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اجلزائر

ملخــص:
فً وقت قرٌب ،أطلقت ثالث دول عربٌة –
األردن ،مصر واإلمارات -مشارٌع بناء الحكومة
اإللكترونٌة ،وباشرت حكومتً قطر والسعودٌة تنفٌذ
مشارٌع شبٌهة .وهً فكرة أثارها ونادى بها نائب
الرئٌس األمرٌكً السابق ''آل جور'' ،ضمن تصور
لدٌه؛ لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة،
وللحصول على الخدمات الحكومٌة بأنواعها بشكل آلً ومؤتمت  Automationإضافة إلى انجاز الحكومة
ذاتها مختلف أنشطتها ،باالعتماد على شبكات االتصال والمعلومات ،لخفض التكالٌف ،وتحسٌن األداء،
وسرعة االنجاز ،وفعالٌة التنفٌذ...
الكلمـات المفتاحٌـة :الحكومة اإللكترونٌة؛ نماذج التطبٌق؛ المعلوماتٌة؛ السلوك القٌادي اإلداري؛ الخدمات العامة...

Abstract:
Recently, three Arab countries -Jordan; Egypt and the U.A.E- have launched Projects for
building E-government, and the Governments of Qatar and Saudi Arabia began the
implementation of similar projects. This idea was raised by the former U.S. Vice President
''Gore'', within the perception to link the citizens of various government bodies, and to make all
kinds of government services automatic, in addition to the completion of various activities of the
government itself, depending on the communication and information networks, to reduce costs,
improve performance, fast delivery, and effectiveness of implementation...
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مقدمــة
فً ظل التطورات التكنولوجٌة المتالحقة فً عالمنا الٌوم ،أصبح من المهم بل من الضروري للدولة
الحدٌثة أن تستثمر تلك التقنٌات الخاصة باالتصاالت والمعلومات ،فً تطوٌر هٌئاتها ،وفً تطوٌر وسائل
وأشكال تقدٌمها للخدمات العامة.
ٌأتً ذلك فً أعقاب سلسلة من التطورات التً لحقت بدور الدولة ووظٌفتها ،منذ عهد الدولة الحارسة
قدٌما ،إلى عهد الدولة المتدخلة باألمس ،ثم األكثر تدخال الٌوم؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ،تلك التطورات التً لحقت باألسالٌب التً ٌأخذ بها التنظٌم اإلداري فً الدولة،
سواء فً أسلوب المركزٌة اإلدارٌة ،أو أسلوب الالمركزٌة بما ٌشمله هذا األخٌر من المركزٌة مرفقٌة؛
والمركزٌة إقلٌمٌة.
من هنا تأتً إشكالٌة بحثنا هذا ،والمتمثلة فً دراسة تطورات استثمار الدولة وأسالٌب تنظٌمها
اإلداري لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت (المعلوماتٌة) ،1فٌما ٌطلق علٌه الحكومة اإللكترونٌة

).(Electronic Government
وٌستهدف البحث بٌان المفهوم الصحٌح للحكومة اإللكترونٌة ،مرورا بمراحل ومتطلبات تطبٌقها،
وأهداف ومبررات التحول إلٌها ،وانتقاال إلى دراسة نماذج الحكومة اإللكترونٌة وتحدٌات تطبٌقها فً عالمنا
العربً ،وصوال إلى نتائج ومقترحات البحث ،ومن أجل ذلك ارتأٌنا التقسٌم اآلتً:

مقدمة.
المبحث األول :مفهوم الحكومة اإللكترونٌة ومتطلبات تطبٌقها.
المطلب األول :مفهوم الحكومة اإللكترونٌة.
المطلب الثانً :مراحل ومتطلبات التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة.
المطلب الثالث :أهداف ومبررات التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة.
المبحث الثانً :نماذج تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً وتحدٌاتها.
المطلب الثانً :نماذج تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً.
المطلب الثالث :التحدٌات التً تواجه تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً.
الخاتمة.
النتائج.
التوصٌات.
الهوامش والمراجع.
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المبحث األول :مفهوم الحكومة اإللكترونٌة ومتطلبات تطبٌقها.
بقدر ما ٌثٌر مصطلح الحكومة اإللكترونٌة كبٌر االهتمام ،وٌلقى الكثٌر من الشٌوع حالٌا ،فً
الكتابات العلمٌة2؛ وفً اإلعالم؛ ولدى عامة الناس ...بقدر ما ٌثٌر المصطلح الكثٌر من التساؤالت حول
مدى صحة استخدامه ،كمصطلح علمً منضبط ومتفق مع األسس الدستورٌة والتشرٌعٌة.
فما المقصود بالحكومة اإللكترونٌة حسب ما هو شائع اآلن؟ ،وما المقصود بمصطلح ''الحكومة'' من
الناحٌة القانونٌة (الدستورٌة)؟ .وما هً مراحل ومتطلبات التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة؟ .وما هً
أهداف ومبررات التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة؟ .نجٌب عن هذه األسئلة فً المطالب اآلتٌة:
المطلب األول :مفهوم الحكومة اإللكترونٌة.
الحكومة اإللكترونٌة؛ هً عبارة عن أتمتة ) (Automationالتعامل ما بٌن الوحدات الحكومٌة،
وبٌن وحدات الحكومة وقطاع األعمال والمواطنٌن ،بحٌث تستخدم البرمجٌات الحدٌثة المستخدمة فً
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت (المعلوماتٌة) ،لتحقٌق ذلك.3
ٌقصد بالحكومة اإللكترونٌة حالٌا'' :تٌسٌر سبل أداء اإلدارات الحكومٌة للخدمات العامة ،بواسطة
التطورات العلمٌة المذهلة فً مجال الحوسبة واالتصاالت (المعلوماتٌة)''.4
استثمار
ّ
وبذلك تتغٌر أشكال وسبل تقدٌم اإلدارات الحكومٌة للخدمات العامة ،5من شكلها الروتٌنً التقلٌدي
(المادي) ،إلى أشكال جدٌدة ،تسٌر بواسطة الحاسب اآللً ،وعبر شبكات االتصال واإلنترنت (الشكل
االفتراضً) ،مما استلزم تطوٌر البنٌة اإلدارٌة والفنٌة لتلك اإلدارات ،وتغٌٌر أنظمتها التشرٌعٌة .فما
المقصود بالحكومة من الناحٌة الدستورٌة إذن؟.
إن المعروف –فً الفقه الدستوري– أن اصطالح ٌ Governmentعنً معان متعددة ومختلفة :فقد
ٌقصد بها الوزارة ،6أو السلطة التنفٌذٌة بفرعٌها 7رئٌس الدولة والوزراء ومساعدوهم ...8أو ٌقصد بها
مجموع الهٌئات الحاكمة أو المسٌرة للدولة ،9أي السلطات العامة فً الدولة؛ (التشرٌعٌة ،والتنفٌذٌة
والقضائٌة) .وقد ٌكون المقصود بها نظام الحكم فً الدولة ،أو طرٌقة ممارسة الحكم واستخدام السلطة،10
وقد ٌطلق على السلطة التنفٌذٌة (مجلس الوزراء) فقط ،كما فعل الدستور الجزائري ،11على األقل فً بعض
مواده والدستور المصري ...وغٌرهما .وقد ال ٌقصد بالحكومة مجلس الوزراء بأكمله ،بل رئٌس الوزراء
وبعض الوزارات فحسب.12
وبمقارنة المعنى الحالً والشائع للحكومة اإللكترونٌة ،بالمعنى أو المفهوم الدستوري لمصطلح
الحكومة ،فإننا قد نجد عدم تطابق بٌن مصطلح الحكومة فً المعنٌٌن ،إال إذا كان المقصود هو الوجه
اإلداري للحكومة ،والمتمثل فً إدارتها للمرافق العامة ،والتً تقدم خدماتها العامة للناس بانتظام واطراد.
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وٌقصد –حالٌا -مستعملوا مصطلح الحكومة اإللكترونٌة'' :نشاط السلطة اإلدارٌة ،أو اإلدارة العامة
بالمفهوم العضوي''.13
حقٌقة األمر إذن أن المقصود بمصطلح الحكومة اإللكترونٌة؛ هو تٌسٌر تقدٌم الجهات اإلدارٌة
لخدماتها اعتمادا على ما توفره لها المعلوماتٌة من وسائل وسبل ،فهو إذن لٌس إال شكال جدٌدا من األشكال
التً تقدم بها تلك الجهات خدماتها للجهور ،وإنما عبارة عن تقارب جدٌد بٌن الجمهور -طالب الخدمة-
واإلدارة -مقدمة تلك الخدمة -وهو ما استدعاه وحتمه تطور دور الدولة حدٌثا.
فٌمكننا على ضوء ما تقدم أن نضع مفهوم للحكومة اإللكترونٌة ،فنقول أنها'' :البٌئة التً تتحقق فٌها
خدمات المواطنٌن ،وتتحقق فٌها األنشطة الحكومٌة ،14لمختلف أجهزتها باستخدام المعلوماتٌة''.
التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة.
المطلب الثانً :مراحل ومتطلبات
ّ
إن العمل فً المجال اإلداري ٌجعل المسؤول -مهما اختلف مستوى مسؤولٌته ،فً الهٌكل التنظٌمً
لإلدارةٌ -مارس عملٌة اتخاذ القرار بشكل ٌومً ،وفً كل مرحلة من مراحل عمله.
أو

