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 وتقديــرشكر  
 

 ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصق

 "من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا"

 بخالص الشكر واإلمتنان إلى كل من ساعدنا في انجاز ىذه المذكرة مأتقدلذا 

 لتفضمو باإلشراف  حمــيد محديدوأخص بالذكر أستاذؼ الفاضل الدكتور 

 عمى ىذه المذكرة ، فكل الشكــر موصول لو والتقديـــــــــــــــر 

رشاد وماكان لو أكبر أثر في إنجازىا   لما قدمو من عون ونصح وا 

 عمى ىذه الصورة .

 ة والعافية .فجزاه هللا عنا خير جــــــــــــزاء ومتعو هللا بالصح

 

   

 آ إلٌاس  –ل جمٌــــلة 
 



 
 
 

 إهــــداء

 إلى الوالدين العزيزين أطال هللا في عمرييما

إلى أختي الوحيدة زكية التي كانت سندا لي عمى 
 تجاوز الصعوبات العممية و العممية

 إلى زميالتي وزمالئي

إلى جميع طمبة السنة الثانية ماستر دولة و 
 مؤسسات

ىذا الجيد المتواضعأىدييم جميعا   
 

 

 

 

 

جميــــــــــمة ممومةل  



 
 

 ا

أىدؼ تخرجي إلى آيت دمحم حسين الذؼ سخر كل 
قواه عونا لي كي أصل إلى ما أنا عميو  ، والدؼ 

 حفظو هللا

تخرجي إلى الطاىرة الساجدة العابدة هلل التي  أىدؼ
صنعت رجال قادرا عمى مواجية الحياة وأن أكون 

 شيء في الحياة أمي حفظيا هللا

وأيضا أىدؼ نجاحي إلى إخوتي الذين ميدوا الطريق 
 أمامي كي أحقق ىدفي المنشود

لى األصدقاء األوفياء الذين عبدوا طريقا  كنت ماوا 
 ثم بمواقفيم النبيمة المشرفة أبمغو إال بعون من هللا

 أىدييم نجاحي وتخرجي .

 

  إلياس دمحم آيت
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 مقدمة :

إن الدولة الحديثة تقوم بالعديد من الوظائف األساسية منيا تقديم الخدمات العامة لمجميور     
المنتفع من خدمات المرافق العامة ، غير أنو يتعين عمى ىذه األخيرة المكمفة بتقديم الخدمات 

ئل العامة أن تسعى إلى تحسين الخدمات من جية ، وتحسين طرق تقديميا من جية ثانية والوسا
، ك بما يرضي المنتفعين من الخدماتالمعتمدة عمييا في تقديم الخدمات من جية ثالثة ، وذل
، نظرا صرنة  والتطور الذؼ يشيده العالموعميو فإن اإلدارة اإللكترونية  من متطمبات الحداثة و الع
 .مرفق العامعمومية التي يقدميا اللمدور الذؼ تمعبو اإلدارة اإللكترونية في تحسين الخدمات ال

فقد أصبحت اإلدارة اإللكترونية واقعا مفروضا في ظل تكنولوجيا المعمومات التي غزت العالم    
الرىيب اإلنترنت و أدوات االتصال و وسائل التواصل االجتماعي عبر العالم ،  االنتشاروفي ظل 

مما فرض عمى الدول والحكومات تكييف منظومتيا اإلدارية و االقتصادية و التعميمية مع ىذا 
التطور وتعميم استعمال التكنولوجيا و اإلنترنت ومن خالليما تعميم استعمال الرقمنة في مختمف 

 ة االقتصادية واالجتماعية .مجاالت الحيا

فاإلدارة اإللكترونية تعتبر ثورة في عالم اإلدارة الحديثة نتيجة لما تقدمو من آثار إيجابية في    
في كل وقت تسييل العمميات اإلدارية وتقميص وقت و تكمفة انجاز الميام و إتاحة المعمومة  

 وتطوير األداء الوظيفي

ولقد باشرت الدولة الجزائرية منذ زمن ليس بقصير بإدخال اإلدارة اإللكترونية وكانت ناجحة في    
بعض القطاعات كما فشمت في قطاعات أخرػ ، لكنيا شممت قطاعات متعددة أبرزىا قطاع 

الحالة المدنية  عن طريق رقمنتيا ، باإلضافة إلى رقمنة استعمال  قالداخمية بتعميم أرشفة وثائ
واستخراج الوثائق الرسمية عمى غرار البطاقة الوطنية وجواز السفر البيومتريين ، باإلضافة إلى 
استعمال ىذه التقنية من قبل وزارة السكن والذؼ خص بالدرجة األولى استعمال اإلدارة اإللكترونية 

منيا ،  لتسيير البرنامج الضخم لوكالة عدل والذؼ ضم مئات اآلالف من السكنات والمستفيدين
 وأيضا استعمال اإلدارة اإللكترونية في قطاع العدالة ...الخ 



 ب 
 

لذا سعت الدراسة الحالية إلى إلقاء  الضوء عمى مدػ استخدام أنظمة اإلدارة اإللكترونية عمى     
مستوػ أداء المرفق العام ، وما نتج عن ذلك من آثار إيجابية ، باإلضافة إلى التحديات و 

جو اإلدارة اإللكترونية لتحقق أىدفيا بفعالية العقبات التي توا  

 أسباب اختيار الموضوع :

التعرف عمى واقع اإلدارة اإللكترونية في الجزائــــر كمشروع حديث توليو الجزائر اىتماما خاصا ، -
ي إصالح وتطوير المرفق العام ، باعتبار الموضوع من أىم المواضيع الكبرػ ف اآلمالوتعمق عميو 

 الحديثة .الحديثة الذؼ يفرض نفسو عمى الساحة العممية والعممية ألنو يواكب التطورات 

باإلدارة الجزائرية إلى إصدار مجموعة  وامل التي دفعتوقد شكل وباء كورونا أحد األسباب والع
يا اعتماد الرقمنة ، والتكنولوجيا في اإلدارات العمومية حفاظا عمى من النصوص التنظيمية تقر في

 استمرارية المرفق العام في أداء وظائفو وخدماتو لممرتفقين بشكل متساوؼ .

 : أىداف الدراسة

، خاصة في ظل األلفية الجديدة دارة اإللكترونية والمرفق العاممحاولة تقديم عرض لمفيوم اإل-
سايرة ذلك التطور واالستفادة تكنولوجيا المعمومات واالتصال فكان البد من مالتي طغت عمييا 

 .منو

محاولة تحديد متطمبات التحول نحو اإلدارة اإللكترونية ، فاإلدارة اإللكترونية تتطمب تقنيات -
رقمية حديثة وشبكة من االتصاالت ، كما تتطمب تأمين المواقع من القرصنة ، كما تتطمب تأىيل 

ر البشرؼ اإلدارؼ وتكوينيم باستمرار ، ألنيم ىم الذين يسيرون البرامج اإللكترونية فال بد أن الكاد
 يكون عمى دراية وعمم بيذه البرامج وكيفيات تسييرىا واستعماليا .

حاولة معرفة مدػ تأثير اإلدارة اإللكترونية عمى سير المرفق العام،  خاصة ما توفره اإلدارة م-
قت وما توفره من اقتصاد في األموال وتقميص استعمال األوراق ، كما أنيا تقضي اإللكترونية من و 

 عمى البيروقراطية .

عمى تحسين الخدمة العمومية ، وعمى جودة العمل   ةمحاولة معرفة مدػ تأثير اإلدارة اإللكتروني-
 اإلدارؼ لموصول إلى حكومة الكترونية لما توفره من شفافية ورشادة في الحكم . 
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 عمى ىذا األساس نحاول من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عمى اإلشكالية التالية :و 

 ما مدػ مساىمة اإلدارة اإللكترونية في ضمان أنجح لممرفق العام في الجزائـــر ؟-  

 أو ماىي انعكاسات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المرفق العام عمى تحسين الخدمة العمومية ؟   

 اإلشكالية األسئمة التالية : وتنطوؼ عمى ىذه

 ما مفيوم اإلدارة اإللكترونية وماىي أسباب التحول إلييا ؟وما األىداف المرجو تحقيقيا منيا ؟-

 ؟ ونيةما ىي مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ؟ وما ىي آليات ومتطمبات اإلدارة اإللكتر -

لى أؼ مدػ وصل ادغ التي تحكم سير المرفق العام كيف أثرت اإلدارة اإللكترونية عمى المب- ؟ وا 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى مستوػ المرافق العمومية في الجزائر ؟ وماىي المعوقات التي 

 تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائــر ؟

لفرعية فإننا : لإلحاطة بالموضوع واإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة واألسئمة ا منيج الدراسة
دنا عمى المنيج الوصفي التحميمي، نظرا لطبيعة الدراسة التي تستيدف الكشف عن دور اعتم

اإلدارة اإللكترونية في سير المرفق العام من خالل تحديد أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية 
، وكذا دراسة نماذج  وأىدافيا ومتطمباتيا المادية المادية والبشرية وغيرىا ، والعوائق التي تصادفيا

 لكترونية في الجزائر.لبعض القطاعات التي استخدمت اإلدارة اإل

: من بين الصعوبات والعراقيل التي واجيتنا خالل ىذه الدراسة ىو قمة المراجع  صعوبات الدراسة
،  بالنسبة لإلدارة اإللكترونية باعتباره موضوع جديد عمى العالم ، فيناك صعوبة في إيجاد المراجع

وفي نفس الوقت أن معظم المراجع التي بين أيدينا تتشابو من حيث المفردات والمضمون ولم يأتوا 
، وكذلك ضيق الوقت الذؼ لم يكن في ا بالبعض اآلخربشيء جديد لكي نستطيع أن نقارن بعضي

 صالحنا والذؼ لم يمكننا من التعمق في دراسة ىذا الموضوع الميم بشكل جيد .

 

 

 



 د 
 

 :   الدراسةخطة 

 من أجل معالجة ىذا الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصمين رئيسيين :

ام ، وتم تقسيم ىذا تطرقنا في الفصل األول إلى اإلطار المفاىيمي لإلدارة اإللكترونية والمرفق الع
حول اب التبثالثة مباحث ، المبحث األول نتناول فيو تعريف اإلدارة اإللكترونية وأس الفصل إلى 

 نحوىا و أىدافيا .

بين  موازنةأما المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى آليات ومتطمبات اإلدارة اإللكترونية كما تطرقنا إلى 
 .تقميدية إلى اإلدارة اإللكترونيةمن اإلدارة ال االنتقالاإلدارة التقميدية واإللكترونية ومراحل 

 أما في المبحث الثالث فتناولنا تعريف المرفق العام و أنواعو والمبادغ التي تحكمو .

أما الفصل الثاني خصصناه لتأثير اإلدارة اإللكترونية عمى سير المرفق العام وقمنا بتقسيم ىذا 
م ، المبحث األول تناولنا تطوير اإلدارة اإللكترونية لممبادغ التي تحك ثالثة مباحثالفصل إلى 

أما  وتحسين وترشيد الخدمة العمومية ، المرفق العام و تأثيرىا أيضا عمى موظفي المرفق العام ، 
 المبحث الثاني فخصصناه لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر .

 .نجاحيا ةواستراتيجيوفي المبحث الثالث تناولنا تقييم لمدػ جاىزية اإلدارة الجزائرية اإللكترونية 
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 الفصل األول    
 اإلطار المفـاهيمي لإلدارة اإللكترونية  

 والمرفق العام  
  



 انفصم األول :                                      اإلطار انمفاهيمي نإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعاو
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 تمييــد: 

، بادرت  تأمام اتساع فكرة التقدم التكنولوجي والتطور اليائل في تقنية المعمومات واالتصاال   
الدول والحكومات خاصة العربية منيا عمى تغيير نظام العمل بما يواكب المتغيرات العالمية ، 
وذلك من خالل تحسين آلية تقديم الخدمات العامة بشكل سيل وسريع و بكفاءة عالية تضمن 

 توفير الوقت واليد والمال .

والقانون واليندسة بعض المفاىيم  وقد تناولت الدراسات الحديثة في مجاالت اإلدارة العامة  
، إلدارة الرقمية ، اإلدارة الذكيةوالمصطمحات مثل : الحكومة اإللكترونية ، اإلدارة اإللكترونية ، ا

وعمى الرغم من تعدد ىذه المصطمحات إال أنيا مترادفات تعبر عن مدلول واحد يشير إلى اآلثار 
عمومات واالتصال في أداء عمميا من أجل تقديم المترتبة عمى استخدام اإلدارة لتكنولوجيا الم

الخدمات العامة بشكل جديد يتسم بالسرعة والمرونة والشفافية وىي مفاىيم جديدة عمى اإلدارة 
الحكومية ، ولكون نظام اإلدارة اإللكترونية يقضي عمى الحواجز المكانية والزمانية التي تحد من 

العناصر البد من توافرىا  بدييي أن يستمزم مجموعة من لالتفاعل بين الحكومة والمواطن ، فمن ا
إلمكان تطبيقو عمى الواقع العممي ، ومن المؤكد أن ىذه العناصر أو المتطمبات تختمف عن 

 العناصر التي تعتمد عمييا اإلدارة التقميدية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم األول :                                      اإلطار انمفاهيمي نإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعاو
 

8 
 

 ألول :ماىية اإلدارة اإللكترونيةالمبحث ا

يوم حديث يشير إلى منيجية جديدة تقوم عمى االستيعاب الشامل نية مفاإلدارة اإللكترو    
واالستخدام الواعي واالستثمار اإليجابي لتقنيات المعمومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف 

 1األساسية لإلدارة عمى مختمف المستويات التنظيمية في المنظمات المعاصرة .

عريف اإلدارة اإللكترونية ) المطمب األول ( ثم وانطالقا مما تقدم ارتأينا أن نستعرض بداية ت
 التطرق إلى أسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ، وأىدافيا )المطمب الثاني ( 

 المطمب األول : تعريف اإلدارة اإللكترونية

قبل التطرق إلى تعريف اإلدارة اإللكترونية نحاول القاء نظرة سريعة عمى مفيومي اإلدارة 
 اإللكترونية كل منيا عمى حدا:

 :تعريف اإلدارة بوجو عام  - أ

يعرف البعض اإلدارة بأنيا : النشاط الخاص بقيادة وتوجيو وتنمية األفراد وتخطيط ومراقبة 
العمميات الخاصة بالعناصر الرئيسية في المشروع لتحقيق أىدافو المحددة بأحسن الطرق وأقل 

رة بأنيا تنفيذ األعمال بواسطة آخرين عن طريق تخطيط التكاليف ، ويعرف البعض اآلخر اإلدا
 و تنظيم و توجيو و رقابة ورقابة مجيوداتيم .

كما يعرف البعض اآلخر اإلدارة بأنيا اإلدارة الييمنة عمى آخرين لجعميم يعممون بكفاءة تحقيقا 
فن توجيو  ليدف موقوت منشود ، ويذىب آخرون ومنيم ليونارد ىوايت إلى تعريف اإلدارة بأنيا

 2. وتنسيق ورقابة عدد معين من األفراد بقصد انجاز بعض األغراض واألىداف

: عممية التفاعل بين الحاسوب ، شبكات االتصال ، ومختمف الوسائط  تعريف اإللكترونية - ب
 3.اإللكترونية والمستيمك 
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 :تعريف اإلدارة اإللكترونية -ج

تأثر تعريف اإلدارة اإللكترونية باستخدام تقنيات المعمومات و المميزات التي توفرىا من حيث 
 السرعة والدقة وتقميل استخدام األوراق إلى أدنى حد ممكن .

واإلدارة اإللكترونية بصفة عامة ىي استغالل لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتظيير وتحسين 
 المختمفة داخل المنظمات .وتطوير العمميات اإلدارية 

وعمى العموم فاإلدارة اإللكترونية ىي بكل بساطة االنتقال من انجاز المعامالت وتقديم الخدمات 
تخدام أمثل لموقت والمال العامة من الطريقة التقميدية اليدوية إلى الشكل اإللكتروني من أجل اس

 والجيد .

معامالت اإلدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة وبمعنى آخر فاإلدارة اإللكترونية ىي انجاز ال
اإلنترنت أو اإلنترانت بدون أ يضطر العمالء من االنتقال إلى اإلدارات شخصيا النجاز معامالتيم 

 مع يترافق من إىدار لموقت والجيد والطاقات .

وال تنتقل "  فاإلدارة اإللكترونية تقوم عمى مفيوم جديد ومتطور يتعدػ المفيوم الحديث " اتصل
 وينقمو خطوة إلى األمام بحيث يصبح " أدخل عمى الخط وال تدخل في الخط " .

ونحن من جيتنا نقول وكتعريف أمثل ,اشمل لإلدارة اإللكترونية أن اإلدارة اإللكترونية ىي 
استراتيجية إدارية لعصر المعمومات ، تعمل عمى تحقيق خدمات أفضل لممواطنين و المؤسسات 

يا اإلدارة الخاصة منيم مع استغالل أمثل لمصادر المعمومات المتاحة من خالل توظيف ولزبائن
الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة ف إطار الكتروني حديث من أجل استغالل أمثل لموقت 
والمال والجيد وتحقيقا لممطالب المستيدفة و بالجودة المطموبة مع دعم لمفيوم ) أدخل عل الخط 

 . 1ط (وال تدخل في الخ

 زات اإلدارة اإللكترونية وىي :يمن خالل التعاريف السالفة الذكر يمكن استخالص مم

ام العمل الورقي والكتابي اليقصد من ذلك انعدام استخد : ويجب التأكيد أنو أنيا إدارة بال أوراق-
ل اإلدارؼ اإللكتروني ، بل يبقى العمل الكتابي جزء من العمل اإلدارؼ إضافة إلى العمنيائيا

                                                           
-عمان  –دي للنشر والتوزٌع ندار مكتبة الك–ه 1371م/5112سس النظرٌة والتطبٌقٌة الطبعة األولى اإلدارة اإللكترونٌة األ -فداء حامد - 1
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كاألرشيف اإللكتروني والبريد اإللكتروني ، واألدلة ، و المفكرات اإللكترونية و الرسائل الصوتية 
 ...الخ

: فيي ليست كاإلدارة التقميدية تقوم في مقر محدد عمى طالب الخدمة  أنيا إدارة بال مكان-ا
الذىاب إلييا لمحصول عمى الخدمة  التي يريد واالنتفاع منيا ، إذ ال يوجد مقر محدد لإلدارة 
اإللكترونية ولطالب الخدمة الحصول عمييا كمما توفرت تقنيات االتصال كاالنترنت والياتف 

 المحمول من أؼ مكان .

اإلدارة  ألن: فإذا كانت اإلدارة التقميدية تقوم في ساعات عمل محددة  أنيا إدارة بال زمان-ب
ساعة في اليوم ، ومن ثم فال يقسم الوقت في ساعات  42اإللكترونية تمارس عمميا عمى مدار 

 عمل وأخرػ لمراحة ، بل يصبح اليوم بأكممو مخصص لمخدمة العامة .

