الحكومة اإللكترونية والمرافق العامة
د .ماجد راغب الحلو
المقدمة
** ضرورة الحكومة اإللكترونية :
لم ٌعد أمام أي دولة ريٌةد أت روب ةل بلعوةي وخ ررعنةؾ رةت بلي ةل عٌةاي اةون بخرلةات ع ةو بلملرمة
بإلل ريوعً وبلر عولولٌا بليقمٌ  .وبلدول بلرً رف ي فً رلاهل بإلعريعت فً ملال بخرواخت رشبه رنك
بلرً رف ي فً يفض بلطٌيبت واٌن لنموبوالت ،وهو أمي لم ٌعد مم عا ً أو مروويبً.
لقد لعنت واائل بلموبوالت وبخرواخت بل دٌث بلعةالم بدولةه بلمعرنفة ٌشةبه بلدولة أو بلمدٌعة بلوب ةد
فً رقايل ألزبئه مةا ً ونت ربارةدت م اعةاً .ودعنةت بلةدول فةً اةبام مة بع ةما ومة بلةزمت لر قٌةم
ؼاٌارما .وفيض اٌااارما ،وبخعرواي رنى ؼٌيها بةال م أو بالباطةل .وبارةت بلدولة بلرةً ررعنةؾ رةت
ي ل بلرقدم بلرقعً رالز رت موبون بل ٌا بل يٌم فً ظل ملرم مادي لم ٌعد ٌعريؾ بال عفاء ،بل
ٌوفمم بالؽباء ،وٌلعنمم ر ت بألقدبم أو ٌنقى بمم فً بلبٌدبء.
** محاكاة التجارة اإللكترونية:
أوةةب ت شةةب بلمعنومةةات أو بإلعريعةةت – وهةةً بلعرٌلة بألاااةةٌ لنثةةيو بليقمٌة – أهةةم واةةٌن إلرا ة
بلمعيف بلوباع وبخروال بلم ثؾ بأقل ر نف مم ع وبأايع وقت مارطاع .و ات لقطاع بلرلاي ف ل
بلابم فً برباع عظام بإلدبي بإلل ريوعٌ  ،فارعذت ل شي رلايٌ ريٌةد بلعلةا – ونت وةؽي لممةا
موقعا ً لما رنى بإلعريعت رعلز رت طيٌقه أؼنل معامالرما ،فازدهي عشاطما ،ألت بلرلاي رارنزم – أ ثي
مت ؼٌيها – اةير بألدبء واةمول بخروةال .فنمةا عل ةت بلرلةاي بإلل ريوعٌة ربةي شةب بلمعنومةات
علا ا ً بٌيبً ،بدأت ومات بلدول بلمرقدم رقرفً أثيها فً أدبء أرمالمةا ونعلةاز مماممةا وظمةيت ف ةي
بل وم بإلل ريوعٌ .
وخ ٌةةزبل بلقطةةاع بلعةةام ٌاةةاهم ماةةاهم فعالة فةةً رةةدرٌم عظةةام بل ومة بإلل ريوعٌة ورقةةدٌم بلعةةدمات
بلميفقٌ بطيٌق رويٌ  .وذلك ألت لدن هذب بلقطاع مت بإلم اعٌات وبلمعايؾ وبألريبؾ – فٌما ٌرعنم
بواائل بلرقعٌ بل دٌث وطيم عدم بلعمالء – ما قد خ ٌروبفي لةدن بإلدبيبت بل ومٌة  .وٌم ةت ر وٌةل
بلميبفم بلعام بخقروادٌ وندبيرما بعلا بعظةام بإلدبي بإلل ريوعٌة رةت طيٌةم رقةد بخلرةزبم أو بمرٌةاز
بلميبفم بلعام ( ،)1و ذلك رةت طيٌةم شةي ات بخقروةاد بلمعةرنط( ،)1و نمةا رعربةي مةت أشةعام بلقةاعوت
بلعام.
( )1رقد بخمرٌاز هو رقد ندبيي ٌرولى بمقر ات ب د أشعام بلقاعوت بلعام – راد – رشؽٌل أ ةد بلميبفةم بلعامة بخقروةادٌ لمةد
م ةةدد  ،رنةةى ماةةلول ٌره وبوباةةط رمالةةه وأموبلةةه ،مقابةةل ياةةوم ٌةةدفعما بلمعرفعةةوت بةةالميفم .وررمٌةةز بإلدبي رةةت طيٌةةم بلمنرةةزم أو
وةا ل ةةم بخمرٌةةاز بالميوعة وبلر ةةيي مةت رعقٌةةدبت بلةةيورٌت بإلدبيي وبلبعةةد رةةت بلرةأثٌيبت بلاٌااةةٌ  .ف ةالً رةةت نرفةةاء بلاةةنط
بإلدبيٌ مت أرباء رشؽٌل بلميفم ،م ب رفاظما ب قما فً بليقاب رنٌه أو رعدٌل عظامه أو باريدبدت نذب بقر ت بلموةن ذلةك .أعظةي
فً ذلك :
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** قواعد البيانات والمعلومات :
رعربي قوبرد بلبٌاعات( )2وأوعاؾ بلمعنومات ت بألاس بليئٌا لعظام بل وم بإلل ريوعٌ  .بل ؼت رقةدم
بلدول قد أوبح ٌقاس بمقدبي ما لدٌما مت بٌاعات ومعنومات ،وب ات بارعدبمما لما فً معرنف بلملاخت،
ر قٌقا ً لما روةبو نلٌةه مةت ؼاٌةات .لةذلك رعربةي بلمعنومةات بلمولةود لةدن بلةدول بلمعرنفة أوةوخً بالؽة
بألهمٌ ٌ ،عبؽً ندبيرما رنى أعما أوول قٌم خ رقدي بثمت  .وربذل بل ومات وبلملااات بلمععٌ لمودبً
بٌي لنم افظ رنى أ مةت واةيٌ بلمعنومةات ؼٌةي بلمطيو ة لنلمٌة  ،وبل فةاظ رنٌمةا مةت بلقيوةع أو
بلرنؾ أو بلبٌ دوت نذت أو ال بل م فٌما.
وٌامح بلقاعوت بلفيعاً لنموبطعٌت بالدعول نلى بلوثائم بإلدبيٌ – بما رر مت مت بٌاعةات – فةً بعةض
بأل وبل ويب لزٌاد بلشفافٌ بإلدبيٌ  .فإذب لم ٌولد بلةعم بلوةيٌح ر ةوت بإلدبي معٌةي بةٌت نبا ة
ذلةةك أو مععةةه .ومةةت ةةم بألفةةيبد – قاعوعةا ً – بخطةةالع رنةةى بلوثةةائم ذبت بلوةةف بلقاردٌة  .مةةا ٌق ةةً
بلقاعوت بعشي بلرولٌمات وبلرعنٌمات وبلمعشويبت بإلدبيٌ بوف معرظم  .وٌلوز بخطالع رنى بلمنفةات
وبلرقايٌي وبلديباات باارثعاء رنك بلرً ٌ وت فً بخطالع رنٌما برردبء رنى موالح أاااً ،ما لو ات
فٌما مااس بأمت بلدول  ،أو بايٌ بل ٌا بلعاو لنعاس(.)3
ورةةت طيٌةةم شةةب بلمعنومةةات ٌاةةرطٌ مرعةةذ بلقةةيبي أو وب ة بلرشةةيٌ أت ٌ وةةل باةةير فائقة رنةةى
بلمعنومات وبلبٌاعات بلالزم لعلا ه فٌارعاذ قيبيت أو ات رشيٌعه .وذلك اوبء رمثنت هذت بلمعنومات فً
قائم رنمٌ أو وبقعٌ  ،أم فً أعباء م نٌ أو رالمٌ  ،أم فً موبقةؾ وبرلاهةات لنمةوبطعٌت وأولةً بلةيأي
وبلرأثٌي فً بلملاخت بلمععٌ  .وخ شك أت فاء بلقيبي أو بلقاعوت بلمرعذ رعرمد نلى د بٌي رنى و
وشمول واير ويود بلمعنومات بلمارعد نلٌما رعد و عه.
** حماية النظام العام اإللكتروني:
خ ٌ فً ل ماٌ عظام بل وم بإلل ريوعٌ رليٌم بعض بألرمال بلعدوبعٌ أو بل اي بلرً رقة فةً ملةال
عظةةام رقعٌ ة بلمعنومةةات وو ة بلعقوبةةات بليبدر ة لمةةا ،ونعمةةا ٌنةةزم و ة عظةةام وقةةائً مر امةةل لن ةةبط
بإلدبيي ٌمدؾ نلى رأمٌت شب بلمعنومات وبل ٌنولة دوت وقةوع بللةيبئم بإلل ريوعٌة أو بلذ ٌة اعرمةاك
اةةيٌ بلمعنومةةات ،وبخررةةدبء رنةةى مبةةدأ بلعوووةةٌ  ،ورزوٌةةي بلروقٌعةةات بإلل ريوعٌة  ،وبخررةةدبء رنةةى
بلمن ٌ بلف يٌ  ...نلى ؼٌي ذلك مت ليبئم رقعٌ بلمعنومات بل دٌث  .وهذت بلليبئم رعد أامل بقريبفا ً رنى
بلمليم بلذ ً مت بلليبئم بلعادٌ  ،ألعه ٌير بما وهو آمت فً رقي دبيٌه أو مقي رمنه خ ٌعشى أت ٌ بط
مرنباا ً أو ٌقاوم مادٌا ً أثعاء بير ال بلليٌم أو بلشيوع فٌما .وهةذب ٌاةرنزم مزٌةدبً مةت بللمةود وبألعظمة
بلمرطوي ل ماٌ بلموالح بإلل ريوعٌ بلمشيور قبل بلمااس بما(.)4
واوؾ عارعيض هذت بلديبا بلمولز رت بل وم بإلل ريوعٌة وبلميبفةم بلعامة فةً مب ثةٌت مررةالٌٌت
هما :
J.Rivero et M.Waline, Droit administratif, précis Dalloz, 1994, P. 405 et suiv.

(ٌ )1قود باخاةرؽالل بلمعةرنط ب ررةال بل ومة مة أشةعام عاوة فةً شةي ماةاهم ررةولى ندبي ميفةم رةام .ورع ة شةي
بخقرواد بلمعرنط أل ام بلقاعوت بلعام فرفنت مت بليورٌت وبلرعقٌدبت بإلدبيٌ  .ما رعالج يقاب بلانط بإلدبيٌ رنٌمةا مةت بلةدبعل
مبالؽات بلمنرزم فً بلاعً نلى ر قٌم بليبح رنى اال مون بلميفم.
(ٌ )2قود بقارد بلبٌاعةات ملمورة بلمنفةات بلمر ةمع لنبٌاعةات بلمروةن بشةلوت معٌعة شةلوت بلعةامنٌت أو بلعمةالء أو بلمشةريٌات.
ورعدما رعالج بلبٌاعات وفم بيعامج معٌت رر ول نلى معنومات ٌم ت بلرويؾ رنى أاااما.
( )3أعظي:
André de laudatrice, J-C Venezia ET Yves Gaudement, Droit administrative, 1995, p. 128 ets.

( )4أعظي فً رفوٌل ذلك :د روي مالد يبؼل بل نو :بل بط بإلدبيي واٌن وقائٌ مةت بلليٌمة بإلل ريوعٌة – ب ة مقةدم لمةلرمي
"بلوقاٌ مت بلليٌم فً روي بلعولم " بلذي عظمره نٌ بلشيٌع و بلقاعوت بلامع بإلمايبت فً شمي ماٌو رام .2001
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 قٌق بل وم بإلل ريوعٌ .
 نعلاز بلعدمات بلميفقٌ .
المبحث األول
حقيقة الحكومة اإللكترونية
أوب ت بل وم بإلل ريوعٌ قٌق وبقع فً ثٌي مت بلدول ،ونت لم ر رمل وويرما بلعمائٌ بعد ،عظيبً
ل الرما للمود م عٌ  ،وألمز مرطوي  ،وأعظم ذ ٌ  ،بوف مارمي  .ما أعما راٌي فً طيٌم لدٌةد
ؼٌةةي مةةأهول ،ول عةةه منة باطمةةال وبلطمو ةةات بلرةةً خ رقةةؾ رعةةد ةةد ،وخ ٌاةةرطٌ أت ٌروق ة موةةٌيها
بلعمائً أ د.
بلعقاط بلرالٌ :
 وإللقاء بل وء رنى قٌق بل وم بإلل ريوعٌ عوبلً بالب
 .1رعيٌؾ بل وم بإلل ريوعٌ .
 .2مارنزمات بل وم بإلل ريوعٌ .
 .3مزبٌا بل وم بإلل ريوعٌ .
 .4روبزت قً بلمعيف وبلعوووٌ .
أوالً :تعريف الحكومة اإللكترونية
ٌقود بال وم بإلل ريوعٌ بارعدبم ر عولولٌا بلمعنومات بليقمٌ فً نعلاز بلمعامالت بإلدبيٌة  ،ورقةدٌم
بلعةةدمات بلميفقٌة  ،وبلروبوةةل م ة بلمةةوبطعٌت بمزٌةةد مةةت بلدٌمقيبطٌة ( .)1وٌطنةةم رنٌمةةا أ ٌاعةا ً ومة
روي بلمعنومات أو بإلدبي بؽٌي أويبم ،أو بإلدبي بإلل يروعٌ  ،وهذب هو بلرعبٌي بألدم(.)2
وٌرم ذلك رت طيٌم شب بلمعنومات بلعالمٌ (بإلعريعت) ،وشب بلمعنومات بلدبعنٌ (بإلعريبعت) بقوةد
ر قٌم أهدبؾ معٌع  ،أهمما رقدٌم بلعدمات بإلل ريوعٌ نما برفارل بشيي أو بإعلاز آلً.
 .1استخدام اإلنترنت واالنترانت:
 .1اإلنترنت :
رت طيٌم بإلعريعت ٌم ت ل ل وا ل شأت نعلاز معامنره ،اوبء مت عايج بإلدبي مةا فةً الة اةدبد
بلياوم وبلمار قات ،أم مت دبعةل بإلدبي لالروةال بةاإلدبيبت بألعةين وبلةيبط بٌعمةا مةت عةالل بلشةب
بلدولٌ .
 .2اإلنترانت :
( )1أعظي :
Meghan E. Cook & others: Making a case for local E-government, p.3.

