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 دور الحكومة اإللكترونية في التصدي للفساد اإلداري

 د/السبتي وسيلة              د/ زعرور نعيمة                د/ كردودي سهام

 المقدمة:

يعترب مصطلح احلكومة االلكرتونية حديثا من حيث الطرح وكذا حداثة التطبيق يف بعض 

وأهميته تتمثل يف توجه أغلبية الدول حنو العمل االلكرتوني ألنه يعترب وسيلة  احلكومات،

مثالية متكن املواطنني من القيام مبصاحلهم وأعماهلم إلكرتونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا 

 املعلومات، وتهدف  إىل حتسني تقديم اخلدمات احلكومية للمواطنني وزيادة التفاعل مع املؤسسات.

إلداري ظاهرة من الظواهر اخلطرية اليت واجهتها احلكومات ألن له نتائج وخيمة يف والفساد ا

االقتصادي ويضعف الثقة يف العمل ويزعزع مكانة مجيع نواحي احلياة ويعيق معدالت النمو 

الدولة، هلذا تسعى العديد من الدول للتخلص من ظاهرة الفساد االداري ومن بني الوسائل املعتمدة 

ها هي احلكومة االلكرتونية، حبيث أصبحت من الضروريات ملا هلا من إجيابيات خاصة للتخلص من

، وعليه جاءت إشكالية يف املرافق العامة ومن أجل حتقيق الشفافية يف االدارة ومكافحة اجلرائم

 هذه الورقة البحثية كما يلي:

 اإلشكالية: 

 ميكن صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية كما يلي:

 ؟ دور احلكومة االلكرتونية يف احلد من الفساد االداري ما هو

 للنقاط التالية: الورقة البحثية ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم

 أوال: احلكومة اإللكرتونية.

 ثانيا: الفساد اإلداري

 ثالثا: دور احلكومة اإللكرتونية يف التصدى للفساد اإلداري

 أهمية الدراسة: 

من أهمية املوضوع نفسه، وكذا  ودوره يف التصدى للفساد اإلداري اإللكرتونيةتنبع أهمية احلكومة 

تطلبات وآثار تطبيقها وكذا م  أنها تركز بشكل جوهري على مفهوم احلكومة اإللكرتونية

 .ومفهوم الفساد اإلداري ومعرفة دور احلكومة اإللكرتونية يف التصدى للفساد اإلداري واحلد منه

 أهداف الدراسة:

 تتمثل أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

 أهمية وأهداف احلكومة اإللكرتونيةف على مفهوم والتعر. 
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 ملفهوم وأسباب الفساد اإلداري التطرق. 
  تطبيق احلكومة اإللكرتونية وآثارالتعرف على متطلبات. 
 اإلداري. التعرف على دور احلكومة اإللكرتونية يف التصدى واحلد من الفساد 

 أوال: الحكومة اإللكترونية

 الحكومة اإللكترونية: اهيةم -1

 التطور التاريخي لمفهوم الحكومة اإللكترونية:  -أ

ظهرت الفكرة األوىل للحكومة اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية عام  :املرحلة األوىل 

، و كان موضوع االجتماعيعندما أثريت مسألة جدول الرواتب حال نفوذ قانون الضمان  م1935

ـ مليون عامل أمريكي، هذا 26 ــهذه املشكلة يتمحور حول كيفية إصدار أرقام الضمان االجتماعي ل

ألف قدم مربع، حيث ال يوجد أي مبنى يف مدينة  26األمر تطلب مساحة حلفظ الوثائق تقدر ب 

وراق سواءا من حيث الوزن أو املساحة، هذا ما جعل استيعاب هذا الكم اهلائل من األميكنه واشنطن 

حلفظ األوراق، و يف نفس   BALTIMOREالدولة تلجأ إىل مصانع شركة كوكا كوال يف مدينة 

باستشارة مساعدها األول يف احلاسوب    Frances Perkinsالعام قامت وزيرة العمل  األمريكية  

األمريكية خصيصا هلذه الغاية، و يف بداية اخلمسينات من القرن    IBMنتجته شركة  الذي أ

يف الواليات املتحدة على إنشاء أول حاسوب معد خلدمة  االجتماعياملاضي عملت مؤسسة الضمان 

م استلمت املؤسسة أول مربمج للقيام خبدمات 1955أغراضها العملية، ويف شهر أوت من عام 

وهو أول حاسوب قام بتغطية  The IBM705ا استالم االشرتاكات أطلق عليه اسم متعددة،  أهمه

 نشاط احلفظ و تقديم خدمات الضمان االجتماعي.

برزت معامل التطور يف أجهزة احلاسوب إىل أن وصلت إىل  مع بداية الستبنيات املرحلة الثانية: 

عندها ظهرت القرى اإللكرتونية  واليت تتمثل يف ربط  تطورات ضخمة يف أوساط الثمانينات،

القرى البعيدة باملركز، و قد كانت أول جتربة يف الدامنارك 

1

و قد تبنت الواليات املتحدة ، 

م يف مشروع قرية مانشسرت بهدف ترقية و متابعة  خمتلف 1989األمريكية هذه التجربة سنة 

 يف تنفيذ هذا املشروع سنة عليمية ....، و قد بدأت فعالالتطورات سواءا كانت ثقافية، اجتماعية، ت

م وذلك ملتابعة هذه املشاريع1992مؤمتر األكواخ البعدية سنة  ، و قد عقد1991

2

 . 

جتددت الفكرة يف بعض الدول، و تقدمت يف ذلك تقدما يف نهاية التسعينات و املرحلة الثالثة:

ة إلكرتونية تسمح بتقديم خدمات متنوعة يف كبريا، و كان الشكل العام هو التوصل إىل صيغ

مليون  350م إىل 1998مليون مستعمل عام  95القطاع اإلداري، حيث ارتفع مستعملوا الشبكة من 

م، و لذلك تسابقت الدول على مجيع املستويات اإلقليمية، العاملية و الدولية 2003مستعمل عام 

أثارا واسعة على مضمون و أشكال تقديم اخلدمة، لبناء مناذج احلكومة اإللكرتونية، واليت تركت 

باإلضافة إىل تبسيط االجراءات و القوانني اليت حتكم  تقديم اخلدمة احلكومية، و السرعة اليت 
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تقدم بها اخلدمة

3

و قد صنفت هيئة األمم اإلمارات العربية املتحدة أول دولة عربية تتبنى ،  

 األردن، مصر و اململكة العربية السعودية.مشروع احلكومة اإللكرتونية تلتها كل من 

 تعريف الحكومة اإللكترونية: -ب

قبل تعريف احلكومة اإللكرتونية ميكن تعريف احلكومة على أنها "اهليئة احلاكمة أي مجيع 

واملقصود هنا نظام احلكم  السلطات العامة يف الدولة، وتعين ممارسة السلطة يف مجاعة سياسية،

يف الدولة مبعين أخر طريقة استخدام السلطة وممارسة احلكم."

