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 مقدمة

 احلكومة نسميه ان ميكن ما سيما ال ،أو االدارة االلكرتونية اإللكرتونية احلكومة أضحت  

 وترقية العامة، اإلدارة وترقية العمومية اخلدمة جودة لتعزيز أساسية أداة متزايد حنو على واملتنقلة الذكية

 التنمية برامج إطار يف العامة السياسات

 األعمال و االلكرتونية للتجارة السريع النوعي التطور بعد لكرتونيةاال ومةاحلك ظهرت

 لنماذج الواسع االنتشار بعد أي العاملية املعلومات شبكة و االنرتنيت تطبيقات انتشار و االلكرتونية

 االلكرتونية للتجارة االنفجاري النمو و, االلكرتونية لألعمال املكثف االستخدام و اجلديدة األعمال

 و األسواق و األعمال منظمات يف متنوعة جذرية تغريات معها االلكرتونية اإلدارة جلبت لقد و

 اسرتاتيجيات و التنظيم و اإلدارة نظريات يف تغريات ذلك قبل و اإلنسانية اجملتمعات و, الصناعات

 بيئة تتغري االلكرتونية اإلدارة مع و االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا أدوات و نظم استثمار

 التنافسي احملور تنمية و تطوير أمهية املؤسسات إدراك و البشرية باملوارد عالقتها خاصة و األعمال

 طرح باعتباره البشرية املوارد تطوير و تنمية يف املهمة األقطاب أحد يعترب الذي اإلدارية للكفاءات

 .التسيريية املمارسات يف املتالحقة التطورات ضمن حديث

 اجلماعات إدارة مستوى حتسني إىل يهدف احمللي املستوى على اإللكرتونية إلدارةا تطبيق إن

 التكاليف وختفيض االجناز وسرعة نوعية حيث من وذلك العامة، اخلدمات بتحديث يقوم فهو احمللية،

 االعتماد وإن واإلداري، التنظيمي املستوى على للجماعات التنظيمي اهليكل لتطوير املاسة واحلاجة
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 السلطات ومع فروعها مع عالقتها حتسني إىل الالمركزية األجهزة يساعد املعلوماتية تقنيات ىعل

من خالل ما يسمى باإلدارة االلكرتونية اليت ظهرت كمشروع كبري لتحديث وتطوير اإلدارة ، املركزية

وميّكن من إلغاء يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية، مبا يفضي لتطور اجملتمع 

 .القيود املادية اليت تعيق احلصول على املعلومات واخلدمات

 :المحاور

 لإلدارة اإللكترونية المبحث األول: اإلطار المفاهيمي

 المطلب األول: مفهوم اإلدارة اإللكترونية

 تعريف اإلدارة اإللكرتونية  الفرع األول:

 خصائص اإلدارة اإللكرتونية الفرع الثاني:

 أهداف اإلدارة اإللكرتونية  فرع الثالث:ال

 المطلب الثاني: استراتيجية تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 مراحل التحول لإلدارة اإللكرتونية الفرع األول:

 متطلبات مشروع اإلدارة اإللكرتونية الفرع الثاني:

 السلبيات احملتملة لتطبيق مشروع اإلدارة اإللكرتونية الفرع الثالث:

 الحكومة اإللكترونيةالثاني:  المبحث

 االلكترونية الحكومةاألول: ماهي المطلب 

 ماهي عالقة الحكومة االلكترونية باإلدارة العمومية :الثانيالمطلب 
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 مداخل التحول الى الحكومة االلكترونية: الثالث المطلب

لمستوى المحلي وأثرها على الخدمة : تجربة إرساء اإلدارة اإللكترونية على االثالثالمبحث 

 العمومية 

 المطلب األول: الرقمنة كبداية مسار نحو عصرنة اإلدارة المحلية  

 عصرنة احلالة املدنية وختفيف اإلجراءات اإلدارية: الفرع األول

 بيومرتية اصدار الوثائق ال الفرع الثاني:

 تقدمي اخلدمات العامة اإللكرتونية  الفرع الثالث:

 اإلدارة المحلية االلكترونية في تطوير الحكومةمدى مساهمة المطلب الثاني: 

 عصرنة اإلدارة وإدخال تقنيات اإلدارة االلكرتونية  الفرع األول:

 ة تأثري اإلدارة االلكرتونية على فعالية اإلدارة احمللي الفرع الثاني:

 االلكرتونية يف إعادة اإلعتبار للمرفق العمومي احلوكمةدور  الفرع الثالث:

 خاتمة

 قائمة المراجع
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 إلدارة اإللكترونيةالمفاهيمي لاإلطار  المبحث األول:

يتتتتتم تعريتتتتف احلكومتتتتة اإللكرتونيتتتتة أو احلكومتتتتة اإللكرتونيتتتتة هناحلكومتتتتة اإللكرتونيتتتتة  علتتتتى أ تتتتا  

لوجيتتا املعلومتتات واالتصتتاالت متتن قبتتل اجلهتتات احلكوميتتة ، لتحقيتتق األهتتداف الرئيستتية استتتخدام تكنو 

التاليتتة: حتستتني جتتودة اخلتتدمات العامتتة ، وتعزيتتز التفاعتتل بتتني الشتتركات ، وتعزيتتز مشتتاركة املتتواطنني متتن 

لتتذي  ختتالل الوصتتول إىل املعلومتتات و أختتري ا إعتتادة اختترتاع العمليتتات اإلداريتتة لتحقيتتق احلكتتم الرشتتيد ا

كان يأمل فيه ذلك. لألجهتزة التنفيذيتة تتأثري: احلتد متن الفستاد ، وتعزيتز الشتفافية ، وخفتض تكتاليف 

اخلتتتتدمات اإلداريتتتتة لتتتتإلدارة نفستتتتها ومواطنيهتتتتا. ستتتتنرى الحق تتتتا أن هنتتتتاك أنواع تتتتا عديتتتتدة متتتتن احلكومتتتتة 

ال يشتكل  اإللكرتونية ، ولكن جيب أن يكتون واضتح ا للجميتع أن أي موقتع إلكترتوم حكتومي بستي 

 .يف حد ذاته حكومة إلكرتونية

يستنتج من التعريف السابق أن اإلدارة العامة لديها الكثري لتكسبه من خالل تطبيق احلكومة 

اإللكرتونية. يف معظم البلدان هناملقاطعات واحملليات  ، تعد احلكومة أكرب مزود وجممع للمعلومات. 

ة بشكل احتكاري مثل شهادات امليالد والزواج وأحد أكرب أدوارها هو توفري املعلومات العام

وشهادات امليالد والتصاريح وغريها. وبالتايل فإن عدم وجود بيئة تنافسية يف أداء مهامهم ، والتعقيد 

 املتأصل يف العمليات اإلدارية والرفض الطبيعي للتغيري ، كلها عوامل تفسر هذا الرتدد.
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 يةاإللكترون اإلدارة مفهومالمطلب األول: 

إن مفهوم اإلدارة اإللكرتونية مازال جديدا من حيث الطرح والتصور، وحداثة تطبيقه على 

احلكومات احلالية فقد اكتسب هذا املفهوم أمهية خاصة نتيجة للتوجه العملي لغالبية الدول حنو أفاق 

 العمل اإللكرتوم، حيث جاء هذا املفهوم كوسيلة مثلى للحكومات متكنها من رعاية مصاحل

  .مواطنيها من أفراد ومؤسسات إلكرتونيا باستخدام التكنولوجيا املتطورة

 تعريف اإلدارة اإللكترونية الفرع األول:

تعترب االدارة االلكرتونية من البدائل احلديثة واجلديدة اليت تعيد النظر يف طبيعة العالقة بني  

ت واملفاهيم االدارية العامة ومضامني اخلدمة الدولة واملواطن، انطالقا ملا نتج عنه من تغري يف التصورا

العامة، وهذا راجع للتحول احلاصل يف أجهزة املؤسسات احلكومية من شكلها التقليدي اىل شكلها 

االلكرتوم الذي يرتكز اساسا على تقنيات االنرتنت والربجميات لتلبية واشباع حاجات املواطنني 

وبالتايل إذا كانت اإلدارة االلكرتونية هي املضلة اليت  (1)بشكل حيقق رضا األفراد عمل احلكومات

تطوى يف إطارها أنشطة إدارة األعمال، واإلدارة العامة، فإ ا أيضا الفضاء الرقمي الذي يساهم يف 

 .(2)توحيد معايري إجراءات العمل اإللكرتوم، بغض النظر عن نوع وطبيعة املنظمة

هي بكل بساطة االنتقال من إجناز  "e-management" وعلى العموم فاإلدارة االلكرتونية

املعامالت وتقدمي اخلدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إىل الشكل االلكرتوم من أجل 

 .استخدام أمثل للوقت واملال واجلهد
                                                           

 .5ص ،8002 السعودية، الرياض، العامة، العزيز عبد امللك مكتبة والتطبيق، النظرية بني االلكرتونية االدارة احلسني، حممد بن حسني -1
 .2 ص ،2005 العامة، اإلدارة معهد السعودية، العربية اململكة العربية، تطبيقاهتا وأفاق االلكرتونية اإلدارة غالب، سعد ياسني -2
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شبكة " هي إجناز املعامالت اإلدارية و تقدمي اخلدمات العامة عرب "فاإلدارة االلكترونيةومبعىن آخر 

االنرتنت أو االنرتانت بدون أن يضطر العمالء من االنتقال إىل اإلدارات شخصيا إلجناز معامالهتم 

 .مع ما يرتافق من إهدار للوقت و اجلهد و الطاقات

" و اّتصل و ال تنتقلفاإلدارة االلكرتونية تقوم على مفهوم جديد و متطور يتعّدى املفهوم احلديث "

 "."ادخل على الخط و ال تدخل في الخطحبيث يصبح  ينقله خطوة إىل األمام

تعمل على حتقيق  ،هي اسرتاتيجية إدارية لعصر املعلوماتفوكتعريف امثل وأمشل لإلدارة االلكرتونية  

خدمات أفضل للمواطنني واملؤسسات ولزبائنها مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من 

رية واملعنوية املتاحة يف إطار الكرتوم حديث من اجل استغالل خالل توظيف املوارد املادية والبش

 .أمثل للوقت واملال واجلهد وحتقيقا للمطالب املستهدفة وباجلودة املطلوبة

 :(3)مييز اإلدارة اإللكرتونية عن اإلدارة التقليدية يف أ اا مف

م واألدلة واملفكرات والربيد اإللكرتو  : حيث تتكون من األرشيف اإللكرتومإدارة بال أوراق 

 اإللكرتونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية.

: وتتمثل يف اهلاتف احملمول واملؤمترات اإللكرتونية والعمل عن بعد من خالل إدارة بال مكان 

 املؤسسات التخيلية.

مل يعد هلا  سا ففكرة الليل والنهار، الصيف والشتاء أفكار82سا/82: تعمل إدارة بال زمان 

 وجود يف العامل اجلديد.

                                                           

 .24ص ،8000 األردن، والتوزيع، للنشر أسامة دار املعاصرة، واإلدارة اإللكرتونية احلكومة القدوة، حممود - 3
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واملؤسسات الذكية اليت : فهي تعمل من خالل املؤسسات الشبكية إدارة بال تنظيمات جامدة 

  تعمل على صناعة القرار.

 ما هي عالقة اإلدارة االلكترونية بالحكومة االلكترونية؟ 

ن يف الكثري من النقاط املتعّلقة إن اإلدارة االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية يتداخالن ويتشاهبا 

باألهداف والوسائل، غري أنه يف إطار التدقيق يف مصطلح "اإلدارة االلكرتونية" يرى البعض أن تعبري 

اإلدارة اإللكرتونية هو املصطلح األقرب لتحقيق التوافق بني عناصر التعريف، على أساس أن املراد 

وإمنا املقصود إدارة األمور بطريقة إلكرتونية سواء على ليس ممارسة سلطة احلكم بطريقة إلكرتونية، 

-eاملستوى احلكومي أو احمللي، فأصل هذا املصطلح مشتق من اللغة اإلنكليزية هن

management لكن خالل نقله إىل اللغة العربية مل يتم مراعاة املعىن، فرتجم حبذافريه وبشكل  

 جامد.

املعلومات اليت تنجز داخل اإلدارات تعتمد على عين القيام جبعل ة االلكرتونية تاإلدار  

تكنولوجيا املعلومات، وتتم بشكل الكرتوم، بدء ا باملراسالت، وصوال لتكامل نظم املعلومات، حبيث 

تصبح كل املهام والنشاطات تنجز باستخدام تكنولوجيا املعلومات، بينما احلكومة االلكرتونية تعين 

كامل فيما بينها، وتقدم خدماهتا للمرتفقني بشكل مباشر والكرتوم، جعل مجيع اإلدارات احلكومية تت

يعتمد على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات للوصول لالستخدام األمثل لكافة املوارد احلكومية، 

لضمان توفري كافة اخلدمات احلكومية للمستفيدين أفرادا ومنظمات ومستثمرين، وتوفري بيئة مناسبة 

قدمي اخلدمات احلالية، وتقدمي خدمات جديدة مل تكن ممكنة من قبل، لذا فمفهوم لتطوير وسائل ت
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احلكومة االلكرتونية أوسع وأمشل، لكن ينصح باستخدام مصطلح "اإلدارة االلكرتونية" بدال من 

 ، خاصة يف منطقتنا العربية واإلقليمية لعدة أسباب منها: 4هنمصطلح "احلكومة االلكرتونية"

د ذكر مصطلح "احلكومة" يتبادر إىل ذهن املستمع العمل السياسي، على الرغم من أّن ألنه عنأوال: 

عمل احلكومة ال يقتصر على العمل السياسي وإمنا اإلداري أيضا، ولكن يغلب عليه الطابع 

 السياسي، وهذا ال يتوافق مع مشولية مصطلح "اإلدارة االلكرتونية".

ألنّه يعرّب عن جمموعة من األشخاص واهليئات، والعالقات فيها  : تعبري احلكومة هو تعبري حمدودثانيا

ال تكون مع مجيع الناس وإمنا مع مؤسسات وهيئات حمددة معلومة، على عكس مصطلح اإلدارة 

الذي يعرّب عن إطار مفتوح وواسع يطال مجيع املستويات يف الدولة، ويشمل مجيع األشخاص يف 

 . 5هنعالقاته

قارنة تعريف كل منهما، فتعريف اإلدارة االلكرتونية الذي  م عرضه أعاله ويّتضح ذلك التداخل مب

يتّفق إىل حد بعيد مع تعريف احلكومة االلكرتونية اليت تعين: "إنتاج املعلومات واخلدمات االلكرتونية 

 ، وبطريقة ترتكز 7/7 ، وخالل سبعة أيام يف األسبوع هن82/82ساعة يف اليوم هن82وتوزيعها خالل 

تلبية احتياجات املواطنني وقطاع األعمال أو بني مؤسسات الدولة ووكاالهتا وأجهزهتا، باستعمال على 

واستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا جيعلها منوذجا فعاال إلنتاج اخلدمات العامة 

ا وتعزيز دورها ، وهي وسيلة لتحديث بنية احلكومة وطريقة تنفيذ أعماهل 6هنوتوزيعها عن طريق الشبكة"

                                                           

 .44ص ،8002 األردن، ،وائل دار االلكرتونية، اإلدارة الساملي، الرزاق عبد عالء -4 
 :التايل املوقع يف االنرتنت شبكة على متاح ،"االلكرتونية اإلدارة لتطبيق الشامل املفهوم" باكري، حسني علي -5 

http://alibakeer.maktoobblog.com  
 .20-72ص ،8002 األردن، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار االلكرتونية، اإلدارة أمحد، مسري حممد -6
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االجيايب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مبا يساعد على االبتعاد عن البريوقراطية 

واالقرتاب من الكفاءة والفعالية والسرعة يف توزيع اخلدمات على ضوء احتياجات املستفيدين وبكل 

 شفافية.

دف احلكومة االلكرتونية مثلها مثل كما يتضح هذا التداخل مبقارنة أهداف كل منهما، إذ هت 

اإلدارة االلكرتونية لتعزيز الكفاءة والفعالية يف توزيع اخلدمات احلكومية، عن طريق حتديث هياكلها، 

، كما هتدف إىل تعزيز  7هنوحتسني ورفع جودة خدماهتا، باستعمال معايري موضوعية وسرعة أداءها

املستفيدين، من خالل جتهيزها باملعلومات الوافية،  الشفافية وحتسني استجابة احلكومة الحتياجات

وابتكار أساليب جديدة للعالقات البينية املتفاعلة اليت جتمع املستفيدين وهيئات ووكاالت احلكومة، 

وكذا توفري املال والوقت واملوارد املستخدمة من قبل إدارات احلكومة يف إطار عالقتها باملواطن، 

شر للحكومة االلكرتونية يف حتسني مستوى األداء احلكومي، وتقدميه بشكل الئق بالتأثري اإلجيايب املبا

، كما هتدف للتأثري اجيابيا يف اجملتمع من خالل ترقية وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا  8هنوجيد

 املعلومات بني أفراد اجملتمع.

  الفرع الثاني: خصائص اإلدارة اإللكترونية

 إللكرتونية سوف يوفر العديد من املزايا تتمثل يف اآليت: إن تطبيق نظام اإلدارة ا 

                                                           
 .24ص نفسه، املرجع -7
-000ص ،8008 مصر، العربية، النهضة دار االلكرتونية، احلكومة نظام ظل يف اإلداري للقانون احلديث التطور الوهاب، عبد أمحد ناجح -8   

008. 
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: حيث أنه بإحالل احلاسب اآليل حمل النظام اليدوي التقليدي، حدث سرعة أداء الخدمات أوال:

تطور يف تقدمي اخلدمة للجمهور حيث قلت الفرتة الزمنية الالزمة ألداء خدمة يعود ذلك إىل سرعة 

احلاسب اآليل خبصوص اخلدمة املطلوبة، ومن مث يتم القيام هبا يف وقت  تدفق املعلومات والبيانات من

حمدد قصري جدا. هذا فضال عن اإلجناز اإللكرتوم للخدمة خيضع لرقابة أسهل وأدق من تلك اليت 

 تفرض على املوظف يف أداء أعماله يف نظام اإلدارة التقليدية.

اإلدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبرية : يالحظ أن أداء األعمال تخفيض التكاليفثانيا: 

جدا من األوراق واملستندات واألدوات الكتابية. هذا فضال على أنه حيتاج إىل العرض على أكثر من 

موظف وذلك لالطالع عليه والتوقيع ما يفيد ذلك وإحالته إىل موظف أخر. ومن شأن ذلك كله 

لذلك فان  الرتفاع أمثان وأسعار املواد الالزمة ألداء اخلدمة.ارتفاع تكاليف أداء اخلدمة، وذلك نظرا 

انتهاج منوذج اإلدارة االلكرتونية بعد ذلك سيوفر ميزانيات مالية ضخمة، حيث مل تعد احلاجة يف 

 تلك املراحل لليد العاملة ذات العدد الكبري.