يمكن القول أن ىذه الميزة تعد أساس التحول في  –مدة وال روتين إدارؼ أنيا إدارة بال تنظيمات جا
نظام اإلدارة اإللكترونية وأحد أسباب نجاحيا ، وذلك لقمة أو انعدام االحتكاك بين الموظف العام 
الذؼ يقتصر دوره عمى إدخال المعمومات في الغالب وبين المواطن أؼ طالب الخدمة الذؼ 

 1.ل تقنيات االتصالسيخاطب اإلدارة من خال

 وأىدافيا المطمب الثاني : أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية

تفاعمت كثير من العوامل والمبررات التي أدت إلى ضرورة التحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة 
اإللكترونية وسنتعرف عمى أىم األسباب التي أدت إلى ىذا التحول في الفرع األول من ىذا 

 المطمب ، بينما نتعرف عمى أىداف اإلدارة اإللكترونية في الفرع الثاني.

 : أسباب التحول نحو اإلدارة اإللكترونية الفرع األول

الدعوات الرسمية و األكاديمية إلى تطبيق نظام  ازديادأدت مجموعة متكاممة من العوامل إلى     
اإلدارة اإللكترونية والتي تمثل فمسفة ناشئة فرضتيا ثورة المعمومات واالتصال التي تحياىا البشرية 

 في الوقت الحالي وتوجيات العولمة والديمقراطية وغيرىا .

                                                           

اإلدارة اإللكترونية في زمن كورونا ) العمل عن بعد باإلدارات العمومية المغربية نموذجا ( من اعداد عالء الدين مزيان طالب باحث  -1
05-04الجماعات الترابية / تطوان ص بماستر الحكامة وسياسة   
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نامية بما فييا العربية الغنية وىذا التحول ال يتعدػ كونو طموحا وتحديا جديا لكافة الدول ال     
والفقيرة عمى السواء ألن ىذا التحول ال يمكن انجازه بتوافر أية ميزة نسبية منفردة كالتمويل مثال بل 

 إنو يحتاج إلى عوامل كثيرة وخطط طويمة وعممية تدريجية وفقا لممتغيرات الخاصة بكل مجتمع .

 ول مايمي :ومن أىم العوامل التي ساىمت في إحداث ىذا التح

 لمرتبطة بو ازدياد التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية ا 

فقد أدت الثورة التكنولوجية إلى إظيار مزايا نسبية عديدة لتطبيقاتيا العممية في مختمف مجاالت 
الحياة اإلنسانية بما في ذلك نوعية الخدمات والسمع التي توفرىا المؤسسات العامة والخاصة عمى 

لتحسين  السواء لممجتمع وتمثل ىذه الثورة فرصة متميزة لألفراد والحكومات ومنظمات األعمال
المتزايد بصورة كبيرة في قطاع  االستثماراتكمية ونوعية الحياة اإلنسانية المتاحة ، إن حجم 

التكنولوجيا يتطمب تعظيم الفوائد المرجوة منو وتسخيره لتسييل الحياة وتحقيق الرفاىية اإلنسانية 
 عموما .

   : توجيات العولمة وترابط المجتمعات اإلنسانية 

لتوجيات العالمية المتزايدة نحو االنفتاح في الترابط والتكامل بين المجتمعات فقد ساىمت ا    
اإلنسانية المختمفة ما يعرف اليوم بظاىرة العولمة والتي تمثل فمسفة جديدة لمعالقات الكونية ليا 

دارية وقانونية و بيئية متكاممة .  أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وا 

ولوجية أدوات معرفية وتقنية لخدمة متطمبات العولمة وتحقيق أغراضيا وتقدم الثورة التكن    
 وترجمتيا إلى واقع عممي ممموس .

حيث يتم الربط الفعال بين المجتمعات اإلنسانية من خالل شبكات اإلنترنت واالتصال الفضائي    
العالقات بكافة ، و ربط مجاالت المعموماتية والخدماتوما إلى ذلك من أدوات رقمية ويشمل ىذا ال
 جوانبيا االقتصادية واإلدارية والعممية وغيرىا .

 شعبية :صاحبيا من متغيرات وتوقعات  التحوالت الديمقراطية وما 

لحرية والمشاركة واحترام حقوق لقد ساىمت حركة التحرر العالمية التي تطالب بمزيد من االنفتاح وا
سان في إحداث تغيرات جذرية في البناء المجتمعي عموما وطبيعة األنظمة السياسية اإلن
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واالجتماعية عمى وجو الخصوص وقد رافق ىذه التغيرات ارتفاع مستوػ الوعي والتوقعات 
 1.االجتماعية بما في ذلك نشوء رؤػ جديدة لمقطاع العام بكافة أبعاده 

مستوػ األداء الكمي لمقطاع العام بما في ذلك  و يأتي في مقدمة ىذه الرؤػ ضرورة تحسين
 مؤسساتو السياسية و اإلدارية و القضائية .

ابات ويشمل ذلك تعزيز مختمف مظاىر الحياة الديمقراطية مثل المشاركة السياسية في االنتخ
 الرأؼ و تأسيس األحزاب وتفعيل الرقابة الشعبية عمى أعمال الحكومةوغيرىا من الوسائل ، وحرية 

 وغيرىا 

كما يشمل ذلك تطوير فاعمية القطاع العام و االرتقاء بمستوػ أداء مؤسساتو كما ونوعا وتمثل 
 اإلدارة اإللكترونية فرصة متميزة لالرتقاء باألداء في الحكومة والقطاع العام .

 ويمكن تمخيص األسباب الداعية لمتحول اإللكتروني في النقاط التالية :

 المعقدة وأثرىا عمى زيادة تكمفة األعمال . اإلجراءات والعمميات -

 القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنيا إحداث عدم توازن في التطبيق  -

 ضرورة توحيد البيانات عمى مستوػ المؤسسة . -

عمى المعمومات في انجاز التوجو نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد  -
 القرارات.

المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات لمتميز داخل كل مؤسسة تسعى  ازدياد -
 لمتنافس 

2حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العاممين عمى اتساع نطاق العمل . -
 

 : أىداف اإلدارة اإللكترونية الفرع الثاني

الرئيسية لإلدارة اإللكترونية ىي نظرتيا إلى اإلدارة كمصدر لمخدمات ، والمواطن  األىدافإن 
والشركات كزبائن أوعمالء يرغبون في االستفادة من ىذه الخدمات لذلك فإن لإلدارة اإللكترونية 

                                                           
 32- 32ص  5111سنة النشر  –اإلسكندرٌة الطبعة األولى  –الناشر: الدار الجامعٌة   –خالد ممدوح براهٌم  1
 21- 32ق ص المرجع الساب -خالد ممدوح  ابراهٌم 2
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أىداف كثيرة تسعى إلى تحقيقيا في إطار تعامميا مع العميل نذكر منيا بغض النظر عن األىمية 
 لوية :واألو 

ساعة في اليوم وطيمة أيام  42تقديم الخدمات لدػ المستفيدين بصورة مرضية في خالل  -1
 األسبوع بما في ذلك اإلجازة األسبوعية .

 تقميل كمفة اإلجراءات اإلدارية  وما يتعمق بيا من عمميات . -4

 زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعامميا مع المواطنين والشركات و المؤسسات . -3

ستيعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقميدية بالنسبة إلى ا -2
 االنتظارتخميص معامالت العمالء تبقى محدودة و تضطرىم في كثير من األحيان إلى 

 في صفوف طويمة .

إلغاء عامل العالقة المباشرة بين طرفي المعاممة أو التخفيف منو إلى أقصى حد ممكن مما  -5
ؼ إلى الحد من تأثير العالقات الشخصية و النفوذ في إنياء المعامالت المتعمقة بأحد يؤد

 العمالء .

إلغاء نظام األرشيف الوطني الورقي ، واستبدالو بنظام أرشفة الكتروني مع ما يحممو من  -6
ليونة في التعامل مع الوثائق و المقدرة عمى تصحيح األخطاء الحاصمة بسرعة ونشر 

 ثر من جية في أقل وقت ممكن واالستفادة منيا في أؼ وقت كان .الوثائق ألك

 القضاء عمى البيروقراطية بمفيوميا الجامد و تسييل تقسيم العمل و التخصص بو  . -7

إلغاء عامل المكان : إذ أنيا تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين والتخاطب معيم و  -8
 "إقامة الندوات و المؤتمرات من خالل إرسال األوامر والتعميمات و اإلشراف عمى األداء و

 ومن خالل الشبكة اإللكترونية لإلدارة . "الفيديو كونفرانس

إلغاء تأثير عامل الزمان : ففكرة الصيف والشتاء لم تعد موجودة وفكرة أخذ العطل أو  -9
 اإلجازات النجاز بعض المعامالت اإلدارية تم الحد منيا إلى أقصى حد ممكن .

وأخيرا وليس أخيرا من أىداف اإلدارة اإللكترونية التأكيد عمى مبدأ الجودة الشاممة بمفيوميا 
الحديث فالجودة كما ىي في قاموس أكسفورد تعني الدرجة العالمية من النوعية أو القيمة وعرفتيا 
مؤسسة أودؼ أؼ األمريكي المتخصصة بأنيا إتمام األعمال الصحيحة في األوقات الصحيحة 
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ومن ىنا تأتي اإلدارة اإللكترونية لتأكد عمى أىمية تمبية احتياجات العمل ف الوقت والزمان الذؼ 
 1يكون فيو العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن . 

 اإللكترونية وآليات ومتطمبات التحول النتقال إلىمراحل االمبحث الثاني 

عدة مراحل كي تتم العممية بشكل يحقق األىداف إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى 
المرجوة )المطمب األول(، كما أن لنجاح ىذا المشروع البد من توفر عناصر أساسية تتمثل في 

 أليات ومتطمبات اإلدارة اإللكترونية )المطمب الثاني(

 دارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية: مراحل االنتقال من اإلالمطمب األول

إن أفضل سيناريو لموصول إلى تطبيق سميم إلستراتيجية اإلدارة اإللكترونية مع استغالل أمثل     
لموقت والجيد ىو تقسيم خطة الوصول إلى المرحمة النيائية لإلدارة اإللكترونية إلى ثالث مراحل 

إدارؼ شامل وتام لمنظام اإلدارؼ التقميدؼ ، إذ ال يمكن  طبعا عمى أن يتم ذلك بعد القيام بإصالح
االنتقال من نظام إدارؼ تقميدؼ متعفن وفاسد إلى نظام إلكتروني ىكذا دفعة واحدة ، وبدون مراحل 

 تدريجية .

لذلك فإن تقسيم الخطة إلى مراحل من شأنيا أيضا أن يؤدؼ إلى اندماج المجتمع بشكل كمي في 
رونية بحيث يتأقمم معيا ويتطور بتطورىا عمى عكس ما يحدث عند تطبيق خطة اإلدارة اإللكت

اإلدارة اإللكترونية دفعة واحدة مما يؤدؼ إلى تفاجئ المجتمع بيا ، وقد يتم رفضيا أو مقاومتيا في 
 حينو .

 وبصفة عامة فإن ىذه المراحل ىي :

  اإلدارة التقميدية والعمل عمى مرحمة اإلدارة التقميدية الفاعمة : وفي ىذه المرحمة يتم تفعيل
تنميتيا وتطويرىا في الوقت الذؼ يتم البدء فيو أيضا وبشكل متوازؼ بتنفيذ مشروع اإلدارة 
اإللكترونية بحيث يستطيع المواطن العادؼ في ىذه المرحمة تخميص معامالتو و إجراءاتو 

يممك حاسب بشكل سيل وبدون أؼ روتين أو مماطمة  في الوقت الذؼ يستطيع فيو من 
االضطالع عمى نشرات المؤسسات و اإلدارات والوزارات وأحدث  األكشاكشخصي أم عبر 
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البيانات واإلعالنات عبر الشبكة اإللكترونية مع إمكانية طبع أو استخراج االستمارات 
 الالزمة و تعبئتيا النجاز أؼ معاممة.

  مرحمة الفاكس و التمفون الفاعل : تعتبر ىذه المرحمة ىي الوسيط بين المرحمة األولى
والمرحمة التي ستأتي فيما بعد وفي ىذه المرحمة يتم تفعيل تكنولوجيا الفاكس والتمفون بحيث 
يستطيع المواطن العادؼ في ىذه المرحمة االعتماد عمى التمفون المتوفر في كافة األماكن 

و خدمتو معقولة التكمفة  يستفيد منو في االستفسار عن اإلجراءات و األوراق والمنازل 
والشروط الالزمة النجاز أؼ معاممة بشكل سمس و سيل دون أؼ مشاكل ، بحيث أنو 

 ارات وغير ذلك. االستماكس إلرسال واستقبال  األوراق أو يستطيع استعمال الف

 ه المرحمة يتم التخمي عن الشكل التقميدؼ لإلدارة مرحمة اإلدارة اإللكترونية الفاعمة : وفي ىذ
منعدد الشعب ( 45بعد أن يكون عدد المستخدمين لمشبكة قد وصل إلى مستوػ )حوالي 

عال وتوفرت الحواسيب بشكل شخصي أم بواسطة األكشاك أم في مناطق عمومية بحيث 
لشبكة اإللكترونية تكون تكمفتيا أيضا معقولة ورخيصة مما يسمح لجميع الشعب باستعمال ا

النجاز أؼ معاممة إدارية وبالشكل المطموب بأسرع وقت وأقل جيد وأقل تكمفة ممكنة و 
بأكثر فعالية كمية ونوعية )جودة ( ويكون الرأؼ العام قد تفيم اإلدارة اإللكترونية وتقبميا 

 وتفاعل معيا وتعمم استخداميا .

يحتاج إلى عدة مراحل كي تتم العممية خالصة ما سبق أن التحول لإلدارة اإللكترونية 
 بشكل يحقق األىداف المرجوة ومنيا :

 قناعة ودعم اإلدارة العميا بالمنشأة لتحويل جميع المعامالت الورقية إلى الكترونية . -1

 تدريب وتأىيل الموظفين كي ينجزوا األعمال عبر الوسائل اإللكترونية المتوفرة . -4

 توثيق وتطوير إجراءات العمل . -3

 فير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية .تو  -2

 البدء بتوثيق المعامالت الورقية القديمة الكترونيا . -5

1البدء ببرمجة المعامالت األكثر انتشارا. -6
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 ت ومتطمبات اإلدارة اإللكترونية وموازنة بينيا وبين اإلدارة التقميدية المطمب الثاني : آليا

من  E-Transformationالعمل باإلدارة اإللكترونية يعني تخطيط وتنفيذ التحول اإللكتروني 
في المنطقة إلى نموذج جديد لألعمال يستند إلى موارد االنترنت لألعمال النموذج التقميدؼ القائم 

عمار بعبارة أخرػ يتطمب العمل باإلدارة اإللكترونية إجراء تغيير إستراتيجي في م، والمعرفة 
ومكونات أنشطة أعمال المنظمة ، وبخاصة نقل االرتباطات المادية لسمسة القيمة الكاممة لممنظمة 

لكن الوصول إلى اإلدارة ، تإلى وصالت رقمية تعمل عمى أساس تكنولوجيا المعمومات واالتصاال
اإللكترونية والنجاح في التحول اإللكتروني ىو بحكم طبيعتو مسار يصعب اجتيازه من دون اتخاذ 
قرارات إستراتيجية صعبة وغير مألوفة . وبخاصة في المراحل األولى من التغيير الجوىرؼ الشامل 

 . حالذؼ يجب أن يحصل في المنظمة لضمان ىذا النجا

يبدأ بكسر قواعد العمل التقميدية وتجاوز المبادغ القديمة التي ىيمنت عمى نظرية  ىذا التغيير
وقواعد العمل اإلدارة والتنظيم طيمة عقود من الزمن ، في غضون ذلك يجب إدراك المبادغ الجديدة 

كتروني من قبل اإلدارة المنبثقة عن نموذج األعمال اإللكترونية وفيم متطمبات العمل اإلل
 1.ينوالعامم

 ول : آليات ومتطمبات اإلدارة اإللكترونيةالفرع األ 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية الحديثة واستكمال عممية التحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة 
اإللكترونية يتطمب توليفة متكاممة من العناصر الجوىرية التي تتبادل التأثير والوظائف واألدوار 

 .2في سياق تطور عممية الحول اإللكتروني لممنطقة 

 : نيةأوال : آليات اإلدارة اإللكترو 

تعتمد اإلدارة اإللكترونية عمى آليات العصر األساسية وىي : الحاسب اإللكتروني ، تقنيات     
المعمومات واالتصال ، البريد اإللكتروني ، شبكة االنترنت ، كذلك تعتمد اإلدارة اإللكترونية 

ي ، القياس المرجع reengineeringمجموعة آليات إدارية من أىميا : إعادة اليندسة 
benchmaring،  التخطيط االستراتيجيstrategic planning     التقييم المتوازنbalance  ،

                                                           

249ص  - ر وسنة  نشرشبدون دار ن - اإلدارة اإللكترونية –سعد غالب ياسين   1 
249ص  -بدون دار نشر وسنة نشر  - اإلدارة اإللكترونية  –سعد غالب ياسين   2 
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ن ىذه اآلليات ت وذلك عمى خالف ما درجت عميو اإلدارة  ستخدم كمجموعة متكاممة ومترابطة وا 
التقميدية من استخدام متباعد لتمك اآلليات أو بعضيا وابتكار برامج عمى الحاسب اإللكتروني 
دماجيا في صمب  عمميات  لتطبيق تمك اآلليات الكترونيا بدرجة متزايدة باستمرار من جانب ، وا 

 . 1المنظمة  من جانب آخر

 : متطمبات اإلدارة اإللكترونية : ثانيا

مشتركة حول مشروع التحول  يحتاج تطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى وجود رؤية إستراتيجية    
لمعمل اإللكتروني بما في ذلك من أىداف وميام تتناسب مع النظرة الوطنية المنبثقة من رسالة 
الدولة ومنيجيا الفكرؼ والسياسي عمى المستويين الداخمي والخارجي ، فإن وضوح الرؤية من 

كيفية التي سيكون عمييا مشروع األمور الميمة لتطبيق مشروع اإلدارة  اإللكترونية نظرا لتحديد ال
اإلدارة اإللكترونية في فترة مستقبمية ، و أبعاده ومتطمباتو من حيث الرسالة و األىداف بشكل يكفل 
توضيح ماىية الدور الذؼ يمكن أن تؤديو لتطوير المنظمة والدولة ككل ، حيث يعد وضوح الرؤية 

عد بمثابة المرجعية التي تحكم التوجو نحو تطبيق بمثابة الخطوة األولى في بناء اإلستراتيجية التي ت
 اإلدارة اإللكترونية .

ولكي يحظى إدخال الخطط الالزمة لمشروع اإلدارة اإللكترونية حيز التنفيذ بالمنظمات     
دارة اإللكترونية وذلك الحكومية تحتاج األجيزة الحكومية إلى تحوالت جذرية لمتحول لتطبيقات اإل

 :عن طريق

ىيكمة المنظمة بشكل يمبي متطمبات التغيير ، بإعادة تشكيل اليرم اإلدارؼ ، و إعادة إعادة  -1
تخطيط القوػ العاممة ، وتقسيم األعمال وتوزيع المسئوليات والسمطات بشكل متوازن 

 وتشجيع تفويض الصالحيات وبيان حدود السمطات والمسئوليات والواجبات .