فٌتخذ قرارات فً مرحلة التخطٌط عند وضع الهدف ،أو رسم السٌاسات ،أو إعداد البرامج،

تحدٌد المهام واألنشطة ...كما ٌمارس هذه العملٌة فً مرحلة التنفٌذ ،عند توجٌه مرؤوسٌه ،وتنسٌق
جهودهم ،ودفعهم وتحفٌزهم على األداء المبدع ،لتنفٌذ المهام وتحقٌق األهداف .كذلك عندما ٌؤدي وظٌفة
الرقابة ،فٌحدد معاٌٌر قٌاس اإلنتاجٌة ،وآلٌة تقوٌم الخطة ،وأسلوب معالجة األخطاء .وهكذا تجري عملٌة
اتخاذ القرارات ،فً دورة مستمرة ما استمرت العملٌة اإلدارٌة نفسها.
لذا فإنه من غٌر المناسب أن ٌمارس بعض المسؤولٌن العشوائٌة والوحدانٌة ،15فً عملٌة اتخاذ
القرار ،16خاصة ونحن نعٌش فً هذا العصر الذي تسرح فٌه المعلومة بكل أشكالها ،فً الشبكة العالمٌة
للمعلومات (اإلنترنت) ،التً تشهد كل ٌوم إضافة قرابة سبعة مالٌٌن صفحة ،17فٌقفزون من مرحلة التفكٌر
إلى مرحلة التنفٌذ مباشرة ،متجاوزٌن أهم مرحلتٌن وهما :التخطٌط ،واتخاذ القرار .والشكل الموالً ٌوضح
تطور مفهوم عملٌة اتخاذ القرار (السلوك القٌادي اإلداري) بٌن التقلٌدي والحدٌث.18
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الشكل رقم ٌ :25وضح تطور مفهوم السلوك القٌادي اإلداري بٌن النظرٌة التقلٌدٌة والحدٌثة.