( )2بارعدمعا رعبٌي "بل وم بإلل ريوعٌ " عظيبً لشٌوع بارعدبمه فً بلعمل .ؼٌي أت بلرعبٌي بألدم لندخل رنى بلمععى بلمقوود هةو
"بإلدبي بإلل ريوعٌ " .وذلك ألت ممم "بل وم " هً و ة بلاٌااة بلعامة لندولة ور دٌةد بخهةدبؾ بلعامة بلمةيبد نديب مةا ،وهةً
ممم ذهعٌ عالق خ ٌارطٌ أت ٌقوم بما نخ بلعقل بلبشيي .أما بل مبٌوري أو بلعقل بإلل ريوعً – نذب لاز بارعدبم هذب بلرعبٌي – فقد
ٌاارد فقط فً نردبد بعض بلبٌاعات أو بلمعنومات بلرً راارد فً يام هذت بلاٌااة  .أمةا مممة "بإلدبي " فمةً رعفٌةذ بلاٌااة بلعامة
بلرً ابم و عما ،ونعلاز بألهدبؾ بلعام بلرً رم ر دٌدها .ورنك هً بلممم بلرً ٌم ت أت ررم بالطيٌق بليقمٌ مت عالل بل مبٌوري
وشب بلمعنومات ،بدخً مت أت ٌرم بالطيٌق بلرقنٌدٌ .
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ورت طيٌم بإلعريبعت ٌرم ت بلعامنوت فً بإلدبي و دهم مت بخروال ببع مم وأدبء أرمةالمم وبلرعاةٌم
بٌعما فً نطاي بلعظا م بلدبعنً لإلدبي بلرً ٌعمنوت فٌما .وٌةرم ندعةال افة بلمعنومةات وبلبٌاعةات بلمدوعة
بالاةةلالت أو بالمنفةةات بلويقٌة نلةةى بلشةةب بلدبعنٌة مةةت عةةالل بل مبٌةةوري( ،)1لعنةةم عةةوع مةةت بأليشةةٌؾ
بإلل ريوعً بلذي ٌامل معه فظ بلمعنومةات وروةعٌفما بطيٌقة رلعةل بل وةول رنةى أي معمةا ٌةرم بدقة
واير (.)2
وٌلل ندبي بلالالت بإلل ريوعٌ بطيٌق دقٌق آمعة ب ٌة ٌم ةت بخاةرعاد نلٌمةا فةً بلملةاخت بلقاعوعٌة
وأؼيبض بلردقٌم ،فر وت فً مأمت مت بخرردبء.
.2استهداف غايات معينة :
ٌي ز عظام بل وم بإلل ريوعٌ رنى ثالث أهدبؾ أاااٌ هً :
 .1يف فاء بألدبء باللمةاز بل ةومً .وٌةرم ذلةك أاااةا ً رةت طيٌةم رةوفٌي أ ةد وأشةمل بلمعنومةات
بلمطنوب  ،م رٌاٌي بل وول رنى أي معما بعد ر عٌفما نل ريوعٌاً .و ذلك رامٌل ربةادل بلمعنومةات
وابل بخرواخت بإلل ريوعٌ بٌت بإلدبيبت بلمععٌ .
 .2أدبء بلعدمات بلميفقٌ لنلمموي ولنمارثميٌت رت طيٌةم شةب بلمعنومةات ،دوت الة نلةى بلرولةه
نلى بإلدبي بلمععٌ  .وذلك مثةل رلدٌةد بلةيعم ،ودفة فةوبرٌي باةرمالك بلمةاء وبل ميبةاء وبلبطاقةات
بلو ٌ رت طيٌم بإلعريعت( .)3و ذلك رٌاٌي بلمعامالت بلرلايٌ لنمارمثيٌت(.)4
 .3ممايا بلدٌمقيبطٌ بإلل ريوعٌة بزٌةاد ماةاهم بلمةوبطعٌت فةً رمنٌة برعةاذ بلقةيبي ورولٌةه بلعمةل
بلعام رت طيٌم بارعمال واائل بخروال بإلل ريوعٌ البيٌد بإلل ريوعً.
 .3األداء البشري اإللكتروني:
قد خ ر رفً بل وم بإلل ريوعٌ برقدٌم بلمعنومات ربي موقعما رنى بإلعريعت أو نرا نم اعٌة بلب ة
فً موبقعما ،ونعما ر وت أ ثي رفارالً م بلموبطعٌت أو بلعمةالء ورربةادل معمةم بلمعنومةات ،فرقةوم بةدويي
بلميال وبلمارقبل .وقد ٌامح بلموق بإم اعٌ طب بلعماذج بدخً مت بلذهال نلى بإلدبي لن وول رنٌما،
لٌقوم بلموبطت باارٌفاء بٌاعارما ونرادرما لإلدبي بالبيٌد أو بالٌةد ،أو نياةالما ربةي شةب بلمعنومةات ،فةً
مي ن أ ثي رقدما ً مت ميب ل بل وم بإلل ريوعٌ .
()5

( )1وذلك نما مباشي رت طيٌم بيعامج معٌت مت بيبمج بل مبٌوري ،ونما رت طيٌم لماز بخا اعي.
( )2وٌةرم روةعٌؾ بلمعنومةةات أو بلبٌاعةات رنةةى أاةس ثٌةةي معمةا عورٌة بلمو ةةوع ،وزمةت بإلدعةةال ،وم ةات بلعدمة  ،وفئةات بلعةةاس
بلمرون بمم..........بلخ.
()3قامت وخٌ ر ااس بألميٌ ٌ – رنى ابٌل بلمثال – بإقام موق لما رنى بإلعريعت هو  Texas on lineفً أؼاطس رام .2000
وٌارطٌ بلموبطت مت عالل هذب بلموق بلب ة فةً قوبرةد بلبٌاعةات ،وبل وةول رنةى بلرةيبعٌم ،واةدبد بل ةيبئل بااةرعدبم بطاقة
بخئرمات ،بل وٌم ت أٌ ا ً بلرووٌت فً بخعرعابات ،وبلمثول أمام بلم ا م ،وبلمشاي فً بلنلات ،وبل وول رنى بلشمادبت بلعنمٌة .
يبل فً ذلك :
Electronic Government strategic plan-state of Texas.

ريلم آمع رنً ٌواؾ – م  5وما بعدها .
( )4أعظي  :د روي ربد بلفرا بٌومً لازي :بلعظام بلقاعوعً ل ماٌ بل وم بإلل ريوعٌ – بل رال بألول – م  354وما بعدها
( )5ومت أمثن بلمعنومات ب لرً ٌم ت أت رقدم بلرقعٌات أو بلقوبعٌت بلرً ر ةم بإلدبي فةً أدبئمةا لعةدمارما ،وموبقة بلةدوبئي بخعرعابٌة ،
وم ا ي بخلرمارات ،وبلبٌاعات بلعاو بالرعمٌ بخقروادٌ .

