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 المحليةفي اإلدارة لإلدارة االلكترونية الدور الفعال  إلى إبرازهذه الدراسة  تهدف  ملخص:
و التغييرات الحاصلة على مستوى مصلحة الحالة المدينة ، كون هذا األسلوب  بالجزائر

ضرورة حتمية  هقدمه من خدمات مما جعلتمستحدث على مستوى الوحدات المحلية و ما 
 اآلثار بعضالنتائج  بينتوقد ، تسعى لتطبيقه كل دول عصرية تريد مواكبة هذا التطور

عليه  بعض العراقيل التي حالت دون تطبيقها ، و مع المحلي، اإلداري العمليجابية في الا
 التحليلي لتناسبه مع طبيعة هذا البحث و إشكاليته. المنهجاعتمدنا في هذه الدراسة 

 .داري إعمل  ؛ مصلحة الحالة المدنية ؛ محلية دارةإ ؛ لكترونيةادارة إ:  يةالكلمات المفتاح
 JEL  :XN1،  XN2تصنيف 

 

Abstract: This study aims to highlight the effective role of electronic 

management in the local administration in Algeria , and the changes 

that are taking place at the level of the Civil Status Authority, this 

method is developed at the level of local units and what they provide 

services, Which made it an imperative necessity to be applied by all  

modern countries that want to Keep pace with this development,The 

results have shown some positive effects in the local administrative 

work ,with some obstacles that prevented their application, and 

accordingly we have adopted In this study the analytical approach to its 

suitability with the nature and problematic of this research. 
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 :مقدمة .1
يحظى موضوع اإلدارة االلكترونية أهمية بالغة و ذلك راجع لكونه أهم دعائم و أسس تقدم      

أثرها في تحديد مكانة الدول، و قد أثبتت الدراسات على ارض الواقع على أهمية هذه التقنية و 
الدولة و ترتيبها بين األمم في كافة المجاالت الثقافية و االقتصادية و االجتماعية ، كونها تشكل 

اإلصالح اإلداري و تغيير طرق تقديم الخدمات اإلدارية من الطرق  شإحدى أهم محاور ور 
التكنولوجيا الحديثة من  الكترونية عن طريق استغالل ما تتيحه قالتقليدية " الورقية " إلى طر 

 وسائل و أدوات تهدف الستخدام امثل للوقت و الجهد و المال.
الجزائر من بين الدول العربية التي تحاول مسايرة التطورات الحاصلة في العالم و و 

في التطبيق التدريجي لها و مسايرة متطلبات  بحيث سعتاالنتقال لمفهوم اإلدارة االلكترونية  
لشيء الذي طرح ضرورة إعادة النظر في طرق و أساليب تسيير اإلدارة بأسلوب هذا الوضع ا

 يتجاوب مع عولمة التبادالت الناتجة عن هذه التطورات بما يتالءم و المناخ الجديد.
 مشكلة الدراسة:

تطوير عصرنه و على الرغم من دخول مفهوم اإلدارة االلكترونية كآلية لتحسين الخدمات و    
مقدمة من طرف اإلدارة المحلية ، و قدرتها على مواكبة التطور الهائل في نظم األنشطة ال

المعلومات و االتصال ، بحيث تسعى اإلدارة الجزائرية إلى المستوى المطلوب من خالل 
تطبيق احدث الوسائل التقنية الحديثة باعتبار أن اإلدارة االلكترونية تمثل اتجاها جديدا و غير 

اإلدارة التقليدية  أثبتتإلدارة  تقوم على أسس و مبادئ مختلفة ، بعدما معروف سابقا من ا
 عدم قدرتها على االستجابة لمتغيرات العصرنة و متطلباتها .