إذ أننا على علم بأن رفع هذا الشعار أسهل بكثٌر من تطبٌقه ،لذا نقول أنه'' :من أهم التحدٌات التً
تواجه سلطات اتخاذ القرار فً عصر المعلوماتٌة ،19هً دعم المسؤولٌن فً اتخاذ قراراتهم بالمعلومة
الصحٌحة ،وفً الوقت المناسب ،وبالكمٌة المناسبة'' .وأن التحول إلى العمل بمفهوم الحكومة اإللكترونٌة
ٌنقسم إلى أربعة مراحل هً على التوالً:
المرحلة األولى :وتتضمن أن تقوم الوزارات وكل الهٌئات الحكومٌة ،بوضع المعلومات المتعلقة بها كاملة
على شبكة اإلنترنت ،ذلك من أجل أن ٌطلع علٌها المواطنون وقطاع األعمال ،وتعرف هذه المرحلة
''باالتصال أحادي الجانب''.20
وجدٌر بالذكر أن معظم المؤسسات والهٌئات الحكومٌة فً الوطن العربً ،قد وضعت المعلومات
المتعلقة بها على مواقع خاصة على شبكة اإلنترنت.
المرحلة الثانٌة :تتطلب هذه المرحلة أن تكون تلك المواقع التً تحمل المعلومات ،وسٌلة اتصال ثنائٌة ،أي
أن الهٌئات والمؤسسات الحكومٌة تقوم بوضع المعلومات المتعلقة بها ،وتقوم فً نفس الوقت باستقبال
استفسارات المواطنٌن عن تلك المعلومات ،21حٌث ٌستطٌع المواطن أن ٌرسل ما ٌشاء إلى الهٌئات
الحكومٌة من معلومات تتعلق به ،كتغٌٌر العنوان ،التسجٌالت ...واستقبال اإلجابات عن استفساراته.
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المرحلة الثالثة :أما فً المرحلة الثالثة فإن األمور تأخذ منحى أكثر أهمٌة ،إذ تقوم الهٌئات والمؤسسات
الحكومٌة عن طرٌق مواقعها بتبادل المعلومات فٌما بٌنها ،وقطاع األعمال ،والمواطنٌن ،بحٌث ٌستطٌع
المواطن مثال دفع ما علٌه من واجبات مالٌة ،أو تلقً الخدمات الحكومٌة؛ التعلٌمٌة ،22والترفٌهٌة...23
المرحلة الرابعة :هذه المرحلة هً المرحلة األخٌرة فً التحول نحو الحكومة اإللكترونٌة ،إذ ٌتم فٌها تصمٌم
الموقع الرسمً ،أو ما ٌسمى بـ'' :المدخل  ،''Gateحٌث ٌكون هذا المدخل بمثابة الممر إلى الخدمات
الحكومٌة ،معتمدا على حاجة الشخص ،واختصاص أو وظٌفة الهٌئة التً تقدم تلك الخدمة.24
تجدر اإلشارة إلى أنه فً هذه المرحلة ٌستطٌع المواطن أو طالب الخدمة ،الدخول إلى مواقع الحكومة
اإللكترونٌة واستخدامها ،وكذلك االتصال بالهٌئات والمؤسسات الحكومٌة ،من خالل إدخال كلمة السر
الخاصة بكل مواطن.
التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة.
المطلب الثالث :أهداف ومبررات
ّ
تدددعم الحكومددة اإللكترونٌددة عملٌددات الحكومددة الكالسددٌكٌة مددن حٌددث تقدددٌم الخدددمات آلٌددا لجمهددور
المستفٌدٌن ومشاركتهم فً صنع القرار وصدوال إلدى تحقٌدق شدفافٌة أكثدر فدً عملٌدة الحكدم ،كمدا تهددف إلدى
تخفٌف األعباء المالٌة فدً اإلدارات العامدة فدً تكلفدة إجدراء الخددمات ،مدع المحافظدة علدى مسدتوٌات عالٌدة
لجودة الخدمات ،وبما أن الحكومة اإللكترونٌدة سدوف تسدتهدف مجموعدات مختلفدة مدن المسدتفٌدٌن كدان مدن
الممكن أن نقدم أهداف الحكومة اإللكترونٌة حسب المجاالت اآلتٌة:
أوال /المجال الحكومً -الشعبً :فدً مجدال عالقدة الحكومدة بمواطنٌهدا ،سدوف تقدع معظدم أهدداف الحكومدة
اإللكترونٌددة فددً خانددة رفاهٌددة المددواطن ومشدداركته فددً الحكددم ،ففددً الهدددف اإلسددتراتٌجً األول؛ تسددتطٌع
الحكومة توصٌل الخدمة إلى المواطن بدال من أن ٌبحث هو عن الوصول إلٌها ،وذلك باستخدام المعلوماتٌة،
إذ ستساعد مثال أنظمة الحكومة اإللكترونٌة فً مجدال التصدوٌت اإللكتروندً واالنتخابدات اإللكترونٌدة علدى
توسٌع دائرة المشاركة الشعبٌة فً العملٌة الدٌمقراطٌة.
ثانٌاا /المجاال الحكاومً – المؤسسااتً :تهددف الحكومدة اإللكترونٌدة فدً هدذا المجدال إلدى تنشدٌط الددورة
االقتصادٌة عبر تسهٌل معامالت المؤسسات التجارٌة سواء كانت مؤسسات محلٌة ،إقلٌمٌة أو عالمٌة.
ثالثااا /المجااال الحكااومً – الحكااومً :علددى المسددتوى الحكددومً الددداخلً ،سددوف ٌكددون فددً صددمٌم أهددداف
الحكومدة اإللكترونٌدة الهددف الرامدً إلدى سدد الفجدوة البٌانٌدة واإلجرائٌدة بدٌن مختلدف الدوزارات واإلدارات
العامة ،باإلضافة إلى رفع مستوٌات الكفاءة والفعالٌة واألداء فً اإلجراءات واألنظمة الحكومٌة الداخلٌة من
قبٌل مكننة جمٌع اإلدارات العامة على سبٌل المثال.
رابعا /المجال الحكومً – الخارجً :من أهدم أهدداف الحكومدة اإللكترونٌدة فدً هدذا المجدال هدو عملٌدة دمدج
الحكومددة بطرٌقددة انسددٌابٌة وذات جدددوى اقتصددادٌة مددع محٌطهددا الخددارجً ،ومددن الممكددن أن نعدددد بعددض
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األهداف التفصٌلٌة مثل :تشجٌع السٌاحة عبر تقدٌم خدمات ومعلومات سٌاحٌة عن البلد ،للمؤسسات السٌاحٌة
الخارجٌدة أو للمددواطنٌن األجانددب ،كمددا ٌعتبدر تشددجٌع االسددتثمار الخددارجً أحدد األهددداف التفصددٌلٌة فددً هددذا
المجال.
تقٌٌـم:
إن استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً المؤسسات والهٌئات الحكومٌة ٌساعد المدراء علدى
التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والتقارٌر الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة والسنوٌة ،بطرٌقدة أكثدر ٌسدر
من األعمال الٌدوٌة ،ممدا ٌحقدق ك فداءة أكثدر وٌزٌدد مدن إمكانٌدة السدٌطرة والدتحكم فدً مجمدل أعمدال وأفدراد
المؤسسة.
لددذلك تددأتً الحكومددة اإللكترونٌددة لتعمددل فددً كددل األوقددات وفددً كددل مكددان وألي شددخص ،فالحكومددة
اإللكترونٌة عبارة عن وضع ٌمكدن ألي شدخص االتصدال بهدا عدن طرٌدق شدبكة اإلنترندت؛ وفدً أي وقدت؛
ومن أي مكان ٌوجد فٌده ،لدٌس فقدط مدن أجدل الحصدول علدى المعلومدات ،وإنمدا الحصدول علدى الخدمدة فدً
أسرع وقدت ممكدن ،فدالفرق واضدح مدا بدٌن االصدطفاف بطدابور طوٌدل أمدام بلدٌدة مدن البلددٌات علدى سدبٌل
المثال ،أو الحصول على الخدمة من خالل موقع البلدٌة على شبكة اإلنترنت بواسطة الحاسوب الشخصً.25
تقع الحك ومات فً الدول العربٌة تحت ضغوط مستمرة من أجل تلبٌة طلبات المواطنٌن المتزاٌدة على
الخدمات الحكومٌة ،وذلك بسدبب ازدٌداد عددد السدكان وارتفداع مسدتوى المعٌشدة ،باإلضدافة إلدى الرغبدة فدً
تحسدددٌن ندددوع الخددددمات المقدمدددة ،واإلسدددراع فدددً إنجددداز المعدددامالت الحكومٌدددة ،والدددتخلص مدددن الدددروتٌن
والبٌروقراطٌة ...األمر الذي ٌنتج عنه زٌادة فً الكفاءة والفاعلٌة.
المبحث الثانً :نماذج تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً وتحدٌاتها.
إن التحول من حكومة تقلٌدٌة مادٌة ،إلى حكومة إلكترونٌة افتراضٌة ال ٌستلزم تزوٌد هٌئات
ومؤسسات تلك الحكومة بالحاسبات اآللٌة وربطها بشبكة اإلنترنت فحسب .وإنما هناك نماذج ومتطلبات
خاصة لتطبٌق الحكومة اإللكترونٌة ،عرفتها النظم المقارنة السباقة فً تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة ،26وهو
ما ندرسه فً المطلب األول .إال أنه ٌحول دون تطبٌق هذه النماذج فً البٌئة العربٌة مجموعة من العوائق،
نتناولها فً المطلب الثانً.

