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  الملخص:

 يف التحول حنو اخلدمات واألعمال اإللكرتونية واالنتقال متثل اإلدارة اإللكرتونية نقلة حامسة
من االتصال املباشر للمؤسسات العمومية واخلاصة مع املواطنني، إىل االتصال االفرتاضي عن 

طريق الشبكات اإللكرتونية املختلفة، وتنطلق من االستخدام األمثل ملختلف األجهزة، واملعدات، 

تصال، لتقدم حلوال للمشاكل والتعقيدات ال ي تواجهها تختلف وبرامج تكنولوجيا املعلومات واال

شرو  اإلدارة ومن خالل هذه الدراسة نهدف إىل التطرق مل اجلهات اإلدارية يف شكلها التقليدي.

يهدف إىل تقديم دفع جديد للمؤسسات على اختالف أنواعها،  الذي اإللكرتونية يف اجلزائر

بديال عن اإلدارة التقليدية، وإمنا كأسلوب جديد يف العمل  وليس كأسلوب يدير شؤون اجملتمعات

اإلداري حيقق قدرا من النضج اإلداري ويسهل العالقة بني املواطنني واملؤسسات، ويوفر املعلومات 

 بشكل متكامل وسريع ودقيق وجعلها مسة مميزة يف العمل اإلداري.

  الكلمات المفتاحية:

 اإلدارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية، اجلزائر

Abstract:  

E-administration represents a crucial shift in the transition towards services and e-

business and the transition from direct contact with the public and private institutions 

with the citizens, to the default communication through various electronic networks, 

and runs from the optimal use of various devices, equipment, and programs of 

information and communication technology, to offer solutions to the problems and 

complexities faced by various administrative in its traditional form. The project of e- 

administration in Algeria aims to provide a new impetus to the institutions of 

different types, and not as a way of managing community affairs substitute for 
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traditional management, but rather as a new method in the administrative work to 

achieve a degree of managerial maturity and facilitates the relationship between 

citizens and institutions, and provides the information in an integrated, fast and 

accurate, and make them a feature distinctive in administrative work. 

Keywords: e- administration, e-government, Algeria. 

 : تمهيد

لقد شهد العامل يف السنوات األخرية ثورة هائلة يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية مسيت بثورة 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ال ي أحدثت تغريات جذرية وحتوالت كربى مشلت حياة األفراد 

األعمال واحلكومات على حد سواء داخل اجملتمع، وأصبحت من الركائز اجلوهرية املعول ومؤسسات 

عليها يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أدى النمو املضطرد والتنو  املتواصل 

لتقنيات االتصال ووسائل اإلعالم اجلديدة إىل املزيد من دقة االتصاالت بكافة أنواعها، مما زاد 

فعالية الرسائل االتصالية واختصار الوقت واجلهد، وأتاح الفرصة لالستفادة من مميزات  من

 االتصاالت بصفة عامة واالتصاالت يف املؤسسات اإلدارية بصفة خاصة.

هذه الثورة املعلوماتية تعترب من مميزات القرن احلادي والعشرون، الذي يتميز بالتقدم  

واالنتشار الكبري للثقافة اإللكرتونية وبشكل سريع، لتشمل  التكنولوجي واملعلوماتي والتقين

مجيع جماالت احلياة حبيث ميكن تسمية هذا العصر بالعصر اإللكرتوني، فقد أصبح اجلميع 

والتعليم اإللكرتوني، واملعرفة  اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية، يقرأ ويسمع عن احلكومة

حلديثة، ويف مقدمتها اإلدارة اإللكرتونية ال ي تعترب من اإللكرتونية وغريها من املصطلحات ا

مثار املنجزات التقنية احلديثة، ومن أبرز التطبيقات اإلدارية احلديثة يف هذا العصر، وال ي 

جاءت كرد فعل واقعي الستخدام تطبيقات احلاسوب اآللي يف جمال اإلدارة لتطوير طرق العمل 

رونة وفعالية من جهة، ومن جهة أخرى االستفادة   من التقليدية واستبداهلا بطرق أكثر م

منجزات الثورة التكنولوجية من خالل توفري الوقت، واجلهد، والتكلفة، ودعم وتسهيل التواصل 

 بني اإلدارة العامة وتختلف فروعها وبينها وبني املواطنني.

بثقت عنه اإلدارة ويف ضوء هذا التقدم املتزايد يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الذي ان 

اإللكرتونية، بدأت الدول واملؤسسات تتنافس يف تطبيق هذه التقنيات احلديثة يف إداراتها، ومن 

بينها اجلزائر ال ي سعت ملواكبة هذا العصر ومتطلباته من خالل إدخال هذه التقنيات احلديثة 

بق حنو تطبيق مفهوم يف جمال اإلدارة، حيث بدأت إدارات املؤسسات العامة واخلاصة يف التسا

اإلدارة اإللكرتونية من خالل تقديم خدماتها بشكل إلكرتوني باعتبارها مؤشر على تطور 

أساليبها اإلدارية واخلدماتية، ألن اجلزائر كغريها من الدول العربية واألجنبية أدركت األهمية 

ل أداة لتسهيل وتبسيط الكبرية لإلدارة اإللكرتونية يف حتقيق التنمية اإلدارية، يف كونها متث

اإلجراءات اإلدارية وزيادة إنتاجية العاملني واملساعدة يف اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب 

واختصار وقت تنفيذ املعامالت اإلدارية وتسهيل االتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة، وهذا 
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املواطنني والتأقلم مع حميطها اجلديد  كله جاء من أجل عصرنة اخلدمات املقدمة ألجل رفاهية

 الذي يزداد فيه التطور التكنولوجي يوما بعد يوم. 

 إشكالية الدراسة:  -1

نظرا للثورة التقنية املتسارعة، واجهت اجلزائر جمموعة من التحديات ومن أهمها ضرورة مواكبة 

تها اإلدارية بكفاءة التقدم التقين يف جمال اإلدارة، وذلك حتى تتمكن من أداء مهامها وواجبا

وفعالية بعيدا  عن الروتني وطول اإلجراءات اإلدارية، ومن هنا كان احلل هو اإلدارة اإللكرتونية 

باعتبارها أحدث مدرسة يف اإلدارة، حيث أدى ظهورها إىل إحداث نقلة نوعية يف أداء األعمال 

ضرورة التحول يف أداء أعماهلا  اإلدارية وتقديم اخلدمات للمواطنني، وهذا كله دفع باجلزائر إىل

وتقديم خدماتها من األسلوب اإلداري التقليدي إىل األسلوب اإلداري اإللكرتوني، لذلك فإن مشكلة 

 الدراسة تتبلور يف التساؤل التالي: 

 اجلزائر؟". اإلدارات العمومية يف "ما هو واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف 

 إىل عدة أسئلة هي: حيث أن هذه اإلشكالية تتفر  

 ما هو مفهوم اإلدارة اإللكرتونية وعالقتها باحلكومة اإللكرتونية؟ 
  ما هي أهمية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارات العامة باجلزائر؟ 
  إىل أي مستوى تطبق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارات العامة باجلزائر؟ 

  فرضيات الدراسة: -2

ال ي تساعدنا على فهم املوضو   لإلجابة عن التساؤالت السابقة ارتكزنا على الفرضيات التالية،

 وهي كما يلي:

 معرفة دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تعزيز التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية؛ 
 .معرفة دور اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز التحول اإللكرتوني للحكومة يف اجلزائر  

 أهمية الدراسة:  -3

تكمن أهمية هذه الدراسة يف حيوية موضوعها وندرته النسبية خصوصا على املستوى الوطين، 

حيث يتسم موضو  اإلدارة اإللكرتونية باألهمية الكبرية والتميز النظري والتطبيقي على حد 

سواء، وأهمية هذه الدراسة تكمن يف سد الفراغ الواضح حول مفهوم اإلدارة اإللكرتونية على 

لوطن، من خالل بيان أهميتها بالنسبة لإلدارة املعاصرة باإلضافة إىل حتديد أبعادها مستوى ا

وأهميتها، يف ظل التحوالت ال ي تشهدها اإلدارة على مستوى القطاعني العام واخلاص على حد 

 سواء.  
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 منهاج الدراسة:  -4

على الوصف  نظرا لطبيعة املوضو  يفرض علينا توظيف املنهج الوصفي التحليلي الذي يركز

الدقيق والتفصيلي من أجل الوصول إىل نتائج علمية بطريقة موضوعية ويظهر جليا إتبا  هذا 

املنهج من خالل وصف وحتليل مفهوم اإلدارة ونظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا اإلعالم 

قة بها وكذا واالتصال باإلضافة إىل اإلدارة اإللكرتونية والتطرق إىل أهم اجلوانب النظرية املتعل

 التطرق إىل إسرتاتيجية تطبيقها يف اجلزائر من خالل الدراسة امليدانية.      