 بناء على ما تقدم يمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 
 .رة المحلية في الجزائر؟ما مدى مساهمة اإلدارة االلكترونية في تطوير و تحسين أداء اإلدا

 أهداف الدراسة:
في تحسين الخدمة  اإلدارة االلكترونيةتهدف هذه الدارسة إلى معرفة مدى فعالية        

 العمومية في اإلدارة المحلية بالجزائر.
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 التعرف إلى مستلزمات و مميزات اإلدارة االلكترونية
 ة االلكترونيةالتعرف على مقومات و استراتيجيات التحول إلى اإلدار 

التعرف على أهم تحديات أو معوقات التي تحد من تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية و 
 و توصيات. تالوصول إلى اقتراحا

 :تقسيم الدراسة
 أوال:مفهوم اإلدارة االلكترونية و مميزاتها

  ثانيا: مقومات و استراتيجيات التحول الناجح  لإلدارة االلكترونية
 تطبيق اإلدارة االلكترونيةثالثا: نتائج 

 رابعا:تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية
 الدراسات السابقة

السابقة فقد اهتمت العديد منها بموضوع اإلدارة االلكترونية ومدى  تفيما يخص الدراسا     
فعاليتها على تحسين و تطوير األداء اإلداري من بينها دراسة )إيمان عبد المحسن زكي 

لتي ركزت الباحثة في دراستها إلى حصر العوامل المؤثرة في فاعليته تطبيق ( و ا 2007
الحكومة االلكترونية في مصر ، و مدى أهمية تطبيق نظام اإلدارة االلكترونية على مستوى 

ذاتها ، مع األخذ في االعتبار الترتيبات الالزمة  المنظمات الحكوميةو على مستوى القومي 
لموارد البشرية لتوفير الكفاءة المؤهلة و المدربة على استخدام التكنولوجيا لتنمية سياسات إدارة ا

في أداء الحكومي ، و إتباع إستراتيجية في تحسين الجودة ، و قد توصلت نتائج الدراسة إلى 
انه بالرغم من ادارك السلطات بحتمية تطبيق نظام اإلدارة االلكترونية ، إال أن هذا المشروع 

اف المنوطة به على األرض الواقع ، و قد يعود بالدرجة األولى إلى اصطدام لم يحقق األهد
متطلبات هذا المشروع بمجموعة من العراقيل و التي تحول دون نجاحه ، أما الدراسة الثانية ) 

( تناولت إشكالية كيفية إحداث تطوير للمنظمات العامة  2004عبد العزيز على صقر ، 
ية السعودية على المستوى المحلي ، و تحديدا الخدمات البلدية الخدمية في المملكة العرب

بمنطقة عسير، و توصلت الدراسة إليجاد إطار أكثر تكامال لتطوير المنظمات العامة الخدمية 
، ومدى إعادة دور الدولة في الحياة االقتصادية و إمكانية التوسع في سياسات التحول 
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و القانونية و  ةتصال في الجوانب اإلدارية و التنظيميالستثمار لتكنولوجيا المعلومات و اال
 البشرية الالزمة توفيرها إلنجاح تطبيق مشروع الحكومة االلكترونية .

 مفهوم اإلدارة االلكترونية:  .2
كل حسب زاوية أراء الفقهاء حول تحديد مفهوم اإلدارة االلكترونية، و يرجع ذلك  اختلفت   

لتقنية و اإلدارية و التجارية و االجتماعية و مضامينها التي تؤثر اهتمامه و تعدد أبعادها  ا
 علي أغلبية التعاريف الخاصة بها .

 : تعريف اإلدارة االلكترونية. 1.2
فقد عرفها بعض الفقهاء بــــ "قدرة اإلدارة المحلية بمختلف وحداتها و أجهزتها اإلدارية على 

جراءات العامة لجمهور المتعاملين معها ، سواء تقديم و أداء الخدمات ، و المعامالت و اإل
كانوا من األفراد أو المؤسسات بكل سهولة و يسر عبر شبكة االنترنت من أي مكان ، و دون 

 (.  22ص  ،2008التقيد بزمن " )بيومي حجازي عبد الفتاح ، 
دارية  وتقديم استعمال التقنيات الرقمية في انجاز المعامالت اإلعلى أنها " ىر يو هناك من    

 أحيانابمزيد من الديمقراطية ، و يطلق عليها  المواطنينالخدمات المرفقية و التواصل مع 
عصر المعلومات و إدارة بغير ورق أو اإلدارة االلكترونية و هو التعبير األدق") سمية مروان   

 ( . 20، ص 2014
" عبارة عن منهجية إدارية جديدة  خر من الباحثين بان اإلدارة االلكترونيةاآلو يرى البعض    

و االستخدام الواعي لتقنيات المعلومات و االتصاالت في ممارسة  بتقوم على االستيعا
الوظائف األساسية في منظمات عصر العولمة و التغيير المستمر ") شاكر جر اهلل الخشالي   

