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 –اإلدارة اإللكترونية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر

 -قراءة في الجهود والمخرجات

 ، اجلزائر.1جامعة باتنة د. يوسف زدام، أستاذ حماضر، قسم العلوم السياسية

 

 ملخص

ناقشت الورقة البحثية جهود اجلزائر لتحسني اخلدمة العمومية من خالل تطبيق اإلدارة 

واملؤسسية، من الناحيتني القانونية  هاجهود تكريس متطلباتااللكرتونية. حيث مت إبراز 

اخلصوصية  ؛ حمتكمني إىل تأثرييف خمتلف مؤسسات اخلدمة العمومية الفعليةوجتلياتها 

 . (العوامل الثقافية ..أس املالي البشري، رلتحتية، )البنية االسياقية 

يف اإلدارة العامة ساهم يف حتسني اخلدمات  اجهود توظيف التكنولوجيأن  توصلت الدراسة إىل

 . . إال أن املؤشرات الكلية لإلدارة االلكرتونية تبقى ضعيفةالعمومية يف خمتلف القطاعات

 : الكلمات المفتاحية

 اإلدارة االلكرتونية، اإلدارة العامة، اخلدمة العمومية، التكنولوجيا 

Abstract 
This research paper discusses Algeria's efforts to improve the public service through 

the application of e-administration. The efforts to devote its legal and institutional 

requirements, and its actual manifestations in various public service institutions, have 

been highlighted, taking into account the impact of contextual privacy (infrastructure, 

human capital, cultural factors). 

The study concludes that efforts to employ technology in public administration have 

contributed to improving public services in various sectors. However, overall 

indicators of e-administration remains weak. 

Key words : Electronic administration, public administration, public service, 

technology 
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 مقدمة

 هاؤأداعترب وُي ،التجلي األساسي للدولة لدى املواطن مبضمونها املؤسسيالعامة تعترب اإلدارة 

وظائف مست تغريات اليت . وبالرغم من الومشروعيته السياسية داء الناام السياسيأل امقياس

متأثرة باختالف اإليديولوجيات أو منطق التسيري )الشراكة مع القطاع اخلاص والفاعلني  الدولة

حموريتها لدى  يؤكد. ما حامسا بقي حياة األفرادعلى  اإلدارة العامة إال أن تأثري، غري الرمسيني(

  .املواطن )التمتع باحلقوق(، وحموريتها لدى الناام السياسي)املشروعية(

ا كًممسايرة حاجيات املواطنني ورة رض ،اإلدارة وفق هذا املنطق تكنسيهاليت تقتضي األهمية ا

)التزايد السكاني، وتزايد وظائف الدولة( ونوعا )آليات توفري اخلدمات(. وقد استجابت لذلك 

برزت مفاهيم، مصطلحات الدراسات األكادميية والسياسات العامة؛ فعلى املستوى األكادميي 

يفرض على  على أن التمتع باخلدمات العامة حيكمه منطق حقوقيحتث فلسفات تسيري و

أما على صعيد السياسات العامة فربز التوجه . احلكومات البحث عن أفضل اآلليات خلدمة املواطن

 العام حملورية املواطن يف السياسات واخلدمات العامة.

 ،للتوجهات األكادميية واملمارساتية، توصل الفكر اإلداري إىل مفهوم اإلدارة االلكرتونية استجابة 

تطويع التطور التكنولوجي خلدمة العالقة بني اإلدارة  ،من بينها اجلزائرو ،وحاولت الدول

  .اإلجيابي مع حمددات التكلفة، الفعالية والكفاءةمن جهة، كما سعت وفقها إىل التعامل  واملواطن

يف تغريات مست  وجتلت، 2013بإسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية  -بداية–جتسدت جهود اجلزائر 

قنوات وآليات توفري اخلدمات العامة. وبناء عليه حناول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق 

 التالية لإلشكالية:هود وفق الصياغة هذه اجلملخرجات 

لطموحات حتسني اخلدمة استجابت جهود اجلزائر يف إطار اإلدارة االلكرتونية  مدى أيإىل 

 العمومية؟

 تندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت التفصيلية التالية:

 حتمية عاملية ووطنية؟ أمهل التوجه حنو اإلدارة االلكرتونية خيار  -
 االلكرتونية؟ما هي حماور التغري األساسية اليت تتضمنها اإلدارة  -
 اجلزائر؟ توظيف التكنولوجيا يف توفري اخلدمة العمومية يفما هي جتليات  -
 ما هي حدود تأثري اخلصوصيات السياقية اجلزائرية؟  -
  ما هي حدود تأثري تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية على اخلدمة العمومية يف اجلزائر؟ -
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 أوال: اإلطار المفاهيمي لإلدارة اإللكترونية

 حتمية التبين وبديهية التطور ..اإلدارة والتكنولوجيا -1

كثريا ما تطرح قضايا توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة باعتبارها دفعا مسايرا للبيئة اخلارجية 

لالتصال التارخيية  الصريورةلكن بالنار إىل  .وفرصة لتفعيل ُمثل وأهداف التسيري اإلداري

حتمية التعامل مع تغري "أدوات االتصال"؛ فليس من  عموما واالتصال اإلداري خصوصا يالحظ

، متاما املنطق أن يتواصل اجملتمع بأدق التقنيات، وتبقى اإلدارة تستخدم الورق يف كل تعامالتها

اإلدارة تستخدم النقش على  استخدام اجملتمع للورق بعد اخرتاعه، وتبقىكما ال ميكننا ختيل 

  احلجر يف حقب تارخيية سابقة.

لذلك، فالتطور التكنولوجي خلق بيئة حمفزة جلهود إصالح مسارات وطرق االتصال يف اإلدارة 

. يف ذات الوقت الذي رفع توقعات املواطنني فيما وبني اإلدارات، وبني اإلدارة واملواطنني أو الزبائن

ع اخلاص توقعات من خالل املقارنة بني أداء القطاهذه التتعزز خيص نوعية اخلدمة وتوقيتها(. 

داخليا، واخلدمات العمومية يف الدول املتطورة؛ فالقطاع اخلاص وحبكم املنافسة يسعى باستمرار 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية  ،للوصول للزبون عن طريق تسهيل وصول الزبون خلدماتهم

حيكم القطاع اخلاص طموح التسويق خارج احلدود اجلغرافية، لذلك تعترب التكنولوجيا أجنع 

 وسائل لذلك. ال

تطالب إىل ضغوط سياسية املواطنني توقعات  املقارنة وإمكانيةالتطور التكنولوجي حيول 

؛ احلسبة ناتّكَموُمباألحسن يف تقديم اخلدمة العمومية، خاصة إذا ما ُقرنت مبطالب الشفافية 

إثنني،  فتداخل عاملي التطور التكنولوجي والعوملة وضع احلكومات يف موضع تواجه يف حتديني

أوهلما مرتبط بفلسفة التسيري )الدميقراطية املستندة إىل الشفافية(، وثانيهما مرتبط بنجاعة 

فقد عرف العامل جهودا حثيثة لتنميط آليات التسيري )الدميقراطية، حقوق اإلنسان،  التسيري.

يل مبدأ املبادرة االقتصادية احلرة(، ما جعل احلكومات يف الكثري من الدول جمربة على تفع

"املشاركة يف تسيري الشأن العام" وبالتالي وجود شركاء وفاعلني غري رمسيني ميلكون 

 أحقية/ممكنات التأثري يف رسم السياسات واختاذ القرارات. 

ويهدف إىل جناعة التسيري، يف منتهاه إىل الشفافية واحملاسبة  يستندوحبكم أن مبدأ املشاركة 

تأثري بالغ يف تفعيل "احلق يف الوصول إىل املعلومة"  تسيريتوظيف التكنولوجيا يف اللفإن 

للمواطنني بصفتهم الفردية، واملؤسسات بصفتهم كشركاء. إن فقدان احلكومات قدرتها على 

التحكم يف مصدر املعلومة ومنتهاها يضعفها كمهيمن، يف ذات الوقت الذي يعزز املنامات 

  التطوعية واالقتصادية كفاعلني.

إىل املربرات السابقة )وهي مؤثرات خارجية تنبثق من بيئة املنامة سواء اخلدمية باإلضافة 

العمومية أو الرحبية(، ال ميكن استبعاد سعي املنامات الذاتي لتحسني عالقتها باملواطن/الزبون. 

)مثال منوذج الكفاءة، االقتصاد، الفعالية  فبالنار إىل النماذج النارية لتحسني جودة اخلدمات
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3D) ،ميكن بناء عالقة سببية حامسة بني استخدام التكنولوجيا يف اإلدارة وتعزيز كفاءة األداء ،

اقتصاد التكاليف، وحتقيق الفعالية )سيتم التطرق هلذه اجلزئية بالتفصيل يف موضع الحق 

 من الورقة البحثية(.

 تعريف اإلدارة اإللكرتونية:  -2

، رتكيز على أداة تقديم اخلدمة )التكنولوجيا(بني ال يةالتعريفات املقدمة لإلدارة اإللكرتون تنقسم

وبني ميزات توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة، وتعريفات أخرى ترى يف التفريق بينها وبني 

 مصطلحات مشابهة تدقيق يف معناها.

بأن املستحدث يف املوضوع ليس اخلدمات بقدر على التكنولوجيا بعض التعريفات  تركيز يوحي

، وبالتالي فاإلدارة اإللكرتونية امتداد وجتلي لتطور املمارسات والفكر اإلداريني األدواتما هو 

بأنها "عملية ميكنة  الساملي يف هذا الصدد يرىو .وليست قطيعة بينها وبني املمارسات التقليدية

مجيع مهام وأنشطة املؤسسة اإلدارية باالعتماد على مجيع التقنيات املعلومات الضرورية، 

جراءات والقضاء للوصول إىل حتقيق أهداف اإلدارة اجلديدة يف تقليل استخدام الورق وتبسيط اإل

"جناز السريع والدقيق للمهام واملعامالتعلى الروتني واإل

(1)

أما حممد مسري أمحد فريى أنها "  . 

تنفيذ كل األعمال واملعامالت اليت تتم بني طرفني أو أكثر سواء من األفراد أو املنامات من خالل 

"استخدام شبكات االتصال االلكرتونية 

(2)

 . 

