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مقدمه
یکی از معضالت کشورهای جهان سوم ،ازجمله ایراان ،ررااکب الراجی جمعور
رماکررا امکاتررات هر اررهاهای الررار

الرره ی ر ت رهرراانش اررک گوررای یدیررد

تخس اهای از الون رفتن تظام متعاهل سلسلهماارب اهای اسر

کره ایرن امرا

الهتوعی تتوجر رماکرا سواسریررراهاری اقتصراهی ،علمری ،الهداارتیررهرمراتی،
اجتمرراعی ،فاهی،رری ،ااا اسرر

کرره الاعررم معضررالری هم ررون رروهگیهررای

زیس محوطی ،تقض حقوق اها تدان هر هستواالی اله محرو زیسر

سرا ب ،عردم

رعاهل هر یخش امکاتات رسهوالت مختلف هر یهی سرازمویی ،الریرروجهی الره
رواتمیدی اهاهای کوچک مواتی میاوها رهاان ،الار رراین ارها غرا
اس

ر زاته هس کب  14مولوون تفا جمعو

سروا

ایا رِ هر ن الا نارهای هاره

الا اهاهای مجا ر خوه رکه راد اتاالان الارگریاران را الرهه ور همجرواری الرا
رهاان یذیاا ادتاتدرر الهصورت یک م،ایلوس الار
360شا جمعو

هر مدت اس

خاایری:1393 ،

حد هاً  14مولوون تفای الاای یک اها الرا امکاترات  5مولورون تفرا

اله حاظ میاالع الی ذخایا ماهیش ،از تظا جمعو ایاسان ،تقط اتفجرار الرهارمار
می ید سبب ایجاه چا شهای سواسی کاهش ارنن میا ر

یرایتختی تقرش

فاامیطقهای الونا مللی رهاان؛ جباانتایذیای خسارتهای تاای از سواتح طبوعری
حواهث غوامتاقبهش ،اقتصاهیر زیاالیایی اله هب خورهن رعاهل اقتصاهی ،اجتماعی،
فضایی؛ کاهش ساات امکاتات زیاساخ ها کراهش هستاسری الره امکاترات
رفرراهی؛ رشرردید معضررالت حمر تقر
الوشاز اتداز جمعو

وهگی هوا،

راافوررکش ،زیسر محوطرری ازهحررام
 ،خاک ،صوری ،الصایش هر مقصد ادت
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اس ا اما زت ساات فضایی رهاان الهادت کاهش یافته الاجراین ررااکب جمعوتری
را اله خوه اختصاص هاهت اس ؛ یعیی  969تفا هر کولومتا ماالع کره هر مقایسره الرا
رااکب تسبی سطح ملی ،یعیی  46تفا هر کولومتا ماالع ،السوار زیاه اس ا الرهعبرارت
ر انرا ،رااکب تسبی رهاان ،الوش از  19الااالا موات،ون کشروری اسر
کاهش ادید ساات فضایی الاای سکوت
142ش؛ مار ارقامی که الا ایجاه ضعو

فعا و

هر ن اس

کره الورات،ا

حافظتورا:1395 ،

تاالسرامان زیسر محوطری رهراان السروار

رنثواگذار هستیدا
هر سالهای یوش یس از اتقرال

اسرالمی ،رگرههرایی از سواسر گرذاری،

الاتامه ریای ،رصویب مقارات ،اجاای طاحهای خراص هر راسرتای مهرار رارد
اتاالان جمعوتی رهاان مشاهدت ادت اس  ،ی ارواهد ،حراکی از عردم کفایر
اتسجام ن ها هر جلوگوای یا مهار این راد الوهت

جروه الریعردا تی هر رارد

روسع میاطق هی،ا کشور ،هماات الا الیالاتام،ی هر مدیای
ادت اتد که اما ز ،اها رهاان یایتخ

یایتخ  ،هم،ی الاعرم

کشور الا چا شها مشکالت السوار جدی

گات خطاتاکی ر الهر اوه الهردریج ،استاتدارههای یک اها سا ب را از هسر
الدهدا
گفتیی اس  ،اما زت استفاهت الاخورهاری از محرو زیسر
حقوقی اس

سرا ب ،یکری از

که هر قا ب تس سوم حقوق الشا متجلری اردت اسر ا تسر سروم

حقوق الشا ،اله مجموعه حقهایی گفته می اوه که مستقوب یا غوامسرتقوب الرا همر
اتسانها حتی تس های ییدت ،رنثوا می گذاره رحقق نها ،سوه هم،ان تقض
ن ها ،زیان هم،ان را هر یی خواهرد هاار ا ایرنهسرته از حقروق ،الرهطورکامر ،
الههب االسته جداتشدتی هستید؛ الاخورهاری از نها ،حق هم افااه ملر هرا
رالش الاای رحقق هستواالی اله نها توا توعی رکلوف مسئو و

هم،اتی اسر ا

اله این هسته از حقوق ،حقوق همبست،ی توا گفته میاوه؛ اله این معیا که هسرتواالی
اله نها ،توازمید رالش رعام جمعی هم الشای

اس

الصوای تجفی:1389 ،

3شا
هر هتوای مدرن ،کارالاه فیا ریهرای تروین اطالعرات اررباطرات هر الخرش
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ا کتا توک ،ضا رت گایاتایذیای اس

ه تی الا هدف یواهت سازی کام ه

که

تمیروان از یذیاش ن الاای اررقای تس سوم حقوق الشا رراله ی ت حق الرا محرو
زیس

ن ایستاهگی کراه ،اللکره الایرد الراای هم،رام

سا برر سا الاز زه هر مقاال

ادن الا رحوجت هتوای یواامون رسهو خدمات رساتی اله اها تدان ،از این ا ،رو
استقبال کیوبا هر اقع ،حاک
سایبا ،مقتضای قان الوس

اهارت های ه تی الهسوی محرو هیجوترا ی فضرای
که سرااتجام ،ا ،روی سریتی را کره الرا ایرن

یکب اس

رحوجت الو،اته اس  ،الهچا ش مریکشرد روجره یر ت الره فیرا ری اطالعرات را
ا کتا توک الاای جامعه ماایای فاا اتری هاره

ضا ری میکیدا افا ن الااین ،ه

الا اررقای سطح هستاسی اها تدان اله خدمات ه تی ،ضرمن کراهش هاییرههرا
افاایش کوفو

خدمات عمومی ،اکاف موان ه

گامی الهسوی رحقق حکمااتی خو

ارها تدان را کراهش هاهت

ارکوفایی ارزشهرای هموکااسری خواهرد

الوه محسنزاهت112 :1391 ،ش ،مهبرا از همره اییکره مریرواترد گرام مریثای هر
راستای هستواالی حاه الشا اله محو زیس

سا ب الاادا هم یرون ،اسریاه جهراتی

ایاخته اد حقوق الشا هم ون اعالموه جهاتی حقوق الشا ،موثاق حقوق مردتی
سواسی ،موثاق حقوق اقتصراهی ،فاهی،ری ،اجتمراعیش الرهصرورت رلرویحی
ضمیی الا حق اله محو زیس

سا ب

صروات

ا م حفاظ

از محرو زیسر

رنکود کاهتاتد الصوای تجفی4 :1389 ،شا
افا نالااین ،حق الا محو زیس  ،الازرا ههید ارزشهای متعرا ی یایرهای،
هماتید حق اله حوات ،حق اله سرالمتی ،حرق الره زتردگی اسرتاتداره اسر

الرا

یوش توازهای ردا م حوات تس کیوتی هم یون تس های رری ازجملره روسرعه
یایدارش اررباط ری،اریگ ارگاتوکی هارها حفرظ اتسران رردا م حورات اتسران هر
محو امن عاری از جیگ خشوت  ،از اهداف موضوعات مورهتظا سرازمان
مل متحد اس ا حمای

از الهسازی محو زیس  ،الهطور مسرتقوب از توراز حوراری

حفظ زتدگی اتسان تاای میاوه را کوفو
گایاتایذیا مااقبر

از کاامر

ااای

ن را رنمون یوشااطهرای

اتسران سرعاهت روسرع اخصرو

رضمون کید )(Pathak, 1992: 209ا تاگفته یوداس

اتسراتی را

که اما زت مهبراین چا ش یروش
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ر ی کارگااران الخش عمومی ه تی ،یاسر گرویی الره خواسرتههرا اتتظرارات
هرحال رغووا اها تداتی اس

خوه را از جوه نهرا

که الخش عمومی ،مشا عو

کسب می کید هم یون ،الا گستاش ر زافرا ن علروم تورا الرهکرارگوای سرایع
اییتات
ه

هر رمام االعاه زتدگی اتسان اله ربع ن ،الاج رفتن سطح روقعرات مراهم از
ها ،الحمهای جدیدی الاای یاس گویی الهتا ،سایعررا ،هقورقررا الره مراهم

مطاح ادت اس

که یکی از نها ،ه

قردمی کروثا:1392 ،

ا کتا توک اس

1شا اص اتطباق ،الهعیوان یکی از اصول مسلب حاکب الا خردمات عمرومی ،طافردار
ا کتا توک ،الهعیوان راهباهی کلوردی الراای

توا های حاکب الاای یواهتسازی ه

رضمون اررقای ااای زیس محوطی هر جوامع ،اس ا
اکیون ،الا روجه اله مطا ب یاهادت ،میروان این یاسش را مطاح کراه کره « یرا
ارائه ا کتا توکی خدمات هر قا ب حق متجلی اسر
ر انرا « ،یا ه