4

ورارعدم بإلدبيبت بلم نٌ بوخٌ عٌوٌويك بألميٌ ٌ واائل ر عولولٌ معرنف ألدبء رمنٌارمةا وعةدمارما
بإلل ريوعٌ  .ومعما بارعدبم بلبيٌد بإلل ريوعً ،وعظام بلنقاءبت ربي شةب بلمعنومةات ،وعظةام بلم ااةب
بإلل ريوعٌةةةة بااةةةةرعدبم بيعةةةةامج ٌ Softwareلعةةةةل اةةةةال بلر ةةةةالٌؾ وبإلٌةةةةيبدبت بلعاوةةةة بالعدمةةةة
وبلمعامالت أٌاي مت بلقٌام بما رت طيٌم بلردوٌت فً دفاري بل اابات .وٌارطٌ بلموظؾ بلمعةرم أت
ٌ ول رنةى موبفقةات أر ةاء بلملةالس رنةى م ا ةي بللناةات ببثمةا نل ريوعٌةا ً ربةي بلشةب  ،بةدخً مةت
عاعما ونياالما نلى ذوي بلشأت( .)1وخ شك أت ل ذلك مت شأعه أت ٌيف مت فاء بلعمل بلعام وبلعدم
بمنيفقٌ  ،وٌقنل مت ر نفرما ،وٌزٌد مت اير أدبئما.
 .4اإلنجاز اآللي اإللكتروني:
ٌم ت نعلاز بعض عدمات بلميبفم بلعام نل ريوعٌا ً بطيٌق آلٌ  .وذلك بر وٌل بعةض بألرمةال بإلدبيٌة
بلباٌط بلرً ٌقوم بما بلموظؾ نلى أرمال نل ريوعٌ ررم رنقائٌاً .وٌارعدم هةذب بلعظةام بطت فةً ثٌةي مةت
بلبالد بالعاب خارعمال موبقؾ بلاٌايبت فً بلاا ات بلمعد لذلك أو رنى لاعبً بلطيٌم .فٌقووم طالل
بلعدم بطنل بخعرظاي باٌايره لمد اار أو ااررٌت رت طيٌم بل ؽط رنى زيبي فةً بللمةاز بلمثبةت
فً بلم ات بلمقوود ،فٌطنل معه بللماز بال راب رنى شاشره أت ٌةدعل مبنؽةا ً معٌعةا ً مةت بلمةال فةً بلفر ة
بلمعد لذلك .وبعد ندعال بلعقود بلمطنوب مباشي ٌودي بللماز نٌواخً بالمعامن ٌ رفظ به طالل بلعدم
أو بلماةةرفٌد فةً اةةٌايره طةةوبل مةةد بلعدمة  .و ةةل ذلةةك ٌةةرم دوت رةةدعل مةةت أي شةةعم طبٌعةةً ،رطبٌقةا ً
لنبيعامج بلمزود به بللماز ،فٌما ٌامى بعظام "بألرمر " .)2(automation
ومت بألمثن رنى بلمٌ ع بإلل ريوعٌ أٌ ا ً ألمز بلوةيبؾ بطلةً لممةوبل ،وبلةيدود بلرنٌفوعٌة بلماةلن
بلرً رعمل رنقائٌا ً بمليد طنل بليقم لالارفااي رت أموي م دد معيف بألويبم بلمطنوب ألمي معٌت.
ثانياً :مستلزمات الحكومة اإللكترونية
نت رطبٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ بلذي ررٌح لطالل بلعدم أت ٌرعامل م بإلعريعت بةدخً مةت بلموظةؾ
بل ةةومً بلرقنٌةةدي ٌاةةرنزم ن ةةدب رؽٌٌةةيبت ثٌةةي وباةةع رشةةمل عورٌة بلعةةامنٌت وبأللمةةز بلماةةرعدم
وطيم بألدبء .فنٌس مت بلمعقول مثالً أت ٌرم بخروال بٌت طالل بلعدم وبلمالولٌت ربي بإلعريعت ،ثةم
ٌقوم بلماللوت بميبلع بلمعنومات ٌدوٌا ً باألاةنول بلرقنٌةدي .فٌعبؽةً أت ٌ ةوت بلرؽٌٌةي مر ةامالً وبألدبء
مرلاعااً ،وأت ررم نراد رعظٌم شامن لنعدمات وبألدوبت .وذلك ألت ندبي بلعدمات بلرً رقدمما بل ومة
بإلل ريوعٌ ة ربةةي بإلعريعةةت لمةةا عوووةةٌارما ومقومارمةةا بلرةةً رعرنةةؾ رةةت بإلدبي بلرقنٌدٌ ة لمثةةل هةةذت
بلعدمات .وٌم ت رنعٌم أهم مارنزمات بل وم بإلل ريوعٌ فٌما ٌنً:
( )1أعظي  Meghan :بلميل بلاابم – م .7
( )2ريفت بلماد بلثاعٌ مت قاعوت بلرلاي بإلل ريوعٌ بإماي دبً يقم  2لاةع  2002بلواةٌط بإلل ريوعةً بلملرمةت "بأعةه بيعةامج أو
عظام نل ريوعً ل اال آلً ٌم ت أت ٌرويؾ أو ٌارلٌل لرويؾ بش ل ماةرقل نٌةا ً أو لزئٌةا ً دوت نشةيبؾ أي شةعم طبٌعةً فةً
بلوقت بلذي ٌرم فٌه بلرويؾ أو بارلاب له" .ولفظ "بألرمر " بلمارعدم فةً هةذب بلقةاعوت هةو لفةظ ألعبةً رةم ندعالةه نلةى بلنؽة بلعيبٌة
دٌثا ً .ولٌس هعاك ما ٌمع مت ذلك ،وقد اعت لؽرعا بلعيبٌ وخ رزبل ر اةت باةرقبال بأللفةاظ بأللعبٌة ووةميها فةً بورقرمةا لروةٌي
لةةزءبً معمةةا .ؼٌةةي أت لفةةظ بألرمرة خ ٌةةزبل ؼٌةةي مةةألوؾ .ونلةةى أت ٌوةةٌي ةةذلك ٌم ةةت باةةرعدبم رعبٌةةي "بلمٌ ع ة بإلل ريوعٌة " عظةةيبً
لو و ه فً بلدخل رنى م موعه ،وشٌوع بارعدبم لفظ بلمٌ ع فةً بلةبالد بلعيبٌة يؼةم أوةنه بأللعبةً .مةا ٌم ةت باةرعدبم رعبٌةي
"بإلعلاز بطلً بإلل ريوعً" ،أعظي بلقوبمٌس بلرالٌ :
 لاات بلعيل (أبو بلف ل لمال بلدٌت) بللزء بألول. قاموس بلمويد (معٌي بلبعنب ً) نعلنٌزي – ريبً. -قاموس بلمعمل (د .لبوي ربد بلعوي وآعي) فيعاً – ريبً.
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 .1العنصر البشري المؤهل :
ٌ راج رطبٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ بعلا نلى نردبد بل وبدي بلبشيٌ بلملهنة وبلمديبة رنةى بلعمةل
فةةً هةةذب بلملةةال .وهةةذب ٌقر ةةً مةةت بإلدبيبت بلمعرنفة ندعةةال بلرؽٌٌةةي وبلرطةةوٌي رنةةى بلععوةةي بلبشةةيي
بلعامل بما رى ٌرم ت مت ندبي بلمشيوع بش ل فعال.
وٌال ظ أت عظام بل ومة بإلل ريوعٌة ومةا ٌعطةوي رنٌةه مةت رقعٌة بلمعنومةات بللدٌةد ثٌةيبً مةا ٌيهةل
أولئك بلذٌت خ رنم لمم به ولم ٌألفوت .وؼالبا ً ما ٌ اول بلموظفوت بلرقنٌدٌوت مقاوم ما ٌلمنوت بةدخً مةت
م اول رعنمه وبلرلاول معه .لذلك ٌعبؽً نقعاع مت ٌم ت نقعاره معمم وباربعاد أولئك بلذٌت ٌقفةوت رقبة
فً ابٌل بلرطوي بلذي فيض عفاه ٌ ،ل م نمم مت ٌارطٌعوت بلقٌام به.
وخ شةةك فةةً أهمٌة دوي بلقٌةةاد ععوةةي أاااةةً ٌرةةولى بلمبةةادي لر وٌةةل بل ومة بلرقنٌدٌة نلةةى ومة
نل ريوعٌ ررم ت مت رؽٌٌي عمط رقدٌم بلعدمات بلميفقٌ نلى بلموبطعٌت .ولةٌس مةت بلةالزم أت ر ةوت هةذت
بلقٌاد هً بلقٌاد بليامٌ بلم طنع بدوي بليئاا بلاٌااٌ أو بإلدبيٌ فً بلدول  ،ونعما بلممم أت ررم ت
هذت بلقٌاد مت نقعاع بطعيٌت ولعنمم ٌشري وت معما فةً بلاةعً نلةى ر ٌةم عظةام بل ومة بإلل ريوعٌة
بللدٌد.
 .2األجهزة العلمية المتطورة :
ما ٌ راج رطب ٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ نلى ألمز رنمٌ مرطوي وم نف  .وقد ثيت ورعورةت –
فةةً بلاةةعوبت بألعٌةةي – بألدوبت وبلمعرلةةات بلعاوة بأعظمة رقعٌة بلمعنومةةات وبخروةةاخت بلماةةمور
وبلميئٌ بلرً ٌنزم أو ٌ ات روبفيها إلم ات رطبٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ بعلا .
 .3تشريعات الحكومة اإللكترونية :
خ شةةك أت رطبٌةةم بل وم ة بإلل ريوعٌ ة ورقةةدٌم بلعةةدمات بلميفقٌ ة ربةةي شةةب بلمعنومةةات ر رةةاج نلةةى
رشيٌعات عاو ر مما ورقدم لما بلرعظٌم بلقاعوعً بلمعاال بلذي ٌ فل ر قٌقما ألهدبفما رنى أف ل وله
مم ت .وعظيبً ل دبث رمدعا بعظام بل وم بإلل ريوعٌ ٌ ات بخارمدبء برشيٌعات بلدول ذبت بلابم فً
ظةيوؾ ةل بنةد فةً بل اةبات .مةا ٌعبؽةً بلعظةي بعةٌت بخرربةاي وبلديباة نلةى
هذب بلملال ،وم و
()1
ً
بلقاعوت بلذي أوديره بألمم بلمر د بشأت بل وم بإلل ريوعٌ وبرعذره بعض بلدول عموذلا لقاعوعما .
وقد أدي ت بعض بلدول أهمٌ بل ومة بإلل ريوعٌة فأوةديت رشةيٌعات مرعةدد لر قٌقمةا ولعةل ر ةول
بل وم بلرقنٌدٌ نلٌما أميبً نلبايٌا ً ولٌس بعرٌايٌا ً نت شةاءت بل ومة أعلزرةه ونت شةاءت رزفةت رعةه.
د أقوى لر قٌةم ذلةك .فلعنرةه بيٌطاعٌةا – رنةى اةبٌل بلمثةال – عمةس
و دد بعض بلدول مد معٌع
()2
اعوبت رعرمً فً رام  ،2005ولعنره نماي دبً اع وعوؾ بعرمت بالفعل رام . 2002
( )1وذلك م مال ظ أت ولود قاعوعً قومً رام لن وم بإلل ريوعٌ رنى مارون بلدول خ ٌمع مت نودبي قوبعٌت عاو ببعض
هٌئات بلدول ررفم وظيوفما ور قم بل ماٌ بلفعال لعظامما بإلل ريوعً .
( )2وٌال ظ أت عظام بل وم بإلل ريوعٌ فً نماي دبً ٌقوم رنى أااس بليبط بٌت معرنؾ بلدوبئي بل ومٌ  ،ب ٌ رعربةي بل ومة
بفيورما بلمرعدد لم وب د  .فٌرم بلرعامةل معمةا فةً عطةو وب ةد ونت رعةددت بلةدوبئي بلمشةري فٌمةا .وهةذب خ ٌ ةد فةً بلةدول
بألعين ٌ رقدم بلعدمات مت لمات ومٌ مرعدد فً رمنٌات معفون  ،مما ٌععً أت دبً ات لما ف ل بلابم فً ذلك.
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وبربعت دول أعين – الوخٌات بلمر د بألميٌ ٌ – عملا ً مؽاٌيبً لناعً نلى بل وم بإلل ريوعٌة دوت
نلباي ويٌح أو مورد م دد .وذلك باارعدبم بلرشيٌ لرشلٌ بلمعامالت بإلل ريوعٌ  .ومت أمثن ذلةك
:
 .1لعل رقدٌم بلعطاءبت أو ريوض بلرقارد م بإلدبي رت طيٌم بلشةب بإلل ريوعٌة  .وهةذب ٌةدف
مت ٌيٌد بلرعاقد م بإلدبي نلى بلرعامل معما ربي بإلعريعت.
 .2لعل بل وول رنى بعةض بلعةدمات بلميفقٌة رةت طيٌةم شةب بلمعنومةات أٌاةي مةت بل وةول
رنٌما بالطيٌم بلرقنٌدي ،مما ٌدف طالبً بلعدم نلى طنل بلعدم بإلل ريوعٌ .
ثالثاً :مزايا الحكومة اإللكترونية
لعظام بل وم بإلل ريوعٌ مزبٌا مرعدد لعل أهمما ما ٌنً :
 .1سرعة اإلنجاز:
خ شك أت نعلاز بلمعامن نل ريوعٌا ً خ ٌارؽيم ؼٌي دقائم معدود  ،مما ٌوفي بلوقةت بل ةائ فةً بخعرقةال
نلةى مقةي بإلدبي  ،وبلب ة رةةت بلموظةؾ بلمعةرم ،وبعرظةةاي بلةدوي ،وقٌةام بلموظةةؾ بةالر قم مةت رةةوبفي
شيوط بلعدم بلمطنوب ونعلاز بلمعامن ٌدوٌا ً نذب ون ت بلعوبٌةا .لةذلك فةإت بلم مة بإلل ريوعٌة رةوفي
لنموبطت عدمارما باير مت عالل بلدعول رنى بلعط  On-lineولٌس مت عالل بلةدعول فةً بلوةؾ in-
 lineوطول بعرظاي بلدوي(.)1
وبف ةةل اةةير بإلعلةةاز بإلل ريوعةةً أم ةةت بخاةةرؽعاء رةةت عةةدمات بعةةض بلميبفةةم عدمة ميفةةم بلبيٌةةد
بلعةادي بلرقنٌةةدي فةةً ةةدود بٌةةي  ،بااةةرعدبم بلبيٌةةد بإلل ريوعةً بلةةذي ٌوةةل نلةةى موقة بلمياةةل نلٌةةه فةةً
ل ظات ،وٌم ت أت ٌاررب بليد فً ل ظات أٌ ا ً نذب ةات بلمياةل نلٌةه ماةرعدبً لنةيد .وقةد قامةت بعةض
شي ات بلمعنومات بلعاو – بدخً مت ندبي بلبيٌد بلعام – برعوٌم بعض بلموبق لنبيٌد بإلل ريوعً
مثل  hot mailو  yahooلرأمٌت هذت بلعدم بلمام .
 .2زيادة اإلتقان :
ً
ليقاب
نت بإلعلاز بإلل ريوعً لنعدم راد ما ٌ وت أ ثي دق ونرقاعا مت بإلعلاز بلٌدوي .ما أعه ٌع
أامل وأدم مت رنك بلرً رفيض رنةى بلموظةؾ فةً أدبء رمنةه فةً عظةام بإلدبي بلرقنٌدٌة  .وبةذلك ٌم ةت
رقدٌم عةدمات أف ةل لماةر قٌما ،وباةرؽالخً أمثةل إلم اعٌةات بل ومة  ،مةت عةالل بربةاع أاةالٌل مشةابم
ألاالٌل بلرلاي بإلل ريوعٌ .
 .3تخفيض التكاليف :
خ شك أت نقام عظام بل وم بإلل ريوعٌ ٌ راج فً بلبدبٌ نلى مبالػ ؼٌي ٌاٌي ررفم فً شيبء بأللمز
وبلمعدبت ونردبد بلبيبمج ورةديٌل بلعةامنٌت .ؼٌةي أت أدبء بلعةدمات بةالطيٌم بإلل ريوعةً – بعةد ذلةك –
رقل ر نفره ثٌيبً رت أدبئمةا بةالطيٌم بلرقنٌةدي أو بلٌةدوي ،نذ ٌةلدي نلةى رقنٌةل رةدد بلمةوظفٌت بلمطنةوبٌت
لنعمل فً بإلدبي  .وبعرواي بإلليبءبت وميب ل بلعمةل ،ف ةالً رةت رعفةٌض أو بخاةرؽعاء رةت مٌةات
بألويبم وبألدوبت بلم ربٌ بلمارعدم فً أدبء بلعدمات.

( )1د .طالل أبو ؼزبل  :بل وم بإلل ريوعٌ – شب

بلمعنومات.
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 .4تبسيط اإلجراءات :
ورت طيٌم بل وم بإلل ريوعٌ ٌم ةت بلق ةاء رنةى بلبٌيوقيبطٌة بمععاهةا بلبؽةٌض وعرائلمةا بلاةٌئ
بلملدٌ نلى نهدبء بللمد وبلوقت وبلمال ورعةذٌل أوة ال بلموةن  .ورنةى اةبٌل بلمثةال ٌنةزم لإلفةيبج
رت بلب ائ مت بلدوبئي بللمي ٌ فً أؼنل بلدوبئي بلعيبٌ بل وول رنى ما ٌقيل مةت رشةيٌت روقٌعةا ً
مت روقٌعات بل موظفٌت بلقابعٌت فً م ارل مبعثي فً أم ات معرنف  .وٌقر ً بل وول رنةى ةل روقٌة
معمةا بلةةدعول فةً بلوةةؾ وبعرظةاي بلةةدوي لمةد قةةد رطةول .وبل وةةول رنٌمةا لمٌعةا ً لنةرم ت مةةت بإلفةةيبج
بللمي ً ٌارؽيم مددبً م ارف ولمدبً م عٌا ً(.)2
()1

ورت طيٌم بل ومة بإلل ريوعٌة ٌم ةت رباةٌط ورٌاةٌي بإللةيبءبت ،بةل وبعطةو وب ةد رةرم مةت عةالل
بلدعول رنةى بلعةط مة بل ومة ربةي شةب بلمعنومةات ٌم ةت نعلةاز بلمطنةول باةير واةمول رةوفٌيبً
لنوقت وبللمد .وهذب ٌلدي نلى رقنٌم بلعفقات ،عاو فٌما ٌرعنم بأما ت بإلدبيبت وأردبد بلعامنٌت.
وٌم ت فً عظام بإلدبي بإلل ريوعٌ لموظؾ وب د نعماء بلمعامن بلمطنوب ورقدٌم بلعدمات لوا بما دوت
يلوع نلى يلاائه أو يفاقه فً بلعمل .وذلك باليلوع لقارد بلبٌاعات بلمعد انفا ً فً ندبيره ،وبلرً رعد
بمثاب رفوٌض لنموظؾ ٌرعذ قيبيت رنى أاااه ،وهو ما ٌ د بطت فً هولعدب(.)3
وقد د فً مدٌع ولوعً  Colonieأت ات رلدٌد يعو رقدٌم بلمشيوبات بليو ٌ ٌ راج نلى موبفق
ثماعٌ ندبيبت ،وٌارؽي شميبً وعوؾ بلشمي .وبطت ٌرم نبالغ هةذت بإلدبيبت بالبيٌةد بإلل ريوعةً وٌطنةل
معما بٌات ما قد ٌ ةوت لةدٌما مةت مرطنبةات أو مشة الت بشةأعما ،وٌطنةل مةت وةا ل بلشةأت باةرٌفاءها أو
نمةةا  .وبمةةذت بلاةةمول وبخعاةةٌال فةةً بإللةةيبءبت بلدبعنٌ ة ٌم ةةت عدم ة أو ة ال بلموةةالح وبلطنبةةات
وبلرٌاٌي رنٌمم ورلدٌد بلريبعٌم بووي أايع(.)4
 .5الشفافية اإلدارية :
رعدما ررم بلمعامالت بطيٌق نل ريوعٌ دوت بروال مباشي بٌت وةا ل بلشةأت وبلموظةؾ بلمعةرم ،فةال
ٌ ةةوت هعةةاك ملةةال لنيشةةو أو رالرةةل بلمةةوظفٌت واةةوء معةةامنرمم لنمععٌةةٌت .وفةةً ذلةةك م اف ة لنفاةةاد
بلوظٌفً وليبئم بلعمةل .باإل ةاف نلةى أت بإلعلةاز بإلل ريوعةً خ ٌةرم أمةام بللممةوي ،ممةا ٌلعنةه أٌاةي
ر قٌقا ً لرلعبه لمش الت بلموبلم بلمباشي م أو ال بلشةأت وطةالبً بلعدمة  ،عاوة مةت ذوي بلةورً
بلمععفض مت بلعاس.
رابعا ً  :توازن حقي المعرفة والخصوصية
ٌاردرً عظام بل وم بإلل ريوعٌ قٌام بإلدبيبت – بلم نٌ رنى وله بلعووم – بلم ورعزٌت مٌ
بٌي مت بلمعنومةات بلشعوةٌ بل اااة  .وقةد رةيد مثةل هةذت بلمعنومةات فةً م ا ةي لناةات درةاون
( )1وأول مععى بلبٌيوقيبطٌ هةو بإلدبي رةت طيٌةم بلم ارةل باربةاع نلةيبءبت م ةدد راةرمدؾ اةت بإلعلةاز .وهةذب هةو بلمععةى
بلطٌل لن نم  .أما بلمععى بليديء فٌرمثل فً شد بلرماك باإلليبءبت وبلعظي نلٌما بعٌت بلقداٌ ما لو اعت ؼاٌ فً بذبرما ،ولةٌس
مليد واٌن إلديبك أهدبؾ بإلدبي  .أعظي :
Jacques Chevalier, science administrative, Thémis, 1994, p. 36 et suiv.

