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 شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر

 
الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

 الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من 
بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، 

بخل تلم  التي "فيرم فطيمة الزهرة" ةالمشرف ةالدكتور  بالذكرونخص 
القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا  اونصائحه اعلينا بتوجيهاته

 .البحث

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي ألعضاء لجنة المناقشة 
  .على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

والعلوم السياسية كما أتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة كلية الحقوق 
 .بجامعة زيان عاشور بالجلفة ، والشكر موصول إلى كل زمالء الدراسة

 

 شكرا                                                               



  هداءاإل
احلمد هللا الذي تتم به الصاحلات، وأفضل الصالة و أمت التسليم على أشرف من 

  .بعث منوراً لنا سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
املرأة اليت علمتين  هدي مثرة جهدي هذا إىل جوهرة حيايت، ورسالة حكاييت، إىل أ

  . ها احلنونبكيف هي احملبة، إىل من يعجز السان عن ذكر صفا�ا و مدح قل
أحبك من أعماق قليب يا ... إليك يا أمل حيايت، و يا مشعة حترتق لتضيء دريب 

  .أمي
إىل رمز عزيت و إفتخاري، إىل من رسم أول حرف من حروف احلب على لوحة قليب، ، إىل 

حي واحدة  ال ينفصالن، إىل من يشتهي اللسان منادة إمسه، و ترق ر من كانت روحه و 
يشتهي اجلسد حضن ذراعيه، إىل من كان سندي و ظهري يف احلياة و كان  العني لرؤيته، و

  .وجوده أعظم قوة يل إليك يا أيب
  .سندي يف احلياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإىل من نشأت وترعرع

  إىل مجيع األصدقاء واألهل واألحباب     
  إىل من هم يف قليب ومل يكتبهم قلمي          

  من وسعتهم ذاكريت ومل حتملهم مذكريتإىل كل               
  إىل كل من يساهم يف نشر رسالة العلم والدين                   

 إىل كل هؤالء اهدي مثرة جهدي                         
  
  
  

  عبد اللطيف                                                   



 

 

 

 

 

  
-   

 

  



  مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة
إلى یومنا ، هذا مما جعل  19شهد العالم تطور كبیر في القرون األخیرة من بدایة القرن     

العدید من الدول تعمل جاهدة لمواكبة هذا التطور و النهوض باقتصادها و جمیع المجاالت 
الثقافیة وغیرها لحیاة الفرد و المجتمع ، مما أدى إلى تزاید في حاجیات االجتماعیة و 

المواطن و رغباته المتعددة و لهذا أصبح لزاما على كل دولة النظر في سیاساتها و إعادة 
 .مخططاتها الرامیة إلى الرقي و التطور البالد

مة القرد یجب ده ، فإن خبما أن المواطن هو اللبنة األولى في بناء المجتمع و تماسكه و رقی
العمومیة  للخدمةأن تكون من أولویات الدولة و أهدافها ، وهو ما یعرف بالمصطلح الجدید 

الذي یعتبر من مقومات الدولة الحدیثة و أحد أكبر اهتماماتها ، و كذلك أهتم به المفكرین 
ه األول و الذي في القانون اإلداري من خالل الدراسات كبیرة للمرفق العام و على أن هدف

  .أنشا ألجله هو الخدمة العمومیة
إن العالقة األساسیة التي تربط الدولة بمواطنیها هي أداء الخدمات األساسیة الالزمة   

التحقیق المصلحة العامة ، وذلك بإشباع الحاجات العامة للمواطن والتي یعجز النشاط 
 .عن توفیرها كل ذلك بغیة تحقیق النفع العام  لوحدهالفردي 

وقیام الدولة بأداء الخدمات العامة یتخذ في أغلبیته صورة المرفق العام الذي أصبح بمثابة    
الوظیفة الرئیسیة للدولة التي تتسع كلما نقص النشاط الفردي الخاص وتضیق كلما زادت 

  . األنشطة الخاصة لألفراد في الدولة

جعل السلطة تعید النظر في عالقة المواطن باإلدارة هذه الرابطة التي یجب أن هذا ما    
تكون مبنیة على أساس الثقة و التواصل حتى ال تكون فجوة و یصعب أن یكون هناك 
تقارب مما جعل السلطة العامة تنتهج إدارة حدیثة و حكم راشد ، وذلك من خالل القوانین و 

ك و إنشاء المرافق العامة المختلفة في جمیع المجاالت و النصوص التشریعیة المنظمة لذل
المیادین من مستشفیات وجامعات ومختلف المؤسسات والخدمات النقل و اإلعالم وغیرها من 

  .المرافق العامة التي تسهر على تقدیم الخدمة العمومیة 



  مقدمة
 

 ب  

   حداث إن تسییر هذه المرافق یجب أن یكون حكم الدولة في مستوى التطور الحاصل و إ
هیاكل و هیئات على اختالفها الوطنیة منها و أخرى محلیة جعلتها لتقوم بمهامها ، و لعل 
أبرزها تلك التي تسهر على تحسین الخدمة العمومیة ویكون ذلك بالتسییر الجید و العقالني 

لتطور للمرافق العامة و تطویرها وتكییفها لتلبیة طلبات المواطن و إنتهاج إدارة حدیثة تواكب ا
  .التكنولوجي لتسهیل شؤون تقدیم الخدمة و تقدیمها في أحسن صورة و على أكمل وجه

  : أهمیة الموضوع : أوال
إن دراسة موضوع تحسین الخدمة العمومیة على مستوى اإلدارة المحلیة في الجزائر یكتسي 

  :أهمیة كبیرة على المستوى العلمي والعملي
  فبالنسبة ألهمیة الموضوع العلمیة  -
فهي تبرز من خالل البحث في النصوص القانونیة التي تنظم اإلدارة المحلیة وكذا ذات  

العالقة بنظام الخدمة العمومیة، إضافة إلى البحث في مختلف اإلجراءات المرتبطة بالجوانب 
التنظیمیة أو الوظیفیة التي ساهمت في تعطیل النهوض بالخدمة العمومیة على المستوى 

رز األهمیة كذلك من خالل دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالوظیفة المحلي، كما تب
  .اإلداریة واإلدارة المطیة وكذا اقتراح الحلول لتحسین الخدمة العمومیة 

فتبرز من خالل البحث في واقع الخدمة العمومیة على مستوى  أما األهمیة العملیة -
ت ومتطلبات األفراد ومدى مسایرة اإلدارة  المحلیة من جانب مدى تحقیقها وتلبیتها لحاجا

األجهزة اإلداریة المحلیة للتطورات والتغیرات في جمیع المجاالت، وكذا االختالالت 
والمشاكل التي تعاني منها الخدمة العمومیة والتي تؤدي إلى تراجعها وعدم تطورها من 

  .أجل تداركها وٕاصالح اإلدارة المحلیة وضمان نجاعة الخدمة العمومیة
  : أهداف الدراسة: اثانی

  : إن القیام بهذه الدراسة العدة أهداف ننكر منها  
توضیح مفهوم هذا المصطلح التي أجده لم یعطى قدره من الدراسة و خاصة في مجال  -

 .القانون اإلداري 



  مقدمة
 

 ج  

معرفة و البحث عن النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائري في موضوع  -
 . مة العمومیة دالخ

في مجال الخدمة  آلیاتتقدیم ما سطرته الدولة الجزائریة من هیاكل و مؤسسات و   -
  العمومیة

  أسباب اختیار الموضوع : ثالثا
 األسباب الذاتیة-1
 المیول الشخصي لهذا النوع من البحوث -
 تطابق عنوان الموضوع مع تخصص دراستنا -
یكون مرجعا للطلبة في محاولة إثراء مكتبة كلیتنا بهذا النوع من البحوث قصد أن  -

 المستقبل
 :األسباب الموضوعیة-2
  , قلة الدراسات الموضوع الخدمة العمومیة في مجال التخصص قانون  -
 . حداثة الموضوع الذي یستحق االهتمام  -
ما آلت إلیه وضعیة الدولة الجزائریة من نوعیة الخدمات المقدمة من مؤسساتها   -

العمومیة مقارنة بالدول المتقدمة في مجال الخدمات وعلى الجزائر بدوره المضي قدما في 
  .هذا المجال 

یة بتقدیم الخدمة العمومیة وكذا استظهار المشاكل المتعلقة بواقع حلعالقة اإلدارة الم إبراز -
 الخدمات وتدني الوضع االجتماعي للمواطن وتذمره من أداء المرافق العامة، 

تشخیص عالقة اإلدارة بالمواطن وبقیة األطراف األخرى الفاعلة في المجتمع، ودراسة  -
ة من قبل السلطات المسؤولة ومناهج التحسین المفعلة والمستحدثة المعتمد آلیات

  .ونتائجها
 
 



  مقدمة
 

 د  

  اإلشكالیة : رابعا
وفي ظل التزاید المتسارع لوتیرة التنمیة والتطور الهائل في المجال التكنولوجي والطفرة    

المتسارعة في اإلختراعات والتقنیات على كافة المستویات ، أصبح لزاما على صانع القرار 
التكنولوجي الحاصل ، وهو ما تحقق بالفعل في الجزائر ولو التكیف مع التطور والتقدم 

بشكل نسبي من خالل توجه السلطات العمومیة نحو تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في تقدیم 
 .الخدمات العمومیة بالرغم من الصعوبات والعوائق المختلفة التي واجهت تطبیقها 

لتحسین وتطویر الخدمة العمومیة  وبالتالي ظهرت في الجزائر العدید من المبادرات    
وخاصة من خالل اإلصالحات التي باشرتها في السنوات األخیرة تماشیا مع التطور 
اإلقتصادي واإلجتماعي والتقني وٕاحتیاجات المواطنین ، وذلك عن طریق عصرنة المؤسسات 

الخدمة اإلداریة لتحقیق تنمیة مستدامة في كل المجاالت المختلفة ، ومع ذلك فإن واقع 
  .العمومیة في الجزائر واجهته العدید من التحدیات والعراقیل لتحقیق األهداف المرجوة 

 لتحسین القانونیة ولدراسة موضوع بحثنا المتمثل في اآللیاتوعلیه من خالل كل ماسبق 
  :وعلیه قمنا ببلورة اإلشكالیة في التساؤل الرئیسي التالي  الجزائر في العمومیة الخدمة

 :ل الرئیسي التساؤ -
v وا�� أي مدى وفق املشرع �� ايجاد اليات  ا��زائر؟ �� العمومية ا��دمة كیف هو واقع

 قانونية لتحسي��ا؟

   منهج الدراسة: خامسا
تم االعتماد بصفة أساسیة  لجزئیاتهبالنظر الطریقة دراسة الموضوع والمعالجة النظریة     

على المنهج التحلیلي من خالل البحث في النصوص القانونیة المنظمة لإلدارة المحلیة وأطر 
تقدیم الخدمات العمومیة وٕاصالح المرافق العمومیة وتحسین أدائها وشرح مضمون تلك 

  ,اتهاوالیاللصوص وتفصیل اإلطار النظري لعملیة الحسین بمختلف جزئیاتها ومضامینها 
باإلضافة إلى اعتماد المنهج الوصفي وهو المناسب لتحدید المفاهیم وتوضیع التعاریف   

الخصائص والممیزات واستخالص النتائج بالنظر للطبیعة النظریة للدراسة من خالل البحث 



  مقدمة
 

 ه  

في مختلف اآللیات والوسائل واألسالیب والمفاهیم ذات العالقة بالجوانب التنظیمیة اإلداریة 
  . ارة المحلیة وكذا المرتبطة بالخدمة العمومیة ومناهج التحسین المدروسةلإلد

  صعوبات الدراسة : سادسا
وجدت بعض الصعوبات فیما یتعلق بالدراسة كان لها تأثیر على النتائج المتوصل إلیها حول 
الموضوع، حیث كانت في غالبیتها نتائج عامة ذات طابع نظري دون الحصول نتائج 

ودقیقة حول التحسینات المتعلقة بالخدمة العمومیة خاصة من جانب النتائج واآلثار واضحة  
التي حققتها اإلصالحات المضمنة في مختلف النصوص القانونیة واإلجراءات المختلفة وذلك 

غالبیة األمر إلى عدم وجود مصادر ثابتة متاحة لتحصیل الوثائق كالتعلیمات  راجع في
ورة تحیینها المستمر ومواكبتها، مع عدم وجود دراسات متخصصة والقرارات والنظر الضر 

كافیة في مجال الخدمة العمومیة، نقص المراجع ذات القیمة العلمیة في المجال التي تتناول 
  .موضوع تحسین الخدمة العمومیة وتطویر أداء اإلدارة المحلیة

  :تقسیمات الدراسة :  سابعا
الخدمة العمومیة بین لقد قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین ، حیث عنونا الفصل األول بـــ  

اإلطار العام وقسمناه بدوره إلى مبحثین جاء المبحث األول  تحت عنوان   التراجع والفاعلیة
، أما الفصل الثاني  مقتضیات تحسین الخدمة العمومیةوالمبحث الثاني بــ  للخدمة العمومیة

التسییر وفیه مبحثین المبحث األول  آلیات تحسین الخدمة العمومیة في الجزائراه بـــ عنون
اإلصالحات المؤسساتیة والمبحث الثاني  العمومي الجدید والتوجه نحو اإلدارة  االلكترونیة 

 .ودورها في تحسین الخدمة العمومیة
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  : تمهید

إن أهمیة تحسین الخدمة العمومیة والمكانة البارزة التي تولیها لها معظم الدول و الهیئات 
الدولیة و الوطنیة و رجال الفكر و القانون ، هذا ما جعل الجزائر وخاصة السلطات 

في من كل الجوانب التشریعیة و الهیكلیة و  االهتمامالعمومیة بدورها تعطیها قسط كبیر من 
إلى تقدیم أحسن خدمة عمومیة  خاللهاإنشاء المرافق العمومیة ، التي تسعى من  التنظیمیة و

هذا الفصل أردنا أن نبین الجانب  خاللمن  . و راحة أكبر للمواطن وتلبیة جمیع مطالبه
  :بتقسیمه إلى مبحثین المتمثلین في النظري لتحسین الخدمة العمومیة

  ةاإلطار العام لخدمة العمومی: المبحث األول -

  مقتضیات تحسین الخدمة العمومیة: الثاني المبحث -
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  اإلطار العام لخدمة العمومیة: المبحث األول

یستمد مفهوم الخدمة العمومیة من مفهوم المرفق العام ، ذلك بإعتبار أن هذا األخیر    
وسیلة في ید الدولة لتنفید الخدمة العمومیة ، فالمرفق العام یمثل ترجمة وصورة الدولة في 
أرض الواقع من خالله تنفذ الدولة سیاستها اإلقتصادیة واإلجتماعیة ونجاح هذه السیاسة 

تسییر المرفق العام وفعالیته في تقدیم خدمة عمومیة ناجعة ترقى لتطلعات مرهون بنجاح 
  .1المواطنین 

وعلیه بعد ما تناولنا في المبحث األول مفهوم المرفق العام ستأتي في المبحث الثاني على    
توضیح مفهوم الهدف األسمى من وراء إنشاء المرافق العمومیة والمتمثل في إسداء مایسمى 

العمومیة والسهر على ضمانها ، وذلك من خالل التطرق في المطلب األول لتعریف بالخدمة 
الخدمة العمومیة وتحدید معاییرها ثم المطلب الثاني أنواع الخدمة العمومیة وأخیرا في 

  .المطلب الثالث المبادئ األساسیة لتقدیم الخدمة العمومیة
  یرهاتعریف الخدمة العمومیة وتحدید معای: المطلب األول 

سنتناول مضمون هذا المطلب من خالل الفرعین التالیین الفرع األول لتعریف الخدمة 
  .العمومیة والفرع الثاني لتحدید معاییر هذه الخدمة 

  تعریف الخدمة العمومیة: الفرع األول 
جمیع أنواع الخدمات التي من غیر الممكن إستغاللها إال في : تعرف الخدمة العمومیة بأنها 

جماعي تتوفر بشكل إجباري وفق قاعدة المساواة التي ینص علیها القانون ویكون من إطار 
الضروري استغاللها بمعزل عن قواعد السوق ، وتتحمل الدولة مسؤولیة توفیرها والقیام بها 

 2.من حیث أدائها ومراقبتها 
 

                                                           
دكتوراه في  اطروحة،  المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حلة عقود االمتیاز،  نادیةضریفي  - 1

 4، ص 2012/2011 ،1الفنون العام ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر
، منكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة تخصص  تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر آلیات،  صالح بخالد - 2

/  2017سعیدة ،  - وتسیر الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الدكتور موالي الطاهر  إدارة
 10، ص 2018
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مة الحكومیة ، ومصطلح الخدمة العمومیة یوحي إلى تلك الرابطة التي تجمع بین اإلدارة العا
والمواطنین على مستوى تلبیة الرغبات وٕاشباع الحاجات المختلفة لألفراد من طرف الجهات 

  .1اإلداریة والمنظمات العامة 
الحاجات الضروریة لحفظ حیاة : " كما عرف خبراء اإلدارة العامة الخدمة العمومیة بأنها    

ة لغالبیة الشعب واإللتزام في منهج توفیرها اإلنسان وتأمین رفاهیته والتي یجب توفیرها بالنسب
على أن تكون مصلحة الغالبیة من المجتمع هي المحرك األساسي لكل سیاسة في شؤون 

 "2الخدمات بهدف رفع مستوى المعیشة للمواطنین 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه حاول وضع تعریف للخدمة العمومیة في مجال السمعي 

المتعلق بقانون  24/02/2014 المؤرخ في 04-14بموجب القانون رقم البصري وذلك 
منه الفقرة السادسة الخدمة العمومیة للسمعي  07، حیث عرفت المادة 3 السمعي البصري

نشاط لإلتصال السمعي البصري ذات المنفعة العامة التي یضمنها كل : " البصري هي 
ي ظل إحترام مبادئ المساواة شخص معنوي یشغل خدمة اإلتصال السمعي البصري ف

  ". والموضوعیة والتكییف واإلستمراریة
یتشكل القطاع العمومي للسمعي البصري في :" منه على أنه  08كما نصت المادة    

الهیئات والمؤسسات األخرى التي تمتلك فیها الدولة كافة األسهم ، وتضطلع في إطار 
  ."المنفعة العامة بمهام الخدمة العمومیة 

د عرف المیثاق اإلفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ وق
أي خدمة أو " الخدمة العمومیة في نص المادة األولى منه على أنها  2011جانفي  31

  .4" نشاط متعلق بالمصلحة العامة یتم القیام بها تحت سلطة اإلدارة 

                                                           
  .455ص، 2001، دون بلد النشر، سنة  الجامعیة، الدار  عامةال اإلدارةالمدخل المیت في ،  ثابت عبد الرحمن إدریس - 1
، محطة الدراسات والبحوث  العمومیة الخدمةااللكترونیة رهانات ترشید  واإلدارةاالتصال العمومي العربي بوعمامة ،  - 2

  .40، ص  2014جامعة الوادي ، دیسمبر ، 09العدداالجتماعیة ، 
،  16، المتعلق بقانون السمعي البصري ، الجریدة الرسمیة العدد 24/02/2014 المؤرخ في 04-14القانون رقم  - 3

  .08، ص 23/03/2014 المؤرخة في
الخدمة  ئاإلفریقي لقیم ومباد المیثاقیتضمن التصدیق على  11/12/2012 المؤرخ في 15-12المرسوم الرئاسي رقم  - 4

  5، ص16/12/2012 مؤرخة في 68، الجریدة الرسمیة العدد 31/01/2011 المعتمد بادیس ابابا بتاریخ واإلدارةالعامة 
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ج أن العناصر المشتركة لمفهوم الخدمة العمومیة تتلخص ومن خالل التعاریف السابقة یستنت
  :1بشكل عام في عنصرین أساسیین هما 

 . الخدمة العمومیة تتصل مباشرة بإشباع حاجة لفائدة المصلحة العامة   -
 .الخدمة العمومیة تصدر عن السلطات العمومیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة   -

في تعریف الخدمة العمومیة یمكن تمییز زاویتین ینظر منهما  تجدر بنا اإلشارة هنا إلى أنه
إلى الخدمة العمومیة تتمثالن في النظر إلى الخدمة العمومیة كعملیة والخدمة العمومیة 

  :2كنظام، وهو ما سنوضحه من خالل األتي 
  :الخدمة العمومیة كعملیة  -أوال 
الحكومیة أو العامة على أنها تمثل حیث یمكن إعتبار الخدمة التي تقدمها المنظمات    

عملیات ذات طابع تكاملي ، تنطوي على مدخالت وتشغیل ومخرجات ، وبالنسبة للمدخالت 
    فإن هناك ثالثة أنواع یمكن أن تجرى علیها عملیات التشغیل إلنتاج الخدمة المطلوبة

  : وهي 
إذ یمثل المواطن طالب الخدمة أحد أنواع المدخالت في عملیات الخدمة العامة :  األفراد )1

أي عندما تؤدي هذه العملیات على المواطن بذاته كعملیات العالج والوقایة ومختلف 
 . الخدمات الصحیة التي تجري علیه

 حیث یمكن أن تصبح مختلف الموارد واألشیاء هي أحد أنواع المدخالت في:  الموارد )2
عملیات الخدمة المقدمة من المنظمات العامة ، أي عملیات الخدمة التي یتم إجراؤها 
على األشیاء ، ولیس على األفراد وتسمى عملیات األشیاء المملوكة ، مثل خدمات 

 ..... رخص مرور السیارات 

                                                           
 ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون اداري  تحسین الخدمة العمومیة في الجزائرحمریط سهام ،  - 1

  12،ص2015/2016المسیلة ، - فكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیا
،  االلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الوالیات المتحدة األمریكیة والجزائر اإلدارةدور عبد الكریم عاشور ،  - 2

دة ، كلیة الحقوق والعلوم االماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص الدیمقراطیة والرش مذكرة لنیل شهادة
  .41، ص2010/2009، قسنطینة  -، جامعة منتوري  السیاسیة
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تمثل أحد أنواع المدخالت في عملیات الخدمة العامة ویطلق علیها :  المعلومات  )3
تشغیل المعلومات ، ویعكس هذا النوع الجانب الحدیث للخدمة العامة كمحصلة عملیات 

للتطور في تكنولوجیا المعلومات واإلتصال ، مثل خدمات تحلیل البیانات في مراكز 
  المعلومات ، وعملیات تشغیل البیانات في مراكز البحوث والجامعات

 :الخدمة العمومیة كنظام  -ثانیا 
نظم یمكن النظر إلى الخدمة التي تقدمها المنظمات العامة كنظام یتكون إنطالقا من مفهوم ال

  : من أجزاء مختلفة تشمل ما یلي 
وفق هذا النظام تتم عملیات التشغیل على :  نظام عملیات تشغیل أو إنتاج الخدمة -

 . مدخالت الخدمة اإلنتاج العناصر الخاصة بالخدمة
ووفق هذا النظام یتم تجمیع نهائي لعناصر الخدمة ، ثم التسلیم :  نظام تسلیم الخدمة  -

النهائي للخدمة وٕایصالها للمواطن طالب الخدمة ، ویتضمن مفهوم الخدمة العامة كنظام 
 :شكلین 

ü خدمة عامة مرئیة أو منظورة لمستقبل الخدمة المواطن .( 
ü  لخدمة الفني خدمة عامة غیر مرئیة أو غیر منظورة ، ویطلق علیها جوهر ا.  