4

 

أما مصطلح اإللكرتونية فيعين االعتماد علة تقنيات واألساليب اليت حتتوى على ما هو رقمي أو 

السلكي ، مغناطيسي أو غريها من الوسائل املشابهة.

5

 

 اآلراء حوله وفيما يلي أهم التعاريف:اختلفت تعريف احلكومة اإللكرتونية أما 

عرفت من طرف "البنك الدولي" على أنها" مصطلح حيث النشأة يشري إىل اكتشاف طرق ووسائل 

جديدة من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية 

ومساءلة احلكومة فيما تقدمه من خدمات للمواطنني."

6

 

وتشري احلكومة اإللكرتونية من وجهة نظر األمم املتحدة إىل استخدامات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مثل شبكات ربط االتصاالت اخلارجية، مواقع األنرتنات، ونظم احلاسب اآللي 

بواسطة اجلهات احلكومية، ومن ثم فإن تبين احلكومة اإللكرتونية يؤثر على العالقة األساسية 

اجلهات احلكومية من جانب واملواطنني وأعماهلم من جانب أخر. بني

7

 

وللحكومة االلكرتونية ثالث حمتويات أساسي وتتمثل يف

8

  : 

احملتوى املعلوماتي: والذي يغطي كافة االستعالمات اجتاه اجلمهور، أو بني احلكومة و احلكومة، أو  -

 بني احلكومة و مؤسسات األ عمال. 

 و الذي يتيح اخلدمات احلياتية و خدمات األعمال. احملتوى اخلدمي: -

احملتوى االتصالي: و الذي يتيح ربط االنسان و أجهزة دولته معا يف مجيع األوقات وبطريقة  -

 سهلة. 

ومما سبق ميكن استنتاج أن احلكومة اإللكرتونية ال تقتصر على استخدام تكنولوجيا املعلومات 

ا هي فكر متطور يعيد صياغة املؤسسات بشكل جديد له يف تقديم اخلدمات للمواطنني، وإمن

جمموعة من األبعاد )االدارية والسياسية واالجتماعية( ، كما أنها ال تقتصر على تقديم خدمات 

متثل أساليب إلكرتونية إلجناز كافة األعمال اليت تتم داخل  إلكرتونية للمستفيدين وإمنا 

األهداف األساسية للحكومة اإللكرتونية وتعين  وخارج املؤسسات وتعترب الدميقراطية أحد

 مشاركة املستفيدين من خالل مشاركتهم عرب تلك اآلليات.

لتحول من منط احلكومة التقليدية إىل منط احلكومة اإللكرتونية  وهناك جمموعة من األسباب

 نذكر منها :
حتسني أداء املنظمات احلكومية و ذلك من خالل  -

9

 : 
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   سرعة االجناز  اجناز اخلدمة االلكرتونية اليستغرق و قتا طويال كما كان ذلك سابقا. 
  زيادة االتقان  اجناز اخلدمة اإللكرتونية يكون أكثر دقة و اتقانا من االجناز اليدوي ،كما تكون

 .الرقابة عليها سهلة 
  ختفيض التكلفة أداء اخلدمات احلكومية اإللكرتونية يكون بتكلفة منخفضة، بفضل

 .ختفيض أو االستغناء عن كمية األوراق و األدوات املستخدمة يف أداء اخلدمة 
  تبسيط اإلجراءات للحكومة اإللكرتونية دور أساسي يف القضاء على البريوقراطية، كما أن

 .تقديم اخلدمة يتم عن طريق جمموعة من األفراد ذوي خربة و كفاءة عالية 
   الشفافية اإلدارية ل للرشوة و تالعب املوظفني، أو سوء معاملتهم مع املستفدين، و ال يكون جما

 .بالتالي ال وجود للفساد اإلداري و جرائم العمل
 تقديم مناذج جديدة من اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة مثل التعليم اإللكرتوني. -
 تقديم خدمات إلكرتونية ال تعرف حدودا زمانية أو مكانية .   -

تكمن أهمية احلكومة اإللكرتونية يف عملية تطوير اخلدمة احلكومية متاشيا مع متطلبات و

العصر، و اليت تعمل على تنمية و تسهيل التعامالت مع القطاعات احلكومية املختلفة، كما تعمل 

على توفري املعلومات جلميع شرائح اجملتمع بغض النظر عن موقعهم اجلغرايف، أو مستواهم 

ي و ذلك باستخدام تقنيات عديدة، سواءا كانت داخلية مثل نظم املعلومات، أو خارجية االجتماع

 مثل النماذج اإللكرتونية.

كما تتجسد أهميتها من خالل االشارة اىل الضروريات التالية

10

: 

 الضروريات البيئية: تتضمن العوملة الثقافية، التقنة، والعوملة االقتصادية -
 ن املكانة الدولية، التواصل الدولي، حتقيق الذات الوطنية.الضروريات الوطنية: وتتضم -
الضروريات االقتصادية: وتتضمن منو الناتج القومي، حتسني االنتاجية، وحتسني امليزان  -

 التجاري.

 اإللكترونية: أهداف الحكومة  -ت

للحكومة اإللكرتونية عدة أهداف منها:

11

 

  تقديم اخلدمات للمواطنني احملليني وحصوهلم على اخلدمة السريعة وغري مكلفة، ومتكني

املواطنني من ممارسة الدميقراطية ومشاركتهم يف مجيع القضايا، كما تعمل على زيادة كفاءة 

 الوحدات احمللية مما يرتتب عليها توفري الوقت وخفض الزمن االزم إلجناز املعامالت.
  الفعال وتقليل من التعقيدات االدارية.حتقيق االتصال 
  خلق بيئة عمل أفضل أي استخدام تقنيات املعلومات واالتصال يف املؤسسات وتأسيس بنية

حتية للحكومة اإللكرتونية تساعد على العمل بك يسر وسهولة من خالل تيق االنسيابية 

 والتفاعل وحتسني واجهة التواصل بني احلكومة وجهات العمل األخرى.
( ستة أهداف رئيسية تتصف بها 2003يونيه 18وقد حددت جامعة الدول العربية )إعالن القاهرة، 

 اسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية كما يلي:

 حتقيق كفاءة وعائد أكرب على االستثمار. -
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 ضمان النفاذ املريح للخدمات احلكومية ومعلوماتها. -
 توصيل اخلدمات اليت تستجيب الحتياجات العميل. -
 ت ذات الصلة.االتكامل بني اخلدم -
 بناء ثقة املستخدم. -
 زيادة اشرتاك املواطن يف اخلدمات. -

 فوائد تطبيق الحكومة اإللكترونية:نماذج و -ث

 :توجد مناذج عديدة للحكومة اإللكرتونية  نذكر منها  مناذج احلكومة اإللكرتونية

12

: 

تعترب أن اخلدمات احلكومية و خدمات البنية التحتية تنصب يف البؤرة النموذج البؤري:  -

املركزية للحكومة، يتميز هذا النموذج باهلندسة احلكومية اجلذرية و الذي ينتج عنه مركزية 

 اخلدمة احلكومية.