غاء أو دمج إدارات قائمة بيا ، و إعادة ىندسة استحداث إدارات جديدة بالمنظمة أو إل -4
اإلجراءات الحكومية  وتبسيطيا  لتتناسب مع مبادغ اإلدارة اإللكترونية خصوصا بعد 

 إدخال التقنية الرقمية .

                                                           

استراتيجيات تطوير اإلدارة باستخدام تكنولوجيا  –اإلدارة اإللكترونية  –المستشار باالتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية  غنامغريب جبر  -1
21ص  –الطبعة األولى ، جميورية مصر العربية  -دار السحاب لمنشر والتوزيع   -المعمومات واالتصاالت  
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آليات  عمى نحو شامل ودقيق وتوضيحتحديد أساليب عمل اإلدارة اإللكترونية ومياميا  -3
طمب الدعم والمساندة من قبل المستويات اإلدارية التنفيذ بمختمف مراحمو ، وكل ذلك يت

، سياسات العامة لممنظمات الحكوميةالعميا عن طريق القيادة السياسية التي تتولى وضع ال
، ت العامة لممنظمات موضوع التنفيذوعن طريق القيادة التنفيذية التي تتولى وضع السياسا

 حقيقي و مؤثر .فتبني مشروع اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى دعم 

ومن ىنا يرػ الباحث أن األبعاد األساسية واإلدارية لممتطمبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 بالمنظمات الحكومية تتمثل في اآلتي :

وضوح الرؤية المستقبمية لممنظمة نحو مشروع اإلدارة اإللكترونية ، و التعبير عن األىداف  -1
 إلكترونيا إلى أنشطة عمل محددة . بصورة رقمية دقيقة و ترجمتيا

أن تكون السياسات العامة وسياسات اإلدارات شاممة لكل مجاالت أنشطة المختمفة  -4
 المحددة  ومتمشية مع بعضيا البعض ومترابطة لتنظيم العمل االلكتروني لتحقيق األىداف

ت لمخطوات التي إعادة تصميم آلية العمل باستخدام التقنيات التكنولوجية ، وتبسيط اإلجراءا -3
 يتم بيا تنفيذ األعمال الكترونيا .

وضع تخطيط سميم لمموارد البشرية بالمنظمة ، وتوفير نظام معمومات إدارية لتخطيط  -2
الموارد البشرية يقيس االحتياجات المطموبة من العمالة لألعمال اإللكترونية بالمنظمة ، مع 

 ضرورة تحديث البيانات والمعمومات أوال بأول . 

 إعادة بناء اليياكل التنظيمية بحيث تضمن تدفق المعمومات بين اإلدارات . -5

 تصميم الوظائف بما يتناسب مع طبيعة العمل اإللكتروني . -6

 تفويض السمطة بين المستويات اإلدارية لتسييل تقديم الخدمات إلكترونيا . -7

تي تعتمد عمى توزيع المسئوليات بشكل متوازن بين المستويات اإلدارية في الوظائف ال -8
 تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت .

 مساءلة العاممين عن نتائج تحقيق تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت . -9

 االتجاه إلى الالمركزية لسرعة تبادل المعمومات و األفكار في اتخاذ القرارات  .-11

 توجيو العاممين نحو تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت وفق خطط محددة .-11
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باألخطاء و  التنبؤالتوجو نحو نظام المتابعة الفورؼ والمراقبة الوقائي الذؼ يساعد عمى -14
 محاولة إصالحيا قبل وقوعيا .

اإلدارات و دعم وتأييد اإلدارة العميا تنفيذ األعمال والوظائف إلكترونيا عمى مستوػ -13
 أقساميا المختمفة .

 .تخصيص اعتمادات مالية كافية لمنيوض بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالمنظمة -12

 : مجموعة المتطمبات البشرية

، عظيم العائد من االستثمار البشرؼ في ت –كغرض أساسي  -تتمثل عممية تنمية الموارد البشرية  
التي يجب عمى إدارة الموارد البشرية أن تضعيا نصب  والتي تتمثل في مجموعة من الدعائم

 .إللكترونية في المنظمات الحكوميةأعينيا عند االضطالع بمياميا المختمفة عند تطبيق اإلدارة ا

ولتحقيق تغيرات في الثقافة التنظيمية في المنظمات الحكومية الستيعاب مفردات العمل اإللكتروني 
ة ومعطياتيا أحد مكونات ثقافة تمك المنظمات لتالقي القوػ حتى تصبح العمميات اإللكتروني

المقاومة لمتغيير ، إحداث تغييرات جذرية  في نوعية العناصر البشرية المالئمة لإلدارة اإللكترونية 
، وىذا يعني إعادة النظر بنظم التعميم و التدريب الحالية لمواكبة متطمبات التحول الجديد ، وتييئة 

فسي والسموكي و التقني والمادؼ وغير ذلك من متطمبات التكيف مع تطبيق اإلدارة االستعداد الن
 اإللكترونية ولممساعدة في تحقيق ذلك من إتباع خطوات أساسية تنحصر في اآلتي : 

عقد المحاضرات والندوات عن تقنية المعمومات واالتصاالت لجميع أفراد المجتمع لتنمية  -1
جانب العاممين والمفاىيم والقيم المترابطة التي يمم بيا  األنماط السموكية العصرية من

ويدركيا العاممون باألجيزة الحكومية ، وذلك لتوفير كادر بشرؼ استثمارؼ مدرب عمى 
استخدام التقنيات الحديثة بكفاءة ، وكادر بشرؼ تقني قادر عمى القيام بعمميات الدعم الفني 

 تمفة .المستمر و تطوير النظم المعموماتية المخ

إجراءات ودعم البحوث والدراسات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات لالستفادة من التقنيات  -4
تقان  ميارات العملا ، وتييئة العاممين بالمنظمة لمتعامل مع تمك المستجدات لمعموماتية وا 

من التقنيات و الوسائل من خالل توفير فرص التدريب و إعادة التأىيل لتطوير أدائيم 
زىم عمى التفاعل اإليجابي معيا ، وذلك لتكون لدػ العاممين المعرفة و اإللمام وتحفي
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والرغبة لمتعامل مع اإلدارة اإللكترونية و تطبيقاتيا ، وتنمية الوعي لدييم عن طريق 
إرشادىم و توجيييم و تثقيفيم وتعريفيم بمنيج اإلدارة اإللكترونية كأسموب حضارؼ متطور 

 إلدارة المنظمات .

الق برامج إعالمية لتثقيف جميع أفراد المجتمع ، فالثقافة االجتماعية بما يتم في عالم إط -3
اإلدارة اإللكترونية  تسيم في توضيح فوائد التحول نحو المجتمع الرقمي ، كما تمعب الثقافة 

 التنظيمية باإلدارة اإللكترونية دورا بارزا في ضمان نجاح المشروع .

الموظفين الحكوميين والقطاع المستفيدة من المشروع )الجميور و  المشاركة الجدية لألطراف -2
 .طي دعم لممشروع ويساعد عمى نجاحوالخاص وأؼ جية أخرػ مساىمة ( يع

 تطوير نظم التعميم والتدريب بما يتالءم والتحول نحو اإلدارة اإللكترونية. -5

 وبناءا عمى ما سبق  نجد اآلتي :

أن يكون شرط اختيار العاممين لشغل الوظائف الشاغرة بالمنظمة إجادة التعامل مع  -1
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .

ضرورة تطبيق المنظمات معيار إجادة استخدام تقنيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -4
 في نظام تقارير األداء ) الكفاءة ( لتقييم أداء العاممين بيا .

تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات كل متوازن لألجور والحوافز لموظائف التي إنشاء ىي -3
 .واالتصاالت

 تدريب كافة المستويات اإلدارية عمى تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت . -2

 إعداد البرامج التدريبية  لمعاممين والتي ترتبط بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت . -5

 بية الالزمة لبرامج التدريب اإللكتروني .توفير الوسائل التدري -6

 نشر ثقافة التعامل مع الحاسبات االلكترونية . -7

تنمية معرفة العاممين عمى استخدام وسائل االتصاالت اإللكترونية في الحصول عمى  -8
 المعمومات لبناء موظفي معرفة في مجال العمل اإللكتروني .

ين بالمنظمات ىو كفاءة التعامل مع تقنيات  أن يكون أساس الترقية لموظائف األعمى لمعامم -9
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .

 العمل بروح الفريق لزيادة قدرات العاممين عمى تطبيق آلية  العمل اإللكتروني .-11
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 .العاممين نحو التوجو اإللكتروني تدعيم االتجاىات اإليجابية لدػ-11

 .يم وحفزىم عمى العمل اإللكترونيعإشباع الحاجات المعنوية لمعاممين لدف-14

 : مجموعة المتطمبات التشريعية والقانونية

يجب عمى أؼ دولة وقبل إدخال التعامالت اإللكترونية ألعماليا  أن تراعي ضرورة خمق بيئة      
تشريعية مالئمة ومناخ قانوني يستجيب لمتطمبات اإلدارة اإللكترونية ويسيل معامالتيا ويضعيا 

لسرية موضع االعتراف القومي والدولي ، إضافة إلى القضايا الخاصة بتدابير األمن والحماية وا
لممعمومات ، وأن تتجو النظم القانونية المختمفة لمعالجة اآلثار التي خمفتيا التقنية العالية وأدوات 
العصر الرقمي عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع لمجديد والمستجد في ىذا الحقل وذلك 

 لتحقيق األىداف التالية :

اإلدارة اإللكترونية ، وبتحديد المباح إعطاء المشروعية لألعمال اإللكترونية الخاصة ب -1
 والمحرم منيا والعقوبات المفروضة .

 تحقيق سيولة الوصول إلى المعمومات ، و وضوح اإلجراءات التي تحكم ىذه العممية . -4

، وتحديد معايير ثابتة وشفافة لجميع تحقيق األمن الوثائقي، وخصوصية وسرية المعمومات -3
 .لكترونيةالتطبيقات اإل

ونية كإثبات الشخصية اإللكترونية، واستخدام مشروعية الستعمال الوثائق اإللكتر إعطاء  -2
 .والبصمة اإللكترونية وما إلى ذلك، التوقيع اإللكترونية

عمميات البيع والشراء ، و كالمعامالت المالية اإللكترونية ،تسييل التعامالت اإللكترونية -5
 .، والبريد اإللكترونياإللكتروني

 .ة اإللكترونية وتحديثيا وفقالممستجداتالتشريعية لإلدار وضع األطر  -6

وبطبيعة الحال فإن اإلطار القانوني العام لمعصر الرقمي و االحتياجات التشريعية التنظيمية 
 ومكوناتو الفرعية المتشعبة يقع ضمن ثالث مناطق رئيسية ىي :

 الواسعة (، وجيات ة تنظيم إطار الحقوق وااللتزامات بين مستخدمي االنترنت ) الشريح
جيات تسجيل المواقع وجيات استضافتيا ومزودؼ الخدمة وجيات تقديم خدمات االنترنت )

 ( ، وجيات استثمار االنترنت ...الختصميم المواقع و تطويرىا المعايير وجيات
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اإلعالنية  ) المواقع بأنواعيا غير الربحية و الربحية ، الخدمية واالستثمارية ، المعموماتية و 
 ...الخ (.

  تنظيم الحماية القانونية لمرقميات  من األنشطة غير المشروعة ، وفي نطاق ىذه المنطقة
، والخصوصية ، وحماية عناصر ت ) جرائم الكمبيوتر واالنترنت (تقع مسائل أمن المعموما

حتكار لمستيمك ( ومسائل منع االالممكية الفكرية الرقمية وحماية المستخدم الرقمي ) ا
 المنافسة .و 

  تنظيم اإلطار القانوني لالستثمار المعموماتي و الخدمات اإللكترونية ، وفي نطاقو تقع
المسائل القانونية لمتجارة اإللكترونية و األعمال اإللكترونية والبنوك اإللكترونية و أنظمة 

و أنظمة و التعميم  الدفع الرقمي و اإلعالن اإللكتروني وبالطبع مسائل المعموماتية القانونية
 عن بعد ومسائل الحكومة اإللكترونية .

ولما كان ضمان أمن المعمومات يشكل ضرورة قصوػ لنجاح العمل اإللكتروني فقد كان      
توفيره مطمبا أساسيا لمتحول إلى تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ، وعمى ضوء ذلك أصبح توفير ىذا 

جراءات توفيرىا ، ويتم ذلك بعدة خطوات و حاجة ماسة يجب المطمب عن طريق اآلليات المناسبة  ا 
 مترابطة مع بعضيا وذلك من خالل ما يمي :

  تأسيس و استخدام البنية التحتية لممفاتيح العمومية و التي ىي عبارة عن مجموعة من
ىيئات التوثيق التي يوجد بينيا توثيق متبادل وتمثل في مجموعيا الطرف الثالث أو 

المرسل و المستقبل إلعطاء الصيغة القانونية لألعمال اإللكترونية وتحديد  الوسيط بين
 النشاطات اإليجابية و السمبية منيا والعقوبات المفروضة عمييا .

 سرية العمل اإللكتروني وخصوصيتو تحديد األمن الوثائقي وتحديد متطمباتو بما يحفع. 

 كترونية و االعتراف بالوثائق مصداقية استخدام التوقيع اإللكتروني والبصمة اإلل
 اإللكترونية كوسيمة إلثبات الشخصية وتسييل المعامالت .

  المراجعة المستمرة لمقوانين و بصورة دورية ، وتنظيم استخدام بعض الوسائل األمنية
لمعموماتية الوقائية اإللكترونية مثل البطاقة الذكية إلثبات ىوية المواطن ونظم حماية ا

واإلثبات اإللكتروني بالوسائل اإللكترونية من رسائل إلكترونية وتعاقدات  و العالجية 
إلكترونية ومستخرجات الحاسب وبيانات و أدلة ذات طبيعة تقنية ، و تأمين البيانات 
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بنسخ احتياطية عمى أقراص مدمجة أو ميكروفيمم في حالة تمف البيانات أو تعطل 
 الحاسبات اإللكترونية .

 األساسية لمتطمبات اإلدارة اإللكترونية :األبعاد 

 ضمان حجية البريد اإللكتروني في المراسالت الوظيفية لحماية المستخدم الرقمي . -1

 موثوقية  التوقيعات اإللكترونية وضمان حجيتيا وقوتيا القانونية في اإلثبات . -4

 تأمين البرمجيات وقواعد البيانات لحماية المصنفات الرقمية. -3

 جرائم الكمبيوتر و االنترنت و وضع القواعد اإلجرائية لمكافحتيا .تصنيف صور  -2

وضع تشريعات لحماية المعمومات الخاصة من مخاطر المعالجة اإللكترونية لضمان  -5
 السرية والخصوصية .

 ة اإلثبات بالوسائل اإللكترونية التنظيم القانوني لمنماذج و الوثائق اإللكترونية لضمان حجي -6

 مال المصرفية عمى شبكة االنترنت دفع اإللكتروني  وتطويره النجاز األعتأمين أنظمة ال -7

قيام جيات رسمية بعمميات تسجيل واستضافة المواقع عمى شبكة االنترنت لحماية الممكية  -8
 الفكرية الرقمية .

 تشريعات قانونية لحجية التعاقد بالطرق اإللكترونية . -9

 سة التشريعية في بيئة األعمال اإللكترونية .التنظيم القانوني آلليات و قواعد السيا-11

 حماية األجيزة و البرامج من االختراق والفيروسات لحماية أمن المعمومات .-11

 تشريعات االختصاص و القانون المطبق عمى المنازعات القضائية في بيئة االنترنت .-14

روني لضمان فعالية تشريعات لتنظيم أنشطة التعميم عن بعد و برامج التعميم اإللكت-13
 مؤسسات التعميم .

 : مجموعة المتطمبات التقنية

تشمل البنية التحتية تطوير شبكة االتصاالت بحيث تكون متكاممة وجاىزة لالستخدام و       
استيعاب الكم اليائل من االتصاالت في آن واحد ، ولكي تحقق اليدف من استخدام شبكة 

ة المالئمة من تجييزات وحاسبات وأجيزة توفير التكنولوجيا الرقمي االنترنت ، باإلضافة إللى
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أنظمة وقواعد بيانات وبرامج ، وتوفير خدمات البريد اإللكتروني ، كل ذلك لالستخدام ومعدات و 
الفردؼ والمؤسسي عمى أوسع نطاق ممكن ، ومن أىم عناصر البنية التحتية التي ال يمكن تطبيق 

 ون توافرىا في المنظمات تنحصر فيما يمي :اإلدارة اإللكترونية بد

الحاسبات اآللية : وىي أجيزة إلكترونية تستقبل البيانات وتخزنيا وتقوم بمعالجتيا وتحويميا  -1
إلى معمومات ، وخالل العقدين الماضيين زادت قدرات و إمكانيات الحاسبات اآللية 

في زيادة استيعاب الذاكرة ، الشخصية بطريقة غير مسبوقة سواء في إيجاد برامج سيمة أو 
والزيادة المتنامية في سرعة األجيزة ، فضال عن ظيور أنواع متعددة من األجيزة الممحقة 
عمى الحاسب اآللي التي أتاحت تنوع استخدامو حسب رغبات المستفيدين ، حيث وفر 

 المعموماتكتروني عن طريق تخزين البيانات و الحاسب المقومات الالزمة لمعمل اإلل
بكميات ضخمة ضمن أحجام صفرية ، وتحويل الممفات الورقية الكبيرة الحجم إلى ممفات 

 إلكترونية في وسائط تخزين صغيرة الحجم .

شبكات الحاسب اآللي : وقد أتاحت الشبكات الربط بين عدة أجيزة أو مراكز لمحاسب  -4
ييز بين أنواع من شبكات اآللي ، مما يتيح إمكانية تبادل المعمومات فيما بينيا ، ويمكن التم

 الحاسب اآللي و التي يمكن حصرىا في اآلتي :

الشبكة الداخمية لممنظمة ) اإلنترانت ( : التي تسمح لموظفييا بالحصول عمى البيانات -
والمعمومات ، وتبادليا داخل المنظمة مع فتح قنوات اتصال جديدة بين الموظفين ، وتحقق ىذه 

االستقبال لممراسالت والتعميمات في ظروف مختمفة ، وتقديم خدمات الشبكة إمكانية اإلرسال و 
أفضل عن طريق السرعة في الحصول عمى البيانات و المعمومات بالدقة المطموبة في الوقت 

 المحدد من فروع المنظمة أو المنظمات المتعاونة معيا ، و بالتالي السرعة في اتخاذ القرار .