ولتوضیح مفهوم الخدمة العامة كنظام یمكن تقدیم أحد األمثلة إنطالقا من الخدمات التي 
تقدمها المنظمات العامة في المجتمع ، فقد یتوجه مواطن لتسجیل سیارته أو إستخراج 
رخصة لها ، فیقوم بتقدیم مختلف الوثائق واألوراق الالزمة لدى مكتب الخدمة ویسدد ماهو 

صص ومطلوب من نقود لمثل هذه الوثائق في الخزینة ثم علیه باإلنتظار لكي تنتهي مخ
الخدمة ، وهنا یمكن القول أن هذا الجزء من الخدمة یمثل الجزء المرئي للمواطن ألنه یرى 
اإلدارة والموظفین والمعدات اإلداریة واألجهزة ، غیر أنه وحتى یحصل على الخدمة 

ام وأعمال أخرى تجرى داخل مكتب الخدمة العامة مثل الفحص المطلوبة یتطلب األمر مه
في الدفاتر أو الحاسب األلي عن تاریخ السیارة والمخالفات ، التسجیل ، المراجعة الداخلیة ، 
وكل هذه األعمال تتم في المكتب الخلفي الذي ال یراه المواطن وهو أمر ضروري اإلستكمال 

  .1الخدمة وتقدیمها 
  

                                                           
  .458، مرجع سابق، صثابت عبد الرحمن إدریس - 1
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  أنواع الخدمات العمومیة :الفرع الثاني
تتباین وتختلف الخدمات العمومیة حسب المعیار المستخدم والمعتمد في التصنیف والذي  

جملة من الخدمات العمومیة في ) ینظر إلیها من خالله، حیث تقدم الدولة السلطة العامة
  :إطار منتظم یمكن تقسیمها إلى

   :1تقسم إلى: حسب مجال الخدمة: أوال 
استخراج : وهي الخدمات التي تتعلق بالحیاة اإلداریة للمواطنین مثل: إداریةخدمات  )1

 ... الحالة المدنیة بالبلدیات، إصدار وتسلیم مختلف الوثائق اإلداریة وثائق
 وتتمثل في مختلف الخدمات ذات الطابع االجتماعي والثقافي: خدمات اجتماعیة وثقافیة )2

ن من الناحیة االجتماعیة والثقافیة كالتعلیم، والتي تطورت بشكل ملحوظ وتخدم المواط
 ...والصحة، اإلعالم، المساعدات االجتماعیة

ولة وتدخلها في الحیاة االقتصادیة دوظهرت مع تطور دور ال: خدمات صناعیة وتجاریة )3
وفي تحقیق رفاهیة المواطن في مجال احتیاجاته األساسیة كخدمات النقل، الكهرباء 

  ...االتصاالت والغاز،
  : 2تقسم إلى : حسب التكلفة: ثانیا

تمولها  (وهي خدمات تقدم دون مقابل حیث تتحمل الدولة تكلفتها : الخدمات المجانیة  )1
 . ، كحمالت التلقیح، األمن العمومي، اإلنارة العمومیة)الدولة

: خدمات یتحمل المستفید منها تكلفتها كلیا وبشكل مباشر، مثل وهي: الخدمات بمقابل )2
 ...الكهرباء، الهاتف، الماء الشروب

  
  

                                                           
، الملتقى تطبیقات الحوكمة اإللكترونیة لتحسین الخدمة العمومیة في الجزائرعائشة قادة بن عبد اهللا، فایزة سبتي،  -  1

كلیة العلوم االقتصادیة علوم - حالة البلدان العربیة -الدولي حول جودة الخدمة العمومیة في ظل الحوكمة اإللكترونیة 
  . 09، ص 2014أكتوبر  30و29التسییر والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 

  09، مرجع سابق، صعائشة قادة بن عبد اهللا، فایزة سبتي - 2
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  :1تنقسم الخدمات العمومیة إلى: حسب المنفعة: ثالثا
وهي الخدمات التي تقدمها اإلدارة المحلیة بهدف الصالح العام : خدمات ذات نفع عام  )1

 ... الصرف الصحي، المیاه، صیانة الطرق والحدائق: مثال
  خدمات: ع بها كل فرد على حدى مثلوهي الخدمات التي ینتف: خدمات ذات نفع فردي )2

  ... الصحة، التعلیم، الرفاهیة االجتماعیة
  تتضمن األراضي، إنشاء المباني العامة، : خدمات ذات صلة بتطویر البنیة التحتیة )3

 ... حمایة البیئة
 وهي الخدمات التي ترتبط عموما بالثور: خدمات متعلقة بالسیادة واألمن الداخلي )4

  ...كخدمات العدل والقضاء، واألمن التقلیدي للدولة 
 :2تقسم الخدمات العمومیة إلى: حسب موضوع الخدمة ومحلها: رابعا

، وهي خدمات ...كخدمات التعلیم، الصحة: خدمات ضروریة لبقاء المجتمع وسالمته  )1
 . تقدمها الدولة وتضمن استمراریتها مهما كانت تكلفتها

  وهي خدمات ال یمكن االستغناء عنها وهي خدمات :خدمات ضروریة ألفراد المجتمع  )2
  تقدم ألفراد المجتمع على اختالف مستویاته وقطاعاته، كخدمات التموین بالكهرباء

  ... والغاز، والماء، الثقل
 تعود بالفائدة على أفراد المجتمع لكن قد ال تكون: خدمات ذات منفعة اجتماعیة وثقافیة  )3

  بالنسبة لبعضهم كخدمات المكتبات العامة، المتاحف، المنتزهاتذات فائدة وأهمیة كبیرة 
  ... العامة

 وهي خدمات یمكن لألفراد تأدیتها بأنفسهم إذا توفرت اإلمكانیات إال: خدمات اجتماعیة )4
 أن القصور في تلبیتها یؤثر على المجتمع مما یقود إلى تدخل السلطة العمومیة لتوفیر

 . سكنهذا النوع من الخدمات، مثل ال

                                                           
  09، صمرجع سابق، بن عبد اهللا، فایزة سبتيعائشة قادة  - 1
  17مریزق عثمان، مرجع السابق، ص  - 2
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  تمتد آثارها مستقبال مثل بناء المدارس، المستشفیات،: خدمات رأسمالیة مكلفة مستمرة )5
  ... الجامعات، المعاهد

ü 1وهناك من یختصر هذه التقسیمات في ثالثة أنواع للخدمات العمومیة  : 
 ... العدالة، األمن، التفاع، المالیة: ولةدخدمات عامة ترتبط بسیادة ال   -
 ... التعلیم، الصحة، المساعدات االجتماعیة: اجتماعیة وثقافیةخدمات عامة   -
  ...النقل، االتصاالت، الطاقة: خدمات عامة ذات طابع اقتصادي  -

و هذه أشهر التقسیمات المعتمدة لتصنیف الخدمات العمومیة بحیث هناك خدمات یكون 
صنف تبعا لشدة المستفید منها جزء من الخدمة وهناك خدمات تؤدي دون تدخله، وخدمات ت

التفاعل مع المستفید منها، في حین هناك خدمات تمتاز بالتركیز على كثافة قوة العمل 
وأخرى على كثافة رأس المال، وغیرها من المعاییر والتي على أساسها قسم ) كالتعلیم مثال(

 .كتاب القانون واإلدارة أنواع الخدمات العمومیة
 :ومیةمبادئ الخدمات العم : الفرع الثالث 

ولة فإنه من الضروري دمن أجل تحقیق الخدمات العمومیة لألهداف التي تسعى إلیها ال
  .خضوعها لمجموعة من المبادئ تحقق هذه األهداف

ومن أهم هذه المبادئ والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمبادئ التي تحكم المرافق العامة  انطالقا 
  :2العمومیة تلك المحددة فيمن كون المرافق العامة تقدم الخدمات 

ویعني حصول األفراد في مجتمع معین على الخدمة العمومیة بنفس : مبدأ المساواة )1
وأن یدفعوا بنفس الطریقة وأن یحصلوا على نفس الضمانات في حالة وجود أي  الجودة

قرار أو شكوى أو قانون، ومن ذلك فإن هذا المبدأ یتضمن ضرورة توفیر الخدمة 
 3.عوائق وٕاتاحتها لجمیع المواطنین بصورة عادلة دون استثناء  ونالعمومیة بد

                                                           
1 - Leila Metali, op.cit., p5 
2 - Giracudon Anne, La notion de service public Memoire du stude , icole national superieur 
desciences de l'information et des bibliothèques, France, Janvier 2010, p19,20. 
 

  .07، صمرجع سابقسعیدة طیب، - 3
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لتلبیة الحاجات العامة أو  بالنظر لكون الخدمات العمومیة تهدف: مبدأ االستمراریة   )2
ومن ذلك فإن  ،1الحصول علیها فإنه من أجل تحقیق هذا الهدف یشترط عدم انقطاعها 

االستمراریة یعد مبدأ أساسیا وجوهریا لقیام الخدمة العمومیة بحكم أنها تعد أساسا   مبدأ
ینظم األفراد شؤونهم وفقا لها، ولذلك البد من استمرارها بانتظام حتى ال یحدث خلل 

 ...). خدمات الكهرباء :مثال(
 تیاجات،وهي قابلیة التغییر؛ أي مواكبة جمیع الظروف واالح: مبدأ التكیف والمالءمة )3

باعتبار أن المنفعة تتطور بتغیر الزمن لذلك البد أن تستجیب اإلدارة أو المؤسسة 
مبدأ التكیف فلتلك التغییرات لتتمكن من تقدیم الخدمات التي وجدت من أجلها ،  العمومیة

أو المرونة یعد شرطا أساسیا لمتابعة تطور اإلدارة أو التنظیم وهو ما یبرر التغیرات التي 
على الخدمات العمومیة تبعا للتطور التكنولوجي وكذا تغیرات الجانب االجتماعي تحدث 

 .والحاجات االجتماعیة وبما یتالءم ورغبات ومتطلبات الجمهور
وبذلك نخلص إلى أن مبادئ الخدمات العمومیة مهمة وأساسیة لتطویر وتحسین إنتاج وتقدیم 

داخل المجتمع لهذه الخدمات وكذا بجدیة الخدمات ووجودها وتجسیدها مرتبط بحاجة األفراد 
  .اإلدارة في العمل على تطویر وتحسین أسالیب تقدیمها

  

  

  

 

  

  
  

                                                           
  18مریزق عثمان، مرجع السابق، ص  - 1
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 خدمة العمومیةلل المحددة  معاییرال: الثاني المطلب 
من خالل نتائج األعمال والدراسات التي خلص إلیها معظم العلماء والباحثین في مجال    

، أكدوا أن كل عملیة التسییر لنشاطات الخدمة ) علم اإلدارة العمومي(التسییر العمومي 
العمومیة ینبغي علیها أن تستخدم قواعد مشتركة ، تعد بمثابة قیم تستمد منها شرعیتها 

  :1في المعاییر التالیة  وصفاتها والمتمثلة
  المساواة و التطور يمعیار : الفرع األول 

 :معیار المساواة )1
ویعبر هذا المعیار عن عدم التمییز بین المواطنین على أساس األصل أو المعتقد أو اللون 

الخ ، فهذا المعیار یفرض المساواة بین المستفیدین في حالة وجودهم ... أو اإلنتماء الحزبي 
متماثلة ، ویستمد هذا المبدأ وجوده من الدساتیر والمواثیق العامة وٕاعالنات  في وضعیات

  الحقوق التي تقضي بالمساواة أمام القانون وبذلك أمام المرافق العمومیة 
 : معیار التطور أو التكیف  )2

هذا المعیار یسمح بتكیف محتوى الخدمة العمومیة مع التطور اإلجتماعي والتقدم التقني من 
جهة وٕاحتیاجات المستفیدین من جهة أخرى، مثل اإلنتقال من اإلعتماد على اإلدارة الورقیة 
  إلى اإلدارة اإللكترونیة ، لمجاراة التطورات التكنولوجیة وسرعة إنتقال المعلومات والمعطیات 

  معیاري المجانیة والشمولیة: لفرع الثانيا
 : معیار المجانیة النسبیة   )1
امتدادا لمعیار المساواة بین المواطنین في حالة إختالف وضعیاتهم المادیة ، یتم إعتماد  

سلم یبین هذا اإلختالف في أعاله تدرج الخدمات العمومیة التي یكون الوصول لها مجانیا 
تنازلي حسب نوعیة الخدمة ومستوى دخل المستفید ، بحیث كالصحة واألمن ، ثم ترتیب 

تتعدد التغیرات وتتدرج إلى غایة أسفل السلم أین یقتضي معیار المساواة في التعامل 

                                                           
، منكرة لنیل شهادة الماستر في  ور االتصال الخارجي في تحسین الخدمة العمومیةد، و شیروف سارة  عائشةقوادري  - 1

 - 1945ماي  8علوم اإلعالم واالتصال تخصص اتصال وعالقات عامة ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة 
  .55-54، ص2017-2016قالمة ،
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بالحصول على الخدمة العمومیة بمقابل مثل أغلبیة الخدمات ذات الصفة التجاریة 
  والصناعیة 

 :  معیار الشمولیة )2
العمومیة كونها خدمة أساسیة یكون حق اإلستفادة منها مكفوال إنطالقا من مفهوم الخدمة 

تكون في متناول جمیع  لكل مواطن ألنها تعتبر ضروریة ومن ثم فإن هذه الخدمة ینبغي أن
  . المواطنین والسماح لهم بالوصول إلیها بشروط مواتیة لقدراتهم ومستویات معیشتهم 

  معیاري الفعالیة والتضامن: الفرع الثالث
 : یار الفعالیة مع )1

یعتبر الخدمة العمومیة في كل األنشطة التي یثبت فیها عجز السوق في التصحیح الذي 
یحصل في حاالت اإلستغالل غیر المتوازن بین مناطق الوطن ، فتوفیر بعض الخدمات 

الخ، في المناطق ذات الكثافة ...العمومیة الجواریة في مجال النقل أو الغاز أو الكهرباء
یة الضعیفة یسهم في خلق التوازن الجهوي والحفاظ على مزاولة النشاطات اإلقتصادیة السكان

خارج التجمعات السكانیة الكبرى ، وعلیه فان مثل هذه الخدمات تجعل تهیئة وتنمیة هذه 
  .المناطق أكثر فعالیة 

 : معیار التضامن  )2
ین تتولى الدولة قیادته تعتبر الخدمة العمومیة تعبیر عن التضامن االجتماعي بین المواطن

وتجسیده میدانیا ، بالمساهمة بتقلیص الفوارق بین المواطنین بسبب الدخل أو اإلعاقة 
الصحیة ، الفقر والحرمان ، لذا تصنف الخدمة العمومیة لثالث مهام وفق معیار التضامن 

  :1وهي كاألتي 
مهام تهدف لجعل الخدمة العمومیة مادیة ومالیة في متناول المواطنین المهددین بالفقر   -1

 . والتهمیش 
 . مهام تهدف للمحافظة على اإلنسجام اإلجتماعي والشعور بالمواطنة   -2
  .مهام تهدف للمساهمة في تشجیع اإلستعمال الفعال والعادل للموارد المشتركة   -3

                                                           
  .14-13، صمرجع سابقصالح بخالد،  - 1
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  ین الخدمة العمومیةمقتضیات تحس: الثاني المبحث
األساس القانوني حیث سنتناول في هذا المبحث مقتضیات تحسین الخدمة بالتطرق إلى 

منظمات العمومیة ودورها في تقدیم ، و ال)المطلب االول(  لفكرة تحسین الخدمة العمومیة
  ) .المطلب الثاني(  الخدمات العمومیة
  الخدمة العمومیةاألساس القانوني لفكرة تحسین : األولالمطلب 

في الجزائر أخذت قسطا من االهتمام و العمل الجاد لدى  تحسین الخدمة العمومیةإن فكرة  
السلطات العمومیة للنهوض بالخدمة العمومیة و هذا ما تجلى في النصوص التشریعیة و 
التنظیمیة المجسد لذلك والتي بدورها واكیت هذا التطور وسنوضح األساس القانوني لفكرة 

، و األحكام ) الفرع األول ( شریعیة الت االساستحسین الخدمة العمومیة و ذلك من خالل 
  ) الفرع الثالث( ، واألحكام التشریع الفرعي المتمثلة في التعلیمات ) الفرع الثاني ( التنظیمیة 

  لتحسین الخدمة العمومیة التشریعي األساس: الفرع األول 
 6المؤرخ في  01-16من التعدیل الدستوري القانون  99لقد جاء في المادة :  أوال الدستور 

و التي في فحواها على أن من صالحیات الوزیر األول ، السهر على  2016مارس سنة 
حسن سیر اإلدارة العمومیة و یتجلى ذلك من خالل سنه للمراسیم التنظیمیة التي تنظم سیر 

  .1لها على أكمل وجه لخدمة المجتمع و رقیه اإلدارة العمومیة و تقدیمها لعم
  10-11أحكام القانون : ثانیا  

في الفقرة الثانیة منها على أن  03المتعلق بالبلدیة جاء في نص المادة  10-11إن قانون 
البلدیة تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهیئة اإلقلیم و التنمیة االقتصادیة و 

ا الحفاظ على اإلطار المعیشي للمواطنین و تحسینه ، و هذا ما االجتماعیة و األمن و كذ
  .2یبرز فكرة تحسین الخدمة العمومیة و دور الدولة و البلدیة في ذلك 

  
                                                           

مارس سنة  6الموافق  1437جمادي األولى عام  26المتضمن تعدیل الدستوري ، المؤرخ في  01 - 16القانون رقم  - 1
أبریل  23ه الموافق  1473جمادى األول عام  27، الصادر بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2016
2008 .  

