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  الخالصة

. ، والمالي في العراقاداةيرافق العامة في مواجهة الفسااد اإلااللكترونية للم اداة اللجوء لإل ينقب البحث عن أهمية   

إلى استخدام الحكومة  ( e-governmentالحكومة اإللكترونية )االلكترونية للمرافق العامة أو  اإلاداة وتشير 

وضمان تقديم خدمات أفضل  ،المرافق العامة إاداة صاالت للعمل بشكل أكثر فعالية في واالت ،لتكنولوجيا المعلومات

 هم في  إعااد  بناء ثقة المواطنين فياللكترونية للمرافق العامة يمكن أن يسا اداة لإلفالتخطيط السليم  ،للجمهوة

 األجهز ، والرقابة على أاداء الحكومة جنبا إلى جنب مع تطوير الحكم الجيدالحكومة من خالل تمكينهم في المشاةكة ب

، االلكترونية للمرافق العامة اإلاداة م فان هذه الدةاسة ناقشت مفهو م  . ومن ث  قابية المتخصصة في محاةبة الفساادالر

اداةي الحديث في اإل سلوباألاةب بعض الدول في استخدام هذا لى تجةبة الفسااد باإلشاة  إهميتها في مجال محاوأ

، في كوةيا الجنوبية OPEN ثبتت نجاحا في انخفاض معدالت الفسااد فيها كما في، وأاستراتيجية محاةبة الفسااد

طر الصحيحة نة لوضع األوالحلول الممك ،، مع مناقشة التحديات التي تواجه تطبيقهالهندفي   Bhoomiومشروع 

 .والمالي ،اداةيمواجهة الفسااد اإل المؤسسات الحكومية في سبيل إاداة في االستفااد  من هذه التجربة في 
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An Electronic Management of Public 

Facilities and Its Impact in Facing of 

Financial and Administrative Corruption 
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(A legal study in the challenges and solutions in the light of the 

experiences of some countries) 

 
 

ABSTRACT 

This research aims to shed light on the importance and role of resorting to electronic 

management of public utilities in the face of administrative and financial corruption in 

Iraq. Planning for a good e-governance strategy can be a leap forward in a more efficient 

building process, as it contributes to the concept of a responsible and transparent 

government in its business, resulting in reduced opportunities for administrative and 

financial corruption. Therefore, this study discussed the concept of electronic 

administration of public utilities and its importance in the fight against corruption by 

reference to the experiences of some countries in using this modern administrative 

method in the strategy of fighting corruption, and proved success in the low rates of 

corruption in the system of OPEN in South Korea, and Bhoomi in India, with a 

discussion of the challenges facing its application and possible solutions to develop the 

right frameworks to benefit from this experience in the management of government 

institutions in order to face administrative and financial corruption. 
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 المقدمة 

 يرث، فحدث تأواالتصاالت ،تطوةا هائال في تكنولوجيا المعلومات من المسلم به على نطاق واسع أن العالم يشهد   

 اإلاداة  أسلوببتبني والحكومات  ،المنظمات . فلقد بدأتاإلاداة ، ومنهجه في هأسلوباإلنسان، و مباشر على

المعلومات على  عرض ي على حد سواء ، ويتم ذلك عن طريقنحاء العالم المتقدم والنامااللكترونية في جميع أ

وتقديم  ،لعمالئها فرصا للتواصل يتيح  بشكل ؤسسةللموالخاةجية المعامالت الداخلية  إاداة  لغرضشبكات االنترنت 

 Information)ن انتشاة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . ويالحظ أاإلاداة دمات بعيدا عن البيوقراطية في الخ

and Communication Technology- ICTكثر اهتماما ، والمرافق العامة أن تصبح المنظمات( أسهم في أ

همت في تيسير أس، كما صاةت أادا  لتحسين األاداء التنظيمي بشكل فعال م  ، ومن ث  والمتعاملين معهابالعاملين 

  والمعلومات الضروةية في التعامل. ،لخدماتالحصول على ا

، ثم توفير فير المعلومات على موقع الكترونيتبدأ بتو مراحل ، على شكللكترونية للمرافق العامة اال اإلاداة تنشأ     

تطبيق واخيرا )المتعاملين مع المرفق العام ( ثم االتصال المباشر بالعمالء االتصاالت بالجمهوة والفئات المستهدفة ، 

في  اداة لإلهذه الطريقة ن ة البحث في هذا الموضوع تكمن في أهميأفان  م  ومن ث   للخدمة والتباادل.كاملة النظم المت

مظاهر كثر قضاء على الروتين المعقد، وبعدها تختفي أهم في البالمنتفعين وتقديم الخدمات يمكن أن تساالتصال 

المؤسسات ةوقة اإلاداةية اداخل أنتيجة التعقيدات في المعامالت ، التي تنشأ في ظروف سرية اداةي والماليالفسااد اإل

 . العامة 

والقضايا المتعلقة بكيفية تطبيق  ،والتحديات ،من المتطلبات بعدادااللكترونية  اإلاداة تطبيق  في الوقت نفسه يحاط     

 ثرها في مواجهة الفسااد في مؤسسات الدولة.، وألتطوةها ساس القانوني، واأللكترونية للمرافق العامةاإلاداة  اال

ونية في كترلاال اإلاداة وجواد مشاةيع لتطبيق من رغم على النه أ تتمثل فيالبحث في العراق  المشكلة التي يعالجها   

تحول ، واألسس الواضحة للتسير ببطيء في ظل غياب النظام القانوني مؤسسات الدولة العراقية  إال أنه ما زالت

هذا  تاعتمد يمن الدول في المحيط العربي والعالم اكثيرذلك ، نجد أن على النقيض من  ،لإلاداة  االلكترونية

اإلاداة  العامة، وهذا ما يدعو ص فرص الفسااد في هم في تقليأسالعامة في الدولة مما المؤسسات  إاداة في  سلوباأل

الذي  اداةي، واإلساسية تتعلق بالفسااد الماليالقضاء على مشكلة أهذا النظام في لى ضروة  الكشف عن معالم نجاح إ

نجحت في تطبيق ينبغي االستفااد  من التجاةب العالمية التي ، كما لدولة العراقيةا إاداة في  اواقعي ازال يمثل تحديما 

، كما هو الحال في التجربة التي طبقت في كوةيا الجنوبية هم معه التغلب على مظاهر الفساادأسمما  سلوباألهذا 

 . والهند

اتباع منهجية علمية تعتمد على استعراض ، والتحليلي بالوصفي سلوباألانتهج البحث  ولمعالجة هذا الموضوع،   

ضماناتها بشأن ، ولية تطبيقهاومناقشتها، وآ ،االلكترونية للمرافق العامة اإلاداة والتجاةب المتعلقة ب ،الدةاسات

، في اللكترونية للمرافق العامةا اإلاداة لى مفهوم محاةبة الفسااد. وقُسم البحث على مبحثين، تطرق المبحث األول إ

 والمالي . ،اداةيااللكترونية في محاةبة الفسااد اإل اإلاداة  أثرحين يحلل المبحث الثاني 

 

 ولالمبحث األ

 للمرافق العامة االلكترونية اإلدارةمفهوم 

 
االتصال المباشر بين العمالء  أسلوبافق العامة كانت عبر األساليب التقليدية التي تعتمد على المر إاداة  كانت تداة   

ويتم هذا التعامل عن طريق  ،المسؤولين في نطاق المرفق العام و المنتفعين ( والموظفين، أ)طالبي الخدمة العامة

نه بالنظر غير أ. ، والملفات بشكل يدوي إلى الموظف المسؤولوةاقتقديم األ أسلوباإلجراءات التي تعتمد على 

في االستغناء تدةيجيا عن  ادوةاااللكترونية  اداة صبح لإلصاالت وتقنية المعلومات ألتطوة التقنيات الحديثة في االت

لى الجمهوة ، وتحويل الخدمات العامة إالمعلومات اداة واستخدام المكتب االلكتروني إل ،المعامالت الوةقية أسلوب

معد  سلفا متسلسلةعبر خطوات 
1

المرافق  العامة  إاداة الحديث في  سلوباألهذا مفهوم جل الوقوف على ومن أ. 

 : المطالب اآلتيةوخصائصها من خالل  ،هميتها، وأااللكترونية للمرافق العامة اإلاداة سنبين تعريف 

 

 

                                                           
1
عمال موظفيه ، منشأ  أالنظام القانوني للمرفق العام و ثرها علىأق الباز : الحكومة االلكترونية وينظر اد. اداوواد عبد الرزا  

 .70، ص 7002المعاةف ، االسكندةية ، 
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 االلكترونية للمرافق العامة اإلدارةالتعريف ب: ولالمطلب األ

 
االلكترونية جاءت كراد فعل واقعي لما تشهده المجتمعات المعاصر   في استخدام وسائل  اإلاداة من الواضح ان 

وشبكات االنترنت في تقديم الخدمات العامة من خالل استخدام الحاسب االلي  أسلوبالتكنولوجيا الحديثة فأثرت على 

، وان اختلفت في الصياغة ، بتعريفات عديد  الحكومية وبين المواطنين . لذلك عرفت  اإلاداة ادعم التواصل بين 

الحكومية الى النظام الحديث القائم على  اداة لإلالتحول من النظام التقليدي تدوة حول محوة واحد يتمثل في  فأنها

بانها تطبيق تكنولوجيا المعلومات في االلكترونية للمرافق العامة  اإلاداة رفت . فعُ  ات استخدام تكنولوجيا المعلوم

تقديم الخدمات العامة للمواطنين من خالل وسائل االتصال الحديثة كاألنترنت بهدف ايصال الخدمات للمنتفعين 

مرافق العامة وجعل الحكومة تعمل بكفاء  وفاعلية بعيدا عن التعقيد بخدمات ال
2

 االلكترونية  اإلاداة  . كما ان

ينصرف مفهومها الى امكانية تنفيذ كافة المعامالت الكترونيا من خالل استخدام التكنولوجيا لتكون الوسيط االساسي 

والمواطنين  اإلاداة في العمل بين 
3

بانها استراتيجية ااداةية تعمل على تحقيق افضل الخدمات  وُعرفت كذلك. 

ةاد الماادية والبشرية المتاحة في للمواطنين الراغبين بالحصول على خدمات المرافق العامة من خالل توظيف الموا

بمعنى ألهداف المطلوبة بجواد  عالية. ووالمال لتحقيق ا ،والجهد ،مثل للوقتالكتروني حديث بغية االستغالل األ إطاة

يب الحواس لوجيا المتطوة  للمعلومات عن طريقوالمؤسسة الحكومية باستخدام التكن وآخر  قيام الجهاز الحكومي أ

 ،وشبكات االنترنت التي توفر المواقع االلكترونية المهمة والالزمة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ،ليةاآل

 في الخدمةوالعدالة  ،ةالشفافيو ،الكفاء  عام في إطاةوالمجتمع بشكل 
4
.  

عملية استخدام المؤسسات  نهابتعريفها على أااللكترونية  اداة لإلوفي السياق نفسه يعطي البنك الدولي مفهوما    

لديها  و الخاصة ( لتكنولوجيا المعلومات مثل شبكات االنترنت وغيرها من وسائل االتصال المعلوماتي التي)العامة أ

ومختلف المؤسسات الحكومية، وهي بذلك تعطي  ،والعالقات مع المواطنين ،التعامل أسلوبالقدة  على تغيير 

 المواطنين بدقة وسرعة عالية وفي إطاةوتقديم الخدمات فيما بينها وبين  ،مكانية تباادل المعلوماتللقطاع الحكومي إ

من الديمقراطية المتحققة باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
5

 . 