المطلب األول :نماذج تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً.
مددع بددروز الحاجددة إلددى وجددود نمدداذج مختلفددة مددن الحكومددة اإللكترونٌددة ظهددر مددا ٌعددرف بالهندسددة
الحكومٌة ،والتً تأخذ على عاتقها عملٌة تركٌب مكونات الحكومة اإللكترونٌة مع بعضها الدبعض بدالموازاة
مددع عملٌدددة تطدددوٌر الهٌكددل الحكدددومً التنظٌمدددً .ومددن الممكدددن أن تكدددون هددذه الهندسدددة الحكومٌدددة جذرٌدددة
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ورادٌكالٌة؛ ٌنتج عنها أشكاال جدٌدة تماما من الحكومة ،أو تقتصر تلك العملٌة الهندسٌة على إجراء تعدٌالت
فً الحكومة الحالٌة ،لكً تتناسب مع عملٌة إدخال المنظومة المعلوماتٌة والتقنٌة الجدٌدة إلٌها.
نعرض فٌما ٌلً أربعة نماذج مدن الحكومدة اإللكترونٌدة تدم تركٌبهدا وفقدا ألصدول الهندسدة الحكومٌدة
وهً:27
أوال /النموذج البؤري (المركزي) :فً النموذج المركزي لتطبٌق الحكومة اإللكترونٌةٌ ،تم اتخاذ القرارات
من قبل أعلى المستوٌات فً الدولة ،وٌتم بعد ذلك تفوٌض اإلجراءات التفصٌلٌة إلى الوزارة المتخصصة
بالتكنولوجٌا واالتصال ،ومثال ذلك ما قامت به حكومة سنغافورا ،حٌث تم دمج كل من سلطة االتصاالت
واإلحصاءات العامة فً سلطة واحدة تسمى ''سلطة تطوٌر المعلوماتٌة'' إذ تقوم هذه الهٌئة بتحسٌن الخطط
الالزمة لتطوٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،باإلضافة إلى تقدٌم النصح والمشورة الفنٌة لباقً
الوزارات والمؤسسات الحكومٌة.
ثانٌا /النموذج الشبكً (الالمركزي)ٌ :عتمد هذا النموذج فً تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة ،على أن تقوم كل
وزارة أو كل هٌئة حكومٌة إقلٌمٌة ،بتطبٌق معاٌٌر متشابهة ،لٌتم الربط فٌما بٌنها الحقا .وقد طبق هذا
النموذج فً البلدان الكبرى مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،28إذ وضعت الحكومة المركزٌة (االتحادٌة)
معاٌٌر التطبٌق ،وترك أمر التنفٌذ لكل والٌة من الوالٌات .والجدول اآلتً ٌبٌن سمات كل من النموذجٌن.
سمات النموذج

اتخاذ القرار

الهٌكل الحكومً

الكثافة السكانٌة

اإلستراتٌجٌة

االبتكار
والتجدٌد

النموذج المركزي

النموذج الالمركزي

من األعلى إلى األسفل إذ ٌصدر القرار

تقوم كل وحدة من الوحدات الحكومٌة باتخاذ

عن الرئٌس أو الوزارة ،وٌتم تنفٌذه من

القرار واإلجراء الالزم ،وتنفٌذ خططها بشًء

قبل الهٌئات الحكومٌة األخرى

من العموم

عدد قلٌل من الوحدات الحكومٌة،

هٌكل حكومً واسع وحكومة مركبة كالوالٌات

وحكومة ذات طبقة واحدة

المتحدة األمرٌكٌة

صغٌرة :من  05-50مالٌٌن نسمة

كبٌرة 05 :ملٌون فأكثر

ٌتم تطوٌرها من طرف الحكومة ،وتنفذ
من طرف هٌئات متخصصة

ٌكون من قبل الهٌئة الحكومٌة المختصة
بتخطٌط وتنظٌم إجراءات تنفٌذ الحكومة
اإللكترونٌة

توضع من قبل الحكومة المركزٌة ،وتوضع
الخطط التنفيذية من طرف كل وحدة إقليمية في
الدولة

ٌكون من قبل كل هٌئة إقلٌمٌة من الهٌئات
اإلقلٌمٌة فً الدولة ،حسب ما ٌناسب كل منها

الجدول رقم ٌ :25وضح سمات تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة وفق النموذجٌن المركزي والالمركزي.
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ثالثا /النماوذج الطبقاً :هدذا النمدوذج ٌقسدم الحكومدة اإللكترونٌدة إلدى عددة طبقدات افتراضدٌة ،وأولهدا طبقدة
التواصل مع جمهور المستفٌدٌن من الخدمة ،ثم ٌلٌها طبقة تنفٌذ الخدمات واإلجدراءات الحكومٌدة المركزٌدة،
وبعدها اإلجدراءات والخددمات الوزارٌدة وهكدذا ،وصدوال إلدى آبدار المعرفدة الحكومٌدة (المدوظفٌن؛ المالٌدة؛
المشترٌات ،)...وٌأتً هذا النموذج فً الوسط بٌن النموذج البدؤري والنمدوذج الشدبكً ،فدال ضدرورة لعملٌدة
هندسددة جذرٌددة ،بددل ٌتطلددب زٌ دادة األقسددام علددى الهٌكددل الحكددومً ،وٌحدداكً هددذا النمددوذج مفهددوم ''وسددٌط
الخدمة''.29
رابعا /النموذج الهرمً :أحد النماذج الجدٌدة تماما من نمداذج تطبٌدق الحكومدة اإللكترونٌدة ،وبمدا أن إدخدال
المنظومة اإللكترونٌة سوف ٌوفر الفرصة والمبرر إلعادة هندسة الحكومة ،فمن الممكن التفكٌر فً النموذج
الهرمً أو المخروطً للحكم .وتعتمد إستراتٌجٌة هذا النمدوذج علدى مبددأ فصدل ''الخادمات الحكومٌاة'' عدن
''السٌاسااات الحكومٌااة'' وٌصددبح باإلمكددان إنشدداء وزارات خدمددة المددواطن؛ خدمددة القطدداع الخدداص؛ خدمددة
الحكومة ...وٌقابلها وزارت السٌاسة االقتصادٌة واألمنٌة...
إذ ٌسدداعد هددذا النمددوذج رجددال التخطددٌط ورسددم السٌاسددات فددً الدولددة علددى التركٌددز علددى مسددتواهم
االستراتٌجً ،وٌساعد رجال التنفٌذ على التركٌز على جودة الخدمة وسالمتها .والشكل الموالً ٌوضح ذلك.

الشكل رقم ٌ :20وضح نماذج تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة.

