
2017أكتوبر  11-10الفرص والتحدايت بتاريخ : اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات : املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات حتت عنوان  

 احلكومة االلكرتونية كمدخل لإلصالح اخلدمة العمومية 
 أسس نظرية واليات التطبيق

 "جتربة اجلزائر" 

:من إعداد   
اهلـــــــــام غـــــــــــــــــــامل.د  

أستاذة حماضرة ابملدرسة الوطنية العليا 
 لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، اجلزائر



 

:مقدمة  
من كغريه   العمومية اخلدمة  بشكل كبري يف تطورها، وقطاع وسامهت  ان ملفرزات التقدم التكنولوجي ارهاصات مست العديد من القطاعات، 

والرقي به، أفرز االحتكاك بني الثورة املعلوماتية واخلدمة العمومية بعدا جديدا وهو ما اإلداري  االسرتاتيجية وبغرض تطوير العمل القطاعات  
اىل من ورقي تنظيمي يتحول  عملها جعل  الرقمية مما التكنولوجيا  على تعتمد  اليت هذه  اإلدارة  ، االلكرتونية اخلدمية عليه  اإلدارة   يطلق 

يف سباق حنو النهوض ابلعمل اإلداري . حتت مبدئ العمل املستمر يف كل مكان وأي زمان. شبكي تلغى فيه احلواجز الزمانية واملكانيةالكرتوين 
 .وحتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني

واجلزائر كغريها من الدول العربية حديثة االستقالل، وضعت لنفسها خارطة طريق لإلصالح اإلداري تعددت وتعدلت مراحله حسب متطلبات  
له كل فرتة زمنية، وقناعة منها ابن ترشيد وعقلنة التسيري العمومي هو حجر األساس للسياسات التنموية، وأبن إصالح اخلدمة العمومية ميكن 

صغنا االشكالية  املعلومات،وعليهأن حيقق نتائج سريعًة ودقيقًة إذا ما مت التوسع يف استخدامات التكنولوجيات احلديثة وبشكٍل خاص تكنولوجيا 
 :التالية



 

 االشكــاليـة

 ما الدور املنوط ابإلدارة االلكرتونية أتديته يف ظل اإلصالح اإلداري وترشيد اخلدمة العمومية  
 يف اجلزائر؟



 
 :فيمايليفاحملاور االساسية اليت سيتم تناوهلا، إن شاء هللا يف ورقتنا البحثية تتمثل وعليه  

 .اصالح اخلدمة العمومية يف اجلزائر: أوال
 .العموميةدور اإلدارة االلكرتونية للنهوض ابخلدمة : اثنيا



 

اخلدمة العمومية يف اجلزائراصالح :أوال   



أو اجلهة الدول األنشطة اليت  تقدمها من جمموعة  العمومية يقصد  ابخلدمة   
تقوم  متيز، حيث دون  واملواطنني الناس  من العامة  الرمسية يف بلد ما لصاحل 

كما أهنا عمل املواطنني   العامة جلميع املنفعة  اخلدمة على أساس حتقيق هذه  
وجمالس البلدية رمسي صادر عن املؤسسات والدولة وخمتلف الوزارات واهليئات 

 .ومراكز الشرطة واحملاكم وغريها

 :تعريف احلديث للخدمة العمومية



 

لتحسني اخلدمة العمومية واالرتقاء هبا البد من اعتماد اليات للتغيري نذكر  :معايري اخلدمة العمومية
 :منها
جلميع املواطنني احلق يف تلقي اخلدمة العمومية دون متيز على أساس اجلنس أو اللون أو العرق أو الدين، وجيب : املساواة

 .تقدميها دون تقصري
بسبب عدم توفر الستمراريتها خطط وضع  لألفراد، ما يتطلب حباجات  متواصلة  فهي غري منتهية، مرتبطة : الدميومة ،

 .التمويل، أو اضراب املوظفني أو األحوال اجلوية القاسية
التكنولوجية منها كتحديث وسائل النقل العام وطرق تسديد فواتري الكهرابء لدفع السيما ملواكبة أشكال التقدم : التطور

 .تواجههاعجلة التنمية ترقية اخلدمة العمومية أمام التحدايت واملشاكل اليت 



 

 :العاماملبادئ الضابطة لسري املرفق 

والقواعد املبادئ  فإهنا ختضع جملموعة من املهام  هذه أداء  من تتمكن  هذه  املرافق  ولكي 
 :واملتمثلة يف

مبدأ مساواة اجلميع امام املرفق العام. 
مبدأ استمرارية املرفق العمومي. 
مبدأ قابلية املرفق العمومي للتغيري والتبديل. 