االلكترونية للمرافق العامة اإلاداة ن مفهوم نجد أما تقدم على وفق و   
6

وني جديد للمرافق نشاء نظام قانيعني إ ال 

نفسها،  الخدمات يمجراد استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل المؤسسات العامة في الدولة التي تبقى تؤاد العامة، بل

وبعباة   والشفافية في تقديم الخدمات العامة. ،الكفاء و ،هداف معينة في السرعةولكن بصوة  الكترونية؛ لتحقيق أ

من الطريقة  تقديم الخدمات العامةهي االنتقال من إنجاز المعامالت، وبكل بساطة  االلكترونية  اإلاداة ن أخرى فإ

هذا  نحيث ا، الجهد، والمالل ضمان االستخدام األمثل للوقت، وااللكتروني من أج سلوباأللى اليدوية التقليدية إ

مام ، وتيسير النظام البيروقراطي أجراءات الحكوميةيثة يعد مراادفا لعمليات تبسيط اإلالحد اإلاداة في  سلوباأل

 لألعمالمن النزاهة والشفافية  ، وفي إطاةوعاادل ،الجمهوة من خالل ايصال الخدمات العامة لهم بشكل سريع

                                                           
2
ينظر اد. دمحم فالق و اد. فالق مساعد : متطلبات اةساء الحكومة االلكترونية في الجزائر ، كلية العلوم االقتصاادية ، الجزائر ،   

 . 2من ادون سنة نشر ، ص 
3
ية ، المحلية في االةتقاء بالخدمات الجماهير اإلاداة العامة االليكترونية و اإلاداة ينظر اد. السيد احمد دمحم مرجان : ادوة   

 .86،  ص 7000الطبعة الثانية ، اداة النهضة العربية ، القاهر  ،
4
ينظر اد. عباس بدةان ، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية الى التطبيق ، المؤسسة العربية للدةاسات والنشر، بيروت ،   

 .76،ص7002
5
 ينظر :   

See :  Palvia, Shailendra C. Jain, and Sushil S. Sharma. "E-government and e-governance: 

definitions/domain framework and status around the world." International Conference on E-

governance. 2007. Also, Warkentin, Merrill, et al. "Encouraging citizen adoption of e-

government by building trust." Electronic markets 12.3 (2002): 157-162.  
6
" لمتعلقات البحث في مجال e-management االلكترونية " اإلاداة ننا حاولنا استخدام مصطلح أشاة  الى من الجدير باإل  

نسب من استخدام مصطلح الحكومة أاإلاداة  االلكترونية مفهوم ن هناك من يعد مفهوم ألتنظيم االاداةي المؤسساتي ، على ا

شكالية تتعلق بانه ةغم التطوة االلكتروني فانه ال إن استخدام المصطلح االخير يثير أ" بسبب  e-government االلكترونية"

تستطيع أي حكومة في العالم القيام بجميع األعمال الموكلة إليها عن طريق االنترنت كما ال يمكن ألي حكومة أن تدير مواةاد 

مة االلكترونية لى استخدام مصطلح الحكوإخر آى االنترنت ، في حين يذهب اتجاه العتمااد علبلد ما و تحول جميع اعمالها با

االلكترونية  اإلاداة نه يستوعب االخير  . ينظر اد. بدة دمحم السيد : إبل  ،االلكترونية اإلاداة شمل من بوصفه المصطلح األ

 .27، ص7002وادوةها في مكافحة الفسااد ، ادةاسة مقاةنة بالفقه االسالمي، اداة الفكر الجامعي، االسكندةية ،
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اداةي المتفق عليها في مجال القانون اإلم سير المرافق العامة ، وهذا ما يجعله متوافقا مع المباادئ التي تحكالحكومية

وضروة  مواكبة المرفق للتطوة والظروف المستجد   ،واستمراة ،كمبدأ سير المرفق العام بانتظام
7
.  

 هداف االتية : للمرافق العامة تسهم في تحقيق األااللكترونية  اإلاداة فان التعريفات المتقدمة ى بناء عل   

حيان على ، إذ يعتمد تطبيق اإلادةا  االلكترونية في كثير من األ اإلاداة االبتعااد عن الروتين المعقد في  -0

و كتابتها مجدادا ، واعتمااد البريد وعلى استعراضها بدال من قراءتها أ ،الملفات بدال من حفظها إاداة 

 ،التنفيذية بدال من محاضر االجتماعاتجراءات ى اإللمن الصاادة  والواةاد  ، واللجوء إ االلكتروني بدال

 واكتشاف المشاكل بدال من المتابعة وهلم جرا.

 كثر مرونة .عامل مع المؤسسات الحكومية بشكل أتوسيع مشاةكة المواطنين في الت -7

اداء ، ومن ثم  إمكانية الرقابة على أتثقيف المجتمع في تسجيل المالحظات على الخدمات الحكومية المقدمة -3

 ت .المؤسسا

فإنجاز  فضل للجمهوة.المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أوالتنسيق بين  ،تعزيز فرص التعاون -2

ادون أن يضطر العمالء من ، وتقديم الخدمات العامة يتم عبر شبكة االنترنت من اإلاداةيةالمعامالت 

 الطاقات.، وهدالج، واالنتقال إلى اإلاداةات شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يترافق من إهداة للوقت

 جل االةتقاء في تقديم خدماتهايم المشوة  للهيئات الحكومية من أالمساهمة في تقد -5
8
. 

فضل الخدمات للمتعاملين اللكترونية للمرافق العامة يمكن أن تسهم في االةتقاء بتقديم أا اإلاداة فان ومن هنا       

كترونية للمرافق العمومية هي نظرتها لاال اداة ة لإلالرئيسوالفلسفة . ، والشفافية في العملالسرعة إطاةمعها في 

خدمات المرافق العامة، وبناء كمصدة للخدمات المقدمة للمواطنين وجميع العمالء الراغبين بالحصول على  اداة لإل

 ،االجراءاتهي تبسيط االلكترونية  اإلاداة ة التي ستتحقق للمواطنين من تطبيق إن من الفوائد الرئيسفعلى ذلك 

، مع توخي الدقة اإلاداةيةقت في تنفيذ المعامالت كذلك اختصاة الو، خدمة أكثر جواد  وفاعلية إطاةوتقليل كلفتها في 

عمال المنجز  نظرا لقلة االعتمااد على الروتين المعقد وعلى االستخدام الوةقي للمعلومات في والموضوعية في األ

وتوثيقها ،ها ويعالج مشكلة حفظ المعلوماته بشكل إيجابي على أادائوةالذي ينعكس بدة، فق العاماعمل المر
 9

اذن ، 

قسام المرفق العام ذاته وبينه وبين بقية المؤسسات ، واالتصال بين أمجاال واسعا للتنسيق االلكترونية اإلاداة  ستتيح 

، العامة اإلاداة وهذه تعد من ادون شك مدخال مهما للقضاء على المشاكل التي ترافق عمل  ،وخاةجها ،اداخل الدولة

 . اداةي والمالي كما سيالحظومنها كمشكلة الفسااد اإل

 

 االلكترونية للمرافق العامة اإلدارة خصائص:  المطلب الثاني
 

ذات الطبيعة الوةقية إلى عمليات ذات  اإلاداةيةااللكترونية  تعني تحويل جميع العمليات  اإلاداة ن من الثابت أ   

بال أوةاق". ولما كان االنتقال  اإلاداة طبيعة الكترونية باستخدام التطوةات التقنية الحديثة " العمل االلكتروني" أو "

بل هي عملية مستمر  تتطلب تغير النظر   ،ليس مجراد انتقال تقني أو تكنولوجي فحسبااللكترونية  اإلاداة إلى 

ومستويات ترابطها أفقيا وعمواديا. كما أن التحول إلى اقتصااد المعرفة  ،التنظيمية اإلاداةيةوالهياكل  ،الوظيفية

وصوال لمؤسسات تتمتع بمرونة أكبر في عملية  اإلاداةيةوالمعلومات يتطلب تغيرات واسعة في الجوانب التنظيمية و

ن هناك عد  سمات يمكن القول إ . وبذلكشبكة المعلوماتوتباادل المعلومات من خالل االةتباط ب ،ونقل ،االتصال

 : همها يمكن استعراض أااللكترونية للمرافق العامة  اإلاداة تميز  وخصائص 

 هداف : سرعة التعامل ووضوح األاوال : 

برز التحديات التي أ بقي ولسنوات عديد  يمثلوبطء التعامل  ،ن البيروقراطيةمن المسلم به على نطاق واسع أ   

الت وةقية إلنجاز المؤسسات العامة في ضل التقييد الحرفي بالقوانين وما ينطوي عليه من السير بمعام إاداة ةافقت 

 .االلكترونية اداة لإلالتقني من خالل التحول  سلوباألن هذا التحدي بدأ يتالشى بظهوة الخدمات العامة، غير أ

فال تتطلب  ،ن وجدتامالت الوةقية ضروة  لوجوادها ، وإلن تكون للمعالتعامل االلكتروني ب سلوباألفبموجب هذا 

ةسال للجهة التي ستتولى اتخاذ القراة االاداةي ، واإلوالحفظ ،و الطباعةمن خالل النسخ أ إلنجازهاالوقت الطويل 

                                                           
7
ثرها على المرافق العامة ، ةسالة ماجستير ، كلية أوجي وقيام الحكومة االلكترونية ونوة سعيد : التطوة التكنولأينظر ادعاء   

 ومابعدها.000، ص 7003الحقوق ، جامعة النهرين ، 
8
، 7002االلكترونية ، الطبعة الثانية ، اداة وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  اإلاداة ينظر اد.عالء عبد الرزاق السالمي :   

 .37ص
9
 . 07ينظر : اد. دمحم فالق و اد. فالق مساعد : متطلبات اةساء الحكومة االلكترونية في الجزائر ، مصدة سابق ، ص  
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بشأنها 
10

من ادون لى المعامالت بسهولة ووضوح االلكتروني سيوفر ادون شك إمكانية الوصول إ سلوباألن . كما أ

حتماالت سواء معرضة لمثل هذه االو التلف في حال لو كانت معامالت وةقية التي طالما كانت خشية الضياع أ

بحقوق الغير . فمثل هذه و تتعلق نتيجة ظروف خاةجية أم بفعل فاعل يسعى إلى اخفائها كونها تؤثر على مصالحه أ

 ،والبيانات ،والوثائق ،المعلوماتااللكترونية في حفظ  اإلاداة ااديها في ظل استخدام صبح باإلمكان تفالمشاكل أ

ووضوح تام  ،وبسرعة فائقة
11
. 

 دون التقييد بالزمان والمكان  اإلداريةنجاز المعامالت إثانيا : 

مصدة للخدمات  اإلاداة االلكترونية للمرافق العامة هي جعل  اداة لإلساسية من التحول لما كانت الفلسفة األ   

الوقت من طوال ومراجعتها  ،فراادعامالت األنجاز مللجمهوة المتعامل معها ، فان من أبرز خصائصها هي إمكانية  إ

لى تصفح تاحة الفرصة للمتعاملين عااللكترونية يعني إ اإلاداة . فتوفير ادون التقييد بزمن معين أو مكان معين

، ونقاط ن وصالت شبكاتها الداخليةالمخصصة لهذا الغرض، كما أ األجهز المعامالت عبر االنترنت أو عبر 

نما مكان صغير يكفي لتحقيق ال تحتاج إلى أماكن ضخمة الستيعاب الملفات أو الموظفين وإلى االنترنت الوصول إ

الغرض 
12

را بال وةق نظ اإلاداة : عنصر ستحداد بعناصر واقعية أهمهاااللكترونية  اإلاداة بعااد ومن هنا فان ا. 

، ونظم الرقابة ،والرسائل الصوتية ،ادلة االلكترونية، واألوالبريد االلكتروني ،ةشيف االلكترونيلالعتمااد على اإل

من خالل الهاتف عن بعد وذلك باالعتمااد على وسائل االتصال االلكتروني  اإلاداة ، كذلك عنصر والمتابعة االلية

بالزمن المفتوح الذي يعمل  اإلاداة ، واخيرا عنصر تقنية حديثةا تتضمنه من تطبيقات ب بميوالحواس ،المحمول

ادون االةتباط بأوقات النهاة والليل من طوال ساعات اليوم 
13
.  

