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يهدى هذا العمل الجماعي لروح الفقيد  

المدير الوالئي  السابق للبريد  رحمة اهلل عليه، 

 سطيف –والمواصالت 

أن  المتواضع، إالمن المشاركين في هذا العمل  والذي كان

 .شاء ان يفارقنا قبل صدوره. القدر

 جناته.تغمّد اهلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح 
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 ة الكتاب:ــمقدم

يعتبر الجهاز البيروقراطي ألي دولة االنعكاس المباشر لمدى تقدمها أو تخلفها ،فهو يستمد قوته 
ية كما يظهر عجزه من عجز الدولة وبذلك نحصل  على عالقة جدل وصالبته من قوة وصالبة الدولة،

دولة مستقرة ومتماسكة( أو العكس )إدارة متخلفة وبالية ، دولة غير مستقرة  -مفادها )إدارة قوية ومتحضرة
وهشة (، ومنذ أن عرفت الدول المتقدمة منها والنامية أهمية اإلدارة سعت لتجعل  منها أداة رئيسية لتسيير 

علمية وموضوعية تتطور وتتكّيف وفقا شؤونها، فهي ال تخضع للتخمين والعشوائية بل لقواعد ومبادئ 
لتطور وتزايد متطلبات الفرد الذي تقّدم له الخدمة ، كما أنها تؤّثر و تتأثر بعوامل كثيرة أهمها طبيعة 

وحجم التطور  العلمي  والتكنولوجي  للدولة ،وطبيعة العالقة الجدلية التقليدية  "  النظم السياسية السائدة،
 الفجوة الموجودة بينهما   . المواطن" ،وحجم -الدولة

باهتمام  -كأحد العناصر الرئيسة في اإلدارة العمومية-لقد حضي موضوع  الخدمة العمومية           
كبير لدى األنظمة السياسية والنخب الحاكمة المتعاقبة باعتبارها مظهرا أساسيا من مظاهر ممارسة سلطة 

كون انه من خاللها  الخيارات والسياسات العامة المنتهجة، الدولة وأحد أهم مخرجاتها ،فهي أداة لتنفيذ
تباشر الدولة مهامها ، وهي الوسيط الذي يضمن التوازن واستمرار قنوات االتصال بين الحكومة والمواطن 

 من عدمه  .

ر الخدمة العمومية عن الحاجات الضرورية التي تقوم الدولة بتوفيرها في إطار ممارسة وتعبّ        
فها، وذلك عن طريق النشاطات التي تهدف إلى تحقيق منفعة عامة كالخدمات اإلدارية والخدمات وظائ

 االجتماعية والثقافية والخدمات الصناعية والتجارية...

خاصة في  -في الجزائر ظهرت العديد من المبادرات لتحسين وتطوير الخدمة العمومية المحلية       
ية من برنامج كلي وشامل عنوانه "اصالح الدولة في  الجزائر" ،وذلك كجزئ–السنوات القليلة الماضية 

وهدفا  تماشيا مع التطور االقتصادي واالجتماعي والتقني و التنامي الرهيب الحتياجات المواطنين،
 للوصول إلى  درجة عالية من " عقلنة" السلوك اإلداري و الرفع من جودة الخدمات. 

دمة العمومية في الجزائر إلى عصرنة المؤسسات اإلدارية  في كل تهدف برامج إصالح الخ       
المجاالت المختلفة خاصة على المستوى المحلي، من خالل تذليل الصعوبات، وتفكيك المعضالت 

الطابع  نقص الكفاءة والفعالية ،المحسوبية والاّلمباالة، الفساد، اإلدارية التقليدية )البيروقراطية السلبية،
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وتبسيط المسالك وتفعيلها تماشيا و ، والزبائنية العائلية في تقديم الخدمة العمومية .....(العشائري ،
ترى في  المواطن كهدف يجب السعي إلى تطبيع العالقة  استراتيجيةالغرض األساسي المسّطر لها ،وفق 

 معه وتحسينها كمقاربة لتحسين صورة الدولة.

 متكاملة األركان ومترابطة األسس، استراتيجيةإال في إطار  ثم ان هذا المبتغى ال يمكن تحقيقه      
تجمعها مقاربة شاملة ذات تصور مستقبلي طويل المدى ومستديم الرؤى ،ذلك ان  ومتشابكة المتغيرات،

فلمتغيرات البيئة الخارجية بما أفرزته و  الخدمة العمومية اليوم لم تعد تواجه التحديات الداخلية فحسب،
العولمة " ،وانفجار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ) اإلعالم الجديد( و تحوالت وتغيرات تفرزه "رياح 

األثر البالغ على  -سريعة في ميدان الخدمة ،وابتكارات وتحديثات في تقنيات التسيير العمومي الحديث 
، السرعة الفعالية االحترافية ،المرونة  طبيعتها وجودتها  ،خاصة بما حملته من مفاهيم الكفاءة والجودة،

والقدرة والتي ربطت مدى رضا المواطن الزبون عن هذه الجزئية برضاه عن ما هو أشمل  وهي الدولة 
 بكل مكوناتها .

لقد استطاعت مجمل هذه التطورات والتغيرات الداخلية و الخارجية  في  الدول المتقدمة ان تنقل          
قليدية البسيطة المبنية على " المواطن الذي يزور االدارة العمومية  مفهوم الخدمة العمومية من تصوراتها الت

ويبحث عن الخدمة" الى مفهوم جديد  مبني على " االدارة التي  تزور المواطن في  بيته ومقر عمله ... 
 وتقدم له احتياجاته "

على مستوى إداراتها في الجزائر وكباقي الّدول قامت الدولة بالعديد من اإلصالحات اإلدارية          
العمومية  منذ االستقالل بغية عصرنة و تحسين جودة الخدمة العمومية ، والتخلص من مختلف المشاكل 
التي تحول  دون ذلك،  ومع ذلك فإن واقع  قطاع الخدمة العمومية المحلية ال يزال يعترضه العديد من 

المخططات والتدابير التي سطرتها الحكومات  التحديات والعراقيل لتحقيق األهداف المرجوة ، بالرغم من
ومن بينها البرامج المختلفة لعصرنة الخدمة العمومية  من خالل السير باتجاه الخدمة العمومية  المتعاقبة،

االلكترونية كجزء هام واساي من مشروع أهم يهدف الى بناء منظومة إدارة الكترونية مستمدة مما هو أعم 
ما هو واقع وتحيات الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر ؟ ر االلكترونية .كذلك وهو مشروع الجزائ
  وأي رهانات وامكانات ؟.
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في طبيعة الموضوع المطروح الذي يناقش تطورات مجال عصرنة اإلدارة  كتابتبرز اهمية ال     
لة النوعية من الخدمات العمومية الجزائرية في شقها المتعلق بمجال الخدمة العمومية بمناقشة حال النق

من سمات  األخيرةالتقليدية الورقية الى اإللكترونية الحديثة في السنوات األخيرة ، وما تتميز به هذي 
السرعة والدقة و الفعالية والشفافية التي تمكن الموطن من خدمات معاصرة ذات جودة و نوعية ومحاربة ك

كان كائنا  رة السابقة ، مع ربط كل ذلك في إطار ثالثية ماكل أشكال البيروقراطية السلبية التي ميزت الفت
 .يجب أن يكون  وما،وما هو كائن األن 

  يهدف الكتاب الى :

 . محاولة ابراز طبيعة النقلة النوعية التي حدثت في قطاع الخدمة العمومية في الجزائر- 

 . دمة الكترونية فعالةمناقشة مدى توفر األرضية اإللكترونية المناسبة كحاضنة قوية لخ -

إعطاء تقييم شامل كمصلحة للتحول نحو الخدمة العمومية في الجزائر من خالل استقراء واقع بعض - 
 . القطاعات في السنوات األخيرة

 محاولة بناء مقاربة لتطوير الخدمة العمومية اإللكترونية من خالل طرح رهانات و امكانات المستقبل -
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  مفاهيمي للخدمة العمومية االلكترونيةاالطار ال
 حسين زاوش ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية   ، جامعة تيزي وزو 

. 
hocine.zaouch@ummto.dz 

i.lebid@univ-setif2.dz 

 

 

Conceptual framework for the electronic public service 

 
Abstract 

   This intervention addresses the concept of electronic public service, which is a recent concept that appeared in 

the literature of administrative sciences and management sciences, whose importance has increased as a new 

approach to improve the efficiency and quality of public services, and the electronic public service is based on 

several basic principles, the most important of which is to reduce the burden on citizens to enable the citizen to 

communicate with the electronic administration in all ease. Collectively, it aims to achieve the so-called 

electronic citizenship. In this intervention, the researcher tries to find out the extent to which electronic 

management contributes to improving and quality public services. 

Keywords: Public service, Electonic management , the quality, Applications , improve the performance. 
 

مفهوم الخدمة العمومية االلكترونية ، وهو مفهوم حديث ظهر في ادبيات العلوم االدارية وعلوم  تتناول هذه المداخلة الملخص:
على  الخدمة العمومية اإللكترونية، وترتكز  خدمات العموميةلتحسين كفاءة وجودة ال جديدة ازدادت أهميته كمقاربة ذيوال التسيير

تهدف  .المواطن من التواصل مع االدارة االلكترونية بكل سهولة تمكينتخفيف العبء عن المواطنين  اهمها عدة مبادئ أساسية
 تسيير االلكتروني يحاول الباحث في هذه المداخلة معرفة مدى مساهمة ال .لكترونيةفي مجموعها لتحقيق ما يسمى بالمواطنة اال

  خدمات العمومية.في تحسين وجودة ال

 العمومية ، االدارة االلكترونية ، الجودة ، تطبيقات ، تحسين االداء . الخدمة المفتاحية:
 
 

 
 المقدمة

ويحتل أهمية كبرى على  الدول،من المواضيع التي تهم كل  جودة الخدمات العموميةيعد موضوع      
 . التنمويةفهو أحد األساليب التنظيمية واإلدارية التي تساعد الحكومات في تحقيق أهدافها  العالم،مستوى 

فعلى الرغم من أن مفاهيم الجودة قد نشأت أساسا في إطار تحسين السلع والمنتجات لالرتقاء بها في     
القطاع االقتصادي الهادف للربح ، فقد تعالت النداءات بضرورة إحداث نقلة نوعية في إدارة األجهزة 

mailto:hocine.zaouch@ummto.dz
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الخدمة العمومية فعالية عالية. الحكومية لتحقيق تطوير  األداء وإرضاء الجمهور بشكل أفضل وبف
ومتطورة ومواكبة  المساواة واالستمرارية والشمولية والفعاليةتتطلب تطبيق وتبني مبادئ  االلكترونية

 .للتطورات التكنولوجية

 :مشكلة البحث
  معرفي جديد في  الخدمة العمومية االلكترونية كمنظور إلى تحديد مفهوم هذه الدراسةأسعى من خالل     

ما مفهوم  وعليه تكون إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: لخدمات العمومية .تحسين كفاءة وجودة ال
 الخدمة العمومية االلكترونية ؟ وما هي المبادئ واالسس التي تقوم عليها ؟  

 البحث:أهداف 
يدة لعصرنة وتحديث يهدف البحث الى ابراز مفهوم الخدمة العمومية االلكترونية واهميتها كمقاربة جد     

المرفق العمومي وتمكين المواطن من االستفادة من التطبيقات االلكترونية لمواكبة الحداثة والعصرنة 
 وجودة الخدمات العمومية ، وهو الهدف االساسي الذي تسعى اليه كل الدول.  

العمومية،  كلما كلما زاد استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في الخدمات :  البحث فرضيات
 ساهم في جودة الخدمة العمومية ورضا الجمهور.

   لإلجابة عن هذه االشكالية تم تقسيم هذه المداخلة الى المحاور التالية ::  البحث منهجية
 . فاهيمي للخدمة العموميةمدخل م   (1
 الخدمة العمومية االلكترونية.  (2
 االلكترونية. يةاإلدار  الخدمات متطلبات تطبيق  (3
 قات تطبيق الخدمة العمومية االلكترونية.معو  (4

 
 

 أوال:  مفهوم الخدمة العمومية: 
يعبر مصطلح الخدمة العمومية ، او الخدمة المدنية عن تلك الرابطة التي تجمع بين االدارة الحكومية     

ق تم تعريفها بشكل عام على أنها الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ضمن نطاوالمواطنين . 
ارتبط مفهوم الخدمة  .سلطتها ،إما بشكل مباشر من خالل القطاع العام أو عن طريق تنظيم الخدمات
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زيادة  للجمهور بغرضالعمومية بنشأة الدولة كسلطة ذات سيادة ،وزيادة تدخلها في اشباع الحاجات العامة 
 .1رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة

مجموعة األنشطة التي تقدمها الدولة أو  ريف الخدمة العمومية بأنهامن خالل ما سبق يمكننا تع     
الجهة الرسمّية في بلٍد ما لصالح العاّمة من الناس والمواطنين دون تمييز، وتقوم على أساس تحقيق 
المنفعة العاّمة لجميع المواطنين، فالحاجة التي تدفع بتقديمها متعلقة بعموم الشعب وال تختص بفئة دون 

 ى، وتتحّمل الدولة المسؤولّية عن أي تقصير في تقديمها. ُأخر 
 انواع الخدمات العمومية :  

بسبب التطورات االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها المجتمعات تعددت متطلبات وحاجات      
المواطنين في الحصول على خدمات أكثر كما وكيفا ، االمر الذي أدى الى ظهور أنواع عديدة من 

 مات منها:   الخد

وهي جميع الخدمات االدارية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية، الهدف منها  الخدمات االدارية : (1
التنظيمية بشكل هذه الخدمات  ولقد تزايدتضبط وتنظيم الشؤون االجتماعية المتعلقة بالمواطنين ، 

المحاكم ودور القضاء المراكز تعتبر مراكز الشرطة وقوى األمن و ، و  كبير وهذا باتساع نشاط األفراد
ومن األمثلة .  الهامة والمكلفة بتسيير عمليات الضبط إلى جانب األجهزة اإلدارية المعنية األخرى 

 : خدمات على هذه ال
  ضبط وتنظيم األحوال الشخصية ألبناء المجتمع. 
  ن الجرائمضبط وتنظيم الجوانب األمنية وحماية الممتلكات من السرقة واالعتداءات والحد م. 
  ضبط وتنظيم الشؤون التوظيفية لشغل الوظائف اإلدارية. 
   ( اللوائح. القواعد،ضبط وتنظيم الشؤون واألنشطة السياسية في المجتمع)... 

العمومية ذات الطابع االقتصادي ، ظهرت هذه الخدمات وهي جميع الخدمات  االقتصادية:الخدمات  (2
التطور الملحوظ لدور الدولة في الحياة االقتصادية وفي تحقيق بشكلها المذكور في القرن العشرين مع 

 ومن أهمها نذكر ما يلي: . 2رفاهية المواطن وتحقيق احتياجاته االساسية
 ضبط وتنظيم الشؤون االقتصادية والمالية. 

                                                           

التالي ية  في الرابط ، مجلة هيرودوت للعلوم االجتماعية واالنسان الجزائر في العمومية الخدمة أداء لتحسين كأساس الفاعلة المواطنةـ نوال لصلج ،  1
:  https://herodotedb.com/index.php/ar/8-ar-aa/56-2018-04-18-23-39-24     20/02/2020تاريخ الزيارة. 

( ، 2015،  1، ) الجزائر : دار جسور للنشر والتوزيع ، ط  سيكية واالتجاهات الحديثةالتسيير العمومي بين االتجاهات الكالـ مريزيق عدمان ،  2
 .17ص 

https://herodotedb.com/index.php/ar/8-ar-aa/56-2018-04-18-23-39-24
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 .تسجيل المؤسسات، وجباية الضرائب 
  تنظيم وادارة المؤسسات المالية ومؤسسات الضمان االجتماعي 
 1م ومتابعة االتفاقيات التجارية.تنظي 

: وهي كل الخدمات المتعلقة بالشؤون االجتماعية للمواطن  الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمة (3
 كالتعليم والصحة وغيرها ، ومن اهمها : 

 . افتتاح وادارة المدارس والمعاهد والجامعات ووضع المناهج وتدريب المعلمين 
 اء المستشفيات .ادارة السياسة الصحية وبن 

 

 ثانيا: مفهوم الخدمة العمومية االلكترونية
ساهم التقدم التكنولوجي الذي عرفته البشرية ال سيما في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية   

الى تطوير المرافق العامة وهذا استجابة لضغوطات ومتطلبات البيئة الخارجية ومحاولة التكيف معها ، 
الى الضغوط الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتقليل االجرءات البروقراطية كل هذه  باإلضافة

االسباب وغيرها عجلت بالتحول الى الخدمات العمومية االلكترونية والتخلي التدريجي عن الممارسات 
 التقليدية. 

وهي كذلك ذلك  إلكترونيا تقديمها يمكن يالت الخدمات تلك كل أنها على اإللكترونية العمومية الخدمة تعرف     
 الفعل او االداء الذي يخلق القيمة ويوفر فوائد للعمالء من خالل العملية التي يتم تخزينها على شكل

 .2الشبكية البرامج قبل من عادة خوارزمية وتنفذ
ت العمومية وتعرف الخدمة العمومية االلكترونية على انها : كل الخدمات التي تقدمها المؤسسا    

االنتقال من إنجاز المعامالت و تقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى ، و  الكترونيا
و بمعنى آخر  هي إنجاز المعامالت أالشكل االلكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت و المال و الجهد، 

العمالء من االنتقال إلى اإلدارات شخصيا  اإلدارية و تقديم الخدمات عبر شبكة االنترنت بدون أن يضطر
 . 3إلنجاز معامالتهم

                                                           
 .29( ، ص  2004، ) بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  ، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية الى التطبيق ـ  عباس بدران 1

 جودة العلمي حول الدولي الملتقى في مقدمة الجزائر،مداخلة حالة إلى اإلشارة مع ، العمومية الخدمة ترقية في االلكترونية الحوكمة فعالية جالم، كريمةـ  2

 . 2014اكتوبر  30و  29 يومي االلكترونية الحوكمة ظل في العمومية الخدمة

 20/02/2020تاريخ الزيارة  https://diae.net/14287/في الرابط التالي :  ملتقى استراتيجية االنتقال الى االدارة االلكترونيةـ شبكة ضياء ،  3

https://diae.net/14287/
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وتعرف ايضا بأنها : مجموع الخدمات التي تقدم للمواطنين بالطريقة االلكترونية من خالل استخدام    
التكنولوجيات الحديثة كاالنترنيت ، التطبيقات ، المواقع االلكترونية ... الخ في شتى المجاالت والقطاعات 

 .1مومية كالخدمات العمومية االلكترونية البريدية والخدمات العمومية االلكترونية البلديةالع
 مبادئ الخدمة العمومية االلكترونية : 

االلكترونية بالدرجة األولى بخدمة المواطن و تلبية حاجياته بسرعة و  خدمة العموميةتتجلى مبادئ ال     
 : 2عيتها من المبادئ التاليةوتستمد الخدمة العمومية شر  ،أقل تكلفة

 . دون تميز و دون تقصير االلكترونية لجميع المواطنين الحق في تلقي الخدمة العمومية المساواة  (1
تخفيف العبء عن المواطنين من حيث الجهد , المال , الوقت و توفير خدمة مستمرة على مدار  (2

 الساعة .

ونها مرتبطة بحاجات متواصلة لعموم الناس مما تتميز الخدمة العمومية أنها مستمرة وال تنتهي ك   (3
يتطلب من الدولة وضع الخطط التي تحافظ على استمراريتها حتى في حالة القوة القاهرة او الظروف 

 االستثنائية.
يجب أن تواكب الخدمة العمومية أشكال التكنولوجيا الحديثة متطورة ومواكبة للتطورات التكنولوجية لذا  (4

 .في تكاليف هذه الخدمات  مقابل مساهمة رمزية  ينتطورة لتسهيل العمل للمواطنفي تقديم خدمات م
 مع الخزينة العمومية مقابل استفادته بالخدمات العموميةمجانية نسبيا من خالل مساهمة المواطن  (5

 اإللكترونية.

 الشمولية والفعالية من خالل شمولها لكافة شرائح المجتمع ويستفيد منها الجميع.  (6

لة للتكيف مع الظروف واالحتياجات فإذا كانت المنفعة العامة تتطور بتطور الزمن البد من أن قاب   (7
 تستجيب المؤسسات العمومية لتلك التغييرات الحديثة و تطور الطلب االجتماعي.

المواطن من التواصل مع االدارة االلكترونية  من خالل تمكين و اإلتاحة للجميع  سهولة االستعمال   (8
 .ولةبكل سه

الخدمة العمومية ما هي اال تعبير عن التضامن االجتماعي بين المواطنين ، تتولى الدولة قيادته  (9
 وتجسيده ميدانيا ، والمساهمة في تقليص الفوارق بين المواطنين.

 اهداف ومزايا الخدمة العمومية االلكترونية : 

                                                           
. مجلة القانون الدستوري والعلوم االدارية ، المركز  " الخدمة العمومية االلكترونية على مستوى مرفق العدالة  في الجزائرـ احسن غربي ،  1

 .59، ص  2020سابع  تموز ـ يوليو الديمقراطي العربي ـ برلين ، العدد ال

 .19ـ18، مرجع سابق ، ص  مريزيق عدمانـ  2
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زة الحكومية لتحقيق تطوير  األداء تعالت النداءات بضرورة إحداث نقلة نوعية في إدارة األجه     
تسعى الدولة الى التحول المنشود في تحسين الخدمات   وإرضاء الجمهور بشكل أفضل وبفعالية عالية

 :  1الحكومية وتكريس مبادئ جودة الخدمات من خالل الوصول الى االهداف التالية
 .السعي الختصار الوقت ضمن مفهوم اداري معاصر هو التنافس بالوقت 
 فترشيد وخفض التكاليف ضمن مفهوم اداري معاصر هو الريادة في ادارة التكالي. 
 . تحسين الجودة ضمن فكر اداري معاصر هو ادارة الجودة الشاملة 
 .تحسين االداء دون توقف ضمن مبدأ اداري معاصر هو التحسين المستمر 
  المماثلة.االرتقاء بالخدمة الحكومية لمستوى يضاهي المستوى االفضل بالنظم 
 .استبدال اسلوب االدارة الورقية التقليدي بأسلوب االدارة االلكترونية 
 .استبدال مركزية القرار بالالمركزية 

 ومن مزايا الخدمة العمومية االلكترونية: 
 االنجاز تسريع.      

 تمتاز الخدمات المقدمة إلكترونيا بالدقة واإلتقان :اإلتقان زيادة. 

 يعاني منها المواطنين  التي ضاء وامتصاص البيروقراطية والتعقيدات اإلداريةلقوا اإلجراءات تبسيط . 

 والتحول من األسلوب الورقي إلى األسلوب اإللكتروني ، ءاألدا في الكفاءة وتحقيق التكاليف تخفيض.     

 من خالل إتاحة المعلومات عن كافة األنشطة الحكومية ةالشفافي تحقيق.   

 حيث يستطيع المواطن أن يحصل على خدماته دون التردد   الحكومية بالمصالح التزاحم على القضاء
  2.وذلك عن طريق الشبكة اإللكترونية الحكومة،على المصالح 

                                                           
 .27، مرجع سابق ، ص ، ص  مريزيق عدمان 1

في الرابط  ،  العربي الديمقراطي المركز،  ”األفاق -المعوقات“إشكالية تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر  ،صغير بن المومن عبدـ   2
 .20/02/2020تاريخ الزيارة   https://democraticac.de/?p=38171التالي : 

 

https://democraticac.de/?p=38171
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 االلكترونية. يةاإلدار  الخدمات متطلبات تطبيقثالثا :   

تعتبر عملية متعددة  إن التحول من التنظيم اإلداري التقليدي إلى النظام اإلداري االلكتروني         
الجوانب و الممارسات فهي ليست عملية بسيطة و تقنية بحتة , بل يجب تهيئة بيئة المناسبة والمواتية 
لتتفاعل مع كافة العناصر السياسية و االجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع اإلدارة 

 االلكترونية يجب أن يراعى عدة متطلبات منها : 

 التحتية التي البنية من عال نقل لم إن مناسب مستوى  وجود تتطلب اإلدارة االلكترونيةية التحتية : البن (1

السلكية و الالسلكية  لالتصاالت متطورة تحتيةّ  بنية و والبيانات، لالتصاالت حديثة شبكة تتضمن
 بين و جهة، نفسها من اإلدارية المؤسسات بين المعلومات ونقل التواصل تأمين على قادرة تكون 

 . 1أخرى  جهة من والمواطن المؤسسات
 التي :اإلدارة االلكترونية  تقدمها التي الخدمات من لالستفادة الالزمة االلكترونية الوسائل توافر (2

 األجهزة من وغيرها والهاتف الشبكي والمحمولة الشخصية الكمبيوتر أجهزة ومنها التواصل تساعد على

 الناس لمعظم تتيح معقولة بأسعار البلد و في الداخلية أو العالمية شبكةبال االتصال من تمكننا التي

 عليها . الحصول

                                                           
 شهادة لنيل مذكرة ،قطر دولة في االلكترونية للحكومة التابع المعلومات نظم مركز في االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات محمد الكبيسي، كلثم ـ 1

 36 ص ، 2008سنة  الدولية، االفتراضية الجامعة األعمال، ةإدار  في الماجستير
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 ممكن من عدد ألكبر المجال فتح أجل من :باالنترنت الخدمة مزودي من به بأس ال عدد توافر (3

 تكون  أن ضرورة ممكنة مع كلفة وأقل وقت وأقصر جهد أقل في االلكترونية اإلدارة مع للتفاعل المواطنين

 اإلمكان .  قدر معقولة األسعار

 خالل من المتعاملين وتثقيف وتوعية العاملين، وتدريب تعليم يشمل وهو:  تدريب و بناء القدرات (4

 التعليم نظم في النظر إعادة يعني وهذا لها، المالئمة البشرية الموارد نوعية في تغيرات جذرية إحداث

التعليمة  واألساليب والبرامج الخطط إعداد ذلك في بما الجديد لالتحو  متطلبات لمواكبة والتدريب الحالية
 . 1المستويات كافة على والتدريبات

اإلدارية،  الهياكل لدعم السياسية طرف القيادة من سياسية إرادة وجود خالل من :السياسية  اإلرادة توفر (5
 الرامية علنا بالجهود القيادة امالتز  أن حيث اإلدارة، في العمل أساليب على الجوهرية التغييرات وإدخال

 العناصر هي والمتابعة المستمرة، والوقت والجهد المال توفير خالل من االلكترونية، للحكومة للتحول

 فإن السياسية اإلدارة وان انعدمت االلكترونية  اإلدارة أو الحكومة إلى التحول عملية لنجاح الرئيسية

 . 2على ورق  فكرة تبقى ترونيةااللك اإلدارة أو الحكومة إلى الدعوة
 العمومية إصالح الخدمة متابعة إلى تهدف التي واألجهزة الهيئات من العديد وجود إلى اإلشارة تجب وهنا (6

 بمفهوم يعرف ما مباشرة تطوير غير بصفة صالحياتها في يدخل والتي عامة، بصفة العمومية والوظيفة

 االلكترونية .  اإلدارة

 نظامي عمل أساس يعتبر والقانوني التشريعي فالمطلب: 3القانونية  صوصوالن التشريعات وجود (7

 جميع حقوق  ضمان أن وحيث االلكترونية، اإلدارة أجهزة المتعاملة مع الجهات بين العالقات لتحديد

 االلكترونية، اإلدارة أنظمة فيها تشتغل التي العمل، أطر بتحديد كفيلة توفير تشريعات يتطلب األطراف

الحاجة  نشأت التي األوضاع مع الجديد التعامل أسلوب لضبط جديدة تشريعات سن الذي يتطلب األمر
 نذكر : السياق هذا في األساسية المتطلبات ومن إليها،

 سريتها؛ على والمحافظة المعلومات نشر تنظم تشريعات -
 االلكترونية؛ المواقع استخدام رسوم بتحديد خاصة تشريعات -
 .الدفع االلكتروني تشريعات تنظم أساليب  -

                                                           
 دراسة حالة كلية العلوم  -مساهمة اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي"موسى عبد الناصر, محمد قريشي ـ 1

   90, جامعة ورقلة , ص 09, مجلة الباحث , العدد  "تكنولوجيا بجامعة بسكرةالو 
, مذكرة ماجستير , قسم العلوم السياسية , كلية  تأثير اإلدارة االلكترونية على إدارة المرفق العام و تطبيقاتها في الدول العربيةحماد مختار , ـ  2

  18, ص  2007الحقوق و العلوم السياسية, جامعة الجزائر , 
  3. 186( ص  2006،   1ط ، دار الغرب اإلسالمي : ) بيروت  21نظريات اإلدارة الحديثة في القرن  ،عمار بوحوش  
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 أهم من المعلومات أمن مسألة تعد :عال  مستوى  على االلكترونية والسرية االلكتروني األمن توفير (8

 عليها والنقل المعالجة إجراءات وتطبيق يتم حفظها التي الوثائق أن بمعنى االلكتروني، العمل معضالت

 المعلومات حماية ألجل يصب هذا كل أمنها، الحفاظ على يجب الخدمة متطلبات لتنفيذ الكترونيا

 من لها لما النقطة هذه على والتركيز عبث أي من األرشيف االلكتروني وصون  والشخصية، الوطنية

 . 1األفراد أو للدولة القومي والشخصي األمن على وخطورة أهمية
 وضرورة حاسنهام  إلبراز ذلك :االلكترونية  اإلدارة الستخدام للترويج شاملة دعائية تسويقية خطة (9

 من الوطنية اإلعالم وسائل جميع هذه الحملة في يشارك و معها والتفاعل فيها المواطنين جميع مشاركة

 واستضافة والمؤتمرات الندوات الدعائي وإقامة الجانب على والحرص وصحف وتلفزيون  إذاعة

 مع التعامل على قادر عبيش مناخ لتهيئة حول الموضوع نقاش حلقات في والموظفين والوزراء المسؤولين

 .  االلكترونية اإلدارة مفهوم
 رابعا / معوقات تطبيق الخدمة العمومية االلكترونية : 

 عائقا المنظمات من كبير عدد لدى الروتينية واإلجراءات البيروقراطية تشكل  : االدارية المعيقات (1

 تبسيط على حديث إداري  منهج بارهاباعت تقوم والتي ، اإللكترونية اإلدارة مفهوم تطبيق عند رئيسيا

  .والمساواة  الشفافية من أساس على والعمل ، اإلدارية المعامالت وكافة اإلجراءات
 الدول من العديد في واضحا تقدما المعاصرة المعلومات تكنولوجيا أحدثت لقد المعيقات التقنية :  (2

 وضع يمكن وتطبيقاتها تقنيةال هذه طريق فعن , شعوبها على إيجابي دور لها وكان المتقدمة

 على يالحظ وبالمقابل , ومؤسساتها إداراتها في توظيفها طريق عن تنافسي موقع في المنظمات

 تقف تقنية معوقات وجود بسبب وذلك  التقنية إمكانيات من االستفادة تستطيع لم أنها النامية الدول

 التحتيتة البنية مستوى  ضعف أهمها من المعلوماتي المجال في تقدم أي سبيل في عائق

 .2، ومن اهم المعيقات التقنية ) االمن المعلوماتي ، االختراق ... الخ( والمعلومات لالتصاالت
 تحقيق إلى مجتمعاتها تقود التي العناصر أبرز من البشرية العناصر تعدالمعيقات البشرية :   (3

 البيئة مع للتأقلم المؤهلين راداألف عدد في النقص أن إال   المجاالت مختلف في والرقي التقدم

                                                           

  1     91موسى عبد الناصر , محمد قريشي , مرجع سبق ذكره , ص  

معوقات تطبيق االدارة االلكترونية في ادارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر ـ سميرة مطر المسعودي ،  2
 . 52، الجامعة االفتراضية الدولية ) المملكة المتحدة ( ، ص  البشريةمديري وموظفي الموارد 
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ومن ابرز المعيقات   . النامية الدول وباألخص    الدول أغلب منه تعاني أمر أصبح ، الرقمية
 . 1البشرية : االمية المعلوماتية ، مقاومة التغيير والحوف منه ...الخ(

 مع تتالءم ضخمة والأم إلى يحتاج اإللكترونية اإلدارة مشروع مثل مشروع إن المعيقات المالية :  (4

 في النقص من المنظمات معظم تعاني لكن ،مستلزماته كافة وتوفير الحديث التقني االسلوب هذا

  ثل هذه المشاريع.لم الالزمة المادية اإلمكانيات

 الخاتمة : 
مة الى الخد األوراق على تعتمد التي الخدمة العمومية االلكترونية هي التحول من الخدمة التقليدية     
في تقديم وتوفير الخدمات من خالل تحويلها الى  التكنولوجيا المختلفة، و اإلعالم وسائل على تعتمد   التي

لكسب  سعيا ذلك و جودة، بأفضل و ووقت جهد بأقل الخدمات أحسن تقديم إلى تهدف هي وخدمات الكترونية ، 
 المواطنين . أو الزبائن رضا

 التوصيات التالية:أهم لمداخلة يمكن استخالص بناء على كل ما تم التطرق له في ا

 ضرورة ترقية الخدمات العمومية االلكترونية كألية لتحقيق النزاهة والرقابة وسرعة االستجابة. .

ضرورة اعادة بناء المؤسسات العمومية بما يتوافق مع التحوالت  التكنولوجية والثورة المعرفية  .
المرتبطة بها .

وية لالنتقال والتحول نحو الخدمات العمومية االلكترونية والتي من ضرورة دعم واعطاء االول .
    شأنها توفر الجهد والوقت والتكلفة وإعادة الثقة بين المواطن واالدارة العامة.

 قائمة المراجع : 
 الكتب : 

،  1دار جسور للنشر والتوزيع ، ط  ، ) الجزائر : التسيير العمومي بين االتجاهات الكالسيكية واالتجاهات الحديثةمريزيق عدمان ،  (1
2015) 

 ( 2006،   1ط ، دار الغرب اإلسالمي ) بيروت :  21نظريات اإلدارة الحديثة في القرن  ،عمار بوحوش  (2
 . ( 2004، ) بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  ، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية الى التطبيق عباس بدران (3

معوقات تطبيق االدارة االلكترونية في ادارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي بمدينة مكة المكرمة من وجهة ر المسعودي ، سميرة مط (4
 ، الجامعة االفتراضية الدولية ) المملكة المتحدة (. نظر مديري وموظفي الموارد البشرية

 مقاالت : 

دراسة حالة كلية  -ونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العاليمساهمة اإلدارة االلكتر موسى عبد الناصر, محمد قريشي , (5
 ., جامعة ورقلة09, مجلة الباحث , العدد  تكنولوجيا بجامعة بسكرةالالعلوم و 

                                                           
 .56، ص  نفس المرجع،  ـ سميرة مطر المسعودي 1
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ية ، . مجلة القانون الدستوري والعلوم االدار  " الخدمة العمومية االلكترونية على مستوى مرفق العدالة  في الجزائراحسن غربي ،  (6
 .59، ص  2020المركز الديمقراطي العربي ـ برلين ، العدد السابع  تموز ـ يوليو 

 مذكرات : 
 شهادة لنيل مذكرة ،قطر دولة في االلكترونية للحكومة التابع المعلومات نظم مركز في االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات محمد الكبيسي، كلثم (7

 ، 2008سنة  الدولية، االفتراضية ةالجامع األعمال، إدارة في الماجستير
, مذكرة ماجستير , قسم العلوم  تأثير اإلدارة االلكترونية على إدارة المرفق العام و تطبيقاتها في الدول العربيةحماد مختار ,    (8

 2007السياسية , كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة الجزائر , 

 ملتقيات ومؤتمرات: 
العلمي  الدولي الملتقى في مقدمة مداخلة الجزائر، حالة إلى اإلشارة مع ، العمومية الخدمة ترقية في االلكترونية الحوكمة ةفعالي جالم، كريمة   (9

 . 2014اكتوبر  30و  29 يومي االلكترونية الحوكمة ظل في العمومية الخدمة جودة حول

 20/02/2020تاريخ الزيارة  /https://diae.net/14287في الرابط التالي :  ملتقى استراتيجية االنتقال الى االدارة االلكترونيةشبكة ضياء ،  (10

في  ،  العربي الديمقراطي المركز،  ”األفاق -المعوقات“إشكالية تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر  ،صغير بن المومن عبد (11
 .20/02/2020تاريخ الزيارة   https://democraticac.de/?p=38171الرابط التالي : 

، مجلة هيرودوت للعلوم االجتماعية واالنسانية  في  الجزائر في العمومية الخدمة أداء لتحسين كأساس الفاعلة المواطنةنوال لصلج ،  (12
 .20/02/2020تاريخ الزيارة    https://herodotedb.com/index.php/ar/8-ar-aa/56-2018-04-18-23-39-24  الرابط التالي :
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 إعتماد اإلدارة اإللكترونية: تحديث في أساليب تقديم الخدمات 
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Adopting electronic management: An update in the methods of 

providing services 

 
Abstract 

         The concept of electronic management refers to being an integrated system that works 

to update the methods of providing services, where a shift is made from the traditional 

management purely paper-based into a modern electronic management, which relies on 

information and communication technologies, and shortens the factor of time and space. 

          Therefore, this research paper aims to clarify the strategy adopted by the Algerian 

public authorities in adopting these modern technologies because of its importance in 

restoring the consideration of the public service, and improving the quality of services 

provided  to citizens, as they are an entry point for renewing the relationship between the 

administration and the citizen. 

         On this basis, it is Incumbent upon the public authorities to pay serious attention to this 

approach, by addressing the limits that hinder the process of achieving its effectiveness, 

especially the digital divide and the lack of protection in the field of electronic transactions . 

Keywords: Digitization, electronic management, participatory- democracy, public service, 

the citizen.  
 

 

 الملخص: 
ينصرف مفهوم اإلدارة اإللكترونية للداللة على كونها منظومة متكاملة تعمل على تحديث              

ل م ن منطق اإلدارة التقليدية الورقية البحتة إلى إدارة إلكترونية أساليب تقديم الخدمات، حيث يتمُّ التحوُّ
حديثة تعتمد على تقنيات اإلعالم واإلتصال، وتختصر عامل الوقت والزمان، لذا تصبو هذه الورقة 
البحثية إلى تبيان االستراتيجية التي اعتمدتها السلطات العامة الجزائرية في سبيل تبنِّّي هذه التقنيات 

م الحديثة لم ية في ردِّّ اإلعتبار للمرفق العام وتحسين نوعية وجودة الخدمات التي ُتقدًّ ا لها من أهمِّّ
 للمواطن، فهي مدخل لتجديد العالقة بين اإلدارة والمواطن.
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يا لهذه المقاربة،           على هذا األساس، يقع على عاتق السلطات العامة أْن تولي اهتماما جدِّّ
ي للحدود  التي تعترض عملية تحقيق فعاليتها، السيما الفجوة الرقمية وانعدام الحماية في وذلك بالتصدِّّ

مجال التعامل اإللكتروني، فذلك حتمية تفرضه التطورات الحاصلة في مجال التعامل اإللكتروني 
 والتحول الرقمي.

 الرقمنة، المواطن. اإلدارة اإللكترونية، الخدمة العمومية، الديمقراطية التشاركية، الكلمات المفتاحية: 
 
 
 

 المقدمة
برز مفهوم اإلدارة اإللكترونية بفعل التطور الحاصل في المجال العلمي والتكنولوجي األمر الذي 
خلق ضرورة تكييف األساليب التقليدية في التسيير بأساليب حديثة من شأنها القضاء على مخلَّفات 

المقاربة المستحدثة على إعمال تقنيات عصرية  التسيير التقليدي القائم على الشباك، حيث تعمل هذه
 ُتساهم في تحقيق فعالية النشاط اإلداري وذلك بأبسط الجهود وأقل التكاليف. 

لم يكن التطور التكنلوجي والرقمي الدافع الوحيد الذي خلق ضرورة تبني اإلدارة اإللكترونية، 
د من بيئةألخرى ومن دولة ألخرى، ف في الجزائر ساهم الواقع المتردي الذي آلت فاألسباب تختلف وتتعدَّ

إليه الخدمة العمومية والتطوُّرات الحاصلة في مجال الحقوق والتدبير العمومي في بعث إلزامية االنفتاح 
على العصرنة ومقتضيات الحداثة وما بعد الحداثة، فاإلدارة الحديثة تْضطلع بأدواٍر جديدة إلى جانب 

هان الديمقراطية التشاركية الذي أضحى هدفًا رئيسيًا ُتمليه عليها التحديات مهامها التقليدية، كتحقيق ر 
 الطارئة، خاصة بعد استيعاب المواطن لمفاهيم المواطنة الحقيقية وقيم الديمقراطية الفعلية. 

مات اإلدارة العامة الحديثة في الشفافية والفعالية، الكفاءة والشرعية اإلدارية، غير أنَّ   تتمثَّل مقوِّ
د  إالَّ باعتماد إستراتيجية حقيقية لإلصالح، وعليه فإَّن التأسيس إلدارة عامة  تحقيق هذه الميزات لن يتجسَّ
حديثة ومواطنة يقتضي ضرورة العصرنة كخطوة فعلية للقضاء على مخلَّفات التعقيد اإلداري، لذا فإنَّ 

 اعتماد اإلدارة اإللكترونية يعدًّ منفًذا لتحقيق ذلك.
 شكلة البحثم     

 يمكن إلمام إشكالية البحث في مجموعة من المشكالت المتفرعة عنها على النحو التالي:        
 ما هو مفهوم اإلدارة اإللكترونية؟ -
رتها السلطات العامة الجزائرية لتبني مفهوم اإلدارة اإللكترونية؟ -  ما هي اإلستراتيجية التي سخَّ
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ل نحو تقد -  يم الخدمات إلكترونيا؟ما هي أبعاد التحوُّ
 ما هي الحدود التي تعترض فعالية عملية تقديم الخدمات إلكترونيا؟-

 أهداف البحث 
يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم اإلدارة اإللكترونية، وتسليط الضوء على محتواها من خالل         

جة في مجال اإلصالح اإلداري، وذلك استقراء مضمونها واألهداف التي تحقِّقها عملية تبنِّّي هذا اإلستراتي
ل الرقمي أين يتم اإلعتماد على نظم معلوماتية ثابتة  في مواجهة ما يعرف اليوم بالثورة اإللكترونية والتحوًّ

   ومتينة تساعد على اتِّّخاذ القرار في ظرف وجيز وبأقل تكلفة. 
 البحثفرضيات 

 تتمحور فرضيات البحث فيما يلي:     
ة اإللكترونية دورا مهما في تجويد الخدمات المقدمة للمواطن، كونها تقوم على الكثير من تلعب اإلدار  -

 اإلعتبارات كاإلقتصاد، واختصار الوقت والزمان، الفعالية والفاعلية.
ُتساهم اإلدارة اإللكترونية في اإلرتقاء بالممارسة الديمقراطية، إْذ تعمل على بعث ممارسة الديمقراطية  -

 ة الرقمية.التشاركي
رتها السلطات العامة في الجزائر في سبيل تبني هذا النوع من اإلدارة  - تظل اإلستراتيجية التي سخَّ

 محدودة بفعل العوارض التي تعترض فعاليتها، وهذا ينمُّ عن حداثة التجربة في هذا المجال. 
 البحث  أهمية

ة والتي تهتمُّ بشأنها السلطات العامة يعدُّ موضوع اإلدارة اإللكترونية من بين المواض          يع المستجدَّ
في سبيل تحسين جودة الخدمات، فدروها في القضاء على إشكاالت العالقة بين اإلدارة والمواطن واإلرتقاء 
باألداء اإلداري جعلها مركز اإلصالحات اإلدارية، ال سيما وأنَّ تطور الدولة مرهون بأداء اإلدارة العامة، 

ل إلى تقديم الخدمات إلكترونيا ُيعزز قيم المسائلة والشفافية، ويحدُّ من التسيُّب والتعقيد اإلداري لذا فالتحو 
الذي لطالما أرَّق المواطن حين طلبه لحقه في الخدمة العامة، فهي تقنية تْسمح بتداول المعلومات اإلدارية 

 اد.وإيالجها للمواطن على نحو متساوي وفق استراتيجية متكاملة األبع
 البحثمنهجية 
سيتم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي خالل إعداد هذه الورقة البحثية، حيث ُيساعدنا          

المنهج الوصفي للحديث على مفهوم وواقع اإلدارة اإللكترونية ودورها في تجديد العالقة بين اإلدارة 
المنهج التحليلي فهو ُيساعدنا على التحليل القانوني  والمواطن وتحقيق الديمقراطية التشاركية الرقمية، أمَّا

 لهذه اإلستراتيجية على النحو الذي سُيمكننا من تحديد الثغرات القانونية في هذا المجال.   



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 24  

 البحثحدود 
ُيعتبر موضوع اإلدارة اإللكترونية من بين المواضيع التي حظيت باهتمام بحثي وأكاديمي من          

في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الجزائر، لذا سوف نقتصر دراستنا هذه على معالجة قبل الباحثيين 
جوانب محددة حرًصا على الدقة والوضوح، وعليه فقد تمَّ ربط موضوع اإلدارة اإللكترونية بمجموعة من 

اطية األهداف وهي تحسين العالقة بين اإلدارة والمواطن أي تحسين الخدمة العامة وتحقيق الديمقر 
التشاركية الرقمية، فضال عن التطرق إلى إستراتجية التحول إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وضبطها في 

 إلى غاية يومنا هذا. 1988إطار زمني يمتد من سنة 
 

 أوال: مفهوم اإلدارة اإللكترونية
تتضمَّن مفهوما ضيقا  1رونية"تعرف "اإلدارة اإللكترونية" "باإلدارة الرقمية" أو "إدارة الحكومة اإللكت        

رة لتحقيق 2يجعل منها مجرَّد مسألة تقنية وإعالمية ، وآخرا واسعا ُيفيد بأّنها مجموع الحلول التقنية المسخَّ
انفتاح اإلدارة على محيطها الداخلي والخارجي على حدِّّ سواء، أْي بمفهوم آخر، فاألمر ال يقتصر على 

 . 3ياكل قديمةإعمال تقنيات إعالمية حديثة في ه
جدير بالذكر أنَّه رغم التداول الواسع النطاق لمفوم اإلدارة اإللكترونية إالَّ أنَّ اإلجماع على تعريف         

 شامل أمر لم يتم إقراره، لكن رغم ذلك فالعديد من التعاريف قدمت للمفهوم من بينها:

                                                           
يعود تاريخ استخدام تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في المؤسسات العامة إلى بداية عصر الكمبيوتر،  - 1

في الواليات المتحدة،  1954الرئاسية لعام حيث عرفت أولى عمليات استخدام الكمبيوتر خالل الحملة 

م المعلومات الخاصة ظحيث تطورت نظم المعلومات داخل اإلدارات والحكومات بالتوازي مع ن

 بالشركات والمؤسسات الخاصة، راجع  في ذلك:

- ASSAR Said, BOUGHZALA Imed, « Introduction à l’ouvrage « administration 

électronique : constat et perspectives », 2007, mis à jour le 11 février 2016, p. 

17. 
يات اإلدارية والقانونية، أطروحة لنيل شهادة الشرقاوي أحمد - 2 ، اإلدارة اإللكترونية الواقع، والتحد ِّ

سي، الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، السوي

 . 2010سال، 
إسهام تقنيات اإلعالم واالتصال في تحسين العالقة بين اإلدارة والمواطنين، أطروحة  يعقوبي عماد، - 3

لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، 

 .  10، ص. 2006وجدة، 
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تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أرقى من هي استراتيجية إدارية لعصر المعلومات، تعمل على "         
خالل اإلستغالل األمثل لمصادر المعلومات، وذلك بتوظيف الموارد اإلدارية والبشرية المتاحة في إطار 

 .1"حديث من أجل االستغالل األمثل للوقت والجهد والمال
دمات العامة والخاصة من عملية تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تقديم الختعرف كذلك بأنَّها "          

خالل وسائل االتصال الحديثة كاألنترنيت بهدف إيصال الخدمات للمواطن أو العميل وزيادة التأثير 
 .2"اإليجابي على مجتمع األعمال وجعل اإلدارات تعمل بكفاءة وفعالية عاليتين

حول الغاية من وراء تبنِّّيها، فالبحث مقابل ذلك، فرغم عدم توحيد التعاريف إالَّ أنَّه تمَّ اإلتفاق            
عن تحقيق جودة الخدمات وتجديد العالقة بين اإلدارة والمواطن، ناهيك عن تحقيق الشفافية في 
المعامالت هو المسعى من تطبيق هذه اإلستراتيجية، لذا أضحت السرعة، الرضاء، الدقة والفعالية من 

مات اإلدارة المعاصرة التي تستند في تقد  . 3يم خدماتها على عامل التكنولوجيامقوِّ
ل إلى اإلدارة اإللكترونية  ثانيا: إستراتيجية التحوُّ

يات الراهنة والتطورات الطارئة على العالم   يعدُّ اإلنفتاح على اإلدارة اإللكترونية أمر فرضته التحدِّّ
العامة، وذلك في مواجهة  بأسره، فعديد الدول واجهت إلزامية تحديث طرق وأساليب تقديم اإلدارات للخدمة

الرقمنة التي تعدُّ من عوامل العصرنة، فتسخير تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال لإلرتقاء باألداء اإلداري 
 يقتضي وضع استراتيجية محكمة األبعاد.

لم تكن السلطات العامة الجزائرية بمنأى عن هذه التغيرات والتطورات، فهذه األخيرة أفصحت    
عصرنة اإلدارة العامة فجعلت من تقنيات اإلعالم واالتصال مدخاًل لتحقيق ذلك، رغم أنَّ  عن إرادتها في

رة إالَّ أنَّ  ل إلى تقديم الخدمات إلكترونًيا والقضاء على بيروقراطية األوراق وردت متأخِّّ المبادرة في التحوُّ
دت على أرض الواقع.  سياسة تفعيل ذلك ُجسِّّ

ل نحو اإلدارة اإللكترونية تمَّ اإلعتماد على إستراتيجي ة ُيمكن تقسيمها إلى مرحلتين، حيث أنَّ التحوُّ
م للعالقات بين اإلدارة والمواطن السياسة  131-88لم يكن دفعًة واحدة، حيث ترجم المرسوم رقم  المنظِّّ

                                                           
المجلة الجزائرية دارة اإللكترونية في تحسين أداء الخدمات اإلدارية"، "دور اإل ،بن حسين سليمة - 1

  .2014 ،207، ص. 07، عدد لألمن والتنمية

يات اإلدارية والقانونية، الشرقاوي أحمد،  - 2  .53مرجع سابق، ص. اإلدارة اإللكترونية الواقع، والتحد ِّ
إلدارة والمواطن، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه المشاركة: صورة لتجديد العالقة بين ا بوراي دليلة، - 3

في القانون، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، فرع الحقوق، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

  .100، ص. 2020السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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صالح القاضية بالعصرنة، فالنِّّية عن تحديث أساليب تقديم الخدمات تزامن مع تاريخ بداية اإلهتمام باإل
 .   (1)اإلداري 

ُيمكن القول أنَّ المرحلة األولى كانت نظرية أكثر منها تطبيقية، لذا ُتشكل المرحلة الثانية نقطة  
ل الفعلي والتكريس التطبيقي لمفهوم اإلدارة اإللكترونية بناًء على المبادرات القطاعية التي انطلقت  التحوُّ

 (.2) 2003منذ سنة 
ل إلكترونيا في المرحلة السابقة عن سنة المرحلة األولى: سياس .1  2003ة التحوُّ

م العالقات بين اإلدارة والمواطن، إْذ يتضمَّن في   131-88ُيعدُّ المرسوم رقم  ل وآخر نّصِّ ينظِّّ أوَّ
فحواه مجموعة من الحقوق والواجبات تقع على كل طرف )اإلدارة والمواطن على حدِّّ سواء(، فمن باب 

الحرص الدائم على  21ة على اإلدارة العامة، فإنه يتعيَّن عليها وبموجب نص المادة اإللتزامات المفروض
تحسين خدماتها وذلك بمختلف الوسائل القانونية المسخَّرة في سبيل تحقيق ذلك، حيث ورد النص على 

ل نّصِّ يحم ل تأشيرات الحثِّّ ضرورة  مالئمة التدبير العمومي بالتِّّقنيات الحديثة، لذا ُيعتبر هذا المرسوم أوَّ
 .1على تْسخير تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال لإلرتقاء بالخدمة العامة وتحسين أداء اإلدارة العامة

زت بعد ذلك مساعي الدولة الجزائرية في عصرنة اإلدارة إلكترونيا بإحداث المديرية الفرعية  تعزَّ
المتضمِّّن  248-94المرسوم التنفيذي رقم  من 05لترقية العمل اإلداري وعصرنته بناًء على أحكام المادة 

، وهو األمر الذي 2تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري 
زته مقتضيات المادة  المتضمِّّن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة  104-14من المرسوم التنفيذي رقم  05عزَّ

المحلِّية الذي ألغى أحكام المرسوم السالف الذكر، حيث تضّمنت في محتواها مجموع الداخلية والجماعات 
 المديريات التي تتفرَّع عن المديرية العامة للعصرنة والوثائق واألرشيف.

ل الرَّقمي الذي تشهده عمليات اتِّّخاذ القرار  إلى جانب ذلك، وتفعياًل لسياسة العصرنة والتحوُّ
ز المرسوم التنفيذي رقم وتوفير الخدمات للمواط المتعلِّق بتكوين الموظَّفين على ضرورة  92-96ن، ركَّ

                                                           
، ين اإلدارة والمواطن،  ينظم العالقات ب1988جويلية  04مؤرخ في   ،131-88مرسوم رقم  -1

 .1988جويلية  06، صادر في تاريخ 27ج.ر.ج.ج عدد 
يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في  ،1994أوت  10، مؤرخ في 248-94مرسوم تنفيذي رقم  -2

أوت  21، صادر في 53ج.ر.ج.ج عدد  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري،

1994. 
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كل الذي يتالءم والتطوُّرات الحاصلة في ميدان التكنولوجيا  تحسين المستوى المعرفي للموَظف بالشَّ
 . 1والرَّقمنة

على مفهوم  يعدُّ اإلهتمام بتكوين الموظف العمومي أمر محوري إلنجاح عملية اإلصالح المرتكزة
اإلدارة اإللكترونية، ألنَّه في حال عدم إستيعاب هذا األخير لمقتضيات الرقمنة والعصرنة، وعدم إلمامه 

 بالتقنيات التكنولوجية، فإنَّ ذلك سيعقِّد أمر تفعيل هذه اإلستراتيجية ويؤدي في الغالب إلى فشلها.  
لتطبيق مفهوم اإلدارة اإللكترونية داخل ُيمكن القول أنَّ هذه المرحلة لم تعرف انتشارا واسعا 

اإلدارات الجزائرية، إنَّما تمَّ اإلكتفاء بمجرد التصريح واإلعالن عن ضرورة اإلصالح باعتماد هذه المقاربة، 
 مع إحداث بعض المديريات التي تعمل على اإلصالح.

ل إلى اإلدارة االلكترونية ابتداًء من سنة  .2  2003إستراتجية التحوُّ
مات اإلدارة المعاصرة المتفتِّّحة، من  2003سنة جّسدت  ل الفعلي نحو ترسيخ مقوِّ نقطة التحوُّ

 2000خالل عصرنة قطاع العدالة بعد الخطوة األولى التي قطعها قطاع البريد والمواصالت خالل سنة 
مشروع الجزائر  في هذا المجال، هذه المبادرة القطاعية لم يتم تعميمها على باقي القطاعات إالَّ بعد إقرار

 .2013اإللكترونية في سنة 
تمَّت عصرنة قطاع العدالة على جميع األصعدة، فعلى المستوى الداخلي، ُأنجزت أرضية 

روابط االنترنيت ومنتدى الحوار قصد تحقيق التواصل الداخلي بين موظفي العدالة، فضال عن إنشاء 
ن من نوعية الخدمات ا مة للمواطن الذي يملك فرصة الحصول على حقِّه إلكترونية من شأنها أْن ُتحسِّّ لمقدَّ

في الخدمة العامة دون أْن  يتكبَّد عناء اإلْنتقال إلى العدالة، حيث تمَّ تْسخير مواقع "واب" العدالة، وروابط 
 .2خدمات عن بعد، فضاًل عن مواقع "واب" مختارة"

                                                           
، يتعلق بتكوين الموظفين وتحسين 1996مارس  03، مؤرخ في 92-96يذي رقم مرسوم تنف -1

 .199مارس  06، صادر في 16ج.ر.ج.ج عدد  مستواهم وتجديد معلوماتهم،
، األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق دراسة حالة بن مرسلي رفيق -2

شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع  مذكرة لنيل ،2011-2001الجزائر: 

سياسية وعالقات دولية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود = =تنظيمات

   . 155، 151، ص. 2011معمري، تيزي وزو، 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 28  

الع على منطوق األحكام أو إلى جانب ذلك، تمَّ توفير مجموعة من الخدمات عن بعد كاإلطِّّ 
لصحيفة السوابق القضائية للمقيمين  03القرارت الخاصة عبر نافذة "مآل قضيَّتك"، اْستخراج القسيمة رقم 

 . 1داخل الوطن أو خارجه أو األجانب الذين سبق لهم اإلقامة بالجزائر
 بني اإلدارة االلكترونيةكخطوة فعلية نحو ت 2013بعد ذلك، تمَّ إعداد مشروع الجزائر اإللكترونية 

سات  هذه اإلستراتيجية تتضمَّن خطَّة عمل متناسقة تهدف إلى تحقيق الفعالية في االقتصاد الوطني والمؤسَّ
واإلدارات، كما تهدف إلى تحسين قدرات التعليم والبحث العلمي والتطوُّر وتحسين مستوى معيشة المواطن 

 .2من خالل تشجيع تعميم استعمال التكنولوجيا
عمدت الدولة الجزائرية إلى رقمنة الخدمات المتعلِّقة باستصدار الوثائق الخاصة بالحالة المدنية 
للمواطن )كشهادة الميالد، جواز السفر البيومتري، بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، استخراج شهادة 

ل مشر  دت أوَّ وع يحمل عنوان "البلدية الذكية" الجنسية وصحيفة السوابق العدلية عبر األنترنيت(، كما جسَّ
في باتنة على أمل أْن يتمَّ تعميمه عبر باقي بلديات الوطن، وأيضا إنشاء "بوابة المواطن االلكترونية" التي 
توفِّر مجموعة من الخدمات عن بعد )التسجيالت الجامعية األولية، تقديم ملفَّات السكن للبيع واإليجار، 

 .3 لية  وتتبع مآل الملف القضائي ومراجعة الحساب الجاري...(استخراج صحيفة السوابق العد
 ثالثا: أهداف اإلدارة اإللكترونية

د المزايا التي ُيوفِّرها مفهوم اإلدارة اإللكترونية، لكن المستقر عليه أنَّها تعدُّ من عوامل          تتعدَّ
ير من اإلشكاالت، فهي من جهة تْسمح اإلصالح، أيّْ أنَّ اإلعتماد عليها سُيساهم في القضاء على الكث

، (1)بتحسين العالقة بين اإلدارة والمواطن، إْذ تتصدى للعديد من اإلشكاالت التي أصابت هذه العالقة
ومن جهة أخرى فهذه األخيرة ُتساهم في إنتشار ما ُيعرف باالديمقراطية التشاركية الرقمية، حيث ُتعدُّ 

لإلرتقاء بالنشاط العمومي، من خالل تطوير البنية المعلوماتية داخل  تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وسيلة
 . ( 3)كما أنَّها المدخل  لترشيد المعامالت اإلدارية  (،2)اإلدارة 

 تحسين عالقة اإلدارة بالمواطن .1

                                                           
لتغيير ومعوقات التطبيق دراسة حالة ، األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية ابن مرسلي رفيق -1

 .153-151ص. مرجع سابق،  ،2011-2001الجزائر: 
2- , Algérie 2013 -e, République Algérienne Démocratique et Populaire 

décembre 2008, Algérie, p. 07. 
، بوابة المواطن، متوفر  على الموقع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3
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يكشف البحث عن واقع العالقة التي تربط المواطن باإلدارة العامة عن وجود العديد من          
الت، فالقصور في األداء الوظيفي لإلدارة أدى إلى فقدان المواطن للثقة فيها، فهذه األخيرة غالبا ما اإلشكا

تعمد إلى تجاهل مطالب المواطن الشرعية، هذا دون الحديث عن تعقُّد اإلجراءات اإلدارية وتجاوز بعض 
 .ة المفعولحقوق المواطن التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الساري

من هذا المنطلق، تمَّ مباشرة العديد من السياسات الرامية لإلصالح بما في ذلك إعتماد إستراتيجية 
اإلدارة اإللكترونية التي تعمل على تيسير كيفيات حصول المواطن على الخدمات، وذلك من خالل 

ق الكفاءة والفعالية والسرعة في ، فتحقي1القضاء على التعقيدات اإلدارية الناجمة عن بيروقراطية األوراق
 .العمل اإلداري هدف ُيراد بلوغه من خالل اعتماد تقنيات اإلعالم واالتصال

ل   ُتحدث تقنيات اإلعالم واالتِّّصال تغييرات جذرية على أنماط التدبير العمومي، حيث يتم التحوُّ
اشرة إلى اإلدارة عن بعد ومن النشاط المادي من إدارة األشياء إلى إدارة الرَّقميات، واالنتقال من اإلدارة المب

، إلى جانب ذلك، فهي ُتساهم في نجاح اإلستراتيجية العامة للتَّغيير اإلداري 2إلى النشاط االفتراضي
واإلصالح بين اإلدارة والمواطن لما ُتحقِّقه من فعالية التي تبقى مرهونة بتقاسم البيانات وتبادل المعلومات 

 .3تلفة بالشكل الذي يضمن المشروعية وحماية الحياة الخاصة للمواطنبين اإلدارات المخ
تسمح اإلدارة اإللكترونية بعقلنة الخدمة العامة وشفافية اإلدارة من خالل ما توفره من معلومات 
عبر مواقع االنترنيت، كما أنَّها تختصر الوقت في أداء الخدمة، فهي تحقق كفاءة األداء اإلداري بفعل 

 .    4التي تخلقها، فضال عن أنَّها توفر عامل البساطة والسالسة في الولوج إلى الخدماتالمرونة 
 . تحقيق الديمقراطية التشاركية الرقمية2

ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية في الواليات المتحدة األمريكية  التي اتَّخذت هذه المقاربة          
، بعد ذلك 1970و  1960اب المجتمع األمريكي خالل سنوات لمواجهة ظاهرة الفقر والتهميش الذي أص

                                                           
األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق دراسة ، بن مرسلي رافيق  -1

 . 122مرجع سابق، ص.  ،2011-2001حالة الجزائر: 
الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد  "تجربة اإلدارة اإللكترونية في ، بن اعراب محمدنقال عن،  -2

، جامعة محمد 19عدد  مجلة العلوم اإلجتماعية،الخدمة، وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي"، 

  .2014 ،62ص.  ،2لمين دباغين، سطيف
3: enjeux et  Administration-e , «AIDONIDIS Christine, PAULETO Giorgio -

facteurs clés de succès », observatoire technologique, n° 1, Genève, 2007, 

p.06.  
 .107مرجع سابق، ص. المشاركة: صورة لتجديد العالقة بين اإلدارة والمواطن، ، بوراي دليلة - 4
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، كما ظهر  في أدبيات وتقارير البنك العالمي الذي دعا إلى 19901عرف تطورا ملحوظا في مرحلة 
اعتماد أسس اإلدارة التنموية الجيدة من تحقيق مطالب المجتمع المدني على النحو الذي يضمن الترابط 

ومقاربة الديمقراطية التشاركية باعتبارها تصورا اقتصاديا قائما على حرية بين عالمية حقوق اإلنسان 
 .2المبادرة الفردية والشفافية والنزاهة

كثر الحديث عن دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ال سيما االنترنيت في تحديث أشكال ممارسة        
نترنيت بدمقرطة التعبير العام من خالل ، حيث سمح تعزيز استعمال اال3الديمقراطية ومشاركة المواطنين

يات التي 4تمكين مستعمليه من أخذ الكلمة وجعلها علنية ، فهي تساعد على استيعاب المهام والتحدِّّ
يواجهها متَّخذي القرار وتسمح لهم بمنح ثقتهم، فالديمقراطية الرقمية ُتحدث العديد من التحوالت، إْذ يتم 

                                                           
1 , La démocratie participative, Armand Colin, Paris, 2011, Pierre-GOUDIN Jean -

p.10.  
 -"إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحليسويقات األمين،  بن الشيخ عصام، - 2

دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع  -حالة الجزائر والمغرب...

التنموي المحلي"، مقال من كتاب بوحنية قوي، عصام بن الشيخ ... وآخرون، الديمقراطية التشاركية  

اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية... حالة تونس، الجزائر، المغرب نموذجا، في ظل 

 .   04، ص. 2015دار الحامد، عمان، 
لم تظهر فكرة الديمقراطية اإللكترونية مع ظهور االنترنيت لكنها تطورت تدريجيا بعد الحرب العالمية - 3

ر كن التممالثانية واختراع الحاسوب، إْذ ي   ييز بين ثالثة مراحل شهدتها الديمقراطية التي خضعت للتطوُّ

العصر األول للديمقراطية  1960إلى  1950ها، وعليه جسَّدت الفترة الممتدة من تبفعل المشاكل التي تخلَّل

قمية تحت مسمَّى   La  التي أحدثت ما ي سمى 1980إلى  1970، ثمَّ تلتها مرحلة La cybernétiqueالرَّ

télé-démocratie أين كثر الحديث عن  2000إلى غاية  1990، وأخيرا الفترة الممتدة من    La 

cyberdémocratie                                                                                :لتفاصيل أكثر راجع ،

= 

=- VEDEL Thierry, « L’idée de démocratie électronique origines, visions, 

questions », paru dans le désenchantement démocratique, sous la direction de 

PERRINEAU Pascal, Edition de l’aube, Paris, 2003, p.243.   

4Les outils BROTCORNE Périne, - une participation ’numériques au service d

citoyenne et démocratique augmentée (Les initiatives en Belgique francophone 

et les bonnes pratiques étrangères visant à renforcer l’expression citoyenne et 

la démocratie participative), techno futur, 2012, p. 07. 
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االلكتروني، القضاء واالستفتاء االلكتروني، المبادرة واالنتخاب االلكتروني، الحديث عن البرلمان والتشريع 
 . 1العريضة واالستشارة اإللكترونية ونحو ذلك من المعامالت اإللكترونية

تزامن ظهور اإلدارة اإللكترونية مع ظهور ما يعرف بالنظام الحاكم اإللكتروني الذي يسمح          
ير الشؤون العامة وإنشاء عالقة جديدة بين المواطنين والدولة، لكن ذلك لن يتحقق بتطوير إدارة الحكم وتدب

 إالَّ باستنفاذ المراحل التالية:
البدء بعملية جمع المعلومات كأساس لتطوير السياسات، ثمَّ نشرها للمواطنين بهدف زيادة وعيهم  -

 السياسي ومشاركتهم في وضع السياسة التي تخص الدولة،  
دام نظم المعلومات اإللكترونية لتسهيل عملية المشاركة والتحاور من أجل إعداد السياسات وتحديد استخ -

 األولويات والتوجُّهات اإلستراتيجية للدولة، 
استخدام المعلومات اإللكترونية في عملية االنتخابات والتمثيل السياسي، ذلك ألنَّ فوائد اإللكترونية في  -

دة فهي تسمح بزيادة مشاركة المواطنين وقدرتهم على تبادل القيم الديمقراطية المجال السياسي عديدة  ومتعدِّّ
والتشارك  في المعلومات واآلراء وخوض غمار الحمالت االنتخابية والمشاركة فيها بالتصويت 

 . 2اإللكتروني
نما تواجدوا تخلق تقنيات اإلعالم  واالتصال نوع جديد من الديمقراطية التي تسمح لكل الفاعلين أي

من إبداء مالحظاتهم وتقييماتهم حول السياسات العامة التي ُيمكنهم اإلطالع عليها والمشاركة في 
إعدادها، فهي تسمح بلمِّ متخذي القرار السياسيين والمواطنين على الرغم من اختالف مكان تواجدهم في 

ى الفهم الجيد للرأي العام والتقدير الحسن أشكال جديدة لممارسة الديمقراطية، كما ُتساعد ُمتخذي القرار عل
 .3الحتياجات المواطنين

 . ترشيد المعامالت اإلدارية3
تعدُّ اإلدارة اإللكترونية أسلوب جديد لترشيد المعامالت اإلدارية، ُيحيل مفهومها إلى مفهوم اإلدارة 

ساءلة واالستجابة، الذكية التي تتضمن مجموعة من المبادئ تتمثل في البساطة واألخالقيات، الم

                                                           
1, / Rec La démocratie électronique, Recommandation CM, Conseil de l’Europe -

adopté par le Comité des Ministres, Publishing Edition, Paris, 2009, p.14. 
، تطبيقات الحكومة اإللكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية بن درويش  علي محمد عبد العزيز - 2

جامعة نايف واإلقامة بدبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، 

   .64، ص.2005العربية للعلوم األمنية، 
3- .15p. , op.cit.  La démocratie électronique, Europe’Conseil de l 
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والشفافية، فهي تعني تحديد المسؤولية والمحاسبة عليها، احترام القوانين والعمل بمقاييس أخالقية بهدف 
 .1تحقيق الشفافية اتجاه كل المواطنين، وتسهيل أساليب العمل

فهي  تعتبر الشفافية اإلدارية من بين المبادئ الحديثة للمرفق العام، فهي ضرورية إلستمراريته،
حتمية حضارية ُتساهم في أخلقة المرفق العام، تساهم في تحقيق التنمية اإلدارية الشاملة وتوعية 

، حيث ينصرف مفهومها للداللة على حرِّية تداول المعلومات، فمن 2التنظيمات اإلدارية والمكاشفة العامة
ك مقتضياتها اإلفصاح للقضاء على مظاهر البيروقراطية السلبية داخل اإلد ارة العامة، نتيجة تمسُّ

رية التي طغت على المعامالت اإلدارية.  المسؤوليين بالسِّّ
تتحقق الشفافية اإلدارية من خالل إعمال حق المواطن في اإلعالم اإلداري والولوج إلى الوثائق 

طن، اإلدارية، هذا الحق المكفول دستوريا، وتنظيميا، وتشريعيا وهو األمر الذي يصبو في فائدة الموا
 فحصوله على المعلومات ُيمكِّنه من الناحية النظرية من مسائلة اإلدارة.

     
 رابعا: محدودية االنفتاح على مفهوم اإلدارة اإللكترونية

رغم محاوالت عصرنة اإلدارة الكترونيا من خالل تبني مشروع الجزائر االلكترونية إالَّ أنَّها محدودة 
ة أسباب، منها انعدام ، فضاًل عن 3الكفاءات التقنية المتخصصة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال نظرا لعدَّ

 .4تدني نسبة مالكي ومستخدمي االنترنيت في الجزائر
ُيضاف إلى كل هذا مشكلة الدخول للشبكة فالعديد من المواطنين الجزائريين لم يتم ربطهم  

، هذا دون الحديث عن 1بالفجوة الرقميةبخدمات اإلنترنيت ناهيك عن األمية االلكترونية أو ما ُيعرف 

                                                           
أطروحة مقدمة  ، دور ومكانة الحكومة االلكترونية في األنظمة السياسية المقارنة،باري عبد اللطيف - 1

القات الدولية، تخصص التنظيمات السياسية واإلدارية، قسم لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والع

العلوم السياسية والعالقات الدولية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .20، ص. 2014
المجلة المغربية لإلدارة "الشفافية اإلدارية في تحقيق التنمية اإلدارية"،  بهاء أحمد سليم األحمد، - 2

  .2014 ،245، المغرب، ص. 118-117عدد مزدوج لمحلية والتنمية، ا
األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق دراسة حالة  ،بن مرسلي رفيق -3

 .162مرجع سابق، ص.  ،2011-2001الجزائر: 
طروحة لنيل شهادة الدكتوراة في ، عالقة اإلدارة بالمواطن في التشريع الجزائري، أغزالن سليمة -4

، ص.  2010الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

181. 
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محدوية الحماية في مجال التعامل اإللكتروني خاصة وأنَّ سلبيات اإلدارة االلكترونية ومخاطرها عديدة 
 ومتعددة.

تشكل أيضا األسباب المالية إحدى العراقيل التي تحول دون تحقيق مسعى الخدمة العمومية 
 الموارد االلكترونية، فضال عن ندرة لإلدارة التحتية البنى تجهيز ليفتكا اإللكترونية، فالمالحظ هو ارتفاع

 كفاءة ذلك تكنولوجي المعلومات ميدان في معلوماتية بخبرات واالستعانة تدريبية، برامج لتقديم المالية
 ةالتقني الصيانة ومشكل ، االلكترونية اإلدارة لمشاريع المخصصة المالية الموارد عالية، ناهيك عن ضعف

 االنترنت. شبكة لخدمات المتكافئ الوصول اإلدارة االلكترونية، هذا إلى جانب صعوبة لبرامج
 خاتمة

تعدُّ تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إحدى الوسائل البارزة المستعملة في سبيل التدبير الرشيد           
لخدمات الكترونيا مدخال لعصرنة اإلدارة للشأن العمومي، إْذ يشكِّل ما ُيعرف باإلدارة اإللكترونية أو تقديم ا

العامة، حيث وضعت الدولة الجزائرية على عاتقها واجب اإلصالح اإلداري استجابة للتطورات الحاصلة 
 في مجال التدبير العمومي، فبلوغها مصف الدول الديمقراطية لن يتحقق إالَّ بإدارة عصرية .

العديد من المزايا، فالهدف منهاهو تحقيق اإلصالح، وخلق إدارة ُيحقق مفهوم اإلدارة اإللكترونية           
معاصرة تتصف بالشفافية والسرعة والنزاهة، حيث تساهم في تجديد العالقة بين اإلدارة والمواطن كونها 
تعمل على تالفي التعقيد الذي طال المعامالت اإلدارية، كما تقلِّص من حجم الطوابير التي تشكل عائقا 

استيفاء المواطن لحقه في الخدمة العمومية، فضال عن أنها تسمح بممارسة الديمقراطية  يحول دون 
التشاركية الرقمية التي أضحت مدخال لكل إصالح سياسي وإداري، ناهيك عن كونها وسيلة لترشيد 
المعامالت اإلدارية، فهي تختصر عنصر الزمان والمكان، ففي الوقت الراهن أتيحت للمواطن فرصة 

 صول على الخدمة العامة دون أْن يتكبَّد عناء ومشقة التنقل والبحث عن السلطة المختصة بخدمته.الح
رغم أهمية اإلدارة اإللكترونية إالَّ أنَّ سياسة تفعيلها على أرض الواقع وتعميمها عبر كامل التراب          

وحتى السياسية، ناهيك عن محدودية الوطني تعترضه العديد من الحدود، ال سيما المالية منها واإلدارية 
 وضعف الحماية في مجال التعامل اإللكتروني.

 نتائج  البحث
تعد اإلدارة اإللكترونية مدخل إصالحي بإمتياز، فهي من مقتضيات التحديث والعصرنة، فأهميتها بالغة  -

ا تقديم الخدمات عن بعد في ترشيد التدبير العمومي القائم على الفعالية والفاعلية واإلقتصاد، من مزاياه
                                                                                                                                                                                     

"تجربة اإلدارة اإللكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة،  ،بن أعراب محمد -1

 .69، مرجع سابق، ص. دي"وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقلي
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األمر الذي يصبو في فائدة المواطن الذي يقتصر عن نفسه عناء التنقل إلى اإلدارة بغرض اإلستفادة من 
 حقه في الخدمة العامة.

تسمح اإلدارة اإللكترونية بربط اإلدارات المختلفة مع بعضها على النحو الذي يجنب المواطن اإلنتقال  -
حاجيته، كما أنَّه يحقق التواصل بين مختلف هذه اإلدارات وهو ما يصبو في من إدارة ألخرى لقضاء 

فائدة المرفق العام ويحقق إستمراريته وشفافيته، ال سيما وأن القتضيات الحديثة تفترض وجود الشفافية في 
 تسيير المرافق العامة، فهي من بين المقتضيات الحديثة التي تقوم عليها.

د مزايا وفوائ - د اإلدارة اإللكترونية إْذ ترفع من كفاءة وفعالية العامل البشري داخل المنظومة اإلدارية، تتعدَّ
فهي تفترض خضوع الموظف العمومي للتكوين والتدريب، ألنَّ فعاليتها مرهونة بإلمام الموظف وإستيعابة 

 للمقتضيات التكنولوجية ومعرفته الدقيقة باإلنترنيت. 
 توصيات البحث

السلطات العامة من أجل تحسين الخدمة العمومية التَّخلي عن اإلصالحات الشكلية  ينبغي على  -
 وانتهاج سياسة إصالحية ترتكز على أخلقة المرفق العام، مع تعميم تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

يقع على عاتق المشرع الجزائري توفير الحماية في مجال التعامل اإللكتروني السيما وأنَّ مخاطر  -
دة، فال بدَّ من صيانة الحياة الخاصة للمواطنين من االنتهاكات التي قد تك نولوجيا اإلعالم واإلتصال متعدِّّ

 تحدث.
على المشرع الجزائري أْن يوفِّر ضمانات تفعيل المقاربة التشاركية كونها من المداخل المعتمدة في  -

ضال عن أنها تساهم في عقلنة التسيير سبيل ترشيد القرارات وتحسين العالقة بين اإلدارة والمواطن ف
 اإلداري.

 
 قائمة المراجع

 أوال: الكتب
 -"إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحليبن الشيخ عصام، سويقات األمين،  -1

دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي  -حالة الجزائر والمغرب...
لمحلي"، مقال من كتاب بوحنية قوي، عصام بن الشيخ ... وآخرون، الديمقراطية التشاركية  في ظل ا

اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية... حالة تونس، الجزائر، المغرب نموذجا، دار الحامد، 
 .   04، ص. 2015عمان، 
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 .2006وجدة، 

 
    

II – مذكرات الماجستير 
، تطبيقات الحكومة اإللكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية بن درويش  علي محمد عبد العزيز -1

اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف  واإلقامة بدبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم
 .2005العربية للعلوم األمنية، 

، األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق دراسة حالة بن مرسلي رفيق -2
فرع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، 2011-2001الجزائر: 

تنظيمات سياسية وعالقات دولية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 
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 ثالثا: المقاالت
،  "تجربة اإلدارة اإللكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة، بن اعراب محمد -1
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 رابعا: النصوص القانونية
 النصوص التنظيمية -أ
 المراسيم الرئاسية -1-أ
،  ينظم العالقات بين اإلدارة والمواطن، 1988جويلية  04مؤرخ في   ،131-88مرسوم رقم  -1

 .1988جويلية  06، صادر في تاريخ 27ر.ج.ج عدد ج.
 المراسيم التنفيذية -2-أ

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة 1994أوت  10، مؤرخ في 248-94مرسوم تنفيذي رقم  -1
أوت  21، صادر في 53الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري، ج.ر.ج.ج عدد 

1994. 
، يتعلق بتكوين الموظفين وتحسين 1996مارس  03، مؤرخ في 92-96فيذي رقم مرسوم تن -2

 .199مارس  06، صادر في 16مستواهم وتجديد معلوماتهم، ج.ر.ج.ج عدد 
 خامسا: المواقع اإللكترونية

، بوابة المواطن، متوفر  على الموقع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 www.elmouwatin.dz. 

 قائمة المراجع باللغة الفرنسية
Ouvrages -A 

1- BROTCORNE Périne, Les outils numériques au service d’une participation 
citoyenne et démocratique augmentée (Les initiatives en Belgique francophone 

http://www.elmouwatin.dz/


 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 37  

et les bonnes pratiques étrangères visant à renforcer l’expression citoyenne et 
la démocratie participative), techno futur, 2012. 

2- Conseil de l’Europe, La démocratie électronique, Recommandation CM / 
Rec, adopté par le Comité des Ministres, Publishing Edition, Paris, 2009. 

3- GOUDIN Jean-Pierre, La démocratie participative, Armand Colin, Paris, 
2011.  

4- VEDEL Thierry, « L’idée de démocratie électronique origines, visions, 
questions », paru dans le désenchantement démocratique, sous la direction de 

PERRINEAU Pascal, Edition de l’aube, Paris, 2003. 
Articles -B 

1- AIDONIDIS Christine, PAULETO Giorgio, « e-Administration : enjeux et 
, n° 1, Genève, 2007observatoire technologique, » succès facteurs clés de.  

2- ASSAR Said, BOUGHZALA Imed, « Introduction à l’ouvrage « 
administration électronique : constat et perspectives », 2007, mis à jour le 11 

février 2016 . 
 Documents -C 
1-  République Algérienne Démocratique et Populaire, e- Algérie 2013, 

décembre 2008, Algérie. 
 
   
 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 38  
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Project of Electronic Public Service in Algeria:  

Causes of failure and suggested solutions  
 

Abstract 
   The transition to electronic management has led to a number of changes in the concept of public service, 

the most important of which is the adoption of electronic service systems, including electronic public service, 
which Algeria was looking for in the context of the E-Algeria 2013 electronic project, but it was defined as an 
application-level failure according to the e-GDI Development Index reports for the United Nations, a failure 
which is mainly due to the lack of completion of electronic preparation for its public administrations, and 
therefore this document focused on the reasons for this failure and the possible solutions which would make 
it possible to reach this state of preparation. 
Keywords: e-management, e-government, e- public service, e-government development index, Algeria. 
 

 الملخص: 
أفرز التحول نحو اإلدارة اإللكترونية جملة من التغييرات على مستوى مفهوم الخدمة العمومية، أهمها تبني نظم الخدمات     

الجزائر اإللكترونية مشروع اإللكترونية، والتي من بينها الخدمة العمومية اإللكترونية، وهو ما سعت إليه الجزائر من خالل 
2013 Algérie-Eر أنه عرف فشال على مستوى التطبيق حسب تقارير مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية ، غيGDI-E  لألمم

المتحدة، وهو الفشل الذي يعود بالدرجة األولى إلى عدم استكمال الجاهزية اإللكترونية إلداراتها العمومية، وعليه تم التركيز في 
 لتي من شأنها أن تحقق تلك الجاهزية. هذه الورقة على أسباب هذا الفشل، والحلول الممكنة ا

اإلدارة اإللكترونية، الجزائر، الحكومة اإللكترونية، الخدمة العمومية اإللكترونية، مؤشر تطور الحكومة  المفتاحية:الكلمات 
 اإللكترونية.
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 المقدمة
جديد، تجلت مظاهره في أدت الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي شهدها العالم إلى إنتاج واقع إداري 

التحول من األساليب التقليدية الورقية إلى أساليب إلكترونية، وهو األمر الذي دفع بالمؤسسات الحكومية 
ومنها الجزائر، إلى إعادة النظر في خدماتها الروتينية واستبدالها بخدمات أكثر جودة وفعالية وبسهولة 

، فأصبح من الضرورات الحتمية لإلدارة العمومية مواكبة وسرعة في إطار ما يعرف بالحكومة اإللكترونية
 هذه التطورات، وهو تقريب اإلدارة من المواطن من أجل تسهيل تمكينه من الخدمة العمومية.

 مشكلة البحث:
جاء اهتمامنا بدراسة األسباب التي أدت إلى تخلف الخدمة العمومية اإللكترونية جراء فشل مشروع 

[، وهذا الحكم مبني على ما جاء في التقرير الدولي لمؤشر تطور 2013-2008] الجزائر اإللكترونية
، ومن ثم تقديم الحلول لتحسين الخدمة العمومية 2018الحكومة اإللكترونية لألمم المتحدة عام 

، وما لذلك من 2019االلكترونية خاصة في ظل المرحلة االنتقالية التي تمر بها الجزائر منذ حراك فيفري 
 في إعادة الثقة بين المواطن واإلدارة. دور
هل يمكن لإلدارة اإللكترونية في الجزائر تخطي فشلها التالي:  اإلشكالانطالقا من هذه الفكرة نطرح  

 GDI-Eفي االرتقاء بالخدمة العمومية اإللكترونية وفق ما يقتضيه مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية 
  لألمم المتحدة؟

 التالية: التساؤالتى ويمكن تفريعها إل 
 ماذا نقصد بكل من اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية والخدمة العمومية اإللكترونية؟ -1
فيما يتمثل واقع الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر من خالل تقييم إدارتها اإللكترونية وفقا -2

 ؟GDI-Eلمؤشر تطور الحكومة اإللكترونية 
 هم األسباب التي أدت إلى فشل تطبيق اإلدارة اإللكترونية؟ وما هي أ -3
وما هي أهم الحلول والسبل لترقية الخدمة العمومية اإللكترونية بهدف انجاح مشروع الحكومة -4

 اإللكترونية؟
  حدود البحث:

 وحة: انطالقا من متغيرات الموضوع، كان لزاما من تحديد الحدود الزمنية والمكانية لإلشكالية المطر 
ركز على إدارتها العمومية اإللكترونية يتناول البحث كحيز مكاني الجزائر، حيث الحدود المكانية: -

 من خالل معرفة أسباب فشلها في تقديم الخدمة العمومية للمواطن. 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 40  

، مع مشروع الجزائر اإللكترونية، إلى غاية اآلن، وتزامنا مع 2008بداية من الحدود الزمنية: -
 السياسية التي عرفتها اإلدارة العامة في الجزائر من تغيرات وتحوالت في نظامها وبنيتها. اإلصالحات

 فرضية البحث:
التالية، والتي جاء  الفرضيةبغية اإلجابة عن اإلشكال الرئيسي والتساؤالت الفرعية، قمنا بصياغة 

رفع جاهزية البنية التحتية هي توفر اإلرادة السياسية لاختبارها في محاور هذه الورقة، والمتمثلة في: 
  أحد أهم األسباب الدافعة لترقية الخدمة العمومية اإللكترونية وتقريب المواطن أكثر من اإلدارة.