یرا رکلورف » یرا الرهعبرارت

سازمان های ه تی ،مکلف اله ارائ این توع خدمات هسرتید

یا مختارتد هر کیار ارائه خدمات حضوری ،این خدمات را توا ارائره کییرد » مقا ره
سرا ب اعمرال ه ر

حاضا هرصده ارربراطسریجی الرون رحقرق محرو زیسر
ا کتا توک اس ا
 .1تعریف دولت الکترونیک

ا کتا توک ررکه از ا اخا هه  1990اره اهالوات حقوقی اردت اسر ررر هر

ه

یی رغووا الیواهین هر ساختار ه
اله ساع

الخش عمومی اس

را کارایی ن را اررقرا هاهت

ر تد ر الهراد مدرتوته الوفااید؛ ر یکاه اصالحگاایاتهای که تهریهرا الرا

افاایش کارایی اثاالخشی تظام اهاری ،از هاییههای ه
رضای

اها تدان ادت مشا عو

ه

میکاهد ،اللکه میجا الره

را هر یری خواهرد هاار

9 :1388ش؛ مشا عوتی که متضمن یایبیدی عملی الره رعایر

محمردی،

تسر هرای سرهگاتر

حقوق الشا اس ا اجاای ه ر

ا کتا تورک روسر قروای حاکمره مریرواترد هر

یواهت سازی حق الا محو زیس

یاک سا ب الاای اها تدان ،تقش الساایی هاارته

الاادا ه

ا کتا توک عبارت اس

اررقای اررباطات ه

از :رعهد اله استفاهت از فیرا ری میاسرب الراای

الا اها تدان سازمانهای االسته اله ه ر

الرهعبرارری،
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گستاش هموکااسی ،اررقای انن میا ر
روسع عدا

اجتماعی ،الهبوه کوفو

اتسران ،حمایر

از روسرع اقتصراهی،

ارائه خدمات الره مراهم الصروات:1391 ،

3شا
ا کتا توک ،حول محور اها تد معیا یودا میکید؛ الیاالااین ،تبایرد

مفهوم ه

اله این موضوع ریها از میظا کاهش هاییهها افاایش کارایی یاهاخر  ،اللکره الایرد
الهبوه زتدگی اها تدان عاهی را الهعیوان یکی از اهداف اصلی ایرن طراح هرتظرا
گاف ا اما زت ه

ا کتا توک ،یکی از عیاصا اصلی اساسی اهار امور عمومی
اقدامات ه

مدرن اس ا اله همون ه و  ،فعا و
رسودن اله اهداف حکمااتی خو

ا کتا توک الایسرتی از طایرق

سیجودت اوه مقومی اعالیی ارهکراتی:1388 ،

 5شا این مهب را تباید از تظا ه ر هاا

که حکمااتی ا کتا توک ،اله استفاه میاسب

از فیا ریهرا الره میظرور اررقرای ر االر ه تری هاخلری خرارجیش هر راسرتای
ماهمساجری ،رضمون تس های سهگات حقوق الشا ازجمله حق الرا محرو زیسر
سا ب ،حمای

از روسع اقتصاهی ،راغوب عاهجته اثاالخش ارائه خدمات ااارت

هاره((sexena, 2005: 501) )1ا
 .2مبانی قانونی دولت الکترونیک
افا ن الا مستیدات راهکارهایی که هر قاتون اساسی الاای مدیای
رهاان جوه هاره ،هر قواتون مصو
ییج سا روسعه ،قاتون مدیای

اهای اصرو ی

مجلس اورای اسرالمی قرواتون الاتامرههرای

خدمات کشوری ،سواس هرای کلری تظرام اهاری،

اااش راهکارهایی گیجاتدت ادت اس

که هرصورت عملواری ادن نها روس قروت

مجایه چهالسا قوت قضرائوه هسرت،اتهرای زیامجموعر نهرا ،مریرروان الهبروه
ضعو

زیس محوطی یایتخ

را کامالً هس یافتیی هاتسر ا الرا روجره الره اییکره

حد ه  40سال از رصرویب قراتون اساسری حرد ه  30سرال از الرازت،ای هر ن
می گذره ،تمی روان اله عدم رصایح الاخی از این راهکارها ه ر

ا کتا تورکش هر

این قاتون خاهت گاف ؛ راهکارهایی که حتی هر الاخی کشورهای مدرن توا عمای
کمتا از  30سال هارتد؛ حال تکه الا جوه ارائه این راهکارهای قراتوتی هر قرواتون
الاتامههای ییجسا روسعه قاتون مدیای

خدمات کشوری ،از تهاههرای ذیرالر
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مجای هر این حوزت اتتظار می ر ه که این مصوالات را از متن قرواتون اره عاصر
اجاا کیید ،را الا اجاایی کاهن نها التوان گامهای مثبتی هر راستای اررقای ضعو
محو زیس

رهاان الاهاا ا
کره الرهصرااح

هر قاتون اساسی ایاان تمیرروان اصرلی را یافر

از ه ر

ا کتا توک تام الاهت الااد ،اما هر الید  13اص سوم ررنمون خوهکفرایی هر علروم
فیون ،صیع  ،کشا رزی ،امور تظامی ،اااش الید  7اص چهر سروم اسرتفاهت از
علوم فیون راالو

احتواج الاای روسعه یوشاف

افااه ماها الهتسب

اقتصراهی

کشورش میروان اله صورت ضمیی قائ اله این مفهوم هر قاتون اساسی ادا هر اقرع،
الا یک رفسوا موسع از این ه الید قاتون اساسی میروان مسرتید قراتوتی مرارب الرا
ه

ا کتا توک هر قاتون اساسی را یاف ا
الا جوهاین ،ااید التوان گف  ،تخستون اقدام سازمانیافتره فااگورا هر زمویره

رحقق ه

ا کتا توک هر ایاان ،طاح روسع کارالای فیرا ری اطالعرات رکفراش

الوه که هر سال  1381رد ین رصویب ارد()2ا هر ا اخرا همرون سرال تورا سرید
راهباهی روسع فیا ری اطالعات اررباطات ملی روس

زارت یس

رل،رااف

رلفن میتشا اد که هر ن ،چشباتداز ،راهباهها ،سواس ها ،الاتامههای اجاایری
روسع فیا ری اطالعات اررباطات ملری ربورون اردت اسر ا ا بتره افرا نالراایرن
می روان اله مستیدات مارب الا ه

ا کتا توک هر سواس های کلری تظرام اهاری،

قواتون الاتامههای ییج سا روسعه ،قاتون مدیای

خدمات کشوری توا ااارت کاه

که هایک الهرفصو الارسی خواهید ادا
افا ن الا این مواره ،الاتامه چهارم از هفر

الاتامر رحرول هر تظرام اهاری ،الره

اصالح فااییدها ،ر شهای اتجام کار ،روسع فیرا ری اهاری یاهاختره اسر ا هر
روجوه ایرن الاتامره گفتره اردت اسر

کره الهراتمیردی از فیروتی ماتیرد طااحری

رجایه رحلو تظامها ر شهای اتجام کار ،الهبوه تظامها ،فااییردها ،ر شهرا
هم یون ،استفاه میاسب الهموقع از فیا ریهرای اهاری اطالعرات الرا ر یکراه
مشتایمداری اها تدمحوری الهمیظور اصالح مکاتوات کاهن فعا و های تظرام
اهاری هر راسررتای اررقررای اررفافو

یاسر گررویی ،هرسررتی سرراع

هقر

هر
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مطلوالو

عملوات ،اررقای کوفو

ارائه خدمات اله ماهم ،فرااهب اردن امکاترات

تظارت ارزیاالی عملوات الهمیظور افاایش کارایی ،اثاالخشی الهرات ری هر تظرام
اهاری ،گایاتایذیا الهتظا میرسدا
 .3دولت الکترونیک در سیاستهای کلی نظام اداری
افا ن الا قاتون اساسی که الارسی اد قواتون عاهی که هر اهامره الارسری خواهرد
اد ،هر سواس های کلی تظام اهاری مصو
الهسبب اهمو
روسع ه

 1389توا الحرم ه ر

ا کتا تورک،

ن ،مغفول تماتدت اس ا از تقطهتظا سواس های کلری تظرام اهاری،
ا کتا توک ریها اله قوت مجایه محد ه تمیاروه همر قروا هر ایرن

زمویه رکلوفهایی هارتد؛ رکلوف هایی هم ون کار مدسازی هماهی،ی سراختارها
اووتهای تظارت کیتال هر تظرام اهاری یکاارچرهسرازی اطالعرات ،توازمیرد
همکاری هم هست،ات های اجاایی اس ا این موضوع هر یک ماهت 15ش الهصااح
هر ه ماهت 17 12ش الهصورت ضمیی مورهروجه قاار گافته اس

کره هر زیرا

اله نها خواهوب یاهاخ ا

● روجه اله اثاالخشی کارایی هر فااییدها ر شهای اهاری الهمیظور رسایع

رسهو هر ارائه خدمات کشوری ماهت 12ش؛

● روسع تظام اهاری ا کتا توک فااهب کراهن ا اامرات ن الرهمیظرور ارائره

مطلو

خدمات عمومی ماهت 15ش؛

● خدم رساتی الارا ،توین ،کوفی الهمیظرور اررقرای سرطح رضرایتمیدی

اعتماه ماهم ماهت 17شا اییکه افا ن الا قواتون عاهی قراتون الاتامرههرای یریجسرا
روسعه قاتون مدیای