 المعلومات والبيانات  إدارةفي والمرونة ثالثا: الدقة 

االلكترونية للمرافق العامة سوف يقلص من ادون شك االعتمااد على الجهد اليدوي  اإلاداة  أسلوبإن االنتقال إلى    

وفق برامج وبيانات على للمعامالت ستجري  اإلاداة ن المعامالت، نظرا أل إاداة لموظفي المؤسسات الحكومية في 

مثل هذه ستسهم بالتعليمية. وشبه قبل المراجعين بطريقة الكترونية أغالبا ما يتم االحتفاظ بها ليتم التعامل معها من 

لمؤسسة وكأنها وحد  مركزية، ومتابعة اإلاداةات المختلفة ل إاداة لى سهولة من ادون شك إ المعلومات إاداة الدقة في 

 ،نها تعمل على توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصوة  فوةية وادقيقة تسهم في تبسيط اإلجراءاتكما أ

أاداء الخدمات باإلضافة السرعة في اتخاذ القراةات المناسبة المبنية على معلومات  وةفع مستوى ،وسرعة اإلنجاز

المعلومات المحفوظة على شبكتها بمجراد استدعائها من  إمكانية الوصول إلى اإلاداة كما تمنح هذه    ،ادقيقة ومباشر

متخطية حواجز الزمان والمكان،  لألحداث ،واالستجابة  ،قبل صاحب الشأن وهذا ما يوفر مرونة سريعة بالتعامل

التقليدية في تقديم الخدمات  اإلاداة ومتفوقة على وسائل 
14
. 

 رابعا : المصداقية في الرقابة والسرية والخصوصية

ومراقبة تنفيذ العمل  ،الفعالة يجعل من متابعةااللكترونية والبرامج  ،ن االعتمااد على وسائل االتصال الحديثةإ    

عمالها من خالل ، وأن تتابع جميع مواقعهاااللكترونية يمكن أ اإلاداة ن اية الدقة والسهولة، إذ إاإلاداةي أمر في غ

ن تعامالتها مع المواطنين. وال شك أو ،شاشات وكاميرات مراقبة على جميع مواقع عملها وفي جميع اجراءاتها

 ،نشطتها، والخلل في أمواطن الضعف ن تكشف جميعإادا  صاادقة يمكن أ اداة لإلالتقني يجعل  سلوباألباتباع هذا 

 المحابا  تجاه الموظفين ، ويتخللهاالتي تتم ببطءاالعتمااد على تقاةير األاداء السنوية،  أسلوبتغنيها عن نها كما أ
15

 .

 ،الحكومية األجهز م أعمال من المرونة في تقيي اكثير  الرقابية الداخلية والخاةجية توفر لألجهزأنها س فضال عن

 ،الوضوح من رغمعلى الااللكترونية  اإلاداة خر فان اعتمااد ، وبمصداقية عالية. ومن جانب آوشفافة ،وبأادلة واضحة

والشفافية في المعلومات التي تقدمها فانه يمكن من خاللها توفير السرية واالحتفاظ بالخصوصية للمعلومات المهمة 
                                                           

10
المحلية في االةتقاء بالخدمات الجماهيرية ،  اإلاداة العامة االليكترونية و اإلاداة ينظر اد. السيد احمد دمحم مرجان : ادوة   

 .27مصدة سابق ، ص
11

 .77، ص7008االلكترونية ، اداة الفكر الجامعي ، االسكندةية ،  اإلاداة ينظر اد. دمحم الصيرفي :   
12

المحلية في االةتقاء بالخدمات الجماهيرية ،  اإلاداة العامة االليكترونية و اإلاداة ن : ادوة ينظر اد. السيد احمد دمحم مرجا  

 .007مصدة سابق ، ص
13

سالمي، مصدة سابق،  الفسااد ، ادةاسة مقاةنة بالفقه اإلااللكترونية وادوةها في مكافحة  اإلاداة ينظر اد. بدة دمحم السيد :   

 .57ص
14

ينظر اد. اداوواد عبد الرزاق الباز : الحكومة االلكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العام واعمال موظفيه ، مصدة   

 . 75سابق ، ص
15

المحلية في االةتقاء بالخدمات الجماهيرية ،  اإلاداة العامة االليكترونية و اإلاداة ينظر اد. السيد احمد دمحم مرجان : ادوة   

 .60، صمصدة سابق 
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مكن جعل بعض الملفات غير ، فيمن قبل أصحاب القراة والبيانات التي ترى ضروة  عدم اإلطالع عليها إال

شخاص محدادين يملكون كلمات مروة للنفاذ للبيانات بحسب ما يستوجبه طبيعة العمل والحفاظ موصولة إال من قبل أ

على نشاط المؤسسة 
16

 .  

بين المؤسسات واألفرااد  االلكترونية ستؤادي حتما إلى إمكانية إنجاز المعامالت اإلاداة  ويتضح مما تقدم أن تطبيق   

ية الحديثة مما يساهم التكنولوج األجهز ، والبيانات الكترونيا عبر ، بحيث يتم تداول الوثائقمن خالل وسيط الكتروني

برز الخصائص والسمات العالقة المباشر  بين أطراف التعامل وهو ما يعد من ألى وجواد في انتفاء أو قلة الحاجة إ

هم في القضاء على ابرز المشاكل الناجمة عن االساليب الحديثة والتي يمكن أن تس اإلاداة في  سلوباألالتي تميز هذا 

 والمتمثلة بمشكلة الفسااد االاداةي والمالي كما سنرى ذلك. اإلاداة التقليدية في 

 

 االلكترونية للمرافق العامة ومجاالت تطبيقها اإلدارة ضرورة: المطلب الثالث
 

ة من خالل الخصائص التي ذكرناها أعاله، بصوة  واضح االلكترونية للمرافق العامة اإلاداة همية تتجلى أ    

ما يتعلق بإمكانية التقليدية وتحديدا في اإلاداة اء على مشاكل هميتها بالنسبة لمجال القضويمكن أن يضاف إليها ايضا أ

ذي تعاني منها المجتمعات بخاصة تلك ي الاداةي والمالطة الفسااد اإلنشالقضاء على اإلنحراف بالسلطة من خالل أ

 ،االلكترونية بدأ كإجراء اإلاداة  أسلوبفمن الثابت أن االنتقال إلى . اإلاداة زالت تقبع تحت بيروقراطية التي ما 

التقليدية والمتمثلة بتلف بعض المعامالت الوةقية مع مروة الزمن وصعوبة  الحصول  اإلاداة وحل جذةي لسلبيات 

همية ما تتعلق بمعاملة على ادةجة من األها عندالمعلومات من هذه المعامالت أو إمكانية التعمد في اخفائبعض على 

هكذا استغالل  تنتج مناداةي لمالي واإلفرااد بشكل يمثل نقطة محوةية ألشكال عديد  من الفسااد اأو األ اداة بالنسبة لإل

، ، وإصالح التالف منهاة في صيانة المعامالت الوةقيةالتقليدي اداة لإل ، أضف إلى ذلك التكاليف الباهضةظروف

ال الى جزء االلكترونية التي ةبما ال تحتاج إ اإلاداة المعامالت الوةقية بعكس نظرا لتطلبها توفير غرف كبير  لحفظ 

  محداد من مبنى المؤسسة مع امكانية الوصول لكافة المعلومات والبيانات والملفات بمجراد نقر  زة الكتروني.

رادي مستوى في الوقت الحاضر نظرا لت تزادااد اإلاداة االستخدام التقني والتكنولوجي في أهمية ن وبذلك نجد  أ   

ن تسهم في جعل النظام االلكترونية التي يمكن أ اداة ، خالفا  لإلالخدمات في كثير من اإلاداةات التقليدية وتعقيدها

والمتعاملين  اإلاداة نه يسهم في خلق ثقة متباادلة بين واطنين، كما أرونة في تقديم الخدمات للمر سهولة وماداةي أكثاإل

. ومن ، والموضوعية في التعاملوالحيااد ،والشفافية ،جراءات ستتم بأعلى ادةجة من الوضوحمعها كون العمل، واإل

وتأهيلها بالعلوم  ،للجهات الحكومية في تنمية كواادةها البشرية اسيخلق حافزاإللكتروني  سلوباألخر فان ب آجان

وتخطيطه في ضوء الحاجات المتطوة ،  ،وفق ما تتطلع له الدول المعاصر  من ةسم مستقبلهاعلى التقنية الحديثة 

ة مكانية خلق مجاالت واسع، باإلضافة إلى إاإلاداةية األجهز بادعم الثقافة التنظيمية لدى العاملين  وهذا يساعد على

والتطلع للتكنولوجيات المتقدمة فضال عن خلق  ،سواق العالميةاالتصال مع األ لتنمية االقتصااد الوطني عن طريق

نجاز المعامالت االلكترونية ات الصغير  التي تعمل على تسهيل إبتشجيع المشروعفرص عمل جديد  
17

 . 

ال يقتصر على مرفق محداد  سلوباألتطبيق هذا ن ، فيالحظ أااللكترونية اإلاداة  أسلوب ما عن مجاالت تطبيقأ   

والصناعية، مع ذلك فان نطاق  ،واالقتصاادية ،اإلاداةيةنواع المرافق العامة ، بل يمكن االستفااد  منه في أخرادون اآل

ومثالها مرفق  ،ن يتحداد في بعض المرافق الحساسة والمتصلة باألمن الوطنيااللكتروني يمكن أ سلوباألتطبيق 

ابل ذلك يالحظ بأن جميع المرافق العامة يمكن أن تستخدم األساليب اإللكترونية في . ولكن في مق، واألمنالدفاع

 وانصراف ،الوسائط اإللكترونية في تحديد مواعيد حضوة كاستخدامالمتعلقة بالمرفق  اإلاداةيةتسيير الجوانب 

،  كما من البريد العااديإللكتروني بدال البريد ا استخداموالرواتب، كذلك يمكن  ،الموظفين وفي منحهم اإلجازات

ةسوم من المواطنين مقابل الخدمة التي تؤاديها  أساليب إلكترونية من قبل بعض المرافق التي تتقاضى اعتمااديُمكن 

، والحصول على بطاقات إثبات والهاتف ،والماء ،جوة فواتير الكهرباء، ومثال ذلك ألتمكنهم من الدفع اإللكتروني

حوال المدنية األ
18

للمرافق العامة ما هو متبع في كثير من البلدان في  االلكترونية اإلاداة ن من صوة استخدام ، كما أ

وتبسيطها  ،جراءاتااللكتروني للتقاضي من أجل تسهيل اإل سلوباألمام المحاكم باتباع تسهيل إجراءات التقاضي أ

                                                           
16

اداء الوظيفي وتحسينه ، بحث منشوة في مجلة جامعة اإلاداة  االلكترونية وادوةها في تطوير األحالم دمحم شواي: أينظر :   

 .3322، ص 7008، 2العداد  72بابل ، العلوم االنسانية ، المجلد 
17

 .23سابق، ص ينظر اد. عباس بدةان ، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية الى التطبيق ، مصدة  
18

ثرها على المرافق العامة ، مصدة سابق ، أوجي وقيام الحكومة االلكترونية ونوة سعيد : التطوة التكنولأينظر ادعاء   

 ومابعدها. 20ص
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، وفي فرنسا التي من الدول العربية متحدماةات العربية الل ذلك ما هو معمول به فعال في اإلومثا ،مام المتخاصمينأ

اداةي في مجاالت التخاصم أمام محاكم القضاء اإل 7002طبقت هذا النظام حديثا منذ عام 
19

وكذلك يمكن  . 

، وفي ادفع والبيئية ،والصحية ،استخدامها في مجال ادفع الغرامات عن المخالفات ومن بينها المخالفات المروةية

ن يشمل جميع االلكترونية يمكن أ اإلاداة . وبشكل عام فان نطاق استخدام مع الدولة، وتسوية الديون الضرائب

لى باإلضافة إ، والزةاعة ،والبلدية ،والسياحة ،والتجاة  ،والطاقة ،والتربية ،والتعليم ،المرافق الخدمية كالصحة

يرتبط بها  بيعية كالنفط والغاز وماالمواةاد الط إاداة اهمية تطبيقها في مجال المرافق االقتصاادية وتحديدا في مجال 

 ،مركيةالك اإلاداة ب، وكذلك الخدمات المتعلقة ، والعقواد التي تجري بشأنهاوالخدمات ،والتسويق ،نتاجمن عمليات اإل

وةاق المالية ، وسوق األوالمصرفية في المصاةف الحكومية ،المالية اإلاداة و
20

 . 