سائد اآلن يتسم بالعديد من : ال شك العمل اإلداري التقليدي الاختصار اإلجراءات اإلداريةثالثا: 

التعقيدات اإلدارية وذلك ألنه حيتاج يف معظم األحيان إىل موافقة أكثر من جهة إدارية على العمل 

املطلوب، هذا فضال عن السمات اليت تلحق باملوظف القائم بأداء اخلدمة والذي قد حيصل على 

 ة من يوم إىل أخر. إجازة أو ال يتواجد يف مكان عمله ومن مث يتعطل أداء اخلدم
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وللقضاء على هذه البريوقراطية فإنه إتباع طريق اإلدارة اإللكرتونية ميكن تبسي  هذه اإلجراءات، 

وإجنازها بسرعة وسهولة توفريا للوقت واجلهد والنفقات وذلك خاصة فيما يتعلق بأماكن اإلدارات 

 . 9هنوأعداد العاملني

 ملة داخل املنظمات االلكرتونية هي حمصلة لوجود الرقابةفالشفافية الكا  :تحقيق الشفافيةرابعا: 

 ا إذ تعرف الشفافية بأ "، الدورية على كل ما يقدم من خدمات، اليت تضمن احملاسبة االلكرتونية

مهام  ، والسلطات املسؤولة عنجملتمع املدم، من جهةاجلسر الذي يرب  بني املواطن ، ومؤسسات ا

 ."، فهي تتيح مشاركة اجملتمع بأكمله يف الرؤية اخلدمة العامة من جهة أخرى

  أهداف اإلدارة اإللكترونية:  الفرع الثالث:

ان الفلسفة الرئيسية لإلدارة االلكرتونية هي نظرهتا إىل اإلدارة كمصدر للخدمات, واملواطن والشركات  

لكرتونية أهداف  كزبائن أو عمالء يرغبون يف االستفادة من هذه اخلدمات، لذلك فان لإلدارة اال

 كثرية تسعى إىل حتقيقها يف إطار تعاملها مع الزبائن نذكر منها :

 تقليل كلفة اإلجراءات هناإلدارية  و ما يتعلق هبا من عمليات 

  زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع املواطنني و الشركات واملؤسسات 

درة اإلدارة التقليدية بالنسبة إىل ختليص استيعاب عدد أكرب من العمالء يف وقت واحد إذ أّن ق 

 .معامالت العمالء تبقى حمدودة و تضطّرهم يف كثري من األحيان إىل االنتظار يف صفوف طويلة

                                                           

 .07ص ،8007 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار اإللكرتونية، اإلدارة الصرييف، حممد -9 
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إلغاء عامل العالقة املباشرة بني طريف املعاملة أو التخفيف منه إىل أقصى حد ممكن مما يؤدي إىل  

 .يف إ اء املعامالت املتعلقة بأحد العمالءاحلد من تأثري العالقات الشخصية و النفوذ 

إلغاء نظام األرشيف الوطين الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكرتوم مع ما حيمله من ليونة يف  

التعامل مع الوثائق و املقدرة على تصحيح األخطاء احلاصلة بسرعة ونشر الوثائق ألكثر من جهة 

 .وقت كانيف أقل وقت ممكن واالستفادة منها يف أي 

  القضاء على البريوقراطية مبفهومها اجلامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به. 

اذ أّ ا تطمح إىل حتقيق تعيينات املوظفني والتخاطب معهم وإرسال األوامر  ،إلغاء عامل املكان 

والتعليمات واإلشراف على األداء وإقامة الندوات واملؤمترات من خالل الشبكة االلكرتونية 

 .دارةلإل

إلغاء تأثري عامل الزمان، ففكرة الصيف و الشتاء مل تعد موجودة و فكرة أخذ العطل أو  

 .إلجناز بعض املعامالت اإلدارية  ّم احلد منها إىل أقصى حد ممكن اإلجازات

التأكيد على مبدأ اجلودة الشاملة مبفهومها احلديث فاجلودة كما هي يف قاموس أكسفورد تعين  

بأ ا  …..املتخصصة ة من النوعية أو القيمة و عرّفتها مؤسسة أو دي أي األمريكيةالدرجة العالي

االلكرتونية لتأكد على  إمتام األعمال الصحيحة يف األوقات الصحيحة و من هنا تأيت اإلدارة

أمهية تلبية احتياجات العمل يف الوقت و الزمان الذي يكون فيه العميل حمتاجا إىل اخلدمة يف 

 ممكن. أسرع وقت

 استراتيجية تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالمطلب الثاني: 
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 إذا كان تطبيق اإلدارة االلكرتونية دفعة واحدة يؤدي إىل خلل يف إسرتاتيجية التطبيق كون

االنتقال حنو واقع معني يرتب  دائما بتهيئة الظروف واملناخ املالئم ، فان أفضل سيناريو للوصول إىل 

لة النهائية اإلدارة االلكرتونية ، هو العمل على تقسيم خطة الوصول إىل املرح يجيةالسرتاتتطبيق سليم 

، واهليئات اإلدارية اليت تشهد عملية تماشى والظروف احمليطة باملنظمات، مبا يلإلدارة االلكرتونية

 . التحول االلكرتوم

 التحول لإلدارة اإللكترونية مراحل الفرع األول:

التغريات العاملية،  رة اإللكرتونية ليس دربا  من دروب الرفاهية وإمنا حتمية تفرضهاإن التحول إىل اإلدا

النجاح ألي مؤسسة. وقد فرض  ففكرة التكامل واملشاركة وتوظيف املعلومات أصبحت أحد حمددات

املخرجات وضمان سالمة العمليات، كلها من  التقدم العلمي والتقين واملطالبة املستمرة برفع جودة

حنو اإلدارة اإللكرتونية. وميثل عامل الوقت أحد أهم جماالت  مور اليت دعت إىل التطور اإلدارياأل

فلم يعد من املقبول اآلن تأخر تنفيذ العمليات بدعوى التحسني والتجويد  التنافسية بني املؤسسات،

 : 10هناحة أمام املؤسسات بعنصر التوقيت، لذلك جيبالفرص املت وذلك الرتباط

 

 إصالح العملية اإلدارية: أوال:

ليست اإلدارة اإللكرتونية جمرد عملية آلية العمليات أو معاجلة التصرفات واألفعال القائمة يف 

األعمال احلكومية باملصاحل واألجهزة املختصة، بل ختتص اإلدارة اإللكرتونية بتكوين عمليات 

                                                           
 ،8002 مصر، ،00 العدد اإلدارية، للعلوم السادات أكادميية جملة اإلداري، واإلصالح للتنمية كوسيلة  اإللكرتونية احلكومة ،اهلادي حممد حممد -10
 .08ص
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تخدام تكنولوجيا املعلومات وعالقات جديدة بني احلكومة واملواطنني واألعمال، كما أن اس

واالتصاالت ليست جمرد أداة لتحقيق عوائد وتوفري التكلفة املرتتبة علي تشغيل وتعيني القوى العاملة 

أو يف استثمار الوقت، كما أنه ال يتحقق بقيام العاملني بإعداد السجالت والوثائق اإللكرتونية، بل 

هرية لو استحسن استخدامها بشكل صحيح، علي إن اإلدارة اإللكرتونية تعترب من احللول اجلو 

إصالح العمليات واإلجراءات القائمة اليت تقوم بأدائها، لذلك جيب عند تطوير اإلدارة اإللكرتونية 

البدء يف التخطي  السليم ملشروعاهتا ودراسة اجملال الذي تطبق فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 جديدة تتسم بالشفافية يف حل املشكالت. اليت جيب أن توظف لتكوين عمليات

ومتثل الشفافية أسلوبا جديدا للتعامل يف حل املشكالت اليت تواجه مسار إمداد املعلومات 

واخلدمات احلكومية جلمهور املستفيدين، ولذلك، فإن إصالح العمليات اإلدارية ميثل اخلطوة األويل 

ة اإللكرتونية، وعلى الرغم من إصالح العمليات يف إطار عملية التحول الناجح حنو إقامة احلكوم

جديدة تؤدي إيل  يعترب أساسا مرغوبا ومتطلبا، إال أنه من املهم تكوين أو خلق عمليات وإجراءات

إحداث تغيريات جذرية يف أساليب وطرق العمل اإلداري وخاصة يف عالقاهتا باملواطنني ومنشآت 

 .األعمال

 ثانيا: القيادة اإلدارية:

ميكن حتقيق عملية التحول لإلدارة اإللكرتونية بنجاح، يصبح من الضروري توافر عددا حىت 

من القوى العاملة القادرة علي التعامل والتكيف مع التكنولوجيا املتقدمة واليت سبق استعراض 

جمموعات املهارات الالزمة هلا، وبدون هذه الكفاءات املؤهلة للتعامل مع متطلبات اإلدارة 
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ونية، يصعب بل ويستحيل حتقيق أهداف إقامة مشروعات اإلدارة اإللكرتونية حىت لو توافرت اإللكرت 

اإلمكانيات واملوارد املادية واملعنوية. لذلك فإن اإلدارة اإللكرتونية تتطلب قيادة سياسية وإدارية قوية 

فري الوقت واجلهد تلتزم علنا بدعم اجلهود اليت تؤدي للتحول حنو اخلدمات اإللكرتونية من خالل تو 

واملال واملوارد واملناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي الذي يسهم يف إطالق قدرات 

 .القوي العاملة اإلبداعية

  ثالثا: وضوح االستراتيجية:

ية ورسالة واضحة املعامل التحول حنو إدارة إلكرتونية فعالة وكفء وناجحة يتطلب وجود رؤ 

وتتطابق مع التطورات  دة ودقيقة يف ضوء معايري ومواصفات واضحة املعامل تتمشىحمدوأوليات 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.احلديثة يف 

ويتطلب االستثمار االسرتاتيجي توافر خط  استثمار واضحة وأهداف حمددة ترتب  باملوارد 

ر مشروعات اإلدارة اإللكرتونية على البشرية واملادية املتاحة يف الوقت احملدد هلا. وعلي ذلك ختتا

أساس حتقيقها أقصى عائد ممكن خيتص بعائد االستثمار أو االستغالل األمثل للموارد البشرية 

واملادية، من هذا املنطلق، تنبثق ضرورة توافر معايري كيفية وكمية لقياس اإلنتاجية واألداء اجليد 

 املقبول.

 رابعا: المشاركة المدنية: 

والتضمني املدم يف أعمال اإلدارة اإللكرتونية يعترب عامال مهما وضروريا لتأكيد املشاركة 

فعاليتها وجناحها، حيث تتجه حنو حتسني مقدرات اجملتمع وفعاليته احلياتية، لذلك جيب مشاركة 
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املواطنني ومؤسسات اجملتمع املدنية من نقابات ومجعيات غري حكومية يف اختاذ القرارات اخلاصة 

راء كومة اإللكرتونية من خالل التشاور واملشاركة اإلجيابية للتعرف علي وجهات النظر واآلباحل

 اإللكرتونية. حنو مشروعات اإلدارة املختلفة

حيث أن اإلدارة اإللكرتونية تقام يف األساس خلدمة املواطنني ومنشآت األعمال وغربها من 

مشاركتها يف بناء وإرساء عالقات متبادلة منظمات اجملتمع ووحداته، لذلك جيب التعاون معها و 

وحتالفات تعود بالنفع علي اجملتمع ككل. وال يقتصر التعاون علي العالقة مع املواطنني ومنشآت 

األعمال ومنظمات اجملتمع فحسب، وإمنا بشمل أيضا عالقة املصلحة الوطنية بإداراهتا ووحداهتا 

األجهزة احلكومية األخرى علي كافة املستويات املركزية وتنظيماهتا املتعددة وعالقة كل ذلك مبصاحل و 

واحمللية، كما جيب أن تتعاون منشآت القطاع اخلاص مع اإلدارة اإللكرتونية حبيث ال يقتصر هذا 

التعاون علي املعامالت اإللكرتونية فحسب، بل جيب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى واألفكار 

  واالستثمارات.

 ةاإللكتروني مشروع اإلدارةات ب: متطلالفرع الثاني

مشروع اإلدارة االلكرتونية شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر حيتاج إىل هتيئة البيئة  إن

املناسبة واملواتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه و بالتايل حيقق النجاح و 

لوقت واملال واجلهد و نعود عندها التفوق و ااّل سيكون مصريه الفشل و سيسبب ذلك خسارة يف ا

إىل نقطة الصفر، فاإلدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة احمليطة هبا و تتفاعل مع كافة 
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العناصر السياسية و االقتصادية واالجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع اإلدارة 

 :ات منهاااللكرتونية جيب أن يراعي عدة متطلب

 : وتتمثل فيما يلي  :لمتطلبات اإلداريةاأوال: 

ويتطلب ذلك تشكيل إدارة أو هيئة لتخطي   :وخطط التأسيس االستراتيجياتوضع  -0

ومتابعة وتنفيذ ووضع اخلط  ملشروع اإلدارة اإللكرتونية واالستعانة باجلهات االستشارية 

دارة اإللكرتونية، والتكامل والتوافق بني والبحثية لدراسة ووضع املواصفات العامة ومقاييس اإل

 (11).املعلومات املرتبطة بأكثر من جهة

من أهم العوامل املؤثرة يف أي مشروع كان هو القيادة وهي املفتاح  :القيادة والدعم اإلداري -8

الرئيسي لنجاح أو فشل أي منها، إذ أن دعم اإلدارة وقدرهتا على إجياد بيئة مناسبة للعمل 

رئيسيا يف جناح أي عمل أو فشله، كما أن التزام القيادة يعترب أمرا ضروريا لدعم  تلعب دورا 

كل نقطة من نقاط إسرتاتيجيات املؤسسة، كذلك متابعة القيادة للمشروع وتقدمي املعلومات 

املرتدة سيضمن جناح املشروع وتطويره، كما أن قناعة واهتمام ومساندة اإلدارة العليا لتطبيق 

ملعلومات يف املؤسسات كافة يعترب أحد العوامل احلرجة واملساعدة يف حتقيق جناح تكنولوجيا ا

 (12).تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

                                                           
 زارةبو  للمرور العامة باإلدارة العاملني على تطبيقية دراسة اإللكرتونية، اإلدارة لتطبيق البشرية املوارد تنمية متطلبات املري، أمحد مخيس إيهاب -11

 العلوم قسم العليا، الدراسات كلية  األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ، منشورة غريهن اإلدارية العلوم يف ماجستري رسالة، البحرين مملكة يف الداخلية
  . 85ص، 2007، السعودية، العربية اململكة اإلدارية،

 أداء حتسني يف ودورها اإلقليمي غزة مبكتب الالجئني وتشغيل غوث بوكالة يةاإللكرتون اإلدارة تطبيق إمكانية مدى عمار، أكرم مجال حممد -12
 . 70ص، 2009 فلسطني، غزة، األعمال، إلدارة قسم التجارة، كلية  اإلسالمية، اجلامعة ، منشورة غريهن األعمال إدارة يف ماجستري رسالة العاملني،
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أصبح النموذج اهلرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة مل  :الهيكل التنظيمي -4

لكرتونية، إذ يعد مالئما لنماذج األعمال اجلديدة يف عصر تكنولوجيا املعلومات واألعمال اإل

جند أن اهلياكل التنظيمية املالئمة لألعمال اإللكرتونية هي املصفوفات والشبكات وتنظيمات 

ويتطلب تطبيق اإلدارة اإللكرتونية إجراء تغريات  (13).اخلاليا احلية املرتبة بنسيج االتصاالت

بادئ اإلدارة يف اجلوانب اهليكلية والتنظيمية واإلجراءات واألساليب، حبيث تتناسب مع م

اإللكرتونية وذلك عن طريق استحداث إدارات جديدة أو إلغاء أو دمج بعض اإلدارات مع 

بعضها، وإعادة اإلجراءات والعمليات الداخلية مبا يكفل توفري الظروف املالئمة لتطبيق 

ر اإلدارة اإللكرتونية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية مع مراعاة أن يتم ذلك التحول يف إطا

 (14).زمين متدرج من املراحل التطورية

تتطلب اإلدارة اإللكرتونية إحداث  :تعليم وتدريب العاملين، توعية وتثقيف المتعاملين -2

البشرية املالئمة هلا وهذا يعين إعادة النظر بنظم التعليم  تغريات جذرية يف نوعية املوارد

ذلك إعداد اخلط  والربامج  والتدريب احلالية ملواكبة متطلبات التحول اجلديد مبا يف

واألساليب التعليمية والتدريبية على كافة املستويات، باإلضافة إىل توعية أفراد اجملتمع بثقافة 

وطبيعة اإلدارة اإللكرتونية وهتيئة االستعداد النفسي والسلوكي والتقين واملادي وغري ذلك من 

 .متطلبات التكيف مع متطلبات اإلدارة اإللكرتونية

                                                           

   .78ص ،السابق رجعامل  عمار، أكرم مجال حممد -13 
 .40ص سابق،ال رجعامل املري، أمحد مخيس إيهاب  -14 
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أي إصدار القوانني واألنظمة  :األطر التشريعية وتحديثها وفقا للمستجداتوضع  -5

اإلدارة اإللكرتونية وتليب متطلبات التكيف معها، ألن  واإلجراءات اليت تسهل التحول حنو

معظم التشريعات والقوانني نشأت يف بيئة تقليدية، لذا فإ ا قد أسست ألداء العمل وفقا 

ء املباشر بني املوظف وطالب اخلدمة، وكذا االعتماد على شهادات ملعايري االنتقال واللقا

اإلثبات املوثقة، وبالطبع فإن التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية حيتاج بيئة قانونية وتشريعية 

كما أن وجود التشريعات والنصوص القانونية يسهل عمل اإلدارة اإللكرتونية   (15).خمتلفة

 (16).اقية على كافة النتائج القانونية املرتتبة عليهاويضفي عليها املشروعية واملصد

 :ثانيا: المتطلبات البشرية

يعترب العنصر البشري من أهم املوارد اليت ميكن استثمارها لتحقيق النجاح يف أي مشروع ويف أي   

فهو الذي  وله أمهية كبرية يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية حيث يعترب املنشأ لإلدارة اإللكرتونية، مؤسسة،

اكتشفها مث طورها وسخرها لتحقيق أهدافها اليت يصبو إليها، لذلك فإن اإلدارة اإللكرتونية من و إىل 

 فهم اخلرباء واملختصون العاملون يف حقل املعرفة، الذين ميثلون البنية اإلنسانية ورأس، العنصر البشري

 :جي لعناصر اإلدارة اإللكرتونية ومنهماملال الفكري يف املؤسسة، يتولون إدارة التعاضد اإلسرتاتي

  17هن.املديرون والوكالء واملساعدون، املربجمون، ضاب  البيانات، واملشغل أو احملرر

                                                           

 4.7ص سابق،ال رجعامل عمار، أكرم مجال حممد  -15 
 يف ماجستري رسالة بنني،  املقدسة بالعاصمة والتعليم للرتبوية العامة اإلدارة يف االلكرتونية اإلدارة تطبيق إمكانية العريشي، حممد سعيد بن حممد  -16 

 .ص2008، السعودية، العربية اململكة والتخطي ، الرتبوية اإلدارة قسم الرتبية، كلية  القرى، أم جامعة ،  منشورة غريهن  والتخطي الرتبوية اإلدارة
ة اإلدارة الرتبويخليفة بن صاحل بن خليفة املسعود ، املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق اإلدارة االلكرتونية يف املدارس احلكومية، رسالة ماجستري يف  -17 

 .25ص، 8002 ،عوديةوالتخطي ، اململكة العربية الس ة الرتبية، قسم اإلدارة الرتبويةالقرى، كلي والتخطي   غري منشورةهن،جامعة أم
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 :المتطلبات التقنية: ثالثا

وتتمثل يف توفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية واليت تشمل تطوير وحتسني شبكة  

لالستخدام واستيعاب الكم اهلائل من االتصاالت يف آن  تكون متكاملة وجاهزة االتصاالت حبيث

اإلنرتنت، باإلضافة إىل توفري التكنولوجيا الرقمية  واحد، لكي حتقق اهلدف من استخدام شبكة

والربامج، وتوفري  املالئمة من جتهيزات وحاسبات آلية وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد البيانات