  الشبكة الداخمية لممنظمة و العمالء ) اإلكسترانت ( : والتي تسمح لبعض المستفيدين فقط
اإلنترنت ، وفق قيود ة شبكبالدخول عمييا من أؼ مكان وفي أؼ وقت عن طريق 

وصالحيات محددة لتمبية متطمبات أنشطة المنظمات عمى اختالف أنواعيا ، خاصة في 
ذات نمط خاص مع بعض العمالء ، ويتم حمايتيا  المجال التجارؼ الذؼ يتطمب عالقة

 بنظام أمني يكفل عدم الدخول إلى الشبكة إال لمن يممك الحق في ذلك .
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  الشبكة العالمية ) اإلنترنت ( : وتقدم شبكة اإلنترنت خدمات متنوعة تشكل بيئة مناسبة
مة البريد لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يمكن تحديدىا في خدمة االتصال عن بعد ، خد

اإللكتروني ، خدمة منتديات الحوار ، خدمة تبادل الممفات ، خدمة المحادثات ، وعالم 
الويب وىو برنامج يقوم بالربط بين مواقع مختمفة عمى الشبكة العالمية ، مما يفيد 
المستفيدين من خدمات عديدة ال حصر ليا كالبيع والشراء ، والتعرف عمى الخدمات 

ت التعميم والمعارف ، والبحث عن المستندات و الوثائق ، وتتبع األخبار التجارية ، وخدما
 وغير ذلك .

لذلك يجب تدعيم أواصر التعاون بين المنظمات الحكومية ومراكز البحوث العممية الستعمال 
التقنية كأداة لتحقيق األىداف وليست كيدف بحد ذاتيا ، وتحديث قدرات و إمكانيات الحاسبات 

نظمات ألتمتو األعمال وميكنة الخدمات ، وتوفير بنية تحتية قوية وسرية وآمنة ، وبنية اآللية بالم
معموماتية قوية ومتوافقة فيما بينيا ، وتطوير نظم المعمومات اإلدارية و البرامج والمشروعات التي 

ولة تيدف لسد الفجوة الرقمية والمعرفية ، وربط كافة اإلدارات إلكترونيا بشبكات الحاسب وسي
 االتصال بشبكة اإلنترنت .

 متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الوحدات الحكومية :

 .نفيذ األعمال اإلدارية إلكترونياتوفير حاسبات إلكترونية متطورة لت -1

 توفير بنية تحتية قوية وسريعة وآمنة لتطبيق آلية العمل اإللكتروني . -4

 الحاسب إلدارة األعمال عن بعد . ربط كافة اإلدارات بشبكة إلكترونيا بشبكات -3

 .نترنت لتقديم الخدمات إلكترونيااتصال كافة اإلدارات بشبكة اإل -2

 حفع الوثائق و األعمال بشكل إلكتروني . -5

 التشغيل اآللي لألعمال اإلدارية واستخدام الميكنة في تقديم الخدمات . -6

 .ي أؼ مكانيم الخدمة في كل وقت وفموقع إلكتروني عمى شبكة اإلنترنت لتقد -7

 نظم معمومات قوية ومتوافقة لتدعيم اإلدارة في العممية اإلدارية . -8

 استخدام نظم التعامالت اإللكتروني لتسييل إجراءات الخدمات المصرفية . -9

 استخدام النظم الخبيرة المبنية عمى المعرفة بما يحقق جودة صنع القرار.-11
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لتكامل البيانات والمعمومات بين اإلدارات وضع المطبوعات اإلدارية في صورة إلكترونية -11
 و إرساء اإلدارة االتصالية .

وأخيرا يمكن لمباحث تصويرا لعالقة التكاممية  بين متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، والفرص 
المواتية لتفعيل تمك المتطمبات ، والمعوقات التي تعترض سبيل األخذ بيا من ناحية ومدػ 

 1ين فعالية المنظمات من ناحية أخرػ ، وذلك في الشكل التالي :المساىمة في تحس
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 : موازنة بين اإلدارة التقميدية واإللكترونية : الفرع الثاني

انطالقا من طبيعة مفيوم اإلدارة التقميدؼ واإللكتروني ومن الممارسات العممية  لكل منيما     
 أمكن لمباحث تحديد أوجو االختالفات الجوىرية بينيما في ضوء األسس التالية :

 مارسات اإلدارة التقميدية عن الوسائل المستخدمة في التعامل بين األطراف : تكشف م
استخدام االتصاالت المباشرة بين أطراف التعامل أو تتم االتصاالت من خالل بعض 

 رسات اإلدارة اإللكترونية إلى الوسائل التقميدية كالتمفونات أو المراسالت ، بينما تشير مما
 انجاز المعامالت بين أطراف التعامل من خالل وسيط إلكتروني .

 عالقة بين أطراف التعامل : تشير ممارسات اإلدارة التقميدية إلى وجود عالقة طبيعة ال
مباشرة أو غير مباشرة بين أطراف المعاممة ، بيمنا تنتفي العالقة المباشرة بين أطراف 
التعامل في اإلدارة اإللكترونية حيث تتم ىذه العالقة من خالل شبكات االتصال 

 اإللكترونية .

 ن أطراف التعامل : تؤكد ممارسات اإلدارة التقميدية أن التفاعل بين طبيعة التفاعل بي
أطراف التعامل من إرسال رسالة الكترونية إلى عدد ال نيائي  من المستفيدين بيا . 

 وبالتالي يتحقق التفاعل الجمعي بين األطراف في اإلدارة اإللكترونية .

 ميدية خدمات لممستفيدين خالل نطاق خدمة المستفيدين : توفر ممارسات اإلدارة التق
ساعات العمل الرسمية عمى مدػ أيام األسبوع في مقر المنظمة أو عن طريق التمفون ، 

 42في حين توفر ممارسات المفيوم اإللكتروني لإلدارة خدمات أوسع تستمر عمى مدػ 
 نية مطموبة عبر الوسائل اإللكترو ساعة خالل أيام األسبوع كما يتم إرسال كل الحمول ال

  نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ األعمال و المعامالت : تعتمد ممارسات اإلدارة
التقميدية بصفة أساسية عمى استخدام  الوثائق الورقية عند تنفيذ األعمال والمعامالت 
المختمفة ، بينما تتم ممارسات اإلدارة اإللكترونية دون استخدام أية أوراق ، وتعد الرسالة 

 نية بمثابة سند قانوني متوفر أمام طرف من أطراف التعامل عند حدوث أؼ نزاع .اإللكترو 

  إمكانية تنفيذ كل مكونات العممية اإلدارية : تواجو اإلدارة التقميدية صعوبة في استخدام أية
وسيمة من وسائل االتصاالت التقميدية لتنفيذ كل مكونات العممية اإلدارية ، في حين 

 ية بسيولة في ظل اإلدارة اإللكترونية .تتحقق تمك اإلمكان
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  االعتماد عمى اإلمكانيات البشرية والمادية : تعتمد ممارسات اإلدارة التقميدية عمى توظيف
اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة بأفضل صورة ممكنة وصوال إلى تحقيق األىداف 

تغالل تقنية المعمومات المنشودة في حين تعتمد ممارسات اإلدارة اإللكترونية عمى اس
واالتصاالت ، حيث يتم غالبا تخفيض استخدام الكثير من األصول المادية والبشرية إلى 

1أقل قدر ممكن .
 

 وىناك مجموعة من السمبيات في اإلدارة التقميدية منيا : 

 تمف بعض المعامالت الورقية بسبب التقادم . -1

 المعامالت .صعوبة الحصول عمى بعض المعمومات من ىذه  -4

 .ة لصيانة المعامالت سيوا أو عمداالتكاليف الباىظ -3

 إمكانية ضياع بعض المعامالت الورقية . -2

 توفير غرف كبيرة لحفع المعامالت الورقية . -5

أما خطوات سير العمل في اإلدارة اإللكترونية فإن المعامالت تبقى في مكان واحد وكل ما في 
بالكتابة عمى المعامالت اإللكترونية و إرساليا  عبر الشبكة ، وال األمر أن المسئولين يقومون 

 2.ة والدقيقة التي تم فييا اإلجراءيستطيع أحد إخفاء المعاممة ، كما أن توقيت اإلجراء مدون بالساع
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 العام  المرفقماىية المبحث الثالث :

فوجود اإلدارة في حد ذاتو ال يكمن  الغاية األولى من النشاط اإلدارؼ ،العامة تمثل المرافق      
تفسيره إال بضرورة تدخميا إلشباع حاجة من الحاجات العامة ، أما طبيعة ىذه الحاجات فيي 

 مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسات الدولة  و بدورىا في المجتمع .

" المرفق العامفي ىذا اإلطار تبرز النظرية الفرنسية لمخدمات العمومية التي تعتمد اصطالح "     
( Lesevicepuplic)  . كوسيمة أساسية لتحقيق المصمحة العامة 

و لممرفق العام في القانون الفرنسي أثر بالغ األىمية إذ كانت ىذه الفكرة تمثل في بداية القرن     
المنقضي المعيار الموحد لمقانون اإلدارؼ ولمقضاء اإلدارؼ ، فقد اعتمد جيل كامل من المؤلفين 

ىذه النظرية ، وأسسوا  Rolland  )و Jezeو (Duguitبار ، ومنيم عمى وجو الخصوص الك
عمييا جميع قواعد القانون اإلدارؼ ، و أصبحت ىذه المدرسة تعرف القانون اإلدارؼ بأنو قانون 
المرافق العامة . ولئن تراجع دور ىذه الفكرة في تفسير مفاىيم القانون اإلدارؼ تحت تأثير األفكار 

، فإنيا تبقى من العناصر األساسية المعتمدة في القانون اإلدارؼ  االقتصادية،سياسية والعوامل ال
 1.وأصبحت ىذه المدرسة تعرف القانون اإلدارؼ بأنو قانون المرافق العامة 

 المطمب األول : تعريف المرفق العام وعناصره  

قياء من ارتكز عمى ، فمن الفإثارة لمجدلم القانونية غموضا و يعتبر المرفق العام أكثر المفاىي   
زمنيم من مزج بين ، ومنيم من استند في تعريف المرفق العام إلى معيار العضوؼ معيار الوظيفي
 2.األول والثاني

   : تعريف المرفق العام الفرع األول 

في  ةالمرافق العامة ىي مشروعات تيدف إلى تحقيق النفع العام تحتفع الحكومة بالكمم      
لغائيا داراتيا وا   .إنشائيا وا 
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واصطالح المرفق العام يستعمل بمعنيين ، أوليما عضوؼ واآلخر مادؼ ، أما المعنى المادؼ 
و أمواليا النشاط ذا النفع فيقصد بو المنظمة أو الييئة أو الجية العامة  التي تمارس بعماليا 

يات ومخافر الشرطة ، بل والوزارات ، ومن أمثمة المرافق العضوية : الجامعات ، المستشفالعام
 وفروعيا بصفة عامة .

و أما المعنى المادؼ يقصد بو النشاط أو العمل الذؼ يمارسو المرفق تحقيقا لمنفع العام ، ومن 
أمثمة المرافق المادية التعميم وحماية الصحة وصيانة األمن ، بل وكافة الخدمات التي تقدميا 

 الحكومة لمجميور .

رفق العام بأنو مشروع يجعمو يشمل المعنيين العضوؼ والمادؼ معا ، وذلك نظرا لرحابة وتعريف الم
 . شطة التي يتوالىامعنى كممة ) المشروع ( ، ألن المشروع يضم كال من العاممين و األموال و األن

 : عناصر المرفق العام  الفرع الثاني   

 يمزم لقيام المرفق العام توافر العناصر اآلتية :

  : مشروع تنشئو الدولة 

تتدخل الدولة إلشباع الحاجات العامة لمجميور و ذلك بإنشاء بعض المرافق ، و يتم ذلك 
 من خالل مشروع منظم تتولى الدولة إدارتو أو اإلشراف عميو .

 : عنصر النفع العام 

ة يستيدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع حاجة عامة أو أداء خدمة عام
معينة ، سواء أكانت ىذه الحاجة أو تمك الخدمة مادية كتوفير السمع التموينية ، أم معنوية 

ذؼ يحققو من كالتعميم ، وال يعتبر المشروع مرفقا عاما مع ذلك إال إذا كان النفع العام ال
األفراد عمى الوجو األكمل ، عجزا أو زىدا ، مما يستمزم تدخل  النوع الذؼ ال يحققو

ة ، لذلك فإن المشروعات االقتصادية الصناعية أو التجارية التي تقيميا الدولة ال الحكوم
تعتبر مرافق عامة إال إذا استيدفت تحقيق النفع العام عن طريق توجيو المشروعات 

 الخاصة بما يتفق والمصمحة العامة .
نما كنتيجة لنوعي ة نشاطيا فإذا كانت تحقق ربحا دون أن يكون ذلك ىو ىدفيا األصمي وا 

 االقتصادؼ فال يغير ذلك من صفتيا كمرافق عامة .
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  : عنصر السمطة العامة 

يتمثل عنصر السمطة العامة كعنصر من عناصر المرفق العام في أن يكون لمحكومة 
 الكممة العميا في إنشائو و إدارتو و إلغائو ، فيي التي تقرر اعتبار مرفقا عاما ، سواء

عامة أم خاصة ، وذلك بقانون يصدر بإنشاء المرفق أو بناء عمى أكانت الييئة التي تتاله 
 1ويكون ليا القول الفصل في إدارتو أو إلغائو .يخول إحدػ سمطات الدولة إنشاءه،قانون 

 والمبادئ التي تحكمياالمطمب الثاني : أنواع المرافق العامة 

نشاطيا أو السمطة التي تنشئيا  يمكن تقسيم المرافق العامة من زوايا متعددة سواء من حيث طبيعة
 2أو الختالف دائرة نشاطيا.

 : أنواع المرافق العامة الفرع األول

إن أىم التقسيمات المتعمقة بأنواع المرافق العامة ىو تقسيميا حسب طبيعة نشاطيا إلى مرافق 
وذلك نظرا الختالف األحكام القانونية المطبقة عمى كل  إدارية ومرافق اقتصادية و أخرػ مينية ،

 منيا عامة ، ونتحدث فيما يمي عن كل من ىذه األنواع الثالثة :

المرافق اإلدارية : يمكن تعريف المرافق اإلدارية بأنيا تمك التي تتولى نشاطا ال يزاولو  - أ
ما لقمة أو انعدام مصمحتيم في و ، ومن أمثمة المرافق األفراد عادة إما لعجزىم عن ذلك وا 

اإلدارية مرفق الدفاع ، ومرفق الضبط ، ومرفق الصحة ومرفق التعميم ، وىذه المرافق 
كانت تمثل الوظائف األصمية لمدولة في الماضي حيث كان دورىا يقتصر عمى حفع 

قامة العدالة بين المواطنين ، و أداء بعض الخدمات  األمن من جيتي الخارج والداخل وا 
مع تركيم أحرار في ممارسة ما يشاءون من أنشطة  أو أعمال وتبادل ما  ية ليم الضرور 

 ينتج عنيا من سمع وخدمات .

وتخضع المرافق العامة اإلدارية كقاعدة عامة ألحكام القانون اإلدارؼ ، بل إن ىذه المرافق 
ىي ميد ، و وقواعد القانون اإلدارؼ في فرنساكانت األساس الذؼ بناء عميو قامت نظريات 
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القانون اإلدارؼ في العالم ، وتتمتع اإلدارة في ممارستيا لنشاطيا المتعمق بيذه المرافق بما 
 يسمى بوسائل وامتيازات القانون العام . 

المرافق االقتصادية : المرافق االقتصادية ىي التي تتخذ موضوعا ليا نشاطا تجاريا أو   -ب    
لطبيعة نشاط ىذه المرافق فإنيا تخضع ألحكام القانون  صناعيا ممثال لنشاط األفراد ، ونظرا

الخاص في حدود كبيرة ، دون أن يمنع ذلك من خضوعيا ألحكام القانون العام باعتبارىا نوعا من 
 أنواع المرافق العامة .

المرافق النقابية : ىي المرافق التي تتخصص في اإلشراف عمى نشاط مينة معينة ،   -ج    
ون بعض امتيازات السمطة العامة ، ويعيد بإدارتيا إلى أعضاء منتخبين من أبناء ىذه ويخوليا القان

المينة ، ويمزم كل من يمارسيا باالنضمام إلييا ، و تتمثل ىذه المرافق النقابية  أو المينية في 
 النقابات والغرف المينية ، كنقابة المحامين والغرفة التجارية . 

ينة و إصدار الموائح والقرارات اإلدارية الالزمة لذلك ، وتراقب القيد في وتتولى  النقابة تمثيل الم
جداوليا بالنسبة لألعضاء الجدد الذين يرغبون في ممارسة المينة بع التأكد من توافر الشروط 
المتطمبة فييم ، و تخضع في ذلك لنوع من الوصاية اإلدارية تمارسو السمطة التنفيذية ضمانا 

 1لمصالح العام .

 : المبادئ التي تحكم سير المرفق العام  الفرع الثاني

رغم تباين النظم القانونية التي تحكم المرافق العامة المختمفة حسب طبيعتيا وما إذا كانت     
باعتبارىا مرافق عامة تيدف إلى تحقيق  –إدارية أو اقتصادية أو مينية ، فإنيا تخضع جميعا 

مبادغ العامة لتحقيق ميمتيا عمى أفضل وجو . وأىم ىذه لعدد من ال -خدمات ىامة لمجميور
 المبادغ : 

 . مبدأ دوام سير المرافق العامة 

 . مبدأ المساواة أمام المرافق العامة 

 . مبدأ قابمية نظام المرافق العامة لتغيير 
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 مبدأ دوام سير المرافق العامة  :أوال

لما كانت المرافق العامة تؤدؼ خدمات جوىرية ، ينظم الجميور شؤون حياتو عمى أساسيا ،       
كان البد من استمرار سير ىذه المرافق بانتظام واطراد حتى ال يدب الخمل واالضطراب في حياة 

ئل الناس في حالة تعطميا ، كما يحدث عند انقطاع المياه ، والكيرباء عن المنازل أو وقف وسا
المواصالت العامة ، لذلك كان مبدأ دوام سير المرافق العامة ىو أىم مبدأ من المبادغ التي 
تحكميا والتي يجب الحفاظ عمييا و االعتراف بيا ، دون حاجة إلى النص عمييا صراحة ، وقد 
أقر القضاء اإلدارؼ في فرنسا ومصر ىذا المبدأ وجعمو أساسا لكثير من نظرياتو التي صاغيا 

منو " تقوم  47وأيضا في القانون الجزائرؼ في نص المادة  1طبقيا في مجال القانون اإلدارؼ و 
 2المرافق العمومية عمى مبادغ االستمرارية " 

 دوام سير المرافق العامة نتائج عدة : مبدأويترب عمى إقرار 

 تحريم اإلضراب . -

 تنظيم استقالة الموظفين . -

 نظرية الموظف الفعمي . -

 الظروف الطارئة .نظرية  -

3تحريم الحجز عمى أموال المرافق العامة . -
 

 :  تحريم اإلضراب  -1

يقصد بو توقف بعض أو كل الموظفين في مرفق معين عن أداء أعماليم لمدة معينة كوسيمة 
 لحمل اإلدارة عمى تمبية طمباتيم دون أن تنصرف نيتيم إلى ترك العمل نيائيا .