اعتبار اإلدارة االلكرتونية بأنها "حتويل كافة العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إىل  إن

يات ذات طبيعة إلكرتونية باستخدام خمتلف التقنيات اإللكرتونية يف اإلدارة، وهذا يعين عمل

حتويل الدورة الورقية يف املنامة إىل دورة الكرتونية وهذا ما يطلق عليه العمل اإللكرتوني أو 

اإلدارة بال ورق"

(3)

للمواطن لتقديم خدمة أفضل  هو حماولة استخدام لبنية شبكية الكرتونية ، 

، وهي يف النهاية إعادة للنار يف أجبديات اخلدمة العمومية "تنقل لتستفيد" مع مراعاة تكلفتها

 وفق مبدأ تقريب اإلدارة من املواطن، إىل "اتصل وال تتنقل" ثم "ادخل على اخلط".

 أما التعريفات املستندة إىل ميزات توظيف التكنولوجيا، فهي تعترب التطور التكنولوجي ميزة

زمانية لألعمال اإلدارية تتأثر مبحددات الزمن والسرعة، وتؤثر يف الفعالية واالقتصاد والكفاءة. 

جناز إ" اإلدارة اإللكرتونيةاعترب  ، حبيثمن بني هذه التعريفات ما قدمه علي حسن باكري

النتقال ليضطر العمالء  أنوتقديم اخلدمات العامة عرب شبكة االنرتنت دون  ،املعامالت اإلدارية

إلجناز معامالتهم مع ما يرتافق من إهدار للوقت واجلهد والطاقات" ،إىل اإلدارات شخصيا

(4)

. وما 

جنم عبود "بأنها العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتميزة لالنرتنت  -كذلك–قدمه 

ركة واآلخرين وشبكات األعمال يف ختطيط وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للش

بدون حدود من أجل حتقيق أهداف الشركة". 

(5)

 

أدى االستخدام املوسع ملفاهيم التكنولوجيا واألداء إىل تداخل وغموض يف احلدود بني احلكومة 

اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية. لذلك اعترب بعض الباحثني التفريق بني املصطلحات تدقيق 

 اإلدارة سعد غالب؛ إذ اعترب نيلكرتونية، ومن بينهم ياسغري مباشر ملفهوم اإلدارة اإل

لى اإلدارة اإللكرتونية لألعمال، االلكرتونية "إطار يشمل كل األعمال اإللكرتونية للداللة ع



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

327 

ألعمال  االلكرتونيةواحلكومة اإللكرتونية للداللة على اإلدارة اإللكرتونية العامة أو اإلدارة 

ة املختلفة"احلكومة املوجهة للمواطنني، أو املوجهة لألعمال، أو املوجهة ملؤسسات ودوائر احلكوم

(6)

 . 

املسار التارخيي لإلدارة واحلكومة اإللكرتونية؛  باستيضاحسمح الربط املنطقي بني املفهومني ي

ليس بذات املعنى لإلدارة  فأمتتة املكاتب اإلدارية )جتهيزها باهلاتف والفاكس وجهاز حاسب آلي(

اكسرتانات(، وهي يف -اتصال انرتانات شبكةاإللكرتونية )توظيف تكنولوجيا االنرتنيت لبناء 

نفس الوقت ال تتضمن ذات التوسع ونطاق استخدام احلكومة االلكرتونية )ربط بني كل 

القطاعات احلكومية(. فاإلدارة االلكرتونية ختلق جزرا إدارية غري مرتابطة، يف حني تفرتض 

 احلكومة االلكرتونية ترابطا بني كل اإلدارات والقطاعات.

على هذا التوصيف ميكن اعتبار أمتتة املكاتب مرحلة سابقة لإلدارة اإللكرتونية واحلكومة بناء 

اإللكرتونية، وميكن اعتبار اإلدارة االلكرتونية مرحلة سابقة للحكومة اإللكرتونية. وكل هذه 

 .املراحل متثل استجابات/مسايرة للتطور التكنولوجي ومكانة املعرفة يف احلياة العامة

بيعة املوضوع املتناول يف الورقة البحثية واملتعلق باخلدمة العمومية، واملناط باإلدارات حبكم ط

وفق هذه اخلصوصية. تعترب هذه  اإلدارة العامةالعمومية، ستتضمن الورقة البحثية تركيزا على 

من  املالحاة هامة بالنار إىل الفروق الواضحة بني اإلدارة يف القطاع اخلاص، واإلدارة العامة،

حيث خصائصها أو أهداف أو املنطق التسيريي الذي حيكمها، وبالتالي مبادئ ومنافع وخصائص 

 توظيف التكنولوجيا فيها.

حيولنا من موضوع اإلدارة اإللكرتونية إىل  اإلدارة العامةعلى قد يعترب البعض أن الرتكيز 

اإلدارات العمومية بشبكة و جزء من كل، أي أن ربط كل هاحلكومة اإللكرتونية. نعم، يف بعضه 

 ةجيعل ذلك متنافيا من جهة ثاني امعلوماتية واحدة هي خطوة يف احلكومة اإللكرتونية. لكن م

هو نطاق تركيز الدراسة يف ذاتها، أي الرتكيز على توظيف التكنولوجيا يف إدارات عمومية 

 ى تقدير.لى أقصعبعينها وليس كل القطاعات، أي حماولة بناء جزء إدارية قطاعية 

حول أربعة  تتمحورلذلك، ختتلف مبادئ اإلدارة االلكرتونية يف اإلدارة العامة؛ فهي  استيضاحا

مبادئ أساسية، هي: 

(7)

 

من خالل ناام َتساند بني : التأسيس لناام خدمات عمومية متمحورة حول خيارات املواطنني -

مبا يقلص العمليات اإلدارية اليت يقوم بها املواطن اجتاه  اإلدارات العمومية يف قطاع واحد أكثر،

خاصة وأن اإلدارات هي واجهة التعامل املباشر  ،ة هو رضا املواطنوبالتالي يكون حمور اإلدار اإلدارة.

 بني الناام السياسي واملواطن.

كرتونية : تتيح اإلدارة االلالعمل على عنصر قدرة املواطنني على النفاذ للخدمات احلكومية -

خيضع هذا  .آليات تسمح بسهولة نفاذ املواطن إىل اخلدمات العمومية مثل الصحة، التعليم، العدالة

حيدث قد غري ذلك  ا.الكرتوني لتوفري اخلدماتاملبدأ إىل بيئة اجتماعية جاهزة للتعامل مع 

 حالة استعصاء يف اإلدماج االجتماعي.

: يقصد باإلدماج االجتماعي يف هذا الصدد، تسهيل التمتع باخلدمات اإلدماج االجتماعي -

ألسباب تقليدية كالتكلفة الباهاة، الزمن اإلدارية مبا ال خيلق حالة من اإلقصاء االجتماعي 
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باإلضافة إىل أن احلركية املرنة للمعلومة وتفعيل "احلق يف  .من اخلدمة لالستفادةاملطلوب 

 يف تسيري الشأن العام. املعلومة" يسمح بالتأثري

وبالتالي  ،: تستند اإلدارة اإللكرتونية إىل "املعلومة" فهي حمورهاتاالستخدام األفضل للمعلوما -

فاإلدارة اإللكرتونية تفرتض بنية شبكية ضخمة تستند إىل تكنولوجيا دقيقة  .مكمن تهديدها

 كية املعلومة بني اإلدارات يف قطاع معني أو بني القطاعات.رحل

 اإلدارة اإللكرتونية:  إنفاذ متطلبات -3

التغريات احلامسة يف آليات توفري اخلدمات العمومية، يتطلب إنفاذ اإلدارة اإللكرتونية  حبكم

بيئة مبميزات خاصة من جهة، وجهودا إدارية متعلقة بتوفري اخلدمة من جهة ثانية؛ فمن 

غري املعقول توجه قطاعات إدارية حنو تقديم اخلدمة إلكرتونيا يف جمتمع يعاني عدم القدرة 

ة أو استخدام التكنولوجيا، أو دولة غري قادرة على توفري املوارد الالزمة لتغطية واسعة على القراء

للهاتف أو االنرتنيت أو توفري نفقات صيانتها. يف ذات الوقت ال ميكن هلذه اإلدارات أن تبقى يف 

 معزل عن احلركية التكنولوجية وارتفاع مستوى توقعات املواطنني يف اجملتمع. 

 إىل متطلبات ختص بيئة املنامة -وهي متساندة–ات اإلدارة اإللكرتونية تنقسم لذلك فمتطلب

أما ما تعلق ببيئة املنامة فيمكن ذكرها فيما يلي: ومتطلبات ختص املنامة ذاتها.

 (8)

  

من الضروري واحلاسم أن تتوفر لدى السلطات العمومية توجه  ول واضحة:حت إسرتاتيجيةوجود  -

صريح ورؤية واضحة فيما خيص إحداث ثورة يف جمال تقديم اخلدمات العامة للمواطنني. ألن 

غياب هذه الرؤية سيؤثر يف التنسيق املطلوب بني اإلدارات من جهة، وقبول وقانونية اإلجراءات 

امات اإلدارية. إضافة إىل تأثريه على اإلرادة السياسية يف والوثائق اإلدارية الصادرة عن املن

 من متطلبات البنية التحتية ومتطلبات األمان. االستفادةتوسيع 

وقدرتهم الذاتية على النفاذ للخدمات  اكتساب املعرفة: يرتبط هذا العنصر حبيوية املواطنني -

؛ فكما ورد والقراءة وال يتجاوزهيفوق القدرة على الكتابة متطلب وهو  العمومية اإللكرتونية،

التأسيس لناام خدمات عمومية متمحورة حول خيارات  تهدف إىل سابقا أن هذه التحوالت

املواطنني، وبالتالي البد للمواطنني أن يتمتعوا باملؤهالت الكافية الستخدام الوسائل اإللكرتونية 

 وفهم لغتها.