يتعامل هذا النموذج مع احلكومة بطريقة ادخال األنظمة اجلديدة دون النموذج الشبكي:  -

احداث تغيري جذري يف هيكلة احلكومة، و يسمى بالنموذج الشبكي ألن الوزارات و اإلدارات 

تتواصل مع بعضها البعض يف مجيع االجتاهات بشكل شبكة، من أجل تنفيذ اخلدمات احلكومية 

 املطلوبة .

يقسم هذا النموذج احلكومة اإللكرتونية إىل طبقات، يتم وضع هذا النموذج   النموذج الطبقي: -

يف الوسط بني النموذج البؤري و النموذج الشبكي، فهو ال يتطلب تغيريات جذرية، بل يتطلب 

 زيادة األقسام على اهليكل.

و  تعتمد اسرتاتيجية هذا النموذج على مبدأ فصل اخلدمات اإللكرتونيةالنموذج اهلرمي:  -

السياسات احلكومية، و بذلك يصبح باإلمكان إنشاء وزارات للمواطن و القطاع اخلاص و احلكومة، 

 .ت للسياسات االقتصادية و األمنيةو وزارا
هذا النموذج يساعد مسؤولي التخطيط و رسم السياسات على الرتكيز على مستواهم 

 جودة و سالمة اخلدمة .االسرتاتيجي ، كما يساعد مسؤولي التنفيذ يف الرتكيز على 

وتندرج حتت هذه النماذج أنواع من احلكومات االلكرتونية ميكن تلخيصها يف ما يلي

13

: 

توفر الدفع الذاتي لتقديم اخلدمات العامة مباشرة وخاصة من خالل توصيل  احلكومة للمواطن: -

 املعلومات واالتصاالت. لتقديماخلدمة االلكرتونية 

ر الدفع الذاتي لتقديم اخلدمات العامة مباشرة، وخاصة من خالل توصيل توفاملواطن للحكومة:  -

 املعلومات واالتصاالت. لتبادلاخلدمة االلكرتونية 

تقوم مببادرات الصفقات التجارية االلكرتونية، مثل احليازة االلكرتونية  احلكومة لألعمال: -

ازة احلكومية من خالل الطرق وفتح سوق الكرتوني ملشرتيات احلكومة والقيام مبناقصات احلي

 االلكرتونية لتبادل املعلومات والبضائع.
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تقوم مببادرات الصفقات التجارية االلكرتونية، مثل احليازة االلكرتونية  األعمال للحكومية: -

وفتح سوق الكرتوني ملشرتيات احلكومة والقيام مبناقصات احليازة احلكومية من خالل الطرق 

 بضائع واخلدمات.االلكرتونية لبيع ال

: اإلقدام على مبادرات تسهل إدارة اخلدمة املدنية واالتصاالت الداخلية مع احلكومة للموظفني -

موظفي احلكومة، حتى ميكن جعل تقديم طلبات الوظائف االلكرتونية دون ورق يف املكتب 

 االلكرتوني.

تصاالت بصورة مباشرة، وبقواعد تزود أقسام أو وكاالت احلكومة بالتعاون واالاحلكومة للحكومة:  -

بيانات حكومية هائلة للتأثري على الكفاءة والفعالية، وتشمل أيضا التبادل الداخلي للمعلومات 

 واملعدات.

واألحزاب السياسية واملنظمات  تزود احلكومة املنظمات الالرحبية، احلكومة للمؤسسات الالرحبية: -

 االجتماعية واهليئات التشريعية باملعلومات.

تبادل املعلومات واالتصاالت بني احلكومة واملؤسسات الالرحبية املؤسسات الالرحبية للحكومة:  - 

 واألحزاب السياسية واملنظمات االجتماعية واهليئات التشريعية.

 :تتمثل أهم فوائد تطبيق احلكومة اإللكرتونية فيما  فوائد تطبيق احكومة اإللكرتونية

يلي:

14

 

 الفوائد االقتصادية:

توفري املال والوقت واجلهد على مجيع األطراف املتعاملة باحلكومة اإللكرتونية، وتوفري  -

 .باحلكومة التقليديةمصاريف مالية كبرية كانت تصرف أثناء العمل 
 العميل وليس العكس(. مفهوم اقتصادي )ذهاب السلعة أو اخلدمة إىل -
مساندة برامج التطوير االقتصادي، وذلك عن طريق تسهيل التعامالت بني القطاع احلكومي  -

 زيادةالعائد الرحبي للحكومة اإللكرتونية.والقطاع اخلاص، وبالتالي 
اتاحة فرص وظيفية جديدة يف جماالت جديدة مثل ادخال البيانات، وتشغيل وصيانة البنية  -

 كومة اإللكرتونية وأمن املعلومات.التحتية للح
توحيد اجلهود بدال من التشتيت اجلهود وازدواجية بعض اإلجراءات يف احلكومة التقليدية،  -

 يتم مجع هذه اجلهود وتوحيدها حتت بوابة إلكرتونية واحدة.
فتح قنوات استثمارية جديدة من خالل التكامل بني احلكومة اإللكرتونية والتجارة  -

 وذلك عن طريق استخدام نفس التطبيقات والتبادل الداخلي للبيانات. اإللكرتونية

 الفوائد االدارية:

 مفهوم اإلدارة اإللكرتونية وتنظيم العمليات االنتاجية وحتسني األداء الوظيفي. -
 القضاء على البريوقراطية والروتني الذي يوجد يف احلكومة التقليدية. -
أكثر شفافية يف التعامل وأكثر وضوحا وتلغى الواسطة  اإلدارة يف احلكومة اإللكرتونية تكون -

 واحملسوبية واجملاملة.
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احلكومة اإللكرتونية ختتصر اهلرم اإلداري التسلسلي الطويل الذي عادة ما يتبع يف احلكومة  -

 التقليدية واالسراع يف تنفيذ االجراءات اإلدارية واختصارها.
وبيئة عمل جديدة خمتلفة متاما عن  احلكومة اإللكرتونية تنظيم قواعد عمل جديدة -

 احلكومة التقليدية.
  مفهوم إداري جديد مثل العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد اجلهود. -

 الفوائد االجتماعية:

حتفيز املواطنني الستخدام احلكومة اإللكرتونية وبالتالي إجياد جمتمع معلوماتي قادر على  -

 ر املعلومات.التعامل مع املعطيات التقنية ومواكبة عص
تسهيل وسرعة التواصل االجتماعي من خالل التطبيقات اإللكرتونية الكثرية كالربيد  -

 اإللكرتوني وغريه.
 تفعيل األنشطة االجتماعية عن طريق استخدام التطبيقات اإللكرتونية الكثرية. -

 وآثار تطبيق الحكومة اإللكترونيةمتطلبات  -2

هناك العديد من املتطلبات الضرورية لتطبيق  تطبيق احلكومة اإللكرتونية : متطلبات  -أ

احلكومة االلكرتونية منها ما يلي

15

: 

