تحفةةةةةةةةظ فيهةةةةةةةةا حركةةةةةةةةة المةةةةةةةةوظفين اليوميةةةةةةةةة ، و جةةةةةةةةداول 
األقسةةةةةةةةةةام و الوظةةةةةةةةةةائف إلةةةةةةةةةةى جانةةةةةةةةةةب اإلجةةةةةةةةةةازات  العمةةةةةةةةةةل الخاصةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةالموظفين و

الرسةةةةةةةةةةةةمية ، و اسةةةةةةةةةةةةم الموظةةةةةةةةةةةةف و اإلدارة التةةةةةةةةةةةةي يعمةةةةةةةةةةةةل بهةةةةةةةةةةةةا وغيرهةةةةةةةةةةةةا ، ومةةةةةةةةةةةةن 
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خةةةةةةةةةةالل تطبيةةةةةةةةةةق برنةةةةةةةةةةامج االتصةةةةةةةةةةال بالقارئةةةةةةةةةةات ، وسةةةةةةةةةةحب البيانةةةةةةةةةةات أوتوماتيكيةةةةةةةةةةا 
الةةةةةةةةةذي يمكةةةةةةةةةن اإلدارة مةةةةةةةةةن مراقبةةةةةةةةةة تحركةةةةةةةةةات المةةةةةةةةةوظفين أثنةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةدوام الرسةةةةةةةةةمي ، 

ين مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل الصةةةةةةةةةورة الشخصةةةةةةةةةية حيةةةةةةةةةث يمكةةةةةةةةةن لةةةةةةةةةه التعةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةوظف
وبصةةةةةةةةمة األصةةةةةةةةبع المخزنةةةةةةةةة فةةةةةةةةي قاعةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةات النظةةةةةةةةام ، إلةةةةةةةةى جانةةةةةةةةب تطبيةةةةةةةةق 
نظةةةةةةةةةةةةام الحضةةةةةةةةةةةةور و االنصةةةةةةةةةةةةراف  اإللكترونةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةذي يمكةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةن خاللةةةةةةةةةةةةه ، 
معرفةةةةةةةةةةةة مواعيةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةدوام للمةةةةةةةةةةةوظفين و اإلجةةةةةةةةةةةراءات و العطةةةةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةةةةمية لهةةةةةةةةةةةم و 

رعة فائقةةةةةةةةة معرفةةةةةةةةة تحركةةةةةةةةات المةةةةةةةةوظفين ، حيةةةةةةةةث تخةةةةةةةةزن كةةةةةةةةل هةةةةةةةةذه األمةةةةةةةةور وبسةةةةةةةة
لمةةةةةةةدة تصةةةةةةةل لسةةةةةةةنة ، ويةةةةةةةتم التعةةةةةةةرف علةةةةةةةى ذلةةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةةالل بطاقةةةةةةةة يةةةةةةةتم تمريرهةةةةةةةا 

، وبهةةةةةةةةةةةذه الطريقةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةوف يةةةةةةةةةةةتم  1مةةةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةةةرف الموظةةةةةةةةةةةف صةةةةةةةةةةةباحا و مسةةةةةةةةةةةاءاً 
الةةةةةةةةةةتخلص مةةةةةةةةةةن التهةةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةةن العمةةةةةةةةةةل و الكسةةةةةةةةةةل و االسةةةةةةةةةةتهتار و غيرهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن 

 .الظواهر السلبية و المرضية في اإلدارة 
  الجهةةةةةةةةةة تكةةةةةةةةةون التةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةي اإلداريةةةةةةةةةة ودالعقةةةةةةةةة :العقفففففففففود اإلداريفففففففففة اإللكترونيفففففففففة 

 القضةةةةةةةةةةةةةاء ويراقبهةةةةةةةةةةةةةا اإلداري القةةةةةةةةةةةةةانون يحكمهةةةةةةةةةةةةةا حيةةةةةةةةةةةةةث طرفةةةةةةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةةةةةةا اإلداريةةةةةةةةةةةةةة
( الةةةةةةةةةةةوزارة أو الدولةةةةةةةةةةةة)العةةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةةانون أطرافهةةةةةةةةةةةا أشةةةةةةةةةةةخاص احةةةةةةةةةةةد ويكةةةةةةةةةةةون اإلداري
 القةةةةةةةانون وفةةةةةةةق العقةةةةةةةد هةةةةةةةذا ويةةةةةةةتم إبةةةةةةةرام ، عةةةةةةةام مرفةةةةةةةق بنشةةةةةةةاط العقةةةةةةةد يتعلةةةةةةةق حيةةةةةةةث
 أو مقابةةةةةةةةةل رسةةةةةةةةةم الجمهةةةةةةةةةور عامةةةةةةةةةة بخدمةةةةةةةةةة المتعاقةةةةةةةةةد فيهةةةةةةةةةا يلتةةةةةةةةةزم وقةةةةةةةةةد ، العةةةةةةةةةام
 أغذيةةةةةةةةةةةةةةةة) توريةةةةةةةةةةةةةةد أو...( تةةةةةةةةةةةةةةرميم ، بنةةةةةةةةةةةةةةاء)معينةةةةةةةةةةةةةةةة بأعمةةةةةةةةةةةةةةال يقةةةةةةةةةةةةةةوم أو أجةةةةةةةةةةةةةةر

 الحكومةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي الجديةةةةةةةةةةةدة اإلدارة بظهةةةةةةةةةةةور ، العقةةةةةةةةةةةود مةةةةةةةةةةةن وغيرهةةةةةةةةةةةا ...(معةةةةةةةةةةةدات
 الطريقةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةذه تقةةةةةةةةةوم حيةةةةةةةةةث ، عبةةةةةةةةةر االنترنةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةتم ذلةةةةةةةةةك أصةةةةةةةةةبح اإللكترونيةةةةةةةةةة

 الحكوميةةةةةةةةةةةةة وريةةةةةةةةةةةةداتالخاصةةةةةةةةةةةةة بالت للمعةةةةةةةةةةةةامالت متكاملةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةبكة بنةةةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةةةى
 هةةةةةةةةذه الشةةةةةةةةبكة خةةةةةةةةالل ومةةةةةةةةن ، التوريةةةةةةةةدات هةةةةةةةةذه فةةةةةةةةي المسةةةةةةةةجلين المةةةةةةةةوردين ومعهةةةةةةةةا

 الشةةةةةةةةةةةةةةةةراء بعمليةةةةةةةةةةةةةةةةات والقيةةةةةةةةةةةةةةةةام ، كامةةةةةةةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةةةةةةةكل الحكةةةةةةةةةةةةةةةةومي المخةةةةةةةةةةةةةةةةزون إدارة
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 يسةةةةةةةةةةةةةتدعي لمسةةةةةةةةةةةةةتوى المخةةةةةةةةةةةةةزون مسةةةةةةةةةةةةةتوى نقةةةةةةةةةةةةةص بمجةةةةةةةةةةةةةرد حيةةةةةةةةةةةةةث .إلكترونيةةةةةةةةةةةةةا
 الفةةةةةةةةور وعلةةةةةةةةى المةةةةةةةةوردين شةةةةةةةةبكة علةةةةةةةةى هةةةةةةةةذا الطلةةةةةةةةب توريةةةةةةةةد طةةةةةةةةرح يةةةةةةةةتم ، الطلةةةةةةةةب
 التبةةةةةةةةةةةةةادل خةةةةةةةةةةةةةالل وسةةةةةةةةةةةةةائل مةةةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةةةوردة الشةةةةةةةةةةةةةركات عةةةةةةةةةةةةةروض قةةةةةةةةةةةةةيتل يةةةةةةةةةةةةةتم

بةةةةةةةةةةالغ العةةةةةةةةةةروض فةةةةةةةةةةي البةةةةةةةةةةت ليةةةةةةةةةةتم للوثةةةةةةةةةةائق اإللكترونةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةوردة الشةةةةةةةةةةركات وا 
 يمنةةةةةةةع آخةةةةةةةر جانةةةةةةةب مةةةةةةةن أنةةةةةةةه كمةةةةةةةا والوقةةةةةةةت والمةةةةةةةال الجهةةةةةةةد يةةةةةةةوفر وهةةةةةةةذا. بالتوريةةةةةةةد

 المسةةةةةةةةةةاومات علةةةةةةةةةةى يقضةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةا وهةةةةةةةةةةو والمةةةةةةةةةةوردين المةةةةةةةةةةوظفين بةةةةةةةةةةين االحتكةةةةةةةةةةاك
 1.وغيرها والرشاوى

  حيةةةةةةةةةةث تقتضةةةةةةةةةةي طبيعةةةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةةض األعمةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةةن   :االسففففففففففتدعاء اإللكترونفففففففففففي
اإلدارة الحكوميةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةتدعاء الموظةةةةةةةةةةةف أو التنبيةةةةةةةةةةةه بوصةةةةةةةةةةةول رسةةةةةةةةةةةالة معينةةةةةةةةةةةة أو 

 مةةةةةةةةن ذلةةةةةةةةك ويةةةةةةةةتماإلخطةةةةةةةةار بضةةةةةةةةرورة الحضةةةةةةةةور فةةةةةةةةي معةةةةةةةةاد أو مكةةةةةةةةان محةةةةةةةةددين ، 
 مةةةةةةةةةةن يمكنهةةةةةةةةةا ، معةةةةةةةةةين معلومةةةةةةةةةاتي وببرنةةةةةةةةةامج المحمةةةةةةةةةول الهةةةةةةةةةاتف شةةةةةةةةةبكة خةةةةةةةةةالل
 يةةةةةةةةةةةتم األسةةةةةةةةةةةلوب هةةةةةةةةةةةذا خةةةةةةةةةةةالل ومةةةةةةةةةةةن ، إلكترونيةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةائلالر  واسةةةةةةةةةةةتقبال إرسةةةةةةةةةةةال
 بيانةةةةةةةةةات وقاعةةةةةةةةةدة الجةةةةةةةةةوال هةةةةةةةةةاتفهم ورقةةةةةةةةةم أسةةةةةةةةةمائهم بةةةةةةةةةذكر جةةةةةةةةةدد عمةةةةةةةةةالء إضةةةةةةةةةافة
 هةةةةةةةو مةةةةةةةن لكةةةةةةةل بةةةةةةةذلك اإلدارة وترسةةةةةةةل ، النظةةةةةةةام بيانةةةةةةةات قاعةةةةةةةدة فةةةةةةةي تخةةةةةةةزن عامةةةةةةةة

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن واحةةةةةةةةد نها مضةةةةةةةةمو  يكةةةةةةةةون قةةةةةةةةد برسةةةةةةةةالة تهةةةةةةةةابيانا قاعةةةةةةةةدة فةةةةةةةةي مسةةةةةةةةجل
رقةةةةةةةةةة بمضةةةةةةةةةمون مختلةةةةةةةةةف لكةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي النظةةةةةةةةةام متف برسةةةةةةةةةائل أو ، لميعةةةةةةةةةاد الحضةةةةةةةةةور

2 . 
يسةةةةةةةةةةةمح هةةةةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةةةةام  اإلدارة الحكوميةةةةةةةةةةةة التعامةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع موظفيهةةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةةةارج       

مقةةةةةةةةر العمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةه السةةةةةةةةرعة ، كمةةةةةةةةا يمكنهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةن اسةةةةةةةةتدعائها عمالئهةةةةةةةةةا و 
األشةةةةةةةةخاص المةةةةةةةةرتبطين بهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي أي وقةةةةةةةةت ، وهةةةةةةةةو مةةةةةةةةا يسةةةةةةةةير أداء المهةةةةةةةةام لهةةةةةةةةا 

 للرسةةةةةةةةةائل اإلدارة مةةةةةةةةع المتعةةةةةةةةاملين ماسةةةةةةةةتال عةةةةةةةةةدم مةةةةةةةةن سةةةةةةةةتقلل الطريقةةةةةةةةة، و بهةةةةةةةةذه 
 عنهةةةةةةةةةا ينةةةةةةةةةتج قةةةةةةةةةد والتةةةةةةةةةي ، التقليديةةةةةةةةةة اإلرسةةةةةةةةةال إجةةةةةةةةةراءات بسةةةةةةةةةبب مهةةةةةةةةةمته التةةةةةةةةةي
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 لهةةةةةةةةةم يتسةةةةةةةةةبب قةةةةةةةةةد ممةةةةةةةةةا ، الوقةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةاألمر المعنيةةةةةةةةةين اإلدارة إخطةةةةةةةةةار عةةةةةةةةةدم
 مهمةةةةةةةةة بةةةةةةةةأي الموظةةةةةةةةف بةةةةةةةةإبالغ يسةةةةةةةةمح النظةةةةةةةةام هةةةةةةةةذا أن كمةةةةةةةةا ، حقةةةةةةةةوقهم بضةةةةةةةةياع
 1.الحضور دموع التهرب بذلك له يمكن وال منه مطلوبة

  اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة تجعةةةةةةةةةةةةةل العلميةةةةةةةةةةةةةة االنتخابيةةةةةةةةةةةةةة  :التصفففففففففففففويت اإللكترونفففففففففففففي
أكثةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةهولة مةةةةةةةةةن إعةةةةةةةةةداد للجةةةةةةةةةةداول و بطاقةةةةةةةةةات ممغنطةةةةةةةةةة و غيرهةةةةةةةةةا و تةةةةةةةةةةوفير 
البيانةةةةةةةةةةةةات و المعلومةةةةةةةةةةةةات الدقيقةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةدوائر االنتخابيةةةةةةةةةةةةة كمةةةةةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةةةةةن أن 

 2.تستخدم في عملية التصويت و تحقيق النزاهة 
 حيةةةةةةةةث تسةةةةةةةةاعد اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  :ت داخففففففففل المن مففففففففة تحسففففففففين العالقففففففففا

إعةةةةةةةةةادة النظةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي العالقةةةةةةةةةات الهرميةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين الهياكةةةةةةةةةل اإلداريةةةةةةةةةة و ذلةةةةةةةةةك عبةةةةةةةةةر 
انتشةةةةةةةةةةةار كفةةةةةةةةةةةاءات و الرفةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةن درجةةةةةةةةةةةة التنسةةةةةةةةةةةيق األفقةةةةةةةةةةةي و العمةةةةةةةةةةةودي بةةةةةةةةةةةين 
مختلةةةةةةةةةةف الوحةةةةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةةةةة ، وذلةةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل وضةةةةةةةةةةع بنةةةةةةةةةةوك للمعلومةةةةةةةةةةات 

ا لتبةةةةةةةةةةةةادل المعلومةةةةةةةةةةةةات بشةةةةةةةةةةةةكل سةةةةةةةةةةةةليم دون الخاصةةةةةةةةةةةةة و المشةةةةةةةةةةةةتركة فيمةةةةةةةةةةةةا بينهةةةةةةةةةةةة
إتبةةةةةةةةةةةةةاع لإلجةةةةةةةةةةةةةراءات فالفعاليةةةةةةةةةةةةةة والقةةةةةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةةةةةى معالجةةةةةةةةةةةةةة و التخةةةةةةةةةةةةةزين و كةةةةةةةةةةةةةذا 
السةةةةةةةةةةةرعة فةةةةةةةةةةةي التواصةةةةةةةةةةةل و المرونةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي تطبةةةةةةةةةةةع اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةهلت 

 3. إمكانية تجاوز معوقات المركزية في اتخاذ القرار 

دارة اإللكترونيةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةذه اإلمكانيةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةي تتميةةةةةةةةةةز بهةةةةةةةةةةا اإل ومةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل        
وفرتهةةةةةةةةةةا مثةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةرعة أداء الخةةةةةةةةةةدمات للعمةةةةةةةةةةالء مةةةةةةةةةةع الحفةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةى جودتهةةةةةةةةةةا ، ونقةةةةةةةةةةل 
الوثةةةةةةةةةةائق إلكترونيةةةةةةةةةةًا بشةةةةةةةةةةكل أكثةةةةةةةةةةر فعاليةةةةةةةةةةة ، و تقلةةةةةةةةةةيص األخطةةةةةةةةةةاء و نظةةةةةةةةةةراً لسةةةةةةةةةةهولة و 
يسةةةةةةةةير النظةةةةةةةةام و دقتةةةةةةةةه ، أدت إلةةةةةةةةى نقلةةةةةةةةه نوعيةةةةةةةةة و تطةةةةةةةةور فةةةةةةةةي سةةةةةةةةرعة و فعاليةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل 
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الشةةةةةةةةةةةةفافية والنزاهةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةي تضةةةةةةةةةةةةمنها تكنولوجيةةةةةةةةةةةةا  الجهةةةةةةةةةةةةاز اإلداري ، باإلضةةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةةةى
المعلومةةةةةةةةات كآليةةةةةةةةة لتقةةةةةةةةديم الخةةةةةةةةدمات و التةةةةةةةةي تمثةةةةةةةةل فةةةةةةةةي مجملهةةةةةةةةا شةةةةةةةةروطًا تبنةةةةةةةةى علةةةةةةةةى 
أساسةةةةةةةةةةةها الخدمةةةةةةةةةةةة الرشةةةةةةةةةةةيدة ذات الجةةةةةةةةةةةودة العاليةةةةةةةةةةةة ، ممةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن 

 1. الفساد اإلداري الذي عرفته المؤسسات سابقاً 
 

 . لكترونية لمكافحة الفساد اإلداريدور نظام اإلدارة اإل: المطلب الثاني 
 

تلعب المرافق العامة دورا هاما في حياة األفراد وذلك في كونها تقدم الخدمات التي تتعلق       
، ومن ثم فان استمرار أداء هذه المرفق في أداء أعمالها بانتظام أو إطراء يمثل  بها حياة األفراد

تأكيد  االلكترونية على اإلدارة نظامذا المطلب  دور في ه ولذلك فإننا سوف نبين،  أهمية كبرى
التي تحكم المرافق العامة مع  و تفعيل مبدأ المساواة  بانتظام أو إطراءتسير المرفق العام 

 . النظام االلكتروني
 

 .   دور نظام اإلدارة اإللكترونية في تسير المرفق العام بانتظام و إطراد: الفرع األول 
 

  منتظمة إلشباع الحاجات العامة  المرافق في أداء أعمالها بصورة االستقراراالستمرارية و
لألفراد التي ال غنى عنها لكونها تقوم بأداء خدمات أساسية لهؤالء األفراد يتوقف عليها 
إلى حد كبير تنظيم شؤون حياتهم ومن ثم فإن تعطل هذه المرافق يؤدي إلى إخالل و 

مثلما يحدث عند انقطاع المياه او الكهرباء عن  اضطراب في حياة الجمهور ، وذلك
 2.المنازل ، أو تعطل  وسائل الموصالت العامة 

 نظةةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذا المبةةةةةةةةةدأ بصةةةةةةةةةورة أكبةةةةةةةةةر  يسةةةةةةةةةاهم و يسةةةةةةةةةاعد
مةةةةةةةةةن النظةةةةةةةةةام التقليةةةةةةةةةدي ، حيةةةةةةةةةث يسةةةةةةةةةتطيع الفةةةةةةةةةرد صةةةةةةةةةاحب الخدمةةةةةةةةةة أن يحصةةةةةةةةةل 

ه علةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةع عليهةةةةةةةةا وذلةةةةةةةةك فةةةةةةةةي أي وقةةةةةةةةت مةةةةةةةةن األوقةةةةةةةةات مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل دخولةةةةةةةة
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اإللكترونةةةةةةةةةةي للجهةةةةةةةةةةة الموجةةةةةةةةةةودة بهةةةةةةةةةةا الخدمةةةةةةةةةةة ، فةةةةةةةةةةالفرد الةةةةةةةةةةذي يريةةةةةةةةةةد اسةةةةةةةةةةتخراج 
رخصةةةةةةةةةةةة البنةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةثال يسةةةةةةةةةةةتطيع الةةةةةةةةةةةدخول علةةةةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةي وذلةةةةةةةةةةةك 
إلطةةةةةةةةةةةةالع علةةةةةةةةةةةةى كافةةةةةةةةةةةةة االشةةةةةةةةةةةةتراطات و الشةةةةةةةةةةةةروط  الالزمةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةتخراج هةةةةةةةةةةةةذا 

 .1الترخيص 
 يةةةةةةةةةةةةة أو ففةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةةةةةام يسةةةةةةةةةةةةتطيع الفةةةةةةةةةةةةرد الحصةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةى الخدمةةةةةةةةةةةةة المرفق

المعلومةةةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةةةمية ليطلةةةةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةةةانون أو نظةةةةةةةةةةةةام أو اإلجةةةةةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةةةةةي 
يسةةةةةةةعى إليهةةةةةةةةا فةةةةةةةي أي وقةةةةةةةةت يشةةةةةةةاء ، بةةةةةةةةدال مةةةةةةةن انتظةةةةةةةةار مواعيةةةةةةةد فةةةةةةةةتح المكاتةةةةةةةةب 

 .اإلدارية وتواجد الموظفين في اليوم التالي 
  كمةةةةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةةةواطن الحصةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةى المعلومةةةةةةةةةةةات المطلوبةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةق

ئيةةةةةةةةةا للةةةةةةةةةرد علةةةةةةةةةى استفسةةةةةةةةةارات العمةةةةةةةةةالء فةةةةةةةةةي الهةةةةةةةةةاتف المبةةةةةةةةةرمج الةةةةةةةةةذي يعمةةةةةةةةةل تلقا
أي وقةةةةةةةت ، ويسةةةةةةةةتطيع الموظةةةةةةةةف حتةةةةةةةةى مةةةةةةةةن بيتةةةةةةةةه وخةةةةةةةةارج نطةةةةةةةةاق أوقةةةةةةةةات العمةةةةةةةةل 
الرسةةةةةةةةةةمية أن يةةةةةةةةةةرد علةةةةةةةةةةى استفسةةةةةةةةةةارات المةةةةةةةةةةواطنين التةةةةةةةةةةي يرسةةةةةةةةةةلونها مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل 

 2.البريد اإللكتروني إلى اإلدارة التي يعمل بها 
 تجةةةةةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةةةةةى تجعةةةةةةةةةةةةةل االدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةةةةةدأ دوام السةةةةةةةةةةةةةير المرفةةةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةةةام ي

نمةةةةةةةةةا  األحكةةةةةةةةةام حيةةةةةةةةةث ال تحديةةةةةةةةةد لمواعيةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةتح مكاتةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةوظفين أو إغالقهةةةةةةةةةا وا 
ال إذا حةةةةةةةةةدث عطةةةةةةةةةل تقنةةةةةةةةةي إيعمةةةةةةةةةل المرفةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةدار السةةةةةةةةةاعة ، وال يتوقةةةةةةةةةف 

 3.للتقنية االزمة لالستفادة من الخدمة 
  ويتجلةةةةةةةةةةةةةةةى دور تطبيةةةةةةةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةى مبةةةةةةةةةةةةةةةدأ دوام سةةةةةةةةةةةةةةةير

ا المبةةةةةةةةدأ و تطةةةةةةةةويره إلةةةةةةةةى األفضةةةةةةةةل ، مةةةةةةةةنم حيةةةةةةةةث المرفةةةةةةةةق العةةةةةةةةام فةةةةةةةةي تأكيةةةةةةةةد هةةةةةةةةذ

                                                 

 . 17، ص  ،المرجع السابقيقعصام عبد الفتاح ، الحكومة اإللكترونية بين النظرية و التطب  1
ربيع نصيرة ، النشاط اإلداري للحكومة اإللكترونية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري ،   2

 .21، ص  7001تيزي وزو ، الجزائر ، 
 .22ص ،  نفس المرجع  3



 

 

55 

سةةةةةةةةةةةةهولة أداء الرسةةةةةةةةةةةةوم االزمةةةةةةةةةةةةة لالنتفةةةةةةةةةةةةاع بخدمةةةةةةةةةةةةة  المرفةةةةةةةةةةةةق ، و اسةةةةةةةةةةةةتمرار أداء 
 1.المرفق لخدماته آناء الليل و أطراف النهار 

  وال ريةةةةةةةةةةب أن النظةةةةةةةةةةام اإلدارة  االلكترونيةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةوف يقلةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن خطةةةةةةةةةةورة اضةةةةةةةةةةراب
، ممةةةةةةةةةةةةةا 2يةةةةةةةةةةةةةة والتأديبيةةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةةوظفين وتحملهةةةةةةةةةةةةةم لمسةةةةةةةةةةةةةؤولياتهم الجنائيةةةةةةةةةةةةةة و المدن

يترتةةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةةى إقةةةةةةةةةةرار هةةةةةةةةةةذا المبةةةةةةةةةةدأ الهةةةةةةةةةةام نتةةةةةةةةةةائج متعةةةةةةةةةةددة منهةةةةةةةةةةا منةةةةةةةةةةع تنظةةةةةةةةةةيم 
إضةةةةةةةةةةراب المةةةةةةةةةةوظفين وال شةةةةةةةةةةك أن تقةةةةةةةةةةديم الخةةةةةةةةةةدمات اإللكترونيةةةةةةةةةةة وفةةةةةةةةةةق برنةةةةةةةةةةةامج 
معةةةةةةةةد مسةةةةةةةةبقًا ، دون تةةةةةةةةدخل مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب المةةةةةةةةوظفين أو بتةةةةةةةةدخل يسةةةةةةةةير مةةةةةةةةن عةةةةةةةةدد 

 3.قليل منهم من شأنه أن يقلل من خطورة اإلضراب 
  دي نظةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةة إلةةةةةةةى تعامةةةةةةةل المنتفعةةةةةةةةين مةةةةةةةع المرفةةةةةةةق وهةةةةةةةةم كمةةةةةةةا يةةةةةةةؤ

إن  مواعيةةةةةةةةةد العمةةةةةةةةةل قةةةةةةةةةد انتهةةةةةةةةةت ، أو )مطمئنةةةةةةةةةون إلةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةدم سةةةةةةةةةماعهم لمقولةةةةةةةةةة 
فةةةةةةةةةةةالفرد يمكةةةةةةةةةةةن أن يةةةةةةةةةةةدخل إلةةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةةبكة المعلومةةةةةةةةةةةات ولةةةةةةةةةةةو فةةةةةةةةةةةي ( نحةةةةةةةةةةو ذلةةةةةةةةةةةك

منتصةةةةةةةةةةف الليةةةةةةةةةةل لمعرفةةةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةةةراءات و المعلومةةةةةةةةةةات الخاصةةةةةةةةةةة بإنجةةةةةةةةةةاز معاملةةةةةةةةةةة 
 4.له لدى المرفق  أو قضاء مصلحة

  ويترتةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذا المبةةةةةةةةةدأ عةةةةةةةةةدة نتةةةةةةةةةائج هامةةةةةةةةةة منهةةةةةةةةةا منةةةةةةةةةع اإلضةةةةةةةةةراب ومنةةةةةةةةةع
االسةةةةةةةةةةةةتقالة المةةةةةةةةةةةةوظفين ، فةةةةةةةةةةةةإن التةةةةةةةةةةةةزام المرفةةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةةام بتطبيةةةةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةةةةام اإلدارة 

فية فةةةةةةةةةةي التسةةةةةةةةةةيير مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل ااإللكترونيةةةةةةةةةةة تأكيةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةى تطبيةةةةةةةةةةق مبةةةةةةةةةةدأ الشةةةةةةةةةةف
 5: مايلي
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  لكافيةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةن إدارة الشةةةةةةةةةةةةةةؤون الجمهةةةةةةةةةةةةةةور بالمعلومةةةةةةةةةةةةةةات االةةةةةةةةةةةةةةزام اإلدارة بتزويةةةةةةةةةةةةةةد

 (االلتزام بإعالم)العامة 
  ضةةةةةةةةةةةةةةةةمان حةةةةةةةةةةةةةةةةق الوصةةةةةةةةةةةةةةةةول و اإلطةةةةةةةةةةةةةةةةةالع و الحصةةةةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةةةةى البيانةةةةةةةةةةةةةةةةةات و

 .المعلومات و الوثائق المتعلقة بإدارة الشؤون العامة 
   ضةةةةةةةةةةةةةةةةمان حةةةةةةةةةةةةةةةةق الوصةةةةةةةةةةةةةةةةول و اإلطةةةةةةةةةةةةةةةةالع علةةةةةةةةةةةةةةةةى اجتماعةةةةةةةةةةةةةةةةات و المةةةةةةةةةةةةةةةةداوالت

 .الحكومة والمداوالت اإلدارية 
 دارية و المشاركة في صناعة القرارات ضمان حق تسبيب القرارات اإل. 
  ضةةةةةةةةةةةمان حةةةةةةةةةةةق الوصةةةةةةةةةةةول و اإلطةةةةةةةةةةةالع علةةةةةةةةةةةى عناصةةةةةةةةةةةر الذمةةةةةةةةةةةة الماليةةةةةةةةةةةة لكبةةةةةةةةةةةار

 . السياسيين و اإلداريين
 

  ، تتميةةةةةةةةةةةةز اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة كمةةةةةةةةةةةةا تمةةةةةةةةةةةةت اإلشةةةةةةةةةةةةارة إليةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةي الفصةةةةةةةةةةةةل األول
بخاصةةةةةةةةية االسةةةةةةةةتمرار والتفاعةةةةةةةةل اآلنةةةةةةةةي ، وبالتةةةةةةةةالي فةةةةةةةةإن االعتمةةةةةةةةاد علةةةةةةةةى أنظمةةةةةةةةةة 

إللكترونيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي نشةةةةةةةةةةةاط المرفةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةام يضةةةةةةةةةةةفي بعةةةةةةةةةةةدًا جديةةةةةةةةةةةدًا لمبةةةةةةةةةةةدأ اإلدارة ا
، فالةةةةةةةةةدوام المنظمةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةئولة عةةةةةةةةةن تقةةةةةةةةةديم 1االسةةةةةةةةتمرار المرفةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةام 

الخةةةةةةةةةةدمات للجمةةةةةةةةةةاهير ويجعةةةةةةةةةةل المنظمةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةدم خةةةةةةةةةةدماتها دون انقطةةةةةةةةةةاع 
لةةةةةةةةةةياًل ونهةةةةةةةةةةارًا حيةةةةةةةةةةث يمكةةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةةواطن طلةةةةةةةةةةب خةةةةةةةةةةدمات المرفةةةةةةةةةةق اإللكترونةةةةةةةةةةي و 

يهةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي أي وقةةةةةةةةةةت ومةةةةةةةةةةن أي مكةةةةةةةةةةان ، وال يتقيةةةةةةةةةةد بمواعيةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةتح الحصةةةةةةةةةةول عل
مكاتةةةةةةةةةةةب المرفةةةةةةةةةةةةق و الحضةةةةةةةةةةةور موظفيةةةةةةةةةةةةه ويمكةةةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةةةةواطن مراجعةةةةةةةةةةةة المرفةةةةةةةةةةةةق 
عبةةةةةةةةةةةةر البوابةةةةةةةةةةةةات اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة وذلةةةةةةةةةةةةك يةةةةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةةةةتخلص مةةةةةةةةةةةةن البيروقراطيةةةةةةةةةةةةة و 
االنحرافةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةةةةةةةةكل فسةةةةةةةةةةةةةةةةاد إداري ، فإتاحةةةةةةةةةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 

فةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةديم طلبةةةةةةةةةاتهم و الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةى  اإللكترونيةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةهل حيةةةةةةةةةاة المةةةةةةةةةواطنين
                                                 

بن عبيد عبد الباسط ، متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المحلية في الجزائر ، ،كلية العلوم اإلقتصادية و   1
 .770ص  7001علوم التسير  ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ،  التجارية وعلوم التسير قسم
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الوثةةةةةةةةةائق و النمةةةةةةةةةاذج المتاحةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةبكة اإللكترونيةةةةةةةةةة بكةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةهولة وسةةةةةةةةةرعة 
، إذن الخةةةةةةةةةةةةةدمات أو تطبيةةةةةةةةةةةةةق اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة تأكةةةةةةةةةةةةةد   علةةةةةةةةةةةةةى مبةةةةةةةةةةةةةدأ سةةةةةةةةةةةةةير 
المرفةةةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةةةام بانتظةةةةةةةةةةةةةام واسةةةةةةةةةةةةةتمرار وذلةةةةةةةةةةةةةك يسةةةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةتخلص مةةةةةةةةةةةةةن 

 .قًا التعقيدات و الفساد الذي كان في المرافق ساب

  ومةةةةةةةن جهةةةةةةةةة أخةةةةةةةةرى سةةةةةةةيؤدي نظةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةة إلةةةةةةةى التغلةةةةةةةةب ولةةةةةةةةو بشةةةةةةةةكل
متةةةةةةةةدرج علةةةةةةةةى مشةةةةةةةةكلة الوسةةةةةةةةاطة و المحسةةةةةةةةوبية التةةةةةةةةي نخةةةةةةةةر سوسةةةةةةةةها فةةةةةةةةي عظةةةةةةةةام 

علةةةةةةةةةةةةةى أدى فةةةةةةةةةةةةةي كثيةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةن األحيةةةةةةةةةةةةةان إلةةةةةةةةةةةةةى ( التقليديةةةةةةةةةةةةةة)اإلدارة الحكوميةةةةةةةةةةةةةة 
 انهيارهةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد انتشةةةةةةةةار الفسةةةةةةةةاد اإلداري بهةةةةةةةةا  ومةةةةةةةةرتبط بهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن الرشةةةةةةةةوة وتمييةةةةةةةةز

 1.بالمخالفة لمبدأ مساواة أمام المرفق العام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مراكشي محمد لمين ، فقاير فيصل ، اإلدارة اإللكترونية و أثرها على اإلصالح الخدمة العمومية في الجزائر ، مجلة   1
 . 022، ص  7002ديسمبر  20، الجزائر ،  7، العدد الثامن ، جامعة البليدة    2االبداع ، م 
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 . دور نظام اإلدارة اإللكترونية في تفعيل المساواة: الفرع الثاني  
 

  يقصةةةةةةةةةد بهةةةةةةةةةذا المبةةةةةةةةةدأ أن يقةةةةةةةةةدم المرفةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةام خدماتةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةن يطلبهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن
األفةةةةةةةةةةةةةراد بةةةةةةةةةةةةةنفس الشةةةةةةةةةةةةةروط المقةةةةةةةةةةةةةررة لتقةةةةةةةةةةةةةديم الخدمةةةةةةةةةةةةةة  دون تمييةةةةةةةةةةةةةز بينهمةةةةةةةةةةةةةا ، 

المرافةةةةةةةةةةةق العامةةةةةةةةةةةة يجةةةةةةةةةةةب أن يلتةةةةةةةةةةةزم بالمسةةةةةةةةةةةاواة فةةةةةةةةةةةي التعامةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع ومعنةةةةةةةةةةةى أن 
المسةةةةةةةةتخدمين لةةةةةةةةه ، بحيةةةةةةةةث يكونةةةةةةةةون فةةةةةةةةي مركةةةةةةةةز قةةةةةةةةانوني متماثةةةةةةةةل فةةةةةةةةي االنتفةةةةةةةةاع 
بخدماتةةةةةةةةةةةه ،  وتحمةةةةةةةةةةةل نفقةةةةةةةةةةةات االنتفةةةةةةةةةةةاع ، المسةةةةةةةةةةةاواة المقصةةةةةةةةةةةودة هنةةةةةةةةةةةا المسةةةةةةةةةةةاواة 
القانونيةةةةةةةة التةةةةةةةةي تعنةةةةةةةةي وجةةةةةةةود معاملةةةةةةةةة المرفةةةةةةةةق العةةةةةةةام لطةةةةةةةةالبي االنتفةةةةةةةةاع بخدماتةةةةةةةةه 

المسةةةةةةةةةةةاواة إذا كانةةةةةةةةةةةت مراكةةةةةةةةةةةزهم القانونيةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي يتواجةةةةةةةةةةةدون فيهةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةدم 
 1.متماثلة 

  إن تطبيةةةةةةةةةةةق النظةةةةةةةةةةةام اإللكترونةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةدعم مبةةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةةاواة ، ألن تقةةةةةةةةةةةديم الخدمةةةةةةةةةةةة
آليةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن الحةةةةةةةةةةاالت المحابةةةةةةةةةةاة و الوسةةةةةةةةةةاطة فةةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةةةديم 

دة الخةةةةةةةةةدمات ، وبالتةةةةةةةةةالي سةةةةةةةةةيؤدي نظةةةةةةةةةام اإلدارة العامةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةى الحيةةةةةةةةةا
فةةةةةةةي تقةةةةةةةديم الخمةةةةةةةة و القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى الكثيةةةةةةةر مةةةةةةةن الممارسةةةةةةةات التةةةةةةةي تمةةةةةةةس بمبةةةةةةةدأ 
المسةةةةةةةةةةةةاواة فةةةةةةةةةةةةي االنتفةةةةةةةةةةةةاع مةةةةةةةةةةةةن الخةةةةةةةةةةةةدمات المرافةةةةةةةةةةةةق العموميةةةةةةةةةةةةة ، ألن النظةةةةةةةةةةةةام 
اإللكترونةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةيجعل جميةةةةةةةةةع المتعةةةةةةةةةةاملين مةةةةةةةةةع المرافةةةةةةةةةةق العامةةةةةةةةةة متسةةةةةةةةةةاوين فةةةةةةةةةةي 

 2.إتباع إجراءات الحصول على هذه الخدمات
 عةةةةةةةةةةل مبةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةاواة أمةةةةةةةةةةام المرفةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةام محقةةةةةةةةةةق نظةةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةة يج

أكثةةةةةةةةر فةةةةةةةةي الواقةةةةةةةةع ، مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل تقةةةةةةةةديم الخةةةةةةةةدمات إلكترونيةةةةةةةةا ، فألفةةةةةةةةراد يمكةةةةةةةةنهم 
الحصةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةى خةةةةةةةةةةةدمات المرفةةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل تقنيةةةةةةةةةةةةات اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة 

 3.التي تعتمد على برامج آلية ال تميز بين مستعملي النظام 
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 طالةةةةةةةةةةةب الخدمةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي مواجهةةةةةةةةةةةة  إن فةةةةةةةةةةةي التعةةةةةةةةةةةامالت اإللكترونيةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةن يكةةةةةةةةةةةون
الموظةةةةةةةةةف فةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةكل مباشةةةةةةةةةر وبالتةةةةةةةةةالي لةةةةةةةةةن يكةةةةةةةةةون هنةةةةةةةةةاك مجةةةةةةةةةااًل للتعقيةةةةةةةةةدات 
اإلداريةةةةةةةةةةةةة و التفرقةةةةةةةةةةةةةة و المعاملةةةةةةةةةةةةة التمييزيةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين المنتفعةةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةدمات 
المرفةةةةةةةةق العةةةةةةةةام و هةةةةةةةةذا ممةةةةةةةةا يسةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةى القضةةةةةةةةاء علةةةةةةةةى المحسةةةةةةةةوبية و الرشةةةةةةةةوة 

 .و غيره من مظاهر الفساد اإلداري 
 ل اإللكترونةةةةةةةةةةةةي حيةةةةةةةةةةةةاد المرفةةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةةام كأحةةةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةةةروط كمةةةةةةةةةةةةا يحقةةةةةةةةةةةةق التعامةةةةةةةةةةةة

المرتبطةةةةةةةةةةة بمبةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةاواة أمةةةةةةةةةةام المرفةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةام ، ويقصةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةه إدارة شةةةةةةةةةةؤونه 
بطريقةةةةةةةةةة موضةةةةةةةةةوعية بصةةةةةةةةةرف النضةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةن االعتبةةةةةةةةةارات الشخصةةةةةةةةةية مةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةل 
ضةةةةةةةةةةمان الكفةةةةةةةةةةاءة وتحقيةةةةةةةةةةق الصةةةةةةةةةةالح العةةةةةةةةةةام ، وتوزيةةةةةةةةةةع الخةةةةةةةةةةدمات علةةةةةةةةةةى كافةةةةةةةةةةةة 

ت السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةية أو العرقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتحقين دون تمييةةةةةةةةةةةةةةةةةز بسةةةةةةةةةةةةةةةةةبب االعتبةةةةةةةةةةةةةةةةةارا
 1.الجغرافية 