خدمات کشوریش ،هر سواس های کلی تظام اهاری توا الرا

این مفهوم رنکود ادت اس  ،رنیودگا مواان اهمو

ن از میظرا تهاههرای حراکموتی

اس ا
 .4دولت الکترونیک در قوانین عادی
از تجاکه مفهوم ه

ا کتا توک ،تسبتاً جدید اس

کمتا از ه ههه از عمرا ن

هر تظام قاتونگذاری کشورمان می گذره ،هر قاتون اساسری حتری هر السرواری از
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قواتون مصو

یس از قاتون اساسی توا ررکه هر مبحم العدی اله ن اارارت خواهرد
ا کتا توک» ااارت تکراهت

ادرر قاتونگذار اساسی الهطور مستقوب اله عبارت «ه

اس ا هر موره قواتون الاتامههای ییجسا روسعه توا از الاتام چهارم الهالعد روسرعه
الوه که قاتونگذار الهصااح

اله اژ خدمات ا کتا تورک اارارت کراه یروشاز ن

هر الاتامههای ا ل را سومش اله مفاهومی ااارت ادت الوه که میروان نهرا را همسرو
الا مفهوم ه
کشوری ،مصو

ا کتا توک اله ارمار رها هم یرون ،هر قراتون مردیای
 ،1386توا اله مفهوم ه

خردمات

خدمات ا کتا تورک یاهاختره اردت

اس ا افا نالااین ،هر ماهت  34میشور حقوق اها تدی توا مقرار اردت اسر
«حق اها تدان اسر

کره از ماایرای ه ر

کره:

ا کتا تورک رجرارت ا کتا تورک،

فاص های موزای رواتمیدسازی کارالاان ،الهصورت غواربعوض موا الاخرورهار
اوتد»ا این مستید هر ذی فص حق هستاسی اله فضای مجرازی یروشالویری اردت
اس ا اله هار ی ،تمی روان الاای ه
قاتون گذاری کشور

ا کتا تورک یرک یوشرویه طروجتی هر تظرام

حتی تظام قاتونگذاری سایا کشورهاش قائ اد الاید ن را

یک مستید قاتوتی میخا اله امار ره که الا روجه اله جو

الهکرارگوای ن الراای

اررقای ااای زیس محوطی رهاان ،اتتظار میر ه کره مجایران قراتون الره اجاایری
کاهن این مستیدات قاتوتی هم

گمارتد را ااهد تتایج ن هر راستای رااکبزهایری

حقوقیراهاری مدرن از رهاان الااوبا یک راهکار قاتوتی مدرن متاقی که میرروان
ن را هر راستای مفهوم اهارت مدرن هموکااروک الاای ح معضالت زیس محوطری
توا الارسی کاها
 .5دولت الکترونیک در قوانین برنامههای پنجسالۀ توسعه
ه

ا کتا توک ،از تخستون الاتام روسعه کشور موره روجه قاار گافته اس  ،که

الیا هاریب هر این مبحم ن ها را الارسی کیوبا قراتون الاتامره ا ل روسرعه مصرو
1368/11/11ش هر الید  3ربصات  22اله استفاهت از فیرا ری یوشرافته اهاری ،الره یر ت
فیا ری اتفورماروک ،الهمیظور خدم رساتی الا کوفو

ساع

مطلو

ااارت کاهت

اس ا الاتامه های ه م سوم روسعه توا الا یوشالویری ارورایعرا ی اهاری هر تظرام
اهاری اجاایی کشور هم یون ،رثبو

ن هر قاتون مدیای

خردمات کشروری،
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یکی از ظایف این ارورا را اصرالح مهیدسری ه الرار سوسرتبهرا ،ر شهرا،
ر یههای مورهعم هر هست،اتهای اجاایی ،الا گاایش سراهتسرازی مااحر اتجرام
کار ،خوهکارسازی عملوات ،کاهش مواان اررباط کارمیردان الرا مااجعرهکییردگان،
افاایش رضای

مااجعان ،کاهش هاییه های اهاری ،اقتصاهی کراهن فعا ور هرا،

عیوان کاها الا جوه اییکه عبارت «خدمات ا کتا توک» یا «ه ر

ا کتا تورک» هر

قواتون الاج هم یون ،هر ظایف اورایعا ی اهاری الرهطرور صرایح ذکرا تشردت
اس  ،اما الا روجه اله اهداف یاهادت میروان ضا رت ن را استیباط کاها مرواه ،28
 160 ،124 ،116 ،103 ،94 ،59قاتون الاتامه سروم روسرعه تورا هر همرون زمویره
رد ین ادت اس ا هر الاتامههای چهارم ییجب روسعه توا ایرن امرا تاهیردت گافتره
تشدت هر اهام راهباه توسازی فعا و ها خدمات اهاری ،مواهی هر ایرن زمویره
مدت اس  ،ازجمله ماهت  142 57الاتامه چهارم روسرعه کره الرهرارورب ،ررنمون
رضمون ارائ خدمات فیا ری اطالعات هر سااسا کشور استفاهت از فیرا ریهرای
توین اهاری الازت،ای مهیدسی فااییدها ر شها را یاه ری مریکییرد تورا
الید «ج» ماهت  127این قاتون ،که ااارتای اله خدمات ا کتا تورک هاره( ،)3امرا اراید
اله سایا قرواتون یاهاردت ،الوشرتاین ارربراط

التوان گف  ،الاتامه ییجب روسعه ،تسب
موضوعی را الا الحم ما هارها

هرهمونراستا ،الید «ا ف» ماهت  46الاتامه ییجب روسعه مصرو

1389/10/25ش

توا طااحی ابکه ملی اطالعات را از رکا وف زارت اررباطات فیا ری اطالعات
هاتسته اس ؛ الهگوتهای که را یایان سال ه م ،رمام هست،اتهای اجاایی
راالعه

االسته را یایران الاتامره ،اصر

احردهای

هرصرد  60هرصردش خاتوارهرا رمرام

کسب کارها التواتید اله ابکه ملی اطالعات اییتات

متص اروتدا هم یرون ،هر

ماهت  46را  49الاتام ییجسا ییجب روسعه ،الرهطرور عرام ،هر مرواه ،90 ،55 ،35
 ،211 ،177 ،119الهطور خاص ،الا ایجاه ،روسعه ،رکمور الاترکهرای اطالعراری
هست،اتهای اجاایی هر کشور رنکود ادت اس ا ا بته اخوااً هر الخش سرواههب هر
مواه  67را  69قاتون الاتامه اشب روسعه تورا رکرا وف مبسروطی هر حروز ه ر
ا کتا توک الا ه

مقار ادت اس

که الوات،ا رنکود قاتون گذار الا اهمو

این امرا
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اس ا هم یون ،یکی از اهداف الاتامه اشب روسعه هر ماهت  32سواسر هرای کلری
ن ،هستواالی اله جای،ات الارا هر میطقه هر زموی روسعه ه ر

ا کتا تورک هر السرتا

ابکه ملی اطالعات عیوان ادت اس ؛ امای که الا روجه اله ساع

یوشراف

ایراان

هر این اما مقایس ن الا کشورهای هی،ا میطقه ،رماتی هسر تورافتیی الرهتظرا
می رسدا مشاهدت می اوه که ه

ا کتا توک ،هارای مستیدات قراتوتی کراملی هر

مجموعه قواتون الاتامههای ییجسا ه روسعه اس ا هرباکیرون رحقرق اهرداف تقشر
ا کتا توک رر که العضری از احکرام ن هر قراتون الاتامره اشرب

جامع روس ه

روسعه توا الهرصویب رسودت اس رر هر قا ب ارصال هست،اتهای اجاایی مختلف اله
ماکا رباهل اطالعات ملی موضوع الید «ث» ،ماهت  67قاتون الاتامه ییجسرا ه اشرب
روسعهش ایاسیامههار کاهن خدمات هست،ات های اجاایی ،هر هستورکار قوت مجایه
اس

حسنیور

هی،اان4 :1397 ،شا

هاهتهای جد لهای  1الوات،ا رکا وف قاتوتی رعوونادت الراای هسرت،اتهرای
ماالوطه هر راستای رحقق اجاایی کاهن خردمات ا کتا توکری ه ر
هرصورت اعمال ،تقش رعوونکییدتای هر الهبوه ضعو

محرو زیسر

اسر

کره

هر کشرور

خواهید هاا ا ا بته از تجاکه ساختار حقروقیرسواسری کشرور هر رهراان متماکرا
اس  ،اجاایی کاهن رکا وف قاتوتی یاهاردت ،هارای الوشرتاین اثاالخشری هر رهراان
خواهد الوها الا رحقق ااای الاج ،الهبوه ااای زیس محوطی رهاان هر یارو اجاایی
کاهن رکا وف قاتوتی مقار ،کامالً هس یافتیی الهتظا میرسدا
جدول  .1قانون احکام دائمی برنامههای توسعه (مصوب  1395مجلس شورای اسالمی)

ماده ()38
بند «ت»
جزء «»2
ماده ()38
بند «ث»
ماده ()67
ماده ()46
بند «ب»
جزء «»6
ماده ()50

موضوع :الکترونیکی کردن اطالعات
الکترونیکی کردن اسناد و اوراق پروندههای قضایی توسط قوه قضائیه؛
الکترونیکی کردن پرونده های تعزیراتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی.
موضوع :رایگان بودن استعالمها
ث) پاسخ رایگان به استعالمهای انجام شده توسط همه دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات
کشوری.
لغو مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمهای دستگاههای اجرایی با یکدیگر.
موضوع :سامانه رهگیر هوشمند
ارتقای بانک هویتی (ژنتیکی ،اثر انگشت ،چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
موضوع :تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی
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ماده ()11

ماده()38
بند«ت»
جزء«»1

تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تغذیه اطالعاتی بستر الکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی بهروز و تجمیع شده معامالت بخش عمومی
توسط کلیه دستگاهها
موضوع :کاداستر
فعالیت های مرتبط با کاداستر در بخش غیرنظامی بهعهده سازمان نقشهبرداری کشور است؛
تدوین استانداردها و دستورالعملهای کاداستر به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است؛
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامهو بودجه ،مسئول تدوین دستورالعمل اجرایی کاداستر در
زمینه مالحظات دفاعی و امنیتی هستند.
موضوع :نظام جمع دادرسی الکترونیک
تکمیل و روزآمد کردن دادهها و اطالعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و
استقرار کامل شبکه ملی عدالت.