  2011یونیو  22الموافق  1432رجب عام  20المتعلق بالبلدیة ، المؤرخ في  10-11القانون رقم  - 2
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 لتحسین الخدمة العمومیة التنظیمي األساس: الفرع الثاني
هناك العدید من المراسیم التنظیمیة التي جاء فیها فكرة تحسین الخدمة العمومیة إال أننا نذكر 

  :أهمها 
  :1311- 88المرسوم  -أوال 

وذلك في ما نصت  131-88تجسدت فكرة تحسین الخدمة العمومیة في المرسوم التنظیمي 
هیاكلها مع احتیاجات تسهر اإلدارة دوما على تكییف مهامها و : " منه  06علیه المادة 
  .المواطنین

... ترتب اإلدارة : " في نفس الصیاغ في الفقرة الثانیة منها  12وكذلك نصت المادة    
وفي هذا اإلطار یجب أن تعمم إقامة هیاكل . یجب علیها أن تستقبلهم أحسن استقبال 

  ".مالئمة الستقبالهم
خدمة العمومیة ، وقد ورد فیه ما جاء في معناه تجسید فكرة تحسین ال 13إن نص المادة 

یجب أن تنظم هیاكل االستقبال من حیث تجهیزها و تزویدها بالوسائل البشریة و : یلي 
المادیة ، حتى یمكنها التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الهیئة المعنیة في 

  .أحسن الظروف الممكنة 
 21لنوعیة الخدمة من نفس القانون في المادة  قد جاء في القسم الرابع بعنوان التحسین الدائم

و تحسین صورتها  یجب على اإلدارة حرصا منها على تحسین نوعیة خدمتها باستمرار: منه 
العامة باعتبارها تعبیرا عن السلطة العمومیة أن تسهر على تبسیط إجراءاتها و طرقها و 

  . دوائر تنظیم عملها و على تخفیف ذلك 
  : 03-16الرئاسي المرسوم  -ثانیا 

جسد أیضا هذا المرسوم فكرة تحسین الخدمة العمومیة و ذلك من خالل ما نصت علیه 
 المرصد الوطني للمرفق العام إلى إقتراح في الفقرة الثانیة التي ورد فیها أنه یكلف 03المادة 

                                                           
ه  1403ذو القعدة عام  22المتضمن ینظم العالقات بین اإلدارة و المواطن ، المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  -  1

  ه 1408ذو القعدة عام  22 ر في، الصاد 27م ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد  1988الموافق یولیو 
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التطورات  القواعد و التدابیر الرامیة إلى تحسین تنظیم المرفق العام و سیره قصد تكییفها مع
  .1االقتصادیة و االجتماعیة و التكنولوجیة و كذا مع حاجات مستعملي المرفق العام

 :2 381-13المرسوم التنفیذي رقم  –ثالثا  
جاء في أحكام هذا المرسوم تحدید صالحیات الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح  

     : 2الخدمة العمومیة التي أخذت بفكرة تحسین الخدمة العمومیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 
یتولى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة في مجال إصالح الخدمة العمومیة "  

، مهمة تصور و اقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظیم الخدمة العمومیة و سیرها ، بالتشاور 
مع الوزراء المعنیین ، لتكییفها مع التطورات االقتصادیة و االجتماعیة ولتلبیة حاجیات 

  . "ي المرفق العام مستعمل
  : ومن صالحیات التي جاءت لتجسید الخدمة العمومیة نذكر منها 

 .دراسة و تقییم تنظیم الخدمة العمومیة وسیرها  -
 .اقتراح كل تدبیر یهدف تحسین أداء الخدمة العمومیة  -
 . دراسة و اقتراح كل تدبیر یهدف إلى تسهیل االستفادة من الخدمة العمومیة  -
 .الموجهة لتحسین نوعیة الخدمة العمومیة  ترقیة األعمال -
 .تنسیق أعمال تبسیط اإلجراءات اإلداریة و تخفیفها  -
مساعدة اإلدارات و المؤسسات و الهیئات العمومیة في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة    -

 .الخدمة العمومیة و تنفیذها 
حدیثة لإلعالم و االتصال التشجیع على تطویر اإلدارة اإللكترونیة بإدخال التكنولوجیا ال  -

 .و تعمیمها 
                                                           

  1437ربیع األول عام  26المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام ، المؤرخ في  03-  16المرسوم الرئاسي رقم  - 1
ه الموافق  1437ربیع األول عام  3، المؤرخة في  13الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد  2016ینایر سنة  7الموافق 

  .2016ینایر  13
یحدد صالحیات الوزیر  2013نوفمبر  19الموافق  1435محرم عام  15المؤرخ في  381-13المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .2013-11- 20المؤرخة في  59ج ر،ع،  العمومیةالخدمة  بإصالحالمكلف الوزیر األول لدى 
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تحفیز و تشجیع مشاركة مستعملي . ترقیة حقوق مستعملي الخدمة العمومیة و حمایتها  -
 .العمومیة  المرفق العام و المجتمع المدني في تحسین الخدمة

  .1931-14المرسوم التنفیذي : رابعا  
للوظیفة العمومیة و اإلصالح جاءت مواد هذا المرسوم محددة لصالحیات المدیر العام 

اإلداري والتي وضعها المشرع في مجالین مجال الوظیفة العمومیة و مجال اإلصالح 
اإلداري و علیه فإننا أخدنا بالصالحیات الرامیة إلى تحسین الخدمة العمومیة و التي نصت 

  :من المرسوم كاآلتي  2علیها المادة 
م إدارات الدولة و الجماعات اإلقلیمیة و الهیئات و دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظی -

المؤسسات العمومیة و عملها و إعداد ذلك و اقتراحه باالتصال مع الوزارات المعنیة 
 . قصد التكیف مع التطورات االقتصادیة و االجتماعیة و مع حاجات المواطنین 

 إلي التقنیات الحدیثة فيالمبادرة بكل عمل لتجدید اإلدارة العمومیة و عصرتنها باللجوء  -
 . التسییر و التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال 

 .دراسة سیر اإلدارة العمومیة و تقییمه و اقتراح كل تدبیر یرمي إلى تحسین نجاعتها   -
السهر على التطابق بین حاجات التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة و تنظیم الجهاز  -

 .یرمي إلى تحسین العالقة بین اإلدارة و المواطن اإلداري ترقیة كل تدبیر 
 و. لمواطنین وٕاعالمهم و توجیههم دراسة كل اقتراح وتدبیر یسمح بتحسین استقبال ا -
 دراسة كل اقتراح وتدبیر یرمي إلي ترقیة األعمال الحواریة و اإلصغاء إلي مستعملي -

  .المرفق العام 
  

  

  
                                                           

، یحدد صالحیات  2014یولیو  03الموافق  1435رمضان عام  05، المؤرخ في  193- 14المرسوم التنفیذي رقم  - 1
رمضان عام  8، الجریدة الرسمیة الجزائریة المؤرخة في 41المدیر العام للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري ، العدد 

  . 2014یولیو  06الموافق   1435
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 لتحسین الخدمة العمومیة التشریع الفرعي األساس: الفرع الثالث 
نأخذ في الجانب التشریعي الفرعي أهم التعلیمات الوزاریة التي جاء فیها الحث و الدعوة   

 إلى تحسین الخدمة العمومیة لتلبیة حاجیات الفرد و المجتمع بأكمله من تعلیمات الوزیر
  .األول و تعلیمات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة

  :1 2011/ 1599التعلیمة الوزاریة رقم : أوال  
،  2011ماي  25صدرت هذه التعلیمة عن وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بتاریخ    

حیث تتعلق بتخفیف الملفات اإلداریة و اإلجراءات و تحسین الخدمات الصادرة عن اإلدارات 
نیة بشكل كبیر و إلغاء العدید منها ، المحلیة فمن ناحیة الوثائق تم تقلیص أوراق الحالة المد

و كذلك تمدید في مدة الصالحیة ، و كذلك تسهیل اإلجراءات فیما یخص تصحیح 
   .األخطاء

  :2 2013/  321التعلیمة رقم : ثانیا  
صدرت هذه التعلیمة عن الوزیر األول موجهة إلي جهاز قطاع التربیة جاء في موضوعها    

قطاع التربیة الوطنیة و قد تصدر موضوع تحسین الخدمة و إصالح الخدمة العمومیة في 
التكفل الفعلي بقضایا المواطن نص هذه التعلیمة ویعد من أهم انشغاالت الحكومة الوقت 
الراهن و سائر أجهزتها و إدراج برنامج عمل حكومي لهذا الغرض وسعي كل هیاكلها للتقدم 

راه الحكومة فیما یخص قطاع التربیة الوطنیة السریع للخدمة العمومیة و تحسینها و هذا ما ت
الذي یعتبر من أهم القطاعات و كذلك عالقته الكبیرة بالمواطن الستفادته من خدمات كبیرة 
في المجال التعلیمي من خالل المؤسسات التعلیمیة و جمیع مصالح القطاع وعلیه نصت 

  : م بما یلي هذه تعلیمة لیتكفل هذا الجهاز بانشغاالت المواطنین أن یقو 
  تحسین استقبال المواطنین و ذلك بتشكیل خالیا استقبال دائمة في كل مستویات اإلدارة  )1

                                                           
، تتعلق بتخفیف الملفات اإلداریة  2011ماي  25، المؤرخة في  1599تعلیمة وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة رقم  - 1

  .و اإلجراءات تحسین الخدمات الصادرة عن اإلدارات المحلیة
المؤرخ  398المنشور رقم ، المدیریة القریة التوثیق التربوي مكتب النشر و  546النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة ، العدد  - 2

  2013، دیسمبر  07ص  2013نوفمبر  30في 
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بیة تكلیف موظفین مؤهلین للقیام بالمهمة و تخصیص مكان مالئم لذلك لتلبالتعلیمیة و ذلك 
  .متطلباتهم مع الراحة التامة 

المطلوبة و  التقلیل من وثائق الملفاتتخفیف اإلجراءات اإلداریة وتبسیطها ، فیما یخض  )2
 .سرعة تنفیذ اإلجراءات الالزمة 

بشكاوي الموظفین و انشغاالتهم في التعامل الفوري معها ومعالجتها   التكفل الفعلي )3
 . الیقدموا عمل أفضل و مردود جید 

 تعمیم تكنولوجیا اإلعالم و االتصال کاستعمال البرید اإللكتروني في المراسالت و )4
اإللكترونیة  واصل المباشر على الهواء عن طریق المحاضرة المرئیة ، استغالل المواقعالت

 .مع المتعاملین معها وغیره من العملیات التي تستدعي ذلك 
  :1 2015 /2393التعلیمة رقم : ثالثا  
أنه : جاء موضوع هذه التعلیمة بخصوص إصدار بطاقة التعریف الوطنیة التي ورد فیها   

إعادة التأهیل للمرفق العام و تقریب اإلدارة من المواطن ، أنه تقرر تحویل إصدار  في إطار
البطاقة التعریف الوطنیة من المقاطعات اإلداریة و الدوائر إلى البلدیة ، بعد هذا اإلجراء 

  .إعادة تأهیل المرفق العام و تخفیف اإلجراءات اإلداریة 
  
  

  

  

  

  

  
                                                           

  ، تتعلق بتحویل إصدار بطاقة التعریف الوطنیة على مستوى البلدیات 2393تعلیمة وزیر الداخلیة رقم  - 1
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 في تحسین الخدمة العمومیةالمنظمات العمومیة ودورها : المطلب الثاني 
تتنوع وتتباین الخدمات العمومیة مع تنوع حاجات األفراد في المجتمع وكذا اختالف بیئة   

المجتمع وشدة الحاجة إلى خدمة معینة أو ندرة الحاجة إلیها، ومع وجود العدید من الخدمات 
ود ذلك لزاما إلى وجود مرافق أو منظمات تقوم على توفیر وتقدیم العمومیة في أي مجتمع یق

هذه الخدمات، وبذلك ظهرت منظمات الخدمات العمومیة واهتمت على اختالفها بتقدیم 
  .الخدمات حسب اختصاصها

  منظمات الخدمات العمومیةمفهوم : الفرع األول
مة التي تعد الركیزة األساسیة یعتبر تحقیق المنفعة العامة من بین أهداف المنظمات العا   
خدمة المجتمع وتلبیة حاجات أفراده المختلفة على اعتبار أن نشاطها موكول للدولة  في

بالنظر التطور دور هذه األخیرة وتدخلها في المجال االقتصادي، ومع التطور الحاصل نجد 
ٕاداریة عدة تصنیفات منظمات الخدمة العمومیة وذلك راجع ألسباب مختلفة سیاسیة و 

فإنها ) قانوني أو اقتصادي(وٕایدیولوجیة وٕان اختلف التعریف أو المعیار المتبع في التصنیف 
ولة وتهدف أساسا لتقدیم خدمات عامة دتشترك في المضمون کونها تعود كلیا أو جزئیا لل

  .ومن ذلك تحقیق منفعة عامة
   مفهوم المنظمات العامة: أوال

ولة وتدخلها في مختلف مجاالت النشاط داالجتماعیة وتطور دور البالنظر لتزاید المطالب 
السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والقافي، أصبح من الضروري إنشاء منظمات عامة 
 بجانب الوحدات الحكومیة للجهاز اإلداري لتتولى مهمة وظائف وواجبات الدولة التي باتت

  . قاصرة على أدائها كلها وتنظیمها بشكل دقیق
تتمثل المنظمة العامة في كل هیئة أو جهاز یقوم بإنتاج : تعریف المنظمات العامة  )1

خدمة عامة بغرض إشباع حاجة عامة من حاجات المجتمع أو هي كل مشروع  وتوفیر
یفوق قدرة األفراد والجماعات الخاصة أو یمنعون عن أدائه؛ وذلك لضخامة موارده 

ختلف المنظمات العامة عن المنظمات الخاصة من وامكانیاته أو لقلة وانعدام الربح، وت
حیث الملكیة، حیث تمتلك الدولة المنظمات العامة فیما تعود ملكیة المنظمات الخاصة 
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، كما ال تقتصر المنظمات العامة على تلك التي تملكها الدولة بالكامل بل تشمل 1لألفراد
، )بین الدولة والقطاع الخاص كالشراكة(المشروعات التي تملك الدولة نسبة من رأسمالها 

وقد تمتلك الدولة المنظمات بشكل دائم أو مؤقت، باإلضافة إلى أن المنظمات العامة 
 .2تسعى لتحقیق أهداف عامة تتضمن إشباع حاجات عامة ألفراد المجتمع 

وتعرف دراسات أخرى المنظمات العامة انطالقا من تعریفات المرفق العام بالمعنی العضوي  
كل منظمة عامة : منظمة أو هیئة تقوم بأداء خدمة عامة وتسیطر علیها الدولة، أو هو :بأنه

   .3تنشئها الدولة وتخضع إلدارتها بقصد تحقیق حاجات الجمهور
  :ویتمیز المرفق العام أو المنظمة العامة بمایلي 
تحدث من طرف الدولة وهي التي تقرر إخضاع نشاط ما للمرافق العامة وبناء على   -

قانون معین، ولیس من الضروري أن تتولى الدولة مباشرة إدارة كل مشروع فقد تعهد 
 .4لألفراد أو شركة خاصة لتقدیم خدمة عامة  بإدارته

  تهدف لتحقیق مصلحة عامة باعتبار المصلحة العامة الهدف الرئیسي من النشاط الذي -
  . یأتیه الشخص القانوني

  الخضوع لسلطة الدولة وهو ما یفرض ممارسة جملة من السلطات على هذا المرفق أو  -
  . المنظمة مع الخضوع لنظام قانوني متمیز

  وبذلك فالمنظمة العامة هي مرفق عام یقوم بأداء خدمات عمومیة بهدف إشباع حاجات
  . عامة ألفراد المجتمع مع مراعاة تحقیق المصلحة العامة

  
  
  

                                                           
  92ثابت عبد الرحمن ادریس، مرجع السابق، ص  - 1
  92ثابت عبد الرحمن ادریس، مرجع السابق، ص  - 2
  .414قانون اإلداري، المرجع السابق، صوضیاف، الوجیز في العمار ب - 3
  .419- 416قانون اإلداري، المرجع السابق، صعمار بوضیاف، الوجیز في ال - 4
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 : ع إنشاء المنظمات العامةأسباب ودواف  )2
الدولة بصفة كاملة أو جزئیة أمرا متوفرا في  منظمات عامة التي تمتلكها وٕانشاءیعتبر وجود 

، ومن أبرز أسباب )الدول الرأسمالیة(جمیع الدول حتى تلك التي تتبنى مبدأ الملكیة الفردیة 
  : 1قیامها 

ه المنظمات إما لضخامة رؤوس أسباب ترتبط بعدم قدرة القطاع الخاص على إنشاء هذ  -
أموالها، أو الرتفاع تكالیف تشغیلها ورغبة من الحكومة في تقدیم خدمات في متناول 

 .جمیع طبقات المجتمع، أو النخفاض العائد
أسباب تتعلق بسعي الدولة إلقامة مشروعات بهدف تقدیم خدمات الصغار المنتجین  -

 ...). االئتمان الزراعي مثال بنوك(لحمایتهم من استغالل الرأسمالیة 
ارتفاع المخاطر التجاریة فتقوم الدولة بإنشاء مشاریع یتردد األفراد والجماعات في   -

 . قبولها
 .األمن القومي وانفراد الدولة بإنشاء مشروعات مرتبطة بالمجال  -
التأمیم ونقل ملكیة بعض المنظمات لمنع فرض سیاسات اقتصادیة من طرف أصحابها  -

 ...). استغالل ثروات مثال(تضر بالمجتمع 
اإلشراف والرقابة وتدخل الدولة بجزء من رأس المال مقابل تسهیالت أو مرافق أو تغطیة   -

 . خسائر كما أن الدولة تمتلك هیئات رقابیة إداریة ومالیة
 موارد؛ حیث تهدف الكثیر من المنظمات الحكومیة لحمایة مظاهر الحیاة فيحمایة ال  -

 ... كاإلطفاء والشرطة) موارد، ممتلكات(المجتمع 
  
  
  
 

                                                           
  97ثابت عبد الرحمن ادریس، مرجع السابق، ص  --  1
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  أهداف المنظمات العامة )3
تسعى المنظمات العامة على اختالفها إلى تحقیق العدید من األهداف في عدة مجاالت 

  :أهمها
تتمثل في توفیر خدمات إداریة مختلفة ذات جودة  :األهداف اإلداریة واالقتصادیة -1

وتوفیر السلع والخدمات الالزمة والضروریة لبقاء المجتمع والتي تحقق االستقرار وتزید 
  .1االقتصادي للمجتمع وهو ما یسهم في توفیر قدر أكبر من السلع والخدمات النمو

وحمایة النظام االجتماعي تتجسد في تحقیق االستقرار السیاسي : األهداف السیاسیة -2
 .2التعامل مع المشاكل وحمایة المجتمع  وحسن

تتمثل في توفیر التعلیم ألفراد المجتمع ودعمه في : األهداف االجتماعیة والثقافیة  -3
مراحله ومستویاته، ونشر الثقافة وتشجیعها وكذا االهتمام بتحقیق العدل  مختلف

افة إلى االهتمام بالحفاظ على الصحة العامة والمساواة وٕاشباع الحاجات الدینیة، باإلض
رصف (ومكافحة األمراض وتوفیر مختلف الخدمات الحیویة األساسیة في المجتمع 

  .3والحفاظ على البیئة....) وتخطیط الطرق، اإلنارة العمومیة
 أنواع المنظمات العامة: ثانیا

  یعة النشاط الذي تقوم بهواء حسب طبستتعدد أشكال المنظمات العامة بالنظر لعدة معاییر 
  :4أو دائرة نشاطها فتتخذ أحد األشكال التالیة 

 وهي التي تؤدي الخدمات المرفقة التقلیدیة وتتمیز بارتباطها بالجانب: المرافق اإلداریة )1
السیادي الدولة؛ وبذلك تقوم الدولة بأداء هذه المهام والنشاطات بنفسها دون أن تعهد بها  
لألفراد، كما أنها تدعمها مالیا وتسیرها بصفة مباشرة، وتعد وظیفة المنظمات اإلداریة من 
  واجبات الدولة تجاه األفراد وأبرز هذه المنظمات مرافق الدفاع، األمن، القضاء، الصحة، 

  .علیمالت
                                                           

  10یحیاوي، مراد مهدي، مرجع السابق، ص  نصیرة - 1
  94ثابت عبد الرحمن ادریس، مرجع السابق، ص  - 2
  95ثابت عبد الرحمن ادریس، مرجع السابق، ص  - 3
  .434-419عمار بوضیاف، الوجیز في القانون اإلداري، المرجع السابق، ص  - 4
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تزامنت نشأتها مع التطور االقتصادي وتدخل الدولة في نشاطات : المرافق االقتصادیة )2
كانت معقودة لألفراد، وباعتبارها تخضع لمبدأ المنافسة فهي تحتاج إلى تحرر أكبر من 
 تعقیدات اإلجراءات التي تتمیز بها المنظمات أو المرافق اإلداریة وتشمل المؤسسات ذات

 . ي والتجاريالطابع الصناع
  وهي المرافق التي تستهدف تقدیم خدمات اجتماعیة ألفراد المجتمع: المرافق االجتماعیة  )3

وتخضع لقواعد القانونین العام والخاص، ومثال هذه المنظمات تلك التي تقدم إعانات 
   ..... ومساعدات للجمهور كمراكز الضمان االجتماعي والتقاعد، ومراكز الراحة

وهي المرافق التي تهدف إلى تنظیم بعض المهن في الدولة وتسم : مهنیةالمرافق ال) 4
بإجباریة االنضمام إلیها من قبل ممارسي المهنة وتتخذ شكل التنظیمات النقابیة، كما أنها  
تسیر من قبل مجموعة من المنخرطین فیها عن طریق مجلس منتخب، وهي منظمات  

  ...منظمات المحامین، األطباء تهدف للحفاظ على حقوق أصحاب المهنة مثل 
 وبالتالي تشمل منظمات الخدمة العمومیة جمیع المرافق التي تعنى بتقدیم الخدمة للمواطنین

   :1والتي تتمثل في
  وهي التي تستهدف تلبیة حاجات مشركة لجمیع المواطنین المقیمین: مرافق عامة وطنیة  -

  وال تقتصر على إقلیم أو جهة معینة؛ على إقلیم الدولة، حیث تشمل خدماتها أراضي الدولة
  ... ، الضرائب والجمارك...)شرطة، درك(کمرافق القضاء، األمن والدفاع 

 وهي المرافق التي تهتم بتقدیم خدمات وتلبیة حاجات سكان منطقة: مرافق عامة محلیة  -
 .معینة أو إقلیم معین كإدارة الوالیة والبلدیة، ومجمل المرافق على المستوى المحلي

المؤسسات العمومیة اإلداریة المدارس، المستشفیات، : وتشمل تلك المرافق العمومیة 
محطات الوقود، مصالح الكهرباء والغاز، المیاه، النقل، البرید (واالقتصادیة ...) الجامعات

خدمات الضمان االجتماعي، الرعایة، محطات (، واالجتماعیة ...)واالتصاالت، المصارف
والثقافیة المكتبات، دور الثقافة، ...) النقابات والتنظیمات المهنیة(المهنیة ، ....)الراحة، 

                                                           
  .79، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص3، ط)دراسة مقارنة(فریجة حسین، شرح القانون اإلداري  - 1
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، ...)الحدائق، المنتزهات، المسارح(، وكذا مرافق الخدمات الترفیهیة والشلیة ...)المتاحف
  .1ومختلف المكاتب والوكاالت وغیرها

، أو من )المؤسسة مباشرة أو بأسلوب(هذه المرافق یمكن أن تكون مدارة من طرف الدولة   
 كأسلوب االمتیاز ، وبالتالي فإن تنوع نشاط الدولة طرف أحد أشخاص القانون الخاص

  .واختالف حاجیات ومطالب الجمهور فرض الخدمات العمومیة للمواطنین
  الخدمة العمومیة التحدیات التي تواجه تحسین : الفرع الثاني

ولة ووظائفها فقد استدعى دوغیر مفهوم النتیجة التغیرات التي تحدث في جمیع المجتمعات 
األمر إعادة النظر في توزیع الوظائف والمهام بالنسبة للسلطات المركزیة والوحدات المحلیة،  
وقد حددت القوانین المتعلقة باإلدارة المحلیة اختصاصات الوحدات المحلیة والتي تتأثر 

  .واالجتماعیةاتساعا  أو ضیقا حسب المعطیات السیاسیة واالقتصادیة 
  البلدیة تحدیات: أوال