 

 مفهوم ومسار اإلصالح اإلداري يف اجلزائر

ان واقع االدارات العمومية ومواكبتها ملتطلبات العصرنة ومدى جودة اخلدمات املقدمة ودرجة 
عملية  اإلداري، وعلما ابن اإلصالح   الزامية حتدد   اجناز املهام املخولة هلا، كلها متغريات 

يف هياكل وافراد وأساليب اإلدارة من شأنه حتسني خمرجات مقصود اإلصالح ماهي اال تغيري 
املقصود  اجلهاز اإلداري واستهدافا خلدمة املواطن ومتاشيا مع األهداف القومية املتعمدة، فما 

 .ابإلصالح اإلداري، وما واقعه يف اجلزائر



 

 مفهوم اإلصالح اإلداري

ميكن النظر إىل اإلصالح اإلداري على أنه ذلك اإلجراء الذي ميكن من خالله اجلمع بني 
حمدودة واندرة اليت غالبا ما تكون - العصرنة اإلداريةعملية  من أجل بناء املوارد  املتاحة  

 هودلمجاأهداف حمددة مسبقا أبقل ما ميكن من لتحقيق  أبفضل السبل، -وابهظة الثمن
 والوقت واملال، أي حتقيق ما يسمى ابلكفاية اإلنتاجية أو كفاية املردود



مضمون اإلصالح اإلداري يف اجلزائر، بصرف يتلخص  :مراحل اإلصالح اإلداري يف اجلزائر 
 :اومه ينيرئيسبعدين النظر عن تنوع مداخله، إىل 



 

دور اإلدارة االلكرتونية للنهوض ابخلدمة : اثنيا
 .العمومية



 
الواقع فرضها  لضرورة وكاستجابة سعت اجلزائر كغريها من دول العامل يف حماولة ملواكبة التطورات العاملية 

رسم   اىلالداخلي بعد ان عجزت اإلصالحات اإلدارية يف مستوى اخلدمة العمومية وواقع مؤسساهتا، 
    حتسني  منهاخمطط يسهل عملية االنتقال من اإلدارة التقليدية اىل اإلدارة االلكرتونية، واليت من املنتظر 

دراستنا لواقع اإلدارة يف  سنتطرق سبقعلى ما  بناءاكفاءة أجهزته، من   والرفع   اإلداري وتطوير العمل 
لتكنولوجيا املعلومات يف اجلزائر ،يليه   التحتية  البىن  واقعااللكرتونية يف اجلزائر اىل تسليط الضوء على 

 .2013-2008استعراض مؤشرات اجلاهزية االلكرتونية ، وخنتمه بعرض حمتوى مشروع اجلزائر االلكرتونية 

 :اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائر



 

 :واقع البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر واهم مؤشراهتا
يف سياق السعي اجلاد وراء التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال ـ ويف إطار اهم حماور 

، واملتمثل يف احملور اخلاص ابليات التقييم واملتابعة، مت اعداد قائمة 2013مشروع اجلزائر االلكرتونية 
 .من املؤشرات اخلاصة اليت تسمح بتسهيل عملية املتابعة والتقييم للمشروع

اجلزائر املعلومات يف   مبجتمع املتعلقة  وفيما يلي قائمة مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
، 2008ديسمرب (CREAD)التنميةاجل  من التطبيقي  االقتصاد يف  الصادرة عن مركز البحوث 

 :وهي تتكون من تسعة مؤشرات موزعة على ثالث فئات كما يظهرها اجلدول



     نسبة تجهيزات التكوين والتعليم متربص100/حاسوب4.80

10.14 

  

  

نسبة النفاذ الى االنترنت ذي 

 100التدفق العالي بالنسبة ل 

 نسمة

:5مؤشر   

النفاذ الى االنترنت المشتركين 

 المقيمين

مؤشرات النفاذ الى تكنولوجيا 

 االعالم واالتصال

1.8   

االجر الوطني األدنى 

 المضمون

نسبة النفاذ الى االنترنت ذي 

 100التدفق المنخفض بالنسبة ل 

 نسمة

االجر الوطني األدنى  3.33

 المضمون

نسبة النفاذ لالنترنت للمشتركيين 

(مؤسسات)المهينن  

:6مؤشر   

النفاذ الى االنترنت المشتركين 

(مؤسسات)المهنيين   

أسعار النفاذ الي االنترنت في  4.91

 السوق المحلية بالعرض المحدود

أسعار النفاذ الى :7مؤشر 

االجر الوطني االدني   االنترنت

 المضمون

أسعار النفاذ الى االنترنت في  شهريا/سا 3.18

 السوق المحلية يالعرض المحدود

أسعار النفاذ الى االنترنت في  58.2

السوق المحلية بالعرض غير 

 المحدود

نسبة استعمال االنترنت ذي  29.4

التدفق المنخفض من طرف 

 االشخاص

:8مؤشر   

االستعمال الشخصي لالنترنت ذي 

"ترنت"التدفق المنخفض  

مؤشرات استعمال تكنولوجيا 

 االعالم واالتصال

نسبة استخدام االنترنت من  15.2

 طرف المؤسسات

االستعمال المهني :9مؤشر

 لالنترنت

نسبة الدخول الى االنترنت من  41.44

 طرف المؤسسات

 مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر(: 01)اجلدول رقم
 الفئة التعريف بالمؤشر التعين النسبة