 

 المبحث الثاني

 داريمة في الحد من الفساد المالي واإلااللكترونية للمرافق العا اإلدارةأثر تحليل 

 
لي ينبغي اداةي والماومساهماتها في الحد من الفسااد اإلاإللكترونية  اإلاداة ثر باادئ ذي بدء وقبل التعرض لبيان أ    

 اإلاداة هم به أن تس نبين األثر الذي يمكن م  ومن ث   .بنا التمهيد بشكل موجز إلى بيان تعريف الفسااد، وأسبابه

اداةي وتعزيز ثقة المواطن بالدولة العامة في محاةبة الفسااد عن طريق أادواتها في اإلصالح اإل االلكترونية للمرافق

في الحد من الفسااد. وينبغي اإلشاة  إلى  اإلاداة عمال فضال عن تسهيل جانب الرقابة على أ اإلاداة من خالل شفافية 

ترونية في استراتيجية مكافحة الفسااد من خالل تجاةب بعض البلدان مع الوقوف على االلك اإلاداة ادماج آلية إ

 المطالب االتية .  ، وسبل مواجهتها وذلك عن طريقالمعوقات

 

 داري والماليتعريف الفساد اإل: ولالمطلب األ

 
نتمي إلى ظاهر  عالمية ال ت ُعد بانه، كما معات البشرية منذ العصوة القديمةالفسااد ظاهر  عرفتها المجت يعد     

، ولكنها متأصلة في الحضاة  اإلنسانية وجزء ال يتجزأ من الصراعات مجتمع بعينه أو إلى مد  تاةيخية محداد 

في الوقت الحاضر أصبح الفسااد ظاهر  عالمية تحدث بطرق وأشكال مختلفة وواالقتصاادية.  ،واالجتماعية ،السياسية

قافة الدول بمثابة فيروس ضاة يقوض ثيكون  إذ ،ظر عن مستوى التنمية في البلدانفي جميع أنحاء العالم بغض الن

، فإن وعالو  على ذلك ،، وةفاهية المجتمعات ، وثقة المواطنين في حكوماتهمالسياسية، والتوزيع العاادل للمواةاد

، ويشوه توزيع المواةاد وله ادي إلى عدم احترام سيااد  القانونالفسااد يفقد ثقة الجمهوة في المنظمات السياسية ويؤ

  .والتنمية ،والنمو ،تأثير ضاة على االستثماة

، إذ نه ليس هناك اتفاق على تحديد تعريف مشترك للفسااد حتى اآلنومع كل ما تقدم فإن مما يمكن مالحظته أ   

 ،وأشكاله ،فساادال تقدم معنى محداد لهذه الظاهر   بقدة ما تدةس خصائص ال نهاأثتبتت محاوالت تعريف الفسااد أ

من المؤلفات التي تطرقت حول مختلف نماذج الفسااد  هناك عدادان حظ أيال هناوالعوامل التي تسهم في انتشاةه. ومن 

 والثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والقانونية ،وتفسيرها من النواحي االقتصاادية ،وعواقبها ،لتقييم أسبابها
21

 .

والسلطات ات الرقابة المصحوبة بغموض القوانين ضعف أو غياب مؤسس وتشمل العوامل التي تشجع الفسااد

. وفي السياق وثقافة اإلفالت من العقاب ،وانخفاض الدخل ،وانعدام الشفافية ،التقديرية الممنوحة للموظفين المسؤولين

من أجل  لطة العامةأنه: "سوء استخدام السيصف مكتب األمم المتحد  المعني بالمخدةات والجريمة الفسااد ب المتقدم

 أو سرقة النقواد أو االختالس ،أو االحتيال ،أو المحسوبية ،أو النفوذ ،المنفعة الخاصة من خالل الرشو  أو االبتزاز
22

نه   تؤثر على جميع البلدان من حيث أواقتصاادية معقد ،وسياسية ،نه ظاهر  اجتماعيةف الفسااد بأعرويكما . 

، كما يضر ، ويسهم في عدم االستقراة الحكوميئ التنمية االقتصااديةويبط ،يقوض المؤسسات الديمقراطية

 ،بالمؤسسات الديمقراطية عن طريق تشويه العمليات االنتخابية باإلفسااد السياسي للناخبين، مما يفسد سيااد  القانون

                                                           
19

 نقال عن اد. كمال جوااد كاظم :اللجوء الى القاضي االاداةي الكترونيا عبر االنترنت ، تطبيق الواتساب .  
20

نظم المعلومات التابع للحكومة االلكترونية في ادولة  االلكترونية في مركز اإلاداة ينظر كلثم دمحم الكبيسي : متطلبات تطبيق   

 .53،ص 7006قطر، ةسالة ماجستير ، الجامعة الدولية ، الدوحة،
21

 .02، ص 7006اد. سمير عبواد عباس وصباح نوةي عباس : الفسااد المالي واإلاداةي في العراق ، ينظر   
22

 /http://www.unodc.orgينظر موقع االمم المتحد  لمكافحة الجريمة المنظمة على الموقع :   
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ويخلق مستنقعات بيروقراطية يكون السبب الوحيد لوجوادها هو التماس الرشاوى
23

فاقية األمم خر "ات. من جانب آ

تشير إلى أن الفسااد ينطوي على عمل من جانب  ٧٠٠٢ليها العراق عام تحد  لمكافحة الفسااد" التي انضم إالم

المسؤولين في القطاعين العام والخاص ، حيث يقومون بإثراء أنفسهم بشكل غير الئق وغير قانوني  عن طريق 

 إساء  استخدام الوظيفة والمنصب الذي يشغلونه
24

( ، تعريف الفسااد TIيرا حاولت منظمة الشفافية الدولية ). واخ 

مم المتحد  حيث وصفت ، ويتماشى مع تعريف األشكال المختلفة للفساادقابل لالستخدام لجميع تصنيفات األبجعله 

يقومون أكانوا سياسيين أم موظفين حكوميين، الفسااد على أنه سلوك من جانب المسؤولين في القطاع العام ، سواء 

بإثراء أنفسهم بشكل غير الئق أو غير قانوني  من خالل سوء استخدام السلطة العامة الموكلة إليهم. كما يمكن إساء  

، أو والمنسوبية ،المحسوبية فعة شخصية حتى لو لم تحدث الرشو ، عن طريقاستخدام الوظائف العامة لتحقيق من

 ، أو تحويل إيراادات الدولةسرقة أصول الدولة
25

بما فيه الكفاية  ، ويتسم بالمرونةن هذا التعريف بسيطيقة أوالحق ،

 شكال الفسااد الذي تواجهه الدول .تغطية معظم أل

قانون موحد لجرائم الفسااد مع ذلك فإن العديد من أشكال الفسااد في القطاع  ال يوجد في العراقنه وتأكيدا لذلك نجد أ   

، وقانون اتفاقية قانون العقوبات العراقي، وقانون غسيل األموالنصوص عليها في القوانين العراقية، مثل العام م

األمم المتحد  لمكافحة الفسااد 
26

وقوانين المؤسسات الرقابية العراقية  ،، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

أشكال الفسااد، نحو:  ، والمفتشين العموميين، التي تنص جميعها على كثير منواديوان الرقابة المالية ،كهيأ  النزاهة

، واالعتداء على األموال العامة الخ . لذلك واستغالل الوظيفة ،واساء  استخدام السلطة العامة ،واالختالس ،الرشو 

لتحقيق  ؛ن ينطوي الفسااد في العراق عموًما إلى إساء  استخدام المناصب العامة من قبل المسؤولين الحكوميينيمكن أ

مكاسب مالية أو عن قصد أو إهمال تسبب في ضرة لممتلكات الدولة من خالل الرشو  أو االحتيال أو االختالس أو 

 السرقة أو هدة األموال العامة واالستغالل أو إساء  استخدام الوظيفة
27

. بعباة  أخرى ، يمكن للفسااد أن يغطي جميع 

و مخالفة واجبات وقيم الوظيفة العامة مع إلحاق الل انتهاك القوانين أالمسؤولون من خاألفعال التي ةبما يرتكبها 

ساسية خاصة بعد ، وأصبح مشكلة أن الفسااد قد انتشر في العراقونالحظ أ فرااد عموما.، واألالضرة باألموال العامة

، وغياب  امةألغلب المرافق الع اإلاداة برزها سوء وضعف التخطيط ووذلك تحت تأثير عوامل عديد  أ 7003عام 

وعرقلة اجراءات المؤسسات  ،فالت من العقابوانعدام المساءلة نتيجة ثقافة اإل ،المواةاد العامة إاداة الشفافية في 

الرقابية المختصة بمحاةبة الفسااد 
28

العامة  اإلاداة جراءات تغييرات جذةية في مجال يدعو للنظر في إ ، وهذا ما

وجيا الحديثة لما له من من خالل وسائل التكنول اإلاداة الحديث في  سلوباألومن ضمنها اتباع  ،للمؤسسات الحكومية

 ، وهذا ما ستتم مناقشته في المطالب الالحقة.، والقضاء على أبرز عواملهثر في الحد من مشكلة الفساادأ

 

 

شفافية والمساءلة وثقة تعزيز ال عبرالفساد  كوسيلة للحد من اإللكترونية اإلدارة: المطلب الثاني

 اإلدارةبالمواطن 

 
نفسه على واقع الحيا  في مختلف المجاالت  االلكترونية للمرافق العامة امرا حتميا يفرض اإلاداة  صاةت   

تطوير من خالل حتى باتت جميع الدول معنية بضروة  مواكبة هذه المتطلبات  ،والخدمية ،اإلاداةيةو ،الوظيفية

ن اللجوء طبقا لذلك فقد بات من المسلم به أبما يتالءم مع مقتضيات التطوة التقني والتكنولوجي. و اإلاداةيةسياساتها 

وتقديم  ،ويساهم في المشاةكة بالمعلومات اداة لإلوالتقليدي  ،االلكترونية سوف يقضي على الجانب المعقد اداة لإل

والفوائد  ة تنسجم مع مفهوم اإلصالح الحكومياإللكترونية هي في جوهرها عملي  اإلاداة خدمات أفضل للجمهوة،  ف

                                                           
23

 Michael Johnston:  "The search for definitions: the vitality of politics and the issue of 

corruption." International social science journal 48.149 (1996): 321-335. 

 
24
 /:www.unodc.org/documentsمم المتحد  لمكافحة الفسااد متاحة على الموقع اتفاقية األينظر  

25
 https://www.transparency.orgينظر منظمة منظمة الشفافية الدولية ، مؤشر  مدةكات الفسااد على الموقع :   

26
، منشوة في الوقائع العراقية ،  ٧٠٠٢مم المتحد  لمكافحة الفسااد لعام لى اتفاقية األإقانون انضمام جمهوةية العراق ينظر   

 .7002-6 -30، في 2022العداد : 
27

 .7002، مكتبة اداة الفكر ، النجف ،  7عاادل جابر الجوفي : الفسااد اإلاداةي وتطبيقاته في العراق ، طينظر   
28

 .82-07، ص 7000القاضي موسى فرج :قصة الفسااد في العراق،  الشجر للنشر ، ادمشق  ينظر   
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في بناء  اإللكترونية أن تساعد اداة لإليمكن ق حلول أو خدمات تكنولوجية محداد ، إذ تطبيالناتجة عنها عن طريق 

وهي مشكلة تعاني منها أغلب الدول النامية التي تشكوا من  ،وأكثر خضوعا للمساءلة ،وشفافية ،حكومة أكثر كفاء 

(بين أصحاب المصلحة الرئيسين )الحكومة واالفرااد اإلاداة ، خاصة إذا تم التخطيط  لهذه الفساادمشاكل 
29
حيث  .

 الحكومة، وتعزيز النمو االقتصاادي عن طريق اإللكترونية إعااد  بناء ثقة المواطنين في اإلاداة يمكن لتطبيقات 

صنع القراةات الحكومية يما من المشاةكة في  ، وتمكين المواطنينعل مع األعمال الخدمية والتجاةيةتحسين التفا

تطوير الحكم الرشيد يفيد
30

 . 

ً لمشكالت الفسااد المعقد  وال    ، إال أنه ال عميقة الجذوةوعلى الرغم من أن الحكومة اإللكترونية ليست حالً سحريا

خاللها المساهمة بفعالية في ن من يمكن التجاهل من أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعد من الوسائل التي يمك

الدول الغربية كالمملكة  ثبتت نجاحا من خالل التجاةب المعروفة في العديد منجهواد مكافحة الفسااد خاصة بعد أن أ

اإلماةات العربية المتحد  كالكويت وقطر ووالعربية  ، وكوةيا الجنوبية،وسنغافوة  ،وية كماليزياي، واالسالمتحد 

قل في مؤشرات الفسااد بحسب منظمة الشفافية الدولية ول األالتي تصنف من بين الد
31
. 