 .التزام القيادة السياسية بتبين مشروع احلكومة االلكرتونية 
 .التخطيط االسرتاتيجي لعملية التحول حنو عامل الرقميات 
 اجلهات. وضع خطة متكاملة لالتصاالت الشاملة بني مجيع 
 .الرتكيز على دراسة حاجات العمالء وإشباعها 
 .االهتمام بالعاملني القائمني بتقديم خدمات احلكومة االلكرتونية 
  .الرتكيز على القدرات الفنية 

عليها أن  ويف ضوء املتطلبات السابقة يتضح لنا أن احلكومة اليت تريد أن تدخل عامل الرقميات

تبذل جهودا مكثفة خللق اجملتمع الذي يعتمد على املعرفة واملعلومات ويساعد على حتقيق ذلك 

 املتطلبات التالية:

 بناء رؤية الكرتونية وصياغة إسرتاتيجية التغيري: -

إن توفر رؤية عن املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت يف الدولة، يضع احلكومة االلكرتونية يف 

اخل اإلطار الوطين، وهذه الرؤية جيب أن تشمل احلاجات احلالية واملتغرية للدولة، مبا موقعها د

 خيص تنمية املوارد البشرية وطرق وأساليب احلاكمية األمثل، وجيب أن تتضمن الرؤية ما يلي:

اعتماد احلكومة على إسرتاتيجية واضحة للتغلب على العوائق اليت تعرتض عملية التغيري،  -

من اإلسرتاتيجية يعتمد على تقييم دقيق وشامل للوضع الراهن، ودراسة احلقائق على وجزء هام 

 أرض الواقع واملشروعات املستقبلية.
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الرؤية االلكرتونية اليت تتبناها الدولة جيب أن تكون عنصرا من عناصر إطار واسع  -

 اتها املستقبلية.لتكنولوجيا املعلومات يف االقتصاد واجملتمع تتبناه الدولة لوضع اسرتاتيجي
 دعم السلطة السياسية ووضع اخلطة الكاملة لالتصاالت: -

 لرتمجة الرؤية االلكرتونية إىل الواقع على الدولة أن تقوم مبا يلي:

  منح الفريق املسؤول عن تنفيذ مبادرة احلكومة االلكرتونية الدعم السياسي والتمويل الالزم

 للتنفيذ.
  إجياد عملية مشاركة من قبل معظم املستفيدين مثل شركات األنرتنت، وشركات التكنولوجيا

املتقدمة واملستخدمني من قطاع األعمال واملسؤولني احلكوميني املعنيني، واجلامعات ونقابات 

 العمال واملصارف واجلمعيات للمساهمة يف مبادرة احلكومة االلكرتونية.
 عمالء:حتديد املزيج املناسب لل -

على احلكومة أن تبدأ مبشاريع صغرية غري معقدة قبل تعميم املبادرة على كافة قطاعات الدولة 

 ومن ثم جيب مراعاة:

  حاجات ورغبات العمالء ودراستها وحتليلها، وبيان اخلدمات اليت ميكن تقدميها وحماولة

 حتقيق الرتابط فيما بينها.
 ات احلكومة االلكرتونية، باإلضافة إىل الرتكيز االهتمام بالعاملني القائمني بتقديم خدم

 على القدرات الفنية املدعمة لذلك.
  دراسة اإلجراءات التفصيلية ألداء اخلدمات واألجهزة اليت تقدمها مع مقارنتها بالتجارب

 الناجحة.
وهلذا يستحسن من احلكومات أن تتبنى بنية حتتية للتكنولوجيا، تكون مرنة وقادرة على 

كميات خمتلفة من العمليات ودرجة توافق بني األنظمة املختلفة، تكون عالية إلعطاء استيعاب 

املستخدم قدرة ويسر يف االستخدام وكذلك القدرة على البحث بسهولة وبطريقة مباشرة، 

وتنويع مصادر قواعد البيانات وقدرة املستخدم على الوصول إليها بطرق خمتلفة مثل استخدام 

 ستالم وبعث الرسائل الكرتونيا.احلاسب اآللي أو ا
ميكن حصر أهم أثار تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف  أثار تطبيق احلكومة اإللكرتونية: -ب

النقاط التالية:

16

 

 :متثل هذه األثار مبجمل االنعكاسات املتوقع حدوثها نتيجة  أثار سياسية واجتماعية

فهل تضمن احلكومة اإللكرتونية فرصا متكافئة لكافة  الستخدام أساليب احلكومة اإللكرتونية،

املعنيني خبدماتها من حيث إتاحة املعلومات أو تقديم اخلدمات الفعلية، وهل تضمن مبدأ املشاركة 

يف احلياة السياسية من قبل كافة املواطنني؟ وتثار أسئلة كثرية حول أمن املعلومات الشخصية 

 واملؤسسية على السواء.
 املستخدمني لشبكات املعلومات واخلدمات قد يساعد يف  إن توسيع قاعدة ادية ومالية:أثار اقتص

خفض تكلفتها الثابتة على املدى البعيد، وحتتاج لدعم من ال ميلكون املهارات، التعليم، الثقافة 

واملال الالزم لشراء اخلدمات اإللكرتونية، وبذلك تكون التكلفة عالية على املدى القصري 
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فة لشراء التكنولوجيا وأمن املعلومات واستكمال البنية التحتية وبالتالي فإن املسؤولية باإلضا

 االجتماعية للدولة تتطلب املساعدة يف سد هذه الثغرة.
 :وتشمل هذه األثار تغريات جذرية يف مفاهيم اإلدارة ونظرياتها أي  أثار إدارية وتنظيمية

 اجلوانب اهليكلية، التنظيمية، البشرية، اإلجرائية البعد األكادميي كما تشمل تغريات كبرية يف

والتشريعية أي البعد العملي لإلدارة، وهذا يتضمن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع احلكومي )إلغاء 

ودمج وإنشاء( مبا يكفل تفعيال للتوجه حنو حكومة إلكرتونية تتميز بالكفاءة والفعالية وسرعة 

 االستجابة واملشاركة واملسؤولية.
 :يؤدي التحول إىل احلكومات اإللكرتونية إىل زيادة الطلب الكلي على املنتجات  أثار تكنولوجية

التكنولوجية ببعديها املادي واملعريف املتكاملني، كما يشكل ذلك حتديا إضافيا ملنتجي 

التكنولوجيا إلحداث مزيد من التطور وتوسيع االستثمارات يف قطاع التكنولوجيا لتلبية 

اجات الكمية والنوعية املتزايدة يف هذا اجملال، ويشمل ذلك التوسع يف الربامج األكادميية االحتي

بكافة أنواعها حبيث تتالءم نوعية خمرجاتها التعليمية مع متطلبات التحول اإللكرتوني 

وحاجات سوق العمل، وهذا يعين مزيدا من االستثمارات يف قطاع التعليم مبراحله املختلفة 

 تعليم العالي.وخصوصا ال
 :حيث تتأثر البيئة الطبيعية ببعض املخاطر مثل التلوث، استنزاف مصادر الطاقة  أثار بيئية

واملواد اخلام، وكذلك يؤثر التحول التكنولوجي على كثري من اجلوانب اإلنسانية مثل العادات 

ومن املخاطر احملتملة  والتقاليد االجتماعية، طبيعة احلاجات االنسانية والسلوك االنساني،

انتهاك مبدأ اخلصوصية الفردية وتعرض أمن املعلومات على كافة املستويات للخطر مثل السطو 

  على املعلومات واألرصدة يف البنوك واإلضرار بالغري من خالل فريوسات احلاسب. 