 
 أهمية البحث:

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحقيق أهميتها العلمية من خالل البحث في البنية التحتية لإلدارة 
تقديم خدماتها اإللكترونية، أما األهمية العملية فإنها ستفتح المجال أمام  الجزائرية، والتي عرفت تذبذبا في

صناع القرار في الدولة الجزائرية الستغالل هذه الرقمنة في مختلف تعامالتها، خاصة في مجال الخدمة 
 العمومية اإللكترونية، وفي ذلك تطوير للحكومة اإللكترونية في بالدنا. 

 أهداف البحث: 
الورقة البحثية إلى إبراز أهمية اإلدارة اإللكترونية خاصة في مجال الخدمة العمومية، وذلك هذه  تهدف

لما لها من انعكاسات للحد من الفساد اإلداري، بحيث تعمل على تقديم خدمات للمواطنين وإنجاز 
سب الذي ال معامالتهم عن طريق شبكات إلكترونية، لذا أصبح على اإلدارات العمومية خلق التنظيم المنا

يكون فيه الموظف العمومي نزيه ومندمج إال من خالل تحسين أداءه، وهو األمر الذي يجب على الدولة 
الجزائرية في الوقت الحالي االهتمام به بغية الوصول إلى فاعلية اإلدارة العمومية، أي إعادة النظر في 

ف األسمى للتحول اإللكتروني في عالقة المواطن باإلدارة خاصة والحكومة على العموم، وهو الهد
 الجزائر. 

 منهجية البحث:      
، الذي تم المنهج المقارن عالجنا الموضوع باالعتماد على مجموعة من المناهج العلمية، أهمها، 

، بواقع اإلدارة اإللكترونية الجزائرية، GDI-Eتوظيفه من خالل مقارنة مؤشرات تطور الحكومة اإللكترونية
الذي يهدف ، منهج دراسة الحالةسباب فشلها في تقديم الخدمة العمومية اإللكترونية، وكذا بهدف معرفة أ

اإلدارة العمومية اإللكترونية في  من خالل وصف وتحليلإلى التقرب أكثر من الظاهرة محل البحث، 
 الجزائر. 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 41  

الذي ، d EastonDavi /دافيد إيستون لـالمقترب النسقي باإلضافة إلى المقاربات النظرية، أهمها، 
مدخالت -ينظر إلى اإلدارة على أنها نسق مفتوح على البيئة تنتج تأثيرات تتطلب االستجابة لها

، ويظهر في هذا البحث من خالل تفاعل اإلدارة اإللكترونية في الجزائر مع عناصر بيئتها -ومخرجات
المقترب العمومية اإللكترونية، وكذا  في تقديم الخدمة الداخلية والخارجية لمعرفة مدى استجابتها لمطالبها

 يرتكز على البنية والوظيفة لإلدارة اإللكترونية.، الذي Gabriel  ALmondغابريال ألموند/لـالوظيفي 
 أوال: مفاهيم الدراسة: اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية والخدمة العمومية اإللكترونية. 

 E-Governmentالحكومة اإللكترونية -1
بدأت تجربة اإلدارة اإللكترونية في أواسط الثمانينات في الدول اإلسكندنافية، وتمثلت في ربط القرى   

من  Larsالرس/في الدانمارك، ويعد  E-Villagesالبعيدة بالمركز، وأطلق عليها اسم القرى اإللكترونية 
مايكل وادها أيضا، جامعة أودنيس رائد هذه التجربة وسماها مراكز الخدمة عن بعد، ومن ر 

صاحب شركة ديل التي كان لها الدور الريادي في ميدان الحكومة اإللكترونية )فهد  Michael Dellديل/
كانت حكومة الواليات المتحدة األمريكية هي  1993، وفي سنة  (20: 2005بن ناصر بن دهام العبود، 

رامجها من قبل دول أخرى مثل: المملكة أول من طبق هذا المفهوم بصفة فعلية، ليتم فيما بعد إعداد ب
المتحدة، والنمسا، وكندا، وهولندا، باإلضافة إلى المنظمات الدولية، مثل: مجموعة الثماني، والمجلس 
األوروبي، حيث قام هذا األخير بإطالق المبادرة التي أسماها مبادرة أوروبا اإللكترونية في برشلونة سنة 

لحكومة اإللكترونية المتاحة على الشبكة العالمية لإلنترنت، بغية ، والتي ركزت على مفهوم ا2000
الوصول إلى السهل للمعلومات والخدمات وإجراءات صياغة القرارات الحكومة من قبل جميع المستفيدين، 

عام  بيل كلينتون إال أن هناك من يرجع االستخدام األول للمصطلح إلى خطاب الرئيس األمريكي 
ر االنترنت في العالم بداية من التسعينات، وهو ما حفز القطاع الحكومي لتطوير ، نتيجة انتشا1992

 (. 353: 2017نظامه اإلداري )نور الدين حاروش، ورفيقة حروش، 
 كما وردت العديد من التعاريف بشأن الحكومة اإللكترونية، نذكر من أهمها ما يلي: 

اف طرق ووسائل جديدة من خالل استخدام البنك الدولي: مصطلح حديث النشأة يشير إلى اكتش -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل زيادة كفاءة، وفعالية، وشفافية الحكومة فيما تقدمه من خدمات 

 (. 311-310، 2009للمواطن. )سحر قدوري الرفاعي، 
سال معلومات : "استخدام االنترنت والشبكة العالمية العريضة إلر 2002منظمة األمم المتحدة سنة  -

: "استخدام 2003عام  OCDEوحزمات الحكومة للمواطنين"، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخصوصا االنترنت للوصول إلى حكومة أفضل". )منير زيد عبوي، 
2007 :208  .) 

 (. 45: 2004س بدران، "النسخة االفتراضية عن الحكومة الحقيقية الكالسيكية ".)عبا-
"إعادة ابتكار األعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة من خالل موقع إلكتروني". )محمود القدوة، -

2010 :17-18.)  
المتمثلة في: البساطة، األخالقية، المساءلة،  SMART GOVوتعني بشكل شامل الحكومة الذكية -

 ,Simplicity, Morality, Accountabilityاالستجابة، الشفافية، ما يقابلها باإلنجليزية:
Responsiveness, Transparency حيث تشكل حروفها األولى كلمة ،SMART/ :الذكية، ومعناه

تحديد المسؤولية، والمحاسبة عليها، واحترام القانون، والعمل حسب مقاييس أخالقية،  وجعل العمل 
لعمل في العالقات بين المواطنين وحكوماتهم الحكومي أكثر شفافية تجاه المواطنين، وتسهيل أساليب ا

 (.2010)عبد اللطيف باري، 
بناء على ما سبق، يتضح لنا بأن الحكومة اإللكترونية، هي كافة المعامالت والخدمات العمومية 
المقدمة للمواطن أو القطاع الخاص، من خالل شبكات المعلومات واالتصاالت، من أجل تحسين القطاع 

، وكذا تحسين االتصال مع المواطنين بتقديم خدمات ذات جودة وبسرعة وبتكلفة العام، وإصالحه
 منخفضة.  

وقد أصبح اليوم استخدام عبارة الحكومة اإللكترونية دليال عن استعمال التقنيات الحديثة في العمل 
ة العمومية، اإلداري بهدف ترقيته وتطوير أداءه، خاصة التي لها عالقة مباشرة بالمواطنين كمجال الخدم

حيث أن هناك من يقترح االكتفاء باستخدام عبارة اإلدارة اإللكترونية لتأدية نفس المعنى، حيث شاع 
استعمال عبارة الحكومة اإللكترونية مؤخرا في عدد من البلدان الصناعية، وبعض البلدان الخليجية، ودول 

د تنميط وتقييس اإلجراءات اإلدارية، االتحاد األوروبي، سعيا منها إلى إيجاد أرضية مشتركة لتوحي
(، وهو ما 14: 2004ومحاولة تيسير العالقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة )محمد محمود الطعامية، 

أدى إلى وقوع جدل حول مصطلحي الحكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية، وهل هما مصطلحان 
إلى أنها عالقة الكل بالجزء، فاإلدارة اإللكترونية هي جزء مختلفان أو مترادفان؟، إذ تشير معظم الدراسات 

من الحكومة اإللكترونية، أو أنها قسم أو مجال من مجاالت الحكومة اإللكترونية، فـ"الحكومة اإللكترونية 
تعد اإلطار الشامل والمتكامل للتطبيقات في المجال اإلداري على مستوى العملية اإلدارية كافة، وأن 

وب اإلدارة اإللكترونية هو الخطوة السابقة لتطبيق أسلوب الحكومة اإللكترونية في الجهات تطبيق أسل
 (. 23: 2003الحكومية" )أبو بكر محمد الهوش، 
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  E-Managementاإلدارة اإللكترونية -2
يعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونية أو التحول اإللكتروني من المصطلحات العلمية المستحدثة في 

اإلدارية، وهي منهج حديث موجه إلى المنتجات من السلع والخدمات وسرعة األداء باستخدام شبكة  العلوم
متقدمة من االتصاالت لبحث واسترجاع المعلومات بغية دعم واتخاذ القرارات الفردية والتنظيمية، 

دل اإللكتروني والمقصود به هو ذلك: "التبادل غير الورقي للمعلومات والعملية، وذلك باستخدام التبا
  (.2007:25للبيانات بغيرة زيادة كفاءة وفعالية األداء" )طارق عبد الرؤوف عامر، 

عرف المصطلح عدة تعريفات، وخاصة منها الخدمية، التي حاولت الربط بينها وبين الخدمة 
 (:21: 2015العمومية، وهي )أمال بوساق، 

بالخط اليدوي واستخدام الخزائن األرشيف للرجوع إلى "تحويل المعامالت اإلدارية القائمة على الكتابة -
قاعدة المعلومات والبيانات إلى معامالت مبنية على استعمال الحاسب اآللي، والرقمنة، وقاعدة بيانات 

 إلكترونية، والتواصل عبر شبكة اتصاالت".
وية إلى إدارة استخدام "منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة يد-

الحاسب، وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل 
 تكلفة".

"تطوير ونشر وتنفيذ السياسات والقوانين وإيجاد البنية األساسية التي من شأنها تفعيل تقنية المعلومات -
 ه خدمات إلكترونية آمنة وأكثر فاعلية ومالئمة لفئات المجتمع".واالتصال إليجاد مجتمع معرفي تتوفر في

"استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصة شبكة األنترنت في جميع العمليات اإلدارية بغية -
 تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة كفاءة وفاعلية األداء بالمنظمة". 

ري الحكومي، وهي إدارة بال أوراق، تستخدم األرشيف كما أنها وسيلة لرفع أداء الجهاز اإلدا
 24اإللكتروني وفي المفكرات اإللكترونية والرسائل الضوئية، وهي إدارة بال مكان وال زمان، حيث تعمل 

يوم في السنة، أي العالم يعمل في الزمن الحقيقي، وهي  365أيام في األسبوع، و 7ساعة في اليوم، و
جامدة، بل هي مؤسسات ذكية تعتمد على أعمال وصناعة المعرفة. )منير زيد  كذلك إدارة بال تنظيمات

 ( .201: 2007عبوي، 
بناء على هذا، يمكننا صياغة التعريف اإلجرائي لإلدارة اإللكترونية، بأنها أسلوب عصري في العمل 

ة واحترافية، وذلك اإلداري، جاء نتيجة الثورة المعلوماتية بدافع حتمي وضروري يجب تقبله والتعامل بدق
من خالل استخدام وتوظيف تقنية المعلومات واالتصاالت لتحسين أداء اإلدارة من أجل تحسين تنفيذ 
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األعمال والتطبيق األمثل لها، وتسهيل التعامالت بدقة بين اإلدارات والمواطن في القطاعين العام 
 والخاص.

ي إلى إفراز امتيازات على مستوى مخرجاته، كما أن االعتماد على هذا األسلوب يؤدي بالعمل اإلدار 
 (:22: 2015منها )أمال بوساق، 

 السرعة في االنجاز، وتوفير والقت، والمال، والجهد.-
 توفير عامل الكفاءة والفاعلية والنوعية في تقديم الخدمة.-
 التخلص من مشاكل البيروقراطية، والمحسوبية، والوساطة.-
 رفاه في تقديم الخدمة. جعل اإلدارة حديثة تتمتع بال-

 E-Public Serviceالخدمة العمومية اإللكترونية  -3
تعرف الخدمة بأنها: "ذلك الفعل أو اإلداء المقدم من طرف جهة معينة إلى جهة أخرى، وهو عبارة 

 (.6: 2014عن نشاط اقتصادي يخلق القيمة ويوفر فوائد للعمالء". )كريمة جالم، 
إلى تلك العالقة القائمة بين اإلدارة العامة الحكومية والمواطن من  يوحي مصطلح الخدمة العمومية،

أجل تقديم الخدمات دون مقابل من المواطن، ويمكن تعريفها على محورين )ثابت عبد الرحمان إدريس، 
2001 :457-455:) 

 وهي خدمات توفرها الحكومة للمواطن وفق عمليات ذات طابع تكامليالخدمة العمومية كعملية: -أ
تنطوي على مدخالت وتشغيل ومخرجات، فبالنسبة للمدخالت وهي المطالب فهناك ثالثة أنواع يمكن أن 

 تجري عليها عمليات التشغيل إلنتاج الخدمة المطلوبة، وهي:  
 األفراد: وهو المواطن طالب الخدمة العمومية.-
 ي يتم إجراؤها على األشياء.الموارد: والتي تصبح أحد أنواع المدخالت، وتسمى بعمليات الخدمة الت-
المعلومات: ويطلق عليها عمليات تشغيل المعلومات، ويعكس هذا النوع الجانب التقني الحديث -

 للخدمة العامة، كمحصلة للتطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصال. 
تقدمها  وذلك وفقا لمفهوم النظام، فإنه يمكن النظر إلى الخدمة التيالخدمة العمومية كنظام: -ب

 اإلدارات العامة كنظام يتكون من األجزاء الرئيسية التالية:
نظام عمليات تشغيل أو إنتاج الخدمة: تتم من خالله عمليات التشغيل على مدخالت الخدمة إلنتاج -

 العناصر الخاصة بالخدمة.
ئي، وإيصالها نظام تسليم الخدمة: يتم من خالله تجميع نهائي لعناصر الخدمة، ثم تسليمها النها-  

 للمواطن طالب الخدمة.
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 الخدمة العامة الغير مرئية: وهي جوهر الخدمة الفنية-
أما مصطلح الخدمة العمومية اإللكترونية، فهي عبارة عن ترجمة األداء إلى أرقام خوارزمية عبر 

مة باستخدام الشباك والوسائل اإللكترونية موجهة نحو العمالء، فما هي إال تقديم للخدمة من قبل الحكو 
 (.6: 2014تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مقدمتها شبكة اإلنترنت )جالم كريمة، 

أهمية عالقة اإلدارة اإللكترونية بالخدمة العمومية، بمعنى التحول نحو الخدمة كما ظهر نتيجة 
لثورة المعلوماتية العمومية اإللكترونية، حيث تشكل األساس في ترشيد وتحسين هذه الخدمة، وذلك بفعل ا

 الحديثة، والتي كانت الدافع األساسي لهذا التحول اإللكتروني.
وتفهم فعالية هذه الخدمة العمومية اإللكترونية، من زاوية التأثير والتأثر بين اإلدارة والخدمة، ففعالية 

تفيد فيه التقنيات اإلدارة اإللكترونية تؤثر على نوعية الخدمات العمومية، فالوضع المتردي لإلدارة لن 
الحديثة لتحقيق إدارة إلكترونية فعالة، لذلك ال بد من دراسة هذا النظام التقليدي أوال، وعالج مشاكله قبل 

 تحويله إلكترونيا.
باإلضافة إلى النظر في تركيبتها االجتماعية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، وحتى يتم 

لهذا المشروع، يجب أن يتأتى القرار بالتحول من أعلى المراكز السياسية في ضمان االستمرار والنجاح 
الدولة، وتدعيم البنية التحتية التكنولوجية، وذلك لتفادي صعوبة تطبيقها والتي سوف تؤثر بطبيعة الحال 
على سير خدماتها العمومية، لكي ال تكون هناك فجوة رقمية بين الدول، فلقياس مدى فعالية هذه 

حكومات اإللكترونية تم استحداث مؤشر عالمي يمكن من خالله معرفة درجة تحولها اإللكتروني، وهو ال
 ما تناولناه في العنصر الموالي.

 [: األهداف واالستراتيجيات::2013-2009ثانيا: مشروع الجزائر االلكترونية ]
 اإلعالم وتكنولوجيات البريد وزارة أعّدتها التي الكبرى  المشاريع من اإللكترونية الجزائر مشروع يعد   

 إلى إضافة عمومية وإدارات شملت مؤّسسات تشاورات إطار في ،2009 العام من بداية واالتصال
 التي المهنية والجمعيات البحث الجامعات ومراكز شملت كما وخواص، عموميين اقتصاديين متعاملين

 مجتمع تشييد في اإلسراع إلى هذا البرنامج يرميواالتصال. و  اإلعالم وتكنولوجيات العلوم مجال في تنشط
 كافة في الحديثة استخدام التكنولوجيات تعميم خالل من الجزائر، في الرقمي واالقتصاد المعلومات
والتعليم، قطاع التعليم العالي، قطاع العدالة[ )فتيحة  التربية قطاع العمومية، بداية مع ]اإلدارة القطاعات
 في: اإللكترونية الجزائر مشروع أهداف وقد تمثلت(، 316: 2016فرطاس، 

 السياسة وتحقيق الحياة، مجاالت مختلف الحكومية للمواطنين في الخدمات تقديم في الفعالية ضمان -
 المواطن. من اإلدارة تقريب طريق عن الجوارية الوطنية
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 ومكافحة اإلدارية ياتالعمل مختلف تبسيط وكذا الرسمية، والهيئات الوزرات مختلف بين التنسيق -
 البالد.   لتنمية تشكل كبحا التي البيروقراطية

حماية المجتمع من الجريمة المنظمة والعابرة للحدود واالرهاب الذي يزور وثائق الهوية والسفر )فاتح  -
 (. 15جاري، 

 (:160: 2014خمس برامج، هي )غانم إلهام،  االلكترونية مشروع الحكومة كما شملت مراحل تنفيذ
االلكترونية وتطوير  الحكومية المعامالت ينظم قانون  إعداد يتضمن التشريعات تطوير برنامج-

 .التشريعات
 .أكثر مرونة لتصبح ماليا المؤسسات تطوير على البرنامج يعمل المالية البنية تطوير برنامج-
 لمقرر استخدامهاا الجهات في العمل أساليب تطوير يشمل والتنفيذي: االداري  التطوير برنامج-

 .االلكترونية المعامالت
 الطاقات لتطوير الجهات الحكومية في الرقمية التكنولوجيا استخدام على يركز الفني التطوير برنامج-

 المشروع. إلنجاز الالزمة والقدرات
 يتالءم مع بما الحكومية القيادات فكر تطوير على العمل خالل البشرية من الكوادر تنمية برنامج-
 االلكترونية. الحكومة فهومم

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في عدة مشاريع بالتعاون مع الوزارات باشرت مؤخرا       
األخرى. بهدف اعادة بعث وتنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية وقد تمحورت هذه المشاريع أساسا حول 

لوزارة ستكون هذه البوابة في خدمة الحكومات المركزية ، وحسب االبوابة اإللكترونية للصفقات العمومية
والمحلية والهيئات العاّمة، حيث يتعّين عليها دمج المراحل المختلفة المتعّلقة بعملية إبرام الصفقات 

 .العمومية، السيما اإلعالم، والمناقصات، والترشيحات، وإرسال عناصر الملف، وعملية االنتقاء واإلرساء
البريد وزارة الوزارة اخضاع مشروع تحديث بوابة المواطن لجملة من الشروط، من بينها )كما أعلنت    

 :وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال(
 .إدراج التقنيات الجديدة البارزة التي تسمح بتحسين الصورة المرئية للبوابة 
  تضي ذلك من بعد ظهور الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ونجاحها البارز لدى المواطنين يق

 المعنيين تكييف المحتوى مع هذه المحطات الجديدة.

                                                           
- 16المــؤرخ  247-15يهــدف المشــروع إلــى وضــع حّيــز الّتنفيــذ نظــام رقمنــة إجــراءات إبــرام الصــفقات العموميــة وفًقــا ألحكــام المرســوم الرئاســي رقــم 

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 2015سبتمبر 
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    إن مضاعفة الخدمات التي تقدمها كل اإلدارات العمومية عبر االنترنت تقتضي وضع
 "المواطن" كبوابة توحيدية لجميع الخدمات اإللكترونية.

            GDI-Eكومة اإللكترونية ثالثا: واقع الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر وفقا لمؤشر تطور الح
إن التحول نحو المعامالت اإللكترونية في القطاع الحكومي هدفه الرئيس خدمة المواطن وتعزيز 
مكانته كأحد أسس الدولة، وحاليا أصبحت تعد وسيلة من وسائل جعل حياة المواطنين أيسر وأفضل، وهو 

قمية هي رافعة أساسية لتحسين الخدمة وتحديث الدولة، ما أكده الخبراء بقولهم: "أن تطوير العالقة الر 
 حيث أصبح المواطن يطلب تبسيط عالقته باإلدارة، والتجريد من اإلجراءات الورقية".

وإن دراسة واقع اإلدارة الجزائرية ووضع الخدمة العمومية فيها، يجعلنا نفكر بشكل جدي في عدم 
ت األخيرة وتبنيها لمشروع الحكومة اإللكترونية الجزائرية فعاليتها وجودة مخرجاتها، خاصة خالل السنوا

، حيث شهد مجال الخدمة العمومية عدة مشاكل سواء في نوعيتها أو في كيفية تقديمها ودرجة 2013
االستفادة منها، مما زاد من تعميق الفجوة بين المواطن واإلدارة، فبالرغم من النتائج اإليجابية لتطبيقات 

رونية في هذا المجال، إال أن التطبيق ال زال بعيدا كل البعد عن التحول اإللكتروني الفعال اإلدارة اإللكت
 E-GDIبمعايير الجودة والخدمة، وذلك بناء على قياسه من خالل مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية 

 التابع لمنظمة األمم المتحدة. 
دارة اإللكترونية في مختلف معامالتها الحكومية، أولت الدولة الجزائرية عناية بالغة األهمية لتطبيق اإل

بهدف تحقيق حكومة إلكترونية ذات كفاءة وفاعلية، والتي تعتمد في تطبيقها على مؤشر عالمي، هو 
، الذي يصدر عن لجنة األمم المتحدة للشؤون E-GDIمؤشر منظمة األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية

شامل الستعدادية وقدرة اإلدارات الوطنية الستخدام تكنولوجيا  االقتصادية واالجتماعية، وهو مؤشر
دولة  193االنترنت في إنجاز الوظائف الحكومية، حيث تقوم منظمة األمم المتحدة كل سنتين، بترتيب 

، مؤشر TII، مؤشر البنية التحتيةOSIمؤشر الخدمات عبر اإلنترنت–حسبه، والمعدل للمؤشرات الثالثة:
، يكون من خالل قياس مدى تجسيد اإلدارة اإللكترونية في العملية اإلدارية، -HCIي رأس المال البشر 

 :اوالذي يقوم على حساب المتوسط الحسابي لهذه المؤشرات بمعادلة صياغته
           E-GDI=(0.34×OSI)+(0.33×TII)+(0.33×HCI) 

 في الجزائر؟فماذا نقصد بهذه المؤشرات؟ وكيف كان تقييمها لإلدارة اإللكترونية 
لكل من البنية  %33نسبة مئوية مقسمة بين ثالثة مؤشرات: نسبة  E-GDIإن تمثل قيم مؤشر 

لمؤشر رأس المال البشري، لتتشكل في األخير  %34التحتية لالتصاالت، والخدمة عبر االنترنت، ونسبة 
قة عمل هذه المؤشرات، للمؤشر الكلي لجاهزية الحكومة اإللكترونية، ومن أجل معرفة حقي %100النسبة 
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يتعين علينا النظر إلى كيفية أداءها لوظيفتها بناء على قيم محددة، والتي تعبر عن معطيات تبين قياس 
 (: 34-33الجاهزية اإللكترونية، وهي )بوساق، 

هو قياس حضور البلدان عبر اإلنترنت من خالل بوابتها  :OSIمؤشر الخدمات عبر االنترنت -*
وطنية، والمواقع الحكومية الرسمية، إلى جانب مواقع وزارات التعليم، والعمل، والخدمات اإللكترونية ال

االجتماعية، والصحة، والتمويل على اإلنترنت، والبوابات اإللكترونية الالزمة، ويتناول أيضا، مراحل 
 لنضوج هذه الخدمات، والمتمثلة في: 

 واقع بسيطة.مرحلة الظهور: تبدأ بحضور صاعد عبر اإلنترنت بم-
 مرحلة التحسن: تتقدم إلى حالة متحسنة بتخصيص محتويات إعالمية متعددة وتعامل بين طرفين.-
المرحلة التعاملية: تتقدم هذه المرحلة بالعديد من الخدمات اإللكترونية، وإدخال مواد عبر الجذب -

 الحكومي للمواطن حول األمور المتعلقة بالسياسة العامة. 
ل: تدخل البلدان في مرحلة الموقع المتصل ذو الوظائف المتكاملة، وتبادل البيانات مرحلة االتصا-

الواسعة االنتشار واالستشارات الروتينية مع المواطن مستخدمة أدوات الربط االجتماعي واألدوات ذات 
 العالقة. 

تويات ودرجة فبالنظر إلى هذه المراحل، يتضح لنا مدى قابلية هذا المؤشر للعمل، بالنظر إلى مس
أداءه للخدمة بناء على المراحل الموضحة سابقا، وإن كان هذا المؤشر جاهز لقياس الخدمات عبر 

 اإلنترنت أم ال.
مؤشر كمقياس مركب يشمل على خمسة مؤشرات فرعية، : TIIمؤشر البنية التحتية لالتصاالت -*
 وهي: 

 شخص. 100مؤشر عدد الحواسيب الشخصية لكل -
 شخص. 100خدمي اإلنترنت من بين كل مؤشر عدد مست-
 شخص. 100مؤشر خطوط الهواتف لكل -
 شخص.  100مؤشر عدد المشتركين في الهواتف الجوالة من بين كل -
 شخص.  100مؤشر المشتركين في حزم إشارة النطاق العريض من بين كل -

وسط بجمع القيم فمن خالل كل مؤشر فرعي يتم حساب البنية التحتية لالتصاالت، ثم حساب المت
 التي تم التوصل إليها للمؤشرات الفرعية الخمسة، والتي تتحدد بمستوى ودرجة أداءها. 
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هو مؤشر مركب يتضمن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى  :HCIمؤشر رأس المال البشري -*
ة، والجامعات، وتم البالغين، والمجموع المركب لمعدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية، والمتوسطة، والثانوي

 إضافة مؤشر فرعي للسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة.
حساب هذه المؤشرات يتم بإيجاد قيم هذه المؤشرات الفرعية،  بتطبيق معادلة حساب فرق مقياس  

األقل أداء من نسبي تشمل أداء المؤشر للبلد مقارنة بأداء البلد الذي يعتلي قائمة األداء، وطرح قيمة البلد 
قيمة البلد في الطرف الرئيسي، ومن قيمة البلد األعلى أداء في الطرف الثاني، وعلى أساسها يتم توزيع 

 الفروقات الحسابية. 
وباالعتماد عليه، جاء ترتيب الجزائر خالل السنوات الخمسة األخيرة كما هو موضح في الجدول  

 الموالي:
 e-GDI (2010-2018)ر وفق مؤشر جدول: يوضح الترتيب الدولي للجزائ

 
-Eقيمة المؤشر  الترتيب دوليا السنوات

GDI 
قيمة المؤشر 

OSI 
قيمة المؤشر 

HCI 
قيمة المؤشر 

TII 
2010 131 0.3181 0.0355 0.2435 0.0412 
2012 132 0.3608 0.2549 0.6463 0.1812 
2014 136 0.3156 0.0787 0.6542 0.1989 
2016 150 0.2999 0.0652 0.6412 0.1934 
2018 130 0.4227 0.2153 0.6640 0.3889 

 
 المصدر: 

-United Nations, E-Government Survey,2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 
New York, P.115, P.127, P.38, P.199, P.221.   

 193م تراجعا في ترتيبها العالمي أما 2018يتبين لنا من خالل الجدول، أن الجزائر سجلت سنة 
، الذي ال يمثل تحوال إيجابيا ال على 2018، بالرغم من تقدمها سنة 2016-2014دولة، خاصة ما بين 

 المستوى الدولي أو العربي، إذ ال يفسر إال بعدم وجود الجاهزية اإللكترونية إلداراتها.
 تحدة، كما يلي:   ويمكننا تفسيره بناء على المؤشرات الثالثة السابقة حسب إحصائيات منظمة األمم الم
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: يظهر بأنه المؤشر الوحيد الذي عرف قيمة جيدة ومرتفعة لمؤشر رأس المال البشري فبالنسبة -*
وهو قريب ، 0,6640والمقدرة بـ 2018بالمقارنة مع المؤشرات األخرى خالل السنوات األخيرة خاصة في 

يدل على الجهود المعتبرة للدولة  ، مما0,6627إلى حد ما من المعدل العالمي المقدر في نفس السنة بـ
 الجزائرية في مجال سياسة التعليم المجانية بأطوارها الثالث، باإلضافة إلى محاربة األمية.  

: فالمالحظ أنها قيمة أقل من المتوسط العالمي المقدر مؤشر البنية التحتية لالتصاالتأما حسب -*
، بالرغم من االرتفاع باستعمال 0,3889مقدار ، والتي مثلت فيها الجزائر 0,4155بـ 2018في سنة 

سنة  45,2%االنترنت من طرف الشعب الجزائر خالل السنوات الخمسة األخيرة، والتي وصلت إلى نسبة 
 . 13% ,16المقدرة بـ 2010مقارنة بسنة  2017

 ، إذ تفيد بأن الجزائر متقدمة في مجال2018كما أنه حسب األبعاد الخمسة لهذا المؤشر سنة 
، أما تخلفها فقد سجل في مجال استخدام السكان للهاتف 115,8%استخدام شبكة الهاتف النقال بسنبة 

 .7%، و8,4%الثابت واالنترنت الثابت بنسبة على التوالي 
 2018: مقدارا أقل من المعدل العالمي الذي بلغ سنة مؤشر الخدمات عبر االنترنتفي حين مثل -*

، وحتى في السنوات األربع األولى، ما يعكس تخلفها في هذا المجال 0,2153، والمتمثل في 0,5691بـ
 عالميا

، ويرجع 2015وعربيا، بالرغم من إدراج الحكومة الجزائرية الخدمة اإللكترونية على الخط في آفاق 
السبب في ذلك  إلى ضعف الحكومة في تقديمها للمعلومات وحتى في نقصها للمتعاملين من الجمهور، 

سياسات العامة  للدولة، والقوانين، والتقارير، مما أدى إلى تدني الخدمات اإلجرائية نتيجة انعدام حول ال
 التفاعل فيها بين الحكومة والمتعامل، وهو ما يفسر انعدام الثقة بين المواطن واإلدارة. 

 رابعا: أسباب فشل الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر.  
ن واقع الحكومة اإللكترونية في الجزائر وفقا لمؤشر تطور الحكومة مما سبق، اتضح لنا بأ

اإللكترونية، لألمم المتحدة يعرف تخلفا كبيرا في مجال تقديم الخدمة العمومية اإللكترونية رغم مرور 
سنوات على اطالقه، وألن تجسيده على أرض الواقع يعرف العديد من العقبات والتحديات على مختلف 

لرسمية والغير الرسمية، نوجز هنا أهم األسباب التي ساهمت في فشل مشروع الجزائر المستويات ا
 االلكترونية والذي يعرف حاليا ركودا ومحاوالت إلعادة البعث. 

 :األسباب السياسية واالدارية -  1

                                                           
 (، نقال عن الموقع:  2017-2010مع الجزائر )نسبة استعمال االنترنت من قبل المجت -*

https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm 
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قي غياب االرادة السياسية والمشروعية الكافية لسلطة السياسية في الجزائر بما يجعلها ممثل حقي -
للشعب؛ نتيجة غياب الشفافية ونمط التداول السلمي على السلطة الذي يجعل رضا الشعب أساسيا في 

 اعتباراته، مما يغيب الشعب والدفاع عن مصالحه من المشهد السياسي في الجزائر.
 على تخلياالداريين عن ال ،وعدم قدرة االلكترونية اإلدارة وبفلسفة بفكر، اإلدارية القيادات اقتناع عدم -

اإلدارة البيروقراطية، وذلك نتيجة تفشي العقلية الزبونية، والمحسوبية لدى اإلداري الجزائري الذي ال  نمط
 يزال بعيدا عن عقلية المواطن والموظف لخدمة الوطن، والمواطن ال الموظف لخدمة مصالح المقربين.

  األسباب التقنية المتعلقة بالبنية التحتية:  -2
 ايصال الهاتف على العمالء طلبات تلبية في واالتصاالت البريد وتكنولوجيا المعلومات قطاع عجز-

 في الثالث خدمة الجيل انطالق بعد عائق يعد لم هذا أن رغم االنترنت عبر التواصل قنوات أهم يعد الذي
 )عبد المومن بن صغير(. 2019، وخدمة الجيل الرابع عام 2014بداية عام 

 عليه، فإن أخرى، وتأسيسا إلى منطقة وتباينها من لالتصاالت، التحتية البنية مالاستك في التأخير-
بين مدن الشمال الكبرى، والمدن الداخلية، والمدن الصحراوية الشبه  الرقمية الفجوة لسد كبير الفارق 

 معزولة على استراتيجيات التنمية الشاملة في الجزائر.
المجال، خاصة فيما  هذا في المتخصص التشريعي الجانب ودية: محداألسباب المتعلقة بالتشريعات -3

فقدان  من عليه يترتب وما المعلوماتية، المنظومة اختراق إمكانية بسبب المعلوماتي، األمن يتعلق بمخاوف
للشبكات  المقصود والتخريب بالمعلومات، والتالعب والتزوير وسالمتها، المعلومات وسرية خصوصية

 .(320)فرطاس فتيحة: 
 :األسباب المتعلقة بالمواطنين -4

 األمية انتشار بسبب المضمون، فهم صعوبة للشبكة، وكيفية استخدامها مع الدخول مشكلة  -
 االلكترونية.

 ضمن التكنولوجي التطور إدخال تركز عقلية الشعب الجزائري على ضرورات الحياة البسيطة، واستبعاد -
بة متطلبات الحياة الكريمة بما يغني عن التفكير، مثل الدفع أولويات الشعب بسب نقص الثقافة، وغل

 والتسوق االلكترونيين، وغيرها من متطلبات عصر التكنولوجيا.
يساعد  تكلفة االتصاالت بالنسبة للطبقة الفقيرة، ال وارتفاع االلكترونية والحواسيب األجهزة أسعار ارتفاع -

فسيخلق طبقية مجتمعية تؤثر على تحقيق االستقرار  متمكن تكنولوجيا، وإن تحقق مجتمع على بناء
 والتقدم المبني على العدالة االجتماعية.
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 خامسا: اقتراحات النهوض بالخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر. 
إن المعيقات التي تعترض الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر تستدعي من المسؤولين رفع 

ة بعث مشروع الجزائر االلكترونية بقوة إلنجاحه خاصة في ظل التحوالت السياسية التحدي من أجل إعاد
والذي اعاد الشعب إلى مربع الفعل عبر  2019فيفري  22التي تمر بها الدولة منذ الحراك الشعبي 

ممارسته حقه في الضغط ومحاسبة السلطة بعد الركود وانتشار الفساد الذي عرفته مؤسسات الدولة طيلة 
 اآلتي: نقترح عشرين سنة الماضية. وبناء على ما تقدم في الدراسةال
  اشراك القطاع الخاص في تفعيل مشروع الحكومة االلكترونية، وهو ما لجأت إليه بعض الدول

على غرار ماليزيا، مما ساهم في نجاحه نظرا للتنافسية العالية التي يتمتع بها هذا القطاع وألهمية 
ستوى الخدمات التي تعود على تسهيل عملية االستثمار والمرور بالجزائر إلى التكنولوجيا في رفع م

اقتصاد المعرفة، الذي هو حاليا مطلب أساسي في بناء اقتصاد انتاجي متنوع خارج قطاع المحروقات، 
: 2010ولعل هذا المقترح مهم كذلك للمواطنين بما سيعود به على رفع المستوى المعيشي لهم )زان مريم، 

58 .) 
  ربط السلطة بالجامعات وتطوير مراكز البحوث العلمية المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة وبناء

شراكات قوية مع الدول والقطاعات الخاصة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الرقمنة 
لعقول الجزائرية المهاجرة، واألمننة االلكترونية، مع تعزير جهود الكفاءات الوطنية داخليا، واالستفادة من ا

 وقد سطرت الوزارة الوصية لغاية اآلن المراكز البحثية اآلتية )وزارة البريد واالتصال(:
، الذي يعتبر (CERTIC)مركز الدراسة والبحث في االتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -    

 قانونيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
في المعهد الوطني للبريد  (LARATIC) و (LABORTIC) ين للبحث تحت تسميةإنشاء مخبر -  

  .وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والمعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الشبكة الجزائرية للبحث في تكنولوجيات اإلعالم  (RESARTIC) استحداث شبكة بحث تسمى -  

اجتماعية تابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات -مخبر بحث ومؤسسات اقتصادية 20واالتصال، المتكونة من
 اإلعالم واالتصال.

   تحديد رؤية واستراتيجية واضحة لتطبيق الحكومة اإللكترونية، وتطوير الخدمة العمومية مع
تشكل لجنة  تفعيل المراقبة والتقييم المستمر بهدف الوقوف على العقبات وايجاد الحلول السريعة، وحبذا لو

وزارية من مختلف القطاعات ذات الصلة بهدف مراقبة ورفع التقارير للوزارة األولى لتتبع عالي المستوى 
 للمشروع.
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  رفع مستوى االعالم واالشهار لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين بأهمية الولوج إلى عصر
محطات التلفزيونية الخاصة والعامة، التكنولوجيا عبر رقمنة القطاعات الحكومية، وذلك عبر استخدام ال

عن طريق شركات االتصال المتنقل في الجزائر، والرفع من استخدام التكنولوجيا عبر  smsورسائل '
ادخال مقايس ومواد تعليمية اجبارية للتالميذ في جميع األطوار والطلبة، وحث القطاعات التعليمية على 

عملية التعليمة عبر منصات وتطبيقات خاصة تدخل التكنولوجيا استخدام الوسائط التكنولوجية في تسيير ال
 تدريجيا في المجتمع الجزائري.

  مركز لطوارئ الحاسب اآللي بهدف دعم البنية التحتية لالتصاالت ونظم المعلومات  انشاء
لت والمحافظة عليها من تهديدات الجرائم االلكترونية، وهذا نموذج لمركز قامت به االمارات التي احت

: 2019الترتيب األول عربيا في مجال الحكومة االلكترونية )شعيب قماز، وعبد العزيز صحراوي، 
308.) 

 الخاتمة: 
تنتهي هذه الورقة البحثية بالتأكيد على تخلف الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر مقارنة بما هو 

حدة، ويعود هذا لفشل مشروع الجزائر مطلوب عالميا، وفقا لمؤشر الحكومة االلكترونية لألمم المت
(، نتيجة ضعف اإلرادة السياسية للسلطة باعتبارها المالك لزمام تسيير مقاليد 2009/2013االلكترونية)

الدولة، فضعف االهتمام بالبنية التحتية وغياب التمويل المالي الكافي وعدم فتح المجال لشراكات العالمية 
االعالم واالتصال التكنولوجي، يستدعي من القائمين اليوم على تسيير لالستثمار في مجال تكنولوجيات 

شؤون الدولة إعادة احياء وتطوير مشروع الجزائر االلكترونية، والوقوف عند النقائص التي أفشلته، لما له 
من أهمية في تحسين مستوى الخدمة العمومية في المستقبل القريب خاصة في ظل التحول السياسي الذي 

ه الجزائر، بسب غياب الثقة بين السلطة والشعب، ولعل نجاح الخدمة العمومية االلكترونية في تعيش
الجزائر سيرفع من مشروعية السلطة السياسية، ما يؤهلها إلحداث تحول في بنية االقتصاد الوطني 

د على رفاهية المحتاج، وإلى إخراجه من القطاع الريعي إلى القطاع االقتصادي المعرفي، وفي األخير يعو 
 الفرد والمجتمع الجزائري.
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The transition to the electronic system an introduction to 

administrative reform and a methodology for improving public 

service "An analytical study on the reality of implementing the e-

Algeria project." 
 

Abstract: The electronic transformation is one of the most important challenges facing the modern states, 
which has forced to work to keep up with the global transformation according to the requirements imposed by 
international quality standards in providing administrative services, these standards imposed by the fact that 
the world has become a global village. In front of this fact, the world witnessed, with the end of the previous 
millennium, a digital revolution led by the tremendous developments in the field of information and 
communication technology, which resulted in the birth of a new era technology and electronic transactions. In 
the media’s approach, the administration, given the great importance it occupies in the conduct of countries 
and their institutions, has received special attention every time with the aim of developing its structures and 

modernizing its services. From this standpoint, E-administration emerged as the modest administrative reform, 

so Algeria was one of the countries that worked to take this approach to modernize its administrations through 
the announcement of the first program for electronic transformation, which called "Algeria's electronic 
strategy". Therefore, the importance and objectives of this study is to demonstrate the reality of electronic 
transformation through the application of the electronic management system and its role in administrative 
reform and improving public service based on the reality of applying Algeria's electronic strategy. 

Keywords: Public administration, electronic administration, administrative reform, electronic public service, 
Algeria's electronic strategy  

 

ل اإللكتروني أهم تحديات الدولة الحديثة التي أصبحت مجبرة على السير وفق ما تفرضه معايير الجودة في التحو شكل يالملخص: 
شـهد العـالم ومـع نهايـة األلفيـة السـابقة ثـورة رقميـة قادتهـا التطـورات الهائلـة فـي مجـال تكنولوجيـا اإلعـالم حيـث تقديم الخدمات اإلداريـة، 

جديد أصبحت التكنولوجيا والمعامالت االلكترونيـة هـي أسـاس قيامـه وتولـدت بـذلك العديـد مـن  واالتصال والتي ترتب عنها ميالد عصر
تحظى في  فإنهافي تسيير الدول ومؤسساتها اإلدارة المفاهيم الحديثة المرتبطة بتكنولوجيا اإلعالم، وبالنظر لألهمية الكبرى التي تحتلها 

خدماتها، من هذا المنطلق ونزوال عند حتمية اسـتغالل الثـورة الرقميـة فـي مجـال كل مرة باهتمام خاص بغرض تطوير هياكلها وعصرنة 
العصرنة ظهرت اإلدارة االلكترونية كأحـدث مـداخل اإلصـالح اإلداري فكانـت الجزائـر مـن الـدول التـي عملـت علـى انتهـاج هـذا المـدخل 

 عليـهنـي تحـت مسـمى "اسـتراتيجية الجزائـر اإللكترونيـة"، و لتطوير وعصرنة إداراتها من خالل اإلعالن عـن أول برنـامج للتحـول اإللكترو 
واقـع التحـول اإللكترونـي فـي الجزائـر مـن خـالل تطبيـق نظـام اإلدارة االلكترونيـة ودورهـا فـي  تكمن أهميـة وأهـداف هـذه الدراسـة فـي بيـان

 لكترونية.اإلصالح اإلداري وتحسين الخدمة العمومية انطالقا من واقع تطبيق استراتيجية الجزائر اإل
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اإلدارة العمومية، اإلدارة االلكترونية، اإلصالح اإلداري، الخدمة العمومية اإللكترونية، استراتيجية الجزائر  المفتاحية:الكلمات 
 اإللكترونية

 

 المقدمة

فرضت الثورة الرقمية التي عايشها العالم مع بداية هذا القرن حدوث تغييرات جذرية على مستوى الدولة 
اإلداريــة، والتــي أصــبحت تخضــع بالدرجــة األولــى للتطــور الهائــل لتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال  وأنظمتهــا

والتي تفرض انتهاج مناهج جديدة واعتماد طرق حديثة للتنظيم اإلداري، وأمام حتمية مواكبة هذه التطورات 
التنظيم اإلداري التقليدية التكنولوجية والسير في ركبها وجدت الجزائر نفسها أمام حتمية االنتقال من صور 

ـــين  ـــة تشـــكل ثـــورة علـــى مســـتوى اإلصـــالح والتطـــوير اإلداري ـــى صـــورة حديث ـــى اإلدارة الورقيـــة إل القائمـــة عل
 وعصرنة الخدمات العمومية وتتجسد في نظام اإلدارة االلكترونية. 

 هــذا الرائــدة فــي إن نظــام اإلدارة االلكترونيــة فــي الجزائــر وإن كــان يشــهد تطبيقــا متــأخرا مقارنــة بالــدول
مجال إال أنه يعتبر من أكثر المشاريع اهتماما من طرف الدولة ومختلف الجهـات الرسـمية المسـؤولة عـن ال

التـي الجزائر االلكترونية اإلصالح اإلداري، وهو األمر الذي يتضح جليا من خالل استراتيجية ا تطبيق هذ
الجزائـر، والتـي تـم مـن خاللهـا التأكيـد أنـه انطالقـا تعتبر أول إطار قانوني تنظيمي للتحول االلكترونـي فـي 

مــن تقيــيم الوضــع الــذي أجــري فــي إطــار إعــداد اســتراتيجية اإلدارة االلكترونيــة، يتبــين أنــه علــى الــرغم مــن 
االستثمارات خالل السنوات الماضية ال تزال أعمال عصرنة اإلدارة بواسطة تكنولوجيات االعالم واالتصال 

شبكة االنترنت غير مكتملة وغير مثمنة، والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب خطط  وتوفير الخدمات عبر
 عمل ذات أهداف محددة بوضوح، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

لمــا أثبتتــه مــن نجاعــة فــي تطــوير فــي المجــال اإلداري إن اإلدارة االلكترونيــة ولكونهــا تشــكل اليــوم ثــورة 
تها، ودور هام في القضاء على العديد المشاكل اإلدارية فإن الجزائر عملت اإلدارة العمومية وتحسين خدما

علــى تجنيــد كافــة اإلمكانيــات البشــرية والماديــة والتقنيــة لتأســيس نظــام إصــالحي جديــد لــإلدارات والهيئــات 
األمـر الـذي يسـتوجب فـي المقابـل خلـق سياسـة وطنيـة جديـدة فـي  االلكترونـيوالمؤسسات العمومية للتحول 

ال االنتقــال مــن نظــام الخدمــة العموميــة التقليديــة إلــى نظــام الخدمــة العموميــة االلكترونيــة، بمــا يتوافــق مجــ
 والطبيعة الحالية لإلدارة العمومية التي ال زالت تعاني الكثير من النقص والقصور في تقديم خدماتها. 

مـام إشـكالية رئيسـية مفادهـا: تأسيسا على ما سبق فإننا نجد أنفسنا ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع أ
ما مدى نجاح اإلدارة االلكترونية بوصفها أحدث مداخل اإلصالح اإلداري في الدولة في تطوير وعصـرنة 
الخدمــة العموميــة فــي الجزائــر؟ وكيــف ســاهم هــذا التطبيــق فــي ترشــيدها انطالقــا مــن سياســة الجزائــر 

 اإللكترونية؟ 
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ي التحليلــــي وذلــــك مــــن خــــالل دراســــة وتحليــــل برنــــامج باعتمــــاد المــــنهج الوصــــفهــــذا مــــا ســــنجيب عنــــه 
"اســتراتيجية الجزائــر االلكترونيــة" ومختلـــف النصــوص القانونيــة والبـــرامج والمشــاريع الحكوميــة ذات الصـــلة 
بها، وذلك مـن خـالل تقسـيم دراسـتنا إلـى محـورين رئيسـيين مسـبوقين بمحـور تمهيـدي يـتم مـن خـالل ضـبط 

 لحات والمفاهيم ذات الصلة بالموضوع وفقا لما يلي: اإلطار المفاهيمي لمختلف المصط
 ضـبــط مـفــاهــيــم الــّدراســـة

"مجموع الجهود المنظمة وبشـكل مقصـود إلحـداث يعرف اإلصالح اإلداري بأنه اإلصالح اإلداري: -1
ملين بهـا، تغييرات جوهرية في بنية البيروقراطية العامة وإجراءاتها وفي اتجاهـات وسـلوا اإلداريـين العـا

 (1)من أجل زيادة الفاعلية التنظيمية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية". 

"جميــع أنــواع الخــدمات التــي مــن غيــر الممكــن تعــرف الخدمــة العموميــة بأنهــا الخدمــة العموميــة: -2
استغاللها إال في إطار جماعي، وتتوافر بشكل إجباري وفق قاعدة المساواة التـي يـنص عليهـا القـانون، 

كون من الضروري استغاللها بمعزل عن قواعد السوق، وتتحمل الدولة مسؤولية توفيرها والقيام بهـا وي
  (2)من حيث أداؤها ومراقبتها". 

أحد الضروريات التي تحتاجها كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي  يعتبرالتحول اإللكتروني: -3
االلكترونــي ال يعنــي فقــط تطبيــق التقنيــات اإللكترونيــة تــؤمن بأهميــة التطــوير والتحســين المســتمر، فــالتحول 

الحديثــة بــل هــو برنــامج إصــالحي عــام وشــامل يمــس المؤسســة ابتــداء مــن أســاليب العمــل الداخليــة وحتــى 
كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف إلتمام الخدمات بشـكل أسـهل وأسـرع، وبنـاءا عليـه يمكـن تعريـف 

يــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت داخــل المؤسســات والهي ــات ســواء توظالتحــول اإللكترونــي بأنــه "
ــادة  ــاءة التشــغيلية وزي ــة أو الخاصــة بهــدف تطــوير األداء المؤسســي والخــدمات وتحســين الكف الحكومي

تعاملهــا مــع  الفاعليــة واإلنتاجيــة ممــا يخــدم ســير العمــل داخــل المؤسســة فــي كافــة أقســامها وأيضــًا فــي
حسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها ممـا يضـمن تـوفير الوقـت والجهـد فـي  ن العمالء والجمهور لت

 (3). واحد وزيادة مستوى هذه الخدمات"

                                                           
"عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية ودورها في تحسين خدمة المـواطنين"، فرطاس فتيحـة،  - 1

 .310، ص2016، 2، المجلد 15ائر، جامعة خميس مليانة، العدد ، مخبر االقتصاد الرقمي في الجز مجلة االقتصاد الجديد
أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه "ل.م.د" فــي دور اإلدارة اإللكترونيــة فــي ترشــيد الخدمــة العموميــة فــي الجزائــر، رانيــا هــّدار،  -2

-2017الحــاج لخضــر،  1سياســية، جامعــة باتنــة العلــوم السياســية، تخصــص: اإلدارة العامــة والتنميــة المحليــة، كليــة الحقــوق والعلــوم ال
 .76، ص2018

 "OMANUNA عماننا البوابة الرسمية للخدمات الحكومية اإللكترونية "- 3
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يعتبر البنك الدولي من السباقين في وضع تعريـف لـإلدارة اإللكترونيـة حيـث اإلدارة اإللكترونية: -4
مـات واالتصـاالت مـن أجـل زيـادة مصـطلح يشـير إلـى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلو يذهب إلى القول بأنهـا: "

كفاءة وفعالية وشفافية مساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات للمـواطن ومجتمـع األعمـال، وتمكيـنهم 
مـــن المعلومـــات بمـــا يـــدعم كافـــة الـــنظم اإلجرائيـــة الحكوميـــة ويقضـــي علـــى الفســـاد، وإعطـــاء الفرصـــة 

رارات المتعلقـة بهـا والتـي تـؤثر علـى مختلـف للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقـ
 (1) نواحي الحياة"

"النســخة المحدثــة والمتطــورة مــن اإلدارة العموميــة وعمومــا يمكننــا القــول بــأن اإلدارة االلكترونيــة هــي 
التقليدية وتقوم اإلدارة االلكترونية على مجموع الوظائف اإلداريـة التقليديـة مـن تخطـيط وتنظـيم وتوجيـه 

تصال ورقابة يتم انجاز كافة هذه الوظائف بصورة رقمية الكترونيـة تقـوم بالدرجـة األولـى علـى وقيادة وا
تقديم الخدمات للمرتفقين عن طريق االنترنت بشكل يساهم في تطـوير وتسـريع وتيـرة الخـدمات المقدمـة 

االنتقـال الـى  وزيادة كفاءتها وجودتها بعيدا عن المعامالت الورقية التقليديـة التـي تضـطر المـواطن الـى
 (2) مقر اإلدارة ومواجهة مشاكل البيروقراطية ورداءة تقديم الخدمات".

"االســـتفادة مــــن تتمحـــور الخـــدمات العموميـــة اإللكترونيـــة حـــول الخدمـــة العموميـــة اإللكترونيـــة: -5
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصة شبكة االنترنت فـي تقـديم وتـوفير الخـدمات مـن خـالل تحويلهـا 

ن خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، األمـر الـذي يترتـب عنـه ارتبـاا اإلدارة اإللكترونيـة والحكومـة م
اإللكترونية بعالقة الجزء بالكـل، أي أّن اإلدارة اإللكترونيـة جـزء مـن الحكومـة اإللكترونيـة، فـي حـين أّن 

مات والهي ات الحكومية التي تطّبق العمليات اإللكترونية هي التي يتم من خاللها الربط بين جميع المنظّ 
اإلدارة اإللكترونيـة مــن خـالل التشــغيل الحاسـوبي ذي التقنيــة العاليــة، لتكـون فــي النهايـة جــاهزة لتقــديم 
ـــات  ـــز الوضـــوح والشـــفافية والمشـــاركة بالمعلوم ـــواطنين والمســـتفيدين ولتعزي ـــة للم الخـــدمات اإللكتروني

 (3)مة من األفراد والجماعات". والقرارات بين أجهزة الحكومة ومتلّقي الخد
 

 المطلب األول
                                                                                                                                                                                     

تـــاريخ الزيـــارة   rtal/index/etransformationplahttps://omanportal.gov.om/wps/po متـــوفر علـــى الموقـــع اإللكترونـــي:  
27-02-2020. 

  data.albankaldawli.org متوفر على الموقع اإللكتروني: - 1
"تطبيق اإلدارة االلكترونية على مستوى الجماعات اإلقليمية بين عصرنة المرافـق العموميـة ومحاربـة البيروقراطيـة بهلول سمية،  - 2

 .738، ص2017ر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس عشر، ديسمبر مجلة المفكاإلدارية"، 
 .28صمرجع سابق، رانيا هّدار،  - 3

https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/etransformationpla
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 السـيــاسـة الحكومية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية
ثورة الرقمية التي شهدها العالم أواخـر القـرن الماضـي فـي مجـال التكنولوجيـا والمعلومـات علـى فرضت ال

فـي المجـال الرقمـي وجـوب الجزائر العمل لتدارك الفجوة الرقمية التي أصبحت تشهدها مع تأخرها الملحوظ 
"الجزائــر العمــل ســريعا علــى تــداركها والحــد منهــا، األمــر الــذي بــدأت بــوادر تنفيــذه مــع صــدور اســتراتيجية 

والتي تعتبر أول برنامج حكومي يسعى إلى تهيئة الدولة بمختلف هيئاتهـا ومؤسسـاتها " 2013االلكترونية 
واالقتصاد الرقمي في إطار زمني حـدد بخمـس سـنوات  للتحول االلكتروني واالنتقال إلى مجتمع المعلومات

 .2013إلى  2008من 
حيــث ســعت الحكومــة فــي إطــار تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة إلــى تزويــد الجزائــر بأرضــية صــلبة وطموحــة 
لتطـوير التكنولوجيــات الحديثــة لإلعــالم واالتصـال، وذلــك انطالقــا مــن أســس واضـحة تــم مــن خاللهــا وضــع 

ج واألهــداف القطاعيــة والوطنيــة لتهيئــة القطاعــات الوزاريــة للتحــول االلكترونــي ليشــكل مجموعــة مــن البــرام
والـذي تميـز بالشـمولية والتعمـيم لكونـه  ،مشروع الجزائر االلكترونية أولى مظاهر تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة

مــن جــاء فــي شــكل مشــروع وطنــي لــم يفصــل ضــمن محــاوره فــي البــرامج المســطرة لكــل قطــاع بــل انطلــق 
 ( 1)معطيات شاملة وقواعد عامة. 

وسنقوم من خالل هذا المطلب بالتفصيل في السياسة الحكوميـة لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي الجزائـر 
)الفرع ومن ثم تحديد المنهجية المحددة لتنفيذها وتجسيد عناصرها )الفرع األول( من خالل عرض أهدافها 

     الثاني(.
 الفرع األول

 يق اإلدارة اإللكترونيةأهداف تطب
إن التحـــول إلـــى اإلدارة اإللكترونيـــة أصـــبح يشـــكل حتميـــة تفرضـــها موجـــة التغيـــر العـــالمي وتـــتحكم فيهـــا 
العديـــد مـــن األســـباب والـــدوافع والتـــي تختلـــف وتتعـــدد بتعـــدد األهـــداف المرجـــوة منهـــا وبـــاختالف التوجهـــات 

ية لكل دولة ويمكن إجمـال هـذه الـدوافع واألسـباب اإلدارية، المالية، االقتصادية، االجتماعية وحتى السياس
 (2)في: 

                                                           
أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيـل أداء الجماعـات اإلقليميـة فـي الجزائـر، بهلول سمية،  - 1

 .248، ص2018-2017الحاج لخضر،  1لقانونية، تخصص: إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة العلوم ا
دور تكنولوجيــا نظــم المعلومــات واالتصــال فــي تحســين الخدمــة العموميــة فــي ظــل الحوكمــة يحيــاوي نعيمــة، "-أم الســعد فتيحــة- 2

 .09، ص2014، تشرين الثاني، جهار، 11، المجلد الرابع، العدد واإلنسانية المتقدمة المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية، اإللكترونية"
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وذلــك فــي ســعي نحــو تقــديم الخــدمات للمــواطنين والمــرتفقين تبســيط اإلجــراءات وترقيــة الخــدمات: -1
بصــورة مالئمــة لــدور اإلدارة والقيــام بفــتح قنـــوات جديــدة لالتصــال بــين المســؤولين اإلداريــين والمـــواطنين، 

ين الطــرفين ويزيــل الكثيــر مــن العوائــق والصــعوبات القائمــة فــي طريــق المــواطنين األمــر الــذي يزيــد الثقــة بــ
 األمر الذي يجعلهم يشعرون براحة أكثر وثقة في تعاملهم مع اإلدارة ومسؤوليها.

تلعب اإلدارة اإللكترونية دورا مهما في مساعدة الموظفين للحصول على الشفافية في عمل اإلدارة: -2
يق االتصال بالمؤسسة التـي يعمـل بهـا والمؤسسـات األخـرى، كمـا أنهـا تعتبـر مـن معلومات جديدة عن طر 

األهمية بما كان بالنسبة للمواطنين والمرتفقين بحيث أنها تفتح لهم المجال لالطالع على كافة اإلجـراءات 
ل علـى اإلدارية أثناء اتصالهم بـاإلدارة وممارسـة سـلطتهم الرقابيـة كمـرتفقين لضـمان مسـاواتهم فـي الحصـو 

 الخدمات.
ولتحقيق هذه األهداف العامة حددت استراتيجية الجزائر االلكترونية جملة من األهداف التي يتم تنفيذها 

  (1)من خالل مجموعة من العمليات العامة والجزئية والمتمثلة في: 

  :وذلــك لمــا ســيلعبه إدخــال تكنولوجيــاتعصــرنة اإلدارة مــن خــالل تكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال 
اإلعــالم واالتصــال علــى مســتوى اإلدارة العموميــة مــن تحــول فــي أســاليب التنظــيم والعمــل اإلداريــين 

"اصـالح اإلجـراءات وقد حددت االستراتيجية أنه للنجاح في هذا التحـول واالسـتفادة مـن مزايـاه سـيتم 
 وفك مركزية الحوكمة مع إدخال أدوات جديدة في التسيير واتخاذ القرار.اإلدارية" 

 حيــث أنــه ولتحقيــق تســيير اإلجــراءات ريــب اإلدارة مــن المــواطن بتطــوير الخــدمات االلكترونيــة: تق
االلكترونية بين مختلف إدارات الدولة ومختلف مستويات الحكومـة بصـورة آمنـة وتفاعليـة ال بـد مـن 

طـوير إقامة شبكة لإلدارة االلكترونيـة بـين اإلدارات لضـمان تبـادل المعلومـات والبيانـات مـن جهـة وت
تطبيقات قطاعية في القطاع العام عن طريـق اسـتحداث خـدمات الكترونيـة تجـاه المـواطن وخـدمات 

  الكترونية تجاه العمال وأخرى تجاه الشركات.

 
ويتفرع عن هذه األهداف الرئيسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية العديـد مـن األهـداف الفرعيـة يمكـن حصـر 

   (1)أهمها في: 

                                                           
البلديــة -اإلدارة اإللكترونيــة فــي الجزائــر"عصــرنة اإلدارة المحليــة عــن طريــق التحــول إلــى نظــام مزيــاني فريــدة، بهلــول ســمية،  - 1

مؤسســة حــوافز اإلدارة وضــمانات الحمايــة القانونيــة،  عصــرنةمقــال منشــور ضــمن اســتكتاب جمــاعي بعنــوان اإللكترونيــة نموذجــا"، 
 .47-46، ص ص 2019للدراسات والنشر والتدريب، الشلف، الطبعة األولى، 
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  شــيف الــورقي التقليــدي واســتبداله بنظــام األرشــيف االلكترونــي مــع مــا يحملــه مــن إلغــاء نظــام األر
كفــاءة ومرونــة وفعاليــة فــي التعامــل مــع الوثــائق، وكــذلك القــدرة علــى تصــحيح األخطــاء التــي قــد 
تحصل وبسرعة، ونشر وتأمين الوثائق ألكثر من جهة وفي أقل وقت ممكن فضـال عـن الرجـوع 

 أي وقت كان.إليها واالستفادة منها في 
  ــــة مــــن طــــرف ــــى المعلومــــات المطلوب ــــة الحصــــول عل ــــوفير إمكاني ــــك لت ــــات وذل ــــة البيان ــــادة دق زي

المـواطنين والمــرتفقين مــن طــرف جهـة اإلدخــال األوليــة وهــو األمــر الـذي يجعــل الثقــة فــي صــحة 
البيانات المتبادلة التـي أعيـد اسـتخدامها مرتفعـة وهـو األمـر الـذي سـيخلص المـواطنين مـن القلـق 

 عدم دقة المعلومات أو األخطاء الناجمة عن اإلدخال اليدوي للمعلومة.  ل
  ــــات المــــوظفين ــــق تعيين ــــؤمن تحقي ــــة ت إلغــــاء مــــا يســــمى بعامــــل المكــــان لكــــون اإلدارة االلكتروني

والتخاطـــب معهـــم ومراســـلتهم بإرســـال األوامـــر والتعليمـــات لهـــم إضـــافة إلـــى االشـــراف علـــى أداء 
تلف الندوات والمؤتمرات الوظيفية من خالل ما يسمى المؤتمرات الموظفين العموميين وإقامة مخ

 االلكترونية والتي يتم نقلها مباشرة عن طريق الشبكات االلكترونية لإلدارة.
  إلغاء تأثيرات عامل الزمن والوقت، ففكرة الصيف الشتاء والليـل والنهـار لـم تعـد موجـودة بتطبيـق

االجــازات إلنجــاز المعــامالت اإلداريــة للمــراجعين والتــي اإلدارة االلكترونيــة وكــذلك فكــرة العطــل و 
يــتم الحــد منهـــا ومــا يترتــب عنهـــا مــن تعطيــل للمصـــالح اإلداريــة ومصــالح المـــواطنين علــى حـــد 

 سواء.
  ســهولة إدارة ومتابعــة اإلدارات المختلفــة التابعــة لــنفس القطــاع وكأنهــا وحــدة مركزيــة واحــدة وهــو

 النتقال إلى اإلدارة االلكترونية.األمر الذي ال يترتب إال عن طريق ا
  تركيــز وتســـهيل عمليــات اتخـــاذ القــرارات فـــي مجــاالت ونقـــاط العمــل الخاصـــة بهــا، عـــالوة علـــى

إعطاء الدعم المناسب والواسع في مراقبتها إلى جانب توفير إمكانيات كبيرة في تجميـع البيانـات 
ة األمـر الـذي مـن شـأنه تقلـيص اإلدارية المطلوبة ومن مصادرها األصلية مباشرة وبصورة موحـد

 معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها الكترونيا وفي وقت قياسي وبدقة عالية.
  إنشـــاء موقـــع واحـــد للمعلومـــات الحكوميـــة مخصـــص لنقـــل كافـــة اإلجـــراءات والتـــدابير الحكوميـــة

عــن طريــق تطبيــق المســتحدثة بصــورة آنيــة عبــر خطــوط الكترونيــة مفتوحــة علــى مــدار الســاعة 

                                                                                                                                                                                     
 ،2015األردن، الطبعـة األولـى، -عمـان، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـعالحكومة اإللكترونية، راجع خاصة: عامر إبراهيم قنديلجي،  - 1

 .126-125ص.ص
 .14-13، ص.ص2016مجموعة النيل العربية، القاهرة، الحكومة اإللكترونية )الواقع واآلفاق(، حمود الهوش، * أبو بكر م
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نمــاذج رقميــة الكترونيــة موحــدة وإتاحــة تعبئتهــا الكترونيــا علــى الخــط وتــوفير الخــدمات اإلداريــة 
 العمومية بصورة من شأنها تحقيق فعالية الهيئات والمؤسسات واإلدارات العمومية بفعالية.

الخدمـة العموميـة  وحتى يحقق نظام اإلدارة اإللكترونية هذه األهـداف بصـورة مـن شـأنها تحسـين مسـتوى 
 (1)فإنها ال بد أن تستند إلى مجموعة من المبادئ األساسية المتمثلة في: 

وذلـك مــن خــالل إنشــاء محــيط عمـل متكامــل ومتنــوع مــن حيــث  تقــديم أحســن الخــدمات للمــواطنين:-1
 ات.القدرات والمهارات المهيأة الستخدام التقنيات العلمية الحديثة حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدم

حيث ينصب اهتمام اإلدارة اإللكترونية على تحقيق فوائد للمواطنين من خالل  التركيز على النتائج:-2
 تلبية حاجاتهم بشكل مستمر وسريع ودقيق وبأقل تكلفة.

أي إمكانيــة االســتفادة مــن تقنيــات اإلدارة اإللكترونيــة بشــكل  ســهولة االســتعمال واإلتاحــة للجميــع:-3
 واسع.
وذلــك مــن خــالل تمكــين المــواطنين مــن اســتغالل تقنيــات التكنولوجيــا بأســعار  اليف:تخفــيا التكــ-4
 زهيدة.
وهــو مبــدأ أساســي فــي اإلدارة اإللكترونيــة، حيــث أنهــا تهــدف دومــا إلــى التحســين التغيــر المســتمر: -5

 والتجديد والزيادة في األداء بغرض كسب رضا المتعاملين. 
العتماد على توفير المعلومـات بالشـكل الرقمـي بـدل المعـامالت وذلك با تقليص اإلجراءات اإلدارية:-6

 اليدوية والورقية.
نخلص إلى أن اإلدارة اإللكترونية تسعى إلى تحقيق أهداف وفوائد من شأنها أن تحسين وتطـوير يه وعل

 العمل اإلداري وزيادة مردوديته بما يساهم في تطوير وترقية الخدمات اإلدارية، ويمكن إجمالها في:

 االعتماد على التقنيات العلمية الحديثة في أداء العمل اإلداري مما يزيد من كفاءة وفعالية الخدمة. .1
الســـهولة والســـرعة والدقـــة فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات والبيانـــات التـــي تســـاعد فـــي اتخـــاد القـــرار  .2

 المناسب.
 نتظار.القدرة على توفير الخدمة للمنتفعين في وقت واحد. وتفادي كثرة طوابير اال .3
 التواصل المستمر بين المؤسسات فيما بينها مما يزيد من تبادل الخبرات ورفع األداء .4
 العمل على توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية. .5

                                                           
 .184-183، ص ص.2010عمار بوحوش، نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين، دار العرب اإلسالمي، بيروت،  - 1
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اعتمـــاد نظـــام أرشـــفة إلكترونـــي، مـــع مـــا يحملـــه مـــن ليونـــة فـــي التعامـــل مـــع الوثـــائق والمقـــدرة علـــى  .6
ة، ونشر الوثائق ألكثر من جهة في أقل وقت ممكن، واالستفادة منها في تصحيح األخطاء الحاصلة بسرع

 أي وقت.
 توسيع قاعدة البيانات وتوحيدها وتعميمها. . .7
 تسهيل العمليات اإلدارية من تخطيط، تنظيم، تنفيذ ورقابة. . .8
 توظيف تكنولوجيا المعلومات في دعم وبناء ثقافة إيجابية لدى كافة العاملين.  .9

 اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها، مع إعطاء الدعم األكبر في مراقبتها.تركيز نقطة  .10
 تجميع البيانات مكن مصادرها األصلية بصورة موحدة.  .11
 تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها. .12
جـد فيـه، الدخول علـى الشـبكة الداخليـة مـن أي مكـان يتوا هالمرونة في عمل الموظف، بحيث يمكن .13

والقيام بالعمل في الوقت والمكان الذي يرغب فيه، وبالتالي فـإن المكتـب باسـتخدام اإلدارة اإللكترونيـة لـيس 
 له حدود.

 الربط اإللكتروني بين فرع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي. .14
ل االحتفــاظ ســهولة تخــزين وحفــظ البيانــات والمعلومــات، وحمايتهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة، مــن خــال .15

 بالنسخ االحتياطية في أماكن خارج حدود المؤسسة، وهو ما يعرف بنظام التحوط من الكوارث. 
تحسين فعالية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص المؤسسـة  .16

ل وســائل البحــث والعــاملين بهــا وتســهيل الحصــول عليهــا، وإمكانيــة الحصــول عليهــا بأقــل مجهــود مــن خــال
 اآللية.

المرونــة فــي عمــل الموظــف، بحيــث يمكــن للموظــف ســهولة الــدخول علــى الشــبكة الداخليــة مــن أي  .17
مكــان يتواجــد فيــه، والقيــام بالعمــل فــي الوقــت والمكــان الــذي يرغــب فيــه، وبالتــالي فــإن المكتــب باســـتخدام 

 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ليس له حدود.
ا في إدارة أعمال المؤسسـة، وإدارة مواردهـا البشـرية، أو الماليـة، أو اإلداريـة أو مساعدة اإلدارة العلي .18

 المعلوماتية بكل يسر، وسهولة، واطمئنان.
ـــيم والمتابعـــة، وإدارة العمـــالء بالشـــكل  .19 إدارة أعمـــال المؤسســـة التـــي تشـــمل التخطـــيط، والتنفيـــذ والتقي

 الحديث والتطور.
لعـاملين بمـا يسـمح لهـم بـالحوار، والمناقشـة، والتعلـيم الـذاتي، توفير عدد من الخدمات اإللكترونيـة ل .20

 والترسل اإللكتروني، والذي يتمثل في سهولة عقد االجتماعات عن بعد بين اإلدارة المتباعدة جغرافيا.
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موائمـــة طبيعـــة العمـــل المعتـــادة، حيـــث يقـــوم النظـــام بالمتابعـــة اآلليـــة للعـــاملين، ومـــدى اســـتجابتهم  .21
 بها، وإرسال تقارير المتابعة لإلدارة العليا. لألعمال المكلفين 

 ن الخاصة بالمؤسسـة وبالتـالي لـن تكـو  اتحفظ وتوفير كافة األنشطة والمخرجات، والوثائق، والبيان .22
حاجة للعدد الكبير من خزائن الملفات، وتوفير المساحة التي كانت موفرة لها ونفقات الموظـف المخصـص 

 .اللعناية به

 الفرع الثاني
 تيجية الجزائر االلكترونيةاسترا

على اعتبار أن مشروع الجزائر االلكترونية يعتبر المرجعيـة األساسـية لتطبيـق نظـام التحـول االلكترونـي 
فــي الجزائــر وأولــى البــرامج الحكوميـــة المبذولــة فــي هــذا المجــال فـــإن تطبيقــه ال بــد أن يســتند إلــى مخطـــط 

ذا اإلطار جاء مـن خـالل مشـروع الجزائـر االلكترونيـة واضح يتم من خالله تطبيق مختلف البرامج، وفي ه
تحديد دقيق لمختلف األهداف الرئيسية والخاصـة المقـرر تحقيقهـا والتـي تـم تحديـد اإلطـار الزمنـي لتحقيقهـا 

 وتتمثل هذه المحاور في: 2013-2008في خمس سنوات حددت ما بين 
نظـرا لألهميـة الكبـرى لـإلدارة العموميـة:  تسريع استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصـال فـي اإلدارة-1

العمومية بالنسـبة للمـواطن والدولـة فـإن تطويرهـا وعصـرنتها شـّكل أولـى محـاور برنـامج الجزائـر االلكترونيـة 
والــذي وّضــح أن هــذا األمــر ســيحدث تحــوال كبيــرا فــي أســاليب تنظــيم اإلدارة العموميــة وعملهــا، األمــر الــذي 

ة سيرها وتنظيمها وتكييف الخدمات اإلدارية المقدمة للمـواطنين بشـكل أنسـب سيجعلها تعيد النظر في كيفي
خاصة من خالل وضع خدماتها المختلفة عبر شبكة االنترنت، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أكد البرنـامج 

وتـم فـي هـذا اإلطـار وضـع أهـداف خاصـة وأحيانـا مشـتركة  (1)على ضـرورة فـّك مركزيـة تسـيير المعلومـات 
 (2)وانب التالية: تخص الج

 .استكمال البنى األساسية المعلوماتية 
 .وضع نظم إعالم مندمجة 
 .نشر تطبيقات قطاعية متميزة 
 .تنمية الكفاءات البشرية 
 .تطوير الخدمات االلكترونية لفائدة المواطنين والشركات والعمال واإلدارات األخرى 
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إن نجـاح تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة كات: تسريع استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال فـي الشـر -2
ال يمكــن بـــأي وجــه مـــن األوجــه تصـــور نجاحـــه بمعــزل عـــن التطــوير والعصـــرنة الشــاملة لكافـــة القطاعـــات 
والمؤسســـات العامـــة والخاصـــة فـــي الدولـــة، مـــن هـــذا المنطلـــق جـــاء تســـريع اســـتعمال تكنولوجيـــات االعـــالم 

لكترونــــي ضــــمن المحــــاور الرئيســــية لمشــــروع الجزائــــر واالتصــــال فــــي الشــــركات وربطهــــا بنظــــام التحــــول اال
 (1)االلكترونية. 

وقـــد تـــم التأكيـــد أن وســـائل التســـيير واإلدارة المطـــورة حـــول تكنولوجيـــات االعـــالم واالتصـــال واســـتخدامها 
أضحى أمـرا ضـروريا مـن أجـل تحسـين األداء ورفـع القـدرة التنافسـية لـدى الشـركات الوطنيـة وقـد ترتـب عـن 

 رئيسي تحديد مجموعة من األهداف الخاصة والمتمثلة في:هذا الهدف ال

 .دعم تملك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .تطوير تطبيقات لتحسين أداء الشركات 
 .تطوير عرض خدمات الكترونية من طرف الشركات 

اطنين مــن االســتفادة مــن تجهيــزات تطــوير اآلليــات واإلجــراءات التحفيزيــة الكفيلــة بتمكــين المــو -3
بما أن كافة نظم اإلصالح والتطـوير اإلداري المبذولـة مـن طـرف وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال: 

الـــدول تهـــدف فـــي األول واألخيـــر إلـــى تمكـــين المــــواطنين مـــن خـــدمات إداريـــة ترتقـــي لمســـتوى متطلبــــاتهم 
م إصالحي حيزا خاصا بالمواطن على اعتباره جزءا من وتطلعاتهم وتخدم انشغاالتهم فإننا نجد في كل نظا

البرامج اإلصالحية المتعلقة باإلدارات العمومية ولـيس فقـط مسـتهدفا ثانويـا، وهـو األمـر الـذي أكـده المحـور 
الثالــث مــن برنــامج الجزائــر االلكترونيــة والــذي جــاء مــن خاللــه أنــه وفــي إطــار العمــل علــى إنجــاح برنــامج 

ال بــد مـن العمــل علـى تطــوير اآلليـات واإلجــراءات التحفيزيـة الكفيلــة بتمكـين المــواطنين التحـول االلكترونـي 
مـن االســتفادة مــن تجهيــزات وشــبكات تكنولوجيــات االعــالم واالتصـال، وقــد تــم تحديــد ثــالث أهــداف خاصــة 

 تتفرع عن هذا الهدف الرئيسي والمتمثلة في:

 ة وخطــوا توصــيل ذات إعــادة بعــث عمليــة أســرتك عــن طريــق تــوفير حواســيب شخصــي
 الدفق السريع مع توفير التكوين ومضامين متميزة لفائدة كل ف ة من ف ات المجتمع.

  الزيــادة بقــدر معتبــر مــن الفضــاءات العموميــة الجماعيــة ومحــالت االنترنــت والمنصــات
 المتعددة الوسائط والحضائر المعلوماتية ودور العلم ودور الثقافة.

 النفاذ إلى االنترنت. توسيع الخدمة العامة لتشمل 
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لــم يغفــل برنــامج الجزائــر االلكترونيــة دور الكفــاءات البشــرية فــي إنجــاح تطــوير الكفــاءات البشــرية: -4
برنامج تطبيق اإلدارة االلكترونية وهو األمـر الـذي ضـم تطـوير الكفـاءات البشـرية ضـمن المحـاور الرئيسـية 

ز البنــى التحتيــة وتعمــيم النفــاذ إلــى تكنولوجيــات لتطبيــق البرنــامج حيــث جــاء أنــه مــن الواجــب إرفــاق تعزيــ
اإلعالم واالتصال بإجراءات ملموسة في مجال التكوين وتطوير الكفاءات البشرية من أجل تعميم استعمال 
تكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال وضــمان تملكهــا علــى جميــع المســتويات، وقــد تضــمن هــذا الهــدف الرئيســي 

 (1)هدفين خاصين: 

  فــي بــرامج التعلــيم العــالي والتكــوين المهنــي فــي مجــال تكنولوجيــات اإلعــالم إعــادة النظــر
 واالتصال.

 .تلقين تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لجميع الف ات االجتماعية 

لكــون االقتصــاد القــائم علــى المعرفــة يســتلزم تفــاعال بــين البحــث تــدعيم البحــث والتطــوير واالبتكــار: -5
االبتكـــــار هـــــو الـــــذي يضـــــمن تطـــــوير المنتجـــــات والخـــــدمات فـــــي مجـــــال والتطـــــوير وعـــــالم االقتصـــــاد، ألن 

تكنولوجيا، وقد تـم إدراج هـدف رئيسـي يسـعى إلـى تطـوير المنتجـات والخـدمات ذات القيمـة المضـافة عـن ال
البحث والتطوير واالبتكار وتنظيم وبرمجة وتثمـين نتـائج البحـث وحشـد الكفـاءات وتنظـيم نقـل  طريق تعزيز

 ارات.التكنولوجيا والمه
يعتبر القانون اإلطار األساسي للقيام بـأي عمليـة تغييـر أو ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني: -6

تطوير أو إصالح وبدونه ال يكتسب أي عمل الشرعية وبالرغم من أن اإلدارة االلكترونية هي برنامج تقني 
ر قــانوني يــتم مــن خاللــه توضــيح دون إطــا هــايقــوم علــى تحــديثات تكنولوجيــة ورقميــة إال أنــه يســتحيل تطبيق

كافة اإلجراءات الالزمة لتطبيق البرنامج بداية باألفكار األساسـية للتطبيـق ووصـوال عنـد التنفيـذ الفعلـي ومـا 
 طار التجريمي ومختلف الجرائم والعقوبات المرصودة.يترتب عنه من آثار قانونية إلى جانب ضبط اإل

برنــامج تغييــر شــامل وتمــس كافــة القطاعــات اإلداريــة بمختلــف  وعلــى اعتبــار أن اإلدارة االلكترونيــة هــي
مســـتوياتها المحليـــة المركزيـــة فقـــد جـــاء ضـــمن برنـــامج الجزائـــر االلكترونيـــة أنـــه وعلـــى اعتبـــار أن الترســـانة 
القانونيــة ال تغطــي كــل المســائل القانونيــة المترتبــة عــن اســتخدام وتطــوير تكنولوجيــات االعــالم واالتصــال 

لمعلومات وهو االمر الذي يستوجب ضبط مستوى اإلطار القانوني تماشـيا مـع الممارسـات وتشييد مجتمع ا
الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات ومع األخـذ بعـين االعتبـار التجربـة المعاشـة وكـل النقـائص المالحظـة 
والصـــعوبات المســـجلة، مـــن هـــذا المنطلـــق جـــاء ضـــمن الهـــدف الرئيســـي لضـــبط مســـتوى اإلطـــار القـــانوني 
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وطني ضرورة تهيئة مناخ من الثقة يشجع على إقامة الحكومة االلكترونية وهو األمر الذي يستلزم تحديد ال
 إطار تشريعي وتنظيمي مالئم.  

ــدولي: -7 ــاون ال ــين التع اإلدارة االلكترونيــة،  تعتبــر الجزائــر مــن الــدول المتــأخرة نســبيا فــي تطبيــقتثم
تســمح بــاختزال الكثيــر مــن العقبــات التــي مــن شــأنها أن وبهــدف االســتفادة مــن خبــرات هــذه الــدول بصــورة 

تحــول دون التطبيــق الســليم لبرنــامج التحــول االلكترونــي فقــد أكــد مشــروع الجزائــر االلكترونيــة علــى أهميــة 
حيث تم التأكيد أن التعـاون الـدولي يتصـف بعـدد هائـل مـن المشـاريع المبعثـرة ال سـيما مـع  التعاون الدولي.

تــــم فــــي هــــذا اإلطــــار تحديــــد هــــدف رئيســــي للتعــــاون الــــدولي فــــي تملــــك التكنولوجيــــات االتحــــاد األوروبــــي و 
 والمهارات ويتفرع عنه هدفان خاصان يتمثالن في:

 .المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية 
 .إقامة شراكات استراتيجية بهدف تملك التكنولوجيات والمهارات 

 المطلب الثاني
 العمومية اإللكترونيةواقع التحول إلى الخدمة 

ويـذهب أصـحاب هـذا االتجـاه إلـى اعتبـار الخدمـة العموميـة  عمليـةمـن منطلـق كونهـا  هناك من يعرفهـا
مجمــل العمليــات ذات الطــابع التكــاملي التــي تقــدمها الهي ــات والمؤسســات واإلدارات العموميــة والتـــي "

من منطلـق كونهـا  عرفهاوهناك من ي" تنطوي على مدخالت وتشغيل ومخرجات أي أفراد وموارد ومعلومات
يتكون من أجزاء مختلفة تشمل خاصة نظام عمليات التشغيل أو إنتاج الخدمة ونظـام تسـليم الخدمـة،  نظام

ويعــرف أصــحاب هــذا االتجــاه الخدمــة انطالقــا مــن قســمين أو شــكلين مــن أشــكال الخــدمات المقدمــة لألفــراد 
 والمتمثلة في:

 رة لصالح مستقبل المواطن.الخدمة العامة المرئية والمسط 
    .الخدمة العامة غير المرئية أو غير المنظورة والتي تسمى بجوهر الخدمة 

الحاجــــات واســـتنادا إلـــى المعيـــاريين أعـــاله )العمليـــة والنظـــام( يمكننــــا تعريـــف الخدمـــة العموميـــة بأنهـــا "
غالبيـة الشـعب وااللتـزام فـي الضرورية لحفظ حياة اإلنسان وتأمين رفاهيته والتي يجب توفيرها بالنسبة ل
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مــنهج توفيرهــا علــى أن تكــون مصــلحة الغالبيــة مــن المجتمــع هــي المحــرا األساســي لكــل سياســة فــي 
 (1)شؤون الخدمات بهدف رفع مستوى معيشة المواطن" 

والثابت أن العمل على تحسين حجم وجودة الخدمات العمومية من خالل تحويلهـا مـن الصـورة التقليديـة 
فـــي زيـــادة معــدل النمـــو االقتصـــادي ورضــا المـــواطن وتعلقـــه  اإللكترونيــة مـــن شـــأنه أن يســاهمإلــى الصـــورة 

وهـو  (2)بقيادته، ولكـي يـتم ذلـك يجـب تطبيـق وظـائف اإلدارة العامـة بفعاليـة فـي مجـال الخـدمات العموميـة 
ـــة التـــي أصـــبحت تفرضـــها ـــذي أصـــبح يفـــرض ضـــرورة التوجـــه نحـــو الخدمـــة العموميـــة اإللكتروني  األمـــر ال

 التوجهات الدولية.
سنقوم من خـالل هـذا المطلـب بـالوقوف علـى واقـع التحـول إلـى الخدمـة العموميـة اإللكترونيـة فـي  وعليه

الجزائر من خالل تسليط الضوء على الجزئية المتعلقة بإدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على الخدمة 
 )الفرع الثاني(.ة العمومية ومن ثم ترشيد الخدم)الفرع األول( العمومية في الجزائر 

 الفرع األول
 إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على الخدمة العمومية

انطالقــا مــن البــرامج والسياســات الحكوميــة المســطرة فــي إطــار تطــوير وعصــرنة اإلدارة البلديــة وبــالعودة 
ــر االلكترونيــة إلــى مشــروع  التحــول االلكترونــي فــي  الــذي يعــد المرجعيــة األساســية فــي تنفيــذ سياســةالجزائ

الجزائــر نجــد بــأن عصــرنة اإلدارة العموميــة عامــة وتلــك المتواجــدة علــى مســتوى البلديــة خاصــة يقــوم وفــي 
إطــار المنهجيــة المرســومة واألهــداف المســطرة علــى العمــل كــأول خطــوة علــى إدخــال تكنولوجيــات اإلعــالم 

تحقيــق تحــول كبيــر فــي أســاليب التنظــيم واالتصــال علــى مســتوى هــذه اإلدارة وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه 
 (3)والعمل، وبهدف إنجاح هذا التحول واالستفادة من مزاياه ركزت الحكومة على عنصرين أساسيين: 

  إصالح اإلجراءات اإلدارية 
 .فك مركزية الحوكمة عن طريق إدخال أدوات جديدة في التسيير واتخاذ القرار 

                                                           
مداخلـة "دور اإلدارة االلكترونية في تطـوير الخدمـة العموميـة علـى مسـتوى الجماعـات المحليـة"، بهلول سمية، دبراسو مسعودة،  - 1

، المـنظم مـن طـرف كليـة الحقـوق والعلـوم الجماعات اإلقليمية والخدمة العمومية في الجزائـرتقى الوطني حول مقدمة ضمن فعاليات المل
 .2016أفريل  27-26الحاج لخضر، يومي  1السياسية، جامعة باتنة 

قال منشور ضمن استكتاب م"دور اإلدارة االلكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائر"، بسعيد أسامة نبيل،  - 2
ــة، جمــاعي بعنــوان  ــة القانوني مؤسســة حــوافز للدراســات والنشــر والتــدريب، الشــلف، الطبعــة األولــى، عصــرنة اإلدارة وضــمانات الحماي

2019، 
 .51، ص2008ديسمبر "استراتيجية الجزائر االلكترونية"، اللجنة االلكترونية،  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 3
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اإلعــالم واالتصــال ليســت بــاألمر الهــين خاصــة إذا تعلــق  وعلــى اعتبــار أن عمليــة ادخــال تكنولوجيــات
التي تبرمجـت أعمالهـا وطريقـة تقـديم موظفيهـا للخـدمات علـى الطريقـة التقليديـة فـإن و األمر باإلدارة البلدية، 

هــذا األمــر ال بـــد أن يــتم بنـــاءا علــى أســس مضـــبوطة وخطــط واضـــحة تــم تقســيمها مـــن خــالل اســـتراتيجية 
 لى مجموعة من األعمال وبالتالي مجموعة من األهداف الجزئية أهمها:الجزائر االلكترونية إ

اسـتكمال الشـبكات والمنظومــات علـى مسـتوى الشــبكات الداخليـة والشـبكات المحليــة وذلـك مـن خــالل -1
 تطوير وسائل نقل المعلومات وإرسالها.