ن تلعب ادوًةا حيويًا في زيااد  وجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن استخدام تكنولوبناء على ذلك يالحظ أ    

، وإجراءات موظفي الوصول إلى المعلومات وضمان شفافية القواعد وتطبيقها في بناء القدة  على تتبع قراةات

 ،المعلومات والمعامالت إاداة االلكترونية يعني أنه يمكن للحكومات تبسيط وتسريع  اإلاداة  أسلوبف، الحكومة

لقضاء على ابما يسهم في خلق جانب من الشفافية في المعامالت و، سيما في تقديم الخدمات للجمهوةوال

 عالقات خالية من الفسااد خلق عن طريقثقة المواطن بالحكومة  وتعزيز اإلاداة في  البيروقراطية
32

 . 

ن مكتب األمم المتحد  المعني بالمخدةات والجريمة يؤكد بان زيااد  وصول الجمهوة تقدم نجد أ وبالوقوف على ما   

ضد الفسااد من  ، كما يسهم في تمكين المجتمع المدني ومؤسسات الرقابةالمعلومات هي آلية قوية للمساءلةإلى 

قراة قوانين ى إن تتولاإلشراف على جميع أنشطة الدولة، وبذلك يشير تقرير األمم المتحد  بان الدول ينبغي أ

 المستخدمة في فرض الشفافية في الحكومات سيلة للحد من الفسااد كونها من اآللياتالوصول إلى المعلومات كو
33

، 

 : برزها وهو يتطلب أموة عد  أ

 ،يرااداتها، وتنظيم إاإلاداة بنشطة المتعلقة شر البيانات السنوية لعملياتها )جميع األات إلى نادعو  الحكوم  -0

  .ونفقاتها(

  .جهز  الرقابة ضد الفساادلومات الموثقة لجميع المواطنين، وأالحق واجب النفاذ قانونا في الوصول إلى المع -7

 صحيحةحق الفراد في تعديل أي معلومات شخصية غير كاملة أو غير  -3
34
. 

في بعض لم تمنع الحكومات من حاجتها إلى السرية  االلكترونية اإلاداة  أسلوبنجد أن االنتقال إلى وطبقا لذلك     

والمواطنين من  ،قلصت إلى حد كبير التفاعالت بين المسؤولين الفاسدين نهافي المقابل فإ، المسائل وعند الضروة 

 وتعزيز الشفافية والمساءلة بما يحقق أهداف مكافحة الفسااد.  ،أجل زيااد  الوصول إلى المعلومات

التي  اداة لإلبالقضاء على السلطة التقديرية  ينفعن االلكترونية يمكن أ اإلاداة فان استخدام  وعالو  على ما تقدم   

غراض شخصية السلطة أل استخداممكانية اساء  شكل آخر من أشكال الفسااد نتيجة إ حيانباتت تمثل في كثير من األ

فاعل المستخدم مع نظام إلكتروني تتحكم فيه قواعد محداد  االلكتروني يت سلوباألفبموجب  بغطاء المصلحة العامة،

                                                           
29

  Warkentin, Merrill, et al. "Encouraging citizen adoption of e-government by building trust, 

op.cit.p 157-162.  

30
 Ndou, Valentina. "E–Government for developing countries: opportunities and challenges." 

Op.cit. p18.  

31
سالمي، مصدة سابق، كترونية وادوةها في مكافحة الفسااد، ادةاسة مقاةنة بالفقه اإلاالل اإلاداة ينظر اد. بدة دمحم السيد :   

 .83ص
32

 .67امة االليكترونية ، مصدة سابق ، صالع اإلاداة ينظر اد. السيد احمد دمحم مرجان : ادوة   
33

 Subhajit  Basu. "E‐government and developing countries: an overview." International Review 

of Law, Computers & Technology 18.1 (2004): 109-132.  

34
 See : Subhash Bhatnagar. "Transparency and corruption: Does e-government help." DRAFT 
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 ، وهذه األتمتة تزيل إمكانية ادوة موظفي الخدمة المدنية في هذه العمليةبدقة
35

االلكترونية سوف  اإلاداة فمن خالل . 

وهذا ما يساعد في خلق عوامل عد  تساهم في  ،وحسن سيرها ،فراادمعامالت األلزام للموظفين بتسهيل يكون هناك ا

 محاةبة الفسااد ومنها :

 :وضمان الشفافية  اإلدارةالتغلب على البيروقراطية في المساهمة في الحد من الفساد عبر وال: أ

 ،والمركزية ،هي البيروقراطية المرتبطة بالتعقيدات المكتبية اإلاداةية األجهز برز المشاكل التي تواجه من أ    

ن مثل هذه المشاكل الناجمة عن ، والبطء في اتخاذ القراةات، وال شك أليماتوالتع ،والتزام حرفية القوانين

 بل وعجز المرافق العامة عن مواكبة التطوة وتقديم الخدمات للموطنين مما ،اإلاداة البيروقراطية ساهمت في تخلف 

أادى إلى  سلوباألن هذا االلكترونية فإ اإلاداة لى إوالحكومة. اما من خالل اللجوء  اإلاداة خلق فجو  في العالقة بين 

مكانية ضحة بعيد  عن إ، وبصوة  مرنة وواجراءات المعامالت اليومية لألفرااد من خالل شبكة االنترنتتسهيل إ

و صوة الفسااد بشكل عامأوالتزوير  ،الوقوع بالتالعب
36

 .   

كوسيلة للقضاء على  اإلاداة االلكتروني في  سلوباأللى وتحقيقا لهذه الغاية توجد تجاةب لدول متعداد  انتقلت إ   

، ومثال ذلك على المستوى الفسااد، ومحاةبة جل تحقيق الشفافيةوالقضاء على الروتين الحكومي من أ ،البيروقراطية

يها الواليات المتحد  تل ،العالمي ادولة السويد التي تعد في مقدمة ادول العام في االستخدام االلكتروني لتقديم الخدمات

لخدمات الحكومة عن طريق ، كما تحتل سنغافوة  والدنماةك المرتبة الثالثة في مجال استخدام الموطنين ثم النرويج

تليها  ،في االستخدام االلكتروني لتقديم الخدمات ولىاالماةات العربية المرتبة األ من الدول العربية تحتل، واالنترنت

وقطر  ،والبحرين ،وعمان ،الكويت
37

 . 

 اإلاداة المتعلقة بالتحول نحو  ولم يالحظ في العراق هذا األمر على الرغم من الدعوات والتصريحات     

االلكترونية  اإلاداة وجواد تطبيقات لمشروع ترونية في المرافق العامة، بل ما زال يسير ببطء في هذا المجال مع االلك

، صداة الوثائق الرسمية كالجوازات، وبعض مجاالت إ، كمشروع البطاقة الوطنية الموحد في بعض المرافق

تطبيقها يعاني من  من اشكال الفسااد، وبقي اجانب المشاةيع  وقد قلصت هذه، ، وملكية السياةاتجازات السوقوإ

االلكترونية عن  اإلاداة جراء تغيير جذةي بالتحول نحو ، وهذا ما يتطلب إاستمراة البيروقراطية في تقديم الخدمات

 سلوباألوناجحة لتطبيق هذا  ،بناء وسائل فعالة طريق
38
.  

تساهم في تقليص البيروقراطية والحد من الفسااد فإنها ن كانت االلكترونية وإ اإلاداة ن ومن من الجدير بالذكر أ     

 ،المتخصصة األجهز االستخدام االلكتروني من قبل  ضمان وجواد ةقابة فاعلة على يتمثل بضروة  اواجه تحديت

، رافقه ضروة  تطوير القوانينن خالل التحول االلكتروني ينبغي أن تكذلك فان لمعالجة مشاكل البيروقراطية م

واد والتعقيد وبطء بعيدا عن الجم اإلاداةية األجهز التي وضعت لتسهيل عمل  اإلاداةيةوالتعليمات  ،نظمةواأل

  جراءات عمل المؤسسات العامة في تقديم خدماتها للمنتفعين .إ

 العامة اإلدارةداء وأ الوظيفة العامةاالرتقاء بكفاءة الحد من الفساد عبر ثانيا : 

 ذاوه ،المرافق العامة إاداة عدااد الموظفين في العامة في الوقت الحاضر الى ازاديااد أ اإلاداة اتساع نشاط  يسعى   

 اإلاداة حيان من خلق فرص كثير  من الفسااد من خالل استغالل المناصب في مجال ساهم في كثير بعض األمر األ

نشطتهم الهم، وأين وصعوبة التدقيق والرقابة على أاداء أعموخاصة في ضل عدم االختياة المناسب للموظف

لة للقضاء على هذه ن يشكل وسييمكن أ اداة لإل. لكن االستخدام االلكتروني ةية الالزمة لسير المرافق العامةالضرو

 ليات عديد  نذكر منها : التحديات عبر آ

المرافق العامة من  اداة لإلوترشيح الموظفين المؤهلين  ،جراءات الالزمة لتعيينالشفافية واختصاة اإل -0

الكترونية ج واستقبال طلبات التعيين عبر نماذ ،عالن عنها الكترونيايفة أو اإلخالل وضع شروط الوظ

ن بهذا والشك أ فضل المرشحين لشغل الوظائف العامة .معد  لهذا الغرض من أجل ضمان اختياة أ
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، ويعزز مبدأ المساوا  في توليها ،ائفوالرشو  في تولي الوظ ،يتم القضاء على مشكلة المحسوبية سلوباأل

بخاصة مع اتمتة آلية إصداة القراة اداةي كفاء بما يسهم في تعزيز العمل اإلشخاص اوإشغالها من أ

 اداةي الكترونيا المتعلق بالتعيين .اإل

أغلب الدول  ساليب المعول عليها في  بالتعيين الكترونيا أبرز األن هذه الطريقة المعتمدومن هنا نجد أ    

% . وعربيا اتجهت ادولة اإلماةات 60لغ نسبة التوظيف فيها الكترونيا إلى هولندا التي تب، ومثال وةبيةاأل

ال في ادولة الكويت التي استخدمت ، وكذلك الحفي شغل الوظائف العامة سلوباأللى تطبيق هذا العربية إ

يتعامل معها كل مواطن يبحث عن وظيفة  ،يةلتوظيف المركزي االلكتروني عن طريق تقديم خدمة آلية الآ

والمستندات الكترونيا من خالل موقع  ،ومتابعة المعامالت ،ومتابعة نتيجة الترشيح ،بحيث تمكنه من التقديم

اديوان الخدمة المدنية 
39

 . 

فافة في شغل الوظائف العامة وش ،ليات واضحةدم وجواد آيعاني من ع وفي هذا الشأن نالحظ أن العراق   

 ،ليات االلكترونية، واعتمااد األساليب التقليدية ، وهذا يدعو الحاجة إلى تطوير هذه اآلالبيروقراطية بوجواد

ي غالبا ما يصاحبه صوة واسعة من وخلق برنامج موحد في شغل الوظائف العامة بعيدا عن الروتين الذ

 وشغل الوظائف العامة . ،شكال الفسااد المتربطة بالتعيينأ

 اإلاداة ، حيث من الممكن عبر استخدام فة العامة من ادون التقييد بمكان أو زمانقديم الوظياالةتقاء بت -7

ك عبر يماةس الموظف عمله حتى لو كان خاةج المؤسسة الرسمية وذلن االلكترونية للمرافق العامة أ

ة الموظف االلكتروني ، كما يمكن إصداة ن يضفي على الموظف صفالحاسب المحمول الذي يمكن أ

مكانية للتطوة في زمان العمل ، ومن ناحية أخرى فان هناك إسلوباأليضا من خالل هذا القراة الكترونيا أ

ومثل هكذا  اء مهام الوظيفة بال انقطاع ومن أي مكان بالعالم،من خالل السماح لإلاداةات الحكومية بأاد

 الدنماةك وةبية وعلى ةأسهايم يجد له تطبيق بنسبة عالية في أغلب البلدان األتنظ
40
. 