انب هناك جمموعة من العقبات اليت تعيق التحول إىل احلكومة اإللكرتونية متس عدة جوو

منها

17

: 

: التقدم التكنولوجي السريع ميثل عقبة أمام اجلهات القانونية، حيث أنه من اجلانب القانوني -

 الصعب مواكبة تغريات القوانني. 

: ال ميكن تعميم هذه العملية ألنها تعترب عقبة أمام بعض املواطنني الذين السداد اإللكرتوني -

 ليس لديهم الدراية أو الغائبني عن الصورة.
: التحول إىل احلكومة اإللكرتونية حيتاج إىل ميكنة نظم املعلومات، و لكن انعدام نظم املعلومات -

 .معايري و مواصفات هذه العملية يعترب عائقا أساسيا لعملية االتصال

: عدم توفر املبالغ املالية الضخمة اليت حتتاجها عملية التحول إىل احلكومة العامل املالي -

 فرتة األوىل يعيق هذا التحول.اإللكرتونية يف ال

: إلجناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية ال بد أن تكون ثقة املواطنني و املؤسسات عامل الثقة -

 قوية و مرسخة يف أذهانهم، و لذلك

 فعدم توفرها سوف يشكل عائقا كبريا  هلذا التحول.
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لتطبيق احلكومة اإللكرتونية يتوجب االعتناء باملواطن و تعليمه بشكل  :العامل االجتماعي -

 عام وتأهيله للتعامل مع التقنيات احلديثة بشكل خاص، لكن ال ميكن تعميم ذلك يف الدولة .
: هناك عدة عوائق تواجه األفراد للوصول إىل اخلدمة نظرا لعدة أسباب الوصول إىل اخلدمة -

 ألنرتنت خاصة يف األماكن البعيدة .أهمها االنتشار احملدود ل
هناك العديد من القيادات اإلدارية جيهلون موضوع غموض مفهوم احلكومة اإللكرتونية:  -

 احلكومة اإللكرتونية، حتى أنه يوجد من مل يسمع بهذا املصطلح أصال.
اإلدارية، و التحول إىل احلكومة اإللكرتونية يستلزم التغيري يف القيادات مقاومة التغيري:  -

كذلك التغيري يف املراكز اإلدارية، كل هذا سيؤدي إىل ظهور مقاومة التغيري باعتبار اإلنسان 

 خياف ويرفض التغيري.
هناك جمموعة من الطرق و األساليب اليت تعمل على اخرتاق أنظمة األمن املعلوماتي:  -

 املعلومات، هذا الذي يهدد األمن املعلوماتي.

 ن تطبيق الحكومة االلكترونية:تجارب عالمية ع -3

هناك العديد من التجارب الناجحة يف جمال احلكومة اإللكرتونية على املستوى العاملي ويف الدول 

العربية وسنعرض بعض جتارب الدول من أجل االستفادة منها وتتمثل يف:

18

 

 :تجربة الواليات المتحدة  األمريكية -أ

اسرتاتيجية جلعل احلكومة أذكى وأقل تكلفة وفاعلة  1992وضعت االدارة اأمريكية خالل سنة 

وأصبحت هذه اخلطوة العنصر اهلام يف السياسة االحتادية يف القرن العشرين، واعتمدت األسس 

القانونية ووضعت البنية التحتية الالزمة إلقامة حكومة الكرتونية ناجحة، وقد مت تطبيق 

يف مجيع الوكاالت والوزارات  2002 اخلاصة باحلكومة اإللكرتونية بشكل فعلي منذ عام القوانني

أو اهليئات العامة، وذلك بالتزامن مع وضع سياسة استخدام تكنولوجيا املعلومات حتت سلطة مدير 

ادارة نظم املعلومات، وتعد الواليات املتحدة االمريكية من أوائل الدول اليت تبنت احلكومة 

لكرتونية وخلق املواطن اإللكرتوني وارزت تقدما كبريا يف هذا اجملال، ومن خالل خمتلف اإل

مستويات احلكومة يف الواليات املتحدة األمريكية وهي: احلكومة الفدرالية، وحكومات الواليات، 

واحلكومات احمللية، ولضمان تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف خمتلف مستويات احلكومة لديها، 

ت احلكومة األمريكية قانونني ملزمني يفرضان استخدام احلكومة اإللكرتونية هما: قانون سن

كوهني( املتعلق بوضع اخلدمات للمواطنني والقطاع  -التخلص من األعمال الورقية وقانون )كلينجر

اخلاص على شبكة األنرتنات مع الرتكيز بشكل كبري على استخالص النتائج املرتتبة على 

 تها يف جمال تقنية املعلومات. استثمارا
 وتتضمن اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية بالواليات املتحدة األمريكية عدة أمور من بينها:

 .تبسيط توزيع اخلدمات إىل املواطنني 
 .إزالة البريوقراطية 
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 .تبسيط عمل الوكاالت الفيدرالية 
 حلكومة.ختفيض تكاليف العمل االداري وحتقيق سرعة فائقة يف أنشطة ا 

لقد اهتمت احلكومة اإللكرتونية بتعميم استخدام تقنية املعلومات من قبل مواطنيها، وكذلك 

القطاع اخلاص حيث تأتي الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة الدول إذ يبلغ عدد املستخدمني 

اطنني % من املواطنني يف أمريكا أصبحوا مو60% تقريبا يف حني أن 70للحاسب الشخصي حوالي 

إلكرتونني وتسعى أمريكا إىل تطبيق سياسات عامة وشاملة تدفع بهذه املعدالت إىل االرتفاع، 

%  من التكلفة بالتحول إىل اخلدمة 70ومما يشجعها على ذلك فهي توفر ما يقارب من  

اإللكرتونية مقارنة بتكلفة تقديم نفس اخلدمة عن طريق املعامالت املباشر أو التقليدية ومن 

 ثلة ذلك نذكر:أم

 2يف والية أريزونا جتديد الرخص عن طريق التعامل اإللكرتوني حيث تقدر تكلفته حبوالي  -

 دوالر أمريكي بالطريقة التقليدية. 7دوالر أمريكي لكل عملية مقابل 
% من تكلفة املواد 20 - 10يف والية واشنطذن نظم الشراء اإللكرتوني يوفر يف املتوسط  -

 واملشرتيات.