لخطورة عمى سير العمل في المرفق العام ، وقد تتعدػ نتائجو إلى و لإلضراب نتائج بالغة ا   
اإلضرار بالحياة االقتصادية و األمن  في الدولة وليس ىناك موقف موحد بشأن اإلضراب ، ومدػ 
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تحريمو فيناك من الدول التي تسمح بو في نطاق ضيق ، غير أن أغمب الدول تحرمو وتعاقب 
 فق العامة .عميو ضمانا لدوام استمرار المرا

 تنظيم االستقالة :  -2

في تطبيقات ىذا المبدأ  تنظيم استقالة الموظفين بعدم جواز إنياء خدمتيم بإرادتيم عن طريق     
 تقديم طمب يتضمن ذلك قبل قبولو لما يؤدؼ إليو ىذا التصرف من تعطيل العمل في المرفق .

 الموظف الفعمي : -3

يقصد بالموظف الفعمي ذلك الشخص الذؼ تدخل خالفا لمقانون في ممارسة اختصاصات   
 وظيفية عامة متخذا مظير الموظف القانوني المختص .

والشك أنو اليجوز لألفراد العاديين أن يتولون وظيفة عامة بصورة غير قانونية ألنيم يكونون    
 مغتصبين ليا وجميع تصرفاتيم تعتبر باطمة .

ير أنو استثناء عمى ىذه القاعدة وحرصا عمى دوام استمرار سير المرافق العامة في ظروف غ  
الحروب والثورات عندما يضطر األفراد إلى إدارة المرافق العامة دون إذن من السمطة اعترف 

القانونية لألعمال الصادرة منيم كموظفين فعميين ، فتعتبر األعمال  اآلثارالقضاء والفقو ببعض 
 . 1الصادرة عنيم سميمة ، ويمنحون مرتبا لقاء أدائيم لعمميم إذا كانوا حسنى النية

 نظرية الظروف الطارئة : -4

تفترض نظرية الظروف الطارئة أنو إذا وقعت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد إبرام     
عقد و أثناء تنفيذه وخارجو عن إرادة المتعاقد وكان من شأنيا أن تؤدؼ إلى إلحاق خسائر غير ال

مألوفة و إرىاق لممتعاقد مع اإلدارة فإن لإلدارة أن تتفق مع المتعاقد عمى تعديل العقد وتنفيذه 
اقد من بطريقة تخفف من إرىاق المتعاقد وتتحمل بعض عبئ ىذا اإلرىاق بالقدر الذؼ يمكن المتع

االستمرار بتنفيذ العقد فإن لم يحصل عمى ىذا االتفاق فإن لمقضاء أن يحكم بتعويض المتعاقد 
 تعويضا مناسبا .
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، أقرىا خروجا عمى األصل في عقود القانون الخاص ظرية من خمق مجمس الدولة الفرنسيوىذه الن
سير المرافق العامة ولمحيمولة التي تقوم عمى قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " ضمانا الستمرار 

 .التزامو و تعطيل المرافق العامة دون توقف المتعاقد مع اإلدارة عن تنفيذ

 المرفق العام عدم جواز الحجز عمى أموال -5

خالفا لمقاعدة العامة التي تجيز الحجز عمى أموال المدين الذؼ يمتنع عن الوفاء بديونو ، ال يجوز 
العامة وفاءا لما يتقرر لمغير من ديون في مواجيتيا لما يترتب عمى الحجز عمى أموال المرافق 

 ذلك من تعطيل لمخدمات التي تؤدييا .

ويستوؼ في ذلك أن تتم إدارة المرافق العامة بالطريق المباشر أو أن تتم إدارتيا بطريق      
د استقرت أحكام القضاء االلتزام مع أن أموال  المرفق في الحالة األخيرة تكون ممموكة لمممتزم ، فق

يجوز الحجز عمى ىذه األموال تأسيسا عمى مبدأ دوام استمرار المرافق العامة و ألن  عمى أنو ال
 . 1المرافق العامة أيا كان أسموب أو طريقة إدارتيا تخضع لمقواعد الضابطة لسير المرافق العامة 

 أ المساواة أمام المرافق العامة مبد ثانيا:

يعتبر مبدأ المساواة بين الناس بصفة عامة من أىم المبادغ األساسية التي أكدتيا األديان     
منيا  2السماوية و إعالنات حقوق اإلنسان ، وقد حرصت معظم الدساتير عمى تقرير مبدأ المساواة

فق منو عمى أن : " تضمن المرافق العمومية لكل مرت 47الدستور الجزائرؼ والذؼ نص في المادة 
 3التساوؼ في الحصول عمى الخدمات ، وبدون تمييز " 

، سواء فيما يتعمق باالنتفاع بخدماتيا نين متساوون أمام المرافق العامةوتفريعا عمى ذلك فإن الموط
 أو بتحمل أعبائيا ، بصرف النظر عن طريقة إداراتيا المباشرة ، أو غير المباشرة .

ذلك يكون لكل من تتوافر فيو الشروط المتطمبة الحصول عمى ما يقدمو المرفق من خدمة  وعمى
 .بحيث ال يحرم منيا ألسباب شخصية أو منفعة
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 ية نظام المرافق العامة لمتغيير مبدأ قابمثالثا : 

تغيير يقصد بمبدأ قابمية نظام المرافق العامة لمتغير أن لإلدارة أن تتدخل في أؼ وقت لتعديل و    
القواعد التي تحكم المرفق حتى تتفق وتحقيق المصمحة العامة  عل أفضل وجو ، وذلك ألن اإلدارة 
تعمل في تنظيميا لممرافق العامة عمى  الوصول إلى تشغيميا بأكبر كفاءة ممكنة في ظل الظروف 

 –فق كان ليا القائمة ، فإذا تغيرت ىذه الظروف أو ظيرت لإلدارة طريقة أفضل لزيادة كفاءة المر 
إجراء ما ترػ من تعديل في تنظيمو ، دون أن يكون ألحد  –ابتغاء تحقيق المصمحة العامة 

 االعتراض عمى ذلك سواء من المنتفعين بالمرفق أو من العاممين فيو .

وىذا الحق ثابت لإلدارة دون حاجة إلى النص عميو صراحة حتى إذا كان المرفق يدار بطريق 
 1.االمتياز رغم أن اإلدارة فيو تكون لمممتزم 
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 تمييـــد : 

األصل أن النشاط الذؼ يوصف بالمرفق العام يخضع في الواقع التقميدؼ لمجموعة من المبادغ    
استقاىا الفقو من أحكام القضاء من أجل أن تستمر ىذه المرافق في تأدية دورىا في إشباع 
الحاجات العامة لمجميور خاصة و أنيم قد رتبوا شؤونيم في ضوء تأمين ىذه المرافق ليم الكثير 

ن حاجاتيم الضرورية كما ىو الحال في مرفق الماء أو الكيرباء و األمن إال أن إدارة المرافق م
العامة باألسموب التقميدؼ جعل األفراد يعانوا الكثير من المشاكل منيا بطء اإلنجاز ، زيادة في 

شكل الكتروني النفقات وغيرىا ولذلك وجد نظام اإلدارة اإللكترونية الذؼ يتيح إدارة ىذه المرافق ب
 حيث يتسم بسرعة اإلنجاز وقمة التكاليف ، توفير الكثير من الوقت والجيد لألفراد والموظفين .

المزايا العديدة التي تتحقق نتيجة استخدام األساليب التكنولوجية في العمل اإلدارؼ  وعمى الرغم من
ونية إال أن ىذا النظام قد تواجيو التي يقوم عمييا نظام اإلدارة اإللكتر  األىدافوالتي بدورىا تمثل 

 بعض المعوقات التي تعيق من عممية تطبيقو .

لذا سنبين في ىذا الفصل أثر تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية عمى تطوير المبادغ التي تحكم سير 
المرافق العامة ، وتأثيرىا عمى أداء موظفيو ، ثم نتطرق إلى أىم القطاعات التي استخدمت نظام 

 ارة اإللكترونية في الجزائــر والتحديات التي تواجييا واستراتجيات نجاحيا .اإلد
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 المبحث األول : أثر اإلدارة اإللكترونية عمى أداء المرفق العام  

عدة قواعد قانونية عامة تحكم سير المرافق العامة أيا كان نوعيا، فيي قواعد الزمة  توجد   
لتحقيق الغرض المرجو منيا عمى أفضل وجو. وتقوم ىذه المبادغ عمى أساس المواءمة بين 

 ىو أثر فالبد من معرفة ماالصالح العام من ناحية، والمصالح الفردية من ناحية أخرػ، لذلك 
عمى النظام القانوني لممرفق العام لذا سنبين في ىذا المبحث أثر اإلدارة  ترونيةاإللك اإلدارة

اإللكترونية عمى تطوير المبادغ التي تحكم سير المرفق العام ومن ثم نتطرق إلى تأثيرىا عمى 
 موظفي المرفق العام وعمى تحسين وترشيد الخدمة العمومية .

 ووألداء موظفيونية  لممبادئ التي تحكم سير المرفق العام المطمب األول : تطوير اإلدارة اإللكتر    

االنتقال من نظام اإلدارة التقميدية إلى نظام اإلدارة اإللكترونية يعد استجابة لممصمحة العامة  إن    
تطوير المرافق العامة وتدعيميا باألجيزة اإللكترونية و تأىيل موظفييا ، فاإلدارة  التي تقتضي

  اإللكترونية ىي التطبيق العممي لمبدأ مواكبة المرافق العامة لمتطورات والمستجدات والتغيرات .

 : تطوير اإلدارة اإللكترونية لممبادئ التي تحكم سير المرفق العامالفرع األول

العتماد األفراد عمى المرافق العامة في أداء الخدمات الحيوية ليم بصفة منتظمة عمى  نظرا    
نحو يرىقيم إذا ما تعطمت أو توقفت عن أداء خدماتيا، لذلك وجب توضيح كيفية تأثير اإلدارة 

 اإللكترونية عمى كل مبدأ من المبادغ اآلتي ذكرىا:

 اد واطر : مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام أوال

وىو يعني استمرار المرافق العامة  في أداء أعماليا بصورة منتظمة إلشباع  الحاجات العامة 
لألفراد ، وذلك لكونيا تقوم بأداء خدمات أساسية ليؤالء األفراد يتوقف عمييا إلى حد كبير تنظيم 

 الجميور. شؤون حياتيم ، ومن ثم فإن تعطل ىذه المرافق يؤدؼ إلى إخالل واضطراب في حياة

وقد انتيينا إلى أنو يترتب عمى ىذا المبدأ عدة نتائج ىامة منيا تحريم اإلضراب وتنظيم استقالة 
 الموظفين  نظرية الظروف الطارئة  .
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ويساعد نظام اإلدارة اإللكترونية عمى ىذا المبدأ بصورة أكبر من النظام التقميدؼ حيث يستطيع 
لك في أؼ وقت من األوقات من خالل دخولو عمى الفرد صاحب الخدمة أن يحصل عمييا وذ

 الموقع اإللكتروني لمجية الموجودة بيا الخدمة .

فالفرد الذؼ يريد استخراج رخصة مباني مثال  يستطيع الدخول عمى الموقع اإللكتروني لمحي وذلك 
 لالطالع عمى كافة االشتراطات والشروط الالزمة الستخراج ىذا الترخيص .

يات لين المتعاممين مع الجيات الحكومية يستطيعون الدخول عمى مواقع ىذه الجكما أن المقاو 
 .وذلك لموقوف عمى آخر معامالت أو عقود بينيما

التخفيف من حدة النتائج المترتبة  ىويالحع أن استخدام نظام اإلدارة اإللكترونية يساعد أيضا عم 
 .مبدأ سير المرافق بانتظام واطرادعمى مخالفة 

ان ىذا النظام يتم من خاللو تقديم الخدمة دون تدخل من جانب الموظفين فإن حاالت فإذا ك
اضطراب الموظفين وامتناعيم عن أداء الخدمة تقل إلى حد كبير وذلك لكون الخدمات ال تتأثر 
بوجود الموظفين حيث يستطيع الفرد ل عمى الخدمة حتى في حالة عدم وجود الموظفين وذلك من 

جراءات  الخدمة حتى الحصول ى شبكة المعمومات ليال أو نيارا ، والسير بإخالل دخولو عم
بصورة كما ال تؤثر حاالت االستقالة أيضا عمى استمرارية المرفق العام في أداء خدماتو ، عمييا

 دائمة ومنتظمة وذلك كون الخدمة تؤدػ إلكترونيا .

تقل حاالت وجود ظروف طارئة نؤثر  ونشير أيضا إلى أنو بتطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية   
عمى المعامالت بين األفراد و الجيات اإلدارية حيث يستطيع الفرد الحصول عمى المعمومات 

 والبيانات في أؼ وقت من األوقات .

باإلضافة إلى ما سبق فإنو يمكن لممواطن أيضا الحصول عمى المعمومات المطموبة عن و    
 .عمى استفسارات العمالء في أؼ وقتذؼ يعمل تمقائيا لمرد طريقة خدمة التمفون المبرمج ال

مونيا من كما يستطيع الموظف عمى أن يرد استفسارات المواطنين من خالل الرسائل التي يرس  
 .ىذا الموظف بأوقات العمل الرسمية، وذلك دون تقيد خالل البريد اإللكتروني
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الحديثة في ىذا الشأن منيا أنو يمكن ألؼ طالب يريد  لبعض إلى بعض التطبيقاتويشير ا
 االلتحاقااللتحاق بأية جامعة خاصة أو رسمية الدخول عمى موقع ىذه الجامعة لمعرفة شروط 

كما يستطيع طالب الثانوية العامة الدخول عمى موقع وزارة التربية والتعميم ومن خالل رقم  ،بيا
 تسجيمو يستطيع الحصول عمى نتيجتو .

ويعتمد نظام التعميم عن بعد عمى الشبكة اإللكترونية بصفة أساسية حيث يمكن مخاطبة و إلقاء   
 المحاضرات عبر الشبكة اإللكترونية وبشكل بث حي مباشر .

وكذلك يمكن الدخول عمى مواقع إلكترونية متعمقة بالوزارات الخدمية كالداخمية والصناعة    
 تي تقدميا ىذه الوزارات إلكترونيا .لمحصول االستفادة من الخدمات ال

المرفق العام بانتظام واطراد ،  سيرننتيي إذا إلى أن نظام الحكومة اإللكترونية يؤكد مبدأ دوام   
ويؤدؼ إلى التخمص من البيروقراطية في العمل وذلك بما تشممو من بطء في اإلجراءات ، وزيادة 

تقديم خدمة ذات جودة عالية ، وبسرعة في  التكاليف وذلك حتى تكون المحصمة النيائية ىي
 االنجاز وبأقل تكمفة ممكنة .

 : مبدأ المساواة أمام المرافق العامة  ثانيا

المساواة وذلك بصورة كبيرة  مما الشك فيو أن تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية يؤكد و يدعم مبدأ   
حيث يتم تقديم الخدم آليا ، أو إلكترونيا ، وىذا من شأنو عدم وجود تمييز بين األفراد في  جدا 

الحصول عمى ىذه الخدمة ، فكل من يستطيع التعامل مع الحاسب اآللي يمكنو الحصول عمى 
 الخدمة المطموبة .

حاباة ومن ناحية أخرػ فإن استخدام ىذا النظام يساعد عمى التخمص والقضاء عمى الم   
والوساطة في تقديم الخدمات ، كما أن ىذا النظام يقضي عمى حاالت الرشوة التي كانت منتشرة 
بين الموظفين العموميين ، إال أنو و بتطبيق ىذا النظام فال تكون ىناك مواجية مباشرة بين طالب 

 الخدمة والموظف العام ، ومن ثم فال يوجد مجال لرشوة الموظف في ىذا الشأن .
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 : مبدأ قابمية نظام المرافق العامة لمتغيير الثاث

إن االنتقال من نظام اإلدارة التقميدية إلى نظام الحكومة اإللكترونية يعد استجابة لممصمحة العامة  
التي تقتضي تطوير المرافق العامة ، وتدعيميا باألجيزة اإللكترونية ، وتأىيل موظفييا ، فاإلدارة 

العممي لمبدأ مواكبة اإلدارة لمتطورات والمرافق العامة لممستجدات   اإللكترونية ىي التطبيق
 والتغيرات دون أن يممك الموظفون حق رفض ىذا النظام بادعائيم باستقرار مراكزىم القانونية .

ويالحع أن تطبيق ىذا المبدأ يسمح لإلدارة بتغيير إدارة المرافق العامة من النظام التقميدؼ      
إللكتروني وذلك بصرف النظر عن طريقة اإلدارة المتبعة ، وسواء تعمق األمر بإدارة إلى النظام ا

مباشرة تتوالىا السمطة العامة ، أم بإدارة غير مباشرة يتوالىا ممتزم بعقد امتياز ، أو شركة اقتصاد 
 مختمط ، أو شركة عامة تممك الدولة جميع أسيميا .

ام اإللكتروني يحقق فاعمية كبيرة بالنسبة لحقوق ونشير أيضا إلى أن التحول إلى النظ    
المستفيدين من المرافق العامة أو المنتفعين بيا وذلك ألنو ييسر سبيل الحصول عمى ىذه الحقوق 
بدقة عالية وسرعة في اإلنجاز ، غير أن ىذه الحقوق تتطمب المزيد من الوعي بنظام 

يع األفراد و ذلك حتى يمكن إقامة المساواة بين اإللكترونية وتعميم استخدامو بالنسبة لجماإلدارة
 1. األفراد في االنتفاع بخدمات المرافق اإللكترونية

 : تأثير اإلدارة اإللكترونية عمى موظفي المرفق العام  الفرع الثاني

تقوم المرافق العامة بنشاطيا اإلدارؼ بواسطة موظفييا أو عماليا الذين يعدون أداة لمدولة    
ابالن لتحقيق أىدافيا عمى نحو يمكن معو تعزيز بأن الوظيفة العامة والنشاط اإلدارؼ وجيان متق

فال يوجد نشاط إدارؼ بدون موظف عام ، وال يوجد موظف عام من  متالزمان في الوقت نفسوو 
 .غير اختصاص في ممارسة النشاط اإلدارؼ في المرفق الذؼ يؤدؼ فيو وظيفتو

ومن الواضح أن الموظفين يمثمون العنصر البشرؼ والضرورؼ الالزم لتحقيق أثر اإلدارة العامة 
اإللكترونية عمى أعمال الموظفين ، ألن الوسائل اإللكترونية ال تؤدؼ الخدمات الحكومية بنفسيا ، 

                                                           

-الجامعة الجديدة لمنشر  دار–الحكومة اإللكترونية بين النظرؼ والتطبيق  –النائب بييئة قضايا الدولة ،  عصام عبد الفتاح مطر 1 
23 -21ص من  –االسكندرية   
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ظفون ىم الذين يؤدون الخدمات عن طريق ىذه الوسائل وىذا يستدعي ضرورة تأىيميم و إنما المو 
 وتدريبيم عمى التعامل مع ىذه الوسائل التكنولوجية .