األخيــرة التــي تســمح العمــل علــى اقتنــاء معــدات ووســائل لتوســيع دائــرة اســتخدام نظــم المعلومــات هــذه -2
بتنظيم البيانات وعرضها في الفضاءات الجغرافية والتي تعتبر جد ضرورية لتحليـل البيانـات مـن قبـل لـيس 

 البلدية فقط بل وحتى الدائرة والوالية.
التركيــز علــى تفعيــل حلــول لرقمنــة البطاقيــات بهــدف رقمنــة المعلومــات والحفــاظ عليهــا أو معالجتهــا -3

اســـوب وتعتبـــر هـــذه العمليـــة مـــن أكثـــر العمليـــات الضـــرورية لكونهـــا تســـمح بجعـــل بســـرعة عـــن طريـــق الح
 المعلومات رقمية وتيسر سهولة الوصول إليها من طرف المواطنين عن بعد وعلى الفور بمجرد نقرة.

 الفرع الثاني
 ترشيد الخدمة العمومية

التــي تعمــل علــى إتاحــة أصــبح ترشــيد الخدمــة العموميــة يحتــل قائمــة بــرامج عمــل الحكومــات الحديثــة  
أفضل السبل لتقريب اإلدارة العموميـة مـن المـواطن وفـتح مجـال االهتمـام بكافـة طلباتـه، عـالوة علـى دورهـا 

"مجموع الحاجـات الضـرورية لحفـظ الفعال في تخفيف اإلجراءات اإلدارية، وتعرف الخدمة العمومية بأنها 
لنسـبة لغالبيـة الشـعب وااللتـزام فـي مـنهج توفيرهـا حياة اإلنسان وتـأمين رفاهيتـه والتـي يجـب توفيرهـا با

على أن تكون مصـلحة الغالبيـة مـن المجتمـع هـي المحـرا األساسـي لكـل سياسـة فـي شـؤون الخـدمات 
 (1)بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين". 

"قـــدرة األجهـــزة العموميـــة علـــى تبـــادل فـــي حـــين عـــرف البـــاحثون الخدمـــة العموميـــة االلكترونيـــة بأنهـــا 
معلومات فيما بينها من جهة، وتقديم الخدمات للمواطنين والقطاع العام من جهة أخرى، وذلك بسـرعة ال

وتكلفة منخفضة عبر شبكات االنترنـت، مـع ضـمان سـرية وأمـن المعلومـات المتناقلـة فـي أي وقـت وأي 

                                                           
1TNI Public Services : The Futur Of Public Services,  Beyond The MarketDaniel Chavez,  - 

Yearbook, 2005, p6. 
مجلــة الدراســات االتصــال العمــومي واإلدارة االلكترونيــة رهانــات ترشــيد الخدمــة العموميــة"، رقــاد حليمــة، -نقــال عــن: العربــي بوعمامــة

 .40، ص2014، ديسمبر 09الوادي، العدد ، جامعة والبحوث االجتماعية
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بـا مـن قبـل "كـل وظيفـة يكـون أداؤهـا مضـمونا ومضـبوطا ومراقكما عرفها البعض اآلخر بأنهـا  (1)مكان" 
الحاكمين، ألن تأدية هذه الوظيفة أمر ضروري لتحقيق وتنميـة التـرابط االجتمـاعي، وهـي مـن طبيعـة ال 

     (2)تجعلها تتحقق إال بفضل تدخل الحكام". 
ولمـا كانـت اإلدارة العموميـة منبــع تقـديم الخـدمات العموميــة فـإن ربطهـا بــاإلدارة االلكترونيـة كصـورة مــن 

اري األمر الذي من شأنه تطوير وعصرنة كافة الخدمات العمومية أصبح يحتل قائمة صور اإلصالح اإلد
األهــداف التـــي تســعى أغلـــب الحكومــات فـــي العــالم إلـــى تحقيقهــا بغـــرض االنتقــال مـــن الخــدمات العموميـــة 
الورقية إلى الخدمات العمومية االلكترونية، هذه األخيرة التي تأخذ عـدة صـور وأشـكال يمكـن حصـرها فـي: 

(3) 
مــن أهــم مبــررات تطبيــق اإلدارة االلكترونيــة تطــوير خــدمات الكترونيــة مــن الحكومــة إلــى المــواطن: -1

عبـر شـبكة االنترنـت وأنمـاط هـا العالقات اإلداريـة بـين الحكومـة والمـواطن وتحسـين الخـدمات العموميـة ونقل
حيـث تضـم هـذه العالقـة أنشـطة التكنولوجيا الرقمية األخرى في صورة عالقة رسمية بين الدولة ومواطنيها ب

متنوعـــة ومهمـــة وذات الصـــلة بالـــدور الحيـــوي للحكومـــة فـــي حيـــاة المـــواطنين كالتســـجيل المـــدني والخـــدمات 
 والتعليم. واالجتماعية الصحية 

تســـمح هـــذه الصـــورة بـــالربط بـــين مختلـــف اإلدارات الخـــدمات االلكترونيـــة بـــين الـــدوائر الحكوميـــة: -2
ها، فأمام حجم البيانات والمعلومات والوثائق التي تنتقل عبر المؤسسات والهيئات العمومية المحلية فيما بين

ـــة تســـمح بتقلـــيص اســـتخدام األوراق والوثـــائق الرســـمية  ـــة فـــإن التطبيقـــات الحديثـــة لـــإلدارة االلكتروني اإلداري
اء اإلدارات لتقليص الروتين وتخفيض تكلفة تنفيذ المعامالت وتسريع وقـت اإلنجـاز ومـن ثـم زيـادة كفـاءة أد

في إطار من السرية واألمن، فضال عن كونها تقوم على توظيف البنية الشبكية لتنفيذ المعامالت وتتطلـب 
 عبور مستويات إدارية مختلفة في الوزارات مما ينعكس على جودة العمل وتحسين اإلنتاجية اإلدارية. 

                                                           
. نقـال عـن: غنيـة 21، ص2002، ديسـمبر 91، عمـان، العـدد مجلـة اإلداري الموجـة االلكترونيـة القادمـة، محمـود صـبار جبـر،  - 1

الشــهيد حمــة  ، جامعــةمجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية"دور اإلدارة االلكترونيــة فــي ترقيــة خــدمات المرافــق العموميــة المحليــة"، نزلــي 
 .180، ص2016، جانفي 12الوادي، العدد -لخضر

2. Presse Universitaire de France, Paris, 1971, p21Le Service Public, Jaque Chevalier,  -  :نقـال عـن
 .180صالمرجع نفسه، 

الجزائـر"، -لداخلية والجماعـات المحليـة"دور اإلدارة االلكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية: حالة وزارة اواعر وسيلة،  - 3
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، "إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدماتمداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي األول حول 

 .07، ص2011قسنطينة، -جامعة منتوري 
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قيقها في سبيل ترشـيد وعصـرنة الخـدمات نزوال عند هذه األهداف التي تسعى اإلدارة االلكترونية إلى تح
جملـة مـن العمليـات فـي إطـار الهـدف "مشـروع الجزائـر االلكترونيـة" العمومية وضعت الحكومة من خـالل 

وذلــك لتحقيــق تيســير اإلجــراءات الخــدمات االلكترونيــة الموجهــة لــإلدارات العموميــة" الخــاص المعنــون ب 
وتقـوم هـذه العمليـات علـى وجـوب   منة وتفاعليـةحكومة بصفة االلكترونية بين إدارات الدولة ومستويات ال

إقامــة شــبكة بــين اإلدارات وتعتمــد علــى بنيــة تحتيــة لالتصــاالت ذات الــدفق الســريع ومؤمنــة لضــمان تبــادل 
 (1)المعلومات والبيانات، وتتمثل أهم العمليات ذات الصلة بترشيد الخدمة العمومية في: 

هــو وضــع التــدابير الالزمــة لتســهيل إنجــاز  هالهــدف منــاللكترونيــة: إقامــة مخطــط تــوجيهي لــإلدارة ا-أ
المســــاعي اإلداريــــة إلكترونيــــا وإيجــــاد محــــيط تنظيمــــي وقــــانوني للتوقيــــع االلكترونــــي علــــى وثــــائق اإلدارات 
العمومية كما سنوضحه الحقا، ووضح المشـروع فـي هـذا اإلطـار أنـه سـيتم تشـكيل هـذا المخطـط التـوجيهي 

 جيهية التنفيذية القطاعية والمخطط التوجيهي المعلوماتي االستراتيجي.من المخططات التو 
ويتعلــق األمــر بمجموعــة مــن القواعــد والمعــايير والمقــاييس التــي وضــع قواعــد مرجعيــة للموائمــة: -ب

 ستفرض جميع نظم المعلومات في اإلدارات العمومية.
ونيـة إيجـاد منـاخ مـن الثقـة، ولـذلك حيـث يتطلـب تطـوير اإلدارة االلكتر وضع قواعد امنية مرجعيـة: -ج

 فمن الضروري تأمين المعلومات حين إجراء عمليات التبادل أو المعالجة أو التخزين.
وألجـل إنجـاح برنـامج إقامـة حكومـة الكترونيـة ناجعـة وفعالـة، فقـد إقامة بوابة الحكومة االلكترونيـة: -د

ن اســتكمال الصــيغة النهائيــة لتصــميم البوابــة شــدد مشــروع الجزائــر االلكترونيــة علــى أنــه مــن األهميــة بمكــا
 الفريدة للحكومة االلكترونية، هذه األخيرة التي ستشكل نقطة اتصال وحيدة تجاه المواطنين واإلدارات.

 
 (2)ويترتب عن تطبيق اإلدارة االلكترونية بهدف ترشيد الخدمة العمومية نتائج وآثار أهمها: 

                                                           
ــة ســهام، " . أنظــر أيضــا: شــباب18صمرجــع ســابق، مشــروع الجزائــر االلكترونيــة،  - 1 عصــرنة اإلدارة وتحســين الخدمــة العمومي

، "المرفق العمومية في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن"مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي األول الموسوم ب المحلية"، 
"اإلدارة االلكترونيـــــة  باليليــــة الربيــــع،-. بوفــــارس الشــــريف2015مـــــاي  14-13خمــــيس مليانــــة، يــــومي -جامعــــة الجياللــــي بونعامــــة

"دور اإلدارة مداخلـة مقدمـة ضـمن اليـوم الدراسـي حـول كاستراتيجية فاعلة لتحسين الخدمة العموميـة فـي الجزائـر: الواقـع والمـأمول"، 
 . 2016فيفري  18، يوم 3، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة قسنطينة االلكترونية في التسيير الحضري"

مداخلـة "دور اإلدارة االلكترونية فـي تطـوير الخدمـة العموميـة علـى مسـتوى الجماعـات المحليـة"، راسو مسعودة، دب-بهلول سمية - 2
، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، الجماعات اإلقليمية والخدمة العمومية في الجزائـر"مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ب "

نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحـد والعشـرون، . وانظر أيضا: عمار بوحوش، 2016أفريل  27-26، يومي -1-جامعة باتنة 
 .184-183، ص.ص2010دار العرب اإلسالمي، بيروت 
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 يـــث نوعيتهـــا وســـرعتها مـــن خـــالل إنشـــاء محـــيط عمـــل تقـــديم أحســـن الخـــدمات للمـــواطنين مـــن ح
 متكامل ومتنوع من حيث القدرات والمهارات الهيئة الستخدام التقنيات العلمية الحديثة.

  التركيــز علــى النتــائج واالهتمــام الــدائم بتحقيــق فوائــد للمــواطنين مــن خــالل تلبيــة حاجــاتهم بشــكل
 ات اإلدارية شفافية أكثر.مستمر، سريع ودقيق وبأقل تكلفة بصورة تمنح للخدم

  سهولة االستعمال واإلتاحة لجميع المواطنين من خالل فتح إمكانية االستفادة من تقنية الخدمات
اإلداريــة االلكترونيــة بشــكل واســع وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن التطبيقــات مــن بينهــا: معالجــة 

ات عــن بعــد، قواعــد البيانــات البيانــات الكترونيــا، البريــد االلكترونــي والبريــد الصــوتي واالجتماعــ
 (1)اإلدارية المختلفة، التحاور عن طريق الكمبيوتر. 

  خفض تكاليف االستفادة من الخدمات اإلدارية من خالل تمكين المواطنين من اسـتغالل تقنيـات
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال بأسعار زهيدة.

  فـي فعاليـة األداء عمـال علـى تجويـد التغيير المسـتمر وتحسـين جـودة الخـدمات والتجديـد والزيـادة
 الخدمات اإلدارية العمومية وكسب رضا المواطنين والمرتفقين.

  اختصــار مجهــودات المــوظفين والتخفــيض مــن حــدة المركزيــة وذلــك مــن خــالل فــتح مجــال إدارة
 (2)ومتابعة مختلف اإلدارات المحلية وكأنها وحدة مركزية. 

لنظر إلــــى تعـــدد واخــــتالف الجهــــات المعنيـــة بتقــــديم الخــــدمات بنـــاءا علــــى المعطيـــات الســــابقة فإنــــه وبـــا
الحكومية االلكترونية للمواطن المحلي والتي تختلـف فيمـا بينهـا مـن حيـث الشـكل القـانوني والتنظيمـي، فـإن 
اإلدارة االلكترونية المحلية تعنـي تحقيـق شـراكة حقيقيـة مـع المجتمـع مـن خـالل التنسـيق والتكامـل بـين هـذه 

تحقيــق أهــداف التنميــة يــق الــتالحم بــين فئــات المجتمــع المحلــي المختلفــة بصــورة مــن شــأنها األطــراف لتحق
ـــى المحليـــة والوطنيـــة  ـــى إتاحـــة اســـتخدام تكنولوجيـــات االعـــالم  المـــواطن بالرفاهيـــةوتعـــود عل عـــالوة عل

ات واالتصـــال فـــي إطـــار تطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة مـــن خـــالل امكانيـــة اســـتعمال البريـــد االلكترونـــي وشـــبك
األعمال التي تربط بين مختلف فروع اإلدارة المحلية المتعددة وفتح إمكانية التفاعل بـين مختلـف مسـتويات 
اإلدارة المحلية على نطاق واسع في إطار المشاركة والتعـاون القـائمين علـى المبـادرة لحـل المشـاكل عوضـا 

واإلجــراءات المنظمــة فــي إطــار اإلدارة عــن التفاعــل المحــدود وفقــا للعالقــات الرســمية التــي تحكمهــا القواعــد 
الورقيــة التقليديــة، عــالوة علــى تطــوير أســلوب تقــديم الخــدمات اإلداريــة مــن األســلوب التقليــدي مــن خـــالل 

                                                           
 .41صمرجع سابق، رقاد حليمة، -العربي بوعمامة - 1
 . 188صمرجع سابق، غنية نزلي،  - 2
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األوراق والمستندات التـي تتسـم بـالبطء والجمـود وصـعوبة التصـحيح والتعـديل، إلـى خـدمات الكترونيـة مرنـة 
 ( 1)شبكة االنترنت وعبر عدة قنوات.  مبتكرة وعالية الجودة ومقدمة من خالل

وال يفوتنا في هذا المقام أن ننوه أنه وإلى جانب األهداف المتعلقة بالجانب الوظيفي والخدماتي وتحسين 
كل مـا يتعلـق بـه، فـإن اإلدارة االلكترونيـة ومـن خـالل تطبيقهـا علـى مسـتوى اإلدارات العموميـة تعمـل علـى 

مــارس مــن خاللهــا هــذه الوظــائف وتقــدم فــي إطارهــا هــذه الخــدمات وذلــك تطــوير الجوانــب الهيكليــة التــي ت
بإعطائها هيكال إداريا مطورا من شأنه ضمان ممارسة الوظائف والخدمات اإلدارية في شـفافية وبعيـدا عـن 

 التعقيدات التي من أسبابها كثرة واتساع الهياكل الوظيفية التي تعاني منها اإلدارات التقليدية.
 ـةالـخــاتـمـ

فـــــــي ختـــــــام هـــــــذه الدراســـــــة التـــــــي حاولنـــــــا مـــــــن خاللهـــــــا تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى التحـــــــول إلـــــــى النظـــــــام 
اإللكترونـــــي كمـــــدخل لإلصـــــالح اإلداري ومنهجيـــــة لتحســـــين الخدمـــــة العموميـــــة فـــــي الجزائـــــر مـــــن خـــــالل 
دراســـــة واقـــــع تطبيـــــق مشـــــروع الجزائـــــر اإللكترونيـــــة باعتبارهـــــا المرجعيـــــة األساســـــية لتطبيـــــق نظـــــام اإلدارة 

مـــــدى نجـــــاح اإلدارة االلكترونيـــــة لكترونيـــــة فـــــي الجزائـــــر وذلـــــك انطالقـــــا مـــــن إشـــــكالية رئيســـــية حـــــول اإل
ـــي تطـــوير وعصـــرنة الخدمـــة العموميـــة فـــي  بوصـــفها أحـــدث مـــداخل اإلصـــالح اإلداري فـــي الدولـــة ف
ــــة؟  ــــر اإللكتروني ــــن سياســــة الجزائ ــــا م ــــي ترشــــيدها انطالق ــــق ف ــــذا التطبي ــــف ســــاهم ه ــــر؟ وكي الجزائ

ه بـــــالرغم مــــــن التأصــــــيل النظـــــري لمســــــاهمة اإلدارة االلكترونيــــــة فـــــي تطــــــوير وعصــــــرنة توصـــــلنا إلــــــى أنــــــ
الخـــــدمات العموميـــــة بتحويلهـــــا مـــــن الصـــــورة التقليديـــــة إلـــــى الصـــــورة اإللكترونيـــــة، وهـــــو مـــــا يتضـــــح جليـــــا 
ـــــــامج التحـــــــول  ـــــــي إطـــــــار برن ـــــــة ف ـــــــة التـــــــي رســـــــمتها اســـــــتراتيجية الجزائـــــــر االلكتروني مـــــــن خـــــــالل المنهجي

ــــــي للدولــــــ ــــــذي حاولــــــت مختلــــــف الجهــــــات المســــــؤولة عــــــن تطبيــــــق المشــــــروع االلكترون ة، وهــــــو األمــــــر ال
تجســـــيده علـــــى مســـــتوى اإلدارة فـــــي مجـــــال إصـــــالح عالقتهـــــا بـــــالمواطن، إال أن المتتبـــــع لمختلـــــف صـــــور 
التطبيــــــق الفعلــــــي لــــــإلدارة االلكترونيــــــة ومــــــن خــــــالل اســــــتقراء جملــــــة النصــــــوص القانونيــــــة الناظمــــــة لهــــــذا 

الوثـــــــائق المســـــــتحدثة فـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــار يجـــــــد بـــــــأن الدولـــــــة وفـــــــي إطـــــــار  التطبيـــــــق ومنـــــــه تباعـــــــا جملـــــــة
تجســـــيدها لبرنـــــامج التحـــــول االلكترونـــــي وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أنهـــــا قـــــد ســـــجلت نتـــــائج جـــــد هامـــــة فـــــي هـــــذا 
اإلطـــــار ذلـــــك أن االنتقـــــال مـــــن التعامـــــل مـــــع المـــــواطنين مـــــن خـــــالل المعـــــامالت الورقيـــــة ومنـــــه الوثـــــائق 

ت االلكترونيـــــــة التـــــــي تنطلـــــــق مـــــــن اســـــــتخدام الوثـــــــائق االلكترونيـــــــة والمســـــــتندات الورقيـــــــة إلـــــــى المعـــــــامال

                                                           
ائر بين مقتضيات الشـفافية وتجويـد الخدمـة وإشـكالية الـتخلص مـن منطـق "تجربة اإلدارة االلكترونية في الجز محمد بن أعـراب،  - 1

 .65، ص2014، ديسمبر 19، جامعة سطيف، العدد مجلة العلوم االجتماعيةالتسيير التقليدي"، 
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البيومتريـــــة التـــــي يـــــتم طلبهـــــا ومتابعـــــة مراحـــــل معالجتهـــــا ومنـــــه اســـــتخراجها عـــــن طريـــــق االنترنـــــت ودون 
عنـــــاء االنتقـــــال إلـــــى مقـــــر اإلدارة مقدمـــــة الخـــــدمات ومواجهـــــة الممارســـــات البيروقراطيـــــة ســـــاهم كثيـــــرا فـــــي 

ســــــلبية التــــــي كانــــــت تعــــــاني منهــــــا اإلدارة فــــــي صــــــورتها التقليديــــــة، إال القضـــــاء علــــــى مختلــــــف الصــــــور ال
أنهــــا فــــي المقابـــــل مــــا زالـــــت تعــــاني الكثيــــر مـــــن صــــور الـــــنقص والقصــــور خاصــــة إذا مـــــا قارنــــا اإلطـــــار 
النظــــــــري لمشــــــــروع الجزائــــــــر اإللكترونيــــــــة بمــــــــا تــــــــم تطبيقــــــــه فعليــــــــا علــــــــى أرض الواقــــــــع، ذلــــــــك أن هــــــــذا 

مــــن عشــــر ســــنوات مــــن إطالقــــه إال أنــــه مــــا زال يعــــاني الكثيــــر المشــــروع وعلــــى الــــرغم مــــن مــــرور أكثــــر 
مــــن النقـــــائص فـــــي مجـــــال تجســـــيده الفعلـــــي علـــــى أرض الواقـــــع، وهـــــو األمـــــر الـــــذي أصـــــبح مـــــن الواجـــــب 
ـــــــي أثبتـــــــت  ـــــــاط النظريـــــــة الت ـــــــي يشـــــــهدها وتعـــــــديل مختلـــــــف النق ـــــــف النقـــــــائص الت تداركـــــــه بتغطيـــــــة مختل

إداريـــــــة، وقــــــد خلصـــــــنا مــــــن خـــــــالل هــــــذه الورقـــــــة اســــــتحالة تطبيقهــــــا واقعيـــــــا ألســــــباب قانونيـــــــة، تقنيــــــة، و 
 البحثية إلى جملة النتائج التالية:

عمليــــة العصــــرنة التــــي تــــم تبنيهــــا مــــن طــــرف الحكومــــة الجزائريــــة مــــن خــــالل انتهــــاج نظــــام اإلدارة -1
االلكترونيـة تنطــوي علــى العديـد مــن اإليجابيــات والســلبيات فـي نفــس الوقــت والتــي تجعـل الحكــم علــى مــدى 

 العصرنة من عدمها في هذه المرحلة بالذات أمرا غاية في الصعوبة. نجاح عملية
ــــة التحــــول -2  ــــق منهجي ــــف الســــلطات المســــؤولة عــــن تطبي ــــة ومختل ــــة والجماعــــات المحلي وزارة الداخلي

االلكتروني على مستوى اإلدارة وإن كانـت قـد بـذلت خطـوات هامـة فـي هـذا المجـال مـن خـالل العمـل علـى 
ية وما يستوجبه هذا التبني من تغيير جـذري فـي النـاحيتين الهيكليـة والوظيفيـة لـإلدارة تبني البلدية االلكترون

 التقليدية إال أنها مازالت تشهد تطبيقا محتشما لهذا النظام مقارنة بما كان مسطرا لها ومنتظرا منها.
إن الدولـــــــة وفـــــــي إطـــــــار تجســـــــيدها لبرنـــــــامج التحـــــــول االلكترونـــــــي المتعلـــــــق بتطـــــــوير وعصـــــــرنة  -3 

إلدارة قــــد ســــجلت نتــــائج جــــد هامــــة فــــي هــــذا اإلطــــار ذلــــك أن االنتقــــال مــــن التعامــــل مــــع المــــواطنين مــــن ا
ـــــــى المعـــــــامالت االلكترونيـــــــة التـــــــي  خـــــــالل المعـــــــامالت الورقيـــــــة ومنـــــــه الوثـــــــائق والمســـــــتندات الورقيـــــــة إل

ــــتم طلبهــــا ومتابعــــة مراحــــل معالجتهــــ ــــة التــــي ي ــــائق االلكترونيــــة البيومتري ــــه تنطلــــق مــــن اســــتخدام الوث ا ومن
ــــــــى مقــــــــر اإلدارة ومواجهــــــــة الممارســــــــات  ــــــــال إل ــــــــت ودون عنــــــــاء االنتق اســــــــتخراجها عــــــــن طريــــــــق االنترن
البيروقراطيــــــة ســــــاهم كثيــــــرا فــــــي التقلــــــيص مــــــن الصــــــور الســــــلبية التــــــي كانــــــت تعــــــاني منهــــــا اإلدارة فــــــي 

 صورتها التقليدية.
ــــــب عــــــن تبنــــــي مختلــــــف صــــــور اإلدارة االلكترونيــــــة قطــــــع شــــــوط مهــــــم فــــــي مجــــــال عصــــــ-4 رنة ترت

ـــــــر  ـــــــق نظـــــــام اإلدارة االلكترونيـــــــة، إال أن مســـــــار اإلصـــــــالح اإلداري فـــــــي الجزائ اإلدارة مـــــــن خـــــــالل تطبي
وعمليـــــــة عصـــــــرنة اإلدارة وترشـــــــيد خـــــــدماتها العموميـــــــة ال تـــــــزال تعـــــــاني نقـــــــائص ونقـــــــاط ضـــــــعف كـــــــان 
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الســــــبب الرئيســــــي فيهــــــا غيــــــاب الرؤيــــــة الشــــــاملة لنظــــــام التغييــــــر واإلصــــــالح اإلداري عــــــن طريــــــق تبنــــــي 
 جية اإلدارة االلكترونية.منه

وبناءا عليه يمكننا وضع مجموعة من االقتراحات التي من شأنها المساهمة في تغطية بعا مواضع 
 النقص المسجلة ويمكن حصرها في:

استحداث برنامج حكومي جديد شامل وضبطه بنظام قانوني متكامل )تشريعي وتنظيمي( ضرورة -1
نونية متكاملة تتعلق باإلدارة االلكترونية وتطبيقها على المستوى والعمل من خالله على وضع منظومة قا

المركزي والمحلي وحصرها في إطار تشريعي موحد يتم من خالله التفصيل في كافة اإلجراءات القانونية 
 الناظمة لبرنامج التحول االلكتروني وتطبيقاته خاصة فيما يتعلق بترشيد الخدمة العمومية.

بوابة حكومية الكترونية خاصة بالجماعات اإلقليمية يجمع من خاللها كافة العمل على إنشاء -2
الخدمات اإلدارية االلكترونية التي تقدمها اإلدارات المحلية، ويتم من خاللها توضيح وتبسيط كافة 

 اإلجراءات اإلدارية االلكترونية.
لــــة مــــع المــــوطنين تفعيــــل هــــذا دور العنصــــر البشــــري مــــن خــــالل فــــتح قنــــوات اتصــــال وتواصــــل فعا-3

والموظفين لما لهذا اإلشراك من إيجابيات في تسليط الضوء على العديد من الثغرات التي قد ال تتفطن لهـا 
الدولة على اعتبار أن الموظفين كممارسـين والمـواطنين كمسـتفيدين مـن شـأنهم االصـطدام بعراقيـل تطبيقيـة 

يـدا فـي اختصـار الكثيـر مـن مـواطن الـنقص التـي كثيرة قد يكون طرحها باالتصال مع الجهات المسؤولة مف
 يعاني منها تطبيق اإلدارة االلكترونية.
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 :قـائـمــة الـمـراجــع
 الـكـتــب:-1
-13، ص.ص2016مجموعـة النيـل العربيـة، القـاهرة، الحكومة اإللكترونية )الواقع واآلفـاق(، أبو بكر محمود الهـوش، -1

14. 
 .2015األردن، الطبعة األولى، -عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيعالحكومة اإللكترونية، ، عامر إبراهيم قنديلجي-2
 .2010دار العرب اإلسالمي، بيروت نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرون، عمار بوحوش، -3
 المؤلفات الجماعية:-2
مقــال منشــور لخدمــة العموميــة والمرفــق العــام فــي الجزائــر"، "دور اإلدارة االلكترونيــة فــي تطــوير ابســعيد أســامة نبيــل، -1

مؤسســة حــوافز للدراســات والنشــر والتــدريب، عصــرنة اإلدارة وضــمانات الحمايــة القانونيــة، ضــمن اســتكتاب جمــاعي بعنــوان 
 .2019الشلف، الطبعة األولى، 

-ظــام اإلدارة اإللكترونيــة فــي الجزائــر"عصــرنة اإلدارة المحليــة عــن طريــق التحــول إلــى نمزيــاني فريــدة، بهلــول ســمية، -2
عصــرنة اإلدارة وضــمانات الحمايــة القانونيــة، مقــال منشــور ضــمن اســتكتاب جمــاعي بعنــوان البلديــة اإللكترونيــة نموذجــا"، 

 .2019مؤسسة حوافز للدراسات والنشر والتدريب، الشلف، الطبعة األولى، 

  أطروحات الدكتوراه:-3
ــر، دور اإلدارة ابهلــول ســمية، -1 ــي الجزائ ــة ف ــل أداء الجماعــات اإلقليمي ــة فــي تفعي أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة إللكتروني

ـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة باتنـــة  ـــة، تخصـــص: إدارة محليـــة، كلي الحـــاج لخضـــر،  1الـــدكتوراه فـــي العلـــوم القانوني
 .248، ص2017-2018

ــرانيــا هــّدار، -2 ــة فــي ترشــيد الخدم ــر، دور اإلدارة اإللكتروني ــي الجزائ ــة ف أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه ة العمومي
 1"ل.م.د" فــي العلــوم السياســية، تخصـــص: اإلدارة العامــة والتنميــة المحليـــة، كليــة الحقــوق والعلـــوم السياســية، جامعــة باتنـــة 

 .2018-2017الحاج لخضر، 
  المقاالت العلمية:-4
ــيحيــاوي نعيمــة، "-أم الســعد فتيحــة-1 ــي ظــل دور تكنولوجي ــة ف ــي تحســين الخدمــة العمومي ا نظــم المعلومــات واالتصــال ف

، تشــرين الثــاني، 11، المجلــد الرابــع، العــدد المجلــة الدوليــة للبحــوث اإلســالمية واإلنســانية المتقدمــة، الحوكمــة اإللكترونيــة"
 .2014جهار، 
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 – المحلية والتنمية العمومية الخدمة ترقية في االلكترونية واالتصال اإلعالم ائلوس دور
 الموقع اإللكتروني إلذاعة أدرار المحلية أنموذجا –

 عبدهللا جعفري ، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد دراية - ادرار .
djaafriabdellah@yahoo.com  

 

The role of the media and electronic communication in promoting 

public service and local development - the website of the local 

Radio Adrar as an example 

Abstract :   hrough this intervention, we are trying to highlight the role of the 

media and communication in promoting public service and sustainable 

development and its advancement, as its impact has become evident in our 

present time and in various fields, including the public service, the subject of 

our research. During the unique experience of its kind in the local community 

of the state of Adrar, which has made the topic in our hands of great 

importance as it stands on the reality of information and communication 

technology and its impact on the promotion of public service, especially at the 

present time, which must be devoted in all areas of political, economic and 

social life. In addition to providing the legal framework guaranteeing the 

organization of electronic public service. 
Keywords:   The Public service , Media and communication , Radio Adrar  
 

 بالخدمة النهوض في  واالتصال اإلعالم وسائل دور إبراز المداخلة هذه خالل من نحاول   الملخص:
 شتى وفي واضحا الحالي وقتنا تأثيرها في أضحى حيث ، وترقيتها المستدامة والتنمية العمومية
 اإلذاعة دور على الضوء سنسلط كما هذا، بحثنا موضوع العمومية الخدمة بينها من والتي المجاالت

 المحلي المجتمع في نوعها من الفريدة التجربة خالل من العمومية الخدمة مجال في بادرار المحلية
وهو ما اكسب الموضوع الذي بين ايدينا اهمية كبيرة كونه يقف على واقع تكنولوجيا  أدرار، لوالية

ترقية الخدمة العمومية، خصوصا في الوقت الراهن الذي يجب تكريسها  االعالم واالتصال واثرها في
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في كل مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. اضافة الى توفير االطار القانوني الضامن 
 اتنظيم الخدمة العمومية االلكترونية.

 ذاعة ادرار . الخدمة العمومية ، وسائل االعالم واالتصال ، ا المفتاحية: الكلمات 
 تدخل جعلها ما والتقني التكنولوجي تطورها في نوعية طفرة واالتصال االعالم وسائل شهدت : مقدمة

 الذي للدور وذلك بالنظر االستغناء يمكن ال وسائل باعتبارها االنسانية الحياة مجاالت شتى في
 استخدامها سهولة وكذا عليها الحصول لسهوله سواء بها تتميز التي والميزات تلعبه اضحت

ترقية الخدمة العمومية المقدمة لمختلف  مجال في عليه عملت ما وهو ، واالزمنة للمسافات واختصارها
شرائح المجتمع، حيث اضفت المرونة والسالسة واختصار الوقت والجهد من اجل الحصول على 

نظمة السياسية في العالم خدمات راقية تستجيب لطموح وتطلعات الفرد والمجتمع، لذلك اخذت اغلب اال
على عاتقها تطوير منظومتها االدارية والخدمات التي تقدمها من خالل مواكبة التطور التكنولوجي 
الذي عرفته مختلف وسائل االعالم واالتصال. كما ال يمكن الحديث عن الخدمة العمومية اإللكترونية 

اعتبارها حجر الزاوية في مفهوم الخدمة بمعزل عن التطور التكنولوجي لوسائل االعالم واالتصال ب
العمومية االلكترونية، الن جل الخدمات العمومية اإللكترونية تقدم باستخدام التكنولوجيا الحديثة لوسائل 

 االعالم واالتصال. 
وسائل االعالم  –: تكمن اهمية الدراسة التي بين ايدينا في اهمية متغيري الدراسة  اهمية الدراسة

باعتبارها متغيرين لهما اهمية كبيرة في وقتنا الحاضر، خصوصا  -كذا الخدمة العموميةو  لواالتصا
التطور التكنولوجي الذي عرفته  مختلف وسائل االعالم واالتصال وانعكاس ذلك على شتى مجاالت 

 الحياة بما فيها تطوير الخدمة العمومية.
وف على واقع الخدمة العمومية ومدى استجابتها تهدف الدراسة التي بين ايدينا الى الوق اهداف الدراسة:

لتطلعات افراد المجتمع وكذا مدى استفادتها من التطور التكنولوجي الذي عرفته وسائل االعالم واالتصال 
وذلك من خالل االسقاط على الحالة التي بين ايدينا والمتمثلة اساسا في اذاعة ادرار المحلية من خالل 

 مها للمجتمع المحلي بوالية ادرار .دراسة الخدمات التي تقد
 طرح االشكالية التالية: ل هاته الورقة البحثية من خال ةسنحاول معالج   اشكالية الدراسة :

 كيف تساهم وسائل االعالم واالتصال االلكترونية في ترقية الخدمة العمومية؟       
اهم وسائل اإلعالم واالتصال في ترقية ولإلجابة على اإلشكالية السابقة نعرض لكم الفرضية اآلتية: تس

 الخدمة العمومية من خالل البرامج والنشاطات على المستويين المحلي والوطني.
 وانطالقا من االشكالية الرئيسية والفرضية الرئيسية نقسم الدراسة التي بين ايدينا الى المحاور االتية:  
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 ال والخدمة العمومية المحور األول: مدخل مفاهيمي لوسائل االعالم واالتص
 المحور الثاني: دور وسائل اإلعالم واالتصال االلكترونية في ترقية الخدمة العمومية 

 اذاعة ادرار  في مجال الخدمة العمومية وبعث سبل التنمية المحلية اثرالمحور الثالث : 
 المحور األول: مدخل مفاهيمي لوسائل االعالم والخدمة العمومية

وسائل االعالم واالتصال احد اهم ركائز قيام المجتمع واستمراره لذلك سنحاول من خالل تعتبر         
اإلعالم من خالل مفهوم  التعريج على  هذا المحور الى التعريف بوسائل االعالم واالتصال وذلك بعد

لمعلومات التعاريف التي افردها الباحثين في الشأن اإلعالمي واالتصالي، فالمقصود باإلعالم هو نشر ا
سواء تمثلت تقنية النقل في بث التلفاز او المذياع او شبكات واألخبار واألفكار واآلراء بين الناس 

المعلومات او ما ينشر في الصحف والكتب وغيرها من المطبوعات سواء تم نقل المعلومات مقروءة ام 
راد والمجتمعات باألخبار تزويد األفهو  احمد بدر رويعرفه الدكتو ،  1مسموعة ام مرئية ام رقمية

سليم ازاء مشكلة من المشاكل او مسألة عامة والمعلومات السليمة والثابتة والتي تساعد على تكوين رأي 
 2خصوصا تلك التي يكون للناس بشأنها اراء متعارضة.

أما المقصود بوسائل االعالم واالتصال هو جميع االدوات والوسائل التي تستعمل في صناعة        
اإلعالم وإيصال المعلومات إلى المجتمع بدءا من ورق الصحيفة إلى الحواسيب واألقمار الصناعية، كما 
يمكن تعريفها على انها جميع األدوات التي تنقل لألفراد الخبر والحدث والمعلومة ، وبدخول العالم مرحلة 

العالم الجديد حيث انتقل العالم االنترنت اخذت وسائل االعالم منحنا اخر يطلق عليه في الوقت الراهن ا
من البث التماثلي الى البث الرقمي آو ما يسمى بالرقمنة من خالل توظيف التكنولوجيا العالية لوسائل 
االعالم. فهي بذلك شكل من اشكال التواصل والتفاعل االجتماعي كظاهرة نتجت عن التفاعل بين الفرد 

 .3متعددة من خالل التعامل معها مدى الحياةوالمجتمع، وهذا بهدف إشباع حاجات الفرد ال

                                                           
 07، ص.2006، االسكندر ية: منشأة المعارف،  حرية االعالم والقانون ماجد راغب الحلو،   - 1
، محاضرات موجهة لطلبة السنة اولى جذع مشترك ات في مقياس مدخل لإلعالم واالتصال الرياضيمحاضر بن سعيد محمدو،  - 2

قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، المركز الجامعي بالبيض، السنة الجامعية 
 24،  ص. 2017/2018

وسائل االعالم اطار لتقييم تنمية وسائل اإلعالم ، فرنسا : منظمة االمم المتحدة للتربية  اندرو بوديفات ، مؤشرات تنمية  -  - 3
 03،  ص.2008والعلم والثقافة " اليونيسكو "، 
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فوسيلة االتصال واإلعالم هي ما تؤدي به الرسالة اإلعالمية أو القناة التي تحمل الرموز التي       
 1هي تستخدم في نقل الرسالة بالرمز او الشكل او اللغة.تحتويها الرسالة من المرسل الى المستقبل ف

االعالم واالتصال يشمل كل من األدوات اإلعالمية  المقروءة ) كالصحف فالتعريف التقليدي لوسائل     
والمجالت ( والمسموعة كالمذياع والمرئية كالتلفاز التي تنقل لألفراد الخبر والحدث والمعلومة، إال انه 
بدخول العالم مرحلة االنترنت اخذت ثورة االتصاالت بعدا جديدا غير مسبوق وأصبحت مواقع االنترنت 

عب دورا متزايدا في تسهيل تدفق المعلومات بسرعة مذهلة وتكلفة اقتصادية بسيطة وفي بناء التحالفات تل
بين المنظمات غير الحكومية التي تعمل في نفس المجال وتسهيل االتصاالت بين فاعلين ونشطاء 

 يسكنون في قارات مختلف
 ويمكن تقسم وسائل االعالم الى قسمين رئيسيين هما :     
: وهي الوسائل االولى التي استخدمها البشر في نقل المعلومات واالخبار تقليديةوسائل اإلعالم ال  - 01

 واقترن ظهورها بالصورة الصناعية التي اجتاحت اروبا مع بداية القرن السادس عشر وشمل كل من:
 في وتعتمد التدوينو  الكتابة تقنية على تعتمد التي الوسائل كل طياتها ضمن يدخل :المكتوبة الوسائل

 والمصرية كاليوناتية القديمة الحضارات في انتشرت وقد ، والمنطوقة المكتوبة الحروف على االخبار نشر
 والمصريين واليونانيين الرومان كان فقد ، الحالي عصرنا وحتى االسالمية الحضارة الى وصوال والرومانية

 الرسائل شكلت كما ومخارجها، المدن ومداخل لكهوفوا المعابد جدران على وينقشونها المراسيم يكتبون 
 الكتب هناك الرسائل جانب والى ومغاربها، االرض مشارق  الى والقياصرة الملوك بها يبعث كان التي

 وسائل من النوع هذا االسالمية الحضارة شهدت فقد ، والتدوين الكتابة على تعتمد التي والمجالت
 صنعت سجالت في والمماليك الحكومات اعمال تدوين تم فقد ا،منه المتأخرة العصور حتى االتصال
 بهدف والتبريكات التهاني عن للتعبير الكتابة تستخدم كانت ذلك من واالبعد الغرض، لهذا خصيصا

 العصور في كبير رواجا لقيت المكتوبة الوسائل بان يوحي مشهد في...  والسالطين الحكام الى التقرب
 الخامس القرن  الى وصوال. والمعلومات االخبار لنقل واالوحد الوحيد الشكل نتوكا السابقة والحضارات

 الطباعة أسس 1538 عام" Strasbourg"  ستراسبورغ وضع عندما الطباعة اختراع تم عندما عشر
 كانت بحيث للتعبير، فضاء تخلق الصحف أصبحت بحيث ملحوظة بسرعة والمجالت الصحف وانتشرت
 لنشر ومنتظمة قصيرة سلسلة في وذلك اآلنية األحداث بأكثر العام الرأي تمد لتيا األداة  هي الصحافة

                                                           
، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني حول نظام  وسائل االتصال الحديثة وتأثيرها على االسرةحذيفة عبود مهدر السامرائي،   - 1

،   2013افريل  03 -29ي االسالم والمشاكل المعاصرة.. االسباب والعالج، كلية العلوم االسالمية ، جامعة سامراء، بتاريخ االسرة ف
 12ص.
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 وتتكون   معينة، أهداف لتحقيق المطبوعات خالل من القراء جمهور إلى الشارحة والمعلومات األخبار
 . والمجالت الجرائد من أساسا

 كل وتشمل والمجتمعات، األفراد بين واالتصال لإلعالم األولى الوسائل من وهي :المسموعة الوسائل– 2
 تلعب كانت التي  االذاعة هي اشهرها ان اال وغيرها الميكروفون  وتقنية الصوت كتسجيالت سماعه يتم ما

 في الفعالة الوسائل من فهي الشعوب تحرير في دورا لعبت بل والمعلومات االخبار نقل في اساسيا دورا
 وإذا لبساطتها، نظرا فوري  بشكل الحدث تترجم ان عتستطي فهي عريضة جماهير الى الرسائل توصيل
 شريحة تأخذ اإلذاعة فان القراء جمهور إلى كبيرة بدرجة موجهة والمجالت والجرائد الصحف كانت

  االذاعة فاخترقت. برامجها الى االستماع خالل من وذلك القراء وغير القراء تشمل فهي اكبر مجتمعية
 مفاتيح عبر ولندن وموسكو بواشنطن مرورا طوكيو الى باريس من الناس وانتقل والحواجز الحدود
 . 1الراديو

 من تمكنها التي العالية للتقنية نظرا اهمية االكثر الوسائل من وهي:   والمسموعة المرئية الوسائل -3
 يف تعتمد التي والتليفزيون  الفيديو تقنية طريق عن واحد آن في والصورة الصوت طريق عن المعلومة نقل

 واألقمار الكهرومغناطيسية الموجات وبواسطة الكهربائي الدفع على والمعلومات لألخبار نقلها طريقة
 الصناعية، األقمار شبكة على برامجها تبث محلية وأخرى  فضائية قنوات من التلفاز ويتكون  الصناعية،

 واالتصال اإلعالم لوسائل يالتكنولوج التطور يعد خصوصا العالم في انتشار االكثر الوسيلة هاته وتعتبر
 برامج ارسال في بدأت التي الدول اول وانجلترا فرنسا وتعد الماضية، والعشرين الخمس السنوات في

 138 في تلفزيونية خدمات توجد اصبحت حتى 1975 عام يأت ولم 1936 عام منذ منتظمة تلفزيونية
 اإلذاعة)  الذكر السالفتي الوسيلتين من وسعأ جماهيرية طبقة على يستحوذ فالتلفزيون    العالم، في دولة

 بحيث. الرقمي البث الى المتوازي  البث من التلفزيوني البث انتقال بعد خصوصا(. والمجالت والصحف
 .  2 والصورة للصوت العالية والجودة والنقاء الصفاء التقنية هاته أضفت

   خصائصها ومميزاتها:
 اال ، خاص بشكل االعالمي والحقل عام بشكل المجتمعات تطور يف الوسائل هاته تلعبه الذي الدور رغم
 النطاق حدود خارج مثال االذاعة برامج تتبع يمكن فال والمجال النطاق محدودة وسائل انها يميزها ما ان

 التلفزيون  برامج تتبع يمكن ال كما ، اخرى  واليات في ادرار اذاعة برامج متابعة يمكن فال اليه، الموجهة

                                                           
، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، وسائل االتصال واالعالم وتشكيل وعي االطفال والشبابوفيق صفوت مختار،   - 1

 42 -39،  ص.2008
 .44، ص. ، المرجع السابقيق صفوت مختاروف - 2
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 اسطنبول في الجزائرية والجرائد الصحف قراءة يمكن ال كذلك نيويورك و موسكو او طوكيو في ئري الجزا
 يغطي والذي المحدود المدار ذات الصناعية باألقمار مرتبطان والتلفزيون  فاإلذاعة. القاهرة او دبي او

 .محددة جغرافية منطقة
 موجهة والمجالت فالصحف محددا، جمهورا تستهدف بانها واالتصال االعالم وسائل تتميز كذلك       

 ، والمجالت الصحف به جاءت ما متابعة يستطيعون  ال والكتابة القراءة يعرفون  ال فالذين ، القراء لفئة
 قراءة او التلفزيونية البرامج يتابعوا ان هؤالء يستطيع فال المستمعين لفئة كبير بشكل موجهة االذاعة وكذلك

 . والمجالت الصحف
 يمر ان البد الخبر ان الى راجع وهذا الخبر، مع التعامل في بطيئة بانها الوسائل هاته تتميز كذلك      

 نقل المراد االعالمية للوسيلة االعالمي الخط مع يتوافق بما ودراسته اعداده اجل من التحرير فريق على
 .عبرها الخبر

 ان باعتبار تنشرها التي والمعطيات االخبار مع التفاعلي الجانب بنقص الوسائل هاته تتميز كما       
 دون  الخبر يتلقى فالفرد االسترجاعية التغذية غياب في خطي اتجاه هو الوسائل هبهات االعالمي االتجاه

 . المنشورة باألخبار تأثرهم عدم او االفراد تأثر مدى لمعرفة عكسية تغذية هناك تكون  ان
 ما وهو السياسية المؤسسات قبل من عليها الرقابة بسهولة لواالتصا االعالم وسائل تتميز كما      

 االعالم وسائل تخضع ،حيث والدكتاتورية التسلطية السياسية االنظمة ظل في الوسائل هاته به تتميز
 لتلميع تسعى انها ذلك من واالبعد الحكم، نظام قبل من شديدة رقابة الى النظم هذه ظل في واالتصال

      والدولي المحلي العام والرأي المجتمع لدى يالسياس النظام صورة
 نهاية مع البشرية شهدته الذي والتقني التكنولوجي للتطور نظرا  وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة: - 02

 تقدمها التي الخدمات  تطورت حيث اإلعالم، وسائل ودور مكانة على التطور هذا انعكس الماضي القرن 
 االعالم من جديد شكل ايجاد في االنترنت شبكة ساهمت فقد.  للخدمة الزمنية المدةب مقارنة الوسائل هاته

 مواقع بين تصنيفاته وتعددت البديل االعالم او الجديد باإلعالم والعلمية الصحفية االوساط في عرف
 هتفجير  بعد االنظار جذب في االخيرة اآلونة في االعالم هذا ساهم حيث ، بريدية ومجموعات انترنت
رغبتها ومن  ضد تقرارا  اتخاذ على كثيرة حكومات وارغمت العام الرأي اثارت التي القضايا من للعديد

 بين وسائل االعالم واالتصال الحديثة نجد: 
وهي شبكة المعلومات العالمية يتم الربط فيها بمجموعة من الشبكات المتداخلة فيما بينها  االنترنت: - 1 

هي وسيلة اتصال عالية الجودة وواسعة االنتشار تتميز  فاألنترنتتر، عن طريق أجهزة الكومبيو 
باالستقاللية والالمركزية . وتعد االنترنت احد التقنيات الحديثة التي اسفرت عنها تكنولوجيا االتصاالت 
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والمعلومات. باعتبارها افضل وسيلة اتصال ناجحة ومتفوقة على كل الوسائل التقليدية والحديثة لكونها 
وسيلة اتصال وإعالم المستقبل بال منازع ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الالمكان والالزمان والتفاعلية 
والمجانية او شبه المجانية والربط الدائم وتنوع التطبيقات والسهولة فبإمكان الطفل والشيخ المسند 

جتماعية سواء على المستوى استخدامها بكل سهولة ويسر، فاالنترنت تؤثر تأثيرا كبيرا على العالقات اال
 .  1الفردي او الجماعي

وهو احد اشكال االتصال الهاتفي الذي يعتمد على االتصال الالسلكي عن طريق  :الذكيةالهواتف  - 2
شبكة من ابراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة ويتكون من دائرة استقبال وإرسال عن طريق إشارات 

واخذ  1898وفضائية ويرجع تاريخ اختراع الهاتف النقال الى العام ذبذبية عبر محطات ارسال ارضية 
مجال االتصاالت الالسلكية في التطور حتى اصبحت على درجة عالية من التعقيد وكثيرا ما تكون درجة 

 التطور تلك عائقا كبيرا امام المستخدم وتقدمت من مجرد أجهزة بسيطة، لتشكل تحديا حقيقيا لالستخدام.    
من اهم المفاهيم المستحدثة ضمن مفهوم االعالم الجديد والمرتبطة بالمجتمع  لشبكات االجتماعية:ا – 3

االفتراضي وربما من أهم وسائطه وتقنياته، يزداد مستخدموها يوما بعد يوم. وتعرف على انها مواقع على 
رين وبمجموعات االنترنت تمكن المستخدم من انشاء ملف تعريف وبناء شبكة شخصية تربطه مع اآلخ

متنوعة من أهمها مواقع التواصل االجتماعي، المدونات االلكترونية، الشبكات المهنية...الخ تسهل عملية 
التفاعل النشط بين األعضاء المشتركين في هاته الشبكة االجتماعية، وتهدف الى توفير مختلف وسائل 

 .    2االهتمام
 : ومميزاتها خصائصها

 قدرة وهو بالتفاعلية اوال والمتمثلة الخصائص من بمجموعة الحديثة واالتصال عالماال وسائل تتميز     
 المستخدم بين التفاعل من عالية بدرجة المستخدم لحديث االستجابة على الحديثة االتصال وسيلة

 مع النص الدردشة، ن الصورة الرسالة،"  المضمون  تقديم وفي التعامل في المرونة الى اضافة والوسيلة،
 الوسائل هذه من جعلت السرعة وهذه انية تكون  تكاد التي المعلومات نقل في السرعة عن فضال" الصورة

 لهذه ان فيعني التحكم اما" راديو تلفاز، ، صحف" التقليدية الجماهيرية االعالم وسائل على تتفوق  ان
 المشهد تغيير ان نترنتاال شبكة فاستطاعت وحجمه المضمون  طبيعة في التحكم على كبيرة قدرة الوسائل

                                                           
، القاهرة:  1، ط.مقترحات –أراء  –اإلعالم الدولي وبعا إشكاليات الخطاب اإلعالمي العربي مالحظات وليد حسن الحديثي، - - 1

 . 2007دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 
"، مجلة الدراسات من منظور قيمي. شبكة الفيسبوك نموذجا  ساعد هماش، " الشبكات االجتماعية وأثارها على الفرد والمجتمع - 2

 .66،  ص.2012، 02، القبة: دار الوسم للنشر والتوزيع، العدد.  اإلعالمية القيمية المعاصرة،
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 السياسية المشكالت حل في المشاركة للفرد تتيح وان والسياسية واالجتماعية الثقافية بابعاده االتصالي
       1.والثقافية االجتماعية القضايا ومناقشة
 الخدمة العمومية: مفهوم ثانيا: 
ونا ومضبوطا ومراقبا من قبل كل وظيفة يكون اداؤها مضميوحي مصطلح الخدمة العمومية الى       

 2الحاكمين من اجل تحقيق وتنمية الترابط االجتماعي.
 

ومن جهة اخرى يدل مفهوم الخدمة العمومية الى تلك الخدمة التي تقدمها الدولة او احد اعوانها عن      
طريق مختلف النشاطات وذلك انطالقا من وجود حاجة يجب تلبيتها بحيث يفترض ان تخضع هذه 

    3خدمة لمبادئ معينة.ال
كما يمكن تعريف الخدمة العمومية بتلك الرابطة التي تجمع بين االدارة العامة الحكومية           

والمواطنين على مستوى تلبية الرغبات واشباع الحاجات المختلفة لالفراد من طرف الجهات االدارية 
 4والمنظمات العامة.

ت التي يقوم بها مجموعة الموظفين والذي يتركز في تنظيم هذا ونعني بها مجموعة النشاطا        
النشاط لتمكين االدارة من القيام بما اوكل اليها من مهام واختصاصات . فالهدف االساسي للخدمات 
العمومية ليس هو تعظيم الربح المادي بل هو تعظيم الربح االجتماعي. فاألهداف التي تطمح اليها 

تشبه تلك التي ترمي إليها المؤسسات الخاصة، فالمؤسسات العمومية تسعى الى  المؤسسات العمومية ال
 اشباع حاجيات جماعية عكس المؤسسات الخاصة التي تسعى للترويج لمصالحها الخاصة . 

: يتفق اغلب الفقهاء على مبادئ اساسية تحكم سير الخدمة العمومية وهذا مبادئ الخدمة العمومية
دمة العمومية التي تهدف الى استقرار النظام العام بالدرجة االولى ، يمكن اجمالها ارتباطا بمتطلبات الخ

 :1في مايلي

                                                           
، العالميمجلة الباحث ا، "االعالم البديل .. الواقع واالفاق دراسة نظرية في نماذج واشكال االعالم البديل"سحر خليفة الجبوري،  - 1

 55، ص.15العدد 
مجلة التنمية وادارة سالمي رشيدة ، اسماء قاسمية، "ترشيد الخدمة العمومية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال"، - 2

 349، ص. 01/11/2015، جامعة البليدة، 03،  العدد. الموارد البشرية
، المجلد الرابع، العدد الثاني، جامعة الجزائر ، مجلة المفكر"ة والجذور التاريخيةالخدمة العمومية: المقاربة النظري"كمال فار،   - 3

 187،  ص.2020، ديسمبر 02

المجلة الجزائرية للمالية عابد عبدالكريم غريسي ، شريف محمد ،" دور االدارة االلكترونية في ترشيد وتحسين الخدمة العمومية"،   - 4
 87،  ص.2013ن، ديسمبر ، جامعة تلمسا03، العدد. العامة
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مبدأ المساواة: والذي يرمي الى وجوب التسوية بين االفراد المستفيدين من الخدمات العمومية في  -
القانون. فهذا المعاملة وفق الشروط التي يحددها قانون انشاءها وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة امام 

المبدأ يرتبط بمبدأ حياد الخدمة أي توفير الخدمة العمومية بطريقة متماثلة دون اعتبار لالتجاهات 
السياسية والدينة والمصالح الخاصة، ومبدأ المساواة امام الخدمة العمومية يعني المساواة والعدالة 

 خدمة العمومية. في المعاملة، لذلك يعتبر هذا المبدأ من المبادئ االساسية لل
مبدأ االستمرارية: أي عدم انقطاعها فالخدمة العمومية تهدف الى تلبية حاجات ذات منفعة عامة  -

وهو ما يشترط عدم انقطاعها، كما نجد ان مبدأ االستمرارية في الخدمة العمومية هو استمرار 
تج عنه انقطاع للدولة، لذلك يتعين عليها بذل كل المجهودات لتجنب عدم االنتظام الذي ين

 الخدمة، كما ان مبدأ االستمرارية هو مبدأ مفروض على مسيري الخدمة العمومية، 
مبدأ التكييف: يشير هذا المبدأ الى ان الخدمة العمومية يجب ان تتوافق مع الحاجات االجتماعية  -

لعمومية للصالح العام ، حيث ينظر الباحث "الشيم" الى مبدأ التكييف كضرورة لتطوير الخدمات ا
سواء في طريقة تنظيمها وفي اداءها بطريقة تتماشى في كل فترة ويجب العمل على ارضاء  
الصالح العام باكبر فاعلية ممكنة، لذلك نجد ان هذا المبدأ يمثل التطور الذي يحث المؤسسات 

 التي تقدم الخدمة العمومية على ضرورة تطوير نوعية خدماته
 عالم واالتصال االلكترونية في ترقية الخدمة العموميةالمحور الثاني: دور وسائل اإل

تلعب وسائل االعالم واالتصال دور محوريا في ترقية الخدمة العمومية من خالل الخدمات التي       
اصبحت تقدمها مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية معتمدة في ذلك على التطور التكنولوجي الذي 

ال ، وكذا الميزات والخصائص التي اضحت تتميز بها والمتمثلة اساسا في تشهده وسائل االعالم واالتص
فعلى سبيل المثال استحدث مصالح الحالة المدنية عبر جموع البلديات في اختصار الوقت والجهد ، 

الوطن الى طريقة استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الخط الموحد ومن اي مقر حالة مدنية في الوطن 
مقتصرة على بلدية محل االقامة وبطريقة يدوية، كذلك استحداث الخط االخضر الذي من  بعدما كانت

شأنه استعراض جملة المشاكل وإيصالها مباشرة على القائمين بالخدمة العمومية ويرجع هنا الى دور 
جة من الهواتف المحمولة او الثابتة ، كذلك استحداث تقنية التصديق االلكتروني على الشهادات المستخر 

المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، كما استحدثت وزارة العدل تقنية استخراج صحيفة السوابق 
العدلية وشهادة الجنسية عبر كامل التراب الوطني، وأخرها تم إلغاء التصديق على الوثائق االدارية وهو 

                                                                                                                                                                                     
 .191-189، ص.المرجع السابق كمال فار،   - 1
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دمة التي يرجع الفضل فيها الى اجراء من شأنه تسهيل دفع الملفات وإلغاء طوابير طويلة وغيرها من الخ
 التطور المتسارع لتكنولوجيا االعالم واالتصال.

" فيروس كورونا" الذي اجتاح العالم وفرض على المجتمعات الحجر  19وفي ظل جائحة كوفيد      
المنزلي واستخدام التباعد الجسدي اصبحت لوسائل االعالم واالتصال الدور الريادي في تقديم الخدمات ، 

ل سارعت العديد من دول العالم الى تطوير منظومتها االدارية باالعتماد على التطور التكنولوجي ب
واستخدامه في العديد من مجاالت الحياة كالتعليم بعد ان شلت جل مدارس وجامعات العالم ، ليصبح 

الموسم الدراسي من التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال المخرج الوحيد من اجل اتمام 
 جهة وكذا الحد من انتشار الفيروس من جهة اخرى.  

ختلف من تدورها ووظائفها الن الصعب تخيل مجتمع يخلو من وسائل إعالم جماهيرية ، لذلك من     
مجتمع إلى آخر ، وغالبا ما تطرح وظائف االعالم على نحو جزئي في حين يتسع دورها طبقا للوظائف 

  .او تستطيع تأديتهاوسيلة من وسائل االعالم واالتصال  كل التي تؤديها
فالوسائل السمعية والبصرية كاإلذاعة والتلفزيون تساهم بشكل كبير في ترقية الخدمة العمومية من         

خالل البرامج الحوارية والتقارير االخبارية والتغطيات الصحفية للوقوف على احتياجات افراد المجتمع 
النقائص واالخطاء التي تقع فيها المؤسسات االدارية العمومية وعرضها على صناع القرار  والوصول الى

 بغية تجاوزها ومعالجة النقائص المترتبة عن تقديم الخدمات.
كما تلعب الوسائل المقروءة كالصحف والمجالت هي االخرى دورا محوريا في تعزيز الخدمة        

لمواطن، حيث تقوم مختلف الهيئات والمؤسسات االدارية بنشر اعالنات العمومية من خالل ربط االدارة با
التوظيف فهي تعتبر من بين وسائل استقطاب اليد العامة، كما تساهم في نشر الصفقات والمناقصات 

 الخاصة بالمشاريع واهم االعالنات التي توردها المؤسسات والهيئات االدارية.          
في تعزيز الخدمة العمومية من خالل المواقع االلكترونية بدورها تلعب دورا رئيسيا اما االنترنت ف         

المصممة خصيصا لهذا الغرض ، فنجد ان اغلب الهيئات والمؤسسات العمومية تصمم موقعا الكترونيا 
ن خاصا بها تنشر من خالله اهم االعالنات واهم الخدمات المقدمة ، وتسهل من خالله عملية التواصل بي

المرفق العام والمواطن مقتصرة عليه جهد وزمن التنقل الى مقر المؤسسة او الهيئة. فمن خالل الموقع 
االلكتروني للمرفق العام يستطيع المواطن معرفة اهم المستجدات التي تدور في ساحة الهيئة المستخدمة 

 وكذا االستفادة من الخدمات المقدمة، كل هذا بنقرة زر.   
البريد االلكتروني والمدونات االلكترونية والفايسبوك .... الخ  كجهته يلعب اإلعالم الجديد ومن         

دورا مهما باعتبارها تمتلك حيزا كبيرا داخل المجتمع، وسهولة استخدامها باإلضافة إلى ربح الوقت 
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سات العمومية والتكاليف، كما أنها تقصد فردا بعينه أو مجموعات خاصة وعامة،  فنجد أن اغلب المؤس
. فالبريد االلكتروني مثال حل محل مؤسسات البريد، فقديما كانت تمتلك حسابا خاصا على هاته المواقع

ترسل الملفات والرسائل والتقارير االدارية عبر مؤسسات البريد والمواصالت وتستغرق ساعات واياما وحتى 
ات البريد االلكتروني اختصرت الزمن الى جزء شهورا حتى تصل الى الوجهة المبتغاة، لكن اليوم وعبر تقني

من الثانية. كما ان مواقع التواصل االجتماعي ساهمت بشكل كبير  في تعزيز الخدمة العمومية من خالل 
الخاصية التي تمتلكها والمتمثلة في مشاركة محتوى معين عبر العديد من الصفحات والمجموعات ليصيل 

 صير.     الى ماليين الناس في ظرف زمني ق
ما يمكن استنتاجه من كل هذا ان لكل وسائل االعالم واالتصال وبمختلف توجهاتها دور مهم في     

ترقية وتعزيز الخدمة العمومية وينطلق ذلك من الخاصية التي تتمتع بها كل وسيلة وكذا الجمهور 
ونجد الوسائل السمعية موجهة المستهدف ، فنجد ان الوسائل المقروءة موجهة بشكل كبير الى فئة القراء ، 

بشكل كبير لفئة فاقدي البصر والذين يعتمدون بشكل كبير على السمع، كما نجد الوسائل البصرية 
تستهدف شرائح كبيرة من المجتمع بما فيهم فئة الصم والبكم وغيرهم ..وهذا ما يجعل وسائل االعالم 

لمجتمع وبمختلف مكوناته، ومنه تسعى الى ترقية  واالتصال ذا اهمية كبيرة باعتبارها تستهدف كل شرائح ا
 الخدمة العمومية.            

.  فتعامل المرافق العمومية سواء المحلية او المركزية مع وسائل االعالم واالتصال ضرورة اساسية   
ليس فقط لمالحقة ما يجري من انشطة في المجال العام ولكن ايضا الن االعالم يعين المنظمة على 

 : 1حقيق اهدافها من خاللت
خروج المنظمة او االدارة العمومية من اسر المقر الذي تمارس فيه عملها ويصبح بإمكانها        

مخاطبة المجتمع وشرح اهدافها وبرامجها للمجتمع مما يؤدي الى جذب انصار وعناصر وهنا تصبح 
ق االهداف العامة بشكل سلمي منظم االدارة العامة جزء من حركة المجتمع التي تعبئ االفراد لتحقي

 ومتحضر.
يسعى االتصال الدائم بوسائل االعالم من طرف االفراد الى طرح انشغاالتهم واحتياجاتهم على كما        

االدارة العمومية مما يحسن الخدمات المقدمة لهم، وبفضل وسائل اإلعالم تستطيع المرافق العمومية 
 ت التي تقدمها.وسلبيات الخدما تإيجابيامعرفة 

 المحلية التنمية سبل وبعث العمومية الخدمة مجال في  ادرار اذاعة اثرالمحور الثالث: : 

                                                           
مجلة  جامعة محمد خليل الرفاعي ، " دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل قيم االسرة العربية  دراسة تحليلية  "،  -  - 1
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م من طرف السيد لمين بشيشي وزير الثقافة  1995جوان  04افتتحت اإلذاعة الجهوية بادرار في       
ألول مرة، استهلت إذاعة موظفا يخوضون تجربة اإلعالم  11واإلعالم آنذاك، وكان طاقمها يتشكل من 

( ساعات يوميا من التاسعة صباحا الى الواحدة زواال ليتطور عدد ساعات البث 04أدرار بثها بأربع) 
ساعة يوميا من السابعة صباحا إلى الثامنة ليال. بتعداد برامج  13تدريجيا ليصل عدد ساعات البث الى 

ة واالمازيغية ) الزناتية والتارقية (. بتعداد عمالي برنامج في مختلف المجاالت باللغتين العربي 45يفوق 
 . 1عامل موزعين على مختلف األقسام 36وصل الى 

كما عرف العمل اإلذاعي في جانبه التقني قفزة نوعية في مجال األجهزة الخاصة بالربورتاج        
ومستعملة جيء بها من  كانت اإلذاعة تعتمد على أجهزة قديمة 1995والتسجيل والبث المباشر. ففي سنة 
وكان العمل يتم في استوديو واحد فقط، وفي سنة  MAG+ NAGRAإذاعة الساورة ومتمثلة في أجهزة 

استفادت اإلذاعة من عملية ترميم من قبل الوالية سمحت بانجاز أستوديو جديد، وباستقدام أجهزة  1999
دخلت إذاعة أدرار كغيرها من  7200جديدة ما سهل العمل اإلذاعي وتوفير الوقت والجهد. وبعد 

اإلذاعات عهدا جديد من البث يعتمد بشكل كبير على برامج اإلعالم اآللي والحواسيب أو ما يعرف بعهد 
الرقمنة وهو ما من شأنه يسهل ويرقي الخدمة العمومية التي تقدمها اإلذاعة الجهوية بادرار. ومع التطور 

زاما على اإلذاعة أن تواكب هذا المسار فانتقل البث عبر جهاز السريع الذي يشهد الحقل اإلعالمي كان ل
الراديو إلى البث عبر الساتل واالنترنت ليصل بثها عبر كامل التراب الوالئي  والوطني عبر محطات البث 

باإلضافة إلى البث عبر الساتل وصوال إلى البث الحي بواسطة االنترنت  AM + FMاألرضي المنتشرة 
هذه التقنية التي قربت المسافات وقلصت    ww.radioalgerier.dz/live/adrar.htmlwعلى الرابط: 

    . الوقت وساهمت في رواج أكثر للعمل اإلذاعي من خالل شبكات التواصل االجتماعي
المنطلق االساسي في اعداد شبكة االذاعة الجزائرية من ادرار هو مفهوم ودور االذاعة كجهاز        

مة عمومية، لذلك فالمحاور الكبرى للشبكة تشمل كل االتجاهات االجتماعية والثقافية إعالمي ذي خد
 واالقتصادية لمواطن المنطقة، من هنا فان العمل االعالمي لهذه المؤسسة يرمي الى تقديم خدمة:

                                                           
( صباحا بمقر اإلذاعة 10:00، على الساعة العاشرة ) 03/02/2020ديرة اإلذاعة الجهوية  بادرار بتاريخ مقابلة أجريت مع م - 1

 الجهوية بادرار
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يومية سكان المنطقة من خالل سياسة إعالمية جوارية تقوم على االلتصاق بالواقع والتفتح على المشاغل ال
وتوفير فضاءات مالئمة للتعريف بالجهد البشري وتشجيع المبدعين والكشف على التراث الثقافي 

 .1والحضاري للمنطقة من اجل الوصول الى الهدف
كما تغوص االذاعة في عمق االنشغاالت اليومية للمواطن بالوالية، هذا المواطن الذي احتضن هذا        

ابة شمس تسطع على قصوره الطوبية وكثبانه الرملية وكافة منطقة توات الصرح االعالمي الذي كان بمث
 %  من التراب الوطني .18الكبرى التي تمثل 

كما أن تجاوب المواطن االدراري مع فرق اإلذاعة التي جابت كل البلديات على مسافة          
ين على الحدود الجزائرية كلم من أقصى الشمال بقصر تبركوزة إلى أقصى الجنوب ببلدية تيمياو 1400

المالية، بحثا عن المعلومة ونقال للهموم واالنشغاالت وتنقيبا عن التراث والمكنونات الثقافية والتاريخية، 
وتبيانا لما تقوم به الدولة من مجهودات جبارة من اجل ترقية المواطن وتوفير العيش الكريم، فزادت العالقة 

تمعيها ما جعلهم يكثفون االتصاالت بالبرامج ويشجعون المبادرات متانة بين المؤسسة االعالمية ومس
 .2ويساهمون في المسابقات المنظمة في المناسبات التاريخية والدينية

وبحكم تنوع المجتمع المحلي بادرار الذي يضم الطوارق والزناتة، فان االذاعة الجهوية تقدم برامجها       
ساعات بث اسبوعيا من  10%  اي ما يعادل حوالي 11اتية بنسبة تقارب اإلخبارية باللغتين التارقية والزن

 مجموع البث االذاعي.
الى جانب الخدمات االعالمية التي تقدمها إذاعة أدرار الجهوية لخدمة المواطن وتفعيل سبل         

درار خدمات ومبادرات التنمية المحلية بالمنطقة وفق الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تقدم اذاعة ا
 :  3ونشاطات تنفرد بها عن باقي المحطات االعالمية األخرى والمتمثلة أساسا في

تقديم دورات  –التأطير والتكوين: كتأطير المتربصين وطلبة المعاهد في مجال اإلعالم واالتصال  -
 تدريبات تطبيقية لطلبة الجامعات. –تكوينية لفائدة مراسلي اإلذاعة 

مؤلفات: حيث يعتمد الباحثين والمفكرين على الحصص االذاعية كمصدر لمؤلفاتهم البحوث وال -
تعتبر الحصص اإلذاعية مادة معرفية النجاز المذكرات الجامعية الخاصة حيث وبحوثهم ،

                                                           
( صباحا بمقر اإلذاعة 10:00، على الساعة العاشرة ) 03/02/2020مقابلة أجريت مع مديرة اإلذاعة الجهوية  بادرار بتاريخ  - 1

 الجهوية بادرار
، على الساعة الحادي عشر 04/02/2020ت مع الصحفي رمضان جعفري معد ومقدم برنامج من بلديتنا يوم مقابلة أجري - 2
 ( صباحا بمقر جامعة أدرار.11:00)

، على الساعة الحادي عشر 04/02/2020مقابلة أجريت مع الصحفي رمضان جعفري معد ومقدم برنامج من بلديتنا يوم  - 3
 .ر( صباحا بمقر جامعة أدرا11:00)
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دكتوره ( كبرامج االطفال واألسرة، والبرامج الثقافية واالجتماعية  –ماجستير  –بالتخرج )ليسانس 
 .والسياسية

تقيات المحلية والجهوية والوطنية: حيث تساهم االذاعة في تغطية ونقل وتأطير الملتقيات المل -
إلى المشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية  باإلضافةوالحمالت التضامنية وااليام المفتوحة، 

 .محليةال
تصال ، بغية تطوير وبدورها واكبت اذاعة ادرار المحلية التطور التكنولوجي لوسائل االعالم واال      

الخدمات التي تقدمها، فنجد ان اإلذاعة فتحت صفحة خاصة بها على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك 
بغية ضمان التفاعل مع البرامج التي تقدمها، باعتبار ان مواقع التواصل االجتماعي تعتبر من ضمن 

ل عن طريق التعليقات ، وهو ما يساعد الوسائل التفاعلية من خالل خاصية مشاركة المحتوى او التفاع
االذاعة من اجل تقييم البرامج التي تقدمها والعمل على تقويمها،   اضافة الى محاولة منها ايصال صوتها 

تقوم االذاعة بنقل التغطية االعالمية  كلكل شرائح المجتمع المحلي، فمن خالل صفحتها على الفيسبو 
الحوارية بالصوت والصورة في تغطية مباشرة. اضافة الى انه  لبعض االحداث المحلية وبعض البرامج

بإمكان متابعي االذاعة المحلية بادرار االستفادة من الخدمات المقدمة وان كانوا خارج اقليم الوالية او حتى 
خارج اقليم الدولة وهو ما جعلها تتخطى الحدود في تقديم خدماتها وذلك كله عبر صفحتها على 

 الفيسبوك.  
 لخاتمة:ا

في ترقية الخدمة  اهمية كبيرة االلكترونية  واالتصال  وسائل االعالملمن كل هذا نستنتج ان         
عبر مواقعها المؤسسات والهيئات العمومية   من خالل الخدمات  التي تقوم بهاوذلك العمومية  

التطور التكنولوجي الذي وهذا راجع باألساس الى االلكترونية سواء على الصعيد المحلي او الوطني، 
حيت تختلف نسبة المساهمة باختالف الوسيلة ومجالها وطبيعة شهدته وسائل االعالم واالتصال  

عزز النهوض بقطاع الخدمة العمومية وترقيتها. وانطالقا من كل هذا يتأكد يوما  ماالجمهور المستهدف، 
شكل عام والجزائر بشكل خاص على ضرورة بعد يوم حرص االدارات والمرافق العمومية في دول العالم ب

مسايرة مختلف التطورات التي افرزتها تكنولوجيا االعالم واالتصال والتي شملت كافة مناحي الحياة سواء 
االقتصادية او االجتماعية او السياسية او الثقافية.... ما صاحبه التغيير في قواعد العمل واساليبه بغية 

خصوصا بعد الظرف الصحي قف على تلبية احتياجات المواطن ورغباته. تقديم خدمة عمومية راقية ت
" ما جعل العديد من 19والمتمثل في انتشار فيروس كورونا " كوفيد 2019الذي شهده العالم اواخر العام 
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دول العالم تقييم وتطوير استراتيجية استمرار مرافقها العامة والخدمات التي تقدمها وذلك بربطها بالتطور 
 تكنولوجي الذي شهدته مختلف وسائل االعالم واالتصال. ال
 

 قائمة المراجع المعتمدة: 
:  فرنسا ، اإلعالم وسائل تنمية لتقييم اطار االعالم وسائل تنمية مؤشرات ، بوديفات اندرو (1

 .2008 ،" اليونيسكو"  والثقافة والعلم للتربية المتحدة االمم منظمة
 موجهة محاضرات الرياضي، واالتصال لإلعالم مدخل مقياس في محاضرات محمدو، سعيد بن (2

 االنسانية العلوم كلية والرياضية، البدنية النشاطات وتقنيات علوم قسم مشترك جذع اولى السنة لطلبة
 .2017/2018 الجامعية السنة بالبيض، الجامعي المركز واالجتماعية،

 الى مقدم بحث ، االسرة على وتأثيرها حديثةال االتصال وسائل السامرائي، مهدر عبود حذيفة (3
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 والتوزيع، للنشر الوسم دار: القبة ، ،المعاصرة القيمية اإلعالمية الدراسات مجلة ،" نموذجا الفيسبوك
 .2012 ،02. العدد

 المعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من العمومية الخدمة ترشيد" قاسمية، اسماء ، رشيدة سالمي (5
 .01/11/2015 البليدة، جامعة ،03.العدد  ، البشرية ردالموا وادارة التنمية مجلة ،"واالتصال

 البديل، االعالم واشكال نماذج في نظرية دراسة واالفاق الواقع..  البديل االعالم الجبوري، خليفة ( سحر6
 55.ص ،15 العدد االعالمي، الباحث مجلة

 الخدمة وتحسين يدترش في االلكترونية االدارة دور" ، محمد شريف ، غريسي عبدالكريم عابد (7
 .2013 ديسمبر تلمسان، جامعة ،03. العدد ،العامة للمالية الجزائرية المجلة ،"العمومية

 الرابع، المجلد ،المفكر مجلة ،"التاريخية والجذور النظرية المقاربة: العمومية الخدمة" فار، كمال (8
 .2020 ديسمبر ،02 الجزائر جامعة الثاني، العدد

 .2006 المعارف، منشأة: ية االسكندر ، والقانون  االعالم حرية لو،الح راغب ماجد (9
 دراسة  العربية االسرة قيم تشكيل في الرقمي العصر في اإلعالم دور"  ، الرفاعي خليل محمد (10

 .2011 ، الثاني+  األول العد ، 27 المجلد ، دمشق جامعة  مجلة ،"  تحليلية
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)  العاشرة الساعة على ،03/02/2020 بتاريخ بادرار  الجهوية اإلذاعة مديرة مع أجريت مقابلة (21
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 – مالحظات العربي اإلعالمي الخطاب إشكاليات وبعا الدولي اإلعالم ،يالحديث حسن وليد- (31
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E-government and ways to implement it in Algeria 

 
Abstract 

The e-government has become an imperative necessity that must be sought to implement it, as states no 
longer have any other choice but to go towards implementing this concept and activating it at the level of their 
governmental sectors, with the aim of facilitating the work of their departments and improving Its performance 
and raising its efficiency in all political, economic and social fields, Algeria is considered one of the countries 
that rushed to adopt this concept, as it sought to take a set of measures and decisions in the context of the 
transition towards e-government, which paved the way for the launch of the e-Algeria 2013 project. 

From this standpoint, this research aims to build a comprehensive framework on e-government, which will 
be the starting point for research on the extent of Algeria's readiness to implement the Algeria e-project "and 
the obstacles that hinder its implementation on the ground, through three main axes;  In the first axis of what 
e-government is, then in the second axis we will review the reality of the shift towards implementing the e-
government project in Algeria, the disposal in the end to restrict indicators of Algeria's readiness from the 
development of the e-government project. 

Keywords: The E-government, Algeria e-project 2013, public service.  
 
 
 

 الملخص: 
 هذا تطبيق نحو التوجه اال آخر خيار الدول أمام يعد لم حيث لتطبيقها، السعي يجب حتمية ضرورة اإللكترونية الحكومة أصبحت

 المجاالت كافة في كفاءتها ورفع أداءها وتحسين اداراتها عمل تسهيل بهدف الحكومية، قطاعاتها مستوى  على وتفعيله المفهوم
 اتخاذ إلى سعت حيث المفهوم، هذا تبني إلى سارعت التي الدول بين من واحدة الجزائر وتعتبر واالجتماعية، واالقتصادية السياسية
 اإللكترونية الجزائر مشروع" إطالق إلى مهد الذي األمر اإللكترونية، الحكومة نحو التحول سياق في والقرارات اإلجراءات من مجموعة
2013  ." 

 البحث نحو االنطالق نقطة سيكون  والذي اإللكترونية، الحكومة عن شامل تأطير بناء إلى البحث هذا يهدف المنطلق، هذا ومن
 خالل من الواقع، أرض على تطبيقه أمام تحول التي والمعوقات" اإللكترونية الجزائر مشروع" تطبيق من الجزائر جاهزية مدى في

 نحو التحول لواقع سنستعرض الثاني المحور في ثم اإللكترونية، كومةالح لماهية األول المحور في سنطرق  حيث رئيسية؛ محاور ثالث
 الحكومة مشروع تطوير من الجزائر جاهزية مؤشرات تقييم إلى األخير في لنخلص الجزائر في اإللكترونية الحكومة مشروع تطبيق

 .اإللكترونية
 . اإللكترونية الحكومة تنمية مؤشر ،"2013 اإللكترونية الجزائر مشروع" اإللكترونية، الحكومة المفتاحية:الكلمات 

mailto:chouadra.ridha@yahoo.fr
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 المقدمة

 األجهزة بين العالقات إدارة في جديد كأسلوب االلكترونية تطبيق مشروع الحكومة نحو التحول ان
 العالمية التطورات مواكبة اجل من تحقيقها الى الدول تسعى التي الضرورية األمور من أصبح الحكومية

 االرتقاء اجل من اشكالها مختلف على للحكومات ملح مطلب أصبح حيث العمومية، الخدمات مجال في
التي تتسم بالكفاءة  الحديثة االتصال وسائل على باعتمادها وذلك مستويات، اعلى الى مؤسساتها بأداء

 .والسرعة في تقديم الخدمات الموجهة للمواطن
ا المشروع، حيث سعت إلى اتخاذ وتعتبر الجزائر واحدة من بين هذه الدول التي سارعت إلى تبني هذ

مجموعة من اإلجراءات والقرارات في سياق التحول نحو الحكومة اإللكترونية، األمر الذي مهد إلى إطالق 
" الذي يندرج ضمن المشاريع التنموية التي تتبناها الحكومة الجزائرية 2013"مشروع الجزائر اإللكترونية 

لعام، فضال عن تطوير خدماتها العامة في مختلف مجاالت من أجل تعزيز كفاءة وفعالية قطاعها ا
 الحياة.