 (. 230، ص 2015
أنها " استخدام تكنولوجيا المعلومات و  كما عرف محمود القدوة  اإلدارة االلكترونية على   

االتصاالت ، مثل شبكات ربط االتصاالت الخارجية ، مواقع االنترنت ، ونظم الحاسب اآللي 
بواسطة الجهات الحكومية ، إلى انتقال تقديم الخدمات الحكومية من الصيغة الورقية إلى 
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كات االتصال و البرمجيات لذلك الصيغة االلكترونية ، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر و شب
 (.18، ص 2010")محمود القدوة ، 

و من المفاهيم األساسية في نظام اإلدارة المحلية االلكترونية نجد ما يسمى " بالبلديات      
االلكترونية أو الذكية " و التي تعرف على أنها " البلدية التي تستخدم تقنية المعلومات و 

 اص أوــــــــفة المتعاملين معها سواء كانوا مواطنين أو من القطاع الخاالتصال في الترابط مع كا

حتى الدوائر الحكومية االخرى ، بحيث يضمن أداء أعمال البلدية بشفافية و كفاءة و اقتصاد 
 (.12، ص2009و سرعة ") حسين بن محمد الحسن ، 

 : ي األساس علىمن التعاريف السابقة يمكن القول أن اإلدارة االلكترونية تعتمد ف

 استعمال تقنيات المعلومات و االتصال و خاصة الشبكة االنترنت العالمية. 
  دارة بال مكان تستعمل الهاتف المحمول  إدارة بال ورق تستخدم األرشيف االلكتروني ، وا 
 . تهدف إلى تقديم خدمات عمومية من األسلوب الورقي إلى األسلوب االلكتروني 

مثل و األ في رأي الباحثة  نستنتج تعريف تقدم من تعريفات أن و يمكن من خالل ما    
أنها " إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات تعمل على تحقيق على شمل لإلدارة االلكترونية اال

مع استغالل األمثل لمصادر تكنولوجيا المعلومات  ،خدمات أفضل للمواطنين و المؤسسات 
 ن اجل استغالل امثل للوقت و المال و الجهد" .المتاحة في إطار الكتروني حديث ، م

 

  .مستلزمات اإلدارة االلكترونية:2.2

 : لإلدارة االلكترونية مستلزمات البد من توفيرها ويمكن تلخيصها كاألتي
لنجاح تطبيق منظومة اإلدارة االلكترونية تحتاج إلى إعداد و تكوين  :العنصر البشري المؤهل -

 ) محمد محمود الخالديو المدربة على العمل في مثل هذا المجال الكوادر البشرية المؤهلة
 .(و ما بعدها 21، ص 2007

ال شك في أهمية دور القيادة كعنصر أساسي يتولى المبادرة لتحويل  :دور القيادة السياسية -
اإلدارة التقليدية إلى إدارة الكترونية، و إقناع اآلخرين و جعلهم يشتركون سويا في السعي 

 (.25و  24) سمية بومروان ، ص ق نظام اإلدارة االلكترونيةلتحقي
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مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية  تتطلب اإلدارة االلكترونية وجود  : البنية التحتية-
قوية ) نظم  بنية معلوماتية أي،  التحتية التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت و البيانات

 .لتامين التواصل و نقل المعلومات بين اإلدارات و نفسها (معلومات قوية و متوافقة فيما بينها
مثل أجهزة كمبيوتر و : توفير األجهزة العلمية المتطورة و الوسائل االلكترونية الالزمة -

  .المعدات العلمية المتطورة التي تمكننا من االتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية
 :ة. مميزات اإلدارة االلكتروني3.2 -
تتميز بشكل عام  المحلية خاصة أنها ةن مميزات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدار م      

 :(30، ص2009)نجم عبود نجم، ما يلينلخصه في
تخفيف اإلجراءات اإلدارية ، و سهولة انتقال المعلومات بدقة بين المصالح اإلدارية و اإلدارات  -

مل و يمكن المواطن من الحصول على المختلقة ، مما ينتج عنه تقليص االزدواجية في الع
 المعلومة بدقة .