 تجربة سنغافورة: -ب

العديد من  2000تقدم البوابة اإللكرتونية للحكومة اإللكرتونية يف سنغافورة اليت رأت النور سنة 

اخلدمات واملعلومات ملواطنيها، حيث حققت جناحات كبرية يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

أمنية املعلومات حيث  خاصة أنها دولة صغرية هلا كثافة سكانية مرتفعة، هذا إضافة إىل انعدام

كانت تستهدف الفئات الفقرية بربنامج حمو األمية اجملاني، فعلى سبيل املثال جنحت احلكومة 

السنغافورية يف ربط مجيع املدارس يف شبكة واحدة وذلك بالتزامن مع تدريب طاقم التدريس 

طفرة الرقمية على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات وغريت مناهج التعليم مبا يتالءم مع ال

اجلديدة حبيث مت إضافة دراسة تكنولوجيا املعلومات يف املقررات التعليمية وأصبح الزمن 

% من إمجالي زمن املناهج وتعد هذه التجربة رائدة وميكن االستفادة من هذه 30املخصصلها 

 التجربة من خالل النقاط التالية:

 توفري البنية األساسية لنجاح احلكومة اإللكرتونية. 
 .إدراج تكنولوجيا املعلومات يف مجيع مناهج التعليم يف الدولة 
 .توجيه االستثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
  إقامة مراكز تدريبية ملساعدة األسر ذات الدخل املنخفض وتوفري التعليم األساسي هلا يف

 جماالت تكنولوجيا املعلومات.
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 تجربة االمارات العربية المتحدة: -ت

تعد دولة اإلمارات من أوائل الدول العربية اليت قامت بتطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية ابتداء 

وذلك بشكل متكامل، ويعترب مشروع احلكومة اإللكرتونية مشروعا رائدا ومتقدما  2001من عام 

خاصة يف إمارة دبي اليت تسعى إىل تطبيق شامل لإلدارة اإللكرتونية احلكومية، وقد بدأت 

احلكومة اإلعالن ببناء شبكة املعلومات احلكومية اليت تربط مجيع الدوائر احلكومية يف دبي 

وكذلك توحيد أنظمة العمل املشرتكة جلميع تلك الدوائر، ثم تقديم كافة اخلدمات اليت ميكن 

تنفيذها عرب األنرتنات، وقد حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة تقدما كبريا يف جمال 

مة اإللكرتونية على مستوى العامل وذلك طبقا لتقرير األمم املتحدة للحكومات اإللكرتونية احلكو

، وقد عكس التقدم يف تلك املؤشرات مدى التقدم الذي وصلت إليه 2012الصادر يف شهر فرباير 

احلكومة اإللكرتونية يف اإلمارات إذ قفزت خالل فرتة قصرية حسب تصنيف األمم املتحدة يف 

عامليا حسب تقرير األمم املتحدة  وهي األوىل عربيا،  28إىل املرتبة  49من املرتبة  2012ير عام التقر

% من عدد السكان، وهي نسبة كبرية  21ويف اإلمارات وصل عدد مستخدمي األنرتنات حوالي 

 باملقارنة مع الدول العربية األخرى، وتوفر مدينة دبي لألنرتنات قاعدة اسرتاتيجية للشركات

اليت تستهدف أسواق منطقة كبرية متتد من الشرق األوسط إىل اهلند وأفريقيا ومنطقة اخلليج، 

 ومما شجع اإلمارات على تعميم خدمات احلكومة اإللكرتونية األمثلة التالية:

  استخدام هيئة املوانئ واجلمارك بدبي لألنرتنات إذ مسحت آلالف من شركات الشحن والنقل

% جهدا أو  50ة ووفرت خدمات ختليص على مدار الساعة، مبا ال يقل عن خبفض الوقت والتكلف

 ماال.
  اخلدمات العامة اإللكرتونية املقدمة من اهليئات احلكومية بدبي لألعمال واألفراد يتوقع هلا

 %.10أن توفر يف التكلفة االدارية مبا يوازي على األقل 
 ية يف دبي فيما يلي:وميكن تلخيص عوامل جناح جتربة احلكومة اإللكرتون

 االستعانة بشركات القطاع اخلاص العاملية. -
 الرتكيز على احتياجات ومتطلبات العمالء. -
 تغيري العقليات وتدريب العمالء واملوظفني. -
 بنية حتتية مالئمة يعتمد علها يف إجناز املشروع. -

 التجربة القطرية: -ث

وبعد ذلك مت وضع خطة اسرتاتيجية  2003أطلقت احلكومة اإللكرتونية ألول مرة يف قطر عام 

وأطلقت  2008لربنامج احلكومة اإللكرتونية املتكاملة، وقد مت افتتاح البوابة احلكومية يف 

، لتوفر إمكانية الوصول على مدار الساعة إىل مجيع اخلدمات واملعلومات 2010نسختها اجلديدة يف 

احلكومية اليت حيتاجها كل من يعيش أو يعمل يف دولة قطر، والتحدي األكرب الذي واجه تنفيذ 

برنامج احلكومة اإللكرتونية هو توفري القدرات واملهارات املتخصصة يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات، على الرغم من أن دولة قطر حاولت التغلب على نقص القدرات واملهارات احمللية 
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ة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وهو ما قلل من املشروعات الطموحة اليت ترغب الدولة املتخصص

يف تنفيذها عن طريق االستعانة باخلرباء واالستشاريني الدوليني يف هذا اجملال، إال أن إمكانية 

 تطوير القدرات احمللية تعترب أمرا أساسيا لتحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية التنموية

لدولة قطر وضمانا الستمرارية برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدولة، ولعالج هذه 

 املشكلة قام اجمللس األعلى لالتصاالت بتأسيس شركة معلوماتية.

( مشروعا حكوميا لتكنولوجيا املعلومات i-Govويعد برنامج احلكومة اإللكرتونية املتكاملة )

 يهدف إىل:

  احلكومية للمستخدمني من خالل توفري اخلدمات احلكومية األكثر كفاءة تطوير اخلدمات

 وفاعلية واألسهل وصوال للجميع.
  زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات احلكومية من خالل تبسيط اإلجراءات احلمية والتنسيق

 بني تلك اهليئات.

 التجربة العراقية: -ج

احلكومة العراقية نهج متكامل للحكومة اإللكرتونية لتنمية العراق على املستوى الوطين  إعتمدت

واحمللى بالتماشي مع اسرتاتيجية التنمية الوطنية العراقية، واألهداف اإلمنائية العراقية، 

واخلطة الوطنية للتنمية، حيث عقدت احلكومة العراقية بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة 

 17 -13( اجتماعا رفيع املستوى حول احلوكمة اإللكرتونية يف عمان خالل الفرتة UNDPائي )االمن

، وكان الغرض من االجتماع هو وضع مؤشرات أداء لرصد وتقييم احلكومة 2011نوفمرب 

اإللكرتونية وتقييم اجلاهزية اإللكرتونية داخل خمتلف املؤسسات العراقية، ولقد مت وضع 

اإللكرتونية وهي مبادرة هامة جدا من احلكومة العراقية اليت تسعى لتنفيذ خطة عمل احلكومة 

 احلكومة اإللكرتونية يف البلد.