 : الدراسةخطة  -5

  كما يلي: بهدف اإلجابة عن اإلشكالية قمنا بتقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور

 أهمية.و احملور األول: اإلدارة اإللكرتونية مفاهيم -

 كأهم نتائج اإلدارة اإللكرتونية.احملور الثاني: احلكومة اإللكرتونية  -
دراسة حالة مشرو  عصرنة اإلدارة –احملور الثالث: اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقاتها يف اجلزائر  -

 .-العمومية

 أهمية.و اإلدارة اإللكترونية مفاهيم: األولالمحور 

 أوال: ماهية اإلدارة اإللكترونية.

تعد اإلدارة اإللكرتونية مدخل جديد يرتكز على استخدام املعرفة واملعلومات ونظم الربامج  

يف تقديم على اإلنرتنت  واالعتمادللقيام بالوظائف واألعمال اإلدارية،  واالتصاالتاملتطورة 

ا ، مع تبادل املعلومات بني املوظفني داخل املنظمة وبني األطراف اخلارجية، مباخلدمات والسلع

 .     القرارات ورفع األداء والفاعلية يساعد على اختاذ

أنها إدارة وتسيري املرافق العامة وتنظيم العالقات فيما إلدارة اإللكرتونية على تعرف ابالتالي و 

للبيانات من أجل توفري اخلدمات العامة  االتصالبينها وبينها وبني املواطن، باستعمال أنظمة 

بتكاليف أقل ووقت قصري

1

. 

وهناك من عرف اإلدارة اإللكرتونية على أنها العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املتميزة  

لإلنرتنت وشبكات األعمال، والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للمؤسسة 

أجل حتقيق أهداف املؤسسة واآلخرين بدون حدود من

2

    . 

والواقع أن األعمال اإللكرتونية برمتها تستدعي اإلدارة اإللكرتونية لتتوىل تسيري مهامها،  

 االحتياجاتمن أجل الوصول إىل األهداف املنشودة ومناذج اإلدارة التقليدية مل تعد تليب هذه 

املني بأعماهلم وتقنياتهم وليس املتنامية للمؤسسات والعمل، وال ي تتمثل يف تواجد الع

بأجسادهم، ويقومون بتسيري مؤسساتهم ونشاطاتهم من خال اإلدارة اإللكرتونية. ويف هذا 

السياق من املفيد أن حناول معرفة طبيعة وفلسفة اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات الرحبية وغري 
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ينبثق عن هذا األسلوب اإلداري  رحبية، ومن خالل معرفة طبيعتها نتعرف على طبيعة العمل الذي

ما يلي

3

: 

إن فلسفة اإلدارة اإللكرتونية غري مبنية على ما اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات الرحبية:  -1

فقط، بل تعترب هذه األخرية أهم وسائلها  واالتصالأتاحته التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 

ع الفارق بينها وبني اإلدارات التقليدية، لتحقيق أهدافها. وهناك مضامني ومدخالت أخرى تصن

 وفيما يلي بعض اخلطوط العريضة هلذه الفلسفة:

  عن تبين إسرتاتيجية واضحة  االستغناءال يعين التفوق يف اقتناء واستخدام التكنولوجيا

 األهداف؛
 التخصص يف تلبية رغبات الزبائن؛ 
 وانضباطاإلسرتاتيجية هو مسألة نظام  امتالك. 
يف احلقيقة اإلدارة اإللكرتونية ال تسعى إىل حتقيق نتائج كبرية وآنية، ألن هذا يتنافى مع  

 ضرورة رسم إسرتاتيجية واضحة كما ذكرنا.  

ال تقصر اإلدارة اإللكرتونية تطبيقا على  اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات غري الرحبية: -2

ت غري الرحبية، مثل اإلدارات العمومية واملنظمات املؤسسات الرحبية، بل أصبحت من أدوات املؤسسا

اإلنسانية، وهذه األخرية تستخدم شبكات اإلنرتنت واإلنرتانت واإلكسرتانت، وأغلب املنظمات 

لتقديم  واالتصالاإلنسانية التابعة لألمم املتحدة تستخدم التكنولوجيا احلديثة لإلعالم 

 ية. خدماتها، يف مقابل أقل تكاليف وبفاعلية عال

عدة خصائص لإلدارة اإللكرتونية، نذكر أهمها فيما يلي استنتاجكننا مي همنو 

4

: 

  إدارة بال ورق: فهي تشمل جمموعة من األساسيات حيث يوجد الورق ولكن ال نستخدمه

بكثافة ولكن يوجد أرشيف إلكرتوني، والربيد اإللكرتوني، الرسائل الصوتية ونظم تطبيقات 

 املتابعة اآللية؛
  اإللكرتونية؛ االتصالإدارة بال مكان: وتعتمد باألساس على وسائل 
  ساعة وعلى مدار األسبو ؛ 24إدارة بال زمان: فالعامل أصبح يعمل يف الزمن احلقيقي 
  إدارة امللفات بدال من حفظها، واستعراض احملتويات بدال من القراءة ومراجعتها بدال من

 كتابتها؛
 بدال من الربيد التقليدي. استخدام الربيد اإللكرتوني 

 : أهمية اإلدارة اإللكترونيةثانيا

لإلدارة اإللكرتونية أهمية كبرية على مستوى أهمية اإلدارة اإللكرتونية بالنسبة للمؤسسات:  -1

املنظمات من خالل توفري العديد من الفرص واملزايا ال ي تتمثل فيما يلي

5

       : 
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 تكاليف اإلنتاج وزيادة رحبية املؤسسات: من خالل ختفيض تكاليف املباني واألجهزة  اخنفاض

وأجور العاملني واإلجراءات اإلدارية بسبب حتول شكل املؤسسة من التقليدي إىل اإللكرتوني الذي 

 يتطلب عمالة ومواقع جغرافية حمدودة الذي يؤدي إىل زيادة الربح؛
 ل فيها املؤسسة: حيث متكن اإلدارة اإللكرتونية املؤسسة من اتسا  نطاق األسواق ال ي تتعام

 جنبية؛األلية أو احملعلى أكرب حصة من األسواق  االستحواذدخول أسواق جديدة، وبالتالي 
  توجيه اإلنتاج بناءا على رغبات املستهلكني ووفقا ملا توفره اإلدارة اإللكرتونية من معلومات

 دقيقة عن احتياجاتهم ورغباتهم؛
  حتسني وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات: من خالل ما توفره اإلدارة للمؤسسة من فرص

التواجد عن قرب يف األسواق ومعرفة نو  وشكل املنتج املستهدف من طرف املستهلكني، والعمل 

 على إشبا  رغباتهم من خالل حتسني جودة املنتوج؛
  التعامل الورقي وآثاره السلبية، ال ي تؤدي تساهم اإلدارة اإللكرتونية يف التخفيف واحلد من

 إىل تبديد اجلهد والوقت وزيادة التكاليف.   
حتقق اإلدارة اإللكرتونية العديد من املزايا : الوطينأهمية اإلدارة اإللكرتونية على املستوى  -2

ال ي ميكن ذكر أهمها فيما يلي الوطينوالكثري من اإلجيابيات على املستوى 

6

 : 

  اإلدارة اإللكرتونية على حتسني اخلدمات احلكومية والعمل على تبسيط وتسهيل تساعد

اإلجراءات ومناذج العمل واخلدمات املقدمة للمواطنني، وحتقيق الشفافية والوضوح للمواطنني 

 ورجال األعمال؛
  يف اجملال التقين وذلك من خالل إنشاء وتشغيل  االستثمارتتيح اإلدارة اإللكرتونية تشجيع

ناعات حملية تعمل يف جماالت تكنولوجيا املعلومات، الذي من شأنه أن يساهم يف تكوين عمال ص

 متخصصني يف هذا اجملال؛
  تساهم اإلدارة اإللكرتونية يف حل الكثري من العقبات ال ي تعرتض حركة الصادرات يف

نافس الشديد الدولة، خاصة فيما يتعلق بسهولة وسرعة النفاذ لألسواق العاملية، يف ظل الت

 وحتديات السوق العاملية ال ي تفرضها منظمة التجارة العاملية وحرية التجارة؛
  دعم الواردات من خالل حتقيق الشفافية يف احلصول على املنتجات من األسواق العاملية بأقل

 واختيار أفضل العروض االحتكاراألسعار، بعيدا عن الوسطاء والوكالء، وهذا يسهم بدوره يف منع 

 من حيث السعر واجلودة؛
  توفر اإلدارة اإللكرتونية للمشروعات الصغرية واملتوسطة فرصة املشاركة يف حركة التجارة

العاملية مبا تقدمه هلا من مميزات متعددة، مثل توفري الوقت واملكان الالزم ألداء األعمال 