مختلف الصالحیات التي تناط بها البلدیة كوحدة محلیة  10-11یتناول قانون البلدیة رقم 
قاعدیة إما مباشرة أو بواسطة هیئاتها ومؤسساتها وأجهزتها المحلیة، وتتنوع هذه الصالحیات 

  . .. حسب المجاالت التي تدخل في مجالها اإلقلیمي
  تعتبر البلدیة الوحدة المحلیة األكثر تأثیرا ومحورا رئیسیا للنشاطات : جتماعيالمجال اال )1

 122االجتماعیة، حیث تقدم خدمات كبیرة لألفراد في المیدان االجتماعي فقد نصت المادة 
 باتباعالمتعلق بالبلدیة على أنه للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة  10-11من القانون 

ز مؤسسات التعلیم االبتدائي وصیانتها، باإلضافة إلى إنجاز المطاعم كل إجراء قصد إنجا
المدرسیة والسهر على ضمان توفیر وسائل النقل التالمیذ، كما تقوم البلدیة في حدود 

حدائق، مرافق التعلیم ( إمكاناتها باتخاذ التدابیر الالزمة لترقیة وتوفیر مرافق الطفولة 
مرافق الریاضة والشباب، وكذا المرافق الثقافیة  المكتبات،  ، وتساهم في إنجاز...)التحضیري

  .2)مرافق التسلیة والفنون
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كما تناط بالبلدیة في إطار مهامها بالتواصل مع الجمهور واالهتمام بمصالحهم وتحقیق  -
انشغاالتهم مع إمكانیة حصولها في هذا على دعم الدولة، وزیادة على كل ما ذكر تساهم 

نة المساجد والمدارس القرآنیة الموجودة على إقلیمها، وكذا التكفل بالفئات البلدیة في صیا
االجتماعیة المحرومة ومساعدتها في مجال الصحة والتشغیل والسكن، كما تقوم بإنجاز 
المراكز الصحیة وقاعات العالج وصیانتها في حدود إمكاناتها المالیة ومؤسسات التعلیم وفق 

ا واتخاذ اإلجراءات التي تكفل تسهیل عملیة النقل المدرسي، وفي الخریطة المدرسیة وصیانته
مجال السكن تشجع البلدیة مبادرات الترقیة العقاریة وتشجیع التعاونیات في المجال العقاري، 

 .1كما یمكن لها إنشاء المؤسسات العقاریة
وما یالحظ أنكل هذه الصالحیات تبرز أهمیة البلدیة التي تحظى بها كقاعدة الالمركزیة   

  .اإلداریة 
  : ينالمجال الثقافي والسیاحي والف )2

تقوم البلدیة في إطار مهامها الثقافیة والفنیة بحمایة التراث العمراني والمواقع الطبیعیة واآلثار 
  .2تاریخیة جماعیة والمتاحف وكل شيء ینطوي على قیمة تراثیة

 .ام الثقافیة ذات المصلحة العامةتسییر وٕادارة المرافق الخاصة بالسینما والفن والقیام بالمه -
ترقیة المواقع السیاحیة والترفیهیة وحمایة اآلثار التاریخیة وترمیمها وحفظ المواقع  -

 .الطبیعیة
  .تشجیع ترقیة الحركة الجمعویة في میادین الشباب والثقافة -
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 :مجال الرعایة الصحیة والنظافة والطرقات )3
بمساهمة المصالح التقنیة  10-11من قانون البلدیة  123المادة  تسهر البلدیة طبقا لنص 

للدولة على احترام التشریع والتنظیم المعمول بها فیما یتعلق بحفظ الصحة والنظافة العمومیة 
  : 1خاصة في مجاالت 

 .توزیع المیاه الصالحة للشرب -
 . ف المیاه المستعملة ومعالجتهاصر  -
 . جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها  -
 . ل األمراض المتنقلةفمكافحة نوا  -
 . الحفاظ على صحة األغذیة واألماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور  -
 .صیانة طرقات البلدیة وٕاشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها  -
  عتاد الحضري والمساهمة في صیانة فضاءات الترفیهتهیئة المساحات الخضراء ووضع ال -

  .والشواطئ
  . بحفظ صحة ونظافة البلدیة تناطوهو ما أدى إلى وجود مكاتب 

سعیا من الدولة لتطویر النشاط االقتصادي وتحقیق تنمیة المجتمع : المجال االقتصادي) 4
  :2خاللبغرض االستخدام الكامل للقوى العاملة ورفع المستوى المعیشي من 

 .إبداء الرأي المسبق قبل إقامة أي مشروع استثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیة -
القیام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطویر األنشطة االقتصادیة المسطرة في البرنامج  -

 .التنموي، وتشجیع المتعاملین االقتصادیین
 . ترقیة الجانب السیاحي وتشجیع المتعاملین في المجال -
 . مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصیة المعنویة إنشاء  -
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 مجال حمایة البیئة   )5
نظرا للسعي المستمر لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة فقد أنتجت مشاریع مختلفة 
أثرت في الجانب األیكولوجي، وبذلك طرحت مسألة إحداث توازن بین النمو االقتصادي 

فأنشئت هیاكل إداریة وطنیة، أما على المستوى المحلي فتتولى ومتطلبات حمایة البیئة 
خالل تنفیذ نصوص القانون  البلدیة باعتبارها الوحدة الرئیسیة تطبیق تدابیر حمایة البیئة من

  . 1في هذا المجال
إبداء الرأي المسبق للبلدیة قبل إقامة أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة  -

  2مجال حمایة األراضي الفالحیة والتأثیر في البیئةالسیما في 
 .السهر على حمایة األراضي الفالحیة والمساحات الخضراء خاصة عند إقامة المشاریع -
 112المادة (تساهم في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على االستغالل األفضل لها  -

 .10-11من قانون البلدیة 
  .اإلضرار بالبیئة والصحة العمومیة على إقلیم البلدیةرفض أي مشروع من شأنه  -
  .السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط ونظافة البیئة -
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تختص البلدیة في هذا المجال بعدید الصالحیات : مجال التهیئة والتعمیر والتجهیز )6
  :1منها

 .إعداد عملیات تهیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة وتنفیذها -
المبادرة بأول إجراء أو عملیة من شأنها التحفیز وبعث تنمیة نشاطات اقتصادیة توافق  -

 طاقات البلدیة
 .من احترام تخصیصات األراضي وقواعد استعمالها التأكد -
 .السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العالقة ببرامج التجهیز والسكن -
 مجال مكافحة الستكنات الهشة غیر القانونیةالسهر على احترام األحكام في  -
حمایة األمالك العقاریة الثقافیة والحفاظ على االنسجام الهندسي للتجمعات السكنیة  -

 .وحمایتها
المساهمة أو القیام بتهیئة المساحات الموجهة الحتواء النشاطات االقتصادیة أو التجاریة  -

 .أو الخدمائیة
المجموعات العقاریة والتجهیزات الجماعیة ومختلف ترقیة برامج السكن وتسمیة كافة  -

 .الطرق البلدیة
 حمایة المساحات الخضراء عند إقامة المشاریع على مستوى البلدیة وهدم البناءات اآلیلة -

  للسقوط
  : 2تتولى البلدیة في هذا اإلطار مایلي : مجال األمن والخدمات الطارئة )7
 .حفظ النظام العام وأمن األشخاص والممتلكات -
 . توفیر اإلسعافات في حالة حدوث الكوارث -
 .تنظیم ضبطیة الطرقات في إقلیم البلدیة  -
 . الحفاظ على أمن المواطنین -
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 . اتخاذ التدابیر الوقائیة لضمان سالمة األشخاص والممتلكات من األخطار والكوارث -
 . السهر على حسن تنفیذ التدابیر االحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال اإلسعاف  -
  .تنفیذ تدابیر األمن في حالة الخطر الوشیك  -

هذه أهم صالحیات البلدیة في إطار تقدیم الخدمات للمواطنین في المجتمع المحلي والتي 
  .القانونترتبط بإطارها اإلقلیمي واالختصاصات الممنوحة لها في إطار 

  دور الوالیة: ثانیا
المتعلق بالوالیة وتقوم بعدة صالحیات  07-12تتعدد اختصاصات الوالیة حسب القانون 

  . ترتبط بتقدیم الخدمات وتطویر وتنمیة الشأن المحلي
 فقد حددت 07-12من قانون الوالیة  77حسب نص المادة : االختصاصات العامة )1

 :1عامة في اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي ال
ü ذوي االحتیاجات الخاصة الصحة العمومیة وحمایة الطفولة واألشخاص . 
ü  السیاحة 
ü  اإلعالم واالتصال . 
ü التربیة والتعلیم العالي والتكوین . 
ü الشباب والریاضة والتشغیل . 
ü  السكن والتعمیر وتهیئة إقلیم الوالیة. 
ü اتبالفالحة والري والغا. 
ü  التجارة واألسعار والنقل . 
ü  الهیاكل القاعدة االقتصادیة . 
ü  ضامن ما بین البلدیات لفائدة البلدیات المحتاجة والتي یجب ترقیتها تال . 
ü التراث الثقافي المادي وغیر المادي والتاریخي . 
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ü   حمایة البیئة 
ü التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة . 
ü  ترقیة المؤهالت التوعیة المحلیة . 
وتتمثل صالحیات المجلس الشعبي الوطني مرتبطة بالتنمیة : االقتصادیةمجال التنمیة   )2

  :1االقتصادیة في
إعداد مخطط للتنمیة على المدى المتوسط یبین األهداف والبرامج والوسائل المعبأة من -1

الدولة في إطار التنمیة وتعتمد هذا المخطط كإطار للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في 
  :، وفي إطار هذا المخطط)80ة الوالیة  الماد

یحدد المجلس الشعبي الوالئي المناطق الصناعیة التي سیتم إنشاؤها والمساهمة في   -
تأهیل المناطق الصناعیة ومناطق النشاط ویسهل استفادة المتعاملین من العقار 

  .الصناعي
ومیة  یسهل ویشجع االستثمارات في الوالیة ویساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العم -

  .2بالوالیة 
إنشاء على مستوى كل والیة بنك معلومات یجمع الدراسات والمعلومات واإلحصائیات  -2

 .3االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة للوالیة
باألعمال  07-12من قانون الوالیة  91إلى  88كما یبادر طبقا لنصوص المواد -3

  . المتعلقة بأشغال تهیئة الطرق والمسالك الوالئیة وصیانتها والحفاظ علیها
  . تصنیف وٕاعادة تصنیف الطرق والمسالك الوالئیة ·
تصال مع المبادرة باألعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة هیاكل استقبال االستثمارات باال ·

  المعنیة  المصالح
  .المبادرة بكل عمل یشجع التنمیة الریفیة ال سیما مجال الكهرباء وفك العزلة ·
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  :1یتولى المجلس الشعبي الوالئي مایلي: )87_ 84المادة :( ي ر المجال الفالحة وال )3
تنفیذ كل عمل في مجال حمایة وتوسیع وترقیة األراضي الفالحیة والتهیئة والتجهیز  ·

 . ي الریف
ویذلك المبادرة بكل األعمال (تشجیع أعمال الوقایة من الكوارث واآلفات الطبیعیة   ·

 ). مخاطر الفیضانات والجفاف لمحاربة
 اتخاذ اإلجراءات الهادفة إلنجاز أشغال تهیئة وتطهیر وتنمیة مجاري المیاه في حدود  ·

 اإلقلیم، 
 األمالك الغابیة في مجال التشجیرالمبادرة بكل األعمال الموجهة إلى تنمیة وحمایة  ·

 . وحمایة الثریة وٕاصالحها
المساهمة في تطویر كل أعمال الوقایة ومكافحة األوبئة في مجال الصحة الحیوانیة   ·

 .باالتصال مع المصالح المعنیة والنباتیة
العمل على تنمیة الري المتوسط والصغیر، ویساعد البلدیات مالیا وتقنیا في مشاریع  ·

بالمیاه للشرب والتطهیر وٕاعادة استعمال المیاه التي تتجاوز اإلطار اإلقلیمي  التزود
 . للبلدیات المعنیة

  من قانون الوالیة) 99 -93(تضمنت المواد : المجال االجتماعي والثقافي والسیاحي  )4
  : 2صالحیات هذه األخیرة في المجال االجتماعي والثقافي والسیاحي، حیث تتولى مایلي

 مؤسسات التعلیم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصیانتها والمحافظة علیها،إنجاز  ·
 . وتجدید تجهیزاتها على الحساب المیزانیة غیر الممركزة للدولة المسجلة في حسابها 

تشجیع أو المساهمة في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلدیات والمتعاملین   ·
 . والمناطق المراد ترقیتهاخاصة تجاه الشباب  االقتصادیین

إنجاز تجهیزات الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات في ظل احترام المعاییر   ·
 . الوطنیة
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 . تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة  ·
 اتخاذ كل التدابیر لتشجیع إنشاء هیاكل تكلف بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات  ·

 . المستقبلة للجمهور والمواد االستهالكیة
 لمساهمة في تنفیذ كل األعمال المتعلقة بمخطط تنظیم اإلسعافات والكوارث واآلفاتا  ·

 . الطبیعیة والوقایة من األویئة ومكافحتها باالتصال مع البلدیات
 المساهمة بالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماعي یهدف إلى ضمان تنفیذ البرنامج  ·

األم والطفل ومساعدة الطفولة، مساعدة  الوطني للتحكم في النمو الدیمغرافي وحمایة
المسنین وذوي االحتیاجات الخاصة، مساعدة األشخاص في وضع صعب والمحتاجین 

  .ل بالمشردین والمختلین عقلیاتكتوال
وهنا یظهر اهتمام المنتخبین المحلیین بالشأن المحلي وٕاصالح الجوانب االجتماعیة فیه عن 

  .اة أحوال الطبقة الهشة منهمطریق تقویة عالقتهم بالسكان ومراع
  :1أما فیما یخص الشأن الثقافي والسیاحي فیبرز دور الوالیة في 

المساهمة في إنشاء الهیاكل القاعدیة الثقافیة والریاضیة والترفیهیة للشباب وحمایة التراث  ·
 التاریخي والحفاظ بالتشاور مع البلدیات والهیئات المكلفة بترقیة هذه النشاطات وكذا

 .الجمعیات التي تنشط بالمجال
تقدیم المساعدات والمساهمات في برامج النشاطات الریاضیة والثقافیة والخاصة   ·

 . بالشباب
المساهمة في حمایة التراث الثقافي والفني والتاریخي، بالتنسیق مع البلدیات وكل هیئة   ·

لتثمینه والحفاظ  جمعیة معنیة وتطویر كل عما یرمي إلى ترقیته ویقترح كل التدابیر أو
 . علیه

 السهر على حمایة القدرات السیاحیة على مستوى الوالیة وتثمینها وتشجیع كل استثمار  ·
 . متعلق بذلك
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 :1یبرز من خالل:  مجال السكن  )5
 المساهمة في إنجاز برامج السكن من منطلق األهتمام بالشأن المحلي وانشغاالت  ·

 . المواطنین ومحاولة االستجابة لها
 المساهمة في عملیات تجدید وٕاعادة تأهیل الحظیرة العقاریة المبنیة والحفاظ على الطابع ·

 . المعماري
المساهمة بالتنسیق مع البلدیات والمصالح التقنیة المعنیة في برنامج القضاء على السكن  ·

  .الهش وغیر الصحي ومحاربته
مهام مفوضة له من قبل الوالي  هذا باإلضافة إلى دور الدائرة وما یمارسه رئیس الدائرة من

وبالتعاون مع البلدیات وتنشیطها وكذا صالحیات المقاطعات اإلداریة المستحدثة وما تهدف 
اإلدارة  له من إحداث توازن في خدمة المجتمع المحلي وتقدیم الخدمة لكل المواطنین وتقریب

ما تسهم به الجماعات من المواطن، وبذلك تعتبر هذه الصالحیات اإلطار العام حول أبرز 
المحلیة في إطار ما تسمح به القوانین والتنظیمات في مجال تقدیم الخدمات األفراد المجتمع 

 .وتنمیة وتطویر الشأن المحلي
وعلى اعتبار أن اإلدارة المحلیة بوحداتها وأجهزتها وجدت لتنظیم وتسییر الشأن المحلي    

ة وآلیات مقنة، وعلى الرغم من جل التغییرات وتلبیة حاجات األفراد من خالل برامج محدد
والتحدیثات إال أن كل هذه الصالحیات وتنوع مجاالتها وتوفیر األجهزة والوسائل والقرارات 
التجسید ذلك لم تنجح في تجاوز الكثیر من العوائق والمشاكل التي تؤثر سلبا في مدى 

مة العمومیة ومن ذلك كانت عمل المجالس المحلیة وتراجع في مستوى تقدیم الخد نجاعة
  .رهانات المحاولة تفعیل وٕاصالح األمر
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  :خالصة الفصل 
و  مشكالتأنها مازالت تواجه  إالالخدمة العمومیة  ابرغم من التطورات التي شهدته   

أزمات معقدة وحادة نتیجة التطور الهائل و السریع الذي یعیشه عالم القرن العشرین أو 
الوظیفة العامة في عالم مغلق منعتها المحافظة على التقالید و  المعاصر ، فقد عاشت

رعایتها من اللحاق بركب التقدم في العالم الخارجي و مبالغتها في التقید بالقواعد الشكلیة و 
التي منعتها من كل خیال و فاعلیة ، مما استوجب بضرورة تجدید و تطویر مفهوم  اإلجرائیة

ل إلى إدارة عامة و فعالة مسلحة بوسائل تقنیة حدیثة الكفیلة الخدمة العمومیة بغیة الوصو 
  . الملقاة جمیعها على الدولة المعاصرة باألعباءقادرة على القیام  األخیرةبجعل هده 
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 : تمهید

من تراجع في مستوى األداء وتدني لجودة الخدمة  العمومیة  الخدماتقطاع مع ما یمیز 
وعدید المشاكل األخرى المرتبطة بالتسییر وانتشار الفساد داخل أجهزة اإلدارة وبالرغم من 
المجهودات المبذولة إلصالح اإلدارة ومحیطها االجتماعي إال أن األمر یحتاج إلى أكثر من 

هجة عادة في انتاج وتقدیم الخدمة تفعیل لبعض اآللیات وتحدیث بعض األسالیب المنت
وتسییر المرافق العامة وكذا إصدار النصوص القانونیة دون وجود أساس فعال لتطبیقها؛ 
حیث أضحت عملیة تحسین أداء اإلدارة للخدمات تحتاج إلى تحدي إیجاد وخلق آلیات 

اء على وأسالیب حدیثة من طرف الحكومة أو اإلدارة المحلیة تهدف من خاللها إلى القض
الفساد اإلداري وٕاعادة تنظیم إدارة قادرة على أداء الخدمة وتحقیق رضا المواطنین من حیث 
مفاهیم وأنماط التسییر وكذا تدعیم مضامین برامج وخطط اإلصالح بإحداث آلیات مؤسساتیة 
تسهم من خالل فحوى األعمال واألنشطة التي تقدمها في تطویر تقدیم اإلدارة للخدمات 

یة وتحسین نوعیتها والقضاء على مختلف اإلشكاالت المرتبطة بمستوى فعالیة المرافق العموم
العامة في إیجاد السبل الكفیلة بمواكبة التطورات والتغیرات المستمرة والقدرة على التكیف 

  .معها وبالنتیجة مرافق عمومیة خدمیة في مستوى تطلعات المواطن وتلبیة مطالبه
  :ا الفصل حیث قسمناه الى مبحثین وهذا ماسنتناوله في هذ

  التسییر العمومي الجدید وترقیة الخدمة العمومیة : المبحث األول  §

 اإلصالحات المؤسساتیة ودورها في تحسین الخدمة العمومیة: المبحث الثاني §
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  التسییر العمومي الجدید وترقیة الخدمة العمومیة: المبحث األول 

 أفكاراستخلصت فكرة التسییر العمومي الجدید من مبادئ العلوم االقتصادیة و من   
محاكاة قواعد تسییر المنظمات االقتصادیة  إلى باإلضافة,التسییر في القطاع الخاص 

هذا المفهوم في المؤسسات  إدراجالخاصة و آلیات السوق، ومن هنا حاول بعض المفكرین 
م واستثمارها في القطاع تهالستغالل طاقا األفراد أمام للمجااسح العمومیة التابعة للدولة و ف

   .وترقیة الخدمة العمومیة. العام
 نمط التسییر العمومي الجدید وترقیة الخدمة العمومیة :المطلب األول

 )اق العالميیس(العمومي الجدید  یریسأسباب ظهور الت: األول  الفرع 
البد من التطرق تعریف التسییر العمومي                 قبل عرض أسباب ظهور التسییر العمومي 

  )ثانیا( ثم أسباب ظهور التسییر العمومي ) أوال( 
 تعریف التسییر العمومي الجدید: أوال
المناجمنت مصطلح إنجلیزي األصل "ر بیعت: التعریف اللغوي للتسییر العمومي الجدید   

، وقد یكون هذا المفهوم قریب من كلمة الذي یعني أدار وسیر To Mars"مشتق من الفعل 
  .التي تعني حسن التسییر والصیانة" Mariagemnet"الفرنسیة 

، ویسیر "Administre"، بالفرنسیة الذي یعني بلیر "Manage"كما یتطابق مع الفعلي پیر 
"Gre " وهیا حبي القاموس الفرنسي" L'internaute''1.  
  