 وقد قامت احلكومة العراقية بعدة مبادرا خبصوص تطبيقات احلكومة اإللكرتونية مثل:

  إطالق البوابة اإللكرتونية للعراقe-Iraq portal  2011يف يوليو. 
 لبيين احلكومي والتصميم املعماري للمؤسسات الوطنية.وضع إطار التخاطب ا 
  ،وضع أربع اسرتاتيجيات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخطة التحول للصحة اإللكرتونية

والتعليم اإللكرتوني، واخلدمات البلدية اإللكرتونية، والسجالت الشخصية اإللكرتونية 

 .2011معنية يف سبتمرب للمواطنني، وصياغتها واعتمادها من كل وزارة 
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 ثانيا: الفساد اإلداري

 مفهوم الفساد اإلداري: -1

 تعريف الفساد اإلداري: -أ

 هناك جمموعة من التعريفات للفساد اإلداري نذكر منها:

 تعريف منظمة الشفافية الدولية الفساد اإلداري بأنه "استغالل السلطة من أجل املنفعة اخلاصة"

".أما البنك الدولي فيعرفه بأنه "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص

19

 

وهو كذلك "مجيع احملاوالت اليت يقوم بها املدراء والعاملون يضعون من خالهلا مصلحتهم 

اخلاصة غري املشروعة فوق املصلحة العامة، متجاوزين القيم اليت تعهدوا باحرتامها وخدمتها 

قها ويف هذا اإلطار فإن هذه املمارسات الفاسدة واملخلة باملصلحة العامة أو والعمل على تطبي

."مصلحة املؤسسة ميكن أن تبقي عرضة لالختالف بسبب عدم االتفاق عليها

20

  

وهلذا فالفساد اإلداري حيدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل 

كما يتم عندما يعرض وكالء أو وسطاء الشركات بتقديم رشوة  عقد أو إجراء طرح ملنافسة عامة،

أرباح خارج إطار لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على املنافسني وحتقيق 

القوانني."

21

 

 خصائص الفساد اإلداري: -ب

يتميز الفساد اإلداري باخلصائص التالية:

22

 

 .اشرتاك أكثر من طرف يف ممارسة الفساد اإلداري 
 .السرية التامة يف ممارسة الفساد اإلداري 
 .جيسد الفساد اإلداري املصاحل املشرتطة واملنافع التبادلية ملرتكبيه 
  اإلداري عن اتفاق بني إرادتي صانع القرار ومرتكيب الفساد الذين يضغطون على يعترب الفساد

 الطرف األول إلصدار قرارات حمددة ختدم مصاحلهم الشخصية.

 الفساد اإلداري: أنواع -2

ينقسم الفساد اإلداري إىل األنواع التالية:

23

 

 وتشمل املخالفات تتعلق بالنواحي املالية مثل: االحنرفات املالية: -أ

 .خمالفة القواعد واألحكام املالية املنصوص عليها بالقوانني واللوائح املعمول بها 
 .خمالفة املناقصات واملزايدات واملخازن واملشرتيات 
 .اإلهمال أو التقصري الذي يرتتب عليه ضياع أو احتمال ضياع حق مالي للدولة 
 .كل تصرف عمدي يرتتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة أو ضياع حقوقها 
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تشمل املخالفات اليت تتصل مباشرة بالعمل الذي يقوم به املوظف  االحنرافات التنظيمية: -ب

 مثل:

 دائه بدقة وأمانة.االمتناع عن أداء العمل أو عدم أ 
 .عدم االلتزام مبواعيد العمل 
 .عدم إطالة أوامر الرؤساء 
 .إفشاء أسرار العمل، وعدم التعاون مع الزمالء 

 وهي املخالفات اليت تتعلق بسلوك وتصرف الشخص ومن أمثلتها: احنرافات سلوكية: -ت

 .عدم احملافظة على كرامة الوظيفة 
 الغري براتب بغري إذن للسلطة املختصة. أداء أعمال 
 .االشتغال بعمل جتاري، وشراء ما تعرضه السلطة للبيع 
 .اجلمع بني الوظيفة وعمل آخر من شأنه اإلضرار بالوجبات الوظيفية 

تتمثل يف املخالفات اليت تنطوى على جرائم جنائية مثل الرشوة  احنرافات جنائية: -ث

 العتداء على النفس وجرائم السلوك الشخصي األخرى.االختالس، التزوير، السرقة، ا

 24للفساد االداري العديد من األسباب أهمها: أسباب الفساد اإلداري: -3

 ميكن إمجاهلا يف:العوامل الشخصية:  -أ

 ،ولكونه موظفا جديدا وحديث التعيني  العمر: إن حاجات املوظف الشاب كثرية وموارده قليلة

 قد تكون سببا وراء ممارسات إدارية فاسدة.
  :قد تكون املدة الطويلة للخدمة إىل املعرفة التامة بأساليب إخفاء املمارسات مدة اخلدمة

 اإلدارية الفاسدة ويساعد هذا األمر يف ارتكابها.
 تحصيل العلمي بالفساد اإلداري رمبا ختتلف املستوى الدراسي: إن العالقة بني املستوى الدراسي وال

 باختالف اجملتمعات.
 .اجلنس: عادة الرجال مييلون أكثر ملمارسة حاالت الفساد اإلداري من النساء 
  املهنة والتخصص: من املتوقع أن تكون حاالت الفساد اإلداري أكثر وضوحا لدي اإلداريني يف

 الوظائف احلكومية أو منظمات األعمال.

 ميكن حتديد أهم العوامل املؤسسية والتنظيمية فيما يلي: العوامل املؤسسية والتنظيمية: -ب

  حجم املؤسسة: غالبا ما يكون كرب حجم املؤسسة خاصة يف اإلدارات احلكومية مرتبطا بوجود

إىل ممارسات غري قانونية وسلوكيات الفساد اإلداري ال ميكن بريوقراطية عالية وهذه تؤدى 

 ليها بسهولة.السيطرة ع
  ضعف النظام الرقابي: حيث جيعل من املمارسات الفاسدة روتينا ساريا مير دون مساءلة أو

 حساب.
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  العالقة مع املسؤولني يف اإلدارات العليا: وهذه قد تكون سببا ملمارسات إدارية فاسدة تنتج عن

بة أو ارتباط مصاحل أو استغالل النفوذ هلؤالء املسؤولني واالحتماء بهم سواء كانت العالقة قرا

 صداقة. 
  عدم وضوح العمل وأهداف املؤسسات وشفافية عملها له أثر كبري يف طبيعة العمل املؤسسي: إن

، أما املؤسسات اليت تقتضي طبيعة عملها الكثري من السرية والسرعة، تقليل حاالت الفساد اإلداري

ية فإن حاالت الفساد اإلداري تكثر فيها ولديها موارد كثرية بعيدة عن الرقابة الشعبية واإلعالم

  وميكن إخفاءها بسهولة كما يتوقع مرتكبوها.
 :إن عدم وضوح الصالحيات والسلطات وعدم تناسب  اهلياكل التنظيمية وهياكل السلطة

اهليكل التنظيمي مع طبيعة العمل وعدم وجود وصف وظيفي واضح يزيد من احتمال ممارسة 

 سات من هذا النوع أكثر من غريه.الفساد اإلداري يف املؤس
 :إن وجود أعداد كبرية من العاملون ال ميارسون أعماال فعلية قد يكون سببا وراء  البطالة املقنعة

 تفنن هؤالء املوظفني يف طلبات وتعقد سري املعامالت لغرض االبتزاز والرشوة والوساطة وغريها.
 :اإلدارات العليا من أن منصبه هو فرصة أن شعور املوظف خاصة يف  عدم االستقرار الوظيفي

جيب أن يستغلها لفرتة حمددة جتعل منه أكثر ميال ملمارسة حاالت فساد إداري لغرض اإلثراء وبناء 

 النفوذ وتوطيد العالقات مع اآلخرين على حساب مصلحة املؤسسة والنزاهة والعدالة.