 وختفيض تكاليف عمليات التسويق والدعاية واإلعالن؛
 لكرتونية اجملال بشكل واسع وبسيط أمام املواطنني للوصول إىل األسواق ومراكز تتيح اإلدارة اإل

 ال ي يستهدفونها مبنتجاتهم بأقل تكلفة. االستهالك
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 متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية: ثالثا

إن جناح تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واستكماال لعملية التحول من اإلدارة التقليدية إىل  

اإللكرتونية يتطلب توفر جمموعة متكاملة من العناصر اجلوهرية ال ي تتبادل التأثري 

والوظائف واألدوار يف سياق تطور عملية التحول اإللكرتوني للمنظمة، وهذه املتطلبات والشروط 

األساسية لنجاح تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هي كما يلي

7

 : 

املادية واملهام اجلزئية  االرتباطاتتنشأ العمليات اإللكرتونية من حتويل العمليات اإللكرتونية:  -1

اجملمعة يف بنية العملية العادية إىل سلسلة قيمة من األنشطة الرقمية املصممة على أساس 

وتقنيات  واالتصالتدفق جديد للمعلومات والعمليات من خالل استخدام تكنولوجيا اإلعالم 

العملية اإللكرتونية كنتاج جلهود إعادة تصميم العملية اإلدارية من شبكات اإلنرتنت، وتظهر 

 جديد باستخدام تكنولوجيا املعلومات من أجل خلق تالؤم بني العملية اجلديدة واإلنرتنت.

تغطي اإلسرتاتيجية اإللكرتونية أنشطة التحليل اإلسرتاتيجي اإلسرتاتيجية اإللكرتونية:  -2

 اإلسرتاتيجي وتطبيق إسرتاتيجية األعمال اإللكرتونية. الختياروالبيئة األعمال، التصميم 

وتتضمن اإلسرتاتيجية حتديد مصادر التميز عن املنافسني املرتبطة خبيارات تختلفة، ومن  

مجيع قنوات توزيع اخلدمات التقليدية مثال  استبدالبني هذه اخليارات تطبيق إسرتاتيجية 

وبناء قنوات خداماتية إلكرتونية جديدة  االستكمالخبدمات إلكرتونية كاملة،  أو إسرتاتيجية 

اإلنرتنت من طرف املواطنني أو ألهمية  استخداممكملة لقنوات التوزيع التقليدية بسبب ضعف 

ائل اإللكرتونية، وغريها من األسباب ال ي قنوات التوزيع أو ضعف توزيعها عرب الوس استمرار

 إسرتاتيجية اجلمع بني األعمال التقليدية واإللكرتونية. اختيارتؤدي إىل 

الزبائن ال ي  الحتياجاتيركز على التوجه حنو الزبون والتحليل العميق التسويق اإللكرتوني:  -3

ة مع زبائنها يف األسواق يتم حتديدها من خالل العالقات اإللكرتونية والتقليدية للمنظم

 املستهدفة.

وتساعد بيئة اإلنرتنت على تكوين صالت تفاعلية مباشرة مع الزبائن ميكن استثمارها  

من التسويق املوجه للجمهور  االنتقاللتلبية احتياجاتهم يف الوقت املناسب، كما تدفع باجتاه 

لزبائن بغض النظر عن قيود ا الحتياجاتالواسع ملنتجات وخدمات قياسية، إىل تسويق موجه 

 املكان والزمان.

فاإلدارة اإللكرتونية ال تستطيع العمل يف هيكل تنظيمي هرمي متعدد اهليكل اإللكرتوني:  -4

مغلق وذي بعد واحد،  االتصاالتاملستويات واملهام املستقلة عن بعضها يف تكوين آلي عمودي 

العمل وإجناز األهداف املنشودة، واإلدارة اإللكرتونية  ولكل إدارة شكلها وأدواتها ووسائلها املناسبة يف

، وبنية شبكية تستند االتصاالتتتطلب وجود بنية تنظيمية حديثة ومرنة أفقية وعمودية 

واإلبدا   االبتكارإىل قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة وثقافة تنظيمية تتمحور حول قيمة 

 ال بكفاءة وفاعلية.واملبادرة والريادة يف األداء وإجناز األعم
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أي توفري األجهزة واملعدات والربامج وأساليب ومصادر املعرفة املالئمة التكنولوجيا اإللكرتونية:  -5

الفردي واملؤسسي على نطاق واسع لالستخداميف كافة املستويات وإتاحتها 

8

. 

إن تطوير قيادة إدارية تتعامل بكفاءة وفاعلية مع تكنولوجيا اإلعالم القيادة اإللكرتونية:  -6

حديثا عن حقل اإلدارة اإللكرتونية،  انبثقتيعترب أحد أهم العناصر املهمة ال ي  واالتصال

فوجود القيادة اإللكرتونية من شروط قيام املنظمات اإللكرتونية، حيث أن وجود هذه القيادة، 

اإللكرتونية استثمار األصول اإلنسانية الثمينة اخلفية للمنظمة،  وميكن من خالل القيادة

 وبصورة خاصة رأس املال الفكري واإلنساني وإدارته لتحقيق امليزة التنافسية.

 .اإلدارة اإللكترونية نحو: مراحل التحول رابعا

التاليةاملراحل متر ب عملية التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية 

9

: 

ينبغي على املسؤولني باملنشأة أن يكون لديهم القناعة قناعة ودعم اإلدارة العليا باملنشأة:  -1

التامة والرؤية الواضحة لتحويل مجيع املعامالت الورقية إىل إلكرتونية، كي يقدموا الدعم الكامل 

 واإلمكانيات الالزمة للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية.

فاملوظف هو العنصر األساسي للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية لذا : تدريب وتأهيل املوظفني -2

 البد من تدريب وتأهيل العمال، وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية للموظفني وتأهيلهم.

من املعروف أن لكل منشأة جمموعة من العمليات اإلدارية، فبعض توثيق وتطوير إجراءات العمل:  -3

ورق وبعضها مدون منذ سنوات طويلة ومل يطرأ عليها أي تطوير،  تلك العمليات غري مدونة على

لذا البد من توثيق مجيع العمليات وتطوير القديم منها كي تتوافق مع كثافة العمل، ويتم ذلك 

من خالل حتديد هدف كل عملية إدارية تؤثر يف سري العمل وتنفذها بالطرق النظامية مع 

 جودة اإلنتاجية.قلة التكلفة و االعتباراألخذ بعني 

ويقصد بالبين التحتية اجلانب احملسوس يف إلدارة توفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية:  -4

اإللكرتونية من حواسيب وربطها بالشبكات السريعة واألجهزة املرفقة معها مع تأمني وسائل 

 احلديثة. االتصال

ت الورقية احملفوظة يف امللفات ينبغي حفظها فكل املعامالتوثيق املعامالت الورقية إلكرتونيا:  -5

 إلكرتونيا، مع تصنيفها من أجل سهولة الرجو  إليها يف أي وقت ومن أي مكان.

ويقصد به البدء باملعامالت الورقية األكثر انتشارا يف مجيع برجمة املعامالت األكثر انتشارا:  -6

  املال والوقت واجلهد. األقسام وبرجمتها إىل معامالت إلكرتونية من أجل توفري

 والشكل املوالي يوضح مراحل وخطوات التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية كما يلي: 

 

 

 

 

 

 (: خطوات إدخال اإلدارة اإللكرتونية01الشكل رقم )
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 الدراسة األولية

          
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

، مرجع اإلدارة اإللكرتونيةوآخرون،  عالء عبد الرزاق الساملي  املصدر:

 . 66سبق ذكره، ص

 لكترونية.اإلدارة اإل نحو: معيقات التحول خامسا

ال تزال اإلدارة اإللكرتونية قيد التجارب، لذلك فإن استخدامها يواجه العديد من املعيقات ال ي  

حتول دون التطبيق األمثل هلا، ومن أهم هذه املعيقات ما يلي

10

 :  

 وتتمثل فيما يلي:معيقات إدارية:  -1

  على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة اإللكرتونية؛ضعف التخطيط والتنسيق 
  اإلدارة العليا من تقييم ومتابعة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية؛ اهتمامضعف 
  غياب التنسيق بني األجهزة واإلدارات األخرى حتى ال ي متتلك نفس األنوا  من األجهزة

 املعلومات بني هذه اإلدارات؛والربجميات ال ي ميكن أن تيسر املشاركة وتبادل 
    .تعقيد اإلجراءات اإلدارية وافتقارها للتشريعات واللوائح التنظيمية لربامج اإلدارة اإللكرتونية 

 وتشمل على ما يلي:معيقات بشرية:  -2

  احلاسوب وشبكة اإلنرتنت؛ الستخدامقلة عدد املوظفني امللمني باملهارات األساسية 
  جمال التقنية احلديثة املتطورة؛قلة برامج التدريب يف 
  قلة احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع العاملني يف جمال نظم املعلومات اإلدارية على التطوير

 ومتابعة التعليم والتدريب.