 وبناًء على ما سبق تتبلور إشكالية دراستنا على النحو التالي:
الى أي مدى وفقت الجزائر في تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية؟ وكيف أثر ذلك على واقع الخدمة 

 العامة في الجزائر؟
 ت التالية:ومن هذا التساؤل تتفرع التساؤال

 ما مفهوم الحكومة اإللكترونية؟  .1
 ماهي متطلبات ومراحل تطبيق الحكومة اإللكترونية؟ .2
 كيف أثر "مشروع الجزائر اإللكترونية" على واقع الخدمة العمومية في الجزائر؟ .3
 ماهي المعوقات والتحديات التي تحول دون تجسيد مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر؟ .4

 الية المطروحة تم تحديد األهداف التالية التي تسعى الدراسة إلى بلوغها:في ضوء اإلشك
 تقديم عرض مفاهيمي للحكومة اإللكترونية. -
 تحديد متطلبات وطرق تنفيذ الحكومة اإللكترونية والتحديات التي تواجهها على المستوى العملي. -
 معرفة واقع وآفاق الحكومة اإللكترونية في الجزائر. -
 نجازات الجزائر في مجال إرساء الحكومة اإللكترونية.إبراز أهم إ -

 وسيتم اإلجابة عن إشكالية الدراسة من خالل التطرق إلى ثالث محاور أساسية هي كالتالي:
 المحور األول: تطرقنا فيه إلى دراسة موضوع الحكومة اإللكترونية من كل جوانبها النظرية والتطبيقية.
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 بمشروع التعريف خالل سة واقع الحكومة اإللكترونية في الجزائر، منالمحور الثاني: خصصناه إلى درا
  يتضمنها، وأبرز اإلنجازات التي حققتها الجزائر في هذا المجال. التي األهداف وأهم اإللكترونية الجزائر

اإللكترونية، من  الحكومة مشروع تطبيق في الجزائر جاهزية مدى فيه نقيس أن المحور الثالث: حاولنا
 أهم ل االعتماد على مؤشرات تنمية الحكومة اإللكترونية لألمم المتحدة، لنخلص في األخير إلىخال

 .المشروع هذا تطبيق وجه في تقف التي والتحديات المعوقات
 ماهية الحكومة اإللكترونية .1

يركز هذا المحور على الجوانب المرتبطة بالحكومة االلكترونية، من خالل محاولة ضبط ما قدم من 
تعاريف واألسباب التي أدت بالحكومات الى تطبيقها، إضافة الى استعراض الشروط الالزمة لجاهزية أي 

 دولة لتطبيقها والمعوقات التي تعترض تطبيقها بشكل أفضل.
 مفهوم الحكومة اإللكترونية .1.1
عديد ال يهايطلق عليعتبر مصطلح الحكومة االلكترونية من المصطلحات العلمية المستحدثة، حيث  

، قد تتشابه وتختلف في بعض الجوانب، ولكنها في المحصلة تدل على مجال واحد لفاظمن التسميات واأل
عمال ، األE-Democracy، والديمقراطية االلكترونية Digital Governmentمثل: الحكومة الرقمية 

صطلح الحكومة ويشير م ..الخ، Management-Eواإلدارة اإللكترونية  Business-E،1االلكترونية 
االلكترونية الى العملية التي يتم بها انجاز مختلف األنشطة والخدمات العامة بين الجهات الحكومية 
بطريقة معلوماتية، تعتمد على استخدام شبكات االتصال، ومواقع األنترنت، لضمان توفير خدمة حكومية 

 مميزة للمواطنين.
"استخدام اإلنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم  بأنها: 2002فقد عرفتها األمم المتحدة لعام 

 2معلومات وخدمات حكومية للمواطنين".
بأنها: "عملية استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات  2005كما عرفها البنك الدولي عام 

اطن واالتصاالت من اجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات للمو 

                                                           
)بحث  دراسة تقويمية –نظام الحكومة اإللكترونية في األحوال المدنية بمحافظة جدة منال أحمد عاطي الصاعدي،  1

( 2012مقدم لنيل درجة الماجستير في علم المعلومات، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، بغداد، 
19. 

 2014 ،30 العدد واإلدارية، االقتصادية للعلوم الغري  مجلة ،اإللكترونية للحكومة ةاالقتصادي األبعاد حسين، رشيد خولة 2
02. 
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ورجال األعمال، من خالل تمكينهم من الوصول إلى المعلومات قصد القضاء على الفساد داخل هذه 
 1.المؤسسات"

: " بأنها استخدام وسائل المعلومات واالتصال 2004بينما تعرفها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لعام 
   2ف المؤسسات الحكومية".لتغير وتحويل العالقات مع المواطنين ورجال االعمال مع مختل

ولقد عرفها "عبد الفتاح مراد" في كتابه الحكومة اإللكترونية: بأنها " مشروع تسعى من خالله الدولة 
إلى إدارة مؤسساتها وتقديم كل خدماتها إلكترونيا، وينظر لها على أنها ثورة في التفكير والتنفيذ وثورة 

 3.للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد"
هي ببساطة استخدام  E-Govفي ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن الحكومة اإللكترونية أو كما تسمى 

الوسائل االلكترونية في ربط المؤسسات الحكومية ببعضها البعض وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات 
ف الخاصة والمواطنين عموما من أجل وضع المعلومة في متناول الجميع، وذلك لخلق عالقة تتص

 بشفافية والفعالية والسرعة والدقة.
 مبررات التحول نحو الحكومة اإللكترونية .2.1

ان التحول نحو الحكومة االلكترونية كأسلوب جديد في إدارة العالقات بين األجهزة الحكومية، أصبح 
من األمور الضرورية التي تسعى الدول الى تحقيقها من اجل مواكبة التطورات العالمية في مجال 

خدمات العامة حيث أصبح مطلب ملح للحكومات على مختلف اشكالها من اجل االرتقاء بأداء ال
مؤسساتها الى اعلى مستويات وذلك باعتمادها على وسائل االتصاالت الحديثة بهدف توفير الوقت والجهد 

 دين منها.والتكلفة، باإلضافة الى سرعة انتشار المعلومة المقدمة من األجهزة الحكومية الى المستفي
 4فمن اهم مبررات التحول من الحكومة التقليدية الى الحكومة اإللكترونية ما يلي: 

 الضغوط الملقاة على عاتق الحكومة حول ضرورة تلبية حاجات المواطنين بكل كفاءة وفاعلية.  -
 ةالحديث المعلومات نظم مواكبة اجل من العالمي النظام في لالندماج الحكومي األداء كفاءة رفع -

  .المتبعة
تغيير الصورة التقليدية للحكومة والتي تتمثل في النمط البيروقراطي والروتين والبطء في تقديم  -

 الخدمة.
                                                           

 . 443، 2013، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد،الحكومة االلكترونيةمريم خالص حسين،  1
 .2004لعربي لعام الحكومة اإللكترونية في الوطن ا، 2004تقرير المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لعام  2
 .24)مصر: شركة البهاء(،  ،الحكومة اإللكترونيةمراد عبد الفتاح،  3
 .89، 2014، 20، مجلة الفقه والقانون، العدد مبادئ واستراتيجيات إرساء الحكومة االلكترونيةالعياشي زرزار،  4
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 تسهيل تدفق وسريان األعمال بشفافية وسهولة عالية. -
 ضرورة اشراك المواطن في عملية الرقابة والمساءلة واتخاذ القرار. -
 د من خالل التوجه نحو التجارة اإللكترونية.اإلسهام في عملية النمو االقتصادي للبال -
 دعم المشاريع الحكومية بين القطاعات الحكومية وقطاعات األعمال بما يخدم االقتصاد الوطني.  -
تحسين نوعية وجودة وسرعة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الحكومية من اجل كسب  -

 رضا الجمهور.

 مراحل تطبيق الحكومة االلكترونية  .3.1
تســعى معظــم الحكومــات فــي العــالم نحــو تطبيــق مفهــوم الحكومــة االلكترونيــة، وذلــك مــن خــالل المــرور 

  1على عدة مراحل، حيث تختلف كل مرحلة عن سابقتها:

المرحلة األولى )مرحلة النشر(: تتمثل في الجهود األولية للمؤسسات الحكومية للتعريف بنشاطاتها  -
ي تقدمها الى المواطنين عبر موقع ويب خاص بها، وبذلك وطرق عملها وفي نوعية الخدمات الت

 يكون المواطن على اطالع بكل ما هو جديد.
المرحلة الثانية )مرحلة التفاعل والتبادل(: في هذه المرحلة يتم إحالة جزء من اعمال المؤسسة  -

ة الحكومية الى المواطن من اجل انجاز الخدمة، وهو ما يساعد على تقليص تكاليف المؤسس
والسرعة في أداء الخدمة ومثال ذلك تحميل االستمارات من االنترنت وملئها الكترونيا وارسالها 

 الى موقع خاص بالمؤسسة.
المرحلة الثالثة والرابعة )مرحلة التحويل والتكامل(: في هذه المرحلتين يجري توثيق جميع  -

اطن من اسمه وتاريخ ومكان المعلومات التي تحتاجها دوائر الدولة ومؤسساتها حول هوية المو 
ميالده وغيرها في موقع ويب حكومي واحد، وذلك بهدف تمكين العاملين في المؤسسات المختلفة 
من االتصال فيما بينهم من جهة، وفي تعزيز الشفافية في العالقة بينها وبين المواطنين ورجال 

 األعمال من جهة أخرى. 

 

 

                                                           
، المجلة الجزائرية اإللكترونية في الجزائرتقييم تجربة تطبيق الحكومة الياس شاهد والحاج عرابة وعبد النعيم دفرور،  1

 .125، 2016، 03للدراسات المحاسبية والمالية، العدد 
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 ومة اإللكترونية متطلبات التحول نحو تطبيق مشروع الحك .4.1

ان مشروع الحكومة اإللكترونية شأنه شأن أي مشروع آخر يحتاج الى تهيئة البيئة المواتية لطبيعة 
عمله كي يتمكن من تنفيذه على ارض الواقع، ولنجاحه البد من توفر العديد من المتطلبات التي تساهم 

 1ا يلي:في تقديم خدمة مميزة للمواطن، ومن أهم هذه المتطلبات نذكر م

 توفر اإلرادة السياسية عند صانعي القرار للشروع في تطبيق المشروع. -
 إعداد وتطوير القيادات اإللكترونية. -
 توفر الوسائل اإللكترونية الالزمة مثل: أجهزة الكومبيوتر، الهاتف وغيرها. -
وماتي شامل اعداد وتهيئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وذلك بتوفر نظام معل -

يراعي إمكانية تبادل المعلومات واالتصاالت بين أجهزة الحكومة المختلفة وبين طالب الخدمة 
 ومتلقيها.

 توفر العنصر البشري المؤهل والمدرب. -
 وجود بيئة تشريعية مناسبة تعنى بحماية المعلومات. -
اء من موازنة الدولة أو الكلفة المالية المتوقعة إلقرار وتنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية، سو  -

 تمويل أجنبي كاٍف لضمان تحقيق المشروع بكامل مراحله. 
استخدام التقنيات األمنية المستحدثة كتشفير والتوقيع الرقمي والبصمة والشهادات الرقمية من اجل  -

تأمين المواقع اإللكترونية من الجرائم المعلوماتية كعمليات التزوير، انتهاكات الخصوصية 
 س وغيرها.والتجس

 معوقات التحول نحو تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية .5.1
إن السعي من أجل تطبيق وتنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية ليس باألمر السهل، ألن الوصول إلى 
هذا المسعى يعترضه مجموعة من العقبات والمعوقات التي يجب على المسؤولين أخذها بعين االعتبار، 

 2هذه المعوقات فيما يلي: حيث تتمثل أهم
 المعوقات الفنية والقانونية: وتتمثل فيما يلي:

                                                           
)أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون إداري وإدارة  الحكومة اإللكترونيةلمياء خزار،  1

 .71-62(، 2018عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر، مجلة تقييم نظام الحكومة اإللكترونية في الجزائرلحاج سعيد، عبد هللا ا 2

 .13، 2015، 2اإلنسان والمجال، العدد 
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عدم اعتماد الوثائق اإللكترونية بدل الوثائق الورقية في التعامالت التي تتعلق بإبرام العقود وتنظيم  -
 المناقصات وتوثيق الحقوق وااللتزامات.

 خل اإلدارات اإللكترونية. غياب األطر القانونية التي تحدد شروط العمل والتعاون دا -
 غياب التشريعات التي تحد من الجرائم المعلوماتية مثل سرقة بطاقات االئتمان والتوقيع وغيرها.  -

 المعوقات السياسية واإلدارية: ونشملها فيما يلي:

استمرار النظم البيروقراطية في المؤسسات الحكومية وعجزها عن إحداث التغيرات على مستوى  -
 تنظيمية.الهياكل ال

غياب الرؤية االستراتيجية بشأن استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بما يخدم التحول نحو  -
 الحكومة اإللكترونية.

غياب اإلدارة السياسية الداعمة لعملية التحول نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة في العمل  -
 الحكومي.

 بين المؤسسات الحكومية.  تعقيد اإلجراءات اإلدارية وانعدام التخطيط والتنسيق -

 المعوقات البشرية: ونوجزها فيما يلي:

 انعدام الخبرة والكفاءة في تقديم الخدمات اإللكترونية. -
 انخفاض مستوى التعليم وغياب الوعي الثقافي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة.  -
 عدم تطور طرق تقييم الخدمات التي تقوم بها الكوادر البشرية. -

 المالية: وتتمثل في:المعوقات 

قلة الموارد المالية الالزمة لتمويل البنية التحتية التي تحتاجها عملية التحول من أجهزة وبرامج  -
 تطبيقية. 

 عدم وجود مخصصات مالية كافية لتدريب العاملين في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. -
 ارتفاع تكاليف الصيانة وغياب المختصين في هذا المجال. -

 قع التحول نحو تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر وا .2
تعتبر الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية تجربة فتية، تأتي في سياق مواكبة التحوالت الدولية التي 
شهدها العالم منذ مطلع القرن العشرين في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، حيث بادرت العديد من 

الستفادة من هذه التقنيات للتحول نحو الحكومة اإللكترونية من أجل التغلب على المعوقات الدول ل
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والمشكالت التي تحد من فعالية أدائها الحكومي، والجزائر من بين هذه الدول التي سارعت إلى تبني هذا 
تنموية التي " الذي يندرج ضمن المشاريع ال2013المشروع، حيث أطلقت "مشروع الجزائر اإللكترونية 

تتبناها الحكومة الجزائرية من أجل تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام، فضال عن تقديم خدمات مميزة 
 للمواطن.

وانطالقا مما سبق، سنحاول في هذا المحور أن نقيس مدى جاهزية الجزائر في تطبيق مشروع 
ية وأهم األهداف التي يتضمنها، وصوال الحكومة اإللكترونية، من خالل التعريف بمشروع الجزائر اإللكترون

 إلى أهم اإلنجازات التي حققتها الجزائر في هذا المجال.
  2013تعريف بمشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر  .1.2

 التنموية والمشاريع المبادرات ضمن "2013 اإللكترونية الحكومة اإللكترونية "الجزائر مشروع يندرج
 ترقية الى يرمي والذي الحياة، مجاالت مختلف في المستدامة التنمية لتحقيق الجزائرية ةالحكوم تتبنها التي
 العالي والتعليم التربية وقطاعات العمومية واإلدارة والبنوك االتصاالت قطاعات في المعلوماتية نظم

                    1.للمواطن مميزة خدمة تقديم أجل من والشركات
" من طرف وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال E-Algerie" "2013-2008تم إطالق مشروع "

، حيث تم التشاور فيه من قبل المؤسسات الحكومية والخواص والمتعاملين االقتصادين وجميع 2008سنة 
 2مراكز البحث التي تنشط في مجال العلوم واإلعالم واالتصال لمدة ستة أشهر بمشاركة ثالثمائة شخص.

المشروع إلى عصرنة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن الجزائري، وذلك من خالل ربط  يهدف
مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية وجميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات االتصال المباشر 

ب الروحي بالمواطنين بشبكة وطنية حكومية تسمح بتواصل فيما بينها، ويعتبر الوزير "حميد صالح" األ
 للمشروع، الذي شرع في تطبيقه فور وصوله الى وزارة البريد وتكنولوجيا االتصال واإلعالم.

ولدعم المشروع، قامت الحكومة الجزائرية بتنصيب لجنة وزارية سميت بـ "اللجنة اإللكترونية" تضم 
مشروع على مراحل ممثلين من كل الوزارات برئاسة رئيس الحكومة، مكلفة بمتابعة تطبيق برنامج ال

على أقصى  2013إلى غاية استكماله في  2008متقدمة، يتم عرض نتائجها سنويا من بداية المشروع 
تقدير، كما تم تدعيمها بلجنة فنية لقيادة مجمع المعلومات تضم مجموعة من الخبراء المختصين في 

 تقنيات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من أجل تسهيل النفاذ لألنترنت. 

                                                           
، المجلة 2013التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية في الجزائر من خالل مشروع الجزائر اإللكترونية عيسات عيني،  1

 .86، 2017اسات السياسية، العدد الثامن، الجزائرية للدر 
 .130إلياس شاهد، مرجع سابق،  2
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 أهداف مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر .2.2

" والتي تضم ثالثة عشر فصال مرفقة بمقدمة 2013تشير الوثيقة المتضمنة نص "الجزائر اإللكترونية 
وخاتمة العديد من األهداف، حيث يعالج كل هدف المحاور الكبرى الواجب إنجازها والتي تنصب حول 

الم واالتصال في اإلدارات العمومية والمؤسسات االقتصادية وغيرها، تكثيف استعمال تكنولوجيا اإلع
 1وتتمثل األهداف الكبرى التي تضمنتها الوثيقة في النقاط التالية:

 عصرنة اإلدارة العامة من خالل ادخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.  -
 ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ومجمع األعمال. -
 كافحة البيروقراطية التي تكبح التنمية في البالد.م -
 تطوير الكفاءات البشرية.  -
 تهيئة اإلطار القانوني والتشريعي للحكومة اإللكترونية. -
 تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجاالت الحياة. -
 صال في الشركات.الدفع باالقتصاد الرقمي من خالل تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالت -
تطوير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في مجال اإلعالم واالتصال عن طريق تكثيف  -

 نشاطات البحث والتطوير واإلبداع.
 منح األولوية للتكوين العالي والتكوين المهني في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. -

 ي الجزائربرنامج عمل تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية ف .3.2
 2" في:2013يتمثل برنامج عمل تنفيذ "مشروع الجزائر اإللكترونية 

برنامج تطوير التشريعات: يتضمن إعداد نظام قانوني يعمل على سن التشريعات التي تنظم المعامالت 
 الحكومية اإللكترونية.

 برنامج تطوير البنية المالية: يعمل على تطوير المؤسسات الحكومية ماليا.  -
امج التطوير اإلداري والتنفيذي: يهدف إلى تطوير أساليب العمل اإلداري في الجهات المقرر برن -

 استخدامها في المعامالت اإللكترونية.

                                                           
1., décembre 2008Synthèse de la Stratégie du gouvernementAlgérie, -E  

كيف يمكن لإلدارة اإللكترونية أن تساهم في ترشيد خدمة الصحة العمومية بالل شيخي وسامية فقير وخديجة شيخي،  2
 2رقة بحثية منشورة في المؤتمر الدولي حول اإلدارة اإللكترونية بين الواقع والحتمية، جامعة البليدة و  ،في الجزائر

 .05-04 ،2017-08-06الجزائر
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برنامج التطوير الفني: استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المؤسسات الحكومية لتطوير  -
 القدرات البشرية المؤهلة لتنفيذ المشروع.

ة الكوادر البشرية: يهدف إلى تطوير فكر القيادات الحكومية وعلى تدريب فرق العمل برنامج تنمي -
 كل حسب اختصاصه.

برنامج اإلعالم والتوعية: توعية المواطن بمزايا التحول إلى المجمع الرقمي وكيفية االستفادة من  -
 المشروع.

 مجاالت تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر .4.2
" إلى ترقية قطاعاتها 2013الجزائر جاهدة منذ إطالقها لـ "مشروع الجزائر اإللكترونية لقد سعت 

العمومية من خالل رقمنه اإلدارات سواًء بمراكز الدولة أو بقطاع العدالة أو في المؤسسات التربوية 
 والصحية، وهذا بهدف تحسين الخدمات العمومية في كل القطاعات الحكومية. 

خطوات التي بدأت تتجسد على أرض الواقع في تفعيل التحول نحو الحكومة ولعل من أهم ال
 اإللكترونية في الجزائر نذكر ما يلي:

 على مستوى الحكومة: 
وهي نظام شامل يضم  RIGتمكنت الحكومة الجزائرية من إنشاء شبكة حكومية داخلية إلكترونية 

ف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن أهم مجموعة من الوسائل الحديثة التي تسمح باتصال بين مختل
 الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة نجد:

 البريد اآلمن والموحد بين اإلدارات الحكومية. -
 تسيير الدليل السنوي. -
 نشر وتوزيع الوثائق. -

 1على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية )مشروع البلدية اإللكترونية(:
ة من إنشاء موقع ويب خاص بكل بلدية يسمح بإدخال وحفظ المعلومات تمكنت الحكومة الجزائري 

والبيانات الخاصة بالمواطن الجزائري من عقود ووثائق على قاعدة بيانات متطورة، حيث دشنت أول 
في المقر الفرعي اإلداري بباتنة، ومن بين الوثائق التي يمكن  2011تجربة للبلدية اإللكترونية في 

 ي الحصول عليها إلكترونيا دون التنقل إلى المقر الرئيسي للحالة المدنية نذكر:للمواطن الجزائر 

                                                           
 . 134-133إلياس شاهد، مرجع سابق،  1
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 .(12S)شهادة الميالد  -
 شهادات الزواج والوفاة. -
الوثائق البيو مترية وإجراءات الحصول عليها )بطاقة التعريف البيو مترية، جواز السفر البيو  -

 متري، البطاقة الرمادية ورخصة السياقة البيو مترية(.
 التسجيل اإللكتروني للحج. -

 قطاع العدالة:
 من اإلنجازات المحققة على مستوى قطاع العدالة نذكر: 

 .ISPإنجاز أرضية األنترنت  -
 إنشاء موقع ويب للمجالس القضائية الذي يرمي الى تزويد المواطنين بنشاطات هذا المجلس. -
 تفاقيات والمعاهدات الدولية. إنشاء بوابة القانون التي مهمتها نشر الوثائق التشريعية واال -
 (.03إنشاء مركز وطني للسوابق العدلية )شهادة السوابق العدلية  -
 إنشاء نظام تسير ومتابعة الملفات القضائية الخاصة بالمتهم ومحاميه. -
اعتماد السوار اإللكتروني كبديل للحبس المؤقت الذي يمكن السلطات القضائية من تحديد أماكن  -

 .المتهمين عن بعد

 1قطاع التربية والتعليم:
إنشاء المدرسة االفتراضية "تريتيك" التي تمثل فضاء بيداغوجي افتراضي للتعلم عن بعد، تسمح لجميع 
تالميذ المتوسط والثانوي من متابعة دروسهم واالطالع على مواضيع االمتحانات والنتائج، كما يسمح 

 ل. لألولياء من متابعة توقيت الدروس والغيابات والعط
 مجال الضمان االجتماعي:

سعى وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي إلى عصرنة قطاعاتها من خالل استحداث أنظمة 
جديدة تتمثل في البطاقة اإللكترونية التي تسمى "بطاقة الشفاء"، التي تحوي بداخلها معلومات إدارية طبية 

اء هذا التحول هو تحسين وتيرة معالجة ملفات للمؤمن االجتماعي وذوي الحقوق، وكان الهدف من ور 
 التعويض والتحكم الجيد في المصاريف الصحية وتسهيلها للمستفيدين. 

 1قطاع البريد:
                                                           

)أطروحة  تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس العاصمةعبد القادر عبان،  1
 .103(، 2016لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع، تخصص إدارة وعمل، بسكرة، 
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 :نذكر البريد واالتصاالت قطاع مستوى  على المحققة اإلنجازات من

 .DAB & GABبطاقة المغناطسية الصفراء لسحب األموال من جهازي  -
 بائن عبر شريحة الهاتف موبيليس.تقديم خدمة رصيدي لز  -
بطاقة الدفع اإللكتروني )البطاقة الذهبية( التي تسمح بإجراء المعامالت المالية عبر األنترنت،  -

 . GABوبسحب األموال عبر موزع اآللي 

 2في قطاع األمن:
 :نذكر األمن قطاع مستوى  على المحققة اإلنجازات من

 ات والمعادن وأجهزة الحاسوب الشخصي الجيبي.تزويد جهاز الشرطة بأجهزة كشف المتفجر  -
 إنشاء الدوريات الذكية لألمن المزودة برادار يعمل بنظام القارئ اآللي للوحدات. -

 تقييم تجربة الجزائر في تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية .3
 من رونية،اإللكت الحكومة مشروع تطبيق في الجزائر جاهزية مدى نقيس سنحاول في هذا المحور أن

 أهم إلى األخير في لنشير المتحدة، لألمم اإللكترونية الحكومة تنمية مؤشرات على االعتماد خالل
 .المشروع هذا تطبيق وجه في تقف التي والتحديات المعوقات

 ( في الجزائرEGDIحكومة اإللكترونية )لل والجاهزية تنميةالمؤشر  .1.3
دولة يتم من خالل مؤشرات تطور الحكومة اإللكترونية،  إن التقييم العام للجاهزية اإللكترونية ألي

الذي يصدر من طرف قسم اإلدارة العامة وإدارة التنمية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
دولة في العالم كل سنتين وفقا لثالثة مؤشرات  193لألمم المتحدة، حيث يجري دراسة استقصائية لـ 

التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية، مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، ومؤشر أساسية )مؤشر البنية 
يمكننا قياس فعالية  2018-2008رأس المال البشري(، ومن خالل تصنيف الجزائر خالل السنوات 

 (: 01اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تجسيد "مشروع الجزائر اإللكترونية )أنظر الجدول 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 قتصادية والتجارية، جامعة باتنة، كلية العلوم االالحكومة اإللكترونية في الجزائر بين الواقع والتحدياتإلهام يحياوي،  1

 .47، 2016، 16مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد 
 .48مرجع نفسه،  2
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 2018-2008(: مؤشرات تنمية الحكومة اإللكترونية في الجزائر خالل الفترة 01الجدول )

 لسنوات من اعداد الباحثين انطالقا من تقارير األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية المصدر:
 rnmentgove-www.unpan.org/e:الرسمي موقعها في المتوفرة 2008/2010/2012/2014/2016/2018

على مستوى  2016فحسب تقييم هذه المنظمة يظهر أن الجزائر حققت نتائج ملموسة مقارنة بسنة 
 OSI، حيث نالحظ أن مؤشر الخدمة اإللكترونية 2018لسنة  EGDIمؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية 

ت تعاني من ، وهذا يدل أن الجزائر ال زال0.2153إذ وصل للمستوى  2018شهد تغيرات ملحوظة لسنة 
نقص في الخدمات اإللكترونية مقارنة مع دول العالم، والذي يرجع إلى تذبذب المواقع الرسمية الحكومية 

 وقطاعتها الوزارية.
 0.7377عرف ارتفاع قدر بـ  2010؛ نجد أنه في سنة HCIوإذا جئنا إلى مؤشر رأس المال البشري 

يالحظ من هذا المؤشر أن الجزائر أحدثت  ، وما0.6640إلى  2018لينخفض بعدها حتى يصل سنة 
 نقلة نوعية في رفع درجة التعلم والقضاء على األمية. 

 TIIأما إذا انتقلنا إلى مؤشر الثالث المتمثل في مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية 
ل الى مستوى نالحظ حسب الجدول أن قيمة المؤشر مرتفعة جدا مقارنة بسنوات األخرى، حيث وص

، ويعتبر هذا المؤشر من أحسن المؤشرات التي حققتها الحكومة الجزائرية في 2018لسنة  0.3889
 تطوير هذا القطاع.   

 
 
 

 القيمة
 المؤشر

2018 2016 2014 2012 2010 2008 

0.3889 0.1934 0.1989 0.1812 0.1248 0.033 
مؤشر البنية التحتية 

السلكية  لالتصاالت
 والالسلكية

0.6640 0.641 0.6543 0.6463 0.7377 0.7114 
أس المال مؤشر ر 

 البشري 

0.2153 0.0652 0.0787 0.2549 0.0984 0.2241 
مؤشر تقديم الخدمات 

 اإللكترونية
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 2018-2008 فترة خالل اإللكترونية الحكومة تنمية لمؤشر وفقا عالميا الجزائر ترتيب: 02 الجدول
 .من اعداد الباحثين المصدر:

 االقتصادية الشؤون  إدارة عن 2018 عام في الصادرة اإللكترونية الحكومة تنمية دراسة وبحسب
 الحكومة لتنمية الكلي المؤشر في نوعية قفزة الجزائر حققت المتحدة، لألمم التابعة واالجتماعية
 مستوى  على 2018 عام في 130 المركز إلى 2016 عام في 150 المركز نم انتقلت إذ اإللكترونية،

 .(02 الجدول أنظر) العالمي الترتيب
 معوقات تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر .2.3

من خالل الدراسة السابقة التي تطرقنا فيها إلى دراسة مؤشرات تنمية الحكومة اإللكترونية في الجزائر 

، والتي يفترض أن تظهر فيها مالح نجاح المشروع 2018إلى غاية  2008الممتدة من سنة خالل الفترة 
دولة، اال أنها  20، وبرغم من تقدم الجزائر في الترتيب العالمي على 2008الذي تم التأسيس له في سنة 

والمعوقات  ال تزال متأخرة في هذا المجال، وهذا ما يؤكد أن هذا المشروع تعترضه العديد من التحديات
 برغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا اإلطار، ويمكن تلخيص أهم هذه المعوقات في النقاط التالية: 

 غياب اإلرادة السياسية واالستراتيجيات الموجهة لعملية التحول. -
 التأخير في تطوير البنية التحتية لالتصاالت -
ت، حيث ال يزال المواطن الجزائري متأخر محدودية وتذبذب المواقع الحكومية عبر شبكة األنترن -

 في استخدام هذه التقنية وتوظيفها على نطاق واسع بما يخدم مطالبه.
غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية، واستمرار بعض اإلدارات في بعض المناطق على  -

 العمل وفق النمط البيروقراطي في تقديم الخدمة للمواطن.
 شريعات المنظمة لألعمال اإللكترونية.غياب النظم القانونية والت -
تخوف المواطن الجزائري من استخدام البطاقات اإللكترونية في التعامالت المالية والتجارية بسبب  -

 كثرة األخطاء الناجمة عن جهاز السحب اإللكتروني. 
ضعف الموارد المعتمدة في عملية االستثمار في تقنيات المعلومات خاصة من ناحية المال  -

 ألجهزة.وا

 

 2018 2016 2014 2012 2010 2008 العام
 130 150 136 132 131 121 الميالع الترتيب
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  نتائج الدراسة:
 من خالل تطرقنا لموضوع الحكومة اإللكترونية ومدى نجاحها في الجزائر، توصلنا إلى النتائج التالية:

إن الحكومة اإللكترونية في الجزائر بنمطها الحالي لم تصل إلى الصيغة المطلوبة، إذ الزالت  -
قط توظيف األجهزة والتقنيات الحديثة تفتقر إلى التطوير في الكثير من جوانبها، كونها ليست ف

على المؤسسات واإلدارات الحكومية، بل األمر يتطلب توفر رؤية استراتيجية واضحة من قبل 
القيادات السياسية بغية الوصول إلى األهداف المسطر عليها في البرنامج، باإلضافة إلى تطوير 

بتة التي يقوم عليها نجاح أو فشل هذا البنية التحتية التي تعتبر الحجر األساس واألرضية الثا
المشروع، فضال عن تأهيل المواطن الجزائري في كيفية التعامل مع هذه التقنيات، باعتبارها 

 الدعامة األساسية إلرساء هذه االستراتيجية. 
تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر التي هي في إطار التحضير للمشروع ليس باألمر  -

األمر يتطلب بعض من الجهود الحكومية للتغلب على المعوقات التي تحول دون  المستحيل، فقط
نجاح المشروع، من خالل تفعيل دور القطاع الخاص والعنصر البشري في عملية التحول بما 

 يخفف العبء عن كاهل الحكومة، ويشجع على االستثمار في مجال المعلوماتية.

  قائمة المراجع:
 ة:المراجع باللغة العربي

 :الكتب 
 .البهاء شركة: مصر اإللكترونية"، "الحكومة عبد الفتاح، مراد، .1

 :الرسائل الجامعية 
 القانون  في علوم دكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة اإللكترونية"، "الحكومة خزار، لمياء، .1

 .2018 باتنة، لخضر، الحاج جامعة عامة، وإدارة إداري  قانون  تخصص
، "نظام الحكومة اإللكترونية في األحوال المدنية بمحافظة جدة منال أحمدعاطي، الصاعدي،  .2

دراسة تقويمية"، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في علم المعلومات، كلية اآلداب والعلوم  –
 .2012اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، بغداد، 

 ببلدية وسيولوجيةس دراسة: الجزائر في اإللكترونية اإلدارة تحديات القادر، عبد عبان، .3
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.نموذجا اإللكترونية البلدية –الجزائر في العام المرفق أداء وترقية االلكترونية االدارة  
 أمين بلعيفة ، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل.

 .02سطيف  جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية السياسية، العلوم قسم كنزة سيفر،                    

 

  knztsyfr4@gmail.com البريد االلكتروني:
 

 

Electronic management and upgrading of public facilities in Algeria - 
the electronic municipality as a model. 

Abstract 
In line with the focus on quality of performance, and to meet the growing needs of society, Algeria has 
adopted the e-municipality project as a communication link between the two parties, and this is in 
accordance with the approach to upgrading all services provided by bringing management closer to the 
citizen, improving its productivity and effectiveness and simplifying procedures, and focusing on the quality of 
services in light of Increasing the volume of public costs, compared to scarce public resources, and the 
correlation of the size and quality of services provided to citizens. 
.Keywords: the general facility in Algeria, the electronic municipality in Algeria, electronic management, 
digitization. 
 

 الملخص: 
 مشروع الجزائر تبنت المتنامية، المجتمع لحاجات وتلبية األداء، جودة على التركيز مع تماشيا     
 الخدمات كافة ترقية مقاربة وفق وهذا الطرفين، بين الوصل همزة اعتبارها على اإللكترونية البلدية

 اإلجراءات، وتبسيط وفاعليتها انتاجيتها وتحسين المواطن، من اإلدارة تقريب خالل من المقدمة
 النادرة العمومية الموارد مقابل العمومية، التكاليف حجم زيادة ظل في الخدمات ةجود على والتركيز
 .بالمواطن المقدمة الخدمة ونوعية حجم وارتباط

 الجزائر، في العام اإللكترونية، المرفق اإلدارة الجزائر، في اإللكترونية البلدية: المفتاحية الكلمات
 .الرقمنة

 

 
 المقدمة

 بحفظ ارتبط العامة لإلدارة التقليدي الدور الن التنمية، إدارة بمفهوم العام المرفق ءأدا أقترن  لقد       
 المعلومات ثورة حملته لما ومواكبة حديثا أما الحكومي، النشاط على المحافظة أي والنظام القانون 

 الخدمة يمتقد وكدا والتنظيمية، اإلدارية المهام ممارسة أساسيات في جوهرية تغييرات من واالتصاالت
 وسرعة االتصال وتسهيل الحكومية المؤسسات فعالية على والتأثير التكاليف، تقليص خالل من العمومية
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 صياغة في فعالة بصورة مساهمتها خالل من الدولة، نشاط بتنمية خاصة إدارة أصبحت. االستجابة
 من العمومية االدرة عصرنة هاسمات أبرز كانت التي التنمية، بتحقيق الكفيلة والبرامج والخطط السياسات

 .خدماتها وجودة شفافيتها خالل
 لتحقيق ضخمة إمكانيات فسخرت العمومية اداراتها عصرنة على حرصت الدول من كغيرها والجزائر
 بين التواصلي الفضاء خلق خالل من خدماتها، بمستويات والرقي الرقمنة لبرنامج الكبرى  المحاور

 في العام المرفق أن خاصة االلتزامات، وحتى واالحتياجات األهداف وتحديد ،المعنية واالطراف المواطنين
 اإلداري، والتعقيد السلبية البيروقراطية المهنية السلوكيات وتفشي اإلداري، الفساد بإشكالية مقترن  الجزائر
 اري،اإلد التسيير في التكنولوجيا توظيف محدودية ضعف مع المستمر، للتكوين وطنية منظومة وغياب
 الشأن لتدبير تشاركية مقاربة وغياب معها، بالمتعاملين اإلدارة عالقة لتحسين شمولي منظور وانعدام

 .العام
 مشكلة البحث

 أو الحكومي الجهاز نجاح على للحكم األساسية المعايير أحد المواطن من اإلدارة تقريب مفهوم ظل لقد
 عملية حظيت لهذا القرار، من يستفيد ومن قرري من بين الوسيط هي اإلدارة أن اعتبار على فشله،

 علمية حتمية أصبح اإللكترونية العمومية الخدمات نحو التحول كون  كبير، باهتمام العام المرفق عصرنة
 إلى والدعوة واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا مجال في الحاصل التطور مواكبة من انطالقا واستراتيجية

 من لها الجماهيري  والدعم التأييد وضمان المشاريع حوكمة وكدا. سينهاوتح العام المرفق خدمات ترشيد
 بفضل وذلك فيه والتأثير القرار اتخاد مسار مراقبة للمواطنين بمقتضاها يمكن التي المنظومة تبني خالل

 . العامة المعلومة إلى النفاد إمكانية
 اإلدارة دور هو ما مرتفقيه، مع قتهعال وتحسين الجزائر في العام المرفق فاعلية عن البحث إطار في 

 المواطن؟ من اإلدارة تقريب عملية وتفعيل أدائه تنمية في اإللكترونية
 أهداف البحث 

 الخدمات نحو التحول كون  من انطالقا كبيرة، بأهمية الجزائر في العام المرفق عصرنة موضوع حظي    
 تكنولوجيا مجال في الحاصل للتطور مواكبة وهذا واستراتيجية، علمية حتمية أصبح اإللكترونية العمومية
 وضمان المشاريع حوكمة وكذا. وتحسينها العام المرفق خدمات ترشيد إلى والدعوة واالتصال، اإلعالم
 مسار مراقبة للمواطنين بمقتضاها يمكن التي المنظومة تبني خالل من لها، الجماهيري  والدعم التأييد
 .العامة المعلومة إلى النفاد إمكانية بفضل وذلك فيه، والتأثير القرار اتخاد
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 :البحث فرضيات
 التالية الفرضية أوردنا اإلشكالية هذه على ولإلجابة

 ما القرار عقلنة إلى هذا أدى كلما العامة، المرافق تسيير في االلكترونية االدرة على االعتماد كان كلما-
 .بالمواطن االدارة عالقة تحسين على ايجابا ينعكس
 :البحث أهمية
 لكفاءة تكريس هي العامة، للمرافق الجديد للتسيير كمقاربة المواطن من اإلدارة تقريب على التركيز ان    

 لتحسين األليات أفضل إليجاد والسعي. خدماتها مختلف على والحكم الحكومية، األنشطة وشفافية وفعالية
 في العمومية الخدمة تقديم طرق  تتماشى ان ةضرور  على التأكيد مع المواطن، لرضا تحقيقا تقديمها
 الحصول بصعوبة تمتاز الجزائرية العامة اإلدارة أن خصوصا. منها المستفيدين وحاجة العامة المرافق

 السنوات في للجزائر العامة السياسة اهداف اتجهت لهدا المعامالت، إنهاء في والبطء المعلومة على
 المحلية البيئية المتغيرات فرضتها التي والتحوالت للتطورات مواكب معلوماتي مجتمع بناء نحو األخيرة

 حتمية الجزائر على فرضت معطيات. الرقمية التكنولوجية الثورة حملتها التي المدخالت وكدا والوطنية،
 في ومجهوداتها الدولة نشاط عن وتعرف تعبر أنها اعتبار على العمومية، اإلدارة عصرنة من االنطالق

  .التنمية قيقتح سبيل
 : البحث منهجية

خالل تناولنا لموضوع الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي من خالل التطرق لمفاهيم متغيرات الدراسة، وكذا 
 بتقسيم قمنا المطروحة اإلشكالية على اإلجابة أجل المنهج التحليلي من خالل تبيان العالقة بينها، ومن

 :في مثلةوالمت رئيسة محاور ثالث إلى مداخلتنا
 .للدراسة المفاهيمي اإلطار: األول المحور
 .اعام المرفق أداء حوكمة خالل من المواطن من لإلدارة تقريب اإللكترونية اإلدارة: الثاني المحور
 .الجزائر في اإللكترونية البلدية: الثالث المحور
 .للدراسة المفاهيمي اإلطار: األول المحور
 اإللكترونية اإلدارة مفهوم

 من أصبح االتصال تكنولوجيا واستعمال المعلومات انتشار شهده الذي للتطور لتطور نتيجة      
 وتعرف االلكترونية، اإلدارة إلى للمهام التقليدية االدارة من بالتحول بداية التطور هذا مواكبة الضروري 
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 والتوجيه التخطيط في األعمال وشبكات لألنترنت المتميزة اإلمكانيات على القائمة اإلدارية العملية:" أنها
 1" الشركة أهداف تحقيق أجل حدود بدون  واآلخرين للشركة الجوهرية والقدرات الموارد والرقابة
 البرامج ونظم والمعلومات المعرفة استخدام على يقوم جديد مدخل عن عبارة»: بأنها كذلك وتعرف

 والشبكات األنترنت واعتماد التنفيذية عمالاأل وإنجاز االدارية بالوظائف للقيام واالتصاالت المتطورة
 في العاملين بين المعلومات تبادل إلى باإلضافة إلكترونية بصورة والسلع الخدمات تقديم في األخرى 
  2".وفعاليته االداء كفاءة ورفع القرار اتحاد على يساعد بمت الخارجية األطراف وبين اإلدارة

 
 
 :اإللكترونية اإلدارة متطلبات -1

  3:يلي ما توفر وجب اإللكترونية اإلدارة نحو العام للمرفق التقليدية اإلدارة من لتحول
 القاعدية الهياكل والبيانات، لالتصاالت الحديثة الشبكة: التحتية البنية -
 العمل على والمساعدة الالزمة البيئة وتهيئة السياسية اإلرادة توفر-
 .الكمبيوتر أجهزة مثال اإللكترونية الخدمات من الستفادةل الضرورية اإللكترونية الوسائل إيجاد-
 .المجال لهذا المنظمة القانونية النصوص التشريعات صياغة-
 .اإللكتروني األرشيف وحماية والشخصية اإلدارية المعلومات لحماية والسرية اإللكتروني األمن توفير-
 التفاعل تمكين قصد المعقولة، األسعار لىإ إضافة باألنترنت الخدمة مزودي من به بأس ال عدد توفر-

 .وتكلفة جهد بأقل وقت وأقصر والمواطن اإلدارة بين
 .الخدمات على للحفاظ دورية بصفة الصيانة إلجراء الالزم التمويل وتوفر القدرات وبناء التدريب-
 :اإللكترونية اإلدارة وأهمية أهداف-3

 إجمالها ويمكن المقدمة الخدمة ونوع فارق  خصوصا كبيرة ةبأهمي اإللكترونية اإلدارة حظيت لقد: األهمية
 4: يلي فيما

                                                           
 .127 ص ،2004 السعودية، – الرياض والتوزيع، للنشر المريخ دار. اإللكترونية اإلدارة عبود، نجم  - 1
 13ص ،2007 الجامعي، الفكر دار اإلسكندرية،. اإللكترونية اإلدارة الصيرفي، محمد - 2
 شعاع مجلة ،"الذكية المحلية لإلدارة تفعيل في الواالتص المعلومات تكنولوجيا دور" الفول، بو هارون مالكي، جمال  - 3

 .15-14ص ص ،2018تيسمسيلت،. االقتصادية للدراسات
-الجزائر في العام والمرفق العمومية الخدمة تطوير في اإللكترونية اإلدارة دور" موساوي، راشدة المكي، دراجي - 4

 ،17 العدد. والسياسية القانونية العلوم مجلة ،" المحلية والجماعات الداخلية ووزارة العدالة: قطاعيين لنموذجين دراسة

 .26ص ،2018 جانفي
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 وربط األعمال ومؤسسات المواطن، الحكومة،: المعنية األطراف لكل اإلجراءات تبسيط-
 معا الثالث األطراف

 .الشفافية وتحقيق اإلداري  الفساد مكافحة-
 .العمومية الخدمات وترقية تحسين-
  وتقليص باإلدارة، المواطن عالقة على أثرت التي البيروقراطية واإلجراءات إلداريةا التعقيدات من التقليل-
 .وربطها البيانات توفير طريق عن القرار اتخاد معوقات 
 بطريقة وتوقعاته المجتمع حاجات تحقيق نحو والتوجه واالقتصادي، اإلداري  واإلصالح التنمية تعزيز-

 .واإلبداع االبتكار لتحقيق الحياة مدى والتدريب التعليم وتحقيق مرضية،
 الحكومة استراتيجيات بها تتصف رئيسية أهداف ستة 2003 سنة العربية الدول جامعة حددت وقد     

 . 1اإللكترونية
 .االستثمار من أكبر وعائد كفاءة تحقيق -
 .ومعلوماتها الحكومة لخدمات المريح النفاد ضمان -
 .العميل حتياجاتلال تستجيب التي الخدمات توصيل -
 الصلة ذات الخدمات بين التكامل -
 .الخدمات في المواطنين إشراك زيادة -
 :العام المرفــــــق مفهوم -2
 :العام المرفق تعريف -1

 مواطنيه، حاجات إشباع قصد الحكومي الجهاز يقدمها التي بالخدمة عموما العام المرفق مفهوم يرتبط    
 بمعنى 2."العامة السلطة أساليب باستخدام هامة عامة خدمة تقدم عامة منظمة" :بأنه هوريو الفقيه فيعرفه
 .العام النفع تحقيق قصد عامة هيئة به تقوم الذي النشاط مجموع
 التعريف هذا خالل ،3"عامة مصلحة إشباع بقصد عام شخص يباشره نشاط كل" أنه دولوبارد ويعرفه
 المرفق إن القول يمكن وعليه. العام الصالح تحقيق بقصد امةع حاجات بإشباع العام المرفق مفهوم أقترن 

                                                           
 مجلة، "متطلبات تحقيق حكومة إلكترونية مع عرض للحالة الجزائرية"فاتح جاري، فريد بن طالبي، زهير شالل،  - 1

 .8. ص االقتصاد والتنمية
 .32، ص2015دن . دار الثقافة، األر القانون اإلداري محمد علي الخاليلة،  - 2
 .206، ص 2002. دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، اإلداري  القانون محمد الصغير بعلي،   - 3
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 مواطنيها لحاجات إشباعا عامة خدمات تقديم إلى تهدف التي العامة المنظمات نشاط مجموع هو العام
 العامة المنفعة تحيق قصد

 العام: المرفق مبادئ-2  
 :يلي فيما العام المرفق مبادئ تتمثل

 بتمكين وذلك العامة المرافق خدمات من المنتفعين بين المساواة  المبدأ هذا يقتضي: المساواة  مبدأ -
 متساوي  بشكل عليها الحصول من المواطنين

 معاملة أي موظفيها على تمارس أن العام الصالح خدمة في هي التي لإلدارة ينبغي ال: الحياد مبدأ-
 فرضه ويتم القائم النظام إزاء محايدا يبقى أن العام للمرفق وينبغي بالشخص، مرتبطة العتبارات تمييزية

  1.اإلدارة على
 االدارية القرارات اتخاد ويكون  به، المعمول للقانون  وفقا العمومية المرافق سير يكون : المشروعية مبدأ- 

 التنظيمية النصوص القوانين عليه نصت لما طبقا
 قصد وهذا العام المرفق تطوير أساس على المبدأ هذا يقوم: والتطور للتغيير العام المرفق قابلية مبدأ-

 .المستجدات معالجة في المرونة من انطالقا معها والتأقلم الواقع مقتضيات مع تكيفه
 االستمراري  هذا ان علما انقطاع دون  للمواطنين الخدمات تقديم يعني: بانتظام العام المرفق سير مبدأ-

 . واحد كل نشاط خصوصية بحسب ألخر عام مرفق من تطبيقه يختلف
 : العام المرفق أنواع-3

 2: إلى العامة المرافق تصنف
 يمكن ال التي االنشطة تتضمن هي السيادية الدولة بوظائف المتصلة المرافق هي: اإلداري  العام المرفق
 .االفراد طرف من مزاولتها
 النوع هذا ومثال االقتصادي التطور فيها تسبب نسبيا النشأة حديثة مرافق هي: االقتصادي العام المرفق

 التجارية والمؤسسات الصناعية المؤسسات المرافق من
 لمهنة الخاصة المصالح ورعاية المهني النشاط توجيه بقصد تنشأ مرافق وهي: المهنية العامة المرافق
 3.لذلك القانون  ويخولهم المهنة هذه يمارسون  ممن أعضاؤها هيئات بواسطة المرافق هذه إدارة وتتم معينة

                                                           
 مجلة أبحاث قانونية، "اإلدارة بالقيم كمدخل لدمج مفهوم األداء في الخدمة العمومية وتجسيد الجودة"سناء بولقواس،   - 1

 .214جيجل، ص. العدد الثالث، قسم الحقوق جامعة وسياسية
 .142-140، ص ص1990معية، الجزائر، . ديوان المطبوعات الجاالقانون اإلداري عمار عوابدي،  - 2
 نماء مجلة ،"الجزائر حالة إلى اإلشارة مع المحلية العمومية الخدمة لتطوير كألية اإللكترونية اإلدارة" ، سايج فطيمة - 3

 .76ص ،2018 ديسمبر الربع، العدد. والتجارة االقتصاد
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 .العام المرفق أداء حوكمة خالل من المواطن من لإلدارة تقريب اإللكترونية اإلدارة: الثاني محورال  
 من بالعديد الجزائر في العمومية الخدمة تميزت: الجزائر في العام للمرفق التقليدية اإلدارة واقع-1

 : أبرزها الخصائص
 :يلي ما لخال من هذا ونلمس: المفرطة والمركزية البيروقراطي التضخم-
 .والوظائف المهام لتداخل نتيجة العمومية، الخدمة إجراءات وتعقد اإلداري  الجهاز ضخامة-
 .ومستوياته مراحله جميع خالل القرار اتخاد عملية يسود الذي الغموض والسرية الضبابية-
 .والمحسوبية اإلداري  الفساد كتفشي السلبية ظواهرها خالل من البيروقراطية سيطرة-
 .المواطن وحقوق  اإلدارة لواجبات الواضح التحديد ابغي-
 .المواطن مشاكل حل في والجودة والجدية والشفافية المصداقية غياب-
 من الديمقراطية أفرغت التي الالمركزية، للوحدات أوكلت الجزائر في الديمقراطي التحول عملية ان كما-

 االداري  الجهاز وأصبح واالنفاق، التسيير وءس خالل من واإلدارة الفرد بين للقطيعة ورسخت معناها
  1.القومي الدخل لمعدل مستهلكا العمومي

 :بالمواطن اإلدارة عالقة-
 .المهام تأدية في والكفاءة الجودة غياب-
 – .والمحسوبية الفساد بانتشار حولها االنطباع ساد التي العامة والمرافق المواطنين بين الثقة غياب-
 .والمحسوبية الفساد بانتشار حولها االنطباع ساد التي العامة والمرافق لمواطنينا بين الثقة غياب-
 .لمواطنيها موجهة الحكومي الجهاز يتبناها التي السياسات كل أن رغم المواطن اشراك مفهوم غياب-
 .كالرشوة اإلداري  الفساد صور تفشي-
 .التعامل في المرونة وغياب االستجابة بطء-
 :العام مرفقال أداء حوكمة-2

 :منا المؤشرات بعض على التركيز من انطالقا العام المرفق حوكمة على الحكم يمكن
 : الفساد ومكافحة الشفافية-أ

 السلبية المظاهر سيادة خالل من المهام، وتداخل والتعقيد بالغموض الجزائرية العمومية الخدمة تميزت    
 على وقضت الموطنين مع عالقته وعقدت موارده، وأهدرت طاقته أنهكت التي اإلداري  الجهاز لبيروقراطية

                                                           
)   ،"الحكومية القطاعات في اإلداري  الفساد من الحد في والمسائلة الشفافية دور" السبيعي، بادي بن علواش بن فارس - 1

 ،2010-2009 الرياض ، اإلدارية العلوم قسم العليا، الدراسات كلية األمنية، للعلوم العربية نايف ،جامعة(دكتوراه أطروحة
  .   15-14ص ص
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 على الحصول سبل وإتاحة بالشفافية العالقة هذه تحظى أن الضروري  من وبات بينهما، الثقة عناصر
  1.منها للشفافية تعاريف عدة وردت فقد بها، العام المرفق نشاط حول والصحيحة الموثوقة المعلومة

 وآنية الموثوقة المعلومات إلى المقيد غير الوصول" أنها على للشفافية يةالدول الشفافية منظمة تعريف 
 العام الرفاه لرفع الوسيلة: "أنها على( Amartya sen صن أمارتيا) ويعرفها ،"المتخذة القرارات حول

 " الحكومة وفعالية كفاءة وتعزيز
 تقديم إجراءات وضوح في تساهم ألنها بالشفافية، تقترن  أن يجب الجزائر في العام المرفق عصرنة إن 

  2: رئيسية أبعاد ثالث وفق للجمهور حولها المعلومات وإتاحة العمومية الخدمات
 الخاصة، بالمعلومات يتعلق فيما الحكومية الهيئات شفافية درجة يعني وهذا المعلومات عن اإلفصاح -

 .العمومي اإلنفاق التنمية، برامج الميزانية،
 .القوانين وفهم المواطنين وعي مستوى  من والرفع عنها الغموض إزالة هوو  المعلومات تبسيط-
 انتقال حرية وتكفل تشريعات، سن من مع المواطنين جميع يشمل واسع نطاق على المعلومات نشر-

 .المعلومات
 يصتقل تم راقية عمومية خدمة ببلوغ سيسمح العمومية المرافق من العديد إدارة في الرقمنة تبني فان لهذا

 شفافية اضفاء من الجزائر في العام المرفق هذا سيمكن مما حد أقصى إلى فيها البشري  العامل تدخل
 .الفعالية مؤشرات بكل وإحاطتها االدارية المعامالت على أكبر

 :والرقابة المساءلة-ب 
 الخدمة ون لك ونتيجة الحكومي، للجهاز الجيد األداء إبراز في األساس الحجر المساءلة تعتبر        

 القائمين أداء على وحكم اإلدارية األجهزة بنشاط تعريف هي للمواطن الموجهة العامة للمرافق العمومية
 المساءلة وتفعيل والرقابة للمحاسبة المسؤولين وأداء سلوك إلخضاع الكفيلة السبل كل تبني وجب عليها

 ووسائل المدني المجتمع ومنظمات المواطنين يشرك الذي اإلدارة أسلوب:" تعني التي االجتماعية
 وأفعالها قراراتها عن الحكومة أجهزة محاسبة في الحكومية غير الفاعلة األطراف من ،وغيرها عالم5اال

 وسهولة المعلومة بغياب مباشرتها يمكن ال والتي 3" وإدارتها العامة الموارد باستخدام يتعلق فيما السيما
 الخدمة جودة على والتركيز أدائه وشفافية الحكومي الجهاز اءأد عصرنة إن إليها، والولوج الحصول

                                                           
 الخدمات تحسين أجل من المواطنين ومشاركة والمساءلة والشفافية النزاهة قيم تعزيز" بومدين، حسين أوجامع، مابراهي  -1

 .193 ص ،2013ديسمبر ،03 العدد. العامة للمالية الجزائرية المجلة ،"المحلية العامة
 192ص المرجع، نفس  - 2
 جويلية ،02 العدد الرويبة، الطباعة وحدة. الداخلية مجلة ة،العمراني والتهيئة المحلية والجماعات الداخلية وزارة - 3

 .33ص ،2018
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 والتمكين الخدمات تقديم وتحسين المصداقية لتعزيز كهدف المساءلة على التركيز خالل من وترقيتها
 .العام المال وهدر الفساد مكافحة على والمساعدة والمطالب لالحتياجات واالستجابة

 :االستجابة وسرعة المشاركة- ج
 ورافقت كبيرا، تداوال عرفت التي والمفاهيم األساسية المبادئ من المواطن من اإلدارة تقريب يعتبر       
 مرتبط فنجاحها المواطن مع التعامل واجهة هي اإلدارة اعتبار على الجزائر، في والسياسات الخطابات جل

 والمواطن اإلدارة بين الفعال صلالتوا تحقيق على قدرتها ومدى معه، وتفاعلها محيطها مع اندماجها بمدى
 الخدمة في المعلوماتي التسيير وأـنواع المعلومة يعمم ان شانه من بينهما للمعلومات السلس التداول هذا

  1.المواطن من بتقريبها اإلدارة أنسنة إلى يهدف الذي العمومية
 خاصة اتجاهها، رأي تكوين يف تساعد المواطنين تهم التي القضايا عن الصحيحة والبيانات المعلومات إن
 يحقق المشترك االهتمام ذات القضايا فإثارة مالبستها، جل وتوفر إليها الوصول بسهولة أقترن  ما إذا

 تبادل على يعتمد والمجتمع، المحلية الهيئة بين اتجاهين ذو حوار" بأنه يعرف والذي المجتمعي الحوار
 أو ما قضية بشأن المواطنين من مداخالت وتقديم طرفينال بين مداخالت وتقديم الطرفين بين المعلومات

 2." القرار اتخاد تحديد أو سياسات وضع
 حتما يؤدي بها المعنيين وإشراك معها والتكيف المستجدات مختلف مع التعامل يتطلبها التي المرونة إن

 تحتفظ التي علوماتالم إلى المواطنين وصول خاللها من يمكن رئيسيتان طريقتان وتوجد االستجابة سرعة
 3:العامة الهيئات بها
 المعلومات، على الحصول بطلب األفراد يقوم عندما: التفاعلي اإلفصاح 
 .طلب دون  المعلومات عن باإلفصاح العامة الهيئات أو الحكومة تقوم عندما وهو: االستباقي اإلفصاح 

  الجزائر في اإللكترونية البلدية: الثالث المحور
                                                           

على  05، ص 2009دليل عملي تدريبي ماي -صندوق تطوير وإقراض البلديات المشاركة والمشورة االجتماعية - 1
 14:26على الساعة   28/02/2020الموقع: تاريخ التصفح 

icipation%20 manual.pdfps/pdfs/public%20part.org.mdlf.www://htts 
 . على الموقع:5برنامج الشفافية والمساءلة.ص –آليات اتاحة وتداول المعلومات دراسة مقارنة  - 2

cegypt.org/?dl_name=Mecahnisms_of_availability_and_flow_of_information_comparhttps://sit
ative_study_in_Egypt_AR.pdf 

 14:50على الساعة    02/2020/ 28تاريخ ال تصفح
ص منال قدواح، "مشروع بوابة المواطن اإللكتروني في إطار استراتيجية الحكومة اإللكترونية في الجزائر )بين الن - 3

 .50، ص 2017جوان  47. العدد مجلة العلوم اإلنسانيةوالتطبيق("، 

https://sitcegypt.org/?dl_name=Mecahnisms_of_availability_and_flow_of_information_comparative_study_in_Egypt_AR.pdf
https://sitcegypt.org/?dl_name=Mecahnisms_of_availability_and_flow_of_information_comparative_study_in_Egypt_AR.pdf
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 اإلصالح وخطة مشروع ضمن تنموي  استراتيجي كخيار االلكترونية الحكومة الجزائر انتهجت       
 اإلعالم تكنولوجيا استخدام تسريع المخطط هذا تضمن وقد ،2013-2009 الخماسي للمخطط

( دوالر مليار 4) الالزمة المالية الموارد وتخصيص التشريعي القانوني المستوى  ضبط ومحاولة واالتصال،
  1.البشري  المورد كفاءة تطوير على عملت كما

 نوعية وتحسين البيروقراطية أشكال ومكافحة الخدمات، تقديم في الفعالية ضمان إلى المشروع هذا هدف
 :المثال سبيل على القطاعات من العديد االستراتيجية هذه تطبيق شمل وقد الخدمة،

 ....ياالل السحب االلكترونية، الحوالة: واالتصاالت البريد قطاع-
 .العدالة وقطاع االجتماعي الضمان -
 .االفتراضية المكتبة مشروع بعد، عن التعليم مشروع: العلمي والبحث العالي التعليم قطاع -

 واالتصال المعلومات تكنولوجيا على فيها التركيز وتم الرقمنة عملية شملتها التي القطاعات لعديد إضافة
 .الضرورية الوسائل المركزية المصالح لها سخرت التي اإللكترونية البلدية غرار على

 :اإللكترونية البلدية تعريف -1
 الشكل مع قطيعة المشروع يمثل لهذا المركزية، واإلدارة المواطن بين الوصل همزة هي البلدية تعتبر    

 تقريب ىإل تهدف للدولة الجديدة االستراتيجية هذه عصرية، بلدية نحو التحول ونقطة للبلدية التقليدي
 اإلدارة، في الحوكمة تجسيد إلى إضافة النوعية، ذات العمومية الخدمات وضمان المواطن من اإلدارة

 للمعلومات السلس التداول على والحرص المتاحة، للموارد األمثل االستخدام من انطالقا التكاليف وتقليص
 .والمواطن اإلدارة بين

 الحكومية الخدمات لتقديم والمعلومات االتصاالت نظم ماستخدا:" اإللكترونية البلدية وتعرف     
 الخدمة لتقديم االلكترونية البلدية مشاريع وتهدف األخرى، الحكومية واألجهزة األعمال وقطاع للموطنين
 األساسية العناصر والتكلفة والجهد الوقت توفير االعتبار بعين األخذ مع مرض، وجه على للمواطن
  2".مجتمع أي في رونيةاإللكت البلدية لنجاح

 :اإللكترونية البلدية أهداف -2

                                                           
 واعدة مستقبلية ورؤية الخدمة لتجويد أداة اإللكترونية البلدية"  حجاج نفيسة اللطيف، عبد مصطفى ، زوايد لزهاري - 1

 ،2018 جوان الثالث، العدد. واإلدارية االقتصادية للبحوث األصيل مجلة ،"منها االستفادة وإمكانية دبي بلدية تجربة

 .125ص خنشلة
 على الموقع: (2023-2019)– اإللكترونية البلديات إلى للتحول االستراتيجي اإلطار الفلسطيني، الحكم وزارة - 2

https://www.amad.ps/ar/post/330641 
 

https://www.amad.ps/ar/post/330641
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  1:منها األهداف من العديد المشروع هذا ينطوي        
 المحلية الهيئة في واإلجراءات العمل مأسسة تعزيز-
 الحكومية والجهات الخاص والقطاع للمواطنين والخدمات والبيانات المعلومات من هائل كم توفير-

 .األخرى 
 .األعباء وتخفيف اإلدارية اإلجراءات واختصار التقليدية، اليدوية األنظمة بدالاست سرعة-
 المعلومات اتاحة خالل من األداء حسن على ينعكس مما اإلدارية القرارات اتخاد مستويات تحسين-

 .وتبويبها بينها التنقل سهولة المعلومات، نظم تقنيات عبر عالية بجودة هائل بكم والبيانات
 .والمعلومات البيانات تقديم وسبل المعامالت على االعتيادي واالتفاق والصرف التكاليف تقليل-
 .العام والمرفق المواطن بين الثقة بناء إعادة-
  العمومية الخدمة توفير-
 األجنبية الستثمارات جدب عامل اإللكترونية اإلدارة تطبيق في النجاح ألن االستثمار، فرص تحسين -

 خالل من جديدة استثمارية قنوات وفتح والمحسوبية، الروتين عن والبعد والشفافية لسرعةا عن تبحث التي
  2.مركزيا اإللكترونية والحكومة محليا اإللكترونية البلدية بين التكامل
 لرقمنة محاولة الجزائر في المحلي المستوى  على واالتصال اإلعالم تكنولوجيات ونشر استخدام يعتبر
 3المواطن. من اإلدارة وتقريب اإلدارية، اإلجراءات وتسهيل البيروقراطية على القضاء صدق العامة مرفقها
 : إلى االستراتيجية هذه وتهدف

 .اإلدارة في الحوكمة تجسيد-
 .المواطن من اإلدارة تقريب-
 .والمواطن اإلدارة بين للمعلومات سلس تداول-
 .بلديته تنمية في فاعل مواطن إلى الوصول-
 .للموارد أمثل واستخدام لتكاليفا تقليص-

 عام ومرفق ناجع لتسيير قيادة ولوحات معلوماتية أنظمة المحلية والجماعات الداخلية وزارة انشأت وقد
   4:األنظمة هذه من نوعين نميز أن ويمكن عصري،

                                                           
 العلوم مجلة ،"الجزائرية البلديات في والمالية اإلدارية الشفافية لتعزيز كآلية االلكترونية البلدية" موفق، القادر عبد- 1

 .177ص 2015 جوان بسكرة خيضر محمد جامعة ،40العدد.اإلنسانية
 .28ص ،السابق المرجع الداخلية، مجلة- 2
 .28ص ،نفسه المرجع -3
 .29ص ،المرجع نفس - 4
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 شكل في المركزية المصالح مع المعلومات تبادل مع المحلي االداري  للتسيير موجهة معلومات أنظمة-1
 1 الشكل يوضحه ما وهذا قيادة لوحة

 .بعد ن2 الشكل في المبينة العناصر وتشمل ـ، العام للمرفق موجهة معلومات أنظمة-2
 

 .المحلي اإلداري  للتسيير موجهة معلومات أنظمة: 01 الشكل
 

 
 .العام للمرفق موجهة معلومات أنظمة: 02 الشكل
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 :تحقيق في االستراتيجية هذه ساهمت لقد
 .تكلفة وبأقل سريعة بصورة عمومية خدمة تقديم-
 .واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام وتعميم توسيع-
 .أوراق دون  إلكتروني إداري  تسيير إلى األوراق استخدام على يعتمد إداري  تسيير من االنتقال-
 (رنتاألنت الموحدة، الشبابيك) كثيرة قنوات عبر اإلدارة خدمات إلى الولوج إتاحة-
 الجزائر في اإللكترونية البلدية إلى التوجه نتائج -3
 :اإلداري  الخدماتي الجانب -أ

 والوفاة، الميالد لشهادات صورة مليون  98من أكثر بيانات وإدخال المدنية للحالة الورقية السجالت رقمنه
 17.4 ميالد، شهادة مليون  65.8 تشمل وطنية بيانات قاعدة وتشكيل مسحها تم والتي الزواج عقود
 قواعد تقاطع طريق عن الهامشية البيانات نسخ وتطهير زواج عقد مليون  15.2 وفاة، شهادة مليون 

  1.البيانات
 إدارة إلى األوراق على القائمة التقليدية اإلدارة من لالنتقال كنتيجة سنويا دج مليار 12 اقتصاد -

  2.وملحقة بلدية 3041 من أزيد ربط تم وكذا إلكترونية،
 الترقيم بطاقات على الحصول من المواطنين يمكن الذي المركبات لترقيم اآللي الوطني السجل إنشاء-

 .التسجيل والية إلى التنقل عناء تكبد دون  دائمة بصفة لمركباتهم
 على لالطالع للمتعاملين، البعدية الرقابة أجل من المدنية للحالة الوطني بالسجل قطاعا 18 ربط تم -

 مكن بحيث والجهد، للوقت وربحا لإلجراءات تبسيطا وهذا المواطن من الوثيقة طلب دون  بياناتال قواعد
  3.الرقابة عملية في والمرونة والدقة الشفافية إضفاء من بالسجل الربط

 .العمومية اإلدارات طرف من المسلمة األصلية الوثائق نسخ المصادقة شرط إلغاء -
 المحلية، والجماعات الداخلية وزارة موقع مستوى  على 2016منذ الحج بقرعة الخاصة التسجيالت بداية-

  4.والئيا اإللكترونية القرعة عملية لتصبح

                                                           
 مجلة ،"المستدامة التنمية تحقيق في ودورها المحلية للجماعات اإللكترونية  اإلدارة" ، مطالي ليلى ، زغلول أ منة ـ 1

 .388 ص ،2018، الجزائر ،02العدد. واالقتصاد اإلدارة علوم أفاق
 29ص ،السابق المرجع الداخلية، مجلة - 2
 االلكترونية الحكومة تطبيق ظل يف المحلية الجماعات أداء تطوير في ودورها االلكترونية اإلدارة" حبور، سايج علي- 3

 .20-19ص ص ،2017تندوف، األول، العدد. االقتصادية للدراسات المقار مجلة ،"بالجزائر
 29ص ،السابق المرجع الداخلية، مجلة  - 4



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 124  

 تصحيح في الراغبين المواطنين بطلبات المختصة القضائية السلطات مع بالتنسيق البلديات تكفل -
 وبالتالي عنهم عوضا تصحيحها اءاتبإجر  والقيام بهم الخاصة المدنية الحالة وثائق في المكتشفة األخطاء
 .والمحكمة البلدية من التنقل عناء من المواطنين تخليص

 .وثائق07 إلى وثيقة 22 من واالنتقال اإلدارية الوثائق تخفيف-
 :بتحقيق سمحت القطاعية اإلنجازات أول
 مستوى  على واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام طرق  عن المدنية للحالة العام المرفق عصرنة-

 .وملحقاتها البلديات
 .رقمتنها طريق عن المدنية الحالة سجالت حفظ-
 .جودتها وتحسين الوثائق تسليم أجال تقليص-
 .اإلدارية اإلجراءات تبسيط خالل من المواطن من اإلدارة تقريب-
  .المدنية للحالة الرقمي الوطني السجل إعداد-

 العالقة مع المواطن:
 نتيجة وهذا ومواطنيها، محيطها مع عالقتها تفعيل عن الجزائر في المحلية دارةاإل عجزت لقد      
 السابقة الممارسات فرضتها العالقة هذه الخدمة، تحسين جانب لمس وان حتى بينهما الثقة عامل لغياب

 الجزائر في المواطن جعلت الفوقية فالسياسات. أخرى  جهة من الوعي وغياب جهة، من عليها للقائمين
 والسرية محيطه، قرارات في إشراكه محاولة أو المشاركة غياب ظل في وشك ريب نظرة االدارة لهذه نظري

 إن   Anwar SHAH يقول المعلومات، على الحصول وصعوبة القرارات جل اتخاذ عملية تميز التي
 وتفضيالت تتفق بطريقة بالخدمات تقوم التي المستجيبة اإلدارة:" يعني المحلية للحوكمة العام اإلطار

  1" المواطنين
 بناء بإجراءات االهتمام وجب لذلك فيها، الثقة وغياب االلكترونية البلدية مفهوم حول الضبابية نجد لهذا
 التنمية إنجازات دعم على المواطنين وتحفيز بالمواطن، اإلدارة عالقة في اإليجابية االتجاهات لدعم الثقة

 بالنسبة الشأن هو كما العمل قواعد تنظم وقيمية إجرائية جوانب وجود يستوجب ما هذا. عليها والمحافظة
 . 2القرار اتخاد لعملية

                                                           
1 Anwar SHAH, locale governance in developing countries, World Bank, Washington, 2006  -

p02. 
 الخامس، العدد. وسياسية قانونية أبحاث مجلة ،"المحلي التسيير إطار في بالقرب اإلنجاز مقاربة" ، كريبش نبيل -2

 .59-58 ص ص ،2017 ديسمبر
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 ترافقه لم ما لوحده يكفي ال المواطن من االدارة لتقريب االلكترونية العمومية الخدمة على االعتماد إن
 للتنسيق الخاصة آلياته هل مستوى  المحلي الفضاء فيه يشكل الذي المكاني بالبعد االهتمام منطلقها جهود
  1.لإلقليم المحلية التنمية وهو استراتيجي بهدف الفاعلة المختلفة الجهات بين
 وبالتالي مركزيا، السياسات وواضعو المحلية العمومية الخدمات على القائمين يتجاهله الذي البعد هذا

 ما فرغم العام، للمرفق الجودة عنصر وغياب األداء وقصور المواطن لدى الوعي ضعف معالجة وجب
 التغطية ضعف هاجس الزال المسخرة، اإلمكانيات ورغم قفزة، من اإللكترونية العمومية الخدمة حققته

 أمام الطويلة الطوابير يفضل الجزائري  المواطن الزال المقابل في وقت، كل واردا الشبكة وانقطاع موجودا،
 المواطن تربط التي العالقة في ونوعه الخلل معرفة وجب هذال إلكترونيا، التسديد وإمكانية رغم الدفع مراكز

 .الجزائر في باإلدارة
 
 :اتمةخال

 جليا هذا يظهر الجزائر، في العام المرفق أداء في نوعية وثبة اإللكترونية العمومية الخدمة حققت      
 اإلنجاز مقاربة تفعيل ومحاولة جودتها، وتحسين اإلدارية اإلجراءات لتبسيط المتواصلة الجهود خالل من

 ظل في كاف غير وحيد كمدخل اإللكترونية اإلدارة تبني أن إال بالمواطن، اإلدارة عالقة لتنمية بالقرب،
 وغياب الوعي قلة يقابلها الضبابية، من نوعا عليها وتضفي العالقة هذه تعقد التي والسياسات الممارسات

 .   المواطن لدى الثقة
 :عالمراج الهوامش قائمة
 :الكتب

 .2007 الجامعي، الفكر دار اإلسكندرية،. اإللكترونية اإلدارة الصيرفي، محمد-1
 .2002 الجزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار. اإلداري  القانون  بعلي، الصغير محمد-2
 .2015 األردن الثقافة، دار .اإلداري  القانون  الخاليلة، علي محمد-3
 .2004 السعودية، – الرياض والتوزيع، للنشر المريخ دار. يةاإللكترون اإلدارة عبود، نجم-4
 .1999 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان. اإلداري  القانون  عوابدي، عمار-5
 
 

                                                           
1 -Nathalie Bertrand and Patrick moqauy «La gouvernance locale un retour à la proximité» , 

Economie rurale, proximité et territoire.vol280 mars avril 2004, pp77-79. 
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 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر بين اإلنجازات والمعيقات

لعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سمير بن زيدان، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوق وا
  benzidane.samir84@gmail.com:  سطيف.

 شوقي عرجون، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة.
E-management applications to improve Algeria's public service 

between achievements and obstacles 

Abstract: 

The research aims to highlight Algeria’s efforts to modernize the public facility to ensure the 

improvement of public services, in response to economic, political and technological developments, 

by relying on electronic management as a means of improving the quality of public service and 

adopting new mechanisms in management methods, particularly in the following sectors: justice, 

higher education, education, local administration, but there are many difficulties preventing the 

achievement of the specified objectives, and challenges to the process of digitization of 

management, such as poor human qualification, lack of necessary technical means and financial 

funding. This requires providing the needed resources, and the appropriate qualification to the 

human resources in order to reach the aims from implement the to achieve the e-management.  

Keywords: e-management, modernization of public facility, e-management constraints. 

 
 مقدمة:

اهمية لدى الدارسين والباحثين وكذا المهتمين  الوظيفيها ئدااحضي موضوع االصالح االداري وتحسين 
بمجال السياسة العامة، وفرع االدارة المحلية خصوصا، فعملية التطوير المؤسسي شغلت  االكاديميين

انع القرار السياسي العديد من مفكري علم السياسة حيث نجد ان " ماكس فيبر" درس بيروقراطية ص
ء، وفي ادالاواظهر اهمية نجاعة النظام السياسي الذي يتميز يملك بيروقراطية ادارية جيدة في التنظيم و 

" بتحديث االقتراب المؤسسي ليكون اقدر هنتنغتون  صامويل "سبيل تطوير االدارة واالداء المؤسسي قام 
سي. وتكمن اهمية التطوير االداري كونه يساهم في المؤس بنائهاعلى دراسة الظاهرة السياسية من منطلق 

تحديث هياكل االدارة واساليب تسييرها وذلك استجابة للتطور التكنولوجي وتكيفا مع مدخالت بيتتها 
تعد االدارة االداة التنفيذية للدولة لتجسيد سياساتها  .وكذا موارد وتأييدالداخلية والخارجية من مطالب 

فضرورة تطويرها واالهتمام  لذلككما يسميها هنتنغتون بنية من بنى النظام السياسي، ، او المختلفةالعامة 
بمجموعة  الجزائرى المواطنين، وعليه، بادرت ضبدراستها مهم لتحقيق فاعلية النظام السياسي وتحقيق ر 

mailto:benzidane.samir84@gmail.com
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يشهدها العالم من االجراءات سعيا منها لعصرنة االدارة العمومية، وذلك استجابة للثورة التكنولوجية التي 
الدولية وتحسين االداء  البيئةفي مجال رقمنة المرفق العام، وتكيفا مع متطلبات عصرنته، ولالندماج في 

سعت الجزائر  .العامة وتخفيف تكاليفها اذ ان هذا القطاع يمس المواطن بشكل مباشر لإلدارةالوظيفي 
وذج االدارة االلكترونية في مختلف الميادين، للتخلص من االساليب االدارية التقليدية من خالل تطبيق نم

ية، غير ان هذه الجهود ورغم يمقلوعلى راسها قطاع العدالة والتعليم العالي، والتربية، والجماعات اإل
المرجوة، وهنا تبرز اهمية هذه  نتائجهايجابياتها ال تزال تعاني من صعوبات تعيقها و تحول دون تحقيق إ

 الجزائرااللكترونية في  رةيحاول الباحث البث في مكامن قصور تطبيق االداالدراسة بشكل جلي، اذ س
واستشفاف معيقاته، وكذا العمل على ايجاد حلول لتدارك هفوات صانع القرار في هذا الخصوص، من 
خالل تقديم مقترحات من شانها ان تقدم االضافة في سبيل تجاوز عقبات تطبيق االدارة االلكترونية في 

 . الجزائر
 سيعالج هذا الموضوع وفق اإلشكالية التالية:

 ما هو واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر في ظل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها؟
 لإلجابة على هذه اإلشكالية نعتمد على المحاور التالية:

 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية.  -1
 ي الجزائر.تطبيقات اإلدارة االلكترونية ف  -2
 .معيقات تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية في الجزائر -3

 :متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية -1

قبل التطرق إلى متطلبات اإلدارة االلكترونية سنحاول أن نقدم بعض التعاريف لمصطلح اإلدارة 
في الفترة الراهنة في معظم االلكترونية، الذي يعتبر من المصطلحات العلمية الحديثة والمتداولة كثيرا 

 عمليات اإلصالح اإلداري خاصة في الدول المتخلفة.
تعرف اإلدارة االلكترونية على أنها:'' استخدام تكنولوجيا المعلومات  تعريف اإلدارة االلكترونية:

ن الرقمية في انجاز المعامالت اإلدارية، وتقديم الخدمات المرفقية، والتواصل مع المواطنين بمزيد م
  1الديمقراطية ويطلق عليها إدارة بدون ورق.''

وتعرف أيضا على أنها استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات، و وسائل االتصال الحديثة وخاصة 
شبكة االنترنت، في جميع العمليات اإلدارية الخاصة بمنظمة ما بهدف تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة 

 1كفاءة وفعالية األداء.
                                                           

 . 15، ص 2018)دراسة مقارنة(، مصر: دار الجامعة الجديدة،  نبراس محمد جاسم االحباني، أثر اإلدارة االلكترونية في إدارة المرافق العامة -1
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 دارة االلكترونية:متطلبات اإل
يقتصر على ال إن التحول من استخدام األساليب اإلدارية التقليدية إلى اعتماد اإلدارة االلكترونية 

، بل هي عملية معقدة تتطلب توفير الشروط الالزمة قبل سياسيةوالخطابات ال الداريةالقرارات ا رإصدا
 يلي: الشروع في تطبيقها، نعرضها كما

 :متطلبات سياسية  
 ة عملية التنفيذ لتقويم االختالالت.اإلرادة السياسية، وانتهاج سياسة إصالح حقيقية ومتابع توفر

توعية وتحسيس المواطنين حول ضرورة هذا التحول وتغيير ثقافته وعاداته التي كانت تتماشى مع اإلدارة 
 2التقليدية.
 :العنصر البشري 

في اإلدارة االلكترونية، حيث يعتمد عليه في تحقيق يمثل العنصر البشري المؤهل، اللبنة األساسية 
أهدافها المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، ويعد توفر الطاقات البشرية المؤهلة إلدارة العملية، واستمرار 
تكوين وتدريب العاملين على التجهيزات والمعدات الحديثة وصيانتها من أهم العوامل التي تكفل االنتقال 

 3قيق أهداف اإلدارة االلكترونية.بسالسة نحو تح
 :التمويل المالي 

توفير التمويل الالزم، بحيث يسمح التمويل الهيئات اإلدارية من إجراء عمليات الصيانة الدورية 
وعملية رسكلة الموظفين واإلطارات للحفاظ على مستوى تقديم الخدمات ومواكبة جميع التطورات فيما 

 الحديثة.يخص التكنولوجيا ونظم اإلدارة 
ضرورة توفر مزودي الخدمة باألنترنت، على أن تكون األسعار معقولة قدر اإلمكان من اجل  

 4إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المواطنين لالستفادة من الخدمات االلكترونية.
 :البنية التحتية 

صاالت السلكية تتطلب اإلدارة االلكترونية بنية تحتية تضم شبكة حديثة لتكنولوجيا المعلومات واالت
والالسلكية وقاعدة للبيانات، بما يضمن السرعة في التواصل ونقل المعلومات بين مختلف الهيئات 

                                                                                                                                                                                     
 .42، ص 2009، 1محمد سمير احمد، اإلدارة االلكترونية. األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط -1
 .360-359ص -، ص2015نورالدين حاروش، علم اإلدارة من المدرسة التقليدية إلى الهندرة، األردن: دار األيام للنشر والتوزيع،  -2
 .21-20ص، -، ص2018اإلدارة االلكترونية في إدارة المرافق العامة دراسة مقارنة، مصر دار الجامعة الجديدة،  أثرنبراس محمد جاسم االحباني،  -3

ونية في الجزائر''، الطاهر شليحي، ربحية قرينعي، اإلدارة االلكترونية ومدى مساهمتها في تحسين الخدمة العمومية بالبلديات'' عرض لمشروع البلدية االلكتر  -4
 . 190-189ص، -، ص2019، 02، عدد 03مجلة افاق علوم اإلدارة واالقتصاد، مجلد 
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اإلدارية، وبين اإلدارة والمواطن، كما يجب توفر أرشيف إلكتروني لحفظ المعلومات والمعلومات لضمان 
 1سهولة الرجوع إليها في وقت الحاجة.

اإلدارة االلكترونية إصدار التشريعات المالئمة لتنظيم المعامالت  من بين عوامل نجاح تطبيق   
 االلكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين والهيئات على حد سواء.

توفير المعدات االلكترونية والتقنية الالزمة من شبكات االتصاالت واالنترنت والبرمجيات، وهذا 
مان الفعالية وتغطية واسعة لألقاليم الجغرافية. حيث يؤدي عدم بتوفير االعتمادات المالية الالزمة لض

تخصيص االعتمادات الالزمة إلى انعكاسات سلبية على نوعية الخدمات وبالتالي يرهن نجاح تطبيق 
 2مشروع اإلدارة االلكترونية.

 :تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجزائر -2

 في قطاع العدالة:-1
رقمنة هذا القطاع من خالل االنتقال إلى استخدام التقنية الرقمية في تقديم شرعت وزارة العدل في 

مختلف الخدمات العامة، والمعامالت القضائية إلكترونيا، تقوم على تحسين الخدمة العامة التي يقدمها 
 3مرفق القضاء عبر الشباك االلكتروني، ومعالجة القضايا التي تطرح على جهاز العدالة.

، كوسيطة تواصل مع 2003( في نوفمبر www.mjustice.dzء موقع الكتروني )حيث تم إنشا
المواطن فيما يتعلق بجميع نشاطات وزارة العدل )تنظيم مختلف المسابقات، المناقصات، نشاطات 

صحيفة السوابق العدلية في وقت  الوزير.(، كمرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية تمكين المواطن من استخراج
قصير ومن أي جهة قضائية عبر كامل التراب الوطني. وفي مرحلة ثالثة تم فتح شباك الكتروني 

 2015وفي سنة  4الستخراج وثيقة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية من موقع وزارة العدل عن بعد.
 ة من خالل:أصدرت الدولة الجزائري القانون الخاص بعصرنة قطاع العدال

  وضع قاعدة معلوماتية مركزية لوزارة العدل، تتولى عملية المعالجة اآللية للمعطيات التي تتعلق
 بجميع أنشطة وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها.

 .إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكترونية 
 ق القضائية التابعة لوزارة العدل.االعتماد على تقنية التصديق االلكتروني على المحررات والوثائ 

                                                           
 .69، ص 218، 04ية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع اإلشارة الى حالة الجزائر، مجلة االقتصاد والتجارة، العدد فطيمة سايح، اإلدارة االلكترونية كآل -1
 .78، ص 2018، األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2قوي بوحنية، الديمقراطية التشاركية، ط -2

  .80قوي بوحنية، مرجع سابق. ص  -3
 .12، ص 2017مرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد الخامس، ديسمبر صبرينة عصام، تسيير ال  - 4
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  استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء اإلجراءات القضائية، حيث انه إذا استدعي بعد المسافة
وتطلب حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع األطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، 

 1مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد القانونية.
 ا: عصرنة اإلدارة المحلية:ثاني  

إن التحول السريع للمجتمع الجزائري تولد عنه زيادة احتياجات المواطنين في جميع المجاالت، 
األمر الذي يستوجب إعادة النظر في أساليب عمل اإلدارة لتكييفها مع هذه التطورات والتكفل بهذه 

الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باتخاذ عدة االحتياجات. ولتجسيد ذلك ميدانيا، قامت وزارة الداخلية و 
إجراءات، الهادفة إلى القضاء على االختالالت المتسببة في نقص فاعلية المرافق العامة وبالتالي تعطيل 
بعض مصالح المواطنين بفعل المعالجة التقليدية لملفات اإلدارية ودعم الشفافية في التسيير والبيروقراطية 

المكونة للملفات وغيرها، وهي كلها عوامل ساهمت في مراحل سابقة في التأثير السلبي على وكثرة الوثائق 
 العالقة بين اإلدارة والمواطن.