لك باالستخدام الفردي أو املؤسسي على أوسع نطاق خدمات الربيد الرقمي، وتوفري كل ذ

  18هن.ممكن

 : وعلى العموم فان البنية التحتية التقنية تنقسم إىل

وتتمثل يف كل التوصيالت األرضية واخللوية  : البنية التحتية الصلبة لألعمال اإللكترونية -0

ية ملمارسة األعمال والشبكات وتكنولوجيا املعلومات املادية الضرور  عن بعد وأجهزة احلاسوب

 .اإللكرتونية وتبادل البيانات إلكرتونيا

وتشمل جمموعة اخلدمات واملعلومات واخلربات  : البنية التحتية الناعمة لألعمال اإللكترونية -8

للشبكات وبرجميات التطبيقات اليت يتم من خالهلا إجناز وظائف  وبرجميات النظم التشغيلية

 .األعمال اإللكرتونية

 : أهم هذه الشبكات :التصالشبكات ا  -4

                                                           

 .82سابق، صالرجع امليهاب مخيس أمحد املري،  -18 
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سيب املتشابكة حول وهي عبارة عن شبكة عمالقة من احلوا internet) :) شبكة االنترنت 

تمعات بكل قطاعاهتا ونشاطاهتا املختلفة. متكن مستعمليها من الوصول إىل العامل وترب  اجمل

 (19).املعلومات املختلفة عن طريق هذه احلواسيب

هي شبكة اتصال خاصة تستخدم املوارد املتاحة Intranet) :) ترانتالشبكة الداخلية أو االن 

 .موعات خاصة فق  من الوصول إليهاجمل داخل املؤسسة، وميكن لالنرتنت بغية توزيع املعلومات

وهي امتداد للشبكة الداخلية حبيث Extranet) : ( ) الشبكة الخارجية أو االكسترانت 

كاملوردين، الزبائن، وأطراف (قة بطبيعة نشاط املؤسسة عال موعات خارجية واليت هلاجمل تسمح

وما جيب اإلشارة إليه، هو  .باالطالع على املعلومات اليت يتم عرضها بواسطة االنرتانت  أخرى

 أن شبكيت اإلنرتانت واإلكسرتانت تستخدم تكنولوجيا املعلومات لالنتقال باملؤسسة إىل مستوى

ا مع بيئتها اخلارجية. ففي الوقت هتئتها الداخلية، ويف إدارة عالقاالعمل باإلدارة اإللكرتونية يف بي

املؤسسة يف الداخل فإن شبكة اإلكسرتانت تستخدم لبناء  الذي ترب  شبكة اإلنرتانت أوصال

 .من جهة أخرى هزينشرة و فورية مع الزبائن من جهة واجملرواب  اتصاالت إلكرتونية مبا

  :المتطلبات األمنيةرابعا: 

مسألة أمن املعلومات من أهم معضالت العمل إلكرتونيا ؛ مبعىن أن املعلومات والوثائق اليت  تعد

حفظها وتطبيق إجراءات املعاجلة والنقل عليها إلكرتونيا لتنفيذ متطلبات العمل جيب احلفاظ  جيرى

ية االلكرتوم والسرية االلكرتونية على مستوى عال حلما حيث جيب توفر األمن على أمنها ،
                                                           

،جامعة  80دد عمال، جملة العلوم اإلنسانية، ععبد الناصر موسي، حممد قريشي، أثر تكنولوجيا املعلومات على النظام اإلداري يف منظمات األ -19 
 .20، ص2011بسكرة، اجلزائر، مارس ،
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والرتكيز على أمن الدولة أو  املعلومات الوطنية والشخصية ولصون األرشيف االلكرتوم من أي عبث

 مرور. األفراد إما بوضع األمن يف برجميات الربتوكول للشبكة أو باستخدام التوقيع االلكرتوم أو بكلمة

نرتنت فإن اإلدارة ولتحقيق أمن املعلومات وتقليص التأثريات السلبية على استخدام شبكة اال

 : 20هنااللكرتونية تتطلب القيام ببعض اإلجراءات منها

 .وضع السياسات األمنية لتقنيات املعلومات مبا فيها خدمة االنرتنت 

 .تبين إسرتاتيجية وطنية ألمن املعلومات حبيث يضمن تعاون أجهزة القطاعني العام واخلاص 

السطو االلكرتوم وانتهاكات خصوصية املعلومات وضع القوانني واللوائح التنظيمية اليت حتد من  

 .يف اإلدارة االلكرتونية

 : 21هنوهناك عدة متطلبات أخرى حلماية أمن نظم املعلومات وهي

كل هذه املسؤولية و جيب على اإلدارة العليا يف املؤسسة دعم أمن نظم املعلومات لديها، وأن ت 

 .ألشخاص حمددين

 .غيل والتطبيقات املختلفةحتديد احلماية الالزمة لنظم التش 

 .حديد آليات املراقبة والتفتيش لنظم املعلومات والشبكات احلاسوبية 

 السلبيات المحتملة لتطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونيةالفرع الثالث: 

 اإلدارة االلكرتونية إىل نوعني:تطبيق علق بتميكن تقسيم السلبيات اليت ت

                                                           

 .42-45 ص ص سابق،ال رجعامل املري، أمحد مخيس إيهاب  -20 
  .77ص سابق،ال رجعامل عمار، أكرم مجال حممد  -21 
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 لتقني واألمني:السلبيات المتعلقة بالجانب اأوال: 

ويندرج ضمن هذا النوع األعطال املتعلقة بالنظام املتحكم يف اخلدمات االلكرتونية، ورداءة 

الربجميات املطّورة، وكذا املخاطر املرتتبة عن األخطاء التقنية واليت حتدث نتيجة خلل فين أو عيب يف 

الصيانة، حبيث ميكن أن يرتتب عن  اشتغال األجهزة املعلوماتية أو يف مصادر التغذية الكهربائية أو

خلل يف التيار الكهربائي أو توقف البطاريات االحتياطية اندثار املعطيات واملعلومات املخزنة يف 

احلاسوب، كما ميكن أن يكون هذا اخلطأ عبارة عن "دمج املعطيات املخزنة يف احلاسوب أو اختالل 

تعرّب يف احلقيقة عن حالتهم االجتماعية أو  تصنيفها أو حمو وإضافة بعض املعلومات ألشخاص ال

السياسية أو املالية أو الصحية، وبالتايل إعطاء نتائج غري صحيحة عن العمليات اليت تقوم هبا 

 . 22هناإلدارة

فضال عن خماطر السماح لبعض األطراف اليت تتابع أهداف غري مشروعة بأن تتمّتع حبرية 

عات املصاحل اليت ميكن أن تتعّسف يف استعمال سهولة احلصول تصرف كبرية، كاخلاليا اإلرهابية ومجا

على املعلومات وتستعملها للتأثري، وكذا إمكانية الوقوع ضحية قرصنة معلوماتية أو التجسس 

االلكرتوم، فتحويل األرشيف إىل أرشيف الكرتوم قد يعّرضه ملخاطر كبرية تكمن يف التجسس عليه 

ومصدر اخلطورة هنا ال يأيت من تطبيق اإلدارة االلكرتونية بل يف عدم وكشفه ونقله أو حىت إتالفه. 

حتصني اجلانب األمين لإلدارة االلكرتونية والذي يعترب أولوية، ومصدر خطر التجسس االلكرتوم يأيت 

 أجهزة االستخبارات العاملية للدول. من ابغال

                                                           

 :التايل املوقع على االنرتنت شبكة على متاح ،"االلكرتونية اإلدارة" اإلسالمي، التمويل منتدى -22 
http://islamfin.go-forum.net/montada-f14/topic-t1630.htm, p 2. 
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التبعية للخارج، ما دامت دول  ومن السلبيات ذات الصلة باجلانب األمين االسرتاتيجي زيادة

ليست دوال رائدة يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية، بل هي دول -كالجزائر مثال–العامل الثالث 

مستهلكة ومستعملة هلذه التكنولوجية. واالعتماد على التكنولوجيا الغربية يعين زيادة مظاهر تبعية 

مر له انعكاس سليب، ألن االعتماد الكّلي على الدول املستهلكة للدول الصناعية الكربى، وهذا األ

ة فيه التقنيات األجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا وتطبيقها على الشبكات الرمسية التابعة للدول

للخطر، ألن الدول تتجسس على بعضها البعض، بصرف النظر عن نوع  تعريض لألمن الوطين

لى املعلومات ألهداف عسكرية وسياسية، بل العالقات بينها، وال يقتصر األمر على التجسس ع

يتعّداه إىل القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكربى من احلصول على معلومات تعطيها 

 األفضلية على منافستها يف األسواق.

وأخريا ميكن القول أن التطبيق غري السوي والدقيق ملفهوم واسرتاتيجية "اإلدارة االلكرتونية"، 

ة واحدة من النم  التقليدي لإلدارة إىل اإلدارة االلكرتونية دون اعتماد التسلسل واالنتقال دفع

والتدرج يف االنتقال، من شأنه أن يؤدي إىل شلل يف وظائف اإلدارة، بالتخلي عن النم  التقليدي 

ال نربح لإلدارة دون بلوغ متطلبات اإلدارة االلكرتونية مبفهومها الشامل، وهذا ما جيعلنا خنسر األوىل و 

الثانية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة أو إيقافها، ريثما يتم 

اإلجناز الشامل والكامل للنظام اإلداري االلكرتوم أو العودة إىل النظام التقليدي، وهذا ما ال جيوز 

 من الناحية اإلسرتاتيجية.

 :تماعيالسلبيات الماسة بالجانب االجثانيا: 
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االلكرتونية هي إمكانية اإلضرار  اإلدارةمن بني السلبيات اليت قد تنجر عن تطبيق تقنيات 

ببعض الفئات االجتماعية الضعيفة، ألن تفّتح سوق املعلومات ذات األصل العمومي اليت ميكن أن 

جوة الرقمية يستفيد منها فق  األشخاص ذوي املستوى الثقايف األعلى هنالنخبويني ، نظرا لوجود الف

بياهتا فيحرمون من ية وآخرون ال يفقهون شيئا عن إجيابني أناس متخصصون يف جمال التقن

املستوى الثقايف العايل،  ة بإدارة الكرتونية متفتحة هم ذولذا جند األشخاص األكثر مطالب  23هنمزاياها،

ساس باحلق يف إضافة إىل إمكانية امل. 24هنوهو ما من شأنه اإلخالل مببدأ العدل االجتماعي

اخلصوصية، فاإلدارة االلكرتونية تكاد تشمل كل مظاهر حياة الفرد االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية، الشيء الذي قد ينجم عنه احلد من استقالل الفرد وتقييد حريته، بقيام عمل عمدي 

ات املخزَّنة باحلاسوب يستهدف استعمال املعلومات املتعلقة مباضيه أو باجتاهاته أو غريها من املعلوم

  25)للضغ  عليه أو توريطه أو ابتزازه.

ومن اآلثار االجتماعية السلبية كذلك البطالة اليت قد تنجم عن َحوَسبة ورقَمنة اخلدمات العمومية، 

ظر اليت تضعف بشكل تدرجيي من جراء املساس بالصحة العامة هنخاصة حاسة الن فضال عن خطر

ويلة من أجل احلصول على اخلدمات املختلفة يف مناحي احلياة ، وما استخدام االنرتنت لساعات ط

ميكن أن تؤدي إليه من فقدان فرص التكّيف مع اجملتمع احملي  واالخنراط فيه نتيجة العزلة اليت يفرضها 

 الفرد على نفسه باستخدام االنرتنت ملدة طويلة.
                                                           

23 -Organisation de Coopération et de Développement Economiques : La modernisation du 
secteur public : "l’administration ouverte", Synthèse de l’OCDE, série(SYNTHESES), p 4. 
24 - Ibid. p2, et p7. 

 ، األمنية الربوتوكوالت احلماية، حواجزهن املتوقعة واالخرتاقات املخاطر لتفادي اختاذها الواجب واإلجراءات االلكرتونية اإلدارة أمن خبصوص أنظر -25 
 .828 ص ،8002 األردن، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار االلكرتونية، اإلدارة أمحد، مسري حممد
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رة االلكرتونية يف توفري الرخاء جلميع وهذه السلبيات املختلفة ميكن مواجهتها بتفعيل دور اإلدا

األفراد، وتنظيم تواجدهم على شبكة االنرتنت، وترسيخ مبدأ اخلصوصية الفردية عن طريق استعمال 

نظام التوقيعات االلكرتونية، ونظام البصمات واألرقام السرية وكلمات املرور للتعرف على اهلويات، 

  26هنعالية اإلدارة االلكرتونية.وتقليص التعديات اليت ميكن أن تؤثر على ف

 المبحث الثاني: الحكومة اإللكترونية

 تمهيد:

 يف الرئيستتتية التطتتتورات أحتتتد كتتتان  واملفاهيميتتتة العمليتتتة الناحيتتتة متتتن اإللكرتونيتتتة احلكومتتتة ظهتتتور
 بتتتتني وروابتتتت  نظريتتتتة ومنتتتتاذج جديتتتتدة مفتتتتردات عتتتتن كشتتتتفت، حيتتتتث  العامتتتتة اإلدارة يف املاضتتتتي العقتتتتد

 ميكتن ، اذالتغتري دائمتة ظتاهرةبوصتفها  اإللكرتونيتة احلكومتةتقتدم . والتطبيتق ريتةالنظ وبني التخصصات
العامتتتة نظريتتا ال ستتتيما يف  واإلدارة اإللكرتونيتتة احلكومتتتة بتتني العالقتتة حتتتول مؤقتتتة أحكتتتام إصتتدار فقتت 

 .نيةاإللكرتو  احلكومة وحجم املستقبلي باالجتاه التنبؤ بالفعل اخلطر ومن سياق رب  التقنية باالدارة،

 وجتتتود عتتتدمبتتتالرغم متتتن  ،العامتتتة اإلدارة داختتتل مقتتتارن إطتتتار يف اإللكرتونيتتتة احلكومتتتة إىل نظتتتري
 أصتبحت كيتف  بتحليتل سنقوماإللكرتونية، خالل ما يأيت  للحكومة عام بشكلمقبول وثابت  تعريف
 بعتتتض وستتتنالحظ يف كفتتتاءة اإلدارة العموميتتتة واحلكومتتتة مرجعتتتي قيتتتاس موضتتتوع اإللكرتونيتتتة احلكومتتتة
 للعالقة حتليل ذلك ويتبع ،جديدة مؤسسات ظهور ذلك يف مبا اإللكرتونية، باحلكومة املتعلقة الظواهر
 بتتتبعض ستتتنختتممث . الناميتتتة البلتتتدان ستتتياق يف ذلتتتك يف مبتتتا العامتتتة، واإلدارة اإللكرتونيتتتة احلكومتتتة بتتتني

 .ستقبلامل يف وتطويرها اإللكرتونية للحكومة توىل أن جيب اليت األمهية حول األفكار

  اإللكترونية؟ الحكومة هي ما المطلب األول:
                                                           

 .20-20 ص ص، 8002 مصر، اجلديدة، اجلامعة دار والتطبيق، النظرية بني االلكرتونية احلكومة  ،مطر الفتاح عبد صامع -26 
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 التجتتتتتارة وممارستتتتتات مفتتتتتاهيم متتتتتع القيتتتتتاس طريتتتتتق عتتتتتن ، كبتتتتتري  حتتتتتد إىل املصتتتتتطلح، هتتتتتذا نشتتتتتأ
 عادة  " هناإلنرتنت عرب" للجمهور العامة اخلدمات توفري إىل ويشري العام القطاع على املطبقة اإللكرتونية

 ، تكستتاس واليتتة حتتتدد. اخلتتدمات هتتذه لتقتتدمي. الالزمتتة كنولوجيتتةالت التحتيتتة البنيتتة أو  اإلنرتنتتت عتترب
 :التايل النحو على اإللكرتونية احلكومة ، املثال سبيل على

 عتتتادة   ، الكمبيتتوتر شتتبكة داختتتل الرقميتتة العمليتتات ختتتالل متتن تعمتتل التتتيت احلكوميتتة األنشتتطة
. للتنظتتيم اخلاضتعة الكيانتتات وخاصتة ، واخلتتاص العتام القطتتاعني متن وأعضتتاء احلكومتة بتتني ، اإلنرتنتت
 أو املنتجتتتتات علتتتتى احلصتتتتول بغتتتترض للمعلومتتتتات اإللكتتتترتوم بالتبتتتتادل عموم تتتتا األنشتتتتطة هتتتتذه تتعلتتتتق

 تنفيتذ أو ، عليها احلصول أو املعلومات توفري أو ، تلقيها أو الطلبات تقدمي أو ، تقدميها أو اخلدمات
 .املالية املعامالت

 التتيت اإلدارة وأنشتتطة أدوار جبميتتع تتعلتتق اإللكرتونيتتة حلكومتتةا فتتإن ، عموميتتة أكثتتر ملفهتتوم وفق تتا
 املتترتب  املستتتوى رفيتتع والبيتتان. وتستتتخدمها  ICTهن واالتصتتاالت املعلومتتات تكنولوجيتتا علتتى تعتمتتد
 احلكومتتتتة جتمتتتتع ، ملمتتتتوس بشتتتتكل". املعرفتتتتة وجمتمتتتتع اقتصتتتتاد يف املعرفتتتتة حكومتتتتة" هتتتتو املفهتتتتوم هبتتتتذا

 احلكومتة داختل ، البيئتة هو األول. املاضي يف طبيعي بشكل مرتبطني نيك مل عنصرين بني اإللكرتونية
 والربيتتتد الكمبيتتتوتر أجهتتتزة مثتتتل اإللكرتونيتتتة التقنيتتتات باستتتتخدام إنشتتتاؤها  م التتتيت ، ككتتتل  اجملتمتتتع ويف

 ، واالتصتاالت املعلومتات تكنولوجيتا. وغريها الالسلكية والتكنولوجيا العاملية الويب وشبكة اإللكرتوم
 التجاريتتتة احملتتتالت داختتتل والتقتتتارب األولويتتتة املتتتواطن/  العميتتتل مثتتتل اإلدارة منتتتاذج متتتع جنتتتب إىل جنب تتتا

 ديناميكيتات بتني يترب  والتذي ، داخلهتا العامتة واإلدارة للدولتة األساستي النموذج هو والثام. الشاملة
 اجملتتاالت يف لكرتونيتتةاإل احلكومتتة نطاق تتا األوستتع الرؤيتتة هتتذه تضتتع. العامتتة واإلدارة واحلكتتم الدميقراطيتتة
 .العامة واإلدارة احلوكمة تقسيم فيها ميكن اليت األربعة

 االقتصتتتتاد يف وعالقاهتتتتتا ووظائفهتتتتا الدولتتتتة بستتتتلطة اإللكرتونيتتتتة للحكومتتتتة األول اجملتتتتال يتعلتتتتق
 إىل باإلضتافة واالزدهتار االقتصتادي النمتو بتعزيتز العامتة السياسات أولويات من اثنتان تتعلق. واجملتمع
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 الثتتتروة أشتتتكال متتتن جديتتتد شتتتكل هتتتي املعلومتتتات ، املعرفتتتة اقتصتتتاد يف. االجتمتتتاعي التماستتتك عزيتتتزت
 تتعلتتق اإللكرتونيتتة احلكومتتة فتتإن ، ذلتتك علتتى وبنتتاء  . الثتتروة تلتتك لتكتتوين جديتتدة وستتيلة والتكنولوجيتتا

 شتتتاطالن ختتتالل متتتن املعرفتتتة اقتصتتتاد يف واالبتكتتتار األعمتتتال إنشتتتاء لتشتتتجيع إجتتتراءات احلكومتتتة باختتتتاذ
 .وطنية تكنولوجية حتتية بنية وإنشاء والربناجمي التنظيمي