 وتتمثل فيما يلي: معيقات مالية:  -3

  والربامج قلة املوارد املالية الالزمة لتوفري البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة

 التطبيقية، وجماالت تطوير احلواسيب وإنشاء املواقع وربط الشبكات؛
 حمدودية األموال املخصصة لتدريب املوظفني يف جمال نظم املعلومات؛ 

 القرار توقف
ال حتتاج 

 إىل إدارة

وجود تكنولوجيا 

 وحتتاج إىل تطوير

حتتاج إىل اإلدارة 

 اإللكرتونية

حتديد 

 املصادر

 حتديد املسؤولية
متابعة 

التقدم 

 التكنولوجي

 وضع اخلطة

 اإلدارة اإللكرتونية
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 .ارتفا  تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة احلواسيب، ونقص األيدي العاملة يف هذا اجملال 

 وتشمل على ما يلي:معيقات فنية:  -4

 الح وصيانة وحتديث أجهزة احلواسيب وما يكتنفها من صعوبات؛مشاكل إص 
  واخلربة؛ االستشارةارتفا  تكاليف تطوير النظم يف ظل قلة مكاتب 
  خوف املتعاملني من سلبيات التقنية احلديثة على مصاحلهم، وما يرتتب عليها من تقليص

 العمالة واخنفاض التحفيز. 

 كأهم نتائج اإلدارة اإللكترونية. الحكومة اإللكترونيةالمحور الثاني: 

 .مفهوم الحكومة اإللكترونيةأوال: 

بدأت جتربة احلكومة االلكرتونية يف أوساط الثمانينات يف الدول االسكندينافية، ومتثلت  

( من Larsيف ربط القرى البعيدة باملركز، وأطلق عليها اسم القرى االلكرتونية، ويعد الرس )

 يف الدمنارك رائد هذه التجربة ومساها مراكز اخلدمة عن بعد. (Adonisجامعة أدونيس )

يف مشرو  قرية مانشسرت باالستفادة من  1989ويف اململكة املتحدة بدأت التجربة سنة  

، وقد تبنى جملس لندن مشرو  "بونتيل 1991التجربة الدمناركية، وبدأ املشرو  فعليا سنة 

ونشر، وتنمية املعلومات بوسائل إلكرتونية كالربيد  لالتصاالت التقنية" الذي يهدف إىل مجع،

 االلكرتوني والوصول عن بعد لقواعد املعلومات.

يف والية فلوريدا ثم تتابعت  1995وظهرت حماولة أخرى يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  

 حماوالت أخرى يف عدة دول. 

على نطاق واسع أنظمة املعلومات احلكومة اإللكرتونية تعبري وصفي للحكومة ال ي تستخدم  

والتكنولوجيا املعلوماتية يف حتقيق وظائفها وتقديم خدماتها لألفراد واجلماعات وتقوم فكرة 

احلكومة اإللكرتونية على الركائز التالية

11

: 

  جتميع كافة األنشطة واخلدمات املعلوماتية والتفاعلية والتبادلية يف مكان واحد وهو موقع

 على شبكة اإلنرتنت تشبيها مبجمع الدوائر احلكومية؛ احلكومة الرمسي
  املستمر والدائم مع القدرة على تلبية احتياجات اجلمهور واستفساراتهم على  االتصالحتقيق

 مدار الساعة؛
  التنسيق والتكامل والربط الفعال بني أداء كافة أجهزة ودوائر احلكومة على كافة املستويات

 ظومة متناسقة من أجل تفادي كل مصادر اخللل؛وذلك بأن تعمل من خالل من
  التقنيات وسرعة اإلجناز والتخلص من الروتني وتكرار  الستخدامختفيض اإلنفاق نتيجة

األعمال مما يؤدي إىل حتقيق عوائد أفضل من تلك ال ي تنتج عن األساليب غري اإللكرتونية أي 

 األساليب التقليدية.  

رتونية على أنها استخدام التكنولوجيا وخاصة تطبيقات تعرف احلكومة اإللكبالتالي و 

اإلنرتنت املبنية على شبكة املواقع اإللكرتونية، لدعم وتعزيز احلصول على املعلومات احلكومية 
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وتوصيلها، وخدمة املوطنني، قطا  األعمال، املوظفني، والدوائر احلكومية األخرى بشفافية عالية 

وبكفاءة فعالة وبعدالة

12

. 

  .فوائد الحكومة اإللكترونيةا: ثاني

هناك عدة فوائد ترتتب عن تطبيق احلكومة اإللكرتونية ال ي ميكن ذكر أهمها فيما يلي 

13

: 

  إن الفوائد ال ي تتحقق للمواطنني تتمثل يف ختفيف اجلهود واألعباء ال ي يتحملونها عند

والتعقيد بدرجة كبرية يف حاالت تعاملهم مع اجلهات احلكومية، ال ي قد يطغى عليها الروتني 

ليست بالقليلة عندما تؤدى بالطريقة التقليدية، من خالل املواعيد املتكررة إلجناز هذه 

التعامالت واإلجراءات ال ي قد تفرض يف إطار هذه املعامالت، حبيث يتم توفري املعرفة والعلم 

عامالت إلكرتونيا، وبالتالي السرعة املسبق مبثل هذه اإلجراءات واملتطلبات يف خالة إجراء هذه امل

يف إجنازها خاصة وأن هذه التعامالت ميكن أن تتم بصورة مستمرة وبالشكل الذي يوفر خدمة 

 أفضل وأسر  وبوقت أقل وجهد وتكلفة أقل؛
  أن األخذ باحلومة اإللكرتونية يتيح تنفيذ ما هو مطلوب من اجلهات اخلاصة وبالذات

سواًء ما يتصل منها باإلجراءات األخرى مبمارسة هذه  االقتصاديةتها املشروعات عند أداء نشاطا

اجتاه اجلهات احلكومية وما تتطلبه ممارساتها  التزاماتالنشاطات، أو ما يفرض عليها من 

لنشاطاتها من موافقات حكومية وما يرتتب عليها من ضرائب ورسوم وما ينبغي أن ختضع له من 

يقلل من القيود ال ي تفرض على اجلهات اخلاصة من قبل سياسات حكومية وبالشكل الذي 

اجلهات احلكومية، األمر الذي جيعلها أكثر استجابة ملتطلبات السوق من خالل السرعة والدقة يف 

 واإلجراءات احلكومية املطلوبة من اجلهات اخلاصة؛ االلتزاماتتنفيذ 
 وتقديم خدماتها إلكرتونيا،  حتقيق منافع ملموسة وكبرية للحكومة يف حالة أداء أعماهلا

حيث تقلل التكاليف املطلوبة ألداء هذه األعمال واخلدمات بدرجة كبرية، من خالل التخلي 

تدرجييا عن احلاجة للدوائر واملكاتب واألثاث واملوظفني الذين يتطلب توفريهم عند أداء األعمال 

 واخلدمات احلكومية بالصيغة التقليدية.       

 .الحكومة اإللكترونيةأهداف ثالثا: 

بشكل عام فقد ركزت كل التعريفات على أن اهلدف الرئيسي ال ي تسعى إليه الدول من وراء  

بناء احلكومة اإللكرتونية هو تقديم اخلدمات للمواطنني يف ظل وجود بنية أساسية متطورة 

قياسي ومستمر. ، كما جيب أن يتم تقديم هذه اخلدمات بشكل واالتصالمن تكنولوجيا اإلعالم 

فهدف أي مؤسسة حكومية هو تقديم اخلدمات للمواطنني، مما يقودنا إىل طرح التساؤل التالي: 

هل احلكومة اإللكرتونية هي نو  جديد من املؤسسات احلكومية غري التقليدية  أم هي استمرار 

حلركة تطور املؤسسات احلكومية على مستوى العامل

14

 ؟
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ي للحكومة اإللكرتونية هو تقديم اخلدمات للمواطنني يف شكل واحلقيقة أن اهلدف الرئيس 

قياسي، سريع، أدق، أفضل، أقل وقتا مع ضمان إستمراريته وتطويره، وارتباط هذه املعايري 

بتقديم اخلدمة، يدفع املسؤولني احلكوميني إىل البحث دائما عن طرق حتسني اخلدمة، وكذلك 

ومات بشكل كفء داخل املؤسسات احلكومية والكيفية  ال ي بيان مدى الشفافية، ومدى إدارة املعل

ميكن من خالهلا تبسيط اإلجراءات بالشكل الذي ميكن معها تقديم هذه اخلدمات إلكرتونيا. 