( )2أعظي  :د روي طالل أبو ؼزبل  :بل وم بإلل ريوعٌ – شب بلمعنومات.
( )3أعظي  :د روي ربد بلفرا بٌومً لازي  :بلعظام بلقاعوعً ل ماٌ بل وم بإلل ريوعٌ – بل رال بألول – م .25
( )4أعظي :
Meghan E.Cook & others, making a case for local E.Government, p. 7.
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بأل ةةوبل بلشعوةةٌ  ،أو فةةً م ا ةةي بلشةةيط  ،أو فةةً اةةلالت بلشةةمي بلعقةةايي ،أو فةةً دفةةاري بأل ةةوبل
بلمدعٌ .....ألخ.
وخ شك أت بعض هذت بلمعنومات ٌةدعل بل وةول رنٌمةا فةً نطةاي يٌة بإلرةالم قاعوعةاً .ؼٌةي أعةه رةت
طيٌم شب بلمعنومات ٌامل معيفة بعةض بلشةلوت بلعاوة ذبت بل اااةٌ بالعاةب ألوة ابما .لةذلك
ٌعبؽً رنى بإلدبي أت ريبل وروبئم اٌاارما بإلرالمٌ لرقٌم عورا ً مت بلروبزت بةٌت ماٌة ةم بللممةوي
فً بإلرالم و م بلفيد فً بلعوووٌ .
فٌلل ماٌ بلمعنومات أو بلبٌاعات بلعاو بلرً ٌرم ندعالما نلى شب بلمعنومات لن وول رنةى بلعدمة
أو نعلاز بلمعامن  ،ب ٌ خ ٌرم ت مت بخطالع رنٌما نخ أو ال بلوةال ٌ بلقاعوعٌة فةً ذلةك .وعظةيبً
لقن ة ثق ة بلمةةوبطعٌت فةةً قةةدي بإلدبيبت بل ومٌ ة رنةةى بلم افظ ة رنةةى معنومةةارمم بلشعوةةٌ فةةً نطةةاي
بلعوووٌ  ،فإت بألمي ٌ راج مت رنك بإلدبيبت نلى مزٌد مت بخهرمام وبل يم رنى وٌاعرما مت رب
بلعابثٌت أو بطالع بلمؽي ٌت  .عاو وأت رنك بلمعنومات ٌم ت أت رباع أو راةرؽل ألؼةيبض رلايٌة أو
ؼٌي رلايٌ (.)1
وٌلمل ؼالبٌ بللمموي قمم فً بلعوووٌ مت ٌ م موعه ومدبت وبلواائل بلمرا ل ماٌره .وذلك
لٌس فً بلدول بلمرعنف ف ال ،ونعما رى فً بلوخٌات بلمر د بألميٌ ٌ  .لذلك أقةيت بعةض بلوخٌةات
قوبعٌت رنزم لمٌ ندبيبت بلدول بعيض اٌاا بلعوووٌ رنى موبقعمم فً شب بلمعنومات ،م بٌات
شيوط ربادلما أو بطالع طيؾ ثال رنٌما(.)2
المبحث الثاني
إنجاز الخدمات المرفقية
بلميبفم بلعام هةً مشةيورات راةرمدؾ ر قٌةم بلعفة بلعةالم ،ر ةرفظ بل ومة بال نمة بلعنٌةا فةً نعشةائما
وندبيرما ونلؽائما .وقد بنؽت بلميبفم بلعام مبنؽا ً مت بألهمٌ لعل أ د أرمد بلفقه بلفيعاً – هو بلعمٌد
لٌوت دٌلً – ٌعربي بلدول عفاما مليد ملمور مت بلميبفم بلعام  ،خ ررمر ب قوم وبمرٌازبت بلانط
بلعام نخ فً نطاي هذت بلميبفم وبابل نقامرما ورشؽٌنما(.)3
وهذت بلميبفم ٌم ت أت ردبي بعظام بل وم بإلل ريوعٌ بدخً مت ندبيرمةا بالطيٌقة بلرقنٌدٌة ومةا رراةم بةه
مت بطء فً بإلعلاز ،وزٌاد فً بلعفقات ،ومش الت فً بألدبء ،وذلك م رطةوٌي ورفاةٌي بلمبةادل بلعامة
بلرً ر م بلميبفم بلعام لنروبفم م بلعظام بإلل ريوعً.
و ثٌيبً ما رنلأ بإلدبي – لعدم هذت بلميبفم – نلى نبيبم رقود ندبيٌ ٌم ت أت ررم أٌ ا ً باارعدبم شةب
بلمعنومات بطيٌق أٌاي وأايع .ما ٌارطٌ بلموبطعوت بلمشاي فةً بألرمةال بلعامة وندبي بلميبفةم
(ٌ )1ةعم بلقةةاعوت فةً وخٌة ر اةاس بألميٌ ٌة رنةى أت ر ةةوت لمٌة بلمعنومةةات بلرةً ٌةةرم لمعمةا وراةةلٌنما وبخ رفةاظ بمةةا بوباةةط
بأللمز بل ومٌ مرا أمام ب للمموي الل مفرو  .وقد أدن ذلك نلى رزبٌد ردد بلرلاي بلةذٌت ٌقومةوت ببٌة بلمعنومةات بلشعوةٌ
بلعاو ة بمةةوبطعً بلوخٌ ة  .وأظمةةيت باةةرطالرات بلةةيأي بلرةةً أليٌةةت قنةةم ودهش ة بللممةةوي مةةت قٌةةام بلوخٌ ة بعشةةي معنومةةارمم
بلشعوٌ .
أعظي  :بلعط بخاريبرٌلٌ لن وم بإلل ريوعٌ بولٌ ر ااس – بلميل بلاابم – م .17
( )2بلعط بخاريبرٌلٌ لن وم بإلل ريوعٌ بولٌ ر ااس – بلميل بلاابم – م .18
( )3أعظي :
L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3e ed. T.I, p. 223.
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بلعام مت عالل شب بلمعنومات بووي أف ل وبمقدبي أ بي .وقد عطةت بل ومة بلموةيٌ عطةوبت
خ بأس بما فً ملال رقدٌم بلعدمات بلميفقٌ بعظام بل وم بإلل ريوعٌ  .لذلك عر د ربارا ً رما ٌنً :
 بل وم بإلل ريوعٌ وبلمبادل بلميفقٌ .
 بل وم بإلل ريوعٌ وبلعقود بإلدبيٌ .
 بل وم بإلل ريوعٌ وممايا بلدٌمقيبطٌ .
 بلعدمات بإلل ريوعٌ وبل وم بلمويٌ .
** أوالً -الحكومة اإللكترونية والمبادئ المرفقية
بلميبفم بلعام رنى بعرالؾ أعوبرمةا وروةعٌفارما وبلقةوبعٌت بلرةً ر ممةا لملمورة مةت بلمبةادل
رع
بلعام بلمو د بلالزمة إلعلةاز مماممةا فةً ر قٌةم بلوةالح بلعةام رنةى أف ةل ولةه .وعر ةد فٌمةا ٌنةً
بإٌلاز رت بلمبادل بلعام لنميبفم بلعام فً رالقرما بعظام بل وم بإلل ريوعٌ .
 .1مبدأ دوام سير المرافق العامة :
وٌععً بارميبي اٌي بلميبفم بلعام باعرظام وب طيبد رى خ ٌدل بلعنل وبخ طيبل فً ٌارمم رنةى
أااس ولود عدمارما .وذلك ما فً ال بعقطاع بل ميباء أو بلماء أو روقؾ واائل بلموبوالت(.)1
وٌريرل رنى نقيبي هذب بلمبدأ بلمام عرائج مرعدد أهمما ر يٌم أو رعظٌم ن يبل بلموظفٌت( .)2وخ شك أت
رقدٌم بلعةدمات بلميفقٌة بعظةام بل ومة بإلل ريوعٌة – وفةم بيعةامج معةد اةنفا ً – دوت رةدعل مةت لاعةل
بلموظفٌت أو بردعل ٌاٌي مت ردد قنٌل معمم مت شأعه أت ٌقنل مت عطوي بإل يبل(.)3
ولعل عظام بل وم بإلل ريوعٌ ٌل د أ ثي مت ؼٌةيت مبةدأ دوبم اةٌي بلميبفةم بلعامة  .نذ فةً هةذب بلعظةام
ٌارطٌ بلفيد بل وول رنى بلعدم بلميفقٌ أو بلمعنوم بليامٌ بلرً ٌاعى نلٌما فً أي وقةت ٌشةاء –
لٌالً أو عمايبً – رنى مدبي بلٌوم .فٌارطٌ ولو فً معروؾ بلنٌل أت ٌدعل رنى شةب بلمعنومةات لٌطنة
رنى قاعوت أو خئ رعظم أميبً مت بألموي بلرً رممه ،بدخً مت بعرظاي موبرٌد فرح م ارل بإلدبي وروبلد
بلمةةوظفٌت فةةً بلٌةةوم بلرةةالً .وفةةً ذلةةك رأ ٌةةد أ بةةي ورطبٌةةم أرةةم لمبةةدأ دوبم اةةٌي بلميبفةةم بلعامة باعرظةةام
وب طيبد.
ما ٌم ت لنموبطت بل وول رنةى بلمعنومةات بلمطنوبة رةت طيٌةم عدمة بلرنٌفةوت بلمبةيمج بلةذي ٌعمةل
رنقائٌا ً لنيد رنى بارفاايبت بلعمالء فً أي وقت .
وٌارطٌ بلموظؾ رى مت بٌره وعايج عطام أوقات بلعمل بليامٌ أت ٌيد رنى بارفاايبت بلموبطعٌت
بلرً ٌيانوعما مت عالل بلبيٌد بإلل ريوعً نلى بإلدبي بلرً ٌعمل بما.
(ٌ ) 1عرنؾ ردد اارات رمل بلميفم بلعام ال طبٌع بلعدم بلرً ٌقدمما .فةبعض بلميبفةم ٌم ةت بل وةول رنةى عةدمارما فةً أي
وقت وبوف ماةرمي  ،وٌظمةي فٌمةا مععةى مبةدأ دوبم اةٌي بلميبفةم بلعامة بوةوي أدم وأو ةح .وذلةك مميبفةم بألمةت ،وم اف ة
اارات م دد فً ل ٌوم مت أٌام بلعمل ،مثةل ميفةم بلمةدبيس
بل يٌ م ،وبلمارشفٌات .وبع ما ٌم ت بل وول رنى عدماره لب
وبلم ربات بلعام وبل ال بلمدعٌ  .يبل فً ذلك:
Jacques Moreau (sous la direction de), Droit public, t.II, Droit administrative, 3e éd. P. 929.