 يتطلتتب. االجتماعيتتة السياستتة جمتتال يف نفستتها علتتى األستتئلة متتن سلستتلة طتترح إىلهتتذا  قتتودي
 الرمستتتي غتتتري التتتتعلم علتتتى يؤكتتتد إنتتته. البشتتتري املتتتال رأس يف واستتتتثمار ا جديتتتدة مهتتتارات املعرفتتتة اقتصتتتاد
 التعبتتري متتن جديتتدة أشتتكاال   تولتتد أ تتا كمتتا.  األميتتة حملتتو أوستتع تعريتتف لتتىع بنتتاء   ، احليتتاة متتدى والتتتعلم
 ختلتق ، أخترى ناحية من. ونقلها الثقافية املعلومات على للحفاظ جديدة طرق ا الرقمنة وتقدم ، الثقايف

 حقيقية واجتماعية اقتصادية انقسامات واستخدامها املعلومات تكنولوجيا إىل الوصول يف االختالفات
 إجتراءات الختتاذ متدعوة اإللكرتونيتة احلكومتة إن. السابقة االقتصادية العصور يف نشأت اليت تلك مثل
 اقتصتتاد عمتتل ختتالل متتن واملهمشتتة احملرومتتة اجملتمتتع شتترائح ملستتاعدة - القتتدرات وبنتتاء احلتتواجز إزالتة -

 .املعرفة

. القتتتانون وستتتيادة بتتتاملواطنني وعالقتهتتتا الدولتتتة شتتترعية هتتتو اإللكرتونيتتتة للحكومتتتة الثتتتام اجملتتتال
 بصتنع األستئلة جمموعتات إحتدى تتعلتق. اإللكرتوم واحلكم اإللكرتونية الدميقراطية عامل ندخل وهكذا
 والقنتتتتتوات اإللكتتتتترتوم التصتتتتتويت ذلتتتتتك يف مبتتتتتا ، اإللكرتونيتتتتتة التقنيتتتتتات باستتتتتتخدام التتتتتدميقراطي القتتتتترار

 باملوضتتوع الصتتلة وثيقتتة أختترى أستتئلة. احلكوميتتة واإلجتتراءات القتترارات حتتول العتتام للتشتتاور اإللكرتونيتتة
 لتقتتتتدمي جديتتتتدة طتتتترق إجيتتتتاد علتتتتى اإللكرتونيتتتتة احلكومتتتتة تعمتتتتل. والدولتتتتة املتتتتواطن بتتتتني بالعالقتتتتة تتعلتتتتق

 اجلديتدة الوستائل هتذه تولتد. املتواطنني ومتكتني" الذاتيتة اخلدمتة" علتى الرتكيتز متع ، للجمهور اخلدمات
 ممتا ، لتإلدارة اخلتدمات ومقتدمي املتواطن بتني املاضتي يف يتهعل كانتت  مما أمهية أكثر مباشرة عالقة أيض ا
 .واحلكومة الدولة بني كوسطاء  للسياسيني التقليدية األدوار على يؤثر
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 والقطتتاع للحكومتتة الشخصتتية للمعلومتتات املتزايتتدة األمهيتتة متتن العالقتتات متتن آختتر نتتوع يظهتتر
 بتتني الكالستتيكية الديناميكيتة متزايتتد بشتكل يشتتبه املتواطنني قبتتل متن املعلومتتات هتذه تتتوفري إن. اخلتاص
 متتتتتن متبادلتتتتتة جمموعتتتتتة إنشتتتتتاء إىل الضتتتتترائب بتتتتتدفع االلتتتتتتزام يتتتتتؤدي حيتتتتتث ، الضتتتتترائب ودافتتتتتع املتتتتتواطن

  التيت - الشخصية واملعلومات - اإليرادات. الضرائب دافعي استخدام يف الدولة جانب من االلتزامات
 ومحايتتة اخلصوصتتية لتعزيتتز قتتوانني اعتمتتاد إىل بتتدورها االلتزامتتات هتتذه تتتؤدي. مبستتؤولية مجعتتت كانتتت

 .الشخصية املعلومات

 اإللكرتونيتة التجتارة تتطلتب. أيض تا أخترى جمتاالت يف جديتدة قتوانني اإللكرتونيتة احلكومتة تقود
 األدلتة وتلقتي اإللكرتونيتة املعتامالت مبراجعتة للمحتاكم السماح وجيب ، واملسؤولية للعقود قانوني ا إطار ا

 متتن تتترتاوح والتتيت ، اإللكرتونيتتة اجلتترائم االعتبتتار يف لتأختتذ التشتتريعات تكييتتف أيض تتا جيتتب. اإللكرتونيتتة
 بعتتتني اإللكرتونيتتة التهديتتتدات الدولتتة أمتتتن تتتدابري تأختتذ أن جيتتتب. واالحتيتتال اهلويتتتة ستترقة إىل القرصتتنة
 امللكيتتة عاتتشتتري نطتتاق واتستتاع أمهيتتة للمعلومتتات املتزايتتدة األمهيتتة تتتربز ، نفستته الوقتتت ويف. االعتبتتار
 .الفكرية

 باحلكومتتتتتتة املتعلقتتتتتتة القضتتتتتتايا وحتديتتتتتتدا   ، العامتتتتتتة املؤسستتتتتتات بعمليتتتتتتات يتعلتتتتتتق الثالتتتتتتث اجملتتتتتال
 عمليتتتتات علتتتتى واالتصتتتتاالت املعلومتتتتات تكنولوجيتتتتا بآثتتتتار احملتتتتددة األستتتتئلة أحتتتتد يتعلتتتتق. اإللكرتونيتتتتة
 جديتتدة مهتتارات إىل اجتتةاحل إىل شتتبكية داخليتتة عمتتل بيئتتة إنشتتاء متتن النتتتائج هتتذه وتتترتاوح. احلكومتتة
 هلتتا واالتصتتاالت املعلومتتات تكنولوجيتتا. اجلديتتدة اإلداريتتة العمليتتات إىل باإلضتتافة العامتتة اخلدمتتة داختتل
. والقضتتائية والتنفيذيتتة التشتتريعية الستتلطة ذلتتك يف مبتتا ، احلكوميتتة اجلهتتات مجيتتع علتتى وخيمتتة عواقتتب
 وهلتتتا ، اخلتتتدمات إدارة عتتتن الناشتتتئة باألفكتتتار وثيق تتتا ارتباط تتتا واالتصتتتاالت املعلومتتتات تكنولوجيتتتا تتتترتب 
 إن. أختترى جهتتة متتن موظفيهتتا وكتتذلك واملتتواطنني جهتتة متتن الدولتتة بتتني العالقتتات علتتى وخيمتتة عواقتتب
 األحيتتان متتن كثتتري  يف وإدارهتتتا جديتتدة تقنيتتات تطتتوير يف اخلتتاص القطتتاع علتتى تعتمتتد الدولتتة أن حقيقتتة
 تقاربتا   ختلتق للمتواطن املعطتاة األمهيتة أن حتني يف ، واخلتاص العتام القطتاعني بتني الرتاب  ختلق عنه نيابة
 .اخلاص القطاع. احلكومة مستويات بني
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 الفاعلتة اجلهتات متع عالقتهتا: الدوليتة البيئتة يف بالدولة يتعلق اإللكرتونية للحكومة الرابع اجملال
 هتتذه تتغتتري ، أيض تتا نتتاه. احلكوميتتة وغتتري اخلاصتتة الدوليتتة واجلهتتات الدوليتتة واملؤسستتات األختترى العامتتة

 احلكومتتتات تتمتتتتع ، اإللكرتونيتتتة البيئتتتة يف. واالتصتتتاالت املعلومتتتات تكنولوجيتتتا تتتتأثري حتتتتت العالقتتتات
 اإلجتتراءات وختتارج احلكومتتة مستتتويات مجيتتع علتتى ، التتبعض بعضتتها إىل فقتت  لتتيس الوصتتول بإمكانيتتة
 عترب العتام القطتاع مؤسستات فتإن ، وباملثتل. مواطنيهتا إىل أيض تا ولكن ، الدول بني للعالقات الشكلية
 عتترب احلكوميتتة وغتتري اخلاصتتة الفاعلتتة اجلهتتات وتتواصتتل ، هلتتا املكونتتة البلتتدان يف نفوذهتتا توستتع الوطنيتتة
 تظتل الوطنية السيادة أن من الرغم على. العامل أحناء مجيع يف املعنيني واملواطنني احلكومات مع الوطنية
 27.هبا عنها التعبري يتم اليت واألدوات فيه تعمل الذي السياق ريتغ فقد ، الدويل للنظام أساسي ا مبدأ

 اإللكترونية؟ الحكومة نشأت كيفأوال:  

 فقت  ستنوات مختس ملتدة عتام بشتكل" اإللكرتونيتة احلكومة" مصطلح استخدام من الرغم على
 متميتزة جمموعتات ثتالث بتني التفتاعالت. الثمانينيتات منتصتف منتذ التطتور يف بدأت الظاهرة أن إال ،

 اإلدارة ومفتتتاهيم ، واالتصتتتاالت املعلومتتتات تكنولوجيتتتا: فتتتردي بشتتتكل تطتتتور منهتتتا كتتتل  ، العوامتتتل متتتن
 والعقائتتتد التكنولوجيتتتة االبتكتتتارات معظتتتم أن حبقيقتتتة البتتتارزة العناصتتتر أحتتتد يتعلتتتق. ذاهتتتتا حبتتتد واإلدارة
 تتتأثرت بينمتتا - خلتتاصا القطتتاع يف وحتديتتدا   - احلكومتتة ختتارج نشتتأت قتتد اإلدارة ممارستتات يف اجلديتتدة
 ال ، املعتتىن هبتتذا. اجلمهتتور وقتتدرات باحتياجتتات ستتيما وال ، اخلارجيتتة بالعوامتتل كبتتري  بشتتكل احلكومتتة
 وأدواهتا خصائصها مع متزايد بشكل احلكومات تكيف مع ؛ متطور ا مفهوم ا اإللكرتونية احلكومة تزال
 .كبري  بشكل التطور يف اإللكرتونية احلكومة تستمر أن املرجح من ،

 :التكنولوجي التطور

                                                           
27 Brown, David. "Le gouvernement électronique et l'administration publique." Revue 
Internationale des Sciences Administratives 71.2 (2005): 251-266. 
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 وبشكل ، احلكومة يف للتكنولوجيا املذهل التقدم دمج  م ، املاضية عام ا عشر اخلمسة مدار على
 إحدى كانت.  الرئيسية التطورات من دزينة نصف املراجعة قائمة ستشمل. اليومية احلياة يف متزايد

 اعتماد إىل أدى مما ، والالسلكية كيةالسل واالتصاالت احلوسبة بني التقارب هي األوىل اخلطوات
 الكمبيوتر بأجهزة األمر انتهى. العميل خادم منوذج أساس على املوزعة للحوسبة النطاق واسع

  جعلهم مما ، العموميني املوظفني من متنامية لدائرة القماشية احلقائب ويف املكاتب على الشخصية
 خارج - اإللكرتوم الربيد وخاصة - اإلنرتنت اعتماد املرحلة هذه أعقب. وسكرترياهتم كاتبيهم
 World Wide Web إطالق  م ، 0222 عام يف. والعسكرية األكادميية األوساط

Consortium نطاق على النصية واملواد الرسومات استخدام جعلت اليت التقنيات باستخدام 
 وتوفري احلكومية رتونيةاإللك املواقع تطوير ذلك تبع. اإلنرتنت إىل السهل بالوصول ويسمح واسع

 االجتاه ثنائية معامالت إجراء إمكانية أتاح مما ، وجيزة فرتة بعد اإلنرتنت عرب واخلدمات املعلومات
 .والية. احلكومية البيانات قواعد إىل اخلارجي الوصول وكذلك واملواطنني اإلدارة بني اإلنرتنت عرب

 التسيير تطور

 ، واالتصتتتتاالت املعلومتتتتات تكنولوجيتتتتا بقتتتتدرات متزايتتتتد بشتتتتكل تتتتتأثرت التتتتيت ، اإلدارة مبتتتتادئ تطتتتتورت
 اقترتح. التطتور هتذا أستس ، الثمانينيتات يف ظهترت التيت ، اجلديتدة العامتة اإلدارة أرست وقد. بالتوازي
 متكتتني مثتتل ، اخلتتاص القطتتاع متتن النظتتر وجهتتات علتتى الرتكيتتز متتع ، لتتإلدارة خمتلفتتة وأدوات منتتاذج هتتذا

 يف املمارستتتات وأفضتتتل"  املقارنتتتةهن" الرتاكمتتتي التحليتتتل واستتتتخدام النتتتتائج وأمهيتتتة ، واملتتتديرين املتتتديرين
  الرحبتتي وغتتري اخلتتاص القطتتاعني إىل اإلدارة تنظتتر أن إىل أيض تتا الظتتاهرة هتتذه أدت وقتتد. التعتتاون اإلدارة
 .العامة اخلدمات لتقدمي وقنوات حمتملني كشركاء

 يف اإلداريتتتتتني املستشتتتتتارين دور تعزيتتتتتز إىل يض تتتتتاأ بالتكنولوجيتتتتتا املرتبطتتتتتة واملختتتتتاطر التعقيتتتتتد أدى
 التتذين اخلتتاص حلستتاهبم العتتاملني إىل كبتترية  دوليتتة وشتتركات معلمتتني متتن يتترتاوح والتتذي ، العتتام القطتتاع
 ، التغيتري إدارة إىل الستلع توريتد متن ، املشتروع إدارة إىل التخطتي  متن ، اخلدمات من جمموعة يقدمون
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. العامتة اإلدارة من كاملة  ألقسام الباطن من للتعاقد خارجية مبصادر االستعانة إىل اخلدمات تقدمي من
 مثتل ، اخلتاص للقطتاع اإللكرتونية التجارة بيئة يف تطويرها  م اليت املفاهيم الدولة على ذلك أدخل وقد
 ، التوريتد سلستلة وإدارة ، العمتالء عالقتات وإدارة ، العمتالء حتول تتمحتور اليت الشاملة اخلدمة تقدمي
 .املشروع إدارة مناهج على تركز اليت املعلومات تكنولوجيا إتقان ومناذج العمليات تركيز إعادةو 

 التحتيتتتتتة البنيتتتتتة حتتتتتول األول املقتتتتتام يف تتتتتتدور واالتصتتتتتاالت املعلومتتتتتات تكنولوجيتتتتتا أن حتتتتني يف
 ااستتتتخدامه ميكتتن ال أنتتته حقيقتتة يؤكتتتدان وتعقيتتدها التكيتتتف علتتى قتتتدرهتا فتتإن ، والربجميتتتات واألجهتتزة
 التيت األهتداف حتديتد علتى حتترص أن جيتب لتذلك. احلكومتة أهتداف لتحقيق كوسيلة  إال فعال بشكل
 واملعرفة واملعلومات للبيانات جديدة أمهية أيض ا التقنيات أعطت. التكنولوجيا هلا تروج أن املفرتض من
 ، املاليتة ومواردهتا وظفيهتام عتن أمهيتة يقتل ال ومتورد ا ، لتإلدارة رئيستي ا متورد ا أصتبحت والتيت تنقلها اليت
 .التقنيات هبذه دجمها  م إذا فق . بالكفاءة يتسم وال

 اإلدارة تطور

 العتام القطتاع يف متأصتلة أخرى لعناصر كان  ، واإلدارية التكنولوجية العوامل هذه إىل باإلضافة
 وقتتتدرات طالتتتبمل اإلدارة استتتتجابة بضتتترورة األول يتعلتتتق. اإللكرتونيتتتة احلكومتتتة تطتتتور علتتتى كبتتتري  تتتتأثري

 بشتتأن احلتتذر تتتوخي متتن التترغم علتتى: السياستتيون هتتو آختتر عامتتل. اجملتمتتع وكتتذلك واالقتصتتاد اجلمهتتور
 وكفتاءة املتوارد وفتورات اجتتذبتهم فقتد ، نفستها السياستية العمليتة يف ستيما ال ، اجلديدة التقنيات تبين

 يتعلتق آختر مهتم عامتل. متواطن متن اإلدارة تقريتب إمكانيتة خالل من فق . أيض ا احملتملة التكنولوجيا
 التكنولوجيتة املهتارات ونقتل التكنولوجيتا جمتال يف متؤهلني متوظفني توظيف مع ، نفسها العامة باخلدمة
 ، وتعقيتتدها بأبعادهتتا تتعلتتق اإللكرتونيتتة البيئتتة يف لتتإلدارة رئيستتية مستتة هنتتاك ، أختتري ا. اليوميتتة احليتتاة متتن
 واملتتتديرين املتتتديرين تكليتتتف إىل واحلاجتتتة ، اخلتتتاص القطتتتاع يف عليتتته هتتتي ممتتتا أكتتترب عموم تتتا تكتتتون والتتتيت

 .الرئيسي التكنولوجي املكون ذات اجملاالت يف القيادة. املسؤولية وحتمل القرارات اختاذ مبسؤولية

 العامة؟ واإلدارة اإللكترونية الحكومة بين العالقة هي ما المطلب الثاني:
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 يف مبتا ، حمتددة عامتة لبيئتة مميتزة مستة أصتبحت رظتواه ظهتور إىل اإللكرتونية احلكومة أدت لقد
 باحلكومتة مباشترة املرتبطة التقليدية املؤسسات من املزيد إىل باإلضافة" افرتاضية جمتمعات" ظهور ذلك

 املقارنتتتة جوانبهتتتا وأحتتتد ، اخلاصتتتة التنظيميتتتة ثقافتهتتتا اإللكرتونيتتتة احلكومتتتة أوجتتتدت لقتتتد. اإللكرتونيتتتة
 .الدولية املعيارية

 األفتتراد بتتني اجلمتتع علتتى قتتادرة ، اإللكرتونيتتة احلكومتتة عليهتتا تقتتوم التتيت ، اإللكرتونيتتة تالشتتبكا
تا أكثتر االفرتاضية اجملتمعات هذه. مشرتكة مصاحل ذات جمتمعات يف وتنظيميا   جغرافيا   املنتشرين  انفتاح 

 أل تتم ، اانغالق تت وأكثتتر ، التتبعض بعضتتهم متتع يتواصتتلوا لتتن ذلتتك لتتوال التتذين األشتتخاص تتترب  أل تتا ،
 املهم ولكن ، املدة يف أطول أو قصرية اجملتمعات هذه تكون قد. األعضاء بني التقارب على يعتمدون

 ضتعف نقاط أيض ا بالشبكة املتصلة اجملتمعات متتلك. القائمة املؤسسية األطر وراء ما إىل متتد أ ا هو
 .فيهم رغوبامل غري املشاركني أو الفريوسات أو للمتسللني سواء ، هبا خاصة

 التقليديتتتتة التنظيميتتتتة النمتتتتاذج بتتتتني جتمتتتتع التتتتيت اخلاصتتتتة مؤسستتتتاهتا اإللكرتونيتتتتة احلكومتتتتة تنشتتتت 
 أجتل من وزاراهتا هيكلة إعادة إىل اإلدارات من العديد اإللكرتونية احلكومة ضرورات دفعت. واجلديدة
 جمموعتات أو جلان تا تاحلكومتا متن العديتد عينتت. اجلديدة وأنشطته دوره مع احلكومي اجلهاز تكييف
 املنظمتتني علتتى كتتان.  املعرفتتة واقتصتتاد" الستتريع املعلومتتات طريتتق" متطلبتتات بشتتأن املشتتورة لتقتتدمي عمتتل
 اإلنرتنتت إىل الوصتول مثتل ، إضتافية إلكرتونيتة حتتيتة بنيتة إىل واحلاجتة التكنولوجي التقارب مع التعامل
 .اإللكرتونية كومةللح الوطنية االسرتاتيجيات لدعم ، العريض النطاق عرب