 يف:ميكن التطرق ألهم العوامل البيئية  العوامل البيئية: -ت

 :يعترب هذا البعد من أكثر األبعاد دعما للفساد اإلداري يف الدول  عوامل البيئة السياسية

النامية، حبيث تتمثل أهم مالمح هذه البيئة السياسية الفاسدة يف عدم االستقرار السياسي، وعدم 

تمع وجود دستور دائم، عسكرة اجملتمع، سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم، ضعف منظمات اجمل

 املدني.
 :بأشكاله يشكل االقتصاد مدخال ملمارسة حاالت الفساد اإلداري  عوامل البيئة االقتصادية

املتنوعة، وصفة عامة ميكن اعتبار البطالة واخنفاض األجور وتدهور قيمة العملة وحمدودية 

لعوامل فرض االستثمار، وعدم فعالية نظم الرقابة االقتصادية واملالية يف املؤسسات من أهم ا

 االقتصادية املساعدة يف انتشار الفساد اإلداري.
 :فإذا ما كانت العوامل االجتماعية غري ناضجة ومشبوهة فإنها  عوامل البيئة االجتماعية

ومن الضروري ستشكل بكل تأكيد مدخال واسعا ملمارسات إدارية فاسدة على خمتلف املستويات، 

اإلشارة إىل أن العوامل االجتماعية قد ال يتم االنتباه هلا وألثرها مثل العوامل االقتصادية، ومن 

أهم العوامل االجتماعية احملتمل تسببها يف الفساد اإلداري نذكر مجود التفكري وعدم قبول 

 التغيري، زيادة عدد السكان وشح املوارد واستنزافها، التعصب الديين. 
 ميكن أن تساهم هذه البيئة إىل حد كبري يف إنتشار  وامل البيئة القانونية والتشريعية:ع

ل للسلطة الفساد اإلداري إذا كانت تتصف بعدم النزاهة وعدم االستقاللية واخلضوع الكام

 والسياسية أو التنفيذية.
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 :املتعددة دافعا ميكن أن تكون البيئة الثقافية بعناصرها وأبعادها  عوامل البيئة الثقافية

للفساد اإلداري خصوصا يف الدول النامية، فكلما اتسمت البيئة الثقافية باالنغالق واخلوف من 

 االنفتاح وامليل للجمود والتحجر فإن بذور الفساد اإلداري ستنمو فيها وتنتشر بسرعة.

 ثالثا: دور احلكومة اإللكرتونية يف احلد من الفساد االداري

طبيق احلكومة اإللكرتونية للحد من الفساد اإلداري فيما يلي:تتمثل أهم مزايا ت

25

 

 .سرعة أداء اخلدمات للزبائن مع احلفاظ على جودتها 
 .نقل الوثائق إلكرتونيا بشكل أكثر فعالية 
 سيط اإلجراءات وتقليل املعامالت وختفيض وقت األداء.تقليل التكلفة نتيجة تب 
  بأداء اخلدمة وخاصة ما يتعلق باملعامالت الورقية.تقليل احلاجة إىل العاملني القائمني 
 .التقييم املوضعي ألداء العاملني وتنمية نظام متطور ملعرفة املقصرين 
 .ختفيض األخطاء إىل أقل ما ميكن فالنظام اإللكرتوني أقل عرضة لألخطاء 
 .تقليص املخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته 
 ملستفيدين ملا هو مطلوب منهم من وثائق.الوضوح وسهولة الفهم من قبل ا 
 .ختفيض االستثمارات اخلاصة باملباني والعقارات وما إىل ذلك 
 .تقليل تأثري العالقات الشخصية على إجناز األعمال 

إدارة ولتحقيق املزايا السابقة الستخدام التقنيات احلديثة لإلدارة اإللكرتونية  حيتاج إىل 

ية من أجل إجياد االلتزام احلقيقي باستخدام تلك التقنيات قائم لدي اإلدارات احلكوم تصميمو

على قيادة إدارية لديها الرؤية الثاقبة، فغياب القيادة اإلدارية الفعالة وافتقاد التنظيم القانوني 

والتشريعي وعدم نضوج الوعي اجلماهريي باإلضافة لعدم حتقيق البنية األساسية املناسبة 

  إللكرتونية صعب.جيعل تطبيق احلكومة ا

 الخاتمة:

يعترب موضوع احلكومة اإللكرتونية موضوعا حديثا وهو حمل نقاش ويقوم على جمموعة من 

األهداف اليت حتاول بها الوصول لتفادي مساوئ احلكومة التقليدية، وللوصول إليها يتطلب على 

وحماولة احلصول على الدولة وضع جمموعة من املتطلبات اليت من شأنها توفري اجلو املناسب 

ويساعد تطبيقها للتصدي للفساد اإلداري الذي يعترب من  رضا املواطنني من خدمات الدولة،

 قد مت التوصل جلملة من النتائج أهمها: الظواهر اخلطذيرة اليت تعاني منها احلكومات،

 .احلكومة اإللكرتونية تسعى لتبسيط األعمال احلكومية وجعلها أكثر كفاءة 
 اإللكرتونية تهدف إىل تقليل تكاليف اإلجراءات احلكومية. احلكومة 
  تطبيق احلكومة اإللكرتونية يتطلب إعادة هيكلة اإلدارات مبا يالئم متطلبات احلكومة

 اإللكرتونية.
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  ضرورة تأهيل املوظفني وتدربيهم على تكنولوجيا املعلومات من أجل تطبيق احلكومة

 اإللكرتونية.
  تعيق معدالت النمو االقتصادي ويضعف من الثقة.خطرية الفساد اإلداري ظاهرة 
 .احلكومة اإللكرتونية ضرورية لتحقيق الشفافية ومكافحة اجلرائم  
 .ضرورة سن قوانني ووضع تشريعات من قبل احلكومات لتطبيق احلكومة اإللكرتونية 

 التوصيات:

 وقد خرجت هذه الورقة البحثية مبجموعة من التوصيات وهي:

 لتأهيل وتدريب املوظفني على استخدام تكنولوجيا املعلومات. وضع خطط 
  وضع برامج من أجل محاية بيانات ومعلومات املواطنني يف مجيع املعامالت وذلك بسن

 القوانني والتشريعات.
  ضرورة وضع برامج تثقيقية للمواطنني مبفهوم احلكومة اإللكرتونية وأهميتها من أجل

 تبسيط وتسهيل االجراءات.
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