ومن جملة هذه اإلجراءات توفير الشروط المناسبة لعصرنة اإلدارة، واالنتقال التدريجي من مرحلة 
مرافق اإلدارة المركزية وإدارة الجماعات  التسيير الكالسيكي إلى مرحلة التسيير اآللي عن طريق إصالح

المحلية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة في مجاالت التسيير والتنظيم، وبالتالي إعادة االعتبار للمرفق 
العام، وتحسين أدائه بصفة مستمرة، واستحداث أنماط عمل جديدة وعصرية ترتكز على االستغالل األمثل 

 للتكنولوجيا المتطورة.
اعتماد على الطريقة االلكترونية في طلب بعض وثائق الحالة المدنية غبر بعد باستخدام وذلك ب

 2االنترنت نذكر منها:
 بطاقة التعريفة الوطنية البيوميترية 
  جواز السفر البيوميتري 
  شهادة الميالدS12  
  شهادة الكفاءة لرخصة السياقة 

                                                           
 10، صادرة في 06، يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية، عدد2015فبراير  1مؤرخ في  03-15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  -1

 .2015فبراير 
 
2/http-  WWW.INTERIEURE.GOV.DZ 

http://www.interieure.gov.dz/
http://www.interieure.gov.dz/


 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 133  

 ة المدنية الصادرة باللغة األجنبية تبسيط اإلجراءات فيما يخص المصادقة على وثائق الحال
المطلوبة من طرف السلطات األجنبية عبر إجراء هذا التصديق مباشرة لدى مصالح اإلدارة المركزية لوزارة 

 الخارجية. 
 إنشاء الشباا االلكتروني -أ

تعتمد طريقة عمل الشباك االلكتروني للوثائق البيوميترية على استقبال طلبات مختلف الوثائق 
بيوميترية على مستوى البلديات، وتسجيلها بصفة آنية في قاعدة معطيات مركزية وهذا باستغالل الربط ال

المباشر مع قواعد معطيات مركزية مثل قاعدة المعطيات الوثائق البيوميترية، السجل الوطني اآللي للحالة 
م خدمات ذات جودة من حيث المدنية، ومستقبال قاعدة المعطيات لرخص السياقة، األمر سيساهم في تقدي

 1االستقبال والسرعة في معالجة الملفات، وبالتالي تحقيق خدمة عمومية عصرية.
وقد تمت تجربة تطبيق هذا النمط في التسيير ميدانيا فأثبت نجاعته على مستوى بلديات والية 

ميع بلديات ، كمرحلة أولى وسيتم تعميمه بصفة تدريجية على ج2017أفريل 20الجزائر منذ تاريخ 
 2الوطن. وذلك باتخاذ اإلجراءات اآلتية:

 ،توفير الشروط واإلمكانيات البشرية والمادية المناسبة لتنصيب الشباك االلكتروني 
  اختيار مستخدمين مؤهلين الستغالل الشباك االلكتروني بعدد يناسب كثافة الطلب، وذلك بموجب

 مختص إقليميا، مقرر تعيين يتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي ال
  برمجة فترات قصيرة للتكوين والرسكلة خاصة بمستعملي الشباك االلكتروني تؤديها اإلطارات

 المحلية المختصة.
  .توفير أدوات، و وسائل العمل الضرورية، و وضعها تحت تصرف هؤالء الموظفين 
 ت المحلية جمع كل النصوص التنظيمية الخاصة بتأطير الشباك االلكتروني وتكليف اإلطارا

المختصة بشرحها للمواطنين المعنيين، و وضعها تحت تصرفهم إلمكانية عودتهم إليها ومراجعتها عند 
  3الحاجة.
 األهداف المنتظرة من وضع الشباا االلكتروني  -ب
 .السرعة في دراسة ومراقبة البيانات ومعالجة الملفات 
 ي قاعدة المعطيات.إعفاء المواطن من تقديم الوثائق الموجودة بياناتها ف 
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 نفس المرجع.-3
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 .إعفاء المواطن من الملء اليدوي الستمارة طلب الوثائق البيوميترية 
  تقليص األخطاء الناتجة عن الملء اليدوي للوثائق، الن هذا األسلوب يعتمد مباشرة على البيانات

 الموجودة في قواعد المعطيات المركزية.
  من الورق، فيما يخص الوثائق المستخرجة ترشيد النفقات العمومية التي كانت تنفق على أطنان

 من الموقع االلكتروني للمرافق العامة.
  .إمكانية استخراج بعض الوثائق اإلدارية عن بعد وفي أي وقت 

 عصرنة قطاع التعليم العالي: 
شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية، على مستوى 

إطار عصرنة اإلدارة العامة، بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وتنمية مختلف أنشطة هياكلها في 
 البحث العلمي والتي تظهر من خالل:

حيث توفر مختلف الجامعات الجزائرية خدمات الكترونية لكافة الطلبة من  التسجيالت الجامعية:
وذلك في جميع المستويات )ليسانس،  بداية التوجيه وجميع مراحل التسجيالت، االطالع على النتائج،

  1ماستر، دكتوراه( إلى غاية التخرج.
برنامج التعليم عن بعد: تم إطالق مشروع التعليم عن بعد، من خالل إلقاء المحاضرات المرئية عن 
بعد قصد استقطاب أكبر عدد من المتعلمين، وذلك باالعتماد الوسائط التكنولوجية الحديثة والمتطورة، 

 2على تكوين األساتذة الجامعيين على هذه البرنامج. والحرص
إقامة نظام وطني للتوثيق: حيث سيمكن النظام الوطني للتوثيق الباحثين من االطالع على مختلف 
الوثائق على شكل رقمي )كتب الكترونية، مجالت علمية، أطروحات جامعية( عن طريق االنترنت، وكذا 

، كذلك إطالق الفضاء الرقمي على مستوى كل 3بة المكتبات الجامعيةإنشاء البوابات االلكترونية كبوا
 الجامعات، واستعمال مختلف الوسائط التكنولوجيا والمواقع االجتماعية للتواصل مع األساتذة والطلبة.

إنشاء لجنة مكلفة بالدعم التقني لعملية رقمنة إدارة )إدارة الكترونية( قطاع التعليم العالي والبحث 
 تتولي المهام التالية: العلمي
 .دعم ومرافقة كل مسعى تنظيمي يتخذ بخصوص تطوير الرقمنة 
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  متابعة العمليات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على مستوى اإلدارة المركزية
 والمؤسسات تحت الوصاية وتعميمها.

 بعصرنة القطاع والذي له عالقة  اقتراح اقتناء كل التجهيزات الالزمة من عتاد وبرمجيات التي يسمح
 بنشاط الرقمنة.

 .متابعة حيز تنفيذ التسيير االلكتروني للوثائق وتقييم تطبيقه 
 .متابعة عملية إنهاء رقمنة التسيير البيداغوجي وتسيير الخدمات الجامعية 
 1لوسائل.متابعة عملية رقمنة مراكز وهيئات البحث، تسيير الموارد البشرية والمالية والمحاسبية وا 

 عصرنة قطاع الضمان االجتماعي:
عرف نظام الضمان االجتماعي عدة محاوالت لتطويره، للرفع من مستوى أداء هذه الهيئة ذات 
األهمية البالغة لدى المواطن والقطاع الخاص ومختلف هيئات الدولة على حد سواء، وذلك من خالل 

ي يعتمد على تقديم الخدمات الكترونيا، اقتداء الذ -شفاء –إطالق مشروع نظام البطاقة االلكترونية 
 . vitaleبالعديد من الدول المتقدمة في هذا المجال على غرار فرنسا التي تعتمد على بطاقة 

بتدشين مركز شخصنة بطاقة الشفاء وتوزيع  2007ترجع المعالم الرئيسية لهذا المشروع إلى 
 2011لكترونية كمرحلة تجريبية، ثم تعميم العملية سنة البطاقات األولى وتوزيعها، واستالم الفواتير اال

على مستوى جميع مناطق الوطن. وفيما يخص تطبيق هذا النظام على المهنيين الممارسين، كانت البداية 
مع الصيادلة باعتبارهم المتعامل األساسي مع المواطن في هذا المجال، ثم استخدامه مع الطبيب المعالج 

تم إبرام اتفاقية مع صانعي النظارات الطبية المتعاقدين مع هيئات لضمان  2012 ، وفي سنة2009سنة 
وتكمن أهمية تطبيق هذا النظام اإللكتروني  2االجتماعي، إلتمام اإلجراءات التعويضية بطريقة إلكترونية.

 في:
 موضوع.تبسيط اإلجراءات والمعامالت بين المواطن ومختلف الشركاء والهيئات التي لها عالقة بال -
تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خالل المعالجة االلكترونية للبيانات، والرفع من مستوى أداء  -

 هيئات الضمان االجتماعي.
 مراقبة استهالك المنتجات الصيدالنية. -
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 التعليم العالي والبحث العلمي.

ص،  ، ص.2014، 02الحاج عرابة ومحمد زرقون، عصرنة نظام الضمان االجتماعي في الجزائر تجربة بطاقة الشفاء، مجلة الباحث االقتصادي، العدد -2
127.128. 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 136  

إعداد وإرسال الفواتير اإللكترونية من قبل مهني الصحة إلى الصندوق الوطني للتأمينات  -
 االجتماعية.

 حقوق المنتسبين في أداء هيئات الضمان االجتماعي. مراقبة -
 1تسهيل عملية المراقبة وتحقيق الشفافية في التسيير ومكافحة كل أنواع الغش والتزوير. -

 تأهيل القوى البشرية
تتطلب عملية التحديث اإلداري االنتقال من أسلوب العمل التقليدي إلى أسلوب جديد قائم على 

وهو ما يتطلب توفر عنصر بشري مؤهل ومدرب على أساليب العمل الحديثة حتى التكنولوجيا المتطورة، 
يتماشى التنظيم الجديد مع المستجدات والمتطلبات والحاجيات التي ينتظرها المواطن. لذلك من الضروري 

ي أن تتبنى الجهات المسؤولة عن التحديث برامج إلعادة تأهيل وتدريب القادة والعاملين في المجاالت الت
ه المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية التي  2يقترحونها، للرفع من مستوى أدائهم. وهذا ما أكدَّ

 تحث على تكوين العنصر البشري. ونذكر منها: 
: للموظف الحق في التكوين وتحسين 38في المادة  03-06القانون األساسي للوظيفة العامة 

   3ة.المستوى والترقية خالل حياته المهني
: يجب أن يتلقى الموظفون واألعوان العموميون 211المادة  247-15كذلك المرسوم الرئاسي رقم 

المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تكوينا مؤهال في هذا 
 المجال.

ضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات : يستفيد الموظفون واألعوان العموميون المكلفون بتح212المادة 
العمومية وتفويضات المرفق العام، من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف تضمنها الهيئة 
المستخدمة، باالتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك من أجل 

 4تحسين مستمر لمؤهالتهم وكفاءاتهم.
القوانين تم تخصيص عدة دورات تدريبية بدًء بالمنتخبين المحليين، حيث تم برمجة عدة وتنفيذا لهذه 

دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والوالئية على مستوى المدرسة الوطنية لإلدارة، 
سيير اإلداري تكوين أسبوعي مكثف لفائدة األمناء العامين للبلديات على مستوى الواليات فيما يخص الت
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والمالي، وتطبيقات اإلدارة االلكترونية. باإلضافة إلى تكوين موظفي مصلحة الصفقات العمومية، لتجديد 
 معارفهم خاصة مع اإلصدارات الجديدة للنصوص التنظيمية.

 معيقات تحسين الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر: -3
 :اختالالت قانونية تنظيمية 

قانونية من أكبر العراقيل في سبيل تحسين الخدمة العمومية للجمهور، تظهر هذه تعد االختالالت ال
االختالالت في التداخل بين صالحيات بين بعض الهيئات الرسمية المكلفة بضمان تقديم الخدمات 
العمومية وترقيتها ، أو كثرة اإلحالة على التنظيم ثم تأخر النصوص التنظيمية عن الصدور، أو عدم 

لك النصوص التي توضح طريقة تطبيق القوانين، على سبيل المثال لم تصدر النصوص وضوح ت
 : يمكن155) المادة 11/10التنظيمية الخاصة بتفويض المرافق العمومية التي وردت في قانون البلدية 

ر المصالح العمومية البلدية أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول. يخضع االمتياز لدفت
الذي  15/247بصدور المرسوم الرئاسي  2015، إلى غاية سنة (شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم

الخاص  18/199يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ثم صدور المرسوم التنفيذي 
مية وتفويضات ، أي بعد ثالثة سنوات، من صدور قانون الصفقات العمو 2018بتفويض المرفق العام سنة 

المرفق العام. األمر الذي يؤثر على التكيف مع مختلف التطورات لحاجيات المواطنين في جميع 
 المجاالت، واالستفادة من األساليب الحديثة في تسير المرافق العمومية لتحسين الخدمة.

 ثانيا: معيقات تقنية:
ضع لقدر من القواعد العامة تشكل نظرا لكون المرافق العامة تقدم خدمات عامة للجمهور، فهي تخ

ما يعرف بـ '' المبادئ األساسية للمرافق العامة ''من بين هذه المبادئ مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق 
، وبمقتضى هذا المبدأ يجب معاملة كل من استوفى شروط الخدمة على قدم principe d’égalitéالعامة 

 2تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون الذي ما فتئت الدساتير تنص عليه. 1المساواة، وبدون تمييز أو تفرقة،
 :32هذه القاعدة القانونية كرسها الدستور الجزائري بنص المادة 

كل المواطنين سواسية أمام القانون. وال يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، 
 3رف آخر، شخصي أو اجتماعي.أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظ
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هذا ما يفرض على إدارة المرافق العامة أن تحرص على ضمان خدماتها لجميع المواطنين بصفة 
. ''تستهدف المؤسسات 2016من دستور  34متساوية دون أدنى تمييز كما نصت على ذلك المادة 

عقبات التي تعوق تفتح شخصية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة ال
 1اإلنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، واالقتصادية، والثقافية''.

، حيث ورد فيها انه: دون اإلخالل 03في المادة  199-18نفس المبدأ أقره المرسوم التنفيذي 
 16الموافق  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5بأحكام المادة 

، يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة واالستمرارية والتكيف، 2015سبتمبر 
  2مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية.

العامة ليس  ومع ذلك، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن تطبيق مبدأ مساواة المنتفعين من خدمات المرافق
بصورة مطلقة إذ يشترط '' تماثل المراكز'' من حيث تشابه وتعادل أوضاعهم. مثل االلتحاق بالجامعة ليس 

  3متاحا للجميع وإنما يقتصر على الحاصلين على شهادة الباكالوريا.
اد وفي إطار عصرنة اإلدارة الجزائرية وتطوير أساليب تسيير المرفق العام، تم الشروع في االعتم

على تطبيقات اإلدارة االلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت الحديثة بهدف ترشيد 
النفقات، وتقريب اإلدارة من المواطن، والسرعة في تقديم الخدمة لبساطة اإلجراءات. غير انه ال ينبغي 

االلكتروني ألن هذا االحتمال جد اإلضرار بحقوق المنتفعين بسبب االنتقال من النظام الورقي إلى النظام 
 ونقص الرقابة أو عدم فاعليتها. 4وارد في الدول النامية بسبب نقص اإلمكانيات،

وبما أن اإلدارة االلكترونية تعتمد بصفة أساسية على االنترنت واإلعالم اآللي، وغيرها من 
رافق العامة، وعلى مستوى التجهيزات التقنية، وفي حالة عدم توفرها يؤثر ذلك على مستوى أداء الم

الخدمات المقدمة من حيث الجودة والسرعة في اإلنجاز. وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تعرف تأخرا 
، كما يعرف عدة 2014كبيرا في مجال الشبكة العنكبوتية حيث لم يتم إطالق الجيل الرابع إال في سنة 

تصريحات الجهات الرسمية عبر مختلف وسائل انقطاعات بسبب انقطاع خطوط األلياف البصرية حسب 
اإلعالم، األمر الذي يؤثر على تقديم الخدمة العمومية االلكترونية ونوعيتها، حيث يجد المواطن صعوبة 
كبيرة في الدخول إلى المواقع الرسمية وبالتالي تصبح حكرا على فئة قليلة من المواطنين. أو على جهات 
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تغطية باألنترنت، حيث صنف المنتدى االقتصادي العالمي'' دافوس'' معينة من الوطن بحكم توفر ال
 1دولة من ناحية شبكة االتصاالت والطرقات. 144من أصل  105الجزائر، في المرتبة 

مبدأ المساواة في االنتفاع أمام -وهو ما يعد إخالال بأحد المبادئ األساسية للمرافق العامة،  
إليه سابقا. وفي هذا السياق نستدل ببعض األمثلة التي تعبر عن الذي تم التطرق  -المرافق العامة

 ذلك:
الذي  يعتبر حسب تقديرنا من بين المواقع ذات الخدمات االلكترونية األكثر  موقع وكالة عدل: -أ 

أهمية لدى غالبية المواطنين الجزائريين، كونه يتيح فرصة الحصول على سكن بدعم من طرف الدولة، 
عرف هذا الموقع  2ة السكن في الجزائر، لكن أثناء إطالق التسجيالت ضمن برنامج عدلنظرا لحجم أزم

عدة اختالالت تقنية في تصميمه، َصّعبت من عملية الولوج للموقع والقيام بعملية التسجيل، وهو ما خلف 
تدفق تذمر المواطنين من عملية التسجيل االلكتروني هذا من جهة، ومن جهة أخرى التفاوت في سرعة 

يؤدي  2االنترنت من منطقة إلى أخرى، بين الشمال والجنوب، بين المناطق الحضرية و المناطق الريفية،
إلى اإلخالل بأحد المبادئ األساسية للمرفق العام وهو المساواة في االنتفاع من المرفق العام من طرف 

بصفة كاملة. مع العلم أن األولوية المواطنين، كما أنه هناك مناطق محرومة من التغطية بشبكة االنترنت 
في الحصول على سكن ضمن هذه الصيغة، تمنح للمسجلين األوائل عبر هذا الموقع. وبالتالي نكون أمام 

 حالة الاّلمساواة في االنتفاع من المرفق العام.
  :موقع التسجيل لمسابقة الدكتوراه 

حث العلمي الخاص بالتسجيل لمسابقة المثال الثاني يتمثل في موقع وزارة التعليم العالي والب
الدكتوراه، وموقع التسجيل الستكمال شهادة الماستر، وتجدر اإلشارة إلى انه تم استبدال التسجيل الورقي 

، وبذلك قامت وزارة التعليم العالي بإطالق 2019-2018بالتسجيل االلكتروني ابتداء من السنة الجامعية 
الطلبة المترشحين للمسابقة إلكترونيا، وذلك في إطار تحديث المرافق بوابة إلكترونية الستقبال ملفات 

العمومية لتحسين نوعية الخدمة، استجابة للتطورات التكنولوجية و التقنية، خاصة في قطاع التعليم العالي 
و البحث العلمي، األمر الذي جنَّب الطلبة عناء التنقل عبر مختلف جامعات الوطن ودفع ملفات ورقية، 

 كن هذه المبادرة عرفت عدة اختالالت يمكن تلخيصها في النقاط التالية:ل
  وجد الطلبة صعوبة كبيرة في الدخول إلى موقع الوزارة من أجل القيام بعملية التسجيل، وبعد أن

تم تداول األمر عبر وسائل التواصل االجتماعي، صرَّح مسؤول بوزارة التعليم العالي بأن سبب تعطل 
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أضاف أن العديد ألف متصفح في اليوم األول،  40( و01ثرة المتصفحين، بعدد بلغ مليون )الموقع هو ك
يدخلون أسماءهم أكثر من خمس مرات على منصات التسجيل، مما يتسبب في تشبع المنصات  من

1،الطلبة وحدوث مشاكل تقنية
حيث عرف الطلبة الكثير من الصعوبات في متابعة مختلف مراحل .

ع االستدعاءات وتقديم الطعون. نفس الشيء بالنسبة للديوان الوطني لالمتحانات التسجيالت وطب
 والمسابقات. 

  التأخر في انجاز بعض الصفحات االلكترونية المصممة لتقديم الخدمات على مستوى المواقع
الرسمية لبعض المرافق العمومية، حيث يجد المواطن عبارة: صفحة قيد اإلنجاز، لكن مدة االنجاز 

 ير معلومة.غ
  التأخر في تحديث تلك المواقع بصفة دورية، استجابة لألحداث والتغيرات الحاصلة على المستوى

 الرسمي.
 .التباطؤ في إنجاز المواقع الرسمية على الويب وعدم فاعليتها 
 .االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، واالنترنت 

 ثالثا: نقص القوى البشرية وضعف تأهيلها 
المورد البشري من أهم الموارد التي تؤثر على فعالية أي مؤسسة، وهذا ما يؤثر على نوعية  يعتبر

الخدمات المقدمة، ورغم أن مختلف القوانين والتشريعات تنص على ضرورة التكوين والتأهيل المتواصل 
ي الكثير من للموظفين إال أن الواقع العملي، يبين أن التكوين على مستوى مختلف مؤسسات الدولة يعان

النقائص أو يأخذ الطباع الشكلي فقط، وكثيرا ما يفسر تدني مستوى الخدمات العمومية نتيجة ضعف 
 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها:  2مستوى المورد البشري بشقيه، المنتخب والموظف.

 نتخبة ال تتمتع طبيعة األحزاب في تقديم مرشحيها لالنتخابات تؤدي إلى إفراز تركيبة المجالس الم
 بالكفاءة في التسيير. 

  .نقص مراكز التكوين المتخصصة في تكوين الموظفين 
  العجز المالي الذي تعاني منه بعض المؤسسات والهيئات اإلقليمية، أو ضعف الميزانية المخصصة

 للتكوين.
                                                           

1- .2019-10-01,  /https://www.echoroukonline.com  
ولية، كلية العلوم السياسية رزيقة يطو، دور البلديات في تقديم الخدمات العمومية المحلية في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الد  -2

 .171، ص 2012واإلعالم، جامعة الجزائر،
 
 
 
 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/


 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 141  

 تفادة من عدم اتفاقيات تعاون تربط اإلدارة بمختلف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين لالس
 التأطير وتبادل المعارف النظرية والتطبيقية، 

 .غياب التخطيط في ميدان التكوين، األمر الذي يجعله يأخذ الطابع االستعجالي 
  تغييب كامل لخلية اإلعالم واالتصال على مستوى اإلدارات، سواء لشرح اإلجراءات وإعالم

كسية لمعرفة أماكن الخلل، وذلك باستخدام المرتفقين، واستقبال االستفسارات والشكاوى، كتغذية ع
 الوسائط التكنولوجيا المتاحة، خاصة وسائل التواصل االجتماعي، لضمان نجاح عملية التحديث.

 الخاتمة:
في ختام الموضوع ، وخالل ما تم عرضه، يمكن القول أن التدابير و اإلصالحات اإلدارية التي 

لعامة، وذلك باالعتماد على اإلدارة االلكترونية في تقديم العديد اتخذتها الجزائر من أجل تحديث المرافق ا
من الخدمات العمومية و التي ساهمت في الرفع من مستوى األداء ونوعية وجودة الخدمة المقدمة 
للمواطن، نتيجة السرعة في انجاز المعامالت اإلدارية، واالستجابة لطلبات المواطن، وإمكانية استخراج 

د، إال أن هناك العديد من االختالالت والصعوبات التي تحد من تحسين الخدمة العمومية الوثائق عن بع
في الجزائر، التي ينبغي العمل على تجاوزها، من توفير مختلف الوسائل التقنية، والتمويل المالي الالزم 

يثة في اإلدارة، واالهتمام بتكوين الموظفين بما يتماشى مع تطور الوسائل التكنولوجيا واألساليب الحد
 إلنجاح عملية رقمنة اإلدارة وعصرنة أساليب التسيير.

 نتائج البحث: 
ساهمت عملية عصرنة االدارة العمومية في الجزائر في تحسين الخدمات وتقويض سلبيات البيروقراطية، 

ية وضعف فيما يخص الوسائل التقن ،والتحديات اال ان عملية التحديث االداري عرفت العديد من النقائص
شبكة االتصاالت والشبكة العنكبوتية التي تعتبر البنية األساسية في اإلدارة اإللكترونية، وكذا في مجال 

 تأهيل المورد البشري الذي يتطلب كفاءة في كيفية التعامل مع المعدات التكنولوجية الحديثة.

 التوصيات:
ية، على مستوى كامل التراب الوطني بشكل إقامة بنية تحتية لمختلف شبكات االتصال والشبكة العنكبوت

يضمن للمواكن المساواة في االنتفاع من المرافق العامة، مع وضع برامج تدريبية بصفة مستمرة لفائدة 
 الموظفين.  
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The role of the electronic municipality in the rationalization and 

promotion of public service in Algeria 

 
Abstract 
 This study aimed to search for the reality and horizons of the electronic municipality in Algeria and its role in 
providing modern, high- quality and efficient service to local citizens, developing plans and strategies towards 
transformation, spreading electronic awareness, in addition to providing political will, and providing the 
infrastructure for electronic transformation. 
Keywords: (electronic municipality, electronic administration, Algeria, public service, electronic public 
service). 

 
 
 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن واقع وأفاق البلدية اإللكترونية في الجزائر ودورها في تقديم خدمات عصرية وذات  الملخص:    
جودة وكفاءة عالية للمواطنين المحليين، وفي سبيل نجاح هذا المشروع الذي أصبح حتمية في سبيل مواكبة العصر التكنولوجي 

ف التشريعات القانونية مع متطلبات التحول اإللكتروني، وضع خطط واستراتيجيات نحو التحول، والتطور المعلوماتي البد من تكيي
 نشر الوعي اإللكتروني، إضافة إلى توفر اإلرادة السياسية، وتوفير البنية التحتية للتحول اإللكتروني.

 .عمومية، الخدمة العمومية اإللكترونيةالبلدية اإللكترونية، اإلدارة اإللكترونية، الجزائر، الخدمة ال المفتاحية:    
 

 

 المقدمة

أهمية بالغة لما له من  بصفة عامة والبلدية اإللكترونية بصفة خاصة كتسي موضوع اإلدارة اإللكترونيةي
فراد من خالل وتلبية احتياجات األ في ترقية وتحسين أداء الخدمات في اإلدارات العموميةدور فعال 

ة والفعالية في تقديم الخدمة، إضافة إلى تخفيض التكاليف في انجاز المعامالت السرعة في اإلنجاز والدق
كما تساهم البلدية اإللكترونية في تعزيز  ،وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين اإلداري والبيروقراطية

حيث لخدمات، االتصال والثقة بين المواطن واإلدارة وهذا من خالل إتاحة الشفافية والمساواة في تقديم ا
ومن أجل نجاح  ،أصبحت البلدية اإللكترونية ضرورة حتمية من أجل مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي
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خدمة البلدية اإللكترونية في الجزائر البد من نشر الوعي والثقافة اإللكترونية لدى األفراد والمواطنين، 
 يتالءم مع البيئة العصرية.إضافة إلى إعادة هيكلة البنية التحتية للبلديات وفق ما 

إلى أي مدى ساهمت البلدية اإللكترونية في تحسين وترشيد أداء الخدمة  ومنه نطرح اإلشكالية التالية: 
 ؟العمومية في الجزائر
 فرضيات الدراسة: 

 وضع الفرضية التالية:بمن أجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا 
ال في البلديات بشكل فعال ودقيق كلما أدى ذلك إلى ترشيد كلما تم تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتص

 .وترقية الخدمات العمومية في الجزائر
 أهمية وأهداف الدراسة:

البلدية اإللكترونية وأهميتها في ترشيد وترقية الخدمة تظهر أهمية وأهداف هذه الدراسة جليا في تبيان واقع 
سليط الضوء على ، من خالل تتمام اإلدارات العموميةالعمومية في الجزائر التي أصبحت تشكل محور اه

بلدية التحديات والصعوبات التي تواجه ال أهم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في البلديات، إضافة إلى إبراز
واقع  والتي تحول دون قيامها بواجباتها  وتقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية، وعليه فإن دراسة اإللكترونية
كأساس لتفعيل خدمات العمومية ال وترشيد يعتبر خطوة أساسية وهامة في سبيل حوكمةلكترونية اإلدارة اإل

 .وتحسين الخدمة العمومية ، إضافة إلى محاولة  استنتاج الحلول المناسبة لترقيةألداء في البلدياتا
 :هجية الدراسةمن

 :المناهج 
  :في  إللكترونية والخدمة العموميةالبلدية اوهذا من خالل وصف وتحليل واقع المنهج الوصفي

 التحديات التي تواجهها.و  الجزائر
 :االقترابات 
 لكون موضوع الدراسة يستند إلى اإلطار القانوني من خالل التطرق إلى  وذلكالقانوني:  االقتراب

الجزائر ومدى تطبيقها  بلدية اإللكترونية فيالباإلدارة اإللكترونية و  مختلف القوانين ذات العالقة
 على أرض الواقع.

 محاور الدراسة: 
 .للخدمة العمومية، البلدية اإللكترونية ياإلطار المفاهيمالمحور األول: 
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نموذج البلدية  -دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية في الجزائرالثاني:  المحور
 -اإللكترونية

ية " تجربة بلدية دبي اإللكترونية " في ترشيد بلدية اإللكترونالمجال تجارب ناجحة في المحور الثالث: 
  .وتحسين الخدمة العمومية

 اإلطار المفاهيمي للخدمة العمومية، البلدية اإللكترونية:المحور األول: 
 مفهوم البلدية اإللكترونية: أوال:

 1تعريف البلدية اإللكترونية: .1
رة، يتم من خالله رفع مستوى األداء إن البلديات االلكترونية هي نمط متطور جدا وجديد من اإلدا "

والكفاءة اإلدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات واألعمال التي تقدمها المؤسسات الحكومية 
 ."للمواطنين

وتعرف بأنها " تلك البلدية التي تستخدم وسائل تقنية االتصاالت والمعلومات للمتعامل مع كافة المرتبطين 
طاع تجاري وموظفين، مما يضمن أداء أعمال البلدية بشفافية وكفاءة واقتصاد بها من مواطنين وق

    وسرعة." 
الجماعة المحلية تعد نواة قاعدية وإقليمية للدولة ونظامها االلكتروني كفيل "وكما هو متعارف عليه فهذه   

حدده الشعب عن بحفظ تواجدها والمحدد لها بصفة دستورية، وال يمكن أن يرقى إلى غير ذلك مالم ي
طريق التصويت على تعديل الدستور، فمعطياتها الجغرافية وقدراتها وخدماتها ليست إال بمثابة شحن آلي 
للمعلومات تخزن مباشرة في الحاسوب وتذاع عبر القنوات االتصالية وعبر شبكات االنترنت، لتسهيل 

 2".فة وفي زمن قياسيالتدفق الحر للمعلومات لكافة المواطنين بأكثر فاعلية وأقل تكل
 3 :أهداف البلدية االلكترونية .2

 .االقتراب من المواطن المحلي عبر بناء بوابة الكترونية شاملة عن البلدية 
 .تخفيف أعباء المعامالت على المواطن وإدارة البلدية من خالل توزيع االستمارات االلكترونية 
  اتف الجوالة وغيرها من التقنيات الحديثة.االنتقال بالخدمات اليدوية تباعا إلى االنترنت والهو 

                                                           
كانية عبد اللطيف مصيطفى، لزهاري زواويد، نفيسة حجاج، البلدية اإللكترونية أداة لتجويد الخدمة ورؤية مستقبلية واعدة تجربة بلدية دبي وإم 1

  .125، ص.2018، جوان 03، العدد مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلداريةاالستفادة منها، 
ت الملتقى وداد غزالني، حنان حكار، البلدية اإللكترونية وأفاق تحسين الخدمة العمومية بلدية دبي اإللكترونية نموذجا، مداخلة مقدمة ضمن فعاليا 2

قالمة، كلية  1945ماي  8، جامعة يات نموذجاالتسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية البلدالوطني األول حول 
 .41، ص.2016نوفمبر،  09-08العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، المنعقد يومي 

 .127، مرجع سبق ذكره، ص.ىمصيطف 3



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 147  

 .ترويج البلدة أو القرية وتسليط الضوء على مشاريعها وحدائقها ومنتزهاتها 
 .ربط األنظمة الداخلية للبلدية بواجهة االنترنت 
 طرافواالقتصاد مما يعود بالنفع والفائدة على كل األ المواطن معيشة روفتحسين ظ. 
 1في البيئة االقتصادية والبقاء في قمة المنافسة التحديثية والتطويرية. التماشي مع التقدم الحاصل 

 2 :متطلبات قيام البلدية االلكترونية .3
 :خدمات  تسهم خدمات البلدية االلكترونية في زيادة الطلب على توفير بنية تحتية مناسبة

لى استيعاب هذه تقنيات المعلومات واالتصاالت، مما يتطلب توفير بنية تحتية متطورة قادرة ع
 الزيادة في الطلب بدون أن يكون ذلك على حساب جودة الخدمات.

  :بحيث يجب أن تتمتع هذه التشريعات بالمرونة والقدرة وجود األنظمة والتشريعات المناسبة
 مع متطلبات هذا النمط الجديد من البلديات. يعلى التكييف والتماش

  :أن تطبيق البلدية االلكترونية ال يكون مجرد  حيثإعادة النظر في طريقة سير المعامالت
محاولة الستعمال التقنيات الحديثة من أجل إتمام العمليات الروتينية البيروقراطية، ولكن ينبغي 

 أن تكون فرصة لتطوير سير هذه العمليات وتسهيلها.
 مع ما  إن تقديم الخدمات عبر االنترنت ومات:لتوفير القدر الكافي من الخصوصية وأمن المع

يقدمه من فوائد وتسهيالت إال انه قد يتيح المجال لمحاوالت سوء استخدام هذه الخدمات، لذا 
 ينبغي اعتماد وسائل مناسبة لحماية هذه الخدمات بما يتناسب ومتطلبات كل قطاع.

  تحتاج تطبيقات البلدية االلكترونية إلى توفير األيدي بناء القدرات والطاقات البشرية: حيث
 ملة على قدر من المهارة والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة باقتدار.العا

 3 تقييم أداء البلديات اإللكترونية: .4
 نجد:  التي حققتها البلديات من بين أهم هذه اإلنجازات

  البلدية اإللكترونية تعمل على إزالة الحواجز بين كافة األشخاص وذلك بفسح المجال للجميع للتعامل
 ونيا والحصول على خدماتهم مباشرة.إلكتر 

 .تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة بسرعة والغير المكلفة 
 .تمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا 
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 ها توفير الوقت مع تعمل البلدية اإللكترونية على زيادة الكفاءة في الوحدات المحلية مما يترتب علي
 خفض الزمن الالزم إلنجاز تلك المعامالت.

 .القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يوجد في الحكومة التقليدية 
  تحفز المواطن على استخدام التقنيات الحديثة وبالتالي مجتمع معلوماتي قادر عل التعامل مع

 المعطيات التقنية.
 ية يواجه على مدار تجسيده العديد من العقبات نذكر منها:ثم إن تطبيق التقنيات اإللكترون 
 تالفي التعقيدات عند الشروع في تنفيذ وذلك بسبب عدم تالءم في الوثائق والمعامالت اإللكترونية. 
 حيث هناك من يرى أن البلدية االلكترونية تزيد الفوارق المجتمعية للمواطنين وذلك سببه القادرين فقط ،

 يكون للقادرين لالستفادة من المواقع الخاصة بالبلدية. رنتلألنتالدخول أن 
  عملية القرصنة وما ينجم عنها من أعمال تسريب للمعلومات السرية باإلضافة إلى توظيفها في

 التزوير والغش سوءا بأضرار تمس الفرد أو الدولة في حد ذاتها.
 .بانقطاع شبكة االنترنت تنعدم الخدمة 

 1 :لعموميةخدمة امفهوم الثانيا: 
 :تعريف الخدمة العمومية .1
بأنها: " نشاط أو منفعة يقدمها طرف إلى طرف أخر وتكون في األساس غير  الخدمة العمومية عرفت

 ".ملموسة وال يترتب عليها أية ملكية فتقديم الخدمة قد يكون مرتبطا بمنتج مادي أو ال يكون 
ن يقدمه لطرف آخر يكون غير ملموس بالضرورة األطراف يمكن ا أحدأنها:" نشاط أو منفعة كما تعرف ب

 وال ينتج عنه ملكية ألي فرد ويمكن ان يرتبط أو ال يرتبط بمنتج طبيعي".

هي القدرة على تلبية الحاجات الضرورية للحفاظ على حياة اإلنسان وضمان وتأمين : "وتعرف أيضا بأنها
ة من المجتمع وهي المحرك األساسي لكل رفاهيته والتي يجب توفيرها على ان تكون في مصلحة الغالبي

 سياسة في شؤون الخدمات بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين".
 2تعرف بأنها " الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيا".تعريف الخدمة العمومية اإللكترونية: 

 3 وتتمثل فيما يلي:خصائص الخدمة العمومية:  .2
 .تخضع لمجموعة من القواعد الموضوعة لغرض المصلحة العامةللخدمات العمومية نظام خاص فهي  -
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 .أعمالهاالخدمة العامة عادة تحتكرها مؤسسات ضخمة وكبرى من حيث معدل تشغيلها ورقم  -
هذه الخدمة تتمتع بمعيار ثنائي فهي من جهة إدارية  أنلكي تصبح الخدمة خدمة عمومية فذلك معناه  -

 بة الدولة لها تجعلها سياسية.أو اقتصادية ومن جهة أخرى مراق
ارتباط موجب بين مستوى التقدم والرفاهية التي يصلها البلد وبين عدد الوظائف التي تتكفل بها  هناك -

 المصالح العمومية.
عدد من الجمهور وهذا الن الخدمة  أكبرتقدم لألقليات فقط بل تسعى إلى تغطية  الخدمة العامة ال -

 قات مع الزبائن.العامة ليست متميزة بعال
 الهدف من تقديم الخدمة العامة ليس تحقيق الربح بل هدفها تحقيق الربح االجتماعي. -
 الخدمة العامة عادة تحتكرها مؤسسات كبرى وضخمة من حيث معدل تشغيلها.  -
 1 أنواع الخدمة العمومية : .3
 ويمكن حصرها في مجموعة الخدمات التالية: 

 :الحالة المدنية بالبلديات.مصلحة ة مثال خدم الخدمات اإلدارية 
 الخدمات الصحية مثاللخدمات االجتماعية والثقافية: ا. 
 الخدمات الصناعية والتجارية مثال خدمة مؤسسة المياه. 

 ويمكن التمييز بين ثالث أنواع من الخدمات العمومية وفق التصنيفات التالية:
 ية يستفيد الفرد منها بمفرده وخدمة من حيث طبيعة الخدمة المقدمة: ونجد صنفان خدمة فرد

 يمكن استغاللها إال في إطار الجماعة. اجتماعية أي ال
  من حيث طبيعة الخدمة المقدمة: ونجد صنفان خدمة ذات استهالك إجباري وخدمة ذات

 استهالك اختياري.
 من حيث طريقة تحمل التكلفة: نجد خدمة مجانية وخدمة بالمقابل وخدمة مدعمة. 
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نموذج البلدية -دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر  حور الثاني:الم-
 .-اإللكترونية

 1 مفهوم اإلدارة اإللكترونية: -أوال
يقصد باإلدارة اإللكترونية "استخدام تكنولوجية المعلومات الرقمية في انجاز  :تعريف اإلدارة اإللكترونية (1

تقديم الخدمات المرفقية، والتواصل مع المواطنين بمزيد من الديمقراطية ويطلق المعامالت اإلدارية، و 
 عليها أحيانا حكومة عصر المعلومات أو اإلدارة بغير األوراق، أو اإلدارة اإللكترونية".

كما تعرف بأنها: "تطوير ونشر وتنفيذ السياسات والقوانين، وإيجاد البنية األساسية التي من شأنها تفعيل 
نية المعلومات واالتصال إليجاد مجتمع معرفي، تتوافر فيه خدمات إلكترونية آمنة، وأكثر فاعلية تق

ومالئمة لفئات المجتمع المختلفة، حيث يمكن إنجاز هذه الخدمات بأقل وقت وتكلفة ممكنين، ويتم ذلك 
لمعلومات واالتصال لتحسين باستخدام المنافذ اإللكترونية المختلفة، كما تسخر اإلدارة اإللكترونية تقنية ا

 العالقات بين المواطنين وقطاع األعمال، وبين مختلف الجهات الحكومية".
ويمكن تعريفها بأنها: "بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العالقة بين الدولة والمواطن، انطالقا من التغير 

تحول في عمل األجهزة الحاصل في مفاهيم اإلدارة العامة، ومضامين الخدمة العامة، كمحصلة لل
 2 والمؤسسات الحكومية من الشكل التقليدي إلى شكل يرتكز أساسا على تقنيات األنترنت....."

وتعرف أيضا بأنها: "قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين 
عبر شبكة اإلنترنت، مع ضمان سرية  المواطن وبين قطاعات األعمال، بسرعة ودقة عالية، وبأقل تكلفة

 وأمن المعلومات المتناقلة معتمدة على مبدأين هما:
 .تقني: ويتمثل في إعداد المعلومات إلكترونيا وتناقلها عبر شبكة اإلنترنت وضمان دقتها وسريتها 

 ."3إجرائي: ويتمثل في تنفيذ المعامالت والخدمات عن بعد مع ضمان صحتها ومصداقيتها 
 4 يلي: نذكر ما :إلدارة اإللكترونيةأهداف ا (2

                                                           
 ، ص2018اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، لكترونية في إدارة المرافق العامة دراسة مقارنة، أثر اإلدارة اإل نبراس محمد جاسم األحبابي،  1

 .16، 15.ص
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 إن اإلدارة اإللكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات إلى الجمهور والعمالء : الوصول ألفضل خدمة
بشكل الئق وبمواصفات تتفق وجودة الحكومة اإللكترونية، حيث يتم تقديم الخدمات بسهولة ويسر 

 وبأقل تكلفة.
 دام اإلدارة اإللكترونية يؤدي إلى تبسيط اإلجراءات حيث أن استخ :القضاء على البيروقراطية

وانجازها بسرعة وسهولة وكفاءة وفعالية وهذا للقضاء على التعقيدات اإلدارية التي كانت تتسم بها 
 اإلدارة التقليدية.

 سوف يؤدي إلى تخفيض  إن استخدام اإلدارة اإللكترونية :تخفيا التكاليف وترشيد النفقات
التكاليف وذلك نظرا الستخدام الحاسب اآللي الذي يوفر األدوات واألوراق الكتابية إضافة إلى سرعة 

 الخدمة المقدمة.
  حيث يمكن لصاحب الخدمة من خالل الدخول إلى الموقع اإللكتروني  :القضاء على الفساد اإلداري

ين الموظف وصاحب الخدمة، وهذا ما يقلص فرص تحديد الخدمة المطلوبة، بدون عالقة مباشرة ب
 انتشار الفساد. 

 حيث تعتمد اإلدارة اإللكترونية على الرقابة اإللكترونية التي تضمن الرقابة : توفير الشفافية
 1 المستمرة لمختلف الخدمات المقدمة، وهذا ما يضفي الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.

 
إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يقتضي مجموعة من الشروط لكترونية: متطلبات تطبيق اإلدارة اإل  (3

 2 والمتطلبات كما يلي:
 تنحصر في:المتطلبات اإلدارية:  .1

  وضع استراتيجيات وخطط التأسيس: والتي يمكن أن تشغل إدارة أو هيئة على المستوى الوطني
ونية، وفي هذه المرحلة البد من لها وظائف التخطيط والمتابعة والتنفيذ لمشاريع اإلدارة اإللكتر 

 توفير التمويل المالي الكافي، باإلضافة إلى الدعم والتأييد من الجهات العليا.
  توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية: إذ البد من العمل على تطوير شبكات االتصاالت بما

شبكة واسعة دون إهمال يتوافق مع بيئة التحول نحو اإلدارة اإللكترونية التي تقتضي وجود 
 التجهيزات التقنية األخرى من معدات وأجهزة ومحاولة إتاحته لألفراد والمؤسسات.

                                                           
 .69سايح، مرجع سبق ذكره، ص. 1
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  :تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت الحكومية وفق ما يتماشى مع التحول اإللكتروني
يجعلها تنسجم  وهذا بإعادة تنظيم الجوانب والمحددات الهيكلية ومختلف الوظائف الحكومية، بما

 ومبادئ اإلدارة اإللكترونية.
  توفير الكفاءات والمهارات المتخصصة: وهو وجود يد عاملة مؤهلة وكفؤة تكون لديها زادا معرفيا

يحيط بمبادئ التقدم التقني والتكنولوجي، ولها من الخبرة ما يمكنها من أن تصبح موردا بشريا 
 مؤهال الستخدام تقنيات المعلومات.

 ح اإلداري: لكي يكون هناك تحول إلكتروني ناجح يتوجب تطبيق مبدأ اإلصالح اإلداري، اإلصال
والذي يشمل التخصص الوظيفي في تشغيل البرامج اإللكترونية، وخبراء لتأمين المعلومات، 

 وحماية البرامج والمعامالت، إضافة إلى قيادات واعية لها القدرة اإلدارية وترشيدها.
 انونية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية: قبل تطبيق اإلدارة اإللكترونية وضع التشريعات الق

يجب تحديد اإلطار القانوني الذي يقر بالتحول اإللكتروني، وبعد التطبيق يجب وضع قواعد 
قانونية ضامنة ألمن المعامالت اإللكترونية وتحديد اإلجراءات العقابية الخاصة بفئة المتورطين 

 إللكترونية.في الجرائم ا
يعتبر المورد البشري من أهم الموارد التي يمكن استثمارها لنجاح التحول  المتطلبات البشرية: .2

اإللكتروني، حيث يعتبر المؤسس لإلدارة اإللكترونية، حيث أن برامج اإلدارة اإللكترونية تحتاج إلى 
نجاح التحول اإللكتروني، خبرات ومهارات، وبالتالي فإن كفاءة المورد البشري تلعب دور مهم في 

 وهذا ما يعني ضرورة إعادة النظر في التدريب والتكوين والنظم التعليمية لمواكبة التحول.
إذ تشمل العمل على خلق تعبئة اجتماعية مستوعبة لضرورة  المتطلبات االجتماعية واالقتصادية: .3

ئل اإلعالم من خالل حمالت التحول اإللكتروني، وهذا باالستعانة بمنظمات المجتمع المدني ووسا
تحسيسية بمزايا تطبيق اإلدارة اإللكترونية، باإلضافة إلى ضرورة توفير المخصصات المالية الكافية 

 لتغطية اإلنفاق على مشاريع اإلدارة اإللكترونية.
 وهي كالتالي:المتطلبات األمنية:  .4

 .وضع سياسة أمن المعلومات بما فيها خدمة االنترنت 
 واللوائح التنظيمية والعقوبات األمنية التي تحد من الجرائم اإللكترونية. وضع القوانين 
  تطوير أدوات تشفير في البرمجيات للمحافظة على الخصوصية وتمكين المستخدم من

 المحافظة على سرية شخصيته وتعامالته عبر الشبكة.
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ل اإللكتروني وتتمثل فيما وهي تشمل األجهزة والتقنيات الالزمة إلنجاح التحو المتطلبات التقنية:  .5
 يلي:
  البنية التحتية الصلبة لألعمال اإللكترونية: وتتمثل في أجهزة الحاسوب والشبكات وتكنولوجيا

 المعلومات.
  البنية التحتية الناعمة لألعمال اإللكترونية: وتتمثل في مجموعة الخدمات والمعلومات

تكون من مواقع الويب، قواعد البيانات والخبرات وبرمجيات النظم التشغيلية للشبكات، وهي ت
 اإللكترونية، خدمات التجارة اإللكترونية على الويب.

 1 نذكر ما يلي: معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية: (4
 تتمثل فيما يلي:المعوقات السياسية والقانونية:  .1

  ني، وتقديم غياب اإلرادة السياسية الفاعلة والداعمة إلحداث نقلة نوعية في التحول اإللكترو
 الدعم السياسي.

 .عدم وجود بيئة عمل إلكترونية وفق أطر قانونية تحدد شروط التعامل اإللكتروني 
 تشمل ما يلي:المعوقات اإلدارية:  .2

 .غياب االستراتيجية الواضحة حول استخدام التكنولوجي 
 .ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الجهات العليا 
 ين وهذا خوفا على مناصبهم.مقاومة التغيير من طرف العامل 

 تتمثل في:المعوقات المالية:  .3
 .ارتفاع تكاليف البنى التحتية للتحول واإلدارة اإللكترونية 
  .قلة الموارد المالية لالستعانة بكفاءات ومهارات معلوماتية في مجال التقنيات الحديثة 

 المعوقات البشرية:  .4
 راد.ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة من طرف األف 
 .غياب الدورات التكوينية وعدم فعاليتها في ظل التحول نحو اإلدارة اإللكترونية 

وتتمثل في مشكلة الخصوصية والسرية، حيث أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات المعوقات األمنية:  .5
 واالتصاالت يؤدي إلى القضاء على سرية وخصوصية الفرد.  

 2 وظائف اإلدارة اإللكترونية: (5

                                                           
 .81-79نفس المرجع، ص ص. 1
 .83، 82نفس المرجع، ص ص. 2
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 ائف اإلدارة اإللكترونية في:تتمثل وظ 
 .التخطيط اإللكتروني 
 .التنظيم اإللكتروني 
 .الرقابة اإللكترونية 
 .القيادة اإللكترونية 

  واقع البلدية اإللكترونية في الجزائر وأثرها على الخدمة العمومية: -ثانيا
مومية وجعله يتميز تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الساعي والهادف إلى تحسين وترقية أداء اإلدارات الع

بالفعالية والشفافية، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة 
المرافق العامة وهذا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة تهدف إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات 

 رونية في الجزائر البلدية اإللكترونية.جودة وكفاءة، ومن أبرز مشاريع اإلدارة اإللكت
 مشروع البلدية اإللكترونية:  .1

ويتمثل في إنشاء تطبيق على الويب يسمح بإدخال البيانات الخاصة للمواطن الجزائري، من عقود ووثائق 
الحالة المدنية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية، وحفظها ليتم استرجاعها الحقا 

ا بهدف الحصول على معلومات دقيقة بواسطة بحث يجريه موظف البلدية، أو من أجل تمكين سوآء
ضابط الحالة المدنية من عرض نسخ إلكترونية على شبكة االنترنت لوثائق وعقود الحالة المدنية الخاصة 

حالة بالمواطن، ليتمكن من حفظها أو طباعتها، وكانت أول بلدية طبق فيها مشروع رقمنة مصلحة ال
في بضع ثوان على  12وأصدرت أول شهادة ميالد رقم  2010مارس  04المدنية في والية باتنة في 
 1 مستوى الشباك اإللكتروني.

  2 مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين: .2
ة عدة في إطار تنظيم العمل بجواز السفر البيومتري وكذلك بطاقة التعريف البيومتري أصدرت وزارة الداخلي

 قرارات منها:
  يحدد المواصفات  2010أكتوبر  26الموافق لـ  1431ذو القعدة عام  09القرار المؤرخ في

التقنية لمستخرجي عقد الميالد الخاص بإصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر 
 البيومتريين.

                                                           
المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية إلياس شاهد، الحاج عرابة، عبد النعيم دفرور، تقييم تجربة تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر،  1

 .133، ص.2016، 03العدد  والمالية،
 .133نفس المرجع، ص. 2
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  داية تداول يحدد تاريخ ب 2012ديسمبر  26الموافق لـ  1433القرار المؤرخ في أول صفر
  جواز السفر البيومتري اإللكتروني.

  (ويعتبر هذا المشروع مطابق للمعايير الممالة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني
OACI حيث يعتبر من الخدمات التي خفضت معانات المواطنين، ويهدف إلى لتبسيط)

مليون جواز  12م أكثر من وتخفيف اإلجراءات اإلدارية ومكافحة البيروقراطية، حيث تم تسلي
 1 .2017ماليين بطاقة التعريف البيومترية في سنة  7سفر بيومتري و

وفي هذا اإلطار قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي كان الهدف 
 2 منها تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية القضاء على البيروقراطية تتمثل في:

 .إعفاء المواطن من تقديم وثائق المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالة المدنية 
  وثيقة. 14إلى  29تقليص عدد الوثائق اإلدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية من 
  سنوات. 10إلى  05تمديد مدة صالحية جواز السفر البيومتري من 
 األصلية التي تسلم من اإلدارة العمومية. إلغاء شرط المصادقة على نسخ الوثائق 

 دور البلدية اإللكترونية في ترشيد وترقية الخدمة العمومية: .3
تعتبر البلدية اإللكترونية آلية ووسيلة هامة في تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية بكفاءة وجودة عالية،  

  مومية فيما يلي:ويتمثل دور البلدية اإللكترونية في تطوير وترشيد الخدمات الع
  البلدية اإللكترونية تجنب الخزينة العمومية العديد من المليارات، كما أنها تقضي على الفساد

والبيروقراطية وتعقيد اإلجراءات، حيث أن عصرنة المرفق العام يرفع المردودية واألداء مما 
 ينعكس إيجابا على االقتصاد.

 حقيق السياسة الجوارية في إطار العدالة االجتماعية تقريب اإلدارة من المواطن وهذا من خالل ت
 3 والمساواة.

  الدقة وسرعة االستجابة وهذا من خالل استخدام تقنية الشباك الوحيد لألنشطة اإلدارية وأنظمة
 معالجة معلوماتية، هذا ما يؤدي إلى الدقة والجودة في تقديم الخدمة.

 تصال عن بعد للحصول على الخدمة دون تقليص تكاليف الخدمة وهذا من خالل تقنية اال
 التنقل إلى مكان الحصول على الخدمة المطلوبة.

                                                           
 .79ايح، مرجع سبق ذكره، ص.س 1
 .137مصيطفى، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .80سايح، ص. 3
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  سهولة المحاسبة والشفافية، حيث أن توظيف اإلدارة اإللكترونية في أداء الخدمات يؤدي إلى
المحاسبة عن كل المهام من خالل وجود النشر اإللكتروني لكل مراحل األنشطة والخدمات، 

 1 فافية العمل.مما يؤدي إلى ش
 .تسمح بتنظيم العمليات وتحسين األداء الوظيفي 
  التواصل مع الجهات العليا ومع أجهزة الرقابة بسهولة وتبادل التقارير واستالم المالحظات

 والتعديالت في وقت وجيز وقصير.
 فعل ، وهذا ما يعزز وي2تسمح البلدية اإللكترونية بتفعيل الرقابة الشعبية في األداء الوظيفي

 الشفافية في األعمال اإلدارية.
من أجل نجاح تجربة البلدية اإللكترونية في الجزائر يقتضي تحديات البلدية اإللكترونية في الجزائر:  .4

 3 العمل على تفعيل النقاط التالية:
  :وهذا من خالل العمل على تبسيط اإلجراءات الداخلية لتتوافق مع الفعالية الداخلية للمؤسسات

 الرقابة وهذا ما يزيد من فعالية هذه اإلدارات. متطلبات
  :تعاني البلديات في الجزائر في تأدية أعمالها عبر مجموعة من األقسام تطوير التنظيم الهيكلي

الداخلية التي تم تصميمها من القرن الماضي، لهذا يجب إحداث العصرنة على مستوى التنظيم 
 الهيكلي للبلديات.

 وهذا من خالل العمل على تقديم الخدمات البلدية عبر شبكة ترونية: الخدمات البلدية اإللك
االنترنت كدفع الضرائب والرسوم إلكترونيا، باإلضافة إلى تطوير وعصرنة أنظمة البلدية من أجل 

 متابعة شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم الكترونيا.
ة "تجربة بلدية دبي اإللكترونية " في ترشيد المحور الثالث: تجارب ناجحة في مجال البلدية اإللكتروني-

  وتحسين الخدمة العمومية.
 4 تم تقسيم المشروع إلى ثالث مراحل هي:مراحل تنفيذ مشروع بلدية دبي اإللكترونية:  .1

  وفي هذه المرحلة يتم التركيز على التخطيط االستراتيجي : 2002-2000المرحلة األولى
 والتحول اإللكتروني، وتم تحقيق النتائج التالية:للمشروع وتأسيس القاعدة لالنتقال 

  خدمة إلكترونية لكافة شرائح المجتمع. 76تقديم 
                                                           

 .132شاهد، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .127مصيطفى، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .128نفس المرجع، ص. 3
 .135-130نفس المرجع، ص ص. 4
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 .إطالق برنامج تدريب العالء مجانا 
 .تقديم خدمة الدفع اإللكتروني عبر بطاقات االئتمان وبطاقة الدرهم اإللكتروني 
  معاملة إلكترونية. 300.000معالجة أكثر من 

  في هذه المرحلة تم العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية : 2003-2002المرحلة الثانية
لالتصاالت وتقنيات المعلومات، كما تم اختبار مجموعة من الخدمات لتنفيذها الكترونيا، وتم 

 تحقيق في هذه المرحلة النتائج التالية:
 .تطوير وتحديث البنية التحتية 
 .تطوير سياسة األمن المعلوماتي 
 الرسائل النصية القصيرة للتخاطب مع العمالء. استخدام 
 .توفير خدمة الدفع اإللكتروني 

  وفي هذه المرحلة يتم تقديم خدمات تفاعلية متكاملة للعمالء، : 2005-2003المرحلة الثالثة
 وتم تحقيق النتائج التالية:

 .تقديم خدمات عبر قنوات جديدة كالهواتف النقالة 
 1 دبي اإللكترونية:الخطة االستراتيجية لبلدية  .2

  وتتضمن الخطة مجموعة المحاور التالية:: 2014-2010المحور األول 
  التطوير والتخطيط الحضري واإلقليمي ودعم قطاع البنية التحتية في بلدية دبي، وهذا

 من خالل التنمية الحضرية في البلدية، تحقيق التوازن في استعمال األراضي.
  خالل رفع مستوى رضا المتعاملين، تقديم خدمات تنمية والء العمالء، وهذا من

 شاملة للمتعاملين.
  وتتضمن ما يلي:: 2015-2013المحور الثاني 

 .ضمان حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بشكل مستدام 
 .تطوير وتجميل البلدية 
 .تحقيق االستدامة البيئية 
 .التنافسية والريادة وضمان كسب ثقة المتعاملين 
 عزيز وتفعيل سياسات التخطيط الحضري والتطوير العمراني المستدام.ت 

  وتتضمن ما يلي:: 2021-2016المحور الثالث 
                                                           

 .134-132نفس المرجع، ص ص. 1
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  ،بلدية مبتكرة ورائدة عالميا من خالل استقطاب المواهب البشرية والمحافظة عليها
 توفير بنية تقنية متكاملة، ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية.

  وتواصل فعال من خالل تفعيل العالقة مع الشركاء المحليين والدوليين، شراكات بناءة
 تفعيل مشاركة المجتمع.

 1 تتمثل عوامل نجاح تجربة بلدية دبي اإللكترونية في:عوامل نجاح تجربة بلدية دبي اإللكترونية:  .3
 .االستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية 
 .تطوير وتبسيط اإلجراءات والمعامالت 
 ركيز على احتياجات العمالء.الت 
 .ترويج فعال للمشروع عامة والخدمات المتوفرة خاصة 
 .تطوير وعصرنة البنية التحتية 
 .دعم متطلبات العمالء 

 
 

 ة:الخاتم
أن بالرغم من الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف البلديات الجزائرية التي سبق  نستنتج من خالل ما

واقع اإلدارة اإللكترونية عامة أنراءات والقضاء عل البيروقراطية إال ساهمت في تخفيف وتبسيط اإلج
في سبيل العديد من التحديات والصعوبات مازالت تعاني من  في الجزائر والبلدية اإللكترونية بصفة خاصة

الجهود التي قامت بها الدولة من  ، فبرغمالوصول إلى تقديم  خدمات عصرية ذات كفاءة وجودة للمواطن
زائرية في سبيل تطوير اإلدارات العمومية إلى أن الخدمات المقدمة تبقى ضعيفة مقارنة بالدول األخرى الج

مثل بلدية دبي اإللكترونية التي حققت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات عصرية وذات جودة لمواطنيها، وهذا 
فر اإلمكانيات الالزمة للتحول نتيجة غياب االستراتيجية واإلرادة السياسية لدى الجهات العليا، عدم تو 

  .اإللكتروني، إضافة إلى ضعف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من أجل نجاح مشروع البلدية اإللكترونية في ترشيد وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر  التوصيات:

 يجب ما يلي: 
 تروني تكون مدروسة بشكل دقيقوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للتحول اإللك. 

                                                           
 .135نفس المرجع، ص. 1
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 للموظفين  وهذا من خالل التكوين والتدريب المتواصل ،تنمية وتحسين كفاءة الموارد البشرية
من أجل تقديم خدمات ذات جودة  على استعمال تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .كفاءة عاليةوفعالية و 
 ني وهذا ما يجعل مشروع البلدية اإللكترونية حلي في التحول اإللكترو تفعيل دور المجتمع الم

 يضفي الشفافية والمشروعية. وهذا ما ناجح كونه متوافق مع توجهات وأهداف المجتمع،
  توفر اإلرادة السياسية، حيث أن نجاح مشروع البلدية اإللكترونية مرهون بتوفر اإلرادة

 .السياسية لدى الجهات العليا في التحول اإللكتروني ودعمه
 صرنة التنظيم الهيكلي للبلديات لمواكبة التطور اإللكتروني وتقديم خدمات عصرية ع

 .للمواطنين المحليين
  نشر الوعي والثقافة اإللكترونية وهذا من خالل وسائل اإلعالم واالتصال والقيام بدورات

 تكوين وتدريب. 
 قائمة المراجع:

I. :الكتب 
اإلسكندرية، كترونية في إدارة المرافق العامة دراسة مقارنة، أثر اإلدارة اإللاألحبابي نبراس محمد جاسم،  (1

 .2018دار الجامعة الجديدة، 
II. :المقاالت 

مصيطفى عبد اللطيف، لزهاري زواويد، حجاج نفيسة، البلدية اإللكترونية أداة لتجويد الخدمة ورؤية مستقبلية  (1
، ص 03، العدد بحوث االقتصادية واإلداريةمجلة األصيل للواعدة تجربة بلدية دبي وإمكانية االستفادة منها، 

 .2018، جوان 142-124ص.
مجلة سايح فطيمة، اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع اإلشارة لحالة الجزائر،  (2

 .2018، ديسمبر 84-63، ص ص.04العدد نماء لالقتصاد والتجارة، 
المجلة نعيم، تقييم تجربة تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر، شاهد إلياس، عرابة الحاج، دفرور عبد ال (3

 .2016، 135-121، ص ص.03العدد الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، 
III. :المؤتمرات 

غزالني وداد، حكار حنان، البلدية اإللكترونية وأفاق تحسين الخدمة العمومية بلدية دبي اإللكترونية نموذجا،  (1
التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات عاليات الملتقى الوطني األول حول مداخلة ضمن ف

قالمة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  1945ماي  8جامعة التنمية المحلية البلديات نموذجا، 
 .2016نوفمبر  9-8، المنعقد يومي 49-40التسيير، قسم علوم التسيير، ص ص.

IV.  والرسائل:األطروحات 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 160  

 األطروحات: .1
أطروحة دكتوراه، مصر، منشورات  اإلدارة اإللكترونية وتحديات المجتمع الرقمي،عبد العال محمد ياسر،  (1

 .2016المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس العاصمة، عبان عبد القادر،  (2

وحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، أطر 
 .2016-2015تخصص إدارة وعمل، 

 الرسائل: .2
دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية  عشور عبد الكريم، (1

ة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية رسالة ماجستير، جامعوالجزائر، 
 . 2010والعالقات الدولية، تخصص الديمقراطية والرشادة، 
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 رقمنة االدرة المحلية الجزائرية الواقع والتحدي

 محمد الطيب رجم، المدير الوالئي للبريد والمواصالت -سطيف 
  خالد رجم، جامعة ورقلة

 

Redjemkhaled@gmail.com 
 

 

Digitization of the Algerian local administration, reality and challenge 

 

الل توضيح كل ما قامت به حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تشخيص واقع رقمنة الدارة المحلية بالجزائر من خالملخص: 
الوزارة المحلية من إجراءات و كذا  خطوات وبالطبع المراسيم والقرارات القانونية التي تنظم ذلك، اعتمدنا في دراستنا على المقابلة 

الحظنا ان مع موظفين مكلفين بمصلحة البومتري وكذا القائمين على المركز الوطني للبيانات والشبكات التابعة لوزارة الداخلية، 
الدولة تبذل جهد جهيد للوصول الى رقمنة شاملة لكل اإلجراءات من اجل تخفيق العراقيل البيروقراطية و كذا الوصول أيضا لما 
اسمه جودة حياة المواطن، لكن تبقى العديد من النقائص أهمها عدم وجود استراتيجية رقمنة واضحة ومحددة الخطوات بدقة ، 

  .قافة التكنولوجية للمواطنين و كذا للمستخدمين على حد السواءباإلضافة الى ضعف الث
 رقمنة، إدارة المحلية ، مصلحة البيومتري. المفتاحية:

 
 

 المقدمة

لقد شهد العالم تحوالت كثيرة في مختلف مجاالت الحياة ، وذلك نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة في 
فظهور االنترنت أدى الى التحول من األساليب التقليدية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، 

عقد الصفقات وإنجاز األعمال واالتصال إلى استعمال األسلوب الرقمي ، الذي يعتمد على استخدام 
األجهزة واألدوات التي تدار بشكل رقمي،   ومع هذا التقدم العلمي والتقني والنمو الواضح في الثورة 

ظهرت اإلدارة اإللكترونية التي تجسد اتجاها جديدا في اإلدارة  ElectronicRevolutioااللكترونية 
المعاصرة والتي تسعى لتحويل المؤسسات الى مؤسسات إلكترونية تستخدم تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في إنجاز جميع أعمالها ومعامالتها ووظائفها اإلدارية.
 مفهوم اإلدارة االلكترونية: -1

م اإلدارة اإللكترونية من المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة، وظهر نتيجة لتطورات كثيرة شهدها يعتبر مفهو 
الى مرحلة العمل االلكتروني بعيدا عن التعامالت الورقية فتناوله الباحثون  االنتقالالعالم المعاصر منذ 

 في اإلدارة عبر عدة تعريفات منها: 

mailto:Redjemkhaled@gmail.com
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نية على أنها : عملية ميكنة جميع مهام ونشاطات المؤسسة اإلدارية يعرف السالمي اإلدارة اإللكترو      
على كافة تقنيات المعلومات الضرورية وصوال الى تحقيق اهداف االدارة الجديدة في تقليل  باالعتماد

استخدام الورق وتبسيط االجراءات والقضاء على الروتين واالنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالت 
 1ادارة جاهزة للربط مع الحكومة االلكترونية الحقالتكون كل 

يعرف نجم عبود اإلدارة االلكترونية بأنها :"إدارة موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت وشبكات    
االتصال تميل أكثر من أي وقت مضى الى تجريد وإخفاء األشياء وما يرتبط بها الى الحد الذي أصبح 

    ".  2مل أكثر فعالية في تحقيق أهدافها واألكثر كفاءة في استخدام مواردهارأس المال المعرفي هو العا
ويمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية:"بأنها تبادل غير ورقي لمعلومات العمليات وذلك بإستخدام التبادل   

ت أو هي استخدام كل الوسائل اإللكترونية في انجاز كل أعمال معامال   EDIاإللكتروني للبيانات 
المؤسسة مثل استخدام البريد االلكتروني والتحويالت االلكترونية لألموال والتبادل االلكتروني للمستندات 

 .3 والفاكس والنشرات االلكترونية وأية وسائل الكترونية أخرى"
أو أو أكثر سواء من األفراد  نيعرفها غنيم على أنها:"تنفيذ كل االعمال والمعامالت التي تتم بين طرفي   

 4المنظمات من خالل استخدام شبكات االتصاالت االلكترونية "
ونالحظ أن جميع التعريفات السابقة تتفق في كون اإلدارة اإللكترونية عبارة عن :"ميكنة األعمال أي    

 .5نقلها وتحويلها من أعمال ورقية الى أعمال إلكترونية باالعتماد على استخدام التقنيات الحديثة"
:"هي استخدام كافة التقنيات الحديثة من نظم  وء التعريفات السابقة نرى أن اإلدارة اإللكترونيةوفي ض    

المعلومات وشبكات الحاسوب واالتصاالت في تنفيذ المهام واالعمال اإلدارية داخل المؤسسة، مما يؤدي 
جراءات مع ضمان إلى إنجازها بسهولة ويسر ودقة عالية وتعمل على توفير الوقت والجهد وتبسيط اإل

 6خصوصية وأمن المعلومات ".
 اإللكترونية اإلدارة التحول إلى أسباب -2

                                                           
 . 3،ص2006 ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة،"نظم إدارة المعلومات "عبد الرزاق السالمي، عالء 1
 7ص ، 2009 عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري  دار .،  "المجاالت ، الوظائف ، اإلستراتيجية :االلكترونية والمعرفة اإلدارة  "عبود، نجم 2
 .25،ص  2007 والتوزيع،القاهرة، للنشر اباألولى،دارالسح ،الطبعة "معاصرة "نماذجاإلدارةااللكترونية   "الرؤوف، عبد طارق  عامر 3
  3ص ، 2004 مصر، المنصورة، العصرية، المكتبة ،"المستقبل وتطلعات أفاق الحاضر االلكترونية، اإلدارة "محمد، أحمد غنيم 4
  31،ص مرجع سابق غنيم أحمد محمد، 5
 المقار بالجزائر منشور بجريدة مجلة اإللكترونية الحكومة تطبيق ظل في المحلية الجماعات أداء تطوير في ودورها اإللكترونية علي سايح جبور  بعنوان :اإلدارة 6

 10تندوف ص  الجامعي المركز االقتصادية للدراسات
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هناك الكثير من المبررات التي جعلت الكثير من الدول والمؤسسات تتسارع في تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 1مايلي:في اداراتها، حيث نبين اهم العوامل التي ساهمت في التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في

 االجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة العمل؛ 
 القرارات والتوجيهات الفورية التي من شأنها إحداث عدم التوازن في التطبيق؛ 
 العجز عن توحيد البيانات على مستوى المؤسسة؛ 
  قياس األداء؛ معدالتصعوبة الوقوف على 
 ن في المؤسسة؛صعوبة توفير البيانات المتداولة للعاملي 
 التطور السريع في أساليب وتقنيات األعمال؛ 
 توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات؛ 
 ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس؛ 
 .حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل 

 فوائد وأهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية -3
إن اهتمام العالم المتقدم باستخدام تقنيات المعلومات اإلدارية لم يأتي من فراغ بل وجد فوائد كبيرة حصلت 

 :2ولذلك بدأت الدول تتسابق في تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مؤسساتها ومن أهم هذه الفوائد
  تقدم الى  الخدماتيسسات، وهذا ينعكس ايجابيا على مستوى تبسيط االجراءات داخل هذه المؤ

 جودة؛ أكثرالمواطنين كما تكون الخدمة المقدمة 
 اختصار وقت تنفيذ وانجاز المعامالت االدارية المختلفة؛ 
 الدقة والوضوح في العمليات االدارية المختلفة داخل المؤسسة؛ 
 ة، وكذلك مع المؤسسات األخرى؛تسهيل اجراءات االتصال بين دوائر المؤسسة المختلف 
  األوراق بشكل ملحوظ مما يؤثر  استخدامإن استخدام اإلدارة اإللكترونية بشكل صحيح سيقلل

 ايجابيا على عمل المؤسسة؛
  إن تقليل استخدام الورق سيعالج مشكلة تعاني منها أغلب المؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق

 للتخزين حيث يتم االستفادة منها في أمور أخرى؛مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى أماكن 
  اإلدارة اإللكترونية سوف تؤدي الى تحويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي عاملة لها

دور اساسي في تنفيذ هذه االدارة عن طريق إعادة التأهيل لغرض مواكبة التطورات الجديدة التي 

                                                           
  4عامر طارق عبد الرؤوف ،مرجع سابق،ص 1

 10علي سايح جبور،مرجع سابق ص  2
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موظفين غير األكفاء وغير القادرين على التكيف مع عن ال واالستغناءطرأت على المؤسسة 
 الوضع الجديد.

 االلكترونية وأدوات اإلدارة خصائص، عناصر : -4
 أوال. خصائص اإلدارة اإللكترونية 

تشير ممارسات اإلدارة اإللكترونية الى انجاز كل االعمال والمعامالت بين أطراف التعامل من خالل      
تداول البيانات والوثائق الكترونيا وذلك من خالل استخدام االتصاالت  وسيط إلكتروني ، بحيث يتم

االلكترونية مما يشير إلى  انتفاء وعدم وجود العالقة المباشرة بين أطراف التعامل وذلك يعد سمة أساسية 
تميز أعمال اإلدارة اإللكترونية ، حيث توجد أطراف التعامل معا وفي نفس الوقت على شبكات 

الكمبيوتر عبر  باستخدامت االلكترونية ، كما تتم معالجة كل المشكالت التي يوجهها العمالء االتصاال
المسافات البعيدة ، حيث تعتمد ممارسات اإلدارة اإللكترونية على استخدام تكنولوجيا الواقع الحالي ، حيث 

 1دامها .يتم غالب استبعاد الكثير من األصول المادية والبشرية ، أو التقليل من إستخ
    :2ومن خصائص اإلدارة اإللكترونية نجد    
 :حيث تتكون من األرشيف االلكتروني والبريد االلكتروني واالدلة والمفكرات  إدارة بال أوراق

 ؛ االلكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة اآللية
 :االلكترونية والعمل عن بعد؛ وتعتمد أساسا على الهاتف المحمول والمؤتمرات إدارة بال مكان 
 :( متواصلة وفكرة الليل والنهار والصيف والشتاء 24/07/365ساعة ) 24تستمر  إدارة بال زمان

 ؛هي أفكار لم يد لها مكان في العالم الجديد 
  :فهي تعمل من خالل المؤسسات الشبكية والمؤسسات التي تعتمد على إدارة بال تنظيمات جامدة

 .صناعة المعرفة
 عناصر وأدوات اإلدارة االلكترونيةانيا ث

االلكترونية الرئيسية تكمن في العنصر البشري ، وذلك  يمكن القول بأن أهم مقومات وعناصر اإلدارة
الى العناصر واالدوات الفنية ، المتمثلة في أجهزة الحاسوب اآللي وما يتعلق بها ، لقدرته على  باإلضافة

ية ، وفهم منظومتها ، والعمل على احتواء المعلومات بشكل رقمي ، االلكترون تشغيل أدوات اإلدارة
 . 3وسهولة تحريكها وإعادة صياغتها واستخدامها الكترونيا من مكان ألخر

                                                           
 27رجع سابق،صعامر طارق عبدالرؤوف ،م 1

 27 عامر طارق عبدالرؤوف ،مرجع سابق،ص 2
 11علي سايح جبور ، مرجع سابق ص 3
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االلكترونية من أربعة عناصر أساسية : هي عتاد الحاسب اآللي ومكوناته المادية  تتكون اإلدارة      
 Communication( وشبكات االتصال )SOFTWARE( والبرمجيات )HARDWAREوملحقاته )
Network   اإلدارة( وصناع المعرفة من الخبراء والمختصين الذين يمثلون البنية الوظيفية لمنظومة 
 . 1االلكترونية

 تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجماعات المحلية بالجزائر -5
ن البلدية تلعب دور كبير في مجال التنمية حيث ا تعدالبلديات القاعدة األساسية الالمركزية اإلدارية، حيث

 2أصبح من الصعب الحديث عن البلدية دون التنمية أو عن هذه األخيرة دون البلدية
ويدخل تحت صالحيتها كما حددها مؤتمر الصومام كل األعمال المدنية التي تتعلق بحياة ومعيشة 

أنها الجماعة اإلقليمية  08/99ها القانون السكان والمواطنين بما في ذلك األرياف والقرى ، ويعرف
 األساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحدث بموجب قانون وللبلدية إقليم واسم ومركز.

اإلدارة اإللكترونية رهان الدولة تسعى لتحقيقه منذ سنوات ، وهذا لتمكين المواطنين من مستوى عالي      
ية ، وفي هذا السياق وزارة الداخلية إتخذت العديد من اإلجراءات في سبيل تقديم في أداء الخدمة اإلدار 

خدمة عمومية نوعية للمواطنين ، الذين أصبح بإمكانهم استخراج جميع الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية 
جواز من أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلديات التي ولدوا فيها، زيادة على بطاقات التعريف و 

السفر البيومتري ، وكذلك االنطالق حالية في عمليات إصدار رخص السياقة البيومترية وكذلك البطاقة 
الرمادية اإللكترونية ، وهذه العمليات إستأصلت الطوابير التي كانت تشهداها الدوائر والبلديات على حد 

 3سواء .
اعات التي سارعت بتوسيع تطبيق اإلدارة وال أحد ينكر أن وزارة الداخلية كانت من أكثر القط      

  4: اإللكترونية من خالل تنفيذها لعدة مشاريع في هذا اإلطار والتي تتمثل في
 أوال: رقمنة مصلحة الحالة المدنية ومشروع البيومتري 

 وجعلها الخدمة العمومية أداء تحسين ٍالى الهادف الحكومة عمل لمخطط و تنفيذا اإلجراءات هذه لتسهيل
 مجال في هامة عدة مشاريع بتجسيد المحلية ووالجماعات الداخلية وزارة قامت ووالشفافية بالفعالية ميتت
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 تمكين إلى هذه اإلنجازات مجمل تهدف الحديثة، التكنولوجية الوسائل باستعمال العام المرفق عصرنة
 1: يلي جال ماالم هذا في اإلنجازات أهم بين ومن ونوعية جودة ذات عمومية خدمة من المواطن
 للحالة  اآللي الوطني الخجل وإحداث الوطني المستوى  على المدنية الحالة سجالت جميع رقمنة

به،  القنصلية ووالدوائر الدبلوماسية البعثات وكذا اإلدارية ووملحقاتها البلديات كل وربط المدنية
 :من اإلنجاز هذا مكن ولقد

 إدارية عبر ملحقة أو بلدية أي من آنية بصفة المدنية لةالحا وثائق كل استخراج من المواطن تمكين -
 ؛ التنقل عناء يتكبد أن دون  الوطن

 خ مباشرة 12 الخاص الميالد عقد على الحصول طلب بتقديم بالخارج المقيمة الجزائرية الجالية تمكين -
 ؛ يهاف المخجل القنصلية أو الدبلوماسية الممثلية من عليه ووالحصول األنترنت خدمة عبر
 بطاقات الترقيم على الحصول من المواطنين مكن الذي المركبات لترقيم اآللي الوطني الخجل إنشاء -

 ؛ التسجيل والية إلى التنقل عناء تكبد ودون  آنية بصفة لمركباتهم
 و األرشيف بوزارة الوثائق بعصرنة المكلف العام المدير مهني الرزاق عبد /السيد أكد السياق هذا وفي
 الداخلية والجماعات وزارة طرف من المتبعة اإلجراءات لهذه نتيجة وأنه :المحلية و الجماعات اخليةالد

و  جمع عمليات منها بعدة الداخلية وزارة باشرت اإللكترونية اإلدارة تطبيق على التأكيد وبفضل المحلية
 مدنية واحدة حالة حتوأصب بلدية 1541 ل المدنية الحاالت مصالح لدى المتوفرة المعطيات كل حفظ

 وقد مس مضت لسنوات تعود التي األخطاء من العديد تصحيح العملية هذه خالل من و تم وموحدة
 مليون وثيقة 95 إلى الصفر من الوطني األرشيف انتقل وبذلك واألساسية القاعدية الخجالت التصحيح

 أكثر تم ربط كما المروكزية، اإلدارة في إلكترونية قاعدية بنخخة االحتفاظ تم ولالحتياط ومحفوظة، مخجلة
 قانون  تم إصدار كما الداخلية، لوزارة التابع المدنية للحالة الوطني بالخجل الوزارات منها قطاعا 18 من

 من العديدإلغاء  وتم والوفاة الزواج وثيقة باستثناء سنوات 10 إلى عام من الوثيقة عمر بتمديد يتعلق
 أكثر يتم استخراج فإنه البيومترية الوثائق يخص فيما أما وثائق، 7 إلى قةوثي 22 من واالنتقال الوثائق

 جواز سفر مليون  8.700 من أكثر تسليم تم كما يوميا، إلكتروني بيومتري  سفر جواز 25.000 من
ت  تميز التي األخيرة وهذه بيومترية تعريف بطاقة ماليين 6 من وأكثر سنوات، 04 ظرف في بيومتري 
 هذه صناعة في ااّلستعانة تم ولقد خفية، األخرى  و مرئية األولى شريحتين في تمثلم خاص بتأمين

 كل أن أكد حيث بسهولة إليها الولوج يمكن ال التي المعطيات حماية تضمن متعددة الوثائق بتكنولوجيات
 إلكترونية.  و والية  بلدية إلى الوصول أجل من واإلجراءات هذه العمليات
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 من خالل الغازي  محمد /السيد العمومية الخدمة بإصالح المكلف الوزير طرف من التأكيد تم كما
 الحكومة أعضاء إلى والموجهة ، 11.11.2013 :بتاريخ /ع .خ . إ. م .و 82 :رقم البرقية مضمون 

 الرقم ( المواطنين وتوجيه واإلعالم لالتصال العصرية الوسائل توفير بضرورة الوالة وإلى السادة
 المجدية غير التنقالت المواطن تجنيب أجل من وذلك ... اإللكتروني البريد اإللكتروني، قعاألخضر،المو 
 البيروقراطية.  مظاهر من والتقليل منها طائل ال والعراقيل التي

 و 31.10.2013:بتاريخ المستعجلة البرقية خالل من المحلية والجماعات الداخلية وزير الدولة وّزير وأكد
ووالة  والة، من المحلية الجماعات مسؤولي جميع إلى والموجهة 2013 / 3138 :رقم تحمل التي

رخصة  :وثائق إصدارّ  إلزامية فيها أكد والتي ...البلدية الشعبية المجالس رؤساء دوائر، رؤساء منتدبين،
عمال باالست ) الرمادية البطاقة ( الترقيم بطاقة للسيارات، المراقبة بطاقة الكفاءة، شهادة السياقة،

 اإللكتروني.
 في وألول مرة إنشاء تم فقد :المواطن من تقريبها و اإلدارية اإلجراءات تسهيل إطار وفي إجراء وكآخر
كل  خالله من سيتمكن والذي " إجراءاتي " عنوان يحمل النقال الهاتف عبر جديد تطبيق الجزائر

وزارة  مصالح تقدمه إداّري  إجراء يبأ المتعلقة المعلومات جميع على االطالع من يتمكنوا المواطنين
 1المحلية. والجماعات الداخلية

 مبادرة التحول ضمن المحلية اإلدارة تطوير سبيل في الوصية السلطة تبنتها التي اإلجراءات هذه ككل
 العام وتقريب المرفق ترقية في جميعها تصب إلكترونية، عمومية لخدمة التحول لمخططات ودفعا الرقمي
 من خالل بدوي  الدين نور /السيد المحلية والجماعات الداخلية وزير أكده ما وذلك المواطن من اإلدارة
 14بتاريخ الزوار  بباب البيومترية الوثائق إلنتاج الوطني المركز إلى بها قام التي العمل زيارة

تقديم  تم الغرض ولهذا اإلدارة، عصرنة عملية حول عرض تلقي ضمنها من كان والتي   2017نوفمبر
المؤمنة  الوثائق إنتاج والسيما القسم بها يقوم التي العصرنة مشاريع مختلف تقدم بحالة متعلقين عرضين
 تعميها. خالل من المواطنين على ومنافعها

 كما عبر االنترنت، للمواطنين المقدمة الجديدة الخدمات إلى المؤمنة والوثائق السندات مديرية أشارت كما
 مليون  15 تم إنتاج أنه على بدوي  الدين نور /السيد الداخلية لوزير المقدم العرض لخال من التأكيد تم

 مليون وثيقة 46 إنتاج سيتم 2021 عام حلول إلى هنا ومن اليوم حد إلى مختلفة بيومترية وثيقة
 2.المتعلقة التعليمات بمقتضى بعملها تقوم المديرية فإن إليه اإلشارة تمت ما وحسب بيومترية،

                                                           
 www.interieur.gov.dz موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية : 1
 2017نوفمبر 14مقال على موقع وزارة الداخلية  منشور يوم  2



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 168  

 يا مشروع البيومتري ثان
في إطار تنظيم العمل بجواز السفر البيومتري وكذلك بطاقة التعريف البيومترية أصدرت وزارة الداخلية 

 1: والجماعات المحلية وتهيئة اإلقليم عدة قرارات نذكر من بينها
  ة يحدد المواصفات التقني 2010أكتوبر سنة  17الموافق  1431ذي القعدة عام  9قرار مؤرخ في

 بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري  باستصدارلمستخرج عقد الميالد الخاص 
  يحـدد تـاريخ بدايـة تـداول جـواز  2012ديسـمبر سـنة  26الموافـق  1433قرار مؤرخ فـي أول صـفر عـام ،

 السفر الوطني البيومتري اإللكتروني . 
عن إطالق  2010ديسمبر  28الجماعات المحلية في أما من الناحية التطبيقية فقد أعلنت وزارة الداخلية و 

 45علـى مسـتوى  2012جـانفي  12المرحلة االولى الصدار جواز السفر البيومتري اإللكتروني بداية مـن 
دائرة بعواصم الواليات والمقاطعة االدارية لحسين داي بـالجزائر العاصـمة ، هـذه الـدوائر تـم تعيينهـا كمواقـع 

 العملية التي ستعمم تدريجيا على جميع المقاطعات والدوائر .نموذجية للشروع في هذه 
يهــدف مشــروع جــواز الســفر وبطاقــة التعريــف البيــومتريين الــى عصــرنة وثــائق الهويــة والســفر حيــث ســتكون 
بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وااللكترونية وثيقة مؤمنة تماما ذات شكل أكثر مرونة تضمن للمواطنين 

 ف اإلجراءات اليومية .القيام بمختل
وفــي مــا يتعلــق بجــواز الســفر االلكترونــي البيــومتري فهــو وثيقــة هويــة ســفر مؤمنــة قابلــة للقــراءة أنيــا ويكــون 

 مطابقا للمعايير الممالة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.
الرسـمية قـرار وقعـه  مـن الجريـدة 47ومن جهتها أصدرت وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة فـي العـدد     

الوزير يضبط قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطني وجواز السـفر البيـومترين ، والجديـد فيـه 
أنه باالمكان تحميل االستمارة من موقع وزارة الداخلية على شبكة االنترنت وارسالها على البريد االلكتروني 

رونيـة وتعمـيم اسـتعمال الوسـائط اإللكترونيـة فـي المعـامالت في خطـوة مهمـة لتجسـيد مشـروع الجزائـر االلكت
 .اإلدارية 

وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة ، تصـب فـي تطـوير وبصفة إجماليـة ، فـان االجـراءات التـي اتخـذتها    
التطبيقــات اإلدارة اإللكترونيــة ومحاربــة كــل أشــكال البيروقراطيــة التــي تعرقــل حصــول المــواطن علــى وثــائق 

 : 2دارية في الوقت المناسب ، وتشمل هذه االجراءاتاإل
 إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالة المدنية ؛ .1
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 سنوات ؛ 10الى  05تمديد صالحية جواز السفر البيومتري من  .2
 وثيقة ؛ 14إلى  29ن تقليص عدد الوثائق اإلدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدينة م .3
 إلغاء شرط المصادقة على النسخ والوثائق االدارية  األصلية  المسلمة من طرف اإلدارات العمومية ؛ .4
 سنوات بعد ما كان سنة واحدة من قبل ؛ 10تمديد أجال صالحية عقد الميالد الى  .5
 إلغاء تحديد أجل صالحية شهادة الوفاة بعد ما كانت سنة واحدة من قبل ؛ .6
البلديات بالتنسيق مع السـلطات القضـائية لطلبـات المـواطنين لتصـحيح األخطـاؤ المكتشـفة فـي وثـائق  تكفل .7

الحالة المدنية الخاصة بهم ، والقيام بإجراءات تصـحيحها عوضـا عـنهم ، وبالتـالي تخلـيص المـواطنين مـن 
 عناء التنقل بين البلدية والمحكمة ؛

 يوما ؛ 20نسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى تمديد أجال تصريح الميالدات والوفيات بال .8
 إلغاء طلب شهادة الميالد عقد خاصة واإلستمارة  ضمن ملف جواز السفر البيومتري ؛ .9

إلغـاء أخــذ البيانــات البيومتريــة )التصــوير( للــذين يحــوزون وثـائق بيومتريــة مــن قبــل فــي حالــة طلــب  .10
 التجديد .