 فيهتا تعمتل التيت البيئتة تغيتري خالل من العامة اإلدارة على كبري  تأثري اإللكرتونية للحكومة كان
 وكتتتتذلك املاديتتتتة األمهيتتتتة وتغيتتتتري ، عملياهتتتتتا يف جديتتتتدة وأستتتتاليب مفتتتتاهيم وإدختتتتال ، العامتتتتة اخلدمتتتتة
 جاريتتة التغيتتريات ، ككتتل  احلكومتتة متتع احلتتال هتتو كمتتا.  العامتتة لتتإلدارة الراستتخة العناصتتر بتتني العالقتتات

 هلا كان  جماالت أربعة على االتصال هذا يف نركز فإننا ، ذلك ومع. تطورها بكيفية التنبؤ الصعب ومن
 .ودائمة واضحة عواقب فيها
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 المواطن على تركز خدمةأوال: 

 الذي ، ملبدأا هذا. العميل حول تتمحور خدمة تقدمي هو اإللكرتونية احلكومة يف مبدأ أهم يكون رمبا
 املبدأ هلذا وفق ا. العاملية الويب شبكة مع مثاره أتى قد ، اإلنرتنت وسبق اخلاص القطاع من اقرتاضه  م
 بالتزاماهتم الوفاء على ملساعدهتم أو املواطنني احتياجات لتلبية العامة اخلدمات تصميم جيب ،

 من خمتلفة أجزاء بني اجلمع يتم ، ذلك من دال  وب ، ثانوية أمهية ذا لإلدارة الرمسي التنظيم يعد. املدنية
 يف حتديدها ميكن اليت اجملتمعات مع املشرتكة عالقتها خالل من ، اإلدارة مستويات حىت أو ، اإلدارة
 احتياجات مع جنب إىل جنب ا عامال   املواطن قدرة تعد ، اإللكرتونية البيئة يف. الكبري باملعىن السكان
 .اإلنرتنت وعرب فعلي ا اجلمهور يكون حيثما حاضرة العامة اإلدارة كونت أن وجيب ، املواطنني

 املتواطن علتى الرتكيتز هتذا. خارجيتة نظر وجهة من اإلدارة تصور من يتكون النهج فإن وبالتايل
 أجتل من اإلدارة تتبعها اليت واإلجراءات اخلدمة تقدمي وهو ، النهائي اهلدف على أيض ا يؤكد العميل/ 

 وتكتاليف منطتق متن كل  يتطلب ، ذلك ومع. مساعدا عامال التكنولوجيا تعترب. األهداف هذه حتقيق
 متتع ، اخلدمتتة تقتتدمي تشتتكل التتيت اخلطتتوات تبستتي  للتكنولوجيتتا االستتتخدام كثيفتتة  اإللكرتونيتتة األنظمتتة
 باالعتمتاد ، اخلتدمات" حتتول" يف النظتر إىل ذلتك أدى وقد. الوسائل من بدال   للهدف األولوية إعطاء
 .املستمر والتحسني األعمال هيكلة إعادة من واملعرفة األساليب على

 ، هنتا. املتواطن حتول املتمركتز النمتوذج متن يتجتزأ ال جتزء"  الذاتيتة اخلدمتة" أوهن الذاتيتة اخلدمة
 عترب اخلتدمات ستياق يف. اخلدمتة متزود عتادة   يؤديهتا التيت اإلداريتة املهتام من كبري ا  عدد ا" العميل" يؤدي
 ويعتتترب ، األستتبوع يف أيتتام وستتبعة ، اليتتوم يف ستتاعة 82 متتدار علتتى املهتتام هتتذه أداء ميكتتن ، نتتتاإلنرت 
 أنه التجربة أظهرت فقد ، ذلك ومع. التكاليف يف وفورات لتحقيق مهمة مصادر مع ا العنصران هذان
 اجلمهتور أفتراد كتل  لتيس ، لتذلك ونتيجتة ، اإلنرتنتت عترب حصتري ا العامة اخلدمات مجيع تقدمي ميكن ال

 رغبتة ظهتور إىل ذلتك أدى وقتد. فقت  إلكرتوني تا إليهتا الوصول. بذلك القيام على قادرين أو مستعدين
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 وهتتتي ، واجلمهتتتور اإلدارة بتتتني املختلفتتتة االتصتتتال" قنتتتوات" جتمتتتع ، متكاملتتتة خدمتتتة تقتتتدمي يف جديتتتدة
 . اإلنرتنت إىل باإلضافة والعدادات والربيد واهلاتف األشخاص

 ال العامتتتة األهتتتداف أن علتتتى التأكيتتتد أمهيتتتة متتتن" املوضتتتوعي" و" العميتتتل" توجتتتهال عتتتزز كمتتتا.  
 جديتتتدة أدوات تطتتتوير إىل دفتتتع التتتذي األمتتتر ، العامتتتة األدوات ختتتالل متتتن تتحقتتتق أن بالضتتترورة جيتتتب
 قبتتتتل متتتتن حتتتتىت أو ، األختتتترى العامتتتتة القنتتتتوات ختتتتالل متتتتن ستتتتيما وال ، العامتتتتة اخلتتتتدمات توفري.للرصتتتد
 .احلكومية غري الفاعلة اجلهات

 يعمتتتل. حتتتدودها هلتتتا العميتتتل حتتتول املتمحتتتور اخلدمتتتة لنمتتتوذج املطلقتتتة القتتتوة فتتتإن ، ذلتتتك ومتتتع
 ، ملمتوس منتتج مقابل املال أو املعلومات تبادل تتضمن اليت اخلدمة تقدمي معامالت يف أفضل بشكل
 للحكومتتتة متام تتتا مناستتتب ، اإللكرتونيتتتة التجتتتارة علتتتى القتتتائم ، النمتتتوذج هتتتذا. احلجتتتز أو الشتتتهادة مثتتل
 يف جتتودة أقتل بشتتكل يعمتل إنته. اجلمهتتور متع مهمتتة روابت  هلتا التتيت الوطنيتة احلكومتتة وقطاعتات احملليتة

 يف أو - مالءمتة أكثتر املعرفتة إدارة منتاذج تكتون حيتث - علميتة كثافتة  تتطلتب التيت احلكوميتة اجملاالت
 حنتتو موجتته  تتج اتبتتاع فتتإن ، اجملتتاالت هتتذه يف حتتىت ، ذلتتك ومتتع. احلكوميتتة السياستتات صتتنع أنشتتطة
 .التكنولوجية األدوات إدخال حول مفيدة رؤى وفر قد اخلدمة

 ظهور هي اإللكرتونية احلكومة سياق يف العامة لإلدارة الثانية السمة: عام كمورد  المعلومات انيا:ث
 حني يف. مناسبة ومؤسسات وسياسات تشريعات يتطلب الذي األمر ، للحكومة رئيسي كمورد  املعلومات

 تطور مع فق  أنه إال ، اإلدارة من أساسي ا جزء ا دائم ا كانت  والتوثيق السجالت إدارة مثل األنشطة أن
 من تقليدي بامتياز حتظى اليت ، والبشرية املالية املوارد أمهية بنفس اإلدارة معلومات موارد أصبحت احلكومة
 .العامة اإلدارة قبل

 احليتاة دورات منظتور متن فيهتا التفكتري ميكتن أنه هي املعلومات إلدارة املميزة السمات إحدى 
 احلكوميتتتة املعلومتتتات بنتتتوك مراحتتتل تبتتتدأ. طويلتتتة فتتترتة منتتتذ احملفوظتتتات أمنتتتاء استتتتخدمه مفهتتتوم وهتتتو ،

 واالحتفتتاظ والتتتخلص واحلمايتتة واإلفتتراج واالستترتجاع والتختتزين االستتتخدام وتشتتمل واإلنتتتاج بتتالتجميع
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 ، أختترى ألغتتراض واحتتد لغتترض مجعهتتا  م التتيت املعلومتتات استتتخدام إعتتادة ميكتتن. الطويتتل املتتدى علتتى
 - الصتتلة ذات واملشتتكالت - مهمتتة إمكانيتتات اإللكرتونيتتة البيانتتات قواعتتد يف املعلومتتات ختتتزين ويتوفر
 كعناصتر  املعلومتات هتذه ختتزين ميكتن. أخترى مترة واملعرفتة جديتدة معلومتات وإنشتاء املعلومتات ملشاركة
 وحكمتتة كمعرفتتة  ، احلكتتم تطبيتتق ومتتع ، القتترار اختتتاذ لتتدعم البيانتتات متتن كمجموعتتات  ، فرديتتة بيانتات
 .مرتاكمة

 الناحيتة متن ، ملموستة قيمة الطريقة هبذه وختزينها مجعها يتم اليت املعلومات تكتسب أن ميكن
 النظتر وجهتة متن. استتخدامها كيفيتة  علتى اعتماد ا ، السي  أو اخلري فعل على القدرة حيث ومن املالية
 علتتى اإلدارة وقتتدرة كميتهتتا  حيتتث متتن ، خاصتتة قيمتتة هلتتا اإلدارة هبتتا حتتتتفظ التتيت املعلومتتات فتتإن ، هتتذه
 يف محايتهتتتا يف يرغبتتتون التتتيت املعلومتتتات ، هبتتتم تتعلتتتق موثوقتتتة معلومتتتات بتقتتتدمي والشتتتركات األفتتتراد إلتتتزام

 متتتن جتاري تتتا واحلساستتتة الشخصتتتية املعلومتتتات ومحايتتتة اخلصوصتتتية احتتترتام أصتتتبح لتتتذلك. أختتترى ظتتتروف
 .الفكرية وامللكية واألمن نظرياهتا مثل ، اإللكرتونية احلكومة تتناول اليت اهلامة العامة السياسة قضايا

 اخلاصة بيئتها اإللكرتونية احلكومة عززت ، والبشرية اليةامل املوارد إدارة مع احلال هو كما
 ، احلاالت بعض يف. واملهارات واإلجراءات والسياسات والقوانني العامة اإلدارة مؤسسات من املكونة
. القائمة للمؤسسات جديدين وأمهية سياق ا أعطوا ، أخرى حاالت ويف ؛ جديدة العناصر هذه تكون
 أ ا على إليها يُنظر أن قبل الوقت بعض األمر وسيستغرق ، باستمرار البيئة تتغري ، احلالتني كلتا  يف

 .العامة اخلزانة أو املدنية اخلدمة إدارة مثل متطورة

 مثتل متباينتة عناصتر بتني جيمتع حيتث ، بطبيعتته التخصصات متعدد للمعلومات اجلديد النظام
 ، اإلدارة يف. الكمبيتتتتوتر وعلمتتتتاء واملهندستتتتني واملتتتتوزعني والناشتتتترين املكتبتتتتات وأمنتتتتاء احملفوظتتتتات أمنتتتتاء
 علتتتتى ، أو" هنإداري ذكتتتتاء" أ تتتتا علتتتتى تصتتتتنيفها يف املعلومتتتتات إلدارة احليويتتتتة املكونتتتتات أحتتتتد يتمثتتتتل
 .الكافية املساءلة ضمان أجل من"  إدارية مساحة" ، اإلنرتنت
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 مثتل - حبوزهتتا التيت املعلومتات جتودة بشأن بالقلق احلكومات تشعر ، العام دورها لطبيعة نظر ا
 أفتراد حصتول ضتمان عتن مستؤولون أ م كما.  مقابلها" دفعوا" الذين الضرائب لدافعي وإتاحتها دقتها

 املعلومتتات نشتتر قضتتية يثتتري وهتتذا. والتزامتتاهتم حبقتتوقهم للوفتتاء حيتاجو تتا التتيت املعلومتتات علتتى اجلمهتتور
 التجاريتتتتتة واملعلومتتتتتات الشخصتتتتتية املعلومتتتتتات مجتتتتتع إن. املعلومتتتتتات إىل الوصتتتتتول/  املعلومتتتتتات وحريتتتتتة

 الطبيعتتتتة إن. واإلدارة  املعلومتتتتات هتتتتذه يقتتتتدمون التتتتذين أولئتتتتك بتتتتني متبادلتتتتة التزامتتتتات خيلتتتتق احلساستتتتة
 ، األمنيتتة املقاربتتات أستتاس أيض تتا هتتي اإلدارة قبتتل متتن وإنتاجهتتا مجعهتتا  م التتيت لالستتتخبارات احلساستتة
 .املطاف  اية يف ، واجملتمع للدولة أو نفسها للمعلومات سواء

 االكترونية الحكومة الى التحول مداخل الثالث:المطلب 

 للمعلومتتتتتات كمصتتتتتدر  الطبيعيتتتتتة الفعليتتتتتة باحلكومتتتتتة تتتتتترتب  اإللكرتونيتتتتتة احلكومتتتتتة فلستتتتتفة نإ  
  تعامتتتتل اجملتمتتتع يف املتواجتتتدة املختلفتتتة واملنظمتتتات األعمتتتتال ومنشتتتآت املتتتواطنني أن كمتتتا  ، واخلتتتدمات
 تغيتريا ذلتك وميثتل. احلكوميتة واخلتدمات املعلومتات هتذه متن االستتفادة يف يرغبتون منتفعني أو كعمالء
 .جتاهها واألعمال املواطنني ونظرة احلكومية واملعامالت اخلدمات تنفيذ ثقافة يف جوهريا
 األطتراف لكتل احلكوميتة اخلتدمات وتبستي  دعتم يف يتمثل اإللكرتونية للحكومة االسرتاتيجي واهلدف
 يستاعد واالتصتاالت املعلومتات تكنولوجيتا واستتخدام. األعمتال ومنشتآت املواطنني، احلكومة،: املعنية
 تستاند اإللكرتونيتة احلكومتة يف أنته أي. والعمليتات األنشتطة وتتدعيم معتا الثالثتة األطراف كل  رب  يف

 وعلتتتي. املعنيتتتة الثالثتتتة لألطتتتراف تقتتتدمها التتتيت األعمتتتال جتتتودة تتتتدعيم يف وتستتتهم كرتونيتتتةاإلل الوستتتائل
 .اجليدة احلكومة أهداف كبري  حد إيل تشبه اإللكرتونية احلكومة أهداف فإن ذلك،
 اإللكرتونيتتة احلكومتتة متتن كتتل  أهتتداف وصتتف ختتالل متتن الرقميتتة احلكومتتة أهتتداف حتديتتد ميكتتن وميكتتن

  28:يلي كما   البعض بعضهما عن منفصلني احلكومية والدميقراطية
 :يف تتمثل اإللكرتونية للدميقراطية رئيسية أهداف أربعة يوجد: أوال

                                                           
28 ) Backus, Michiel, “E-Government in developing countries”, IICD Research Brief, N0. 
1 (March 2001). 
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 املتتتتوافرة والفتتترص اخلتتتدمات وعتتتن السياستتتية، العمليتتتة عتتتن واملعرفتتتة للمعلومتتتات وصتتتوال تقتتتدمي .0
 .االفرتاضية الدميقراطية إيل الواقع من واألعمال للمواطنني واملتاحة

 ختالل متن للمتواطن النشطة املشاركة إيل املعلومات إيل السليب الوصول من التحول مساعدة  .8
 األمتتور كتتل  يف وتضتتمينه االنتخابتتات، يف التصتتويت علتتي تشتتجيعه استشتتارته، متثيلتته، إعالمته،
 .هتمه اليت العامة

 عتتتن إداريتتتة عمليتتتات أداء متتتن يصتتتاحبها ومتتتا احلكوميتتتة واإلجتتتراءات اخلتتتدمات تكلفتتتة تقليتتتل .4
  .ذلك تقدمي طريق

 .األعمال ومنشآت املواطنني مع تعاملها خالل من احلكومة عمل وفعالية كفاءة  زيادة .2

واالمتر طبيعتي كونته عائتد حلداثتته ووقتوع  ،نوعتا متا يفتقتد الضتب  االلكرتونيتة احلكومتة مفهتوممتزال   
 احلكومتتة أن كمتتالتتبس حتتول نطتتاق صتتالحية هتتذا املصتتطلح وربطتته متتا بتتني هتتو تقتتين وتنظيمتتي،  

واقعا جديتدا علتى االقتل  زلت ما كو ا ،واضح غري مفهوما نسبيا التزال احلاضر الوقت يف االلكرتونية
 .بالنسبة للعامل العريب، خصوصا اجلزائر

 
 العمليتات للقيتام مبختلتف  ICTهن واالتصتاالت املعلومتات تكنولوجيا استغالل بأ اميكن تعريفها   

 متن مبتا يضتفي نتوع متن اجلتودة يف احلكتم واملزيتد األفتراد متع والتواصتل اخلتدماتوتقتدمي  اإلداريتة
 29 الدمقرطة، بغرض الرفع من مستوى االداء احلكومي.

 
وتستهيل الوصتول اىل خمتلتتف  تبستي مجلتتة العمليتات التيت متن شتتأ ا  بأ تا اآلختر التبعض ويعرفهتا   

 اخلدمات إيصال خالل من األفراد أماماالدارية افرتاضيا،  اهلياكل وفتح االحتياجات االدارية للمواطن
احملستوبية أو األستبقية  وغيتاب الشتفافيةوضتوح و ال ضتمن معتدل معتني متن ،وفعتال مباشتر بشتكل هلتم

 الغري مشروعة.
                                                           

 02 ، ص 8002 ، التوزيعو  للنشر العلمية الكتب دار: القاهرةهن االلكترونية  الديمقراطية ، بسيوم احلميد عبد - 29
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 الكالستتيكيةعتتن احلكومتتة احلقيقيتتة أي  الرقميتتة نستتخة االفرتاضتتيةكمتتا ميكتتن القتتول علتتى ا تتا تلتتك ال    
االنظمتتة تتتدار متتن خلتتل مجلتتة  الرقميتتة،الشتتبكات املتتتوافرة يف  اخلتتوادميف  تتمركتتزمتتع الفتتارق أن االوىل 

زاول عملها ماديا يف مقراهتا، اال ا ا ليست موازية.الثانية اليت ت اعمال تعمل على حماكاة، فاآللية
 

: تجربة إرساء اإلدارة اإللكترونية على المستوى المحلي وأثرها على الخدمة الثالثلمبحث ا

 العمومية

وجهت اجلزائر على غرار باقي الدول حنو الدخول يف عصر املعلومات ، ومواكبة التطورات ت

، اليت تبنت إحداث سلسلة من لرتقية وظائف املؤسسات احلكومية، ومنظمات اخلدمة العامة احلاصلة

ها التغريات على وظائفها التقليدية يف ظل التحول حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات ضمن أنشطت

، بغية التجسيد الفعلي للتحول حنو مفهوم اإلدارة اإللكرتونية ، ومن مث اخلدمات العامة اخلدمية

 االلكرتونية .