میبع :حسنیور هی،اان7 :1397 ،
جدول  .2قانون برنامه ششم توسعه ()1396-1400

شماره
ماده

بند ،تبصره،
جزء

()67

بند «الف»

()67

بند «پ»

()67

بند«ت»

* دستگاههای اجرایی
* مرکز آمار ایران

()67

بند «ث»

* همه دستگاههای
اجرایی

()67

بند «ث»
تبصره «»1

* مرکز ملی فضای
مجازی
* وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات

نهاد مکلف

خالصه احکام برنامه

زمان

*وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات
* دستگاههای اجرایی
(طبق ماده ( )1این
قانون :دستگاههای
اجرایی موضوع ماده
( )5قانون خدمات
کشوری با رعایت
ماده ( )117اصالحی
آن قانون ،مصوب
 1386و ماده ()5
قانون محاسبات
عمومی)

ـ توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق
محروم و روستایی
ـ الکترونیکی کردن همه فرایندها و خدمات با قابلیت
الکترونیکی توسط دستگاههای اجرایی تا پایان سال
سوم اجرای قانون برنامه؛
ـ استفاده از مشارکت بخش خصوصی در الکترونیکی
کردن فرایندها و خدمات؛
ـ واگذاری یا برون سپاری خدمات به دفاتر پستی و دفاتر
پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری
اطالعات ) (ICTروستایی
ـ تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،ارائه
گزارش شش ماهه در مورد عملکرد این بند به مجلس
شورای اسالمی
ـ ایجاد قابلیت عرضه آمار ثبتی از طریق شبکه ملی
اطالعات در سامانههای الکترونیکی همۀ دستگاههای
اجرایی ،واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و
غیرنظامی درصورت موافقت ایشان ،شوراهای اسالمی
شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار
مأموریت عمومی
ـ ایجاد امکان تبادل الکترونیکی و پاسخگویی
الکترونیکی به استعالمهای موردنیاز سایر دستگاههای
اجرایی ،بهصورت رایگان
ـ تدوین آییننامه اجرایی احصای کلیه استعالمات و
ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات
بین دستگاهی توسط مرکز ملی فضای مجازی با
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

تا پایان
برنامه
تا پایان
سال سوم
برنامه
تا پایان
برنامه

هر  6ماه
یکبار

پایان سال
دوم

تا پایان
سال دوم
در  6ماه
اول اجرای
قانون
برنامه
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()67

بند «ث»
تبصره «»2

* وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات

()68

بند «الف»

* دستگاههای اجرایی

()68

بند «ب»

()68

بند «ت»

()68

بند «ث»

()68

بند «ح»

* دولت
* وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات
(شورای اجرای
فناوری اطالعات)

()68

بند «خ»

* وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات

* سازمان برنامه و
بودجه کشور
* سازمان اداری و
استخدامی کشور
* وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات
* وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات
* سازمان برنامه و
بودجه کشور
* سازمان اداری و
استخدامی کشور
* دستگاههای اجرایی

ـ ایجاد زیرساخت های الزم برای تعامل اطالعاتی بین
دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطالعات ،توسط
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ـ تکلیف انجام استعالمات هویت اشخاص حقیقی ،کاال
و خدمات ،داراییهای منقول و غیرمنقول بهصورت
الکترونیکی

رکا وف ماالوط اله روسع ه
فااقوتای الوهن رحقق ه
طاحهای ه

از پایان
سال دوم

ـ توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک
و سنجش مستمر شاخصهای یادشده؛
ـ توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات.

تا پایان
اجرای
قانون
برنامه

ـ کاهش دستکم دوازدهونیم درصد ( )%12/5سالیانه از
مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی؛
ـ ارتقای سیرتبه ای ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک

از سال دوم
اجرای
قانون

ـ دستیابی به دستکم هفتونیم درصد ( )%7/5رشد
سالیانه؛
ـ الکترونیکی کردن معامالت و تجارت کاال و خدمات
کشور.
ـ بهرهبرداری از سامانههای مالیات الکترونیکی،
معامالت دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه ،مزایده،
خرید کاال) و سالمت الکترونیکی با پوشش کلیه
ذینفعان مستقر؛
ـ نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحها (پروژهها) و
ارائۀ گزارش پیشرفت ششماهه به شورایعالی فضای
مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی.
ـ افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری
اطالعات ) (ICTروستایی

همانگوته که هر اسیاه الاجهسرتی قرواتون مرارب الرا روسرعه ه ر
مشاهدت می اوه ،قوت قضرائوه

تا سال دوم

در سال
دوم اجرای
قانون

تا پایان
برنامه

سالیانه

ا کتا تورک

زارت اررباطرات فیرا ری اطالعرات ،الوشرتاین
ا کتا توک را الهعهردت هارترد؛ امرای کره رنیوردگا

ا کتا توک اسر ا ایرن طراحهرا ،اترواع گوتراگوتی از

ا کتا توک هستید که اتتظار میر ه هر الاتامههرای روسرع ه ر

ا کتا توک میسجب ،الره گوتره ای یکاارچره مردیای  ،ا اامرات فیری اسرتاتداره
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یکیواختی نها اعمال اوها قواتون الوهج سیواری ،از مهبراین االاارها الاای ایجراه
هماهی،ی موان هست،اتها هر الخرش ه تری اسر ؛ االرااری کره هرصرورت رحقرق
میرواتد تقش اجیی هر یوشباه اررقای عیاصا زیس محوطری کشرور الره یر ت
رهاانش هااته الاادا

یایتخ

 .6دولت الکترونیک در قانون مدیریت خدمات کشوری
ا کتا توک ،تحو ارائه این خردمات الرهطرور کامر رغوورا کراهت

الا ظهور ه

ها توا الا هرک اهمو

مسائ حقوقی رازتای توا ایجاه ادت اس ا ه

این ا ،روی
ن،

ارائه خدمات سعی کاهت اتد خوه را الرا ن هماهیرگ ،ضرمن یرذیاش اصر

قواتویی را الاای قاتوتمید کاهن ر اال تاای از ن ضع کییدا قاتونگذار مرا تورا الرا
هرک ایررن ضررا رت ،فصر یرریجب قرراتون مرردیای

خرردمات کشرروری مصررو

1386/7/8ش را اله الحم فیا ری اطالعات خدمات اهاری اختصاص هاهت اس ا
ا کتا توک خدمات ا کتا توکی ه

ا بته الحم ه
الوش از قاتون مدیای
ه

هر ایاان ،یوشرویهای

خردمات کشروری هاره ،زیراا هر رورا  ،1381طراح رحقرق

ا کتا توک الهرصویب اورایعا ی اهاری رسودت اس ا الهه ور اهمور

موضوع ،قاتون مدیای

خردمات کشروری ،فصر

ایرن

یر تای فصر 5ش را الره ایرن

موضوع اختصاص هاه که الوات،ا ت،رات یر ت قراتونگرذار الره ایرن موضروع اسر ا
هم یون ،مواه  40 ،38 ،37قاتون مدیای

خدمات کشوری ،الرا رنکورد الرا ارائره

خدمات اطالعات ا کتا توک ایجاه یای،ات ملی اطالعات ایااتوان ،مهرا رنیوردی
الا اهمو

ه

ا کتا توک زهتاتدا

تکته جا بروجه اییکه هم مواه یاهادت ،اله رکلوفی الوهن این خردمات اارارت
کاهت اتد الا الهکارگوای عبارت «ه

موظف اسر » ،اجراای سراز کار حقروقی

ارائه خدمات ا کتا توکی روس ه

سازمانهای ه تی را ا اامی هاتستهاتد ،اما

ضمات

اجاای مشخصی را الاای رخطی از ایرن رکلورف روسر سرازمانهرا ذکرا

تکاهتاتد چهالسا الهه و عدم یوش الویی چیون ضمات
اهعا کاه ،یوشاف

هر مقو ه

اجاایی اس

که تمریرروان

ا کتا توک از جاتب هست،اتهای ه تی ،چیردان

سایع الااساس سید چشباتداز  1404الوهت اس ؛ یوشافتی کره هرب هردف هرب
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سولهای الاای رسودن اله الاخی مقاصد مهب ،ازجمله رحقرق محرو زیسر