  
  
  
  

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات تطبیق المناجمنت العمومي في إدارة الجماعات المحلیةشریف موسی، حمودي ولید،  - 1

السیاسیة، تخصص ادارة الجماعات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوقرة، نیل شهادة الماستر في العلوم 
  .18، ص2015- 2014بومرداس ، الجزائر، 
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   :هذا النموذجللقد تعددت التعاریف الوجهة : أما اصطالحا
  : والتنمیة   اإلدارة العالمیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي لجنةه تعرف

  )Organisation for Economico-opération and Développement (بأنه :
نموذج جدید یقوم على نشر ثقافة تحسین األداء في القطاع العام، وتقلیل المركزیة، حیث "

  : 1إلىیدعو هذا النموذج 
 . تركیز االهتمام على النتائج من منظور الكفاءة والفعالیة وجودة الخدعة §
نوع من الحریة وبدائل اإلداریة للمباشرة للمرفق العام، ووضع أنظمة  المسییرینمنح   §

  .تسمح بتحسین مردودیة السیاسات المعتمدة
كما یعرف التسییر العمومي الجدید بأنه اتجاه عام لتسییر المنظمات العمومیة، حیث     

وانتشر الحقا في لسكسونیة، جإلى بدایة التسعینات في الدول االن معالم ظهوره ىتعود أول
معظم دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، وعلى عكس التسییر العمومي القدیم الذي 

ه من العلوم اإلداریة والقانونیة، فإن معالم وأفكار التسییر العمومي الجدید ئیستمد مباد
ب اسات التي في القطاع الخاص، ومن بین أسبایمستوحاة من العلوم االقتصادیة، ومن س

تالالت التي میزت خالتي ساعدت في ظهور هذا النوع الرغبة في تحسین ومعالجة اال
العمومي التقدیم، والتي من بینها البیروقراطیة وكذا محاولة االرتقاء باإلدارة العمومیة  التسییر

  .إلى مستوى الكفاءة والفعالیة
سب إلدارة المؤسسات العمومي الجدید الفلسفة واألسلوب المنا التسییرر بومن هنا یعت

  .بنجاح في القطاع الخاص تطبقتقنیات ومناهج بالعمومیة 
تحارب بعض الدول على تحسین مستوى األداء  هحیث یقوم هذا النموذج والذي كرست   

وكذلك ترشید استغالل . داخل المؤسسات العمومیة، من خالل إصالح أنماط التي فیها

                                                           
، مذكرة مقدمة البیروقراطیة بحث في تحویالت النموذج ما بعد البیروقراطیة والقیم العامةبوبكر عالم، بن زیان نوال،  -  1

  .49، ص2015اسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة موالي الطاهر، لنیل شهادة لیسانس في علوم السی
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على محاكاة قواعد  طیاتهمله هذا االتجاه في حر الذي یمد التغییعتهذا یبو  الموارد العمومیة
  .1یر المنظمات االقتصادیة الخاصة وآلیات السوقسیت
التي  العامةاري لإلدارة یهوم المعمفعلى أنه ال  العمومي الجدید التسییرعرف فس ینأما بور  

ادة زی، و للمواطنیني توفیر خدمات ذات جودة عالیة هتتألف من مكونات مترابطة و 
العمومیین والسیما من ضوابط رقابة الوكاالت المركزیة، قیاس  المسییریناالستقاللیة لدى 

ولوجیة التي یحتاجها نالموارد البشریة والتك اتاحةعلى أساس تلبیة األهداف،  األفراد ومكافأة
 ةالمنافسر عن عامل جرون ألداء نشاطاتهم بشكل جید، وكذا إدراك المزایا التي قد تنسیالم
، فتح المجال للقطاع الخاص في تنفیذ األغراض العامة بدال من )التشجیع على المنافسة(

  .2االقتصار على القطاع العام
 تعریف إجرائي -

العمومي الجدید ذلك الضیق أو المنهج الجدید الذي انتهت الدول الغربیة مدن  التسییر یعني 
 وٕادخالالقطاع العمومي، وذلك من خالل إدماج  وأعلىوالعمل  التسییریر طریقة یبسالح وتغ

اإلدارة العامة والمؤسسات  داخلقها یأفكار وأسالیب المتبعة في القطاع الخاص وتطب
  .العمومیة

  )اق العالميیس(أسباب ظهور التي العمومي الجدید :  ثانیا 
العمومي الجدید إن الدارس لتاریخ الفكر السیاسي واإلداري في تحلیله لتاریخ التسییر   

ففكرة التسییر العمومي الجدید ،  ینطلق أساسا من فكرة تحلیل الهدف األساسي من وجوده
واألزمة المالیة الدولیة  1973جاءت نتیجة لعدة أزمات عالمیة، أولها أزمة النفط البترولیة 

األمریكیة، التي صاحبتها، من هنا كانت البدایات األولى لهذا النموذج في الوالیات المتحدة 
سبب السیاسات العمومیة التي كانت تعاني من عدة مشاكل، وذلك بسبب فلسفة عملها 
الخاطئة التي كانت مبنیة انطالقا من التركیز على الوسائل، وغیاب الرقابة وٕاهمال النتائج، 

                                                           
، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط التسییر العمومي بین االتجاهات الكالسیكیة واالتجاهات الحدیثةمریزق عدمان،  - 1
  127 -126، ص 2015،  1
مجلة " لتفعیل وتعزیز تنافسیة وكفاءة المنظمات الحكومیةمقاربات التسییر العمومي الجدید كآلیة "طارق عاشور،  - 2

  .114، ص 2011- 2012، 1أداء المؤسسات الجزائریة، العدد 
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مما تسبب في ارتفاع حجم الدین العام، والذي صاحبه عجز مالي كبیر للوالیات المتحدة 
  . كیةاألمری

هذا ما أدى إلى اتحاد القوى المعارضة وخصوصا االتحاد اللیبرالي، والذي جاء بفكرة   
وذلك . التغییر أي االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، وتقلیص حجم الدولة

  . 1وٕادخال فكرة التسییر الخاصة على السیاسات العامة. بإدخال فكرة الخوصصة
ة اإلصالحات إلى الدول األخرى التي عانت من نفس المشاكل، لتنتقل بعد ذلك موج   

والنقائص في مجال تقاسم الخدمات العمومیة، والتي كان یسیطر علیها نقص في األداء 
لتطلعات ورغبات المواطنین، وللخروج من هذا المشكل تم التفكیر  وغیاب فعالیة االستجابة

 .ات كبیرة في تفعیل أدوات القطاع الخاص التي حققت نجاح
وذلك في إطار ما یسمى بالتسییر . باإلضافة إلى محاولة تطبیقها في القطاع العمومي

  "New Public Management"العمومي الجدید 
باإلضافة إلى فترة الستینات و السبعینات من القرن الماضي التي تمیزت بالعدید من 

  .ة من خالل سیاسات ومبادراتالدراسات األكادیمیة التي حاولت تعزیز القدرات الحكومی
ومن جهة أخرى، للعدید من مفكري اإلصالح الحكومي الفضل في بدء حركة التسییر 

التي اعتلت منصبها في بریطانیا سنة  Margaret 'Thetcherالعمومي الجدید إلى 
، بعدما ركزت في حملتها االنتخابیة على إصالح الخدمات الحكومیة، من خالل 1979

 Ronaldالقطاع العام، بعیدا عن النماذج البیروقراطیة القدیمة، باإلضافة إلى تفعیل فكرة 
teagat  في الوالیات المتحدة األمریكیة و  1980سنةBrian Mubroney  في كندا سنة
، حیث قاد كالهما حركة شرسة ضد البیروقراطیة بهدف ترقیة وتطویر أداء 1984

  .المنظمات في القطاع العام
ب المیداني، فقد تجسدت بعض مبادئ التسییر العمومي الجدید في العدید من أما في الجان

المشاریع اإلصالحیة المتعلقة بالمنظمات العمومیة في الوالیات المتحدة األمریكیة والدول 
  .2وذلك في ثمانینات القرن الماضي) الخ...بریطانیا، كندا، ونیوزلندا (، لسكسونیةنجاال

                                                           
  .66 -65محمد السعید الجوال، مرجع سابق، ص  -  1
  .66 -65محمد السعید الجوال، مرجع سابق، ص  -  2
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ترجع بدایاته بالضبط إلى مقالین للباحثین  NPM إلى أن مصطلحذا البد من اإلشارة هوب
)1990 Aucoin ( و)1991 Hood(حیث یعتبران ، NPM  عبارة عن تعبیر مختصر

یستخدمه الباحثون والمختصون لإلشارة إلى موضوعات متمیزة األسالیب وأنماط إدارة 
  .المنظمات العمومیة 

وبروز التسییر العمومي الجدید المتمثلة في تعاظم وبهذا یمكننا استخالص أهم أسباب نشوء 
دور الدولة، ما أدى إلى زیادة األزمات االقتصادیة، وكذا كانت أولى اإلصالحات التي قام 
بها هذا النموذج هو تقلیص دور الدولة االقتصادي واالجتماعي وٕاعطاء المبادرات الخاصة 

كرد فعل . دورا بارزا في ضبط االقتصاد أكثر مساحة للنشاط وكان اآللیة السوق والمنافسة
  ذلك على التفكیر الكینزي الذي كان سائر قبل

فنظرا لتأثیر العدید من العوامل كان من الضروري : باإلضافة إلى ضعف األداء والفعالیة   
رفع كفاءة أداء المرافق و القطاعات العمومیة، ألن التغییر في مستوى تدخل الدولة أصبح 

لنظر إلى عدم كفاءة القطاع العمومي، من حیث مستوى األداء وكفاءة الموارد غیر كافي با
  .المتاحة

  خصائص نمط التسییر العمومي الجدید: الفرع الثاني 
  ,میینیبالرغم من اختالف مسمیات اإلدارة العمومیة الحدیث، فقد حاول األكاد

 )1992 ,Gaebler ( و)Kettaghan and Charih1997 (  للتعرف على البحث
  :1حدد ثالثة خصائص اإلدارة العمومیة الحدیثة  فقد. خصائص اإلدارة العمومیة الحدیثة

  تغییر في آلیة الحكومة .1
  .تغییر في أسلوب اإلدارة  .2
 .تقلیص دور الدولة .3
  

                                                           
1 - ANDRONICEANU Armenia, "New Public Management, a Key Paradigm for Reforming 
Public Management in Romanian Administration", Academy of Economic Studies, Bucharest 
&2007.p07-08. 
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  تغییر في آلیة الحكومة - )1-1
فاإلدارة العمومیة الحدیثة تشمل تغییر في البناء الهیكلي للحكومة، وتتضمن إعادة الهیكلة    

لألقسام واإلدارات ، إنشاء وحدات لتقدیم الخدمة ، الالمركزیة في السلطة والمسؤولیة من 
خالل إعطاء الصالحیات للمستویات اإلداریة الدنیا ، والفصل بین السیاسة وتقاسم الخدمات 

1991  ,Hood كذلك إلى تغییر الثقافة التنظیمیة ، تحسین  وتنادى اإلدارة العمومیة الحدیثة
آلیة السوق، واستخدام  الجودة ، االستجابة للزبائن وممارسة المشاركة اإلداریة، االتجاه نحو

  . الموارد بأسلوب یتمیز بالكفاءة
ریة الدنیا، اتجهت المملكة وفي مجال الالمركزیة وٕاعطاء صالحیات أكیر المستویات اإلدا  

إداري یعرف بمسمى برنامج الخطوات التالیة وقد بوشر بتطبیق برنامج  المتحدة إلصالح
م، ویهدف لتقلیل ، التحكم المركزي فیما یتعلق بالرقابة  1988الخطوات التالیة في عام 

لمستویات والصالحیات للعاملین في ا  اإلداریة والمالیة وٕاعطاء المزید من المسؤولیات
المتحدة إلنشاء  وفي خطوة أكثر تقدما في مجال الالمركزیة اتجهت المملكة. اإلداریة الدنیا

  .وكاالت تنفیذیة وذلك لتحقیق أهداف محددة 
وفي مجال طبیعة دور اإلدارة العمومیة وعالقتها بالمواطنین، فقد تبنت العدید من الدول 

خدمي الخدمات في بلجیكا، ومیثاق مستخدمي لمیثاق المواطن، کمیثاق مست أشكاال معینة
فرنسا، و میثاق جودة الخدمة العمومیة في البرتغال، و میثاق  الخدمات العمومیة في

المواثیق لتحسین الخدمات العمومیة بالنسبة  تلك وتهدف  المواطن في المملكة المتحدة،
  .1المتعلقة بالخدمات هم بخیارات متعددة وٕامدادهم بالمعلوماتدللمواطنین وتزوی

  :التغییر في أسلوب اإلدارة  -)1-2
  :ویشمل التغییر في اإلدارة من خالل العناصر التالیة 

تبنى القطاع العام لممارسات اإلدارة المطبقة في القطاع الخاص والتي تتضمن إستخدام    ) أ
نموذج التمیز، إعادة الهندسة، إدارة الجودة الشاملة، القیمة مقابل النقود، قیاس األداء 

 العمالة والحوافز، خدمة العمالء، الرحیة، وتقلیل
                                                           

1 - Atreya Binod, Armstrong Anona, "A Review of the criticisms and the future of new public 
management", working paper series School of Management Victoria University 7/2002.p42. 
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 .التركیز على الكفاءة والفاعلیة  ) ب
 .تحكم في المدخالت اإلجراءات واألنظمة بإیجاد قیاس المخرجاتاالنتقال من ال  ) ج
تفضیل الملكیة الخاصة، أسلوب التعاقد للخدمات العمومیة وأتباع أسلوب المنافسة لتقدیم   ) د

 .الخدمات
  1تفویض الصالحیات والسلطات للمستویات اإلداریة الدنیا  ) ه
  .2دور الدولة تقلیص -)3-1

لمفهوم اإلدارة العمومیة الحدیثة االتجاه نحو التخصیص، ویشمل تقلیص دور الدولة وفقا 
تشغیل الخدمات بأسلوب تحاری، تخفیف القیود الحكومیة على  برامج تخفیض المیزانیة،

  .القطاعات اإلقتصادیة 
  :خصائص التسییر العمومي الجدید في مایلي  یمكن تلخیص

 .خدماتالتركیز على النتائج من حیث الفعالیة والكفاءة وجودة ال -
استبدال الهیاكل التنظیمیة الهرمیة والمركزیة الشدیدة ببیئات تسییریة تعتمد على  -

عملیة إتحاد القرار بشأن تخصیص الموارد وتقدیم الخدمات أقرب  الالمركزیة حیث تكون
والتي توفر نطاق ردود الفعل من العمالء ومجموعة  إلى نقطة التسلیم أو تقدیم الخدمة

 المصالح األخرى
المرونة إلستكشاف البدائل والتوجیه األحكام العامة والقواعد التي قد تعطي عوائد أكبر  -

 .السیاسة الفعالة  النتائج
زیادة التركیز على الكفاءة في الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام والتي تنطوي على  -

 .العاماألهداف اإلنتاجیة، وخلق بیئة تنافسیة داخل وبین مؤسسات القطاع  وضع
تعزیز القدرات اإلستراتیجیة في المركز التوجیه عملیة تطور الدولة كي تتیح لها  -

  .الخارجیة والمصالح المتنوعة تلقائیة بمرونة وبأقل تكلفة اإلستجابة للتغیرات
                                                           

1 - G.Wiess Tomas,"What happend to the idea of world governance",international studies quarterly, New york 
,February 16,2009,p23. 
2 - Giauque David," Science et management public ou l'histoire d'une relation ambige , le cas de la nouvelle 
gestion publique" ,Ethique publique ,volume4,N°1,Avril,2002,p13. 



  آليات تحسين الخدمة العمومية                                                    الثاني    الفصل  
 

 
49 

  أسس التسییر العمومي الجدید ودورها في تحسین الخدمة العمومیة: الفرع الثالث
الجدید في قیامه على مجموعة من المبادئ التي تساعده على یعتمد التسییر العمومي    

  :1النجاح في تغییر أسلوب عمل اإلدارات العمومیة ومن بین أهم هذه المبادئ نذكر ما یلي
 . لتحصیل أحسن النتائج. التركیز على مراعاة مبادئ الفعالیة والكفاءة وجودة الخدمة  -
دمة من خالل استبدال الهیاكل التقلیدیة بأنظمة االبتعاد عن الهرمیة الكبیرة ومركزیة الخ  -

 .حكومیة غیر مركزیة
حریة اقتراح البدائل في تسییر الخدمات العمومیة وتبني أنظمة تسییر تساعد على  -

 .بین التكلفة والفعالیة تحسین العالقات
العمل على جعل التنظیمات العمومیة في وضعیة تنافسیة، من خالل إدراج مبدأ  -

 .2المنافسة
مجموعة من " اإلدارة العامة لجمیع الفصول" في مقاله المعنون ب Hoodکم حدد    

  : منها ذكرنالمبادئ 
التدریب العملي على تغییر محترف للمنظمات العمومیة، ومن المتوقع أن تسهم هذه   -

 .الفكرة على صعوباتها في تحقیق أكبر قدر من المساءلة 
 .معاییر و تدابیر أداء واضحة -
 .التركیز على ضوابط اإلنتاجزیادة  -
 .التحول إلى زیادة المنافسة في القطاع العام  -
 .الضغط نحو المزید من االنضباط والتقشف في استخدام الموارد في القطاع العام   -
الوحدات في القطاع العام، أي تفتیت الوحدات الكبیرة، وتمویلها  التحول إلى تصنیف -

  .3منفصل .منفصل بشكل

                                                           
، 1، دار الفكر الجامعي، طددور القانون الدولي في النظام االقتصادي العالمي الجدیمحمد عبد الستار کامل نصار،  - 1

  .61،ص2007اإلسكندریة، سنة 
  .127، صمرجع سابقمریزق عدمان،  - 2
  .73، صمرجع سابقمحمد السعید جوال،  - 3
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  : هم المبادئ التي قام علیها التسییر العمومي الجدید ما یلي كذلك من بین أ
محاولة تطبیق أدوات وأسالیب اإلدارة المطبقة في القطاع الخاص داخل القطاع   -

 العمومي واالستفادة منها في مجال تقدیم الخدمات العمومیة
وذلك على  .الفصل بین األهداف و القرارات اإلستراتیجیة، واألهداف والقرارات العملیة -

 .خالف التسییر التقلیدي
التوجه نحو المواطن واعتباره زبونا یجب إرضاؤه، والعمل على تحسین عالقاته بالدولة  -

 من خالل انفتاح المصالح اإلداریة على المستخدمین والتقرب منهم
یدعو التسییر العمومي الجدید إلى اعتماد مرونة تنظیمیة واسعة تجعل من عملیة اتخاذ  -

ر داخل المنظمات واإلدارات العمومیة عملیة تشاركیة ال أحادیة الجانب على عكس القرا
 .النموذج التقلیدي

 یعتمد المناجمنت العمومي الجدید على اإلدارة الموجهة بالنتائج -
یعتمد التسییر العمومي الجدید على مبدأ التمایز، وهذا بسبب اختالف البیئات التي تعمل  -

  .1كانت تمارس نفس النشاطفیها المنظمات حتى ولو 
  :ومن هنا نستخلص أهم أربعة مبادئ التي یرتكز علیها التسییر العمومي الجدید 

 .حل المشاكل في مستواها  -
 .اعتبار المواطن زبون -
 إرضاء الحاجات وتحسین اإلجراءات -
  .دور العوامل السیاسیة في توجیه وٕاعادة الشروط الضروریة لألداء -
  
  

                                                           
أفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمت العمومي الجدید بالنظر إلى بعض التجارب نیشان سلوى،  - 1

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في شعبة علوم التسییر فرنسا، والوالیات المتحدة األمریكیةنیوزیلندا و (األجنبیة 
 -2014تخصص تسییر المنظمات، كلیه العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعه أحمد بوقرد، بومرداس ، 

  131، ص 2015
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  اإلدارة االلكترونیة في الجزائر أداة لتحسین الخدمة العمومیة: المطلب الثاني
یعتبر موضوع اإلدارة االلكترونیة من المواضیع الحدیثة على اإلقلیمیة أو الدولیة وخالل 
بحثنا حول هذا الموضوع نجد أن معظم المعلومات المتحصل علیها تتحدث عن الحكومة 

 . االلكترونیة
لما ترجم إلى اللغة العربیة  e – gouvernement االلكترونیةفالمصطلح األجنبي للحكومة 

تحصلنا على مفهوم الحكومة االلكترونیة ولهذا ننصح الباحثین في هذا الموضوع أن الترجمة 
هو اإلدارة االلكترونیة بدال من الحكومة االلكترونیة وهذا  e – gouvernement المصطلح

  :راجع لعدة أسباب منها 
  :أوال 

عند استعمال مصطلح حكومة یتبادر عند اغلب الناس الجانب األساسي على الرغم من أن 
عمل الحكومة ال یقتصر فقط على السیاسة ولكن الجانب اإلداري له دور كبیر في تسییر 

  . شؤون السیاسة
  : ثانیا

أن مصطلح حكومة هو تعبیر محدود أي دورها منصب فقط على عالقة بینها وبین مجموعة 
المؤسسات بینما نشاط اإلدارة أكثر اتساعا ویشمل جمیع المستویات في الدولة وتصل  من

  .إلى جمیع المواطنین 
  

  أسباب ومتطلبات التوجه نحو اإلدارة االلكترونیة: الفرع األول 
إن التحول نحو تبني اإلدارة االلكترونیة یخضع للعدید من األسباب التي تفرض مواكبة 

وقبل ذلك سنتطرق إلى .الحدیثة إال أن ذلك یتطلب العدید من اإلجراءات التحوالت والتغیرات
  : مفهوم اإلدارة االلكترونیة

 :مفهوم اإلدارة االلكترونیة -1
إن مصطلح اإلدارة االلكترونیة ووفق ما تشیر إلیه أدبیات الفكر اإلداري المعاصر عن 
حداثته ، إال أن هناك العدید من التعاریف التي قدمت لهذا المصطلح وأنه كان أغلبها قدم 
تعریف الحكومة االلكترونیة نظرا الوجود تداخل وترابط مفاهیمي بین مصطلح الحكومة 
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ارة االلكترونیة بكل ما تقتضیه الممارسة أو التنظیم أو اإلجراءات أو التجارة االلكترونیة واإلد
 .  1أو اإلعالن

  :من التعاریف الشائعة لإلدارة االلكترونیة ما یلي  
تعریف اإلدارة االلكترونیة بأنها منظومة الكترونیة متكاملة تعتمد على تقنیات االتصاالت   

  .ي البدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنیات الرقمیة الحدیثةوالمعلومات التحویل العمل اإلدار 

المفهوم الشائع لإلدارة االلكترونیة على أنها االستغناء عن المعامالت الورقیة وٕاحالل   
المكتب االلكتروني عن طریق االستخدام الواسع لتكنولوجیا المعلومات وتحویل الخدمات 

  . 2ا حسب خطوات منفذة مسبقاالعامة إلى إجراءات مكتبیة ثم معالجته
یمكن تعریف اإلدارة االلكترونیة تعریفا إجرائیا بأنها العملیة اإلداریة القائمة على اإلمكانیات  

المتمیزة لالنترنت وشبكات األعمال في التخطیط والتوجیه والرقابة على الموارد والقدرات 
  .3الشركة الجوهریة للشركة واآلخرین بدون حدود من أجل تحقیق أهداف

أما الدكتور سعد غالب إبراهیم فیقدم تعریفا لإلدارة االلكترونیة انطالقا من محاولة التمییز   
بینها وبین بعض المصطلحات المرادفة لها مثل الحكومة االلكترونیة واألعمال االلكترونیة 

ار ویعرف اإلدارة اإللكترونیة باعتبارها منظومة متكاملة وبیئة وظیفیة وتقنیة مفتوحة في إط
یشمل كل من األعمال االلكترونیة للداللة على اإلدارة االلكترونیة لألعمال والحكومة 
االلكترونیة األعمال الحكومة الموجهة للمواطنین أو الموجهة ألعمال أو الوجهة المؤسسات 

  .  4ودوائر الحكومة المختلفة
لوقت والسرعة في في حین ركزت دراسات أخرى على محاولة تبین مدى إمكانیة اختصار ا  

انجاز المعامالت " انجاز المعامالت وتقریب المسافات فعرفت اإلدارة االلكترونیة بأنها 
دون أن یضطر العمالء لالنتقال إلى  اإلداریة وتقدیم الخدمات العامة عبر شبكة االنترنت

ومنه  اإلدارات شخصیة االنجاز معامالتهم مع ما یترافق من لهدار للوقت والجهد والطاقات
یمكن القول أن اإلدارة االلكترونیة هي بدیل جدید یعید النظر في طبیعة العالقة بین الدولة 

                                                           
  1- عامر طارق عبد الرؤوف اإلدارة االلكترونیة ، الطبعة األولى، عصر، دار السحاب للنشر و التوزیع ، 2007، ص2 .