  وتةةةةةةةةةةةدعم شةةةةةةةةةةةةبكة اإلنترنةةةةةةةةةةةت كوسةةةةةةةةةةةةيلة اتصةةةةةةةةةةةال مبةةةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةةاواة ، ألن ال يعتمةةةةةةةةةةةةد
تحديةةةةةةةةةد رسةةةةةةةةةوم اسةةةةةةةةةتخدام الشةةةةةةةةةبكة علةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةافة أو المةةةةةةةةةدة أو الحجةةةةةةةةةم الرسةةةةةةةةةالة 
حيةةةةةةةةةةةث أن الرسةةةةةةةةةةةةالة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة عيةةةةةةةةةةةةر االنترنةةةةةةةةةةةةت  تكةةةةةةةةةةةون مجانيةةةةةةةةةةةةة أو بةةةةةةةةةةةةنفس 

 .الرسوم لجميع األفراد 
 ق مبةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةاواة لةةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةة لألفةةةةةةةةراد أمةةةةةةةةام المرفةةةةةةةةق العةةةةةةةةةام ولةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةة

البةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن التركيةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةى ، الدرايةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةة ومحابةةةةةةةةةاة المرافةةةةةةةةةق العامةةةةةةةةةة إذا 
غالبةةةةةةةةًا مةةةةةةةةا تعةةةةةةةةاني هةةةةةةةةذه المرافةةةةةةةةق مةةةةةةةةن مواجهةةةةةةةةة التيةةةةةةةةارات السياسةةةةةةةةية وتحةةةةةةةةول دون 

الي البةةةةةةةةةةةد تمويلهةةةةةةةةةةا القتنةةةةةةةةةةاء  تجهيةةةةةةةةةةةزات ضةةةةةةةةةةرورية لةةةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة ، وبالتةةةةةةةةةة
أن تقةةةةةةةةةوم دولةةةةةةةةةةة بوضةةةةةةةةةع خطةةةةةةةةةةة إسةةةةةةةةةتراتجية تعمةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةى تكةةةةةةةةةةريس هةةةةةةةةةذا المبةةةةةةةةةةدأ 
كمسةةةةةةةةةةةةاعدة الفقةةةةةةةةةةةةراء فةةةةةةةةةةةةي امةةةةةةةةةةةةةتالك أجهةةةةةةةةةةةةزة الحاسةةةةةةةةةةةةوب و اسةةةةةةةةةةةةتخدام االنترنةةةةةةةةةةةةةت 
للحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةى الخدمةةةةةةةةةة العموميةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةق تةةةةةةةةةوفير أمةةةةةةةةةاكن وأكشةةةةةةةةةاك فةةةةةةةةةي 
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المنةةةةةةةاطق العمرانيةةةةةةةةة وتزويةةةةةةةةدها باإلنترنةةةةةةةةت والبةةةةةةةةد مةةةةةةةن مراعةةةةةةةةاة ذلةةةةةةةةك فةةةةةةةةي تخطةةةةةةةةيط   
انةةةةةةةةةةةةةةةي و ال يحةةةةةةةةةةةةةةةرم أحةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةن الخةةةةةةةةةةةةةةةدمات المرفقيةةةةةةةةةةةةةةةة بسةةةةةةةةةةةةةةةبب ظةةةةةةةةةةةةةةةرفهم العمر 

االقتصةةةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةةةة وبسةةةةةةةةةةبب األميةةةةةةةةةةة وهنةةةةةةةةةةا البةةةةةةةةةةد التحةةةةةةةةةةدث عةةةةةةةةةةن الفجةةةةةةةةةةوة 
الرقميةةةةةةةةةةةةةة و األميةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة وكيفيةةةةةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةةةةةاء مجتمةةةةةةةةةةةةةع المعرفةةةةةةةةةةةةةة و حيةةةةةةةةةةةةةادة 

 1.المرافق العامة 
  بمبةةةةةةةةةةةةةدأ تطبيةةةةةةةةةةةةةق اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةةة ، يلزمهةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةااللتزام

المسةةةةةةةةةةةاواة ، فهةةةةةةةةةةةي ال تلغةةةةةةةةةةةي الطةةةةةةةةةةةرق التقليديةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي الوصةةةةةةةةةةةول  إلةةةةةةةةةةةى الخدمةةةةةةةةةةةة 
بةةةةةةةةةةةةل تعمةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةى تطةةةةةةةةةةةةوير ......( الهةةةةةةةةةةةةاتف ، البريةةةةةةةةةةةةد ، الشةةةةةةةةةةةةباك)العموميةةةةةةةةةةةةة 

الخةةةةةةةةةةةةدمات اإلداريةةةةةةةةةةةةة بوسةةةةةةةةةةةةائل إللكترونيةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةالموازاة مةةةةةةةةةةةةع التقليديةةةةةةةةةةةةة ، ربحةةةةةةةةةةةةةا 
للوقةةةةةةةةةةةت وتحسةةةةةةةةةةةبا لنوعيةةةةةةةةةةةة الخدمةةةةةةةةةةةة ، كمةةةةةةةةةةةا تعمةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةى تحسةةةةةةةةةةةين األسةةةةةةةةةةةاليب 

يةةةةةةةةةةةةةة للوصةةةةةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةةةةةى اإلدارة ، احترامةةةةةةةةةةةةةا لمبةةةةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةةةةاواة بةةةةةةةةةةةةةين األفةةةةةةةةةةةةةراد التقليد
 2.المستعملين االنترنت و األفراد غير مستعملي االنترنت 

  يتأكةةةةةةةةد ذلةةةةةةةةك مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل النصةةةةةةةةوص القانونيةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تسةةةةةةةةمح باسةةةةةةةةتعمال أسةةةةةةةةلوب
حيةةةةةةةةةةةةةةةةث ورد علةةةةةةةةةةةةةةةةى  ،اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةي التسةةةةةةةةةةةةةةةةيير اإلداري العمةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

دون إخةةةةةةةةةةةةالل " 3 04_05مةةةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةةةانون رقةةةةةةةةةةةةم  02سةةةةةةةةةةةةبيل مثةةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةةةادة 
بالتشةةةةةةةةةريع المعمةةةةةةةةةول بةةةةةةةةةه ، ال يلةةةةةةةةةزم أيةةةةةةةةةًا كةةةةةةةةةان القيةةةةةةةةةام بتصةةةةةةةةةرف قةةةةةةةةةانوني موقةةةةةةةةةع 

ويتبةةةةةةةةةةين أن عةةةةةةةةةةدم الةةةةةةةةةةزام اإلدارة بتوقيةةةةةةةةةةع تصةةةةةةةةةةرفاتها إلكترونيةةةةةةةةةةا أنهةةةةةةةةةةا "  إلكترونيةةةةةةةةةةا 
عةةةةةةةةةةةدم التةةةةةةةةةةةزام اإلدارة ،   غيةةةةةةةةةةةر ملزمةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةإجراء تصةةةةةةةةةةةرفاتها القانونيةةةةةةةةةةةة إلكترونيةةةةةةةةةةةا
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نمةةةةةةةةةةةةا تركةةةةةةةةةةةةت لهةةةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةةةلطة  العموميةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةتعمال أدوات اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة وا 
 1. التقديرية في استعمالها

  إن تطبيةةةةةةةةةةق اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةه أثةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةى مبةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةاواة األفةةةةةةةةةةراد أمةةةةةةةةةةام
 :المرفق العام ، ونبين تأثيرها من خالل 

 
  يةةةةةةةةةؤدي نظةةةةةةةةةام اإلدارة العامةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةة أو الحيةةةةةةةةةاد اإللكترونةةةةةةةةةي إلةةةةةةةةةى التغليةةةةةةةةةب

بشةةةةةةةةةةكل منةةةةةةةةةةدرج علةةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةكلة الوسةةةةةةةةةةاطة أو المحسةةةةةةةةةةوبية والفسةةةةةةةةةةاد اإلداري ولةةةةةةةةةةو 
 .بشكل عام 

  انفةةةةةةةةراد االنترنةةةةةةةةت مةةةةةةةةن بةةةةةةةةين الوسةةةةةةةةائل االتصةةةةةةةةةال بعةةةةةةةةد تحديةةةةةةةةد رسةةةةةةةةم لهةةةةةةةةا يعتمةةةةةةةةةد
علةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةافات أو المةةةةةةةةةدة أو الوقةةةةةةةةةت أو الحجةةةةةةةةةم الرسةةةةةةةةةالة ، بالمكالمةةةةةةةةةة لهاتفيةةةةةةةةةة 

منظمةةةةةةةة مةةةةةةةن واشةةةةةةةنطن إلةةةةةةةى الجزائةةةةةةةر مةةةةةةةن بةةةةةةةاريس إلةةةةةةةى القةةةةةةةاهرة تخضةةةةةةةع لتعريفةةةةةةةه 
تعتمةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةدة المكالمةةةةةةةةةةةة ووقتهةةةةةةةةةةةا ولكةةةةةةةةةةةن الرسةةةةةةةةةةةالة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة أو حتةةةةةةةةةةةى 

 .المكالمة الهاتفية التي تتم عبر االنترنت تخدم مجانا للمستخدم 
  وقةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةوحظ أن أغلةةةةةةةةةةةب الصةةةةةةةةةةةعوبات المتعلقةةةةةةةةةةةة بمبةةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةةاواة بةةةةةةةةةةةين طةةةةةةةةةةةالبي

نمةةةةةةةةةا ترجةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةي معظمهةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةى الرسةةةةةةةةةوم  االنتفةةةةةةةةةاع بخةةةةةةةةةدمات المرفةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةام ، وا 
اجةةةةةةةةةةةةةب دفعهةةةةةةةةةةةةةا للحصةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةى خةةةةةةةةةةةةةدمات المرفةةةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةةةام وكةةةةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةةةةذه الو 

الصةةةةةةةةعوبات يمكةةةةةةةةةن حلهةةةةةةةةةا أو تغلةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةى معظمهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل اإلدارة العامةةةةةةةةةة 
 2.اإللكترونية 
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  بتةةةةةةةةةةةالي فةةةةةةةةةةةإن الةةةةةةةةةةةدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةتجعل جميةةةةةةةةةةةع المتعةةةةةةةةةةةاملين مةةةةةةةةةةةع الخدمةةةةةةةةةةةة
العموميةةةةةةةةةة متسةةةةةةةةةاوين فةةةةةةةةةةي أتبةةةةةةةةةاع إجةةةةةةةةةةراءات الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذه الخةةةةةةةةةةدمات ، 

طن امةةةةةةةةةةال كبيةةةةةةةةةةرة علةةةةةةةةةةى نظةةةةةةةةةةام اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةةق ويعلةةةةةةةةةةق المةةةةةةةةةةوا
مبةةةةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةةةةاواة أمةةةةةةةةةةةام الخدمةةةةةةةةةةةة العموميةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةورة علميةةةةةةةةةةةة ، وذلةةةةةةةةةةةك بمنةةةةةةةةةةةع أو 
التقليةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةن التمييةةةةةةةةةةةةز بةةةةةةةةةةةةين األفةةةةةةةةةةةةراد علةةةةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةةةةاس العالقةةةةةةةةةةةةة الشخصةةةةةةةةةةةةية أو 
العالقةةةةةةةةةةات القرابةةةةةةةةةةة والطائفيةةةةةةةةةةة ، و االنتمةةةةةةةةةةاء السياسةةةةةةةةةةي و غيرهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن مظةةةةةةةةةةاهر 

 1. ة و االمور التي يمنعها مبدأ حياد المرفق العام االنحرافات اإلداري
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 022مراكشي محمد لمين ، فقاير فيصل ، المرجع السابق ،  ص   1
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أسلوب الرقابة اإللكترونية و التوقيع اإللكتروني لمكافحة الفساد : المبحث الثاني 

 .اإلداري 
 

تعتمةةةةةةةةةةةةةد اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةى تقنيةةةةةةةةةةةةةات و أسةةةةةةةةةةةةةاليب حديثةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةةةةةديم         
ودتهةةةةةةةةةا ممةةةةةةةةةا لهةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةذه األسةةةةةةةةةاليب دور فةةةةةةةةةي خةةةةةةةةةدمتها للرفةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةن كفاءتهةةةةةةةةةا وتحسةةةةةةةةةين ج

تقليةةةةةةةةةةةةةةةةةل و مواجهةةةةةةةةةةةةةةةةةة االنحرافةةةةةةةةةةةةةةةةةات و التعقيةةةةةةةةةةةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، كأسةةةةةةةةةةةةةةةةةلوب الرقابةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي مراقبةةةةةةةةةةةةة أداء اإلدارة وتصةةةةةةةةةةةةحيح أخطاءهةةةةةةةةةةةةا و تعتمةةةةةةةةةةةةد أيضةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةى 
أسةةةةةةةةةةلوب التوقيةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةي للتخفيةةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةةبء اإلدارة مةةةةةةةةةةن التزويةةةةةةةةةةر وبعةةةةةةةةةةض صةةةةةةةةةةور 

نتطرق  فةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةذا المبحةةةةةةةةةةةةث علةةةةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةةةةلوب الرقابةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، بالتةةةةةةةةةةةةالي سةةةةةةةةةةةة
اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري فةةةةةةةةةةةةةةةي المطلةةةةةةةةةةةةةةةب األول و مطلةةةةةةةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةةةةةةةاني 

 . أسلوب التوقيع اإللكتروني لمكافحة الفساد اإلداري 
 

 .أسلوب الرقابة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري : المطلب األول 
 

 حدى األساليب الحديثة في اإلدارة اإللكترونية  لحل المشكالتتعد الرقابة اإللكترونية إ        
اإلدارة في الكشف اإلساءة للوظيفة و التسريب البيانات و الرقابة اإللكترونية تستخدم و سائل 

الموظفين و متابعة نشاطهم في  حديثة وفق التطورات التكنولوجية للكشف عن االنحرافات
في هذا المطلب الى مفهوم الرقابة االلكترونية في الفرع األول و االدارة العامة  ، بتالي سنتولى 

 .دور الرقابة اإللكترونية في مكافحة الفساد اإلداري في الفرع الثاني 
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 . مفهوم الرقابة اإللكترونية: الفرع األول 

 

  تعريف الرقابة اإللكترونية : 
شةةةةةةةةةةطة و المعةةةةةةةةةةامالت تعةةةةةةةةةةرف بأنهةةةةةةةةةةا عمليةةةةةةةةةةة تهةةةةةةةةةةدف إلةةةةةةةةةةى متابعةةةةةةةةةةة و مالحظةةةةةةةةةةة األن _

وأداء العةةةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةةةي المنظمةةةةةةةةةةة ، بهةةةةةةةةةةدف كشةةةةةةةةةةف االنحرافةةةةةةةةةةات ، مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل اسةةةةةةةةةةتخدام 
الحاسةةةةةةةةةةةوب و الوسةةةةةةةةةةةائل التكنولوجيةةةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةةةة لتحقيةةةةةةةةةةةق األهةةةةةةةةةةةداف المنشةةةةةةةةةةةودة إليجةةةةةةةةةةةاد 

 1.نظام ذي ميزة تنافسية عالية 
 الحاسوب خداماست على الرقابي النظام اعتماد بالحاسوب الرقابة او االلكترونية الرقابة وتعني

 االقتصاد يحقق بما الغرض لهذا خصيصا تعد حاسوبية برامج وفق الرقابية العملية ممارسة في
 وبدقة المخاطر من يمكن ما بأقل المطلوبة النتائج الى الوصول في والتكلفة والوقت في الجهد

 2.اكبر
 وعرفةةةةةةةةةةةةةةت أيضةةةةةةةةةةةةةةًا بأنهةةةةةةةةةةةةةةا الرقابةةةةةةةةةةةةةةة المبرمجةةةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام المعةةةةةةةةةةةةةةايير و القواعةةةةةةةةةةةةةةد و _

اإلجةةةةةةةةةةةراءات ، وضةةةةةةةةةةةوابط نظةةةةةةةةةةةام الرقابةةةةةةةةةةةة ، للتأكةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن أن المنظمةةةةةةةةةةةات  بشةةةةةةةةةةةكل عةةةةةةةةةةةام 
التزمةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةن تطبيةةةةةةةةةةق هةةةةةةةةةةذه الضةةةةةةةةةةوابط و نفةةةةةةةةةةذتها بشةةةةةةةةةةكل صةةةةةةةةةةحيح لتحقيةةةةةةةةةةق أهةةةةةةةةةةداف 

 .اإلستراتجية 
 كمةةةةةةةةةةةةا عرفةةةةةةةةةةةةت الرقابةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى أنهةةةةةةةةةةةةا عمليةةةةةةةةةةةةة قيةةةةةةةةةةةةاس و تصةةةةةةةةةةةةحيح اداء _

سسةةةةةةةةة و الخطةةةةةةةةط التةةةةةةةةي األنشةةةةةةةةطة المسةةةةةةةةندة للمرؤوسةةةةةةةةين بغيةةةةةةةةة التأكةةةةةةةةد مةةةةةةةةن أهةةةةةةةةداف المؤ 
 3.صممت للوصول إليها قد تحققت فعاًل 

                                                 

 .20بن عبيد عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص   1
د ، دور الرقابة اإللكترونية في محاربة الفساد ، وزارة التجارة مكتب المفتش أحمد هشام الصقال ، محمد حسن مهدي سعي  2

تاريخ اإلطالع    http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1.pdfالعام ، على الموقع اإللكتروني   
00:20   72 /04/7070. 

 .12وسى عبد الناصر ، محمد قريشي ، المرجع السابق ، ص م  3

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1.pdf


 

 

65 

التفتةةةةةةةةةيش و الفحةةةةةةةةةص اإللكترونةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةض األطةةةةةةةةةراف  تسةةةةةةةةةتخدم الرقابةةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةاليب _
المتكاملةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةع المنظمةةةةةةةةةة كمةةةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةةن أن يةةةةةةةةةةتم تصةةةةةةةةةميم أسةةةةةةةةةةاليب إليكترونيةةةةةةةةةة لمراقبةةةةةةةةةةة 
جةةةةةةةةةةةةةةودة أداء األعمةةةةةةةةةةةةةةةال بالمنظمةةةةةةةةةةةةةةةة ، باإلضةةةةةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةةةةةى تصةةةةةةةةةةةةةةةميم أسةةةةةةةةةةةةةةةاليب مبتكةةةةةةةةةةةةةةةرة 

عةةةةةةةةةة و يمكةةةةةةةةةن إعةةةةةةةةةداد التقةةةةةةةةةارير اإللكترونيةةةةةةةةةة التفصةةةةةةةةةيلية عةةةةةةةةةن األنشةةةةةةةةةطة المختلفةةةةةةةةةة للمراج
للمنظمةةةةةةةةةة كتقةةةةةةةةةارير حركةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةواد أو إعةةةةةةةةةداد تقةةةةةةةةةارير حسةةةةةةةةةب الطلةةةةةةةةةب ، و قةةةةةةةةةد يتطلةةةةةةةةةب 

 .األمر إظهار معلومات خاصة مطلوبة عن أي حالة معينة أو موقف معين
 1: تالي ويمكن تحديد أهم مجالت مراقبة اإلدارة اإللكترونية على نحو ال

  تشةةةةةةةةمل نةةةةةةةةواحي الرقابةةةةةةةةة علةةةةةةةةى المخةةةةةةةةزون و : الرقابففففففففة علفففففففف  المففففففففوارد الماديففففففففة
تسةةةةةةةةتهدف أال يكةةةةةةةةون المخةةةةةةةةزون أقةةةةةةةةل مةةةةةةةةن الةةةةةةةةالزم أو أكثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن لضةةةةةةةةمان جةةةةةةةةودة 
الرقابةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى المنتجةةةةةةةةةةةات الخدميةةةةةةةةةةةة و غيرهةةةةةةةةةةةا وأيضةةةةةةةةةةةا الرقابةةةةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى 

 .المعدات المناسبة بما يتفق مع نوع و حجم العمل المطلوب 
 تةةةةةةةةةةةةرتبط بأنشةةةةةةةةةةةةطة اختيةةةةةةةةةةةةار العةةةةةةةةةةةةاملين  لوضةةةةةةةةةةةةعهم فةةةةةةةةةةةةي  :البشففففففففففففرية  الرقابففففففففففففة

األعمةةةةةةةةةةال المناسةةةةةةةةةةبة و القيةةةةةةةةةةام بتةةةةةةةةةةدريبهم ووضةةةةةةةةةةع معةةةةةةةةةةايير تتعلةةةةةةةةةةق بتقيةةةةةةةةةةيم األداء 
 .العاملين 