سرا ب،

الهامار می یدا
 .7دورکاری؛ راهکاری برای ارتقای وضعیت محیط زیست تهران
یدیدت «کار از رات ه ر» ،از زمان یودایش ،یعیی هر ا ای ههره  ،1970هرب هر موران
هاتش ،اهوان هب هر موان مجایان الاخی کشورها ،الا اقبال چشم،وای ر الهر ادت
اس ا این اما اساساً الهه و خا جریهرای چیدگاترهای اسر

کره کرار از رات ه ر

میرواتد الاای افااه ،سازمانها ،جوامع الههماات هااته الاارد؛ هر سرطح سرازماتی،
این مقو ه از میظا مسائلی هم ون صافهجویی هر هاییهها ،افاایش جذ

حفظ

کارکیان ،الهبوه سطح رعهد اعضا ،اررقای الهرات ری هرتظرا گافتره مریاروها هر
سطح اجتماعی توا یدید ه رکاری ،الا روجره الره مسرائ زیسر محوطری ،کراهش
راافوک رااکب جمعوتی هر میاطق یارااکب اها ،سرالم
معلوجن ،موضوعاری ازاینهس

مورهروجه قاار

ر اتری جامعره ،اارتغال

میگوراه(perez,et al, 2004:280-

)291ا ت ه هر اغلب مواره مشاهدت میاوه ،عدم اجاا یا اجاای تاقص تسریجود
طاح ه رکاری روس سازمانها هرتتوجه ،مغفول ماتدن ظافو هرای الرا قو ایرن
طاح فیا ریمحور هر االعاه مختلف اجتماعی ،سازماتی ،فاهی اس ا
ی هش،اان ،هر روضوح این اما ،رصایح کاهتاترد کره هرعمر  ،چرا شهرا
مواتعی جوه هاره که اجراای الاتامره هرای کرار از رات ه ر را الرا مشرک ر الرهر
میکیید؛ عواملی ماتید تبوه سواس هرا سراز کارهای اجاایری مشرخص ،مسرائ
ماالوط اله امیو  ،ضعو

الد اقتصاهی ،تبوه زیاساخ های فیا راتره ،مهربررا از

همه ،عدم ریاسرب جهر گورایهرا اقردامات مردیایتیا الااسراس تترایج الخرش
قاال روجهی از ی هشهای اتجامادت هر این موره ،مهبراین چا ش ماتع هر این
مسوا ،مسائ مدیایتی اس ()4ا مدیایتی که هر الااالا رغووا ر یهها مقا مر

کراهت

هر موره ن راهید هارها ی هش،اان الوان میکییرد کره طراز فکرا سواسر هرای
مدیاان ،اصلی راین ماتع رارد ه رکراری اسر

کوا سرکی سواتسرون:2005 ،1

1. Kowalski and swanson.
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که هر ایاان ،ه رکاری یا کار هر خاتره

 238شا الا هرک ماارب الاج الاید اذعان هاا

1

الاای اتجام ظایف محول ادت ،الد ن حضور فوایکی کارمید هر سازمان ،هر رراری
 ،1389/4/2الهرصویب هوئ
اس  ،اما الا گذا

حد ه  10سال ،این طاح توا ماتید السواری از طاحهای هی،را،

تاهیدت ات،ااته ادت اس
هرس

ه

رسودت

()5

الاای اجاا اله هست،اتهرا االرالش اردت

اله ن روجهی تمیاروه؛ هرحرا یکره اگرا الرهگوترهای

اجاا اوه ،میرواتد السوار راه،شا الاارد السرواری از مشرکالت ،ازجملره

رماکاگاایی ،مشکالت راافوکری هر یری ن روهگیهرای زیسر محوطری ،ااا
کالن اهاها را الاطاف کیدا هر قواتون موجوه الهصااح

اله ه رکاری ااارت تشردت

اس  ،اما می روان اله الاخی از اصول قاتون اساسی مواه قواتون مختلرف مصرو
مجلس هر این زمویه ااارت کاه که هر یی یک رفسوا موسع میروان هرصده روجوره
ه رکاری الا مدا الید  10اص سوم قاتون اساسی ،یکی از ظایف ه ر

را «ایجراه

تظام اهاری صحوح» الااماهت اس ا رحقق ه رکراری را مریرروان هر راسرتای ایرن
عبارت رفسوا کاها الهتظا میرسد ،این عبارت الهخوالی میرواتد الوات،ا اهتمام قاتون
اساسی الا اجاای مفاه اهار خو
مفهوم اهارت خو

الااد میروان ه رکاری را یکی از ی گیهرای

هاتس ا

افا نالا قاتون اساسی ،هر سواس های کلی الاتام یریجب روسرعه تورا عبرارت
«الهبوه خدماترساتی اله ماهم» هر سواس های کلی تظام اهاری ،عبرارت «روجره
اله اثاالخشی کارایی هر فااییدها ر شهای اهاری الهمیظور رسایع رسرهو هر
ارائرره خرردمات کشرروری» از همرره ایررنهررا مهرربرررا ،هر همررون سواسرر هررا،
«خدمات رساتی الارا ،توین ،کوفی اله میظور اررقای سرطح رضرایتمیدی اعتمراه
ماهم» ،ازجمله خ مشی های مورهتظا ه تماهان الوان ادت اس
هم نها میرواتید الهگوتهای رلویحی هر راستای رقوی

که ر یهربرفتره

ه رکاری مورهاستیاه قاار

گواتدا الا روجه اله ملا مات ه رکاری هر ایاان فااهب کاهن زیاساخ هرای جزم
الاای اجاا توا ماایای این اروو کراری ،مریرروان ن را الرهگوترهای مطلرو

هر

سازمانهای ایاان یواهت از ن هر راستای میافع کشور الهاتالاهاری کاها مهربررا از
1. Teleworking.
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هم این ملا مات ،رغووا فاهیگ سرازماتی الراای حمایر

از ایرن اروو کراری

رجدیدتظا مدیاان هس اتدرکار اس ا ه رکاری هر ایاان یرک فاصر
الهعبارری ،میروان ن را اله فاص

اسر  ،یرا

ربدی کاها

از ماایای ه رکاری الاای جامعه میروان اله مصداق هایی چون کراهش حجرب
سفاهای هر ناهای الوناهای اهاهای تاهیک حومر ارهاهای الرار ش
هرتتوجه ،کاهش حجب مد اد الوغی خواالانها ،کاهش مصراف سروخ هرای
فسولی ،کاهش وهگی هوا حفرظ محرو زیسر  ،کراهش توراز الره گسرتاش
الارگااتها راتهای جدید( )6ااارت کاها
 .8تأملی در مفهوم و جایگاه دولت الکترونیک و ارتباطسنجی آن با محیط
زیست
حقوق هر یک معیا ،علب ریظوب ر اال موان اتسانهرا اسر ا الرا ر ه فیرا ریهرای
اطالعات اررباطی

1

ال
ارک گورای جامعر اطالعراری ،ایرن ر االر ارک کرام ً

متفا ری اله خوه گاف تید؛ امرا زت ه ر

ا کتا تورک یکری از مفراهومی اسر

الهگوتهای السوار گستاهت هر اهالوات حقوقی مدیای
گافته اس

کره

کالن جامعه مورهروجه قراار

محمدی2 :1388 ،شا هر سال  ،2000کموته مشورری سرازمان ملر هر

زمویه مسائ اجاایی الاتامهای ،2یکی از ااخصهای حکمااتی خرو

را ه ر

ا کتا توک معافی کاه )(Human development report, 2001: 103-105ا
اما زت هر جوامع اهای الرار  ،هی،را ر االر چهراتالره چهرات مسرتقوب
ر شهای الور کااروک گذاته تمیرواتید رات میاسبی الاای هریاف
الااید می روان گف  ،تظام هیوانساجری الای اله ا ،وی ه
ادت اس

الاطیی یاهانایاس7 :1385 ،شا طاح مسئل ه

ارائه خردمات
ا کتا توک ربدی
ا کتا توک هر العرد

حقوقی ،تاای از مباتی متفا ری اس

مسائ متفا ری توا از ن میبعم مریاروه؛

مباحثی چون جهاتیادن ،اررباط ه

ا کتا تورک الرا حکمااتری خرو  ،ه ر

هستاس یذیا ،کاهش فساه اهاری ،کوچرک سرازی ه ر  ،یاسر گرویی ه ر ،
1. Information & Communication Technology.
2. The Union Consultative Committee on Program and Question (CCOPQ).
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تموتههایی از این مباتی هستید رضاییزاهت زراکوان4 :1390 ،شا
ن هسته از اتدیشمیداتی که الا اجتماعی ،راریخی ،یا رجاالی الوهن قاتون رنکورد
میکیید ،مهبراین صف ها قاعد حقوقی را یاس گویی اله توازهای فعلری جامعره
میهاتید(Holmes, 1897: 457-478شا الهعبارت ر انرا ،الا این صف ،قاتون چورای
جا قواعد رفع توازهای اجتماعی اتسان توس ا الهتظا ر سو ،اگا قرواتون الرا توازهرا
هماهیگ تشوتد ،میرواتید زیان الار الااید سراز کارهای ر یرار یی الرا الحراان هر
جامعه را تاالوه کییرد راسر 38 :1384 ،شا امرا زت یکری از مهربرراین ارووتهرای
ساهت سازی اهاری که مبتیی الا فیا ری اطالعات اس  ،ایجراه سرای هرای اییتاتتری
اس