( )2د روي مالد يبرل بل نو  :بلقاعوت بإلدبيي – طبع  – 1988م  422وما بعدها .
( )3فً بلروفٌم بٌت م بإل يبل ومبدأ دوبم اٌي بلميبفم بلعام  ...يبل :
Agathe Van Lang, Juge judiciaire et droit administrative, 1996, P. 147 et suiv.
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 .2مبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
وٌععً أت بلموبطعٌت مرااووت أمام بلميبفم بلعام ما روبفيت فٌمم بلشيوط بلمطنوب  ،اةوبء فٌمةا ٌرعنةم
باخعرفاع بعدمارما ،أم فٌما ٌرول بر مل أربائما .وذلك بويؾ بلعظي رما قد ٌولد بٌعمم مةت بعرالفةات
خ ررعنم بالشيوط بلقاعوعٌ بلمارنزم .
و رى خ ر وت هذت بلمااوب عظيٌ بعد ندعال عظام بل وم بإلل ريوعٌة ٌعبؽةً ماةارد أولئةك بلةذٌت خ
ٌاةرطٌعوت باةرعدبم بل مبٌةةوري أو بلةدعول نلةى شةةب بلمعنومةات ،رةى ٌرم عةةوب مةت بخاةرفاد بالعةةدمات
بلميفقٌ بلرً رقدمما بل وم بإلل ريوعٌ  ،وخ ٌ يمةوب معمةا باةبل ظةيوفمم بخلرمارٌة أو بخقروةادٌ .
وعةولز فٌمةةا ٌنةً بل ةةدٌ رةةت ةل مةةت موبلمة بلرعنةؾ بإلل ريوعةةً أو بلفلةةو بليقمٌة  ،و ٌةةاد بلميبفةةم
بلعام .
أ -مواجهة التخلف اإللكتروني :
يؼم رزبٌد بارعدبم بإلعريعت فً بل ٌةا بلٌومٌة لنمةوبطعٌت ،فةإت أؼنةل بلعةاس خ ٌمن ةوت " مبٌةوري" وخ
ٌارطٌعوت بلدعول نلى شب بإلعريعت مت معازلمم .وعلا عظام بل وم بإلل ريوعٌ ورووٌل بلعدمات
رت طيٌم بإلعريعت نلةى بلماةرفٌدٌتٌ ،قر ةى رةوفٌي بلبعٌة بلر رٌة وبأللمةز بإلل ريوعٌة بلالزمة لةذلك
و لعنما فً مرعاول أٌدي بلمةوبطعٌت بلةذٌت خ ٌمن ةوت مثةل هةذت بأللمةز  .وٌم ةت أت ٌةرم ذلةك مةت عةالل
نقامة رةةدد مةةت بأل شةةاك بإلل ريوعٌة بلمرفيقة فةةً ةةل و ةةد م نٌة ٌ ،اةةرطٌ طالةةل بلعدمة مةةت عاللمةةا
بل وةةول رنٌمةةا .وبعبةةاي أعةةين ٌعبؽةةً نعشةةاء أمةةا ت رامة ملمةةز بةةألمز بل مبٌةةوري رم ةت بلمةةوبطت
بلعةادي بلةةذي خ ٌمرنةك مبٌةةوري فةً بٌرةةه مةةت بلةدعول رنةةى شةب بل ومة بإلل ريوعٌة وبل وةةول رنةةى
عدمارما.
ما ٌلل أت ر ةوت موبقة بلعةدمات بلميفقٌة ووبلمارمةا رنةى شةب بلمعنومةات باةٌط وب ة مةزود
بياوم ليبفٌ ٌ  ،ألت بلامول رعربي رعويبً أاااٌا ً إلم اعٌ بلرعامل بالعاب لعام بلعةاس ،بةل ومعرنةؾ
بلفئات ،وٌف ل أت ر وت بأ ثي مت لؽ .
مةةا ٌلةةل بلقٌةةام ب من ة درائٌ ة وباةةع بلعطةةام إلرةةالم بلمةةوبطعٌت بولةةود بل وم ة بإلل ريوعٌ ة و ٌفٌ ة
بخارفاد معما وملاخت هذت بخارفاد  .و نما اعت آلٌ بل وول رنى بلعدم باٌط معظم نما زبدت
عاب علا عظامما .وذلك ألت علا بل وم بإلل ريوعٌ ميهوت بمدن بارفاد بلموبطعٌت معما .ولعل مت
أبيز روبئم هذت بخارفاد رفاوت بلعاس فً بلمعايؾ بإلل ريوعٌ  ،نذ ٌعرنةؾ رةى أفةيبد بألاةي بلوب ةد
فً مدن مقديرمم رنى بارعدبم بل مبٌوري وبلدعول نلى شب بلمعنومات وبلرلول بٌت عٌوطما وموبقعما.
ولدٌي بالذ ي أت ر عولولٌا موبق بلوبلم بلوورٌ راةم بةدعول أولئةك بلةذٌت خ ٌاةرعدموت بل مبٌةوري
لندعول نلى بإلعريعت باخارفاد مت عظام بل وم بإلل ريوعٌ  .فٌارطٌ أي فةيد بلةدعول نلةى بإلعريعةت
مت عالل بلمارؾ ،باارعدبم عدمات بلشب بلرً رعمل بوباط بلووت.
ب -حياد المرافق العامة :
ٌيربط مبدأ ٌاد بلميبفم بلعام بمبدأ بلماةاوب أمةام بلميبفةم بلعامة وٌععةً ندبي شةلوت بلميبفةم بلعامة
بطيٌق مو ورٌ بويؾ بلعظي رت بلعالفات بلشعوٌ  ،بما ٌ فل يفة فاءرمةا ر قٌقةا ً لنوةالح بلعةام،
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وروزٌ عدمارما رنةى افة بلماةر قٌت دوت رفيقة باةبل بخرلاهةات بلاٌااةٌ أو بلاةالخت بلعيقٌة  ،أو
بلمذبهل بلدٌعٌ  ،أو بلرٌايبت بلفنافٌ .
ورطبٌقا ً لمبدأ ٌاد بلميبفم بلعام ٌلل رلاوز بلعالفات بلاٌااٌ ورةدم بخررةدبد بمةا يؼةم وةعوب ذلةك
رم ةالً ،لر قٌةةم موةةن بلميفةةم وبلةةرم ت مةةت رقةةدٌم عدمارةةه بطيٌق ة نل ريوعٌ ة  .وقةةد ةةد فةةً بعةةض
بلم نٌةةات أت الةةت بلمعاي ة بلاٌااةةٌ بةةٌت بلماةةلول ٌت وبةةٌت بل وةةول رنةةى بلرموٌةةل أو بلةةدرم بلةةالزم
إلقام ورلمٌز بلموق بلمعاال رنى بإلعريعت .وفً و ةدبت م نٌة أو ندبيٌة أعةين أم ةت نقامة موقة
مشريك لعدد مت بلو دبت لنرؽنل رنى بل وبلز بلاٌااٌ (.)1
 .3مبدأ قابنٌ عظام بلميبفم بلعام لنرؽٌٌي:
وٌععً أت مت م بإلدبي أت رردعل فً أي وقت لرعدٌل أو رؽٌٌي بلقوبرةد بلرةً ر ةم بلميفةم رةى ررفةم
ور قٌم بلمون بلعام رنى أف ل وله( .)2وذلك ألت بإلدبي رعمل فةً رعظٌممةا لنميبفةم بلعامة رنةى
بلووول نلى رشؽٌنما بةأ بي فةاء مم عة فةً ظةل بلظةيوؾ بلقائمة  .فةإذب رؽٌةيت بلظةيوؾ أو ظمةيت
لإلدبي طيٌق أف ل لزٌاد فاء بلميفم ات لما – ببرؽةاء ر قٌةم بلموةن بلعامة – نلةيبء مةا رةين
مةت رعةدٌل فةً رعظٌمةةه ،دوت أت ٌ ةوت أل ةد بخررةةيبض رنةى ذلةك اةوبء مةةت بلمعرفعةٌت بةالميفم أو مةةت
بلعةةامنٌت فٌةةه .وهةةذب بل ةةم ثابةةت لةةإلدبي دوت الةة نلةةى عةةم ،رةةى نذب ةةات بلميفةةم ٌةةدبي بطيٌةةم
بخمرٌاز(.)3
وخ شك أت رطبٌم هذب بلمبدأ ٌامح لةإلدبي برؽٌٌةي ندبي بلميبفةم بلعامة مةت بلعظةام بلرقنٌةدي نلةى بلعظةام
بإلل ريوعً .وذلك بويؾ بلعظي رت طيٌق بإلدبي بلمربع  ،واوبء رعنةم بألمةي بةإدبي مباشةي رروخهةا
بلانط بلعامة  ،أم بةإدبي ؼٌةي مباشةي ٌروخهةا منرةزم بعقةد بمرٌةاز ،أو شةي بقروةاد معةرنط ،أو شةي
قطاع رام رمنك بلدول لمٌ أاممما.
ؼٌي أت قوم بلمارفٌدٌت مت بلميبفم بلعام أو بلمعرفعٌت بمةا ٌلةل أخ ر ةاي أو رعةرقم باةبل بلر ةول
نل ى بلعظام بإلل ريوعً .وهذب بخ رمال وبيد و بٌي فً بلدول بلعيبٌة ٌة رةععفض ديلة بلةورً بمةذب
بلعظةةام وٌقةةل رةةدد بلماةةرعدمٌت لن ااةةول وبلمرةةيددٌت رنةةى شةةب بلمعنومةةات .ممةةا ٌنقةةى رنةةى رةةارم
بلاةنطات بلمععٌة بلرزبمةا ً بموبلمة و ةةل هةذت بلمشة ن إلقامة بلماةاوب بةةٌت بلعةةاس فةً بخعرفةةاع بعةةدمات
بلميبفم بإلل ريوعٌ .
 .4مبدأ االلتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة :
وٌععً – فً بألوةل – أعةه ٌلةل رنةى بإلدبي نقامة بلميبفةم بإللبايٌة  ،ورةدم يمةات بألفةيبد – دوت
مبيي – مت بخارفاد مت عدمات بلميبفم بلقائم .
( )1أعظي :
Meghan E.Cook & others, Making a Case for local, E-Government, p12.

( )2أعظي :
A.De Laubadère, J-C. Venezia et y. Gaud met, Traité de droit administratif, t. I, 11 éd., p 722 et suiv.

( )3وقد عم بلمشيع بلمويي رنى ذلك ويب فً بلماد بلعاما مت قاعوت بلرزبمات بلميبفم بلعام يقم  129لاع  1947بلرً
ق ت بأعه "لماعح بخلرزبم دبئماً ،مرى بقر ت بلمعفع بلعام  ،أت ٌعدل مت رنقاء عفاه أي ات رعظٌم بلميفم بلعةام مو ةوع بخلرةزبم أو
قوبرد بارؽالله ،وبوله عام قوبئم بألاعاي بلعاو به ،وذلك م ميبرا م بلمنرزم فً بلرعوٌض نت ات له م ل".
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ؼٌي أععةا عةين أت مبةدأ بخلرةزبم بالرشةؽٌل بلوة ٌح لنميبفةم بلعامة هةو أواة م ةموعا ً مةت ملةيد نقامة
بلميبفم بلعام أو ردم يمات بألفيبد مت بلرمر بعدمارما .وبلرشؽٌل بلو ٌح خ ٌععةً بلموبفةم لنقوبرةد
بلقاعوعٌ ف ال ،ونعما ٌععً ذلك بلمرلاول م رقعٌات بإلدبي بل دٌث بلمرطوي بما مت شأعه أت ٌوب ل
يو بلعوي فً ر قٌم بلوالح بلعام.
فنٌس مت بلمعقول أت رقةؾ بلاةنط بلعامة فةً بلدولة موقفةا ً اةنبٌا ً موقةؾ بلؽافةل أو بلمرفةيج أمةام عظةام
بإلدبي بإلل ريوعٌ ة بلةةذي بةةدأ ٌؽةةزو معرنةةؾ بلميبفةةم بلعام ة فةةً بلعةةالم بلمرقةةدم لٌ قةةم لنعةةاس مزٌةةدبً مةةت
بلعدمات بلميفقٌة بلم اةع بطيٌقة أٌاةي وأدم ،وٌ ةمت لةإلدبي عفاةما مٌةزدبً مةت بل فةاء فةً بإلعلةاز
وبخقرواد فً بلعفقات .نت رشؽٌل بلميبفم بلعام – بلذي رنرزم به بإلدبي – ٌعبؽً أت ٌ وت و ٌ ا ً لٌس
فقط مت بلعا ٌ بلقاعوعٌ بروبفقه م قوبرد بلقاعوت بلقائم  ،ونعما ذلك مت بلعا ٌ بلرقعٌ بروبفقه م قوبرد
بلر عولولٌا بلمرا وموب بره لرطبٌقات بلعالم بل دٌ .
** ثانيا ً – الحكومة اإللكترونية والعقود اإلدارية
نذب ةةةات بلموبطعةةةوت ٌاةةةرطٌعوت دفةةة قٌمةةة فةةةوبرٌي بلميبفةةةم بلعامةةة  ،وياةةةوم رلدٌةةةد بلةةةيعم بطيٌقةةة
نل ريوعٌ  ،فإت بل وم بدويها ٌم عما دف قٌم مارنزمات بلميبفةم وبلم ارةل ،بةل ونلةيبء بلمعاقوةات
رنى بلمعدبت بلرً ر راج نلٌما ودف ثمعما ربي شب بإلعريعت .
نت امول بلرعاقد وبلادبد مت عالل شب بلمعنومات ،مت شأعه رشلٌ ل مت بإلدبيبت وبلمرعاقدٌت معما
رنى نعلاز معامالرمم نل ريوعٌاً .وٌاارد رنى ذلك أٌ ا ً قٌةام بعةض أطةيبؾ بلعالقةات بلرعاقدٌة بعوةم
عاةب مئوٌة معٌعة مةةت بلمقابةل بلمةةالً لنعدمة أو بلاةةنع عشةي بالمائة مةثالً نذب رةةم بلرعاقةد وبلةةدف ربةةي
بإلعريعت .ورااهم بعةض بلبعةوك – بر نٌةؾ مةت بإلدبيبت بلمععٌة – فةً رممٌةد بلطيٌةم ونزبلة بلعقبةات
ونردبد بألموي بلالزم لرطبٌم عظام بلرلاي بإلل ريوعٌ  ،وادبد بألمةوبل وبلماةر قات مةت عةالل بلشةب
باير و فاء  .وعولز فٌما ٌنً بل دٌ رت اير بلرعاقد و فاء بألدبء.
 .1تفادي بطء المناقصات :
نذب اعت طيٌق بلمعاقوات وبلمزبٌدبت – وهً بلطيٌق بألاااةٌ لرعاقةد ندبيبت بلدولة مة بطعةيٌت –
ررام بالبطء بلشةدٌد وراةرؽيم شةمويبً لنووةول نلةى نبةيبم بلعقةد باألاةنول بلرقنٌةدي ،فإعمةا ٌم ةت أت رةرم
باألانول بإلل ريوعً باةير فائقة  ،بمةا ٌةوفي بلوقةت وبللمةد وٌعلةل برنبٌة ب رٌالةات بلميبفةم بلعامة .
فعنى شب بلمعنومات ٌم ت رمل بإلرالت رةت بلمعاقوة بشةيوطما ،ورنقةً بلعةيوض أو بلعطةاءبت مةت
بلمرعافاٌت بشأعما ،ونيااء بلمعاقو رنى وا ل أف ل بلعيوض بلمقدم (.)1
 .2قاعدة الكفاءة واالقتصاد :
ٌقود بقارد بل فاء وبخقرواد أعه ٌعبؽةً رنةى بإلدبي – رعةد رعاقةدها – أت ر وةل رنةى أف ةل أعةوبع
بلان أو بلعدمات بأقل بألاعاي بلمم ع  .وهذب ٌععً أعه رنةى بإلدبي بخ ر رفةً بةيعم بألاةعاي أو قنة
بلر الٌؾ فقط ،ونعمةا ٌمرةد بهرماممةا نلةى مةدن فةاء بلمرعاقةد ولةود مةا ٌقةدم مةت بدبءبت .أي أعةه ٌلةل
( )1أعظي  :د .لوبادٌي وآعيٌت – بلميل بلاابم – م  633وما بعدها.
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ميبرا بل م وبل ٌؾ معاً .ولعنه مت بألف ل باةرمدبؾ بل فةاء قبةل بخقروةاد .وذلةك ألت بألدبء بلمرمٌةز
ٌقدم عدم أف ل ،ما أت بارعمال بلانع بلمعمةي بللٌةد رنةى بلمةدن بلطوٌةل قةد ٌ ةوت أقةل ر نفة مةت
بارعمال بلان بليعٌو ايٌع بلرنؾ أو بخارمالك.
وعظام بل وم بإلل ريوعٌ بما ٌعطوي رنٌه مت دق ورٌاٌيبت واع بروال مةت شةأعه أت ٌم ةت بإلدبي
مت بل وول مت بلمرعاقد معما رنى بلعدم أو بلانع بألف ل بالاعي بألقل .وذلةك بوةوي أف ةل ممةا
ٌم ت أت ٌ د فً ظل بلعظام بلرقنٌدي(.)1
** ثالثا ً – الحكومة اإللكترونية وممارسة الديمقراطية
لن وم بإلل ريوعٌ آثاي نٌلابٌ أ ٌد رنى بلممايا بلدٌمقيبطٌ  ،رمثل بللاعل بلاٌااً لنثوي بليقمٌ .
فعةةت طيٌقمةةا ٌرٌاةةي باةةرطالع يأي بلمةةوبطعٌت فةةً شةةلوت بلميبفةةم بلعامة  ،بةةل وفةةً معرنةةؾ بلمشة الت
بلعامة  ،وٌم ةةت نلةةيبء بخقريبرةةات ون وةةاء بألوةةوبت باةةير ودق ة  ،مةةا ٌاةةرطٌ بلموبطعةةوت دعةةول
بخلرمارات بلعام وبخطالع رنى لدبول أرمالما وم ا ي لناارما .ف ةالً رةت أعمةا رزٌةد مةت ي ةاء
بلم ومٌت رت ومرمم بابل امول وولمم رنى بلعدمات بلميفقٌ بلميلةو معمةا .ورو ةٌ ا ً لةذلك
عويد ما ٌنً :
 .1استطالعات الرأي :
ٌم ت أت ٌلدي بارعدبم عظام بل وم بإلل ريوعٌ نلةى رواةٌ عطةام بلمماياة بلدٌمقيبطٌة ونرا ة قةدي
أ بي مت مشاي بألفيبد فً ندبي بلشلوت بلعام  ،ممةا ٌشةعيهم بقةدي أ بةي مةت بلي ةا رةت ومةارمم،
وبخقرعاع بأرمالما.
ورقوم بعض بلو دبت بلم نٌ فً بلوخٌات بلمر د بألميٌ ٌ وبعض بلدول بألويوبٌة بةاطالع بللممةوي
رنى بعض بخقريب ات أو بلمباديبت بللدٌد ورطنل آيبءهم فٌما .وقد ربعت بعض بلملااات بإلرالمٌ
بلعاوة مثةةل شةةب  CNNعور ةا ً مشةةابما ً مةةت بلدٌمقيبطٌ ة ٌةةرم ت مةةت عاللمةةا ا ة ات مدٌعة بأ منمةةا مةةت
رنى شب بلمعنومات.
بلرووٌت إلرعاذ قيبي بشأت بعض بأل دب بللايٌ بلمعيو
 .2التصوير اإللكتروني :
بدأت بأل زبل بلاٌااٌ فً بارعدبم بإلعريعت فً رمنٌ بخقريبع ون واء ردد بألووبت بطيٌق اةيٌ
ودقٌقة  .ورمة ت بخعرعابةةات بألولٌة لن ةةزل بلةةدٌمقيبطً بوخٌة بيٌزوعةةا رةةام  2000بالفعةةل ربةةي شةةب
بلمعنومات .و اعت بلرليب عال رشل رنى رعمٌمما .وخ شك أعه بعفس بلطيٌق ٌم ت بخقريب رنةى
شلوت بلميبفم بلعام وما قد ٌثوي ولما مت عالفات أو ٌظمي بوددها مت عٌايبت.
ونذب ات أ انول بلرووٌت بإلل ريوعً قد أم ت رطبٌقه وعلح رنى بلمارون بلم نً ،فنٌس هعاك ما ٌمع
مت رواٌ عطام رطبٌقه وبارعدبمه فً نليبء بخعرعابات أو بخارفراءبت رنةى بلماةرون بلقةومً .وذلةك
م رطوٌ بلعظام بلرقعً بما ٌروبفم واع عطام بإلليبء.
 .3حضور االجتماعات :