تعامالت الورقية إىل التعامالت اإللكرتونية تغري إن االنتقال من الإدارة التغري واإلقناع به:  -

وجه -َعِهد امللفات الورقية واملقابالت وجه؛ فاملواطن اإلدارة العامةجذري يف العالقة بني املواطن و

يف إدارته لشؤونه اليومية، وهذا التحول سيخلق لديه هواجس متعلقة مبستوى الثقة يف الرقمية 

اعتبار أن هذا التحول يعرب عن حركية ثقافية ميس بالوعي  وسرية ومحاية املعلومات. وعلى

 فلمؤسسات اإلقناع دور مهم فيه كاجلمعيات ووسائل اإلعالم والتااهرات واملدارس واجلامعات.

يتطلب إنفاذ اإلدارة اإللكرتونية ظروفا منطقية متعلقة بالبنية التحتية  النفقات املالية: -

بالرغم من إمكانية اللجوء إىل ولالتصال يف الدولة، إضافة إىل نفقات الصيانة الدورية واحلماية. 

القطاع اخلاص لالستثمار إال أن ذلك لن يثين دافعي الضرائب على دفع تكاليف ال ميكن أن تكون 

. كما أن استثمارات البنية التحتية االتصالية هي استثمارات يف جمال سيادي حساس إال باهاة
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بالنار إىل الكم اهلائل من املعلومات املتداولة من خالله، ما يستوجب نفقات صيانة تضع 

 ، ونفقات محاية بالنار إىل حساسية املعلومات."االستحالةاألعطال يف نطاق "

رة اإللكرتونية يف األصل هي تطور حتمي فرضه التطور التكنولوجيا املتطورة: اإلدا -

فتوفرها جيعل اإلدارة اإللكرتونية واقعا. كما أن وجود هذه التكنولوجيات التكنولوجي، وبالتالي 

يتطلب إطارا قانونيا للتعامل، وبناء أرضيات لتفعليها يف إطار اإلدارة اإللكرتونية خيلق حتدي 

 ات املرتبطة بها )اجلرائم وصالحية النفاذ(.متعلق بالتعامل من كل السلوكي

تزايد األمان: تعترب متطلبات األمان من أهم متطلبات اإلدارة اإللكرتونية، خاصة يف ظل  -

اهلجمات اإللكرتونية على املواقع االلكرتونية واألنامة االلكرتونية للبنوك والوزارات ووسائل 

املنطقية هلذا املتطلب اعتبار حلف مشال  تالتعامالالنقل )قطارات، مرتو، طائرات..(. ومن 

األطلسي

(9)

احلرب  رب )استحدث مفهوميرقى ملستوى احلاهلجمات اإللكرتونية تهديدا  

التعامالت  تضمنياجلدية للهجمات اإللكرتونية(. إن للتعامل مع التهديدات واألضرار  السيربانية

وتوفري  ،اإلدارية اإللكرتونية معلومات سرية للمواطنني يتطلب أخد هذا التحدي مأخذ اجلد

 املهارات والنفقات والربامج الكفيلة مبواجهته.

تتطلبها اجلوانب التنايمية جهودا ذاتية باإلضافة إىل ما سبق، تفرتض اإلدارة االلكرتونية 

 ، وميكن ذكرها بإجياز فيما يلي: ذاتها مةاإلدارة العامن والفنية والبشرية 

اإللكرتونيةللخدمات  إسرتاتيجيةبناء  اإلدارة العامةاملتطلبات التنايمية: يفرتض من  -

(10)

 ،

تتضمن اللوائح املنامة لتقديم اخلدمات يف نسختها اإللكرتونية، واملوارد املالية لسريها، وما 

التنايمي، وتوصيف وحتليل الوظائف، وإعادة هندسة يتطلبه ذلك من إعادة النار يف اهليكل 

 العمليات اإلدارية.

متمثال يف أجهزة  ،وهي اجلانب املادي من اإلدارة االلكرتونيةاملتطلبات الفنية أو التقنية:  -

احلاسوب وبرجمياتها، شبكات االتصال)انرتنت، انرتانات، اكسرتانات، الشبكة احمللية لالتصال(، 

 نام املعلومات، واملوقع االلكرتوني أو بوابة اإلدارة.

بشرية: تتضمن عملية إعادة حتليل وتوصيف الوظائف إعادة نار آلية يف املطلوب  متطلبات -

من املوارد البشرية لتولي خمرجات إعادة هندسة العمليات اإلدارية. وهو إقرار غري مباشر بأن 

مهارات اإلدارة الورقية ليست نفسها مهارات اإلدارة اإللكرتونية. وينقسم املوظفون يف اإلدارة 

ونية إىل موظفي التعامل مع ناام اخلدمات عموما، وموظفي الصيانة والشبكات اإللكرت

 والربجميات.

عها حيوهلا فاذا لإلدارة اإللكرتونية، لكن العجز عن توفريها أو التعامل منتضمن هذه املتطلبات إ

 إىل معوقات تفرضها حماذير أثبت الواقع جديتها.
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 معوقات وحماذير اإلدارة اإللكرتونية -4

واقعا مغايرا للوضع معززة باإلرادة السياسية أحيانا، واالجتماعية ض الاروف االقتصادية تفر

فتواجه جهود تقديم اخلدمات العمومية يف  ،تطلبه تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةاملثالي الذي ي

 .نسختها اإللكرتونية معوقات تقنية واقتصادية وإدارية وثقافية ميكن إجياز بعضها فيما يلي

)اهلاتف واالنرتنيت(  االتصالإذا كانت الدول الغنية حققت التغطية الشاملة مبختلف شبكات 

. فبالنار تعاني عجزا مستداما يف هذا الشأن سيويةاألولبلدانها، فإن الكثري من الدول اإلفريقية 

(IDI) إىل مؤشر تطور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
 (11)

نالحظ الفرق الشاسع بني خمتلف  

وبلغ متوسطها شاملة شبه  في الوقت اليت وصلت الدول األوروبية إىل تغطيةفمناطق العامل؛ 

(، تقع معام الدول اإلفريقية حتت املعدل العاملي مبتوسط 4.94/10أي أكرب من املعدل العاملي ) 7.35/10

 .01. أنار الشكل2.48/10 إفريقي هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف  ضروريةشروط  ،إن نسبة التغطية بشبكات اهلاتف النقال واالنرتنيت وقدرة الربط بها

التوجه حنو تقديم اخلدمات العمومية إلكرتونيا، ما يعين أن العجز عن توفريها واستخدامها 

جمتمعيا، وُيخضع املنامات  يضع اسرتاتيجيات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية جمافية للواقع

  .املختلفة ملؤثر بيئي حاسم

بالضرورة، تؤثر الوضعية االقتصادية للبلدان واملناطق على حجم االستثمارات عموما واإلنفاق 

العام املوجه خللق بيئة إلكرتونية؛ فالناتج الوطين اخلام حمدد مهم يف حتديد األولويات 

ألفراد اجملتمع الذين بدورهم يقعون حتت  االجتماعياجملتمعية، ومرآة عاكسة ملستوى الرفاه 

. بعبارة أخرى، حتدد حجم احلركية االقتصادية للدولة قدرتها مية بناء سلم أولويات إنفاقيةحت

على ختصيص موارد مالية للبنية التحتية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال، وحيدد نصيب الفرد 

رته على حتمل تكاليف امتالك والربط بها. يوضح اجلدول أدناه دمن الناتج الوطين اخلام ق

 2016 (IDI) حسب المناطق : مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت01الشكل رقم 

 

 .International Telecommunication Union, op.cit. p44                                     المصدر: 
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لتكنولوجيات املعلومات واالتصال والقدرة على  والبنية التحتية االقتصاديةالقة بني الوضعية الع

 حتمل تكليفها لبعض الدول.

التحتية  البنيةعينة عشوائية للعالقة بني الوضعية االقتصادية للدولة ومؤشري  :01اجلدول رقم 

  لتكنولوجيات املعلومات واالتصال والقدرة على حتمل التكاليف

فنلن الدولة

 دا

اسبان و م أ

 يا

إ.ع 

 .م

فنوي

 ال

مجا األردن

 يكا

موريتا

 نيا

 مالي

 1.1 1.2 3.2 3.2 3.3 4.9 5.4 07 07 مؤشر البنية التحتية

مؤشر القدرة على حتمل 

 التكاليف

6.4 6.4 5.9 3.4 5.8 4.6 5.4 3.3 2.3 

  باالعتماد على : الباحثمن إعداد : املصدر

The World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2016. 

Geneva : WEF, 2016, p18. 

فقد تغيب عن املنامات ذاتها الرؤية  ،باإلضافة إىل املعوقات املتعلقة ببيئة املنامة

ن أل .لغياب إسرتاتيجية وطنيةلتقديم اخلدمات اإللكرتونية، وهي امتداد  اإلسرتاتيجية

موقف اجيابي اجتاه التوجه العام للمجتمع  اختاذاملنامات اإلدارية يف هذه احلالة جمربة على 

عجز التغطية يتجلى غياب هذه اإلسرتاتيجية يف  وإال ستكون غري قادرة على االستمرار.

غياب ختطيط اسرتاتيجي لالحتياجات البشرية القانونية للخدمات املستحدثة وإجراءاتها، و

إضافة إىل مالزمة  .والتوصيف املطلوب للوظائف اإلدارية، أو دراسة توجهات املواطننييتماشى 

اإلجراءات البريوقراطية التقليدية حملاوالت تطبيق اإلدارة االلكرتونية )ازدواجية اإلجراءات ويف 

 .، ما يعرب عن غياب اإلرادة السياسية وطنيا وتنفيذها إداريابعض األحيان تراكميتها(

ميكن فصل بيئة املنامة عن املنامة فيما يتعلق باإلبداع اإلداري، ألن املستهدف بالتحول ال 

. ما يعين أن التوافق بني بناء الوعي الثقايف من طرف اجلذري يف تقديم اخلدمات هو املواطن

مؤسسات التنشئة وجتسيد فعالية التوجه االلكرتوني من قبل اإلدارات شرط يشكل عائقا يف 

اللغة عائقا يف  ومشكالتيكون للجهل باملعلوماتية وتطورها،  ام اإليفاء به. إذ كثريا محالة عد

يف نفس الوقت الذي جيعل املوظفني يقاومون هذا التغيري. يتعزز  ،تقبل املواطنني هلذه اخلدمات

تؤثر هذه التوليفة من الاروف ذلك بتخوفهم من فقدانهم لالمتيازات والصالحيات الوظيفية. 