وبصفة عامة ميكن القول بأن أهداف بناء احلكومات اإللكرتونية هي

15

: 

بكافة أشكاهلا  تقديم اخلدمات احلكومية جملتمع املواطنني وجمتمع رجال األعمال -

 ومبستويات قياسية عالية اجلودة والدقة؛
 تبسيط اإلجراءات يف املؤسسات احلكومية بشكل يسمح بتقدميها إلكرتونيا؛ -
 االجتاهاتشفافية املعلومات وعرضها أمام املواطنني حبث ميكن التعرف باستمرار على  -

احلكومية سواء يف جمال تقديم اخلدمات احلكومية أو يف األخبار احلكومية املتعلقة خبدمات 

 املواطنني؛
 حتسني األداء يف املرافق اخلدماتية احلكومية بشكل عام؛ -
 الوصول باخلدمات احلكومية إىل أقصى املواقع اجلغرافية داخل الدولة؛ -
 ؛ذ مع حتقيق توسيع مشاركة املواطننييف التنفي كفاءة وأكثرهااخلدمات  أفضلتقديم  -
 ؛تثقيف اجملتمع احتالل املكانة الريادية يف -
 ؛احلكومية حتديد فرص التعاون املستمر والتنسيق بني املستفيدين واهليئات -

كما تهدف احلكومة االلكرتونية أيضا إىل تقديم اخلدمات للجمهور بسهولة ويسر وبتكلفة  

داء باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما يليأقل وبكل كفاءة وفاعلية يف األ

16

: 

  ،تقديم موضع واحد للمعلومات احلكومية، واحلصول غلى اخلدمات من البوابة اإللكرتونية

 بدال من الذهاب إىل الدوائر احلكومية؛
  التقنية؛ االحتياجاتتطوير بنية حتتية عامة يف اجملاالت التكنولوجية والتشفري وبقية 
 تسهيل نظام الدفع اإللكرتوني، وحتسني الكفاءة يف األداء احلكومي والرقابة عليه؛ 
  تقليل التزاحم وعدد مرات تردد املواطنني على الدوائر احلكومية ألن املعلومات واخلدمات

 أيام يف األسبو . باإلضافة إىل: 07ساعة يف اليوم و  24احلكومية تقدم ملدة 

 حيقق التكاملية مع التقنيات املتقدمة يف هذا اجملال، ومبا خيدم  مواكبة التطور التقين مبا

 مصلحة املواطن، ويسهل اإلجراءات املتبعة يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية؛
  حتقيق أكرب قدر ممكن من الضبط اإلداري مبا يضمن سرعة وسرية ونظامية اإلجراءات

 واملعلومات؛
  املناسبة من خالل تطبيقات احلكومة االلكرتونية؛دعم النمو االقتصادي بتوفري البيئة 
 تهيئة اجلهات احلكومية للتحول اإللكرتوني؛ 
 ،أو على  توفري بعض اخلدمات ال ي جزءا كبريا من اجلمهور واملتعاملني على شبكة االنرتنيت

 خط اهلاتف؛
 تسهيل نظام الدفع االلكرتوني؛ 
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 أداء العمل عن بعد؛ 
 توسيع قاعدة السوق  عربلقطاعات العامة يف املدى البعيد حتسني الكفاءة االقتصادية ل

 وتقديم خدمات جديدة؛
  تقديم اخلدمات إىل املتعاملني يف مكان وجودهم بالشكل واألسلوب املناسبني، وبأقل وقت

 وبالسرعة والكفاءة املطلوبة، مع تطوير أفضل الطرق ملشاركتهم يف العملية التنفيذية؛
 مرين وتذليل العقبات ال ي تواجههم وال ي تتمثل بشكل أساسي توفري مناخ مشجع للمستث

يف بطء اإلجراءات وتعقيدها مما ينعكس بشكل اجيابي على تشجيع االستثمار احمللي وجذب 

 االستثمارات األجنبية؛
  تهيئة اجلهاز احلكومي لالندماج يف النظام العاملي، حتى تستطيع مواكبة النظم احلديثة

 األخرى.املتبعة يف الدول 

البطاقات دراسة حالة –اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في الجزائر : المحور الثالث
 -البيومترية

 .عصرنة وثائق الهوية والسفر في الجزائرمشروع أوال: 

سنحاول يف هذا اإلطار التعرف على دور احلكومة اإللكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات  

احلكومية يف اجلزائر ال ي حتاول جتسيد مفهوم اإلدارة اإللكرتونية الذي تهدف من خالله إىل 

من  واالستفادة واالجتماعية االقتصاديةعصرنة اخلدمات املقدمة للمواطنني ومواكبة التحوالت 

 . واالتصالثورة تكنولوجيا اإلعالم 

 هلذا املشرو  أهداف إسرتاتيجية هي:صرنة وثائق اهلوية والسفر: أهداف مشرو  ع -1

 جناعة، بفضل اجلهاز املدني للتأكد األوتوماتيكي بأكثر واالحنرافواجلرمية  اإلرهاب مكافحة 

 من البصمات؛
  لتعدد اهلويات بفضل:التقليل من تزوير وثائق اهلوية والسفر ووضع حد 
 التأمني املادي للوسائل املستخدمة؛ 
  اللجوء إىل إجراءات أكثر فعالية يف إصدار والتأكد من هوية أصحاب طلبات احلصول على هذه

 الوثائق.
 تزويد املواطنني بوثائق حمصنة حلمايتهم ضد حماوالت انتحال هويتهم؛ 

 املواصفات الدولية؛تزويد املواطنني بوثائق مؤمنة ومطابقة للضوابط و 
 العمل على تسهيل تطوير اإلدارة اإللكرتونية؛ 
 إدماج وتسهيل إجراءات طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛ 
  استحداثحتسني وتسهيل التأكد من هوية الراغبني يف احلصول على هذه الوثائق بفضل 

 إجراءات واستمارة جديدة. 
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يعد مشرو  عصرنة احلالة املدنية ووثائق اهلوية : لسفرأهمية مشرو  عصرنة وثائق اهلوية وا -2

 والسفر من املشاريع الرائدة يف اجلزائر ملا هلا من أهمية كبرية كما يلي:

  التحول من إنتاج ال مركزي إىل إنتاج مركزي يسمح باللجوء إىل اجلهاز املدني للتأكد

من البصمات، وهو ضروري للتقليص املعترب للهويات املزورة واملزدوجة، كما سيمكن  األوتوماتيكي

 من عدة تسهيالت؛ االستفادةاملواطنني 
  األوتوماتيكي حللقة تشخيص وإنتاج هذه الوثائق من تقليص آجال إصدارها؛ االستخداميسمح 
  ا احلديثة؛التكنولوجي الستعمالتبسيط إجراءات الطلب واإلنتاج واإلصدار نتيجة 
  تسهيل اإلجراءات اإلدارية لتقديم الطلب، وذلك بتبين استمارة جديدة ووحيدة، مع إمكانية

 عن طريق اإلنرتنت؛ إرساهلا
  على هوية أصحاب الطلبات والتحقق منها وختفيف  التعرف مبعلومات تدعم االستمارةإثراء

 إجراء التحقيقات اإلدارية ال ي ستصبح أسر ؛
  إلصدار وتسيري الشهادات اإللكرتونية تضاف للوثائق وتدمج يف الشرحية وضع منشأة

 اإللكرتونية؛
  إدراج عناصر بيومرتية رقمية )صور، بصمات، توقيع( ال ي تسمح بالتأكد من اهلوية الوحيدة

 لصاحب الوثيقة؛
  إدخال شرحية إلكرتونية تضاف إىل التقنيات األخرى )ورق خاص، طباعة بالليزر، شريط

MRZ؛)... ، 
  باكتشافيسمح اجلهاز املركزي املدني من التأكد األوتوماتيكي للبصمات واملعلومات البيومرتية 

 والقضاء على حاالت تداخل اهلويات؛
 مشرو  دفرت جديد جلواز السفر يصعب جدا تزويره؛ 
  إنشاء مستخرج جديد من عقود احلالة املدنية خاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر

 خ(؛-12)
 .إنشاء رقم تعريفي وحيد لكل مواطن 

 ثانيا: أسباب إنجاز هذا المشروع وهياكله العامة

نتيجة للضغوط ال ي تتعرض هلا احلكومة اجلزائرية من طرف املنظمة العاملية للطريان  

املدني، يعد السبب الرئيسي الذي دفع بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية إىل إصدار جواز السفر 

وضع خطة يعمل يف ظلها هذا اجلواز  ومت نتاجهإلذي خصصت له هياكل تنظيمية البيومرتي ال

 .  2015لول النصف الثاني من سنة حبإىل حني تعميمه 

لقد كانت هناك جمموعة من العوامل أسباب إجناز مشرو  عصرنة وثائق اهلوية والسفر:  -1

 تبين مشرو  عصرنة احلالة املدنية والدوافع واألسباب ال ي دفعت باحلكومة اجلزائرية إىل