( )1أعظي  :د روي مالد يبؼل بل نو – رنم بإلدبي بلعام –  – 1988م  77وما بعدها.
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ر ةةاول بعةةض بإلدبيبت زٌةةاد بلمشةةاي بلشةةعبٌ فةةً بخلرمارةةات بلعام ة بعةةيض لةةدول أرمالمةةا رنةةى
بإلعريعةت .وفةً ندبيبت أعةةين ٌاةرطٌ بلموبطعةوت نياةةال بيٌةد نل ريوعةً نلةةى أر ةاء بلملةالس أثعةةاء
بلرمارمم وروله بألائن وبلمال ظات نلٌمم رى أوبح ذلك ٌمثل لزء يامٌا ً مت م ا ي بخلرمارات.
وفً بعض بلقين ٌرم عقةل بلرمارةات بلملنةس بلبنةدي ربةي بإلعريعةت بطيٌقة ٌة ماةمور  .وٌاةرطٌ
بلموبطعوت بلدعول نلى هذت بخلرمارات مت عالل ألمزرمم بلعاو لٌقةدموب أاةئنرمم بالبيٌةد بإلل ريوعةً
لٌعظةةي بلملنةةس فٌمةةا وٌلٌةةل رنٌمةةا .وراةةمح ومةةات م نٌ ة أعةةين لنلممةةوي بالةةدعول نلةةى قعةةوبرمم
بلرنفزٌوعٌ بلعاو لمشاهد بخلرمارات بلعام وهم فً معازلمم(.)1
 .4الرضا بالخدمات :
لندٌمقيبطٌ رالق أعين أ ٌد بعظام بل وم بإلل ريوعٌ  .ذلك أت رقدٌم بلعةدمات بلميفقٌة رةت طيٌةم
بل وم بإلل ريوعٌ ٌ ارؾ مت لودرما ،وٌقنل مت ر نفرما ،وٌ اد ٌنؽً وقةت بعرظايهةا باةير أدبئمةا.
وخ شةةك أت ذلةةك مةةت شةةأعه أت ٌاةةررب ي ةةاء بلمةةوبطعٌت رةةت ةةومرمم ومةةع مم ثقرمةةا بلرةةً هةةً أاةةاس
شيرٌ ولودها فً بلانط  ،وقبولمم خارميبيها فً بل م.
** رابعا ً – الخدمات اإللكترونية والحكومة المصرية :
رعربي موي مت أ ثي بلدول بلعيبٌة بعفرا ةا ً رنةى ر عولولٌةا بلمعنومةات ،وبمةا أ بةي رةدد مةت ماةرعدمً
بإلعريعت فً بلعالم بلعيبً .وربذل بطت لمودبً م ثف لرعفٌذ ورقدٌم افة بلمعةامالت بل ومٌة وبلعةدمات
بلميفقٌ آلٌا ً مت عالل شب بلمعنومات بلدولٌ  ،ول ت رنى عطوبت مررابع بما ٌرفم مة مةا رمةي بةه مةت
ظيوؾ( ،)2عاو مت بلعا ٌ بخقروادٌ .
ورشةةمل بلمي ن ة بألولةةى مةةت ميب ةةل بل وم ة بإلل ريوعٌ ة نقام ة موبق ة لنلمةةات بل ومٌ ة رنةةى شةةب
بلمعنومات ،رردفم مت عاللما بلمعنومات فً برلات وب د مت بإلدبي نلى بلموبطعٌت لرم عمم مةت بل وةول
رنى ما ٌيٌدوت مت معنومةات ررعنةم بالعدمة ب لمطنوبة  .ورنةٌمم بعةد ذلةك بلرولةه نلةى بللمة بل ومٌة
بلمقوود أو بخروال بما بواائل بخروال بلعادٌ لن وول رنى بلعدم .
أما بلمي ن بلثاعٌ فررمثل فً عوع مت بلرفارةل فةً بخرلةاهٌت بةٌت بللمة بل ومٌة وماةرعدم بإلعريعةت،
مثل رةوفٌي بلعمةاذج بلرةً رمةم وٌعةاد نياةالما مة ت عةالل بلشةب  .وبةذلك ٌرةا لنماةرعدم بل وةول رنةى
بلعدم بلمطنوب  ،رلدٌد يعو أو ادبد فاروي .
أمةةا بلعطةةو بلثالثة وبألعٌةةي بلمعرظةةي فمةةً نزبلة افة بلعوبئةةم بإلدبيٌة بلقائمة لوةةالح بلمرعةةامنٌت مة
بل ومة بإلل ريوعٌة  ،رةى ٌرم عةةوب مةةت بل وةول رنةةى بلعدمة بعطةةو وب ةةد  ،فةً أي وقةةت ،ومةةت أي
م ات ،دوت ال نلى معيف رى بإلدبي بلرً رقدم بلعدم .

( )1أعظي :
Meghan E.Cook & others, Making a case for local E.Government, p.8

( )2أعظي :دلٌةل بلعةدمات بللمةا هٌيٌة – مةت نوةدبيبت وزبي بلدولة لنرعمٌة بإلدبيٌة – ٌوعٌةه  .2002وهةو ٌبةٌت لنمةوبطت ٌفٌة
بل وول رنى بلعدمات بالرنٌفوت أو بلفا س أوبإلعريعت.

15

وقد أم ت – رى بطت – روظٌؾ بلرقعٌات بل دٌث لرٌاٌي وول بلموبطعٌت – رنى بعةرالؾ ماةروٌارمم
– رنى بلعدمات بلميفقٌ بالواائل بلرالٌ :
 .1الخدمة الصوتية عبر التليفون :
فقد رم ندعال عظام بلعدم بلوورٌ بالرنٌفوت مةت عةالل يقةم مو ةد رنةى ماةرون بللممويٌة  ،وهةو يقةم
 131مت دبعل بلقاهي أو  2/131مت عايج بلقةاهي ( .)1وذلةك لإلاةرعالم رةت أي عدمة مةت بلعةدمات
بل ومٌ ة بلرةةً رةةم رطوٌيهةةا وووةةل رةةددها ةةوبلً عماةةمائ عدم ة  ،بمةةا ٌم ةةت بلمةةوبطت مةةت معيف ة
بلمارعدبت بلمطنوب  ،وبلياوم بلوبلب  ،وبلزمت بلالزم إلعلاز بلعدم  ،وبللم بلرً رقدم بلعدم  ،وبللم
بلرً ٌش و نلٌما فً ال ردم بل وول رنى بلعدم .
 .2خدمة الفاكس :
ورمدؾ نلى وول بلموبطت رنى عموذج طنةل بلعدمة بلمطنوبة لرقنٌةل رةدد مةيبت بلرةيدد رنةى بللمة
بل ومٌ لطنل بلعدم  .وٌرم ذلك مت عالل طنةل بلةيقم  131ورعةد بلووةول نلةى بلعدمة بخاةرعالمٌ
ٌقوم بال ؽط رنى يقم ( )1ثم نياال يقم بلفا س بلعام به ونؼالم بلعط ،فٌرم نياال عموذج بلعدم .
 .3خدمة اإلنترنت:
فقد رم ب قارد بٌاعات بلعدمات بللماهٌيٌة بلرةً رةم رطوٌيهةا مةت عةالل موقة وزبي بلرعمٌة بإلدبيٌة
رنى شب بإلعريعت وهو  www.edara.gov.egوذلك ر قٌقةا ً لالاةرفاد بلميلةو معمةا عاوة بالعاةب
لنعامنٌت بالعايج .ورت طيٌم هذب بلموق ٌاةرطٌ بلمةوبطت طبة عمةوذج بلعدمة بلمطنوبة  ،وبلرقةدم بةه
لنلم بلمععٌ م بلمارعدبت وبلياوم بلمطنوب لررم ت مت أدبء بلعدم لوا بما.
وقةةد رةةم بفررةةا رةةدد مةةت بلموبق ة رنةةى شةةب بلمعنومةةات بةةالنؽرٌت بلعيبٌ ة وبإلعلنٌزٌ ة لٌةةرم ت وةةا ل
بلمون مت بل وول رنى بلعدم بلميفقٌ بلمطنوب مةت عاللمةا .ففةً أوبعةي شةمي ٌولٌةو رةام 2001
بفرةةرح وزٌةةي بخروةةاخ ت وبلمعنومةةات أول موق ة رنةةى بإلعريعةةت لفةةاروي بلرنٌفةةوت .وهةةذب بلموق ة ٌرةةٌح
لنمشري ٌت نم اعٌ بخارعالم رت لمٌ رفاوٌل بلفاروي بما رعطوي رنٌه مةت م المةات م نٌة أو دولٌة .
ما ٌرٌح بلموق واٌن لادبد بلفاروي ربةي بإلعريعةت ،ممةا ٌٌاةي رنةى بلمشةري ٌت وٌةوفي لمةم وقةرمم فةً
بلذهال وبلعود نلى م ات بلادبد وبلوقوؾ فً طةوببٌي بخعرظةاي لمةد قةد رطةول أمةام بلم وةل بلماةلول
رةت باةةرالم قٌمة بلفةةوبرٌي .ورنةى ؼةةيبي ميفةةم بخروةاخت بةةدأت بعةض بلميبفةةم بألعةين ر ةةذو ةةذوت
ميفم روزٌ بل ميباء أو بلمٌات(.)2
وفً ٌعاٌي رام  2003قامت وزبي بلرعمٌ بإلدبيٌ برباٌط نليبءبت أ ثي مت عمامائ عدم لماهٌيٌ ،
ورم بخرفام م بللمات بإلدبيٌ بلمععٌ رنى رو ٌد بلياوم بلوبلب وبلمارعدبت بلمطنوب  ،وبلزمت بلالزم
إلعلازها .وذلك م ندعال هذت بلعدمات رنى بإلعريعت وبلعدم بلوورٌ وبلفا س.