  عيقات على جهود حتسني اخلدمات العمومية.وامل

 توظيف التكنولوجيا للتعامل مع خصائص اإلدارة العامة وأزمة الخدمة العموميةثانيا: 

 اإلدارة العامةأهم مميزات  -1

ترتبط اإلدارة العامة يف املفهوم املتعارف عليه أكادمييا وجمتمعيا بأعمال احلكومة حمليا 

تتكون من كل العمليات اليت يكون الغرض منها حتقيق "فهي  L. D. Whiteحسب  ومركزيا، و
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اإلنفاذ التام للسياسات العامة كما ُأعلن عنها من طرف السلطة املختصة". وعلى اعتبار جتسد 

السياسات العامة يف قواعد قانونية ُيفرتض فيها التجريد فإن اإلدارة العامة بهذا املعنى يتعمق 

. فهي "نشاطات الفرع التنفيذي (Woodrow Wilson) واملنهجي للقوانني" ليعين "التطبيق املفصل

املناط به "تنفيذ أعمال احلكومة من خالل تنسيق جهود ( Simon)للحكومات الوطنية واحمللية" 

املواطنني حتى يتمكنوا من العمل لتنفيذ مهامهم احملددة .. ]من خالل[ األنشطة اليت قد تكون 

تخصصة كالصحة العامة وبناء اجلسور. وتتمثل أيضا يف إدارة وتوجيه عالية التقنية أو امل

(.Pfiffner) واإلشراف على أنشطة اآلالف أو املاليني من العمال"

  

َتْرشح عن التعريفات املقتضبة أهمية اإلدارة العامة من حيث اعتبارها أساس احلكومة واحلكم؛ 

( وُتفعل التشريعيةعلق فيه عمل اهليئة التشريعية )السلطة فقد تكون الدول يف وضعية ُت

ويف  األحكام العرفية )السلطة القضائية(، إال أنها ال ميكن أن جتمد عمل اإلدارة العامة فيها.

ونشاطها مقياس حكم املواطنني  ،هي واجهة الدولة لدى اجملتمعاإلدارة العامة  ،احلاالت العادية

 ،، بالرغم من انفصاهلما يف حمدد االستمراريةسي )املشروعية(على نشاطات الناام السيا

 .تستمرفاحلكومات تتجدد واإلدارة 

إن اعتبار اإلدارة العامة واجهة التعامل مع املواطن وأداة تنفيذ السياسات احلكومية )ال ينفي ذلك 

 -ها منامةباعتبار–حقيقة تأثري اإلدارة العامة يف رسم وتنفيذ السياسات العامة(، يكسبها 

خصائص مستمدة من مزيج متداخل ملفهوم الدولة، ووظائف الناام السياسي ويكسب خدماتها 

: . فاإلدارة العامةوالتوجه اإليديولوجي للنخب احلاكمة

(12)

 

خارجية يف شكل الصاحل العام، تركز اهتمامها على تطبيق القوانني  اإدارة تتبنى أهداف  -

 واللوائح.

غياب مردودية رأس املال: فإدارة اخلدمات العامة ال حتقق مردودية مالية جململ تدخالتها، وال  -

 القيمة املضافة لرأس املال املستثمر معيارا لتحليل األنشطة املنجزة. تعترب

، وبالرغم من إمكانية كسر قاعدة املعايريإجناز املهام يف إطار منافسة معدومة أو غري واضحة  -

ال ميكن تفعيل قوانني السوق على املنافسة بني  -يف املقابل–دمات العمومية، إال أنه احتكار اخل

 اإلدارة العامة والقطاع اخلاص.

امة(، عكنتيجة حتمية لوظيفتها األصيلة )تنفيذ السياسات ال :خضوع اإلدارة العامة للسياسة -

 االنتخابعلى اعتبار أن السياسات العامة هي مشروعات حكومية نالت املوافقة الشعبية من خالل 

 .أو التزكية )بالنار لطبيعة الناام السياسي(

ها فتتميز بـ:خدمات حيثأما من 

 (13)

 

 والصحةإجبارية اللجوء إىل خدماتها، كونها تضمن التمكني من احلقوق األساسية كالتعليم  -

 ، وفق شروط جتريدية تضمن املساواة.كنالسو

على احلد من حرية املستخدمني على التفاوض خبصوص شروط، ظروف  تعمل ميزة االحتكار -

 وطريقة تقديم اخلدمة.

    من إمكانية تأثرها بالارف االقتصادي أو السياسي.  بالرغماستمرارية تقديم اخلدمة،  -

بالنار إىل فروق تفرض خصائص اإلدارة العامة وخدماتها تأثريا على جهود قياس جودتها 

، فاإلدارة العامة ملزمة بالتطبيق احلريف للقوانني جوهرية تفرقها عن املنامات الرحبية
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والتعليمات مع خمتلف فئات اجملتمع دون أفضليات تفرضها ظروف ال تتعلق بالتمييز اإلجيابي 

اجات اخلاصة على سبيل املثال(. باإلضافة إىل انفصال بني املمول )دافعي الضرائب أو )ذوي االحتي

 ،الريع( واملنفق، ما جيعل جهود احملاسبة يف كثري من األحيان غري جدية وميكن التعامل معها

خاصة يف الدول اليت تعاني عجزا يف مؤشرات الشفافية. هذا ال يعين بالضرورة عدم وجود آليات 

ة لكنها تبقى غري كمية، كاالنتخابات )عدم جتديد الثقة يف املنتخبني( و خمتلف حماسب

النشاطات االحتجاجية )االعتصام، الشكاوي املكتوبة ..(

 (14)

. وال ميكن يف هذا الصدد إغفال وضعية 

إال يف املوظفني يف اإلدارة العامة؛ إذ ال ُتقارن آليات التحفيز يف القطاع اخلاص مع اإلدارة العامة 

 الدول اليت عرف ناام اخلدمة املدنية فيها إعادة نار جذرية.

 اإلدارة ق. بني املبادئ وضرورات إعادة النار يف طرالعمومية.اخلدمة  -2

 مع االتصاالت مجيع -واسع نطاق علىو- أنه على اخلدمات تعريف ميكن ،بالنار إىل ما سبق

 مع والتعامل لبيانات،ل( والشركات واملقيمني املواطنني) العمالء ، اليت من خالهلا يسعىالعامة اإلدارة

 يشمل أنه على املواطنني حنو التوجه يفهم أن جيب السياق، هذا يف. الضرائب دفع أو شؤونهم

، املواطنني علىبها  تؤثر اليت العامة اإلدارة قبل من املنجزة املهام ومجيع االتصاالت مجيع

.اإلدارية هاإجراءاتو االتصاالت تلك تنام اليت لقواعداالتصاالت وا يشملو

 

 الرئيسية املسؤولياتف

 ال الفعالية أن غري. وكفاءة بفعالية اخلدماتوتقديم  املواطنني شؤون معاجلة يه العامة لإلدارة

 كبري حد إىل يركز املبدأ هذا ألن القانونية، األحكاممن خالل مقارنتها ب -فقط– قياسها ميكن

 على أيضا تنطوي الفعالية -القانونية األحكام احرتام مع- حني يف .العمالء بتوقعات الوفاء على

 يوفر مما اخلدمات، هذه توفري وكفاءة واخلدمات، العامة اإلدارة إىل الوصول يف املساواة كفالة

.السواء على والوقت املال للمواطنني

 (15) 

"، وبالتالي يف ملستوى "احلقوقمبادئ اخلدمة العمومية اليت ترقى َيْرشح عن هذا التعريف 

  اجلانب املقابل تفرتض التزاما رمسيا من السلطة العمومية. وهي: 

–حمورية املواطن يف اإلدارة العمومية تفرتض القدرة على النفاذ للخدمات ونوعية اخلدمات  -

م : فمضمون اخلدمات العمومية هي حقوق )التعليم، الصحة، العدالة، النقل، السكن( تلتز-معا

احلكومات من خالل سياساتها العامة توفريها واستمراريتها وفق مبدأ العدالة. ما يعين بأن 

التطورات اليت تفرضها احلركية اجملتمعية )مؤثرات داخلية وخارجية( جيب أن تطال نوعية 

 اخلدمات، وطرق تقدميها )اآللية االلكرتونية من بني اآلليات املطروحة(.
املتعلقة حبقوق املواطن يف طابق بني ما هو مدون يف الوثائق الرمسية البد من السعي حنو الت -

اخلدمات العمومية، وبني ما هو ممارس فعليا كشرط أولي: ما يعين السعي حنو أحد معايري قياس 

 اجلودة وهو "الكفاءة". على أن تتمحور،
 وتكاليف يقضيه والعمالء، الذي الوقت يف وفورات حتقيق حول اخلدمات حتديث جهود  -

" أو االقتصاد: وهو سعي حنو معيار آخر لقياس اجلودة وهو "وتقدميها اخلدمات على احلصول

 التكلفة.
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ضمان القدرة على النفاذ إىل اخلدمات العمومية: فاإلدارة العامة تكفل تقديم اخلدمات  -

كل الفئات  العمومية مبساواة بأسهل الطرق املمكنة )منها اإللكرتونية(، على أن تتسع احتياجات

ليعرب هذا املبدأ عن  مبا فيها اليت تعاني تهميشا لسبب موضوعي )مكافحة اإلقصاء االجتماعي(.

 معيار الفعالية يف تقديم اخلدمات العمومية.