يؤدي تطبيق اإلدارة االلكترونية إلى تخفيض التكاليف سواء المترتبة على المواطن كتكاليف  -
التنقل ومتاعب السفر أو تكاليف المترتبة على اإلدارة كتخصيص أماكن االستقبال المواطنين و 

 ما يترتب على ذلك من مصاريف و أعباء.

من  نقيق االستفادة القصوى لعمالء اإلدارة االلكترونية فقد يستفيد األشخاص التعاملييتح -
توحيد أسلوب التعامل مع كل األطراف مما يكرس مبدأ  خدمات اإلدارة االلكترونية و المتمثلة في

 الشفافية و المساواة الذي ينشده كل مواطن.
تعمل اإلدارة االلكترونية في عة انجازها ، و سر من اإلدارة رفع مستوى أداء الخدمة  المقدمة  -

بشكل عال  إلى الجمهور المتعاملين  المقام األول إلى تحسين أداء الخدمة العامة و جودتها 
 المستوى والدقة .

تحسين مستوى الخدمات ، و تجاوز األخطاء التي يقع فيها الموظف العادي أثناء ممارسته  -

 .لعمله اليوم
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تباعها أسلوب موحد للتعامل مع جميع إلطالبي الخدمة، ب حدات اإلداريةالو تحقيق الوحدة بين  -
 ( .111، ص 2018و المشاركة في رسم سياسة اإلدارة و اتخاذ القرار ) اشرف محمد عبده، 

أيام  7من خالل العمل طلية أيام األسبوع أي  ةاإلدارة االلكترونية تقلل إجراءات البيروقراطي -
  .يوم في السنة 365ساعة في اليوم على مدار  24دة في األسبوع دون عطل و لم

 ؟  هل تقضي اإلدارة االلكترونية على البيروقراطية فعالوهنا يمكننا طرح التساؤل التالي: 
و تلغي  ةيرى بعض الباحثين أن اإلدارة االلكترونية تقضي على بعض أنواع البيروقراطي    

آخر تسمى بيروقراطية الكترونية أفضل  نوع ندور الموظفين الوسطاء و تخلق بيروقراطية م
من البيروقراطية الحالية و هي أكثر فاعلية و أكثر شفافية و أكثر سرعة في التعامالت 

 اإلدارية.

  إلدارة االلكترونية:ل .مقومات و استراتيجيات التحول الناجح 3
من المتطلبات األساسية  اإلدارة االلكترونية ال بد من توفير وتهيئة العديد علنجاح مشرو      

متكاملة البد من توفير العلى ارض الواقع فالتحول نحو هذه المنظومة الشاملة و  التطبيقه
أوليات واضحة و محددة ودقيقة في ضوء معايير و مواصفات تتماشى و تتطابق مع التطورات 

 الحديثة.
 و خطط التأسيس: توضع استراتيجيا. 1.3

ونية أسلوب تغيير و إصالح في اإلدارة العمومية ، و ال يمكن تحقيقها تعتبر اإلدارة االلكتر     
بمجرد إصدار قانون من اإلدارة المركزية ، بل تتطلب تغير في نمط تفكير القيادة السياسية و 
المسؤولين في اإلدارة العليا للدولة ، لذا يستوجب وضع خطوات للتأسيس لإلدارة االلكترونية 

 :( 77، ص 2007عبد الرؤوف عامر ،  ) طارقنلخصها كاألتي
 تشكيل جهة ) لجنة (عليا تتولى وضع اإلستراتيجية لمشروع اإلدارة االلكترونية. -
 وضع الخطط الفرعية لمشروع اإلدارة االلكترونية. -
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طلب مساعدة أو استشارة بجهات استشارية متخصصة للمشاركة في الدارسة ووضع  -
 الخطط.

 ومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية.التكامل و التوافق بين المعل -
 إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ جزء من مراحل المشروع. -
 .Protals)تحديد منافذ اإلدارة االلكترونية ) -
في بناء و إرساء عالقات متبادلة و تحالفات  ةمشاركللالتعاون مع المجتمع ووحداته  -

 تعود بالنفع على المجتمع ككل .
خطوات البد من دعم القيادة العليا في الدولة مما يسهل تطبيقها و يسرع في و لنجاح هذه ال

 انجازها و تخطي بعض التحديات التي قد تتعرض تنفيذ هذه المنظومة . 
 سد الفجوة الشاسعة بين توقعات الحكومة و ادارك المواطنين:. 2.3    
بعين االعتبار أن نسبة المواطنين  نأخذو هو أكثر عنصر خطورة في اإلدارة االلكترونية، إذ     

لذا البد للحكومة ادارك  من المجموع العام للسكان ، االعرب الذين يعرفون استخدام التكنولوجي
المواطن من خالل برامج التوعية و إتاحة المعلومة بكل شفافية و مشاركة المواطنين و مؤسسات 

اإلدارة تطبيق مكن استغاللها من األعمال في تبيان نقاط القوة و الضعف و الفرص التي ي
اشرف محمد عبده ، ص  ) االلكترونية مع ادارك المخاطر التي قد تنجم عن هذه المشكلة

385 .) 
 .تطوير األنظمة اإلدارية و المعامالت اإلدارية تدريجيا:3.3
الهياكل و العمليات و المعامالت لإلدارات و الفروع (*)و يتم ذلك من خالل إعادة هندسة  

لإلدارة الواحدة التي تم تطبيق فيها الخدمة االلكترونية، حيث تحتاج المنظمة إلى تغيرات جذرية 
 (116)محمود القدوة، صلتحول لتطبيقات اإلدارة االلكترونية و يتم ذلك كما يلي:

 تبني تنظيم إداري يتالءم مع إدارة الكترونية . .1

 .ااستحداث إدارات جديدة ودمج بعض المصالح فيما بينه .2
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 إعادة تصميم اإلجراءات تتناسب مع معامالت اإلدارة االلكترونية . .3
تحديد أساليب عمل اإلدارة االلكترونية ، و تمكين المواطنين من الوصول إلى المواقع  .4

 االلكترونية بسهولة و يسر.
تعليم وتدريب العاملين وتوعيتهم باستمرار بأهمية اإلدارة االلكترونية و أثرها على الخدمة  .5

 العمومية .
و  ىبما يتماش إصدار تشريعات الضرورية و تعديل التشريعات الحالية و تحديثها .6

  المعامالت االلكترونية.
 ضمان و حماية المعلومات في اإلدارة االلكترونية . .7
مساعدة من طرف القيادة السياسية موجودة على دعم و إال أن كل هذه المتطلبات تتطلب      

ة و المسؤولة األولى في وضع السياسات العامة ، فمثل هذه المشاريع مستوى األعلى للدول
نظر إلى تجارب الدول الرائدة في تطبيق الالضخمة فعال تحتاج إلى دعم حقيقي لنجاحها، فب

دعم الجهات العليا " رؤساء  نجداإلدارة االلكترونية و سر نجاحها الهائل في كل المجاالت 
 الدول  ".

 :نتائج تطبيق اإلدارة االلكترونية. 4
سياسات متقدمة في  خطط والجزائر في وضع   منهابدأت العديد من الدول العربية      

من جودة الخدمة العمومية، و تحسين مجال اإلدارة االلكترونية و التي تعتبر وسيلة مهمة في 
 نتائجها كاألتي:أهم 

المعامالت اإلدارية و كسر حاجز السرعة في التغير و الوضوح من خالل انجاز  -
،ص  2018.)سهام رابحي ،مع ضمان سرية التعامل ،اإلدارة البيروقراطية و معوقاتها 

177.) 
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السرية و الخصوصية وذلك عبر برامج لحجز البيانات المهمة و عدم إتاحتها إال للذين  -
 194ص  ،2005) سعد غالب يسين، يملكون كلمة المرور للنفاذ إلى تلك المعلومات

 .( 196و
االتصال و التنسيق بين المصالح و الوحدات اإلدارية المحلية، و استفادة  ةالرقابة و سهول -

البوابة الخدمات االلكترونية و سهولة الوصول إلى المعلومة التي  تالمواطن من استخداما
 التنقل.عناء يحتاجها دون تكبد 

 ةالخدمات الصادرة عن اإلدار  نــــتخفيف الملفات اإلدارية و اإلجراءات و تحسي -
 (. 2011، 1599) تعليمة وزارية رقم  ةــــــــــالمحلي

في مجال تحسين الخدمة االلكترونية في  تطبيقات اإلدارة االلكترونيةأما من حيث       
  هيأتهاتنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى تحسين أداء  بالجزائر واإلدارة المحلية 