( )1وقد رم روفٌي وبلً مائرً عط رنٌفوعً إلرا بلفيو أل بي ردد مم ت مت بلموبطعٌت خارعدبم هذت بإلم اعٌ .
( )2وٌولد بطت رنى شب بإلعريعت رشيبت بلموبق بليامٌ وؼٌي بليامٌ بلرً رر مت بل ثٌي مت بلمعنومات رت موي وزبيبرمةا
وهٌئارما بلمعرنف  .ومت أ بي هذت بلموبق موق هٌئ بخارعالم بلمويٌ بلمامى .Middle East online .
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ورعفٌذبً لذلك قامت بإلدبي برعمٌم عموذج مو د لطنةل بلعدمة لٌ ةوت مٌثاقةا ً بةٌت بلمةوبطت ولمة بإلدبي ،
ددت به لمٌ بلبٌاعات بلمطنوب لنعدم مت مارعدبت وياوم وروقٌرات ،لربوٌي بلموبطت ب قوقه ف الً
رت ر ٌد مالولٌ بلموظفٌت بلقائمٌت رنى أدبء بلعدم  .وهذت بلعدمات بع ما مي زي وبلةبعض بطعةي
ٌرم رنى مارون بلم نٌات.
وخ شك فً أهمٌ بارعدبم قعوبت بروال مرعور م بلعمالء وبلمارفٌدٌت بلمعرنفٌت ،ب ٌ ٌةرم باةرعدبم
بلواٌن بلمعااب ل ل فئ أو شيٌ مت شيبئح بلملرم  ،ألعه مت بلمل د أت ثٌيبً مت بلعاس ،بل أؼنبٌرمم
فً بلدول بلعيبٌ خ ٌارطٌعوت بارعدبم بإلعريعت.
لةةذلك أقامةةت وزبي بلرعمٌةة بإلدبيٌةة ميب ةةز عدمةة لنمةةوبطعٌت ألدبء بلعةةدمات بلميفقٌةة فةةً بلرلمعةةات
بلاة اعٌ وبلموةةالح شةةدٌد بخيربةةاط باللمةةاهٌي .وهةةذت بلميب ةةز مةةزود بةةألمز بل مبٌةةوري وبلطابعةةات،
وٌعمل بما ردد مت بل شةبال بلعةيٌلٌت بلمرعووةٌت وبلمةديبٌت ٌقومةوت بإعلةاز بلعةدمات مةت بلموةالح
بل ومٌ ورانٌمما لنموبطعٌت عظٌي أرعال ٌاٌي .
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خاتمــة
بل وم بإلل ريوعٌ هً باةرعدبم ر عولولٌةا بلمعنومةات بليقمٌة  ،فةً نعلةاز بلمعةامالت بإلدبيٌة ورقةدٌم
بلعدمات بلميفقٌ  ،بطيٌق أ ثي دٌمقيبطٌ .
ةيوي رمٌة ٌلةةل بلاةعً لرطبٌقمةةا فةً ةةل دولة ذ ٌة  ،ريٌةةد أت
وقةد أوةةب ت بل ومة بإلل ريوعٌة
روب ل رطويبت روي بل ثوي بليقمٌ  ،وخ ررعنؾ رت عم بلمعنومات بلعالمٌ .
وٌ راج رطبٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ نلى روفٌي بألردبد بل افٌ مت بلعامنٌت بلمةلهنٌت بلمةديبٌت رنةى
ممايا هذت بلعورٌ بللدٌد مت بلعمل ،ورلمٌز بأللمز وبلمعدبت بإلل ريوعٌ بلمرطوي بلالزم لو
هةةذت بل ومة بلعوةةيٌ مو ة بلرعفٌةةذ .وذلةةك ف ةالً رةةت اةةت بلرشةةيٌعات بلمعااةةب بلرةةً ر ة بلعظةةام
بلقاعوعً بل فٌل بر وٌل بل وم بلرقنٌدٌ نلى وم نل ريوعٌ  ،وبر قٌم هذت بألعٌي ألهدبفما بلميلو .
ولعظام بل وم بإلل ريوعٌ مت بلمزبٌا وبل اعات ما ٌلعل بلر ول نلٌما قٌقة مةت بل ةيويبت .وذلةك
ألت مت شأعما اير بإلعلاز ،وزٌاد بإلرقات ،ورعفٌض بلر الٌؾ ،ورباٌط بإلليبءبت ،ف الً رت ر قٌم
بلشفافٌ بإلدبيٌ وم اف بلليبئم بلوظٌفٌ .
ؼٌي أت قٌام عظام بل وم بإلل ريوعٌ رنى أااس رلمٌ وردفم بلمعنومات رنةى أواة عطةام ٌعبؽةً أخ
ٌلدي نلى شؾ أايبي بلعاس أو بلمااس باألمت بلعام .وبخررةيبؾ ب ةم بلمعيفة خ ٌععةً نهةدبي بل ةم
فً بلعوووٌ  ،ونعما ٌلل نقام بلروبزت بٌعمما ور دٌد نطاي ل ل معمما ب ٌ خ رر مت يٌ بإلرالم
هرك بألايبي أو لنل بأل يبي.
وقد بنؽةت أهمٌة رقةدٌم بلعةدمات بلميفقٌة لنمةوبطعٌت مبنؽةا ً لعنةت بعةض بلفقمةاء ٌعربةيوت بلدولة ملةيد
ملمور مت بلميبفم بلعام  ،رع وي انطارما فً نطايها .ونذب اعةت بلميبفةم بلعامة – رنةى بعةرالؾ
لعدد مت بلمبادل بلعام بلمادف نلى ات أدبئما لممامما ،فإت هذت بلمبادل لت ررأثي ،بل
أعوبرما – رع
ً
قد رةزدبد رأ ٌةدب نذب رةم رقةدٌم بلعةدمات بلميفقٌة مةت عةالل عظةام بل ومة بإلل ريوعٌة بشةًء مةت بلرةدبٌي
وبلعقالعٌ .
 فبالعاةةب لمبةةدأ دوبم اةةٌي بلميبفةةم بلعام ة ٌ فةةً أت بلمةةوبطت – فةةً عظةةام بل وم ة بإلل ريوعٌ ة –ٌارطٌ بل وول رنى بلعدم بلميفقٌ فً أي وقت ٌشاء رنى مدبي بلٌوم مت عالل شب بلمعنومات
بلرً رعمل دوت روقؾ طوبل اارات بلنٌل وبلعماي.
 وبالعاب لمبدأ بلماةاوب أمةام بلميبفةم بلعامة ٌعبؽةً ماةارد أولئةك بلةذٌت خ ٌاةرطٌعوت ولةوج شةببلمعنومات لر قم بلمااوب بٌعمم وبٌت ؼٌيهم فً نم اعٌ بل وةول رنةى بلعةدمات بلميفقٌة بةالطيم
بإلل ريوعٌ .
 وبالعاب لمبدأ قابنٌ عظام بلميبفم بلعام لنرؽٌٌي فإعه ٌر مت نم اعٌ رؽٌٌي ندبي بلميبفم بلعامة
مت بلعظام بلرقنٌدي نلى بلعظام بإلل ريوعً.
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 وبالعاب لمبدأ بخلرزبم بالرشؽٌل بلو ٌح لنميبفم بلعام  ،فإت بلرشؽٌل بلو ٌح خ ٌععةً بلموبفةم
لنقاعوت ف ال ،ونعما ٌععً ذلك بلمرلاول م رقعٌات بإلدبي بل دٌث .
ورارطٌ بإلدبي نبيبم رقودها – بلمرون بالميبفم بلعام – بطيٌق أٌاي وأايع مت بلطيٌقة بلرقنٌدٌة
مت عالل شب بلمعنومات .وبلمعاقو بلرً ٌارؽيم نليبلها شمويبً طوٌن ٌم ت أت ررم فً أٌام قنٌنة ،
م رطبٌم قارد بل فاء وبخقرواد بووي أدم وأف ل.
ورةةت طيٌةةم عظةةام بل وم ة بإلل ريوعٌ ة ٌرٌاةةي باةةرطالع يأي بلمةةوبطعٌت فةةً شةةلوت بلميبفةةم بلعام ة
وؼٌيها ،وٌم ت نليبء بخقريبرات ،ون واء بألووبت باةير ودقة  .مةا ٌاةرطٌ بلموبطعةوت – مةت
وي بخلرمارات بلعام وبخطالع رنى لدبول أرمالما وم ا ةي لناةارما.
عالل شب بلمعنومات –
ما أت امول وول بلموبطعٌت رنى بلعدمات بلميفقٌ بعظام بل وم بإلل ريوعٌ ٌاررب ي اءهم رت
ومرمم ومع مم ثقرما بلرً هً أااس شيرٌ ولودها فً بلانط .
ؼٌي أت بل وم بإلل ريوعٌ مشيوع عم بٌةي ٌاةرنزم نم اعٌةات رظٌمة وخ ٌم ةت رعفٌةذت فةً مي نة
وب د وخ بد مت بلرعطٌط إلعلازت رنى ميب ل مررالٌ  .و رى لو روبفيت بإلم اعٌةات بلمادٌة وبلبشةيٌ
بلالزم إلقام عظام بل وم بإلل ريوعٌ دفع وب د  ،فةإت ذلةك لةت ٌ قةم بلعلةا بل امةل أو ٌععةً عماٌة
بلمطاؾ ،أل ت بلعظام لدٌد لم رر شؾ بعد ل عباٌةات .وقةد رظمةي رطبٌقارةه بلعمنٌة رةت مثالةل أو رٌةول
ٌعبؽً نراد بلعظي فٌمةا .مةا أعةه ٌقةوم رنةى أاةاس رقعٌةات معقةد اةيٌع بلرطةوي وبلر ةدٌ  ،و ةل ٌةوم
ٌظمي فٌما بللدٌد ،وٌطي فً بألاوبم مت ألمزرما بألف ل .لذلك ٌبدأ بلمشيوع برقدٌم ردد م دود مت
بلعةةدمات بإلل ريوعٌ ة  ،م ة بلقٌةةام بميبقب ة بألدبء فٌمةةا ،وقٌةةاس يد بلفعةةل رعمةةا ،لنوقةةوؾ رنةةى بألعطةةاء
ورٌول بلرطبٌم ورلعبما.
وٌعبؽً لردرٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ ورامٌل رطبٌقه بخهرمام بمو ورات مرعةدد ذبت وةن وطٌةد
به .مت ذلك بلبعٌ بلر رٌ لالرواخت ،وبلروقٌعات بإلل ريوعٌ  ،وبلبطاقات بخئرماعٌ  ،ورأمٌت بلمعنومةات
وم اف بلقيوع بإلل ريوعٌ  ،ورعظٌم بلرلاي بإلل ريوعٌ  ...بلخ.
ويؼةةم وةةعوب بلرطبٌةةم بلعمنةةً و ةةعام بلمرطنبةةات بلالزم ة وبلملمةةودبت بلمرطنب ة إلقام ة بل وم ة
بإلل ريوعٌ  ،فقد فيض هذب بلعظام عفاه رنى معرنؾ دول بلعام بلرً ريٌد أت رااٌي بلي ةل وررعةاٌم مة
بطعيٌت .وذلك ألت نعلاز بألرمال أو رأدٌ بلعدمات بطيٌق نل ريوعٌ ٌ قم لود بألدبء وٌةوفي بللمةد
بلمبذول مت ل مت طالل بلعدم وبإلدبي بلم نف بأدبئما:
 فطالةل بلعدمة ارقروةةي مممرةةه رنةةى بلرعامةةل م ة بللمةةاز بإلل ريوعةةً وبلقٌةةام رةةت طيٌقةةه بااةةرٌفاءبلشيوط وادبد بلمار م وبل وول رنى بلمطنول.
 وبإلدبي بلمععٌ اٌع وي دويهةا فةً أرمةال قنٌنة مقععة لعةل أهممةا نرةدبد بلبةيبمج بإلل ريوعٌة
بلمرون بالعدمات بلمعرنف بلرً ررعوم فً أدبئما.
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مةةا ٌةةلدي باةةرعدبم رقعٌ ة بلمعنومةةات نلةةى بعرو ةاي رةةدد بإللةةيبءبت وبلوثةةائم بلماةةرعدم  ،وٌقنةةل مةةت
بلمش الت وبلروريبت بلرً ر ةٌط بالم ارةل بل ومٌة باةبل ثةي بلرةيدد رنٌمةا ونرةاد رةيض بألويبم
أماممةةا .وذلةةك ف ةالً رةةت ر اةةٌت بخروةةاخت بلدبعنٌة بةةٌت بإلدبيبت بلمعرنفة  ،وبلعايلٌة مة بلعمةةالء
وبلمرعامنٌت .ما ٌم ت مت روزٌ بلوثائم وبررمادها نل ريوعٌا ً.
وٌم ت نٌلاز أهم روبمل علا عظام بل وم بإلل ريوعٌ فً بلدول بلعيبٌ فٌما ٌنً :
 .1مكافحة األمية اإللكترونية:
خ شك فً ثي ردد بلموبطعٌت بلذٌت خ ٌرا لمم بلرعامل م بل مبٌوري أو بلدعول رنى شب بلمعنومةات
ألابال رعنٌمٌ أو بقروادٌ  ،وهو ما ٌامى بالفلو بليقمٌ  .ولنرؽنل رنى هذب بلعائم ٌعبؽً ندعال ماد
بل مبٌةوري ةمت معةاهج بلرعنةٌم بلعةام ،ونرا ة فةيم بل وةول رنةى ألمةز بل مبٌةوري بأاةعاي معف ة
لر وت فً مرعاول رام بلعاس ،وم اف أمٌ بإلعريعت بأاةعاي يمزٌة  ،ورةديٌل شةبال بلعةيٌلٌت رنةى
بارعدبم بل مبٌوري.
 .2إصدار التشريعات الالزمة:
لةةم رعةةد بعةةض رشةةيٌعات مةةا قبةةل بلثةةوي بليقمٌة وةةال لماةةاٌي بلرطةةوي بإلل ريوعةةً ور قٌةةم بألهةةدبؾ
بلميلو  ،وأوب ت بل ال ماا نلى رطوٌي هذت بلرشيٌعات لرروبفم م عظام بل وم بإلل ريوعٌ  .بما
ٌر مت ذلك مت رعظٌم رم نٌ بلرعاقد مت عالل شةب بلمعنومةات ،وبخررةيبؾ بالروقٌعةات بإلل ريوعٌة أو
بليقمٌ  ،ورعظٌم رمنٌ بلروثٌم بإلل ريوعً.
 .3إعداد الكوادر المؤهلة:
ٌعبؽً نردبد بل وبدي بلملهن بل افٌ مت بلموظفٌت وبلفعٌٌت لنرعامل م عظام بل وم بإلل ريوعٌ  .وذلةك
اوبء رت طيٌم بل رعٌٌت أو نراد بلرأهٌل وبلرديٌل .نذ خ شك أت بلععوةي بلبشةيي هةو بلم ةيك بلعاقةل
أو بلمبدع أللمز بلرقعٌات بإلل ريوعٌ .
 .4مسايرة التطور التقني:
أوةةبح بلرطةةوي وبلرقةةدم فةةً ملةةال بل مبٌةةوري وبإلعريعةةت ورقعٌة بلمعنومةةات اةةيٌعا ً بةةل ومةةذهالً .وعظةةيبً
خيرباط معرنؾ دول بلع الم بشب بلمعنومةات وريببطمةا بلوثٌةم بواةائل بروةال م ثفة فقةد بارةت ماةاٌي
بلرطوي بلرقعً وبقرعاء بلمار د مت ألمزره مت بألمةوي ذبت بألهمٌة بلبالؽة لموبوةن بلاةٌي فةً ي ةل
بل وم بإلل ريوعٌ .
 .5دراسة تجارب اآلخرين:
نت عظام بل وم بإلل ريوعٌ ما زبل عظاما ً لدٌدبً ٌار م مزٌةدبً مةت بلديباةات وٌثٌةي بلراةالخت .ومةت
بلمفٌد ثٌيبً لنعلا فً رطبٌم هذب بلعظام لم أ بي قدي مت بلمعنومات رت رلةايل بطعةيٌت بشةأعه ومةا
وبلممم فً مماياره مت رقبات ،وما ققوب مت عالله مت نعلازبت ،ولمة مثةل هةذت بلمعنومةات ٌاةارد
ثٌيبً فً نٌلاد بل نول بلرقعٌ بلمفٌد  ،و ات رطبٌم بألعظم بللدٌد .
وقد عططت بل وم بلمويٌ لرطبٌم عظام بل وم بإلل ريوعٌ رنى رةد ميب ةل .وبةدأت بالفعةل فةً
باةةرعدبم بلرقعٌةةات بل دٌث ة لرٌاةةٌي وةةول بلمةةوبطعٌت رنةةى بلعةةدمات بلميفقٌ ة  ،اةةوبء بااةةرعدبم بلعدم ة
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بلوورٌ  ،أو عدم بلفا س ،أو عدم بإلعريعت مت عالل بلموبق بل ومٌ  .ورعمل بطت رنةى نزبلة افة
بلعوبئم بإلدبيٌ  ،وردبٌي بلععاوي بلالزم لرم ٌت بلموبطت مت بل وول رنى معرنؾ بلعةدمات بلميفقٌة
بعظام بل وم بإلل ريوعٌ .
وبعد فةال لةيم أت موب بة هةذب بلرطةوي بلعنمةً بل بٌةي ،وبلاةعً نلةى بل وةول مةت عرةائج بلثةوي بليقمٌة
ورقعٌ بلمعنومات رنى بل ثٌي ،رعربي أميبً بالػ بألهمٌ ٌار م بلرقدٌي .وبويؾ بلعظي رمةت ةات ويبء
هذت بل وم بإلل ريوعٌ  ،أو رمت ظمي مودي لرنك بلرقعٌات بلعويٌ  ،فةإت بألعةذ بمةا ٌوبفةم بلشةيبئ
بلاماوٌ  ،وٌلد ما ٌلٌدت فً بلشيٌع بإلاالمٌ  .فقد أمي هللا بلعنةٌم عبٌةه بلموةطفى رنٌةه أف ةل بلوةال
وبلرانٌم باخارزبد مت بلعنم وطنل بلمعيف  ،فقال له ربايك ورعةالى (وقةل يل زدعةً رنمةا)( .)1ولٌاةت
هذت بلعقن بلعنمٌ بلعظٌم  ،أو بلرقعٌ بلعويٌ بللاٌم يلاا ً مت رمل بلشةٌطات ،ول عمةا فةٌض مةت ععةم
بلي مت ،بلذي قال لنعاس فً م م بلقيآت (وهللا عنق م وما رعمنوت)( ،)2وأبنؽمم ماةبقا ً بةأمي مةا اةٌ وت،
فقال (وٌعنم ما خ رعنموت)(.)3