که الا استفاهت از ن میروان اله اتواع خدمات عمومی هستاسری یوردا کراها الرا

ایجاه چیون مااجعی میروان از مواان مد اد اها تدان متقاضوان الره اهارتهرا
تهاههای عمومی کاس

از ماایای این کاهش ،الهاتمید ارد ،زیراا را م حضرور

فوایکی اها تدان الاای هریاف

خدمات ،میشن السواری از مشکالت زیس محوطی

اس ا اما زت السواری از کشورها الا استفاهت از ااهااتهرا اربکههرای اطالعراری،
سفاهای ا کتا توکی را جای،این سفاهای فوایکی هر ناهای میکیید مولوونها
هجر هر ساخ

الارگااتها گذرگاتهای جدید ،صرافهجرویی مریکییرد ،ری هر

ایاان ،هیوز هب رالش میاوه که مشرک راافورک ریهرا الرا سراخ

الارگرااتهرا

گذرگاتها ح اروه الااسراس الارسریهرای اتجراماردت 30 ،هرصرد از سرفاهای
هر ناهای هر رهاان ،الاای هستاسی اله خوه کراج خردمات  70هرصرد نهرا
الاای کسب اطالعات اتجام کارهای ساهت اس ا هم یون 10 ،هرصد از سرفاهای
هر ن اهای هر اهای ماتید رهاان ر زاته الرا الرا  14مولورون سرفا اعرالم اردت
اس ش ریها الهمیظور هریاف

خدمات الاتکی اتجرام مریاروه مشرکویی هی،راان،

2 :1390ش هرصررورت گسررتاش الاتکررداری رجررارت ا کتا توررک ،ایررن سررفاها
الهراحتی قاال حذف هستید()7؛ امای که هرصورت رحقق میرواتد تقرش السراایی هر
الهبوه ضعو

زیس محوطی رهاان هااته الاادا ه

ا کتا توک میرواترد تقرش

چشم،وای هر یوشباه امور الاتکی الاای الهبوه ااای زیس محوطری هاارته الااردا
هاچید تظام الاتکی کشور را حد السوار زیاهی ا کتا توکی ادت اس  ،امرا الااسراس
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تموته گوای اتجام ادت ،مااجعان ر زاته اله  11اعبه الاتکی هر ماکا رهاان  3ارعبه
از الاتک های ملی ،مل  ،صاهرات 1 ،اعبه از یارسروان 1 ،ارعبه از یاسرارگاه هر
محد هت الازارش معاهل ک مااجعان اله تظام الاتکی هر اها فااتکفورت مان هر یک
ر ز اس

ا کتا تورک هر

 3840تفا هر ر زشا مثال یاهادت حاکی از تقرش ه ر

کاهش سفاهای غواضا ری اهای هرتتوجه ،رنثوا مستقوب ن الرا الهبروه اراای
زیس محوطی اس
ه

موفقو

صفوی یایلی یاهی10 :1395 ،شا گفتیی اس

که هر فااییرد

ا کتا توک ،فیا ری ریها  15هرصد تقرش هاره ،هرحرا یکره فااییرد

مدیای  85 ،هرصد تقش الاقیماتدت را الهعهدت خواهد هاا

یاهاتی زتروز:1388 ،

283شا
الیراهید ،یکی از مهبراین عواملی که ممکن اس
ه

ا کتا توک اوه ،ت،اش تاهرس

سبب اکس

یواهتسرازی

اله ن اس ا الیروجهی الره ریاسرب ه ر

ا کتا توک الا اهداف سید چشباتداز هر سالهرای اخورا ،موجرب اردت اسر
اقدامات اتجام ادت هر حوز ه

کره

ا کتا توک الا اهداف جای،راهی کره هر سرید

چشب اتداز هرتظا گافته ادت اس  ،متیاسب تباادا سید چشباتداز ،جای،ات تخس
علب فیا ری هر میطقه اله ربع ن ،ه

ا کتا توک هر میطقره را هر افرق 1404

الاای کشورمان هرتظا گافته اس ؛ این هرحا ی اس
هش

که الا مهل

محرد ه کمترا از

سال ،رحقق ن امکانیذیا توس ا
ا کتا توک ،ریها الهمعیای رغووا تحو ارائه خردمات توسر ،

حاکب ادن ه

اللکه الره معیرای رغوورا فاهیرگ سراختار رصرموبگورای اسر ؛ حتری عردتای از
ی هش،اان ،ن را اوو جدید حکوم
مورهرنکود السواری از ی هشها این اس

هاتسرتهاترد )(Leitner, 2003: 16-17ا تکتر
که ه

ا کتا توک ،یکی از می فههرای

حکمااتی خو

اس  ،زیاا اله رحقرق عیاصرای ماتیرد کرارایی اثاالخشری 1تظرام

اهاری افافو

الوشتا اها تدان ررکره از عیاصرا اساسری حکمااتری

خررو

مشارک

اس ر رر کمررک مرریکیررد

هموکااروک اایسته اس

)2005: 40

(zhang,؛ الی راالااین ،هر حقرروق اهاری

کره الره جای،رات حقروق مراهم روجره یر تای اروه ررا
1. Efficiency.
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ساماتدهی اهارتها سازمانهای ه تی الهگوتهای الااد که از حقوق ارها تدان هر
زمویههای مختلف ازجمله حق الا محو زیس

سرا بش حمایر

اردت رعایر

نها روس اهارت رضمون اوه()8ا هر عصا جدید ،فیا ری الارا اررباطات ،زمویههای
رااکب زهایی را فااهب کاهت اس
زیس

که میرواترد تقرش الاجسرتهای هر رحقرق محرو

سا ب هااته الاادا
الااسرراس الا رههررای سررال  ،1393ر زاترره تاهیررک الرره  1/800/000تفررا الرره

اهارتهای رهاان مااجعه می کیید که این اما اهمور
رااکب هر یایتخ

ه ر

ا کتا تورک هر کراهش

را تشان میههد ،زیاا یوشالویی مریاروه کره الرا فاهیرگسرازیِ

مااجعه غواحضوری

موزش گستاهت استفاهت از فیا ری الارا ،طی  5سال امکران

جلوگوای از افاایش این مااجعات حتی کاهش  80هرصدی ن فااهب میاروها
اگا این اما ارفاق الوفتد ،حجرب گسرتاهتای از راافورک هر یری ن ،روهگیهرای
زیس محوطی مصاف اتاژی کاهش خواهد یاف ؛ الیاالااین ،یوشیهاه میاروه کره
حد ه  2هرصد از ک الوهج

زاررخاتهها اهارتهرا یرک هرصرد از ما ورات الرا

ارزش افا هت ،هراختوار این زاررخاته ها قراار گوراه ایرن الوهجره الایرد ریهرا هر
راستای رحول هر تظام موزای ،اله ی ت هر جهر

مروزش ترامافراار ،اسرتفاهت از

فیا ری الارا ،فاهیگ سازی ،صاف اوه؛ فاهیگ سازی اسرتفاهت غواحضروری از
ساماته های ه تی الاتکی ،الخش خصوصری ،صریعتی ،خردماری ،کشرا رزی ،ااا
کشور

()9

یایلی یاهی26-28 :1393 ،شا ا بته الهتظا میرسد که توعی مقا م

توا از سوی الاخی تهاهها الاای عردم اسرتفاهت از ه ر

میفری

ا کتا تورک هر کشرورمان

جوه هارها تظام الاتکی کشور تظام الاتکی مستقا هر رهاان ررکه حداکثا اسرتفاهت
از فیا ری الارا اررباطی را هر موران میسسرههرای عمرومی هارهررر تمریرواترد یرا
تمیخواهد رعداه مااجعان حضوری اله اعبههای خوه را الوشازایرن کراهش ههردا
ا بته تباید اقدامات اتجامادت الاای گستاش ابکههای الاتکی ،عاالاالاتکها ،امکاترات
یاهاخ

قبوض ،ااا را تاهیدت گاف ا

هر ی هش هی،ای الا ره ادت اس

که رعداه مااجعان یکری از ارعبههرای

الاتک ملی هر خواالان های ماکای رهاان ،از ک مااجعان الراتکی هر ارها 250هراار
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مان هر ر زش الوشتا اس  ،یا رعداه مااجعان اله  50ارعب الاترک

تفای هاید با

ملی هر چهار میطقه ماکای رهاان ،از ک مااجعان اله ک الاتکهای فااتکفرورت
مااکا رجاری مان ار یا الوشتا اس

یایلی یاهی27 :1393 ،شا

هم این مثالها می رواتیرد هجیر متقیری الراای را م عملوراری اردن ه ر
ا کتا توک الااید که حتی هرصورت یایداری جمعو
الا الهاتمیدی از ه

هر کالناها رهاان میرروان

ا کتا توک اله هستواالی یک مدیای

مردرن الرا حفرظ حقروق

الیواهین اها تدان رراله ی ت هر الحم حق الا محو زیس

سا برر هر این کالتشرها

امود ار الوها الا استفاهت از ه

ا کتا توک میروان از حجرب السرواری از سرفاهای

الرروناررهای هر ناررهای کاسر

هرتتوجرره مشررکالری از قبور

رروهگیهررای

زیس محوطی ،راافوک ،الور کااسی ،ااا کاهش مییاالردا راتحلری کره الراای ایرن
مشک یوشالویی ادت اس  ،مدیای
مدیای