  2- عالء عبد الرزاق والسالمي ، حسین عالء - شبكات اإلدارة االلكترونیة، األردن، عمان، شاروال للنشر، 2. ص 12
  .127، ص 2004، دار المریخ النشر الریاض السعودیة ،  ، اإلدارة االلكترونیةنجم عبود  - 3
 2002. ، األردن، عمان ، دار المناهج للنشر و التوزیع  األعمال اإللكترونیةسعد غالب ، والعالق بشیر عباس ،  - 4

  15ص 
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والمواطنین انطالقا من التغیر الحاصل في مفاهیم اإلدارة العامة ومضامین الخدمة العامة 
كمحصلة للتحول في عمل األجهزة والمؤسسات الحكومیة من الشكل التقلیدي إلى شكل 

ساسا على تقنیات اإلنترنت والبرمجیات لتلبیة حاجات المواطنین بشكل یزید من رضا مرتكز أ
  .1األفراد على عمل الحكومات

وبالتالي تعتبر إدارة الحكومة االلكترونیة تحوال أساسیا في مفهوم الخدمة العامة بما پرسخ   
سسات الدولة ویزید قیم الخدمة العامة ویصبح الجمهور المستفید من الخدمة محور اهتمام مؤ 

مفهومها عن مجرد التمیز في أداء الخدمات العامة إلى خلق التواصل مع الجمهور عن 
طریق المعلومات وتعزیز دوره في المشاركة و الرقابة كما تتضمن تعدیالت هیكلیة في بناء 

  . التنظیمي لإلدارة 
لزائدة عن الحاجة إلى أیادي ومن ثم فاإلدارة االلكترونیة تعمل على تحویل األیدي العاملة ا 

عاملة لها دور أساسي في تنفیذ مشاریع اإلدارة عن طریق إعادة التأهیل لمواكبة التطورات 
الجیدة التي طرأت على المؤسسة واالستغناء على الموظفین غیر األكفاء وغیر القادرین على 

یر البیانات وربطها التكیف مع الوضع الجدید ، وتقلیل معوقات اتخاذ القرار عن طریق توف
  . بدوائر صنع القرار

ومنه یالحظ تركیز هذه األهداف التي قدمت لإلدارة االلكترونیة على الجوانب المتصلة 
بعملیة اإلصالح اإلداري كالقضاء على الروتین وزیادة فعالیة األجهزة اإلداریة والتعامل الجید 

حیث یسجل عدم اهتمامها  مع طالبي الخدمة بشكل بدعم الثقة لدى عمالء اإلدارة
بالمحددات البیئیة والتي تنعكس على مستوى المردود المنتظر أن یحققه التحول نحو تطبیق 
اإلدارة االلكترونیة بسبب المشاكل التي تفرزها هذه البیئة والتي تؤثر سلبا على محتوى ونوع 

                                                           
مركز الخلیج  23مجلة أراء حول الخلیج اإلمارات العربیة المتحدة العدد  المفهوم الشامل لإلدارة االلكترونیةعلي حسن باكیر،  - 1

  متاح في 2006لألبحاث 
Rup//alifkeer mak toblog.com/8558908,13/01/2009 
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طر الجرائم الخدمات االلكترونیة وجعل أسرار األعمال الحكومیة عرضة لتهدید ومخا
  .1االلكترونیة كإتالف المواقع والبیانات وتدمیرها عن طریق الفیروس المعلوماتي

 : أسباب توجه نحو اإلدارة االلكترونیة -2
یعتبر التحول إلى اإلدارة االلكترونیة ضرورة حتمیة ففكرة توظیف المعلومات أصبحت أحد 

والعلمي والمقابلة المستمرة بجودة المنتوج محددات النجاح ألي إدارة وقد فرض التقدم التقني 
والمنافسة الدائمة لجمیع المنظمات داخل السوق كل هذه األمور أدت إلى تطور اإلدارة و 
االنتقال من المفهوم التقلیدي إلى المفهوم اإللكتروني وقد أصبح عامل الزمن مؤثرا في هذا 

إلنتاج بدعوة التركیز على عامل الجودة التحول السریع إذ لم یعد المعقول التأخر في عملیة ا
بل التركیز على الفرص المتاحة ودخول السوق مبكرا عامال أساسیا في نجاح أي مؤسسة 

  :ویمكن ذکر أهم األسباب التي أدت إلى التحول اإللكتروني في النقاط التالیة 
 اإلجراءات والعملیات المعقدة وأثرها على زیادة تكلفة األعمال  - 
 حید المعطیات و البیانات على مستوى المؤسسة ضرورة تو   - 
 صعوبة قیاس معدالت األداء   - 
 استخدام التطور التكنولوجي االعتماد على المعلومات في اتخاذ القرار   - 
 المنافسة بین المؤسسات مما یحتم على ضرورة وجود آلیات التمییز داخل كل مؤسسة   - 
 اتساع نطاق العمل، وهذا ما یكسب وجوب تحقیق االتصال المستمر بین العاملین على - 

اإلدارة االلكترونیة أهمیة كبیرة نتیجة قدرتها على التوافق واالنسجام مع التغیرات والتطور 
السریع الذي یشهده عالم األعمال وقطاعات الخدمات المختلفة، باإلضافة إلى العدید من 

  : 2الفوائد أهمها
 . ات أكثر جودة وفعالیةتبسیط اإلجراءات وخفض التكالیف وتقدیم خدم - 
 ). اختصار الوقت والجهد في تنفیذ المعامالت اإلداریة وتقدیم الخدمة  - 

                                                           
دراسة ( األبعاد اإلداریة واألمنیة التطبیقات اإلدارة االلكترونیة في المصارف السعودیة بدر بن محمد المالك ،  -  1

علوم األمنیة، رسالة ماجیستر في العلوم اإلداریة غیر منشورة ، قسم العلوم اإلداریة ، جامعة نایف العربیة ال ).مسحیة 
  13، ص 207الریاض ، 

  .81، صمرجع سابقصدام الخمایسة،  - 2
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الدقة والموضوعیة في انجاز العملیات وكذا تسهیل عملیة االتصال بین وحدات اإلدارة   - 
  .ودوائرها المختلفة ومع المؤسسات األخرى

داء المؤسسة ویعالج مشكل حفظ التقلیل من استعمال األوراق مما یؤثر إیجابیا على أ - 
وتوثیق المعامالت وبذلك فإن اإلدارة االلكترونیة تعمل على سد الفجوة بین اإلدارة 

  .بناء األدوار والوظائف وٕاعادةوالموظفین وٕالغاء التقییم التقلیدي البیروقراطي 
  وحتى یتم تطبیق اإلدارة االلكترونیة بالشكل الذي یسهم في تحقیق أهداف المؤسسة - 

  .ویزید من فعالیتها البد من توافر العدید من المتطلبات
 :متطلبات التوجه نحو اإلدارة االلكترونیة -3

أن نجاح مشروع اإلدارة االلكترونیة مرتبط بضرورة توفیر مجموعة من المتطلبات الالزمة له 
  . وتتمثل في توفیر جملة من المستلزمات البشریة والمادیة والتنظیمیة والبرمجیات 

أن نجاح اإلدارة االلكترونیة في تحقیق أهدافها ال یمكن بلوغه من خالل التمنیات وٕانما 
یستلزم األمر إدارة سیاسیة مؤكدة من أعلى المستویات أن الوصول إلى توفیر متطلبات 
اإلدارة االلكترونیة ال یمكن أن یتحقق إال من خالل برنامج استراتیجي متكامل وشامل إلعادة 

  ات وأعمال المنظمة هندسة عملی
  :هناك مجموعة من المتطلبات الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة تتمثل فیما یلي 

 متطلبات تقنیات المعلومات واالتصاالت االلكترونیة  - 
 . المتطلبات المالیة  - 
 المتطلبات التشریعیة - 
  متطلبات تامین وحمایة أعمال ومعامالت اإلداریة االلكترونیة - 

  :لك المتطلبات بشيء من اإلیضاح كما یلي ویمكن تناول ت
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  :  أوال المتطلبات اإلداریة 
نحتاج اإلدارة االلكترونیة لكي تحقق للمنظمات األهداف المبیعات منها إلى إدارة جیدة تساند 
التطور والتغییر وندعمه تأخذ بكل جدیة ومستحدث في األسالیب اإلداریة ، ضرورة وجود 

  .1قیادات 
ة تتعامل بكفاءة وفعالیة مع تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت مع قدرتها على إدارة الكترونی

  .االبتكار وٕاعادة هندسة الثقافة التنظیمیة وضع المعرفة
باإلضافة إلى ذلك یتوجب على اإلدارات في المنظمات التخلص من اإلجراءات البیروقراطیة 

  والروتینیة المملة
  .أسالیب المتبعة في المنظمات والمعیقة لكل تطور وتجدید في 

 :المتطلبات التقنیة : ثانیا 
تعد اإلدارة االلكترونیة أسلوب إداري حدیث یهدف إلى تطویر أداء المنظمات كما یمكنه أن  

یحقق نتائج كبیرة على المستویات االقتصادیة و االجتماعیة والسیاسیة لكن هذا األسلوب 
المالئمة إلقامة مشروع اإلدارة االلكترونیة مع ضرورة الحدیث یتطلب توفیر البنیة التحتیة 

إعادة النظر في البنیة األساسیة لألجهزة والمعدات والبرمجیات لغرض تحدیثا كي یستجیب 
للتغییر المنشودة لتقدیم الخدمة االلكترونیة ومن المهم اإلشارة في هذا الجانب إلى ضرورة 

ة االلكترونیة الحدیثة وشبكات االتصاالت ارتباط اإلدارة االلكترونیة بجمیع األنظم
والمعلومات ألنها تعد من العناصر المهمة والضروریة لنجاح تطبیقات اإلدارة االلكترونیة 
مما یضع خیارات دائمة ومفتوحة أمام اإلدارة مثل ربط بعض أنشطة األعمال خدمات 

الوسائط  SMSئل و الهاتف الخلوي المتكاملة مع االنترنت وتقنیات مثال خدمات الرسا
 . المعلوماتیة األخرى 

  
  
  

                                                           
  343، ص  مرجع سابقغنیم أحمد محمد ،  -  1
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  :ثالثا المتطلبات البشریة 
یعد العنصر البشري من أهم العناصر في المنظمات وال تتمكن المنظمات من تحقیق  

أهدافها حتى وان امتلكت أضخم المعدات واآلالت واألجهزة لذا البد أن تأهیل العناصر 
ن الكفاءة ویجب إعداد الكوادر البشریة الفنیة البشریة تأهیال جیدا وعلى مستوى عالي م

المتخصصة ذات االرتباط بالبنیة المعلوماتیة ونظم العمل على شبكات االتصاالت 
  .االلكترونیة 

ویمكن تنفیذ ذلك من خالل تنفیذ مجموعة من البرامج التدریبیة والتي تساعد في إعداد  
  .ة عند تنفیذ تطبیقات اإلدارة االلكترونیة الكوادر البشریة الفنیة المطلوبة لتحقیق الكفاء

  المتطلبات المالیة: رابعا 
بعد مشروع اإلدارة االلكترونیة من المشاریع الضخمة والتي تحتاج إلى أموال طائلة لكي 
نضمن له االستمرار و النجاح وبلوغ األهداف المنشودة من تحسین مستوى البنیة التحتیة 

المشروع وضرورة وجود متطلبات مالیة تختلف في نوعها وتوفیر التمویل الكافي لهذا 
وحجمها عن المتطلبات المالیة الالزمة لتطبیق نظم وأسالیب اإلدارة التقلیدیة وبالتالي یجب 
رصد میزانیة مستقلة للمشروع بحیث تكون تحت المراجعة دور بالغرض دیمومة التمویل 

  .المستمر له
 :المتطلبات األمنیة : خامسا

لقد أصبحت هناك حاجة ماسة في ضوء الثورة التقنیة وازدیاد شبكات االتصاالت 
والمعلومات إلى وجود أسالیب وٕاجراءات أمنیة تساعد على حمایة المعلومات و البیانات من 
االختراق الن التطورات المتسارعة في عالم و التي تؤثر في اإلمكانیات ، والتقنیات المتقدمة 

إلى خرق منظومات الحواسیب بغیة السرقة أو تدمیر المعلومات مما أدى إلى المتاحة الرامیة 
التفكیر الجدي لتحدید األسالیب واإلجراءات الدفاعیة الوقائیة لحمایة منظومات سواء 

 .1) من أي خرق أو تخریب ( الحواسیب أو األجهزة ومعلومات 
  

                                                           
  . 24، من 2005، معهد اإلدارة العامیة، اإلدارة اإللكترونیة وأنها تطبیقاتها العربیة السعودیةیاسین سعد،  -  1
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  العمومیة دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین الخدمة: الفرع الثاني
ینتج عن تبني التنظیمات على اختالفها لإلدارة االلكترونیة خاصة المرافق الخدمیة عدة  
نتائج وآثار ایجابیة تصب في تحسین جودة تلك الخدمات وتحقیق رضا المستفیدین منها، 

  : 1وأهم هذه النتائج
 . إنجاز المعامالت الكترونیا مما یضمن صحتها ودقتها وتقلیل األخطاء  - 
 . تقلیص التكالیف المالیة عند استخدام التكنولوجیا وتقدیم الخدمة الكترونیا  - 
سهولة االتصال بین مختلف األقسام والوحدات واألجهزة وهو ما یوفر إدارة أكثر فعالیة   - 

 .وخدمة أكثر جودة
 .االستفادة من الخدمات الحكومیة عن طریق بوابات الخدمات االلكترونیة - 
ومات التي تحتاجها اإلدارات وتعزیز التفاعل بین مختلف األجهزة سهولة الوصول للمعل - 

 الحكومیة وبذلك اختصار الوقت والتخلص من مظاهر الطوابیر الطویلة لطالبي الخدمة 
تخفیض حاجة أجهزة اإلدارة االستخدام الملفات واألوراق عن طریق توفیر شبكة الكترونیة  - 

 . مةفعالة وهو ما یؤثر إیجابا في تقدیم الخد
 .توفیر الخدمة لألفراد في الوقت المناسب - 
تسمح اإلدارة االلكترونیة بتأهیل الموظفین لمواكبة التطورات الجدیدة داخل المؤسسة  - 

 . وبذلك تمییز الموظفین المؤهلین من غیرهم
محاربة مظاهر الفساد اإلداري خاصة البیروقراطیة والمحاباة بین الموظفین وطالبي  - 

  .الخدمة
  : نجد خاصة تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة في مجال تحسین الخدمة العمومیةفي وبالبحث 

الذي یحدد القواعد العامة  2 04-15التوقیع والتصدیق االلكتروني بموجب القانون  - 
 . المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین

                                                           
  41، 40العربي بوعمامة، رقاد حلیمة، المرجع السابق، ص، ص  - 1
، یحد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق اإللكتروني، ج رعد 2015فیفري  01، مؤرخ في 04 -15قانون رقم  - 2

  .2015فیفري  10، صادرة في 06
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- 17ي حیث نص المرسوم الرئاس: إصدار بطاقة التعریف وجواز السفر البیومتریین  - 
على كیفیة إعداد وتسلیم وتجدید بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة، باإلضافة  1 143

 . إلى رخصة السیاقة البیومتریة والبطاقة الرمادیة البیومتریة
الذي یحدد نموذج   1122-18بموجب المرسوم التنفیذي : السجل التجاري اإللكتروني - 

ریق معطیات مشفرة عن التاجر وهو ما  مستخرج من السجل التجاري اإللكتروني عن ط
 .یدعم التوجه نحو اإلدارة اإللكترونیة

المتعلق بالحالة  3 03- 17المعدل بموجب القانون  08-14عقود الحالة المدنیة بموجب  - 
المدنیة وتصحیح األوامر واألحكام القضائیة الصادرة بشأنها وٕارسالها بالطریق 

 . اإللكتروني
وهي سلطة إداریة مستقلة لدى الوزیر األول : السلطة الوطنیة للتصدیق اإللكتروني  - 

مكلفة بترقیة  4 134-16وكذا المرسوم التنفیذي  04-15بموجب القانون  منظمة
 . استعمال التوقیع والصدیق اإللكترونیین

لمرافق هذه أبرز النصوص التي تدعم تیتي اإلدارة اإللكترونیة من أجل تحسین خدمات ا - 
  .العمومیة

وبناء علیه فإن تبني مقاربة التسییر العمومي الجدید بكل عناصره وأسس وخصائصه كمنهج 
تسییر مستمد من قواعد القطاع الخاص وتفعیل تطبیقه على مستوى أجهزة اإلدارات 
العمومیة واعتماده ضمن أسالیب وأنماط التسییر بالنظر لما یشتمل علیه كمنهج محدث 

ت كثیرة تعزز من فعالیة التنظیم، وكذا مشاریع التحول نحو یمكن من خالله إحداث تغییرا
بأجهزتها المختلفة نحو مواكبة التغییرات على اإلدارة اإللكترونیة ودورها في توجیه اإلدارة 

                                                           
، یحدد كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها  18/04/2017، مؤرخ في 143- 17المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .19/04/2017، صادرة في 25وتجدیدها، جر عدد
، یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة 2018أفریل  05، مؤرخ في 112- 18مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .2018أفریل  11صادرة في  21ر عدد إجراء إلكتروني، ج 
جانفي  11صادرة في  02، المتعلق بالحالة المدنیة، ج رعد 2017جانفي  10المؤرخ في  03- 17القانون رقم  - 3

2017.  
، یحدد تنظیم المصالح التقنیة واإلداریة للسلطة الوطنیة 2016أفریل  25، مؤرخ في 134-16المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  2016أفریل  28صادرة بتاریخ  26الصدیق اإللكتروني وسیرها ومهامها، ج اس عدد 
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مختلف األصعدة وتطویر وتیرة العمل اإلداري والرفع من مستوى األداء وترشید اإلدارة 
ات تحسین وتطویر جدیدة من شأنها إحداث كمطلب مجتمعي ضروري في إطار تبني آلی

األثر اإلیجابي على مستوى تنظیم وتسییر اإلدارة وتحسین نوعیة خدماتها في حال تجسیدها 
  .كمنهج متكامل بمختلف عناصره ومتطلباته حتى تتحقق النتائج المطلوبة بفعالیة أكبر

 خطوات تنفیذ اإلدارة االلكترونیة: الفرع الثالث
وعندما نتخذ قرارا أولیا في تطبیق اإلدارة االلكترونیة في منظماتنا البد من التأكد من عدة  

أمور أهمها الحاجة الفعلیة لهذه اإلدارة وهل التكالیف التي سوف تصرف علیها موازنة 
للخدمات التي سوف تقدمها هذه اإلدارة وهل تتوفر لدیه العناصر األساسیة إلنجاح هذه 

إلى آخره من تساؤالت تتطلب اإلجابة علیها ولذلك البد من القیام بالخطوات التالیة اإلدارة و 
:  
  :إعداد الدراسة األولیة . 1

وإلعداد هذه الدراسة البد من تشكیل فریق عمل یضم بعضویة متخصصین في اإلدارة 
المختلفة والمعلوماتیة لغرض معرفة واقع حال اإلدارة من تقنیات المعلومات وتحدید البدائل 

وجعل اإلدارة العلیا على بینة من كل النواحي المالیة والفنیة والبشریة حیث یصل الفریق إلى 
  : واحد من القرارات التالیة 

