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 م.د. ظافـــر مـدحي فيصــل
  كمية الحقوق/ قسم القانون/  جامعة تكريت

 

 اهموةىالبحث:ىى -1
اليوم بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية واسعة، يمر العالم      

ويشيد تحوال واسعا في خدمات المرافق العامة وبالذات في مرفق المعمومات 
واالتصاالت وبعودة سريعة الى نظم الخدمات نرى ان معظم الدول قد تغيرت من 

 التقدم التقني. االدارة التقميدية الى االدارة االلكترونية وىذا من اثار ذلك
وقد بدأت حركة تكنولوجيا المعمومات في الظيور بعد منتصف القرن العشرين؛      

وبدأ مفيوم الحكومة االلكترونية في الظيور عمى المستوى العالمي اواخر سنة 
عندما استخدمت ىيئة البريد المركزي في والية فموريدا االمريكية وطبقتو  1995

د الرسمي ليذا المفيوم كان في متتمر نابولي بييطاليا عام عمى ادارتيا؛ لكن الميال
(2001)(1). 
 

                                                           

 اكولر  ال المعراا،ال  داا  الد. عبدالفتاح بيومي مرااد : الكوومرا اكلوتاوةيرا ال اكدروةدايا  (1)
 .23الص2008

 احلكومة االلكرتونية 
 ودورها يف سري املرفق العام وتطويره 
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وشهههيد النصهههف الثهههاني لمقههههرن العشهههرين تطهههورا وايههههحا فهههي مجهههال تكنولوجيهههها        
المعمومههات الكمههي والرقمههي الههذي ولههد نمههوًا كبيههرا فههي مجههال الحاسههبة االلكترونيههة ؛وقههد 

مهههن القهههرن العشهههرين اصهههب   اسهههتمر ذلهههك التطهههور بصهههورة مطهههردة ففهههي العقهههد السهههاب 
اسههتخدام الحاسههبة االلكترونيههة يههرورية حتميههة لمهها ليهها مههن دور اساسههي فههي حاجههات 
االفههراد المتناميههة ؛بههل زاد ذلههك فههي العقههد التاسهه  مههن القههرن العشههرين وظيههر االنترنيههت 

ولهم يقتصهر ذلهك التطهور عمهى  ( 1)والياتف المحمول وحصهمت ذروة الثهورة االلكترونيهة
دولههة محههددة بهههل شههمل ا مهههب الههدول وفههي مقهههدمتيا الواليههات المتحهههدة االمريكيههة التهههي 
سههارعت فههي اتبههاع ذلههك الههنمط التقنههي الحههديث وخاصههة بعههد تفكههك االتحههاد السههوفيتي 

؛ كههذلك العديههد مههن (2)العمميههة البحثيههة لأل ههراضوقياميهها باتبههاع تكنولوجيهها المعمومههات 
وامريكيهها الالتينيههة كالبرازيههل و يرىهها مههن الههدول االخههرى واتسهه  ليشههمل اسههيا  دول اوربهها

ندونيسهههيا بهههل اتبههه  ذلهههك .النظهههام العديهههد مهههن الهههدول وفهههي مقهههدمتيا اليابهههان والصهههين وا 

                                                           

ليلررررررر  تورررررررم: اكدااه العامرررررررا الال رررررررا اه الداا اكة لرررررررو  عبررررررردالواي  داويررررررر  ود. د. (1)
 250ال اكول الص1982المصاياال

اكةتاةير  ال بكرم م رد  الر  مر تما مكمد الديد عافا : الت رااه الدوليرا اكلوتاوةيرا عبرا  د. (2)
برين  ال اةون والومبيوتا واكةتاةي  ال وليا الشايعا بدولا اكمرااا  العابيرا المتكرده للفتراه مرا

  2000مايو  1-3
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العربية في مقدمتيا مصر واالمارات العربية المتحدة والمممكة العربية السعودية 
 و يرىا من الدول العربية.

 اشكالوةىالبحثى:ى -2
ال يخفى عمى احد اىمية الدور الذي تحتمو المرافق العامة في اداء الخدمات      

وتحقيق النف  العام وذلك في الظروف العادية؛ وقد واجو ذلك اليدف تيديدا مباشرا 
في الظروف االستثنائية؛ وىذا ما نراه االن في محافظاتنا التي تمر بظرف استثنائي 

وما تاله من عمميات تحرير ومالو من اثر  من الجماعات المسمحة لوىو االحتال
أل مب تمك المرافق؛  واي  في توقف واعاقة سير المرافق العامة باستمرار وانتظام

 وما تمعبو الحكومة االلكترونية من دور واي  في يمان سير تمك المرافق. 
 صعوباتىالبحثى:ى -3

واجههههو الباحههههث صههههعوبات عمميههههة فههههي امكانيههههة التنقههههل لمحصههههول عمههههى المصههههادر     
الالزمههة لكتابههة ىههذا البحههث اوال ؛وكههذلك عههدم وجههود مرافههق عامههة منيجيههة تتبهه  نظههام 

 االدارة االلكترونية يمن اطار العمل.
 منهجوةىالبحثى: -4

ل اتبعههههت عنههههد كتابههههة البحههههث عمههههى االسههههموب التحميمههههي الههههذي يقههههوم عمههههى تحميههههه    
 المعمومات والجزئيات التي تم الحصول عمييا من المصادر والمبادئ العامة لمقانون،
وعمى المنيج المقارن المتب  من بعض الدول لغرض استخالص النتهائج المرجهوة مهن 