نجاز الواجبات ، ومساهماتهم في إخلق نظام الكتروني يتعلق بأادائهمةفع كفاء  الموظفين عن طريق  -3

 ،ومتابعة تدةجهم الوظيفي بكل شفافية ،اداةيما يترتب على ذلك من إمكانية ترقيهم في السلم اإلالوظيفية و

التقليدي في تنظيم هذه العمليات .  سلوباألوحيااد وموضوعية بعيدا عن التعسف والفسااد الذي قد ينجم من 

 اإلاداةيةواعتراضهم على بعض القراةات  ،ن يتقدم الموظفين بشكواهمأ بإمكانيةكما سيسمح هذا النظام 

ة ااداء الموظفين ، ويطوز الثقةمما يعزو تعسف فيها الكترونيا في حال وجواد خطأ أ
41
. 

 ضد انشطة الفساد  الرقابية ثالثا : تعزيز دور األجهزة

في اكتشاف مكامن جهز  محاةبة الفسااد لكترونية للمرافق العامة محاةبة الفسااد، وتفعيل ادوة أاال اإلاداة  تحقق     

ةقابتها بالشكل  على األجهز والمؤسسات الحكومية التي تعمل هذه  ،الفسااد عبر الربط االلكتروني لألجهز  الرقابية

كشف عن أنشطة الفسااد. وفي هذا الشأن نجد أن الرقابة االلكترونية وفاعلية لل ،مهامها بكفاء اداء الذي يمكنها من أ

ة الجهد وفق برامج حاسوبية معد  لهذا الغرض وتساهم في اختصاعلى لية مهمة في مماةسة العملية الرقابية تمثل آ

لى النتائج المطلوبة من الرقابة بدقة كبير  والوقت والتكلفة للوصول إ
42

ن تنفيذ عملية الرقابة االلكترونية . غير أ

، مع ، والبشرية لتطبيق هكذا مشروعوالدمج بين المكونات الماادية ،تتمثل بضروة  تحقيق التفاعل ،يواجه تحديات

ومستلزمات بشرية تتمتع  ،وشبكة ةبط الكتروني ،ن يعتمد على بناء نظام تقنيذلك فان تنفيذ هذه الرقابة يمكن أ

  .اإلاداةيةوتكوين ما يسمى بأنظمة ادعم القراةات  ،هداف هذه الرقابةالمجال التقني لتحقيق أبكفاء  في 

وةبية والعربية روع موجواد في العديد من الدول األن تطبيق هذا المشويالحظ أ    
43

هناك تطبيق  ، وفي العراق

نون يعطي هذا الجهاز وجواد نص في متن القاعدم من رغم على الاديوان الرقابة المالية للرقابة االلكترونية من جانب 
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العراق االلكترونية في  اإلاداة لى تطبيق إال أن النظام الداخلي أوةاد هذه الصالحية لمواكبة السعي إ، هكذا صالحية

لى المستوى إتصل  ، مع ذلك فان تقاةير الديوان بهذا الشأن قليلة والومماةستها فعال في بعد اإلاداةات العامة

االلكترونية في  اإلاداة تطبيق  ضعفلى ، ويعزى سببه إلى حد القول بوجواد فعلي للرقابة االلكترونيةإالمطلوب 

 .  ، وقصوةهالمؤسسات الحكومية

غلب ابة االلكترونية كوسيلة للحد من أالرق أسلوب، وتفعيل االلكترونية اإلاداة ن هناك حاجة ماسة لتطبيق يبدو أ     

عمال تشخيص الخلل واالنحراف في أ األجهز هذه  بإمكان، حيث سيكون الرقابيةاألجهز  مظاهر الفسااد عبر 

 اإلاداةيةوالعقواد  اإلاداةيةكالقراةات  اإلاداة والبيانات المتعلقة بعمل  ،لى الملفاتمن خالل سرعة الوصول إ اإلاداة 

 ب على مشكلة الفسااد. كماتغلمما يوتكلفة  ،قل جهدبأوقت و بأسرعنشطة فسااد وذلك ، وأالتي تنطوي على مخالفات

السابقة التي  اإلاداةيةعمال ي بدال من اعتمااد الرقابة على األن تكون حاضر  بشكل آنيمكن لهذه الرقابة االلكترونية أ

، حيث تحقق الرقابة االلكترونية جانب من الرقابة الدوةية التي ، واألنشطة الفاسد قد تندثر معها معالم المخالفات

اداء مستمر لألجهز  ذ نتائج الرقابة بما يحقق تقييم أتنفيل يساهم في استمراةية المعلومات ومتابعة تكون مستمر  بشك

 اإلاداةية
44
. 

 

االلكترونية للمرافق العامة في  اإلدارة دمج أسلوب فيالدول تجارب  حليلت: المطلب الثالث

 ومتطلبات نجاحها  استراتيجية محاربة الفساد

 
االلكترونية للمرافق العامة على  اإلاداة  أسلوبوبطء السير نحو  ،التقليدية اإلاداة من مشكلة العراق يعاني      

طلق ومن أجل الوقوف الحديثة . ومن هذا المن اإلاداة  أسلوبوخطط حكومية للتحول نحو  ،الرغم من وجواد تأكيدات

 سلوباألشاة  لتجاةب اعتمدت هذا فإنه يمكن اإلبمحاةبة الفسااد االلكترونية فيما يتعلق  اإلاداة براز ادوة اكثر على إ

 أسلوببرز التحديات والحلول المتعلقة بليات محاةبة الفسااد في بعض الدول، ويمكن الوقوف على أكجزء من ا

 : ما يأتي، ويمكن مناقشة ذلك من خالل االلكترونية اإلاداة 

 االلكترونية بمبادرات محاربة الفساد اإلدارة أسلوبوال : تجارب في دمج أ

يشكل الفسااد ظاهر  متطوة  تستوجب البحث عن آليات للقضاء عليها أو الحد منها على أقل تقدير من أجل حماية     

االلكترونية لتحقيق  اإلاداة  أسلوبلى منطلق نجد تجاةب في ادول عديد  لجأت إ، ومن هذا الالمجتمع من هذه المشكلة

لواليات المتحد  االوةبية االبلدان في  والحد من الفسااد، وهذه الدول كثير  تتصدةها اإلاداة شفافية هدافها في أ

 من الدول التي استطاعت تذليلوغيرها  ،الدنماةكو ،وفرنسا ،المانياو ،والسويد ،لكة المتحد موالم ،االمريكية

، والشفاف لتقديم أفضل الخدمات الواضح سلوباأللى ، واالنتقال إالتقليدية اإلاداة  أسلوبالتعقيدات المتعلقة ب

 ماةاتاال ومن الدول العربية تحتل ،يوية وتحديدا سنغافوة البلدان االس وكذلك الحال نجد في بعض ،للمواطنين

ثبات نجاحه في مجال محاةبة الفسااد سلوب، وإاألمركز الصداة  في تطبيق هذا 
45
. 

تم استخدامها لهذا  لى تجربتينترونية في محاةبة الفسااد يمكن اإلشاة  إااللك اإلاداة  أسلوبادق لدمج وفي تحديد أ     

شاة  اليهما من ، والهند، ويمكن اإل( في كال من كوةيا الجنوبيةالغرض حصرا )أي لمواجهة انشطة فسااد واضحة

 خالل النقطتين االتيتين . 

 في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية  لمحاربة الفساد ( OPENمبادرة النظام المفتوح ) تجربة -1

(Online Procedures Enhancement for civil application) in the Seoul Metropolitan 

Government 

وهو مباادة  تعزيز اإلجراءات عبر اإلنترنت للتطبيقات  لمكافحة الفساادا بدأ عمد  سيول برنامج  0226في عام 

به على نطاق  اويعد هذا المشروع معترف اإلجراءات الحكومية أمام الجمهوة.، التي فتحت (/ /OPEN المدنية )

 واسع كمثال فعال لاللتزام السياسي واإلاداةي بالشفافية وتأثيره على الفسااد
46

. قام فريق حكومي للمراجعة بتحليل 
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ة التي تسببت في كثير فئة من الطلبات المدني 78، وحداد للحصول على التصاةيح والموافقات جميع الطلبات المدنية

للفسااد ليتم كثر تعرضا . أعطى فريق التطوير األولوية لألنشطة األمن األحيان مخالفات وتأثير على المواطنين

على معلومات حول إجراءات التقديم ومعلومات االتصال  OPEN، تحتوي بوابة الويب نشرها على بوابة ويب

وطرح األسئلة في حالة  ،يتمكن المواطنون من مراقبة الطلبات الخاصة باألشخاص المسؤولين عن اإلاداةات حتى

مؤسسات ؛ موافقة ومعاقبة الما يلي: تصاةيح البناء والتفتيش اكتشاف أي مخالفات. تشمل أمثلة الطلبات المدنية

؛ وقراة وتغيير خطط التنمية الحضرية. وتنفيذا لهذا النظام فقد تتم تدةيب ما مجموعه الترفيهية وحانات األغاني

، وإضافة وتغيير البيانات، وبعد التدةيب ، ع التطبيقات لتشغيل النظاممدينة تتعامل م إاداة  265موظف في  5000

االت في قسمه. وأظهرت نتائج وكلمات المروة للسماح لكل متدةب فرادي بإادخال إادخ ،تم تعيين أسماء المستخدمين

جابية نتائج إي OPENوالتفتيش في حكومة المدينة بعد مروة عام على إطالق نظام  ،مسح أجرته شعبة التدقيق

، وزااد (7000كانون الثاني  0في  7552000)وهذا العداد اةتفع إلى  826000، حيث بلغ عداد الزواة إلى  للغاية

النتائج  . وفي تأكيد52إلى  78على شبكة اإلنترنت من  OPENة في بوابة عداد فئات التطبيقات المدنية المدةج

لم يتم ةفع  في حين0226مماةسة فاسد  من قبل موظفي التحقيق في عام  63التحقيق عن أبلغت مؤسسات الرقابة و

ئح ها على تبسيط اللواةكزت في جزء كبير من OPENن  مباادة  . ويالحظ  أ7000عام  قضية واحد  منذ شباط

، واإلجراءات، وإعااد  سياقات ومماةسات العمل، والشفافية في اإلجراءات، والتواصل الفعال مع المواطنين

 ي تم استخدام التكنولوجيا كأادا  لتحقيق هدفهادةيب، اعتماادا على التكنولوجيا، أوالت
47

ما ساه ، كما أن هناك عاملين

السياسية المتمثلة  بقيااد  قوية من قبل ةئيس البلدية والعامل  :  وجواد االةااد بشكل خاص في نجاح في التنفيذ أولهما

نجاح هذا المشروع عفي إس، وأالثاني هي مشاةكة المواطنين على نطاق
48
. 

 ( لمحاربة الفساد في الهند Bhoomiتجربة مشروع بهومي االلكتروني ) -2

اةعين في ر سجالت األةاضي للمزيوف ،)الذي يعني األةض( بتطوير نظام عبر اإلنترنت Bhoomiقام مشروع     

محاسب قروي )يخدم كل منهم  2000، كان هناك ما يقدة بنحو والية كاةناتاكا بالهند، قبل تطبيق مشروع بهومي

، لم تكن هذه السجالت متاحة للجمهوة وكان على جالت األةاضي في والية كاةناتاكاقرى( س 2إلى  3من 

، وهو سجل إلزامي ، واإليجاة والمحاصيلنسخة من سجل الحقوقالمزاةعين ةشو  المحاسبين للحصول على 

ت )عند بيع أو وةاثة ، عالو  على ذلك فإن طلبات تغيير السجالاد  مثل مراجعة البنوك لطلب القرضألغراض متعد

المسؤول عن التحقق من  تقدير مفتش اإليرااداتعلى وفق ، يتم يوًما كحد أقصى 30تتطلب ةسميًا  التيقطعة أةض( 

 ، وقد تستغرق من عام إلى عامين لمعالجة هذه المتطلباتصحة الطلب
49
بحوسبة  Bhoomiمن هنا قام مشروع  .