خاصة –واقع اإلدارة العامة واخلدمات العمومية  ريعبتمدى من هذه املبادئ نتساءل عن انطالقا 

جدير بالذكر يف هذا الصدد بأن تطورات الفكر اإلداري عربت  .هاعن تفعيل -يف الدول النامية

عن هواجس الفجوات يف األداء يف الدول املتطورة )لسد هذه الفجوات( قبل تعميمها على واقع 

 ، حيث ال خيتلف الكثري فيما تعلق بعمق أزمتها.ةالنامي البلداناإلدارة واخلدمات العمومية يف 

عت يف اإلدارة العامة متيزت بضعف األداء والفعالية، وتفاعلت سعت إىل معاجلة مااهر شا فقد

 العاملي فيما يتعلق برتاجع دور الدولة يف احلياة العامة. همع التوج

، وتضخم اجلهاز اإلداري بالنار إىل مسؤوليتها يعزى ضعف األداء والفعالية إىل ظروف االحتكار

املعلومة" الناتج عن تفعيل البريوقراطية مبا مل ، إضافة إىل "احتكار السياسية ورمزيتها الوطنية

. أدى ذلك إىل تضخم يف الطاقم اإلداري )يصل يف بعض البلدان إىل ينشده ماكس فيرب ذاته

وإىل ترهل إداري يصعب  ،ماليني املوظفني( يتوىل دافعي الضرائب )أو الريع( تسديد مستحقاتهم

-اإلدارة، اإلدارة-دام يف االتصال اإلداري )اإلدارة، وضعف مستمعه تفعيل آليات الرقابة واحملاسبة

ألسباب تتعلق بتوجه عاملي تعمق هذا الواقع مع تراجع يف دور الدولة يف احلياة العامة  املواطن(.

وضعت متويل اإلدارة هادف ملبدأ املشاركة يف تسيري الشأن العام، أو استجابة ألزمات اقتصادية 

 النقاش.واخلدمات العمومية على طاولة 

إن غياب مبدأ املنافسة وضعف تفعيل احلسبة والشفافية وآلياتها الكمية )التدقيق( والكيفية 

 ، متيزت بـ:كرس خصوصيات للخدمات واإلدارة العامة يف البلدان النامية )االنتخاب(

 توجه املواطنني لإلدارة، بدل حمورية املوطن يف اإلدارة. -

على قضايا التأسيس والتوظيف  اجملتمعيةعدم مالئمة اجلهاز اإلداري، وتأثري اخلصائص  -

 .والتدقيق

 تدني فعالية األنامة اإلدارية. -

 ضخامة التكاليف. -

  التسيب اإلداري وانعدام املساءلة. -

ف يجياد أو تكيإللتعامل مع هذا الواقع، أثارت اجلهود األكادميية والسياسية تساؤالت حول ضرورة 

الفعالية )درجة التقدم يف حتقيق  3E، من بينها منوذج مناذج لقياس أداء اإلدارات العمومية

(، االقتصاد )التكلفة األقل(، والكفاءة )الطريقة األنسب لبلوغ األهداف(. وأوردت النتائج–األهداف

بإضافة العدالة، البيئة واألخالق. 6Eاألدبيات متديدا إىل 

(16)

ومن الناحية العملية، يعترب منوذج  

، حبيث اعتمد يف  -بالرغم من التحفاات الواردة بشأنه–العمليةمن بني النماذج سريفكوال 

ومخسة أبعاد )امللموسية، اإلعتمادية،  قياس األداء على مقارنات أفضت إىل مخسة فجوات

االستجابة، الضمان، التعاطف(.

 (17)

 

 جلودة اخلدمة : منوذج سريفكوال02الشكل رقم 
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 .57، صمرجع سبق ذكره، بوعبداهلل الصاحل املصدر:

النماذج على اإلدارة العامة واخلدمات  هلكن السؤال املطروح هنا، إىل أي مدى ميكن تفعيل مثل هذ

من الناحية  العمومية بالنار إىل خصائصها النارية، وخصائصها املستمدة من واقع البلدان؟

التناريية ظهر مفهوم اإلدارة العامة اجلديدة ليكون واضحا فيما تعلق بقياس األداء، بالرتكيز 

الناحية العملية أصدر  أما منعلى خمرجاتها، ليكون لعاملي النتائج والتكلفة أهمية بالغة. 

. تونس فيما بعد، وتبنه (CAF)اإلحتاد األوروبي إطارا مرجعيا لقياس أداء املصاحل العمومية 

معيارا فرعيا 28ووتضمن تسعة معايري أساسية 

(18)

 .(03)أنار الشكل   

 : معايري تقييم األداء حسب اإلطار املرجعي جلودة اخلدمات اإلدارية.03الشكل رقم 

 

 .09: اجلمهورية التونسية، مرجع سبق ذكره، ص املصدر
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من خالل بعد استيضاح بعض اجلهود النارية والعملية للتعامل مع واقع اخلدمة العمومية، 

اإلدارة االلكرتونية يف  َممِكناتإبراز معايري القياس واألطر وغايات وأهداف القياس، نتساءل عنُ 

 . يف التعامل مع التكلفة، الفعالية والكفاءةالتعامل معها، باعتبارها آلية تغيري 

 توظيف التكنولوجيا لتحسني اخلدمة العمومية  -3

باعتبارها آلية  تكنولوجيات املعلومات واالتصالتعرضت الدراسات يف السنوات القليلة املاضية إىل 

لتغيري منط تقديم اخلدمات العمومية، مبا حيقق مستويات مرتفعة من الفعالية، الكفاءة 

را منطقيا من دراسات نارية يف منتصف وقد عرفت هذه الدراسات تطو واقتصاد التكاليف.

التسعينيات، تهتم باملنافع اليت ميكن التمتع به من تضمني اخلدمات العمومية بتكنولوجيات 

تطبيقية عن األثر الفعلي هلذا التغري، وهذا بسبب -املعلومات واالتصاالت، إىل دراسات ميدانية

ي.التوجه العام يف احلكومات لتبين هذا اإلبداع اإلدار

 (19)

 

يتجسد تضمني تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل مناومة واسعة من اخلدمات، كالقضايا 

املتعلقة بالعقارات واألراضي الزراعية، اخلدمات التعليمية والصحية، توفري املعلومات املتعلقة 

شغيل وعروض بوابات التبالتغري يف املناومة القانونية )بوابات القوانني العامة والقطاعية(، 

العمل، عروض النجاعة االقتصادية ...  وقد اجتهدت الدراسات النارية وامليدانية يف حصرها يف 

(G2Bقطاع أعمال )-(، حكومةG2Cمواطن )-(، حكومةG2Gحكومة )-حكومة ثالثة مناذج أساسية

 

(20)

. 

 جيب( أساس احلكومة االلكرتونية؛ فقبل طرح اخلدمات اإللكرتونية، G2Gيعترب النموذج األول )

 وإجراء البيانات تقاسم وبالتالي. الداخلية واإلجراءات النام وتعزيز حتديث احلكومة على

 مشرتك و داخلي تبادل علىالنموذج  ينطوي. احلكومية القطاعات بني اإللكرتونية التبادالت

  .واحمللي واإلقليمي الوطين املستوى بني تفاعالت علىاإلدارات و بني

( للعالقة بني املواطن واحلكومة؛ فينطوي على معامالته املتكررة G2Cالثاني )نموذج الوخيصص 

العمل، طلب مزايا الضمان االجتماعي، سداد الغرامات،  اسمكتقديم ضرائب الدخل، تسجيل 

 مؤيدي بعض يشرياستخراج التصاريح )الزواج، السياقة، البناء..(، وطلب وثائق اهلوية وغريها. و

، تكون فيه للمواطن القدرة "الغاية هي إنشاء موقع "الشباك الواحد أن إىل اإللكرتونية احلكومة

لهعلى إجناز كل تعامالته من خال

(21)

.

 

 

 ذلك أمثلة ومن( فيتعلق بالعالقة بني احلكومة وقطاع األعمال. G2Bأما النموذج الثالث )

. املدفوعة واخلدمات املصرفية واخلدمات والضرائب، واملشاريع، واملناقصات، احلكومية، املشرتيات

 الذين اخلاصة والشركات املواطنني ويساعد ،احلكومة يف التجارية األنشطة النموذج هذا ويشمل

 .ووكاالتها احلكومة إىل مباشرة خدماتها تقديم يهتمون

املبادئ العامة اليت حتكم سري اخلدمات العامة  معتتعامل اإلدارة اإللكرتونية وفق هذه النماذج 

ومرافقها؛ فهي تتجاوز عامل الزمن وتعمق أكثر مبدأ "دوام سري املرافق العامة" من خالل اخلدمات 

املتوفرة إلكرتونيا يف أي وقت من األسبوع، مبا يعنيه ذلك على مصطلحات تقليدية مثل الطابور 

اإلدارة اإللكرتونية بإجيابية بالغة مع مبدأ "املساواة أمام  أو نهاية الدوام اليومي. كما تتعامل
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القانون يف املرافق العمومية"، خاصة يف اجملتمعات اليت تعاني من السلوكيات اإلدارية السلبية 

)احملسوبية، الطائفية، الرشوة..(؛ إذ توفر تعامال جتريديا وفق الوضعية القانونية للمتقدم للخدمة 

حمدد آخر غري مرتبط بشروط االنتفاع. أما املبدأ الثالث وهو "مبدأ القابلية  بغض النار عن أي

، متجسدا يف التعامل اإلجيابي مع للتغري"، فقد جتسده إجراءات اإلدارة االلكرتونية ذاتها

التطورات البيئية من جهة، وعلى حمورية املواطن يف خدمات املرافق العمومية من جهة ثانية.

 

(22)

 

على التسيري اإلداري مبا خيلق فارقا واضحا بني النموذج دارة االلكرتونية ق بتأثري اإلأما ما تعل

حتوالت يف خمتلف اجلوانب املتعلقة  02رقم ، فيوضح اجلدول البريوقراطي والنموذج اإللكرتوني

 باجتاه اخلدمة، التنايم، االتصال، طرق تقديم اخلدمات، ومعايري تقديم اخلدمات.

 حتوالت نوعية يف تقديم اخلدمات العامة :02اجلدول رقم 

 النموذج االلكرتوني النموذج البريوقراطي 

 رضى املستخدم، الرقابة واملرونة منتج فعالية التكلفة االجتاه

تنايم 

 العملية

العقالنية الوظيفية، التشعب، 

 الرقابة اهلرمية العمودية

اهلرمية األفقية، التايم الشبكي، وتشارك 

 املعلومات

 اإلدارة بالقواعد والوصاية مبدأ اإلدارة

ادارة مرنة، وتنسيق مركزي لفريق عمل بني 

 اإلدارات.