 البحث.
 خطةىالبحثى: -5

التعريههههف المطلــــو ا  ل سههههيتم تقسههههيم ىههههذا البحههههث الههههى مطمبههههين نتنههههاول فههههي        
فسنخصصههو لههدور الحكومههة االلكترونيههة  المطلــو النــا يونيههة ، امهها بالحكومههة االلكتر 

 في يمان استمرار سير المرفق العام بانتظام وايطراد وتطويره ومن ثم الخاتمة.
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 املطلب االول
 التعريف باحلكومة االلكرتونية

يحتل مويوع الحكومة االلكترونية اىمية كبيرة في عالم اليوم لما يشكمو من      
انتقالو حديثة في مجال خدمات المرفق العام في الدول التي تبنتو ؛ لما يقدمو من 
مميزات تسيل عمى المستفيد من الخدمة ؛ولكي تنج  التجربة البد من تنظيم قانوني 

غرض المنشود من انشائيا؛ وقد اىتمت دساتير دقيق ليا حتى تتمكن من تحقيق ال
النافذ الذي حدد  2005الدول بشكل الحكومة وتنظيما ومنيا الدستور العراقي لعام  

الجيات المكونة لمسمطة التنفيذية )الحكومة( وىي رئيس الجميورية ومجمس الوزراء؛ 
الجية  واختص مجمس الوزراء بالعديد من االختصاصات التي يقوم بيا باعتباره

؛لذلك سوف نتناول تعريف الحكومة من (1)صاحبة االختصاص الفعال في الحكومة
 الناحية القانونية بالمفيوم الشامل والييق؛ ثم نتناول مفيوم الحكومة االلكترونية .

لحاكمة العميا في الدولة ويقصد بالحكومة بالمعنى الشامل: )) كافة الييئات ا     
ة ومختمف مظاىر السمطة والسيادة في المجتم  سواء طمعة بممارسة كافتمك الم

 . ( 2)اكانت السمطة التشريعية او التنفيذية او القيائية ((
ومن تحميمنا ليذا التعريف نجده يشتمل عمى سمطات الدولة الثالث التشريعية       

ي والتنفيذية والقيائية وفي ذلك خروج عن المألوف في النظم السياسية التقميدية الت
 تقتصر عمى تسمية الحكومة لمسمطة التنفيذية.

ولمحكومة معنى وظيفي يبين كيفية ممارسة عمميا داخل الدولة وشكل نظام      
الحكم سواء اكان رئاسي ام برلماني ام جمعية منتخبة وكيف وصمت الى الحكم سواء 

 . (1)اكانت ممكية ام جميورية او استبدادية او ديمقراطية

                                                           

( ف اه )اوك( )اوكً :ـ تخ ي  وتةفيذ الديادا العاما للدولاال والخ   العاماال 80تةص الماده ) (1)
 وال ها  غيا الماتب ا بوزااه( عمل الوزااا ال  واكشاا، عل 

د. دليمان مكمد ال ماوي : الةظ  الدياديا وال اةون الددتواي الداا الةهضا العابيا الال ا اه  (2)
 .174الص1988ال
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ن شكل الحكومة رئاسي ام نظام الجمعية ام النظام النيابي توجد سمطة لذلك أيًا كا 
مختصة بتسيير المرفق العام وىي السمطة التنفيذية وتتولى اختصاصاتيا بموجب 

 نصوص الدستور.
اما عن الحكومة االلكترونية فأن بدايتيا كانت م  القطاع الخاص الذي داب       

عمى تقديم الخدمات لمجميور من خالل تقديم انشطتيا اليومية من خالل العمل 
؛ وقد تعددت تعريفات الحكومة االلكترونية ومنيا بأنيا:))تطبيق  (2)االليكتروني

العامة من خالل وسائل االتصال الحديثة  تكنولوجيا المعمومات في تقديم الخدمات
كاألنترنيت بيدف ايصال الخدمات لممواطن او العميل او زيادة التأثير االيجابي عمى 

 .(  3)مجتم  االعمال وجعل الحكومة تعمل بكفاءة وفاعمية عاليتين((
وفي ىذا التعريف شرح واي  لتعريف الحكومة االلكترونية وما تقدمو      

ا لممواطن؛ والعميل بمغة الجودة من خدمات وبتقانة حديثة وجعميا عامل التكنولوجي
دائم لتحسين اداء الحكومة بكفاءة وفعالية عاليتين ؛ولتحقيق ذلك البد من توفير 
كادر فني متخصص في مجال الحاسبات واألنترنيت يستطي  صن  وانتاج الخدمة 

خدمة الجيدة اعتماد معايير المطموبة بجودة وسرعة عاليتين؛ الن من متطمبات ال
جودة الخدمات المتبعة من منظمة االيزو الدولية لغرض وصف تمك الخدمة بالجودة 

 المعتمدة دوليًا.
)) قدرة القطاعات الحكومية عمى تبادل المعمومات :ويعرفيا البعض اييًا بانيا     

ة ودقة عالية وتقديم الخدمات فيما بينيا وبين المواطن وبين قطاعات االعمال بسرع
وباقل تكمفة عبر شبكات االنترنيت م  يمان امن وسرية المعمومات المتناقمة 

                                                                                                                                                 

 عبررررررررردالعزيز شررررررررريكا : اكةظمرررررررررا الديادررررررررريا الداا الوتررررررررر  ال اةوةيرررررررررا ال د. إبررررررررراا ي  (1)

 الددتواي الداا الةهضا العابياالمكدن خليل :ال اةون  .ووذلك د.382الص2993اكدوةداياال