ووثائق اهلوية ويف مقدمتها وثائق السفر إلعتبارات دولية، ومن بني هذه األسباب ما يلي

17

   : 
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  إلزام مجيع الدول منها اجلزائر لإلستجابة للضوابط الدولية خبصوص إصدار ومراقبة وثائق

 املدني؛ال سيما توصيات املنظمة العاملية للطريان  السفر،
  إن املراقبة احلدودية يف املوانئ واملطارات تتطلب إعتماد إجراءات حديثة وفعالة ومرنة اخلدمة

 ألمن املواطن؛
 التصدي بفعالية أكرب حلاالت تزوير وثائق السفر؛ 
 ضرورة تأمني إجراءات صياغة وثائق اهلوية والسفر؛ 
 ضرورات مكافحة اإلرهاب واجلرمية؛ 
  وتقليص اإلجراءات اإلدارية بفضل اإلدارة اإللكرتونية.الرغبة يف حتديث 

لقد تبنت ووضعت وزارة الداخلية اهلياكل العامة ملشرو  عصرنة وثائق اهلوية والسفر:  -2

واجلماعات احمللية هياكل تنظيمية من أجل اإلنطالق يف مشرو  عصرنة احلالة املدني ووثائق 

اهلوية والسفر ال ي متثلت فيما يلي

18

 : 
 وتتمثل فيما يلي:م وهياكل املشرو : تنظي - أ

  على مستوى كل دائرة ومقاطعة إدارية وممثلية قنصلية يتم وضع حمطات اإلدخال البيومرتي

للمعلومات والبصمات، وكذا معاجلة ملفات طلب احلصول على وثائق اهلوية والسفر، حيث يتم 

 التوقيع املرقمني؛جتميع عناصر احلالة املدنية والبصمات والصورة الفوتوغرافية و
  على املستوى الوطين مت إنشاء مركز وطين إلجناز وإنتاج وثائق اهلوية والسفر املؤمنة يسمى

 مبركز اإلنتاج متواجد على مستوى اجلزائر العاصمة.  

 وتشمل ما يلي:أجهزة اإلعالم اآللي:  - ب

 ر إنشاء حمطات برجمية ومادية لتشخيص بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السف

 البيومرتية واإللكرتونية؛
 .وضع وإجياد حل لتأمني الوثائق عن طريق التصديق اإللكرتوني 

لقد وضعت ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية سري مشرو  عصرنة وثائق اهلوية والسفر:  -3

خطة من أجل إجناح مشرو  العصرنة هذا الذي متثل فيما يلي

19

: 

ترسل املعلومات اجملمعة على مستوى حمطات اإلدخال حمطات اإلدخال البيومرتي للبصمات:  - أ

البيومرتي للمعلومات والبصمات من الدوائر واملقاطعات اإلدارية واملمثليات القنصلية إىل مركز 

اإلنتاج عرب جهاز نقل مؤمن عن طريق شبكة ذات القدرة العالية املؤمنة )اإلنرتانت( ال ي 

ليةتربطها بوزارة الداخلية واجلماعات احمل

20

 ؛
يف هذا املستوى توضع قاعدة وطنية للمعاجلة املركزية لطلبات بطاقة التعريف مركز اإلنتاج:  - ب

الوطنية وجوازات السفر، حيث يتم معاجلة املعلومات املرسلة يف مركز التشخيص عن طريق جهاز 

 التأكد األوتوماتيكي من البصمات من أجل:

 ؛كشف حاالت ازدواجية اهلوية مبقارنة البصمات 
 .جتنب إنتحال اهلوية 
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ومركز اإلنتاج هو مركز خاص بإنتاج جوازات السفر البيومرتية واإللكرتونية متواجد على  

مستوى اجلزائر العاصمة تابع لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، حيث يقوم باستقبال املعلومات 

ليات، عن طريق شبكة خاصة املرسلة        من طرف تختلف الدوائر واملقاطعات اإلدارية والقنص

هي اإلنرتانت،   وهذه املعلومات املرسلة هي معلومات مشفرة هذا املركز هو الوحيد الذي 

باستطاعته فتح هذه امللفات   من أجل حتضريها لآللة اخلاصة بصنع اجلوازات البيومرتية 

جواز سفر  2400ي حوالي جواز يف الساعة إ 300واإللكرتونية، وهذه اآللة هلا قدرة إنتاجية حبوالي 

ساعات من العمل يف اليوم الواحد، وعملية اإلنتاج اخلاصة جبوازات السفر  8يف اليوم مبعدل 

 البيومرتية واإللكرتونية متر بعدة مراحل كما هي مبينة   يف الشكل املوالي:

 لكرتونية. يوضح سلسلة اإلنتاج األوتوماتيكي جلوازات السفر البيومرتية واإل(: 02الشكل رقم )

احلفر بالليزر 

لصفحة 

 البيانات

 

الطبع عن 

 طريق احلرب

ثقب الصورة  

ورقم جواز 

 السفر

     

قراءة البيانات 

 قبل الطبع

  آلة اإلنتاج 

املراقبة الشاملة 

 للجودة

     

فتح الدفرت 

 عند الدخول

   

غلق الدفرت 

 عند اخلروج

 .    من إعدادنا املصدر:

 : تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائرثالثا

 القصوى واالستفادةتوجهت اجلزائر على غرار باقي دول العامل إىل مواكبة التطورات احلديثة  

وذلك من خالل إحداث جمموعة من التغريات على  واالتصالمن ثورة تكنولوجيا اإلعالم 

ة اإللكرتونية على أرض الواقع بهدف وظائفها التقليدية من أجل التطبيق الفعلي ملفهوم اإلدار

 مبستوى اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني. االرتقاء

رافعة قوية للتنمية  واالتصالأصبحت تكنولوجيا اإلعالم : إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية -1

وخلق فرص  االقتصادياملستمر يف صميم النمو  االبتكار، فهي مصدر واالجتماعية االقتصادية

جديدة للتنمية، حيث أن هذه اإلسرتاتيجية تتمحور حول حماور رئيسية هي

21

: 

وذلك من خالل يف اإلدارة العامة والشركات:  واالتصالتسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم  - أ

يف اإلدارة العامة والشركات  استخدامهاوتعزيز  واالتصالاإلسرا  يف إدخال تكنولوجيا اإلعالم 

شأنه أن يؤدي إىل حتول كبري يف أمناط تنظيمها وأدائها ألعماهلا، الذي بدوره يدفع الذي من 

على  االعتماداحلكومة إىل تنظيم عملية تقديم اخلدمات إىل املواطنني بشكل أفضل من خالل 
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وخاصة اإلنرتنت، ويف هذا السياق مت حتديد جمموعة من األهداف  واالتصالتكنولوجيا اإلعالم 

 مبا يلي: ال ي تتعلق

  داخل اإلدارات العامة وعلى مستوى  واالتصالاستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
 إنشاء نظم معلومات متكاملة؛ 
 تطوير املهارات البشرية؛ 
 .تطوير خدمات اإلنرتنت املخصصة جلميع املستخدمني من مواطنني ورجال األعمال 
: واالتصالتطوير آليات وحوافز وصول املواطنني والشركات إىل شبكات تكنولوجيا اإلعالم  - ب

فينبغي أن تكون عملية الدخول إىل اإلنرتنت عملية مستمرة وواسعة النطاق، وال بد أن يكون 

من اخلدمات العامة عرب  االستفادةهذا الوصول املوسع السماح ألي مواطن يف أي مكان يف البالد 

 نرتنت، ويف هذا اجملال سطرت أهداف رئيسية تضم ما يلي:اإل

 حتفيز األسر على استخدام احلواسيب واإلنرتنت مع توفر التدريب والتأهيل؛ 
 حتقيق زيادة ملحوظة يف عد األماكن العامة ال ي تستخدم اإلنرتنت مثل مقاهي اإلنرتنت؛ 
 .توسيع إمكانية الوصول إىل خدمة اإلنرتنت للجميع 
فإن اهلدف الرئيسي املخصص هلذا احملور هو خلق القائم على املعرفة:  القتصاداتطوير  - ج

، وميكن تقسيم هذا اهلدف واالتصالالظروف املالئمة لتطوير مكثف لصناعة تكنولوجيا اإلعالم 

 إىل عدة أهداف أخرى حمددة هي: 

  اإلسرتاتيجية بادرت احلكومة الوطنية إىل مواصلة احلوار يف عملية تطوير مشاريع

 اإللكرتونية باجلزائر؛
  تهيئة مجيع الظروف من خربات علمية وتقنية يف إنتاج الربجميات واخلدمات واملعدات

 الالزمة للتنمية الوطنية؛
  بهدف التصدير. واالتصالعلى تكنولوجيا اإلعالم  االقتصاديالرتكيز يف النشاط 
وذلك حتى تكون قادرة على تغطية السلكية والالسلكية:  لالتصاالتتعزيز البنية التحتية  - د