 
 البلدية الذكية -6

بلديـــــة الذكيـــــة" ، والتـــــي تعـــــد حلـــــم وزارة الداخليـــــة والجماعـــــات المحليـــــة تعمـــــل ومـــــن أجـــــل تجســـــيد حلـــــم "ال
علــــى إنشــــائها وتعميمهــــا علــــى بــــاقي واليــــات الــــوطن فــــي اســــرع وقــــت ممكــــن ، والجــــدير بالــــذكر ان هــــذه 
ــــــة  ــــــوفير كافــــــة الوســــــائل التكنولوجي ــــــي تجســــــيدها خــــــالل األشــــــهر الماضــــــية عبــــــر ت الخطــــــوة قــــــد شــــــرع ف

ليــــــــة االتصــــــــال والتواصــــــــل بــــــــين االدارة والمــــــــواطن النشــــــــاء نظــــــــام اإلدارة واللوجســــــــتية الالزمــــــــة فــــــــي عم
اإللكترونيـــــــة ومنـــــــه ضـــــــمان تـــــــوفر قنـــــــوات االتصـــــــال مـــــــن حواســـــــيب وهواتـــــــف وشـــــــبكة أليـــــــاف بصـــــــرية 
وشـــــــبكة انترنـــــــت عاليـــــــة التـــــــدفق قـــــــادرة علـــــــى نقـــــــل البيانـــــــات بشـــــــكل متبـــــــادل بـــــــين المصـــــــالح اإلداريـــــــة 

لجنــــة االتصــــال وتكنولجيــــات العــــالم التابعــــة لواليــــة الجزائــــر  والمــــواطن ، وهــــي المهــــام التــــي اوكلــــت الــــى
، هـــــذه االخيـــــرة تقـــــوم بالتنســـــيق مـــــع الـــــوازرة الوصـــــية فـــــي تنفيـــــذ كافـــــة المشـــــاريع التـــــي تـــــم االعـــــداد  لهـــــا 

 في إطار مخطط العصرنة.
ــــديات مقــــرات االدارة يواجــــه عــــدة ــــم " البلديــــة الذكيــــة" وتحســــين الخــــدمات لــــالدارة العموميــــة لــــبعض بل  حل
عقبــــــات تحــــــول دون إنجــــــازه علــــــى أرض الواقــــــع ، فــــــالزائر لــــــبعض مقــــــرات البلــــــديات بالعاصــــــمة يلحــــــظ 
ــــــذين  جليــــــا أن هــــــذه األخيــــــرة تعــــــاني ضــــــيقا شــــــديدا فــــــي مقراتهــــــا والتــــــي التســــــتوعب حتــــــى المــــــواطنين ال
يقصــــــدونها الســــــتخراج الوثــــــائق الالزمــــــة باالضــــــافة لغيــــــاب الكفــــــاءة المهنيــــــة لــــــبعض المــــــوظفين ، كمــــــا 
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ـــــى الـــــربط بشـــــبكة االنترنـــــت أو انقطاعهـــــا بشـــــكل متكـــــرر ، كـــــل أن الع ديـــــد مـــــن مقـــــرات البلديـــــة تفتقـــــر ال
ــــــــــامج  ــــــــــات االعــــــــــالم للبرن ــــــــــة الوالئيــــــــــة لالتصــــــــــال وتكنولوجي ــــــــــق مســــــــــعى اللجن هــــــــــذا يحــــــــــول دون تحقي
التكنولــــوجي ، هــــذا األخيــــر يهــــدف الــــى جعــــل عاصــــمة الــــبالد ترقــــى بمقراتهــــا وخــــدماتها لمــــا هــــو أفضــــل 

ديـــــــد مـــــــن إجـــــــراءات التـــــــي اتخـــــــذتها الوصـــــــاية لرقمنـــــــة البلـــــــديات حيـــــــث بـــــــات ممكنـــــــا ، خاصـــــــة وان الع
ـــــة بهـــــا  ـــــائق البيومتري ـــــى الحـــــاق خدمـــــة اســـــتخراج الوث للمـــــواطن اســـــتخراج وثائقـــــه بســـــهولة ، باالضـــــافة ال

 بعد أن كانت حكرا على الدوائر اإلدارية . 
ـــــة التـــــي مـــــن المفـــــروض توافرهـــــا فـــــي كا ـــــى المواقـــــع االلكتروني  80مـــــل البلـــــديات ، نجـــــد أن وبحـــــديثنا عل

بالمائـــــة مـــــن البلـــــديات التملـــــك موقعـــــا الكترونيـــــا ، أمـــــا التـــــي تملـــــك موقـــــع فتعـــــد علـــــى األصـــــابع وشـــــكلي 
بلديـــــة  أربـــــع او خمـــــس بلـــــديات فقـــــط تملـــــك موقعـــــا باســـــتثناء بعـــــض المبــــــادرات  57فقـــــط ، فمـــــن بـــــين 

لبلـــــدياتهم ، وحتـــــى الشخصـــــية التـــــي  يـــــوم بهـــــا بعـــــض الشـــــباب لنشـــــر بعـــــض المســـــتجدات واالنشـــــغاالت 
ان تــــــوفرت الشــــــبكة فــــــي بلــــــديات أخــــــرى إال ان مســــــؤوليها لــــــم يكلفــــــوا أنفســــــهم عنــــــاء تزويــــــدها بمواقـــــــع 
إلكترونيــــــــــة اليصــــــــــال كافــــــــــة المعلومــــــــــات للمــــــــــواطن والتواصــــــــــل المباشــــــــــر معــــــــــه ، والتكفــــــــــل األفضــــــــــل 

، التــــــي بإنشـــــغاالته فــــــي أقــــــرب وقـــــت ممكــــــن ، حيــــــث يبقـــــى المــــــواطن رهينــــــة أســـــاليب اإلتصــــــااللتقليدية 
ـــــذي ال يحظـــــى فـــــي  ـــــة ، ال ـــــيس البلدي ـــــى رئ ـــــة لطـــــرح إنشـــــغاالته عل ـــــر البلدي ـــــى مق ـــــى التنقـــــل إل تضـــــطره ال

 أغلب األحيان باستقباله . 
ــــات     ــــيس لجنــــة االتصــــال وتكنولوجي ــــة الذكيــــة " حســــب مــــا كشــــف عنــــه رئ يســــتلزم تنفيــــذ برنــــامج "البلدي

أعمـــــــــر ســـــــــعيدي ، مجموعـــــــــة مـــــــــن اإلعـــــــــالم بـــــــــالمجلس الشـــــــــعبي الـــــــــوالئي لواليـــــــــة الجزائـــــــــر ، زوبيـــــــــر 
الخصــــــائص والمقومــــــات التــــــي جــــــاء فــــــي مقــــــدمتها توديــــــع عهــــــد األوراق واســــــتبدالها بالحواســــــيب اآلليــــــة 
ــــــات المتابعــــــة  ــــــة ونظــــــم تطبيق ــــــد والمفكــــــرات االلكتروني ــــــوفر اإلدارة علــــــى االرشــــــيف االلكترونــــــي والبري وت

ـــــظ ج ـــــة ، باالضـــــافة الـــــى الـــــتخلص مـــــن محدوديـــــة الـــــزمن والمكـــــان بحف ميـــــع هـــــذه الخـــــدمات علـــــى اآللي
الوســــــائل التكنولوجيــــــة الحديثــــــة ، ناهيــــــك عــــــن الــــــتخلص مــــــن الــــــنظم االداريــــــة الروتينيــــــة الجامــــــدة وكــــــذا 
الرقـــــــــي بالعالقـــــــــات الرابطـــــــــة بـــــــــين االدارة والمـــــــــواطن وتبســـــــــيط إجراءاتهـــــــــا اإلداريـــــــــة وتعزيـــــــــز الشـــــــــفافية 

ـــــــي االدارة الكالســـــــيكية ، ـــــــين الطـــــــرفين ف ـــــــي بالخدمـــــــة الـــــــى  لتخفـــــــيض حـــــــدة النزعـــــــات الناشـــــــبة ب ولترتق
ـــــــذي أضـــــــحى يرســـــــم معـــــــالم العواصـــــــم الدوليـــــــة ، البـــــــد أن يعتمـــــــد البرنـــــــامج  مســـــــتوى العـــــــالم الرقمـــــــي ال
ـــــق  ـــــق خل ـــــك عـــــن طري ـــــة ، وذل ـــــات اإلعـــــالم فـــــي اإلدارة العمومي ـــــق تكنولوجي ـــــى تطبي ـــــى عل بالدرجـــــة األول

 قاعدة بيانية خاصة بالبلدية تحتوي على جميع المشاريع ومشاكل البلديات.
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ــــــك هــــــذ ــــــتم بعــــــد ذل ــــــاف البصــــــرية ، لي ــــــق شــــــبكة األلي ــــــة عــــــن طري ــــــرة توصــــــل بمقاطعاتهــــــا اإلداري ه األخي
، التـــــي تكـــــون قـــــد زودت بموقـــــع  57ربطهـــــا بالواليـــــة ، هـــــذه العمليـــــة تمـــــس كامـــــل بلـــــديات العاصـــــمة ال

الكترونــــــي محمــــــي للتواصــــــل مــــــع المــــــواطنين بكــــــل ســــــهولة ، حيــــــث يســــــتطيع أي مــــــواطن تصــــــفح هــــــذه 
ــــــواني األخيــــــرة ومعرفــــــة كا مــــــل المشــــــاريع االنيــــــة وحتــــــى نســــــبة إنجازهــــــا وأســــــباب تعطلهــــــا فــــــي ظــــــرف ث

ـــــق لمجموعـــــة مـــــن  ـــــق اإلطـــــار القـــــانوني والتنظيمـــــي المعـــــد مـــــن طـــــرف الحكومـــــة وف معـــــدودة ، وهـــــذا وف
التنظيمـــــــــات والقـــــــــوانين التـــــــــي تـــــــــنظم مختلـــــــــف العمليـــــــــات المرتبطـــــــــة بـــــــــاإلدارة اإللكترونيـــــــــة كــــــــــالتوقيع 

ق االلكتـــــــــرونيين ،والتبـــــــــادل وآليـــــــــات حمايـــــــــة اإلدارة اإللكترونيـــــــــة مـــــــــن اإللكترونيـــــــــة واالقـــــــــرار والتصـــــــــدي
ـــــــة  ـــــــك المعرف ـــــــات تمتل ـــــــة مـــــــن طاق ـــــــوفير المـــــــوارد البشـــــــرية المؤهل ـــــــب ت ـــــــى جان ـــــــة ، إل الجـــــــرائم المعلوماتي
ـــــــى غـــــــرار المبـــــــرمجين ، مـــــــوظفي الشـــــــبكات ، الصـــــــيانة ، التـــــــأمين والحمايـــــــة  بالمجـــــــال المعلومـــــــاتي عل

 سائل التكنولوجية واللوجيستية الالزمة إلنجاح المشروع . وغيرها ، وكذا توفير جميع الو 
 بعا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية -7

 :1بادرت الحكومة بفضل استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية إلى
ية وجواز السفر البيومترين ( من ملف حيازة بطاقة التعريف الوطنS12إزالة شهادة الميالد عقد خاص ) -

 ؛  7واستبدالها بشهادة ميالد عادية تحمل رقم
التقليص من مدرة دراسة ملفات حيازة على البطاقة الرمادية إلى يوم واحدة في الحاالت العادية وذلك بعد -

 تعميم اصدارها من طرف البلديات وهو ما يدخل ضمن تقريب اإلدارة من المواطن ؛
معلومات من ملف حيازة بطاقة التعريف الوطنية وجوازالسفر البيومتريين بعدما تم تعميم حذف استمارة ال -

 الشباك اإللكتروني؛
 إلغاء اخذ البيانات البيومترية للذين يحوزون على وثيقة بيومترية ؛ -
تخفيف الملف للذين يطلبون تجديد جواز السفر البيومتري وتقليصه فقط في جواز السفر البيومتري -
 لمنتهي الصالحية ووصل الضرائب وصورة شمسية فقط ؛ا

عبر موقع وزارة الداخلية  2016ألول مرة في الجزائر تسجيالت الخاصة بقرعة الحج كانت لموسم -
 والجماعات المحلية ؛

في الجزائر  2016جانفي  30تسليم أول بطاقة التعريف الوطنية البيومتريةاإللكترونية : يوم السبت -
وذلك  2016بعدها تم تعميمها للذين يحوزون على جواز سفر بيومتري وذلك في سبتمبر العاصمة ، 
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بإستعمال المعطيات الخاصة بهم التي هي في المركزة الوطني للسندات والوثائق المؤمنة إلعداد بطاقاتهم 
 وذلك بطلبها عبر موقع الوزارة .

ل الهائلة التي كانت تخصص سابقا إلقتناء إن عصرنة اإلدارة تحمل أبعادا اقتصادية ، حيث أن األموا
الورق يمكن أن توظف في جوانب أخرى يحتاجها المواطن في مجال التنمية : فاإلدارة اإللكترونية 

وتعميمها في البلديات أصبح ضرورة ال مهرب منها ، وسيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطنين وعلى 
قتصادية للبالد ، السيما في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والسريعة التي  مسار التنمية االجتماعية واالا

 يشهدها العالم ، ألن هذا التوجه بات ضروريا لتهيئة الظروف لبناء إدارة جزائرية قوية.
إن الهدف المتوخى من عصرنة ورقمنة البلديات هو الوصول إلى إدارة الكترونية ، الى جانب تسهيل 

ائقه في زمن وجيز ، وبالمقابل ال بد أن يكون المتعاملون والمواطنون قادرين حصول المواطن على وث
 على استخدام تقنيات حديثة حتى يتجسد مشروع البلدية االلكترونية . 

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية   -8
 تعمل يئة التيالب لنوع تبعا ، آخر إلى نموذج من تتباين مختلفة تحديات االلكترونية اإلدارة تطبيق يجابه

 اإلدارة برامج تعترض أغلب تكاد التي التحديات بعض إلى التطرق  يمكن ، وعموما مبادرة كل محيطها في
 : يلي فيما االلكترونية

 :تطبيق  في اإلدارية المعوقات حصر ومحاولة ، تحديد إلى الدراسات بعض تتجه :المعوقات اإلدارية-1
 :1اآلتية األسباب إلى وترجعها ، االلكترونية اإلدارة
 االلكترونية ؛ اإلدارة لبرامج العليا اإلدارة مستوى  على والتنسيق التخطيط ضعف 
 بعض  دمج أو إضافة من ، االلكترونية اإلدارة إلدخال المطلوبة التنظيمية بالتغيرات القيام عدم

 ؛ بينها لالعم ،وتدفق اإلدارات بين والعالقات السلطات وتحديد ، التقسيمات أو ، اإلدارات
 يخدم بما ، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام بشان الواضحة اإلستراتيجية الرؤية غياب 

 االلكترونية ؛ المستقبل منظمات نحو التحول
 اإلدارة  بمبادئ التمسك ومحاولة ، تقليدية أساليب على واعتمادها والتنظيمية اإلدارية المستويات

 التقليدية ؛
 تطبيق  ضد تبرز التي العاملين طرف من الوطنية والمؤسسات ، المنظمات في التغيير مقاومة

 .الوظيفي ومستقبلهم ، مناصبهم على خوفا الحديثة التقنيات

                                                           
والجزائر جامعة منتوري قسنطينة ،  األمريكية المتحدة الواليات العمومية في الخدمة ترشيد في اإللكترونية اإلدارة عشور عبد الكريم ، مذكرة ماجستير بعنوان دور 1

 38ص 2010سنة 
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 1تشمل هذه المعوقات مايلي:  :المعوقات السياسية والقانونية-2
 إلدارات ا نحو التحول في نوعية نقلة إلحداث والداعمة ، الفاعلة السياسية اإلرادة غياب

التكنولوجيا   تطبيق بضرورة اإلدارية الجهات إلقناع الالزم السياسي الدعم وتقديم ، االلكترونية
 الرقمي؛  العصر ومواكبة الحديثة

 في وتنظر ، سياسي تشاور تتبادل الحكومية األجهزة في عليا مستويات على هيئات غياب 
 مؤشر لرفع الالزمة القرارات التخاذ ، رونيااللكت التحول برامج بتقويم المكلفة تقارير اللجان

 ؛ وترقيته الجاهزية االلكترونية
  مثل االلكتروني التعامل شروط تحدد ، قانونية اطر وفق محمية الكترونية عمل بيئة وجود عدم 

 رادعة عقوبات وتحدد ، االلكترونية اإلدارة برامج وتخريب ، اختراق تحرم قانونية تشريعات غياب
وحجية  االلكتروني التوقيع شكل نحو التحول ظل في تطرح التي اإلشكاالت إلى إضافة لمرتكبيها
 غياب ظل في ، الشبكات عبر المتعاملين معرفة صعوبة و ، االلكترونية المراسالت في اإلثبات

 ، الخصوصية بعنصر يتعلق ما وكل ، العميل هوية من التحقق إلى يؤدي تشريع قانوني
 . االلكترونية تفي التعامال والسرية

 2حول: تتمحور حيث  :المعوقات المالية و التقنية-3
 التحول  مشاريع تقدم من يحد ما وهو ، االلكترونية لإلدارة التحتية البنى تجهيز تكاليف ارتفاع

 االلكتروني ؛
 تكنولوجيا ميدان في معلوماتية بخبرات واالستعانة ، تدريبية برامج لتقديم المالية الموارد قلة 

 عالية ؛ كفاءة ذلك المعلومات
 لبرامج التقنية الصيانة ومشكل ، االلكترونية اإلدارة لمشاريع المخصصة المالية الموارد ضعف 

 اإلدارة االلكترونية ؛
 الكثير  لدى االستخدام تكاليف ارتفاع نتيجة ، االنترنت شبكة لخدمات المتكافئ الوصول صعوبة

 األفراد ؛ من
 عديدة . مستويات على المعلومات تكنولوجياب تتعلق فنية معوقات 

 :  معوقات تعود لفشل النظام المعلوماتي -4

                                                           
 38عشور عبد الكريم ، مرجع سابق ص  1
 39عشور عبد الكريم ، مرجع سابق ص  2



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 174  

 على قدرته عدم أو المتوقعة، بالصورة أنشطته أداء عن النظام عجز بأنه المعلومات نظام فشل يعرف
 من صمم الذي النحو على استخدامه إمكانية عدم أو المحددة، التوقيتات التشغيلية في عملياته إنهاء
 .أجله

 :يلي ما في تتمثل المعلومات نظام فشل في تسبب أن شأنها من التي العوامل من مجموعة وهناك
 باألهداف؛ وليس باألجهزة االهتمام -
 المالئمة؛ الفنية رت ا القد توافر عدم -
 المعلومات؛ نظم ومستخدمي أخصائي بين النزاع -
 ؛ المعلومات نظام لتصميم التخطيط عدم -
 المعلومات؛ نظام إلمكانيات الدقيق التحديد عدم -
 المشاركة؛ أو بالمبادرة العمل من بدال الفعل برد العمل -
 النظام؛ لنجال المدعمة المحيطة الظروف تهيئة في الفشل -
 المعلومات؛ من مستقبال المنظمة لالحتياجات الخاطئ التقدير -
 واإلجراءات والمعدات جهزةاألفراد واأل  من المتكامل المزيج تكوين عدم -
 :اآلتي في تحديدها ويمكن : المعوقات البشرية-5

 الحديثة ؛ التقنية عبر التواصل وصعوبة ، النامية الدول شعوب من العديد لدى االلكترونية األمية 
 لإلدارة  التحول ظل في التنظيمية واألجهزة ، اإلدارة موظفي ورسكلة ، التكوينية الدورات غياب

 ونية ؛االلكتر 
  ؛االلكترونية  اإلدارة شبكات عبر التواصل صعوبة الى أدى ، الفردي الدخل وانخفاض الفقر 
  ومعدات وأخرى  حاسوبية أجهزة تمتلك فئات ) وانقسامه تمعلمجا فئات بين االجتماعية الفوارق  تزايد 

 ؛  االلكترونية اإلدارة مشاريع أضعف و ، التفرق  حدة ازدياد إلى أدى ، ( تفتقدها
  اإلنسان محل اآللة وحلول ، االلكترونية اإلدارة تطبيق عن تنجم أن يمكن التي البطالة إشكاالت 

 .ومنصبه امتيازاته عن خوفا االلكتروني التحول ويقاوم يرفض الذي األخير ،هذا
 تتمثل في: :التهديدات األمنية-6

 من  تؤديه أن يمكن ما عن وفاخ ، االلكترونية بالتعامالت اإلقتناع وعدم التقنية من التخوف
 اإلحساس فقدان يمثل الحكومية و الخدمات في والخصوصية األمن وتهديد لعنصري  مساس
 المالية والتعامالت التحويالت االلكترونية مثل ، االلكترونية المعامالت من الكثير تجاه باألمان

 ، االلكترونية اإلدارة يق تطب تواجه التي األمنية المعوقات أحد ، االئتمان بطاقات طريق عن
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 أن بالذكر وجدير : تدميرها أو حذفها وعدم المعلومات بقاء المعلومات أمن مظاهر من حيث
 : هي أساسية عناصر ثالث على يرتكز المعلوماتي األمن تحقيق

 المعلومات ؛ لنظم المادية الحماية توفير خالل من : المادي العنصر -
 ؛ المعلومات أمن وحماية دعم في الحديثة التقنيات باستخدام : التقني العنصر -
 لكنلمجال ا هذا في العاملين خبرات و ، قدرات ورفع ، مهارات تنمية على بالعمل : البشري  العنصر -

 ظل في ، هذه العناصر بين واالنسجام ، التنسيق تحقيق يمكن كيف هو نقاش إلى يحتاج الذي اإلشكال
 ، الجاهزية وضعف مؤشرات ، الرقمية الفجوة مشكل أمام خاصة ، منها عنصر كل محددات بين التباين
 . نامية وأخرى  متقدمة دول بين التقني التقدم مستوى  وتباين

 الخالصة:
حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تشخيص واقع رقمنة الدارة المحلية بالجزائر مـن خـالل توضـيح كـل مـا 

و كذا  خطوات وبالطبع المراسيم والقرارات القانونية التـي تـنظم ذلـك،  قامت به الوزارة المحلية من إجراءات
اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا علـــى المقابلـــة مـــع مـــوظفين مكلفـــين بمصـــلحة البـــومتري وكـــذا القـــائمين علـــى المركـــز 
الوطني للبيانات والشبكات التابعة لـوزارة الداخليـة، الحظنـا ان الدولـة تبـذل جهـد جهيـد للوصـول الـى رقمنـة 

ملة لكــل اإلجــراءات مــن اجــل تخفيــق العراقيــل البيروقراطيــة و كــذا الوصــول أيضــا لمــا اســمه جــودة حيــاة شــا
المواطن، لكن تبقى العديد من النقائص أهمها عدم وجود استراتيجية رقمنة واضحة ومحددة الخطوات بدقـة 

 السواء. ، باإلضافة الى ضعف الثقافة التكنولوجية للمواطنين و كذا للمستخدمين على حد
 االحاالت و المراجع

 .3 ،ص 2006،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة،"نظم إدارة المعلومات" عبد الرزاق السالمي، عالء  -1
 للنشر العلمية اليازوري  دار. ، " المجاالت ، الوظائف ، اإلستراتيجية :االلكترونية والمعرفة اإلدارة " عبود، نجم -2

 15 7ص ، 2009 عمان، والتوزيع،
 والتوزيع،القاهرة، للنشر اباألولى،دارالسح ،الطبعة "معاصرة اإلدارةااللكترونية "نماذج " الرؤوف، عبد طارق  عامر -3

 .25،ص  2007
 مصر، المنصورة، العصرية، المكتبة ،"المستقبل وتطلعات أفاق الحاضر االلكترونية، اإلدارة" محمد، أحمد غنيم  -4

 3 ص ، 2004
 الحكومة تطبيق ظل في المحلية الجماعات أداء تطوير في ودورها اإللكترونية بعنوان :اإلدارة علي سايح جبور   -5

 10تندوف ص  الجامعي المركز االقتصادية للدراسات المقار بالجزائر منشور بجريدة مجلة اإللكترونية
 www.interieur.gov.dz موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية :  -6
  والمتعلق بإصدار ونسخ وثائق الحالة المدنية 2015ديسمبر  10المؤرخ في  315-15يذي رقم المرسوم التنف   -7
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بعنوان دور االدارة االلكترونية في 2017سنة 17المكي دراجي،مقال بمجلة العلوم القانونية والسياسية عدد   -8
 32تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائر ص

 11/11/2013بتاريخ  82إصالح الخدمة العمومية رقم برقية الوزير المكلف ب  -9
مقال منشور على  2018أفريل  10من االجتماع  الخاص باستراتيجية العصرنة على مستوى وزارة الداخلية يوم  -10

 موقع وزارة الداخلية
 2017نوفمبر 14مقال على موقع وزارة الداخلية  منشور يوم  -11
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modernization of the tax administration project and its role in 

improving the relationship with taxpayers - Case study of the tax 

center in Laghouat 

 

Abstract 

The importance of the study is evident in addressing the issue of modernizing tax interests and its role 

in improving the relationship with taxpayers, as the main objective of this study is to present a framework that 

defines the concept of electronic management as a modern approach to embody it within the tax 

administration with a focus on its role in improving the relationship with the taxpayer, for this Purpose We 

distributed questionnaire forms to a sample of tax administration employees to know their opinions on this 

topic, and after analyzing the results, we concluded that by embodying the modernization project of tax 

administration, we improve the relationship with the taxpayer, and the study also included a recommendation 

to circulate this project to all tax departments without exception and as soon as possible Available time. 
Keywords: Electronic Administration, Tax Administration, Modernization, Modernization Of Tax 

Administration, In Charge Of Tax. 

 الملخص: 
تتجلى أهمية الدراسة في معالجة موضوع عصرنة المصالح الجبائية ودورها في تحسين العالقة مع المكلفين بالضريبة ، 

رة الهدف األساسي من هذه الدراسة هو تقديم إطار ُيحدد مفهوم اإلدارة اإللكترونية باعتباره مدخل حديث لتجسيده  داخل اإلداحيث أن 
الضريبية مع التركيز على دورها في تحسين العالقة مع المكلف بالضريبة ، لهذا الغرض قمنا بتوزيع استمارات استبيانية على عينة 
من موظفي اإلدارة الجبائية لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع ، وبعد تحليل النتائج خلصنا إلى أنه بتجسيد مشروع عصرنة إدارة 

قة مع المكلف بالضريبة، كما تضمنت الدراسة على توصية تعميم هذا المشروع على كافة المصالح الجبائية الضرائب نحسن العال
 بدون استثناء وفي أقرب وقت ممكن.

 إدارة إلكترونية، إدارة  ضريبية ، عصرنة، عصرنة إدارة ضريبية، مكلف بالضريبة. المفتاحية:الكلمات 

mailto:f.mahtal@lagh-univ.dz
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 المقدمة
القطاع العمومي هي تكنولوجيا المعلومات واالتصال، فأمام محيط يعرف إن الرافعة األساسية لتحديث 

تحوالت متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد اإلدارة نفسها بكل مكوناتها مدعوة إلى التالؤم مع هذا السياق 
وإلى تبسيط إجراءاتها إلنجاز مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار عصرنة 

 رة أو ما يعرف باإلدارة اإللكترونية.اإلدا
في هذا الصدد، تجد اإلدارة الجبائية نفسها في قلب اإلصالحات التي مست عصرنة اإلدارات العمومية 
لما لها من أهمية  في تنظيم النشاط االقتصادي والعالقة الدائمة مع المكلفين بالضريبة، هذا من أجل 

 ين اإلدارة والمتعاملين معها.إحداث تغييرات إيجابية على العالقة ب
حاليا، ترمي عصرنة اإلدارة الجبائية إلى تجسيد مشروعها وذلك بتنظيم الهياكل وطرق تسييرها إضافة  

 إلى إحداث أنظمة معلوماتية.
 مشكلة البحث

 من خالل ما تم ذكره يمكن صياغة مشكلة البحث التالية:
يحسن العالقة مع متعامليها أم يبقى مجرد مشروع هل تجسيد مشروع العصرنة يحدث تغيرات إيجابية و 

 لم يحقق الكثير من أهدافه ؟
 وقصد اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية قمنا بوضع اإلشكاليات الفرعية التالية:

 ما المقصود باإلدارة اإللكترونية؟ وما هي متطلبات تطبيقها؟ -
 رونية؟فيما تتمثل أهم أهداف وسلبيات تطبيق اإلدارة اإللكت -
 فيما يتمثل تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الجبائية؟ وما هي أهم مراحله؟ -
 ما هي أهم االمتيازات المتحصل عليها واألهداف االستراتيجية الواجب تحقيقها؟ -
 ما دور تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الضريبة في تحسين العالقة مع المكلفين بالضريبة؟ -

 أهداف البحث 
ساسي من هذا البحث هو تقديم إطار ُيحدد مفهوم اإلدارة اإللكترونية باعتباره مدخل حديث إن الهدف األ

 لتجسيده  داخل اإلدارة الضريبية مع التركيز على دورها في تحسين العالقة مع المكلف بالضريبة.
 فرضيات البحث:

ى المكلف لتسديد مختلف تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الجبائية آلية جديدة، والوصول إليها سهل عل -
ثمة منافع جمة يحصدها المكلف عموما من جراء هذا التجسيد خاصة وأن هذه اإلدارة  -ضرائبه. 

العصرية أو الرقمية متاحة طوال أيام األسبوع ومختلف ساعات اليوم لالطالع وتصفح الديون الجبائية 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 179  

ثلى للرشوة والفساد وتخفيف العبء على الخاصة به وكذا تقديم تصريحاته وهذا بشفافية أكبر ومكافحة م
 أعوان اإلدارة الجبائية .

آلية العصرنة توفر الوقت والتنقل وتسمح بتوحيد اإلجراءات والتبادالت مع المكلف بالضريبة، كما  -
 تضفي السرية والخصوصية لمعلومات المكلفين.

 البحث أهمية
مي فمن الناحية األكادية يتناول موضوعا يندرج يكتسي البحث أهمية بالغة في المجال العملي واألكادي 

ضمن مجال اإلدارة اإللكترونية وهو موضوع في منتهى الحداثة، أما من الناحية العملية فتجسيد مشروع 
  عصرنة اإلدارة الضريبية  يسعى لتحسين عالقته مع المكلف بالضريبة.

 البحث منهجية
استخدام المناهج واالساليب المعتمدة في الدراسات االقتصادية تم  بحث فقدنظرا للطبيعة المتشابكة لهذا ال 

 إبراز والمنهج اإلحصائي من أجل التحليلي، المنهج بحيث تم االعتماد على المنهج الوصفي ،عموما
 الموضوع وتحليله تحليل دقيق اعتمادا على المعلومات المجمعة. وأهميةمفهوم 
 البحث حدود

تم تحديده زمنية منذ اعتماد المصالح الجبائية للتصريح اإللكتروني سنة قصد معالجة مشكلة البحث فقد 
أما مكانيا فيعتبر مركز الضرائب لوالية األغواط من أوائل المراكز التي تمت فيها العصرنة  2018

 واستخدام هذا التصريح الذي ُيمثل اقصى درجات العصرنة لدى المصالح الجبائية.
 

: أردنا من خالل هذه المساحة تعريف اإلدارة اإللكترونية والمبادئ التي تقوم ماهية اإلدارة اإللكترونية .1
 عليها وإبراز أهدافها.

 أوال: تعريف اإلدارة اإللكترونية
هي بكل بساطة االنتقال من انجاز المعامالت وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى 

م أمثل للوقت والمال والجهد وبمعنى آخر فاإلدارة اإللكترونية هي الطريقة اإللكترونية من أجل استخدا
إنجاز المعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة المعلومات الدولية أو االنترانت التي تعتبر 
شبكة انترنت عادية تستخدم ذات التقنية المستعملة في اإلنترنت لكنها مصغرة بحيث تسمح 

 .1بمنظمة ما أو مؤسسة ما فقط بالدخول إليه لألعضاءالمسجلين

                                                           
 .09ص 2014، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع 1، طمسؤولية الموظف العام في إطار تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونيةصفاء فتوح جمعة، 1
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كما تعرف اإلدارة اإللكترونية أيضا بأنها إدارة تقوم على أحدث وسائل االتصال التي تتطلب بنية تحتية 
مناسبة وقادرة على استيعاب المستجدات في هذا المجال إضافة إلى موظفين يتمتعون بقدرات وعقليات 

ات الحديثة فال بد من توظيف العناصر الماهرة وإشاعة ثقافة التدريب ونشر منفتحة للتعامل مع هذه التقني
 الثقافة اإللكترونية المبسطة والمتقدمة.

وبالمقابل أيضا ال بد وأن يكون المواطن أو المتعامل مع اإلدارة قادر على استخدام التقنيات الحديثة وأن 
 .1اإلدارة اإللكترونية وعوائدها يقدم معامالته عبر االنترنت، كما يجب توعيته بفوائد

 ثانيا: متطلبات اإلدارة اإللكترونية
 اإلدارة اإللكترونية توفر العديد من النقاط التي نحصرها في: تستلزم
 توفر الوسائل اإللكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة اإللكترونية؛ 

 ين التواصل ونقل المعلومات مابين اإلدارات من جهة البنية التحتية المؤسسية التي تضمن تأم
 والمواطن من جهة أخرى؛

 توفر التشريعات القانونية التي تسهل عملها وتضفي عليها المشروعية والمصداقية؛ 

 ؛2اليد العاملة المؤهلة والمدربة على التكنولوجيا الحديثة 

 ثالثا: أهداف اإلدارة اإللكترونية
 ية إلى تحقيق أهداف كثيرة منها:تسعى اإلدارة اإللكترون

 ؛3تعزيز مشاركة المواطنين المتعاملين مع اإلدارة بشفافية أكبر 
 ؛4السرعة في إنجاز العمل ورفع مستوى األداء 
 والمتعاملين معها؛ تكنولوجياالمعلوماتمنأجلدعموبناءثقافةمؤسسيةإيجابيةلدىكافةالعاملينتوظيف 
 ؛مركزية وحدة وكأنها سسةللمؤ  المختلفة اإلداراتومتابعة إدارة 
 ؛موحدة بصورة األصلية مصادرها من البيانات تجميع 
 ؛وربطها البيانات توفير طريق عن القرار اتخاذ معوقات تقليص 
 ؛المختلفة اإلدارة عمليات متابعة في الصرف أوجه تقليل 

                                                           
 .08، ص0112ررسالن للطباعة والنشر دمشق سوريا  ، داإدارة بال أوراق، اإلدارة اإللكترونيةمصطفى يوسف كافي، 1

، 4، العدد والتجارة لالقتصادمجلة نماء  ،ئرمحلية مع اإلشارة إلى حالة الجزااإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية السايح فطيمة، 2
 ،84-63ص -، ص2018ديسمبر 

3Etude de L'OCDE sur l'.administration électronique, Finlande, 2004,p241 

، 4، العدد والتجارة لالقتصادمجلة نماء  اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، ،سايح فطيمة4
 .69،ص84-63ص -، ص2018ديسمبر 
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 ؛فورية ةر بصو  للمستفيدين والمعلومات البيانات توفير 
 ؛1الموارد كافة وإدارة ومتابعة العليا واإلدارة العاملين بين الترابط زيادة 
  اإلدارية؛التقليل من التعقيدات 
 2القضاء على البيروقراطية. 

 رابعا: سلبيات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
قد يعتقد البعض أنه عند تطبيق اإلدارة اإللكترونية ستزول كل المصاعب والمشاكل اإلدارية والتقنية،  

 لى أمر مختلف وهو:لكن الواقع يشير إ
 مصدر خطورة التجسس اإللكتروني؛ 

  شلل اإلدارة في التطبيق غير السوي لإلدارة اإللكترونية وصعوبة عجز االنتقال من اإلدارة التقليدية
 إلى اإلدارة اإللكترونية؛

  ؛3زيادة التبعية للدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات 

  ؛4و المستمر في البرمجيات مما يتطلب مبالغ باهضة ضرورة مواكبة التطور السريع 

 5الفجوة بين النظرية والتطبيق وخاصة الدول التي تعاني من األمية اإللكترونية. 

 خامسا: مبادئ اإلدارة اإللكترونية
تتجلى مبادئ اإلدارة اإللكترونية بالدرجة األولى بخدمة المواطن وتلبية حاجياته وأقل تكلفة، لذلك يمكن  
 لقول أن مبادئ اإلدارة اإللكترونية تتمثل فيما يلي:ا

 أحسن الخدمات للمواطنين؛ تقديم 

 ؛6التركيز على النتائج من خالل تخيف العبء عن المواطن وغيرها من النتائج 

 سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع لتمكين كل المواطنين من التواصل؛ 

 ة؛تخفيض التكاليف وتقديم الخدمات بأسعار منخفض 

 1التغيير المستمر لتحسين ورفع مستوى األداء. 

                                                           
1.’administration electronique, Op.cit p241Etude de L’OCDE sur l 
 .2017-12-02، جامعة بابل كلية االدارة واالقتصاد، االدارة االلكترونية،ص تعليم اإللكترونيمحاضرات الثناء عبدالكريم عبد الرحيم، 2

 pdf30-bookath.com/uplode/book/3https://www.mobt..4، صاإلدارة اإللكترونية، رأفت رضوان3

، رسالة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة القصيم من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية بالجامعةل الحربي، بدرية بنت فهد سبي4
 .21، ص2015ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

، رسالة ماجستير، لتابع للحكومة اإللكترونية في دولة قطرمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مركز نظم المعلومات ا، كلثم محمد الكبيسي5
 .46؛ ص2008الدولية،  االفتراضيةالجامعة 

 .69، ص124-63ص -، ص2011، نتدىممجلة حولية ال، ماهية المعامالت اإللكترونية وتبعات التنازع فيهاعلي خليل اسماعيل الحديثي، 6

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-30.pdf
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: تجسد  مشروع عصرنة اإلدارة الضريبية في منح تجسيد مشروع عصرنة  اإلدارة الضريبية .2
المواطنين خدمة عمومية ذات نوعية تعكس اهتمامها الرئيسي بوضعهم في اهتماماتها مع التركيز بشكل 

من هذا المنظور وعلما بالتوسع المستمر في العالم الرقمي  متزايد على التكنولوجيات الجديدة لالتصال،
تبذل اإلدارة الضريبية حاليا جهدا كبيرا لتكون مؤسسة مبدعة ومبتكرة تستجيب للتطورات التكنولوجية، وقد 

اسم" جبايتك "، يرتكز على ال مادية كل العمليات  حددت أولوية كبرى إلنشاء نظام معلوماتي يطلق عليها
 22واآللية الكاملة لجميع إجراءات معالجة البيانات التي بدأت ثمارها األولى تظهر على مستوى  الجبائية

 .  2مركزا للضرائب وسيتم تعميمها على المراكز الجوارية للضرائب
 أوال: مراحل تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الضريبية

الق نظام المعلومات " جبايتك " في تم تجسيد مشروع العصرنة عبر عدة مراحل و كتجربة نموذجية تم إط
 مركز الضرائب بالحراش لتتعمم بعدها العملية  عبر عدة مراحل نوجزها في الشكل التالي:

 

 : مراحل تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الجبائية01الشكل رقم
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  85/2017ك"، نشرة المديرية العامة للضرائب، إطالق النظام المعلوماتي الجديد "جبايت المصدر:

                                                                                                                                                                                     
،  04العدد ،التطبيقي واالقتصادمجلة التنمية ، الجزائر: بين األمية اإللكترونية وإشكالية التطبيق تجربة اإلدارة اإللكترونية فيبلقاسمي مولود، 1

 2018، 274،  276-268ص

، المؤتمر دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير الخدمةالعمومية والمرافق العام في الجزائررقمنة االدارة الضريبية نموذجارمادلية عبدهللا سفيان، 2
 .4جامعة المسيلة، ص 2018نوفمبر  27-26افاق يومي  –تحديات  –ي الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام اإللكتروني واقع العلم
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 ثانيا: توجهات اإلدارة الجبائية اإللكترونية
يتمثل توجه اإلدارة اإللكترونية حول وضع حيز التطبيق إدارة إلكترونية مؤسسة على استخدام تقنيات  

 .1جديدة لإلعالم واالتصال والتي تسمح بتكييف جميع أساليب العمل مع أفضل الممارسات العالمية
 ائية اإللكترونية فيما يخص إدارة المحتوى وتأمين المعلومة: حيث يتجه نظام توجهات اإلدارة الجب

 إلى: 2المعلومات فيما يخص إدارة المحتوى 
 معلومات إلكترونية مهيكلة في تنوعها بدءا من إنشائها إلى غاية توثيقها؛ 
 وصول أفضل للبيانات والمعلومات؛ 
 بحث سهل وسريع في إطار تعاوني؛ 
  المعلومات كالمحافظة عليها، تبادلها أو إرسالها؛تسيير دورة حياة 
 .حماية الملكية الالمادية لتجنب التسربات المحتملة 

 :أما فيما يخص تأمين المعلومة فيتجه نظام المعلومات إلى 
  حماية الهوية والمعطيات من خالل اعتماد أساليب مصادق عليها لبناء الثقة المتبادلة وكذا سرية

 ؛المعلومات الشخصية
 تسيير المعارف وتوضيح المسؤوليات؛ 
 .تسيير المخاطر من خالل تعزيز مستوى تأمين المعلومات 

مع كل هذا يبقى التحدي األكبر هو النجاح في اإلبقاء على نظام المعلومات في حالة تشغيل دائم مهما 
 كانت الظروف غير المتوقعة.

 اإللكترونية ثالثا: االمتيازات المتحصل عليها في اإلدارة الجبائية
 يلي:3يمكن تلخيص أهم االمتيازات التي تتحصل عليها اإلدارة الجبائية اإللكترونية فيما 

  التشغيل اآللي الكلي لجميع اإلجراءات اإلدارية بدءا من استقبال المكلف بالضريبة وصوال إلى الوعاء
 والتحصيل وتسيير الملف الجبائي؛

 صالح ومع مختلف المصالح المؤسساتية من خالل تطوير التبادل السريع للمعلومات ما بين الم
 واجهات متعددة؛

                                                           
 ،2017جوان ، 280، ص291-279 ص ص-1ج 8، العددمجلة تاريخ العلوم، تأثير اإلدارة اإللكترونية على اإلدارة التقليديةصفية زادي، 1

 .6ص الجزائر، ،عصرنة اإلدارة الجبائية محور استراتيجي لوزارة المالية،  2018-90ة للضرائب رقم نشرة المديرية العام2

 .3صالجزائر،  ،يةام المعلوماتي نحو إدارة إلكترونملتقى حول النظ، 2014رسالة المديرية العامة للضرائب 3
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  رقمنة التبليغات الموجهة للمكلفين بالضريبة مع إعطاء للمحققين إمكانية القيام بعملية مقاربة بين
 المعلومات الواردة بعد إنشاء العرائض؛

  النشاط المهني...؛التشغيل اآللي لعمليات المحاسبة كعمليات الخزينة توزيع الرسم على 
  الحصول على جداول في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تسمح بتقييم أداء المصالح ومتابعة

 مستوى التحصيل حسب صنف الضرائب وقطاع النشاط؛
 تقديم معطيات تلخيصية موثوقة للدراسات االستشرافية والتحليلية واتخاذ القرارات؛ 
 لمطبوعات الجبائية.تقليص تكاليف الطلبات المتعلقة با 

 رابعا: االمتيازات التي يتحصل عليها المواطن من خالل اإلدارة الجبائية اإللكترونية
 يلي:1يعتبر إطالق نظام بوابة التصريح اإللكتروني حال يسمح للمكلف بالضريبة بما

 جبائية؛إجراء العمليات من المقر مع إدارة الضرائب وتجنب التنقالت من أجل تقديم التصريحات ال 
  سا خالل كامل أيام األسبوع؛ 24/24الولوج إلى اإلدارة الجبائية 
 تزويد المكلف بالضريبة بالمعلومات حول رزنامته الجبائية المحينة مع التزاماته الجبائية؛ 
 الولوج إلى استماراته التصريحية المودعة واالطالع عليها ؛ 
 الدفع عن طريق اإلنترنت لضرائبه ورسومه؛ 
 على دينه الجبائي الكلي؛ االطالع 
 طلب الشهادات الجبائية؛ 
 تقديم طعون ) طعون والئية، تخفيض مشروط.....(؛ 
 .طلب امتيازات جبائية 

 خامسا: األهداف االستراتيجية الواجب تحقيقها في التحول نحو إدارة جبائية إلكترونية
 :في 2جبائية إلكترونيتتمثل األهداف االستراتيجية الواجب تحقيقها في التحول نحو إدارة 

  تقديم تطبيقات بسيطة االستعمال تسمح للمستخدمين بممارسة مسؤولياتهم بالفعالية والنجاعة
 المطلوبتين؛

 ضمان وجود المعطيات الصحيحة لمجمل المستخدمين المؤهلين؛ 
 ضمان الحماية للمعطيات من خالل اللجوء إلى تكنولوجيا االتصاالت المناسبة؛ 

                                                           
 رسالة المديرية العامة للضرائب، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.1

 .7، مرجع سبق ذكره، ص"إطالق النظام المعلوماتي الجديد "جبايتكرة المديرية العامة للضرائب، نش2
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 العامة للضرائب الدعامة في مجال تكنولوجيا المعلومات قصد إتمام مهامها وبلوغ  تقديم للمديرية
 أهدافها؛

  إعداد تدبير يهدف إلى المحافظة على مستوى المعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 الحديثة لفائدة الموظفين وكل حسب مسؤوليته؛

 لمكلفين بالضريبة؛تبسيط اإلجراءات السيما تلك المطبقة من طرف ا 
 .البحث على تحسين األداء من خالل التدقيق المستمر لألنظمة المعمول بها 
 :تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الضريبية ودوره في تحسين العالقة مع المكلفين بالضريبة .3

من أجل إبراز دور اإلدارة الضريبية اإللكترونية في تحسين العالقة مع المواطنين )المكلفين 
 ريبة( استعملنا االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات وقمنا بتحليله كمايلي:بالض

 أوال: مجتمع الدراسة وعينته 
يتكون مجتمع الدراسة من موظفي مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب لوالية األغواط إلبداء آرائهم 

وذلك للحصول على المعلومات  حول دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين عالقتها مع المكلف بالضريبة،
 % من العينة.82،أي مانسبته 37استبانة وتم استرجاع  45الالزمة، كما تم توزيع 

 ثانيا: نموذج الدراسة الميدانية
إن الشكل الموالي يعطينا صورة واضحة عن عناصر نموذج الدراسة المرتبطة باالستبيان والتي سنقوم بعد 

 لكي نصل إلى النتائج المرجوة. ذلك باختبارها إحصائيا وتحليلها
 : نموذج الدراسة الميدانية02الشكل رقم 

 
 

 
 
 

 من إعداد الباحثين المصدر:
 ثالثا: صدق وثبات الدراسة الميدانية

 :قمنا بالتعديالت والنصائح التي قدمت من طرف المحكمين أين وصل  الصدق الظاهري
 االستبيان إلى صورته النهائية.

تجسيد مشروع 

عصرنة اإلدارة 

 الضريبية

تحسين العالقة مع 

 المواطن)المكلف بالضريبة(
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 تمت االستعانة بمعادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات وصدق أداة  دراسة:صدق وثبات أداة ال
 الدراسة، وهذا ما سيوضح في الجدول

 : معامل الصدق والثبات1الجدول رقم 
 الصدق الثبات عدد العبارات المتغيرات

 0,637 0,897 13 جميع عبارات االستبيان
 من إعداد الباحثينالمصدر:

جدول السابق هو ارتفاع درجة الصدق والثبات وذلك حسب نتائج ما يمكن مالحظته في ال 
معامالت ألفا كرونباخ وهذا دليل على مدى سالمة جميع العبارات والمتغيرات للوصول الى نتائج مقبولة 

 من الجانب العلمي والمنهجي. 
 رابعا: تحليل نتائج االستبيان 

عصرنة اإلدارة الضريبية في تحسين العالقة مع  االتجاه العام آلراء المجيبين حول دور تجسيد مشروع
 المكلفين بالضريبة

 

 

 

 
 : االتجاه العام إلجابات عينة الدراسة2الجدول رقم 

 االتجاه المعياري  االنحراف المتوسط العبارات

سهل على المكلف لتسديد  الوصول إليهاآلية جديدة  اإلدارة الضريبية اإللكترونية
 .عليه واجبةالمختلف الضرائب والرسوم 

 موافق 1,213 4,03

 موافق بشدة 0,962 4,27 .توفِّر الوقت والتنّقل اإلدارة الضريبية اإللكترونية

التحول إلى اإلدارة الضريبية ثمة منافع جّمة يحصدها المكلفون عموما من جراء 
 اإللكترونية.

 موافق 1,134 3,78

االسبوع بما فيها مختلف العطل طوال ايام  اإلدارة الضريبية اإللكترونية متاحة
 ما يجب عليه من ضرائبالدينية، الوطنية ...إلخ. كما ُيساعد المكلف في تسديد 

 في المهل المحددة قانونا.

 موافق 0,875 4,11

يمكن للمكلف بعد حصوله على رقم اإلدارة الضريبية اإللكترونية في ظل 
توجبة عليه، والتصاريح التعريف االلكتروني، االطالع على كل الضرائب الم

 و االلكتروني.أالضريبية التي تقدم بها سابقا سواء بالبريد العادي 

 موافق 0,954 4,08
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الجبائية العامة إلى  هتصفح ديوناإلدارة الضريبية اإللكترونية تجعل المكلف ي
 .جانب تصفح وتعديل المعلومات الشخصية إذا اقتضت الضرورة ذلك

 موافق 1,322 3,41

 موافق 1,190 3,97 .تصفح رزنامة االلتزامات الجبائيةدارة الضريبية اإللكترونية تجعل المكلف ياإل

التصريح اإللكتروني ُيمكن اإلدارة الجباية بـتحسين فعاليتها وتحصيالتها الجبائية 
 وتحسين عالقتها بالملزمين بالضريبة،

 موافق 1,166 3,97

توحيد اإلجراءات والتبادالت مع الملزم سمح باإلدارة الضريبية اإللكترونية ت
 .بالضريبة وتبسيطها

 موافق بشدة 0,821 4,22

للرشوة  ىكبر ومكافحة مثلأسمح بضمان شفافية اإلدارة الضريبية اإللكترونية ت
 .تخفيف العبء على األعوان الجبائيين واوالفساد 

 موافق 1,402 3,76

والخصوصية لمعلومات المكلفين ضفي السرية اإلدارة الضريبية اإللكترونية ت
 .بالضريبة

 موافق بشدة 0,672 4,22

معلومات المكلفين إلكترونيا سمح بحفظ جميع اإلدارة الضريبية اإللكترونية ت
 عوض األرشيف الورقي.

 موافق 1,080 4,00

لغ ضخمة كانت مخصصة لطبع ،تخزين اسمح بتوفير مبةتاإللكتروني إلدارةا
 ائية الورقية .الجب مطبوعاتوتوزيع ال

 موافق بشدة 1,058 4,22

 من إعداد الباحثينالمصدر:
ما يمكن مالحظته في الجدول السابق أنه تدل معظم آراء عينة الدراسة على الموافقة والموافقة بشدة على 
عبارات االستبيان بمعنى أن عينة الدراسة توافق على أن تجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الجبائية آلية 

الوصول إليها سهل على المكلف لتسديد مختلف ضرائبه كما أنه ثمة منافع جمة يحصدها المكلف  جديدة
عموما من جراء هذا التجسيد خاصة وأن هذه اإلدارة العصرية أو الرقمية متاحة طوال أيام األسبوع 

ذا بشفافية ومختلف ساعات اليوم لالطالع وتصفح الديون الجبائية الخاصة به وكذا تقديم تصريحاته وه
 أكبر ومكافحة مثلى للرشوة والفساد وتخفيف العبء على أعوان اإلدارة الجبائية .

كما أنه تمت الموافقة بشدة على أن اإلدارة الجبائية اإللكترونية توفر الوقت والتنقل وتسمح بتوحيد 
لمكلفين إضافة إلى اإلجراءات والتبادالت مع الملزم بالضريبة كما تضفي السرية والخصوصية لمعلومات ا

 توفير مبالغ ضخمة  تخصصلطبع وتوزيع المطبوعات الورقية.
 خامسا: النتائج 

توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أنه بتجسيد مشروع عصرنة اإلدارة الجبائية حسنا العالقة مع المواطن 
 أي المكلف بالضريبة وذلك من خالل:

 بائية عن طريق اإلدارة الجبائية اإللكترونية؛التسهيل على المكلف للوصول إلى اإلدارة الج 
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  يحصد المكلف منافع جمة من جراء هذه اإلدارة العصرية من بينها أن هذه األخيرة متاحة طوال أيام
 األسبوع ومختلف ساعات اليوم؛

 يطلع المكلف بالضريبة على ديونه الجبائية ويتصفح رزنامته الجبائية؛ 

  تعزز الشفافية وتكافح الرشوة والفساد وتقضي على المحسوبية والالعدالة؛اإلدارة الجبائية اإللكترونية 

  من خالل اإلدارة الجبائية اإللكترونية نخفف العبء على عون اإلدارة الضريبية الذي بدوره  هو كذلك
 مواطن؛

 اإلدارة الجبائية اإللكترونية توفرالوقت وتكلفة التنقل على المواطن؛ 

 ترونية تضفي السرية والخصوصية لمعلومات المكلفين؛اإلدارة الجبائية اإللك 

 .من خالل اإلدارة اإللكترونية نوفر المبالغ الضخمة التي تخصص للمطبوعات الورقية 
ومع ذلك يبق التحدي األكبر هوالنجاح في اإلبقاء على اإلدارة الجبائية اإللكترونية في حالة تشغيل دائم 

 مهما كانت الظروف غير المتوقعة.
 
 ادسا: التوصياتس

نظرا لما توصلنا إليه من إيجابيات من خالل آراء عينة الدراسة نرجو أن يعمم تجسيد مشروع عصرنة 
اإلدارة الضريبية ألنه إلى حد اآلن لم يتم تطبيقها سوى في مراكز الضرائب ونأمل تطبيقها في المراكز 

 الجوارية للضرائب في القريب العاجل.

 
 قائمة المراجع:

 :الكتب
، دار الفكر والقانون للنشر 1، طمسؤولية الموظف العام في إطار تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونيةصفاء فتوح جمعة، .1

 .09ص 2014والتوزيع 
 .08، ص2011، داررسالن للطباعة والنشر دمشق سوريا اإلدارة اإللكترونية....إدارة بال أوراقمصطفى يوسف كافي، .2

 المجالت:
 واالقتصادمجلة التنمية ود، تجربة اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: بين األمية اإللكترونية وإشكالية التطبيق، بلقاسمي مول.3

 .274، ص04العدد276-268، ص2018-09-1، التطبيقي
ماء مجلة ن، رسايح فطيمة، اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع اإلشارة إلى حالة الجزائ.4

 .69،ص84-63ص -، ص2018، ديسمبر 4، العدد والتجارة لالقتصاد
-279، 2017جوان -1ج 8، العددمجلة تاريخ العلومصفية زادي، تأثير اإلدارة اإللكترونية على اإلدارة التقليدية، .5

 .280، ص291
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-، ص2011، نتدىملة حولية المجعلي خليل اسماعيل الحديثي، ماهية المعامالت اإللكترونية وتبعات التنازع فيها، .6
 .69، ص124-63ص 

 الرسائل :

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة القصيم من وجهة نظر القيادات اإلدارية بدرية بنت فهد سبيل الحربي، .7
 .21، ص2015، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، واألكاديمية بالجامعة

، جامعة بابل كلية االدارة واالقتصاد، االدارة االلكترونية،ص محاضرات التعليم اإللكترونيعبدالكريم عبد الرحيم، ثناء .8
02-12-2017. 
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة اإللكترونية في دولة كلثم محمد الكبيسي، .9

 .46؛ ص2008الدولية،  االفتراضيةعة ، رسالة ماجستير، الجامقطر

 المؤتمرات:

دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير الخدمةالعمومية والمرافق العام في الجزائررقمنة االدارة رمادلية عبدهللا سفيان، .10
افاق يومي  –تحديات  –، المؤتمر العلمي الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام اإللكتروني واقع الضريبية نموذجا

 .4جامعة المسيلة، ص2018نوفمبر  26-27
 

 المواقع اإللكترونية:
 https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-30.pdf.4ص ،اإلدارة اإللكترونيةرأفت رضوان، .11
12.Etude de L'OCDE sur l'administrationélectronique, Finlande, 2004,p241. 

 رسائل ونشريات المديرية العامة للضرائب:

 الجزائر، ،عصرنة اإلدارة الجبائية محور استراتيجي لوزارة المالية،  2018-90نشرة المديرية العامة للضرائب رقم .13
 .6ص
 .7"جبايتك"، مرجع سبق ذكره، صنشرة المديرية العامة للضرائب، إطالق النظام المعلوماتي الجديد .14
 3صالجزائر،  ، ملتقى حول النظام المعلوماتي نحو إدارة إلكترونية،2014رسالة المديرية العامة للضرائب .15
 رسالة المديرية العامة للضرائب، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة..16
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:  2013االلكترونية  الجزائر محاور وبرامج وأبعاد مشروع  

ع االشارة الى البعد االداري . م  
 

 د. لبيد عماد، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 2.
  د.بالل موزاي ، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة سطيف 2.   

 
 

 الملخص: 
الدول مشاريع لعصرنة أغلب ديثة في تبني لقد ساهمت تكنولوجيات المعلومات واالتصال الح       

الحكومة  التسيير العمومي الجديدة المبني على  من النمط الكالسيكي إلى واالنتقالالخدمات العمومية 
اإللكترونية بما يضمن تسهيل التكفل بإحتياجات المواطنين ووضع الخدمات المتعلقة بهم في قالب رقمي 

 مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد. لدقة ،وا فّعال يتسم بالسرعة والشفافية

العديد من المحاوالت لتكريس واحالل  الرقمنة ، ويعّد مشروع الجزائر اإللكترونية  الجزائر تبنت        
انوذجا نوعًيا في التحول الرقمي في أوسع جوانبه، من خالل  ما تضمنه من مقاربات  2013

من خالل  فعل الحكوميتهدف الى مواكبة مظاهر التطور التكنولوجي والرفع من جودة ال  وميكانيزمات
فماهي اهم محاور وبرامج وابعاد مشروع الجزائر الخدمات بتكنولوجيات االعالم واالتصال الجديدة . ربط 

 االلكترونية ؟،و فيما تتمثل ابعاده االدارية ؟
 

 
 

 ونية، الرقمنة ، الخدمة ، البرامج .الجزائر االكتر   المفتاحية:الكلمات 

 

 
 :المقدمة

 من الثاني النصف منذ المتقدمة الغربية الدول من عدة في االلكترونية اإلدارة انشاء مشاريع بدأت      
 القرن  بدايات من الرقمنة إبتداء بمخططات العربية الدول من عدة بها إلتحق و العشرين، القرن  تسعينات



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 191  

 على أخرى  عربية دوال حفز بما األردن، و سوريا و مصر و دبي امارة من كل في العشرين، و الواحد
 محاولة تكريسه على ارض الواقع . و المشروع هذا تبني

الحديثة في تبني الدول مشاريع لعصرنة الخدمات  واالتصالساهمت تكنولوجيات المعلومات لقد  
حكومة اإللكترونية بما يضمن تسهيل التكفل بإحتياجات العمومية واإلنتقال من النمط الكالسيكي إلى ال

المواطنين ووضع الخدمات المتعلقة بهم في قالب رقمي فّعال يتسم بالسرعة والشفافية مقارنة بالطرق 
 التقليدية التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد.

 س واحالل  الرقمنة ، ويعدّ تبنت هذه االخيرة العديد من المحاوالت لتكري ،يةالجزائر  الحالة  وفي    
ما  ، من خالل التحول الرقمي في أوسع جوانبه نوعًيا في  انوذجا 2013مشروع الجزائر اإللكترونية 

مواكبة مظاهر التطور التكنولوجي والرفع من جودة تضمنه من مقاربات وميكانيزمات  تهدف الى 
فماهي اهم االعالم واالتصال الجديدة . من خالل تدعيمها بالخدمات المرتبطة بتكنولوجيات اإلدارات

 محاور وبرامج وابعاد مشروع الجزائر االلكترونية ؟،و فيما تتمثل ابعاده االدارية ؟
  

 تعريف مشروع الجزائر االلكترونية :  -1

يعد مشروع الجزائر االلكترونية من المشاريع الكبرى التي أعدتها وزارة البريد وتكنولوجيات االعالم         
، شملت مؤسسات وإدارات عمومية إضافة الى متعاملين اقتصاديين 2009االتصال بداية من عام و 

والجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلوم  الجامعات ومراكز البحثوذلك عموميين وخواص، 
1واالتصال وتكنولوجيات االعالم

 . 

يمكن اعتبارها أول  وثيقة رسمية   ، والتي 2008المشروع عبارة عن وثيقة صدرت في ديسمبر       
 (2).تحمل معالم برنامج اإلدارة اإللكترونية المتكاملة في الجزائر

وحسب ما جاء على لسان وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات و االتصال في ذلك الوقت ، فإن        
كما ، هاة اإللكترونية هي جزء من الوثيقة ال يمكن اعتبارها  مشروع اإلدارة اإللكترونية ،فاألكيد أن اإلدار

                                                           
فتيحة قراطيس، عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية ودورها في تحسين خدمة  - 1

 .316جياللي بونعامة، خميس مليانة ص ، جامعة ال2016-02المجلد -15المواطنين، مجلة االقتصاد الجديد ع 
 2001حالة الجزائر  -رفيق بن مرسلي، " األساليب الحديثة في التنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق - 2

 155، ص 2011،مذكرة ماجستير مقدمة لقسم العلوم السياسية  والعالقات الدولية ، جامعة مولود عممر ي تيزي وزو،. 
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.... و يهدف إلى بناء مجتمع المعلومات وتحريك االقتصاد و جعله رقمي، إضافة وابعادايظم محاورا أنه 
 " 1.إلى تقليص البيروقراطية و الوصول إلى السرعة في اتخاذ القرارات

عداد الستراتيجية تهدف الى تشييد عموما يعكس مشروع الجزائر االلكترونية سياسة الحكومة في اال        
مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقميوعصرنة اإلدارة العمومية الجزائرية بالشكل الذي يؤدي الى تحسين 
أدائها ومنه الرفع من قدراتها على تقديم خدمات للمواطنين بشكل أفضل، ليعتبر بذلك أول وثيقة رسمية 

املة في الجزائر ثم من خاللها تحديد استراتيجية التحول نحو تحمل معالم برنامج إدارة الكترونية متك
 .2الجزائر الرقمية وكذا الخطوط العريضة التي يجب العمل عليها من أجل تنفيذ المشروع

 

 

 اإللكترونية: محاور مشروع الجزائر -2

محورا  حول ثالثة عشر في اطار مقاربة مشروع الجزائر االلكترونية  تتمحور خطة العمل هذه     
رئيسيا، حيث تم إعداد قائمة جرد للوضع بالنسبة لكل محور مع تحديد األهداف الرئيسية واألهداف 

 (3)م:20 13إلى 2008الخاصة المزعم تحقيقها على مدى السنوات الخمس من. 

تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية: حيث أن إدخال تكنولوجيات  .أ
واالتصال و تعزيز استخدامها في اإلدارة العمومية سيحدث تحوال كبيرا في أساليب تنظيمها و  اإلعالم

تعيد النظر في كيفية سيرها وتنظيمها و تكييف الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل  عملها، مما سيجعلها 
 أنسب، ال سيما من خالل و ضع خدماتها المختلفة على شبكة اإلنترنت.

                                                           
ريد  بعيط، "الحكومة اإللكترونية هدفها تقليص البيروقراطية وتحريك االقتصاد"، جريدة صوت األحرار، نقال عن ( ف - 1

  http:www sawt –ahrar.net /online/modules /PHP ?Name life= article 8 Sid = 7371الموقع: تاريخ 
 م./2017/04، تاريخ  اإلطالع 

ن )بعض المظاهر المادية والقانونية لإلدارة االلكترونية في الجزائر(، المقدمة بكلية خالد بوصفصاف، مداخلة بعنوا - 2
 .11/03/2020الجزائر، بتاريخ  – 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

ص ص م، 2008وزارة البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال الجزائرية ،اللجنة المركزية ،مشروع الجزائر االلكترونية  - 3
08-13 
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 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الشركات: إذ أضحى استخدام تكنولوجياتتسريع استعمال  .ب

اإلعالم و االتصال أمرا ضروريا من أجل تحسين األداء ورفع القدرة التنافسية لدى الشركات و تمكينها، 
بالتالي االستفادة من الفر ص التي يتبعها السوق بشكل أوسع و فائق النشاط، كما أن ذلك يوفر مصادر 

بشكل عام على تحقيق فاعلية  ساعدل جديدة و يمكن من تحسين العالقات مع الزبائن والشركاء و دخ
 أكبر بفضل استخدام نظم تسيير المعارف.

تطوير اآلليات و واإلجراءات  التحضيرية الكفيلة بتمكين المواطنين من االستفادة من تجهيزات  -
وسيع نفاد اإلنترنت من أجل السماح لكل مواطن وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال: إذ يجب ت

 1باالستفادة من الخدمات العمومية اإللكترونية ومن قاعدة المعارف و العالم الهائلة المتمثلة في اإلنترنت.
) الظروف  دفع تطوير االقتصاد الرقمي: يتمثل الهدف الرئيسي المسطر ضمن هذا المحور في تهيئة -

 كنولوجای اإلعالم او التصال تطوير ا مكثفا.المناسبة لتطوير صناعة ت
الهدف  لفائق السرعة: في هذا الصدد، فإنتعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع و ا -

الرئيسي المقرر لهذا المحور يتمثل في إنجاز بنية تحتية االتصاالت ذات التدفق السريع و الفائق السرعة 
 الية الجودة.تكون مؤمنة و ذات خدمات ع

تطوير الكفاءات البشرية: إذ يجب إرفاق تعزيز البنى التحتية وتعميم النفاد إلى تكنولوجياتاإلعالم  -
واالتصال بإجراءات ملموسة في مجال التكوين و تطوير الكفاءات البشرية من أجل تعميم استعمال 

 2تكنولوجيا اإلعالم واالتصال و ضمان تملكها على جميع المستويات.
تدعيم البحث، التطوير واالبتكار: يخص الهدف الرئيسي لهذا المحور تطوير المنتجات و الخدمات  -

ذات القيمة المضافة في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، عن طريق تعزيز نشاط البحث التطوير  
 واالبتكار.

                                                           
عيسى قروش، دروس في مقياس اإلدارة العمومية االلكترونية، رهانات ترشيد الخدمة العمومية، مجلة الدراسات والبحوث  - 1

 .50، ص 2014، جامعة الوادي، ديسمبر 09االجتماعية ع 
المقدمة في »لتخطيط والتجسيد عبد العزيز سلمى عشبة، منيرة بوراس، عنوان المداخلة " مشروع الجزائر االلكترونية بين ا 2

كلية الحقوق  –تحديات الواقع ورهانات المستقبل  –الملتقى الوطني األول حول: الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر 
 والعلوم السياسية، جامعة سطيف، الجزائر.



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 194  

 القانوني تماشيا معمستوى اإلطار ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني: إذ ال بد من ضبط  -
مع األخذ بعين االعتبار التجربة المعاشة وكل النقائص ،الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات 

 المالحظة و الصعوبات المسجلة. أي تحديد إطار تشريعي و تنظيمي مالئم.
القائم على  اإلعالم واالتصال: يضطلع اإلعالم واالتصال بدور هام ومتنام في االقتصادتطوير  -

راء ث  المعرفة، حيث يشكل اإلعالم قيمة أساسية تتحول عند تحصيلها إلى معرفة يضفي عليها االتصال
و أهمية أكبر، و ذلك من خالل التحسيس بدور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في تحسين معيشة 

 المواطن و التنمية االجتماعية و االقتصادية للبالد.
 الجديدة. ولي: وذلك من خالل التعاون الدولي في تملك التكنولوجيات والمهاراتتثمين التعاون الد -
آليات التقييم و المتابعة: يتمثل في تحديد نظام مؤشرات متابعة و تقييم تسمح بقياس مدى تأثير  -

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على التنمية االقتصادية و االجتماعية من جهة، و بإجراء تقييم دوري 
 لتنفيذ المخطط اإلستراتيجي من جهة أخرى.

إجراءات  تنظيمية: تتمثل في وضع تنظيم مؤسساتي متناسق، يتمحور حول ثالث مستويات: التوجيه،  -
 التنسيق بين القطاعات، و التنفيذ.

فية الموارد المالية: حيث يستلزم تنفيذ برامج المشروع أموال طائلة و عليه ضرورة توفير موارد مالية كا -
 إضافة إلى استغالل األمثل لمصادر التمويل المتاحة.

 

 : االلكترونية الجزائر مشروع برامج  -3

 تأتي برنامج عمل الحكومة اإللكترونية ضمن المشاريع التنموية التي أولتها الحكومة العناية الفائقة     

تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية  لتحقيق التنمية المستدامة في كافة ميادين الحياة و يتمثل برنامج عمل
 (1)في مايلي :

                                                           
وزارة الداخلية والجماعات المحلية . واعر، دور الحكومة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية، حالة  وسيلة - 1

 .15الجزائر.الملتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات، جامعة منتوري قسنطينة ،ص 
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برنامج تطوير التشريعات: و الذي يتضمن إعداد قانو ن ينظم المعامالت الحكومية اإللكترونية و  .أ
 تطوير التشريعات القائمة.

 برنامج تطوير البنية المالية: يعمل البرنامج على تطوير المؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة. .ب
طوير اإلداري والتنفيذي: والذي يشمل تطوير أساليب العمل في الجهات المقرر برنامج الت .ت

 استخدامها للعمالت اإللكترونية.
برنامج التطوير الفني: يركز هذا البرنامج على استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجهات الحكومية  .ث

امج بتحسين الكفاءة التشغيلية والتي لتطوير الطاقات والقدرات الالزمة إلنجاز المشروع، كذلك يهتم البرن
تتضمن استخدام أحدث األجهزة والمعدات وأنظمة قواعد البيانات وتحديث البنية األساسية االتصاالت و 

 المعلومات.
 برنامج تنمية الكوادر البشرية: من خالل العمل على تطوير فكر القيادات الحكومية بما يتالءم .ج
 ٕاعداد خطة مناسبة لتدريب فرق العمل التي يتم تكوينها من جميعمع مفهوم الحكومة اإللكترونی، و  .ح

الجهات الحكومية التي تشارك في مشروع الحكومة اإللكترونية بهدف القدرة على إدارته كل حسب 
 اختصاصه.

برنامج اإلعالم والتوعية: من خالل برنامج إعداد خطة تعرف المجتمع بمزايا التحول إلى المجتمع  .خ
 .ة االستفادة من مشروع الحكومة اإللكترونيةالرقمي وكيفي

ومن خالل هذه البرامج التي اقّرها المشرع الجزائري في المشروع نالحظ انها حاولت االلمام بكل    
جوانب الحياة االدارية و االقتصادي واالتصالية االعالمية و االجتماعية، فأي مشروع للرقمنة واحالل 

 ان يمر اذا لم ينظر اليه بمنظور شبكي . التكنولوجيات الجديدة ال يمكن
 
 

 أبعاد مشروع الجزائر االلكترونية:    -4
 مجتمع تشييد في المحرز التقدم وقياس واالتصال اإلعالم تكنولوجيات قطاع وضعية تقييم لقد أدى       

 على لمجال،ا هذا في المتوسطة النتائج ذات البلدان ضمن الجزائر تصنيف إلى الجزائر، في المعلومات
 وقد والثابت، النقال الهاتف مجال في واالتصاالت للبريد القطاعية السياسة إطار في تحقيقه تم ما عكس
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 إلى -مضمونها حسب- وتهدف م،2013 االلكترونية الجزائر- إستراتيجية رسم إلى المعطيات، هذه أدت
 لبالدنا، االقتصادي النمو في فاعلة تأثير أداة  الجزائر في الرقمي واالقتصاد المعلوماتي المجتمع جعل

 العلم مجتمع إبراز من انطالقا المتقدمة، الدول في مسجل هو ما غرار على النفطية الموارد عن وبديالً 
 والبحث التعليم قدرات وتحسين واإلدارة والشركات الوطني االقتصاد أداء وتعزيز الجزائري، والمعرفة
 .للمواطن اليومية الحياة نوتحسي البلد جاذبية ورفع واالبتكار

 وشاملة، دقيقة إستراتيجية رسم الى للوصول باألساس يهدف الذي االلكترونية الجزائر مشروع أن بيد     
 عدة أبعادا يأخذ المشروع أن ،كما الرقمي والمجتمع االلكترونية الحكومة ومستمرة،لتكريس المدى طويلة
 :  في تلخيصها يمكن

 :واالتصالية اإلعالمية األبعاد -
 اعتبار على  العمومية الخدمة جوهر االلكترونية الجزائر مشروع في االتصالي اإلعالمي البعد يعتبر     

 العمومية الخدمة والمستقبل، ففعالية المرسل بين كوسيط جوهريا دورا تلعب واالتصال اإلعالم وسائل أن
 . الحديثة ام منها التقليدية سواء لجانبا هذا في المستعملة االتصالية الوسائل مختلف فعالية من

  والتي الخدمات من جديد نوع على أكثر التركيز تم االلكترونية الجزائر مشروع خالل ومن           
 االتصال وسائل في ضخم تطور من حملتها وما االنترنت رأسها وعلى جديدة تكنولوجيات ظهور افرزها
 ....و والبرمجيات االلكترونية والوسائط الفضائي،  اإلعالمي  والبث

 التقدم حركة لمواكبة استراتيجية وضعت قد  الجزائرية الحكومة كانت  الهائل التحول هذا ووسط        
 االقتصاد كفاءات تعزيز الى بهدف وصارم متناسق عمل مخطط بتبني اإلداري  -التكنو المجال في

 مجال في العالم يشهدها التي والسريعة العميقة تحوالتال مستوى  إلى لالرتقاء واإلدارة والمؤسسات الوطني
 األول جزئه في خماسيا مخططا الجزائر وضعت م 2008 العام واالتصال، فمنذ اإلعالم تكنولوجيات

 ديناميكية مواكبة الى المحاور المتعدد المخطط هذا ،ويهدف"م2013 االلكترونية الجزائر" باسم سمي
 مجال في المخطط هذا فحوى  هو فما .العالمي المستوى  على  تصالواال اإلعالم تكنولوجيات تطور

 .؟ واالتصال االعالم تكنولوجيات
 بتحديد متبوع محور لكل تقييم إعداد ،تم  رئيسيا محورا عشر ثالثة حول البرنامج هذا ويتمحور         
 نشاطات مةقائ على عالوة سنوات خمس غضون  في بلوغها يجب التي والخاصة الكبرى  األهداف
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 البوابة بمثابة الوزارات، يكون  وبين المؤسسات، مابين ربط شبكات وضع المشروع هذا شمل لتنفيذها،
 ) (التكنولوجية الوسائل العمومية، باستعمال الهيئات مع بالتواصل ستسمح التي الحكومية الرقمية

 بدور التحسيس إلى(  ط) سيالرئي المحور  في ورد الذي واالتصال اإلعالم ميدان يهدف            
 كما للجزائر، واالقتصادية االجتماعية والتنمية المواطن معيشة تحسين في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 عند تتحول أساسية قيمة اإلعالم يشكل المعرفة، إذ على القائم االقتصاد في ومتنام هام بدور يضطلع
 . اكبر أهميةو  ثراء عليها االتصال يضفي معرفة إلى تحصيلها

 : التكنولوجية االبعاد-
 لمشروع والمخطط المنظر رفعه الذي األكبر التحدي واالتصال االعالم تكنولوجيات ميدان ويعتبر        
 تحديات الى للوصول االنطالق خاللها من يمكن  التي األرضية ،و وجوهره لبه ،فهو االلكترونية الجزائر

 بكل يعني واالقتصادي اإلداري  الجانب في خاصة الجديدة التكنولوجيات وامتالك انتاج تحدي أخرى، فرفع
 مرحلة دخول في واإلسراع المؤلم، التقليدي الواقع مع القطيعة إحداث  في حقيقية سياسية ارادة وجود ثقة

، ، القوة اآلداء في ،الدقة العامة الخدمات تقديم  في بالسرعة وتتصف"  الرقمية بالمرحلة" تعرف جديدة
 . والمستقبل المرسل بين الراسخة الثقة

 األداء وتحديث لتحسين مرادفا أصبح الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام ان ثم         
 وفائقة أوسع سوق  ظل في متناهية ال فرص نحو السبيل  ،فهي االقتصادي أو اإلداري  للجانب سواء

 والزبون  المنظمة بين العالقة تطوير أن بيد. والزبون  المنظمة نبي ايجابية جد عالقة أساسها الديناميكية
 1:التالية األسس على االعتماد يستلزم المقاربة هذه وفق

 .العمومية اإلدارة قبل من واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تملك دعم -         
 . والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قبل من واالتصال االعالم تكنولوجيا تملك دعم -         
 . واالقتصادية االدارية المنظمات قبل من الكترونية خدمات عرض تطوير -       

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيات قطاع وضعية تقييم في عليها االعتماد تم التي المؤشرات تتلخص         
 :في" م2013 االلكترونية الجزائر" إستراتيجية مضمون  تعرض التي الوثيقة نص حسب الجزائر، في
 .الجدوى  مؤشر-
 .الرقمي النفاذ مؤشر-
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 .االلكتروني التحضير مؤشر-
 .واالتصال اإلعالم تكنولوجيات نشر ومؤشر-
 .االلكترونية بالحكومة الخاص التحضير مؤشر-

 إلى وخلصت واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في الجزائر وضعية المؤشرات هذه حددت وقد        
 ما وهو المتقدمة الدول في مسجل هو بما مقارنة المتوسطة النتائج ذات البلدان ضمن الجزائر تصنيف
 اإلدارة فعالية تحسين إلى للوصول االلكترونية الحكومة إلنشاء وطنية إستراتيجية رسم إلى التوجه استدعى

 اإلدارة مع شركاتوال المواطن تعامل تسهيل على تعمل الكترونية خدمات توفير خالل من وشفافيتها،
 (. 1)المجاالت مختلف في العمومية،

 :اإلدارية األبعاد-
 التنمية نحو اإلداري  الفكر في الكبيرة التغيرات من كسلسلة العمومية الخدمة إصالح يمثل       

 الخدمة مستوى  تدني أصبح حيث التنظيمية، المستويات وضعف لتراجع نتيجة أو محصلة والتطوير،
 جعل مما ، الثالث العالم دول في بها تتصف التي األساسية السمات أحد ، جودتها راجعوت ، العامة

 على العمومية الخدمية اإلدارية النماذج تلك ذلك إلزامية من يزيد ما ولعلّ .الزمة اإلصالح مبررات
 وميةالعم الخدمة ميدان في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات إدخال استطاعت  والتي العالمي المستوى 
 . الميدان هذا في جذريا وتغييرا نوعية طفرة فأحدثت
 مجال في إلكترونية وشبكات اتصاالت وسائل من الحديثة التكنولوجيا استخدام أصبح فقد        
 وجها الخدمة تسجيل مع والمالئمة الراحة من عالية درجة تحقق إذ ، عديدة مزايا يحقق  العامة الخدمات

 وأداء ، المهام انجاز في السرعة ،( Face- to- Face Contact)  ، اشرالمب االتصال أو لوجه
 وقلة  محدودية إلى تؤدي المواطن،كما رغبة إشباع على والسهر ، طلبها أو عليها والحصول الخدمات

 توفير ، االلكترونية األنشطة تميز التي المتناهية الدقة بسب ، الخدمة وتسليم أداء في األخطاء نسبة
 من البيروقراطي، والمرض ، اإلداري  التعقيد مشاكل ينهي بشكل ، الخدمة طالبي لصالح الوقت رواختصا

                                                           

، وزارة البريد ،اللجنة االلكترونية،الجزائر االلكترونية:ملخص،ديسمبر  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية - 1 -
 .08،ص 2008



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 199  

 نشرها يمكن والتي ، المعالجة أدوات من متكاملة قاعدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توفير خالل
 .(1)جديدة ابتكاريه بطرق  التقليدية التنمية مشكالت لمعالجة
 الرئيسية المحاور اهتمت الجزائر،حيث في كبيرا اهتماما أخذ ما سرعان انبالج هذا أن بيد      

 اإلعالم تكنولوجيات استخدام وتعزيز إدخال سيحدثه بما م 2013االلكترونية الجزائر إلستراتيجية
 النظر يعيد بشكل الحكومية واألعمال التنظيمية األساليب في تحول من ، العمومية اإلدارات في واالتصال

 بالمنهجية المتعلق المحور في ورد فقد.للمواطنين المقدمة الخدمة وتكييف والتنظيم، السير كيفية في
 اإلدارة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام لتسريع مخططا االلكترونية الجزائر إلعداد المطبقة
 ) ( :خالل من ذلك ،ويتم اولي رئيسي كهدف وعصرنتها الجزائرية

 (.عملية 130) المحلية والشبكات الداخلية الشبكات مستوى  على والمنظومات الشبكات استكمال-أ
 (.عملية 106)البيانات وقواعد المؤسسات موارد تخطيط ومعدات المعلومات نظم تطوير -ب
 (.عملية 97) بالقطاع الخاصة التطبيقات تطوير -ت
 (.عملية 44) التكوين استراتيجية تطوير -ث

 باإلدارة المتعلق جانبها في م 2013االلكترونية الجزائر إلستراتيجية الرئيسية المحاور ان هروالظا       
 من ، العمومية اإلدارات في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام وتعزيز إدخال سيحدثه بما اهتمت
 وتكييف والتنظيم السير كيفية في النظر يعيد بشكل الحكومية واألعمال التنظيمية األساليب في تحول

 .للمواطنين المقدمة الخدمة
    :االلكترونية الجزائر لمشروع البعد االداري -5  

 رضاهم العمومية خدمتها وتنال المواطنين لطموحات ترقى عصرية دولة الى الوصول يستلزم    
 اإلداري، الجانب يف واستغاللها واالتصال اإلعالم وتقنيات تكنولوجيات في التطورات مواكبة باتجاه السير

 الخدمات تقديم مستوى  من من الرفع يستلزم الجزائرية العمومية لالدارة العمومية الخدمة وترشيد فتحسين
 ما الهدف هذا الى  الوصول في ،ورغبة لها القاصدين والمواطنين العمومية المرافق بين التعامالت وترقية
 بناء باتجاه الجديدة التكنولوجيات لهذه أمثل استغالل حون التحول باتجاه ثابتة بخطى تتقدم الجزائر فتئت
 ومختلف والوزارات العمومية المؤسسات بين ربط شبكات وضع أساسها في تشمل الكترونية إلدارة قاعدة

                                                           
عشور عبد الكريم،دور االدارة االلكترونية في  ترشيد الخدمة العموية في  الواليات المتحدة االمريكية والجزائر،شهادة  - 1

 .64،ص 2009/2010ة بجامعة قسنطينة ،ماجسنير غير منشورة مقدمة لقسم العلوم السياسية والعالقات الدولي
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 فيها بما– االطراف لكل تسمح التي الحكومية الرقمية البوابة بمثابة تكون  الحكومية االدارية الهيئات
 .) (   المتطورة والتقنيات  الوسائل مختلف باستعمال بينها فيما لبالتواص -المواطن
 تطبيقات باتجاه بطيئة بخطى ولو– تدريجيا التحول الجزائرية العمومية القطاعات من العديد تحاول    
 بمستوى  االرتقاء تستهدف الكترونية تحول وبرامج مبادرات وجود يترجم مما االلكترونية العمومية الخدمة

 من ينطلق انه ننسى أن يجب ال االلكترونية اإلدارة نحو التحول أن للمواطنين،إال المقدمة دماتالخ
 مدى الخطوات هذه رأس والسريع،وعلى الناجح اإلقالع على تشجع مناسبة بيئة إيجاد على مبنية خطوات
 . تدفقها وسرعة"االنترنت"انتشار

 فعالة أداة  الحكومية االلكترونية اإلدارة نحو هالتوج فان"بوحوش عمار" الدكتور حسب وعلى       
 ) (: أهمها مبادئ عدة من تتشكل  ،والتي العمومية الخدمة وعصرنة لترشيد

 . للمواطنين الخدمات أحسن تقديم -أ
 الواقع، أرض في مجسدة نتائج إلى األفكار تحويل: النتائج على التركيز -ب
 .االستفادة على الجميع الولوج، مقدرة بساطة :للجميع واإلتاحة االستعمال سهولة -ت
 .الخدمة تقديم تكاليف قيمة لتخفيض التكنولوجيا استثمار :التكاليف تخفيض -ث
 .التنافس او التفوق  بقصد موجود هو لما المستمر اإلثراء: المستمر التغير -ج

 سيحدثه بما م2013 سنة منذ االلكترونية الجزائر إلستراتيجية الرئيسية المحاور اهتمت ولقد        
 التنظيمية األساليب  في تحول من العمومية اإلدارات على واالتصال اإلعالم تكنولوجيات وتعزيز إدخال

 ،وما للمواطن المقدمة الخدمة وطبيعة والتنظيم التسيير كيفية في النظر يعيد بشكل الحكومية واألعمال
 العمومية اإلدارات في االلكترونية العصرنة تطبيق تسريع هامحاولت وفي الجزائر أن هو إليه اإلشارة يجدر

 :التالية الجوانب تخص خاصة أهدافا وضعت
 . متميزة قطاعية الكترونية تطبيقات وتطوير  نشر -أ

 .األخرى  والمنظمات والشركات المواطنين لفائدة الكترونية خدمات تطوير -ب
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 : االلكترونية اإلدارة متطلبات -
   

 
 
  ، مجلةالعمومية الخدمة ترشيد رهانات: االلكترونية واإلدارة العمومي االتصالحليمة، بوعمامة، رقاد العربي : المصدر
 .07 م،ص2014 اكتوبر:،الجزائر11.،ع4. م االجتماعية، والبحوث الدراسات
 

 ،ونذكر المرجوة األهداف الى الوصول بقصد والخطط االجراءات من بالعديد القيام تم فقد  وبالتالي   
 : منها

 توحيد على السهر خالل من:  الواليات كل في التنظيمية باالجراءات  االلتزام مدي مراجعة اعادة .أ
 هذا ،ويسعى  الوطني التراب كامل في المحلية والجماعات اإلدارات تطبقها التي التـنظيمية اإلجراءات
 في شرخا أحدثت  والتي الجزائرية اإلدارة في موجودة تكان التي االختالالت مختلف إزالة الى اإلجراءات

 عن القانون،والخروج تطبيق في التهاون  المباشر سببه التباين هذا ان غير. التطبيق في ،وتباينا التنظيم
 . سياقه

 المؤسسة واقع في المالحظة أن إال:  اإلداري  المرفق في العامة والعالقات لالتصال االعتبار إعادة .ب
 القوانين ترسانة ورغم واالتصال، االعالم تكنولوجيات نحو التوجه رغم أنه أظهرت الجزائرية العمومية
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 ظلت التحديات، لمواجهة الحديثة التكنولوجية األساليب إرساء إلى إضافة لذلك، المنظمة الحكومية
 أساليب كل وضع إلى أدى ما الصميم، في تهّددها أدائها في أزمة من تعاني الجزائرية العمومية المؤسسة
 العامة العالقات وظيفة ممارسة بكيفية أساسا تتعلق تساؤالت و نقاش موضع المعتمدة اإلدارة و التسيير

 الخدمات تحسين خالل من المؤسسي األداء مستوى  رفع أجل من ذلك و ، الجزائرية، العمومية االدارة في
 . العمومية
 لبناء موجه   مدروسة اتصالية استراتيجية عن ناتجة وثيقة جد عالقات تستلزم العصرنة إن ثم        

 ما ذلك ،ولعل إلدارته االيجابية الصورة االداري  الموظف  فيها وخارجيا، يعطي داخليا الثقة من قاعدة
 ق،سب ما جانب إلى:"  قائال م2011 فيفري   في الوزراء مجلس اجتماع خالل الجمهورية رئيس اليه أشار
 بيـن ما االتصال كذا و معهم والتواصل للمواطنين اإلصغاء تحسين على السهر مسؤول كل على يتعين

،كما يـنبغي للَمَرَفق العام الكَّفُّ  عن الُقُبوع في الرتابة وعن االقتصار والمحلية المركزية اإلدارات مختلف
على التجند الظرفي عند حصول األزمات، فال بد له أن يعود إلى ما تمليه رسالته ويجدد عهده 
بأخالقياته، ال أحد ينتظر تغيُّـر األمور بين عشية و ضحاها في هذا الـمجال، لكنه من حق المواطنيـن أن 

 ".") (يلمسوا التحسن السريع و التغيُّر النوعي
 اتسم واقع  تأهيل  تعني  اإلدارية فالعصرنة: الخدمات في والفعالية والسرعة الجودة مراعاة  - 3     
. بهدف العمومية والمؤسسات اإلدارات تقدمها التي الخدمات على المواطن رضا بعدم طويلة زمنية لفترة

تكريس واقع جديد يتماشى ومجمل  التطورات والتغيرات في شتى المجاالت، وعليه فقد اشار بيان مجلس 
 و :"مقاطعته في كل المبتغى، هذا تحقيق على فعليا يسهروا أن الوالة علىالوزراء لعام 1102م الى انه  

على أية حال، فإن كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، ملزم ، أكثر من أي وقت مضى ، بواجب 
النجاعة ، وهذا من خالل التواجد في الميدان ومن خالل جودة الخدمات التي تقدمها اإلدارات أو 
المصالـح أو المؤسسات الـموضوعة تـحت إِّْمَرتِّهِّ . وهذه معايير لن تقل أهميتها في المستقبل عن أهمية 

 تـنفيذ البرامج الـمرسومة".
 في التعمق خالل من : وترميمها الثقة بناء إعادة خالل من المواطن من اإلدارة تقريب على العمل  -4-

 مثال ،وابرز االجتماعية المتطلبات مع تكييفها و المواطن من االدارية القرارات بوتقري الالمركزية تطبيق
 ورخصة الرمادية والبطاقة الوطنية التعربف وبطاقة السفر كجواز الوثائق استخراج المركزية ذلك على

 المصالح دلب لها التابعة االدارية والملحقات البلدية والفروع البلديات من تستخرج اصبحت  التي السياقة
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 تلقي وسرعة تسهيل في االدارية الخدمة تشتيت في التطور هذا ساهم والدائرة، وقد والوالئية المركزية
 تراجع  في ساهمت أخرى  جهة ومن جهة من والنفقات المادية التمويالت في للخدمات، واقتصاد المواطن
 من المدنية الحالة سجل عصرنة ليةعم ساهمت ،كما منها الرمادية البطاقة خاصة الوثائق تزوير ظاهرة
 اقبال من االنتخابية القوائم مراجعة خالل السابقة اقامته محل بلدية الى المواطن تنقل عدم امكانية

 . الماضية السنة من العملية بنفس مقارنة التسجيل على المواطنين
 لموارد والفعال االفضل تغاللاالس أجل من العامة والمراقبة التنفيذ القرار، متابعة صنع عملية تقوية-

 . األمة
 والجماعات المركزية اإلدارة بين المهام توزيع وإعادة المركزية اإلدارات مختلف بين التناسق دعم -

 . اإلقليمية
 ادخال خالل من وذلك: العمومية المصالح عصرنة أجل من الحديثة التسيير أساليب تكريس -

 .االدارة لرقمنة ديثةالح  واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
 ما خاصة. المحلية المصيرية القرارات اتخاذ في المحلي المواطن مع والتعاوني التشاركي البعد اضفاء -

 .  التنموي  بالجانب منه تعلق

ولقد توجهت التجربة الجزائرية في قطاع الخدمات العمومية االلكترونية لتمثل نقطة تحول هامة في      
لعامة خاصة مع ارتفاع نسبة طالبي الخدمات في المناطق ذات كثافة سكانية عالية وظائف المنظمات ا

 هذا ما وفر على المواطن عناء التنقل وتكلفة ذلك واختزال المسافات اثناء طلب الخدمة.) (

م بتسريع مسار عصرنة اإلدارة العمومية والقضاء على البيرقراطية من خالل 2014لقد تميزت سنة       
السلطات العمومية لمجموعة من اإلجراءات تهدف إلى تقريب اإلدارة من المواطن وضمان خدمة  اتخاذ

عمومية ذات نوعية،وتأتي هذه اإلجراءات تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف الى التحول التدريجي نحو 
بغرض تمكين المواطن من  اإلدارة االلكترونية  التي  تجعل أداء اإلدارة العمومية يتميز بالفعالية والشفافية

خدمة عمومية معاصرة ذات جودة ونوعية رفيعة ،ومحاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصوله 
 على الوثائق اإلدارية في الوقت المناسب.
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وقد سمحت هذه التدابير بعصرنة الخدمات التي باشرتها عدة قطاعات مثل الداخلية والجماعات        
وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة فضال عن إجراءات  المحلية والعدل

 التخفيف في سحب الوثائق اإلدارية.

: تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف ٍالى تحسين أداء  ففي قطاع الداخلية والجماعات المحلية مثال      
لشفافية، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتجسيد عدة ااٍلدارة العمومية وجعله يتميز بالفعالية و ا

مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، تهدف مجمل هذه 
حيث اتخذت وزارة الداخلية و  اإلنجازات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية،

ة إجراءات إدارية تهدف إلى محاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصول الجماعات المحلية عد
م في هذا  2014ومن بين أهم اإلنجازات لِّسنة  المواطن  على الوثائق اإلدارية في الوقت المناسب،

 المجال :

رقمنة جميع سجالت الحالة المدنية وتسهيل مختلف الخدمات المرتبطة بها : على مستوى   -أ
طني وإحداث السجل الوطني اآللي للحالة المدنية و ربط كل البلديات و ملحقاتها اإلدارية وكذا البعثات الو 

الديبلوماسية و الدوائر القنصلية به.  تاتي هذه الخطوة في إطار "استراتيجية عصرنة االدارة العمومية 
 ة المقدمة للمواطن .بهدف تسهيل استخراج مختلف الوثائق اإلدراية و تحسين الخدمة العمومي

 ،م2015الخدمات االلكترونية المستحدثة على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية  -ب
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المصدر:موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية.: -

www.interieur.gov.dz/Default.aspx?lng=ar 

م ربط 2015الخدمات تشمل خالل السداسي االول من سنة  وبالرجوع الى موقع الوزارة نجد ان هذه      
 عدد من الدوائر الوزارية بالسجل الوطني للحالة المدنية" ويمكن ان نذكر منها مايلي :( )

تمكين المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية  .1
 قل.عبر الوطن دون أن يتكبد عناء التن

الغاء شرط المصادقة على نسخ الوثائق األصلية المسلمة من طرف اإلدارات العمومية،" المرسوم  .2
المتعلقة بإلغاء األحكام التنظيمية المتعلقة  2014ديسمبر سنة  15المؤرخ في  363-14التنفيذي رقم 

 بالتصديق طبق األصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف اإلدارات العمومية".

خ 12تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقد الميالد الخاص  .3
 مباشرة عبر خدمة األنترنيت و الحصول عليه من الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها.
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لحالة المدنية اعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي ل .4
م المتضمن إعفاء المواطن من تقديم 2015يوليو سنة  27المؤرخ في  204-15)المرسوم التنفيذي رقم 

 وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالة المدنية (

لمرسوم وثيقة )ا 14إلى  29تقليص عدد الوثائق اإلدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية من  -5
 م المحدد لقائمة وثائق الحالة المدنية(.2014فبرايرسنة 17المؤرخ في 75-14التنفيذي رقم 

( سنوات بعد ما كان سنة واحدة من قبل )القانون 10يمتد أجل صالحية عقد الميالد إلى عشر) -6
يفري ف19المؤرخ في  20-70المعدل و المتمم لألمر رقم  2014غشت سنة  9المؤرخ في  08-14رقم 

 و المتعلقة بالحالة المدنية(. 1970

إلغاء تحديد أجل صالحية شهادة الوفاة بعدما كان سنة واحدة من قبل أصبح غير محدد األجل  -7
المؤرخ في  20-70المعدل والمتمم لألمر رقم  2014غشت سنة  9المؤرخ في  08-14)القانون رقم 

 و المتعلقة بالحالة المدنية(. 1970فبراير سنة 19

تكفل إدارة الحالة المدنية)البلديات( بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة بطلبات المواطنين  -8
الراغبين في تصحيح األخطاء المكتشفة في وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، و القيام بإجراءات 

 المحكمة.تصحيحها عوضا عنهم، وبالتالي تخليص المواطنين من عناء التنقل بين البلدية و 

يوم بدل  20تمديد أجل التصريح بالوالدات و الوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى  -9
المعدل  2014غشت سنة  9المؤرخ في  08-14من يوم واحد كما كان معمول به من قبل )القانون رقم 

 المدنية(. والمتعلقة بالحالة 1970فبراير سنة 19المؤرخ في  20-70والمتمم لألمر رقم 

إنشاء السجل الوطني اآللي لترقيم المركبات: الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات  - 10
الترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون تكبد عناء التنقل إلى والية التسجيل، و يعكف قطاع الداخلية على 

ن استخراج البطاقات الرمادية إعداد السجل الوطني اآللي لرخص السياقة والمخالفات المرورية ،كما أ
م يكون في مقار البلديات عوضا عن الدوائر ،وهذه آلية أخرى لمحاولة تقريب  2/12/2015ابتداء من 

 اإلدارة من المواطن .
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الشباك االلكتروني الموحد للحالة المدنية : والذي انطلق العمل به كتجربة نموذجية ببلدية البلدية  -11
ذي يهدف الى إضفاء الدقة والسرعة والفعالية في عمل المرفق العام من خالل م وال06/12/2018يوم 

شطب العديد من الوثائق االدارية من الطلب وتقليص عملية استخراجها،وهو ما يمكن من استخراج او 
 بطاقة سياقة بيوميترية ،وكذلك تقريب االدارة من المواطن من خالل سهولة استخراج الوثائق .

 ن االجراءات والخدمات إالكترونية االخرى  مثل:بعض م  -12

 ملء و طباعة استمارة الطلب ، و تحميل الصورة الرقمية البيومترية.  - 

 اختيار مركز التقاط المعلومات، و أخذ موعد إليداع ملف طلب جواز السفر البيومتري.     -

 ي من متابعة  مراحل معالجة ملفاتهم.خدمة جديدة عبر اإلنترنت تمكن طالبي جواز السفر  البيومتر    - 

المؤرخ في  03-14سنوات )القانون رقم  10إلى  5و تمديد مدة صالحية جواز السفر البيومتري من   - 
 المتعلقة بسندات ووثائق السفر(. 2014فبراير سنة  24

 الخاتمة : 

 القطاع عصرنة بضرورة كومةالح اهتمام مدى يعكس والذي االلكترونية الجزائر مشروع الجزائر تبنت     
تستلزمها التعبئة   التي للرهانات أساسا البشري  الرأسمال وتدعيم الرقمية المعركة تشكل حيث الحكومي،

 واالجتماعية واالعالمية . التنمية االدارية واالقتصادية

 بعين االخذ مع الجزائري  والمعرفة العلم مجتمع بروز الى االلكترونية الجزائر تهدف واستراتيجية    
يعيشها، بيد ان هذا المسار يجب أن يأخذ طابعه الجزائري  التي العميقة والسريعة التحوالت االعتبار

البحت "الجزأرة التكنولوجية" كسبيل وحيد لديمومته واستدامته ، وال يتأتى هذا المبتغى سوى بالتركيز على 
 المستوى المحلي .بناء االسس القاعدية عن طريق الحواضن التكنولوجية على 

    

بيد أن أغلب المؤشرات الحالية توحي أن المسار ال يزال طويال جدا للوصول الى خدمات الكترونية     
ذات صيغة شبكية وكلية ، ذلك ان حجم االختالالت المرتبطة بالعناصر المادية والبشرية، وخاصة منها 

 االرادة السياسية ال تزال سلبية الى أبعد الحدود .
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وانطالقا مما هو سائد من نقائص وسلبيات فانه ال يمكن انكار السيرورة المقبولة التي تعرفها الحالة      
الجزائرية ،فقد استطاعت في السنوات االخيرة ان تقطع اشواطا مشجعة في مجال رقمنة بعض القطاعات 

 وعلى رأسها العدالة والبريد والمواصالت والضمان االجتماعي ...

 مراجع العلمية:قائمة ال

 ودورها االلكترونية اإلدارة تطبيق خالل من الجزائر في العمومية اإلدارة عصرنة ، قراطيس فتيحة -  
 الجياللي جامعة ،2016-02 المجلد-15 ،ع الجديد االقتصاد مجلة المواطنين، خدمة تحسين في

 . مليانة خميس بونعامة،

 -التطبيق ومعوقات التغيير حتمية بين اإلدارية التنمية في الحديثة األساليب"  ، مرسلي رفيق بن -  
 مولود جامعة ، الدولية والعالقات  السياسية العلوم لقسم مقدمة ماجستير ،مذكرة 2001 الجزائر حالة

 .2011. وزو، تيزي  ي عممر

 صوت جريدة ،"االقتصاد وتحريك البيروقراطية تقليص هدفها اإللكترونية الحكومة" ، فريد  بعيط -  
 http:www sawt –ahrar.net /online/modules /PHP تاريخ: الموقع  عن نقال ،األحرار

?Name life= article 8 Sid = 7371  ، م/2017/04 اإلطالع  تاريخ. 

 في االلكترونية لإلدارة والقانونية المادية المظاهر بعا: بعنوان مداخلة ، بوصفصاف خالد -  
 .11/03/2020 بتاريخ الجزائر، – 2 سطيف جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  بكلية المقدمة ،الجزائر

 م.2008 االلكترونية الجزائر مشروع، المركزية الجزائرية،اللجنة واالتصال االعالم وتكنولوجيات البريد وزارة -  

 عمومية،ال الخدمة ترشيد رهانات االلكترونية، العمومية اإلدارة مقياس في دروس قروش عيسى ، -  
 .2014 ديسمبر الوادي، جامعة ،09 ،ع االجتماعية والبحوث الدراسات مجلة

 الداخلية وزارة حالة الحكومية، الخدمات جودة تحسين في اإللكترونية الحكومة دور واعر، وسيلة -  
 جامعة الخدمات، بقطاع الشاملة الجودة إدارة حول الدولي الجزائر، الملتقى ، المحلية والجماعات

 . قسنطينة منتوري 

 المتحدة الواليات  في العموية الخدمة ترشيد  في االلكترونية االدارة دورالكريم،  عبد عاشور -    
 بجامعة الدولية والعالقات السياسية العلوم لقسم مقدمة منشورة غير ماجستير ، شهادةوالجزائر االمريكية
 .2009/2010، قسنطينة
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 رونية في تعزيز المواطنة على المستوى المحلي في الجزائردور الخدمة العمومية االلكت

 قسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة تلمسان  1عبد الحكيم بن بختيد. 
 قسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة تلمسان 2ا.د. مكاوي سيدي محمد

b.hakim31@yahoo.fr 

 :ملخص

إن حتمية تطوير الخدمة العمومية المحلية أصبح حتمية أولى على جدول األولويات اإلنمائية في     
كخطوة أساسية نحو التطور واالستقرار ومواطنة ديمقراطية خلق إدارة ناجعة وفعالة  وذلك عبر المجتمع،

م متطور للخدمة العمومية المحلية ال يأتي بمجرد إصدار قوانين أو السياسي والمجتمعي، كما أن بناء نظا
من  مراسيم خاصة بذلك، وإنما البد من االنسجام بين ما تقدمه القوانين، وبين ظروف ومقتضيات التطور

معدات مادية وبشرية تقتضي برامجا وخططا واستراتيجيات واضحة إلدارة التغيير نحو العصرنة، والتي 
 ي أهمية بالغة للبعد المحلي لما له من أثر بالغ على استقرار النظام وتطوره.يجب أن تول

 الكلمات المفتاحية: االدارة اإللكترونية، االدارة المحلية، الجزائر، الخدمة العمومية، المواطنة.

Abstract: 
The imperative for the development of  local public service has become a 

top priority on the development agenda of society through creating efficient 
and effective administration and democratic citizenship as an essential step 
towards development and political and community stability. The edification of 
a well-developed system of local public service does also not simply result in 
the promulgation of laws or appropriate decrees. It is however essential to 
create harmony between the provisions of laws and the circumstances and 
requirements for the development of material and human equipment which 
require establishing clear programmes, plans and strategies in order to manage 
change towards modernization; this latter must give great importance to the 
local dimension because of its profound impact on the stability and 
development of the system. 

 

                                                           
 b.hakim31@yahoo.frأستاذ محاضر أ بقسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان  -1
  لمسانالعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ت قسمإدارة المؤسسات تنظيم و تخصص  رابعةسنة علوم سياسية طالب دكتوراه  -2

mekkaoui1990@gmail.com 

mailto:b.hakim31@yahoo.fr


 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 210  

Key words: Electronic management, Local Administration, Algeria, Public 

service, Citizenship 

 

 :مقدمة
 ،شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الخدمة العمومية على مستوى اإلدارة المحلية       

 ،ركة المواطنين ودورهم في عملية الحكموقد جاء هذا االهتمام في إطار االتجاه إلى توسيع نطاق مشا
وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي دورا أكبر 

لتنمية في العالم تحت العديد لتقارير البنك الدولي العديد من االهتمام  هذاوقد عبر عن  ،في عملية التنمية
أكثر قربا من الناس"، و"التحول إلى المحليات"، و"تحقيق الالمركزية وإعادة من العناوين مثل "جعل الدولة 

التفكير". لذا فإن اإلدارة المحلية تحتل مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي، كما تقوم بدور فعال في 
 .التنمية الوطنية، وتتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الشعب

دارة المحلية نابعة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة وألن اإل      
الرأي العام المحلي لالهتمام بالمشكالت اإلنسانية، وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها. 

ليه، ولقد فالمساهمة الشعبية هي روح اإلدارة المحلية وهدف الخدمة العمومية، والمحور الذي ترتكز ع
أصبح من األمور المؤكدة أن اإلدارة تلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الشاملة التي ال توجد دولة إال 

 .ويدفعها الطموح أن تقطع أشواطا ملموسة على طريقها
ومما ال يخفى أن تحسين نظم الخدمة العمومية على مستوى اإلدارة المحلية قد واجه منذ مطلع           

ن الواحد والعشرين تحديات تتصل بالتحوالت التي شهدها العالم، وهي تحوالت سريعة وكبيرة القر 
استطاعت بالفعل أن تغير وتحول مجرى التاريخ، وأن تتحكم في مصير العالم ولمرحلة تاريخية قادمة لم 

 :وأهم هذه التحوالت ، تحدد معالم أبعاده
 .مادية وقيمية التالثورة التكنولوجية وما خلفته من تحو  :أوال
 .الثورة الحضرية وتتمثل في االتجاه الواضح نحو حياة المدينة والهجرة من الريف والقرية إلى المدينة :ثانيا
  .حقوق اإلنسانفي سبيل تكريس الثورة اإلنسانية  :ثالثا
من زيادة  االنفجار السكاني وبروز الزيادات الضخمة في عدد السكان، وما تفرضه هذه الزيادات :رابعا

موازية في الحاجات والمتطلبات المختلفة، واألخذ بأنماط جديدة من التخطيط االقتصادي واالجتماعي. 
 .مما استدعى إحداث تطوير في نظم اإلدارة المحلية في الدول المتقدمة والنامية على السواء
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اهيم واألفكار الهامة ومن هنا فإن هذه الدراسة تهدف نظريا إلى تسليط الضوء على بعض المف      
كعصرنة الخدمة العمومية وعالقتها بالمواطنة، ومن الناحية العملية فإنها تسعى إلى تحديد الوسائل الكفيلة 

والبحث عن اآلليات الحقيقية لحشد جهود المجتمع المحلي لرفع مستوى  بترشيد وتفعيل اإلدارة المحلية
زيز روح المواطنة والتزام االفراد والجماعات بواجباتهم نحو االداء، وتحقيق الرضا لدى المواطن كمدخل لتع

 .مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة
 إشكالية الدراسة: -أ

، كما أن الدور الذي باتت تمارسه 1إن أسلوب التجربة والخطأ لم يعد صالحا إلدارة المنظمات العامة
أشكالها التنظيمية نظرا لتشابك عالقاتها مع في حياة المجتمع فرض نوعا من التعدد في  الخدمة العمومية

بعضها ومع المجتمع، هذا فضال عن تعدد بدائل وأنماط عصرنة اإلدارة والخدمات في أي مجتمع للرقي 
وبناء على ذلك جاءت إشكالية الدراسة لبحث دور عصرنة الخدمة العمومية بالحس الجمعي والمواطنة، 

 لجزائر.المحلية في تعزيز روح المواطنة في ا

 حدود الدراسة :  -ب
 التالية : من أجل فهم أوضح إلشكالية الدراسة وإدراك مختلف جوانبها، حددنا دراستنا في النطاقات

 النطاق المكاني : النظام الجزائري.  
 (2004/2020وعصرنتها ) الخدمة العمومية في الجزائر اصالحاتالنطاق الزماني : مرحلة مباشرة   
 عصرنة الخدمة العمومية والمواطنة. : النطاق الموضوعي  
 أهداف الدراسة: -ج

 ية :ملأهداف ع -1
 العالقة العملية بين األداء والرضا وفق متغيري الخدمة العمومية والمواطنة.الكشف عن  
 وسبل ومقاربات عصرنتها. الخدمة العموميةتشخيص وتحليل واقع  
 يز الثقة وتكريس المواطنة.الـتأكيد على محورية الخدمة العمومية المحلية في تعز  

 أهداف علمية : -2
 .األداء المجتمعيوتوضيح دوره في تحسين  االحاطة بموضوع عصرنة الخدمة العمومية 
 .قياس شدة االرتباط بين عصرنة الخدمة العمومية وتعزيز المواطنة 

                                                           
، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةعودة محمد أمين، "معوقات االتصاالت اإلدارية في المنظمات"، الكويت:  -1

 .10ص..84، ع. 1997
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 محورية البعد المحلي في بناء الثقة وتعزيز المواطنة. 

 مدخل مفاهيمي: -1
وم الخدمة العمومية المحلية مجموعة من المفاهيم الرئيسية المساعدة لفهم آليات األداء يرتبط بمفه  

الوظيفي ومستوياته، حيث تمكن هذه المفاهيم من رسم شبكة االرتباطات بين المتغيرات المسؤولة عن رفع 
 مستوى األداء أو تدنيه، ومن بين أهم هذه المفاهيم:

 :مفهوم اإلدارة المحلية -أ
ُعرف نظام اإلدارة المحلية منذ زمن بعيد، غير أنه لم يأخذ شكله القانوني وسمته النظامية إال          

بعد قيام الدولة الوطنية أو القطرية الحديثة، ذلك أن الدولة الحديثة ازدادت أعباؤها تجاه المواطنين، مما 
عنه. إن اإلدارة المحلية لم تحظ جعل نقل أو تفويض بعض هذه األعباء إلى وحدات محلية أمرا ال محيد 

بدأ االهتمام بهذا الحقل العلمي من جانب رجال القانون  حيث ،إال منذ وقت قريب الهتمام أكاديمي جاد
والسياسيين أواخر القرن التاسع عشر، وبقيت دراسة اإلدارة المحلية فرعا من دراسة القانون العام ليصبح 

 )1(.علما قائما بذاته 
لى ذلك فإن نظام اإلدارة المحلية كظاهرة قانونية ال يرجع تاريخه التشريعي إلى أكثر من بناءا ع     

م، 1835القرن التاسع عشر، ففي إنجلترا لم يكن للمدن مجالس محلية يشترك فيها المواطنون قبل عام 
م ثم توالى بعد ذلك ظهور 1832ولعل أول تشريع صدر في هذا المجال هو قانون اإلصالح عام 

ولم  ،م1833أما فرنسا فلم تنشأ بها المجالس المحلية إال في عام  ،التشريعات المنظمة للحكم المحلي بها
 )2(  .م1884تعط تلك المجالس حق إصدار القرارات اإلدارية إال في عام 

 الخدمة العمومية في نظام الالمركزية اإلدارية:  -ب
بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو األقاليم سلطة البت تفويض  يقوم نظام الالمركزية اإلدارية على    

حتى تتحقق السرعة التي ال غنى عنها  ،النهائي في بعض األمور، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوزير
في إنجاز الوظيفة اإلدارية، السيما في األماكن النائية والبعيدة عن العاصمة، ولكن سلطة البت هذه ال 

الوزارة بل يمارس الموظف سلطته تحت إشراف الوزير، وبالتالي فإن الخدمة العمومية تتم باالستقالل عن 
في ظل هذا النمط من التنظيم اإلداري تتسم بترسيم المحاور الكبرى للخدمة العمومية وخطط العمل من 

 )3( قبل الوزارة مع هامش لالجتهاد من قبل الموظفين المحليين بما ال يتعارض مع تعليمات الوزارة.

 :مفهوم التنمية المحلية  -ج   
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رغم االختالف وتباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية، إال أنه يمكن تعريفها بأنها         
السياسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة إلحداث تغيير مرغوب فيه في المجتمعات المحلية، بهدف 

 )4(.ع الدخول رفع مستوى المعيشة وتحسين نظام توزي
ويتضح أن القاعدة األساسية لنجاح التنمية المحلية تكون بالمشاركة، فنجاح تجربة أي دولة في         

النمو يرجع إلى اعتمادها على مواردها المحلية، وأثمن هذه الموارد هو العنصر البشري وإذا ما تجاهلت 
بئا مستمرا على التنمية، وهو وجود عنصر الدولة هذا العنصر وركزت على عناصر أخرى فإنها ستخلق ع

 .بشري يزداد عددا ويقل كفاءة دون أن يقدر على تقديم جهد متزايد لخدمة التنمية
 :الحكم الراشد المحلي وأثره على الخدمة العمومية  -2  
، خاصة في كتابات البنك الدولي 1989في عام )Governance )5 ظهر مفهوم الحكم الراشد         

إطار التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومة من جانب، وتطور علم اإلدارة من جانب آخر. في 
فعلى المستوى العملي، لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح 

 .المدنيهناك فاعلون آخرون مثل المنظمات، المؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع 
األكاديمي محاوالت اإلستفادة من أساليب إدارة األعمال  في المجالواستنادا على ذلك ظهرت        

التمكين، والتركيز على النتائج محل مجموعة من كــ: كما حلت مجموعة من القيم الجديدة  ،واإلدارة العامة
 .القيم القديمة كـــ:األقدمية، والتدرج الوظيفي

  Local) لما سبق، حدث اإلنتقال من نظام محلي تسيطر فيه المجالس المحلية المنتخبةونتيجة       
Government)  إلى نظام محلي يشارك فيه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية (Local 
Governance). 

 ، فإن هناك غموض سواء في ترجمة أو تعريف Governance(6) وفيما يتعلق بتحديد مفهوم        
ويعني المفهوم وفقا للبنك الدولي نوع العالقة بين الحكومة والمواطنين، وليس مجرد التركيز  ،هذا المفهوم

ولذلك يركز المفهوم على قيم المساءلة ، على فعالية المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع
Accountability والشفافية ،Transparency  والقدرة على التنبؤPredictability والمشاركة الواسعة ،

 .من جميع قطاعات المجتمع
استخدام السلطة السياسية  :هي  Good Local Governanceوالحوكمة المحلية الرشيدة       

 .وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي، من أجل تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
تحاد الدولي إلدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ويوضح اإلعالن الذي صدر عن مؤتمر اإل     

 :على النحو التالي Good Local Governanceعناصر الحوكمة المحلية الرشيدة  1996ديسمبر 
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 .أ/ـ نقل مسؤولية األنشطة العامة المالئمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون       
 .ية للقيام بتلك األنشطة على المستوى المحليب/ـ المركزية مالية وموارد كاف      
 .جـ/ـ مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي      
 .د/ـ تهيئة الظروف الذي من شأنها خصخصة اإلقتصاد المحلي      
 :وكمة وترشيد الخدمة العمومية المحلية بما يليحوبناء على ما سبق تتسم      

بمعنى تهيئة السبل واآلليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات،   :Participationـ المشاركة
من أجل المساهمة في عمليات صنع القرارات، إما بطريقة مباشرة أو من خالل المجالس المحلية 

وفي إطار  ،المنتخبة، حيث تعبر عن مصالحهم عن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا والمشكالت
الوظائف العامة يتمكن المواطنون من المشاركة في اإلنتخابات واختيار الممثلين في مختلف التنافس على 

ويمكن أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب  ،مستويات الحكم
  .المواطنين، األمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية

ع صانع القرار في األجهزة المحلية لمساءلة المواطنين واألطراف يخض  :Accountabilityـ المساءلة 
 .األخرى ذات العالقة

قبول المواطن المحلي لسلطة هؤالء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع   :Legitimacyـ الشرعية 
بتوفير  ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات واجراءات مقبولة وأن تستند إلى حكم القانون والعدالة، وذلك

 .فرص متساوية للجميع
ويعبر ذلك عن البعد الفني ألسلوب الخدمة   :Efficiency & Effectivenessالكفاءة والفعالية 

العمومية المحلية ويعني قدرة األجهزة المحلية على تحويل الموارد إلى برامج وخطط ومشاريع تلبي 
حقيق نتائج أفضل وتنظيم اإلستفادة من الموارد احتياجات المواطنين المحليين وتعبر عن أولوياتهم، مع ت

  .المتاحة
إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع األطراف في المجتمع   :Transparencyالشفافية 

وكذلك تعزيز قدرة  ،المحلي. ومن شأن ذلك توفير الفرصة للحكم على مدى فعالية األجهزة المحلية
ركة، كما أن مساءلة األجهزة المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول المواطن المحلي على المشا

 .القوانين واإلجراءات ونتائج األعمال
أن تسعى األجهزة المحلية إلى خدمة جميع األطراف المعنية،   :Responsivenessاإلستجابة

ساءلة التي تستند بدورها على واالستجابة لمطالبها، خاصة الفقراء والمهمشين، وترتبط االستجابة بدرجة الم
 )7(.درجة الشفافية وتوافر الثقة بين األجهزة المحلية والمواطن المحلي 
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 اإلدارة االلكترونية وأثرها على نظم الخدمة العمومية: -3
نظرا العتماد اإلدارة الحديثة حاليا علي التقنية المتطورة التي تساعدها علي انجاز أعمالها وتحقيق أهدافها 

ل سريع ودقيق وبأقل التكاليف، ويطلق عليها اإلدارة االلكترونية والتي من أهم عناصرها تقنيات بشك
المعلومات التي تتطور بسرعة مذهلة، والمفهوم الشائع لإلدارة االلكترونية هي االستغناء عن المعامالت 

خدمات العامة إلي إجراءات الورقية وإحالل المكتب االلكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتحويل ال
 مكتبية تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة سابقا.

م عند  1960نستطيع أن نقول إن بدايات االلكترونية )أتمتة المكاتب( بدأت منذ عام في هذا السياق و 
م عندما أنتجت جهاز أطلق 1964" مصطلح معالج الكلمات، وزادت األهمية عام IBMابتكار شركة "

 " )الشريط الممغنط /وجهاز الطابعة المختار(.MT/STاسم " عليه
"هي إنجاز المعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات العامة واالستغناء عن  :وُعّرفت اإلدارة االلكترونية بأنها

المعامالت الورقية وإحالل المكتب االلكتروني عبر الشبكات الداخلية وشبكة االنترنت، بدون أن يضطر 
ن االنتقال إلى اإلدارات شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد العمالء م

 (8والطاقات".)
  اإلدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية: -3-1  

اإلدارة االلكترونية: هي إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات، تعمل على تحقيق خدمات أفضل  -أ     
ت ولزبائنها، مع استغالل أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد للمواطنين والمؤسسا

المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث، من أجل استغالل أمثل للوقت والمال 
 والجهد وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة 

بأنها المصلحة أو الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا الحكومة اإللكترونية: تعرف أيضا  -ب   
المتطورة وخاصة الحاسبات اآللية وشبكات اإلنترنت واإلكسترانت التي توفر المواقع اإللكترونية المختلفة 
لدعم وتعزيز الحصول علي المعلومات والخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطنين ومؤسسات األعمال في 

 9ية وبعدالة وبكفاءة عالية. المجتمع بشفاف

 أهداف الحكومة االلكترونية -ج   
 . تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة في التنفيذ مع تحقيق مستوى الرضا الشعبي.1
 . توسيع شبكة المشاركة واالستفادة لدى المواطنين.2
 . تثقيف المجتمع وتعزيز روح المواطنة.3
 سيق بينهم وبين الهيئات الحكومية. .تحديد فرص التعاون المستمر والتن4
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 .تقديم المشورة للوزارات الحكومية.5
 فوائد اإلدارة االلكترونية: .3-2

إن الفلسفة الرئيسية لإلدارة االلكترونية هي نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات، والمواطن والشركات    
فإن لإلدارة االلكترونية أهداف كثيرة كزبائن أو عمالء يرغبون في االستفادة من هذه الخدمات، لذلك 

 تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع المواطن نذكر منها :
 تبسيط اإلجراءات وتقليل كلفتها وإعطاء خدمة أكثر جودة.   .أ

 ب. اختصار وقت تنفيذ انجاز المعامالت اإلدارية.
  ج. الدقة والموضوعية في العمليات المنجزة.

تصال بين دوائر المؤسسة المختلفة ومع المؤسسات االخري داخل وخارج بلد د. تسهيل إجراء اال
  المؤسسة.

  ه. تقليل استخدام الورق بشكل ملحوظ مما يؤثر ايجابيا علي عمل المؤسسة.
 و. تقليل استخدام الورق يعالج مشكلة حفظ وتوثيق المعامالت .

 لمستوى المحلي:الخدمة العمومية وتعزيز المواطنة الديمقراطية على ا -4
من األهداف األساسية للهندسة السياسية هو بناء مواطنة ديمقراطية تجعل من الحقوق المدنية والسياسية 
المنطلق األساسي لبناء فلسفة الدولة والحكم، ومن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحور 

ة لتحقيق الحاجات األساسية للمواطنين حسب الوظيفي األول المحدد ألولويات النظام السياسي والهادف
 . منطق جامع بين الفعالية، النجاعة، العقالنية والشفافية

 : فالمواطنة الديمقراطية تقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية ومنها
وهادفة لتحقيق  ،ضرورة بناء هيكلة دستورية و قانونية وإجرائية متمحورة حول حقوق اإلنسان العالمية -أ

 . لة العدالة والرفاهدو 
 .ضرورة جعل المشاركة السياسية للمواطن المحرك األساسي لعمليات التداول والتجديد السياسيين -ب
 .ضرورة بناء دولة قوامها الحق والقانون وهدفها تحقيق التنمية اإلنسانية المستدامة -ج
وترفض الرداءة السياسية، المحسوبية  ضرورة بناء دولة الجودة السياسية التي تثمن الكفاءة واالستحقاق -د

 . والجهوية
وبناء على ذلك، فالمواطنة الديمقراطية هي مسار اندماج لتطلعات المواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من 
حاجاتهم األساسية وإلغاء هاجس األنظمة السياسية في الحفاظ على االستقرار وتحقيق أكبر قدر من 

يرية، فالمواطنة الديمقراطية من هذا المنظور تجعل من النظام السياسي أداة العقالنية االقتصادية والتسي
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مجتمعية لتحقيق الصالح العام والخدمة العامة داخليا والدفاع عن المصالح الوطنية خارجيا حسب منطق 
 . مجتمعي توافقي وتفاعلي –سياسي 

معي ولوجود فلسفة حكم تجمع بين من هنا فالمواطنة الديمقراطية هي انعكاس لنضج ديمقراطي مجت    
حقوق اإلنسان، الديمقراطية التشاركية، الحكم الراشد والمحاسبة الديمقراطية على مستوى الدولة والنظام 

 10السياسي.
 الجودة الخدماتية وأثرها السياسي واالجتماعي: -5

السياسية التي تعني بمعناها من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة السياسية نجد مفهوم الجودة 
البسيط بناء نظام حكم يقوم على األداء الفعال، على العقالنية، على الشفافية، على حقوق اإلنسان، 
 :فالجودة إذن هي نمط جديد للخدمة العمومية االلكترونية ينطلق من حقوق المشاركة بأشكالها الثالثة

ئمة تؤسس لهيكلة حزبية تعددية لها دور التأطير أما الشكل األول فيقوم على مشاركة سياسية دا -
السياسي للمجتمع، كما تلعب دور الرقيب في المعارضة وداخل السلطات التشريعية والقرارية، كما تتكون 
المشاركة السياسية الدائمة من مجتمع مدني فعال، مستقل سياسيا عن السلطة السياسية واألحزاب، ويملك 

 . المبادرة ذمة مالية خاصة تمكنه من
أما الشكل الثاني فهو مرتبط بالمشاركة السياسية الدورية التي تقوم على حرية الترشح والمشاركة في  -

إنتخابات حرة نزيهة تعددية ومنتظمة، حسب منظومة انتخابية قانونية وإجرائية تحدد شروط الترشح 
 . واالنتخاب ومدة العهدة وتضمن شفافيتها وحريتها ونزاهتها

ا البعد األخير للمشاركة السياسية فهو البعد التمثيلي الذي يقوم على مركزية السلطة التشريعية في أم -
النظام السياسي، وبدورها الرقابي ومحوريتها في التشريع ودورها الفعال في المساهمة في صناعة 

لى المستويين المحلي أما ع السياسيات العامة وفي مراقبة السلطة التنفيذية، هذا على المستوى الوطني.
والجهوي فتقوم المجالس التمثيلية المنتخبة بالمبادرة في صناعة سياسات التنمية المحلية والجهوية بما 

 . يحقق األولويات النفعية لسكان هذه المناطق مع احترام مبادئ المشاركة والعقالنية في التسيير
د النظر في طبيعة النظام السياسي بتفضيل مركزية ونتاجا للمشاركة السياسية فنظام الجودة السياسية يعي

السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، بإعادة النظر في مفهوم الحصانة، وبإعادة بناء فلسفة العقالنية، 
بإعادة بناء منطق القانون حسب فلسفة حقوق اإلنسان، وبإعادة محورة التنمية الوطنية حول أولويات 

لي وليس الوطني لتحقيق تنمية إنسانية متوازنة، متكافئة ومستدامة، وهذا ما من شأنه تكاملية عمادها المح
أن يجعل من مشروعية النظام السياسي قائمة ليس على خطابات وال رمزيات ولكن على مشاركة سياسية 
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هي  فالجودة السياسية إذن. واستفادة حقيقية للمواطن من جهة، وفعالية النظام السياسي من جهة أخرى 
  .حركية جامعة بين منطق المشروعية، فلسفة النجاعة وعمليات الفعالية والرشادة والعدالة التوزيعية

إضافة إلى عنصري الفعالية والجودة المرتبطين بالخدمة العمومية حسب المنطق العالمي لحقوق اإلنسان 
اسي الوصول إلى مجموعة عمليات نجد العقالنية السياسية التي تعني في معناها البسيط قدرة النظام السي

مادي قائم على اختزال الزمن واقتصاد  -اتخاذ القرارات وصناعة السياسات العامة حسب منطق اقتصادي
المال وصرفه بصفة تحقق أكبر قدر من الخدمة العامة من جهة، كما ترتبط العقالنية السياسية من جهة 

، السياسية والمؤسساتية بصفة تخلق عدد من الخيارات أخرى بفتح مجال لمشاركة كل الفواعل االجتماعية
فالعقالنية السياسية، من . والبدائل السياسية والقرارية للرفع من مستوى النجاعة الوظيفية والفعالية السياسية

  :هذا المنظور تقتضي توفر مجمل الشروط التالية
طني بشكل يجعلها تشكل مصدرا ضرورة توفر تصور توافقي حول حقوق اإلنسان على المستوى الو  -1

 . محوريا للتشريع تبني من خالله أسس فلسفة الدولة و المجتمع
 . وجود تصور توافقي لمفاهيم الخدمة العامة والصالح العام -2
قدرة الفواعل السياسية واالجتماعية من أحزاب ومجتمع مدني في التأثير في صناعة السياسات العامة  -3

ولها لمصادر خيارات سياسية وقرارية وفواعل لتقييم مخرجات النظام السياسي من أجل واتخاذ القرارات بتح
 .تحسين األداء الوظيفي والسياسي لنظام الحكم

توفير الكفاءة السياسية والحنكة الديمقراطية الكفيلتين بترشيد وظائف النظام السياسي حسب منطق   4-
 . المواطنين من حقوقهم الفعالية، اقتصاد الزمن والمال العام وتمكين

فالعقالنية السياسية من هذا المنطلق هي مجموعة العمليات التي تجعل النظام السياسي أكثر حركية 
وفعالية وتحقيقا لحقوق المواطنين وحاجاتهم حسب منطق اإلدارة بالجودة واألهداف، وحسب منطق 

قالنية السياسية هي من معايير تقييم وقياس استشراف المخاطر والتهديدات كلها قبل بروزها وتفاقمها، فالع
فالنظام السياسي  درجة جودة الخدمة العمومية، مستوى نجاعتها وفعاليتها ودرجة شدتها الديمقراطية،

العقالني يضمن في النهاية درجات عالية من العدالة االجتماعية والسياسية من جهة، واالستقرار السياسي 
 الدائم من جهة أخرى.

 :في الجزائر ة الخدمة العمومية االلكترونية بالمواطنة الديمقراطيةعالق -6
تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهومي االدارة االلكترونية والحكم الراشد المبنيان 
على مؤشرات الجودة والعقالنية والفاعلية من منطلق عالقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة العامة 

المجتمع وتوعيتهم، مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل ألفراد 
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والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات، ومن أجل ذلك كله فال بد من  ،اإلصالح
 تعزيز مكانة الشباب في خارطة البرامج وخطط الخدمة العمومية.

ومية االلكترونية بالمواطنة يمكن تحديد ماهية الحكم الرشيد على أنها من خالل عالقة الخدمة العم   
عالقة إدارة الحكم أو إدارة الدولة ضمن معايير الشفافية والجودة والكفاءة والمحاسبة لكافة الموارد البشرية 

ادئ والطبيعية واالقتصادية والمالية في الدولة لغرض التنمية ضمن نطاق احترام سيادة القانون ومب
الديمقراطية وحقوق اإلنسان. وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه لإلدارة االلكترونية والحكم الراشد بعدا 
تقنيا لمفهوم التنمية وعالقتها بالجودة الخدماتية من خالل التركيز على النواحي االلكتروقراطية 

كومة وإدارة األموال والموارد العامة في )البيروقراطية االلكترونية( من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الح
 الدولة واستقرار البنية التنظيمية لمختلف االنشطة.

إن فاعلية الخدمة العمومية وجودتها تؤثر بشكل كبير في تعزيز وترسيخ المواطنة الديمقراطية 
باط وهو ضروري إلتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة. ويمكن ان نحدد عناصر االرت

 والعالقة بالتنمية من خالل المرتكزات التالية:
 ديمقراطية تشاركية مبنية على مفهوم الرضا والقبول والحفاظ على رموز النظام والدولة.-

_إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، 
ية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول وأن تقوم على إدارتها مؤسسات حكوم

 ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها.
_احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق اإلنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم    

 ة أو االنتقاص.قابلية هذه الحقوق للتجزئ
_التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة، والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها 

 في الحياة العامة.
_اعتماد السلطة الالمركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا، واالعتماد على 

، واحترام كافة الحقوق والحريات األساسية، وتعزيز المشاركة التامة ألفراد المجتمع في تلك المناطق
 11مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد.

ومن خالل تمكين العالقة بين المواطنة الديمقراطية كمتغير تابع للخدمة العمومية االلكترونية، 
عدة بالقضاء على على الدولة أن تقوم بتشجيع االستثمار، وباألخص استثمار الموارد البشرية، والمسا

الفقر والبطالة، وعلى الدولة أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية 
وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في 
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اء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية، كالقض
التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين 
للحد من انتشار الجريمة واالعتداء على سالمة المواطنين واالتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة 

 ة.للتصدي للجرائم المختلف
في هذا السياق تعتبر االدارة االلكترونية للخدمة العمومية أحد أبرز المداخل للحكم الراشد وسيادة  

القانون لما لهما من أثر على التنمية حيث تساعد هذه االستراتيجية إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين 
لشؤون الخدماتية الصحية والتعليمية جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين، كما تسهم في االرتقاء با

والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومساعدة الفئات المهّمشة، وتسهم كذلك في رفع معدل المشاركة في 
شؤون الحياة العامة، والمحافظة على حقوق اإلنسان، واحترام اآلخرين وتعزيز نظام دولة القانون، 

 لدولة.ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد ا

ومنه نستخلص أن المواطنة الديمقراطية كمتغير تابع للخدمة العمومية االلكترونية، يمكن أن تقاس من 
خالل تحقيق حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية، ومن توافر الحق  في الحياة، 

ماعي، وتعزيز مفهوم المشاركة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، واألمن الشخصي والج
 وكذلك مكافحة الفساد، وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع.

 
 الخاتمة: -

إن إقران المواطنة بمفهوم الخدمة العمومية االلكترونية على المستوى المحلي في ظل التحوالت         
ي الضوء على أهمية الشرائح االجتماعية الدنيا في العملية السياسية واالدارية الراهنة، من شأنه أن يلق

السياسية، وفي مسارات التنمية المنشودة، وهو ما باتت تطالع به المشاهد السياسية لمختلف المنتظمات 
السياسية في العالم، وما بدأت شرارته تتضح تدريجيا في مختلف األدبيات السياسية ومختلف تجارب 

ي حققت مستويات عالية من التنمية السياسية واالجتماعية خاصة مثل الهند، الصين، النظم السياسية الت
ماليزيا، جنوب إفريقيا، فإذا كانت المواطنة الديمقراطية حسب التقرير األممي األخير لمنظمة األمم 

نت أن عدالة المتحدة تعد مؤشرا رئيسيا لقياس مستوى التنمية السياسية، فإن التحوالت السياسية األخيرة بي
الخدمة العمومية وجودتها أصبحت متغيرا يهدد استقرار النظم السياسية وبقاءها وألدل على ذلك موجات 
الثورات الشعبية التي شهدتها الدول العربية مؤخرا، وبالتالي بات من الضروري أن يعتلي هذا المتغير 

ذي ينتج أطرا تنظيرية كفيلة بتدارك مكامن أجندة الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بالقدر ال
النقص والخلل في النظم االجتماعية، وأولى هذه المساعي يجب أن تتضح في بيانات ومعلومات وافية 
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عن مستوى الحاجات وحجم النقائص ونمط الخدمة المطلوبة، قبل أن تتجسد في بيانات السياسات العامة 
 تكون هذه االستراتيجيات والبرامج مجرد خطط صورية وإنما وخطط عالجية وبرامج وقائية، إذ يجب أال

مشاريع تخضع لبيانات وحقائق وإحصاءات رسمية حقيقية عن نسب المكاتب وحاجة المواطنين، إضافة 
إلى ذلك فإنه من خالل مساعي تحسين الخدمة العمومية محليا يمكن للجزائر أن تراهن على واحدة من 

طة في كل النصوص واألدبيات المعاصرة وهي العدالة االجتماعية وذلك من أهم متطلبات الرقي والمقر 
خالل تدارك الفرق بين الطبقات االجتماعية عن طريق تحسين نوعية الخدمات االجتماعية كالصحة 

 والعدالة والتعليم والضمان االجتماعي وخدمات الهيئات اإلدارية.
لتي يشهدها عالم ما بعد الحداثة في القرن الواحد لقد سمحت األوضاع السياسية واالقتصادية ا    

والعشرين إلى تنميط واسع في المفاهيم والمؤشرات الدالة على التنمية والرقي واالزدهار، ولئن كانت 
الخدمة العمومية مقصد وهدف كل المقاربات والمذاهب السياسية واالقتصادية بما يحقق الرضا االجتماعي 

 أن هذه الخدمة كمتغير عرفت العديد من المجادالت المعرفية بين التيار واالستقرار السياسي، إال
االشتراكي والرأسمالي في أحقية الطرف القائم عليها وحجمها، إلى أن تحددت أهميتها في ظل النموذج 
المعرفي الكلي الهولستي مع منتصف التسعينيات، على أنها واحدة من المتغيرات الوسيطة الهامة في 

العدالة االجتماعية والمواطنة الديمقراطية واالستقرار السياسي، والتي تعد في مجملها مؤشرات تحقيق 
ضرورية للترسيخ الديمقراطي الذي بات ال يستدعي التعددية أو المساواة أو المؤسسية، بالقدر الذي 

ذاتها بالقدر الذي هي  يستدعي العدالة االجتماعية والمواطنة الديمقراطية، فالديمقراطية ليست هدفا في حد
وسيلة من أجل تحسين الظروف االجتماعية للمواطنين، وبالتالي فلدراسة مدى نجاح النظم في مساراتها 

 الديمقراطية وجب الحكم على الهدف )عصرنة الخدمة العمومية( ال على الوسيلة )الديمقراطية(.  
 :هوامش الدراسة

دار الشبل : ، الرياضلمحلية في المملكة العربية السعوديةاإلدارة اـ عبد المحسن محمد الرشود،  (1)
 .36هـ، ص.1419للنشر والتوزيع، 

 14ـ10، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المؤتمر العربي الثالث حول اإلدارة المحليةـ  (2)
 .198، ص.2005أبريل 
 .18، ص.1989لعربية، ، القاهرة: دار النهضة االتنمية المحليةـ أحمد رشيد،  (3)
 .32، ص.1989دار المعارف،  :، اإلسكندريةنظام الحكم واإلدارةـ أحمد رشيد،  (4)
مفهوما محايدا وقديما قدم ظاهرة الحكم في التاريخ البشري،  ( Governance ) ـ يعتبر مفهوم الحكم (5)

وتطوره اإلقتصادي واإلجتماعي.  إذ يعّبر عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده،
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ومشاركة آليات ومؤسسات رسمية وغير رسمية في صنع القرارات أو في التأثير فيها، وهو ما يختلف كليا 
أو الجيد أو الرشيد والذي هو مفهوم قيمي إلدارة  ( Good Governance ) مع مفهوم الحكم الصالح

قدمي، يِّنتسب إلى أجهزة البنك الدولي وصندوق النقد السلطة للحكومة والمجتمع بإتجاه تطويري تنموي ت
في تقرير له  1989هو أول من استخدم هذا المصطلح عام   World Bankولعل البنك الدولي، الدولي

حول أساليب الحكم واإلدارة في إفريقيا جنوب الصحراء، ومنذ ذلك الحين شاع استخدامه في الدوائر 
من هذا يظهر أن هذا المصطلح قد تم تصنيعه خصيصا للبلدان ، األكاديمية الغربية والعالمية

المستضعفة، ليكون مقياسا لديها في منح القروض والهبات، على أن تبقى تلك األجهزة صاحبة الحكم في 
تقييم من هو صالح ومن هو غير صاٍلح، بما ينسجم مع مصالحها ومصالح الدول المهيمنة عليها. 

ليس محايدا ويكفي الشك به بالنظر إلى طريقة صناعته ووظيفته، بينما يمثل وبالتالي فإن هذا المصطلح 
  .تعبيرا مبهما لقضية واضحة هي قضية التنمية السياسية والديمقراطية

كما تجدر اإلشارة أن هذا المصطلح الذي تلقفه الباحثون العرب قد إختلفوا بشأنه كمفهوم، كما      
اإلدارة "،"إدارة الحكم"إلى اللغة العربية إلى العديد من الكلمات مثل إختلفوا على تعريبه، بحيث ترجم 

كمانِّية"، ويستخدم البعض اآلخر مصطلح   ،"، و"الحاكمية"، و"الحوكمة"المجتمعية "، والمحكومية و"الحِّ
"إدارة شئون الحكم"، ويجتهد نفر ثالث من الباحثين فيعبر عن المفهوم بمصطلح "الحكم الموسع"، أو بـ 

 :إدارة الحكم".أنظر"
، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الِحْكماِنية قضايا وتطبيقاتـ زهير عبد الكريم الكايد،        
 .9، ص.2003
، جامعة القاهرة، كلية اإلقتصاد إدرة شؤون الدولة و المجتمعـ سلوى شعراوي جمعة وآخرون،        

 .10، ص.2001وإستشارات اإلدارة العامة، والعلوم السياسية: مركز دراسات 
ـ لإلشارة أن مفهوم الحكم الصالح قد ترافق مع تطوير مفاهيم التنمية. فلقد تغيرت مفاهيم التنمية من  (6)

التركيز على النمو اإلقتصادي إلى التركيز على التنمية البشرية ثم التنمية البشرية المستدامة، أي اإلنتقال 
ي إلى الرأسمال اإلجتماعي، وصوال إلى التنمية اإلنسانية، وقد ركزت تقارير التنمية من الرأسمال البشر 

على مفهوم نوعية الحياة، وعلى  1990البشرية التي بدأ برنامج األمم المتحدة بإصدارها منذ العام 
لم يترافق  محورية اإلنسان في العملية التنموية، ويعود السبب في ذلك أن النمو اإلقتصادي لبعض البلدان

مع تحسين عيش أغلبية السكان. ذلك أن ليس بالضرورة تحسن الدخل القومي يؤدي تلقائيا إلى تحسين 
نوعية الحياة للمواطنين. وإستنادا على هذا فإن الحكم الصالح يهدف إلى بناء نظام إجتماعي عادل عبر 
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هم وإمكاناتهم. وهذا ما سماه تقرير تمكين الفئات المهمة، والمشاركة الفعالة للمواطنين وتوسيع خيارات
  :بالتنمية اإلنسانية. أنظر 2002التنمية اإلنسانية العربية

تقرير ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي،          
نامج، المكتب اإلقليمي ، نيويورك: البر : خلق الفرص لألجيال القادمة2002التنمية اإلنسانية العربية 

   .17ـ  16، ص.2002للدول العربية، 
، في: "الالمركزية في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد"ـ حسن العلواني،  (7)

، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول الحكم الرشيد والتنمية في مصرمصطفى كامل السيد)محررا(،   
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The reality of using methods of providing electronic public service in Algeria 

 
Abstract 
The trend towards electronic public service has become an inevitable necessity imposed on many institutions in 
various public and private sectors, and perhaps its application in the field of Algerian public institutions today is 
the main concern required in order to work on promoting them in line with the developments taking place 
today in the field of modern technologies, and because there are many Of the methods that are used to 
provide public service, in this article we will try to clarify the reality of using methods of providing electronic 
public service in Algeria . 
Keywords: Electronic public service, methods, institution 

 

 الملخص:
لقد أضحى اإلتجاه نحو الخدمة العمومية اإللكترونية ضرورة حتمية فرضت على العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات   

العامة والخاصة، ولعل تطبيقها في مجال المؤسسات العمومية الجزائرية اليوم هو الشغل األساسي المطلوب من أجل العمل على 
ا يتوافق والتطورات الحاصلة اليوم في مجال التكنولوجيات الحديثة، وألن هناك العديد من األساليب التي يتم إستخدامها ترقيتها بم

 لتقديم الخدمة العمومية فإننا سنحاول في هذا المقال تبيان واقع إستخدام أساليب تقديم الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر.
 .مية اإللكترونية، األساليب، المؤسسةالخدمة العمو  المفتاحية:

 

 
 مقدمة:ال

 يدفعها ما وهذا الخدمات، أفضل لتقديم الساعية والحكومات الدول اهتمامات أهم من العمومية الخدمةتعد 
 عمومية إدارات بعدة المواطن يرتبط حيث .المواطن من وتقريبها لإلدارة المستمر تحديث و عصرنة إلى

 األخيرة، السنوات في متداول هو ما أهم ولعل .تقدمها التي الخدمات من تفادةواالس حاجاته قضاء قصد
 تقريبها كذا و العمومية واإلدارات المواطن بين العالقة وتنظيم تنشيط على تعمل التي االلكترونية اإلدارة

 ية االقتصاديةالتنم يحقق ما هذا و .للمجتمع االنتماء و المواطنة روح لديه يكرس الذي األمر المواطن من
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 بحيث .للمواطن الخدمات لتقديم متطوًرا إدارًيا أسلوًبا االلكترونية اإلدارة تمثل .ككل المستدامة التنميةو 
 التي الروتينية اإلجراءات اختصار و العمومي، االتصال ترشيد و الحكومي كفاءة األداء لرفعيهدف 
 و التكنولوجي التقدم من لالستفادة بسيطة بطريقة المعطيات و المعلومات توفير و المواطنون، منها يعانى
 باإلدارة العالمية الحكومات جل الماضية العشر السنوات في اهتمت فقد .اليوم عالم في الحاصل الرقمي

 بالخدمات يقوم أن مواطن أي بإمكان أصبح و اإلنترنت، إلى تها خدما معظم نقلت حيث االلكترونية
 وبطريقة الحكومية اإلنترنت مواقع عبر الوطنية التعريف بطاقة و السفر جواز كتجديد مثال العمومية،

 وترفع ،لمجتمعاتا بين والسريع الدائم والتواصل والتطور النمو تحقق اإللكترونية اإلدارة إنَّ  .سرية و آمنة
)سايح الفساد على يقضي مما الرقابية األجهزة عمل وتسهل التنفيذية لألجهزة اإلدارية الشفافية درجة

(، ولعل ذلك راجع لألهمية التي تكتسيها اإلدارة اإللكترونية اليوم إذ أضحت 80، ص2018فطيمة، 
وسيلة فعالية لتحقيق الكثير من األهداف وهو ما جعلها محور إهتمام الكثير من الدول والمنظمات، 

الصورة التي تشهدها الكثير من والجزائر كغيرها من البلدان بدأت اإلهتمام باإلدارة اإللكترونية لكن ليست ب
الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية، وهو ما يؤكد التأخر الحاصل في هذا الميدان إذ تبقى الجزائر 
بعيدة كثيرا عن الخطوات التي سارت فيها الكثير من الدول في مجال اإلدارة اإللكترونية، وإن كان ذلك 

معيقات، لكن عدم توفر إرادة حقيقية في إحداث نقلة نوعية أو أساسا يرجع إلى الكثير من العوامل وال
تغيير على مستوى اإلدارة ساهم بدرجة كبيرة على بقاء الجزائر كما هي عليه اليوم ألنها لم تبذل بعد 
المجهودات الالزمة للتغيير والمضي إلى اإلدارة اإللكترونية، فقد سجلت الجزائر تأخر في الكثير من 

 تبقى تقليدية وغير متطورة. األنظمة التي
إن اإلدارة اإللكترونية ليست مهمة فقط للمواطنين الذين يقيمون في تلك الدولة بل إنها دافع أساسي نحو 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتنمية المستدامة خاصة إن اإلدارة اإللكترونية يمكنها من خالل 

ور والرقي، تفتح المجال خاصة لإلستثمار األجنبي فال يمكن الخدمات التي تقدمها أن تفتح المجال للتط
تصور إستثمار أجنبي في بلد ال تزال إدارته دون المستوى وهو أمر ما فتأت المؤسسات األجنبية تشتكيه 
من المناخ اإلستثمار السائد في الجزائر وهو ما يدعونا لضرورة التفكير في تلك اآلليات التي من شأنها 

 رة اإللكترونية لجلب اإلستثمار بما يالئم تلك اإلمكانات التي تزخر بها الجزائر.تطوير اإلدا
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 .أهمية اإلدارة اإللكترونية في ظل الخدمات العمومية:1
تعد الخدمة العمومية اإللكترونية مجموعة من النشاطات التي يتولد عنها تأثير وعالقة تبادلية بين الزبون 

لبشرية من جهة أخرى، عن طريق وسائل وأساليب إلكترونية وتتحقق الخدمة من جهة والهياكل والموارد ا
(، فاإلدارة اإللكترونية كخدمة جاءت من 46-45، ص2014في الواجهة األمامية)عبد القادر برانيس، 

أجل تسهيل حياة المواطن وتحقيق السرعة والدقة في اإلنجاز وربح الوقت وهو عامل مهم في حياة الدول 
رم نفسها، أين تركز على الزبون من خالل تحقيق حاجاته وتلبيتها بالطريقة التي يريدها وبأقصى التي تحت

وقت ممكن وهي اإلنطالقة التي إنطلقت منها على إعتبار أن الوقت عامل مهم وأن ضياعه كمورد غير 
أهم الموارد التي  قابل للتجديد يجعل التركيز عليه جد ضروري اليوم، أين يعتبر الكثير أن الوقت من بين

 ينبغي المحافظة عليها بإستغاللها اإلستغالل األمثل.

لقد نتج عن التقدم العلمي والتقني وإنتشار شبكة اإلنترنيت بروز تأثيرات عديدة على طبيعة وشكل عمل 
النظم اإلدارية، والتي تراجعت معها أشكال الخدمة العامة التقليدية إلى نمط جديد يرتكز على البعد 

لتكنولوجي والمعلوماتي، إلعادة صياغة الخدمات العمومية وجعلها قائمة على اإلمكانات المتميزة ا
لإلنترنيت وشبكات األعمال، وبالتالي التحول نحو اإلدارة اإللكترونية كمفهوم يعبر عن السرعة والتفاعل 

التطورات التي حدثت (، لعل تلك 2013اآلني وإختراق الحدود)عابد عبد الكريم غريسي، شريف محمد، 
في عالم التكنولوجيا سرعت بما ال يدع مجال للشك في ظهور اإلدارة اإللكترونية وتطويرها، وهو ما 

 يضمن تقديم خدمات عمومية للموطن في ظل اإلدارة اإللكترونية.

كما أصبح من التطوير الكبير في مراكز الخدمة الجماهيرية قضاء معظم االحتياجات من مشتريات 
دمات متنوعة عن بعد  سواء كان المواطن في منزله أو عمله، من خالل مواقع الخدمات والتسوق وخ

بالشبكة العالية للمعلومات، وهو ما يؤدي للفصل بين طالب الخدمة ومؤديها وبين أسباب 
(، ولعل التغيرات التي حدثت على حياة األفراد 65، ص2010-2009اإلنحراف)عشور عبد الكريم،  

ن البحث عن تلبية الحاجات عن بعد أمر ضروري، أين يبحث اإلنسان عن السهولة في تلبية جعلت م
حاجياته وتعد الخدمات التي تقدمها اإلدارة اإللكترونية أحد أهم الوسائل التي يمكن للمواطن اللجوء عليها 

 في قضاء حاجاته.
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 يمكن حصرها في مجال دون غيره إن أهمية اإلدارة اإللكترونية في ظل الخدمات العمومية كثيرة وال
بالنظر للخدمات المقدمة في هذا اإلطار، وسنشير ألهمية اإلدارة اإللكترونية في ما يلي)احمد  حسين 

 (:146، ص2018حسن الجرجري، 

 الدقة والوضوح في العمليات اإلدارية المختلفة داخل المنظمة.-

بقية االحتياجات التقانية في بيئتي االتصال تطوير بنية تحتية عامة في حقل التقانة والتشفير و -
 والحوسبة.

 تسهيل إجراء االتصال بين دوائر المنظمة المختلفة، وكذلك مع المنظمات واألجهزة األخرى.-

تقليل االعتماد على العمل الورقي، مما يؤثر إيجابيا على االنجاز سريع والدقيق للمهام والمعامالت، -
لمؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق، مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى أمكان وينعكس إيجابيا على أغلب ا

 للتخزين.

تحويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي عاملة لها دور أساسي في تنفيذ هذه اإلدارة عن -
ن غير طريق إعادة التأهيل لمواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على المنظمة واإلستغناء عن الموظفي

 األكفاء، وغير القادرين على التكيف مع الوضع الجديد.

الخصوصية واألمان حيث تتمتع اإلدارة اإللكترونية بمعايير الخصوصية والسرية لمناسبة األمن -
 والمصداقية، مما يؤدي إلى نموها وتطورها في مجال خدمة المستفيد.

 عدم تكرار آليات العمل والمعامالت.-

 أساليب تقديم الخدمة العمومية اإللكترونية في الجزائر:.واقع إستخدام 2

تنوع أساليب تقديم الخدمة العمومية اإللكترونية وتتطور وفق التطورات الحاصلة في مجال اإلدارة 
اإللكترونية، وإن كانت هذه األساليب تهدف لتقديم خدمات بأسهل طريقة وبأجود مجال فإن واقع تطبيقها 

زائر كما أسلفنا سابقا يبقى دون المستوى المطلوب بالنظر لحجم دولة كالجزائر ووفق أو إستخدامها في الج
لما تملكه من إمكانات مالية تجعل من عملية تقديم الخدمة العمومية أمرا جد ضروري، لكننا نقول أن 
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ة تقديمها في الجزائر يبقى جد متأخر، وسنحاول أن نتعرف على واقع إستخدام أساليب تقديم الخدم
 العمومية اإللكترونية في الجزائر وفق ما يلي:

: يتم هنا تبادل المال أو العملة بصفة إلكترونية، أين يتم تسهيل عملية تسديد رسوم الدفع اإللكتروني
الخدمات اإللكترونية أو المنتجات عن طريق اإلنترنيت وتحويل المبالغ المدفوع لقاء الخدمات أو شراء 

لمستهلك والمؤسسات المالية والتجارية عبر وسائل امنة ومضمونة)صدام الخماسية، المنتجات مباشرة بين ا
(، فالدفع اإللكتروني في الجزائر رغم المجهودات المبذولة يبقى دون المستوى 105-14دس، ص

المطلوب، فالجزائر تشهد نظام مالي جد مهترء، نظام مالي ال عالقة له بالتطورات التكنولوجية الحديثة، 
اية اليوم ال يزال المواطن يتعامل في معامالته التجارية والمالية باألوراق النقدية رغم أن الكثير من فلغ

الدول إستغنت عن ذلك، وال يزال الدفع اإللكتروني مقتصرا على بطاقات تمنحها إما البنوك أو مراكز 
بقى دون تطالعات مستخدميها البريد، لكن تبقى حتى هذه البطاقات بالنظر للمشكالت التي تسببها أين ت

 مما يجعلهم يتجنبون إستخدامها، وهو ما يؤكد لنا الواقع الذي يمس الدفع اإللكتروني في الجزائر.

: محركات البحث هي أدوات يمكن عن طريقها البحث في كامل الموقع وإسترجاع محركات البحث
الغير مقيدة( والتي تعتمد على الكلمات المعلومات، وتعد محركات البحث من نماذج نظم اإلسترجاع الحرة)

المفتاحية للداللة على موضوع البحث، ويمكن لمحركات البحث أن تشمل جميع النصوص التي يحتويها 
الموقع، مما يوسع نطاق البحث ويزيد من كقاءة اإلسترجاع، وتختلف قدرات محركات البحث حيث تندرج 

( إلى البحث المتقدم بالراوبط البوليانية والمقيدات وغيرها من من البحث البسيط بالكلمات الدالة)المفتاحية
الخصائص، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أغلب المستفيدين غير معتادين على تلك التقنيات المتقدمة ولذلك 

(، ولكن تبقى محركات 424، ص2016ال يستخدمونها رغم أهميتها)غريبي علي، رينوبة األخضر، 
المستوى المطلوب فنسبة تدفق اإلنترنيت مقارنة فقط بدول الجوار تؤكد لنا أننا  البحث في الجزائر دون 

بعيدون كل البعد عن أدنى مستوى عربي فما بالك بالمستوى العالمي، وهو ما يطرح صراحة حقيقة 
السياسة التي تسخدمها الجزائر في هذا المجال، والمجهودات المبذولة أين تبقى محصورة في أرقام ال 

 قة لها بالواقع المعاش.عال
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: وتتميز هذه الخدمات بالسرعة، قصر المعامالت المصرفية والمحافظة على سرية البنوا اإللكترونية
البيانات الخاصة بالعميل وتعمل هذه البنوك طوال أربعة وعشرين ساعة وطوال أيام األسبوع، وتتميز 

 سمح النظام بما يلي:بإنجاز األعمال بدون مساعدة وفي سرية تامة وأمان حيث ي

 اإليداع والسحب انقدي.

 إيداع الشيكات

 طلب دفتر شيكات

 قبول الكروت الدولية

 اإلستفسار عن رصيد الحساب.

 سداد فواتير التلفون.

 كشف إيداعات المبالغ الكبيرة بكارت خاص

 اإلطالع على الحساب من خالل األنترنيت

وغير الصاحلة ) محمود عبد الفتاح رضوان، اإلدارة  تغيير العمالت األجنبية ورفض العمالت المزيفة
، القاهرة، مصر، 1، ط2012اإللكترونية وتطبيقاتها الوظيفية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 

(، ولعل أكبر مشكلة يعاني منها هذا القطاع في الجزائر أنه يبقى جد متأخر ومتخلف، 26-25ص
مد على الطرق التقليدية وهي الطرق التي يحبذها األجانب وهو ما فالجزائر في هذا المجال ال تزال تعت

جعل مجالين هامين ال يتطوران ويتعلق األمر بالسياحة التي تبقى دون المستوى المطلوب، وجلب 
اإلستثمار األجنبي الذي ال يحبذ التعامل مع البنوك الجزائرية المتخلفة، وهو ما يجعلنا لألسف ندرك أن 

رونية في الجزائر والخدمات اإللكترونية المقدمة في هذا المجال تكاد تكون منعدمة وبدون أي البنوك اإللكت
 تحسين أو تطوير معين وهو ما نقف عليه في هذا المجال.

:  وتقوم على إنشاء إدارة للتجارة اإللكترونية ويتم من خالل الشبكة اإللكترونية الصيدلية اإللكترونية
ع مخازن الشركات القائمة بتوزيع األدوية المحلية والمستوردة لإلستفسار عن للصيدلية، اإلتصال بجمي

األدوية ومدى توافرها، كما تسمح بتلقي شكاوي العمالء والتعامل مع تلك الشكاوي، وتعمل الصيدلية 
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 اإللكترونية طوال األربع والعشرون ساعة وتسمح الصدلية اإللكترونية بالتعامل في مجاالت جديدة والتي
تحتاج إلى تكنولوجيا عالية مثل أدوية الهندسة الوراثية وأدوية نقص المناعة وغيرها )محمود عبد الفتاح 

، 29، ص2012رضوان، اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها الوظيفية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 
أنها تكلف الدولة إمكانيات فالواقع يؤكد أن قطاع الصحة والخدمات الصحية المقدمة في الجزائر رغم 

هائلة إال أنها تبقى المستوى، فال يمكن الحديث عن الصيدلية اإللكترونية ونحن ال زلنا لم نحسن الخدمات 
المقدمة في المستشفيات، رغم أن الصيدلة اإللكترونية في الجزائر تبقى فقط تستخدم على مستوى قطاع 

 ت تبقى منعدمة وغير موجودة.الضمان اإلجتماعي فقط، في حين باقي الخدما

: أن الحكومة اإللكترونية تعني جعل جميع اإلدارات الحكومية تتكامل مع بعضها الحكومة اإللكترونية
البعض، وتقدم خدمات فيما بينها وبين المواطنين والقطاع الخاص بشكل مباشر وإلكتروني، وبذلك فإن 

ة اإللكترونية، أين تعد الحكومة اإللكترونية اإلطار مفهوم الحكومة اإللكترونية أشمل من مفهوم اإلدار 
الشامل والمتكامل للتطبيقات اإللكترونية في المجال اإلداري على مستوى أطراف العملية اإلدارية كافة، 
وهذا يعني أن تطبيق أسلوب اإلدارة اإللكترونية خو الخطوة السابقة لتطبيق أسلوب الحكومة اإللكترونية 

ومية)عائشة بنت أحمد الحسيني، شذا بنت عبد المحسن الخيال، أثر تطبيق أنظمة في الجهات الحك
اإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي دراسة ميدانية على موظفات العمادات في جامعة الملك عبد 

(، 55-54، ص2013، جامعة األزهر، يناير 1العزيز بجدة، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، ع
الحظ أن معظم مواقع الهيئات الرسمية في الجزائر تبقى غير متطورة، فما بالك بالحديث عن الحكومة والم

اإللكترونية الذي بقي حبر على ورق ومشروع لم ينفذ، وهو مجرد حديث في أفواه المسؤولين وال يمكن 
تطوير وتنمية المجتمع تطبيقه في ظل الوضع القائم عليه، مع أن الحكومة اإللكترونية يمكن أن تسهم في 

 وهو الرهان الذي يصعب تحقيقه في الجزائر.

: تقوم الصحة اإللكترونية بتوفير اإلستشارات والخدمات والمعلومات الطبية إلى الصحة اإللكترونية
المريض عبر الوسائل اإللكترونية، فالمريض يستطيع متابعة نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية 

ت والخدمات عبر الشبكة المحلية للمستشفى أو عبر شبكة اإلنترنرنيت، كما يمك تقليل أوقات والمعلوما
اإلنتظار للمراجعين، فالمريض عندما يخرج من عيادة الطبيب ويتجه إلى الصيدلة يكون الدواء في إنتظاره 

دارة اإللكترونية، لدى الصيدلي ألن الطبيب أرسل وصفة الدواء إلكترونيا إلى الصيدلية)محمد سمير، اإل
(، وبالنظر للحجم الهائل والعجز 7-69، ص2009،  1دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
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المسجل في القطاع الصحي سواء العمومي أو الخاص فإنه ال يمكن الحديث عن صحة إلكترونية في 
 ظل قطاع تنعدم فيه أساسيا ضروريات الصحة األساسية.

: يعتمد نظام التعليم عن بعد على الشبكة اإللكترونية بصفة أساسية حيث يمن مخاطبة رونيالتعليم اإللكت
الطلبة وإلقاء محاضرة عبر شبكة األنترنيت وبشكل بث حي ومباشر)ربيع نصيرة، النشاط األداري 

،  2019للحكومة اإللكترونية، دكتوراه علوم تخصص القانون،  جامعة مولود معمري تيزي وز، الجزائر، 
(، وعلى الرغم من وجود التعليم عن بعد إال أنه يبقى مقتصرا على قطاعات ومؤسسات بعينها، 72ص

وغير منتشر أين يبقى محدود لدى فئة معينة، ولعل ذلك راجع أساسا للذهنيات من جهة حول هذا 
حقيقة لتطوير هذا المجال، وكذلك حول واقع التعليم بصفة عامة في الجزائر، إضافة لعدم توافر اإلرادة ال

 المجال في الجزائر.

 خاتمة:

إن الخدمة العمومية اإللكترونية اليوم تكتسي أهمية كبيرة في مختلف المجاالت خاصة وأنها يمكن أن 
تدفع اإلقتصاد نحو النمو والتطور وهو أمر جد ممكن إذا ما توافرت اإلرادة الحقيقة مع توافر المناخ 

علق األمر بالعوامل اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والثقافية المتعلقة السائد المالئم لذلك، سواء ت
 بطبيعة الفرد الجزائري.

إن الكثير من الدول في العالم وحتى الدول العربية قطعت أشواطا كثيرة في تقديم الخدمة العمومية 
في هذا المجال، أين يقتصر  اإللكترونية، والجزائر لألسف تبقى جد متأخرة ويمكن القول أنها دولة متخلفة

تقديم الخدمة العمومية اإللكترونية على بعض األساليب لكن بصفة ضئيبة، وتكون في واقع األمر 
منعدمة، وهو ما يؤكد أن الجزائر أمامها الكثير والكثير لتلحق بركب الخدمة العمومية اإللكترونية وعليها 

 أن تبذل الكثير من المجهودات اإلضافية لذلك.

ن الوصول إلى القمة في الخدمة العمومية اإللكترونية ليس باألمر السهل لكنه في الوقت ذاته ليس إ
باألمر الصعب، فحينما تتوافر اإلرادة الحقيقية لذلك ستتبلور ثقافة الخدمة العمومية اإللكترونية وستصل 

تعد مجرد ضرورة ال بد منها بل الدولة إلى تحقيق ذلك، خاصة وأن الخدمة العمومية اإللكترونية اليوم لم 
إنها حتمية فرضها الواقع المعاش عالميا والتغيرات التي تطرأ على العالم يوميا خاصة في ظل عولمة 

 اإلقتصاد.



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 232  

 قائمة المراجع:

 الكتب:

صدام الخماسية، الحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداري، عالم الكتب الحديث للنشر -
 والتوزيع.

  .2014القادر برانيس، تسويق الخدامات والخدمات العمومية، مكتبة الوفاء القانوينة، مصر، عبد -

 .2009،  1محمد سمير، اإلدارة اإللكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط-

تدريب والنشر، محمود عبد الفتاح رضوان، اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها الوظيفية، المجموعة العربية لل-
 .2012، القاهرة، مصر، 1ط

 المجالت:

في دعم بعض وظائف إدارة الموارد  اإللكترونيةاحمد  حسين حسن الجرجري، إسهام عناصر اإلدارة -
 .2018، جامعة تكريت، العراق، 1، ج41، ع1البشرية، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، م

كآلية لتطوير الخدمة العمومية المجلية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،  سايح فطيمة، اإلدارة اإللكترونية-
 .2018، ديسمبر 4مجلة نماء لإلقتصاد والتجارة، ع

عابد عبد الكريم غريسي، شريف محمد، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد وتحسين الخدمة العمومية، -
 .2013، ديسمبر 3المجلة الجزائرية للمالية العامة، ع

عائشة بنت أحمد الحسيني، شذا بنت عبد المحسن الخيال، أثر تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية على -
األداء الوظيفي دراسة ميدانية على موظفات العمادات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المجلة العلمية 

 .2013، جامعة األزهر، يناير 1لقطاع كليات التجارة، ع

العمومية من خالل اإلدارة اإللكترونية وآفاق ترشيدها،  الخدمةاألخضر، إصالح  غريبي علي، رينوبة-
 .2016، أكتوبر 3مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة، ع

 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 233  

 األطروحات والرسائل:

ربيع نصيرة، النشاط اإلداري للحكومة اإللكترونية، دكتوراه علوم تخصص القانون،  جامعة مولود -
 .2019 معمري تيزي وز، الجزائر،

شور عبد الكريم، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية اع-
 .2010-2009والجزائر، ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة منتوري قسنطينة،  

  .78، ص.2006النامية، 
معوقات األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير و ، "مرسلي رافيق بن. (8) 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة منثوري، مذكرة ماجستير في العلوم السياسيةالتطبيق،" 
 .5، ص.2010/2011قسنطينة، 

ورقة عمل المؤتمر الدولي اإلدارة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق،" حسينبن محمد الحسن، " .(9)
 .16، ص.2009، المملكة العربية السعودية،للتنمية اإلدارية

محاضرات غير منشورة في مادة النظم  "،أمحند برقوق، "مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة .(10)
خدة كلية العلوم السياسية واإلعالم قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر بن يوسف بن السياسية المقارنة
 .2009-2008، والعالقات الدولية، 

مركز  الحياة لتنمية المجتمع المدني، الحاكمية الراشدة : جدل لم يحسم بعد ، األردن: مركز   (.11) 
  من الموقع 2020-02-19متحصل عليه في  ،  2007الحياة لتنمية المجتمع المدني جوان 

www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc 
 
 

 

 

http://www.ummto.dz/IMG/pdf/phase_finale_de_mon_memoire.pdf
http://www.ummto.dz/IMG/pdf/phase_finale_de_mon_memoire.pdf
http://www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc


 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 234  
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 زوامبية عبد النور ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجلفة .
 

 

 

The Reality and Challenges of The Electronic Public Service in 

Algeria's Local Administration 

 
Abstract 

The Algerian state has recognized the importance of the urgent need for improved services 
to achieve development in various fields and to take advantage of modern technologies, 
especially concerning information and communication technology, so it has undertaken 
many reforms to exploit the ICT revolution, using electronic equipment that will make it 
more able to benefit from the information it has and more follow-up to the management 
process, The reforms have touched on local administration as a decentralized body to 
promote development projects at the local level and to eliminate the bureaucracy that leads 
to illegal benefits. Given the importance of the e-public service at the local administration 
level in Algeria, we present this study in which we examine the realities and challenges of 
the electronic public service in the local administration in Algeria. 
 
Keywords: Public Service, E-Management, Local Administration 

 

 الملخص: 
لتحقيق التطور لقد أدركت الدولة الجزائرية بأهمية الحاجة الماسة لتحسين المستمر في مجال الخدمات 

في مختلف المجاالت واالستفادة من التقنيات الحديثة خصوصا ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، لذا قامت بجملة من اإلصالحات بهدف استغالل ثورة المعلومات واالتصاالت، فاستخدام 

ي لديها وأكثر متابعة لسير المعدات االلكترونية سيجعلها أكثر قدرة على االستفادة من المعلومات الت
عمل اإلدارة، وقد مست  اإلصالحات اإلدارة المحلية كهيئة ال مركزية بغية النهوض بمشاريع التنمية 
على المستوى المحلي، والقضاء على السلوك البيروقراطي الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة 

ر هذا لخطورتها. ونظرا ألهمية الخدمة غير شرعية والذي أصبح من المواضيع التي تثير قلق كبي

mailto:Elyess702@gmail.com
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العمومية االلكترونية على مستوى اإلدارة  المحلية في الجزائر نقدم هذه الدراسة التي نتناول فيها واقع 
 وتحديات الخدمة العمومية اإللكترونية في اإلدارة المحلية بالجزائر.

 االدارة المحلية الخدمة العمومية، اإلدارة االلكترونية،  المفتاحية:الكلمات 
 
 

 
 المقدمة

إن التطور الكبير الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والذي امتد تأثيره إلى كافة 
جوانب الحياة العامة، احدث تغييرا جوهريا في شكل ودور اإلدارات واألجهزة الحكومية وعالقاتها مع 

 بعضها البعض ومع المواطنين.