 .433الص2989ال ا اه ال
فررررررررررادي دررررررررررال  :الكوومررررررررررا اكلوتاوةيررررررررررا الم لررررررررررا اةتاةيرررررررررر  العررررررررررال  العابرررررررررري  (2)

http//www.jawmg.co.ae.   11/2/2015الالتاايخ التصفح 
 داا الةهضا ال م ااةاال داادا اكدااه اكلوتاوةيا للماافق العاماال  شا  عبدالمةع  عواشا: د. (3)

 .25الص2004ال ا اه ال
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معتمدة عمى مبدأين فني وىو اعداد البيانات الالزمة الكترونيًا ؛ والثاني اجرائي 
 . (1)يتمثل في التنفيذ تمك المعامالت والخدمات بمصداقية((

دية التعريف واظيار قدرة القطاعات من تحميل ىذا التعريف نرى بويوح ج        
الحكومية في تبادل المعمومات فيما بينيا وبين المواطن؛ بسرعة ودقة عاليين م  
يمان اقل تكمفة؛ وامن عالي مما يولد قناعة لدى المنتفعون من خدمات الحكومة 
االلكترونية بيرورة االعتماد عمييا لمصفات المذكورة أعاله والمتيسرة في خدماتيا 
،وذلك باالعتماد عمى مبدأين فني يتجسد في البيانات المطموبة لمخدمة التي يحتاجيا 
 المواطن ؛واجرائي يتمثل في سرعة اجراء تمك الخدمات بكل يسر وجدية ومصداقية.

)) مجموعة من االنشطة او االعمال  :وىناك تعريف اخر لدى البعض بانيا     
معالجة تقديم المعمومات الى االدارة ؛لكي التي تيمن تجمي  ونقل وحفظ وانتقاء و 

وعمى مختمف مستوياتيم من القيام بوظائفيم بالشكل  يتمكن العاممون فييا؛
 .(  2)المطموب((

وفي ىذا التعريف يوي  عمى ان الحكومة االلكترونية مجموعة من االنشطة      
إلدارة من اجل االجرائية تتمثل في جم  ونقل وحفظ ومعالجة المعمومات وتقديميا ل

تييئة الخدمة المطموبة لممنتفعين وتقديميا من قبل الموظفين وبالشكل المطموب 
؛وىذا التعريف يشير الى الجانب االجرائي بتعدد الخطوات االساسية لعمل الحكومة 

 االلكترونية .
 
 
 

                                                           

د. بدررا  الكمررادي :مفررا ي  ومت لبررا  الكوومررا اكلوتاوةيرراال وامررا بكميررا م دمررا الرر  مرر تما  (1)
 .6-1الص2002يةايا 29المعهد اكدااه العاماال  الكووما اكلوتاوةياال الاياض

لررو  مكمررد ةرروا با رران : ادررتخدا  الكادرربا اكلوتاوةيررا فرري اكدااه الالمةظمررا العابيررا للع د. (2)
 .75الص1984اكداايا ال ال ا اه ال
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     وىناك من يي  تعريف بالمعنى الييق لمحكومة االلكترونية ويقصد بو:      
تقديم الخدمات عبر شبكة االنترنيت حيث تشكل النسبة االعظم من ىذه الخدمات )) 

وىذا التعريف يوي  دور شبكة االنترنيت في تقديم الخدمات  ، (1)والمعامالت((
 والمعامالت لجميور المنتفعين من خدمات المرفق العام .

  ألنترنيت ىي وكذلك فان ىذا التعريف موجز ودال داللة وايحة عمى ان شبكة ا    
عصب الحكومة االلكترونية وروحيا في ادامة عمل المرافق العامة؛ ونميل الى 
اعتماد ىذا التعريف الن فيو داللو وايحة ألساس الحكومة االلكترونية وىو 

يوديو من خدمات لجميور المستخدمين لو في شتى خدمات المرفق  االنترنيت وما
 لحكومة االلكترونية .العام من قبل الدول المعتمدة عمى ا

لذلك يمكن تعريف الحكومة االلكترونية بانيا : )) تقنية حديثة تستخدميا االدارة من 
خالل استخدام االنترنيت ألجل جم  البيانات والمعمومات التي تصير في بودقة 
حاجات االفراد المتجددة ؛من خالل اساليب فنية تسيل عمى المنتف  االستفادة من 

يسر وسرعة وامن لتسيير حاجاتو االساسية(( اي االعتماد عمى  خدماتيا بكل
الحكومة االلكترونية في قياء الخدمات التي يحتاجيا االفراد مثل الحصول عمى 
اجازة السوق؛ او الحصول عمى جواز السفر؛ او تسديد قوائم الماء والكيرباء 

 .والموبايل و يرىا من الخدمات االساسية التي يحتاجيا المواطن
وقد يثار لدينا ستال عن امكانية اعتماد مصطم  االدارة االلكترونية بداًل من       

الذي بدورنا نميل الى تسميتو  ؛(2)الحكومة االلكترونية التي يميل الييا بعض الفقو
 لعدة مبررات اىميا:

                                                           

د. مكمد متولي : ادااه الموااد البشايا لت بيق الكووما اكلوتاوةيا في الدول العابياال بكم  (1)
. المومرررررك اكلوتاوةرررررري لوليرررررا دبرررررري 77ال ص2003م رررررد  لمررررر تما وليررررررا دبررررريال عررررررا  

http//www.dobyi.org.com 
اكلوتاوةيرررا برررين الوامرررك وال مررروح ال داا الفورررا عبررردالفتاح بيرررومي ك رررازي : الكوومرررا  د. (2)