 تحتاج اإلدارة إلى تطبیق اإلدارة االلكترونیة   - 
 وجود تكنولوجیا معلومات سابقة ولكن تحتاج إلى تطویر  - 
دام تكنولوجیا معلومات متطورة لغرض تطبیق ینسجم مع أخر التطورات الحدیثة واستخ - 

  اإلدارة
  االلكترونیة 

 عدم الحاجة إلى تطبیق اإلدارة االلكترونیة ألنها غیر اقتصادیة   - 
  :وضع خطة التنفیذ . 2

عند إقرار توصیة الفریق من قبل اإلدارة العلیا في تطبیق اإلدارة االلكترونیة في اإلدارة أو 
  .املة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفیذ المؤسسة من إعداد خطة متك
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  :تحدید المصادرة .3
التي تدعم الخطة بشكل محددة وواضح ومن هذه المصادر الكوادر البشریة التي تحتاجها 
الخطة لغرض التنفیذ و األجهزة والمعدات والبرمجیات المطلوبة ویعین هذا تحدیث البنیة 

  .هذه اإلدارة أو المؤسسة التحتیة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في
  :تحدید المسؤولیة  .1

أن تنفیذ الخطة البد من تحدید الجهات التي سوف تقوم بتنفیذها وتمویلها بشكل واضح 
  ضمن الوقت المحددة في الخطة و الكلف المرصودة إلیها 

 : متابعة التقدم التقني  .2
نظرا لتطویر السریع في مجال تقنیات المعلومات اإلداریة والغرض مواكبة آخر االبتكارات 
في هذا المجال فان هناك مسؤولیة مضافة عند تنفیذ الخطة وهو العمل على الحصول على 
آخر هذه االبتكارات في كافة عناصر اإلدارة االلكترونیة من اتصاالت وأجهزة وبرمجیات 

 .1ر التي لها عالقة في تطبیق اإلدارة االلكترونیة وغیرها من العناص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  65 -  64، ص  مرجع سابقعالء عبد الرزاق السالمي ،  -  1
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 خطوات تنفیذ اإلدارة االلكترونیة: 01الشكل رقم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 208عالء عبد الرزاق السالمي، حسین عالء، شبكات اإلدارة االلكترونیة، األردن، عمان، دار وائل للنشر، : المصدر 
.66ص  
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  اإلصالحات المؤسساتیة ودورها في تحسین الخدمة العمومیة: المبحث الثاني
تواصلت خطط ومساعي ترقیة وٕاصالح المرافق واإلدارات العمومیة من خالل النصوص    

التشریعیة والتنظیمیة المتعددة التي تضمنت إجراءات وتدابیر كثیرة تدعم فكرة الحسین، كما 
، وذلك بغیة نجاعة تطبیق السیاسة أسست لهیاكل بصالحیات ومهام تخدم هذا المجال

العامة للحكومة وتطویر الوظیفة اإلداریة وكذا تأهیل وتحسین المرافق والمؤسسات العمومیة 
وتكییف أنشطتها وبرامجها مع جملة التغیرات الحاصلة في المجتمع؛ وٕانتاج وتقدیم خدمات 

 .عمومیة ذات نوعیة وجودة للمواطنین
  اإلداري ودوره في تحسین الخدمة العمومیةاإلصالح : المطلب األول 

بالنظر لما یعانیه المواطن من بیروقراطیة وعدید المشاكل األخرى المرتبطة بتقدید الخدمات 
العمومیة، وفي إطار مسیرة اإلصالحات الواسعة التي تعتمدها الدولة وكدعم لمجمل 

مة العمومیة، فقد تم القانونیة والتنظیمیة في مجال تحسین الخد اإلجراءات والنصوص
 . استحداث وزارة منتدبة لدى الوزیر األول مكلفة بإصالح الخدمة العمومیة

  تحدیث الهیاكل المؤسساتیة للخدمة العمومیة: الفرع األول
  لجنة إصالح هیاكل الدولة: أوال

، تكلف بتحلیل وتقییم جوانب تنظیم 1 1372-2000أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  : الدولة وسیرها باقتراح اإلصالحات المواتیة من خالل

االضطالع بدراسة مهام اإلدارات المركزیة للدولة وهیاكلها وسیرها والتنسیق والتشاور   - 
 . والضبط والمراقبة

لح المتفرعة دراسة الجوانب المتعلقة بتنظیم الجماعات اإلقلیمیة واإلدارة المحلیة والمصا - 
 للدولة وصالحیاتها وسیرها 

دراسة طبیعة مجمل المؤسسات العمومیة والهیئات التي تنهض بالخدمة العمومیة وكذا   - 
 مهامها وقوانینها األساسیة وصالتها باإلدارات المركزیة والمصالح المتفرعة للدولة 

                                                           
، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة إلصالح هیاكل ومهام 22/11/2000، مؤرخ في 372-2000المرسوم الرئاسي رقم  -  1

  .26/11/2000، صادرة في 71الدولة، ج ر عدد 
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بأعوان الدولة، وكذا دراسة إعادة الصیاغة المتالزمة لكافة القوانین األساسیة الخاصة   - 
  .اآلثار القانونیة والمؤسساتیة لإلصالحات

المتعلق بتحسین العالقة بین اإلدارة  2102أعقب ذلك صدور المنشور الوزاري رقم 
، الذي تضمن اللص على 1 2012والمواطن وٕاعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة نوفمبر 
من خالل تزوید اإلدارات المحلیة توضیح مجهودات الدولة ضمن مسار اإلصالحات 

بمنشآت قاعدیة وتجهیزات ضروریة ألداء مهامها وتأطیر الموارد البشریة وتفعیل برامج 
عصرنة المرفق العام وٕادخال المعلوماتیة، كما تضمن نص المنشور التأكید على ضرورة 

مل اإلدارة تحسین الخدمات بالنظر لجملة اللقائص والمشاكل الملموسة خاصة في جانب تعا
مع المواطن من حیث غیاب التواصل، التوجیه، والتكفل باالنشغاالت وتغییب عنصر 
اإلعالم والعدید من المشاكل التنظیمیة، وهو ما یستدعي العدید من اإلصالحات تضمنها 
نص المنشور تتعلق باالستقبال والتكفل بشكاوى وطلبات المواطنین، تحسین ظروف 

التصال وٕاعالم المواطنین، محاربة مظاهر البیروقراطیة والمحسوبیة، االستقبال، التوجیه وا
 .وٕاجراءات أخرى تتعلق بتنظیم اإلدارة وتأهیل الموارد البشریة

تلى هذا المنشور عذة إصالحات حمل مضمونها العدید من النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
  . وكذا إصالحات هیكلیة

  : اللجنة الوالئیة المكلفة بإعادة تأهیل المرافق العمومیة الوالئیة: ثانیا 
حیث في إطار 2 1477نص على إنشائها تعلیمة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة رقم 

برنامج وزارة الداخلیة إلعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة تحدث هذه اللجنة برأسها الوالة  
ین العام للوالیة، مدیر التنظیم والشؤون العامة، المفتش العام للوالیة، مدیر األم: وتشكل من

رؤساء مجالس شعبیة بلدیة على  04والة منتدبین أو رؤساء دوائر و 04اإلدارة المحلیة،  
عامین للبلدیات على األكثر مع مراعاة التنوع في البلدیات، عضوین من  أمناء 04األكثر، 

                                                           
، یتعلق بتحسین العالقة بین اإلثارة والمواطن وٕاعادة تأهیل 14/11/2012، المؤرخ في2102المنشور الوزاري رقم  - 1

  المرافق العمومیة اإلداریة
عن وزارة الداخلیة والجماعات المطیة تتعلق بإنشاء لجان والئیة مكلفة بإعادة تأهیل المرافق  1477التعلیمة رقم  - 2

  30/09/2013المحلیة مؤرخة في العمومیة اإلداریة 
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الئیة، ویمكن للجنة دعوة الجامعیین وعملي الحركة الجمعویة الذین المجالس الشعبیة الو 
 .یمكنهم إثراء أعمالها والمشاركة في اجتماعاتها

تتولى هذه اللجنة عدة مهام تنصب حول حصر العراقیل والصعوبات التي تعترض عملیة 
ة بإعادة تأهیل إعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة، وتقدیم االقتراحات والتوصیات الكفیل

موافقة المصالح اإلداریة المحلیة في إعداد وتنفیذ  - المرافق العمومیة اإلداریة الوالئیة 
مخططاتها الخاصة بإعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة التقییم األوري لنشاطات المصالح 

  .1المحلیة الموجهة عادة لتأهیل المرافق العمومیة اإلداریة
وریة تقاریر شهریة عن نشاطها إلى اإلدارة المركزیة لوزارة الداخلیة ترسل بصفة د   

والجماعات المحلیة یتضمن اقتراحاتها فیما یخص إعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة 
المحلیة من حیث استقبال المواطنین والتكفل بانشغاالتهم، وتوجیههم وٕاعالمهم، وكذا تخفیف 

نوعیة اإلطار البشري للمرافق العمومیة اإلداریة ووضعیة هذه  اإلجراءات اإلداریة، تحسین
  . المرافق، باإلضافة إلى التقییم الدوري لبرامج العمل

تتأسس هذه اللجنة بقرار یتخذه الوالي یحدد فیه تشكیلتها وترسل نسخة منه إلى اإلدارة     
  .المركزیة لوزارة   الداخلیة

  
دار المرسوم التنفیذي الذي أنشأ وزارة الخدمة توالت عملیات اإلصالح من ضمنها إص

العمومیة والتي تتمتع بأهمیة كبیرة في المجال حیث یتولى الوزیر لدى الوزیر األول المكلف 
بإصالح الخدمة العمومیة مهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظیم الخدمات 

التطورات االقتصادیة واالجتماعیة ولتلبیة  وسیرها بالتشاور مع الوزراء المعنیین لتكییفها مع
حاجیات مستعملي المرفق العام لیتم إلغاؤها في نفس السنة مع إصدار مرسوم تنفیذي سنة 

التحدیث مهام وصالحیات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري بما  2014
من النصوص التنظیمیة  یتوافق  والمستجدات والمتغیرات على المستوى الوطني وجملة

  .االخرى وكذل حمله مخطط الحكومة لتحسین الخدمة العمومیة 

                                                           
) عدد خاص( 03بن الدین فاطمة، الدور التنموي للجماعات المطیة وعالقته بالجامعة، مجلة اإلنسان والمجال، العدد  - 1

  .22، ص )2016أفریل (المركز الجامعي البیض، 
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تحسین العالقة بین اإلدارة ( مقومات اإلصالح اإلداري للخدمة العمومیة : الفرع الثاني
  )والمواطن، تبسیط االجراءات وشكلیات االدارة

یرجع البعض أن اختالالت اإلدارة الجزائریة والمرافق العامة بصفة عامة في جانبها األول    
. لعجز الهیاكل والمهام والتسییر ، ولعجز في سیاسة الموارد البشریة في الجانب الثاني 

  :على العناصر التالیة للخدمة العمومیةولهذا فقد ركز اإلصالح اإلداري 
وهي إعادة النظر في توزیع المهام بین اإلدارة : المرافق العامة  یجب إعادة تكییف مهام  )1

 .المركزیة واإلدارة اإلقلیمیة 
  :یجب أن یركز اإلصالح على ما یلي : فیما یخص الهیاكل  )2
توزیع دقیق للمهام وتحدید الصالحیات والذي یتم على ضوئه تحدید الهیاكل بحیث  §

 .توضع الهیاكل تبعا للمهام ولیس العكس 
عادة صیاغة مفهوم الالمركزیة وتدعیمه باالستقالل المالي، ألن إعادة هیكلة اإلدارة إ §

غیر كافي لتحقیق تسییر فعال لهذه المرافق العمومیة بل یجب إعادة طرق التسییر 
الجدیدة وتحدیث وسائل اإلدارة ومناهج عملها عن طریق إنشاء شبكة معلوماتیة داخلیة 

مات وترقیة سبل االتصال والحوار وغرس ثقافة اإلعالم وخارجیة لتسهیل نشر المعلو 
لتكریس الشفافیة على مستوى  نهموفتح المجال أمام المرتفقین للمشاركة في تسییر شؤو 

كل أعمال المرفق التي تتطلب بدورها مراجعة طرق معالجة الملفات واإلجراءات اإلداریة 
 .ة وااللتزام بالمشروعیة من أجل تحسین الخدمة العمومی

إعادة النظر في الترسانة القانونیة؛ بحیث یجب تعدیل مختلف القوانین والتقلیص من  )3
عددها وجعلها أكثر استقرار وأكثر قابلیة للتطبیق خاصة فیما یتعلق بمسألة احترام 

 .اآلجال والمواعید ، وهذا ما یجعل التشریعات تحدد األحكام الجدیدة وكیفیة احترامها
  
ر الموظف األداة األهم بیعت: المرافق العمومیة في عملیة اإلصالح تفعیل دور أعوان  )4

اإلنجاح أي عملیة إصالح والذي یجب أن یكون في مستوى أداء تلك المهام والتسییر 
الجدید، وذلك من خالل توفره على الكفاءات والخبرات الالزمة التي تسمح له بقیادة أي 
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ئم لعمله من خالل تحفیزه بمختلف الوسائل عملیة إصالحیة من جهة ، وتوفیر الجو المال
  .1المتاحة من جهة ثانیة

بالرجوع للمهام الجدیدة الموكلة للمرفق العام في إطار : البحث عن الموظف الفعال ) أ
التحوالت الجدیدة واالنفتاح یجب توفر الموظف على مؤهالت نوعیة تتعلق أساسا مضمون 
التكوین، مستوى الخبرة والتحكم المهنیین، وكذا السمات الشخصیة للموظف لذلك إن تفعیل 

  : 2ة ال تأتي إال من خالل دور الموظف أصبح ضرور 
انتهاج إستراتیجیة تكوین للموارد البشریة ویجب أن تتماشى هذه األخیرة مع الدور الجدید  §

للمرافق العامة والرهانات المفروضة علیها ، وما هو منتظر من الموظف حتى تسمح 
 للموظف بأداء مهامه بكل فعالیة ،

ف النظریة المكتسبة ال تكفي وحدها، ذلك تحدید دقیق للكفاءات المطلوبة ، ألن المعار  §
 أن المرافق تحتاج إلى موظفین ذوي كفاءات نوعیة عملیاتیة ویمكن تكیفها واستغاللها في

مختلف األوضاع والحاالت بحیث تجمع هذه الكفاءات بین المعارف النظریة ، المهارة، 
 .وكذا حسن السلوك 

إذ یجب على المرافق العامة :مالئمة  ضرورة تفعیل دور الموظف بتوفیر ظروف عمل ) ب
أو الدولة بصفة عامة تبني مختلف اآللیات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسین تحفیز 

  .موظفیها وذلك من خالل إعادة النظر في آلیات التحفیز القانونیة منها والمیدانیة
كافة وذلك من خالل حصول الموظف على : ترقیة العملیة االتصالیة الداخلیة ) 5

  .المعلومات المتعلقة بوظیفته ومختلف المستجدات المتعلقة بما 
أعتبر أغلب المتخصصین أن تبني أفكار الحكم الراشد واألخذ : تبني أفكار الحكم الراشد ) 6

بها كأرضیة لإلصالحات یساعد على تطویر وعصرنة اإلدارة العمومیة وتوفیر مرفق عام 
  فعال،

                                                           
  74شریفي نادیة، المرجع السابق ، ص  - 1
  .75شریفي نادیة، المرجع السابق ، ص  - 2
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لسابقة من بین العناصر التي یجب أن یشملها اإلصالح ، والتي فإذا كانت هذه النقاط ا   
تفرض ضرورة إعادة النظر في تحدید أو تحدیث المرفق العمومي إننا نرى وبالنظر إلى 

  : الوضعیة التي آل إلیها المرفق العمومي ضرورة
وقیام ضرورة قیام المرفق العمومي بإشباع حاجیات األفراد القاعدیة وجعله تابعا للدولة  §

 .هذه األخیرة بدورها المقوم
العمل على فرض رقابة فعالة على سیر المرفق العام خاصة فیما یتعلق بالتسییر المالي  §

 .العامة  المرافقفي مختلف مراحله أو بعبارة أخرى ترشید مالیة 
إشارك القطاع الخاص إلى جانب المرفق العام في القیام ببعض الخدمات العمومیة ،  §

مثال على ذلك والذي لقي نجاحا كبار یتمثل في خدمة المیاه ، خدمة الهاتف ولعل أهم 
 . أي إنشاء مؤسسات أو شركات مختلطة 

األمر الذي " Qualité"اعتماد المرفق العام عند إشباع الخدمات العمومیة على التوعیة   §
 یفتح المجال أمامه للمنافسة ،

مرفق العام باعتبارها المحرك العام التطور األحسن للموارد البشریة على مستوى ال §
واألساسي النجاح أي نشاط وذلك بالتركیز على عنصر التكوین وتحسین الظروف 

 . االجتماعیة لموظفیه 
إدخال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة في إدارة وتسییر المرفق العام وذلك قصد   §

تمكینه من المشاركة في التنمیة الشاملة وتحسین الخدمة العمومیة بأقل تكلفة وفي أجال 
 .معقولة

دعم الحوار االجتماعي للمرفق العام وعدم إقصاء التمثیل العمالي ، أي مشاركة التنظیم  §
ي في حسن سیر المرفق العام وذلك بضمان استقاللیة هذا التنظیم وتمكینه من النقاب

 .التفتح على مختلف التطوارت
توجیه عمل المرفق العام نحو منطق التائج ، ولكن شرط توفیر اإلمكانیات وفرض  §

 .الرقابة، أو بعبارة أخرى بقدر نتائج نشاط المرفق یمكن تقییم مدى فعالیته
  .ستقاللیة سیر المرفق العام عن كل إیدیولوجیةالعمل على ضمان ا §
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المرصد الوطني للمرفق العام أداة مؤسساتیة للرفع من مستوى الخدمة : المطلب الثاني
  العمومیة

الفرع ( حیث سنتناول في هذا المطلب اإلطار التنظیمي للمرصد الوطني للمرفق العام 
  .امو اإلطار الوظیفي للمرصد الوطني للمرفق الع) األول

  اإلطار التنظیمي للمرصد الوطني للمرفق العام: األولالفرع 
، 2016جانفي  07المؤرخ في  03-16من المرسوم الرئاسي رقم  08من خالل المادة 

المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، على أن المرصد الوطني للمرفق العام یرأسه 
بالداخلیة أو ممثله، من األعضاء یشكلون من خمس شخصیات یختارون  الوزیر المكلف

من بین اإلطارات السامیة الذین مارسوا وظائف علیا على مستوى مؤسسات الدولة،  بخبرتهم
  .1یقترحهم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

 رئاسة المرصد الوطني للمرفق العام: أوال
النشأة المرصد  2016جانفي  07المؤرخ في  03-16من خالل المرسوم الرئاسي رقم 

الوطني للمرفق العام، قد أسندت مهمة رئاسة المرصد الوطني للمرفق العام إلى الوزیر 
  .2) 08( المكلف بالداخلیة في المادة 

یسب عالقة وزارة الداخلیة والجماعات : وتوكیل الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة
بتسییر واإلشراف على اإلدارة المحلیة والمرافق العامة والتي هدفها تقدم المحلیة التي تقوم 

لجمهور العامة وكذلك لقرب اإلدارة المحلیة من المواطن ومشاكله التي یطرحها على  خدمات
  .مستوى البلدیة 

  تشكیلة المرصد الوطني للمرفق العام: ثانیا
المالیة، وزارة الصناعة والمناجم، وزارة العالقة، یتكون المرصد الوطني للمرفق العام من وزارة 

التجارة، وزارة السكن والعمران والتهیئة، وزارة النقل، وزارة التربیة الوطنیة، وزارة العمل  وزارة
والتشغیل والضمان االجتماعي، وزارة الصحة والسكان وٕاصالح المستشفیات، وزارة البرید 

                                                           
  .14، المرجع السابق، ص )03-16من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  -  1
  14، مرجع سابق، ص 3-16من الرسوم الرئاسي رقم ) 8(المادة  - 2
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ثل عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة واإلصالح والتكنولوجیا واإلعالم واالتصال، مم
اإلدارة، ممثل عن مدیریة الوطني االقتصادي واالجتماعي، ممثل عن الدیوان الوطني 
لإلحصاء، رئیس مجلسین شعبیین والئیین یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة، وریا محسین 

عن الجمعیات ذات الطابع الوطني  ممثالن یةلشعبیین بلدیین بعینهما الوزیر المكلف بالداخ
، یمكن المرصد الوطني اإلعالم، ممثل عن وسائل الیختاران من بین الجمعیات األكثر تمثی

 .1أن یستعین في أشغاله مساهمة كل شخص محل كفاءات
  اإلطار التنظیمي للمرصد الوطني للمرفق العام: الفرع الثاني 

، ثم ) أوال( سنحاول معرفة كیفیة اكتساب عضویة في المرصد الوطني للمرفق العام  
طبیعة ، ) ثانیا( التطرق إلى انعقاد الجمعیات الدوریة لعمل المرصد الوطني للمرفق العام 

  ) .ثالثا(  مهام وأهداف المرصد الوطني للمرفق العام
  فق العامكیفیة اكتساب عضویة في المرصد الوطني للمر : أوال

المرصد الوطني لمدة 2یعین أعضاء  03-16من المرسوم الرئاسي رقم  09حسب المادة 
ثالث سنوات، قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالداخلیة، بناء على اقتراح من 
المؤسسات والهیئات التي یخضعون لها، وفي حالة انقطاع عهدة أحد األعضاء، یتم 

  .للمدة المتبقیة استخالفه حسب األشكال نفسها 
 طنياألجتماعات الدوریة لعمل المرصد الو : ثانیا

حسب المادة العاشرة من نفس المرسوم الرئاسي یقوم المرصد الوطني للمرفق العام بإعداد   
الداخلي في أول اجتماع له، حیث یجتمع المرصد الوطني في دورة عادیة أربع مرات  نظامه