مة التي يحتفظ بها محاسبو القرية، ونتيجة لذلك تسجيل سجالت البيانات القدي مليون سجل أةض عن طريق 70

والمعامالت بعد تقديم اسم المالك أو ةقم القطعة برسوم  ،تي شخص الحصول على نسخة من السجالأصبح بإمكان أ

 مكتبًا في المناطق الفرعية 060، في أكشاك محوسبة في تتجاوز خمسة ادوالةات قليلة قدةها ال
50

. كما يمكن 

ي تغيير في وتر ثانية تواجههم، وعندما يحدث أللعمالء أيًضا مشاهد  المعاملة عبر اإلنترنت من خالل شاشة كمبي

، وتم تخصيص ةقم لكل طلب يمكن كن للمزاةعين تقديم طلب في الكشك، يململكية من خالل البيع أو الميراثا

للعميل استخدامه لتتبع حالة التطبيق على شاشة تعمل باللمس في بعض األكشاك أو عن طريق سؤال مشغلي 

يوًما من تاةيخ اإلشعاة( ، إذا كان  30) األكشاك. وعمليا سيوافق مفتش اإليراادات على الطلب خالل الفتر  المحداد 

الطلب صالًحا ،بعد التحقق  يتم إنشاء إشعاة تلقائيًا بواسطة نظام الكمبيوتر لألطراف المتأثر  بالمعاملة ويقوم النظام 

يتم مساءلة مشغلي النظام المحوسب عن قراةاتهم فانه  ةادع الفساادولضمان بتحديث السجل األةضي المحداد. 
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لة من وةش العمل للتخطيط على تنظيم سلس م من خالل نظام تسجيل الدخول. وقد اعتمد نجاح المشروعءاتهوإجرا

من  2000، وإنتاج مباادئ توجيهية في استخدام النظام عبر اإلنترنت وإجراء برنامج تدةيبي مكثف ادةب للمشروع

تشاةكية للمشروع في نجاح عة ال، وفي النتيجة فقد ساهمت الطبيمن مفتشي اإليراادات 0000لقرية و مسؤولي ا

 تقاةير التقييم المستقل للمشروع إلى أن الرشاوى انخفضت بشكل ملحوظ تأشاةالمشروع، و
51
. 

ترونية اإللك  اإلاداة ن تستخدمان لدمج وبناء على ما تقدم يمكن القول إن التجاةب أعاله تعكس طريقتين عامتي     

 إللكترونية أحد المكونات الرئيسةأن تصبح الحكومة ا إلى إمكانيةفي مباادةات مكافحة الفسااد، اولهما تشير 

ي بلدية سيول في جمهوةية كوةيا، الستراتيجية أوسع لمكافحة الفسااد كما يتضح من النظام المفتوح الذي أنشئ ف

 ،اف الشفافيةاستهدديم الخدمات في اإلاداةات الفاسد ، وال سيما في تنفيذ مباادةات تحسين تق وتكمن الطريقة الثانية

ن ومن الجدير بالذكر أ في الهند. Bhoomiمشروع  لفسااد كأهداف للمشروع االلكتروني، ومثال على ذلكوتقليل ا

على برنامج البيانات الحكومية المفتوحة، حيث تتمثل الركائز األساسية لهذا  اخر ملموس آالمملكة المتحد  تقدم مثاال

، وتمكين والنمو االقتصاادي ،وتقليل العجز المالي للحكومة ،والمساءلة ،المشروع الحكومي الجديد في الشفافية

 والفعالية في الحكومة ،والكفاء  ،إلى تعزيز الديمقراطية اإلاداة  مع سعيمن االنفتاح  من خالل مزيدالمواطنين 
52

 .

م تعليقات ةتها على تقدي، تلعب مباادةات البيانات المفتوحة ادوًةا حاسًما في زيااد  الوعي العام وقدعالو  على ذلك

، ولعبها كأادوات لمكافحة الفسااد في السياسات العامة اداة ، وتقديم طرق جديد  إلعلى القراةات الحكومية

 المجتمعات.

 وسبل مواجهتهاااللكترونية في محاربة الفساد  اإلدارةثانيا : تحديات تطبيق 

يكون استخدام الحكومة اإللكترونية لمحاةبة الفسااد عرضيا وليس جزءا من أهداف التصميم ،  فحتى لو كانت     

طر د من الفسااد من ادون وجواد أ، فإن هذا قد ال يضمن الحاإللكترونية مطبقة اإلاداة استراتيجيات مكافحة الفسااد و

انعي القراة )وتخصيص المواةاد المالية الكافية( أمر ، فالتزام ص، والتزام سياسي بمحاةبة الفساادقانونية واضحة

، بما في ذلك البرامج التي تحتوي على مكون استخدام تكنولوجيا يع برامج مكافحة الفسااد الحكوميةأساسي لنجاح جم

 المعلومات واالتصاالت
53
.  

ناجعة للمرافق  إاداة الرغم من الميزات الكبير  التي تتمتع بها شبكة المعلومات الدولية في تقديم والحقيقة أنه على     

المؤسسات العامة، ويمكن إيجاز  إاداة بعض المعوقات والتحديات أمام استخدامها كتقنية حديثة في  ، فانه توجدالعامة

 ما يأتي :االلكترونية ك اإلاداة التي تواجه استخدام  أهم هذه التحديات

ز  حاسوب وأجه ،لى شبكة اتصال جيد ة الماادية إلنشاء شبكة المعلومات، إذ إنها تحتاج إاةتفاع الكلف   -0

 لى ضروة  ضمان القدة  على تمويل المبالغ الالزمة لذلك.متطوة  مما يحتاج معه  إ

وفعالية، وفي ضوء لمعلومات الدولية بكفاء  وجواد الحاجة إلى تدةيب الموظفين على استخدام شبكة ا   -7

شبكة المعلومات ن معظم البحوث والمقاالت العلمية في أ ، ومما يزيد من هذا التحدي هواألهداف المطلوبة

مام استخدامها بفعالية من قبل الموظفين الذين قد ال الدولية، تكون باللغة االنجليزية، وهذا يشكل عائقا أ

 وفي مجال الحاسب االلكتروني .ساسية باللغة االنكليزية فاهيم األيتقنون الم

جهز  الحاسوب من خالل شبكة المشاكل الفنية المتعلقة بوجواد العديد من الفايروسات، التي تتناقل بين أ  -3

 المعلومات الدولية .

معين، قد ال  عدم استقراة وثبات المواقع التي تربط بينها في شبكة المعلومات الدولية فما نجده في وقت  -2

أخالقية في شبكة  خرى فان هنالك  العديد من المواقع الممنوعة والالر. ومن جهة أنجده في وقت آخ

وتحديدها ومنع  ،الصعوبة في حصرها، وتحديدها بشكل يشكل المعلومات الدولية التي يتعين مراقبتها

 الموظفين من الدخول اليها
54
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االلكترونية  اإلاداة هداف تحقيق أحلول لى قات يالحظ من الممكن الوصول إومع كل ما تقدم من تحديات ومعو    

 اإلاداة ساسية تتيح تطبيق هذه مرتكزات أ توفير وذلك عبرمنها، العراق  التي يستفيدفي مجال محاةبة الفسااد 

 ، ومن هذه المرتكزات :بفاعلية

، قانوني إطاةمن وجواد  بدءا ، وادعمهلكترونية للمؤسسات الحكوميةاال اإلاداة مشروع  التزام الدولة بتبني -0

وضمان  ،بوجواد الدعم المالي الكافي للمشروع ات لتسهيل تنفيذ المشروع وانتهاءوتعليم ،نظمةوأ

 استمراةيته .

مامهم سواء كانت ماادية ام تقنية ، وإزالة العقبات من أااللكترونية اإلاداة االهتمام بدعم القائمين على تطبيق  -7

 لة على تطبيق هذا النظام.، وهذا ينطبق على المواةاد البشرية المسؤو

ادةاسة حاجات المواطنين لغرض  مع التركيز على اإلاداة التخطيط االستراتيجي للتحول الرقمي في  -3

المؤسسات  إطاةوصياغة استراتيجية للتغيير في  ،اشباعها. وتكمن هذه الخطو  ببناء ةؤية الكترونية

 العامة يساهم في وجواد تصوة مستقبلي للمشروع .

االلكترونية مثل شركات االنترنت  اإلاداة ضمان مشاةكة معظم المستفيدين للمساهمة في بناء نظام  -2

 األجهز اداء الخدمات وع االعمال والجامعات مع تكوين ةؤية واسعة ألوشركات التكنولوجيا المتقدمة وقطا

 في ضوء التجاةب الناجحة للبلدان المطبقة للتكنولوجيا.

بل تتطلب  ،زيااد  توافر المعلومات على اإلنترنت ليست كافيةواالستخدام االلكتروني، فل تعزيز الوصو -5

ن ، وتعزيز مشاةكة األفرااد في الحكم، ومن جانب آخر ينبغي أإمكانية الوصول الشامل لجميع الوثائق

ةسة ادوةهم جهز  الرقابة في مما، وأألعمد  النزاهة الوطنية المتمثلة بالبرلمان اواضح ايكون هناك ادوة

الرقابي بشكل الكتروني 
55
. 

، والوصول إلى المعلومات الوقاية واإلنفاذ: ة لمكافحة الفسااد هي أةبع استراتيجيات ةئيس يتم اتباع يمكن أن   

يمكن استكمال الجهواد الرامية كما  ،ن يتم ادمج بناء القدةات في عملية التصميم والتنفيذوالتمكين، كما ينبغي أ

، وتصمم والمماةساتوتوضح اإلجراءات  ،باستراتيجيات الحكومة اإللكترونية التي تستعرض إلى منع الفسااد

، وهذا يتطلب بالضروة  العمل وإضفاء الطابع الشخصي على تقديم الخدمات ،وتوحيد ،أنظمة تعمل على تبسيط

زيز القيم وتع ،سااد، وكذلك جهواد التثقيف المجتمعي في الحد من التسامح مع الفعلى إصالح الخدمة المدنية

إنفاذ لفسااد، وأن تساعد في مراقبة ا كذلك االلكترونية اداة لإليمكن ونشطة الفسااد. األساسية للوقوف بوجه أ

، وتتبع خالل توحيد أساليب جمع البيانات والشفافية بشكل أفضل من ،القوانين والسياسات التي تضمن المساءلة

 ،بتطوير المؤسساتالمتطلب يجب استكمال هذا نه على أ الشكاوى لتقديملية آوالقراةات ، وتطوير  ،اإلجراءات

ومعاقبة  ،والمماةسات التي تحمي المبلغين عن المخالفات، والتي تفرض مثبطات قوية للفسااد ،والقوانين

هالمتوةطين في
56

لألهداف التي يجب أن تحققها التطبيقات الحكومية للحد  اضمني اهرمي هناك تسلسالن كما أ. 

تقديم المعلومات بطريقة تؤادي إلى شفافية القواعد وتطبيقاتها و زيااد  الوصول إلى المعلومات، وهي : من الفسااد

اءات لفراادى المسؤولين وزيااد  المساءلة من خالل بناء القدة  على تتبع القراةات / اإلجر قراةات محداد ، في

، كل هذه األهداف بالتراادف يمكنها كبح الفسااد ،، وتمثل المراحل المتعاقبة في التسلسل الهرميالحكوميين

مهًما في توفير المعلومات  يمكن أن تؤادي ادوةا، ةمهنيوسائل اإلعالم ، باعتباةها هيئة مراقبة  انواخيرا ف

وإثاة  نقاش واسع النطاق حول القضايا المهمة التي تهم الجمهوة
57
. 
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 الخاتمة 
اثرها في محاةبة الفسااد يمكن االلكترونية للمرافق العامة و اإلاداة بعد ان انتهينا من عرض ومناقشة بحثنا حول     

 برز النتائج والمقترحات حول هذا الموضوع من خالل مايأتي. يص ألخت

 

 اوال : النتائج : 

االلكترونية للمرافق العامة في الوقت الحاضر ما هي اال  اإلاداة انتشاة مفهوم ن الحظت الدةاسة أ -0

لى كل ماهو الكتروني بعيدا عن يشهدها العالم المعاصر لالنتقال إوتطوةات كبير   ،انعكاسات لتحوالت

االلكترونية  اإلاداة ف .وتنطوي عليها  ،والمال ،والجهد ،من الوقت اكثيرتكلف التعامالت التقليدية التي 

 ،والهياكل ،واإلجراءات ،واألساليب ،والنظريات ،للمرافق العامة تمثل تحوال شامال في المفاهيم

التقليدية، وهي ليست بوصفة جاهز  أو خبر  مستوةاد  يمكن نقلها  اإلاداة والتشريعات التي تقوم عليها 

 ،والمالية ،والمعلوماتية ،التقنيةونظام متكامل من المكونات  ،نها عقلية معقد ، بل إوتطبيقها فقط

، وبالتالي البد من توفر متطلبات عديد  ومتكاملة لتطبيق مفهوم ، والبشرية وغيرهاوالبيئية ،والتشريعية

 وإخراجه إلى حيز الواقع.  ،االلكترونية اإلاداة 

ضروةي لهذا  اهووضع برنامج متكامل لالستخدام الصحيح لكل م االلكترونية اإلاداة  امتنفيذ نظيتطلب  -7

كبر عداد من العاملين على تكنولوجيا المعلومات لتكوين قاعد  ةصينة من الكواادة التحول مع تدةيب أ

 البشرية القاادة  على التعامل مع هذه التطوةات . 