 .23الص2008ال امعيال اكدوةدايا ال  اكول  ال 
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من الناحية االصطالحية يكون مصطم  االدارة االلكترونية اكثر دقة وتعبير من  -أ
 ة االلكترونية واسيل في التعامل م  الجميور.الحكوم

من الناحية القانونية يكون مصطم  الحكومة االلكترونية اوس  ويشمل السمطات   -ب
الثالث في المفيوم الواس  ؛وتعني السمطة التنفيذية بالمفيوم الييف بينما االدارة 

 االلكترونية ) تعريف االدارة (
مصطم  االدارة االلكترونية اقرب الى المستفيد من الناحية العممية والمغوية فان   -ت

من خدمات المرفق العام من الحكومة االلكترونية والذي قد يكون فيو شيء من 
 االثارة المغوية.

وبدورنا نميل الى تسمية االدارة االلكترونية لممبررات اعاله؛ وان كان المصطم  
 .(1)الشائ  ىو الحكومة االلكترونية

 تقدم خدماتيا مناخر عن اىم مزايا الحكومة االلكترونية التي  يثار لدينا تساتل
 المرافق العامة العاممة بنظام االدارة االلكترونية؟؟

 ولإلجابة عن ذلك يمكن ان نوجز اىم تمك المزايا التي تحققيا :
تبسيط االجراءات المطموبة والتنسيق الشامل بين االجيزة الحكومية في سير  -1

 عمميا المتواصل 
تقميل الوقت والجيد الذي يستيمكو المواطن في الحصول عمى المعمومات من  -2

 الدوائر الحكومية المختصة بالخدمة.
 القياء عمى الفساد االداري من خالل زيادة الشفافية الحكومية وزيادة مكافحتو. -3
يعد وسيمة من وسائل جذب االستثمار االجنبي والمحمي من خالل خمق المناخ  -4

؛وىناك مزايا اخرى (2)ثمار وذلك بتبسيط كافة اجراءات االستثمارالمناسب لالست
 مثل مواكبة التطورات الحاصمة في مجال خدمات المرافق العامة االلكترونية.

 

                                                           

 .25د. عبدالفتاح بيومي ك ازي : المصدا ذاتهال ص (1)
 45الص2009د. بشيا علي باز :دوا الكووما اكلوتاوةيا الداا الوت  ال اةوةيا ال (2)
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 املطلب الثاني
 احلكومة اإللكرتونية ودورها يف سري املرفق العام وتطوره

يحتل المرفق العام اىمية كبيرة في مويوعات القانون االداري باعتباره نظرية        
اساسية من نظريات نشأة القانون االداري وسادت ارجحيتيا الى فترات طويمة في 
كونيا ذلك عمى الر م من مياجمة البعض لتمك النظرية اال انيا بقيت صامدة في 

  .(1(االداري كونيا االساس السميم لنشأة القانون
وتزداد ىذه االىمية ويوحًا في كون المرفق العام الوسيمة االساسية لتقديم      

الخدمات لجميور المنتفعين لمختمف انواع المرافق العامة سواء االدارية او 
االقتصادية و يرىما ؛وكذلك لكونو الوسيمة الميمة لديمومة متطمبات االفراد التنظيمية 

ك في الظروف العادية بل تزداد تمك االىمية في ظل الظروف والحياتية وكل ذل
االستثنائية ألي بمد بسبب تحول حالة الحياة من االمان والسكينة الى انعدام االمن 
العام بكل عناصره ؛وخير مثال عمى ذلك ما جرى لمحفظاتنا العزيزة من نزوح وتأثير 

نعكس سمبًا عمى حياة االمر الذي ا واي  عمى سير المرفق العام وانعدامو.
 المواطنين وامالكيم في ىذه الظروف االستثنائية التي تمر بيا محافظاتنا .

 
واقسمو الى  دلذلك وألىمية المويوع سأتناول ىذا المويوع في مطمب واح     

فرعين الفرع االول اوي  فيو تعريف المرفق العام ؛ وفي الفرع الثاني اتناول يمان 
 اهلل .ه ومن ثم نصل الى الخاتمة ان شاءسير المرفق العام وتطوير 

 
 
 

                                                           

 ال  بعررا البرردون2989ال الموصررل  امعررا الم بعررا اكدااي ال رراةون: عررموي صررالح مررا ا.د (2)
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ليس من السيل تعريف المرفق العام تعريهف موحهدًا والسهبب فهي ذلهك ان الفقهو        
قههد اختمههف فههي المعيههار الههذي يعتمههده فههي تعريههف المرفههق العههام فههالبعض يعرفههو حسههب 
المعيههههههار المههههههادي المويههههههوعي والههههههبعض االخههههههر يعرفههههههو وفقههههههًا لممفيههههههوم الشههههههكمي او 

بالنشههاط الصهادر عههن الجيهة االداريههة حيههث يتعمهق المفيههوم المويهوعي  ؛ (1)العيهوي
الههذي يههدف الههى اشههباع الحاجههات العامههة ؛امهها المفيههوم العيههوي فيقصههد بههو الجيههة او 

 الييئة القائمة بالنشاط ألداء الخدمة العامة وتحقيق المصمحة العامة.
ومن الفقياء الذي اعتمدوا المعيار المويوعي الفقيو )رفيرو( الذي عرف      

؛وفي تعميقنا عمى  (2)انو )) نشاط ييدف الى تحقيق الصال  العام ((المرفق العام ب
ىذا التعريف يمكن القول بانو تعريف مقتيب جدا اخذ بمعيار النشاط من دون بيان 