فقد قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  ميز بالفعالية و الشفافية ،تت اهو جعلالمحلية 
بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنه المرفق العام باستخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثة ، تمكن في مجملها إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة عالية نلخصها 

 (2014أوت  09المؤرخ في  08-14كاألتي: ) القانون رقم 
 مصالح الحالة المدنية مشروع طموح لخدمة المواطن ، بحيث شرعت الحكومة في  رقمنه

على جميع سجالت الحالة المدنية مشروع شامل لتحديث مصالح الحالة المدنية ، بداية برقمنة 
 المستوى الوطني .

 و ملحقاتها اإلدارية و كذا بلديات إحداث السجل الوطني اآللي للحالة المدنية و ربط كل ال
البعثات الدبلوماسية و الدوائر القنصلية به و هذا طبقا للقانون الجديد للحالة المدنية  وتمكين 
كل المواطنين من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة بلدية 

، خاصة بعد  عبر الشباك الوحيدلية عبر الوطن دون تكبد عناء التنقل إلى البلدية األص
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اإلدارية و البلديات) برقية  تإلى المقاطعا التحويل الجذري للمصالح البيومترية من الدوائر
 (.30/09/2013المؤرخة في  2831وزارية 

  و في إطار تطبيق إستراتيجية" المواطن االلكتروني " قام المشرع الجزائري و في أولى
 تعريفي وحيد رقمرة االلكترونية على مستوى اإلدارة المحلية بإحداث خطوات تجسيد نظام اإلدا

و يمنح لكل مواطن جزائري مقيم على ارض الوطن أو و الذي يعتبر بمثابة بصمة الكترونية،
 يالمرسوم التنفيذ)المولودين في الجزائر القاطنين بصفة منتظمة بموجب المهجر و األجانب 

ريفي من ثمانية عشر رقما يوافق بيانات الحالة المدنية و رقم (، و يتشكل الرقم التع 10-210
عقد الميالد و الرقم التسلسلي للسجالت ، و يتم استعماله من طرف المؤسسات و اإلدارات و 
الهيئات  ، و تعتمد هذه التقنية المتعمدة في الرقم التعريفي الموحد على التقنية الجديدة 

و التي استحدثت لمنع التزوير ، و يسمح كذلك بضبط للصكوك البنكية على وجه الخصوص 
 .دقيق لعدد السكان و الحد من ظاهرة التزوير الوثائق 

  البيومترية االلكترونية متأخرا نوعا ما أكثر من ثماني سنوات كان انطالق بطاقة التعريف
اعات المحلية من اعتماد مشروع الجزائر االلكترونية ، و ألول مرة قامت وزارة الداخلية و الجم

بإصدار خدمة جديدة من خالل موقعها االلكتروني ، و هي خدمة تمكن المواطن من خاللها 
من القيام بطلب لبطاقة التعريف البيومترية ، و ذلك دون حاجتهم إلى التوجه للمصالح اإلدارية 

سوم ، و تساعد هذه الخدمة الذين قاموا مسبقا بالحصول على جواز السفر البومتري )المر 
 ( .2017افريل  18المؤرخ في  143-17الرئاسي رقم 

   على الشروط المتعلقة  24/03/2010المؤرخ في  1099نص المنشور الوزاري رقم
االلكتروني  الذي يعتبر سند سفر فردي يمنح  ستخراج جواز السفر البيومتريباإلجراءات ا

اعتباره ، يتم  جناية و لم يرد للمواطن دون أي شرط السن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في
استخراجه من المصالح البلدية ، بحيث يتم االستفادة من هذه الخدمة عن طريق إدخال الرقم 
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التعريفي الوطني عبر نافذة الكترونية متاحة عبر الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية و 
 الجماعات المحلية  .