األراضي الوطين بأكملها مع اجلودة واألمان ويف حدود املعايري الدولية، ويف هذا السياق فإن 

السلكية  لالتصاالتمن البنية التحتية  االنتهاءاهلدف الرئيسي املخصص هلذا احملور هو 

 تكون ذو جودة عالية.والالسلكية مع تأمني اخلدمات املقدمة و
وذلك من خالل اختاذ تدابري ملموسة يف التدريب وبناء القدرات تنمية املهارات البشرية:  - ه

 ويتم ذلك من خالل ما يلي: واالتصالالبشرية لتعميم استخدام تكنولوجيا اإلعالم 

  على مستوى التعليم العالي والتكوين املهين؛ واالتصالإدخال تكنولوجيا اإلعالم 
  يف مجيع قطاعات اجملتمع. واالتصالتدريس تكنولوجيا اإلعالم 
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: دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية ومؤشرات رابعا
  جاهزيتها بالجزائر

لقد أدرك القائمون : دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات احلكومية باجلزائر -1

أنه مل يعد لدي  واالتصالغريات املستمرة يف تكنولوجيا اإلعالم على برامج احلكومة أهمية الت

احلكومة أي خيار آخر إال التفكري جديا يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية كقناة خدمات عامة 

يستخدمها مجيع املواطنني يف أي وقت ومكان وهو ما سيوفر عليها الكثري من الوقت واجلهد 

يف طوابري طويلة  واالنتظارإىل تختلف اإلدارات احلكومية  واملال، ومتاعب انتقال املواطنني

إلنهاء معاملة ما، وتلعب اإلدارة اإللكرتونية دورا هاما يف حتسني جودة اخلدمات احلكومية املقدمة 

من خالل ما يلي

22

: 

  ؛االنتظارتقليل الضغوط على مستوى شبابيك اخلدمة وتقليص آجال 
  هيكلة اإلجراءات حنو التبسيط والتسهيل؛تسهيل معامالت األفراد وإعادة 
 تقليل الرتاكم الورقي بإحالل الوثائق اإللكرتونية بديال عن الوثائق الورقية؛ 
  يف زيادة قدرة احلكومة اجلزائرية على توفري املعلومات  واالتصالاستخدام تكنولوجيا اإلعالم

 واخلدمات بسهولة ويسر؛
 على تختلف اإلدارات احلكومية مع حتقيق العدالة  التقليل من التزاحم وعدد مرات الرتدد

 والشفافية    يف احلصول على اخلدمة؛
  يف النظام العاملي حتى يتواكب مستوى أداء احلكومة مع  لالندماجتهيئة اجلهاز احلكومي

 النظم احلديثة املتبعة يف الدول املتقدمة يف هذا اجملال )منظمة الطريان املدني الدولية(؛
  تشجيع اجملتمع على التعامل باحلاسوب اآللي وحمو األمية املعلوماتية وإجياد بيئة أعمال

 الرقمي اجلديد؛ باالقتصادأفضل وتنافس جتاري فيما يتعلق 
  الوصول إىل املناطق النائية خبدماتها وفك العزلة عنها حتى تسهل على مواطين تلك املناطق

 إلنهاء معامالتهم مع احلكومة؛ قضاء أمورهم وعدم حتملهم عناء التنقل
  حتسني فعالية تدخل الدولة سواء فيما يتعلق بالتكفل بانشغاالت املواطنني أو وضع قيد

 ؛واالقتصادية االجتماعيةالعمل السياسة الوطنية للتنمية 
  التنمية وبصفة متواصلة لسياسات تبسيط وختفيف اإلجراءات اإلدارية وكذا مكافحة

  ي تشكل كبحا لتنمية البالد؛البريوقراطية    ال
  حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني يف تختلف جماالت احلياة، وكذلك املساهمة يف

واملساواة على أرض الواقع، وكذا حتقيق السياسة الوطنية  االجتماعيةجتسيد مبادئ العدالة 

 اجلوارية عن طريق تقريب اإلدارة من املواطن؛
  املتسارعة حيث حددت احلكومة اجلزائرية هدف خاص حلماية البالد مواجهة حتديات العوملة

ضد آفة اجلرمية املنظمة وباألخص تلك العابرة للحدود وكذا ظاهرة اإلرهاب ال ي تستعمل غالبا 

وثائق هوية وسفر مزورة ومن هنا جاء دور اإلدارة اإللكرتونية من خالل إصدار جوازات السفر 

 البيومرتية واإللكرتونية؛
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  متنح الوثيقة املؤمنة )جواز السفر البيومرتي واإللكرتوني( ضمانا ألمن تنقل املسافرين على

مستوى املوانئ واملطارات واملراكز احلدودية الربية مع سهولة التنقل بفضل مراقبة إلكرتونية 

 سريعة لوثائق املسافرين إضافة إىل التعرف املوثوق الذي تسمح به وثائق السفر البيومرتية

 واإللكرتونية.            

يتوقف حتديد جاهزية اإلدارة اإللكرتونية : مؤشرات جاهزية اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر -2

يف اجلزائر على ضرورة الكشف عن مجلة من املؤشرات وال ي تتمثل فيما يلي

23

: 

القول أن بالنظر إىل درجة وصول األفراد إىل اإلنرتنت، ميكن مؤشر الوصول إىل اإلنرتنت:  - أ

دخول اإلنرتنت إىل اجلزائر أعطى إمكانية جديدة إلعادة صياغة إسرتاتيجية حديثة، وتنظيم 

اخلدمات واملهام بسرعة ووقت قصري ومكان واسع، وبالتالي بيئة التكنولوجيا احلديثة تسيطر 

 عليها شبكة اإلنرتنت كشبكة ميكن الوصول إليها من طرف فئة كبرية من املواطنني.
إن حتليل مؤشر التعليم عرب اإلنرتنت يدعو إىل ضرورة الكشف  التعليم عرب اإلنرتنت:مؤشر  - ب

منه،  االستفادةيف جمال التعليم وحمدداته ومدى  واالتصالعن واقع وأثر تكنولوجيا اإلعالم 

وتبيان حلوله والعقبات ال ي حتد من انتشاره وتعميمه، إذ تعمل تكنولوجيا اإلنرتنت على توجيه 

التعليم والبحث العلمي وخدمة مصاحل الطلبة واألساتذة وفق شبكة تكنولوجية تضطلع جمال 

والبحث العلمي وهو ما ميهد إلقامة مشرو  اجلامعة  االتصاالتمبهام توفري األساسيات يف جمال 

 باجلزائر. االفرتاضية
ة مدى وجود من السياسة احلكومية ملعرف االنطالقميكن مؤشر انتشار اإلنرتنت يف اجملتمع:  - ج

مبادرة لنشر تكنولوجيا املعلومات، وال ي يف مقدمتها متكني املواطنني من الوصول إىل خدمات 

اإلنرتنت، والتزود بتكنولوجيا املعلومات، إذ ميثل برنامج جهاز كومبيوتر لكل عائلة يف اجلزائر 

ولوجيا املتطورة بني أحد املنطلقات األساسية الرامية إىل توسيع استخدام اإلنرتنت، ونشر التكن

 أفراد اجملتمع، إضافة إىل حماولة تعميم الربط باإلنرتنت.
 االستفادةحتديدا ووفقا هلذا املؤشر عملت اجلزائر على حماولة : االقتصاداإلنرتنت يف  انتشار - د

، والواقع يبني أن التكنولوجيا احلديثة لإلعالم االقتصاديمن شبكة اإلنرتنت يف اجملال 

هي حبيسة قطاعات قليلة أشخاص حمددين، وهذا غري كاف إلقامة  يف اجلزائر واالتصال

اقتصاد معريف فعال، أما مبادرة اجلزائر فيتمثل يف مشرو  الدفع اإللكرتوني والصريفة 

إلكرتونية  اتصالمن خالل شبكات  اإللكرتونية ال ي تقدمها البنوك كأحد اخلدمات ال ي تتم

 على املشاركني فيها.         تقتصر صالحية الدخول إليها

 : معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائرخامسا

لقد مت إطالق مشرو  اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر منذ أكثر من مخس سنوات لكنه مل  

يتجسد على أرض الواقع وذلك بسبب جمموعة من العوائق ال ي نذكر من بني أهمها ما يلي

24

: 
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  يف تلبية طلبات العمالء على إيصال اهلاتف  واالتصالعجز قطا  الربيد وتكنولوجيا اإلعالم

 الذي يعد من أهم القنوات ال ي يتم من خالهلا إيصال شبكة اإلنرتنت؛
  وتباينها من منطقة إىل أخرى، وتأسيسا عليه  لالتصاالتتأخر يف استكمال البنية التحتية