فإذا كانت بعض مفاهٌم الحكومة اإللكترونٌة تقوم على أساس تجمٌع الخدمات فً موضدع واحدد ،فدإن
مفاهٌم أخرى تناقض هذه الفكرة ،إذ ال ٌدرى الدبعض 30حاجدة النتهداج مسدلك التجمٌدع ،بدل ٌمكدن أن ٌتحقدق
اإلنجاز أفضل إن تم إنشاء أكثر من مركز للعمل الحكومً اإللكترونً ،وهذا ما ٌطرح التساؤل أي النظامٌن
المركزي والالمركزي أفضل فً الواقع التطبٌقً للحكومة اإللكترونٌة؟.
وال غرابة إذن إن قلنا أن'' :الحكومة اإللكترونٌة تعٌاد امتحاان كافاة النررٌاات اإلدارٌاة والدساتورٌة
للحكم'' ،وال نكون مبالغٌن إن قلندا أنهدا'' :ربماا تعٌاد طارك فكارة العقاد االجتمااعً ذاتاه الاذي فسار أساا
السلطة فً الدولة''.
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المطلب الثانً :التحدٌات التً تواجه تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً.
ٌواجه الوطن العربً تحدٌات عدة فً مجال تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة ،ومن أهم هذه التحدٌات
اآلتً:
 -5نقص إدراك المواطنٌن لمفهوم الحكومة اإللكترونٌة :إن عامة الناس -فً الوطن العربً -بما فٌهم
القطاع العام والخاصٌ ،نقصهم الوعً بماهٌة الحكومة اإللكترونٌة ،فال ٌملكون إال قدرا محدودا من
المعرفة بها ،وكٌفٌة االستفادة من مزاٌاها.31
 -0نقص البنٌة التحتٌة الالزمة لتطبٌق مشروع الحكومة اإللكترونٌة :تعانً معظم قطاعات االتصاالت
نقص كبٌر فً بناها التحتٌة ،وعدم وجود شبكة اتصاالت أساسٌة
والتكنولوجٌا فً الوطن العربً ،من ٍ
تغطً كافة تراب بلدانها.
 -3المستوى المتدنً الستخدام اإلنترنتٌ :عتبر المستوى المتدنً الستخدام اإلنترنت من قبل عامة الناس،
من أكبر العوائق والحواجز التً تواجه تطبٌق مشروع الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً ،حٌث
أن نسبة استخدام اإلنترنت ال تزٌد عن  2,4من عدد السكان ،وٌرجع هذا إلى ارتفاع كلفة وسائل
االتصال ،باإلضافة إلى ارتفاع كلفة الوصول إلى خدمة اإلنترنت.32
 -4محدودٌة المهارات فً إدراك استخدام المعلوماتٌةٌ :واجه مشروع الحكومة اإللكترونٌة تح ٍد آخر،
ٌتعلق بمحدودٌة ونقص المهارات فً إدراك واستخدام المعلوماتٌة ،األمر الذي ٌؤثر سلبا فً مشاركة
األفراد والقطاع الخاص والعام ،فً مشروع الحكومة اإللكترونٌة.
 -5الخصوصٌة فً مواجهة األمنٌ :وجد تعارض بٌن حق المواطنٌن فً الحفاظ على خصوصٌاتهم ،وبٌن
اهتمام اإلدارات العامة بتطبٌق الحكومة اإللكترونٌة ،حٌث ّْ
ٌمكن ذلك اإلدارة من اإلطالع على الكثٌر
من المعلومات الخاصة بالمواطنٌن ،إذ ٌمكن أن تستخدم بطرٌقة عشوائٌة وغٌر مالئمة ،33من قبل أفراد
اإلدارة العامة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإنه ٌمكن لألفراد الوصول إلى المعلومات الخاصة
بالحكومة ،من خالل الدخول غٌر المشروع أو الدخول غٌر المصرح به

34

لبعض المواقع والمعلومات

المتعلقة بالحكومة ،األمر الذي ٌعرض األمن الوطنً واالجتماعً للخطر.35
 -6نقص وعدم وجود اإلطار التشرٌعً :إنه ٌلزم لتطبٌق مشروع الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً،
أن تضع كل الدول تشرٌعات خاصة ،توفر الحماٌة القانونٌة والتنظٌم الالزمٌن لتطبٌق مشروع الحكومة
اإللكترونٌة.
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الخاتمــة
لم ٌعد كافٌا أن ترتقً الحكومة الكالسٌكٌة بأسالٌبها لمواجهة التغٌٌر الحاصل فً عالمنا الٌوم ،بل
أضحى من الضروري إعادة النظر جذرٌا فً نموذجها ،وابتكار نموذج آخر جدٌد تماما ٌعتمد على
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تنظٌم وإدارة الحكومة ،وتقدٌم الخدمات للمواطنٌن.
ٌمكن القول دون تردد أن مشروع ومفهوم الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً ،تحٌطه الضبابٌة،
إضافة عن أنه لٌس ثمة تصور شمولً لما ستكون علٌه األحوال ،لدى انجاز الخطط التقنٌة والتأهٌلٌة
والقانونٌة المقترحة ،التً تم المباشرة بها فً بعض بلدانه لتوفٌر متطلبات تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة.
النتائــج:
من خالل البحث نستنتج:
 -5أن موضوع الحكومة اإللكترونٌة وتطبٌقاته ،موضوع حدٌث النشأة على المستوى العربً والعالمً.
 -0أن الحكومة اإللكترونٌة تعتبر فً الوقت الحالً مطلبا للدول التً تبحث عن التقدم والحضارة وتوفٌر
متطلبات وخدمات مواطنٌها.
 -3أن مشروع الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً بدأ ٌلقى االهتمام والعناٌة الكبٌرٌن ،خاصة وأن
بعض دوله شرعت فً تطبٌقه على أرض الواقع ،36وبعض الدول األخرى تخطط للبدء فً ذلك.37
 -4أن مشروع الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً من المشارٌع الهامة ،لترسٌخ الكثٌر من األسس
والمبادئ الدٌمقراطٌة كالشفافٌة ،مشاركة الشعب فً اتخاذ القرار ،مسائلة الحكومة ،توفٌر النفقات...
 -5توجد عدة نماذج مختلفة لتطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً ،الختالف األنظمة الدستورٌة
واإلدارٌة فً البلدان العربٌة ،وهذا ما ٌساعد على إمكانٌة تبنً كل دولة النموذج الذي ٌتوافق مع
نظامها الدستوري.
 -6تتوفر إمكانٌات مهمة لتطبٌق الحكومة اإللكترونٌة فً معظم بلدان الوطن العربً ،لوجود المؤهالت
البشرٌة والمادٌة الالزمة لتطبٌقها.
 -7أن الحكومة اإللكترونٌة تسعى لتساهم فً رفع االقتصاد الوطنً وتحسٌن صورة الدولة بشكل عام
باإلضافة إلى خدمة العنصر األهم فً المجتمع أال وهو المواطن.
التوصٌــات:
بعد االنتهاء من الدراسة واستخالص النتائج ،ومن أجل االستمرار والتقدم فً تطبٌق مشروع
الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربًٌ ،وصً الباحث باآلتً:
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 -5إطالق حمالت توعٌة للمواطنٌن ،من أجل تعرٌفهم بمفهوم الحكومة اإللكترونٌة ،وتبٌان لهم أهمٌة
التعالم اإللكترونً مع الحكومة.
 -0إعادة صٌاغة المناهج الدراسٌة للمراحل التمهٌدٌة المدارس والمؤسسات التعلٌمٌة ،من أجل تدرٌسهم
وتدرٌبهم على األسالٌب الحدٌثة فً استعمال الحاسوب واإلنترنت (المعلوماتٌة).
 -3ضرورة الحرص على إعداد وتدرٌب العنصر البشري (الكوادر) العامل فً الهٌئات والمؤسسات
الحكومٌة ،من أجل تطبٌق مشروع الحكومة اإللكترونٌة.38
 -4العمل على جمع وتحدٌث المعلومات لدى جمٌع قطاعات الحكومة.
 -5ضرورة التعاون بٌن الحكومة والقطاع الخاص فً هذا المجال.
 -6ربط جمٌع وزارات ووحدات الحكومة بشبكة اإلنترنت ،من أجل ضمان سرعة تبادل المعلومات
وتسهٌل كٌفٌة الحصول علٌها.
ٌ -7وصً الباحث أٌضا بضرورة توفٌر أجهزة االتصال ،وكذا تخفٌض كلفتها وكلفة االتصال باإلنترنت.
 -8إن البنٌة التشرٌعٌة هً أساس ضمان تطبٌق مشروع الحكومة اإللكترونٌة فً الوطن العربً ،لذا
ٌوصً الباحث بضرورة إٌجاد تشرٌعات متكاملة ،من خالل القٌام بمزٌد من المشاورات والدراسات
الالزمة ،واإلطالع على تجارب الدولة السباقة فً ذلك واالستفادة منها.
 -9البدء بتطبٌق نظام اإلدارة الحكومٌة اإللكترونٌة فً اإلدارة المحلٌة ،ذلك أنها هً –فٌما نعتقد– أنسب
الحقول لزراعة هذا النظام الجدٌد وجنً ثماره ،وذلك ألسباب كثٌرة ،ولعل خٌر شاهد على نجاح
تطبٌق ذلك النظام فً دبً –كمدٌنة من المدن العربٌة– ونجاح تقدٌم الخدمات المحلٌة بها.
 -1عرف القانون المدنً الفرنسً المعلوماتٌة بأنها'' :علم المعالجة العقالنٌة وباآلالت األوتوماتٌكٌة للمعلومات ،التً تعتبر
مرتكزا للمعارف اإلنسانٌة ،ولوسائل االتصال فً المجال التقنً ،االقتصادي ،االجتماعً''.
اوج بٌن تقنٌة الحوسبة وتقنٌة االتصال''.
 المعلوماتٌة عندنا هً'' :العلم ال ُم َز ِ ومن المتوقع أن تصبح السٌطرة على مخازن المعلومات ووسائل معالجتها ،أكثر أهمٌة من السٌطرة على الموارد الطبٌعٌةكمصدر للقوة ا القتصادٌة واالجتماعٌة ،فمن ٌملك المعلومات ٌملك القوة ،وبها ٌمكن تطوٌر األفكار ،وبالتالً تطوٌر
المؤسسات.
2