  الخدمة العمومية و عصرتنها و تقريب  تحسين إطاررخصة السياقة البيومترية ، و في
المواطن أكثر من اإلدارة ، تم انطالق عملية استخراج وثيقة رخصة السياقة البومتيرية في 

، بحيث تم تزويدها بالشباك االلكتروني ، حيث يعتبر العمل  2018افريل  01البلديات بتاريخ 
إجراءا جديد يتم عبر  ةلكالسيكيبرخصة السياقة الجديدة بالتنقيط التي تختلف عن الرخصة ا

مراحل عديدة الهدف منه مراقبة مختلف المركبات ، و يتم سحب النقاط الكترونيا بعد إرسال 
برقية الوزارية  )المعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة إلى قاعدة البيانات المركزية بوزارة الداخلية

 (.  2018مارس  22المؤرخة في  1111رقم 
  الذي يحدد نموذج  112-18ي االلكتروني بموجب المرسوم التنفيذي السجل التجار

مستخرج من السجل التجاري االلكتروني عن طريق معطيات مشفرة عن هوية المتعامل 
 يمكن توضيح تطبيق اإلدارة االلكترونية:وهو ما يدعم التوجه نحو اإلدارة االلكترونية. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل يوضح نتائج تطبيق اإلدارة االلكترونية                           
 باعتماد على نتائج المقدمة  الباحثة إعدادالمصدر من    

الرقابــــــــة 

 و التنسيــــق

السرعــــة 

 و الوضوح
 يةاإلدارة اللكترون

السريـــــة و 

 الخصوصية

تخفيــــــــف 

اإلجراءات 

 اإلدارية
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 :تطبيق اإلدارة االلكترونية .تحديات5

بالرغم من أهمية اإلدارة االلكترونية و الدور المهم الذي تلعبه في تحسين و ترشيد     
المستفيدة منها ، إال أن هناك بعض العقبات التي تحد الخدمات العمومية و تعدد األطراف 

 2016،من تطبيق اإلدارة االلكترونية يمكن حصرها فيما يلي: ) إيهاب عيسى و طارق عامر
 ،  (.87،ص 

 

 : التحديات اإلدارية 
و تتمثل في عدم وضوح الرؤية ووجود تفاوت في اخذ اإلدارات بأسباب تفصيل األنظمة     

دارية ، و ضعف تكامل في التخطيط و التحليل و القدرة على التنبؤ بالمستقبل  المعلوماتية اإل
و المؤامة بين الحاجات المتنوعة و المتعارضة  أحيانا ، وعدم تحقيق التوازن بين خطة 

 المنظمة و اإلستراتيجية الكلية ، و غياب إرادة التغيير.  
 التحديات التقنية : 

ر مهمة تكوين البنية المعلوماتية الالزمة ، وتتعلق هذه هذه التحديات في إطا تكمنو   
لكترونية و نقص في االالعقبات أو الصعوبات في الدول التي ال تملك صناعات تقنية 

لبناء بنية تحتية المعلوماتية و االفتقار إلى الخبرة الالزمة في التقنيات ستثمارات مالية ضخمة ا
 الدقيقة .
ت المواطن االلكتروني (:التحديات المعرفية ) تحديا 

ليس المقصود بها أن يتحول كل أفراد المجتمع إلى متخصصين في التقنيات الرقمية، و لكن   
 و ثقافة الكترونية لدى المواطنين، و هذا ينتابه بعض الصعوبات منها حداثةإيجاد وعي 

عاب التعليمي، و الفجوة التقنية بالنسبة لمجتمعات الدول النامية و األمية الرقمية، تأخير االستي
 .(Karen l.,jungwoo l ;pp122-136 ;2001الرقمية)
  :)التحديات المالية)التكلفة الباهظة لبناء مثل هذه البيئات االلكترونية 
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مساندة للمشاريع االلكترونية من تدريب و تأهيل  الخدمات التحتية و النية البو ذلك ما تحتاجه 
ن ميزانية الدولة لها ، مما يؤثر على أولويات تنفيذ الخدمات و و التي يتم اقتطاع جزء كبير م

 دول النامية.خاصة في ال
  األمن المعلوماتي :التحديات 

 يعد األمن المعلوماتي من أهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية حيث هناك     
 ب عليه من فقدان خصوصيةمجموعة من األساليب الختراق المنظومة المعلوماتية و ما يترت

 المعلومات المستفيدين و سريتهم ، و لحل مثل هذه المشكالت يجب على الحكومة توفير
 الالزمة بمواطنيها عبر االنترنت و توفير بنية تحتية قوية مناسبة و الكفيلة لبناء المجتمعات

بين المؤسسات الحكومية و بين المواطنين  بتوصيل وتقوم 
(http://www.hrdiscussion.com/hr17201.html   .) 