 نوع النشاط او الجية القائمة بو.
وعرفو اخرون ومنيم الفقيو )ديكي( بقولو )) كل نشاط ينبغي عمى الحكام ان        

و وتنظيمو ومراقبتو ؛الن القيام بيذا النشاط يروري لمبدأ التيامن ييمنوا قيام
؛وفي (3)تساعد عمى تحققو دون تدخل السمطة العامة (( االجتماعي ؛والن طبيعتو ال

ىذا التعريف بيان واي  لمنشاط الذي يقوم بو االدارة او تنظمو او تشرف عميو من 
عاقد م  االدارة والذي يخي  إلشراف خالل ايكال ميمة ادارة المرفق العام الى المت

ومراقبة االدارة من اجل يمان استمرار سير المرفق العام وتحقيق التيامن 

                                                           

البرررردون 1981مكمررررد كررررافظ : ةظايررررا المافررررق العررررا  الداا الةهضررررا العابيررررا ال د. مكمررررود (1)
 الرررداا ال امعيرررا ال عبررردال ةي بدررريوةي عبررردو : ال ررراةون اكداايال الوورررذلك د.16 بعررراالص
 داا الم افررررررررررا ال اكداايال ال رررررررررراةون الد. رررررررررراةي علرررررررررري الظهررررررررررااوي:303الص1986
 .261الص2006عمانال

 الداا الةهضرررا العابيرررا ال1مكمرررد فررر اد مهةرررا : ال ررراةون اكدااي المصررراي والم ررراانال  د. (2)
 الال را اه ال ال ووذلك د. عممان خليل توفيق: في ةظايرا الماافرق العامرا89الص1987ال ا اهال
 ال245ال بدون داا ةشاالص1958

(3) Ducuit .L .Traltedeconstitutonnel T.11-3elu .مررا ا صررالح  ة ررم عررن د
 .123عموي : المصدا الدابق الص
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االجتماعي الذي يحقق مبدا المساواة في االنتفاع بخدمات المرافق العامة وتحقيق 
 العدالة االجتماعية.

م بو شخص من وعرفو االخرون بانو )) المرفق العام ىو النشاط الذي يقو       
اشخاص القانون العام بصورة مباشرة او  ير مباشرة بقصد اشباع حاجة ذات نف  

وفي ىذا التعريف بين النشاط الذي يتواله شخص من (1)عام او تحقيق النف  العام((
اشخاص القانون العام؛ او من خالل الممتزم م  االدارة في ادارة ويمان سير 

اما البعض االخر فقد اعتمد  وتحقيق النف  العام.المرفق العام بانتظام واطراد 
      لممرفق العام فمنيم من عرفو بأنو  (Organiqueالمعيار العيوي او الشكمي )

)) الييئة او المصمحة العامة التي تيطم  بالنشاط اليادف الى تحقيق النف  العام 
بقصد حاجة عامة بصفة  إلدارتياوكل منظمة عامة تنشتىا السمطة العامة وتخي  

عمى الجية القائمة بالنشاط سواء  التأكيد؛ وفي ىذا التعريف يتي   (2)منتظمة((
وكذلك عرف  اكانت االدارة مباشرة او المتعاقد معيا والخاي  لرقابتيا واشرافيا.

المرفق بانو )) الييئات والمشروعات التي تعمل بانتظام واطراد تحت ادارة الدولة ؛او 
شخاص االدارية االخرى المباشرة ؛او تحت ادارتيا العميا لسد حاجة الجميور احد اال
وىذا التعريف يوي  المرفق العام بانو الييئات  ؛ (3)الخدمات العامة (( بيداءوالقيام 

والمشروعات التي تديرىا الحكومة او تعمل تحت اشرافيا اليادفة الى سد حاجات 
وىناك العديد من التعاريف االخرى لمفقو  الجميور وتحقيق المصمحة العامة .

والقياء االداري لممرفق العام كل يأخذ بالتعريف الذي يتيد فمسفة وفكر النظام 
السياسي القائم ؛ اال ان البعض االخر جم  بين المعياريين في تعريفو لممرفق العام 

انونية بقولو وىو ما يمبي التطمعات الحقيقية لجميور المنتفعين وتحقيق الدراسات الق
)) المرفق العام و النشاط الذي تتواله الدولة او االشخاص العامة االخرى ؛مباشرة او 

كاألفراد او االشخاص المعنوية الخاصة ؛ولكن تحت اشرافيا  تعيد بو ألخرين
                                                           

 .15الص1980شا  توما مةصوا : ال اةون اكدااي الب داد ال د. (1)
 304عبدال ةي بديوةي عبدو : المصدا الدابق الص د. 2))
 .43الص1947بدون داا  باعا ال مص ف  وامل : شاح ال اةون اكداايال د. (3)
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 ؛(1)ومراقبتيا وتوجيييا وذلك إلشباع حاجات ذات نف  عام تحقيقًا لمصال  العام ((
سعة الويوح الن اخذ بالنشاط الذي تتواله الحكومة او اشخاص وىذا التعريف فيو 

اشباع الحاجات العامة  ألجل ورقابة االدارة إلشرافالقانون الخاص والخاي  
 وتحقيق النف  العام.