أسلوب 

 القيادة

 التيسري والتنسيق الرقابة والسيطرة

االتصال 

 الداخلي

 أعلى إىل أسفل، التسلسل اهلرمي

شبكة متعددة االجتاهات مع  تنسيق مركزي، 

 .التواصل املباشر

االتصال 

 اخلارجي

 قنوات رمسية وغري رمسية، متعددة، سريعة قنوات حمدودة، ممركزة ، رمسية

طرق تقديم 

 اخلدمات

 تبادل الكرتوني، تفاعل غري مباشر وثائقي مع تفاعل شخصي مباشر

مبادئ تقيم 

 اخلدمات

 املعيارية، االنصاف ، احلياد. املعيارية، احلياد، اإلنصاف

  املصدر:

Valentina Ndou, E –Government For Developing Countries: Opportunities And 

Challenges. The Electronic Journal Of Information Systems In Developing Countries, 

Vol 1, N 18, 2004, P03. 

، وفلسفتهااإلدارية  والعملياتعلى مبادئ سري املرفق العام  االلكرتونيةبالنار إىل تأثري اإلدارة 

ميكن إجياز تأثريها على املخرجات )اخلدمات العمومية والعالقة بينها وبني املواطن( يف النقاط 

التالية

(23)

 :  
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توفري اخلدمات للمواطنني وفق جمموعة كبرية من قنوات التسليم،  توسيع خيارات املواطنني: -

لوجه. يسمح -التقليدية وهي وجهاكاالنرتنيت، التطبيقات على اهلاتف، باإلضافة إىل القناة 

 توسع هذه القنوات بتلبية تفضيالت املواطنني.

 إعادة خالل من الشركات واحتياجات املواطنني تناسب بطريقة اخلدمات فعالية أكثر: تقديم -

 اخلط، على اخلدمات من أمثلة ذلك توفري املستخدمني. احتياجات على القائمة اخلدمات هيكلة

 مع املعامالت وتنفيذ املعلومات على للحصول متكني والناس األسبوع، يف أيام 7 اليوم يف ساعة 24

  اإلدارات.

من خالل اجناز املهام وفق مقاييس مضبوطة  ،وسرعة دقة أكثر خدمات توفريالدقة: السرعة و -

على املعلومات الكافية  لال تفرتض التخمني والسلطة التقديرية للموظف، وعلى أساس احلصو

 مناالستفادة  لشركاتوالدقيقة عن أسباب تقديم اخلدمة بطريقة أو بأخرى. كما تسمح ل

  من أمثلة ذلك وزارات التخطيط .و. وسهولة بسرعة البيانات

 املوظفني احتياجات باملعاجلة االلكرتونية من اليدوية املعاجلة استبدال الكفاءة:  يقلل حتسني -

 تستخدم أن أيضا وميكن. أخرى أولويات إىل املوظفني مالية، وقد تؤدي إىل نقل وراتوف حتقق وأن

 .توعية اجملتمع مهمة أسهلجلعل 

الكفاءة، االقتصاد والفعالية يف منوذج اإلدارة اإللكرتونية، لكن  عناصرإذن، جتتمع بوضوح 

مهارات االستخدام يف كغريها من اجلهود التطويرية قد تالقي عراقيل مرتبطة باملورد البشري )

غطية املالية للتطوير، إضافة إىل معرقالت مرتبطة مبقاومة التغيري املوظف(، أو التلدى اجملتمع و

 ة واجملتمع(.)الوعي يف املنام

 جهود الجزائر لتفعيل اإلدارة االلكترونية ومخرجاتهاثالثا: 

 العامة اإلدارةجهود اجلزائر لتوظيف التكنولوجيا يف  -1

أيقونة توظيف التكنولوجيا يف احلياة ( e-Algérie 2013) 2013ع اجلزائر االلكرتونية وعد مشرُي

العامة يف اجلزائر، عربت من خالله اجلزائر الرمسية عن استجابتها للتوجه العاملي يف العالقة 

بني املواطن واإلدارة، وعن استجابتها كذلك للتطور التكنولوجي. وقد كانت ترمجة عملية 

 العلمية.للخطاب الرمسي يف احملافل الدولية واللقاءات الرمسية و

، حتت وصاية وزارة الربيد 2008 ديسمربيف  2013ملشروع اجلزائر االلكرتونية  مسياإلصدار الر برز

منها ما هو متعلق مباشرة بتحسني وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وتضمنت ثالثة عشر حمورا 

ومنها ما  .يف اإلدارة العمومية واالتصالريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم ستاخلدمة العمومية ك

دفع تطوير ، وتسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف الشركاتتعلق ببيئة األعمال ك

تطوير اآلليات واإلجراءات تعلق خبلق بيئة تكنولوجية وطنية كا . ومنها ماالقتصاد الرقمي

، اإلعالم واالتصال تكنولوجياتدة من جتهيزات وشبكات التحفيزية بتمكني املواطنني من االستفا

تدعيم البحث ، تطوير الكفاءات البشرية، تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع
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. إضافة إىل آليات للمتابعة والتقييم القانوني الوطين اإلطارضبط مستوى ، والتطوير واالبتكار

واملوارد املالية واإلجراءات التعليمية.

 (24) 

والوكالة  تعزز دور مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين، 2013 إلسرتاتيجية اجلزائر استجابة

االلكرتونية. كما مت إنشاء صندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات  للحاائرالوطنية 

مشاريع ضافة إىل إاملعلومات واالتصال. وأطلقت شراكات مع االحتاد األوروبي، كوريا اجلنوبية. 

تأسست شراكات وطنية ودولية كما . 2وأسرتك  1امتالك التكنولوجيا مثل أسرتك  هيلهدفت لتس

 اإلنفاقهدفت يف جمملها إىل تطويع التكنولوجيا وبناء جمتمع املعرفة. من جهة أخرى عرف 

، العمومي ارتفاعا ملحوظا مستفيدا من الطفرة املالية للعشرية األوىل من القرن الواحد والعشرين

من حيث قدرتها على حتمل تكاليف توسيع استخدام تكنولوجيات  20إذ بلغت اجلزائر املرتبة 

6.3/10املعلومات واالتصاالت مبعدل 

(25)

بلوغ مؤشر البنية التحتية لالتصاالت يف  ك. جتلى ذل

السلكية والالسلكية

 (26)

 0.1934/1

(27) 

 

القانونية تطورات استهدفت التعامل مع ، عرفت املناومة أما ما تعلق باجلوانب التشريعية

دولة مبعدل  139من أصل  123، لكنها بالرغم من ذلك حتتل املرتبة اإلجراءات اإلدارية اإللكرتونية

2.8 /10

(28)

  يلي:  ما . من بني هذه التطورات

املتضمن القواعد اخلاصة  2009أوت  05املوافق  1430شعبان  14املؤرخ يف  04 –09رقم  القانون  -

  ومكافحتها .من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  للوقاية 

  يضبط شروط الذي  1998أوت  25مجادي األول املوافق  03املؤرخ يف  257–98املرسوم تنفيذي رقم  -

 (1998أوت  26بتاريخ  63وكيفيات إقامة خدمات "انرتنات" واستغالهلا . ) اجلريدة الرمسية عدد 

املتضمن القانون   58 – 75املعدل واملتمم لألمر رقم  2005جوان  20املؤرخ يف  10-05القانون رقم  -

 املدني.
املعدل واملتمم، يعطي صالحيات لسلطة  2001ماي  09املؤرخ يف  123–01املرسوم التنفيذي رقم   -

ضبط الربيد واملواصالت السلكية الالسلكية مبنح الرخصة املتعلقة بإنشاء واستغالل خدمات 

  رت الشروط . اإللكرتوني مرفقا بدف  التصديق

 123-01املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2007ماي  30املؤرخ يف  162–07املرسوم التنفيذي رقم  -

كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها  املتعلق بناام االستغالل املطبق على  2001ماي  09املؤرخ يف 

خدمات   أخضع  والالسلكية،الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية و 

   . (2007جوان  07بتاريخ  37)اجلريدة الرمسية عدد  التصديق اإللكرتوني لناام الرخصة.

 26املؤرخ يف  59 – 75املعدل و املتمم لألمر رقم  2005فيفري  16املؤرخ يف  02- 05القانون رقم  -

التبادل  502و  414يدرج هذا القانون يف مادتيه   املتضمن القانون التجاري.  1975سبتمرب 

            اإللكرتوني يف التعامالت التجارية . 

املتضمن قانون  155 –66املعدل واملتمم لألمر رقم  2004نوفمرب   10املؤرخ يف  14–04القانون رقم  -

(. تنشأ لدى وزارة العدل  2004نوفمرب  10ريخ بتا 71اإلجراءات اجلزائية )اجلريدة الرمسية عدد 

 مصلحة لناام آلي وطين لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة باجلهات القضائية. 

http://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/R%C3%A9glementation-TIC.aspx
http://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/R%C3%A9glementation-TIC.aspx
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املتضمن القانون التوجيهي للرتبية الوطنية .  2008جانفي  23املؤرخ يف  04–08القانون رقم  -

عارف يف جمال تكنولوجيا اإلعالم إىل التكوين واكتساب امل 04و  02يشري هذا القانون يف مادتيه 

 27بتاريخ  04واالتصال وإدماجه يف احمليط الرتبوي و جمتمع املعرفة. )اجلريدة الرمسية عدد 

 (.2008جانفي 

املتضمن حتديد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  2015فيفري  01املؤرخ يف  04 - 15القانون رقم  -

      (.2015فيفري  10بتاريخ  06والتصديق اإللكرتونيني. )اجلريدة الرمسية العدد 

من حيث املوارد البشرية، تبنت اجلزائر مشاريع وطنية وقطاعية لتكوين املوظفني يف جمال 

ات التكوين )الرتبية، التعليم العالي، تكنولوجيات املعلومات واالتصال، إضافة إىل توجه قطاع

 التكوين املهين( إىل الرتكيز على املفهوم العام لبناء القدرات واملتعلق مبجتمع املعرفة.
وما بعدها التأسيس لإلدارة  2013إذا، حاولت اجلزائر من خالل مشروع اجلزائر اإللكرتونية 

املؤسسات واملوارد وانني، البنية التحتية، واحلكومة االلكرتونية، من حيث اهتمامها بثالثية: الق

البشرية. لكن بالرغم من ذلك تبقى التقارير الدولية حول تطور تكنولوجيات املعلومات 

 واالتصال وتوظيفها ترصد عجزا ونقائص برغم اجلهود والتقدم.