الرقمية مع دول العامل املتقدم يف هذا اجملال، السيما وأن اجلزائر  فإن الفارق كبري لسد الفجوة

 إىل املنظمة العاملية للتجارة؛ االنضمامعلى أبواب 
 استخدامات اإلنرتنت يف اجلزائر، إن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة  حمدودية انتشار

اورة إذ تبلف يف املغرب على عامليا ال زال ضعيفا يف اجلزائر مقارنة حتى بالدول اجمل االنتشار

 فقط يف اجلزائر وهذا نتيجة لألسباب السابقة؛ %05,33يف حني ال تتعدى  %14,36سبيل املثال 
   التعامالت املالية اإللكرتونية ال تزال يف بدايتها، رغم مرور مخسة سنوات على شرو

تختلف املؤسسات املالية  السلطات اجلزائرية تعميم التعامالت املالية اإللكرتونية على مستوى

 .إال أن هذه التجربة ال تزال متعثرة والتجارية،
     .حمدودية اجلانب الشريعي املتخصص يف هذا اجملال 

  خاتمة عامة:

مما تقدم ميكن القول أن الكثري من اجلهات اإلدارية يف العامل قد وصلت إىل حد القناعة مل  

إىل اإلدارة اإللكرتونية وتطبيق معطياتها بشكل  تعد قابلة عن للرتاجع عنها، بأن التحول

هو اإلجناز األهم الذي ميكن أن حتققه تلك اإلدارات، ومل خيتلف أحد من  فعال يف اهليكل اإلداري

العلماء والباحثني يف جمال اإلدارة عن ذلك اإلجراء، ومن هنا اندفعت تختلف اجلهات اإلدارية 

احلديثة هذه نظرا للفوائد امللموسة على أرض الواقع من من تطبيقات التقنية  االستفادةإىل 

 جراء استخدامها يف تختلف اجلهات اإلدارية.

كما بشرت التجارب األوىل مع تقنية اإلدارة اإللكرتونية جبملة من الفوائد الفارقة يف مسار  

 ي عممتها اجملتمعات، ميكن للجهات اإلدارية جين هذه الفوائد من خالل خوض غمار التجربة، ال

الكثري من الدول وخاصة املتقدمة منها وال ي حتصد اليوم مثارها ال ي ترمجة إىل قفزات إىل 

األمام، وال ي مبوجبها اتسعت الفجوة الرقمية بينها وبني الدول ال ي مل تطبق هذه التقنية 

 احلديثة إىل حد اآلن وال ي هي يف طور اإلجناز.

قد دخلت إىل تختلف اجلهات اإلدارية يف اجلزائر لتكون قامسا وإذا كانت اإلدارة اإللكرتونية  

الفعلي يف هذا اجملال مل يرقى بعد إىل مصف  االستثمارمشرتكا حنو التطوير والتحديث، إال أن 

الدول املتقدمة يف هذا اجملال، ال ي تعتمد على التقنيات احلديثة للتواصل كوسيلة لتقديم 

اخلدمات إىل املواطنني، ولعل انعدام اآلليات وامليكانيزمات القاعدية لرتشيد تكنولوجيا املعلومات 

على تقنية ال تتناسب مع ظروف اإلدارة اإللكرتونية ، هي السبب الرئيسي يف احلصول واالتصال

ومعطياتها، وهو الذي جعلها عاجزة عن استيعاب التقنية احلديثة وإدماجها بصورة تامة 

 وصحيحة يف عملياتها اإلدارية.

ومن هنا فإن مشرو  اإلدارة اإللكرتونية يهدف إىل تقديم دفع جديد للمؤسسات على اختالف  

لوب يدير شؤون اجملتمعات بديال عن اإلدارة التقليدية، وإمنا كأسلوب جديد أنواعها، وليس كأس
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يف العمل اإلداري حيقق قدرا من النضج اإلداري ويسهل العالقة بني املواطنني واملؤسسات، ويوفر 

 املعلومات بشكل متكامل وسريع ودقيق وجعلها مسة مميزة يف العمل اإلداري.

  نتائج البحث: -1

من خالل هذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي حتصلنا على عدة نتائج يف ما خيص مشرو  

 إقامة اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر ميكن ذكر أهمها فيما يلي: 

  لقد أظهرت الدراسة أن اإلدارة اإللكرتونية ليست جمرد حتويل النظام اإلداري التقليدي إىل

 واالجتماعيةمتكاملة ومعقدة على كافة األبعاد السياسية والقانونية إلكرتوني وإمنا هي منظومة 

والتكنولوجية لذلك فهذا التحول حيتاج إىل دراسات واعية  واالقتصاديةوالثقافية واإلدارية 

 لكافة عناصر املنظومة؛  

 اإلدارة اإللكرتونية هي بديل جديد يعيد النظر يف عالقة الفرد باملؤسسات العامة واخلاصة 

ويزيد من مستوى  االستجابةمبا حيسن من سرعة  االفرتاضي االتصالمن خالل التحول إىل 

 فعالية األجهزة اإلدارية أثناء تأدية مهامها؛
  تعد اإلدارة اإللكرتونية مظهر معاصر حتمل يف طياتها توجهات عاملية حنو املوجة الرقمية

إجناز األعمال اإللكرتونية وتقدميها إىل  سعيا منها إىل تسهيل واالتصالوتكنولوجيا املعلومات 

 املستفيدين يف الوقت وبالشكل املناسبني؛
  تعترب املهارات البشرية املؤهلة من أهم مرتكزات جناح تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية؛ 
  يعرتض تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر مشكل األمية اإللكرتونية باإلضافة

األمر الذي شكل تهديدا للجاهزية  واالتصاليف تكنولوجيا املعلومات  ماراالستثإىل ضعف 

بنشر الثقافة اإللكرتونية ودعم برامج التعليم  االهتماماإللكرتونية األمر الذي يطرح ضرورة 

على تختلف أطوار التعليم بهدف خلق جمتمع معلوماتي  واالتصالاخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم 

 التقنية احلديثة؛ قادر على التأقلم مع
  ضعف درجة الوصول إىل شبكة املعلومات العاملية يف ظل غياب عوامل تشجيعية للمواطنني

 كتخفيض سعر اإلنرتنت األمر الذي ال يشجع على جناح اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر؛
  املتعاملني حتتاج اجلزائر إىل بنية قانونية متماسكة لتأمني التعامالت اإللكرتونية ومحاية

 عرب الشبكات اإللكرتونية؛
  اإلدارة اإللكرتونية متثل آلية هامة يف بناء وترقية األعمال اإلدارية مبا حيقق النزاهة

يف اخلدمات املقدمة إىل  االستجابةالشفافية ويضمن احملاسبة واملساءلة ويتيح الرقابة وسرعة 

 املواطنني.     

  توصيات البحث: -2

 التالية: احاتباالقرتتوصي الدراسة 



  اإلدارة اإللكترونية ودورها في التحول نحو الحكومة اإللكترونية:
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  ضرورة تصميم خطط إسرتاتيجية شاملة يف جمال التحول حنو مفهوم اإلدارة اإللكرتونية

أن اإلدارة اإللكرتونية هي فلسفة  باعتباراملتغريات احليوية  االعتباروأساليبها آخذة يف عني 

 متكاملة ونظرية جديدة يف العمل اإلداري؛
 ونية بشكل تدرجيي وخبطوات جتريبية متأنية ومدروسة البد أن يكون التحول لإلدارة اإللكرت

حبيث تراعي اإلمكانيات املتاحة واحملددات احمليطة جتنبا للمخاطر احملتملة وضمان فعالية 

 التحول وسهولة تطبيقه؛
  توفري املتطلبات البشرية واملالية والتكنولوجية والتشريعية وغريها من املتطلبات الضرورية

 و اإلدارة اإللكرتونية وإدراك ما حيتاجه كل ذلك من وقت وجهد وطين هائل؛إلجراء التحول حن
  توعية املواطنني ونشر الثقافة اإللكرتونية وما يتطلبه ذلك من تعديالت يف اخلطط وبرامج

 أنظمة اإلعالم اآللي والتعليم بكافة مستوياته وغريها؛
  من اخلربات السابقة يف جمال  ةاالستفادضرورة التعاون والتنسيق احمللي واخلارجي بقصد

اإلدارة اإللكرتونية والتعرف على العوامل اإلجيابية والسلبية يف هذا اجملال حيث إن هلذا املوضو  

أبعاد كثرية متتد يف البيئة الداخلية واخلارجية خصوصا يف ظل الثورة التكنولوجية وظاهرة 

 العوملة؛
 التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية وطرح  إجراء مؤمترات وندوات علمية متخصصة ملناقشة

القضايا املتصلة بهذا املوضو  للتحليل العلمي وتبادل اآلراء ال ي تقود إىل تشخيص موضوعي 

 دقيق.
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