 -د .عبد الفتاك بٌومً حجازي :النظام القانونً لحماٌة الحكومة اإللكترونٌة ،الكتابٌن األول والثانً ،دار الفكر الجامعً،

اإلسكندرٌة ،مصر.3552 ،
 -3أحمد حسن محمد العزام :الحكومة اإللكترونٌة فً األردن –إمكانٌات التطبٌق ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة االقتصاد والعلوم
اإلدارٌة ،جامعة الٌرموك ،األردن ،3550 ،ص .2
 - 4ولقد تبنت بعض الوثائق اإلستراتٌجٌة األوروبٌة واإلفرٌقٌة التعرٌف اآلتً:
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''Electronic Government Can Be Defined as Government Use of Information
Communication Technologies to Offer Citizens and Businesses the Opportunity to Interact
and Conduct Business With Government by Using Different Electronic; Media Such as
Telephone Touch Pad, Fax, Smart Cards, Self-Service Kiosks, E-mail, Internet, and EDI.
It is About How Government Organizes it Self; it’s Administration, Rules, Regulations
and Frameworks Set out to Carry out Service Delivery and to Co-ordinate, Communicate
and Integrate Processes With in it Self''.
5

 -عادل محمود حمدي :االتجاهات المعاصرة فً نظم اإلدارة المحلٌة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،مصر ،0422 ،ص

.203-202
6

 -عالء الدٌن عشً :مدخل للقانون اإلداري –التنظٌم اإلداري ،الجزء األول ،دار الهدى ،عٌن ملٌلة ،الجزائر ،3554 ،ص

.23
7

 -د .محمد الصغٌر بعلً :القانون اإلداري (التنظٌم اإلداري  -النشاط اإلداري) ،دار العلوم ،عنابة ،الجزائر ،3550 ،ص

.050
 - 8د .سعٌد الحكٌم :الرقابة القضائٌة على أعمال اإلدارة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والنظم الوضعٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة،
مصر ،0423 ،ص .334
9

 -د .سلٌمان محمد الطماوي :الوجٌز فً القانون اإلداري –دراسة مقارنة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر ،0433 ،ص

.300
 - 10د .عمار بوضٌاف :الوجٌز فً القانون اإلداري ،دار الرٌحانة ،الجزائر ،3555 ،ص .030
11

 -د .سلٌمان محمد الطماوي :مبادئ القانون اإلداري –دراسة مقارنة ،الكتاب األول ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر،

 ،0422ص .200
12

 -د .عبد الوهاب محمد الرفٌري :حول التأثٌرات االجتماعٌة على تطبٌقات نظم الحكومة اإللكترونٌة ،الحلقة النقاشٌة

الثالثة لمشروع الحكومة اإللكترونٌة ،الكوٌت ،3552 ،ص .0
13

 -المفهوم العضوي (الشكلً) لإلدارة العامة هو'' :مجموعة األجهزة والهٌاكل والهٌئات القائمة فً إطار السلطة التنفٌذٌة

عبر مختلف مستوٌاتها ،أي مجموعة األشخاص المعنوٌة العامة وتنرٌماتها وتفرٌعاتها المختلفة ،مثل :البلدٌات ،الوالٌات،
الوزارات ،المستشفٌات ،الجامعات ''...أنظر د .محمد الصغٌر بعلً :القانون اإلداري (التنظٌم اإلداري -النشاط اإلداري)،
المرجع السابق ،ص .3
 - 14نقصد بها النشاط اإلداري.
 - 15نقصد بها الذاتٌة؛ أي اتخاذ القرار وفق اقتناعاته الشخصٌة ،دون الرجوع إلى أهل االختصاص والمشورة.
16

 -د .إبراهٌم علً الهندي :عملٌة صنع القرارات اإلدارٌة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،مصر،0442 ،