 جهود اجلزائر يف ميزان التقارير الدولية املتعلقة باخلدمات االلكرتونية -2

مؤشر تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويبني ترتيب اجلزائر يف ، 04الشكل رقم ميثل 

 ، وهو ما يعد تطورا ملحوظا. 2015سنة  112، مقارنة باملرتبة 2016سنة  103املرتبة 

 -حالة اجلزائر– مؤشر تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 04الشكل رقم 

 

 لالحتاد الدولي لالتصاالت، صفحة اجلزائر.املوقع الرمسي : املصدر

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/#idi2016countrycard-tab&DZA   

أكد التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي واملستمد من تقارير االحتاد الدولي  يف املقابل،

من الدول غري اجلاهزة الكرتونيا لتبين التطبيقات الفعلية للحكومة اجلزائر أن  ،لالتصاالت

؛ إذ ورد (05الشكل رقم ) 3.2/07دولة، مبعدل  139من بني  114واإلدارة االلكرتونية؛ إذا احتلت املرتبة 

 متضمنا:  حدود اجلاهزية الشبكية يف اجلزائريف التقرير 

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/#idi2016countrycard-tab&DZA
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/#idi2016countrycard-tab&DZA
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 بيئة األعمال واإلبداع. ومؤشر البيئة: البيئة القانونية والسياسية،  -
 مؤشر االستخدام: االستخدام الفردي، استخدام يف جمال األعمال، مهارات االستخدام. -
 .مؤشر التأثري: التأثري االقتصادي، والتأثري االجتماعي -
حدد هذه اإلحصائيات واقع تنمية احلكومة االلكرتونية وتطور آليات تقديم اخلدمات العمومية ُت

)صنفت ضمن الدول  0.2999/01مبعدل  2016يف التقرير الصادر سنة  150يف اجلزائر؛ فاحتلت املرتبة 

املغرب  ،0.5682/72يف حني صنفت تونس  .(يف مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية متوسطة النمو

 .ضمن أكثر عشرة دوال حتقيقا ملؤشر تنمية املوارد البشرية يف إفريقيا، 0.4594/108، ومصر 0.5186/85

-حالة اجلزائر–: مؤشر اجلاهزية الشبكية 05الشكل رقم 

 

 .The World Economic Forum, op.cit, p57: املصدر

االنرتنيتعرب اخلدمة يعترب مؤشر تفصيال هلذا املؤشر، 

(29)

 (Online service index OSI )

مؤشرا مركبا لقياس استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت من قبل احلكومات لتقديم اخلدمات 

الضعيفة من حيث تنفيذ املعامالت وقد ُصنفت اجلزائر ضمن الدول العامة على املستوى الوطين. 

0.06552اإلدارية عرب االنرتنيت، مبعدل 

(30)

لكية الربيد واملواصالت الس. وهذا ما تؤكده وزارة 

، إذ أوردت عرب املوقع الرمسي بأن عدد اإلجراءات املتوفرة الرقمنةوالالسلكية والتكنولوجيات و

29عرب االنرتنيت يف اجلزائر هو 

(31)

. 

، جند املواطن كمستخدم لآلليات احلديثة ومستفيد من لطريف العالقة اخلدمية تطرقناإذا ما 

خمرجات العالقة اخلدمية من جهة، واإلدارة كحاملة واجب خدمي للمواطنني. لذلك قد تنشأ 

الفجوة من التباين بني األفراد يف مستويات التعليم واملهارات الالزمة الستخدام التقنيات؛ اذ 

 Humanمؤشر رأس املال البشري يف هذا الصدد بلغ ومي. يشرتط املنطق حدا أدنى من املستوى العل

Capital Index HCI))  املرتفعة-، وهي من املعدالت املتوسطة0.6412يف اجلزائر وفق ذات التقرير.  
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ال من خالل هذه اإلحصائيات، ميكن احلكم بأن واقع اخلدمات اإلدارية االلكرتونية يف اجلزائر 

يتوافق والتطورات العاملية يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال، كما ال يتجاوب وقناعات 

بشري الال املاملواطنني املستمدة من املقارنة يف كثري من األحيان. وذلك بالرغم من مؤشر رأس 

 زية.اجملالية املقدرات املرضي وامل

 جتليات اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر -3

تضمني التكنولوجيا يف العالقة بني اإلدارة واملواطن يف شتى بجهود اجلزائر فيما تعلق جتلت 

 بوابة 2013سنة  يةالقطاعات )التعليم العالي، الصحة، الرتبية، العدالة ..(. حيث أطلقت وزارة الداخل

، وهي بوابة إلكرتونية شاملة تتضمن كل املعلومات اليت قد  http://www.elmouwatin.dzطن املوا

إضافة إىل كل التطورات يف جمال  .مبختلف اإلدارات العمومية تهيستفسر عليها املواطن يف عالق

التحويل إىل املواقع املرغوب فيها )الوزارات،  االلكرتونيةالتشريع، واملؤسسات. كما تتيح البوابة 

 خمتلف االستمارات والنفاذ إىل خمتلف اخلدمات عن بعد. املديريات ..( وتنزيل

أما عن النماذج القطاعية، فقد استبدل الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات إجراءات ورقية 

بإجراءات إلكرتونية كسحب االستمارات، وإيداع ملفات الشهادات الوطنية، والتسجيل يف خمتلف 

رمسية. إضافة إىل آليات إلكرتونية يف اإلعالن عن نتائج املسابقات املهنية واالمتحانات ال

، ومت 2004االمتحانات الوطنية. ويف قطاع العدالة أنشئ املركز الوطين للسوابق العدلية سنة 

يسمح للمواطن )املقيم يف اجلزائر واملهاجر( سحب هذه الوثيقة عرب مبا ي( 2010تطويره الحقا )

تتبع مسار قضاياه من خالل  2010االنرتنيت من خالل رمز سري. كما ميكن للمواطن اعتبارا من 

اسم مرور ورمز دخول يتسلمهما من اجلهات القضائية املخولة. باإلضافة إىل افتتاح الوزارة 

من  وى كل املؤسسات القضائية يتضمن كل املعلومات، ميكن للمواطنللشباك االلكرتوني على مست

كما استبدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة  االستعالم وتلقي الردود يف حينها. خالهلا

الدفاع الوطين، املركز الوطين للسجل التجاري، وكالة مسح األراضي، قطاع البنوك ... إجراءات إدارية 

 جراءات إلكرتونية.ورقية بإ

من بني أهم جتليات تضمني التكنولوجيا ناام بطاقة الشفاء، وهو ناام خاص بالصندوق 

الوطين للضمان االجتماعي لألجراء والصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء. 

املتضمن للتأمينات االجتماعية 01/2008/ 23املؤرخ يف  08/01القانون رقم وتضمن 

(32)

املرسوم و، 

18/04/2010املؤرخ يف  10/116التنفيذي رقم 

(33)

 كل القضايا املتعلقة بالبطاقة وحاملها. 

، مراقبة حقوق املؤمن هلم اجتماعيا، راقبة مدة صالحية البطاقةيسمح ناام بطاقة الشفاء مب

، العالجاتوماتيكي للفاتورة اإللكرتونية ورقة تاإلعداد األ، مراقبة استهالك املنتجات الصيدالنية

إنتاج وإرسال الفواتري اإللكرتونية ، التوقيع اإللكرتوني للفاتورة، التأكد من هوية حامل البطاقة

ومتثل حلقة  .من قبل مهين الصحة إىل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

 لدخول باملستشفيات،مكاتب ا خمابر التحاليل الطبية،، لصيادلة، ااألطباء) كل الشركاء وصل بني

 .(خمتلف أعوان الصندوق الوطين، واألطباء املستشارين للصندوق صانعي زجاج الناارات الطبية،

http://www.elmouwatin.dz/
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من الناحية العملية، ميكن إبراز تأثريها على خمتلف الفاعلني يف جمال الصحة من خالل 

 اجلدول التالي: 

 ميزات استخدام بطاقة الشفاء.: 03 اجلدول رقم

 شركاء الضمان االجتماعي املؤمن اجتماعيا االجتماعيهيئة الضمان 

 حتسني نوعية األداء. -
إنشاء بنك معلومات دقيقة  -

 للضمان االجتماعي.
عصرنة التسيري مبا يسمح  -

متابعة أفضل ومراقبة أحسن 

 لألداء.
معاجلة ملفات التعويض  -

والتحكم اجليد يف املصاريف 

 .الصحية
تسيري تطبيق ناام  -

اهلياكل الصحية التعاقد مع 

ومع املؤسسات العمومية 

 للصحة.

االستغناء عن املستندات  -

 الورقية املستعملة للعالج.
سرعة حتصيل التعويضات  -

 املستحقة.
ختفيف اإلجراءات وإلغاء  -

إجراءات التعويض على مستوى 

 مراكز الضمان االجتماعي.
تسهيل االنطالق يف حلقة  -

موالية لإلصالحات وتطبيق 

 مع األطباء. ناام التعاقد

عصرنة تسيري شركاء  -

 الضمان االجتماعي.
حتسني نوعية اخلدمات  -

املعروضة على املؤمنني 

 اجتماعيا.
حتسني العالقة بني  -

 مقدمي اخلدمات الصحية.
تسيري عملية االنضمام  -

لناام التعاقد مع خمتلف 

اهليئات ذات العالقة 

 بالضمان االجتماعي.

االجتاه حنو إرساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر: : نورالدين شنويف، موالي خليل، املصدر

، 06، اجمللد جملة االسرتاتيجية والتنمية. االجنازات واملعوقات، جتربة قطاع الضمان االجتماعي

 .282، ص 2016جانفي ، 10العدد 

اليت مست املؤسسات باإلضافة لقطاع الضمان االجتماعي، تعترب مؤسسة بريد اجلزائر من 

اليت تسمح حلاملها (  la carte ccpفباإلضافة إىل البطاقة املغناطيسية )خدماته تغريات واضحة؛ 

القيام بعدة عمليات من أي جهاز عرب الرتاب الوطين ويف أي وقت )خدمة السحب، خدمة االطالع 

تف(، مبا حيقق األمان )وجود رقم اذج ورقية للصكوك، شحن رصيد اهلاالرصيد، طلب من على

سري(، والسرعة والفعالية. يوفر بريد اجلزائر كذلك الشباك االلكرتوني، الذي يسمح بكل 

 العمليات املتعلقة باحلساب الربيد اجلاري من أي جهاز مرتبط بالشبكة الداخلية لربيد اجلزائر. 