   مقاهي االنترنات 0,164

، االكشاك االنترناتمقاهي )نسمة 1000:تجهيزات عمومية لـ: 1مؤشر رقم  

 المتعددة  الخدمات، مخادع عمومية للهاتف

  

  

مؤشرات 

 الهياكل

 االكشاك متعددة الخدمات 2,17

 مخادع  عمومية للهاتف 0,874

 المجموع

  

  

13,35 

:الهاتف الثابت   

 الخطي

WLL 

  

.نسمة 100الكثافة الهاتفية بالنسبة لـ : 2مؤشر رقم   

 المجموع

97,90  

موبليس-: الهاتف الجوال   

جيزي-  

نجمة-  

لمجموعا  

نسبة العائالت  التي لها  12,31

 100حاسوب بالنسبة ل

 عائلة

تجهيزات االعالم االلي و االتصال: 3مؤشر رقم   

  

  

  

  
نسبة السكان الذين لهم  93,1

 100جهاز تلفاز بالنسبة ل

 نسمة 

تجهيزات االعالم االلي لقطاع التربية: 4مؤشر رقم  نسبة تجهيزات التربية معلومة غير متوفرة  

 100/حاسوب 0.68

 تلميذ

 .تلميذ 100/حاسوب 354

/  حاسوب 4.72

 طالب100

نسبة تجهيزات التعليم 

 العالي
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أسعار النفاذ الي االنترنت في  4.91
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السوق المحلية بالعرض غير 
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االستعمال الشخصي لالنترنت ذي 
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نسبة الدخول الى االنترنت من  41.44

 طرف المؤسسات



اجلزائر تتوفر على مؤهالت ن أب  نالحظيف اجلدول، املعطيات املتواجدة ومن خالل  
تضمن جناح عملية ارساء جمتمع للمعلومات، ابإلضافة اىل توفري االطار القانوين الداعم 

، ولكن رغم كل ما ذكر ( اخلاص بقطاع االتصاالت 03-2000قانون رقم )هلذا التوجه 
انفا نلمس وجود نقائص جيب تداركها كنوعية التغطية، عدد املشرتكني، التنافسية يف 

 اخل...اخلدمات االنرتنت اهلاتف النقال



 

 :للجزائرمؤشرات اجلاهزية االلكرتونية 

مكانة اجلزائر داخل املؤشر جاهزية احلكومة االلكرتونية على املستوى الدويل، العريب : (02)اجلدول رقم
 واإلفريقي

ويوضح اجلدول املوايل مكانة اجلزائر حسب املؤشر جاهزية احلكومة االلكرتونية على املستوى 
 :الدويل، العريب واإلفريقي، وهو كااليت



وسعي متطورة  ابلرغم من امتالك اجلزائر لقاعدة تكنولوجيا  أنه هواألخري  اخلروج به يفميكن  ما 
الدولة لتسخري اغلفة مالية ضخمة السترياد املعرفة وأحدث التكنولوجيا املعلوماتية، وأتهيل املوارد 

 احتالل  املكتسبات املعرفية، اال ان لتجديد البشرية ابالنفتاح على اخلارج والتمكني من تربصات 
 التنظيمية ابألوضاع   شرحهملراتب متخلفة فيما خيص مؤشرات اجلاهزية االلكرتونية ميكن اجلزائر 

 .واإلدارية واجملتمعية املعرقلة



 

 :2013-2008مشروع اجلزائر االلكرتونية 

اجلزائرية تتبىن مشروع السلطات  جعلت  ورقمنتهاحلكومي القطاع  ان الوعي بضرورة عصرنة 
اجلزائر اإللكرتونية، وهبذا تشكل املعركة الرقمية وتدعيم الرأمسال البشري أساسا للرهاانت اليت 
تفرضها التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعامال اسرتاتيجيا لتحضري البالد ملواجهة حتدايت 

العوملة، ورؤية اجلزائر اإللكرتونية هتدف إىل ارساء قواعد جمتمع العلم واملعرفة، وتتمحور خطة 
 .هذه االسرتاتيجية يف ثالثة عشر حمورا 



 

 العموميةمناذج قطاعية لدور اإلدارة االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة 
 قطاع الربيد واملواصالت