 اية مسار نحو عصرنة اإلدارة المحلية كبد  الخدمات اإللكترونية: لمطلب األولا

 إطار جتسيد برنامج لفائدة عصرنة اهلياكل واخلدمات اإلدارية لفائدة املواطنني املسطر من يف

ارة الداخلية واجلماعات احمللية، وعلى غرار باقي واليات الوطن قامت والية جباية بتعبئة طرف وز 

 عملية الرقمنة يف:  قد ساعدتجهود مادية وبشرية معتربة إلجناحها و 

  وتخفيف اإلجراءات اإلدارية الحالة المدنية عصرنة لفرع األول:ا
                                                           

 ، 8000،  7 ، عدد جامعة ورقلةهن 7 عدد،  الباحث مجلة، " االعمال مؤسسات على االلكرتونية احلكومة تطبيق أثر حممد حسن، "   30
 822-822ص
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حتسني املرفق العام وحتسني اخلدمات املقدمة املواطنني، عكفت الدولة إىل اختاذ   اطاريف

 إجراءات جديدة ختدم اإلدارة واملواطن يف آن واحد أمهها:

 ، عقد الزواج، شهادة الوفاة( 12S ،12Nة الميالد شهادوال: رقمنة عقود الحالة المدنية: )أ

 التقليديةمصادر املعلومات التقليدية وشبة  حتويللرقمنة هي العملية اليت يتم مبقتضاها ا

  31هن...اخل إىل آلفات مقروءة بواسطة احلاسب. بصريةمطبوعات ومصغرات ومواد مسعية 

ف التطبيقات املعلوماتية املتعلقة بإصدار وثائق يف اطار هذه العملية قامت والية جباية بتفعيل خمتلو 

احلالة املدنية وتثبيتها عرب خمتلف البلديات، و م إنشاء قاعدة معطيات حملية تتكون من خمتلف 

  بلدية وكل األحداث 58أحداث احلالة املدنية املسجلة على مستوى بلديات الوالية املقدرة ب هن

كل السجل الوطين وبالتايل احلصول على قاعدة بيانات موحدة اجلديدة والتعديالت احملتملة اليت تش

 وذلك بعد مشروع الرقمنة مرورا بعملييت املسح الضوئي واحلجز.

صوص عملية تسجيل وحتيني البيانات اهلامشية اخلاصة بالزواج والوفاة فنسبة سري العملية تقدر ب: خب

شهادة امليالد العادية استخراج ص أما فيما خي، بالنسبة للوفاة %87بالنسبة للزواج و 78%

فقد  م استخراج هذه الوثيقة عرب كامل بلديات الوالية بواسطة السجل  (12Sو  N12)واخلاصة 

 61712و ( 12N)شهادة ميالد عادية  4999971الوطين اآليل، لإلشارة فقد  م اصدار 

 .(12S)شهادة خاصة 

                                                           

شرف م ،عبد اهلادي اشراف حممد فتحي -صر: دراسة تطبيقية للمتطلبات الفنية والوطنية .ممشروعات املكتبة الرقمية يف  ،عماد عيسى صاحل -31 
 .8002، قسم املكتبات واملعلومات لية آلداب ،كجامعة حلوان :   - مشارك زين الدين عبد اهلادي
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 إنشاء خلية إعالم آيل على مستوى مديرية صوص تصحيح األخطاء املتعلقة باحلالة املدنية،  مخب

  من أجل التكفل باألخطاء اليت يتم اإلبالغ عنها من طرف DRAGالتنظيم والشؤون العامة هن

املواطنني من أجل تصحيحها على أساس الصورة املرقمة للسجالت واليت ترد إىل هذه اخللية بصفة 

 دورية.

ة املدنية يف متكني املواطن من استخراج وثائق فقد ساهم احداث السجل الوطين اآليل للحال 

 احلالة املدنية من أي بلدية يشاء عرب الرتاب الوطين وبالتايل ختفيف مشقة التنقل وعناء السفر.

 انيا: تبسيط اإلجراءات وتخفيفهاث

ثلت هذه التدابري يف صدور مرسوم تنفيذي يف جويلية الفارط يتضمن إعفاء املواطن من تقدمي مت

ق احلالة املدنية املتوفرة بالسجل الوطين اآليل للحالة املدنية قصد التخفيف من حجم امللفات وثائ

واإلجراءات اإلدارية، وألزم هذا املرسوم الواليات والدوائر والبلديات والوزارات واإلدارات العمومية 

مثل مستخرجات من عقود التابعة هلا بعدم االشرتاط مستقبال من املواطن تقدمي وثائق احلالة املدنية 

امليالد والزواج والوفاة وذلك بعد ربطها املباشر بالسجل الوطين اآليل للحالة املدنية التابع لوزارة 

الداخلية واجلماعات احمللية، واستفادت يف مرحلة أوىل من هذا الرب  كل من وزارات التعليم العايل 

يل إجراءات حصول املواطن على خمتلف الوثائق والرتبية الوطنية والتكوين املهين، وفيما خيص تسه

 :اطار هذه العمليةيف اإلدارية  م 

  .إلغاء التصديق على نسخ من الوثائق اإلدارية وتكليف اإلدارة املعنية بذلك بدال من البلديات  

 .عفاء املواطن من تقدمي وثائق احلالة املدنية ضمن خمتلف امللفاتإ 
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 .سنوات 00ومرتي  إىل ديد صالحية جواز السفر البيمت 

 .02إىل  82قليص عدد مطبوعات ووثائق احلالة املدنية من ت 

 .لغاء التصديق على النسخ طبق األصلإ 

 .سنوات 00ديد صالحية شهادة امليالد إىل مت 

 .ديد صالحية شهادة الوفاة لفرتة غري حمددةمت 

 .أشهر سابقا 04من  أشهر بدال 02ديد صالحية شهادة اإلقامة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتمدة مت 

كفل اإلدارة بتصحيح األخطاء يف عقود سجالت احلالة ملدنية بالتنسيق مع اجلهة القضائية ت 

  .املختصة

صدار وثائق احلالة املدنية انطالقا من السجل اآليل للحالة املدنية عرب كافة البلديات و بعض إ 

 .امللحقات

 .سنة 02اصة بالقصر دون سن دم اشرتاط شهادة اإلقامة ضمن خمتلف امللفات اخلع 

 بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة تسجيل املركبات على مستوى البلديات. ،صدار جواز السفرإ 

 ستصدار وثائق احلالة املدنية من أي بلدية أو ملحقة عرب الرتاب الوطين.  ا 

 إقامتهم.ستصدار  وثائق احلالة املدنية للجزائريني املقيمني باخلارج وتسليمها هلم مبقر ا 

 ويل عملية مثول املخالف لقواعد املرور  من والية ضب  املخالفة إىل والية إقامته.حت 

 (، ...لفرع الثاني: اصدار الوثائق البيومترية ) جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنيةا
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جد على مستوى اإلدارة احمللية لوالية جباية تسري يف ظروف  ن عملية اصدار الوثائق البيومرتيةإ

دائرة إذ  م تفعيل وتثبيت خمتلف تطبيقات اإلدارة  02حسنة عرب كامل دوائر الوالية املقدرة ب 

اإللكرتونية، وكذا جتسيد خمتلف التعليمات املتعلقة سواء بالعصرنة أو ختفيف اإلجراءات اإلدارية 

 حبيث:

ءات املتعلقة بتكوين امللف التقيد الصارم باإلجرا فقد  موال: فيما يتعلق بجواز السفر البيومتري: أ

 والفحص الدقيق للوثائق و البيانات، حبيث:

 إلغاء الشهادة العائلية للحالة املدنية واستبدال شهادة اجلنسية ببطاقة التعريف الوطنية أو  م 

 جواز السفر املنتهية صالحيته مرفقني بشهادة ميالد األب أو األم  أو شهادة وفاة احدمها.

 د  األب  من ملف جتديد جواز السفر.لغاء شهادة ميالإ 

 .جز البيانات بدقة و إطالع املواطن هباح 

 تقنيا.  يوميا والتأكد من جناح العملية إىل املركز  ويل طلبات إصدار اجلواز حت 

 حب اجلوازات فور وصوهلا للوالية و استصدار رخصة التسليم مباشرة. س 

 ة لصاحبه شخصيا. سليم اجلواز فور وصوله ملقر الدائرة والبلديت 

 خ وتسليمها للمعين. 08دراج الرقم التعريفي الوطين على شهادة امليالد رقم إ 

فهذه العملية مازالت يف مراحلها األوىل إذ  م انيا: فيما يخص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية: ث

البطاقة، إضافة  استخراج هذه البطاقة للمرتشحني لشهادة البكالوريا، واألشخاص اجلدد طاليب هذه
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إىل  األشخاص الذين انتهت صالحية بطاقاهتم العادية، كما  م التقيد الصارم باإلجراءات التنظيمية 

 املتعلقة بإيداع امللف ومنها:

 لغاء الطابع اجلبائيإ 

ملراقبة الدورية للسجل املتضمن تسيري خمزون بطاقات التعريف الوطنية لتفادي الندرة والتأكد ا 

 بيانات السجل بني االستعمال واملخزون.من مطابقة 

 حرتام آجال إصدار بطاقة التعريف الوطنية هن فورا وخالل اليوم على أكثر تقدير  .ا 

احلرص على مطابقة الوثائق املطلوبة لتكوين  :  فقد  مالثا: فيما يتعلق ببطاقة تسجيل المركباتث

 امللف دون اشرتاط غريها، ومن بينها:  

وبطاقة اإلقامة من ملف طلب نسخة ثانية لوجودمها يف  12Nامليالد رقم  إلغاء شهادة  م 

امللف األصلي، كما  م إلغاء فاتورة الشراء بالنسبة لرتقيم املركبات اجلديدة  كون املعلومات 

 الواردة هبا متضمنة  يف عقد البيع.

ارة طلب بطاقة  لغاء شهادة الوفاة للمالك واالكتفاء بالفريضة، وإلغاء التصديق على استمإ 

 الرتقيم. 

 حرتام أجال إصدار البطاقة فور االستالم أو خالل اليوم بالنسبة للمركبات داخل الوالية.ا 

يوما بالنسبة للمركبات خارج الوالية مع طلب شهادة التأكيد عرب  80صدار وصل ملدة إ 

 التطبيقة املعلوماتية.
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 ابع اخلاص هن الرهن ورفعه .حرتام اإلجراءات اخلاصة برتقيم املركبات ذات الطا 

 دم معاجلة امللفات من االستقبال إىل غاية التخزين إال من طرف األعوان املؤهلني. ع 

 لسهر على املسك اجليد للسجل واملطبوعات وتوفري كل شروط تأمينها. ا 

ر فإصدار رخصة السياقة البيومرتية هي قيد الدراسة يف انتظاابعا: فيما يتعلق برخصة السياقة: ر 

 تعليمة وزارة الداخلية لالنطالق يف هذه العملية ومن بني اإلجراءات اليت  م األخذ هبا هي:

 لسهر على اشرتاط الوثائق الضرورية فق  لتكوين امللف.ا 

 صدار الوثيقة فور استالم امللف أو خالل اليوم .إ 

 دم اشرتاط شهادة الكفاءة.ع 

 أو مبوجب برقية رمسية. لب التأكيد يتم بواسطة التطبيقة املعلوماتيةط 

 باشرة إجراءات املتابعة القضائية يف حال وصول معطيات خمالفة حملتوى امللف.م 

 دج عند التجديد. 800دج عند أول طلب و  500شرتاط طابع جبائي بقيمة ا 

 ملراقبة املستمرة ملخزون رخص السياقة. ا 

  اإللكترونية العامة تقديم الخدمات لفرع الثالث:ا

ملام واملعرفة الكاملة بتجربة اخلدمة العامة االلكرتونية يف اجلزائر كأحد إفرازات تطبيق توقف اإلي

اإلدارة االلكرتونية، على ضرورة الفحص الدقيق لبعض التجارب القطاعية يف ميدان تقدمي اخلدمات 
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ات عن بعد ، للوصول إىل حتسني اخلدمة العمومية، وذلك ما ميكن تناوله من خالل جتارب قطاع

 عمومية على املستوى احمللي وفق اآليت:

 وال: قطاع البريد واالتصاالتأ

 إطار التغريات والتحوالت اجلذرية اليت شهدهتا اجلزائر يف اجملاالت االقتصادية والسياسية، ويف يف

ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال، تولدت احلاجة إىل القيام بتغريات وتعديالت جذرية مست 

وموازاة مع حماولة عصرنة قطاع ربيد واملواصالت، وهو ما مسي بإعادة هيكلة هذا القطاع، قطاع ال

الربيد  م إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني ، بشكل يعزز من 

اللكرتونية الثقة ويكرس أفضل النتائج واالجنازات، وبالتايل تكرس التأسيس لنظام اخلدمات العامة ا

 :اليت تبذهلا مؤسسة بريد اجلزائر، وميكن ترمجتها يف النماذج اآلتية

بتوفري خدمات هذا الشباك قوم : ي) (guichet électroniqueلشباك االلكتروني ا 

للزبائن واملتعاملني، وهي كل األجهزة االلكرتونية اليت تسمح بعملية سحب األوراق النقدية 

  32)آليا.

يتم استعماهلا للحصول على اخلدمات  :La carte CCP )هنلكترونية طاقة السحب االب 

متكن هذه البطاقة املالية لدى مؤسسة بريد اجلزائر ، واليت تعمل مع وجود الشباك االلكرتوم إذ 

لمواطن أو الزبون من سحب النقود يف أي شباك بريدي، أو موزع أتوماتيكي، عرب القطر ل

                                                           
32 - "conditions générales de fonctionnement de la carte CCP", Algerie poste , page 01. 
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األمن  و   ، Disponibilitéهن  ، التوفر Rapiditéهنالسرعة ب ةبطاقال تتميز هذهاجلزائري، و 

 .  Sécuritéهن

قد مسحت هذه اآلليتني بطاقة السحب اإللكرتونية ، وتوفر الشبابيك االلكرتونية خارج مؤسسات ف

الربيد من حتقيق العديد من التسهيالت للمواطنني، حيث مل تعد هناك حاجة للوقوف يف طابور 

متثل من مزايا  –البطاقة اإللكرتونية  –موال، إضافة إىل ما تتيحه هذه التقنية األ االنتظار لسحب

تقريب اإلدارة العامة من املواطن، واختزال الزمان ومفاهيم جديدة تؤسس يف النهاية إىل  منطلقات

، ، اليت تشكل مهددات لإلدارة العامة واخلدمة العموميةوالقضاء على الروتني البريوقراطي ،واملكان

مبدأ   إضافة إىل ذلك ميثل عنصر السرعة يف أداء اخلدمة كأحد أهداف بطاقة السحب االلكرتونية

 ،والبساطة، والشفافية ،سرعة االستجابة، واملساءلةأساسي تقوم عليه احلكومة الذكية وهو 

 دارة العامةهي مبادئ تقوم عليها احلكومة الذكية وهي نفسها املبادئ اليت تقوم عليها اإل "واألخالقية

 . 33هنااللكرتونية

دعما خلدمات الربيد االلكرتونية ، فإن هناك خدمات أخرى تقدمها املؤسسة ، وهي خدمات يتم و 

 منها: توفريها من خالل شبكة االنرتنت

 إذ توفر شبكة االنرتنت خدمات الكرتونية لكل األفراد، دمات االطالع على الرصيد:خ 

زائر، والذين ميلكون حساب بريدي جاري، إذ هلم إمكانية واملتعاملني لدى مؤسسة بريد اجل

                                                           

 .028 ص ،8000 ، بريوت والعشرين، الواحد القرن يف احلديثة اإلدارة نظريات ، بوحوش ، عمار -33 
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االطالع على رصيد حسام الربيدي، إذ يلزم كل متعامل ضمن هذا الشكل من اخلدمات أن 

 . ccpهن ميتلك رقم سري يقوم بتشكيله انطالقا من رقم حسابه الربيدي

بكل متعامل  عن طريق مأل املعلومات اخلاصة دمات طلب نماذج من الصكوك البريدية:خ 

 .إلكرتونية استمارةبشكل إلكرتوم على شكل 

 من خالل طلب مراجعة لكل عمليات دمات الحصول على كشف العمليات الحسابية:خ 

 السحب والدفع اإللكرتوم اليت جرت على مستوى حساب بريدي جاري معني.

 الخدمات االلكترونية في قطاع العدل: انيا:ث

إصالحات يف قطاع العدل، والذي ترمي من وراءه إىل التأسيس لدولة  امت الدولة اجلزائرية بعدةق

توجه قطاع العدل يف اجلزائر إىل تطبيق  فقد، اهة، وإقرار العدالةاحلق والقانون وحماولة منها لتحقيق النز 

هتدف ضمنها إىل  ،  واليتياكل اإلدارية والتنظيمية للقطاعتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اهل

، ميكن رصد قطاع العدلففي الربنامج اخلاص بعصرنة  و تقدمي خدمات عمومية الكرتونية،حنول التح

   34هن:أهم اإلجنازات واليت تتمثل يف اآليت

هي أنظمة موجهة خلدمة املواطن، واملتقاضي،  نظام اآللي لتسيير الملف القضائي:ال  -4

 :سمح هذا النظام بت يولتحسني اخلدمات العمومية اليت يقدمها مرفق القضاء، حيث 

                                                           

 األحد ،اجلزائرية األنباء بوكالة خاص منشور بلعيز، الطيب األختام حافظ العدل وزير حوار ، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية جلمهوريةا -34 
 . 00، ص 85/04/8007
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 ، إىل غايةيف املدم مبصلحة تسجيل الدعاوى ، منذ تسجيل القضيةسيري امللف القضائي آليات 

أو القرار زائية منذ حتريك الدعوة العمومية، وصدور احلكم ، ويف املادة اجلصدور احلكم أو القرار

 .إىل غاية تنفيذ العقوبة 

 مه من خالل الشباك االلكرتوم ، واحلصول علىهت ليتكن املواطن من االطالع على القضية امي 

 .، دون تنقل للبحث عنها يف مكاتب أمناء الضب املعلومة اخلاصة به يف احلني

 .سمح بإضفاء الشفافية على عمل القضائي ، ويف التعامل مع املتقاضيي 

 .ملعاجلة السريعة للقضايا اليت تطرح على جهاز العدالةا 

 :وهو نظام  :الجمهور العقابي  لنظام اآللي لتسييرا -6

 ،املؤسسة العقابية إىل غاية خروجه، منذ أول يوم يدخل فيه السجنيتكفل بتسيري نشاط وملف ي 

 .التمكن من احلصول على قاعدة معطيات خاصة باإلجرام مبختلف أشكالهو 

 .عاجلة سريعة وفعالة إلجراءات العفوم 

تماد عليها يف حالة إفادة املسجون باإلفراج حلصول على بطاقة خاصة لكل مسجون ميكن االعا 

 .، أو اختاذ أي إجراء آخر من طرق قاضي تنفيذ العقوباتاملشروط

 03هو نظام ميكن من خالله تسليم الصحيفة رقم : ظام صحيفة السوابق القضائيةن -3

، ومن أي جهة قضائية متواجدة لإلدارات العمومية يف وقت قصري 02للمواطن، والصحيفة رقم 

االعتبار بقوة القانون بصفة ، وكذلك يتم بواسطة هذا النظام معاجلة عملية رد الوطينالرتاب ب

  .آلية
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يتكفل هذا النظام بفئة املسجونني أثناء فرتة  : لنظام اآللي لتسيير األرشيف التاريخيا -1

م إىل ، وخدمة هلذه الفئة اليت تتقددف حفظ الذاكرة الوطنيةهب حرب التحرير اجلزائرية ، وهذا

 .دف احلصول على شهادة التواجد بالسجن أثناء الثورة هب، بوزارة العدل يف الغال

بالقبض إىل ضمان احلريات يهدف نظام تسيري األوامر  :نظام تسيير األوامر بالقبض  -9

 الفردية

كل املبحوث عنهم يف إطار القانون من خالل توفري قاعدة معطيات وطنية تسمح بالتعرف على  

ن كف البحث عنهم، وهذا النظام متاح بأيدي الضبطية القضائية تستعمله يف تنفيذ وكذا الذي

 أوامر القضاء.