  تركةةةةةةةز علةةةةةةةى التةةةةةةةدبير المةةةةةةةالي الةةةةةةةالزم لعمليةةةةةةةة  :الرقابفففففففة علففففففف  المفففففففوارد الماليفففففففة
نةةةةةةةةةةةات اإلنفةةةةةةةةةةةاق علةةةةةةةةةةةى أنشةةةةةةةةةةةطة المنظمةةةةةةةةةةةة و المةةةةةةةةةةةوارد األخةةةةةةةةةةةرى المتعلقةةةةةةةةةةةة باإلمكا

 .المادية و القوى البشرية و االعالمية 

 
 
 
 

 
                                                 

عمر أحمد أبو هاشم الشريف و اآلخرون ، اإلدارة اإللكترونية مدخل إلى اإلدارة التعليمية الحديثة ، الطبعة األولى ، دار   1
 .225، ص  7002المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 
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 .دور الرقابة اإللكترونية في مكافحة الفساد اإلداري: الفرع الثاني 
 

  التطةةةةةةةةةةةور الكبيةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةال التكنولوجيةةةةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةةةةات أصةةةةةةةةةةةةبحت عمليةةةةةةةةةةةةة أن
الرقابةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةتم بشةةةةةةةةةةةكل جيةةةةةةةةةةةد وكةةةةةةةةةةةفء وبةةةةةةةةةةةذلك أصةةةةةةةةةةةبح يطلةةةةةةةةةةةق عليهةةةةةةةةةةةا الرقابةةةةةةةةةةةة 

ة الفوريةةةةةةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةةةةةةاعدة الشةةةةةةةةةةةةةبكة الداخليةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة فهةةةةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةةةةمح بالرقابةةةةةةةةةةةةة
للمؤسسةةةةةةةةة ، ومةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةم تقلةةةةةةةةةيص الفجةةةةةةةةةوة الزمنيةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين االنحةةةةةةةةةراف و تصةةةةةةةةةحيحه ، 
كمةةةةةةةةا أنهةةةةةةةةا عمليةةةةةةةةة مسةةةةةةةةتمرة متجةةةةةةةةددة تكشةةةةةةةةف عةةةةةةةةن االنحةةةةةةةةراف أواًل بةةةةةةةةأول  ، مةةةةةةةةن 
خةةةةةةةةةالل تةةةةةةةةةدفق المعلومةةةةةةةةةةات و التشةةةةةةةةةبيك بةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةديرين و العةةةةةةةةةاملين و المةةةةةةةةةةوردين 

ة الرقابةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةوفير و المسةةةةةةةةةةةتهلكين ، و هةةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةةا يزيةةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةةدر 
إمكانيةةةةةةةةةةة متابعةةةةةةةةةةة العمليةةةةةةةةةةات المختلفةةةةةةةةةةة و سةةةةةةةةةةير القةةةةةةةةةةرارات المتنوعةةةةةةةةةةة و تصةةةةةةةةةةحيح 

، وهةةةةةةةةو مةةةةةةةا يةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةى زيةةةةةةةةادة تحقيةةةةةةةةق  1األخطةةةةةةةاء فةةةةةةةةي كافةةةةةةةة أنةةةةةةةةواع المؤسسةةةةةةةات
الثقةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة و الةةةةةةةةةةةوالء اإللكترونةةةةةةةةةةةي ، سةةةةةةةةةةةواء بةةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةةاملين و اإلدارة أو 

ممةةةةةةةةةا يعنةةةةةةةةةةي أن الرقابةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةة تكةةةةةةةةةون اكثةةةةةةةةةةر  بةةةةةةةةةين المسةةةةةةةةةتفيدين و اإلدارة ،
 2. اقتربًا من الرقابة القائمة على الثقة

 اإللكترونيةةةةةةةةةةة تعتبةةةةةةةةةةر أكثةةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةةى معرفةةةةةةةةةةة المتغيةةةةةةةةةةرات الحاصةةةةةةةةةةلة  فالرقابففففففففففة
بالتنفيةةةةةةةةةةةةذ أوال بةةةةةةةةةةةةأول ، مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةالل رصةةةةةةةةةةةةدها لالنحرافةةةةةةةةةةةةات خةةةةةةةةةةةةالل التنفيةةةةةةةةةةةةذ ، و 

مةةةةةةةةواطن الخلةةةةةةةةل قبةةةةةةةةل و  إطةةةةةةةالع اإلدارة عليهةةةةةةةةا ، مةةةةةةةةا يمكنهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن التعةةةةةةةةرف علةةةةةةةةى
خةةةةةةةةالل التنفيةةةةةةةةذ و اتخةةةةةةةةاذ اإلجةةةةةةةةراءات المناسةةةةةةةةبة لتصةةةةةةةةحيحها ، وذلةةةةةةةةك لمةةةةةةةةا تتةةةةةةةةوفر 

الفسةةةةةةةةةةةاد   عليةةةةةةةةةةةه الرقابةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن خصةةةةةةةةةةةائص تسةةةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةةةي محاربةةةةةةةةةةةة
 : اإلداري 
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  ، تسةةةةةةةةةةةتطيع الرقابةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن المفاجةةةةةةةةةةةآت وتحديةةةةةةةةةةةد االنحرافةةةةةةةةةةةات
ونةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل ، البةةةةةةةةةةرامج بوقةةةةةةةةةةت حةةةةةةةةةةدوثها و إعطةةةةةةةةةةاء التنبيةةةةةةةةةةه بشةةةةةةةةةةكل إلكتر 

 .الرقابية المستخدمة دون الحاجة للتدخل البشري 
  تةةةةةةةةوفر الرقابةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةة عنصةةةةةةةةر أساسةةةةةةةةيا ، إليجةةةةةةةةاد نظةةةةةةةةام عمةةةةةةةةل يركةةةةةةةةز علةةةةةةةةى

الجوانةةةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةةةؤثرة علةةةةةةةةةةةةى أداء الجهةةةةةةةةةةةةات التنفيذيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي المنظمةةةةةةةةةةةةة ، و التةةةةةةةةةةةةي 
 .حاسمة في تحديد فشل و نجاح المنظمة 

  ، إحةةةةةةةةدى الوسةةةةةةةةائل الحديثةةةةةةةةة ، لحةةةةةةةةل المشةةةةةةةةكالت التةةةةةةةةي تعةةةةةةةةد الرقابةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةة
أفرزتهةةةةةةةةةا التطةةةةةةةةةورات التكنولوجيةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةةة ، فةةةةةةةةةي الكشةةةةةةةةةف اإلسةةةةةةةةةاءة الوظيفيةةةةةةةةةةة ، 

 1.وتسريب البيانات 

فةةةةةةةةةةال شةةةةةةةةةةك أن عمليةةةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةة تحقةةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةةتخدمًا فعةةةةةةةةةةاال ألنظمةةةةةةةةةةة          
وتةةةةةةةةدقيق و وشةةةةةةةةبكة المعلومةةةةةةةةات القائمةةةةةةةةة علةةةةةةةةى االنترنةةةةةةةةت بكةةةةةةةةل مةةةةةةةةا يعنيةةةةةةةةه مةةةةةةةةن فحةةةةةةةةص 

 : متابعة آنية وشاملة وهذا ما يحقق لها مزايا كثيرة يمكن تحديدها كآالتي
  تحقيةةةةةةةةق الرقابةةةةةةةةة بالوقةةةةةةةةت الحقيقةةةةةةةةي و فةةةةةةةةي اآلن البةةةةةةةةد مةةةةةةةةن الرقابةةةةةةةةة القائمةةةةةةةةة علةةةةةةةةى

 .الماضي ، وهي تحقق الرقابة بالنقرات بدال من الرقابة بالتقارير
 ة بمةةةةةةةةةا يولةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةدفق أنهةةةةةةةةةا تحقةةةةةةةةةق الرقابةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتمرة بةةةةةةةةةدل مةةةةةةةةةن الرقابةةةةةةةةةة الدوريةةةةةةةةة

مسةةةةةةةتمرًا للمعلومةةةةةةةات الرقابيةةةةةةةة فةةةةةةةي كةةةةةةةل وقةةةةةةةت بةةةةةةةدال مةةةةةةةن الرقابةةةةةةةة فةةةةةةةي كةةةةةةةل وقةةةةةةةت 
 2.بدال من الرقابة المتقطعة إلجرائها أوقات متباعدة وبشكل دوري 

  تحفةةةةةةةةةةةةز الرقابةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى الثقةةةةةةةةةةةةة الجهةةةةةةةةةةةةد اإلداري
 .المطلوب

                                                 

راجيف نصيرة ، قوادرية خديجة ، تطبيق الحكومة اإللكترونية و دورها في محاربة الفساد اإلداري من خالل نموذجين   1
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 المكةةةةةةةةةةان و الزمةةةةةةةةةةان  العمةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةةد وهنةةةةةةةةةةا يتجةةةةةةةةةةاوز العمةةةةةةةةةةل صةةةةةةةةةةيغة تحديةةةةةةةةةةد
إلنجةةةةةةةةةةةةاز العمةةةةةةةةةةةةةل أي أن العمةةةةةةةةةةةةةل ينجةةةةةةةةةةةةةز مةةةةةةةةةةةةن دون االحتكةةةةةةةةةةةةةاك مةةةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةةةوظفي 
التشةةةةةةةةةةكيل التنفيةةةةةةةةةةذي ، فةةةةةةةةةةيمكن للمراقةةةةةةةةةةب أو المفةةةةةةةةةةتش أن يةةةةةةةةةةؤدي عملةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةن أي 
مكةةةةةةةةان دون الحاجةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى الحضةةةةةةةةور فةةةةةةةةي الموقةةةةةةةةع العمةةةةةةةةل و هةةةةةةةةذا يجنيةةةةةةةةه الكثيةةةةةةةةر 

 .من المخاطر 
 نحرافةةةةةةةةةةات و إعطةةةةةةةةةةاء يمكةةةةةةةةةةن االعتمةةةةةةةةةةاد علةةةةةةةةةةى البةةةةةةةةةةرامج الرقابيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي تحديةةةةةةةةةةد اال

التنبيةةةةةةةةةةةه بشةةةةةةةةةةةكل إلكترونةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل البةةةةةةةةةةةرامج الرقابيةةةةةةةةةةةة دون الحاجةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةى 
 .تدخل المفتش في عمليات البحث و التحري

  يركةةةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةةةى الجوانةةةةةةةةةةةب المهمةةةةةةةةةةةة و الحساسةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةؤثرة علةةةةةةةةةةةى أداء التشةةةةةةةةةةةكيالت
 .التنفيذية و التي تكون حاسمة في تحديد فشل و نجاح المنظمة

 ر مرضةةةةةةةةي مةةةةةةةةن األداء مةةةةةةةةن النةةةةةةةةواحي المختلفةةةةةةةةة تحديةةةةةةةةد مةةةةةةةةا هةةةةةةةةو مرضةةةةةةةةي أو غيةةةةةةةة
للوصةةةةةةةةول إلةةةةةةةةى حكةةةةةةةةم عةةةةةةةةام علةةةةةةةةى أداء المنظمةةةةةةةةة ككةةةةةةةةل ، باسةةةةةةةةتخدام المقةةةةةةةةاييس و 
المعةةةةةةةةةةةايير المناسةةةةةةةةةةةبة لقيةةةةةةةةةةةاس األداء و حسةةةةةةةةةةةب طبيعةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي نةةةةةةةةةةةواحي 

 1.مختلفة 
  تمكةةةةةةةةن مةةةةةةةةن الرقابةةةةةةةةة علةةةةةةةةى البيئةةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةةة و تةةةةةةةةوفر معلومةةةةةةةةات عةةةةةةةةن انطباعةةةةةةةةات

ج المؤسسةةةةةةةةةةة ، و كةةةةةةةةةةذا نتةةةةةةةةةةيح المعلومةةةةةةةةةةات عةةةةةةةةةةن الفئةةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةةتهدفة حةةةةةةةةةةول منةةةةةةةةةةت
المةةةةةةةةةودين و العمةةةةةةةةةالء و المنافسةةةةةةةةةين ، فكةةةةةةةةةل التغيةةةةةةةةةرات التةةةةةةةةةي تحةةةةةةةةةدث فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةوق 

 .المؤسسة قد تؤثر في طبيعة و مستوى النشاط الداخلي 
  تتةةةةةةةةةةةةةيح الشةةةةةةةةةةةةةةفافية و المشةةةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةةةةي إدارة أعمةةةةةةةةةةةةةال اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةة ، فقةةةةةةةةةةةةةةد

فةةةةةةةةةي تفةةةةةةةةةادي الوقةةةةةةةةةوع فةةةةةةةةةي يسةةةةةةةةةاهم نشةةةةةةةةةر نتةةةةةةةةةائج الرقابةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين أفةةةةةةةةةراد المؤسسةةةةةةةةةة 
أخطةةةةةةةةةةاء مماثلةةةةةةةةةةة ، كمةةةةةةةةةةا يحفةةةةةةةةةةز المجموعةةةةةةةةةةات األخةةةةةةةةةةرى علةةةةةةةةةةى تحقيةةةةةةةةةةق االنجةةةةةةةةةةاز 

 .المماثل النجاز الفرق التي كشف الرقابة عن أدائها المتميزة 
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  تةةةةةةةةوفر الثقةةةةةةةةة و األمةةةةةةةةان لةةةةةةةةإلدارة ، و تحقةةةةةةةةق المسةةةةةةةةتوي العةةةةةةةةالي مةةةةةةةةن السةةةةةةةةيطرة مةةةةةةةةن
 1.البداية 

  ع الشةةةةةةةةةةةةةفافية لألجهةةةةةةةةةةةةةةزة سةةةةةةةةةةةةةيفعل موضةةةةةةةةةةةةةو  إن اسةةةةةةةةةةةةةتخدام األنظمةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة
التنفيذيةةةةةةةةةةةة و سةةةةةةةةةةةتكون نشةةةةةةةةةةةاطاتها واضةةةةةةةةةةةحة لألجهةةةةةةةةةةةزة الرقابيةةةةةةةةةةةة بالتةةةةةةةةةةةالي سةةةةةةةةةةةتعمل 
علةةةةةةةةةةى تحديةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةؤر الفسةةةةةةةةةةاد اإلداري ، و إلةةةةةةةةةةى زيةةةةةةةةةةادة األنظمةةةةةةةةةةة دعةةةةةةةةةةم القةةةةةةةةةةرار و 
تسةةةةةةةهيل عمةةةةةةةةل األجهةةةةةةةةزة الرقابيةةةةةةةةة و سةةةةةةةةتؤدي إلةةةةةةةةى القضةةةةةةةةاء علةةةةةةةةى مكةةةةةةةةامن الفسةةةةةةةةاد 

ل الةةةةةةةةةةةةةةربط بةةةةةةةةةةةةةةين اإلداري ، كمةةةةةةةةةةةةةةا تسةةةةةةةةةةةةةةهل الرقابةةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةةةةةهي
المسةةةةةةةةةةةةتويات التنظيميةةةةةةةةةةةةة و تةةةةةةةةةةةةوفير قنةةةةةةةةةةةةوات اتصةةةةةةةةةةةةال فاعلةةةةةةةةةةةةة و سةةةةةةةةةةةةريعة حيةةةةةةةةةةةةث 
يعمةةةةةةةةةةةةل التنبيةةةةةةةةةةةةه اإللكترونةةةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةةةود انحرافةةةةةةةةةةةةات ،  ممةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةةةةى 
المعالجةةةةةةةةةةةة الفوريةةةةةةةةةةةة و تةةةةةةةةةةةوفير الكثيةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن الوقةةةةةةةةةةةت و التكلفةةةةةةةةةةةة ، نظةةةةةةةةةةةرًا لتةةةةةةةةةةةوفر 
المعلومةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل قواعةةةةةةةةةد معلومةةةةةةةةةةات تتميةةةةةةةةةةز بسةةةةةةةةةهولة الوصةةةةةةةةةةول و التةةةةةةةةةةي 

علةةةةةةةةى إزالةةةةةةةةة الغمةةةةةةةةوض عةةةةةةةةن الكثيةةةةةةةر مةةةةةةةةن القضةةةةةةةةايا و تمكةةةةةةةةن مةةةةةةةةن الرقابةةةةةةةةة  تعمةةةةةةةل
    2.بكفاءة و فعالية ، مما يحد من انتشار الفساد اإلداري بنسب معتبرة 
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 .أسلوب التوقيع اإللكتروني في مكافحة الفساد اإلداري : المطلب الثاني 
 

 

سةةةةةةةةةةةةةةةتخدام شةةةةةةةةةةةةةةةبكة إن مةةةةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةةةةتج عةةةةةةةةةةةةةةةن التطةةةةةةةةةةةةةةةورات التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةةةةةةةة وا       
المعلومةةةةةةةةةات العالميةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةا ادى لظهةةةةةةةةةور وسةةةةةةةةةائل وتقنيةةةةةةةةةات حديثةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن بينهةةةةةةةةةا التوقيةةةةةةةةةع 
اإللكترونةةةةةةةةةةةي و التةةةةةةةةةةةي أثةةةةةةةةةةةرت بةةةةةةةةةةةدورها علةةةةةةةةةةةى كيفيةةةةةةةةةةةة أداء اإلدارة والخدمةةةةةةةةةةةة العموميةةةةةةةةةةةة ، 
فقةةةةةةةةةةد يعتبةةةةةةةةةةر التوقيةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةي األداة و الوسةةةةةةةةةةيلة الفعالةةةةةةةةةةة لتحقيةةةةةةةةةةق رفةةةةةةةةةةع المسةةةةةةةةةةتوى 

و لهةةةةةةةةةةةةا أهميةةةةةةةةةةةةة ودور كبيةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةي تخفيةةةةةةةةةةةةف و الحةةةةةةةةةةةةد  أداء اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةة و تطويرهةةةةةةةةةةةةا
مةةةةةةةةةةةةةن البيروقراطيةةةةةةةةةةةةةة  و الفسةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري نظةةةةةةةةةةةةةرًا ألسةةةةةةةةةةةةةلوبه الحةةةةةةةةةةةةةديث و تعةةةةةةةةةةةةةدد أشةةةةةةةةةةةةةكاله 
الةةةةةةةةذي يعطةةةةةةةةي الثقةةةةةةةةة و األمةةةةةةةةان للمتعةةةةةةةةاملين ، بةةةةةةةةذلك سةةةةةةةةنتطرق فةةةةةةةةي هةةةةةةةةذا المطلةةةةةةةةب الةةةةةةةةى 
فةةةةةةةةةةةةرع األول للمفهةةةةةةةةةةةةةوم التوقيةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةي و الفةةةةةةةةةةةةرع الثةةةةةةةةةةةةةاني لةةةةةةةةةةةةةدور التوقيةةةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةةةي 

 .ساد اإلداري  المكافحة الف
 

 .مفهوم التوقيع اإللكتروني : الفرع األول 

 

 

  تعرين ال قهي : أواًل. 
عرفةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد بعةةةةةةةةةض الفقهةةةةةةةةةاء بأنةةةةةةةةةه مجموعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن األرقةةةةةةةةةام التةةةةةةةةةي تخةةةةةةةةةتلط او تمتةةةةةةةةةزج _ 

مةةةةةةةةةع بعضةةةةةةةةةها الةةةةةةةةةبعض بعمليةةةةةةةةةات حسةةةةةةةةةابية معقةةةةةةةةةدة ليظهةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي النهايةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةود سةةةةةةةةةري 
 1.خاص بشخص معين 

أنةةةةةةةه عبةةةةةةةارة عةةةةةةةن الحةةةةةةةروف أو أرقةةةةةةةام أو الرمةةةةةةةوز وقةةةةةةةد عرفةةةةةةةه جانةةةةةةةب آخةةةةةةةر مةةةةةةةن الفقةةةةةةةه ب_ 
أو االشةةةةةةةةةارات لهةةةةةةةةةا طةةةةةةةةةابع منفةةةةةةةةةردة تسةةةةةةةةةمح بتحديةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةخص صةةةةةةةةةاحب التوقيةةةةةةةةةع و تميةةةةةةةةةزه 

                                                 

، العدد 5، مجلة الجزائرية لألمن اإلنساني ، م  04-05بوالفة سامية ، غيالني طاهر ، التوقيع اإللكتروني في ظل القانون   1
 .007، ص  7070، الجزائر  ، جانفي  0األول  ، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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عةةةةةةةةةةةةن غيةةةةةةةةةةةةره ، وهةةةةةةةةةةةةو الوسةةةةةةةةةةةةيلة الضةةةةةةةةةةةةرورة للمعةةةةةةةةةةةةامالت اإللكترونيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي إبرامهةةةةةةةةةةةةا و 
 1.تنفيذها و المحافظة على سرية المعلومات و الرسائل 

  تعرين التشريعي  :ثانيا. 