اما نحن فيمكن ان نعرف المرفق )) بانو نشاط تقوم بو االدارة مباشرة؛ او      
واالشراف لغرض سد الحاجات العامة لجميور الممتزم معيا م  خيوعو لمرقابة 

 المنتفعين وتحقيق النف  العام ((

ان المرفق العام يقوم عمى مبادي عديدة ليمان سريانو بصورة منتظمة      
ومستمرة ؛وىو من االىداف التي تسعى الييا االدارة بصورة مستمرة لغرض ؛ واىم 

بادئ ىي يمان سير المرفق العام بانتظام واطراد؛ والمساواة في االنتفاع ىذه الم
؛ ومويوع بحثنا يركز عمى ( 2)بخدمات المرفق العام ؛ وكذلك قابمية المرفق العام

دور الحكومة االلكترونية في يمان تشغيل المرفق العام واستمراره؛ وكذلك عمى 
 ت المنتفعين المتجددة من الخدمات .التطور المستمر لممرفق العام بما يخدم حاجا

ومن المعموم ان االدارة ىي من تتولى تقديم الخدمات لألفراد واشباع الحاجات        
العامههة بصههورة مسههتمرة الن االفههراد رتبههوا حاجههات حيههاتيم اليوميههة عمههى ىههذه الخههدمات 

تمههههك وبالههههذات الخههههدمات الصههههحية والمههههاء والكيربههههاء فههههان اي انقطههههاع؛ او توقههههف فههههي 
الخدمات يربك حياة االفراد ويعرض مصالحيم الى التيديهد والتشهتت ؛وقهد ترتهب عمهى 
ىذا المبدأ عدة نتائج ىي تحريم االيراب ؛وتنظيم اسهتقالة الموظهف ؛وتكييهف عالقهة 

؛وكههل ىههذه  (3)الموظههف بالدولههة اي الموظههف الفعمههي ؛وكههذلك نظريههة الظههروف الطارئههة

                                                           

 . 104الص 2010ال  3د. مازن ليلو ااضي : ال اةون اكدااي الم بعا  امعا د وك ال  (1)
 ال علي ال يادين :المبادئ العاما في ال اةون اكدااي الالموتبا الكديما للةشا البياو  د. مكمد (2)

 بعد ا وما 45بدون دةا ةشا الص ال بعا اكول  ال
 بعد ا. ام 126د. ما ا صالح عموي : المصدا الدابق الص (3)
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عية ليهمان سهير المرفههق العهام ومنيهها نهص المههادة النتهائج نظميها المشههرع بحمهول تشههري
( التهي حهددت الحمهول 1969( لسهنة )111( من قانون العقوبات العراقهي رقهم )364)

 الالزمة لمعالجة االيراب و يرىا من االمهور التهي تعنهى بانتظهام سهير المرفهق العهام.
ض مههه  مبهههدأ ان االدارة التقميديهههة لممرفهههق العهههام ومههها تخمفهههو مهههن نتهههائج محهههدودة تتعهههار 

الحاجات المتجددة لخدمات المرفق العام لجميور المنتفعين؛ وان زيادة التطور التقنهي 
والتكنولوجي في العهالم كميها عوامهل سهاعدة اتبهاع نظهام الحكومهة االلكترونيهة ) االدارة 
االلكترونية ( التي توفر عمى المنتفعهين الكثيهر مهن الوقهت والجيهد فهي الحصهول عمهى 

والمهههاء و يرىههها مهههن  اجهههو الكيربهههاءسهههديد قهههوائم اليهههاتف النقهههال وقهههوائم الخدمهههة مثهههل ت
الخههدمات االخههرى؛ كتجديههد اجههازة السههوق؛ وتجديههد جههواز السههفر كميهها حاجههات متعمقههة 

.                          (1)بخدمههههههههههههههههة المنتفعههههههههههههههههين وتههههههههههههههههدخل فههههههههههههههههي صههههههههههههههههميم عمههههههههههههههههل المرفههههههههههههههههق العههههههههههههههههام
ل عمهى الخدمهة المرفقيهة والمعمومهة ان عمل االدارة االلكترونية يسهم  لألفهراد بالحصهو 
لههياًل ام نيههارًا ؛ويمكههن لههو الهههدخول  الرسههمية التههي يحتاجيهها االفههراد فههي اي وقههت يشههاء

والوصول عمى شبكة المعمومات ليطم  عمى اي الئحهة تنظيميهة او قهرار اداري معهين 
فين يخصو لتنظيم امر اداري معين ؛بداًل من االنتظار لميوم التالي حتى تواجد المهوظ

في المرفق العام ؛وكذلك يتهي  نظهام االدارة االلكترونيهة المبرمجهة االجابهة عمهى اسهئمة 
اليهههاتف المحمهههول دون حاجهههة لوجهههود الموظهههف المخهههتص فهههي الوقهههت المحهههدد لمهههدوام 
الرسمي ؛ وكذلك يستطي  الموظف الرسمي سواء اكان فهي بيتهو وخهارج اوقهات العمهل 

رسهمية مهن خهالل البريهد االلكترونهي المرسهل اليهو ان يرد عمى استفسارات المهواطنين ال
  .(2)التي يعمل بيا لإلدارة

                                                           

د .عبرردالفتاح بيررومي ك ررازي : الةظررا  ال رراةوةي لكمايررا الكوومررا اكلوتاوةيررا   داا الةهضررا  (1)
 .345ال ص 2007العابيا   ال ا اه   