جاء إطالق خدمة الشباك االلكرتوم لتطوير  دمة الشباك االلكتروني عبر االنترنت:خ -2

 قطاع

 متكن العدل و تقريبه من املواطن ، وقد جتسد هذا يف شكل بوابة لتوجيه الرسائل االلكرتونية، اليت

 املواطن من احلصول على اإلجابة املباشرة عن طريق بريده االلكرتوم، وذلك بعد التشخيص

 للقضية، أو االستفسار من قبل اخللية املشكلة من قضاة، ورجال القانون، وإطارات من وزارة

العدل، إضافة إىل ذلك يقوم الشباك االلكرتوم كجهاز خدمة عمومية، بتوجيه املواطن فيما 

 صخي

 استفساراته أو حبثه عن أي مسالة قانونية، من خالل إرشاده إىل األركان املتخصصة لذلك على

 مستوى املوقع، ويقدم الشباك عددا من الوثائق القانونية، تضم تشكيلة مكتملة متعلقة بالتشريع
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 تيباتاجلزائري، والقوانني، واالتفاقيات الدولية املوجهة لرجال القانون، فضال عن دالئل وك

توضع حتت تصرف املواطن، كما  م تزويد املوقع مبنتدى يتم يف إطاره تنظيم نقاش عاما دوريا 

حول مسائل الساعة اهلامة، وذلك بغية نشر الثقافة القانونية ، ووضع مصلحة االستقبال 

 واالستعالم

 والتوجيه يف خمتلف اجلهات القضائية.

 طاع العدل يف اجلزائر ان يصبح من اهممن خالل تلك التطبيقات اخلدمية استطاع قو 

 القطاعات اليت سارت يف مواكبة التطور التكنولوجي، هبدف عصرنة القطاع، والتحول للخدمة

العمومية االلكرتونية، ويعترب هذا االجناز دعامة يضمن الدميومة، واالستمرارية لعصرنة قطاع العدل  

 ومحاية مصاحل املواطن.

 في تطوير اإلدارة المحليةهمة اإلدارة االلكترونية : مدى مسالمطلب الثانيا

ن اإلدارة االلكرتونية من  جديد من اإلدارة ترك أثاره الواسعة على املؤسسات وجماالت إ

ا ووظائفها، ويف الواقع إن التأثريات ال تعود فق  إىل البعد التكنولوجي هتعملها وعلى اسرتاتيجيا

إمنا أيضا إىل البعد اإلداري املتمثل بتطور املفاهيم اإلدارية اليت املتمثل يف التكنولوجيا الرقمية، و 

تراكمت لعقود عديدة وأصبحت تعمل على حتقيق املزيد من املرونة اإلدارية يف التفويض والتمكني 

ات عميقة يف بيئة وقد سامهت الثورة الرقمية يف إحداث تغري  واإلدارة القائمة على الفريق،اإلداري 

 .يبهالعمل وأسال

 عصرنة اإلدارة وإدخال تقنيات اإلدارة االلكترونية لفرع األول: ا



53 
 

 احلقيقة، ال ميكننا احلديث عن إدارة الكرتونية من دون حتقيق مطلب اإلصالح اإلداري يف

خاصة بعدما عرفنا املشاكل اليت تعام منها اإلدارة واليت تربز من خالل خطاب السيد رئيس 

إدارة غير حول اإلدارة اجلزائرية والذي جاء فيه أ ا: " 8000مهورية سنة اجلمهورية أمام والة اجل

موصلة بالمواطنين وبأوضاعهم الحقيقية الملموسة، وغير مبالية برغبات الناس الذين تشرف 

عليهم وال بحاجاتهم...وتؤدي في غالبية األحيان إلى تشجيع الاّل كفاءة وتعميم 

كون إلى التبذير منها إلى التسيير، إدارة متقادمة في مناهجها وال التفاهة،...إدارة هي أمَيُل ما ت

وميكن اعتبار هذا املقتطف مصادرة تفيد إجرائيا اختالل  ،(35)تكاد تلم بأسباب التقدم العلمي..."

أداء اإلدارة اجلزائرية يف تعاطيها للشأن العام، تلك اإلدارة اليت يسيطر على عقلها منطق متّرد املنّمي 

هدف التنمية، وهو ما جيعل اإلدارة تبدو يف ذهن بعض اجلزائريني عصابة يدافع بعضها عن على 

بعض، ولكن هذا التمرد مضبوط قانونا، حيث تستطيع اإلدارة ممارسة كل أشكال التسويف واإلكراه 

تعاطي مع ومتييع القانون واملسؤوليات واعتماد التعتيم، وامليل إىل حالة االنتهار عند تقييم الناس وال

 . 36هنمساهتم ومقدراهتم، بل يغدو هؤالء الناس بنظر اإلدارة خمرتقي القانون

اإلدارة اجلزائرية إذا  تعام من مشاكل بنيوية ومزمنة وهي كفيلة بالقضاء على فكرة اإلدارة ف

االلكرتونية يف مهدها، وهو أمر أغفلته التقارير والدراسات أو مل تعطه حّقه، لذلك  م استحداث 

وزارة تعكف على اإلصالح اإلداري وحتسني اخلدمة العمومية تسهر على مراقبة وتطوير الشؤون 
                                                           

 الرشيد احلكم حول الدويل امللتقى يف مقدم حبث ،"اجلزائري اجملتمع يف وآلليات املفهوم بني املوسع احلكم" ،اهلل عبد ساقور عن نقال -35 
 و 02 يومي بسطيف، عّباس فرحات جبامعة  االجتماع علم قسمهن االجتماعية والعلوم اآلداب كلية  نّظمته الذي النامي، العامل يف التغيري واسرتاتيجيات

 .022ص الثام، اجلزء ، جزئني من كتاب  شكل يف منشورة عمله وأوراق أحباثهن ،8007 أفريل 02
 .027 ص نفسه، املرجع -36 
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اإلدارية واإلدارة العامة، ذلك أّن اإلصالح اإلداري هو مسؤولية وطنية شاملة ال مسؤولية فرد 

فحسب، وهو مهمة شاقة رمسية وشعبية مستمرة والتزام وطين على صعيد السلطة السياسية وعلى 

عيد الرأي العام والعاملني يف اإلدارة قادة  ومرؤوسني، وهو إصالح يتناقض مع الفساد اإلداري ص

والتسّيب واحملسوبية احلاصلة، وبالّتايل هو إصالح ينسجم مع أهداف اإلدارة االلكرتونية، وهو ما 

 جيعل البعض يقف يف سبيل إجراءه والقيام به.

اح اإلصالح اإلداري اليت جيب اتّباعها لنصل إىل جتدر اإلشارة إىل أّن أبرز مقومات جنو 

مرحلة احلديث عن اإلدارة االلكرتونية هي وجود إرادة سياسية حازمة ملتزمة بإجناز اإلصالح 

اإلداري، وهذا يستدعي قرارا سياسيا منبثقا عن السلطة السياسية الرمسية يف الدولة، وجيب أن يوضع 

مربجمة زمنيا، مع ضرورة املتابعة واملراقبة امليدانية، وااللتزام  هذا القرار موضع التنفيذ وفق خطّة

باإلصالح اإلداري على صعيد العاملني بكافة فئاهتم ومستوياهتم، ومشاركتهم مجيعا يف رسم معامله 

وإعداد خطّته، كما يستدعي وجود التزام به على صعيد الرأي العام واجملتمع، فوجود مجهور أو تيّار 

قوقه ملتزم مبطلب اإلصالح اإلداري أمر أساسي وضروري لتحصني إرادة اإلصالح على شعيب واع حل

 مستوى سلطة القرار السياسي، ودون وجود العنصر األول تنتفي فاعلية العناصر األخرى.

 تأثير اإلدارة االلكترونية على فعالية اإلدارةرع الثاني: لفا

إذا كان التخطي  هو األكثر ارتباطا بالزمان ن التطور يف اإلدارة هو تطور يف التنظيم، و إ

فالتنظيم هو األكثر ارتباطا باملكان من حيث اهليكل التنظيمي، فهو ترتيب لألنشطة بطريقة تساهم 

يف حتقيق أهداف اإلدارة، وهذا التنظيم هو الذي يعطي لإلدارة شخصيتها وميزهتا اإلدارية، وهذا 
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ي الذي يبنّي كيفية تقسيم األعمال واملهام واملوارد، وجتميعها يف التنظيم يربز من خالل اهليكل التنظيم

أقسام وإدارات والتنسيق بينها لتحقيق أهداف اإلدارة، كما يظهر من خالل التقسيم اإلداري، وهو 

قاعدة جتميع املركز واألنشطة والوظائف يف إدارات وأقسام، واخلربة التنظيمية يف هذا اجملال أوجدت 

 إلدارية. التقسيمات ا

ما املكون األساسي اآلخر للتنظيم فهو سلسلة األوامر، وهو ميثل خ  السلطة املستمر الذي أ

ميتد من مستويات التنظيم األعلى إىل مستويات التنظيم األدىن، كما أن من مكوناته كذلك الرمسية 

توّجه العاملني وحتدد  اليت تتمثل يف جمموعة اللوائح والسياسات والقواعد واإلجراءات املكتوبة اليت

طريقة استجابتهم يف تأدية مهامهم، وأخريا من مكونات املركزية تركيز سلطة اختاذ القرار يف املستوى 

التنظيمي األعلى والالمركزية، وهي مبثابة إعادة توزيع السلطة بشكل جيعلها أكثر اقرتابا من املستويات 

نظمات التقليدية تعمل على تقييد املنظمة أو اإلدارة يف كل التنظيمية الدنيا، وإذا كانت املركزية يف امل

مستوياهتا وأقسامها وأفرادها، فإن الالمركزية حتقق ذلك التقييد يف اإلدارة ككل من جهة، ومن جهة 

أخرى تبقي على ذلك التقييد على املستوى التنظيمي الواحد أو القسم الواحد، وهذه القيود اخلمسة 

التقسيم اإلداري، سلسلة األوامر، الرمسية، املركزية والالمركزية   شهدت تطورا   هن اهليكل التنظيمي،

 .كبريا قبل ظهور االنرتنت

يظهر التأثري االجيايب لإلدارة االلكرتونية على اإلدارة وتفعيلها من خالل إتاحته فرص التعرف و 

اصة بكل جمتمع، فعلى مستوى على احتياجات املواطن اليت تتباين تبعا للظروف البيئية والثقافية اخل

اإلدارة احمللية مثال يتطلب األمر متتعها بقدر من املرونة والسرعة يف اختاذ القرارات باإلضافة إىل توافر 
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، ونظرا  37هنالثقة واألمان والسرية يف اخلدمات االلكرتونية جللب املواطن احمللي للتعامل االلكرتوم

ت احلكومية االلكرتونية للمواطن احمللي واليت ختتلف فيما بينها من لتعدد اجلهات املعنية بتقدمي اخلدما

حيث الشكل القانوم والتنظيمي، فإن اإلدارة االلكرتونية احمللية تعين حتقيق شراكة حقيقية مع اجملتمع 

من خالل التنسيق والتكامل بني هذه األطراف لتحقيق التالحم بني فئات اجملتمع احمللي املختلفة، مبا 

 د على املواطن بالرفاهية.قق أهداف التنمية ويعو حي

كما يتيح استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف اإلدارة االلكرتونية إمكانية   

استعمال الربيد االلكرتوم وشبكات األعمال اليت ترب  فروع اإلدارة احمللية املتعددة ونشر اجتماعات 

، والتمكني من التفاعل بني مستويات اإلدارة احمللية على نطاق اجملالس احمللية على شبكة االنرتنت

واسع يف إطار من املشاركة والتعاون القائم على املبادرة حلل املشاكل، عوضا من التفاعل احملدود وفقا 

للعالقات الرمسية اليت حتكمها القواعد واإلجراءات الذي ميّيز اإلدارة التقليدية، وكذا تطوير أسلوب 

اخلدمات اإلدارية من األسلوب التقليدي من خالل األوراق واملستندات اليت تتسم بالب ء تقدمي 

واجلمود وصعوبة التصحيح والتعديل إىل خدمات الكرتونية مرنة مبتكرة عالية اجلودة ومقدمة من 

 . 38هنخالل شبكة االنرتنت وعرب عدة قنوات

بني اإلدارة احمللية التقليدية  مقارنةاء ما يظهر هذا التأثري االجيايب من خالل ما يربزه إجر ك

 :واإلدارة احمللية االلكرتونية يف العديد من النواحي

                                                           

 ،257 العدد ات،ودراس حبوث سلسلة العربية، الدول جامعة منشورات ، متكامل إداري مدخلهن االلكرتونية احلكومة زكي، احملسن عبد إميان -37 
 .27 ص ،8002 مصر،

 .000 -22ص  ص ،السابق املرجع ، زكي احملسن عبد إميان -38 
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ترتكز اإلدارة التقليدية على إدارة األفراد واملوارد لتحقيق الكفاءة والفعالية،  من حيث الهدف:وال: أ

كات والعالقات لتحقيق يف حني ترتكز اإلدارة االلكرتونية على إدارة املعلومات والرقميات والشب

التفاعل والتجاوب، فمن املسلمات يف جمال اإلدارة أنه ال ميكن حتقيق تطور أو تنمية دون قرارات، 

وأنه ال ميكن إصدار قرارات دون أن يكون هناك معلومات وبيانات كافية عن املوضوع حمل القرار، 

لواقع وطبيعة النشاطات اليت جتري وأنه بقدر ما تكون هذه البيانات واملعلومات صحيحة ومطابقة 

ضمن اإلدارة فإن القرار اإلداري يكون على قدر كبري من الكفاءة، وهذا ما تتيحه فعال تقنيات 

 . 39هناإلدارة االلكرتونية

تنظيم اإلدارة التقليدية هرمي متعدد املستويات والتقسيمات التنظيمية فيه  من حيث التنظيم:انيا: ث

ز السلطة يف اإلدارة العليا، واالتصاالت الرمسية فيها تتم تبعا خل  السلطة، بينما ثابتة، كما أ ا تركّ 

بالنسبة لإلدارة االلكرتونية فإ ا تقوم على هياكل تنظيمية شبكية، والتقسيمات التنظيمية فيها متغرّية،  

 كما تتعّدد مراكز الّسلطة وفرق العمل الذاتية، واالتصاالت فيها فائقة السرعة.

التخطي  يف اإلدارة التقليدية من مهام اإلدارة املركزية هن اجلهات الوصية ،  من حيث التخطيط:ثا: الث

ويتم من أعلى إىل أسفل، وتّتسم هذه اخلط  بكو ا طويلة أو قصرية األجل، وترتجم تلك اخلط  

قي ومشرتك بني إىل برامج ينّفذها العمال واملوظفون، أما التخطي  يف اإلدارة االلكرتونية فهو أُف

اإلدارة والعاملني، ويِتم إعداد اخلط  على فرتات قصرية، وتتسم هذه اخلط  باملرونة والتغرّي، وقد ال 

خيتلف التخطي  االلكرتوم من حيث التحديد العام عن التخطي  التقليدي لكو ما ينصبان على 
                                                           

 .بعدها وما 22 ص السابق، املرجع مطر، الفتاح عبد عصام -39 
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من خالل كون التخطي  وضع األهداف وحتديد وسائل حتقيقها، رغم وجود فوارق أساسية تربز 

االلكرتوم عملية ديناميكية يف اجتاه األهداف الواسعة واملرنة واآلنية القصرية املدى، والقابلة للتحديد 

والتطوير املستمر، خالفا للتخطي  التقليدي، ومن خالل أن املعلومات الرقمية دائمة التدفق واليت 

التخطي ، مما حيّوله من التخطي  الزمين املنقطع هن  تضفي استمرارية على كل شيء يف اإلدارة مبا فيها

 . 40هنبوضع تقارير فصلية  إىل التخطي  املستمر

ل أبعد من ذلك ميكننا أن نتساءل هل هناك حاجة فعلية للتخطي  يف زمن وبنية االنرتنت؟ ب

عدة مرات،  اليت تعمل يف الزمن احلقيقي واآلم وبالسرعة الفائقة اليت قد تتطلب إعادة كتابة اخلطة

ومع ذلك تكون اخلطة اجلديدة أبعد من سابقتها عن اخلطة األصلية، واملمارسة على االنرتنت جتعل 

اإلدارة مببادئها وقواعدها وأساليبها املعروفة لدى البعض متقادمة بشكل مل يسبق له مثيل، الشيء 

ستجابة للتغريات يف البيئة احمليطة، الذي يؤّكد أن التخطي  ينش  التقييد والصرامة املقّيدة وحيّد من اال

لذا من الضروري يف بيئة ذات تغيريات كبرية وغري قابلة للتنبؤ كاإلدارة االلكرتونية أن تكون اخلطة 

 . 41هنمرنة

تتم يف اإلدارة التقليدية مبقارنة األداء الفعلي باألداء املراد حتقيقه للوقوف  من حيث الرقابة:ابعا: ر 

يحها، كما يتم عن طريق مقارنة املدخالت باملخرجات، فهي بذلك رقابة على االحنرافات وتصح

موجهة للماضي وتأيت بعد التخطي  والتنفيذ، وهذا يعد من وسلبيات الرقابة التقليدية والنامجة عن 

                                                           

 .822 -822 ص ص ، السابق املرجع أمحد، مسري حممد  -40 
 .852 ص ،نفسه املرجع  -41 
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الفجوة الزمنية بني التقرير املربز للخلل وما يتطّلبه من كتابة ومراجعة وتوقيع وبني مرحلة التصحيح، 

التقارير تكون دورية شهرية أو فصلية أو سنوية، بينما بالنسبة للرقابة يف اإلدارة االلكرتونية لكون 

فتكون فورية، وهي عملية مستمرة يشارك فيها أكثر من طرف من خالل الشبكة االلكرتونية، وهي 

علومات بشكل رقابة قائمة على أساس النتائج مبساعدة الشبكة الداخلية اليت تعمل كقناة آنية لنقل امل

فوري، وبالتايل تقليص الفجوة الزمنية بشكل كبري والقدرة على معرفة املتغريات اخلاصة بالتنفيذ 

بالوقت احلقيقي، فاملعلومات اليت تسّجل فور الّتنفيذ تكون لدى املدير يف الوقت نفسه، مما جيعل 

دير من معرفة املتغريات قبل أو عند الرقابة االلكرتونية رقابة مستمرة وليست دورية، وهو ما ميّكن امل

التنفيذ، وبالتايل االطالع على اجتاهات النشاط خارج السيطرة والتدخل من أجل معاجلة االحنرافات 

يف الوقت ذاته، مبا يساعد على جتاوز فجوة األداء، وتأدية العمل الرقايب بكفاءة وفعالية يف كل مراحل 

آنية عن طريق النقرات ال عن طريق التقارير، مما جيعلها تتم  العمل الرقايب من فحص وتدقيق ومتابعة

بأقل جمهود وبأقل تكاليف، رغم أن البعض يؤاخذ الرقابة االلكرتونية على أساس افتقارها للتفاعل 

 . 42هناإلنسام الذي هو أساس كل تطوير حقيقي يف اإلدارة من أنظمة وعاملني ومعايري وغريها

لقائد يف اإلدارة التقليدية هو مركز التحكم والتوجيه وهو الذي يدير ا من حيث القيادة:امسا: خ

اآلخرين، والقرارات هي من اختصاصه وسلطاته، أما دور العاملني فيتمثل يف إمداده باملعلومات 

الالزمة لدعم اختاذ القرار، وفقا للقاعدة املعروفة "على صانع القرار أال يتخذ أي قرار إال إذا اكتملت 

                                                           

 .828 ص ،السابق املرجع ،أمحد مسري حممد  -42 
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، أما القائد يف اإلدارة االلكرتونية احلديثة فيدير ذاته قبل أن يدير اآلخرين،  43هناملعلومات"أمامه 

ويقدم االستشارات وحيل املشكالت، والقرارات يف مثل هذه اإلدارة تشاركية إلتاحة الفرصة للعاملني 

االنرتنت من أجل . وتتم هذه القيادة باستخدام تكنولوجيا  44هنمن أجل املسامهة واالبتكار والتمّيز

إدارة األعمال والعالقات املختلفة اليت جتعل املدير يف كل مكان، وميلك نفس القدر من املعلومات، 

ويتعامل مع احلاسوب احملمول، ويتصل بكل العاملني عرب شبكة األعمال الداخلية أو باملتعاملني عرب 

 س التكنولوجيا.الشبكة اخلارجية، وتتسم القيادة االلكرتونية بأ ا قيادة ح

ن التغيري املتسارع يف جمال التكنولوجيا جيعل القائد االلكرتوم ذو قدرة على حتّسس أبعاد إ

التطور والعمل على توظيف مزاياه، كما تّتسم حبس الوقت ألن القائد االلكرتوم قائد زمين سريع 

تصريف األعمال يف أي وقت بالليل احلركة واالستجابة واملبادرة، ألن االنرتنت تتيح وتوّفر القدرة على 

أو بالنهار ويف أي جزء من العامل، كما تتمّيز بكو ا قيادة حس الطوارئ، وهو ما يدفع بالقائد 

االلكرتوم كي يكون متطورا وحذرا مستعمال أعينه البشرية وااللكرتونية، خاصة أمام السرعة يف عامل 

ئ، ويقول الدكتور غازي عبد الرمحن القصييب أن التكنولوجيا اليت تقتضي أن يكون له حس الطوار 

هناك ثالث صفات ال بد من توفرها يف القائد اإلداري الناجح، األوىل صفة عقلية خالصة، والثانية 

صفة نفسية خالصة، والثالثة مزيد من العقل والنفس. الصفة العقلية هي: "معرفة القرار الصحيح". 