، حبيث يسمح باإلطالع 1530ذات املؤسسة خدمات عن طريق اهلاتف، من خالل الرقم  كما توفر

على احلساب الربيد اجلاري. ومؤخرا استحدثت آلية تتيح للزبون معرفة أي عملية يف حسابه 

الربيدي من خالل رسالة نصية قصرية ترد هاتفه. أما عن اخلدمات عرب االنرتنيت، فيعترب 

بوابة تتضمن خمتلف املعلومات والبيانات  http://www.poste.dzموقع بريد اجلزائر 

 املستخدمة يف قطاع الربيد يف اجلزائر سواء للمواطنني، املؤسسات وقطاع األعمال.واالستمارات 

بالقيام بالعمليات  https://eccp.poste.dzيسمح املرقع الفرعي للحساب الربيدي اجلاري  و

http://www.poste.dz/
https://eccp.poste.dz/
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التالية: اإلطالع على الرصيد، طلب استمارات وصكوك بريدية، طلب البطاقة الذهبية، كشف 

 العمليات يف احلساب.

ضافة إىل ونافذة إلكرتونية للشكاوي، باإل google play storeووفرت املؤسسة مؤخرا تطبيقا على 

البطاقة الذهبية لربيد اجلزائر، وهي باإلضافة إىل كونها بطاقة سحب، فهي بطاقة دفع 

 كذلك.

 معوقات تطويع التكنولوجيا لتحسني اخلدمات العمومية يف اجلزائر -4

تستمد معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائر وجودها من ثالث عوامل أساسية، أوهلا 

حماذير اإلدارة االلكرتونية ذاتها. وثانيها، معوقات مستمدة من الواقع معوقات مستمدة من 

 ؛. أما العامل الثالث فمستمد من نقائص ال سياقية يف تطبيق اإلدارة االلكرتونيةياجلزائر

من االلكرتوني الذي يعيشه أحالة الاليق اإلدارة االلكرتونية، فُيعزى إىل تعلق مبحاذير تطب ففيما

أظهرت ثالثة تقارير صورة قامتة  ؛ إذرف اهلجمات االلكرتونية تزايدا مطرداالعامل، فقد ع

، متوقعة أن يرتفع عدد اجلرائم اجلاريلتوجهات اجلرمية اإللكرتونية عامليًا، خالل العام 

 2017مليون جرمية يف عام  556واهلجمات اإللكرتونية من خمتلف األمناط والدرجات، ليصل إىل 

جرمية أو هجمة يف الثانية، ما سيكّبد املؤسسات واألفراد وحتى احلكومات  18بأكمله، أي مبعدل 

من اجلرائم ستقع يف  %38.9تشري التوقعات إىل أن و .مليار دوالر 100خسائر مالية قد تتجاوز 

 %،10.7ستقع يف قطاع األعمال، بينما سيكون نصيب التعليم %35.15قطاع الصحة والطب، فيما 

..%5.3، والبنوك واملال واالئتمان %9.9 والعسكريوالقطاع احلكومي 

(34) 

؛ فالربغم من التحتيةأما عن املعوقات املستمدة من الواقع اجلزائري، فتعزى إىل ضعف البنية 

ملؤشر البنية التحتية  80العمومي واالستثمارات اهلائلة تبقى اجلزائر يف املرتبة  اإلنفاق

يف  133يف مؤشر البيئة السياسية والقانونية، واملرتبة  123لالتصاالت السلكية والالسلكية، واملرتبة 

دولة 139مؤشر بيئة اإلبداع واألعمال )وهي مؤشرات فرعية للجاهزية الشبكية( من أصل 

(35)

وقد  .

 التغيري، ومعدالت الشفافية والفساد( العوائق اإلدارية التقليدية )البريوقراطية، مقاومةعززت 

يف االستخدام  130ضعف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال؛ إذ احتلت اجلزائر املرتبة 

الستخدام قطاع األعمال 133احلكومي للتكنولوجيات، واملرتبة 

(36)

ويف هذا الصدد ال ميكن  .

جتاهل الفجوة اجلهوية خاصة بني الشمال وأقصى اجلنوب، وهو ما يعترب إخالال مببدأ املساواة 

 سالفا. ايف االنتفاع من املرافق واخلدمات العمومية املشار إليه

وباإلضافة إىل ما ورد سابقا، تتضمن اإلدارة االلكرتونية خاصية وجود مواطنني غري قادرين 

ى النفاذ إىل خدماتها، بسبب امتناعهم أو نتيجة عدم قدرتهم. إذ تؤدي هواجس الالمان يف عل

ويعزى ذلك إىل فشل مناومة  ،لوجه واملعاملة الورقية-التكنولوجيا إىل تفضيل املعاملة وجها

تراكميتها وقبوهلا يف اإلدارات األخرى.  االلكرتونية، وحدودالتوعية مدعومة بنوعية اخلدمات 

ى استخدامها فالسبب األساسي لذلك هو عدم التمكن من استخدام لا عن عدم القدرة عأم

، إضافة إىل عائق اللغة )بسبب األمية التقليدية أو األمية االلكرتونية( التكنولوجيا لدى املواطنني
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، وحجم )تطرح الوزارات واملديريات مواقع باللغة الفرنسية فقط، أو برتمجات عربية ركيكة(

 اخلدمات املطروحة الكرتونيا.

 الخاتمة

استجابتها املنطقية للتغريات  عربت عنتغريات مستمرة  -فكرا وممارسة–عرفت اإلدارة العامة 

. وحبكم خصوصية اعتبارها التجسد واإليديولوجيةالبيئية االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

حموري عن مدى قدرتها على حتسني املؤسسي للدولة، فإن جمموع التطورات حيكمها تساؤل 

 العالقة بني املواطن واحلكومات، خاصة يف سياقات الدميقراطية وآليات احلسبة واملساءلة.

وعلى اعتبار أن التطور التكنولوجي هو مسة مستهل األلفية الثالثة، فإن اجلهود البشرية 

اإلدارية وعربت عن تيار  لتوظيف التطبيقات التكنولوجية منطقية. جتسدت يف الفكر واملمارسة

عاملي يعترب اإلدارة االلكرتونية حتمية تطورية تستجيب لتوقعات املواطنني من جهة، كما 

 تتعامل بإجيابية مع حمددات تقليدية لقياس األداء اإلداري )الفعالية، التكلفة، الكفاءة(.

ولوجيا لتحسني مل تكن اجلزائر يف منأى عن االستجابة احلتمية والطوعية لتطويع التكن

تضمن كل جوانب و" 2013اجلزائر االلكرتونية "مل هو مشروع شا؛ حبيث تبنت اخلدمة العمومية

تفعيل اخلدمة االلكرتونية )البنية التحتية، رأس املال البشري، القوانني، اإلجراءات، التقييم 

والدفاع الوطين والتطوير(. وجتلت يف خمتلف مؤسسات اخلدمة العمومية كقطاع الصحة والعدالة 

 واألمن الوطين والرتبية الوطنية والتعليم العالي، باإلضافة إىل الربيد والضمان االجتماعي.

كان للخصوصية البيئية اجلزائرية أثر اجلهود النارية جهود ال سياقية، فقد  وعلى اعتبار أن

واقع البنية التحتية بالغ يف حتسني اخلدمة العمومية من خالل اإلدارة االلكرتونية؛ حبيث أثر 

لالتصاالت السلكية والالسكلية، وعيوب التسيري التقليدية )البريوقراطية ومقاومة التغيري(، 

والثقافية على االستخدامات الفردية واحلكومية والرحبية للتطور  واخلصائص االجتماعية

 التكنولوجي، وبالتالي على جهود توفري اخلدمات إلكرتونيا.

ن اجلزم بأن اخلدمات العمومية عرفت تطورا واضحا ولو يف بعض إجراءاتها. ال مينعنا ذلك م

فالطوابري اليت كانت مسة كل اإلدارات العمومية أصبحت نادرة، والكثري من التنقالت اليت كان 

يتكبدها املواطن استبدلت بنافذة على حاسوب يف مؤسسة خدمية أو يف حاسوبه الشخصي يف 

 .لفات الورقية عرفت طريقا لالختزال من خالل بوابة املواطن اجلزائريكما أن امل .بعض األحيان

عمل ال ميكن أن تتواله وزارة واحدة، وال سلطة واحدة  جهود تطبيق اإلدارة االلكرتونيةإن 

)اجلهاز التنفيذي(، كما ال ميكن أن تتواله احلكومة مبعزل عن الشعب. إنه تطور يتطلب تضافر 

ُيفرتض أن تكون واضحة  إسرتاتيجيةوفق  ل الفاعلني )حكاما وحمكومني(جهود كل القطاعات، وك

 نفعي.-نطق وجوديحتتكم ملو
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 الهوامش واإلحاالت 

                                                           

(1)

دراسـة مسـيحية علـى    اإلدارة اإللكرتونيـة   تطبيـق يف  اإلداريالتطـوير   إدارة، دور الدحوان عبـد اهلل بـن سـعيد    

 .20، ص2008، ، جامعة امللك سعودإدارة األعمال، كلية اإلدارةقسم امللكية للجبيل ونبع،  العاملني يف رئاسة اهليئة
(2)

تطـوير العمـل االداري مبؤسسـات التعلـيم      اإلدارة االلكرتونيـة يف مسـاهمة  ، قريشي حممد، "عبد الناصر موسى 

  .89ص، 2011، 09عدد  الباحث، جملةدراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة بسكرة "،  العالي
(

3
 مذكرة ،تطبيق احلكومة اإللكرونية ودورها يف التطوير اإلداري باملديرية العامة للدفاع املدنيصاحل القحطاني، ( 

 .12، ص 2010ماجستري، العلوم األمنية واإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

(4)
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