فضل الخدمات أن تسهم  في االةتقاء بتقديم أ االلكترونية للمرافق العامة يمكن اإلاداة الحظت الدةاسة بان  -3

رونية االلكت اداة ة لإلسرعة والشفافية في العمل . إذ تنظر الفلسفة الرئيسمن ال إطاةلين معها في للمتعام

وجميع العمالء الراغبين بالحصول على  ،مصدة للخدمات المقدمة للمواطنين اداة إلبأن ا للمرافق العمومية

 اإلاداة ة التي ستتحقق للمواطنين من تطبيق العامة، ومن ثم  فان من الفوائد الرئيس خدمات المرافق

 كثر جواد  وفاعلية .خدمة أ إطاةوتقليل كلفتها في  ،هي تبسيط االجراءات االلكترونية

مع مراعا  في العراق على المرافق العامة االلكترونية يمكن تطبيقه  اإلاداة  أسلوبن توصلت الدةاسة بأ -2

القانونية والماادية  اإلاداة عمال منها، وإن استخدامها يشمل أ كاألمنيةخصوصية بعض المرافق الحساسة 

 المتعلقة بتقديم الخدمات العامة.المجاالت ، واالنشطة وفي على حد سواء 

ن تجد لها سبيل للحد منها عبر تعاني منها المجتمعات كافة يمكن أساسية بينت الدةاسة بان الفسااد كمشكلة أ -5

استخدام التكنولوجيا المرافق العامة ، نظرا الن التطوة الحديث ب اة إادااللكتروني في  سلوباألاتباع 

غلب صوة الفسااد المالي التقليدية والتي ينجم منها أ اإلاداة ساسي بالقضاء على مشاكل يساهم بشكل أ

 .مر ينطبق بشكل خاص على حالة العراقوهذا األواالاداةي 

لتقليل من فرص االلكترونية وبين ا اإلاداة  وبأسلاةتباط واضح بين استخدام  توصل البحث الى وجواد -8

بر تعزيز االلكترونية من سبل للقضاء على الفسااد ع اإلاداة  أسلوباداةي نظرا لما يوفره الفسااد المالي واإل

 الرقابية في محاةبة الفسااد . األجهز فضال عن تعزيز ادوة  اإلاداة نشطة الشفافية والمساءلة في أ

كثير من تجاةب الدول االجنبية والعربية على حد سواء ، فرغم وجواد بعيدا كل البعد عن العراق  يبقى -2

كثير من ا تمثل مرحلة ابتدائية يتخللها االلكترونية في بعض مؤسسات الدولة اال انه اداة مشاةيع لإل

مشروع تبني اد استراتيجية واضحة ليتطلب وجو وهو ما اإلاداة ويطغى عليها الطابع التقليدي في  ،الجمواد

 بشكل واضح وملموس. ، وتفعيلهااللكترونية اإلاداة 

من  اجزءااللكترونية بوصفه  اإلاداة ن هناك تجاةب لدول عديد  تبنت مشروع بينت الدةاسة أ -6

  Phoomi، ومشروع بهومي في كوةيا الجنوبية  OPENومنها مشروع  ،استراتيجيات محاةبة الفسااد

في التغلب على في الهند ، وقد بينت الدةاسات التجريبية على هذه المشاةيع بانها كانت تجاةب فعالة 

 والمالي . ،اداةيمستويات الفسااد اإل

، والبشري ،االلكترونية تحديات تتمثل بضروة  توفير الدعم الماادي اإلاداة  أسلوبتطبيق  يواجه -2

وضع نظام عبر  اإللكترونية اإلاداة من خالل تبني مشروع ، وهذه التحديات يمكن معالجتها والتكنولوجي

وفير كافة االلكترونية من خالل ضمان ت اداة مكانية تطبيق مشروع التحول لإل، يعزز من إقانوني متكامل

وجعله من ضمن خطة الدولة واستراتيجيتها للقضاء على  ،نجاح المشروعالمستلزمات الضروةية إل

 الفسااد.
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 : ثانيا :المقترحات

قانوني  إطاةيتطلب اوال وقبل كل شيء وجواد  في العراق االلكترونية للمرافق العامة اإلاداة ن تطبيق إ -0

وينظم المواةاد  ،عبر استخدام وسائل التكنولوجيا اإلاداة  أسلوبالى واضح ومتكامل يرسم الية التحول 

االقتراح بضروة  سن قانون من قبل لى ، وهذا ما يدعو إسلوباألوالبشرية الالزمة لتطبيق هذا  ،الماادية

التكنولوجيا وعدم االكتفاء ببرامج الحكومة المتعلقة بالتشجيع على استخدام  ،االلكترونية اداة البرلمان لإل

ي قانون إطاةااللكترونية يضمن وجواد  اإلاداة فسن قانون عمامات. ، وإوتعليمات ،اداةيةعبر قراةات إ

انب ذلك ومن الناحية لى جااللكترونية للمرافق العامة، إ اإلاداة مة قامتكامل يضع جميع تفاصيل عملية إ

 .ن تكون هناك بوابة ةقمية واحد  للمرافق العامة المرااد ااداةتها الكترونياالفنية يجب أ

، و معلوم يعد من المشاةيع الضخمة، التي تحتاج إلى أموال طائلةاإللكترونية  كما ه اإلاداة ن مشروع إ -7

، وتوفير ، وبلوغ األهداف المنشواد ، من تحسين مستوى البنية التحتيةوالنجاح ،االستمراةولكي نضمن له 

، وتدةيب العناصر البشرية وتحديثها من وقت آلخر ،ترونيةوالبرامج االلك ،واألادوات الالزمة ،األجهز 

 اللكترونية .ا اإلاداة باستمراة وكل هذا يؤكد الحاجة للمقترح االول بضروة  سن قانون يتعلق بتبني 

التدةيجي للتطبيق تبني من خالل الااللكترونية كوسيلة للحد من الفسااد  اإلاداة  أسلوباستخدام  يقترح -3

ن يتم ضمان الربط ات تكون اكثر عرضة لمخاطر الفسااد، على أووزاة ،في مؤسسات معينةااللكتروني 

، وهيأ  النزاهة ،اديوان الرقابة الماليةااد )ية )االتمتة( بين تلك المؤسسات وأجهز  الرقابة ضد الفسااللكترون

 . و جهاز االادعاء العام العراقي (ومكاتب المفتشين العموميين أ

االلكترونية  اإلاداة لى المعلومات كوسيلة ضامنة لنجاح تطبيق ية وحرية الوصول إيقترح سن قانون للشفاف -2

 واستخدامها في محاةبة الفسااد .

االلكترونية للمرافق العامة ضمن استراتيجيات الحكومة  اإلاداة ن تدةج مباادةات استخدام وتبني يقترح أ -5

عالن جميع المعلومات المتعلقة باستخدام هذا الرقابية بنشر وإ األجهز جميع في محاةبة الفسااد مع تمكين 

نشطة الحكومة بة على أ، واإلعالم في الرقاومؤسسات المجتمع المدني ،طنيناكذلك تمكين المو سلوباأل

 العامة . اداة من خالل متابعة االستخدام االلكتروني لإل

، االلكترونية اداة لإلالمالئمة توفير البيئة التحتية ب المتعلق وخطط التأسيس ،ضروة  وضع استراتيجية -8

والتدةيب  ،وفق تحول تدةيجي، والتعليمعلى والمعامالت الحكومية  ،والخدمات ،وتطوير التنظيم اإلاداةي

، واخيرا إصداة التشريعات مع المؤسسات الحكومية من المواطنين والتثقيف للمتعاملين ،للعاملين

 االلكترونية. اإلاداة لمعلومات في الضروةية وتحديثها بما يتالءم مع ضمان أمن وحماية ا

 

 المصادر والمراجع 
 اوال : المصادر باللغة العربية 

اداء الوظيفي وتحسينه ، بحث منشوة في مجلة جامعة بابل ، االلكترونية وادوةها في تطوير األ اإلاداة حالم دمحم شواي: أ -0

 .3322، ص 7008، 2العداد  72العلوم االنسانية ، المجلد 

الطبعة  المحلية في االةتقاء بالخدمات الجماهيرية ، اإلاداة العامة االليكترونية و اإلاداة حمد دمحم مرجان : ادوة اد. السيد أ -7

 .7000الثانية ، اداة النهضة العربية ، القاهر  ،

سالمي، اداة الفكر الجامعي، الفسااد ، ادةاسة مقاةنة بالفقه اإلااللكترونية وادوةها في مكافحة  اإلاداة اد. بدة دمحم السيد :  -3

 .7002االسكندةية ،

عمال موظفيه ، منشأ  ام القانوني للمرفق العام وأالنظ ثرها علىق الباز : الحكومة االلكترونية وأاد. اداوواد عبد الرزا -2

 . 7002المعاةف ، االسكندةية ، 

 . 7006اد. سمير عبواد عباس وصباح نوةي عباس : الفسااد المالي واإلاداةي في العراق ،  -5

شر، بيروت ، اد. عباس بدةان ، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية الى التطبيق ، المؤسسة العربية للدةاسات والن -8

7002. 

 .7000اد. عثمان سلمان غيالن : أثر التطوة االلكتروني في مباادئ الوظيفة العامة ، من ادون ناشر ، بغدااد،  -2

 اداةي الكترونيا عبر االنترنت ، تطبيق الواتساب .جوااد كاظم :اللجوء الى القاضي اإلاد. كمال  -6

 .7008االلكترونية ، اداة الفكر الجامعي ، االسكندةية ،  اإلاداة اد. دمحم الصيرفي :  -2

اد. دمحم فالق و اد. فالق مساعد : متطلبات اةساء الحكومة االلكترونية في الجزائر ، كلية العلوم االقتصاادية ، الجزائر ، من  -00

 ادون سنة نشر .

 .7002، اداة وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  االلكترونية ، الطبعة الثانية اإلاداة اد.عالء عبد الرزاق السالمي :  -00
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ثرها على المرافق العامة ، ةسالة ماجستير ، كلية وجي وقيام الحكومة االلكترونية وأادعاء انوة سعيد : التطوة التكنول -07

 .7003الحقوق ، جامعة النهرين ، 

 . 7002اداة الفكر ، النجف ،  ، مكتبة 7عاادل جابر الجوفي : الفسااد اإلاداةي وتطبيقاته في العراق ، ط-03

 .82-07، ص 7000القاضي موسى فرج :قصة الفسااد في العراق،  الشجر للنشر ، ادمشق  -02

، منشوة في الوقائع العراقية ، العداد :  ٧٠٠٢قانون انضمام جمهوةية العراق الى اتفاقية االمم المتحد  لمكافحة الفسااد لعام -05

 .7002-6 -30، في 2022

االلكترونية في ادولة -02نظم المعلومات التابع للحكومة  االلكترونية في مركز اإلاداة  الكبيسي : متطلبات تطبيق كلثم دمحم-08

 .53،ص 7006قطر، ةسالة ماجستير ، الجامعة الدولية ، الدوحة،

 https://www.transparency.org: مؤشر  مدةكات الفسااد على الموقع ،فافية الدوليةمنظمة منظمة الش-02

 /http://www.unodc.orgموقع االمم المتحد  لمكافحة الجريمة المنظمة على الموقع : -06

 /:www.unodc.org/documentsاتفاقية االمم المتحد  لمكافحة الفسااد متاحة على الموقع -02
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