في المرافق العامة عمى مدػ قدرة الموظفين القائمين بتنفيذ األعمال المادية كما توقف كفاءة األداء 
لعمل الحكومي في سيولة ويسر، وىو ما تيدف إلى عمى تيسير اإلجراءات اإلدارية ، وأداء ا

 . 1تحقيقو اإلدارة اإللكترونية

، بل عمى المتعاممين معيا من الجميور ويالحع أن مزايا اإلدارة اإللكترونية ال يقتصر أثرىا فقط 
يشمل أثرىا أيضا الموظفين العموميين ، فإذا كنا بصدد قرار تأديبي فإن عمى الرئيس اإلدارؼ أن 

بين السبب  -خالل الحاسب اآللي يناسب من خالل المعمومات و البيانات المعروضة عميو من 
 األثر الذؼ يرتبو القرار من خالل البدائل القانونية المتاحة إليو .و 

ذا كنا بصدد  أيا كان نظام الترقية المتبع فإن عميو أن يتأكد من صالحية الموظف  -قرار ترقية وا 
لموظيفة المرقى إلييا ، وىذا يتطمب أن يفاضل بين أكثر من موظف من حيث درجة الكفاية ، 
وكان ىذا األمر يستغرق وقتا طويال من خالل بحث و فحص جميع ممفات الموظفين الموجودين 

ف و اإلطالع عمى الجزاءات التي تم توقيعيا ، وىل تم محو ىذه الجزاءات في نفس درجة الموظ
 من عدمو و تقديرات الكفاية الخاصة بكل موظف .

ولكن باستخدام نظام اإلدارة اإللكترونية أمكن التغمب عمى كافة ىذه المعوقات والتي قد تؤدؼ إلى 
ؼ إجراء تقسيم شامل لكافة الممفات بطء إصدار القرار بالترقية و أصبح في مكنة الرئيس اإلدار 

المتعمقة بالموظفين المطموب ترقيتيم ، و اإلطالع عمى كافة البيانات والمعمومات الخاصة بيم 
سواء تعمق األمر منيم بالجزاءات أو تقارير الكفاية ، و يتم ذلك في وقت قصير جدا حيث يقوم 

لى قرار صحيح وسميم قائم عمى أسس الحاسب اآللي من خالل مراحل القرار اإلدارؼ الوصول إ
 2.ال دخل لممحاباة أو الوساطة فيياومعمومات وبيانات واقعية 

مساىمة اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوػ األداء وتطوير الميارات لدػ الموظفين بشكل  -
 فعال.

                                                           

مجمة -دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين سير المرفق العام  –لونيسي عمى  – 15بوكريف زىير، أستاذ محاضر قسم ب جامعة البميدة  1
733ص  –( 5112جوان  –مخبر المؤسسات الدستورية و النظم السياسية ) العدد الخامس  –ة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسي  

22ص  –الحكومة  اإللكترونية بين النظرؼ والتطبيق  -عصام عبد الفتاح مطر النائب بييئة قضايا الدولة    2 
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اتجو وجود عالقة طردية بين استخدام اإلدارة اإللكترونية وأداء الموظفين ، حيث أنو كمما  -
الموظفين إلى استخدام اإلدارة اإللكترونية كمما تطورت مياراتيم وىذا بدوره يساىم في زيادة 

 . 1اإلنتاجية و تحسين األداء

تحول استراتيجي في عدد نواحي أعمال الموظفين كالتوظيف اإللكتروني أؼ اختصار  -
أؼ مكان وأؼ  إجراءات تعيين الموظفين و إعطائيم حرية أكبر في ممارسة أعماليم في

وقت ، وىو ما يساعد في تحقيق كفاءة وفعالية في مجال تخطيط الموارد البشرية وىذا ما 
 ينعكس عمى مستوػ األداء في مجاالت أخرػ .

 : اإلدارة اإللكترونية كآلية لترشيد و تحسين الخدمة العمومية المطمب الثاني

قبل التطرق إلى كيف تساىم اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية البد من تقديم       
تعريف إجرائي لمخدمة العمومية ، والذؼ يمكن إجمالو في أنيا كل خدمة تقدميا المؤسسات 

ابتيا بيدف تحقيق المنفعة العمومية لجميع المواطنين أو جية معينة تحت إشراف الدولة ورق
 .عامةال

انعكس تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العمومية عمى جودة ونوعية الخدمات التي    
 تقدميا في النقاط التالية :

زيادة فعالية وكفاءة الحكومة : انعكاس اإلدارة اإللكترونية عمى أعمال المؤسسات  
مكانية  الحكومية الداخمية غير الظاىرة لممتعاممين تتمثل في تحقيق السرعة ، والشفافية ، وا 

جراءات أداء أنشطة اإلدارة الحكومية ويساىم ىذا  المحاسبة ، والكفاءة وفعالية عمميات وا 
التوجو في تعزيز التفاعل و االتصال بين المؤسسات الحكومية من جية وبينيا وبين 
ع المواطنين ومؤسسات األعمال من جية أخرػ ، مما يتيح تحسين مستوػ سرعة وجودة صن

 القرارات ، تحميل المشكالت المعقدة وابتكار حمول عقالنية بصددىا .

                                                           

أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى األداء الوظيفي  –جامعة الممك عبدالعزيز  –عائشة بنت أحمد الحسيني ، شذا بنت عبدالمحسن الخيال  1
العدد  -قطاع كميات التجارة جامعة األزىرالمجمة العممية ل -دراسة ميدانية  عمى موظفات العمادات في جامعة الممك عبدالعزيز بجدة  –

33ص  5117العاشر يناير   
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، وذلك عمى مدار الساعة يوميا وفي كل أيام تقديم أحسن الخدمات لممواطنين 
األسبوع بدون معاناة المواطنين ومؤسسات األعمال في أماكن تواجدىم بدون االنتقال إلى 

 المؤسسات المقدمة لمخدمات المطموبة .

كيز عمى النتائج ، حيث ينصب اىتمام اإلدارة اإللكترونية عمى تحويل األفكار التر  
إلى نتائج مجسدة عمى أرض الواقع ، من خالل تقديم فوائد لمجميور وتتمثل في تخفيف 
العبء عمى المواطنين من حيث الجيد والمال والوقت ، توفير خدمة دائمة عمى مدار الساعة 

وفي وقت سريع ، وكذلك الحصول عمى الخدمات بصورة مبسطة  وانجاز العمل بكفاءة عالية
وميسرة ، ودفع الفواتير عن طريق بطاقة االئتمان بدون تنقل إلى مراكز الياتف والغاز لدفع 

 الفواتير المطموبة .

التغيير المستمر : وىو مبدأ أساسي في اإلدارة اإللكترونية ألنيا تسعى بانتظام  
ثراء  ود  ورفع مستوػ األداء سواء بقصد ترضية الزبائن أو بقصد التفوق موج وما ىلتحسين وا 

في مجال المنافسة ، وفي جميع الحاالت فإن الزبون ) المواطن ( ىو المستفيد األول من ىذا 
 التحسين المستمر والمتواصل .

  E.Tearning: مثل التعميم اإللكتروني ذج جديدة من الخدمات اإللكترونيةتقديم نما 
يعني التعمم باستخدام الحاسبات اآللية وبرمجياتيا المختمفة سواء عمى شبكات مغمقة أو والذؼ 

شبكات مشتركة ، وشبكة اإلنترنيت وىو تعميم مرن ومفتوح ، باإلضافة عمى تقديم الخدمات 
الصحية عن طريق الشبكة مثل المعمومات بخصوص الحالة الصحية والوقاية من األمراض 

 لكترونية ، واالستشارات عن بعد .والسجالت الصحية اإل

: حيث يتم تقديم خدمات من خالل أو العالمي لمخدمات اإللكترونية الطابع الدولي 
 الوسائط اإللكترونية ) اإلنترنيت( والتي ال تعرف الحدود المكانية أو الجغرافية .

الفوائد لممرأة تيسير معامالت المرأة : تحقق  تطبيقات اإلدارة اإللكترونية الكثير من  
خاصة في مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية ، حيث تتطمب الشريعة اإلسالمية صيانة المرأة في 
الصوت والييئة ، واإلدارة اإللكترونية تتيح ليا التعامل الكترونيا وعي في كامل حريتيا 

 الشخصية وصيانة لكرامتيا دون أن تختمط بالرجال .
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دولة من خالل خفض عدد الموظفين والمستندات تقميل تكاليف إدارة مؤسسات ال 
، واستخدام بدال خفض عدد المصالح الحكومية وغيرىاالمستخدمة في تنفيذ المعامالت وكذلك 

 . 1من ذلك الوسائل اإللكترونية في تقديم الخدمات

: من أىم سمات نظام اإلدارة اإللكترونية عنصر الشفافية يق الشفافية اإلداريةتحق 
ضاه يمكن ألؼ متعامل مع ىذا النظام أن يعمم أين تقع معاممتو ؟ وما ىي المرحمة والذؼ بمقت

التي قطعتيا ؟ وىل كانت ىناك معوقات في تنفيذىا أو ال؟ والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
الدخول إلى الموقع اإللكتروني ليذه اإلدارة متاح لكل ذؼ شأن وليس ىناك ما يجب إخفاؤه إال 

عمق بالحياة الخاصة أو العائمية لمقدم الطمب أو كانت المعمومات يجب إذا كان األمر يت
و باإلضافة عتبارات السالمة و األمن العام ، حجبيا عن األشخاص الذين العالقة ليم بيا ال

إلى ذلك فإنو عندما تتم المعامالت بطريقة الكترونية دون اتصال مباشر بين طالب الخدمة و 
ىناك مجال لمرشوة أو تالعب الموظفين وسوء معاممتيم لممعنيين الموظف المختص فال يكون 

 وفي ذلك مكافحة لمفساد الوظيفي وجرائم العمل .

وأخيرا فإن نظام اإلدارة اإللكترونية يحقق الشفافية الكاممة لجية اإلدارة المذكورة وذلك من 
ت و اإلجراءات خالل اإلتاحة الكاممة والمتساوية لكافة المعمومات المرتبطة بالقرارا

الحكومية لكافة المؤسسات وكذلك المواطنين وفي األوقات التي تسمح بفرص متساوية في 
 2التعامالت الحكومية .

 

 

 

 

 

                                                           

العدد  –مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية  –الخدمة العمومية في الجزائر  دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد –رانية ىدار  أحمد باؼ ، 1
171 - 152ص  -5113جوان  –الحادؼ عشر   

35-31ص  5111سنة النشر  –اإلسكندرية الطبعة األولى  –الناشر: الدار الجامعية  –اإلدارة اإللكترونية  –ابراىيم خالد ممدوح    2 
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 : واقع واستراتيجيات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائــــر  المبحث الثاني

ادة بالنظر إلى ما سبق عرضو ، يتبين لنا أىمية اإلدارة اإللكترونية كخيار استراتيجي لتطوير وزي  
وقف عمى مدػ تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ت، لكن ىذا ياالستراتيجيةكفاءة القطاعات 

 وانتشاره األفقي في أؼ بمد .

ر من بعض القطاعات في الجزائـ ت إليوالتطرق إلى واقع ما وصملذلك سنحاول في ىذا المبحث 
 تطبيق لإلدارة اإللكترونية، باإلضافة إلى العقبات والصعوبات التي تعترض سبيميا.

 المطمب األول : مظاىر ونماذج اإلدارة اإللكترونية في الجزائر

فإنو دعما لسرعة االستجابة وتمبية  إللكترونية في الجزائرلتطبيقات العممية لإلدارة ابالرجوع إلى ا
لطمبات المواطنين في الحصول عمى الخدمة بشكل متواصل وتمبية انشغاالتيم فقد تم االعتماد في 
العديد من القطاعات عمى األساليب التكنولوجية والمعصرنة  لمتعامل مع المواطنين وعمى سبيل 

 المثال نذكر :

 التعميم العالي : -1

ق اإلدارة اإللكترونية عمى مستوػ مؤسسات التعميم العالي بشكل واضح ، يظير أثر تطبي     
حيث تم تفعيل جميع المواقع اإللكترونية  لممؤسسات الجامعية عمى المستوػ الوطني ، كما تم 
ربط الجامعات ببعضيا من خالل برامج ، حيث أصبح بإمكان الطمبة الجدد حاممي شيادة 

، لرغبات في شكل استمارة الكترونيةطريق االنترنت بملء بطاقة االبكالوريا التسجيل أوليا عن 
تمكنو من معرفة الميادين التي يمكنو التسجيل ضمنيا كما تقوم بتنبييو إذا ما قام بأؼ خطأ في 
عممية التسجيل ، وبعد إيداع االستمارة اإللكترونية  تخضع االختيارات إلى نظام المعالجة 

ن خالليا الترتيب والتوجيو ، لتأتي بعدىا مرحمة تأكيد التسجيل وتقديم المعموماتية الوطنية يتم م
 الطعون الكترونيا وىو ما يمثل توجيا فعميا لتطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى مستوػ الجامعة .

باإلضافة إلى إنشاء رقم تسمسمي الكتروني خاص بكل طالب عمى المستوػ الوطني ، حيث     
ذلك الرقم يظير الممف اإللكتروني لمطالب يحتوؼ عمى كل الوثائق أنو بمجرد الضغط عمى 

الالزمة بطريقة الماسح الضوئي ، وفي حالة انتقال طالب من جامعة إلى أخرػ يكون األمر سيال 
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بدون تعقيدات عمى مسؤولي الجامعات ، أيضا يمكن استخدامو داخل الجامعة في حد ذاتيا من 
 1ض .خالل ربط الكميات ببعضيا البع

برنامج التعميم عن بعد : فقصد تخفيف نقائص التأطير من جية ، وأيضا من أجل تحسين نوعية 
التكوين تماشيا مع متطمبات ضمان النوعية ، ثم إدخال طرائق جديدة لمتكوين والتعميم ، تتضمن 

، والذؼ  إجراءات بيداغوجية  جديدة خالل مسار التكوين ، ليذا تم إطالق المشروع لمتعميم عن بعد
 يرمي إلى تحقيق أىداف تتنوع عمى ثالثة أنواع :

 المرحمة األولى: وىي مرحمة استعمال التكنولوجيا، المحاضرات المرئية عمى الخصوص ،
قصد امتصاص األعداد الكبيرة لممتعممين ، مع تحسين محسوس لمستوػ التعميم والتكوين    

 )سياق عمى المدػ القصير ( .

  المرحمة الثانية : تشيد اعتمادا عمى التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة ، تعتمد خاصة عمى
 الواب )التعمم عبر الخط أو التعميم اإللكتروني ( ، وذلك قصد تحقيق ضمان النوعية 

 ) سياق عمى المدػ المتوسط ( .

 ميم عن بعد ويتم المرحمة الثالثة : ىي مرحمة التكامل ، وخالليا يصادق عمى نظام التع
نشره عن طريق التعميم " من بعد " بواسطة قناة المعرفة ، التي يتعدػ مجال استعماليا 
واالستفادة منيا بكثير النطاق الجامعي ، حيث تستيدف جميورا واسعا من المتعممين ، 
أشخاص يريدون توسيع معارفيم ، أشخاص يحتاجون ألمور متخصصة ، أشخاص في 

أعمارىم ، مرضى متواجدون في المستشفيات ، أشخاص في فترة نقاىة  العقد الثالث من
 ...الخ

ويرتكز التعميم حاليا عمى شبكة منصة لممحاضرات المرئية والتعميم اإللكتروني ، موزعة عمى 
 غالبية مؤسسات التكوين ، والدخول إلى ىذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية لمبحث 

 (ARN.)2 
                                                           

عالقة اإلدارة اإللكترونية بالمبادغ التي تحكم سير  – 15كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة سطيف  –وليد زرقان  –بوعالم طوبال  1
  -5151جوان  –العدد الثاني  –الجزائر المجمد الخامس  –مجمة العموم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور الجمفة  -المرافق العمومية 

313. 311ص   
ص  –مجمة البديل االقتصادؼ  – مبررات االنتقال إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر -بصرؼ ريمة ،تي حنانسالو  ،ت يزيد تقرار  5

23 
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 :لوجيات اإلعالم واالتصالالبريد وتكنو  -2

اتجيت سياسة ىذا القطاع إلى االعتماد عمى الرقمنة لتسيير الخدمات الموجية لممواطنين ،    
 بشكل يعزز ثقتو بخدماتيا ومن أبرز الخدمات :

 ع في الحسابات البريدية الجارية الشباك اإللكتروني والذؼ يوفر أجيزة لعمميات السحب واإليدا  - أ

بطاقات ممغنطة تمكن الزبائن من خالليا سحب األموال  اإللكتروني وىيبطاقات السحب  - ب
 من أرصدتيم عن طريق الموزعات اإللكترونية .

وىذه العمميات تكمن الزبائن  خدمات اإلطالع عمى الرصيد والحصول عمى كشف العمميات - ج
م أو سحب كشف العمميات عن اإلطالع عمى أرصدتي الذين يممكون حسابات بريدية من

 طريق الصرافات اآللية أو أجيزة الكمبيوتر في الشبابيك .

خدمات طمب النماذج من الصكوك البريدية حيث يتم الطمب عن طريق ملء استمارة  - د
 1إلكترونية تعالج إلكترونيا إلرساليا عن طريق الشبكة إلى المركز الرئيسي .

 : قطاع الداخمية -7

 : المدنية أولى االنجازات القطاعية رقمنة سجالت الحالة

سجالت الحالة المدنية من أىم االنجازات التي حققت في إطار خارطة الطريق  تعتبر رقمنة 
الوزارية ، حيث سمحت ىذه العممية من عصرنة المرفق العام لمحالة المدنية عن طريق استخدام 
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى مستوػ البمديات وممحقاتيا ، حفع سجالت الحالة المدنية الورقية 

منتيا ، تقميص أجال استالم الوثائق تحسين جودتيا ، وتقريب اإلدارة من المواطن عن طريق رق
 السجل الوطني الرقمي لمحالة المدنية .  إلعدادباإلضافة 

 قد مر مشروع رقمنة سجالت الحالة المدنية بمجموعة من المراحل :و 

دخال بيانات أكثر من  -1 ن صورة لشيادات مميو  22رقمنة السجالت الورقية لمحالة المدنية وا 
الميالد والوفاة وكذا عقود الزواج والتي تم مسحيا وتشكيل قاعدة بيانات عمى مستوػ 

                                                           

مجمة المستقبل لمدراسات القانونية والسياسية  –) تحديات اإلدارة اإللكترونية بين الواقع و المأمول (  –جامعة أدار  –مصطفى سميماني  5  
12ص   

 شكل : البطاقة الذىبية
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ة الوفاة ، شياد 1353مميون شيادة ميالد ،  1252البمديات وقاعدة بيانات وطنية تشمل 
 ( .5112) إحصائيات سنة  مميون عقد زواج  1255

الميالد ، الوفاة ، عقود الزواج ( في أقل من دقيقة إصدار وثائق الحالة المدنية ) شيادة  -5
 وذلك عمى مستوػ أؼ بمدية أو ممحقة عمى مستوػ التراب الوطني .