( )1بطٌ  114مت اوي طه.
( )2بطٌ  96مت اوي بلوافات.
( )3بطٌ بلثامع مت اوي بلع ل.
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 نت ليٌم ؼال بألموبل هً ليٌم دٌث عابٌاً ،وٌمدؾ بللعا فٌما نلى نفاء مودي بلمال بإلليبمةً
وظمةةويت بمظمةةي بلمةةال بلعةةارج رةةت رمنٌةةات مشةةيور  ،وهةةً ليٌم ة ذبت أبعةةاد مرعةةدد ورعةةد الٌ ةا ً
بألعطي مت بٌت بلليبئم بلمعظم دولٌاً ،وخ ٌم ت بلفول فً ب ثما بٌت بلبعد بلوطعً وبلبعد بلدولً بل
بل نول بلمعااب لم اويرما.
خ بد مت بخهرمام بالبعدٌت معا ً رى ٌم ت موبلم اف وويها وو
 ولمةةا شةةعيت بلةةدول بعطةةوي هةةذت بلليٌم ة رنةةى بلماةةروٌٌت بلةةوطعً وبلةةدولً فقةةد رقةةدت بلعدٌةةد مةةت
بخرفاقٌات بلدولٌ بلرً رو ةح ةيوي موبلمة هةذت بلليٌمة فةً بلرشةيٌعات بلوطعٌة رنةى باةرقالل
ودوت بخ رفةةاء بةةالموبد بلعقابٌ ة بلقائم ة ذبت بلوةةن  ،وأت ررعةةذ مةةت اةةبل بلرعةةاوت بلةةدولً فةةً ملةةال
بلمعنومات بلابٌل بلعالح لررب هذت بلظاهي وم اويرما وبل د مت آثايها.
 وليٌم ؼال بألموبل رفريض وقوع ليٌم اابق رنٌما هً بلليٌم بلرً ر ول معما بلمةال بلمةيبد
ؼانه ،وبعد أت اعت بلدول ر وي بهرمامما فً ليٌم بخرلات فةً بلمةوبد بلمعةدي وروببعمةا ،لةيبئم
بلمعديبت فً موةاديها ؼٌةي بلمشةيور وأموبلمةا بلطائنة بلرةً ٌاةايع بللعةا نلةى نعفةاء موةاديها
وظموي بلمال أعه عارج رت موادي مشيور .
 ونذب ات بلانوك بإلليبمً بلرقنٌدي خير ةال ليٌمة ؼاةل بألمةوبل ٌمةي بميب ةل ثةال هةً بإلٌةدبع
وبلر دٌس وبخعدماج ،نخ أعه م بلرطوي بلعنمً بلايٌ فً ر عولولٌا بلمعنومات وبخرواخت فقد برله
بللعةةا نلةةى بلاةةنوك بإلليبمةةً بإلل ريوعةةً بلةةذي ٌرمثةةل فةةً راةةعٌي بل وباةةل بطلٌة وشةةب بإلعريعةةت
وبيبمج بخعريبم فً ؼال بألموبل رت بعد ،و ات خ بد مت موبلم هذب بلانوك رت طيٌةم بلرعةاوت
بةةٌت بلةةدول فةةً ملةةال ربةةادل بلمعنومةةات وموب بةة بليقابةة رنةةى بلعظةةام بلموةةيفً لرطةةوي بللةةيبئم
فةً بخرربةاي أت قةوبعٌت اةيٌ اةابات بلبعةوك خ رعطةً ألوة ال بل اةابات
بإلل ريوعٌ م بلو
قوقا ً مطنق فً بلاةيٌ ول عمةا قةوم مقٌةد – شةأعما فةً ذلةك شةأت ةل بل قةوم – ب ةيوي رةوبفي
مشيورٌ بلمودي.
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Summary
The money laundering crime is relatively a modern type of crime in which the criminals tend
to hide the illegal source of the money and let it appear as derived from legal operations. This
crime has many aspects and is now considered one of the internationally organized crimes.
Thus, in studying this crime, it is difficult to make a distinction between its national and
international aspects. Therefore, both aspects should be taken into consideration in order to
cover all its forms and find the right solutions for their elimination.
Since there was a common since between countries of the seriousness of the money
laundering crime nationally and internationally, many international treaties were concluded
that demonstrate the importance of combating money laundering through a separate national
legislation and that countries should not depend upon the existing relevant penalizing articles.
There should also be a way of international cooperation by providing information in this filed
that enables countries to trace this phenomenon in order to eliminate it and prevent its
negative implications.
The money laundering crime assumes the commitment of a precedent crime from which the
laundered money is derived. Regarding this issue, the countries departed from giving there
full concern only to trafficking in narcotic drugs and moved forward to include other types of
crimes that have similar aspects of the narcotic drugs crimes such as the illegal sources of the
money and the large amounts of the money laundered.
In the past, the traditional criminal conduct used to undergo three stages, namely, deposit,
accumulation, and merger. Nowadays, and with regard to the speedy developments in
information and communication technology, the criminals shifted to used electronic criminal
conduct in which they use computers, internet, and at distance programs for money
laundering. Therefore, there was a stressing need to combat this attitude through international
cooperation that includes the exchange of information and the control over the banking sector,
taking into consideration that the laws regulating banks accounts secrecy do not preclude
tracing the legality of the source of the money as they do not grant absolute rights to the
accounts owners.
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ملخص
ةيويو رمٌة ٌلةل بلاةعً لرطبٌقمةا فةً ةل دولة روةيٌ  ،ريٌةد أت
أوب ت بل ومة بإلل ريوعٌة
روب ل رطويبت روي بلثوي بليقمٌ  ،وخ ررعنؾ رت عم بلمعنومات بلعالمٌ  .وذلك ألت لمذب بلعظام
مةةت بل اةةعات – عاوة فةةً ملةةال بلميبفةةم بلعامة ومةةا رقةةدم مةةت عةةدمات – مةةا ٌلعةةل بلر ةةول نلٌةةه مةةت
بل ةةيويبت .نذ مةةت شةةأعه اةةير بإلعلةةاز ،وزٌةةاد بإلرقةةات ،ورعفةةٌض بلر ةةالٌؾ ،ورباةةٌط بإللةةيبءبت،
ف الً رت ر قٌم بلشفافٌ بإلدبيٌ وم اف بلليبئم بلوظٌفٌ .
ورع ة بلميبفةةم بلعامة رنةةى بعةةرالؾ أعوبرمةةا لعةةدد مةةت بلمبةةادل بلعامة بلرةةً رمةةدؾ نلةةى اةةت أدبئمةةا
لمماممةةا .وهةةذت بلمبةةادل ٌم ةةت أت رةةزدبد رأ ٌةةدبً وثبار ةا ً نذب رةةم رقةةدٌم بلعةةدمات بلميفقٌة  ،مةةت عةةالل عظةةام
بل وم بإلل ريوعٌ بشًء مت بلردبٌي وبلعقالعٌ :
 فمبدأ دوبم اٌيبلميبفم بلعام ٌ وت أ ثي ر قٌقا ً وردرٌماً .ألت بلموبطت ٌارطٌ مت عالل شةب
بلمعنومات بل وول رنةى بلعدمة بلميفقٌة فةً لمٌة بألوقةات ،رةى بعةد بعرمةاء اةارات بلعمةل
بليامٌ .
 أما مبدأ بلمااوب أمام بلميبفم بلعام فٌروقؾ رطبٌقه بلعمنً رنى ماارد أولئك بلذٌت خ ٌمن ةوت
بل اابات ،وخ ٌارطٌعوت ولوج شب بلمعنومات.
ورارطٌ بإلدبي نبي بم بلعقود لن وول رنى ب رٌالات بلميبفةم بلعامة بطيٌقة أٌاةي وأاةيع مةت عةالل
شب بلمعنومات ،فرعروي مد نليبء بلمعاقوات ،مت بلشموي بلطوٌن نلى بألٌام بلقنٌن .
ورةت طيٌةةم بل ومة بإلل ريوعٌة ٌرٌاةةي باةةرطالع يأي بلمةةوبطعٌت فةةً شةةلوت بلميبفةةم بلعامة باةةير
ودق  ،ونشيب مم فً بلشلوت بلعام بطيٌق أ ثي دٌمقيبطٌ .
ولعلةةا عظةةام بل ومةة بإلل ريوعٌةة فةةً بلةةدول بلعيبٌةة ٌعبؽةةً م اف ةة بألمٌةة بإلل ريوعٌةة  ،ونوةةدبي
بلرشيٌعات بل ةيويٌ  ،ونرةدبد بل ةوبدي بلفعٌة  ،وماةاٌي بلرطةويبت بلرقعٌة  ،ف ةالً رةت ديباة رلةايل
بطعيٌت ،ممت ات لمم ف ل بلابم فً هذب بلملال بللدٌد.
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Electronic government and public utilities
Abstract
Nowadays electronic government became a necessity. Every modern country must try to go
along with the digital revolution in order to be in accordance with the international
information awakening. The E-government has many merits for the public utility services. It
covers performance rapidity, presents more proficiency, decreases charges, and simplifies
procedures, in addition to attaining administrative transparence.
In the E-government system principles of public utilities are more assured or require support:
1. Principle of continuity f public utilities functions better. The web site provides citizen
with permanent access to issue specific information. In the middle of the night he can
find out the response he needs instead of waiting for the administrative office to open the
next day.
2. Principles of legality in front of public utilities necessitate – for its real implementation –
an administrative help to those who have no computer and cannot use internet.
In order to obtain the requirements of public utilities the administration can contract easier
and faster through the internet.
Out of E-government it is easy to explore citizen views about utility services and public
concerns rapidly and accurately.
Success of E-government calls for struggling against electronic illiteracy, enacting
appropriate legislations, preparing specialized staff, following up electronic progress and
studying other's experiences in the field.
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