في السنة، وتمكن أن یجتمع في دورات غیر عادیة یطلب من رئیسه أو یطلب من ثلثي 
ل وهذا وفقا لما جاء في المادة العاشرة، وفي إطار عمل المرصد الوطني على األث أعظائه

للمرفق العام تكون ت حیل النفقات الضروریة السیر المرصد في میزانیة تسییر وزارة الداخلیة 
  .والجماعات المحلیة

  
                                                           

  .14، المرجع السابق، ص )03- 16( من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  - 1
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  طبیعة مهام وأهداف المرصد الوطني للمرفق العام: ثالثا
منه والتي بینت  02، ووفقا لما جاء في نص المادة )03-16 ( حسب المرسوم الرئاسي رقم

بأن المرصد الولي هو هیئة استشاریة ومقرها مدینة الجزائر، كما أن للمرصد الوطني مهام 
وأهداف سنتطرق إلیها في فرعین، األول خصص لمهام المرصد الوطني، والثاني خصص 

  .ألهداف المرصد الوطني للمرفق العام 
 الوطني للمرفق العام مهام المرصد )1

یكلف المرصد الوطني للمرفق العام، بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة 
األخرى بتقیم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة واإلشراف علیها في میدان ترقیة المرفق العام 

  :واإلدارة وتطویرها وبهذه الصفة یكلف على وجه الخصوص ما یلي
د والتدابیر الرامیة إلى تحسین تنظیم المرفق العام وسیره، قصد تكیفها مع اقتراح القواع §

 .التطورات االقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام 
اقتراح أعمال تنسیق وربط عبر الشبكات بین الدوائر الوزاریة واإلداریة والهیئات العمومیة  §

 .والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام قصد ترقیة االبتكار 
رامي إلى ترقیة حقوق مستعملي المرفق العام وحمایتها وكذا المساواة في  تدبیراقتراح كل  §

 .االستفادة من المرفق العام
العمل على إعداد كل الدراسات واآلراء والمؤشرات واالحصائیات والمعلومات التي من  §

ن نوعیة خدمات المرفق العام مع المساهمة في تبسیط شأنها ترفیة األعمال الوجه لتحسی
 وتحقیقها اإلجراءات اإلداریة

كما یكلف المرصد بعصرنة المرفق العام وكذا دراسة واقتراح كل التدابیر التي من شأنها  §
المساهمة في قیام اإلدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة بتنفیذ برنامجها الخاص 

وهذه الصفة یقترح المرصد الوطني كل التدابیر التي تحفز على بعصرنة المرفق العام 
تطویر اإلدارة االلكترونیة إدخال التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال وتعمیمها، كما 

یز على وضع أنظمة وٕاجراءات فعالة لالتصال قصد ضمان إعالم فیقوم المرصد تح
ل المستعملین على المعلومة وجمع حول خدمات المرفق العام وتحسین الحصو  المواطنین

 .مهیأرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاو 
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كما یهدف إلى تحسین ظروف عمل أعوان المرفق العام بالمساهمة في اقتراح وٕارساء  §
 .المهنیة واآلداب داخل المرفق العام

 .بعث الثقة والحفاظ علیها بین أعوان المرفق العام ومستعملیه §
ني على التشجیع على اإلرساء الدائم لمبدأ األنسنة في العالقات كما یعمل المرصد الوط §

 .بین أعوان المرفق العام ومستعملیه
 .ترقیة القیم األخالقیة المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام §
 العمل على ترقیة ثقافة المردودیة واالستحقاق الشخصي ألعوان المرفق العام §
 أهداف المرصد الوطني للمرفق العام )2
ن عمل المرصد الوطني للمرفق العام بالدرجة األولى هو تحسین العالقة بین اإلدارة إ

، بحیث مؤسسة المرصد الوطني تمثل قوة اقتراح إلیجاد الحلول لمشاكل المواطن  والمواطن
تحسین الخدمة العمومیة، كما یسعى إلى المساهمة في حل اإلشكالیات  والتكفل بما في إطار

المواطن باإلدارة وتحسین العالقة بینهما، واسترجاع الثقة في هیاكل الدولة،  المرتبطة بعالقة
هامة لكونه یعمل مع الدوائر الوطنیة، ویشرف  باكما یعد المرصد الوطني للمرفق العام مكس

على تقیم وتنفیذ السیاسات الوطنیة في أحسن الظروف، عن طریق تقاسم تقاریر واقتراحات 
إلى الوزیر األول مرحلیة وعرض تقاریر سنویة لرئیس الجمهوریة تتعلق بنوعیة الخدمات 

  .1التي تقدمها المرافق العمومیة للمواطن 
   
  

  
  

  
  

  

                                                           
1 - www.el-mass. cott/de/index.php    أنشر موقع جریدة المساء یومیة ,  13:12بتوقیت 15/06/2021تاریخ االطالع

  .اخباریة وطنیة
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  : الفصل خالصة 
  أصبح تحسین الخدمة العمومیة والتكفل الفعلي بقضایا المواطن من قائمة انشغاالت الحكومة 

ویأتي إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام في ظل ومطلبا مجتمعیا ملحا في نفس الوقت، 
الراهنة والمتطلبات اإلداریة، االجتماعیة واالقتصادیة كثیرة وبغرض القضاء أو   المستجدات

التصدي لكل المعوقات واإلكراهات التي تعرقل نشاط المرفق العام، واستعادة ثقة المواطن في 
اإلدارة بحصوله على خدمات رفیعة وذات مستوى جودة عالیة، من خالل عمل هذه الهیئة 

  .االقتراحات  نقائص وتقدیم على البحث لتدارك ال
وتتجه السیاسات الحكومیة الجزائریة منذ فترة یسیرة نحو االعتناء بالقطاعات األساسیة    

والتي وقد ُأنِش لها عالقة مباشرة مع المواطن، أي تحتك بالمواطن بشكل معتاد، ئت هیئات 
  أو مؤسسات تسهل تطویر المرافق العمومیة

مة الجزائریة لمواصلة عصرنة خدمات المرفق العمومي، وكذلك اتجهت مساعي الحكو  
 2016ینایر  07المؤرخ في  03- 16وٕاصالح الخدمة العمومیة فجاء المرسوم الرئاسي رقم 

الذي نص على إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام كهیئة استشاریة تعمل على تطویر 
  .الجزائر وتحسین المرافق العمومیة في 
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  :خاتمةال

 العمومیة الخدمة لتحسین القانونیة اآللیاتبحثنا المتمثل في   وختاما وبعد دراستنا لموضوع  
خالل العشریتین األخیرتین مجهودات كبیرة  ت، یمكن القول بأن الجزائر قد بذل الجزائر في

، منها ما حقق نجاحا معتبرا ومنها ما لم یتوج بنفس وتحسین الخدمة العمومیة إلصالح 
إدارة الخدمات العامة الحدیثة تتطلب تغییر على حیث أن القدر من النجاح لحد الساعة، 

دعم و تجنید واسع ومثابرة مستمرة من  مستوى مؤسساتي و كذا مؤسسي، األمر الذي یتطلب
الرافعة الحقیقة تكمن في قناعة المعنیین بصحیة األشیاء التي  طرف جمیع الشرائح ، إال أن

 مصلحةلا و بإقناع الغیر بأن اإلدارة العامة الحدیثة و األسالیب التي تتضمنها هیقومون ب
وأخر هذه الجهود كانت إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام والذي ألحق بوزارة  .جمیع ال

جانفي  07المؤرخ في  03-16المرسوم الرئاسي رقم  الداخلیة والجماعات المحلیة بموجب
، حیث أوكلت له مهام استشاریة لمرافقة ومتابعة عملیة اإلصالحات وعصرنة  2016

 .اإلدارات العمومیة والمرافق العامة 
المكونة للمرصد الوطني للمرفق العام، یالحظ أنه ورغم كون هذه  للتركیبةإن المتصفح  

الحیلة  مست العدید من القطاعات غیر أنها تبقى غیر كافة من حیث التمثیل ومن حیث 
العدد بالنظر لشساعة الرقعة الترابیة للجزائر من جهة ومن حیث حجم المشاریع والمسار 

  .د من جهة أخرىاإلصالحي التي سطرته السلطات العلیا للبال
  : تكمن في والتوصیات  خلصنا لمجموعة من النتائج  وأخیرا

  : نتائج الدراسة   )1
یتضح أن التسییر العمومي الجدید وكذا الحكامة من المفاهیم التي اكتسبت زخما كبیرا  -

في الفكر والممارسة اإلداریین، بالنظر إلى المزایا والفوائد التي یوفرانهما للمنظمات التي 
وقد ظهر هذان المفهومان في فترتین زمنیتین متقارتین، وهذا في محاولة . بق مبادئهماتط

للتصدي لألزمات االقتصادیة والهیكلیة و التسییریة التي عانت منها الكثیر من البلدان 
الغربیة بالنسبة لمفهوم التسییر العمومي الجدید، وللتصدي كذلك لنفس األزمات بالنسبة 

 .للبلدان النامیة
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ن تطبیق مبادئ التسییر العمومي الجدید المتمثلة أساسا في تقلیص دور الدولة، إ -
والتغییر في آلیة الجهاز الحكومي، والتغییر في أسلوب تسییر المنظمات التابعة للقطاع 

في مؤسسات  الحاكمةالعام من شأنها تهیئة األرضیة المساعدة على تطبیق مبادئ 
القطاع العام وهي على الخصوص االستقاللیة، والمساءلة، والمشاركة، وبالتالي تحسین 

  .حکامة هذه المؤسسات
 صعوبة تطبیق مضامین التسییر العمومي الحدیث في القطاع العام بالنظر لمتطلبات -

  . تطبیقه والتي تحتاج توفیر بیئة تنظیمیة فعالة وتنافسیة
 ترونیة كخطوة فعالة نحو تطویر المرافق العمومیة وبالنظر لما قدمه هذاتبني اإلدارة اإللك -

األسلوب مازال یحتاج لمجهودات أكثر تضمن فعالیته من حیث كفاءة الموارد البشریة، 
خطیط الجید تالتخصص، توفیر البیئة القاعدیة المناسبة، توفیر اإلمكانیات المادیة، ال

  . جسید إدارة إلكترونیة فعالةمن المتطلبات للوصول إلى ت وغیرها
تجزئة خطط اإلصالح والحسین وهو ما یحدث خلال في استمراریة ونجاعة مختلف  -

واألسالیب المقترحة والمعتمدة واستهالك األغلفة المالیة دون تحقیق نتائج  الخطط
  . ملموسة

توفیر الهیاكل المؤسساتیة دون إیجاد اآللیات التي تسمح بتنشیطها وتحقیق النتائج  -
  . من إنشائها المنتظرة 

تحول الجزائر التدریجي في مجال اإلدارة من التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة اجتازت  -
الواقع اإللكترونیة على ارض  مرحلة للحاق بركب الدول المتطورة ، وذلك بتطبیق اإلدارة
التسریع وتیرة إنجاز الوثائق  ، و كمشروع الوثائق البیومتریة فقد نجح إلى حد ما نظرا
البیومتریة ، ما رجع الفائدة  سواء جواز السفر البیومتري أو حتى بطاقة التعریف الوطنیة

على حد سواء من خالل عصرنة اإلدارة بتطبیق تكنولوجیا  على الحكومة وعلى المواطن
المعلومات وحتى تقریب المواطن من اإلدارة عبر إصالح المنظومة اإلداریة االتصال و 

لكن هذا ال ینفي وجود مجموعة من .إلرساء مفهوم الشفافیة والبعد عن البیروقراطیة 
العوائق والنقائص التي یلزم تجاوزها خصوصا في الشق التقني لتوفیر البنیة الشاملة 

  .لتحقیق اإلدارة االلكترونیة
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  :  راحاتاالقت )2
  : نقترح مایلي

 قطاع التوظیف واعتماد الكفاءة واالستحقاق والمناسبة للوظیفة وتعزیز إجراءات إصالح  -
حصول المواطن على المعلومات والوثائق اإلداریة من خالل إلزام اإلدارة بتفعیل دور 

 .اإلعالم ونشر المعلومات والتعلیمات والمناشیر
تحقیق العدالة االجتماعیة بین المواطنین ودعم أسس الالمركزیة من أجل تنمیة محلیة  -

 . شاملة وتفعیل مسالة اإلدارة والرقابة الدوریة على الموظفین واألعوان المستخدمین
تشجیع التنافسیة على مستوى القطاع العام للتخلص من آثار االحتكاریة التي تعرقل   -

 . تقدیم الخدماتالمرافق وتحسین  سیرورة
 . إیجاد آلیات تسمح بدعم التوازن الموي بین األقالیم المختلفة -
تحقیق التوازن بین الهیاكل ومختلف الصالحیات الممنوحة لألجهزة المحلیة بما یخدم  -

 . أدائها للمهام المنوطة بها فعالیة
ق نتائج التنسیق بین تخطیط المشاریع وحاجات األقالیم وجموع الساكنة من أجل تحقی -

 .للمشاریع التنمویة إیجابیة
تنظیم عالقة المواطن باإلدارة وتجسید النصوص القانونیة ذات العالقة مما یسمح   -

اإلشكاالت في التواصل واالتصال بین اإلدارة ومستعملیها وتحقیق الرضا عن  بتجاوز
 . الخدمة أداء وتقدیم

اإلصالح وتناسقها وعدم التعارض إیجاد اآللیات المناسبة التي تسمح باستمرار عملیات  -
  . مضامینها في
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  .2016المركز الجامعي البیض، أفریل ) عدد خاص( 03
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2001 .  
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  . 2006مركز الخلیج لألبحاث  23العدد 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، ط)دراسة مقارنة(فریجة حسین، شرح القانون اإلداري  )9

  .79ص
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  .2007، اإلسكندریة، سنة 1الجامعي، ط
، جسور للنشر التسییر العمومي بین االتجاهات الكالسیكیة واالتجاهات الحدیثةمریزق عدمان،  )11

  .2015،  1والتوزیع، الجزائر، ط 
دفاتر  ،)تجربة البلدیات الجزائریة(دور اإلدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة ناجی عبد النور،  )12

  .2009، جانفي 01السیاسة والقانون، العدد 
  .2004، دار المریخ النشر الریاض السعودیة ،  ، اإلدارة االلكترونیةنجم عبود  )13
  .2005، معهد اإلدارة العامیة، اإلدارة اإللكترونیة وأنها تطبیقاتها العربیة السعودیةیاسین سعد،  )14
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا
،  المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حلة عقود االمتیاز،  نادیةضریفي  )1

 . 2012/2011، 1العام ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر القانوناطروحة دكتوراه في 
الجزائریة في ظل تطبیق المناجمت العمومي الجدید بالنظر إلى أفاق الوظیفة العمومیة نیشان سلوى،  )2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة نیوزیلندا و فرنسا، والوالیات المتحدة األمریكیة(بعض التجارب األجنبیة 
الدكتوراه في شعبة علوم التسییر تخصص تسییر المنظمات، كلیه العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 

 .2015 - 2014أحمد بوقرد، بومرداس ، التسییر، جامعه 
دور اإلدارة االلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الوالیات المتحدة عبد الكریم عاشور ،  )3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص  األمریكیة والجزائر
 .2010/2009قسنطینة ،  -الدیمقراطیة والرشادة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري 

األبعاد اإلداریة واألمنیة التطبیقات اإلدارة االلكترونیة في المصارف السعودیة بدر بن محمد المالك ،  )4
رسالة ماجیستر في العلوم اإلداریة غیر منشورة ، قسم العلوم اإلداریة ، جامعة  ).دراسة مسحیة ( 

  .207نایف العربیة العلوم األمنیة، الریاض ، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق  تحسین الخدمة العمومیة في الجزائرحمریط سهام ،  )5

المسیلة  - تخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف 
،2015/2016.  

، مذكرة مقدمة تطبیق المناجمنت العمومي في إدارة الجماعات المحلیةشریف موسی، حمودي ولید،  )6
سیاسیة، تخصص ادارة الجماعات، كلیة الحقوق ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم ال

  .2015- 2014والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوقرة، بومرداس ، الجزائر، 
، منكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم  آلیات تحسین الخدمة العمومیة في الجزائرصالح بخالد ،  )7

لوم السیاسیة ، جامعة الدكتور السیاسیة تخصص إدارة وتسیر الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق والع
 . 2018/  2017سعیدة ،  -موالي الطاهر 

، منكرة لنیل  ، دور االتصال الخارجي في تحسین الخدمة العمومیةعائشة و شیروف سارة قوادري  )8
شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال تخصص اتصال وعالقات عامة ، كلیة العلوم اإلنسانیة 

 .2017- 2016قالمة ، -  1945ماي  8واالجتماعیة ، جامعة 
البیروقراطیة بحث في تحویالت النموذج ما بعد البیروقراطیة والقیم  بوبكر عالم، بن زیان نوال، )9

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة لیسانس في علوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العامة
  .2015موالي الطاهر، 
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  :والملتقیات المقاالت والمؤتمرات: ثالثا
تطبیقات الحوكمة اإللكترونیة لتحسین الخدمة العمومیة في عائشة قادة بن عبد اهللا، فایزة سبتي،  )1

حالة البلدان  - ، الملتقى الدولي حول جودة الخدمة العمومیة في ظل الحوكمة اإللكترونیة الجزائر
أكتوبر  30و29كلیة العلوم االقتصادیة علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، -العربیة
2014. 

 :النصوص القانونیة : رابعا
  القوانین -

الموافق  1437جمادي األولى عام  26المتضمن تعدیل الدستوري ، المؤرخ في  01 - 16القانون رقم  )1
جمادى األول عام  27، الصادر بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2016مارس سنة  6

  . 2008أبریل  23ه الموافق  1473
  2011یونیو  22الموافق  1432رجب عام  20المتعلق بالبلدیة ، المؤرخ في  10- 11القانون رقم  )2
، تتعلق بتخفیف  2011ماي  25، المؤرخة في  1599تعلیمة وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة رقم  )3

  .یة و اإلجراءات تحسین الخدمات الصادرة عن اإلدارات المحلیةالملفات اإلدار 
، المدیریة القریة التوثیق التربوي مكتب النشر و المنشور  546النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة ، العدد  )4

  2013، دیسمبر  07ص  2013نوفمبر  30المؤرخ في  398رقم 
مطیة تتعلق بإنشاء لجان والئیة مكلفة بإعادة تأهیل عن وزارة الداخلیة والجماعات ال 1477التعلیمة رقم  )5

 30/09/2013المرافق العمومیة اإلداریة المحلیة مؤرخة في 
، المتعلق بقانون السمعي البصري ، الجریدة الرسمیة 24/02/2014المؤرخ في  04-14القانون رقم  )6

  .23/03/2014، المؤرخة في  16العدد 
، یحد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 2015ري فیف 01، مؤرخ في 04 - 15قانون رقم  )7

  .2015فیفري  10، صادرة في 06اإللكتروني، ج رعد 
صادرة في  02 عدد، المتعلق بالحالة المدنیة، ج 2017جانفي  10المؤرخ في  03-17القانون رقم  )8

  .2017جانفي  11
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  : المراسیم  -

، یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري 2018أفریل  05، مؤرخ في 112- 18مرسوم تنفیذي رقم  )1
 .2018أفریل  11صادرة في  21الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج ر عدد 

، یحدد تنظیم المصالح التقنیة واإلداریة 2016أفریل  25، مؤرخ في 134- 16المرسوم التنفیذي رقم  )2
  2016أفریل  28صادرة بتاریخ  26الصدیق اإللكتروني وسیرها ومهامها، ج اس عدد  للسلطة الوطنیة

،  2014یولیو  03الموافق  1435عام رمضان  05، المؤرخ في  193-14المرسوم التنفیذي رقم  )3
، الجریدة الرسمیة 41یحدد صالحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري ، العدد 

  2014یولیو  06الموافق   1435رمضان عام  8الجزائریة المؤرخة في 
یحدد  2013نوفمبر  19الموافق  1435محرم عام  15المؤرخ في  381-13المرسوم التنفیذي رقم  )4

-20المؤرخة في  59صالحیات الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة ، ج ر،ع
11 -2013. 

ذو القعدة  22المتضمن ینظم العالقات بین اإلدارة و المواطن ، المؤرخ في  131- 88المرسوم رقم  )5
ذو  22، الصادر في  27الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد م ،  1988ه الموافق یولیو  1403عام 

  ه 1408القعدة عام 
، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة 22/11/2000، مؤرخ في 372- 2000المرسوم الرئاسي رقم  )6

  .26/11/2000، صادرة في 71إلصالح هیاكل ومهام الدولة، ج ر عدد 
یتضمن التصدیق على المیثاق اإلفریقي لقیم  11/12/2012المؤرخ في  15-12المرسوم الرئاسي رقم  )7

 68، الجریدة الرسمیة العدد 31/01/2011ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة المعتمد بادیس ابابا بتاریخ 
 .16/12/2012مؤرخة في 

ربیع  26ؤرخ في المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام ، الم 03- 16المرسوم الرئاسي رقم  )8
، المؤرخة في  13الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد  2016ینایر سنة  7الموافق   1437األول عام 

 .2016ینایر  13ه الموافق  1437ربیع األول عام  3
المتعلق  باصدار التعدیل الدستوري ،  2020دیسمبر  30المؤرخ في  442- 20الرئاسي المرسوم  )9

  .2020دیسمبر 30الصادرة بتاریخ  82الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد كیفیات إعداد بطاقة التعریف  18/04/2017، مؤرخ في 143- 17المرسوم الرئاسي رقم  )10

  .19/04/2017، صادرة في 25الوطنیة وتسلیمها وتجدیدها، جر عدد
، یتعلق بتحسین العالقة بین اإلثارة والمواطن 14/11/2012، المؤرخ في2102المنشور الوزاري رقم  )11
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