ةطاقة السحب االلكرتونيب الشباك االلكرتوين  

 قطاع التعليم العايل والبحث العلمي

تزويد خمابر ومراكز  البحث  اجلامعة االفرتاضية 
 واجلامعات بشبكة األنرتنت

خدمة التسجيالت اجلامعية 
 عن طريق االنرتنت



  تسخري أنظمة معلوماتية لتحسني اخلدمات العمومية املقدمة، وذلك إبدراج النظام االيل لتسيري
امللفات القضائية ما ميكن املواطن من االطالع بواسطة الشباك االلكرتوين على املعلومات املرجوة، 

 .بذل التنقل اىل مكاتب أمناء الضبط، سرعة املعاجلة وشفافية العمل القضائي
تسخري نظام ايل لتسيري اجلمهور العقايب، يساعد على تسيري نشاط وملف النزيل. 
 إرساء نظام ايل للصحيفة السوابق القضائية، متكن املواطنني من استخراج الواثئق يف وقت قصري ودون

 .عناء التنقل واالنتظار
 نظام تسيري األوامر ابلقبض، ساعد يف توفري قاعدة معطيات وطنية تسمح ابلتعرف على كل املبحوث

 .البالدعنهم يف إطار القانون، من اجل ضمان االمن واالستقرار 

:قطاع العدالة :قطاع العدالة   



 

:  

تنفيذا ملخطط عمل احلكومة اهلادف ٍاىل حتسني أداء ااٍلدارة العمومية وجعله يتميز ابلفعالية     
 عصرنة  جمال  يف   هامة والشفافية، قامت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بتجسيد عدة مشاريع 

 .العام ابستعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة املرفق 
من بني  .هتدف جممل هذه اإلجنازات إىل متكني املواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية     

 مستوى  على  املدنية   احلالة  هذا اجملال رقمنة مجيع سجالت يف  2014أهم اإلجنازات ِلسنة 
  وكذا اإلدارية  وربط كل البلدايت وملحقاهتا  الوطين االيل للحالة املدنية  السجل  الوطين وإحداث
وانشاء بواابت الكرتونية للمواطنني متكنهم من استخراج بطاقات تعريف  وجوازات .الدوائر القنصلية

 . بيومرتيةسفر 

البيومرتيةوبطاقة التعريف  البيومرتيرقمنة السجل املدين ، جواز السفر  البيومرتيةوبطاقة التعريف  البيومرتيرقمنة السجل املدين ، جواز السفر    



 

 اخلالصة العامة
الدور املنوط ابلسلب  على  انعكست جوهرية  لقد عانت اإلدارة العامة يف اجلزائر من مشاكل 

وارتفاع مؤشر التسيب والفساد القانون  عليها أتديته، فتدهور اجلهاز البريوقراطي وغياب حكم 
اإلدارية ابألجهزة احلكومية، وثقل اإلجراءات العاملني املسؤولية لدى روح   اإلداري، وضعف 

ابلسلطات املعنية اىل انتهاج مسار إصالحي دفعت  كلها عوامل  .اخل ....واحملسوبية، والرشوة 
امللزمة وانشاء اهليئات املراقبة واملتابعة ما أدى حقيقة اىل حدوث نقلة القوانني  متجدد فتم سن 

أطلق بعدا جديدا ولكن التطور التكنولوجي واملعلومايت اضفى . نوعية يف مستوى اخلدمة العمومية
 .عليه اإلدارة االلكرتونية



 
فتطبيق اإلدارة االلكرتونية كآلية لرتشيد اخلدمة العمومية، ميثل اسرتاتيجية حمورية ميكنها إضفاء  نتائج 
اجيابية على عمل األجهزة اإلدارية احلكومية ، وحيقق مقدار من املصداقية يف عمل منظمات اخلدمة 

العمومية ، فالتوجه حنو نشر املعلومات الضرورية أمام طالب اخلدمة املدنية كاإلعالن عن  التوظيف ، 
توفري البياانت األساسية للخدمات ، وإجياد منافذ للخدمة العمومية مبختلف أنواعها صحية ،تعليمية 

، جتارية ، من شانه أن حيقق رضى  واستحسان املواطن ، كما يضفي نوعا من الشفافية يف املعامالت 
. ، و يقلل من حدة العالقة الصراعية بينه وبني مؤسسات اخلدمة العمومية  



 
وما ميكن قوله عن اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر هو ان ضعف اجلاهزية االلكرتونية يف اجلزائر أدى إىل 

اخلدمة جديد يف  مؤسسات   عرقلة اخلدمات العامة االلكرتونية، واليت أعادت مشكلة الطابور من 
التجاوب مع وضعف  العمومية مثل مشكل خروج الشباك االلكرتوين عن اخلدمة ساعات طويلة، 

هذه  احلقائق  وتعترب  .مفهوم اخلدمة االلكرتونية بسب نقص الوعي اجلماهريي وقلة الثقافة االلكرتونية
 .عراقيل قابلة لإلزالة يف وجود وعي جمتمعي، وإرادة سياسية



 

 تم بحمد هللا