تطيير نسخ البيانات اليامشية عن طريق تقاطع البيانات )شيادة الميالد ، الوفاة ، عقود  -7
 الزواج(

ع عمى قواعد البيانات ربط مختمف القطاعات بسجل الحالة المدنية حتى يتسنى ليا االطال -3
 دون طمب أؼ وثيقة من المواطن .

 تنبيو لمنسخ األوتوماتيكي لمبيانات اليامشية . -2

 رقم التعريف الوطني : أيقونة قاعدية في مسار العصرنة 

إن اعتماد رقم وطني موحد عنصر ميم لتمييز الشخصية كما يشكل دعامة أساسية ال غنى عنيا 
صة مع تعدد الوثائق البيومترية : بطاقة التعريف البيومترية ، جواز عند ربط قواعد البيانات خا

السفر اإللكتروني البيومترؼ ، رخصة السياقة البيومترية ، وىوما يسمح باستكمال السجل الوطني 
 1لمسكان .

o  تشكل رمز طموح  5111بطاقة التعريف الوطنية البيومترية اإللكترونية :التي أطمقت سنة
فتح المجال لخدمات محورىا المواطن وحماية ىويتو ، ىذه البطاقة ذات عصرنة الدولة ل

أخر جيل من الرقاقات المطمقة والمنتجة من طرف مديرية السندات والوثائق المؤمنة 
بتحديد مؤمن يرتكز عمى التحقق من  ،الستبدال الوثيقة الورقية تسمح لممواطنين الجزائريين

المذان يقترنان مع قاعدة بيانات المديرية المؤمنة ،  خالل البصمات والتعرف البيومترؼ 
تحتوؼ بطاقة التعريف البيومترية عمى خصائص أمنية رقمية بفضل التصديق اإللكتروني و 

ة المواطن ) صحة ، حالة مدنية ذا جممة من التطبيقات لتسييل يومياإلمضاء الرقمي وك
)... 

                                                           

مسؤول النشر األمين العام لوزارة  -مكاسب ىامة ومشاريع متواصمة   –عصرنة المرفق العام  – 5112أوت  -15مجمة الداخمية العدد  1
 –رئيسة التحرير السيدة ايمان حاج جيالني مكمفة بالدراسات والتمخيص  –الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية صالح الدين دحمون 

52ص  رويبة  –وحدة الطباعة   
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o ن الجيل الجديد ، جواز السفر البيومترؼ : ىو وثيقة سفر شخصية م 
ونية أين تحزن كما يتضمن شريحة الكتر ومتضمن لتقنيات األمن الجديدة ، يقرغ بواسطة آلة
 صورتو ، بصماتو ، إمضاءه الرقمي والبيانات المتعمقة بيانات مالكو ،

 بعنوان السفر ، يعتبر >>بيومترؼ<< ألنو يحتوؼ عمى

وية مالكو بفضل تقنيات التعرف >صورة تطبيقية وبصمات << تسمح بالمصادقة عمى ى
 1<<.لياآل

: في إطار إصالح منظومة الضمان االجتماعي وعصرنة اإلدارة  قطاع الضمان االجتماعي - 3
وتبسيط إجراءات الخدمة ، شرعت وزارة الضمان االجتماعي في استعمال نظام البطاقة اإللكترونية 

 وىي : 

 5113العمل بيا سنة  : والتي بدأبطاقة الشفاء

و وقد مست فئات معينة كالمتعاقدينواقتصرت في البداية  عمى بعض الواليات كتجربة أولى ،  
األشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة ، ليتم تعمييا بعد ذلك بيدف توفير نظام الدفع من 

 قبل الغير لألدوية لفائدة جميع 

ان تقديم بطاقة الشفاء مرفوقة بوصفة طبية لالستفادة من حيث أصبح باإلمك ،المؤمنين اجتماعيا
نظام الدفع من قبل الغير لمحصول عمى األدوية ليم شخصيا أو لذوؼ الحقوق ، وذلك عمى 

 مستوػ أؼ صيدلية متعاقدة مع الضمان االجتماعي ، و تكمن أىمية بطاقة الشفاء في :

 تشخيص وتحديد ىوية ذوؼ الحقوق . -

يقوم بيا  وذوؼ الحقوق من الخدمات التي الحصول عمى الحقوق لممؤمن اجتماعيا  -
 2الضمان االجتماعي .

                                                           

72-73ص  -مكاسب ىامة ومشاريع متواصمة   –عصرنة المرفق العام  – 5112أوت  -15مجمة الداخمية العدد   1 
مجمة التنمية واالقتصاد التطبيقي  –فؤاد عنون )دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين وتطوير العمل اإلدارؼ (  –بوعالقة نورة  –وىيبة خنتيرؼ 5
  31( ص 5151)15/ العدد 13المجمد  –جامعة المسيمة  –
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وفي إطار تبسيط وتسييل اإلجراءات اإلدارية ومواصمة لبرنامج عصرنة الخدمات ، تضع وزارة 
ن تحت تصرف المواطنين ومرتفقي القطاع باقة متكاممة م االجتماعيالعمل والتشغيل والضمان 

 يمي : الخدمات الرقمية والحمول المعموماتية والتطبيقات اإللكترونية تتضمن ما

: يسمح لممؤمن لو اجتماعيا الحصول عن بعد عمى الخدمات المتمثمة  فضاء اليناء لألجراء–أ 
عمال بيان  االطالع، تاألداءاادة االنتساب ، شيادة األحقية في شي استخراجالسيما في 

 التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين عمى المرض و األمومة وغيرىا من الخدمات .

"  –يمكن لممتقاعدين عبر البوابة اإللكترونية "فضاء المتقاعد " : فضاء المتقاعد لألجراء –ب  
e-retraite رونيا استخراج السيما شيادة المعاش ومتابعة طمب اإلحالة عمى التقاعد المودع إلكت

 من طرف أرباب العمل .

: تسمح بوابة ضمانكم المتوفرة عمى الرابط  فضاء ضمانكم لغير األجراء–ج 
http://damancom.casnos.dz  من االنتساب عن بعد لمصندوق الوطني لمضمان

نشاء فضاء شخصي يتيح االجتماعي  الصندوق  االطالع عمى الوضعية تجاهلغير األجراء ، وا 
جراء العديد من العمميات كالتصريح بالنشاط، اإلطالع عمى كشف المسار الميني ، الدفع  وا 

 اإللكتروني والتصريح بوعاء االشتراكات وطمب بعض الوثائق عن بعد .

ن خدمات : يمكن ألرباب العمل االستفادة م لالشتراكاتالتصريح عن بعد والدفع اإللكتروني  -د
 -Télé télépaiement)التصريح عن بعد ودفع اشتراكات الضمان االجتماعي 

déclaration)" عبر بوابات " التصريح عن بعد 

 منصات إلكترونية لمشباب وحاممي المشاريع – 5

تحتوؼ ىذه المنصة اإللكترونية المتوفرة عمى الرابط :  : منصة الوسيط أونالين - أ
http://wassitonline.anem.dz  عمى خدمات رقمية عن بعد لممستخدمين وطالبي

 1العمل .

                                                           
http://mtess.gov.dzموقع وزارة العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً 

1
 
 

http://damancom.casnos.dz/
http://damancom.casnos.dz/
http://wassitonline.anem.dz/
http://wassitonline.anem.dz/
http://mtess.gov.dz/
http://mtess.gov.dz/
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سنة( الراغبين في إنشاء مؤسسة 21-71ويمكن لحاممي المشاريع ) : e-cnacمنصة -ب
لبطالة ، تسجيل مصغرة في إطار الجياز المسير من طرف الصندوق الوطني لمتأمين عمى ا

 1األندرويد عمى المتوفر e-cnacوعبر التطبيق cnac.dzمشروعيم ومتابعتو عبر الرابط 

 : قطاع العدالة -2

يشيد قطاع العدالة أيضا في الجزائــــر تغيرات جذرية في تقديم الخدمات و ذلك في إطار      
فقد سجمت عدة انجازات سيير مشروع إصالح العدالة ، وخصوصا في الجانب التنظيمي والت

 :أىميا

: حيث أصبح بإمكان المواطنين اإلطالع عمى قضاياىم  تسيير الممف القضائي آليا -أ 
البحث عنيا في المكاتب ، كما ساىم النظام  اك اإللكتروني دون الحاجة إلىعبر الشب

 اإللكتروني في المعالجة السريعة لمقضايا .
: فالمواطن أصبح بإمكانو استالم صحيفة  ليةنظام إصدار صحيفة السوابق العد -ب 

لإلدارات العمومية في وقت وجيز ، و أصبح بإمكانو  15ورقم  17السوابق العدلية رقم 
كذلك استصدارىا من أؼ جية قضائية عبر التراب الوطني ، كما يعالج ىذا النظام ممف 

 رد االعتبار بقوة القانون وبصفة آلية .
: يوفر ىذا النظام قاعدة معطيات وطنية تمكن من  بالقبض نظام تسيير األوامر -ج 

التعرف عمى الفارين أو المبحوث عنيم من قطاع العدالة ، والذين سويت وضعيتيم ولم 
يعودوا محل بحث ، يسير من طرف الضبطية القضائية والتي تستخدم في تنفيذ األوامر 

 2القضائية .

كما استحدثت وزارة العدل أرضية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في المجال المدني     
خارج الجمسات ، وذلك في إطار المسعى الرامي إلى التحول التدريجي نحو التقاضي اإللكتروني 

 3بعد تكييف المنظومة التشريعية .

                                                           

 http://mtess.gov.dz1موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 
 - مول تحديات اإلدارة اإللكترونية بين الواقع والمأ -مجمة المستقبل لمدراسات القانونية والسياسية  -جامعة أدرار  –مصطفى سميماني  2

 17 - 16، ص  2020ديسمبر  –العدد الثاني   -المجمد  الرابع 
الجزائر  –صفحة وزارة العدل   Ministère de la Justice 3 

http://mtess.gov.dz/
http://mtess.gov.dz/
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 العقبات والصعوبات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر  الثاني : المطمب

يجابو تطبيق اإلدارة اإللكترونية تحديات مختمفة تتباين من نموذج إلى آخر ، تبعا لنوع البيئة    
التي تعمل في محيطيا كل مبادرة ، وعموما يمكن التطرق إلى بعض التحديات التي تكاد تعترض 

 إلدارة اإللكترونية فيما يمي : أغمب برامج ا

تتجو بعض الدراسات إلى تحديد ومحاولة حصر المعوقات اإلدارية في  :معوقات إدارية - 1
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،  وترجعيا إلى األسباب التالية : 

 ضعف التخطيط والتنسيق عمى مستوػ اإلدارة العميا لبرامج اإلدارة اإللكترونية . -

عدم القيام بالتغيرات التنظيمية المطموبة إلدخال اإلدارة اإللكترونية من إضافة دمج بعض  -
 اإلدارات أو التقسيمات، وتحديد السمطات والعالقات بين اإلدارات ، وتدفق العمل بينيا .

غياب الرؤية اإلستراتجية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، مما  -
 تحول نحو منظمات المستقبل اإللكترونية .يخدم ال

المستويات اإلدارية والتنظيمية و اعتمادىا عمى أساليب تقميدية ، ومحاولة التمسك بمبادغ   -
 اإلدارة التقميدية .

مقاومة التغيير في المنظمات ، والمؤسسات الوطنية من طرف العاممين التي تبرز ضد  -
 ومستقبميم الوظيفي .التقنيات الحديثة خوفا عمى مناصبيم ، 

 : تشمل ىذه المعوقات ما يمي : المعوقات السياسية والقانونية - 5

لتحول نحو اإلدارة غياب اإلدارة السياسية الفاعمة ، والداعمة إلحداث نقمة نوعية في ا -
رية بضرورة تطبيق وتقديم الدعم السياسي الالزم إلقناع الجيات اإلدااإللكترونية ، 

 ديثة ومواكبة العصر الرقمي .الحالتكنولوجيا 

غياب ىيئات عمى مستويات عميا في األجيزة الحكومية تتبادل تشاور سياسي ، وتنظر في  -
تقارير المجان المكمفة بتقويم التحول اإللكتروني ، التخاذ القرارات الالزمة لرفع مستوػ 

 مؤشر الجاىزية اإللكترونية وترقيتو .
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، ، تحدد شروط التعامل اإللكتروني مية وفق أطر قانونيةعدم وجود بيئة عمل الكترونية مح -
غياب تشريعات قانونية تحرم اخترق و تخريب برامج اإلدارة اإللكترونية ، وتحدد مثل 

 عقوبات رادعة لمرتكبييا .

إضافة إلى اإلشكاالت التي تطرح في ظل التحول نحو شكل التوقيع اإللكتروني ، وحجية اإلثبات 
لكترونية ، وصعوبة معرفة المتعاممين عبر الشبكات ، في ظل غياب تشريع في المراسالت اإل

قانوني يؤدؼ إلى التحقق من ىوية العميل ، وكل ما يتعمق بعنصر الخصوصية  ، والسرية في 
 .1التعامالت اإللكترونية 

 : حيث تتمحور حول : المعوقات المالية و التقنية - 3

ة لإلدارة اإللكترونية ، وىو ما يحد من تقدم مشاريع ارتفاع تكاليف تجييز البنى التحتي -
 التحول اإللكتروني .

بخبرات معموماتية في ميدان تكنولوجيا  االستعانةمج تدريبية ، و قمة الموارد المالية لتقديم برا -
 المعمومات ذلك كفاء عالية .

ومشكل الصيانة  التقنية  ضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع اإلدارة اإللكترونية ، -
 لبرامج اإلدارة اإللكترونية .

صعوبة الوصول المتكافئ لخدمات شبكة المعمومات اإلنترنت ، نتيجة ارتفاع تكاليف  -
 االستخدام لدػ الكثير من األفراد .

 معوقات فنية تتعمق بتكنولوجيا المعمومات عمى مستويات عديدة .   -

 : المعوقات البشرية - 2

لكترونية لدػ العديد من شعوب الدول النامية ، وصعوبة التواصل عبر التقنية األمية اإل -
 الحديثة 

موظفي اإلدارة ، واألجيزة التنظيمية في ظل التحول  ياب الدورات التكوينية ، ورسكمةغ -
 لإلدارة اإللكترونية .

                                                           

مذكرة مقدمة استكماال  –دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر -عشور عبدالكريم 1 
كمية الحقوق والعموم  -لمتطمبات الحصول عمى شيادة الماجستير  في العموم السياسية والعالقات الدولية : تخصص الديمقراطية والرشادة 
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 اإللكترونية .أدػ إلى صعوبة التواصل عبر شبكات اإلدارة ر وانخفاض الدخل الفردؼ ،الفق -

 .أضعف مشاريع اإلدارة اإللكترونيةتزايد الفوارق االجتماعية أدػ إلى ازدياد حدة التفرق ، و  -

إشكاالت البطالة التي يمكن أن تنجم عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، وحمول اآللة محل  -
 1.نصبومتيازاتو وماإلنسان ىذا األخير الذؼ يرفض ويقاوم التحول اإللكتروني خوفا عن ا
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 المبحث الثالث : استراتيجيات نجاح اإلدارة اإللكترونية في الجزائر 

تسعى الجزائر كغيرىا من الدول إلى تحسين جودة الخدمة العمومية بما يتماشى والتحديات      
الراىنة ، فقد حاولت من خالل العديد من المشاريع بعث فكرة اإلدارة اإللكترونية عن طريق بعض 

 ة .التجارب اإلدارية في بعض اإلدارات كمرحمة أولى قبل تعميم الفكرة عمى كامل مرافق الدول

 المطمب األول : تقييم جاىزية اإلدارة الجزائرية اإللكترونية

انجازه من خالل ربما يصعب تقييم المشروع كمية ، إال أن الباحثون قاموا بتقييمو ببعض ما تم  
 النقاط التالية 

كل الوثائق المتعمقة بالحالة  ففيما يخص البمدية اإللكترونية بالرغم أنو تم تقريبا رقمنة -
المدنية إال أن التأخر الكبير الذؼ عرفتو العممية باإلضافة إلى وجود عدة أخطاء إلى 
جانب االنقطاع المتكرر لمتزويد باإلنترنت في الكثير من البمديات والبمديات النائية عمى 

 وجو الخصوص .

ن كان حاليا يعتبر الوضع أيضا مشروع جواز السفر البيومترؼ فقد تأخرت األمور ك - ثيرا وا 
مقبوال عكس بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والبطاقة الذىبية والتي يسير مشروعيا 
بخطى ثقيمة ، باإلضافة إلى نسبة كبيرة من الجزائريين لم يحصموا عمييا وربما زاد األمر 

 ين مثال .استغرابا أن الكثير من المصالح رفضت ىذه البطاقة عمى غرار الموثق

أيضا عرف مشروع الرئيس " حاسوب لكل أسرة : فشال ذريعا ، وىذا لعدة أسباب معقدة  -
وشائكة صعبت معرفة من وقف في وجو المشروع ، وسرع إلغاء الحكومة لمقروض 

 . 5112المصغرة االستيالكية  في قانون المالية التكميمي لسنة 

االجتماعية لمنظمة األمم المتحدة في مؤشر" واستنادا لتقرير إدارة الشؤون االقتصادية و  -
مستويات  ال تزال تحقق ، فإن الجزائر 5111استطالع عام  الحكومة اإللكترونية " حسب

 .    1منخفضة في مؤشرات تنمية الحكومة اإللكترونية عمى مدػ الستة سنوات األخيرة

 

                                                           

مجمة االقتصاد  –الرؤية المستقبمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالجزائر في ظل اتجاه تجارب عالمية  –نسرين اسماعيل ، لحسن دردورؼ  1
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 زائـــرالمطمب الثاني : استراتيجيات نجاح اإلدارة اإللكترونية في الج

التحول إلى اإلدارة ة أو األىمية الذين يرغبون في عمى المسؤولين في المنشأة الحكومي
 عدة عوامل لتحقيق النجاح في المنشاة ومن أىميا : االعتباراإللكترونية أن يأخذوا بعين 

التخطيط السميم لمشروعات الحكومة و دراسة مجاالتيا ودراسة معتمدين عمى إحصائيات  -1
 يقة .عممية دق

، واالستيعاب الشامل لمفيوم اإلدارة ستراتيجية لممسئولين في المنشأةوضوح الرؤية اإل -5
نتاج وتشغيل وتطويراإللكترونية من تخ ، كما نالحع في بعض الدوائر طيط وتنفيذ وا 

 الحكومية والشركات التجارية .

العمل عمى ربط العمل القيادؼ باإلبداع اإلدارؼ ، و الرعاية المباشرة والشاممة لإلدارة  -7
 االرتجالية في معالجة األمور .و   االتكاليةبالمنشأة والبعد عن العميا 

تحقيق مبدأ الشفافية أسموبا جديدا لمتعامل في حل المشكالت التي تواجو مسار إمداد  -3
 لجميور المستفيدين ، والتطبيق األمثل لمواقعية . المعمومات والخدمات الحكومية

قيادة إدارية كفؤة من خالل توافر قوػ عاممة قادرة لمتعامل والتكيف مع التكنولوجيا  -2
دارية قوية تمتزم عمنا بدعم الجيود التي تؤدؼ  المتقدمة ، لذا فيي تتطمب قيادة سياسية وا 

ل توفير الوقت والجيد والمال والموارد نحو الحكومة اإللكترونية  ، واالقتصادية من خال
والمناخ السياسي واالقتصادؼ واالجتماعي ، والتكنولوجي والذؼ يسيم في إطالق قدرات 

 القوػ العاممة اإلبداعية والخالقة في ميادين العمل . 