ص

.034
17

 -هوارد كٌنولت :المسؤولٌة المعلوماتٌة حول إستراتٌجٌة حفظ الوثائق اإللكترونٌة فً والٌة فٌكتورٌا بأسترالٌا ،بحث مقدم

للمؤتمر الثانً للتوثٌق واألرشفة اإللكترونٌة ،أٌام  01-00دٌسمبر  ،3552دبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،ص .3
 -18المصدددر مااارٌون أي هاااٌتز :إدارة األداء دلٌددل شددامل لإلشددراف الفعددال ،ترجمددة محمااود مرسااً وزهٌاار الصاابا  ،إدارة
البحددوث ،معهددد اإلدارة العامددة ،الرٌدداض ،المملكددة العربٌددة السددعودٌة ،0434 ،ص  .31-30أنظددر أٌماان محمااد خٌاار أحمااد
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برقاوي :التفوٌض فً اإلدارة الحكومٌة األردنٌة –دراسة مٌدانٌة التجاهات المدٌرٌن لمستوى اإلدراك والمهدارات والمعوقدات
دراسة تحلٌلٌة ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة ،جامعة الٌرموك ،عمان ،األردن ،0442 ،ص .20
ٌ - 19قول الدكتور جولٌٌه'' :إن التكنولوجٌا مورد قادر على خلق ثروة جدٌدة ،وهً وسٌلة تتٌح لمالكٌها ممارسة السٌطرة
االجتماعٌة ،وهً عامل مشكل مؤثر وفعال ألسالٌب صنع القرار ،وتتٌح التكنولوجٌا -بوصفها المورد الفرٌد واألكثر أهمٌة
بٌن كل الموارد ،الالزم لخلق موارد أخرى -إمكانٌة تحقٌق طفرات كمٌة فً اإلنتاجٌة المتٌسرة .لقد أثر مالكو التكنولوجٌا -
عبر التارٌخ -تأثٌرا ملموسا فً األهداف والعملٌات التً اكتسبت المشروعٌة فً مجتمعاتهم ،وعالوة على ذلك ،فإن الخبرة
التكنولوجٌة تمثل جواز المرور لسلطة صنع القرار ،وتمٌل التكنولوجٌا الحدٌثة بقوة إلى مركز القرارات ،وهً توصل فضال
عن ذلك للمٌادٌن المتضمنة لعملٌات اتخاذ القرارات -أفضلٌاتها القٌمٌة الخاصة ،أي أنماط معٌنة من العقالنٌة ،الكفاءة،
ومن تفكٌك الواقع إلى أجزاء قابلة للتفسٌر'' .أنظر د .جولٌٌه :حاجات اإلنسان األساسٌة فً الوطن العربً -الجوانب البٌئٌة
والتكنولوجٌا والسٌاسات -نظام الدعم الدولً لتلبٌة الحاجات األساسٌة ،ترجمة د .عبد السالم رضوان ،الطبعة األولى،
موسوعة عالم المعرفة ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،مطبعة السٌاسة ،الكوٌت ،0445 ،ص .031
 -20د .عصمت عبد هللا الشٌخ :دور نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً تٌسٌر وفاعلٌة العمل اإلداري ،دار النهضة العربٌة،
القاهرة ،مصر ،0443 ،ص .003
 -21معتمدة فً ذلك على خدمة البرٌد اإللكترونً.
 -22حكٌم سٌاب :تأثٌر المعلوماتٌة على دور األستاذ فً الجامعات الجزائرٌة –دراسة وصفٌة نقدٌة ،بحث مقدم إلى الملتقى
الدولً األول حول التدرٌب المهنً لألساتذة –الواقع واآلفاقٌ ،ومً  00-00دٌسمبر  ،3554المدرسة العلٌا لألساتذة قسنطٌنة،
الجزائر ،ص .00-05
 -23د .عبد الوهاب محمد الرفٌري :حول التأثٌرات االجتماعٌة على تطبٌقات نظم الحكومة اإللكترونٌة ،بحث مقدم إلى الحلقة
النقاشٌة الثالثة لمشروع الحكومة اإللكترونٌة ،الكوٌت ،3552 ،ص .02
 -24أحمد حسن محمد العزام :المرجع السابق ،ص .30
- Brinton Milward; Louise Ogilivie Synder: ''Electronic Government –Linking Citizens to

25

Public Organizations Through Tech'', Journal of Public Administration and Theory, Volume 06,
Issue 02, April 1996, p 261.
 -26أنظددر نمدداذج تطبٌددق الحكومددة اإللكترونٌددة فددً كددل مددن :سددنغافورة؛ الوالٌددات المتحدددة األمرٌكٌددة؛ أسددترالٌا؛ كندددا؛ هولندددا؛
برٌطانٌا؛ اٌرلندا ،عند أحمد حسن محمد العزام :المرجع السابق ،ص .02-32
- Information Age: Government Bench Marking Electronic Service Delivery, United King

27

Information, Tech Unit, July 2000, p 61.
 -28ولو دققنا فً التجربة األمرٌكٌة لوجدنا أن المساحة األرحب لالهتمام انصبت على المشدترٌات الحكومٌدة ،وعلدى العالقدات
التجارٌة بٌن قطاعات الحكومة ومؤسساتها ،وبٌن الجمهدور ومؤسسدات األعمدال فدً القطداع الخداص ،وهدو مدا ٌعكدس الذهنٌدة
االستثمارٌة أو االقتصادٌة السائدة فً أمرٌكا ،فً حٌن لو دققنا النظر فً التجارب األوربٌة لوجدنا المحرك الرئٌس للعمل هدو
حماٌة وخدمة المستهلك أو المواطن .وبٌن هذٌن االتجاهٌن تتجاذب تجارب الدول العربٌة النامٌة المنقولة ،التً ربما لدن تكدون
نماذج مستنسخة.
 -29عبارة عن شخص اعتباري متخصص له موقع إلكترونً على اإلنترنت قد ٌكون فً شكل جمعٌة أو هٌئة حكومٌة ،مهمتده
هً التوفٌق بٌن كل طبقة من الطبقات الحكومٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة للجمهور.
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 -30د .علً السٌد الباز :الحكومة اإللكترونٌة واإلدارة المحلٌة -اإلدارة المحلٌدة اإللكترونٌدة العربٌدة ،بحدث مقددم إلدى المدؤتمر
العلمددً األول حددول :الجوانددب القانونٌددة واألمنٌددة للعملٌددات اإللكترونٌددة  33-31أفرٌددل  ،3552مركددز البحددوث والدراسددات،
أكادٌمٌة شرطة دبً ،دبً ،األمارات العربٌة المتحدة ،ص .1
 -31د .عمر محمد بن ٌون  :مقدمة إلى العالم االفتراضً ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة ،مصر،3552 ،

ص -01

.02
 -32أحمد حسن محمد العزام :المرجع السابق ،ص .05
 -33حكٌم سٌاب :السمات الممٌزة للجرائم المعلوماتٌة عن الجرائم التقلٌدٌة ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولً األول حول التنظٌم
القانونً لإلنترنت والجرٌمة اإللكترونٌةٌ ،ومً  34-33أفرٌل  ،3554كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة زٌان عاشور
الجلفة ،الجزائر ،ص .00
 -34أنظر المادة  240مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
35