  45هنالصحيح". والصفة الثالثة هي: "تنفيذ القرار الصحيح".والصفة النفسية هي: "اختاذ القرار 

                                                           

 .22 ص ،8000 األردن، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ، اخلامسة الطبعة اإلدارة، يف حياة ،القصييب الرمحن عبد غازي -43 
 .002 ص السابق، املرجع زكي، احملسن عبد إميان -44 

 .082 ص السابق، املرجع القصييب، الرمحن عبد غازي -45
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 إعادة االعتبار للمرفق العام المحلي دور اإلدارة اإللكترونية في لفرع الثالث: ا

ن املرافق العامة تلعب دورا هاما يف حياة األفراد وذلك يف كو ا تقدم اخلدمات اليت تتعلق هبا إ

 داء هذه املرفق يف أداء أعماهلا بانتظام أو إطراء ميثل أمهية كربى.حياة األفراد، ومن مث فان استمرار أ

االلكرتونية على تطويع تفسري املبادئ العامة اليت حتكم  اإلدارةلذلك فإننا سوف نبني أثر نظام و 

 املرافق العامة مع النظام االلكرتوم.

 وال : تجسيد مبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام وإطراءأ

و يعين استمرار املرافق العامة يف أداء أعماهلا بصورة منتظمة إلشباع احلاجات العامة وه   

لألفراد وذلك لكو ا تقوم بأداء خدمات أساسية هلؤالء األفراد يتوقف عليها إىل حد كبري تنظيم 

شؤون حياهتم، ومن مث فإن تعطل هذه املرافق يؤدي إىل إخالل واضطراب يف حياة اجلمهور، وذلك 

 مثلما حيدث عند انقطاع املياه أو الكهرباء عن املنازل .

املوظفني، نظرية  كما يرتتب عنها عدة نتائج هامة منها حترمي اإلضراب، وتنظيم استقالة  

ويساعد هذا النظام على هذا املبدأ بصورة أكرب من النظام التقليدي حيث يساعد   الظروف الطارئة،

على املوقع االلكرتوم قضاء خدماهتم، كما يساعد هذا النظام كل من الفرد واملقاولني يف دخول 

حىت ولو  مبدأ سري املرافق بانتظام وإطراء،أيضا على التخفيف من حدة النتائج املرتتبة على خمالفة 

وقع إضراب من طرف املوظفني ميكن للشخص عن طريق املوقع االلكرتوم احلصول على خدمة،  

لى استفسارات املواطنني من خالل الربيد االلكرتوم، كما ميكن كذلك يساعد املوظف على رد ع

ن يسجل بإحدى اجلامعات أو معرفة شروط التحاق هبا عن طريق الدخول إىل ألطالب اجلامعات 



62 
 

ميكن القول بأن هذا النظام يؤدي إىل التخلص من البريوقراطية يف العمل، مبا تشمله من  . 46هنموقعها

 التكاليف. ب ء يف اإلجراءات وزيادة

 انيا : تجسيد مبدأ المساواة أمام المرافق العامةث

يقصد به مساواة األفراد الراغبني يف االنتفاع خبدمات مرفق العام معني بالنسبة هلذه اخلدمات أو يف و 

 حتمل أعباء االنتفاع هبا دون متييز بينهم بسبب اجلنس أو الدين أو الرأي.

يف االنتفاع خبدمات املرفق العام يف الوضع واملركز الذي حيدده يفرض هذا املبدأ تواجد الراغبني و 

القانون أو الئحة املرفق، وان يتوافر فيهم الشروط الالزمة لالنتفاع هبذه اخلدمات حىت يستطيعوا 

 االنتفاع هبا حتمل نفقاهتا على قدم املساواة دون متييز بينها.

فإذا كان مبدأ املساواة وذلك بصورة كبرية جدا،  مما ال شك فيه أن تطبيق هذا النظام يؤكد ويدعمو 

هذا من شأنه عدم وجود متييز بني األفراد يف احلصول على هذه الكرتونيا،  تقدمي اخلدمة آليا أو

ومن ناحية أخرى فإن يل احلصول على اخلدمة املطلوبة، اخلدمة، فكل من يستطيع مع احلاسب اآل

والقضاء على حاالت احملاباة والوساطة يف تقدمي استخدام هذا النظام يساعد على التخلص 

 اخلدمات، واليت كانت متيز بني األفراد وفقا ملدى عالقتهم بالقيادات اإلدارية.

 وعوامل نجاحها االلكترونية على المستوى المحلياإلدارة  حدياتت 

                                                           
 .22ص ،قسابال رجعامل ،مطر الفتاح عبد عصام -46
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السياسية  العديد من التحدياتعلى مستوى اإلدارة احمللية  واجه تطبيق اإلدارة االلكرتونيةي

واالجتماعية واالقتصادية اليت تفرضها بيئة اإلدارة احمللية، واليت تتباين وفقا للمستوى االجتماعي 

 والثقايف والعادات والتقاليد السائدة يف كل جهة، والية كانت أم بلدية ومن أهم هذه التحديات:

اسي املركزي، إذ أن وحدات البا ما يرتب  التحول إىل نظام اإلدارة االلكرتونية بالقرار السيغ 

اإلدارة احمللية ال متلك حرية اختاذ قرار حتويل أعماهلا إىل أسلوب الكرتوم ألن دورها تنفيذي 

فق ، أما االسرتاتيجيات فتوضع من خالل السلطة املركزية، وقصور ونقص تدفق املعلومات من 

لكرتونية احمللية ويعرقلها، وهذا ما يستدعي اإلدارة املركزية حنو اإلدارة احمللية يعيق جناح اإلدارة اال

متكني اهليئات احمللية من وضع خط  وبرامج وسياسات تتناسب مع ظروفها البيئية اخلاصة 

وإشراكها يف اختاذ القرار، كما يستدعي نقل السلطات والوظائف واملسؤوليات واملوارد من 

 . 47هناحلكومة املركزية إىل اإلدارة احمللية

املوارد املالية احمللية وتركيز جهود التنمية يف املدن الرئيسية باعتبارها واجهة الدولة، قص أو قلة ن 

دون النزول إىل مستوى املراكز والقرى العميقة التابعة للمحليات، ومن شأن ذلك اإلضرار بفعالية 

 اإلدارة االلكرتونية.

تمع احمللي لتحقيق التكامل بني تطلب تطبيق اإلدارة االلكرتونية املشاركة بني كافة فئات اجملي 

األطراف املشاركة يف تقدمي اخلدمة االلكرتونية، وقصور التوّجه التسويقي لإلدارات واملنظمات 

احلكومية، وعدم تركيزها على احتياجات املواطنني ورغباهتم قد يؤدي إىل حدوث فجوة بني 
                                                           

47 - Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Op. Cit. p 4. 
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ملواطنني، فضال عن نقص الوعي توجهات املخططني لربامج اإلدارة االلكرتونية وبني اجتاهات ا

 السياسي يف املناطق احمللية الذي يقف عائقا أمام تلك املشاركة.

ركيز جهود التنمية يف املناطق احمللية على إشباع احلاجات األساسية للمواطنني واستبعاد إدخال ت 

املعيشة  التطور التكنولوجي ضمن أولويات املواطن احمللي الذي يعام البطالة واخنفاض مستوى

ونقص اإلمكانيات مما قد ال يساعده على االندماج يف جمتمع املعلومات، إذ ينظر الكثري من 

 املواطنني لإلدارة االلكرتونية على أ ا نوع من الرفاهية.

اوز هاجس الفجوة الرقمية اليت نتجت عن قدوم العصر الرقمي مببتكرات وأمناط جديدة من جت 

اطية االلكرتونية واجملتمع االلكرتوم، والعمل عن بعد، والصحة عن العالقات من قبيل الدميوقر 

بعد، أنتج باملقابل سلبيات جديدة وحاجات جديدة من قبيل حمو األمية االلكرتونية والقضاء 

على الفقر االلكرتوم، وهو ما اعتربه اجملتمع الدويل هاجسا عامليا يقتضي عالجه للنهوض 

روط االقتصادية واالجتماعية املتمثلة مستوى التعليم والصحة، بأهداف التنمية، وتعترب الش

والدخل أهم العناصر املكونة للبيئة اإلدارية والسياسية حليازة فرص النجاح والفعالية وهذا يتوقف 

على املستوى العلمي والصحي واملادي للمشاركني يف مشروع إجناح اإلدارة  -إىل حد بعيد–

  48هن االلكرتونية.

                                                           

عالم أنظر عماد يعقويب، "اإلدارة االلكرتونية يف ظل الفجوة الرقمية: ضرورة تأهيل البيئة الداخلية واخلارجية لإلدارة الستقبال تقنيات اال  -48 
 .084 -088 صاملغرب، ، 8000، أفريل 07العدد  واالتصال"، جملة القانون املغريب،
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اع القيادات اإلدارية بفكر وبفلسفة اإلدارة االلكرتونية وعدم قدرهتم على التخلي عن دم اقتنع 

من  اإلدارة البريوقراطية املتعارف عليها ألن حركتهم يف جمال اإلدارة العامة مقّيدة نظرا ملسؤولياهتم 

ن جانب عن قراراهتم أمام السلطات الوصية والرأي العام، وهو ما قد يؤدي إىل وجود مقاومة م

العاملني لألفكار واملمارسات اإلدارية االلكرتونية اجلديدة فكما يقال: "حماولة تطبيق أفكار 

، فبعض املسئولني  49هنجديدة بواسطة رجال يعتنقون أفكارا قدمية هي مضيعة للجهد والوقت"

ا عرب يعتربون أن املعلومات أداة فعالة للسلطة، وبالتايل فأي تفري  فيها هن عن طريق إتاحته

تقنيات اإلدارة االلكرتونية   هو تفري  يف أهم أدوات نفوذهم ومكانتهم داخل اهليكل اإلداري 

فعدم القدرة على مواكبة التطّور يوّلد رغبة يف النكوص عنه أو التخفيف من  ون فيه،الذي يشتغل

يف التجديد ما  حدته أو حىت افراغه من حمتواه، فالنفس متيل إىل ما تألفه، وأصحاب املصاحل يرون

يهدد أوضاعهم، وفاقدو الكفايات يشعرون بأ م مهمشون، وكل هذه احلاالت تنسف املشاريع 

وكل ذلك يتطّلب إعداد برنامج تثقيفي وتأهيلي   50هنية وتصيب مثار التطوير بالفساد،اإلصالح

لكرتوم يف لكافة اإلداريني لدجمهم يف هذا املشروع عن وعي وقناعة ونشر فكر وثقافة العمل اال

 أوساطهم.

زال تعميم استخدام شبكة االنرتنت يواجه حتديات ضعف البنية التحتية، فليست كل العائالت ال 

يف اجلزائر موصولة بشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية وهنا ال يقتصر املشكل على املناطق 

لذا ال بد    هاتفي،النائية بل يشمل حىت املدن الكربى اليت يصعب فيها حىت احلصول على خ
                                                           

 .882غازي عبد الرمحان القصييب، املرجع السابق، ص  -49 
 .080عماد يعقويب، املرجع السابق، ص -50 
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أن يرتافق جتهيز اإلدارة معلوماتيا  مع توسيع قاعدة املستفيدين من هذه التقنية بسهولة وبكلفة 

 .معقولة

اإلدارة اجلزائرية تسعى إىل التقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات والنهوض باجملتمع اجلزائري، ف

ستثمار الفعلي لإلدارة يف جمال تنمية لكن على ضوء املعلومات املتوفرة حىت اآلن مازال اال

استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال حمدودا للغاية، وذلك بالرغم من احلماس الكبري املعرب 

عنه من طرف اجلميع يف االرتقاء هبذا اجملال، ويف غياب دراسة دقيقة يف املوضوع قد يالحظ 

عدات املعلوماتية والربجميات على مدى البعض أنه بالرغم من صرف أموال طائلة يف اقتناء امل

سنوات عدة، إاّل أن ذلك مل تؤثر إجيابيا على املردودية وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف 

  .اإلدارة
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 خاتمة

 كفاءة  رفع هبدف للمواطن اخلدمات لتقدمي ةجديد ميزة متثل االلكرتونية احلكومة أنصحيح 

 والبيانات املعلومات وتوفري املواطنون  منها يعاىن اليت الروتينية اإلجراءات وخفض احلكومي األداء

 اليت الفوائد من العديد هناك أن بالرغم من اهلائلة، الرقمية الثورة من لالستفادة سهلة بطريقة

 الصعوبات بعض لألسف هناك أن إال ، اإللكرتونية احلكومة مستخدمو هبا يتمتع أن ميكن

 .اجلهاز هذا مثل تنفيذ تعيق أن ميكن اليت والعقبات

 إداراتنا حوسبة لسياسة يكن مل ، امهها يتمثل يف كون انهأشكال عدة هلا الصعوباتهذه 

 فجوة حدوث خطر دائما هناك ؛ هي كما  ظلت اليت اإلدارة إجراءات على تأثري أي اجلزائرية

 يف يتسبب أن شأنه من وهذا. اجلنوبية واملناطق الشمالية واملناطق والقرى املدن بني رقمية

 تكنولوجيا واستخدام التحتية البنية حيث من اإلقليمية التغطية حيث من توازن عدم

 اخلصوصية وانتهاك البيانات محاية عدم من خوف هناك لذلك. واالتصاالت املعلومات

 .املستخدمني بني وانتشارها
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 قائمة المراجع: 

 وال: الكتبأ

 .8000قرن الواحد والعشرين، بريوت ، مار ، بوحوش ، نظريات اإلدارة احلديثة يف الع 

ازي عبد الرمحن القصييب، حياة يف اإلدارة، الطبعة اخلامسة ، املؤسسة العربية للدراسات غ 

 .8000والنشر، األردن، 

اسني سعد غالب، اإلدارة االلكرتونية وأفاق تطبيقاهتا العربية، اململكة العربية السعودية، ي 

 .2005معهد اإلدارة العامة، 

 .8007مد الصرييف، اإلدارة اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، حم 

صام عبد الفتاح مطر،  احلكومة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة، ع 

 .8002مصر، 

سني بن حممد احلسني، االدارة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق، مكتبة امللك عبد العزيز ح 

 .8002امة، الرياض، السعودية، الع

 .8002الء عبد الرزاق الساملي، اإلدارة االلكرتونية، دار وائل، األردن، ع 

 .8002مد مسري أمحد، اإلدارة االلكرتونية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، حم 

والتوزيع، األردن، مود القدوة، احلكومة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرة، دار أسامة للنشر حم 

8000 . 
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اجح أمحد عبد الوهاب، التطور احلديث للقانون اإلداري يف ظل نظام احلكومة االلكرتونية، ن 

 .8008دار النهضة العربية، مصر، 

 انيا: المذكرات الجامعيةث

يهاب مخيس أمحد املري، متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، دراسة إ 

قية على العاملني باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف مملكة البحرين، رسالة ماجستري تطبي

يف العلوم اإلدارية هنغري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 

 .2007قسم العلوم اإلدارية، اململكة العربية السعودية، ،

ي، إمكانية تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف اإلدارة العامة للرتبوية مد بن سعيد حممد العريشحم 

والتعليم بالعاصمة املقدسة  بنني، رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطي  هنغري منشورة  

، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطي ، اململكة العربية السعودية، 

،2008. 

ن صاحل بن خليفة املسعود ، املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق اإلدارة االلكرتونية يف ليفة بخ 

املدارس احلكومية، رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطي   غري منشورةهن،جامعة أم 

 .8002القرى، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطي ، اململكة العربية السعودية، 

ال أكرم عمار، مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بوكالة غوث وتشغيل مد مجحم 

الالجئني مبكتب غزة اإلقليمي ودورها يف حتسني أداء العاملني، رسالة ماجستري يف إدارة 
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األعمال هنغري منشورة ، اجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم إلدارة األعمال، غزة، 

 .2009فلسطني، 

 العلمية مجالتالثا: الث

مد حممد اهلادي، احلكومة اإللكرتونية كوسيلة للتنمية واإلصالح اإلداري، جملة أكادميية حم 

 .8002، مصر، 00السادات للعلوم اإلدارية، العدد 

ميان عبد احملسن زكي، احلكومة االلكرتونية هنمدخل إداري متكامل ، منشورات جامعة الدول إ 

 .8002، مصر، 257العدد  العربية، سلسلة حبوث ودراسات،

بد الناصر موسي، حممد قريشي، أثر تكنولوجيا املعلومات على النظام اإلداري يف منظمات ع 

 .2011،جامعة بسكرة، اجلزائر، مارس ، 80األعمال، جملة العلوم اإلنسانية، عدد 

داخلية ماد يعقويب، "اإلدارة االلكرتونية يف ظل الفجوة الرقمية: ضرورة تأهيل البيئة الع 

، 07واخلارجية لإلدارة الستقبال تقنيات االعالم واالتصال"، جملة القانون املغريب، العدد 

 .8000أفريل 

 ابعا: المنشورات والبحوث القانونية: ر 

ماد عيسى صاحل، مشروعات املكتبة الرقمية يف مصر: دراسة تطبيقية للمتطلبات الفنية ع 

 اشراف -والوطنية، 

جامعة حلوان : كلية  -دي، مشرف مشارك زين الدين عبد اهلادي عبد اهلا مد فتحيحم

 .8002آلداب ، قسم املكتبات واملعلومات، 
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جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، حوار وزير العدل حافظ األختام الطيب بلعيز، ا 

 .85/04/8007منشور خاص بوكالة األنباء اجلزائرية، األحد 

املوسع بني املفهوم وآلليات يف اجملتمع اجلزائري"، حبث مقدم يف  اقور عبد اهلل، "احلكمس 

امللتقى الدويل حول احلكم الرشيد واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي، الذي نّظمته كلية 

 02اآلداب والعلوم االجتماعية هنقسم علم االجتماع  جبامعة فرحات عّباس بسطيف، يومي 

راق عمله منشورة يف شكل كتاب من جزئني ، اجلزء ، هنأحباث وأو 8007أفريل  02و 

 الثام.
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