عةةةةةةةةةةض التشةةةةةةةةةةريعات فةةةةةةةةةةي وضةةةةةةةةةةع إطةةةةةةةةةةار قةةةةةةةةةةانوني يةةةةةةةةةةنظم مسةةةةةةةةةةألة التوقيةةةةةةةةةةع اجتهةةةةةةةةةدت ب _ 
 .اإللكتروني و المسائل القانونية المتعلقة به 

قةةةةةةةةةةةةةةانون األرنسةةةةةةةةةةةةةةتيرال النمةةةةةةةةةةةةةةوذجي بشةةةةةةةةةةةةةةأن التوقعةةةةةةةةةةةةةةات اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةة لسةةةةةةةةةةةةةةنة عرفةةةةةةةةةةةةةةه  _
بصةةةةةةةةدد التوقيةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةي يعنةةةةةةةةي بيانةةةةةةةةات فةةةةةةةةي شةةةةةةةةكل إلكترونةةةةةةةةي مدرجةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  7000

و مرتبطةةةةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةةةةا منطقيةةةةةةةةةةةةا يجةةةةةةةةةةةةوز أن تسةةةةةةةةةةةةتخدم رسةةةةةةةةةةةةالة بيانةةةةةةةةةةةةات أو مضةةةةةةةةةةةةافة إليهةةةةةةةةةةةةا أ
لتعيةةةةةةةةين هويةةةةةةةةة الموقةةةةةةةةع بالنسةةةةةةةةبة إلةةةةةةةةى رسةةةةةةةةالة البيانةةةةةةةةات و البيةةةةةةةةان موافقةةةةةةةةة الموقةةةةةةةةع علةةةةةةةةى 

 2.المعلومات الواردة في رسالة البيانات 
والمالحةةةةةةةةةظ علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةنص أنرةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةم يقةةةةةةةةةم بتحديةةةةةةةةةد مفهةةةةةةةةةوم التوقيةةةةةةةةةع االلكترونةةةةةةةةةي _ 

ه تةةةةةةةةرك المجةةةةةةةةال واسةةةةةةةةعًا فةةةةةةةةي بشةةةةةةةةكل دقيةةةةةةةةق و لةةةةةةةةم يوضةةةةةةةةح طريقةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتعماله حيةةةةةةةةث إنرةةةةةةةة
اسةةةةةةةةةتخدام الطريقةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تراهةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةدول مناسةةةةةةةةةةبة مةةةةةةةةةن ترميةةةةةةةةةةز وتشةةةةةةةةةفير وغيرهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن 

 . طرق
وعرفةةةةةةةةةةةه التوجيةةةةةةةةةةةه األوروبةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةأن التوقيعةةةةةةةةةةةات اإللكترونيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي نصةةةةةةةةةةةوص نةةةةةةةةةةةوعين  _

مةةةةةةةةةةن التوقيعةةةةةةةةةةات اإللكترونيةةةةةةةةةةة ، النةةةةةةةةةةوع األول يعةةةةةةةةةةرف بةةةةةةةةةةالتوقيع اإللكترونةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةادي و 
نيةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن التوجيةةةةةةةةةه األوروبةةةةةةةةةي يعةةةةةةةةةرف بأنةةةةةةةةةه معلومةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةذا حسةةةةةةةةةب نةةةةةةةةةص المةةةةةةةةةادة الثا

تأكةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةكاًل إلكترونيةةةةةةةةةا تقتةةةةةةةةةرن أو تةةةةةةةةةرتبط بشةةةةةةةةةكل منطقةةةةةةةةةي بيانةةةةةةةةةات أخةةةةةةةةةرى إلكترونيةةةةةةةةةا و 

                                                 

،  7002، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،  محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني    1
 . 02ص 
 .575بوالفة سامية ، غيالني طاهر ، المرجع السابق ، ص    2
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الةةةةةةةةذي يشةةةةةةةةكل أسةةةةةةةةاس المةةةةةةةةنهج التوثيةةةةةةةةق ، أمةةةةةةةةا النةةةةةةةةوع الثةةةةةةةةاني فهةةةةةةةةو التوقيةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةي 
 1.المتقدم ، و التوقيع يرتبط بالنص  الموقع 

 04-05قيةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةةةةةل قةةةةةةةةةةةةةانون و عةةةةةةةةةةةةةرف المشةةةةةةةةةةةةةرع الجزائةةةةةةةةةةةةةري للتو _ 
الفقةةةةةةةةةةرة الثانيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةانون   00يعةةةةةةةةةةرف التوقيةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةادي فةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةادة 

بأنةةةةةةةةةةةةه البيانةةةةةةةةةةةةات إلكترونيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةكل إلكترونةةةةةةةةةةةةي ، مرفقةةةةةةةةةةةةة أو مرتبطةةةةةةةةةةةةةة  05-042
 .منطقيا بيانات إلكترونية أخرى تستعمل  كوسيلة توثيق 

لجزائةةةةةةةةةري أقةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةالتوقيع اإللكترونةةةةةةةةةي يلحةةةةةةةةةظ مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل هةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةنص أن المشةةةةةةةةةرع ا_ 
كوسةةةةةةةةيلة توثيةةةةةةةةق إال أنةةةةةةةةه لةةةةةةةةم يبةةةةةةةةين لنةةةةةةةةا الطريقةةةةةةةةة التةةةةةةةةي يسةةةةةةةةتخدم بهةةةةةةةةا ، كمةةةةةةةةا أنةةةةةةةةه قةةةةةةةةام 

 .بتعريفها عما مما يسمح باتساع نطاقها 
لكةةةةةةةةةةةةي يتضةةةةةةةةةةةةح مفهةةةةةةةةةةةةوم التوقيةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةي أكثةةةةةةةةةةةةر ، البةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةن تطةةةةةةةةةةةةرق           

ونةةةةةةةةةةةي ، التةةةةةةةةةةةي تختلةةةةةةةةةةةف ألشةةةةةةةةةةةكال و الصةةةةةةةةةةةور الحاليةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةي يأخةةةةةةةةةةةذها التوقيةةةةةةةةةةةع اإللكتر 
بةةةةةةةةاختالف الطريقةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تةةةةةةةةتم بهةةةةةةةةا ، كمةةةةةةةةا تختلةةةةةةةةف مةةةةةةةةن حيةةةةةةةةث قةةةةةةةةدرتها  علةةةةةةةةى تةةةةةةةةوفير 
الثقةةةةةةةةةة و األمةةةةةةةةةان ووسةةةةةةةةةائل الحمايةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تعتمةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةى الوسةةةةةةةةةيلة التقنيةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتخدمة  

 : ، نذكر منها  
يعتبةةةةةةةةةةةةر التوقيةةةةةةةةةةةةع الرقمةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةةةةم صةةةةةةةةةةةةورة التوقيةةةةةةةةةةةةع  :التوقيففففففففففففع الرقمففففففففففففي  .0

ع بةةةةةةةه مةةةةةةةن قةةةةةةةدرة فائقةةةةةةةة فةةةةةةةي تحديةةةةةةةد هويةةةةةةةة أطةةةةةةةراف اإللكترونةةةةةةةي ، نظةةةةةةةرًا لمةةةةةةةا يتمتةةةةةةة
العقةةةةةةةد ، إضةةةةةةةافة لمةةةةةةةا يتمتةةةةةةةع بةةةةةةةه أيضةةةةةةةاً  مةةةةةةةن درجةةةةةةةة عاليةةةةةةةة مةةةةةةةن الثقةةةةةةةة و األمةةةةةةةان 
فةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتخدامه وتطبيقةةةةةةةةةه عنةةةةةةةةةد إبةةةةةةةةةرام العقةةةةةةةةةود اإللكترونيةةةةةةةةةة ، و التوقيةةةةةةةةةع الرقمةةةةةةةةةي 
هةةةةةةةو عبةةةةةةةارة عةةةةةةةن رقةةةةةةةم سةةةةةةةري أو رمةةةةةةةز ينشةةةةةةةئه صةةةةةةةاحبه اسةةةةةةةتخدام مفتةةةةةةةاح الترميةةةةةةةز 

تةةةةةةةةةةةاحين مختلفةةةةةةةةةةةين و لكنهمةةةةةةةةةةةا مرتبطةةةةةةةةةةةان رياضةةةةةةةةةةةيا العمةةةةةةةةةةةومي و الةةةةةةةةةةةذي ينشةةةةةةةةةةة  مف

                                                 

فضيلة يسعد ، القوة التبوثية للتوقيع اإللكتروني في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم اإلنسانية  ، العدد الثالث ،   جامعة   1
 . 502، ص  7001، الجزائر ، ديسمبر محمد خيدر بسكرة 
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حيةةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةةتم الحصةةةةةةةةةةةول عليهةةةةةةةةةةا باسةةةةةةةةةةتخدام سلسةةةةةةةةةةةلة مةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةيف الرياضةةةةةةةةةةةية او 
 1.الخوارزميات غير النظرية 

يتمثةةةةةةةل فةةةةةةةي إدخةةةةةةةال بطاقةةةةةةةة داخةةةةةةةل الجهةةةةةةةاز اآللةةةةةةةي الخةةةةةةةاص  :التوقيفففففففع الكفففففففودي  .7
بةةةةةةةةةةةةذلك ، ثةةةةةةةةةةةةم إدخةةةةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةةةةرقم السةةةةةةةةةةةةري عةةةةةةةةةةةةن الطريةةةةةةةةةةةةق الضةةةةةةةةةةةةغط علةةةةةةةةةةةةى األزرار 

 2.جهاز السحب االلي الرقمية الخاصة ب
تعتمةةةةةةةد هةةةةةةةذه  ( :التوقيفففففففع باسفففففففتخدام الخفففففففواص ال اتيفففففففة )التوقيفففففففع البيفففففففومتري   .2

الصةةةةةةةةةورة التحقيةةةةةةةةةق عةةةةةةةةةن هويةةةةةةةةةة الموقةةةةةةةةةع باالعتمةةةةةةةةةاد علةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةفاته و خصائصةةةةةةةةةه 
الذاتيةةةةةةةةةة ، مثةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةتخرج مةةةةةةةةةن قزحيةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةين يسةةةةةةةةةمح العةةةةةةةةةين  البشةةةةةةةةةرية أو 

م تسةةةةةةةةةجيله البصةةةةةةةةمة الشخصةةةةةةةةةية أو التحقةةةةةةةةةق مةةةةةةةةن نبةةةةةةةةةرة الصةةةةةةةةةوت علةةةةةةةةى نحةةةةةةةةةو يةةةةةةةةةت
ويسةةةةةةةةةةةةتظهر كتابةةةةةةةةةةةةة أو التعةةةةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةالح الوجةةةةةةةةةةةةه البشةةةةةةةةةةةةري إلكترونيةةةةةةةةةةةةا أو 
التوقيةةةةةةةةةةع اليةةةةةةةةةةدوي الشخصةةةةةةةةةةي أو البصةةةةةةةةةةمات أصةةةةةةةةةةابع اليةةةةةةةةةةد و عةةةةةةةةةةادة مةةةةةةةةةةا يختةةةةةةةةةةار 
اإلبهةةةةةةةةام ، و منةةةةةةةةه تخةةةةةةةةزن فةةةةةةةةي الةةةةةةةةذاكرة المعلوماتيةةةةةةةةة بشةةةةةةةةكل  يمكةةةةةةةةن استحضةةةةةةةةارها 
خةةةةةةةةالل مةةةةةةةةدة قصةةةةةةةةيرة ، و ارتبةةةةةةةةاط هةةةةةةةةذه الخةةةةةةةةواص الذاتيةةةةةةةةة باإلنسةةةةةةةةان تمكةةةةةةةةن مةةةةةةةةن 

 .ميزه من غيره ت
فةةةةةةي هةةةةةةذه الصةةةةةةورة  :التوقيففففففع باسففففففتعمال بطاقففففففة ممغنطففففففة مقترنففففففة بففففففرقم سففففففري  .4

التوقيةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةي يقةةةةةةةةوم الشةةةةةةةةخص بإدخةةةةةةةةال رقةةةةةةةةم سةةةةةةةةري عبةةةةةةةةارة عةةةةةةةةن أرقةةةةةةةةام أو 
حةةةةةةةةةةروف ، ويةةةةةةةةةةتم مطابقةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةةرقم بةةةةةةةةةةرقم سةةةةةةةةةةري مخةةةةةةةةةةزن سةةةةةةةةةةلفا فةةةةةةةةةةي ذاكةةةةةةةةةةرة 

لبنكةةةةةةةةةي الحاسةةةةةةةةةب اآللةةةةةةةةةي لمقةةةةةةةةةدم الخدمةةةةةةةةةة المعلوماتيةةةةةةةةةة ، أو مخةةةةةةةةةزن فةةةةةةةةةي النظةةةةةةةةةام ا
اإللكترونةةةةةةةةةي ، فةةةةةةةةةإن تطةةةةةةةةةابق الرقمةةةةةةةةةان كةةةةةةةةةان التوقيةةةةةةةةةع تامةةةةةةةةةا ، و مخةةةةةةةةةوال لصةةةةةةةةةاحبه 
بالةةةةةةةةةةةةةدخول إلةةةةةةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةي ، أو النظةةةةةةةةةةةةةام المصةةةةةةةةةةةةةرفي اإللكترونةةةةةةةةةةةةةي ، 
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ويةةةةةةةةةةةتم تشةةةةةةةةةةةفير الكةةةةةةةةةةةود السةةةةةةةةةةةري باسةةةةةةةةةةةتخدام تقنيةةةةةةةةةةةة معينةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةتم إنشةةةةةةةةةةةاؤها فةةةةةةةةةةةي 
 1.المتصفحات على شبكة اإلنترنت او في النظام المصرفي نفسه 

مةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةور التوقيةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةةي :  ع بففففففففففففالقلم اإللكترونففففففففففففيالتوقيفففففففففففف .5
اسةةةةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةةةةي توثيةةةةةةةةةةق التصةةةةةةةةةةرفات القانونيةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةة التوقيةةةةةةةةةةع باسةةةةةةةةةةتخدام 
القلةةةةةةةةم اإللكترونةةةةةةةةي و هةةةةةةةةو عبةةةةةةةةارة عةةةةةةةةن قلةةةةةةةةم إلكترونةةةةةةةةي حسةةةةةةةةابي يمكةةةةةةةةن اسةةةةةةةةتخدامه 
فةةةةةةةةي كتابةةةةةةةةة علةةةةةةةةى شاشةةةةةةةةة الحاسةةةةةةةةب اآللةةةةةةةةي الخةةةةةةةةاص بةةةةةةةةالموقع ، و يةةةةةةةةتم باسةةةةةةةةتعمال 

المسةةةةةةةةةةيطر و المحةةةةةةةةةةرك لهةةةةةةةةةةذه العلميةةةةةةةةةةة ، و يقةةةةةةةةةةوم هةةةةةةةةةةذا البرنةةةةةةةةةةامج برنةةةةةةةةةةامج هةةةةةةةةةةو 
بةةةةةةةةوظيفتين أساسةةةةةةةةيتين لهةةةةةةةةذا النةةةةةةةةوع مةةةةةةةةن التوقيعةةةةةةةةات األولةةةةةةةةى هةةةةةةةةي خدمةةةةةةةةة التقةةةةةةةةاط 
التوقيةةةةةةةةةةع و الثانيةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةي خدمةةةةةةةةةةة التحقيةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةحة التوقيةةةةةةةةةةع حيةةةةةةةةةةث يتلقةةةةةةةةةةى 

 2.البرنامج بيانات الموقع عن طريق بطاقته الخاصة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

نية الدراسات إبراهيم بن سطم بن خلف العنزي ، التوقيع اإللكتروني و حمايته الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األم  1
 .52، ص  7001العليا  قسم العدالة الجنائية ، الرياض السعودية ، 
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 . توقيع اإللكتروني في مكافحة الفساد اإلداريدور ال: الثاني  الفرع

 
يعةةةةةةةةةد تطبيةةةةةةةةةق التوقيةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةي عنصةةةةةةةةةرًا فعةةةةةةةةةاال فةةةةةةةةةي المعةةةةةةةةةامالت االداريةةةةةةةةةة و        

التةةةةةةةةةةي تكمةةةةةةةةةةن أهميتهةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي زيةةةةةةةةةةادة مةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةتوى األمةةةةةةةةةةن و الخصوصةةةةةةةةةةية و السةةةةةةةةةةرية  
فةةةةةةةةي التعةةةةةةةةامالت ، ممةةةةةةةةا يةةةةةةةةؤدي بعةةةةةةةةث  الثقةةةةةةةةة و األمةةةةةةةةان بةةةةةةةةين المتعةةةةةةةةاملين و يحةةةةةةةةد مةةةةةةةةن 

وقراطيةةةةةةةةةةةة و تخفيةةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةن ظةةةةةةةةةةةاهرة الفسةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، تقنيةةةةةةةةةةةة التوقيةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةي البير 
لهةةةةةةةةا القةةةةةةةةدرة و الميةةةةةةةةزة علةةةةةةةةى حفةةةةةةةةظ السةةةةةةةةرية و المعلومةةةةةةةةات و الرسةةةةةةةةائل المرسةةةةةةةةلة و عةةةةةةةةدم 
قةةةةةةةةةةةدرة اي شةةةةةةةةةةةخص آخةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةى االطةةةةةةةةةةةالع او تعةةةةةةةةةةةديل او تحريةةةةةةةةةةةف الرسةةةةةةةةةةةالة ،  كمةةةةةةةةةةةا 

لتأكةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن يمكنهةةةةةةةةةةةا أن تحةةةةةةةةةةةدد شخصةةةةةةةةةةةية و هويةةةةةةةةةةةة المرسةةةةةةةةةةةل و المسةةةةةةةةةةةتقبل إلكترونيةةةةةةةةةةةا ل
مصةةةةةةةةةةةداقية الشخصةةةةةةةةةةةية ممةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةمح بكشةةةةةةةةةةةف التحايةةةةةةةةةةةل و التالعةةةةةةةةةةةب  بهةةةةةةةةةةةذا يصةةةةةةةةةةةعب 

 .تزوير و العبث مما يقلل من أشكال الفساد اإلداري
إذا يعتبةةةةةةةةةر التوقيةةةةةةةةةع التقليةةةةةةةةةدي  عبةةةةةةةةةارة عةةةةةةةةةن رسةةةةةةةةةم يقةةةةةةةةةوم بةةةةةةةةةه الشةةةةةةةةةخص أي انةةةةةةةةةه        

فةةةةةةةةةةن و لةةةةةةةةةةةيس علةةةةةةةةةةةم و بالتةةةةةةةةةةةالي فإنةةةةةةةةةةةه معةةةةةةةةةةرض للعبةةةةةةةةةةةث و التزويةةةةةةةةةةةر وسةةةةةةةةةةةهل تقليةةةةةةةةةةةده و 
ا الةةةةةةةةذي يةةةةةةةةدفع إلةةةةةةةةى ظهةةةةةةةةور مشةةةةةةةاكل اإلدارة ممةةةةةةةةا يةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةى جةةةةةةةةرائم الفسةةةةةةةةاد األمةةةةةةةر هةةةةةةةةذ

اإلداري ، فبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةروج اإلدارة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اإلدارة التقليديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة غلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى إدارة إلكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
بةةةةةةةةةةدورها تقةةةةةةةةةةدم خةةةةةةةةةةدماتها بأسةةةةةةةةةةاليبها و تقنياتهةةةةةةةةةةا الحديثةةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةةا رفةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةتوى أداء 

يةةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةةي اإلدارة و تخلةةةةةةةةةةةةةةص مةةةةةةةةةةةةةةن مشةةةةةةةةةةةةةةكلة الفسةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري ، فأسةةةةةةةةةةةةةةلوب التوق
لةةةةةةةةإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةة هةةةةةةةةو علمةةةةةةةةًا و لةةةةةةةةيس فنةةةةةةةةا ممةةةةةةةةاً  يصةةةةةةةةعب تزويةةةةةةةةره و العبةةةةةةةةث فيةةةةةةةةه ، 
حيةةةةةةةةةةةث أن الوظيفةةةةةةةةةةةة الرئيسةةةةةةةةةةةية للتوقيةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةي اإلسةةةةةةةةةةةتيثاق مةةةةةةةةةةةن مضةةةةةةةةةةةمون 
المحةةةةةةةةةةةرر اإللكترونةةةةةةةةةةةةي و تأمينةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةن التعةةةةةةةةةةةديل بإضةةةةةةةةةةةةافة أو الحةةةةةةةةةةةذف و ذلةةةةةةةةةةةةك عةةةةةةةةةةةةن 

ونةةةةةةةةةةي بحيةةةةةةةةةةث يقتضةةةةةةةةةةي إجةةةةةةةةةةراء أي طريةةةةةةةةةق ربةةةةةةةةةةط المحةةةةةةةةةةرر اإللكترونةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةالتوقيع اإللكتر 
تعةةةةةةةديل الحةةةةةةةق إيقةةةةةةةاع توقيةةةةةةةع إلكترونةةةةةةةي جديةةةةةةةد فضةةةةةةةال عةةةةةةةن ذلةةةةةةةك يقةةةةةةةوم التوقيةةةةةةةع بالشةةةةةةةكل 
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اإللكترونةةةةةةةةةةةي ايضةةةةةةةةةةةا بمةةةةةةةةةةةنح المسةةةةةةةةةةةتند اإللكترونةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةفة المحةةةةةةةةةةةرر اإللكترونةةةةةةةةةةةي ممةةةةةةةةةةةا 
 1.يجعل منه دليال معدا مسبقا لإلثبات 

، يسةةةةةةةةةةةةاعد كةةةةةةةةةةةةل اإللكترونةةةةةةةةةةةةي كبةةةةةةةةةةةةديل للتوقيةةةةةةةةةةةةع التقليةةةةةةةةةةةةدي   باسةةةةةةةةةةةةتخدام التوقيةةةةةةةةةةةةع        
المؤسسةةةةةةةةةةةةات و المنظمةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي حمايةةةةةةةةةةةةة نفسةةةةةةةةةةةةها مةةةةةةةةةةةةن التزييةةةةةةةةةةةةف و تقليةةةةةةةةةةةةد التوقيعةةةةةةةةةةةةات 

 .وعلميات أخرى التي تؤدي الى الفساد اإلداري  
إن اتاحةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةتخدام التوقيةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةةدعم التحةةةةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةةالم ال         

ورقةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةؤمن فيةةةةةةةةةه كةةةةةةةةةةل متعامةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةى اموالةةةةةةةةةه و مصةةةةةةةةةةالحه كمةةةةةةةةةا ان التوسةةةةةةةةةةيع فةةةةةةةةةةي 
التوقيةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةي يرفةةةةةةةةةع كفةةةةةةةةةاءة العمةةةةةةةةةل اإلداري و يسةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةى االرتقةةةةةةةةةاء   اسةةةةةةةةةتخدام

 2.بمستوى األداء الخدمات اإلدارية بما يتفق مع إيقاع العصر 
التوقيةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةي يعتبةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن أحةةةةةةةةةد و أهةةةةةةةةةم أسةةةةةةةةةاليب اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي       

بةةةةةةةةةةين المتعةةةةةةةةةةاملين  أداء خةةةةةةةةةدماتها اإلداريةةةةةةةةةةة ، نظةةةةةةةةةةرًا لمةةةةةةةةةةا يحققةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةن األمةةةةةةةةةةان و الثقةةةةةةةةةةة
الكترونيةةةةةةةةا خاصةةةةةةةةة عنةةةةةةةةدما يكةةةةةةةةون دلةةةةةةةةيال قاطعةةةةةةةةا علةةةةةةةةى تحديةةةةةةةةد هويةةةةةةةةة الموقةةةةةةةةع ، ويحقةةةةةةةةق 
التقةةةةةةةةةةارب مةةةةةةةةةةابين القةةةةةةةةةةانون و التكنولوجيةةةةةةةةةةا حيةةةةةةةةةةث يعةةةةةةةةةةزز األمةةةةةةةةةةان للمعةةةةةةةةةةامالت اإلداريةةةةةةةةةةة 
القائمةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى وسةةةةةةةةةائل الكترونيةةةةةةةةةة ، ممةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةهل عمةةةةةةةةةل اإلداريةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةة ، فهةةةةةةةةةو 

التةةةةةةةةةي تتناسةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةع طبيعةةةةةةةةةة  العمةةةةةةةةةل اإلداري يعةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةين أهةةةةةةةةةم الوسةةةةةةةةةائل التقنيةةةةةةةةةة 
اإللكترونةةةةةةةةةةةي ، و يتمتةةةةةةةةةةةع بحجيةةةةةةةةةةةة كاملةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي اإلثبةةةةةةةةةةةات و هةةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةةا أجمعةةةةةةةةةةةت عليةةةةةةةةةةةه 
التشةةةةةةةةريعات الةةةةةةةةدول ، حيةةةةةةةةث يمكةةةةةةةةن للقاضةةةةةةةةي ان يسةةةةةةةةتدل بةةةةةةةةه لحةةةةةةةةل النةةةةةةةةزاع اإللكترونةةةةةةةةي 

 3.المعروض عليه 

                                                 

 .502فضيلة يسعد ، المرجع السابق ، ص   1
، ( زمان ، إدارة بال تنظيمات جامدةإدارة بال أوراق ،إدارة بال مكان ، إدارة بال )مصطفى يوسف كافي ، اإلدارة اإللكترونية   2

 .222، ص  7000دار مؤسسة رسالن للطباعة و النشر والتوزيع ،  دمشق سوريا ، 
سنقرة عيشة ، حجية التوقيع اإللكترونية في اإلثبات ، مجلة الميدان للدراسات الرياضية و االجتماعية و اإلنسانية  ، العدد   3

 . 252، ص  7001، الجزائر ،  الثامن ، جامعة زيان عاشور الجلفة
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و  تحتةةةةةةةةةةةةةاج اإلدارة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةة اآلليةةةةةةةةةةةةةات قانونيةةةةةةةةةةةةةة و تقنيةةةةةةةةةةةةةة لتةةةةةةةةةةةةةدعيم         
حمايةةةةةةةةةةة عملهةةةةةةةةةةا و المتعةةةةةةةةةةاملين معهةةةةةةةةةةا ، ممةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةتدعي تةةةةةةةةةةدخل سةةةةةةةةةةريع مةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةات 
التشةةةةةةةةةريعية إلةةةةةةةةةى تأمينهةةةةةةةةةا بتنظةةةةةةةةةيم التوقيةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةي ، كآليةةةةةةةةةة لحمايةةةةةةةةةة المعلومةةةةةةةةةات و 
ذلةةةةةةةةك بالتأكيةةةةةةةةد مةةةةةةةةن هويةةةةةةةةة مصةةةةةةةةدر المعلومةةةةةةةةات القةةةةةةةةرار أو العقةةةةةةةةد ن حيةةةةةةةةث أنهةةةةةةةةا تعتبةةةةةةةةر 

ل الوثيقةةةةةةةةةة مطمةةةةةةةةةئن مةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةم الطةةةةةةةةةرق لضةةةةةةةةةمان الوثةةةةةةةةةائق المرسةةةةةةةةةلة بجعةةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةتقب
طةةةةةةةةةةةرف الةةةةةةةةةةةذي أرسةةةةةةةةةةةلها لةةةةةةةةةةةه ، و ضةةةةةةةةةةةرورة ضةةةةةةةةةةةمان األمةةةةةةةةةةةن و الحمايةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةذه اآلليةةةةةةةةةةةة 
أساسةةةةةةةةةةةية فةةةةةةةةةةةي المنظومةةةةةةةةةةةة التشةةةةةةةةةةةريعية ، مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل التشةةةةةةةةةةةفير اإللكترونةةةةةةةةةةةي و تةةةةةةةةةةةوفير 

 1.حماية قانونية للمعطيات الشخصية 
يكمةةةةةةةةةةةن دور التوقيةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي مكافحةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةاد اإلداري مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل         
 2: ه و خصائصه نذكر منها مميزات
  يتكةةةةةةةةةون التوقيةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةن عناصةةةةةةةةةر منفةةةةةةةةةردة وسةةةةةةةةةمات خاصةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةالموقع

 .تتخذ شكل أرقام او حروف أو اشارات أو غيرها 
  التوقيةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةي يتصةةةةةةةةةل برسةةةةةةةةةالة الكترونيةةةةةةةةةة و هةةةةةةةةةي عبةةةةةةةةةارة عةةةةةةةةةن معلومةةةةةةةةةات

 .يتم إنشاؤها او إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسيلة إلكترونية 
 أنه يحدد شخصية الموقع ويميزه ويعبر عن رضاه بمضمون المحرر. 
  يحقةةةةةةةةةةةق أغةةةةةةةةةةةراض وظةةةةةةةةةةةائف التوقيةةةةةةةةةةةع التقليةةةةةةةةةةةدي متةةةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةةةان صةةةةةةةةةةةحيحا و امكةةةةةةةةةةةن

 .إثبات نسبته الى موقعه 
  التوقيةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةي سةةةةةةةةاعد كةةةةةةةةل المؤسسةةةةةةةةات فةةةةةةةةي حمايةةةةةةةةة نفسةةةةةةةةها مةةةةةةةةن عمليةةةةةةةةات

 .التزوير التوقيعات

                                                 

 .000ربيع نصيرة ، المرجع السابق  ، ص   1
( 04-05دراسة على ضوء أحكام القانون )مسعودي يوسف ، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات التشريع الجزائري   2

الجامعي لتمنغست الجزائر ، جانفي  ،  العدد األول ، المركز 2، مجلة االجتهاد للدراسات  القانونية و االقتصادية  ، م 
 .24، ص  7002
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  عةةةةةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةةةةةد ودون حضةةةةةةةةةةةةةور يسةةةةةةةةةةةةةمح التوقيةةةةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةةإبرام الصةةةةةةةةةةةةةفقات
 .المتعاقدين و هو بذلك يساعد تنمية وضمان التجارة اإللكترونية

  يحقةةةةةةةةةةةق األمةةةةةةةةةةةان و الخصوصةةةةةةةةةةةية بالنسةةةةةةةةةةةبة للمتعةةةةةةةةةةةاملين و السةةةةةةةةةةةرية فةةةةةةةةةةةي نسةةةةةةةةةةةبته
للموقةةةةةةةع مةةةةةةةن خةةةةةةةالل إمكانيةةةةةةةة تحديةةةةةةةد هويةةةةةةةة الموقةةةةةةةع ومةةةةةةةن ثةةةةةةةم حمايةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةات 
.مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات تزويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر التوقيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
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 :الخاتمة
نا إليةه فيمةا سةبق مةن خةالل هةذه الدراسةة ، يتضةح أن اإلدارة اإللكترونيةة قةد على ضوء ما توصةل     

سةاهمت فةي الةتخلص فةي المشةاكل التةي تواجةه العمةل اإلداري التقليةدي ونجحةت إلةى حةد مةا فةي محاربةة 
التعقيةةةدات التةةةي سةةةببها الفسةةةاد اإلداري ، و التةةةي تةةةأتي علةةةى رأسةةةها الوسةةةاطة و الرشةةةوة و المحسةةةوبية و 

و غيرهةةا مةةن االنحرافةةات اإلداريةةة و الوظيفيةةة و القانونيةةة ، التةةي تقةةف عةةائق فةةي التطةةور الةةنظم الةةروتين 
اإلدارية ، كمةا أنةه يهةدد عمةل األجهةزة اإلداريةة لمةا تحملةه مةن مظةاهر التخلةف اإلداري كالبيروقراطيةة و 

امةةةل و األسةةةباب سةةةوء التنظةةةيم ممةةةا يعةةةود نتائجةةةه الوخيمةةةة علةةةى المجتمةةةع ، يتشةةةارك فيةةةه العديةةةد مةةةن العو 
الشخصية و البيئيةة و التنظيميةة القانونيةة فةي ظهةوره ن وهةذا مةا يصةعب دراسةته و تحديةد سةبل مكافحتةه  
والسيطرة عليه التي تعد عملية معقدة ، خاصة مع محدودية قةدرة األسةاليب التقليديةة القائمةة فةي محاربتةه 

عدالةةة ، و التةةي بةةدورها تفقةةد مصةةداقيتها و حيةةث يةةؤدي فقةةدان الثقةةة بةةين المةةواطن و اإلدارة  وتفشةةي الال
ن لةم يةتم الةتخلص منةة هةذه فإنةه سيتوسةع أكثةر و ينتشةر ممةا  تصبح غير قةادرة علةى تحقيةق أهةدافها ، وا 
يزيد من أضراره و يوسع نطاقه لتصل حتى إلى المجتمع فيصبح الفساد جزءا من ثقافته ، وهةذا مةا جعةل 

ضافر و إن استخدام وسةائل التكنولوجيةا جةد المتطةورة علةى غةرار جهود مكافحته ظاهرة الفساد اإلداري تت
شةةبكة اإلنترنةةةت ومختلةةةف وسةةةائل اإليصةةةال فةةةي العمةةةل اإلداري  الحةةةل األمثةةةل و الفعلةةةي للقضةةةاء الفسةةةاد 
اإلداري و على هذا األسةاس اعتبةرت اإلدارة اإللكترونيةة  كتطبيةق حةديث لةإلدارة الةذي يعمةل علةى زيةادة 

م الخدمات و على الحد من تعقيد اإلجراءات اإلدارية و تقليل البيروقراطية ، بإضةافة سرعة و فعالية تقدي
فةةةةي الهةةةةدف  إلةةةةى اسةةةةتخدام تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات و االتصةةةةاالت لتحقيةةةةق التنميةةةةة و اإلصةةةةالح اإلداري 

للكشةةف المنشةةود ، وتكةةريس الشةةفافية و المسةةاءلة و المشةةاركة غيةةر القانونيةةة و تفعيةةل الرقابةةة اإللكترونيةةة 
عن االنحرافات و التجاوزات و الممارسات غير القانونية ، بالشكل     الذي يقوي المؤسسةات اإلداريةة و 
يحسن أدائها و يحقق النزاهة و كفاءة عملها من جهة ويعيد بناء الثقة بين الجمهور من الجهة األخرى ، 

افحةة الفسةاد اإلداري باسةتعمال نظةم فاالعتماد على أسلوب اإلدارة تكتسةب مقومةات التغيةر و التطةور لمك
المعلومةةات المفتوحةةة و اإلفصةةاح فةةي اإلجةةراءات ، كمةةا تسةةتعمل اآلليةةات  المسةةتحدثة فةةي محاربةةة الفسةةاد 
كالنظام اإلدارة اإللكترونية في السير المرفق العام و المساواة فةي تقةديم الخةدمات للجمهةور بشةكل مبسةط 
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، و أيضةةا إلمكانيتهةةا فةةي تسةةريع اإلنجةةاز وتخفةةيض التكةةاليف وواضةةح دون تعقيةةدات و إجةةراءات الورقيةةة 
وغيرها من قدراتها في تخطي عقبة الفساد ، باإلضافة إلى أسلوب التوقيع اإللكتروني و الةذي يسةتمد ....

بشةكل فعلةي وواقعةي لةإلدارة اإللكترونيةة يسةاعدنا  منه الثقة و اآلمان و الضمانات القانونية ، فإن تطبيةق
اهرة الفسةةاد اإلداري ، وأيضةةا ِيةةؤثر ويسةةاهم إيجابةةا علةةى عمليةةة تقةةديم و تحسةةين الخةةدمات فةةي محاربةةة ظةة

 .العمومية 
بةةةالرغم مةةةن ان اإلدارة اإللكترونيةةةة كنظةةةام إداري حةةةديث يحقةةةق المحاربةةةة الفسةةةاد اإلداري بشةةةكل       

التمسةةك بأخالقيةةات  إال بةةالرجوع إلةةى امرضةةي ، إال أن ظةةاهرة الفسةةاد اإلداري ال يمكةةن القضةةاء عليةةه كليةة
العمل و قيم المجتمع المتمثلة في التقاليد و الوازع الديني ، باإلضةافة إلةى وضةع منظومةة قانونيةة تةتحكم 

ن هةذه األخيةرة ليسةت ضةمانا للقضةاء علةى الفسةاد ا و لكنهةا قةد  اداري كليةإلفي سير اإلدارة اإللكترونية وا 
، األمةر  لون الفاسةدون الةذين يتقنةون العمةل التكنولةوجيتفةتح مجةااًل آخةر للفسةاد اإللكترونةي أمةام المسةؤو 

على درجةات الرقابةة بةأالمعلومةاتي  اآلمةنالذي يتطلب توفير كل المتطلبةات الضةرورية لتحقيةق السةرية و 
 .اإللكترونية 

 
 :  التوصيات
  تطبيق نموذج فعال نافذ لإلدارة اإللكترونية لمتابعة المعامالت و الطالبيات و ذلك

 .لى الفساد من جذوره القضاء ع
  االهتمام بدعم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجهات الحكومية بما يساعد في القضاء

 .على اإلجراءات البيروقراطية و الروتينية في األعمال 
  توفير األمن المعلوماتي و السرية التامة لضمان الخصوصية وعدم االختراق. 
  و نشر الوعي التكنولوجي و تدريب المواطنين على العمل على مكافحة األمية الرقمية

 .استعمال تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
  ضرورية االهتمام بالعنصر البشري كونه العنصر األساسي في الفساد اإلداري.
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 :المصادر والمراجعقائمة 
 

 

 :القرآن الكريم_ أ
 :النصوص القانونية _ ب

 :أواًل القوانين 
، يحةةةةةةةةةةةةةدد  7005فبرايةةةةةةةةةةةةةر  00ؤر  فةةةةةةةةةةةةةي ِمةةةةةةةةةةةةة 24-95قفففففففففففففانون رقفففففففففففففم    .0

القواعةةةةةةةةةةةةةةةةد العامةةةةةةةةةةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةالتوقيع و التصةةةةةةةةةةةةةةةةديق اإللكتةةةةةةةةةةةةةةةةرونين ، 
 .00/07/7005 ، صادر في 02الجريدة الرسمية ، العدد 

، يتعلةةةةةةةةةق  7002فيفةةةةةةةةةري سةةةةةةةةةنة  70، مةةةةةةةةةؤر  فةةةةةةةةةي  29-20قفففففففففانون رقفففففففففم  .7
،  04بالوقايةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن الفسةةةةةةةةةةةةاد و مكافحتةةةةةةةةةةةةه ، جريةةةةةةةةةةةةدة الرسةةةةةةةةةةةةمية ، العةةةةةةةةةةةةدد 

 .7002مارس  02 صادر بتاريخ

 :قيات الدولية اثانيا االت 
، المعتمةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةل الجمعيةةةةةةةةةة  ات اقيفففففففففة األمفففففففففم المتحفففففففففدا لمكافحفففففففففة ال سفففففففففاد
، مصةةةةةةةةةةةةادق  7002أكتةةةةةةةةةةةةوبر  20العامةةةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةدة ، نيويةةةةةةةةةةةةورك ، يةةةةةةةةةةةةوم 

أبريةةةةةةةةةةةل  01، المةةةةةةةةةةةؤر  فةةةةةةةةةةةي  072-04عليهةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةتحفظ بمرسةةةةةةةةةةةوم رئاسةةةةةةةةةةةي رقةةةةةةةةةةةم 
أبريةةةةةةةةةةةةةل   75صةةةةةةةةةةةةةادر بتةةةةةةةةةةةةةاريخ  ، 72جريةةةةةةةةةةةةةدة الرسةةةةةةةةةةةةةمية ، العةةةةةةةةةةةةةدد  7004سةةةةةةةةةةةةةنة 
7004. 
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 :المراجع المتخصصة :_ج 
التجففففففففارا اإللكترونيففففففففة م ففففففففاهيم و اسففففففففتراتجيات التطبيففففففففق ابةةةةةةةةراهيم بختةةةةةةةةي ،  .0

،الطبعةةةةةةةةةةةةةةة  الثانيةةةةةةةةةةةةةة ،ديةةةةةةةةةةةةةوان المطبوعةةةةةةةةةةةةةات الجامعيةةةةةةةةةةةةةةة  ففففففففففففففي المؤسسفففففففففففففة
 . 7002،الجزائر ، 

الحكومففففففففة اإللكترونيففففففففة أسةةةةةةةةامة أحمةةةةةةةةد المناعسةةةةةةةةة ، جةةةةةةةةالل محمةةةةةةةةد الزعبةةةةةةةةي ،  .7
لنشةةةةةةةةةةةر و ،الطبعةةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةةى ، دار الثقافةةةةةةةةةةةة ل الن ريفففففففففففة و التطبيفففففففففففق بفففففففففففين

 .  7002التوزيع ، عمان ، 
اإللكترونيفففففففففة ودورهفففففففففا ففففففففففي مكافحفففففففففة بةةةةةةةةةدر محمةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةيد القةةةةةةةةةزاز ،اإلدارة  .2

،الطبعةةةةةةةةةةةة  األولةةةةةةةةةةةى ، دار الفكةةةةةةةةةةةر الجةةةةةةةةةةةامعى ، اإلسةةةةةةةةةةةكندرية  ال سفففففففففففاد اإلداري
 ،7005 . 