ور صناعة الحاسوب والبرمجيات إلى انتشار تكنولوجيا المعلومات، ليخرج الكومبيوتر لقد أدى تط        
من الغرفة الكبيرة ويصبح في متناول معظم الشركات واإلدارات، كما أدى التطور الحاصل في تكنولوجيا 
 االتصال إلى ظهور االنترنت والتي هي شبكة ضخمة تربط أجهزة الكومبيوتر مع بعضها البعض، هذا
االنتشار الواسع لشبكة االنترنت أثر على تطور العمل اإلداري وأوجد نوعا من العالقات والمفاهيم الجديدة 

 في المجتمع.
وبناءا على ما سبق تعتبر الخدمة العمومية االلكترونية من بين المفاهيم الحديثة التي أوجدها التحول إلى 

وترشيد الخدمات العمومية، وتعتبر الجزائر من بين الدول  اإلدارة االلكترونية لما لها من مزايا في تحسين
 التي تقد الخدمات العمومية الكترونيا وهذا تماشيا مع التطورات الحاصلة في العالم.

ومن خالل ما سبق نقدم هذه الورقة البحثية نحاول من خاللها فحص واقع وتحديات الخدمة العمومية 
 جزائر وهذا من خالل المحاور التالية:االلكترونية في اإلدارة المحلية بال

 المحور األول: مفهوم الخدمة العمومية االلكترونية واإلدارة المحلية
 المحور الثاني: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمات العمومية المحلية

 المحور الثالث: مشاريع الخدمة العمومية االلكترونية المقدمة في اإلدارة المحلية
 ر الرابع: تحديات الخدمة االلكترونية المحلية في الجزائرالمحو 

 مشكلة البحث:
إن توجه معظم دول العالم إلى ضرورة تطوير اإلدارات العمومية من خالل استخدام تكنولوجيا  

المعلومات واالتصاالت، أدى بالكثير من الدول إلى مواكبة هذا التغير الحاصل في تقديم الخدمة العمومية 
دمة العمومية التقليدية إلى الخدمة العمومية االلكترونية، هذه األخيرة التي تسعى الجزائر جاهدة من الخ
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من أجل تجسيدها على أرض الواقع  من خالل الكثير من المشاريع االلكترونية التي تهدف إلى تحسين 
ث هو قطاع اإلدارة الخدمة العمومية، ومن بين القطاعات التي نر يد تسليط الضوء عليها في هذا البح

المحلية . ولمعرفة واقع وتحديات الخدمة العمومية االلكترونية  في اإلدارة المحلية بالجزائر نقدم اإلشكالية 
 التالي:

 ما هو واقع وتحديات الخدمة العمومية االلكترونية في اإلدارة المحلية بالجزائر؟
 حقيق األهداف التالية:نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى تأهداف البحث:  

 فحص واقع وتحديات الخدمة العمومية االلكترونية في اإلدارة المحلية بالجزائر 

 الوقوف أهم الخدمات االلكترونية المقدمة من طرف اإلدارة المحلية في الجزائر 

 الكشف عن المعوقات التي تحول دون تحقيق الخدمة العمومية االلكترونية المطلوبة 

  من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحسين الخدمة العمومية االلكترونية تقديم مجموعة
 في الجزائر

 لإلجابة على اإلشكالية نقترح الفرضيات التالية:فرضيات البحث: 
يعترض الخدمة العمومية االلكترونية في اإلدارة المحلية بالجزائر الكثير من المعوقات مما أدى إلى  -

 تنادي بضرورة إصالح الخدم العمومية االلكترونية بالجزائر تعالي األصوات التي
ساهمت المشاريع االلكترونية على مستوى اإلدارة المحلية بالجزائر في القضاء على الكثير من  -

 الممارسات البيروقراطية
 للبحث أهمية عملية وأخرى علمية وهي:أهمية البحث: 

لعمومية االلكترونية في الجزائر أصبح واقع من خالل تكمن األهمية العملية في أن موضوع الخدمة ا
الكثير من المشاريع االلكترونية. لكن حتى نتعرف عليها وعى أم العراقيل التي تواجهها نقدم هذا البحث، 
وحتى يتم تبصير صناع القرار بأهمية الخدمة العمومية االلكترونية على مستوى اإلدارة المحلية لما تساهم 

 التنمية المحلية. فيه من تحقيق
أما األهمية العلمية فتكمن في: المساهمة بورقة بحثية حول الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر حتى 

 يستفيد منه الطلبة، وكذلك يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الجديدة التي تتطلب البحث والدراسة.
 منهجية البحث:

لمنهج الوصفي التحليلي الذي يستند إلى عرض البيانات وتبويبها لقد تم االعتماد في هذه الدراسة على ا
 ومن ثم تحليلها بما يتناسب إلى حد كبير مع طبيعة الموضوع.
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والية  48تتمثل الحدود المكانية في اإلدارة المحلية بالجزائر والتي تتمثل في مختلف البلديات المتواجدة في 

خدمة العمومية االلكترونية. أما الحدود الزمانية فهي منذ البدء الفعلي في والتي تشهد مختلف مشاريع ال
 2010تطبيق مشاريع الخدمة العمومية االلكترونية باإلدارة المحلية في الجزائر وتمتد الحدود الزمانية من 

 .2020حتى 

 المحور األول: مفهوم الخدمة العمومية االلكترونية واإلدارة المحلية

 اإلدارة المحليةمفهوم -أوال
المحلية هي مجموعة األجهزة التنفيذية اإلدارة المحلية عدة تعاريف، منها أن  اإلدارةلقد عرفت 

، قد تكون 1والفنية على المستوى المحلي، تتولى إدارة الشؤون والخدمات العامة ذات الطابع المحلي
هي تعني توزيع الوظيفة اإلدارية منتخبة أو معينة، وتباشر اختصاصها عن طريق النقل أو التفويض، ف

في الدولة بين أجهزتها المركزية في العاصمة، وهيئات محلية مستقلة عنها، ومن ثم فهي أسلوب من 
 .2أساليب تنظيم الدولة من شأنه تحقيق الالمركزية اإلدارية

مفهوم  كما عرفها علماء اإلدارة بأنها أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم الدولة إلى وحدات ذات
محلي، يشرف على إدارة كل وحدة هيئة محلية تمثل اإلدارة العامة على أن تستقل هذه الهيئات بموارد 

 3مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعالقات يحددها القانون 
وهناك طرح استقرت عليه األمم المتحدة واإلتحاد الدولي للسلطات المحلية، فاإلدارة المحلية تعني 

جغرافي سياسي لدولة موحدة بسيطة، ودون مستوى الوالية أو الجمهورية أو المقاطعة في الدول  تقسيم
 الفيدرالية المركبة.

كما يمكن تعريفها بأنها المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من  
دارة المحلية بهذا المصطلح على سكانها المحليين تحت رقابة أو إشراف الحكومة المركزية، وتعرف اإل

                                                           

 زرقاوي رتيبة، إصالح وتطور منظومة الجماعات المحلية في الجزائر وأثره في التنمية واقع وأفاق من 1
 .41(، ص2015.) مذكرة ماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، 2015إلى  1990

 
في التهيئة  ماجستيرعثمان عزيزي، دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بوالية خنشلة) مذكرة   2

 .25(، ص2008امعة قسنطينة، والتهيئة العمرانية، ج األرضالعمرانية، كلية علوم 
في علم االجتماع،كلية العلوم  ماجستيرصالح ساكري، المعوقات التنظيمية واثرها على الجماعات المحلية) مذكرة   3

 .169(، ص 2008االجتماعية واالسالمية، جامعة باتنة، 
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أنها وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة، وهي عبارة عن هيئات مستقلة في الواليات والمدن والقرى، 
 وتتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

 ثانيا: مفهوم الخدمة العمومية االلكترونية:

 توجد هناك تعاريف دقيقة ومحددة لمفهوم ونطاق الخدمة العمومية، إذ أن أغلب التعاريف ال 
 تربطها بالصالح العام أو بالسياسة الحكومية، ومن بين هذه التعاريف نذكر:

وفقا للقانون اإلداري الفرنسي " الخدمة العمومية هي تلك التي تعد تقليديا خدمة فنية، تزود بصورة عامة 
منظمة عامة كاستجابة لحاجة عامة ويتطلب توفيرها أن تحترم القائمين على إدارتها مبادئ  بواسطة

. كما تعرف الخدمة العمومية من طرف علماء 1المساواة واالستمرارية والتكيف لتحقيق الصالح العام"
ية تلبيتها على اإلدارة العامة بأنها" الحاجات الضرورية لحفظ حياة اإلنسان وتأمين رفاهيته وتقع مسؤول

الدولة بالدرجة األولى وهي ليست محددة بزمن معين، بل هي عملية مستمرة ودائمة، ينبغي على الدولة 
 2أن تخطط لتقديمها وتطويرها ليحصل المواطن عليها في أحسن صورة"

ينظر هذا التعريف إلى الخدمة العمومية كعملية يجب التخطيط لها تعبر عن مدخالت ومخرجات في 
ن ينظر البعض إلى الخدمة بشكل مبسط وتعتبرها أحد مسؤوليات الدولة. لذلك تعتبر الخدمة العمومية: حي

جميع أنواع الخدمات التي من غير الممكن استغاللها إال في إطار جماعي، تتوافر بشكل إجباري وفق 
ن قواعد السوق، قاعدة المساواة والتي ينص عليها القانون، ويكون من الضروري استغاللها بمعزل ع

.إال أن الخدمة العمومية تتجاوز هذا 3تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها والقيام بها من حيث أدائها ومراقبتها
الفهم السطحي فباإلضافة إلى أنها مسؤولية تقع على عاتق الدولة فهي عملية ناتجة عن تخطيط دقيق 

ها ومن طرق تحقيقها ومن ثم قإن طرق تحقيقها يخلق توازن بين مطالب البيئة وإمكانيات الدولة وموارد
 تحتاج إلى نظم و آليات لتحقيقها.

 مما سبق يمكن اإلشارة إلى أن الخدمة العمومية تتعلق بما يلي.
 .إشباع الحاجات األساسية والضرورية لجميع مواطني الدولة بغض النظر عن قدرتهم المالية 

  جة األولى.تقديم تلك الخدمات هو مسؤولية الدولة بالدر 

 .إدارة المرافق العامة تتطلب كفاءة عالية لتحسين القدرة على استغالل الموارد المخصصة لها 

                                                           
1, t Economique":" Service public et Droit Administratif eDidier LINOTTE et Raphaël ROMI  

Classeur, Paris, 2003,p 4-, édition, Juris éme57 
ص ، 1996 منشورات جامعة الكويت،: الكويت، القضايا واالستراتجيات : محمد أمين عودة، إدارة المشروعات العامة   2

56. 
 .23المرجع نفسه ص   3
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  توفير الخدمة العامة يتطلب مجموعة من العمليات توازن بين المطالب والموارد والمخرجات 

يجعل مفهوم  لذلك فهي تعبر عن عملية متكاملة لنظم عمل تهدف لتحقيق جودة ما تقدمه للمواطن ما
 1الخدمة العمومية محصورا ما بين كونها عملية أو نظام.

تعرف على أنها كل تلك الخدمات التي يمكن تقديمها الكترونيا، وهي كذلك الخدمة العمومية االلكترونية: 
" ذلك الفعل أو األداء الذي يخلق القيمة ويوفر فوائد للعمالء من خالل العملية التي يتم تخزينها على 

 2شكل خوارزمية وتنفذ عادة من قبل البرامج الشبكية
 المحور الثاني: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمات العمومية المحلية

لتكنولوجيا المعلومات الحديثة دور رئيسي في إحداث تطورات مختلفة في مجال تقديم الخدمات  
تكلفة، ولهذا فإن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في للمواطنين وتوفير المعلومات في الوقت المناسب وبأقل 

اإلدارة المحلية سيضفي صبغة الجودة على الخدمات التي تقدمها والرفع من مستوى الكفاءة اإلدارية 
وتحسين مناخ العمل. ويساهم تطبيق اإلدارة اإللكترونية في في تحسين الخدمات المحلية من خالل ما 

 3يلي:
 يل كلفتها وإعطاء خدمة أكثر جودة.تبسيط اإلجراءات وتقل -
اختصار وقت تنفيذ انجاز المعامالت اإلدارية بدون أن يضطر العمالء من االنتقال شخصيا إلنجاز  -

 معامالتهم مع ما يرافق من إهدار للوقت والجهد والطاقة.
  الدقة والموضوعية في العمليات المنجزة -
 ة بين البلديات وبين البلديات والواليةتسهيل إجراء االتصال بين الوحدات المحلي -
االستغناء عن المعامالت الورقية وإحالل المكتب االلكتروني عبر الشبكات الداخلية وشبكة االنترنت  -

مما يؤثر ايجابيا على عمل اإلدارة المحلية، وتعمل اإلدارة اإللكترونية كنظام بالتنسيق بين متطلبات 

                                                           

 الواقع واألفاق، اتحاد إذاعات الدول العربية: عةندوة اإلذاعة المسمو "محمد شلوش، اإلذاعة والخدمة العمومية  -  1
 .2007نوفمبر  10الجزائر، 

 
مجلة نماء )، "كألية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر اإللكترونيةاإلدارة  "،سايح فطيمة  2

 .2018 ، 74،ص ديسمبر 4، العدد(لالقتصاد والتجارة
 

عرض " اإلدارة اإللكترونية ومدى مساهمتها في تحسين الخدمة العمومية بالبلديات " عي ربحية،شليحي ، قرينالطاهر   3
 .2019، 196ص ،2، العدد (مجلة أفاق علوم اإلدارة واالقتصاد) ،"مشروع البلدية اإللكترونية في الجزائر
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إللكترونية، المتطلبات المالية، المتطلبات التشريعية، متطلبات تأمين تقنيات المعلومات واالتصاالت ا
 وحماية أعمال ومعامالت اإلدارة االلكترونية

 1كما يظهر انعكاس تطبيق اإلدارة اإللكترونية على تحسين الخدمات المحلية من خالل ما يلي: 
حويل األفكار إلى نتائج مجسدة على التركيز على النتائج حيث ينصب اهتمام اإلدارة اإللكترونية عل ت -

أرض الواقع، من خالل تقديم فوائد للجمهور وتتمثل في تخفيض العبء على المواطنين من حيث الجهد 
المال والوقت، وتوفير خدمة دائمة على مدار الساعة وإنجاز العمل بكفاءة عالية وفي وقت سريع،وكذلك 

ع الفواتير عن طريق بطاقات االئتمان بدون تنقل إلى الحصول على الخدمات بصورة مبسطة وميسرة،ودف
 مراكز الهاتف والغاز لدفع الفواتير المطلوبة.

تقديم نماذج جديدة من الخدمات االلكترونية: مثل التعليم االلكتروني والذي يعني التعلم باستخدام  -
يم الخدمات الصحية والوقاية من الحاسبات اآللية وبرمجياتها المختلفة، وشبكة االنترنت، باالضافة إلى تقد

 األمراض والسجالت الصحية االلكترونية واالستشارات عن بعد
الطابع الدولي أو العالمي للخدمات االلكترونية: حيث يتم تقديم الخدمات من خالل الوسائط االلكترونية  -

 والتي ال تعرف المكانية والجغرافية.
إلدارة اإللكترونية الكثير من الفوائد للمرأة خاصة في مجتمعاتنا تيسير معامالت المرأة: تحقق تطبيقات ا -

اإلسالمية والعربية حيث يلزمنا الدين اإلسالمي بعدم إظهار صوت وهيئة المرأة، واإلدارة اإللكترونية تتيح 
 لها التعامل الكترونيا وهي في كامل حريتها الشخصية وكرامة دون االختالط بالرجال.

لمواطن على الخدمات المقدمة الكترونيا نتيجة لسرعتها وقربها منه وليست إضافة إلى رضا ا 
 معقدة إداريا مقارنة باإلدارة المحلية التقليدية.

 المحور الثالث: مشاريع الخدمة العمومية االلكترونية المقدمة في اإلدارة المحلية
لمشاريع اإللكترونية من في إطار عصرنة اإلدارة المحلية سعت الجزائر إلى تطبيق مجموعة من ا

 :أجل تقديم الخدمات العمومية اإللكترونية ومن بين المشاريع ما يلي

 مشروع رقمنة مصلحة الحالة المدنية: -1
لقد انطلقت عملية تجريبية على مستوى بلديتي حسين داي وباب الواد بالجزائر العاصمة قبل تعميمها 

 1تدريجيا على مستوى كافة التراب الوطني.
                                                           

مجلة الباحث للدراسات ، )"في الجزائر دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية، "رانية ،هدار باي أحمد  1
 2017، 130،ص11العدد،(األكاديمية
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ويتمثل هذا المشروع في إنشاء تطبيق على الويب يسمح بإدخال البيانات الخاصة للمواطن   
الجزائري، من عقود ووثائق الحالة المدنية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية، وحفظها 

البلدية، أو ليتم استرجاعها الحقا سواء بهدف الحصول على معلومات دقيقة بواسطة بحث يجريه موظف 
من أجل تمكين ضابط الحالة المدنية من عرض نسخ الكترونية على شبكة االنترنت لوثائق وعقود الحالة 
المدنية الخاصة بالمواطن، ليتمكن من حفظها أو طباعتها وكانت أو بلدية طبق فيها مشروع رقمنة الحالة 

جسد أيضا إمكانية إعداد وتسليم الوثائق ، وهي تقنية جديدة ت2010مارس  04المدنية هي والية باتنة في 
 2على مستوى فروع البلدية الواحدة دون أن يضطر المواطن للتنقل أو السفر لمراكز الحالة المدنية

 مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين: -2
مات ترتكز إستراتجية الحكومة االلكترونية في الجزائر على ضمان الفعالية في تقديم الخد  

الحكومية للمواطنين وأن تكون متاحة للجميع، ومن هذا المنطلق أخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
على عاتقها عملية تقنين الخدمات االلكترونية بإطالق ورشة كبرى لعصرنة اإلدارة المركزية والجماعات 

 لى محورين أساسيين هما:المحلية وذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني للتعريف المؤمن يرتكز ع
 إطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية -
 إطالق جواز السفر البيومتري االلكتروني. -

وتعد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وااللكترونية وثيقة مؤمنة تماما وذات شكل أكثر مرونة   
ة إلكترونية وصورة رقمية، ستضمن طبقا ألخر التطورات التكنولوجية في العالم، حيث تحتوي على شريح

للمواطنين اإلتمام السريع لمختلف اإلجراءات اليومية بسبب ثقتها واستخداماتها المتنوعة في إطار الربط 
 3البيني مع القطاعات األخرى.

أما جواز السفر الجزائري هو واحد من أهم الوثائق التي تسلمها السلطات الجزائرية للموطنين الجزائريين 
، تم إصدار جواز السفر البيومتري الجزائري 2010مكن من السفر إلى الخارج بسهولة، وفي أواخر عام للت

                                                                                                                                                                                     

عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق االدارة االلكترونية ودورها في تحسين خدمة "، فرطاس فتيحة   1 
 2016، 307، ص 15، العدد  (مجلة االقتصاد الجديد)، المواطنين"

، "جاهزية اإلدارة االلكترونية في الجزائر ودورها في تحسين الخدمة العمومية"ي دالل، قريشي هاجر، ، العمر بلقرع فاطنة  2
 .2017 ،11ص ،7، العدد (مجلة البديل االقتصادي)

 

، دور الحكزومة االلكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية حالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، واعر وسيلة  3
 2010، جامعة منتوري قسنطينة، إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات: مقدمة إلى المؤتمر الدولي حولمداخلة 
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الجديد ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، حيث توفر تلك الجوازات المزيد من األمان ومكافحة 
 1التزوير.

ة البيومتريين وضعت وزارة ومن أجل تسهيل عملية الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطني
 الداخلية في موقعها االلكتروني إمكانية طلب الوثائق البيومترية الكترونيا.

 مشروع المواطن االلكتروني: -3
وزارة الداخلية مشروع المواطن االلكتروني ألول مرة في الجزائر،  2013لقد أطلقت في أواخر   

ه مدى الحياة، يمكن من خالله استخراج جميع والذي يختصر أرشيف كل مواطن في رقم واحد يتبع
ثانية  30الوثائق اإلدارية وفق نظام الكتروني يعمل عل إصدار مختلف الوثائق في مدة ال تتجاوز 

باإلضافة إلى وضع رقم وطني لكل جزائري يحل محل كل الوثائق وتقليص الوثائق اإلدارية المتعلقة 
ا، واالكتفاء فقط ببطاقة التعريف الوطنية التي ستكون بطاقة بإصدار رخصة السياقة وجواز السفر وغيره

رقمية مدة صالحيتها مدى الحياة، ويعد هذا اإلجراء خطوة هامة في دخول الجزائر مجال اإلدارة 
االلكترونية التي تعد أول محور متبوع بتحديد األهداف الكبرى، والخاصة التي يجب بلوغها في غضون 

قائمة نشاطات لتنفيذها شمل هذا المشروع وضع شبكات ربط بين المؤسسات خمس سنوات، عالوة على 
وبين الوزارات يكون بمثابة البوابة الرقمية الحكومية التي تسمح بالتواصل مع الهيئات العمومية واستعمال 
التكنولوجيا من حالل الرقمنة وتوثيق الوثائق اإلدارية تنصيب أنظمة إعالمية مدمجة، وكذا إدراج 

 2خدمات لصالح المواطن.ال
 الشباا الموحد: -4

الشباك الموحد هو الصيغة العملية لمشروع البلدية االلكترونية ويتم فيه تسخير موظفين مؤهلين الستقبال 
مختلف الملفات التي سيودعها المواطنون في الشباك الموحد، قصد توجيه العمليات اإلدارية بشكل مباشر 

ف ومني قياسي،حيث يستقبل الشباك الطلبات التي تسجل الكترونيا وتوجه إلى المصالح المعنية في ظر 
في حينها إلى المصلحة المعنية وفق نظام الكتروني داخلي،هذا ويعتبر الشباك الموحد إجراء الغرض منه 

                                                           

دراسة نموذجية لمصالح : ،  واقع ومعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المرافق العامة في الجزائربوسليماني صليحة  1
النظام القانوني للمرفق العام اإللكتروني واقع وتحديات : ي حولالحالة المدنية، مداخلة موجهة إلى المؤتمرالعلمي الدول

 2018، جامعة المسيلة، وأفاق
 12بلقرع فاطنة، المرجع السابق، ص   2
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القضاء على أشكال البيروقراطية الموجودة في اإلدارة الجزائرية ولقد بدأ العمل بالشباك االلكتروني في 
 2019.1جانقي 

 إنشاء السجل الوطني اآللي لترقيم المركبات:  -5
والذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة أنية ودون تكبد عناء التنقل إلى 
والية التسجيل،وكذلك كإجراء للقضاء على البيروقراطية وتسهيل عملية الحصول على وثائق تسجيل 

 سيارة.
ار عصرنة قطاع اإلدارة المحلية وتقريب اإلدارة من المواطن، فقد تم إنشاء تطبيق جديد عبر وفي إط 

الذي يمكن المواطنين من االطالع على جميع المعلومات  -الهاتف النقال يحمل تسمية _ اجراءاتي
 المتعلقة بأي إجراء إداري تقدمه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

 -استشارتك -مقراطية التشاركيةمشروع الدي -6
من أجل تحفيز المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في إدارة البلدية، تم وضع منصة خدمات على الخط 

 2مع وحدات معلوماتية وتفاعلية، تمثل فضاء يسمح بإعالم المواطنين أو إبداء أرائهم.
ت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة وكتجسيد لمبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيز آللياتها، أعلن

العمرانية عن دخول حيز الخدمة تطبيق " استشارتك"، الذي يمكن المواطنين من المشاركة في تسير 
شؤونهم المحلية عبر إبداء أرائهم في اختيار المشاريع التنموية على مستوى بلدياتهم وذلك عن طريق 

هذا التطبيق ضمن إستراتجية العصرنة المنتهجة من طرف الدولة  الموقع الرسمي للوزارة. كما يتدرج
 3الجزائرية لتقريب اإلدارة من المواطن وإضفاء الشفافية والفعالية على القرارات المتخذة محليا.

 الرابع: تحديات الخدمة االلكترونية المحلية في الجزائر المحور
عمل اإلداري بالجزائر أصبح مؤكد من خالل إن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ال  

المشاريع اإللكترونية التي سعت الجزائر إلى تنفيذها في مختلف القطاعات . لكن استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت تعترضه مجموعة من التحديات والتي نحاول الوقوف عليها من خالل النقاط 

 التالية:
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  نولوجية:تحديات البنية التحتية التك -1
ويتجلى ذلك في مؤشر ضعف البنية التحتية لمشروع اإلدارة اإللكترونية، كذلك تدهور واقع         

و  اآلالتعدم توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل تذبذب في تدفق االنترنت  . إضافة إلى 
 1.األدوات التكنولوجية الحديثة الالزمة لإلدارة اإللكترونية

 ت تتعلق بالجانب البشري:تحديا -2
 2وتتمثل في مجموعة من العراقيل التي ترتبط بذهنية وأداء العامل البشري وتشمل ما يلي:         

غياب الدورات التكوينية التي تحفز العنصر البشري التي تساعده على التكيف مع متطلبات اإلدارة  -
 االلكترونية.

 تكنولوجيا في الجانب اإلداري.انعدام أو ضعف الوعي بأهمية تطبيق ال -

 إشكاليات البطالة التي يمكن أن تنجم عن تبني عملية اإلدارة االلكترونية. -
 تحديات اإلرادة السياسية -3

تعتبر اإلرادة السياسية هي الداعمة إلى توجه االعتماد على التكنولوجيا الحديثة وال يحدث هذا إال من 
منظور استراتيجي وطني وشامل، يرتكز على رؤية واضحة للنقلة خالل توفر اإلرادة السياسية لوضع 

النوعية المطلوب  وبالنظر إلى ضعف استخدام االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فإن الجزائر 
بحاجة إلى إعادة النظر في صياغة خطة التحول اإللكتروني. كما يشير التحديد الدقيق لوجود إرادة 

بارزا في التحول للخدمة العامة اإللكترونية،إنما هو بحاجة إلى تحديد مدى قدرات هذه  سياسية تؤدي دورا
القيادة في تحويل الموارد المالية، واإلمكانات البشرية، إلى واقع ملموس،دون إهمال المتابعة الدورية، 

 3والتقويم لكل مرحلة، بهدف الكشف عن العجز المسجل في إستراتجية التحول.
  ات اإلدارية:التحدي -4

                                                           

االدارة االلكترونية في الجزائر بين الواقع و االفاق، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الدولي، المؤتمر الدولي ،براهيمي سميحة  1
 .2018، جامعة المسيلة، نوفمبر قانوني للمرفق العام االلكترونيالنظام الالسادس بعنوان:

 قدور ظريف، موفق نورالدين،اإلدارة االلكترونية ضرورة حتمية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، مداخلة مقدمة   2 
 .2018لة،نوفمبر ، جامعة المسي:النظام القانوني للمرفق العام االلكترونيإلى، المؤتمر الدولي السادس بعنوان

 
عشور عبد الكريم، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر، مذكرة   3

 162، ص 2010 -2009ماجستير في العلوم السياسيةـ جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 
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ويقصد بها تلك الصعوبات والتحديات التي يمكن أن يواجهها مشروع اإلدارة االلكترونية من         
 1اإلدارة القائمة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي وتتمثل تلك الصعوبات فيما يلي:

 دارة االلكترونية .ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة المركزية لبرامج اإل -

 تعقيد اإلجراءات اإلدارية وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية. -

قيام موظفي اإلدارة القائمة بمقاومة وعرقلة عملية االنتقال إلى اإلدارة االلكترونية خوفا على  -
 مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي.

 التحديات المالية:  -5
، وكذلك المعامالت اآلليوتطوير برامج وتطبيقات الحاسب تتمثل في قلة الميزانية المخصصة لتصميم  

 2.تزال في بدايتها المالية ال
 الخاتمة:

إن التحول إلى تطبيق الخدمة العمومية اإللكترونية أصبح حقيقة من خالل العديد من التشريعات 
خدمات العمومية والمشاريع االلكترونية، وهذا نظرا ألهمية الخدمة العمومية االلكترونية في تحسين ال

واالرتقاء بجودتها. وفي هذا االطار تم تطوير كل األنظمة من خالل الموارد الداخلية للمديرية العام 
لعصرنة الوثائق واألرشيف، باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على اتصال الشبكة الداخلية للبلدية 

صول إلى الخدمات االلكترونية من خالل بوابة مع شبكة وزارة الداخلية، باإلضافة إلى إمكانية الو 
 الخدمات االلكترونية ) الشباك االفتراضي، وتطبيقات الهاتف الجوال(.

 ومن خالل هذه الورقة البحثية نقدم النتائج اآلتية:

  إن الخدمات العمومية االلكترونية حقيقة موجودة في اإلدارة المحلية الجزائرية من خالل
 كترونية مثل البلدية االلكترونيةعديد المشاريع االل

  ساهم تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة المحلية في تحسين الخدمات العمومية
 خاصة في التقليل من أشكال البيروقراطية والتعقيد اإلداري 

  إن التحول إلى اإلدارة المحلية االلكترونية تعترضه الكثير من العراقيل والتحديات
 بالجانب المالي والبشري وخاصة المتعلقة 

                                                           

 9ظريف قدور، المرجع السابق، ص   1
محلة الدراسات )، "االتصال العمومي واالدارة االلكترونية رهانات ترشيد الخدمة العمومية" مة، رقاد حليمة، العربي بوعما  2

 .2014ديسمبر  46ص ،09، العدد (والبحوث االجتماعيةـ 
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  لكي تحقق الخدمة العمومية االلكترونية النجاعة الالزمة يجب على المواطنين ضرورة
مسايرة المشاريع االلكترونية التي تطلقها وزارة الداخلية مثل تطبيق استشارتك الذي 

 يشجع الديمقراطية التشاركية.

 لمحلي حتى تكون هناك يجب التخلص من األمية االلكترونية في بعض المناطق ا
 استجابة لتحول إلى الخدمات العمومية االلكترونية الفعلية.

 
 قائمة المراجع:

 أوال: الكتب:

منشورات جامعة : الكويت، القضايا واالستراتجيات : محمد أمين عودة، إدارة المشروعات العامة -
 .56ص ، 1996 الكويت،

 ثانيا: المقاالت:
مجلة ، )"ور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائرد، "رانية ،هدار باي أحمد -

 2017، 130،ص11العدد،(الباحث للدراسات األكاديمية
اإلدارة اإللكترونية ومدى مساهمتها في تحسين الخدمة العمومية " شليحي ، قرينعي ربحية،الطاهر  -

 ،2، العدد (مجلة أفاق علوم اإلدارة واالقتصاد) ،"عرض مشروع البلدية اإللكترونية في الجزائر" بالبلديات 
 .2019، 196ص
، "االتصال العمومي واالدارة االلكترونية رهانات ترشيد الخدمة العمومية" العربي بوعمامة، رقاد حليمة،  -
 .2014ديسمبر  46ص ،09، العدد (محلة الدراسات والبحوث االجتماعيةـ )
، "كألية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر نيةاإللكترو اإلدارة  "،سايح فطيمة -
 .2018 ، 74، ديسمبر 4، العدد(مجلة نماء لالقتصاد والتجارة)
عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق االدارة االلكترونية ودورها في "، فرطاس فتيحة -

 2016، 307، ص 15، العدد  (صاد الجديدمجلة االقت)، المواطنين"تحسين خدمة 
جاهزية اإلدارة االلكترونية في الجزائر ودورها في تحسين "، العمري دالل، قريشي هاجر، بلقرع فاطنة -

 .2017 ،11ص ،7، العدد (مجلة البديل االقتصادي)، "الخدمة العمومية

 ثالثا: الملتقيات العلمية:
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ية في تحسين جودة الخدمات الحكومية حالة وزارة الداخلية ، دور الحكزومة االلكترونواعر وسيلة -
، إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات: والجماعات المحلية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول

 2010جامعة منتوري قسنطينة، 
دراسة : زائر،  واقع ومعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المرافق العامة في الجبوسليماني صليحة -

النظام القانوني للمرفق : نموذجية لمصالح الحالة المدنية، مداخلة موجهة إلى المؤتمرالعلمي الدولي حول
 2018، جامعة المسيلة، العام اإللكتروني واقع وتحديات وأفاق

مر الدولي، االدارة االلكترونية في الجزائر بين الواقع و االفاق، مداخلة مقدمة إلى المؤت،براهيمي سميحة -
 .2018، جامعة المسيلة، نوفمبر النظام القانوني للمرفق العام االلكترونيالمؤتمر الدولي السادس بعنوان:

قدور ظريف، موفق نورالدين،اإلدارة االلكترونية ضرورة حتمية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر،  -
، جامعة القانوني للمرفق العام االلكتروني :النظامإلى، المؤتمر الدولي السادس بعنوان مداخلة مقدمة

 . 2018المسيلة،نوفمبر 
الواقع واألفاق، اتحاد إذاعات الدول : ندوة اإلذاعة المسموعة"محمد شلوش، اإلذاعة والخدمة العمومية  -

 .2007نوفمبر  10الجزائر،  العربية
 رابعا: الرسائل الجامعبة:

ونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية عشور عبد الكريم، دور اإلدارة اإللكتر  -
،  2010 -2009والجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسيةـ جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 

 162ص
 زرقاوي رتيبة، إصالح وتطور منظومة الجماعات المحلية في الجزائر وأثره في التنمية واقع وأفاق من -

.) مذكرة ماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس 2015إلى  1990
 (، 2015مليانة، 

مذكرة ) عثمان عزيزي، دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بوالية خنشلة -
  (2008سنطينة، ماجيستير في التهيئة العمرانية، كلية علوم االرض والتهيئة العمرانية، جامعة ق

صالح ساكري، المعوقات التنظيمية واثرها على الجماعات المحلية) مذكرة ماجيستير في علم  -
 .(2008االجتماع،كلية العلوم االجتماعية واالسالمية، جامعة باتنة، 
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 في ظل اإلدارة اإللكترونية  واقع الخدمة العمومية في الجامعة الجزائرية

The Reality of Public service at the Algerian University 

Under the electronic management 

 – 2سطيف –لحقوق والعلوم السياسيةجامعة محمد لمين دباغين "، كلية ا بن دادة وافية، أستاذة مساعدة قسم" أ

ouafiaben22@yahoo.fr 

 ملخـــص:

إن التطورات الحاصلة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أفرزت  لية جديدة إلدارة المجتمعات ومنها الحكومة       
لسلطات العمومية بالجزائر إلى إقامتها عبر إحالل نظام إلكتروني شامل وتعميم استخدام اإللكترونية التي تسعى ا

 االنترنيت خالل السنوات المقبلة لتطلق مشروع الجزائر اإللكترونية.

 وقد أصبح التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في استغالل المرافق العامة وتسييرها حتمية فرضتها التغيرات العالمية      
 التي شهدها العالم على جميع المستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

أما الجامعة الجزائرية فقد شهدت طورا في هياكلها اإلدارية وتطويرا لمواردها البشرية، وذلك من خالل تبنيها       
ي وهي ة التدريس على حد السواء وذلك لإلدارة اإللكترونية، محاولة تحسين الخدمة العمومية المقدمة إلى الطالب الجامع

 من أجل النهوض بالبحث العلمي وتطويره.

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.- العمومية الخدمة-الجزائرية  الجامعة-اإللكترونية  اإلدارة الكلمات المفتاحية:
: Abstract 

Developments in information and communication technology are a new mechanism for the 

management of societies, including e-government, which the public authorities in Algeria are 

seeking to establish through the introduction of a comprehensive electronic system and the 

universal use of the Internet in the coming years to launch the Algeria project. Electronic. 

   The shift to e-management in the exploitation and management of public utilities has 

become an imperative imposed by the global changes that the world has witnessed at all 

economic, political and social levels.  

The Algerian university has witnessed the development of its administrative structures and the 

development of its human resources, through its adoption of electronic management, an 

attempt to improve the public service provided to both the university student and the faculty. 

In order to promote scientific research and its Development. 

Key Words : 
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 مقدمــــــــــــــــــة:    
استخدام الحاسب االلي في مجال الخدمة العامة لقد جاءت اإلدارة االلكترونية كرد فعل على 

بهدف تطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر حديثة تتماشى مع تيار التغيرات والتطورات العالمية 
 خاصة في مجال األعمال واالستفادة من هذا التطوير من خالل توفير الوقت والجهد والتكلفة. 

للحياة وليست مجرد أداة للرفاهية ونتيجة لما حققته اإلدارة  وبذلك غدت اإلدارة االلكترونية وسيلة
االلكترونية من إنجازات وتسهيالت بالنسبة للفرد والمؤسسات أصبح من الضروري تفعيلها في أي منظومة 
إدارية وتنظيم مهما كان تخصصه بعدما كانت تقتصر فقط على البنوك والمؤسسات الكبرى خاصة في 

عدى ذلك حتى إلى الدول السائرة في طريق النمو، حيث أصبحت كل دولة تسعى إلى الدول المتقدمة بل ت
القضاء على المشاكل والمعيقات التي تقف حاجزا أمامها في تطبيق واإلشراف على أعمالها اإلدارية من 

 خالل تبنيها لإلدارة اإللكترونية. 

لمرافق العمومية أصبح من األولويات كما أن تطبيق اإلدارة االلكترونية في المنظومات اإلدارية وا
التي تسعى الدول إلى تجسيدها كنمط جديد في التسيير اإلداري والذي يعتمد أساسا على الحواسيب 

 اإلدارة تطبيق خاصة وأنوشبكات األنترنت بدال من النمط القديم الذي يعتمد على الملفات الورقية، 
العمومية، بما فيها مؤسسات التعليم  المرافق تقدمها التي الخدمات على الجودة صبغة سيضفي اإللكترونية

 العالي.

تسعى هذه الدراسة إلى إزالة الغموض والتعرف على مفهوم اإلدارة االلكترونية باعتباره    وفي سبيل ذل   
 مفهوم حديث النشأة؛

ية؛ مع إبراز كما تهدف إلى الوصول إلى مدى نجاعة اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائر      
الصعوبات والمعيقات التي تعيق تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائرية؛ وكذلك نحاول الوقوف 

  على معرفة ما إذا كان هناك مستقبل لإلدارة اإللكترونية في الجامعة الجزائرية. 
مية بالغة، باعتبار أن تكتسي دراسة واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعة الجزائرية أهحيث 

فكرة اإلدارة االلكترونية كنظام جديد في التسيير اإلداري للمرافق العامة بصفة عامة والجامعة بصفة 
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خاصة مما جعل دراستها والتطرق إليها أمرا ضروريا؛ للكشف عن مدى فعالية اإلدارة االلكترونية في 
دارة االلكترونية باعتبارها مدخال معاصرا لتطوير التسيير اإلداري للجامعة الجزائرية؛ وإبراز دور اإل

وتحديث المنظمات من خالل القضاء على مشاكل اإلدارة التقليدية. خاصة على مستوى الجامعة 
 الجزائرية.

اإللكترونية في هل يمكن تطبيق اإلدارة من خالل ما تم تفصيله يمكن طرح اإلشكالية التالية: 
  فرع عنها عدة أسئلة فرعية أهمها:والتي يتمجال التعليم العالي؟ 

 ماهو مفهوم اإلدارة اإللكترونية؟ وماهي متطلبات تطبيقها؟ -
 ؟ وما هي المبادئ التي تقوم عليها؟ الخدمة العموميةب ماذا يقصد -
 هل تعتبر الجامعة مرفقا عموميا؟ -
 ؟لتسيير الجامعة الجزائريةكأسلوب بديل مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية ماهو  -

 داف الدراسة: أه

الشك أن لكل بحث أو دراسة علمية بالضرورة أهداف معينة، وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 
 األهداف التالية: 

 إزالة الغموض والتعرف على مفهوم اإلدارة االلكترونية باعتباره مفهوم حديث النشأة. -

 الوصول إلى مدى نجاعة اإلدارة االلكترونية في المنظومة الجامعية -

 راز الوسائل التي تساهم في تيسير تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائرية.إب -

 فرضيات البحث:
البد ألي بحث أن يشمل على فروض الدراسة وهذه الدراسة تشتمل على فرضيتين رئيسيين 

 استنادا على مشكلة البحث حيث تمت صياغة الفرضيات على النحو التالي: 

 إلكترونية في تسيير الجامعة الجزائرية كمرفق عمومي توجد مقومات إلدارة  -1
 تعاني الجامعة الجزائرية من عدة معوقات لتطبيق اإلدارة االلكترونية.  -2
 :البحث أهمية
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 تكتسي الدراسة الراهنة أهمية بالغة من خالل: 

ها أمر ظهور اإلدارة االلكترونية كنظام جديد في التسيير اإلداري مما جعل دراستها والتطرق إلي -
 ضروريا. 

 الكشف عن مدى فعالية اإلدارة االلكترونية في التسيير اإلداري كبديل لألسلوب التقليدي في التسيير  -
 التعريف بفوائد اإلدارة االلكترونية داخل المنظومة الجامعية الجزائرية -
مومية بصفة عامة إبراز دور اإلدارة االلكترونية باعتبارها مدخال معاصرا لتطوير وتحديث المرافق الع -

 والجامعة الجزائرية بصفة خاصة.

 :البحث منهجية
إن أية دراسة تتطلب اتباع منهج معين يستعمله الباحث عند معالجته لها، لذلك فقد تم اعتماد        

المنهج الوصفي لغرض استعراض وإيضاح مفهوم اإلدارة اإللكترونية والدوافع التي أدت إلى اللجوء إليها 
األسلوب التقليدي للتسيير اإلداري، وتوضيح مفهوم الخدمة العمومية، والمنهج التحليلي من  كبديل عن

 أجل تحليل مجموعة النصوص القانونية التي تنظم الجامعة كمرفق عمومي.  
 :البحث حدود

 تم التطرق فيه إلى، المبحث األول قصد اإلجابة عن إشكالية البحث تم تقسيم البحث إلى مبحثين      
فقد تم تخصيصه إلى المبحث الثاني  أما، حتمية التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية لتحسين الخدمة العمومية

 سيير الجامعة الجزائريةكأسلوب بديل لتمجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 حتمية التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية لتحسين الخدمة العموميةالمبحث األول: 

 هوم اإلدارة اإللكترونيةالمطلب األول: مف
 أوال: تعريف اإلدارة اإللكترونية

 سياسات توجيه في المتكاملة والمعلومات للبيانات استخدام "أنها على: اإللكترونية تعرف اإلدارة   
 المتالحقة للتغيرات لالستجابات الالزمة المرونة وتوفير أهدافها تحقيق بهدف المنظمة، عمل واجراءات

 .1يا"وخارج داخلًيا
                                                           

 غزة، مجلة فرع-املفتوحة القدس جامعة في العاملين نظر وجهة اإلداري من االتصال تفعيل في اإللكترونية اإلدارة اشتيوي، دور  عبد محمد -1

 – غزة- املفتوحة القدس جامعة –األعمال إدارة الثاني، كلية عشر، العدد السابع املجلد اإلنسانية( العلوم )سلسلة األقص ى جامعة

 .226، ص: 2013 فلسطين، يونيو
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 ."االتصال وشبكات الحاسوب بين االلتقاء عملية" وتعرف على أنها هي
واالتصاالت  االنترنت على تعتمد التي على أنها مجموعة األنشطة العمومية يعرفها من وهناك   

 والحصول لألفراد، والمعامالت الخدمات جميع لتقديم الحكومة ومستويات طبقات جميع عبر اإللكترونية
 1شتى المجاالت بيسر وسهولة.  في لوماتالمع على
 أفضل خدمات تحقيق على تعمل المعلومات لعصر ادارية "استراتيجية اإلدارة اإللكترونية هي:     

 من المتاحة المعلومات لمصادر مثل ل استغال مع منهم( الخاصة وخاصة )االدارة والمؤسسات للمواطنين
 للوقت أمثل استغالل اجل حديث من الكتروني إطار في لمتاحةا والمعنوية البشرية الموارد توظيف خالل
 .2المطلوبة" وبالجودة المستهدفة للمطالب وتحقيقاً  والجهد والمال
 لتكنولوجيا اإلدارة استخدام تعني اإللكترونية اإلدارة التالي: التعريف إعطاء يمكن سبق ما على بناءا     

 من أجل تحقيق أهدافها. ومعامالتها لفةوظائفها المخت في الحديثة االتصال شبكات
 االلكترونية اإلدارة ثانيا: أهداف

 التالية:    النقاط في االلكترونية اإلدارة أهداف أهم تلخيص يمكن    
 األسبوع؛ أيام وطيلة ساعة 24 خالل مرضية بصورة للمستفيدين الخدمات تقديم -
 مناسبة؛ اليةم وبتكلفة العمل ال نجاز المطلوبة السرعة تحقيق -
 التكنولوجي؛ العصر متغيرات مع التعامل على طالبي قادر مجتمع إيجاد -
 المحسوبية؛ عن والبعد الشفافية مفهوم تعميق -
 واالبتكار؛ اإلبداع روح تنمية حيث من الموظفين حقوق  على الحفاظ -
    3 فقدها. مخاطر وتقليل المعلومات وسرية أمن على الحفاظ- 

 التحول إلى اإلدارة االلكترونية: ثالثا: دوافع

دفعت موجة التغيير في مجال تقديم وايصال المعلومات بجميع الحكومات للتحول نحو اإلدارة 
االلكترونية لذلك نجد عدة تطورات دفعة واحدة باتجاه اعتماد اإلدارة االلكترونية منها ما يتعلق بالمسؤولين 

                                                           
 شرطة نظمته الذي األول  العلمي املؤتمر إلى مقدم بحث عربية، دول  في اإللكترونية الحكومة لتطبيق البشرية املوارد إدارة املتولي، محمد  -1

 .13، ص: 2003أفريل  26 إلى 24 من دبي
هدى عباس قنبر، ميسون عدنان حامد، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املكتبات الجامعية: جامعتي بغداد واملستنصرية نموذجا،  -2

 .325، ص: 2014، 2، املجلد 210مجلة األستاذ، العدد 
 .73 ص ، 2009األردن، ، عمان،1ط املسيرة، دار اإللكترونية، اإلدارة أحمد، سمير محمد 3
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ة لتطوير العمل الحكومي ولزيادة الكفاءة في توصيل الحكوميين الذين يقومون بتطوير طرق جديد
ومن  1الخدمات لذا نجد أن كل الدول تسعى إلى تطبيق اإلدارة االلكترونية نتيجة لعدة دوافع وأسباب.

 أهمها ما يلي:

 تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به. -1
سين خدماتها للحصول على شهادة توجهات العولمة جعلت العديد من الدول تعمل على تح -2

 الجودة العالمية للخدمة العمومية. 
 تطلعات المواطنين للحصول على خدمات أفضل وأسرع وأسهل في الوصول إلى المعلومات  -3
 الكفاءة في تقديم الخدمات العامة  -4
 تقديم خدمات جديدة ومتطورة:  -5
 مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات إلى جانب الحكومة.  -6
  2دارة االلكترونية تزيد من الشفافية السياسية وتدعم ثقة المواطنين باإلدارة.اإل -7

 
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق رابعا: متطلبات

 والهياكل واإلجراءات واألساليب والنظريات المفاهيم في شامال تحوال اإللكترونية اإلدارة تمثل     
 نقلها يمكن مستوردة خبرة أو جاهزة وصفة ليست وهي ،التقليدية اإلدارة عليها تقوم التي والتشريعات

 والتشريعية والمالية والمعلوماتية التقنية المكونات من متكامل ونظام معقدة عملية انهإ بل فقط، وتطبيقها
 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق ومتكاملة عديدة متطلبات توفر من بد ال وبالتالي والبشرية وغيرها، والبيئية

 نذكر من أهمها: .العملي الواقع حيز إلى وإخراجها
وضع استراتيجيات وخطط التأسيس والتي يمكن ان تشمل إدارة أو هيئة على المستوى الوطني  -1

 لها وظائف التخطيط والمتابعة والتنفيذ لمشاريع الحكومة االلكترونية. 
تصال بما يتوافق مع توفير البنية التحتية لإلدارة االلكترونية من خالل تطوير مختلف شبكات اال -2

بيئة التحول التي تستدعي شبكة واسعة ومستوعبة للكم الهائل من االتصاالت دون إهمال 

                                                           
 .73املرجع نفسه ،ص   1
 .73املرجع مفسه ،ص   2
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التجهيزات التقنية االخرى من معدات وأجهزة وحاسبات الية ومحاولة توفيره وإتاحته لألفراد 
 والمؤسسات. 

ريجي بإعادة تنظيم الجوانب تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعدات الحكومية وفق تحول تد -3
 والمحددات الهيكلية ومختلف الوظائف الحكومية.

بما يجعلها تنسجم ومبادئ اإلدارة االلكترونية مثل استحداث إدارات جديدة تساير التطور   -4
 التكنولوجي. 

تطوير الكفاءات والمهارات المتخصصة ويعني ضرورة وجود اليد العاملة المؤهلة والتي تمتلك  -5
عارفيا يحيط بمبادئ التقدم التقني ولها من الخبرة ما يمكنها من أن تصبح موردا بشريا زادا م

   1مؤهال الستخدام تقنيات المعلومات.
وضع تشريعات قانونية الزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية وتكملة للنقائص والفراغ القانوني الالزم  -6

وتحديد اإلجراءات العقابية الخاصة بفئة والذي يمكن أن يظهر في أي مرحلة من مراحل التحول 
 المتورطين في جرائم اإلدارة االلكترونية. 

 
 

 المطلب الثاني: مفهوم الخدمة العمومية                        

 أوال: تعريف الخدمة العمومية 

ر تعريف عّرف الفقه الخدمة العمومية تعريفات عديدة باعتبارها من مبادئ المرفق العام، فقد تطو     
الخدمة العمومية بتطور المرافق العامة، كما أن للخدمة العمومية أسسا ومبادئ تقوم عليها وهذا 

 للفصل بينها وبين الخدمات التي تقّدم للجمهور برسوم وال يتساوى فيها جميع الناس.

ولقد يرتبط تعريف الخدمة العمومية بوجود المرفق العام الذي من أهدافه تقديم خدمات عامة،  
تطور تعريف الخدمة العمومية بتوسع الدولة وزيادة عدد مرافقها بزيادة حاجيات الناس الملحة، حيث 

يرى األستاذ محمد الصغير بعلي أن أساس ومبر وجود المرفق العام هو تلبية الحاجات العامة 

                                                           
      19-18سعيد بن معال العمري، ص  1
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شاطات والخدمات للجمهور، ونقل تعريف الحاجات العامة من عند الفقيه دوجي الذي عّرفها بأنها" الن
العامة التي يقدر الرأي العام في وقت من األوقات وفي دولة معينة أن على الحكام القيام بها نظرا 

 .1ألهمية هذه الخدمات للجماعة، ولعدم تأديتها على الوجه األكمل بدون تدخل الحكام"

ين والمراسيم المختلفة منها ولقد عنت الدولة الجزائرية بالخدمة العمومية وتحسينها من خالل القوان    
على:"  06/2، فلقد نّص في المادة 2المتعلق بتنظيم العالقة بين اإلدارة والمواطن 88/131المرسوم 

على:" يجب على  21...ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة"، ونص في المادة 
 العامة...". اإلدارة حرصا منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار وتحسين صورتها

فلم يشر المشرع في هذا المرسوم إلى تعريف الخدمة العمومية واكتفى بتوجيه اإلدارة إلى تحسين     
 صورتها بوضع خدمات جيدة للجمهور.

وأشار إلى  3المتعلق بالمرصد الوطني للمرفق العام 03-16ولقد صدر المرسوم الرئاسي  
لعامة من أجل تقديم خدماته للجمهور باعتبارها وظيفة من الضوابط األساسية التي تقوم بها المرافق ا

، ولكنه لم يتطرق إلى 7إلى 3وظائف المرافق العمومية، وفصل ذلك في الفصل الثاني في المواد من 
 تعريف الخدمة العمومية وعّبر عنها بمرادفاتها اللغوية أو بما ينتج عنها.

مية باعتبارها نشاط من نشاطات المرافق العامة فالمشرع الجزائري تطرق إلى مفهوم الخدمة العمو 
 التابعة للدولة.

 ثانيا: مبادئ الخدمة العمومية

للخدمة العمومية باعتبارها منافع تقدم للجمهور تلبية لحاجياتهم ورغباتهم مجموعة من المبادئ  
 واألسس التي تقوم عليها وهي في حقيقة األمر تعتبر من نتائج مبادئ المرفق العام.

                                                           
، ص: 2013والتوزيع، عنابة، الجزائر،  أنظر: محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري "التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري"، دار العلوم للنشر - 1

ــــاني، اإلدارة اإللكترونية وأثرها على جودة الخدمة العمومية في الجزائر )مرفق التربية الوطنية نموذجا(، املؤتمر  نقال عن: .236 ربيــــع رحمـ

، كليـــة الحقـــوق والعلوم 2018نوفمبر  27-26يومي آفاق"،  –تحديات -حول النظام القانوني للمرفق العام االلكتروني " واقع  العلمي الدولي

 املسيلة. –جامعة محمد بوضياف السياسية، 

 (.06/07/1988املؤرخة في  07، ينظم العالقات بين اإلدارة واملواطن، )ج ر: 04/07/1988، املؤرخ في 131-88املرسوم التنفيذي رقم  - 2

ــــم 0/01/2016 7، مؤرخ في 03-16 رقم املرسوم الرئاس ي - 3 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــام. )ج ر: رقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة في  02، يتضمن إنشاء املرصد الوطني للمرفق العـــ ـــ ـــ  13املؤرخـــ

/01/2016) 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 257  

 لمساواة في تقديم الخدماتا -1

ويعني المساواة في تقديم الخدمات العمومية أن يتساوى جميع أفراد المجتمع الموجهة لهم هذه  
الخدمة في تحصيلها، ولكن بعض الخدمات تتطلب توّفر مجموعة من الشروط، حيث ال يعتبر هذا 

 ة وتقديمها لمستحقيها الحقيقيين. تمييزا في تقديم الخدمة؛ بل يعّد من قبيل ترشيد الخدمات العمومي

 ديمومة تقديم الخدمات العمومية  -2

حيث أن الدولة عندما أنشأت المرافق العامة من أجل تقديم خدمات معينة ربطت بين الخدمة  
المقدمة والمرفق وجودا وعدما، والدولة ذاتها هي التي تقرر تبعا إلنشاء المرفق مدة الخدمات التي 

 ا لحاجيات الجمهور.يقدمها المرفق تبع

 المرونة والتكّيف-3

والمقصود بالتكيف التطوير في وسائل تقديم الخدمة العمومية للجمهور، ومنها استخدام اإلدارة  
 اإللكترونية في تقديمها ألنها تساهم في جودة الخدمة وسرعتها.

 

 المبحث الثاني: مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتسيير الجامعة الجزائرية

 المطلب األول: مفهوم الجامعة

  أوال: تعريف الجامعة 

ال يوجد تعريف موحد للجامعة، ألن كل مجتمع يؤسس جامعة خاصة به، ولكن هناك بعض        
 التعريفات المتفق عليها.

فتعرف الجامعة على أنها هيئة علمية رسمية تهتم بصفة رئيسية بتحقيق تعليم متقدم وتوصيل 
 مجاالتها واستخدامها خدمة للمجتمع. المعرفة في مختلف

كما يعرف البعض الجامعة على أنها فضاء يجمع طائفة من الباحثين، لهم الحرية الكاملة    
لمباشرة البحث العلمي في أي مجال معرفي كان ... وهي المحيط الذي يدرس إشكاالت المجتمع في 
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فهو بالتالي: آلة لتغيير المجتمعات نحو  عملية لها،-جميع المجاالت، ويعمل على صياغة حلول علمية
  «األفضل

مؤسسة للتعليم العالي تتكون من »أما من زاوية الوظائف واألهداف تعرف الجامعة على أنها 
عدة كليات تنظم دراسات في مختلف المجالت وتخول حق منح درجات جامعية في هذه الدراسات... 

وتفسير المعرفة القائمة وتعمل على نشرها وتطويرها  تستخدم أساتذة وينتظم بها طالب تهتم بصياغة
وتقدمها وإعداد الطالب إعدادا يؤهلهم لتنمية وتطوير مجتمعاتهم... وتهتم الجامعات بوجه خاص بالمعرفة 
تحصيال وتواصال ونشرا وتطويرا وتطبيقا وخدمة المجتمع ولها ثالث وظائف أساسية هي التعليم والبحث 

   1«ع.العلمي وخدمة المجتم

 تعريف المنظومة الجامعية  -1    

إن المنظومة الجامعية هي مؤسسة تعليمية تقوم بالبحث العلمي، فهي هيئة معرفية تكوينية 
تتشارك مع النظم األخرى بغية تحقيق أهدافها المشتركة ولذلك فقد تم تقسيمها إلى عدة أبعاد تمثلت فيما 

 يلي: 

فرعي ضمن أنساق المجتمع الذي يعتبر مصدرها وأساس بقائها الجامعة من ناحية النسق: هي نسق  -
فهي تتفاعل مع محيطها الخارجي، تحكمها مجموعة من العوامل تؤثر فيها، ولها عالقات مركبة 

ومعقدة مع األنساق األخرى تتعامل فيما بينها بطريقة متناسقة وتسعى دائما لتحقيق األهداف 
 لمجتمع.المشتركة والحفاظ على مكانتها في ا

الجامعة من ناحية الهدف: تسعى المنظومة الجامعية إلى نشر وتعميم وتطوير المعارف وتجسيدها  -
لمعالجة قضايا المجتمع وإلى بناء إطارات قادرة ومستعدة عقليا ونفسيا لتوظيف هذه المعارف وتحقيق 

 التنمية المستديمة.

                                                           
ألساتذة الباحثين بجامعة تصورات ومواقف ا–خيرة تحاليتي، تحديات املنظومة الجامعية وإسهاماتها في املعرفة السوسيولوجية بالجزائر  1

 .14الجزائر، ص -مستغانم-مستغانم، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس
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م جماعة من األفراد يتفاعلون فيما بينهم الجامعة من الناحية االجتماعية: نظام اجتماعي رسمي يض -
تجمعهم بيئة واحدة يشتركون فيها )الجامعة والكلية( ويختلفون من ناحية االهتمامات ويبذلون جهدا في 

   1تشخيص المشاكل االجتماعية كل حسب اهتمامه ومجال تخصصه وفي البحث عن الحقيقة. 

 2:ومة الجزائرية للتعليم العاليالمراحل األساسية األربع في مسار بناء المنظ -2

لقد عرف تأسيس الجامعة الجزائرية وتطورها من حيث تنظيمها ومناهجها أربع مراحل أساسية 
 منذ االستقالل:

 .المرحلة األولى تمثلت في إرساء قواعد الجامعة الوطنية 
  م تدعيمه وتصحيح والذي ت 1971المرحلة الثانية تمثلت في تنفيذ إصالح منظومة التعليم العالي سنة

 .1984والتي تم تحديثها سنة  1982مساره من خالل وضع خريطة جامعية سنة 
  المرحلة الثالثة: تمثلت في دعم المنظمة وعقلنتها تماشيا مع التحوالت التي يشهدها كل من المجتمع

 04 المؤرخ في 05-99واالقتصاد الجزائريين. وقد تم الشروع في ذلك من خالل سن القانون رقم 
 والمتعلق بالتعليم العالي. 1999أفريل سنة 

  المرحلة الرابعة: تمثلت في تطبيق النظام العالمي، نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه، الذي شرع في
 .2004تطبيقه سنة 

 ثانيا: الجامعة مرفق عمومي 

ية كانت الجامعة الجزائرية تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنو 
 3واالستقالل المالي، وذلك بموجب القانون األساسي النموذجي للجامعة.

حيث أن المشرع الجزائري ركز في تعريفه للجامعة على أولوية الجانب اإلداري من تسيير وتنظيم     
والتزامها بالنصوص القانونية في معامالتها وباالستقالل المالي دون إعطاء األهمية للجانب التعليمي 

                                                           
 .14املرجع نفسه، ص  1
 .18. ص 2012-1962سنة في خدمة التنمية  50التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. منشورات 2

مؤسسة عمومية »والذي يعرف الجامعة في الفصل األول املادة األولى منه على أنها  1983سبتمبر سنة  24املؤرخ في  544-83املرسوم رقم   3

 «ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي
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من نفس المرسوم المهام الموكلة للجامعة والتي تم  3علمي الذي أنشئت ألجله، وتضمنت المادة وال
 1تحديدها في:

 تساهم في تعميم نشر المعارف وإعدادها وتطويرها. -
 تكون اإلطارات الالزمة لتنمية البالد وفقا لألهداف المحدد في التخطيط الوطني.  -
 تضطلع بترقية الثقافة الوطنية. -
 في تطوير البحث وتنمية الروح العلمية. تساهم -
 تتولى تلقين الطالب مناهج البحث. -
 تقدم بأي عمل لتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين الدائم. -
 تتولى نشر الدراسات ونتائج البحث.    -

من  3وإذا قمنا بإجراء مقارنة بسيطة بين المهام المنوطة للجامعة المحددة بموجب المادة 
والتعريف المحدد للجامعة في المادة األولى من نفس المرسوم نجد أن التعريف ال  544-83وم المرس

يتفق مع مهام الجامعة كون أنها تكتسي الطابع العلمي والتعليمي والبحثي بينما التعريف ينحصر في كون 
 أن الجامعة مؤسسة إدارية.  

يم العالي والتي كانت موزعة على ، سنة تشييد عدد كبير من مؤسسات التعل1984تعتبر سنة 
تتضمن إحداث مدارس  1984أوت سنة  18معظم الواليات وتم صدور مجموعة من المراسيم بتاريخ 

 عليا ومعاهد وطنية.

، 1999أبريل سنة  4المؤرخ في  05-99قام المشرع الجزائري بسن القانون  1999في سنة          
يمثل اللحظة الفارقة والهامة بالنسبة إلى  عالي، هذا القانون الذيالمتضمن القانون التوجيهي للتعليم ال

تطور منظومة التعليم العالي. فهو قانون توجيهي يمثل خالصة كل ما استحدث منذ االستقالل من أطر 
تنظيمية وقانونية، ويضفي عليها انسجاما عاما. وهو يقنن الجهاز التنظيمي الضروري إلعادة هيكلة 

لها، كما يفتح آفاق مستقبلية هامة للتنمية على المستوى الديموغرافي وعلى مستوى البنى المنظومة بكام
 .التحتية

                                                           
 نفسه. صدرامل   1
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وقد جاء القانون التوجيهي للتعليم العالي لغاية تطوير المنظومة الجامعية كمرفق عمومي للتعليم      
جتمع ولتتماشى مع التحوالت العالي، والتأكيد على تحديد مبادئه وأهدافه ودعمها لتستجيب إلى حاجات الم

يساهم المرفق العمومي للتعليم » 3االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الجزائر كما نصت عليه المادة 
 العالي بصفته أحد مكوني المنظومة التربوية في: 

 تنمية البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب العلم وتطويره ونشره ونقل المعارف. -
 لمي والثقافي والمهني للمواطن عن طريق نشر الثقافة واإلعالم العلمي والتقني.رفع المستوى الع -
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمة الجزائرية عن طريق تكوين إطارات في كل  -

 الميادين.
الترقية االجتماعية بضمان تساوي الحظوظ لاللتحاق باألشكال األكثر تطورا من العلوم  -

 1« جيا لكل من تتوفر فيهم المؤهالت الالزمة.والتكنولو 

وظهرت بموجبه إلى الوجود مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني حيث نصت 
تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني... مؤسسة وطنية للتعليم »منه  32المادة 

أسندت لها مهمة التكفل بوظيفتي التكوين العالي  2«ماليالعالي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل ال
تحدد وفقا لمقاييس علمية وبيداغوجية »والبحث العلمي والتكنولوجي وتأخذ هذه المؤسسات أنماط مختلفة : 

يمكن أن تأخذ نمط الجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة تعليم وبحث، ويمكن أن 
رج المدينة مقر الجامعة أو أن تأخذ نمط المراكز الجامعية أو نمط المدارس تنشأ كلية أو كليات خا

   3«والمعاهد الخارجة عن الجامعة.
وبموجب هذا القانون تطور مفهوم الجامعة وأصبحت تصنف من بين  1999ومنذ سنة   

سبق ذكره  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني حيث كانت تصنف في السابق كما
 . 1983المؤرخ في سبتمبر  544-83وفقا للمرسوم  –من بين المؤسسات ذات الطابع اإلداري 

                                                           
 .8، ص 07/04/1999، 24. الجريدة الرسمية. العدد 1999ل سنة أبري 4املؤرخ في  05-99القانون رقم انظر :  1
 .8ص  املصدر نفسه ، 2
 .8ص  املصدر نفسه ، 3

 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 262  

لقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطالق المشروع الوطني للتعليم عن بعد، قصد       
طلبات ضمان تخفيف نقائص التأطير من جهة وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، تماشيا مع مت

 النوعية

ويندرج هذا المشروع في إطار إدماج طرائق جديدة للتكوين والتعليم، حيث يرمي إلى تحقيق أهداف     
تتوزع على ثالثة مراحل، يتقدمها مرحلة استعمال التكنولوجيا كالمحاضرات المرئية بصورة أخص 

والتكوين وسيكون هذا على المدى  المتصاص األعداد المتزايدة للمتعلمين، مع تحسين مستوى التعليم
، والذي «الواب»القصير، أما على المدى البعيد فقد تم اعتماد التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة خاصة 

يقصد به التعلم عبر الخط أو التعلم اإللكتروني كمرحلة الثانية. وذلك قصد تحقيق ضمان النوعية على 
هي مرحلة التكامل، ومن خاللها يصادق على نظام التعليم عن بعد المدى المتوسط، أما المرحلة الثالثة ف

ويتم نشره عن طريق قنوات االتصال، التي يتعدى مجال استعمالها واالستفادة منها بكثير النطاق 
الجامعي، حيث تستهدف جمهورا واسعا من المتعلمين من أشخاص يريدون توسيع معارفهم وآخرون 

 يحتاجون لمعلومات متخصصة، 

ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات المرئية والتعليم اإللكتروني موزعة على       
 غالبية مؤسسات التعليم العالي، والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث

«ARN» ليم عن بعد مؤسسة أخرى ستكون موقع استقبال، وبهذا سيغطي مشروع التع 64، في حين أن
المنتشرة عبر التراب الوطني، منها جامعات ومراكز  77الذي أطلقته الجزائر مؤسسات التعليم العالي الـ

جامعية ومدارس عليا، فيما يكون مركز البحث العلمي والتقني النقطة المركزية للمشروع، ويتم بث 
المتقدمة ومركز البحث في اإلعالم المحاضرات المرئية من الجامعات ، إلى جانب مركز تطوير التقنيات 

 .العلمي والتقني

 ثالثا: مهام الجامعة:

مهام الجامعة عديدة ومتعددة فهي مجموعة النشاطات الموكلة لها، في هذا العنصر سنكتفي  
 279-03بذكر المهام التي تتوالها المنظومة الجامعية كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم    
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، المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها وخاصة 2003وت سنة أ 23المؤرخ في 
 منه. 6و 5المادتين 

  :1في مجال التكوين العالي: تتمثل مهامها في 
 تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد. -
 ي سبيل البحث.تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وف -
 المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها. -
 المشاركة في التكوين المتواصل. -

  :2في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي: تتمثل فيما يلي 
 المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. -
 ترقية الثقافة الوطنية ونشرها. -
 لمشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية.ا -
 تثمين نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقني. -
 المشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها. -

 المطلب الثاني: التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية

 االلكتروني:  أوال: تعريف التعليم

أنه:" عملية تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة االلكتروني على  التعليم يعرف   
على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم 

التعليم في الوقت ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا 

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2003أوت سنة  23املؤرخ في  279-03من املرسوم التنفيذي رقم  05انظر املادة  1

 ،51الشعبية، العدد 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2003أوت سنة  23املؤرخ في  279-03من املرسوم التنفيذي رقم  60انظر املادة  2

 ،51الشعبية، العدد 



 
 

 
 

 برلين –المانيا  /ة واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسي 264  

والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضاًل عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من خالل تلك 
 1 الوسائط".

 :اإللكتروني التعليم مزايا تكنولوجيا ثانيا:

صممة جاء التعليم االلكتروني ليجسد طريقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة حول المتعلمين وم  
مسبقا بشكل جيد وميسرة ألي فرد وفى أي مكان وزمان باستعمال خصائص ومصادر االنترنت 
والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة 

 تلخيص أهم مزايا التعليم اإللكتروني فيما يلي: والموزعة، ويمكن

مكن التنقل بأجهزة الكمبيوتر المحمولة في أي مكان والتي يتم حفظ المواد سهولة التنقل: حيث ي -
 التعليمية عليها ويمكن للطالب استرجاعها في أي وقت يطلبه.

الراحة والسهولة في االستعمال: حيث أصبحت الدروس اإللكترونية أسهل في االستخدام من  -
 حضور المحاضرات في الدروس الحقيقية.

يجي: هناك تنوع في المواد التعليمية المتاحة إلكترونًيا للطالب مما يسهل عليهم التوظيف االسترات -
اختيار أكثرهم مناسبة لهم وتوظيفها في حياتنا العملية توظيًفا استراتيجيا والتي تزودها الطرق 

 التقليدية في التعليم.
ي حيث يقوم المرونة: الدروس اإللكترونية يمكن استخدامها خالل الفصل الدراسي الحقيق -

المعلمون أو المدربون بمتابعة التطبيق العملي للنظريات العلمية داخل الفصل الدراسي وتصويب 
 أخطاء الدارسين على الفور والمتابعة المباشرة لهم.

االقتناع: تزود ملفات الفيديو االقتناع الكامل لدي الطالب عن مشاهدة وتطبيق النظريات العلمية  -
 في الواقع.

                                                           
ني طتوفيق برغوتي، لويزة مسعودي، التعلـيم االلكتروني في التعليم العالي تطبيقاته وتحدياته دراسة استكشافية بجامعة باتنة، امللتقى الو   1

 ، املكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر.2016ديسمبر  20ملركز جيل البحث العلمي حول تقنيات التعليم الحديثة، يوم
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تبسيط المواد التعليمية من خالل الدروس اإللكترونية يتيح للطالب والمتعلمين التركيز  البساطة: -
 على التعلم بصورة أكثر.

 .قلة التكلفة: تعني الدروس اإللكترونية أقل تكلفة عن الطرق التعليمية التقليدية -
لقدرة على يتبلور حول: أهم استخدامات الطالب الجامعي للتعليم االلكتروني بالجامعة، من ا -

توظيف الوسائل التكنولوجية، وكذا أهم خدمات التعليم االلكتروني المتاحة بالجامعة: منتدى 
 الجامعة، التعلم عن بعد، البريد االلكتروني، صفحات الواب.

 المطلب الثالث: وسائط التعليم اإللكتروني في الجامعة الجزائرية 

مجال تكنولوجيا االتصاالت، إلى جانب الطريق نظرا لما أفرزه العصر الحديث من ثورة في     
التقليدية للتعليم، فإن تطور التكنولوجيا أحدث طرق ووسائط عديدة تتمثل في مجموعة الوسائل التكنولوجية 

الحديثة المستخدمة في التعليم اإللكتروني، والتي ارتبطت خصوصا بعالم الشبكات وبتجهيزات رقمية 
 مختلفة.

 البريد االلكتروني: -1
وهو يتمثل في "خدمة بريدية تقدم عن طريق االتصاالت عن بعد لتنقل خطابات المرسل في شكل       

-Eمادي أو الكتروني عبر أجهزة طرفية مركزة بمكتب بريد أو بمراكز مؤهلة لذلك". وهو ما يعرف بــ 
MAIL . 

العصر الحالي التي يتحقق إن البريد اإللكتروني يشكل إحدى أهم خدمات اإلنترنت وهي أحدث وسائل   
بها التواصل والتفاعل بين المعلم والمتعلم وهي طريقة إلرسال الرسائل وملفات البيانات والمعلومات وغير 

ذلك بالوسائل االلكترونية، حيث يمكن إرسال األشكال والرسومات والصور. كما يمكن االشتراك في 
 المجالت اإللكترونية.

ني بتحقيق أهداف التعليم عن بعد واالتصال العلمي بين األساتذة والباحثين وكذا ويقوم البريد اإللكترو     
التالميذ من خالل إرسال ملفات علمية بين الطلبة واألساتذة والعكس، وإمكانية التحضير لعقد المؤتمرات 

وقت، ليتم والندوات العلمية، وهذا لإلمكانيات التي يتيحها في القدرة على الوصول إلى الرسالة في أي 
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االطالع عليها في زمنها الحقيقي أو فيما بعد، فيمارس المتعلم نشاطه الدراسي في إطار ما يعرف 
 1بالتعليم الال تزامني.

 الحاسوب:  -2
وهو وسيلة إلكترونية صممت الستقبال المجاميع الكبيرة من البيانات بشكل آلي ومن ثم تخزينها       

ت مفيدة، وقابلة لالستخدام بموجب مجموعة من التعليمات واإلشعارات ومعالجتها إلى شكل نتائج ومعلوما
التي يطلق عليها اسم البرمجيات، ويتألف الحاسوب من قسمين: المكونات المادية واألجهزة، والمكونات 
البرمجية. وقد حل الحاسوب محل الوسائل التقليدية في التعليم والتدريس ألنه يساعد على بناء قواعد 

ت داخلية وبناء شبكات محلية ووطنية وحتى دولية، ويسمح باستخدام األقراص والوسائط ومعلوما
 المتعددة، الطباعة والنشر، وتصميم برمجيات تعليمية تحوي مواد علمية وتمرينات والعديد من النشاطات.

 ومن فوائد التعليم التفاعلي بواسطة الحاسب اآللي يذكر ما يلي:   
 ة في شكل موضوعات متسلسلة تسلسال منطقيا.يقدم المادة التعليمي -
         يتم عرض المادة التعليمية بالسرعة التي تتناسب مع قدرات الطالب، وهو بذلك يتنافس معه. -

 األنترنت:   -3
تالحقت التطورات التي شهدتها وسائل االعالم والتكنلوجيا الحديثة وتسارعت وصار من الممكن       

م عبر وسائل مستحدثة تحقق اإلشهار أكاثر من الوسائل التقليدية المألوفة. ومن تحقيق الهدف من التعلي
بين هذه الوسائل األنترنيت.. فاألنترنيت تجسد وسيلة سريعة وفعالة النتقال المعلومة مرفوقة بالصورة 

 ولوجيا.بالتالي فهي تمثل طريقة حديثة من خاللها يمكن إعطاء دروس على المأل أمام مستعملي هذه التكن
مرتبطة      فيما  (Internet-Protocol)واإلنترنت هي شبكة تضم مجموعة من الشبكات          

أو  (inter-connexion)بينها ولو عن طريق خدمة واحدة، وكلمة اإلنترنت تعني الترابط بين الشبكات 
ين عشرات اآلالف وهي شبكة الشبكات التي تجمع ب (word-wide-web)الشبكة العنكبوتية العالمية 

من شبكات المعلومات في جميع أنحاء العالم عن طريق مجموعة أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها 

                                                           
مجلة البحوث -دراسة حالة مؤسستين تربويين بوالية املدية-فندوش ي رفيعة، التالميذ املتفوقون بالجزائر وآفاق التعليم اإللكتروني  1

 .170الجزائر، ص -املدية-، جامعة يحيى فارس2018، نوفمبر  2، الجزء 8د والدراسات العلمية، العد
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البعض تسمح بتبادل المعلومات بحرية شبه كاملة. والفضاء الذي توفره شبكة اإلنترنت يسمح بارتكاب 
 (service Web) جريمة القذف خاصة في خدمة الواب   

 .على األنترنت كمصدر معلوماتي يعكس اختزال المسافات والوقت والجهد وإن اعتماد الطالب
وُتعدُّ شبكة اإلنترنت واحدة من أهم مصادر المعرفة وأسلوبا من أساليب التعليم. وأصبح الكثير من المواد 

يتعلمها الطالب ليس عن طريق كتاب منهجي، بل عن طريق جمع المعلومات الحديثة والمتكاملة من 
اإلنترنت وصفحاته. وهناك جامعات عديدة باشرت بطرح مقرراتها الدراسية لبرامج البكالوريوس مواقع 

 University of Phonex(، ومثال ذلك )web pagesوالماجستير والدكتوراه عبر صفحات الويب )
Onlineية (. وأمكن للباحثين الحصول على أحدث البحوث وملحقاتها من الجامعات ومراكز البحوث العلم

 1 بسرعة كبيرة.

وإن الغاية من استخدام اإلنترنت تتحدد بأهداف مستخدمي تلك التقنية، وما يهم المؤسسات العلمية       
والتربوية، وبالذات الجامعات، أن النظم التقليدية في التعليم يثبت عجزها يوما بعد يوم عن االستجابة 

تطلب إيجاد بيئة تعليمية متعددة األهداف واألغراض للمطالب المتزايدة لتحصيل المعرفة. وهذا األمر ي
 2 لمختلف شرائح المستفيدين وأنماطهم.

 المكتبة اإللكترونية:  -4

يعكس مفهوم المكتبة اإللكترونية المعلومات والبيانات المخزنة إلكترونيا والمتاحة للمستفيدين من      
مادي، وبالتالي فهي شبيهة بمخزون خالل نظم شبكات إلكترونية، ولكن دون أن يكون هماك موقع 

معلومات ولكن لها وجود في الحقيقة التصورية. تقدم المكتبة اإللكترونية مجموعة من الخدمات مثل 
تقديم خدمات المنتدى العلمي للتواصل  االطالع على الكتب. تقديم البرامج التعليمية المساعدة للطالب،

مية. وتساهم المكتبة اإللكترونية في تقديم خدمات تعليمية األبحاث العل بين أهل االختصاص، الطباعة،
  3مميزة للمؤسسات التعليمية بما أنها تعتبر من المصادر الضخمة للمعلومات.

 

                                                           
 .180 السابق، صوليد صيام، محمد رحاحلة، املرجع  1

 .180املرجع نفسه، ص  2

 .173فندوش ي رفيعة، املرجع السابق، ص   3
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 األقراص المضغوطة:  -5
و هي وسائط رقمية تستخدم في تخزين و عرض المعلومات بشكل متنوعة من رسومات و نصوص و        

م تستخدم في تخزين كميات كبيرة من المعلومات مقارنة بالكتب الورقية أو أشرطة صور. الخ في مجال التعلي
 1الفيديو. يمكن توظيفها في التعلم ذاتيا بعرض المعلومات والبرامج التعليمية.

 المجالت اإللكترونية:   -6
ات تشمل المجالت اإللكترونية كل المصادر اإللكترونية من مجالت متخصصة وعامة والصحف والحولي 

والدوريات والتقارير المنتظمة الصدور و العديد من الوثائق، تتميز بحداثة معلوماتها و سرعة إصدارها و 
تواصلها بشكل دوري منتظم وتنوع موضوعاتها و تركيزها، تحمل العديد من المستجدات و اإلحصائيات 

 2طريق األنترنيت.العلمية. توسع النشر اإللكتروني للدوريات على شكل أقراص مكتنزة أو عن 
 الكتاب اإللكتروني:  -7

هو مصطلح يستخدم لوصف نصي مشابه للكتاب ولكن في شكل رقمي يمكن عرضه على شاشة     
الحاسوب، والكتب الرقمية غير محددة بضوابط الطباعة والتجليد، وذلك ألن األقراص المكتنزة يمكن أن 

صي، ويعتبر الكتاب االلكتروني وسيلة التعليم تختزن كميات ضخمة من البيانات والمعلومات في شكل ن
 3العصري.

 الجودة في التعليم العالي: 
إمكانية نقله بسهولة و تحميله على أجهزة كمبيوتر متنوعة ،كما يمكن حمل ونقل عدة كتب تصل إلى   -

 4كتابا في جهاز واحد. 150
 ي نفس الوقت.سرعة تحديث معلومات الكتاب االلكتروني و تزويد الطالب بها ف  -
تنفيذ التقييم اإللكتروني باالتصال المباشر بين الطالب و المادة التعليمية في الكتاب اإللكتروني و   -

 أعضاء هيئة التدريس.
                                                           

 173املرجع نفسه، ص  1
 173املرجع نفسه، ص   2

 .172املرجع نفسه ر، ص   3 
 .172نفسه ر، ص  املرجع 4
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 توفير أشكال متنوعة من التفاعل بين الطالب و مما يساعد على نمو الخبرات التعليمية و تكاملها.  -
 المراجع اإللكترونية: -8
ادر معلومات المرجعية في شكل رقمي وهي متوفرة على شبكة االنترنيت أو بشكل أقراص وهي مص  

 مكتنزة وأقراص متعددة الوسائط ومن هذه المراجع نذكر:
 الموسوعات أو الدوائر العلمية  -
 القواميس أو المعاجم  -
 الحوليات والكتب السنوية  -
 .األدلة  -

 
 
 
 

 خاتــــــــــــمــــــــــــة:ال

دارة االلكترونية وباعتبارها موضوع حديث النشأة إال أنها تحظى بأهمية بالغة من خالل إن اإل
أنها تمكن الدول من مواكبة التطورات والتغيرات العالمية وهذا ما يسهل عملية التبادل والتعاون داخل 

        الدولة الواحدة وبين الدول في جميع المجاالت بصورة سهلة وسريعة. 

االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية ضرورة حتمية فرضتها التغيرات   وقد أصبح 
والتطورات العالمية، خاصة تلك الحاصلة في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال وهذا لما توفره من مزايا 

لمؤسسات وتسهيالت للمستخدمين في جميع القطاعات وهذا ما دفع بالدول إلى تبنيها في تسيير ا
 والتنظيمات الصناعية. 

 أن إال األولية، مراحله يعرف الجزائر في اإللكترونية العمومية الخدمة نموذج أن من وبالرغم       
  نسبي، بشكل للمواطن المقدمة الخدمة واقع على وإنجازات إسهامات منح قد تطبيقها
 قامت والشفافية بالفعالية تتمي ائرية وجعلهاالعمومية في الجامعة الجز  الخدمة أداء أجل تحسينومن       
 الوسائل باستعمال العام عصرنة الجامعة كمرفق مجال في هامة مشاريع عدة التعليم العالي بتجسيد وزارة
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الطالب واألستاذ على حد السواء  تمكين إلى اإلنجازات هذه والتي تهدف في مجمل الحديثة، التكنولوجية
يعتبر مجال التعليم من أكثر األنظمة تأثرا بالتكنولوجيا والذي نتج  .ونوعية جودة ذات عمومية خدمة من

عنه التعليم االلكتروني الذي يعتمد بصفة أساسية على آخر تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
والذي حقق نقلة نوعية في طرق وأساليب وأنماط تقديم التعليم حيث قضى على العديد من السلبيات التي 

وقد خلصت دراستنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تمثلت فيما .عانيها المنظومة التعليمية التقليديةت
 يلي: 

 النتائج:-1

يعتبر مجال التعليم من أكثر األنظمة تأثرا بالتكنولوجيا والذي نتج عنه التعليم االلكتروني الذي يعتمد  -
مات واالتصال والذي حقق نقلة نوعية في طرق بصفة أساسية على آخر تطورات تكنولوجيا المعلو 

وأساليب وأنماط تقديم التعليم حيث قضى على العديد من السلبيات التي تعانيها المنظومة التعليمية 
 التقليدية

يعمل التعليم اإللكتروني على تشجيع تفاعل الطالب مع العملية التعليمية، كما أنه يساعد هم على  -
 والمشاركة في تصميم التعليم على المدى البعيد.تطوير التعلم الذاتي، 

ومن هنا وجب االهتمام  يقدم التعليم االلكتروني العديد من االمتيازات لمختلف أطراف العملية التعليمية، -
بهذا النمط من التعليم من طرف المسؤولين سواءا في وزارة التعليم العالي أو المسؤولين على هذا  أكثر

 في مختلف الجامعات من خالل التعريف والتشجيع على التوجه أكثر نحوه. النمط من التعليم

يحتاج التحول إلى التعليم االلكتروني بنى تحتية جيدة وخاصة في مجال تقنية االتصال، وميزانية  -
ضخمة للتكفل بالنفقات الناتجة عن توفير األجهزة والمعدات التي تساهم في تعميم هذا النوع من التعليم، 

ي سبيل ذلك نجد مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة لوضع هذا المجال الهام وف
 على قائمة االولويات في إطار تطوير التعليم العالي. 

 التوصيات:-2

التخطيط الجدي والفعال للبرامج التعليمية الجامعية، بحيث تقوم بنيتها على أفضل أنواع المعارف  -
استخدام تكنولوجيا   - .والمعلوماتية، وتكنولوجيا االتصاالت المرتبطة باالحتياجات المجتمعيةالمعاصرة 
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االتصاالت، والمعلوماتية وأنواع المعارف المعاصرة استخدامًا فعااًل وليس استخدامًا شكليا و توظيف هذه 
 التكنولوجيا للنهوض بقطاع التعليم العالي.

ري والفني في نظام التعليم اإللكتروني بصورة مستمرة وتخليصه من كل إعادة النظر في النظام اإلدا -
 العوائق التي تعرقل توفير جودة التعليم.

العمل على تكوين مختلف العناصر الفاعلة بالتعليم االلكتروني، من طلبة وأساتذة، وأيضا الموظفين  -
دوات والتكنولوجيات والوسائل اإلداريين المشرفين على هذه العملية. إضافة إلى توفير مختلف األ

 التعليمية.

إجراء دورات تكوينية بالمؤسسة التعليمية للتعريف بالتعليم اإللكتروني، وتبيان أهميته وضرورته لتطوير   -
 التعليم واالرتقاء بالعملية التعليمية.

يستخدمها لتنفيذه تحديد وظيفة كل موظف بدوره في هذا المشروع وتدريبه على األدوات الجديدة التي س - 
مع وضع خطة واضحة ومفصلة تشتمل على تعريف المشروع وأهدافه ووسائل تنفيذه ومراحل تطبيقه 

 والميزانية الالزمة لكل مرحلة، وتكوين اللجان التي ستتولى التنفيذ والمتابعة.
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