- Dr. j. Francillon. ''Les crimes informatiques et dautres crimes dans le domaine de la
technologie informatique en france'', Revue International de Droit Penal, volume 64, Paris,
France, 1990, p 293.
 -36األردن؛ مصر؛ عمان؛ واإلمارات.
 -37قطر ،تونس والمملكة العربٌة السعودٌة.
 -38حكٌم سٌاب'' :التعلٌم اإللكترونً الجامعً فً الوطن العربً –التحدٌات واآلفاق'' ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،
العدد  ،51المركز الجامعً غرداٌة ،الجزائر ،دٌسمبر  ،3554ص .015

المصـادر والمراجـع:
أوال /المؤلفات:
-5

د .الشٌخ عصمت عبد هللا :دور نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً تٌسٌر وفاعلٌة العمل اإلداري ،دار النهضة العربٌة،
القاهرة ،مصر.0443 ،

-0

د .الحكٌم سعٌد :الرقابة القضائٌة عل ى أعمال اإلدارة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والنظم الوضعٌة ،دار الفكر العربً،
القاهرة ،مصر.0423 ،

-3

د .الطماوي سلٌمان محمد :مبادئ القانون اإلداري –دراسة مقارنة ،الكتاب األول ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر،
.0422

-4

ــــــــــــــ الوجٌز فً القانون اإلداري –دراسة مقارنة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،مصر.0433 ،

-5

أي هاٌتز مارٌون :إدارة األداء :دلٌل شامل لإلشراف الفعال ،ترجمة محمود مرسً وزهٌر الصبا  ،إدارة البحوث،
معهد اإلدارة العامة ،الرٌاض ،المملكة العربٌة السعودٌة.0434 ،

-6

د .بوضٌاف عمار :الوجٌز فً القانون اإلداري ،دار الرٌحانة ،الجزائر.3555 ،

-7

د .بن ٌون

-8

د .بعلً محمد الصغٌر :القانون اإلداري (التنظٌم اإلداري  -النشاط اإلداري) ،دار العلوم ،عنابة ،الجزائر.3550 ،
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عمر محمد :مقدمة إلى العالم االفتراضً ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة ،مصر.3552 ،

-9

د .جولٌٌه :حاجات اإلنسان األساسٌة فً الوطن العربً -الجوانب البٌئٌة والتكنولوجٌا والسٌاسات -نظام الدعم الدولً
لتلبٌة الحاجات األساسٌة ،ترجمة د .عبد السالم رضوان ،الطبعة األولى ،موسوعة عالم المعرفة ،المجلس الوطنً
للثقافة والفنون واآلداب ،مطبعة السٌاسة ،الكوٌت.0445 ،

 -52د .حجازي عبد الفتاك بٌومً :النظام القانونً لحماٌة الحكومة اإللكترونٌة ،الكتابٌن األول والثانً ،دار الفكر الجامعً،
اإلسكندرٌة ،مصر.3552 ،
 -55عشً عالء الدٌن :مدخل للقانون اإلداري –التنظٌم اإلداري ،الجزء األول ،دار الهدى ،عٌن ملٌلة ،الجزائر.3554 ،
ثانٌا /الرسائل الجامعٌة:
 -50د .الهندي إبراهٌم علً :عملٌة صنع القرارات اإلدارٌة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،مصر.0442 ،
 -53العزام أحمد حسن محمد :الحكومة اإللكترونٌة فً األردن -إمكانٌات التطبٌق ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة االقتصاد والعلوم
اإلدارٌة ،جامعة الٌرموك ،األردن.3550 ،
 -54برقاوي أٌمن محمد خٌر أحمد :التفوٌض فً اإلدارة الحكومٌة األردنٌة –دراسة مٌدانٌة التجاهات المدٌرٌن لمستوى
اإلدراك والمهارات والمعوقات دراسة تحلٌلٌة ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة ،جامعة الٌرموك،
عمان ،األردن.0442 ،
 -55حمدي عادل محمود :االتجاهات المعاصرة فً نظم اإلدارة المحلٌة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،مصر.0422 ،
ثالثا /المقاالت والمجالت:
 -56سٌاب حكٌم ''التعلٌم اإللكترونً الجامعً فً الوطن العربً –التحدٌات واآلفاق'' ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،
العدد  ،51المركز الجامعً غرداٌة ،الجزائر ،دٌسمبر .3554
17- Dr. Francillon. j. ''Les crimes informatiques et dautres crimes dans le domaine de la technologie
informatique en france'', Revue International de Droit Penal, volume 64, Paris, France, 1990.
18- Milward Brinton; Synder Louise Ogilivie: ''Electronic Government – Linking Citizens to Public
Organizations Through Tech'', Journal of Public Administration and Theory, Volume 06, Issue 02,
April 1996

رابعا /البحوث والمؤتمرات:
 -59د .الباز علً السٌد :الحكومة اإللكترونٌة واإلدارة المحلٌة -اإلدارة المحلٌة اإللكترونٌة العربٌة ،بحث مقدم إلى المؤتمر
العلمً األول حول :الجوانب القانونٌة واألمنٌة للعملٌات اإللكترونٌة  33-31أفرٌل  ،3552مركز البحوث والدراسات،
أكادٌمٌة شرطة دبً ،دبً ،األمارات العربٌة المتحدة.
 -02د .الرفٌري عبد الوهاب محمد :حول التأثٌرات االجتماعٌة على تطبٌقات نظم الحكومة اإللكترونٌة ،الحلقة النقاشٌة
الثالثة لمشروع الحكومة اإللكترونٌة ،الكوٌت.3552 ،
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 -05سٌاب حكٌم :السمات الممٌزة للجرائم المعلوماتٌة عن الجرائم التقلٌدٌة ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولً األول حول
التنظٌم القانونً لإلنترنت والجرٌمة اإللكترونٌةٌ ،ومً  34-33أفرٌل  ،3554كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة
زٌان عاشور الجلفة ،الجزائر.
 -00ــــــ تأثٌر المعلوماتٌة على دور األستاذ فً الجامعات الجزائرٌة –دراسة وصفٌة نقدٌة ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولً
األول حول التدرٌب المهنً لألساتذة –الواقع واآلفاقٌ ،ومً  00-00دٌسمبر  ،3554المدرسة العلٌا لألساتذة قسنطٌنة،
الجزائر.
 -03كٌنولت هوارد :المسؤولٌة المعلوماتٌة حول إستراتٌجٌة حفظ الوثائق اإللكترونٌة فً والٌة فٌكتورٌا بأسترالٌا ،بحث
مقدم للمؤتمر الثانً للتوثٌق واألرشفة اإللكترونٌة ،أٌام  01-00دٌسمبر  ،3552دبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة.
24- Information Age: Government Bench Marking Electronic Service Delivery, United King
Information, Tech Unit, July 2000.
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