يففففففففففة بففففففففففين الواقففففففففففع الحكومففففففففففة اإللكترونحجةةةةةةةةةةازي عبةةةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةةةاح بيةةةةةةةةةةومي ،  .4
 . 7002، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، والطموح

، الةةةةةةةةةةةدار الجامعيةةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةةةر ،  اإلدارا االلكترونيففففففففففةخالةةةةةةةةةةد ممةةةةةةةةةةدوح إبةةةةةةةةةةةراهيم ،  .5
 .7000االسكندرية ، 

، دار اليةةةةةةةةةةةةةةازوري العلميةةةةةةةةةةةةةةةة  اإلدارا اإللكترونيفففففففففففففففةسةةةةةةةةةةةةةةعد غالةةةةةةةةةةةةةةب ياسةةةةةةةةةةةةةةةين ،  .2
 . 7000للنشر و التوزيع ، األردن عمان ،

، دار المسةةةةةةةةةةةةةةيرة ،  الحكومففففففففففففففة االلكترونيففففففففففففففةيم قنةةةةةةةةةةةةةةديلجي ، عةةةةةةةةةةةةةةامر إبةةةةةةةةةةةةةةراه .2
 .7005األردن ، ،  عمان 

،   اإلدارا اإللكترونيففففففففففففةالعةةةةةةةةةةةةاني مزهةةةةةةةةةةةةر شةةةةةةةةةةةةعبان ، جةةةةةةةةةةةةواد شةةةةةةةةةةةةوقي نةةةةةةةةةةةةاجي ،  .2
 . 7004الطبعة األولى  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 

الحكومفففففففففة اإللكترونيفففففففففة بفففففففففين الن ريفففففففففة و عصةةةةةةةةةام عبةةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةةاح المطةةةةةةةةةر ،  .1
 .7002، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  التطبيق
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 الجديةةةةةةةةةةدة،دار الجامعةةةةةةةةةةة  ،اإلداريال سففففففففففاد  مطةةةةةةةةةةر،عصةةةةةةةةةةام عبةةةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةةةاح  .00
 .7005 اإلسكندرية،

 ، اإللكترونيففة اإلداراالسةةالمي ،  حسةةن محمةةد الةةرازق عبةةد عةةالء .00
 .7005 ، عمان للنشر، وائل دار

ن ريففففففففففات اإلدارا الحديثففففففففففة فففففففففففي القففففففففففرن الواحففففففففففد و عمةةةةةةةةةةار بحةةةةةةةةةةوش ،  .07
 .7002لبنان ، ،  ، دار المغرب اإلسالمي ، بيروت رونالعش

اإلدارا اإللكترونيفففففففففففة عمةةةةةةةةةةةر أحمةةةةةةةةةةةد أبةةةةةةةةةةةو هاشةةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةةريف و اآلخةةةةةةةةةةةرون ،  .02
، الطبعةةةةةةةةة األولةةةةةةةةى ، دار المنةةةةةةةةاهج  مففففففففدخل إلفففففففف  اإلدارا التعليميففففففففة الحديثففففففففة

 .7002للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 
  ريفففففففففة و التطبيفففففففففقاإلدارا اإللكترونيفففففففففة بفففففففففين النغنةةةةةةةةةيم أحمةةةةةةةةةد محمةةةةةةةةةد ،  .04

، الطبعةةةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةةةى ، المكتبةةةةةةةةةةةةة العصةةةةةةةةةةةةرية للنشةةةةةةةةةةةةر و التوزيةةةةةةةةةةةةع ، مصةةةةةةةةةةةةر  ، 
7001. 

،  ال سففففففففففاد السياسففففففففففي محمةةةةةةةةةةد أحمةةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةالم ، إبةةةةةةةةةةراهيم السةةةةةةةةةةيد ، .05
دار التعلةةةةةةةةةةةةةةةةيم الجةةةةةةةةةةةةةةةةامعي للطباعةةةةةةةةةةةةةةةةة والنشةةةةةةةةةةةةةةةةر و التوزيةةةةةةةةةةةةةةةةع ، اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةكندرية ، 

7002 . 
الحكومففففففففففففففة اإللكترونيففففففففففففففة و محمةةةةةةةةةةةةةةد الطعامنةةةةةةةةةةةةةةة ، طةةةةةةةةةةةةةةارق العلةةةةةةةةةةةةةةوش ،  .02
، منشةةةةةةةةورات المنظمةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةة  طبيقاتهففففففففا  فففففففففي الففففففففوطن العربففففففففيت

 . 7004، القاهرة ،  العربية
،   الن ففففففففففام القففففففففففانوني للتوقيففففففففففع اإللكترونففففففففففيمحمةةةةةةةةةةد أمةةةةةةةةةةين الرومةةةةةةةةةةي ،  .02

 .7002اإلسكندرية ،  ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي 
ار ، الطبعةةةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةةةى ، د اإلدارا اإللكترونيففففففففففففةمحمةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةمير أحمةةةةةةةةةةةةد ،  .02

 .  7000األردن ،  ، المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان
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إدارا بفففففففففففففففال أوراق )اإلدارا اإللكترونيفففففففففففففففة مصةةةةةةةةةةةةةةةطفى يوسةةةةةةةةةةةةةةةف كةةةةةةةةةةةةةةةافي ،  .01
، دار  (، إدارا بفففففففال تن يمفففففففات جامفففففففدا ،إدارا بفففففففال مكفففففففان ، إدارا بفففففففال زمفففففففان

مؤسسةةةةةةةةةةةةةةةة رسةةةةةةةةةةةةةةةالن للطباعةةةةةةةةةةةةةةةة و النشةةةةةةةةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةةةةةةةةع ،  دمشةةةةةةةةةةةةةةةق سةةةةةةةةةةةةةةةوريا ، 
7000. 

داري و المففففففففففففالي وآثففففففففففففار  االقتصففففففففففففادية ال سففففففففففففاد اإلهاشةةةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةةةمري ،  .70
 ،، دار اليةةةةةةةةةةةةةةةةازوري العلميةةةةةةةةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةةةةةةةةر و التوزيةةةةةةةةةةةةةةةةع ، األردن  واالجتماعيففففففففففففففففة

 . 7000عمان ؛ 
 : المراجع العامة _د

،  دار إحيففففففففاء التففففففففرات العربففففففففيابةةةةةةةةن منظةةةةةةةةور ، لسةةةةةةةةان العةةةةةةةةرب ، الجةةةةةةةةزء األول ،  .0
 . 0122بيروت ،  

 الشففففففففريعة اإلسففففففففالمية علففففففففم اإلدارا العامففففففففة و المبففففففففادئو ماجةةةةةةةةد راغةةةةةةةةب ، لةةةةةةةةالح .7
 . 7005، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ،   

،  إدارا المنشفففففففففاا المعاصفففففففففراحمةةةةةةةةةود هيةةةةةةةةةثم الشةةةةةةةةةلبي ، محمةةةةةةةةةد النسةةةةةةةةةور مةةةةةةةةةروان ،  .2
 .7001طبعة األولى ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 

، الطبعةةةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةةة ،   الم فففففففففردات ففففففففففي لريفففففففففب القفففففففففرآنالراغةةةةةةةةةب األصةةةةةةةةةفهاني ،  .4
  . 7000لبنان ،  ، المعرفة ، بيروت  دار

 :المجاالت و المقاالت العلمية_ ه
،   م ففففففففففاهر االنحففففففففففران الفففففففففففو ي يأحمةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةرحمن الشةةةةةةةةةةميمري ،    .0

 . 7000مجلة التدريب والتقنية ،  العدد سبعة وخمسون  ، 
اآلليفففففففات القانونيفففففففة الدوليفففففففة والوطنيفففففففة لمكافحفففففففة ال سفففففففاد بةةةةةةةن عيسةةةةةةةى أحمةةةةةةةد ،  .7

،  29-20و القففففففففانون  0220ات اقيففففففففة األمففففففففم المتحففففففففدا  دراسففففففففة فففففففففي شففففففففوء
، العةةةةةةةةةةدد الثةةةةةةةةةةاني ؛ المركةةةةةةةةةةز  0، المجلةةةةةةةةةةد   مجلةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةانون و العلةةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةةية

 . 0422، شعبان  7005زائر ،  جوان الجامعي بالنعامة ، الج
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الراشفففففففد ككليفففففففة لمكافحفففففففة ال سفففففففاد اإلداري ففففففففي الفففففففدارا بةةةةةةةوعزة سةةةةةةةعيدة ، الحكةةةةةةةم  .2
، لةةةةةةةةةةةةةة معةةةةةةةةةةةةةالم للدراسةةةةةةةةةةةةةات القانونيةةةةةةةةةةةةةة و السياسةةةةةةةةةةةةةية ، مج المحليفففففففففففففة الجزائريفففففففففففففة

، الجزائةةةةةةةةةةةةةةةر ، ديسةةةةةةةةةةةةةةةمبر  2، جامعةةةةةةةةةةةةةةةة الجزائةةةةةةةةةةةةةةةر  الثالةةةةةةةةةةةةةةةث،العةةةةةةةةةةةةةةةدد  7المجلةةةةةةةةةةةةةةةد 
7002. 

بوالفةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةامية ، غيالنةةةةةةةةةةي طةةةةةةةةةةاهر ، التوقيةةةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةةل القةةةةةةةةةةانون  .4
، العةةةةةةةةةةةةةةدد األول  5، المجلةةةةةةةةةةةةةةد ، مجلةةةةةةةةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةةةةةن اإلنسةةةةةةةةةةةةةةاني  05-04

 .7070، الجزائر  ، جانفي  0جامعة الحاج لخضر باتنة 

،  دور اإلدارا اإللكترونيففففففففففة فففففففففففي محاربففففففففففة ال سففففففففففاد اإلداريجرمةةةةةةةةةةولي مليكةةةةةةةةةةة ،  .5
العةةةةةةةةةةةةدد الخةةةةةةةةةةةةامس عشةةةةةةةةةةةةر ، جامعةةةةةةةةةةةةة  ، 00المجلةةةةةةةةةةةةد مجلةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةوار الفكةةةةةةةةةةةةري ،

أحمةةةةةةةةةةةد درايةةةةةةةةةةةة أدرار مخبةةةةةةةةةةةر الدراسةةةةةةةةةةةات اإلفريقيةةةةةةةةةةةة للعلةةةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةةةانية و العلةةةةةةةةةةةوم 
 .7002جوان  20االجتماعية ، الجزائر ، 

، دور الحكففففففففم الراشففففففففد فففففففففي الحففففففففد مففففففففن  ففففففففاهرا و سةةةةةةةةارة ، بةةةةةةةةوفليح نبيةةةةةةةةل جريةةةةةةةة .2
، العةةةةةةةةةةدد  4، المجلةةةةةةةةةةد ، مجلةةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةةاد والماليةةةةةةةةةةة  ال سففففففففففاد المففففففففففالي واإلداري

 .7002الثاني ، حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر ، 
تطبيففففففففففففق الحكومففففففففففففة اإللكترونيففففففففففففة و راجيةةةةةةةةةةةةف نصةةةةةةةةةةةةيرة ، قوادريةةةةةةةةةةةةة خديجةةةةةةةةةةةةة ،  .2

  Maturity)داري مففففففن خففففففالل نمففففففو جين دورهففففففا فففففففي محاربففففففة ال سففففففاد اإل
(Moon)(  الثةةةةةةةةةةةاني ، العةةةةةةةةةةةدد  2، المجلةةةةةةةةةةةد ؛ مجلةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةدفاتر البحةةةةةةةةةةةوث العلميةةةةةةةةةةةة

 .7002،   المركز الجامعي بتيبازة ة، الجزائر ، ديسمبر 
،  دور اإلدارا اإللكترونيففففففففففة فففففففففففي ترشففففففففففيد المرفففففففففففق العففففففففففامراضةةةةةةةةةةية سةةةةةةةةةةنقوقة ،  .2

العةةةةةةةةةةدد الثةةةةةةةةةةاني عشةةةةةةةةةةر ،   ، 2المجلةةةةةةةةةةد  مجلةةةةةةةةةةة الباحةةةةةةةةةةث للدراسةةةةةةةةةةات األكاديميةةةةةةةةةةة ،
 .7002جانفي  ، الجزائر ،  0جامعة الحاج لخضر باتنة 

دور الحكومفففففففففة االلكترونيفففففففففة ففففففففففي عصفففففففففرن  المراففففففففففق العموميفففففففففة زان مةةةةةةةةةريم ،  .1
، العةةةةةةةةدد  2، المجلةةةةةةةةد ،مجلةةةةةةةةة البحةةةةةةةةوث السياسةةةةةةةةية واإلداريةةةةةةةةة وتجويففففففففد خففففففففدماتها 
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أكتةةةةةةةةةةةةةوبر  00شةةةةةةةةةةةةةور الجلفةةةةةةةةةةةةةة ، الجزائةةةةةةةةةةةةةر ، االثةةةةةةةةةةةةاني عشةةةةةةةةةةةةةر، جامعةةةةةةةةةةةةةة زيةةةةةةةةةةةةةان ع
7002. 

،  الحكومفففففففففة اإللكترونيفففففففففة  وسفففففففففبل تطبيقهفففففففففاسةةةةةةةةةحر قةةةةةةةةةدور الرفةةةةةةةةةاعي ،  .00
، العةةةةةةةةةةةدد السةةةةةةةةةةةابع ، جامعةةةةةةةةةةةة  5، المجلةةةةةةةةةةةد مجلةةةةةةةةةةةة اقتصةةةةةةةةةةةاديات شةةةةةةةةةةةمال إفريقيةةةةةةةةةةةا 

 . 7001،  الجزائر ،  حسيبة بن بوعلي شلف 

، مجلةةةةةةةةة حجيففففففففة التوقيففففففففع اإللكترونيففففففففة فففففففففي اإلثبففففففففات سةةةةةةةةنقرة عيشةةةةةةةةة ،  .00
ة و اإلنسةةةةةةةةةةةانية ، العةةةةةةةةةةةدد الثةةةةةةةةةةةامن ، الميةةةةةةةةةةةدان للدراسةةةةةةةةةةةات الرياضةةةةةةةةةةةية و االجتماعيةةةةةةةةةةة

  . 7001جامعة زيان عاشور الجلفة ، الجزائر ، 
دور اإلدارا اإللكترونيفففففففففففففة شةةةةةةةةةةةةةهرزاد مناصةةةةةةةةةةةةةر ، حاحةةةةةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةةةةالي ،  .07

، مجلةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةوم القانونيةةةةةةةةةة و  ففففففففففي تعزيفففففففففز الشففففففففف افية  ففففففففففي اإلدارا المحليفففففففففة
،  ،  العةةةةةةةةةةةةةةةدد األول ، جامعةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةوادي ، الجزائةةةةةةةةةةةةةةةر 00، المجلةةةةةةةةةةةةةةةد السياسةةةةةةةةةةةةةةةية 

 .7001افريل 
الوقايففففففففة مففففففففن ال سففففففففاد المففففففففالي صةةةةةةةةبرينة كةةةةةةةةردودي ، عتيقةةةةةةةةة وصةةةةةةةةاف  ،  .02

مشففففففففكلة اإلثففففففففراء ليففففففففر الشففففففففروت ) االداري مففففففففن من ففففففففور ال كففففففففر اإلسففففففففالمي 
، مجلةةةةةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةةةةة للعولمةةةةةةةةةةةة و السياسةةةةةةةةةةةات  (لمو فففففففففففن القطفففففففففففات العمفففففففففففومي 

، الجزائةةةةةةةةةةةةةةر ،   2، جامعةةةةةةةةةةةةةةة الجزائةةةةةةةةةةةةةةر  األول ، العةةةةةةةةةةةةةةدد  2المجلةةةةةةةةةةةةةةد االقتصةةةةةةةةةةةةةةادية 
00/02/7002 . 

الحكومففففففففففففففة اإللكترونيففففففففففففففة ضةةةةةةةةةةةةةةيف أحمةةةةةةةةةةةةةةد ، بةةةةةةةةةةةةةةن موسةةةةةةةةةةةةةةى محمةةةةةةةةةةةةةةد ،  .04
، مجلةةةةةةةةةةة  (السففففففففففياق التففففففففففاريخي ، تقففففففففففويم المسففففففففففع  و التحففففففففففدي الت عيففففففففففل )

، العةةةةةةةةةةةةةةدد الخةةةةةةةةةةةةةةامس ، جامعةةةةةةةةةةةةةةة إبةةةةةةةةةةةةةةن   2، المجلةةةةةةةةةةةةةةد  اإلسةةةةةةةةةةةةةةتراتجية و التنميةةةةةةةةةةةةةةة
 .7002مستغانم ،  الجزائر  ،   باديس

را شففففففففففففففففرين محمففففففففففففففففد ، دور اإلداعابةةةةةةةةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةةةةةةةةد الكةةةةةةةةةةةةةةةةريم غريسةةةةةةةةةةةةةةةةي ،  .05
، مجلةةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةة  اإللكترونيففففففففة فففففففففي ترشففففففففيد وتحسففففففففين الخدمففففففففة العموميففففففففة
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، العةةةةةةةةةةدد الثالةةةةةةةةةةث ، جامعةةةةةةةةةةة ابةةةةةةةةةةو بكةةةةةةةةةةر بلقايةةةةةةةةةةد ،   2المجلةةةةةةةةةةد للماليةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة ، 
 .  7002ديسمبر  20الجزائر ،  

 فففففففاهرا ال سفففففففاد ففففففففي المجتمفففففففع عبلةةةةةةةة سةةةةةةةقني ، محمةةةةةةةد لمةةةةةةةين هيشةةةةةةةور ،  .02
، مجلةةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةة (   دراسففففففففة فففففففففي األسففففففففباب و آليففففففففات مكافحتفففففففف) الجزائففففففففري 

 2،  العةةةةةةةةةةةةةةةةدد األول ، جامعةةةةةةةةةةةةةةةةة الجزائةةةةةةةةةةةةةةةةر  00، المجلةةةةةةةةةةةةةةةةد للسياسةةةةةةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 .00/00/7070،الجزائر ، 

دور اإلدعفففففففففاء العفففففففففام ففففففففففي مكافحفففففففففة ال سفففففففففاد عليةةةةةةةةةاء غةةةةةةةةةازي موسةةةةةةةةةى ،  .02
،  0222لسفففففففففنة  41اإلداري و المففففففففالي دراسفففففففففة ففففففففففي شفففففففففوء القفففففففففانون رقفففففففففم 

العةةةةةةةةةةةةةةدد  ،  1المجلةةةةةةةةةةةةةةد  ية ،مجلةةةةةةةةةةةةةة االجتهةةةةةةةةةةةةةةاد للدراسةةةةةةةةةةةةةات القانونيةةةةةةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةةةةةاد
 .7001الخامس ،  المركز الجامعي لتمنراست ، الجزائر ، 

الحكومففففففففففففة االلكترونيففففففففففففة للمففففففففففففوارد العوالمةةةةةةةةةةةةة نائةةةةةةةةةةةةل عبةةةةةةةةةةةةد الحةةةةةةةةةةةةافظ ،  .02
، العةةةةةةةةةةةةةةدد األول ، الجامعةةةةةةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةةةةةةة ،    البشففففففففففففففرية ، المجلففففففففففففففة دراسففففففففففففففات

 .  7000، األردن
يففففففففففففة فففففففففففففي اإلدارا اإللكترونعيةةةةةةةةةةةةدوني كافيةةةةةةةةةةةةة ، بةةةةةةةةةةةةن حجوبةةةةةةةةةةةةة حميةةةةةةةةةةةةدة ،  .01

 جلةةةةةةةدمال، مجلةةةةةةةة األصةةةةةةةيل ، (واقفففففففع وآففففففففاق )العلفففففففم العربفففففففي وسفففففففبيل تطبيقهفففففففا 
، العةةةةةةةدد الثةةةةةةةاني ،جامعةةةةةةةة عبةةةةةةةاس لغةةةةةةةرور خنشةةةةةةةلة  ، الجزائةةةةةةةر ، ديسةةةةةةةمبر   0

7002 . 
القففففففففوا التبوثيففففففففة للتوقيففففففففع اإللكترونففففففففي فففففففففي التشففففففففريع فضةةةةةةةةيلة يسةةةةةةةةعد ،  .70

خيةةةةةةةةةدر ، مجلةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةانية ، العةةةةةةةةةدد الثالةةةةةةةةةث  جامعةةةةةةةةةة محمةةةةةةةةةد  الجزائفففففففففري
 . 7001بسكرة ، الجزائر ، ديسمبر 
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مسفففففففففاهمة اإلدارا اإللكترونيفففففففففة ففففففففففي محاربفففففففففة ال سفففففففففاد قمةةةةةةةةةر النةةةةةةةةةذير ،  .70
 2، المجلةةةةةةةةةةةةد ، مجلةةةةةةةةةةةةة الباحةةةةةةةةةةةةث للدراسةةةةةةةةةةةةات األكاديميةةةةةةةةةةةةة  اإلداري وتنميففففففففففففة اإلدارا

 .  7070، الجزائر  ،  0، العدد األول ، جامعة الحاج لخضر باتنة 
يففففففففففر السففففففففففنوي األول للحكومففففففففففة التقر محمةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن ابةةةةةةةةةةراهيم التةةةةةةةةةةويجري ،  .77

 ، مجلةةةةةةةةةةةةةةة الخدمةةةةةةةةةةةةةةة المدنيةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةة ، العةةةةةةةةةةةةةةدد األول ، مةةةةةةةةةةةةةةايو اإللكترونيففففففففففففففة
7005. 