 مررن لم تما))الومايررا م ررد  بكررم–الكوومررا اكلوتاوةيررا والماافررق العامرراد. ما رردااغبالكلو : (2)
عرا   مايو اإلمااا  الشايعا وال اةون ب امعاالعولما(( الذي ةظمته وليا  عصا في ال ايما
 .11الص2001
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ولههم تتوقههف اىههداف االدارة عنههد ذلههك الحههد بههل ان انشههاء المرفههق العههام ىههو لتقههديم         
الخدمههههة لمجميههههور و مههههن اىههههدافيا التطههههوير المسههههتمر لممرفههههق العههههام وخدماتههههو؛ وذلههههك 

ق العام وادخال التعديالت عمييا وفهق التطهورات يقتيي ان تتاب  االدارة تحديث المرف
العممية والتكنولوجية ؛ تطوير وتغيير المرفهق العهام مهن حيهث اسهموب ادارتهو وتنظيمهو 
 وطبيعة النشاط الهذي يقهوم بهو بمها يهتالئم مه  المتغيهرات السهائدة فهي العهالم  وخدماتهو؛

والعقدية التي تسعى الييا ومن تمك التطبيقات حق االدارة في تعديل الموائ  التنظيمية 
دون ان يكون ىناك حق الحد العالمين في المرافهق العامهة او المنتفعهين مهن خهدماتيا 
حهههق االعتهههراض بهههدعوى الحهههق المكتسهههب او العقهههد حتهههى لهههو تغيهههر المركهههز الشخصهههي 

وىهههذا ويعنهههي أن مهههن حهههق اإلدارة أن تتهههدخل فهههي أي وقهههت لتعهههديل أو تغييهههر  .(  1)ليهههم
م المرفههق حتههى تتفههق وتحقيههق المصههمحة العامههة عمههى أفيههل وجههو؛ القواعههد التههي تحكهه

وذلك ألن اإلدارة تعمل في تنظيميا لممرافق العامة عمى الوصهول للهى تشهغيميا بهأكبر 
فيذا تغيرت الظروف أو ظيرت لهإلدارة طريقهة  الظروف القائمة؛ كفاءة ممكنة في ظل

محة العامة لجراء ما ترى من المص أفيل لزيادة كفاءة المرفق كان ليا  ابتغاء تحقيق
تعههديل فههي تنظيمههو، دون أن يكههون ألحههد االعتههراض عمههى ذلههك سههواء مههن المنتفعهههين 
بالمرفق أو من العاممين فيو ؛ وىذا الحق ثابت لإلدارة دون حاجة للى نص وانما من 

ويحهق لهإلدارة تطبيهق ىهذا المبهدأ يسهم  لهإلدارة بتغييهر لدارة . السمطات العامة لإلدارة 
مرافق العامة من النظام التقميدي للى النظام اإللكتروني.  ير أن حقوق المسهتفيدين ال

مههن المرافههق العامههة أو المنتفعههين بيهها يجههب أال تيههار أو تنههتقص بسههبب التحههول للههى 
وىذا االحتمال وارد وكبير في الدول العربيهة حيهث تهنخفض درجهة  النظام اإللكتروني.

مسهههههتخدمين لمحاسهههههوب والمتهههههرددين عمهههههى شهههههبكة الهههههوعي بيهههههذا النظهههههام ويقهههههل عهههههدد ال
  المعمومات.

                                                           

 .118د. مازن ليلو ااضي : المصدا الدابق الص  (1)
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مما يمقى عمى عاتق السمطات المعنية التزامًا بمواجية وحل ىذه المشكمة إلقامهة      
  .(1)المساواة بين الناس في االنتفاع بخدمات المرافق اإللكترونية

وقد يثار لدينا التساتل االتي مهاىي اىهم متطمبهات تطهوير المرفهق العهام ويهمان      
  سيره في ظل االدارة االلكترونية ؟

 يتطمب تطوير المرفق العام ويمان سيره عناصر عديدة تمبي ذلك التطور واىميا :
والمقصود بذلك ادخال الموظفين العاممين  توفير العنصر البشري المتىل ؛ -1

دورات تدريبية وتطويرية عن الخدمات التي تقدميا الحكومة في االدارة 
 االلكترونية لجميور المنتفعين.

توفير االجيزة العممية والحاسوبية المتطورة واىميا اجيزة الحاسوب الحديثة  -2
ذات البرامج المتطورة وشبكات انترنيت حديثة تقدم الخدمة السريعة لممنتف  

 بخدمات المرفق العام والموظف .
داثة التشريعات المنظمة الحكومة االلكترونية )االدارة االلكترونية ( كونيا ح -3

 تقدم االساس القانوني السميم لعمل المرفق العام االلكتروني 
 باإلدارةزيادة الوعي الثقافي لجميور المنتفعين من خدمات المرفق العام  -4

 قيفية لذك.  االلكترونية من خالل وسائل االعالم والفيائيات والندوات التث
وبالعودة الى مويوع الحكومة االلكترونية ودورىا في تطوير المرفق العام       

يمكن االشارة الى العديد من التجارب الدولية كالواليات المتحدة االمريكية واوربا 
 باإليافة؛ ( 2)وىولندا التي تعتبر في قمة اليرم الذي يتب  نظام الحكومة االلكترونية

الدول العربية ومنيا مصر ودبي التي خطت خطوات واسعة في ىذا الى تجارب 
لمشركات من خالل مواق   تأسيسالميدان حيث يمكن لممواطن ان يقوم بعممية 

                                                           

ال 17د. ما ررد ااغرر  الكلررو : الكوومررا اكلوتاوةيررا والمافررق العررا  ال المصرردا الدررابق الص (1)
ال تررررررررراايخ الررررررررردخول  //3dpolices.blogspot.com.hhttالمومرررررررررك اكلوتاوةررررررررري 