العمل ، ومحاولة توضيحيا لمموظفين إلمكانية استيعابيا ،  إلجراءاتالتطور المستمر  -1
 .  1ا مع التأكد عمى تدوينيا وتصنيفياوفيم أىدافي

تحديث المعمومات أوال بأول، من خالل ضمان أن المعمومات عمى مواقع الحكومة يتم  -3
تحديثيا فورا عبر جميع القنوات وكذلك يجب لفت انتباه المواطنين بالدعاية واإلعالن عن 

 ذلك بطرق وأساليب كثيرة.

 نولوجيات المعمومات.العمل عمى توجيو االستثمارات في مجال تك -2

 إدراج تكنولوجيا المعمومات في جميع مناىج التعميم .في الدولة . -2

                                                           

115ص  – 5117عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  –الطريق نحو اإلصالح اإلدارؼ  –الحكومة اإللكترونية  –م . صدام الخمايسة   1 
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العمل عمى تنظيم البرامج التعميمية في مجال تكنولوجيا المعمومات لجميع موظفي -11
القطاع العام لضمان تأىيميم وا عداد وا عدادىم الستغالل التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع 

 العام.

مراكز لمساعدة الفئات التي تفتقر إلى التحضيرات والمعدات الرقمية، وذلك  إقامة-11
 .توفيرىا لألسر ذات الدخل المنخفضل

، مما يساعد عمى الجديد زيادة الطمب عمى الوظائف والخدمات التي يتطمبيا النظام-15
 .طاب المزيد من الميارات والخبراتاستق

وتقديم  ةخطاء، وزيادة سرعة االستجابجودة الخدمات وتقميل نسبة األتطوير -17
 الخدمات والمعمومات في موعدىا المحدد عبر االنترنت.

 تحديد رؤية واضحة وأىداف واقعية ودافعية ممموسة عمى المدػ القريب والبعيد .-13

، وتحميل مدػ مقدرتيا واستعدادىا المعمومات  لتكنولوجيادراسة البنية التحتية -12
 لكترونية ، ودعم تطبيقات الحكومة اإللكترونية .لتشغيل الخدمات اإل

مقارنة البرامج واألجيزة، والمعايير الفنية المختمفة التي تستخدم عالميا في بيئة -11
 االنترنت.

 وفق مراحل متعددة . وضع خطة شاممة لتنفيذ المشروع -13

ونية الحكومة تييئة القوانين والتشريعات التي تتناسب مع تطبيقات الحكومة اإللكتر -12
اإللكترونية، تيدف إلى تسييل المراسالت اإللكترونية، التقميل من حاالت تزوير 
رساء مبادغ موحدة لممراسالت اإللكترونية،  المراسالت اإللكترونية والتعديالت الالحقة، وا 

 وتعزيز ثقة الجميور في سالمة وصحة المعامالت اإللكترونية .

عبر كامل التراب الوطني، وتأىيل المسئولين  إصدار سياسة أمن المعمومات-12
 والموظفين عمى تطبيقو.

رفع مستوػ الوعي االجتماعي بالسياسات األمنية، عن طريق نشر المعمومات حول -51
أسس تطوير تمك السياسات عبر الوسائط اإللكترونية المتعددة، والتوعية الموجية، كل 

 منية في أضيق نطاق.ذلك سيكفل في النياية محاصرة التيديدات األ

نشر الوعي عن كيفية استخدام البريد اإللكتروني والشبكات االجتماعية ومواقع -51
 االنترنت المختمفة ، وبأقل أخطار أمنية ممكنة . 
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تأىيل كادر حكومي مختص في مجاالت ىندسة العمميات وتطبيقات الحكومة -55
 1اإللكترونية .

أنو من الضرورؼ توفير مناخ  منير خالد براحاإلحصائيات الجزائرؼ  و  وقد اعتبر وزير الرقمنة
الوطنية لمتحول الرقمي ، السيما من خالل تطبيق خارطة طريق قائمة  ةاالستراتيجييضمن نجاح 

 عمى التنظيم وتوحيد المعايير والتكنولوجيا.

 إستراتيجيةتنفيذ وأضاف منير خالد براح بالقول " إن نجاح التحول الرقمي يتطمب التحضير و 
مييكمة وشاممة وتمقائية قائمة عمى أسس المكاسب المسجمة والعراقيل التي يجب تجنبيا " مؤكدا أن 

 ىذه اإلستراتيجية يجب أن تشكل األسس والقواعد المؤسسة القتصاد رقمي قوؼ .

مية خالقة وعن أىداف ىذه اإلستراتيجية ذكر الوزير إنشاء بيئة  كفيمة بالسماح ببروز صناعة رق
نشاء بنية تحتية تكنولوجية فعالة مع تطوير منصات تبادل الموارد والخدمات السيما نظام  لمثروة وا 

 معموماتي حكومي مساعد التخاذ القرارات . 

كما أن ىذه اإلستراتيجية يجب أن تمكن من تعميم استعمال التكنولوجيا المتطورة لمرقمي عبر 
األشياء والذكاء االصطناعي والمطبعة الثالثية األبعاد واالبتكار كامل الوطن انطالقا من انترنيت 

 .2وتعميم الرقمي

 

 

  

                                                           

األفاق "  –اشكالية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر " المعوقات   hhtp://democaticac.de/=381711  
http://www.radioalgerie,.2وزير الرقمنة واالحصائيات /اإلذاعة الجزائرية

 

http://www.radioalgerie/


 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 : خاتمــــة

من خالل ىذه الدراسة تم التطرق لمفيوم اإلدارة اإللكترونية ثم إلى أسباب التحول نحوىا و    
أىدافيا ومتطمباتيا ، ثم إلى أثرىا عمى سير المرفق العام ودرىا في ترشيد وتحسين الخدمة 

 ، حيث توصمنا إلى النتائج التالية :العمومية ومدػ تطبيقيا في بعض القطاعات بالجزائـــر 

من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية يرتبط دائما بتييئة الظروف والمناخ  االنتقالأن  -1
المالئم ، فأفضل سيناريو لموصول إلى تطبيق سميم إلستراتيجية اإلدارة اإللكترونية وتحقيق 

ر إصالح بنيوية ، فاألجد اختالالتاآلثار والنتائج المنتظرة منيا ال يتحقق في إدارة تشوبيا 
واستعمال المعموماتية كآلية لمتجديد والتطوير كما أن استعمال اإلدارة  االختالالتىذه 
، وذلك باستحضار تكمفة ىذه البرامج  ونية يجب أن يبنى عمى إنفاق معقمناإللكتر 

 اإللكترونية مقابل األثر والدور الذؼ تستيدفو .

وتيرة التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في الجزائر يسير بوتيرة متثاقمة نظرا لكثرة المعيقات  أن -5
، ومحدودية انتشار االنترنت ، وغياب  تمنيا عدم اكتمال البنية التحتية لالتصاال

والتعامالت اإللكترونية و عدم كفايتيا ، اإلعالم  لتكنولوجياالنصوص التشريعية المنظمة 
 تكمفة األجيزة المعموماتية .وارتفاع 

بعض التطبيقات الجزئية في مقتصر عمى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر  -7
قطاعات معينة كقطاع الداخمية و قطاع البريد واالتصال وقطاع الضمان االجتماعي 

 وقطاع التربية والتعميم وقطاع التعميم العالي .

ن نجاح أؼ مشروع لإلدارة اإللكترونية ميما سخرت لو يحول دو  ةانتشار األمية اإللكتروني -3
 من إمكانيات تقنية وبشرية ومادية .

في كثير من الدول إن لم تكتمل صورتيا النيائية أصبحت اإلدارة اإللكترونية حقيقة واقعة  -2
بعد نظرا لحاجتيا لجيود مضنية ، وأجيزة متطورة ، وأنظمة ذكية بصفة مستمرة ، كما أنيا 

طريق جديد غير مأىول ولكنو مميء باآلمال والطموحات التي ال تقف عند حد تسير في 
 وال يستطيع أحد أن يتوقع مصيرىا النيائي .
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 : واالقتراحاتالتوصيات 

التعاون بين جميع الوزارات والييئات الحكومية الجزائرية في الربط لممعمومات من خالل  -1
 شبكة موحدة .

 اإللكترونية و تكنولوجيا المعمومات .استكمال البنية التحتية  -5

ت األفراد في مجال المعموماتية خمق تأثير إيجابي فعال في المجتمع و تطوير ميارا -7
 . تاالتصاالو 

 تصميم برامج نوعية لموظفي المرافق العامة ولمجميور العام . -3

 صياغة قوانين و تشريعات حديثة مناسبة لمخدمات اإللكترونية. -2

 ام عمى استخدام الخدمات اإللكترونية . تشجيع الجميور الع -1

 أن المواقع اإللكترونية تتحدػ طرق العمل التقميدية . إصالح القطاع العام بما -3

توفير األجيزة واآلالت المتطورة في مقدمتيا أجيزة الكمبيوتر الحديثة ذات البرامج المتطورة  -2
صالح شبكة االنترنت التي تشكل إحدػ الباإلضافة إلى تعميم  عوائق الكبيرة في تطبيق وا 

نظام الحكومة اإللكترونية ألنو يتم االعتماد عمييا  في تقديم الخدمة السريعة لممنتفع 
 بخدمات المرفق العام والموظف .

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لقياس مدػ فعالية أنظمة اإلدارة اإللكترونية في  -2
 تحسين العمل واألداء .

وتحويل جميع اإلجراءات اإلدارية التي تتم بالطريقة  كاملتفعيل اإلدارة اإللكترونية بشكل -11
 التقميدية إلى إلكترونية .

وفي األخير نرجو أننا قد وفقنا في اثراء الموضوع بشكل موضوعي مساىمين بذلك في اثراء 
 المكتبة الجزائرية بما يعود عمى الطالب والمجتمع بالفائدة .
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 :الوثائق الرسمية

سبتمبر 11المؤرخة في  23لمجميورية الجزائرية العددالصادر بالجريدة الرسمية  5151دستور 
 م 5151

 :الكتب

 5112منشورات األكاديمية العربية في الدنمارك  –القانون اإلداري –مازن راضي ليمو  -11

 بدون دار نشر وسنة نشر اإلدارة اإللكترونية –سعد غالب ياسين  -12

 الحكومة اإللكترونية بين النظري –مطر النائب بييئة قضايا الدولة عصام عبد الفتاح  -13
 اإلسكندرية . –دار الجامعة الجديدة لمنشر  –والتطبيق

 اإلدارة اإللكترونية–العربي لتنمية الموارد البشرية  باالتحادالمستشار  غنامغريب جبر -14
 جميورية مصر العربية . –دار السحاب لمنشر والتوزيع  5111الطبعة األولى 

، دار  عمان -والتطبيقيةية اإلدارة اإللكترونية األسس النظر – محمود فداء حامد -15
 ه 1371م/5112، الطبعة األولى  التوزيع الكندؼ لمنشر و

جامعة اإلسكندرية  –ماجد راغب الحمو أستاذ ورئيس قسم القانون العام كمية الحقوق  -16
دار المطبوعات  5111سنة طبعة  – اإلداري  القانون  –المحامي لدػ المحاكم العميا 

 .الجامعية

مركز النشر الجامعي  ومزيدة ، طبعة ثانية محينة –القانون اإلداري –دمحم رضا جنيح  -17
5112 

اإلسكندرية ، الطبعة  –الناشر: الدار الجامعية -اإلدارة اإللكترونية–ممدوح إبراىيم  خالد-12
 5111األولى ، سنة النشر 

عالم الكتب  –الحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداري –م. صدام الخماسية -19
 5117الحديثة لمنشر والتوزيع 

 محاضرات قسم القانون العام األكاديمية العربية المفتوحة الدنمارك  –عمار بوضياف -11
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 :المجالت

مبررات االنتقال إلى تطبيق اإلدارة  -بصرؼ ريمة ،سالوتي حنان تقرارت يزيد ،  -11
تاريخ النشر  5151، 15عدد 13مجمد  – مجمة البديل االقتصادي –اإللكترونية في الجزائر 

71/15/5151 

إللكترونية في تحسين دور اإلدارة اوىيبة خنتيرؼ ، نورة بوعالقة ، فؤاد عنون   - 12
المجمد  –جامعة المسيمة  – مجمة التنمية و االقتصاد التطبيقي  -تطوير العمل اإلدارؼ و 

 5151- 15/العدد13

الرؤية المستقبمية لإلدارة اإللكترونية بالجزائر في  – نسرين سماعيل ، لحسن دردورؼ   -13
 (5151) 15/ العدد 11(المجمد  خزارتكالصناعي )  االقتصادمجمة  -ظل تجارب عالمية 

عالقة اإلدارة اإللكترونية بالمبادغ التي تحكم سير  ،وليد زرقان ، بوعالم طوبال -14
 –جامعة زيان عاشور بالجمفة  – واالجتماعيةمجمة العموم القانونية  – المرافق العمومية

 11/11/5151، تاريخ النشر الجزائر

راتيجية و وتيرة تنموية استمكاسب  –تنمية واليات الجنوب الكبير  - مجمة الداخمية -15
مسؤول النشر: األمين العام لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية  -تصاعدية 

 السيد صالح الدين دحمون 
جامعة أدرار) تحديات اإلدارة اإللكترونية بين الوقع و المأمول (  – يمصطفى سميمان-16
 11/15/5151تاريخ النشر  . لمدراسات القانونية والسياسية مجمةالمستقبل–

دور اإلدارة  -1جامعة باتنة  –كمية الحقوق والعموم السياسية رانية ىدار  أحمد باؼ ،-17
 –األكاديميةلمدراسات مجمة الباحث - اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر

يد الخدمة العمومية في دور اإلدارة اإللكترونية في ترش – 5113العدد الحادؼ عشر جوان 
 الجزائر .

 –جامعة الممك عبدالعزيز  –عائشة بنت أحمد الحسيني ، شذا بنت عبدالمحسن الخيال -18
دراسة ميدانية عمى موظفات العمادات  –أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى األداء الوظيفي 

جامعة األزىر  –المجمة العممية لقطاع كميات التجارة  -جدة  –في جامعة الممك عبدالعزيز 
 5117يناير  –العدد العاشر 
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مجمة دائرة -لونيسي عمي  -15بوكريف زىير ، أستاذ محاضر قسم ب ، جامعة البميدة -19
مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ) العدد  –البحوث والدراسات القانونية والسياسية 

 ( . 5112جوان  –الخامس 

 :المذكرات 

دارات اإلدارة اإللكترونية في زمن كورونا : العمل عن بعد باإل -عالء الدين أمزيان -11
 ، طالب باحث بماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية / تطوان العمومية المغربية نموذجا

اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات  دور –عشور عبدالكريم -12
مذكرة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى شيادة  –المتحدة األمريكية والجزائر 

كمية –الماجستير في العموم السياسية والعالقات الدولية : تخصص الديمقراطية والرشادة  
 5112/5111السنة الجامعية  –سنطينة ق –جامعة منتورؼ  –الحقوق والعموم السياسية 

 :اإللكترونيةالمواقع 
http://www.radioalgerie.dz   14/15/4141أطهع عهيه بتاريخ 

http://www.uobabylon.edu.iq  41/15/4141أطهع عهيه بتاريخ 

http://mtess.gov.dz  17/16/4141أطهع عهيه بتاريخ 

Ministère de la Justice  19/16/4141انجسائر، أطهع عهيه يوو  –صفحة وزارة انعدل 
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 :قائمة المحتويات

 العنوان الصفحة
 كممة شكر وتقدير 
 اإلىداء 
د-أ  مقدمة 
16-37  الفصل األول اإلطار المفاىيمي لإلدارة اإللكترونية والمرفق العام 

 تمييد 13
12-13  المبحث األول : ماىية اإلدارة اإللكترونية 
12-11  المطمب األول : تعريف اإلدارة اإللكترونية  
11-13  المطمب الثاني : أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية وأىدافيا 
11-15  الفرع األول : أسباب التحول نحو اإلدارة اإللكترونية 
15-13 داف اإلدارة اإللكترونية ىالفرع الثاني : أ    

13-52 وآليات ومتطمبات التحول    إلى اإللكترونية االنتقالالمبحث الثاني : مراحل    

13-12 من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية االنتقالالمطمب األول : مراحل    

11-52 والموازنة بينيا وبين اإلدارة  المطمب الثاني : آليات ومتطمبات اإلدارة اإللكترونية 
 التقميدية

11-13  الفرع األول : آليات ومتطمبات اإلدارة اإللكترونية 
 أوال : آليات اإلدارة اإللكترونية 11
11-53 متطمبات اإلدارة اإللكترونية  ثانيا :   

52-52 الثاني : موازنة بين اإلدارة التقميدية واإلدارة اإللكترونية  الفرع   

71-73  المبحث الثالث : ماىية المرفق العام 
71-75  المطمب األول : تعريف المرفق العام وعناصره  
71-71  الفرع األول : تعريف المرفق العام 
71-75 عناصر المرفق العام الفرع الثاني :   

75-73 : أنواع المرافق العامة والمبادغ التي تحكميا الثانيالمطمب    
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75-77  الفرع األول : أنواع المرافق العامة 
77-73  الفرع الثاني : المبادغ التي تحكم سير المرفق العام 
38-61 تأثير اإلدارة اإللكترونية عمى سير المرفق العام الفصل الثاني    

 تمييد 72
31-33  المبحث األول : أثر اإلدارة اإللكترونية عمى أداء المرفق العام  
31-32 المطمب األول : تطوير اإلدارة اإللكترونية لممبادغ التي تحكم سير المرفق العام  

 وألداء موظفيو

31-37  الفرع األول : تطوير اإلدارة اإللكترونية لممبادغ التي تحكم سير المرفق العام 
37-32  الفرع الثاني : تأثير اإلدارة اإللكترونية عمى موظفي المرفق العام  
32-33  المطمب الثاني : اإلدارة اإللكترونية كآلية لترشيد وتحسين الخدمة العمومية 
32-23 اإلدارة اإللكترونية في الجزائر تالمبحث الثاني : واقع واستراتيجيا   

32-23 مظاىر ونماذج اإلدارة اإللكترونية في الجزائر المطمب األول :   

22-23 التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في  والصعوباتالمطمب الثاني: العقبات  
 الجزائر 

22-11  المبحث الثالث : استراتيجيات نجاح اإلدارة اإللكترونية في الجزائر 
 المطمب األول : تقييم جاىزية اإلدارة الجزائرية اإللكترونية  22
22-11  المطمب الثاني : استراتيجيات نجاح اإلدارة اإللكترونية في الجزائر 
15-13  الخاتمة 
12-11  المالحق 
13-31  قائمة المراجع  
31-37  الفيرس 

 