رقاضای سفا اس ا السواری از کارایاسان الرا

رقاضای سفا ،الهعیوان یک عام مهب هر مهار راافوک ،رنکورد کراهت الرا

این تظاتد که ارائه خدمات اله ماهم هر قا ب اها ا کتا توک میرواتد تقش مهمری
هر کاهش سفاهای غواضا ری هر سطح اها هاارته الااردا هر مراهت  9یرونتامر
الهبوه رف

مرد هر گرذرگاتهرای ارهای حومره ،مصرو

زیاان« ،اجاای طاحهای مارب الا ه

 1388/03/8هوئر

ا کتا توک الا ر یکراه کراهش رقاضرای

حم تق » موره روجه قاار گافته اس ا ا بته یوش از هاچوا الاید اله فاهیگسرازی
الاای استفاهت الهوی همه ماهم از این خدمات روجه ی تای هاا ا
نتیجهگیری
یکی از اساسی راین معضالت علوم اتساتی ،فقردان یراراهایب اسر  ،کره مطا عرات
موانراتهای مری رواترد الخشری از ایرن خر را جبراان کیردا ضرا رت مطا عرات
موانراتهای راکوب اتسجام راتههرای رخصصری هر مطا عر یرک مسرئله یرا
مسائ فاا ان ،یوش از هاچوا توازمید رفکا الاز میسرجب رحلولری همکراری هر
عم

اتدیشه تخب،ان اس ا ر ش موانراتهای ،معافتی اس

که هر قلما علب

راته خاصی تمیگیجد هر ماز محد هی متوقف تمریاروها اتدیشرمیدان علروم
اتساتی میرواتید الا رکوه الا تبوش عقالتی فلسفیش ،رواتایی علمی ،یوشرویه هرخشران
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راریخی ،رحول ،گامهایی اساسریای هر ایرن زمویره الاهارترد ،زیراا هرو یرک از
فعا و های اجتماعی الشا ،رک العدی توس

رعام موانراتههای گوتاگون علروم

اتساتی الاعم میاوه که اتدیشمیدان هر قلما علوم الوشتا ،موضوعات جدیردی را
مکمر سرلای ،چیردرباری

رعقوب کیید؛ الیاالااین ،خطایذیای هاتش الشرا ،ماهور

الوهن هاتش ،رعهد اخالقی ،ضا رت ر یکاه جدی اله مطا عات مورانرارتهای هر
علوم اتساتی را ایجا
هر ااای مطلو

میکیدا الاخورهاری افااه از محو زیس

زیس محوطی الهاتالاهاری از رمام مواهب موجوه ،یرک حرق

الشای طبوعی اس
امیو

چارچو
یایدار امیو
زی س

سا ب هر زتردگی

ها تورا مکلرف الره رحقرق ن هسرتیدا ه ر هرا هر

ه

زیس محوطی ررکه یایبیدی اله ن موجب رحقق کام
مدیای

ملی میاوهرر مکلف اله حفاظ

مطلو

الهتسرب
عقالتی محو

هستیدا
اما زت از طایق ه

ا کتا توک میروان را حد زیراهی الره حر السرواری از

مشکالت ماالوط اله رماکا هر رهاان امود ار الوها رحقق ه

ا کتا توک هر ایراان

اله ه موضوع مهب زیاساخ

فاهیگسازی ،الهالوران هی،را ،موضروعی الرهترام

اها تد ا کتا توک االسته اس

که الاید الهگوتهای جردی مورهروجره قراار گوراها

الاخرری از ماایررای ه ر

ا کتا تو رک عبارریررد از :کرراهش الور کااسرری ،کرراهش

وهگیهای زیس محوطی ،کاهش راافوک ،کاهش فساه اهاری ،کراهش هاییرههرا،
رماکازهایی ،الهویهسازی فااییدها ،افاایش سالم

اهاری ،یاس گویی ،قاتونگاایری،

افاایش الهات ری ،رکایب ماهم ،خدم رساتی الهتا ،افاایش سرطح رضرای

مراهم،

اااا الااساس اص اتطباق ررکه از اصول مسلب حاکب الرا خردمات عمرومی اسر ر
الاید از ه

ا کتا توک ررکه از ملا مات اهار مدرن از خدمات عمرومی تروین

اس رر الهات جس  ،را از طایق ن التواتوب الا السواری از مشکالت کالتشها رهراان،
ازجمله معضالت زیس محوطی ،چوات اویبا هر تظام حقوقی کشورمان الره یر ت
هر سالهای اخواش قاتون گذار الا هرک ماارب اهمو
الاای ه

مقار کاهت اس ا استقاار ه

ه

ا کتا توک ،رکرا وفی را

ا کتا توک هرصورریکه الره ارووتای

مدرن ،فااگوا ،اصو ی اجاا اوهش میرواترد یرک راتحر متاقری الراای مردیای
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حقوقیراهاری اها رهاان الااد؛ راهکاری که از طایق ن حتی الا جروه جمعور
فعلی هر رهاان ،میرروان الره اهارت مردرنررا ایرن کرالنارها یاهاخر

الراخالف

راهکارهایی ماتید مایش سازمون ،روسعه متوازن ،اتتقال یایتخر  ،ااا کره هر یری
کاهش قطعی جمعو

رهاان اله ربع ن ،ح مشرکالت ایرن کالتشرها هسرتیدش؛

الیاالااین ،ارخاذ سواس هرا راهباههرای ه تری کره راحردامکران راالطر مسرتقوب
اها تدان هست،ات های ه تری را کراهش هاهت یرا حرذف کیرد سربب کراهش
رف ر

مرردهای غواضررا ری هر سررطح اررهاها ارروه ازجملرره روسررعه ه ر

ا کتا توکش میرواتد گام میثای هر راستای اررقای ااای زیس محوطی الاادا
هراینموان ،مطا ع جیبه حقوقی محو زیس  ،مهربررا از مطا عره جیبرههرای
هی،ا ن جلوت میکید ،زیاا رنثوا جیبههای گوتاگون هی،ا محو زیس
اتسان ،اله القا حفاظ

از ن االسته اس

ر اتی اجتماعی محو زیس
اس

که حفاظ

الا تاالوهی ن ،صحب

الا زتردگی

از رنثوا اقتصراه

الا زتدگی الشا ،الیمعیی خواهد الوها الاهموناساس

از محو زیس  ،یکی از ت،ااتریهرای جوامرع کیروتی الرهارمار

می یدا اما زت افاایش اتفجار موا جمعو  ،الهاتالاهاری غوامعقول از میاالع طبوعری،
رخایب هگاگوتی کاهش یاالیدت ریوع زیستی ،گستاش ر زافا ن وهگیها ررکره
رنثواهای زیان الار گوتاگوتی الا هوا ،خاک،
ریال کوفو

های جهان هاارته اسر ررر تورا

زتدگی طبوعی اتسان ها هرتتوج الاهب خورهن رعاهل ریاسرب محرو

زیس  ،موجب ادت اس

که ه

ها ،سازمانها ،جوامع الونا مللی ،اله رد ین

اجاای قواتون مقاراری الراای جلروگوای از روهگی رخایرب محرو زیسر
مباهرت رزتدا اله همرون سربب ،امرا زت مطا عر حقروق محرو زیسر

هر الرون

مطا عات هی،ا ماالوط اله محرو زیسر  ،جای،رات یر تای هاره رارته حقروقی
مستقلی توا الا عیوان «حقوق محرو زیسر » هر کیرار رارتههرای حقروقی هی،را
اله جوه مدت اسر ؛ الیراالااین ،ررد ین اصرول قواعرد ا راام ر زیسر محوطری
الهردریج موجب روسعه حقوق محو زیس
الونا مللی رر ادت اس

ررچه هر االعاه ملری چره هر سرطح

هر حال حاضا ،قواتون مقارات زیس محوطی ،یکی از

مهب راین االاار عوام مدیای

محرو زیسر

حفاظر

از میراالع ن الرهارمار
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می یدا السواری از متخصصان حقوق محو زیس
الهکمک فیا ریهایی که الشا هر این زماته الرههسر

الا این تظاتد که اما زت میروان
رهت اسر

ا کتا توکش الا السواری از مشکالت الشای ماتید محو زیس

ازجملره ه ر
تاسا ب چورات ارد

یکی از این تو ری های فیا راته ،فیا ری اطالعات اس ا قوای حاکب الاید الرا تور
ا کتا توک ررکه ارفاقاً از مباتی قاتوتی هر سطح قاتون اساسی الرهصرورت

اله ه

ضمییش ،سواس های کلی تظام اهاری ،قواتون الاتامههای ییجسا ه روسرعه ،قراتون
مدیای

خدمات کشوری الاخورهار اس رر هرصده الهبوه ااای زیسر محوطری

هر کشور رراله ی ت هر رهاانرر الاایدا
پیشنهادها
1ا هرتظا گافتن معضالت محو زیس
2ا روجه جدی اله اجاایی کاهن ه

رهاان الهعیوان یک مسئله ملی؛
ا کتا توک روس تهاههای مسئول؛

3ا یاهوا هست،اتهای مسئول از سواسی کاهن مشکالت محو زیستی رهاان؛
4ا رفسوا یویای اورای ت،هبان هر موره عبارتهای «استفاهت از علوم فیرون
رجاالههای یوشافت الشای رالش هر یوشباه نها» مطاحادت هر قسرم

« »