11/4/2015. 
د. عبرردالفتاح بيررومي ك رراز : الكوومررا اكلوتاوةيررا بررين الوامررك وال مرروح ال المصرردا الدررابق  (2)

 بعد ا. وما 112الص
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الحكومة االلكترونية ؛ومن خالليا اييًا يمكن دف  قوائم الماء والكيرباء وبفية 
ث عن مواق  القياء الخدمات ؛ كذلك يحق لو الدخول الى جياز وزارة العدل ؛والبح

والتعرف عمى الخدمات التي تقدميا الوزارة وكذلك وزارة الداخمية لمتعرف عمى 
خدماتيا وتغطية كافة الخدمات التي تقدميا دوائرىا وبالذات جياز الشرطة؛ واالىم 
في ذلك الدخول الى مواق  الجامعات الموجودة في دبي واكمال عممية التسجيل 

ة لمذىاب الى الجامعة المعنية و يرىا من الخدمات الفندقية الكترونيًا دون الحاج
 .(  1)والسياحية والترفييية االخرى

اما عند الحديث عن الحكومة االلكترونية في العراق فنجد ان حداثة المويوع       
وعدم استقرار االوياع السياسية كانت من اىم العوامل التي اثرت عمى اتباع ىذا 

السمطة التنفيذية )االدارة ( خطت خطوات عديدة في ترسيخ ىذا اال ان  النظام ؛
التجربة من خالل اتباع نظام االدارة االلكترونية في العديد من الوزارات من خالل 
اتباع نظام االدارة االلكترونية لتقديم الخدمات لممواطنين ومنيا وزارة التعميم العالي 

ت عديدة ومنيا انجاز معامالت الطمبة والبحث العممي التي باشرت في انجاز معامال
الدارسين في الخارج وتقديم كافة متطمبات االجازة وىو مشر ايجابي ؛اال انو لم 
يرتقي اال تجارب الدول العربية واالوربية ألسباب عديدة منيا حداثة التجربة 

نية ومحدودية االمكانيات ؛وقمة الوعي الثقافي التكنولوجي بخدمات الحكومة االلكترو 
وكذلك يعف ثقافة الحاسوب لدى فئات عديدة من الموظفين والمنتفعين بخدمات 

 المرفق العام .

 

 

 
                                                           

 ومابعد ا.93د.عبدالفتاح مااد : الكووما اكلوتاوةيا الالمصدا الدابق الص (1)
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 اتــج والتوصيـالنتائ
تعد الحكومة االلكترونية ) االدارة االلكترونية ( الوسيمة الحديثة في ادارة المرفق  -1

والمنتفعين العام نتيجة لما تمتاز بيا من صفات عديدة تعود بالنف  عمى االدارة 
 بيا .

تعد االدارة االلكترونية وسيمة لمقياء عمى الفساد االداري والمالي من خالل عدم  -2
 االحتكاك المباشر بين الموظف المختص والمنتف  بخدمات المرفق العام .

قمة التشريعات المتعمقة باستخدام االدارة االلكترونية من اجل وي  االساس  -3
 ترونية بناء قانوني سميم ورصين.القانوني بناء االدارة االلك

االلكترونية في ا مب الوزارات العراقية  باإلدارةوجود شعب ووحدات متخصصة  -4
وىذه خطوة صحية وايجابية في اتجاه بناء الحكومة االلكترونية في العراق عمى 
الر م من قمة الوعي الثقافي في المفاصل االدنى التابعة لموزارات العراقية 

ي  تمك الوحدات لتشمل كل الدوائر التابعة لموزارة المعنية من اجل ؛واالجدر توس
 توسي  استخدام االدارة االلكترونية.

عدم وجود خطط طواري في ا مب الوزارات والدوائر تساىم في استعمال مقرات  -5
بديمة لإلدارة االلكترونية في حاالت اليرورة والطوارئ التي تمن  سريان المرفق 

ا مب دوائر محافظات العراق وبالذات المحافظات التي خيعت العام وىذا حال 
 لألعمال االرىابية اخيرًا.
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 ات ــوصيـالت

التشريعات الفرعية المنظمهة لعمهل االدارة االلكترونيهة فهي مختمهف  بيصدارنوصي  -1
 وي  االساس السميم لعمميا. ألجلمفاصل الوزارات العراقية 

نوصههههههي باعتمههههههاد خطههههههط الطههههههوارئ السههههههتخدام المقههههههرات البديمههههههة لههههههدوائر االدارة   -2
االلكترونيههههة بالههههذات فههههي حههههاالت الطههههوارئ مههههن اجههههل يههههمان سههههير المرفههههق العههههام 

 واستمراره ؛
نوصي بالعمل عمى التطوير المسهتمر لجميه  المرافهق العامهة مهن خهالل االسهتفادة  -3

يههة كههدول الخمههيج ومصههر كونيههها مههن تجههارب الههدول المتقدمههة ؛وكههذلك الههدول العرب
 سبقتنا في خدمات المرافق العامة المدارة من خالل الحكومة االلكترونية. 

زيهههههادة الهههههوعي القهههههانوني والثقهههههافي بعمهههههل االدارة االلكترونيهههههة مهههههن خهههههالل تهههههدريب  -4
 الموظفين المختصين وبث الثقافة الالزمة لجميور المنتفعين.

يهههة مهههن كهههوادر متخصصهههة واجيهههزة متطهههورة تييئهههة كافهههة متطمبهههات االدارة االلكترون -5
 وشبكات حديثة كميا تصب في مجال خدمة الكترونية حديثة.
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