إسفففففففففففهامات اإلدارا محمةةةةةةةةةةد ياسةةةةةةةةةةةين مختةةةةةةةةةةةار بةةةةةةةةةةن داود ، لعشةةةةةةةةةةةاب مةةةةةةةةةةةريم ،  .72
، مجلةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةات القانونيةةةةةةةةةة و السياسةةةةةةةةةية اإللكترونيفففففففففة ففففففففففي التطفففففففففوير اإلداري 

األغةةةةةةةةةةةةةةواط ، الجزائةةةةةةةةةةةةةةر ،   ، العةةةةةةةةةةةةةةدد الخةةةةةةةةةةةةةةامس ، جامعةةةةةةةةةةةةةةة ثليجةةةةةةةةةةةةةةي 2، المجلةةةةةةةةةةةةةةد 
 .7002جانفي 

اإلدارا اإللكترونيفففففففففففففففة و مراكشةةةةةةةةةةةةةةةي محمةةةةةةةةةةةةةةةد لمةةةةةةةةةةةةةةةين ، فقةةةةةةةةةةةةةةةاير فيصةةةةةةةةةةةةةةةل ،  .74
،  ، مجلةةةةةةةة االبةةةةةةةداع ،أثرهفففففففا علففففففف  اإلصفففففففالح الخدمفففففففة العموميفففففففة ففففففففي الجزائفففففففر 

 20، الجزائةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ،  7العةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةامن ، جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البليةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة   ،  2المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
 .7002ديسمبر 

، مجلةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة بغةةةةةةةةةداد  رونيفففففففففةالحكومفففففففففة االلكتمةةةةةةةةةريم خةةةةةةةةةالص حسةةةةةةةةةين ،  .75
للعلةةةةةةةةةةةةةةوم االقتصةةةةةةةةةةةةةةادية ، كليةةةةةةةةةةةةةةة بغةةةةةةةةةةةةةةداد للعلةةةةةةةةةةةةةةوم االقتصةةةةةةةةةةةةةةادية  ، العةةةةةةةةةةةةةةدد األول 

،7002 . 
مفففففففدا حجيفففففففة التوقيفففففففع اإللكترونفففففففي ففففففففي اإلثبفففففففات مسةةةةةةةعودي يوسةةةةةةةف ،  .72

،  (24-95دراسفففففففففة علففففففففف  شفففففففففوء أحكفففففففففام القفففففففففانون )التشفففففففففريع الجزائفففففففففري 
العةةةةةةةةةةةةدد   ، 2جلةةةةةةةةةةةد ، الم دراسةةةةةةةةةةةةات  القانونيةةةةةةةةةةةة و االقتصةةةةةةةةةةةةاديةمجلةةةةةةةةةةةة االجتهةةةةةةةةةةةاد لل

 . 7002ي لتمنغست الجزائر ، جانفي ، المركز الجامعاألول 
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مسففففففففففففففففففاهمة االدارا موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةى عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ، محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةد قريشةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ،  .72
،   االلكترونيفففففففففة  ففففففففففي تطفففففففففوير العمفففففففففل االداري بمؤسسفففففففففات التعلفففففففففيم العفففففففففالي

 . 7000مجلة الباحث ، العدد التاسع ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 

، دور االدارا اإللكترونية في ترشيد الخدمة فايزة ميلود طبيش ، مجدوب  .72
دارة  العمومية بالمؤسسة الجزائرية قرآا في الم هوم و آليات تطبيق ، مجلة التنمية وا 

 .7005،  الجزائر ،  07 البليدة،العدد الثالث ، جامعة  الموارد البشرية 
 ال سفففففففففاد المفففففففففالي و اإلداري وسفففففففففبل مكافحتففففففففف نشةةةةةةةةةأت أحمةةةةةةةةةد نصةةةةةةةةةيف ،  .71

ة الجامعةةةةةةةةةةةةة العراقيةةةةةةةةةةةةة ،العةةةةةةةةةةةةدد األول ، الجامعةةةةةةةةةةةةة العراقيةةةةةةةةةةةةة ، العةةةةةةةةةةةةراق  ، ، مجلةةةةةةةةةةةة
7004 . 

دور اإلدارا اإللكترونيففففففففة فففففففففي مكافحففففففففة  ففففففففاهرا ال سففففففففاد هةةةةةةةةدار رانيةةةةةةةةة ،  .20
، العةةةةةةةةةةةدد التاسةةةةةةةةةةةةع  5، المجلةةةةةةةةةةةد  ، مجلةةةةةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةةن و التنميةةةةةةةةةةةة  اإلداري

 .7002جويلية  20  ، الجزائر  ،  0جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

 : الجامعية الم كرات و الرسائل و _ و
 :أواًل رسائل الدكتورا  

التوقيففففففففففع اإللكترونففففففففففي و حمايتفففففففففف  إبةةةةةةةةةةراهيم بةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةطم بةةةةةةةةةةن خلةةةةةةةةةةف العنةةةةةةةةةةزي ،  .0
أطروحةةةةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةتكماال لمتطلبةةةةةةةةةةةات الحصةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةى درجةةةةةةةةةةةات ، الجنائيفففففففففففة

جامعةةةةةةةةة نةةةةةةةةايف العربيةةةةةةةةة للعلةةةةةةةةوم األمنيةةةةةةةةة  دكتةةةةةةةةوراه الفلسةةةةةةةةفة فةةةةةةةةي العلةةةةةةةةوم األمنيةةةةةةةةة ، 
 .7001العليا  قسم العدالة الجنائية ، الرياض السعودية ،  الدراسات

متطلبفففففففففات تطبيفففففففففق اإلدارا اإللكترونيفففففففففة ففففففففففي اإلدارا بةةةةةةةةن عبيةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةد الباسةةةةةةةةةط ،  .7
اطروحةةةةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةةةةة لنيةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةهادة دكتةةةةةةةةةةةوراه علةةةةةةةةةةةوم ،المحليفففففففففففة ففففففففففففي الجزائفففففففففففر 
و التجاريةةةةةةةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةةةةةةةوم  االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادية،كلية العلةةةةةةةةةةةةةةةوم تخصةةةةةةةةةةةةةةةص علةةةةةةةةةةةةةةةوم التسةةةةةةةةةةةةةةةيير
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، جامعةةةةةةةةةة محمةةةةةةةةةد خيضةةةةةةةةةر بسةةةةةةةةةكرة ، الجزائةةةةةةةةةر ،   تسةةةةةةةةةييرالقسةةةةةةةةةم علةةةةةةةةةوم  التسةةةةةةةةةيير
7001 . 

االدارا االلكترونيففففففففففة فففففففففففي المؤسسففففففففففات الجزائريففففففففففة واقففففففففففع بةةةةةةةةةةوزكري جياللةةةةةةةةةةي ،  .2
 التسةةةةةةةةةيير علةةةةةةةةةوم فةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةوم دكتةةةةةةةةةوراه شةةةةةةةةةهادة لنيةةةةةةةةةل مقدمةةةةةةةةةة أطروحةةةةةةةةةة،  وآففففففففففاق

، كليةةةةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةةةةوم االقتصةةةةةةةةةةةةةةادية والعلةةةةةةةةةةةةةةوم  والتسةةةةةةةةةةةةةةويق األعمةةةةةةةةةةةةةةال إدارة تخصةةةةةةةةةةةةةةص
،   2ير قسةةةةةةةةةةةةم علةةةةةةةةةةةةوم التسةةةةةةةةةةةةيير ، جامعةةةةةةةةةةةةة الجزائةةةةةةةةةةةةر التجاريةةةةةةةةةةةةة و علةةةةةةةةةةةةوم التسةةةةةةةةةةةةي

 . 7002الجزائر  ، 
اآلليففففففففففات القانونيففففففففففة لمكافحففففففففففة ال سففففففففففاد االداري فففففففففففي حاحةةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةالي ،  .4

،أطروحةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةة لنيةةةةةةةةل شةةةةةةةةهادة دكتةةةةةةةةوراه علةةةةةةةةوم فةةةةةةةةي الحقةةةةةةةةوق تخصةةةةةةةةص الجزائففففففففر
، كليةةةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةةةوق و العلةةةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةةةية قسةةةةةةةةةةةم الحقةةةةةةةةةةةوق ، جامعةةةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةةانون عةةةةةةةةةةةام

 . 7002ة ، الجزائر ، محمد خيضر بسكر 
أطروحة ،  دور االدارا االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائررانية هدار ،  .5

في العلوم السياسية تخصص اإلدارة العامة والتنمية   LMDمقدمة لنيل شهادة دكتوراه
الجزائر ، جامعة باتنة ،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية ، المحلية 
7002 . 

، أطروحةةةةةةةةةةةة لنيةةةةةةةةةةةل  النشفففففففففففاط اإلداري للحكومفففففففففففة اإللكترونيفففففففففففةربيةةةةةةةةةةةع نصةةةةةةةةةةةيرة ،  .2
، كليةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةوق و العلةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةية درجةةةةةةةةةة دكتةةةةةةةةةوراه علةةةةةةةةةوم تخصةةةةةةةةةص القةةةةةةةةةانون 

 . 7001قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، 
سسففففففففففففات دور اإلدارا اإللكترونيففففففففففففة فففففففففففففي تطففففففففففففوير أداء مؤ سةةةةةةةةةةةةمير عمةةةةةةةةةةةةاري ،  .2

، أطروحةةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةةة لنيةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةهادة دكتةةةةةةةةةوراه العلةةةةةةةةةوم فةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةو  التعلفففففففففيم العفففففففففالي
، كليةةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةةوم االقتصةةةةةةةةةةةادية والتجاريةةةةةةةةةةةة و علةةةةةةةةةةةوم التسةةةةةةةةةةةيير ، جامعةةةةةةةةةةةة التسةةةةةةةةةةةيير 

 . 7002محمد بوضياف المسيلة ، الجزائر ، 
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تحففففففففففديات االدارا االلكترونيففففففففففة فففففففففففي الجزائففففففففففر دراسففففففففففة عبةةةةةةةةةةان عبةةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةةادر ،  .2
، أطروحةةةةةةةةة نهايةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةة لنيةةةةةةةةل  التوس العاصففففففففمةسوسففففففففيولوجية ببلديففففففففة الكفففففففف

، كليةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةهادة  دكتةةةةةةةةةوراه ل م د فةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةم االجتمةةةةةةةةةاع تخصةةةةةةةةةص غةةةةةةةةةدارة وعمةةةةةةةةةل  
العلةةةةةةةةةةةوم االنسةةةةةةةةةةةانية و االجتماعيةةةةةةةةةةةة قسةةةةةةةةةةةم العلةةةةةةةةةةةوم االجتماعيةةةةةةةةةةةة ، جامعةةةةةةةةةةةة محمةةةةةةةةةةةد 

 .7002خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 
 

 :ثانيا رسائل الماجستير
ونيففففففففففففة علفففففففففففف  إدارا المرفففففففففففففق العففففففففففففام تففففففففففففأثير اإلدارا اإللكتر حمةةةةةةةةةةةةاد مختةةةةةةةةةةةةار،  .0

مةةةةةةةذكرة مكملةةةةةةةة لنيةةةةةةةل شةةةةةةةهادة ماجسةةةةةةةتير فةةةةةةةي ، وتطبيقاتهفففففففا ففففففففي الفففففففدول العربيفففففففة
العلةةةةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةةةةةية والعالقةةةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةرع التنظةةةةةةةةةةةةةيم السياسةةةةةةةةةةةةةي و اإلداري ، 
كليةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةية و اإلعةةةةةةةةةالم قسةةةةةةةةةم العلةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةية والعالقةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةة 

 . 7002، الجزائر ،،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 
دور االدارا اإللكترونيففففففففففففة فففففففففففففي ترشففففففففففففيد الخدمففففففففففففة عاشةةةةةةةةةةةةور عبةةةةةةةةةةةةد الكةةةةةةةةةةةةريم ،  .7

 مقدمةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةذكرة ،العموميفففففففففة ففففففففففي الواليفففففففففات المتحفففففففففدا األمريكيفففففففففة و الجزائفففففففففر 
 العلةةةةةةةةةةةةةةوم فةةةةةةةةةةةةةةي الماجسةةةةةةةةةةةةةةتير شةةةةةةةةةةةةةةهادة علةةةةةةةةةةةةةةى الحصةةةةةةةةةةةةةةول لمتطلبةةةةةةةةةةةةةةات اسةةةةةةةةةةةةةةتكماال
ة كليةةةةةةةةةةةة،  و الرشةةةةةةةةةةةةادة الديمقراطيةةةةةةةةةةةةة تخصةةةةةةةةةةةةص:  الدوليةةةةةةةةةةةةة والعالقةةةةةةةةةةةةات السياسةةةةةةةةةةةةية

الحقةةةةةةةةةةةةةةوق و العلةةةةةةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةةةةةةية ، جامعةةةةةةةةةةةةةةة منتةةةةةةةةةةةةةةوري  قسةةةةةةةةةةةةةةنطينة ، الجزائةةةةةةةةةةةةةةر ، 
7000. 

 :الملتقيات_ ز
دور الحكومفففففففففة ككليفففففففففة للحفففففففففد مفففففففففن ال سفففففففففاد عبةةةةةةةةةد اهلل غةةةةةةةةةالم ، تفعيةةةةةةةةةل   .0

المففففففففالي و اإلداري فففففففففي الففففففففوطن العربففففففففي مففففففففع االشففففففففارا إلفففففففف  تجففففففففارب 
حكومةةةةةةةةة الشةةةةةةةةركات كآليةةةةةةةةة  للحةةةةةةةةد مةةةةةةةةن الفسةةةةةةةةاد المةةةةةةةةالي و ملتقةةةةةةةةى  ، دوليففففففففة

 .بسكرة  ، جامعة محمد خيضر 7007ماي   02اري ، اإلد
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تقنيةةةةةةةةةةةةةات االدارة االلكترونيةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةةةةةق  مداخلةةةةةةةةةةةةةة  بليلةةةةةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةةةةةماء ، .7
النظةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةانوني   المةةةةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدولي حةةةةةةةةةولالمصةةةةةةةةةلحة العامةةةةةةةةةة ،

 72و  72للمرفةةةةةةةةةةةق العةةةةةةةةةةةام االلكترونةةةةةةةةةةةي واقةةةةةةةةةةةع تحةةةةةةةةةةةديات افةةةةةةةةةةةاق ،  يةةةةةةةةةةةومي 
 . ، جامعة مسيلة محمد بوضياف 7002نوفمبر 

 
 :المواقع اإللكترونية_ح

0. https://www.marocdroit.com/ 
2. http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1

.pdf

https://www.marocdroit.com/
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1.pdf
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1.pdf
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  :ال هرس
  

 أ  اإلهداء

 ب  الشكر وعرفان

 ج  قائمة المختصرات

 9 :المقدمة

 0 .اإلداري ال ساد و اإللكترونية لإلدارا العام اإلطار  : األول ال صل

 2 ..…………………………………………اإللكترونية ارااإلد ماهية : األول المبحت
 2 .…………………………………………اإللكترونية اإلدارة مفهوم  : األول المطلب

 2 …………………………………نية و خصائصهاتعريف اإلدارة اإللكترو : الفرع األول
 2 ..…………………………………………………تعرين اإلدارا اإللكترونية: أوال 
 00 ……………………………………………خصائص  اإلدارا اإللكترونية  :ثانيا 

 02 .…………………………………مبادئ و أهداف اإلدارة اإللكترونية: الفرع الثاني 
 02 ..……………………………………………… مبادئ اإلدارا االلكترونية: أوال 
 05 .………………………………………………أهدان االدارا اإللكترونية : ثانيا 

 02 .……………………………………االلكترونية اإلدارة نحو التحول : الثاني المطلب
 02 …………………………………دوافع التحول نحو اإلدارة اإللكترونية: الفرع االول 
 70 .……………………………متطلبات التحول نحو االدارة االلكترونية: الفرع الثاني 

 00 ..………………………………………… اإلداري ال ساد ماهية : الثاني المبحت
 72 ..……………………………………………اإلداري الفساد مفهوم :األول المطلب

 72 .……………………………………………تعريف الفساد االداري  : الفرع األول 
 20..……………………………………أنواع و مظاهر الفساد االداري : الفرع الثاني 
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 20 ...... ………………………………………………أنوات ال ساد اإلداري : أواًل 
 20 ........................................................م اهر ال ساد اإلداري : ثانيا

 24 ……………………………………… االداري الفساد وآثار بابأس : الثاني المطلب
 24 ..................................................أسباب الفساد اإلداري: الفرع األول 
 22 ....................................................آثار الفساد اإلداري : الفرع الثاني 

 40 .تصدي اإلدارا اإللكترونية لل ساد اإلداري:  ال صل الثاني 

 40 ..................... اإلداري ال ساد لمحافحة اإللكترونية اإلدارا طرق : األول المبحت.
 42 ........................ اإلداري الفساد لمكافحة اإللكترونية اإلدارة آليات :األول المطلب

 44 ...........الشفافية و المساءلة لإلدارة اإللكترونية لمكافحة الفساد اإلداري: الفرع األول
 42 .....................رونية لمكافحة الفساد اإلداريإمكانيات اإلدارة اإللكت: الفرع الثاني 

 52 .................. اإلداري الفساد لمكافحة اإللكترونية اإلدارة نظام دور : الثاني المطلب
 52 ......دور نظام اإلدارة اإللكترونية في تسير المرفق العام بانتظام و إطراد: الفرع األول 
 52 .........................دور نظام اإلدارة اإللكترونية في تفعيل المساواة : الفرع الثاني 

 00 اإلداري ال ساد لمكافحة اإللكتروني التوقيع و اإللكترونية الرقابة أسلوب : الثاني المبحت
 24 .......................اإلداري الفساد حةلمكاف اإللكترونية الرقابة أسلوب : األول المطلب

 24 ................................................مفهوم الرقابة اإللكترونية: الفرع األول 
 22 ........................دور الرقابة اإللكترونية في مكافحة الفساد اإلداري: الفرع الثاني 

 20 ................... اإلداري الفساد مكافحة في اإللكتروني التوقيع أسلوب : الثاني المطلب
 20 ..............................................مفهوم التوقيع اإللكتروني : الفرع األول 

 25 .......................اإلداري دور التوقيع اإللكتروني في مكافحة الفساد: الثاني  الفرع

 21 :الخاتمة

 19 :قائمة المصادر والمراجع

 10 : ال هرس