الید  6اص ه مش« ،رنمون خوهکفایی هر علوم فیون» مطاحادت هر الید  13اصر
سومش« ،استفاهت از علوم فیرونااا الراای روسرعه یوشراف
گیجاتدتادت هر الید  7اص چه
الاای رقوی

اقتصراهی کشرور»

سوم قاتون اساسیش اله مفهوم ه

ا کتا تورک

الیوه قاتوتی؛

5ا هرتظا گافتن اقعی عملی مفهوم ه ر

ا کتا تورک الرهعیروان یکری از

راهباههای اساسی الاای رحقق اص «اتطباق» ،از مجموعه اصول حاکب الا خردمات
عمومیا

یادداشتها
1ا اصطالحی که اللوش ه ر ا کتا تورک را الهترا الوران مری کیرد ،ه ر همرهجاحاضرا
) (ubiquitous governmentاس که «متضمن ییج ها یا  anyالهااح زیرا اسر :
هرا زمراتی any time؛ هرا مکراتی anywhere؛ هرا اربکهای any network؛ هرا
سولهای any device؛ ها خدمتی (anttiroiko, 2008: 49) any serviceا
ا کتا توک هر  22روامات همون سال اله یوشیهاه سرازمان مردیای
2ا طاح رحقق ه
الاتامه ریرای قر الرهرصرویب ارورایعرا ی اهاری رسرود مصرواله طا13/722
اورایعا ی اهاریشا
3ا مواه هی،ای ماتید ماهت  131 44 ،33توا جیبههرای هی،رای از ایرن الحرم را هرتظرا
گافتهاتدا
4ا تولا الهعیوان یدر ه رکاری الا این تظا اس که اصلیراین ماتع الاای راروبات کراری از
رات ه ر« ،مدیای » اس تولا780 :1998 ،شا
5ا اله امارت 76481/44726ا
6ا یکی از رنثواات محوطی ه رکاری هر ایاجت متحدت ،کاهش الروش از  35مولوراره مایر
مد سای تقلوه هر ها سال توا کاهش مورات،ون مصراف الیراین ررا 1/7
رف
مولواره گا ن سوخ گراارش اردت اسر ش تجفقلریتر اه رجروی ،صراهقزاهت
ایقان ،تجفقلیت اه رجوی40 :1393 ،شا
7ا مطا عات سازمان حفاظ محرو زیسر تورا تشران مریههرد ،حرذف  20هرصرد از
سررفاهای هر نارررهای معرراهل سررره مولورررون سررفا هر ر زش ثرررار فررراا ان
هم یون ،کاهش  20هرصدی
اقتصاهیرزیس محوطیای الههماات خواهد هاا
سفاهای هر ناهای ،الاعم صافهجویی یک تروب مولورون وترای الیراین هر ر ز
الاای الیاین ،ساجته الروش از  235مولورون هجر
ادت الا احتسا یاراتههای ه
صافهجویی اتاژی الا روجه اله کاهش اتتشار جییدتها ،الروش از  65مولورون هجر
صافهجویی زیس محوطی ایجاه خواهد ادا
8ا فص سوم قاتون مدیای خدمات کشوری اله حقوق ماهم اختصاص یافتره اسر کره
اام مواه  25را  28اس ا
 9ا جا ب توسر کره هر اراای فعلری حتری السرواری از جلسرههرای معا تر فیرا ری
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ریاس جمهوری رر که خروه الایرد مظهرا اسرتفاهت از امکاترات فیرا ری الااردررر
الهصورت حضوری الاگاار میاوها

منابع
الاطیی ،االااهوب یاهاناریاس ،مهردی 1385ش« ،ت،راهی الره فااییرد ارک گورای ه ر
ا کتا توک چا شهای فاار ی ن» ،فقه حقوق ،سال سوم ،صص 59-94ا
الصوات ،موثب 1391ش« ،حکما ایی ا کتا توک هر کالتشها رهاان ،فاص ها چا شها»،
فصلیامه اهات،ار ،سال ه ازههب ،امارت  ،60-61صص 1-15ا
الصوای ،محمدعلی تجفی ،ها ه 1389ش« ،حقوق الشا اخالق زیس محوطی» ،حقروق
الشا ،جلد  ،5امارت  ،1صص 69-80ا
یایلی یاهی ،محمدحسون 1393ش« ،تتایج همایش سراماتدهی رماکازهایری یایتخر از
هیدگات هالوا علمی همایش» ،مجموعه مقاجت همرایش رماکازهایری سراماتدهی
یایتخ  ،هاتش،ات راالو مدرسا
حافظتوا ،محمدرضا 1395ش ،جغاافوای سواسی ایاان ،رهاان :سم  ،چاپ هشتبا
حسنیور ،اسماعو ؛ رجبی ،االوا قاسب الیار ،محسن 1397ش« ،الارسی جیحه الوهجه سرال
 1398ک کشور 47ر الخش ه ر ا کتا تورک» ،ارمارت مسلسر  ،16270ه رت
ههب ،سال سوم ،ماکا ی هشهای مجلس اورای اسالمیا
جستجوی رهوافتی میطقی هر راسرتای
خاایی ،مصطفی 1393ش« ،چا ش اتتقال یایتخ
ح ر مشررکالت کالتشررها رهرراان» ،مجموعرره مقرراجت همررایش رماکازهایرری
ساماتدهی یایتخ  ،هاتش،ات راالو مدرس ،اسفیدماتا
راس  ،محمد 1384ش ،الیواه تظای اصالح تظام قاتوت،ذاری ،رهاان :هفترا مطا عرات ماکرا
ی هشهای مجلس اورای اسالمی ،چاپ ا لا
رضایی زاهت ،محمد زراکوان ،سها ره 1390ش« ،مدخلی الا خدمات عمومی ا کتا توک
هر تظام حقوقی ایاان» ،فصلیامه حقروق خصوصری ،ه رت  ،8ارمارت  ،19صرص
137-168ا
صفوی ،سودیحوی یایلی یاهی ،محمدحسون 1395ش« ،ساماتدهی رهراان :چیرد تکتره»،
فصلیامه رحقوقات جغاافوایی ،ه رت  ،31امارت  ،3صص 16-31ا
قدمی ،محسرن کروثا ،زهراا 1392ش« ،رراثوا ه ر ا کتا تورک الرا مسرئو و یرذیای
اجتماعی» ،مطا عات مدیای الهبوه رحول ،ه رت  ،22ارمارت  ،71صرص -104
75ا
محسنزاهت ،زیتا 1391ش« ،الور کااسی ماکس الا حقوق اهاری هموکااروک» ،یایانتامره
کارایاسی اراد ،هاتش،ات اهود الهشتیا
ا کتا توک حرایب خصوصری» ،یایرانتامره کارایاسری
محمدی ،سموه 1388ش« ،ه
اراد ،هاتش،ات اهود الهشتیا
هی،اان 1390ش« ،رنثوا الاتکرداری ا کتا تورک هر کراهش سرفاهای
مشکویی ،االوا فض

169 تأملی در مفهوم و جایگاه دولت الکترونیک و ارتباطسنجی آن با وضعیت محیط زیست تهران

 فصرلیامه الاتامرهریرای،» الخش مازی ارها زتجرانش:هر ن اهای تموته مورهی
ا17-27  صص،3  امارت،1  ه رت،میطقهای
ا کتا توک کلود حکمااتری
 ه،ش1388  مصطفی، سودمحمد اعالیی ارهکاتی،مقومی
 چاپ ا لا، عتات تو: رهاان، خو

 حسرن، علری تجفقلریتر اه رجروی، اعظب؛ صراهق زاهت ایقران،تجفقلی ت اه رجوی
 چاپ ا لا، چایار: رهاان، ه رکاری هر سازمانها مااکا اطالعرساتی،ش1393
 ه فصرلیامه،»  «تقش ارفافو هر رحقرق حکمااتری مطلرو،ش1388  هاما،یاهاتی زتوز
ا49-70  صص،11  امارت، سال اشب،حقوق اساسی
Anttiroiko, a.v, (2008), "Electronic Government: Concepts, Methodologies,
Tools and Applications", Information Science Reference Publication.
Holmes, o.w. (1897), The Path of Law, Harward Law Review.
Human Development Report (2001), Making New Technology Work for Human
Development, New York: Oxford University Press, available at:
www.undp_poyar.org
Kowalski, b and swanson, J. (2005), "Critical Success Factors in Developing
Teleworking Progras", Bencharking: An International Journal, Vol. 12,
pp.225-250.
Leitner, c. (2003), E-Government in Europe: The State of Affairs, Presented at:
E-government, 2003 Conference.como, Italy. available at: www.eipa.nl.
pp.
Nilles, J. (1998), "Managing Telework Strategies for Managing the Virtual
Workforce", Wiley, No. 12, pp.756-790.
Pathak, R.S (1992), The Human Right System as Conceptual Framework for
Environmental Law in Eiss, Environmental Change and Environmental
Law, United Nation University Press.
Perez, S, De Luis, C. and Jimenez, M.J. (2004), "Atechnology Acceptance
Model of Innovation Adoption: The Case of Teleworking", European
Journal of Innovation Management, Vol. 7, No. 4, pp.275-295.
Sexena, k.b.c. (2005), "Towards Excellence in E-Governance", International
Journal of Public Sector Management, Vol. 18, No.6, pp. 495-512.
Zhang, j (2005), "Good Governance Through E-Governance? Assessing
China's E-Government Strategy", Journal of E-Government, Vol. 2, No.
4, pp.24-42.