 :الخاتمة. 6
مطلب ضروري  نستنتج مما سبق أن اإلدارة االلكترونية أصبحت واقعا ملموسا و   

و االتصال لحكومات دول العالم في ظل التطور الهائل و السريع للتكنولوجيا المعلومات و 
غير أن المتتبع لمشروع  ،و تبسيط لإلجراءات اإلداريةما تقدمه من امتيازات و تسهيالت 

اإلدارة االلكترونية في الجزائر نجده انه لم يتحقق بالكامل على ارض الواقع غير انه توجد 
بعض النتائج و االيجابيات التي نلمسها في بعض الخدمات لإلدارة المحلية كتحديث الحالة 

 سهلت من معاناة المواطن اليومية. مماالمدينة و التعامالت اإلدارية 
 :منهجية الدراسة. 7
بالنظر لطريقة دراسة الموضوع و حداثته تم االعتماد بصفة أساسية على المنهج    

الوصفي التحليلي الذي يعتبر األنسب في وصف و توضيح مختلف األطر المفاهيمية 
إلدارة االلكترونية بهدف اإللمام بمختلف جوانب الموضوع وأساليب البحث التي تمكننا من 

 جزئية من جزئيات البحث.توضيح كل 
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 :الدراسةنتائج . 8
  يبقى مشروع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر مسالة وقت حتى تتكامل هذه

 الحديثة.المنظومة 
  رة االثقة للمواطنين في بعض األحيان مما يحول دون تطبيق اإلدو غياب التوعية

 .االلكترونية
 تقنيات بب رئيسي في عدم تشجيع التعامل محدودية الخدمات االلكترونية قد يكون سب

 الرقمية.
  نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال التقية المعلومات ، وغياب الصيانة

 .الفورية لألجهزة االلكترونية 

 التوصيات و االقتراحات:
 

  العمل على تطوير صناعة البرمجيات و تطوير االبتكارات التكنولوجية من خالل
علمي في هذا الميدان و العمل على تطوير إطارات تكون قادرة على تشجيع البحث ال

 تطبيق هذا المشروع.
  من خالل نشر الوعي في المجتمع و العمل إرساء ثقافة استخدام هذه التكنولوجيا ميدانيا

على جعلها في برامج التكوين على مستوى المدارس و الثانويات حتى يتم تكوين و بناء 
 التعامل مع اإلدارة االلكترونية بكل سهولة. أجيال صاعدة يمكنها

 . توفير الوسائل و أدوات الصيانة لمعالجة االختالالت في أي وقت 

  تكاليف االشتراك لخدمات االنترنت من االستمرار في دعم  توفير الحواسيب وخفض
 خالل زيادة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال.

 و دعم هذا التوجه ةأ تطبيق اإلدارة االلكترونيتبني اإلدارة العليا لمبد. 

 

 



 مزياني فريدة ،عقبي أمال الجزائر بين النجاعة و التحديات... اإلدارة االلكترونية في
 

122 
 

 المراجع:قائمة . 9
 المؤلفات : 

اشرف محمد عبده، الحكومة االلكترونية و تطبيقاتها في البلدان العربية و  .1
  .2017اإلسكندرية، األجنبية، دار الكتب و الدراسات العربية، 
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 االطروحات : 

المحلية في الجزائر،  اإلدارةعلى مستوى مومية عرابحي سهام ، تحسين الخدمة ال .1
،  1مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة باتنة  أطروحة
2018/2019 . 

التغيير في دور الدولة و تطوير أداء المنظمات العامة  ،عبد العزيز علي صقر  .2
ة مع التطبيق على الخدمات العامة البلديالسعودية المملكة العربية الخدمية في 

في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية ، رسالة مقدمة للحصول على 
 .2004درجة الدكتوراه في اإلدارة العامة ، جامعة القاهرة ، 

إيمان عبد المحسن زكي ، إطار متكامل لفاعلية تطبيق الحكومة االلكترونية في  .3
لحصول على رسالة مقدمة ل -دراسة تطبيقية لوزارة التنمية اإلدارية –مصر 

 .2007دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، 

 المؤتمرات:  
  حسين بن محمد الحسن، اإلدارة االلكترونية بين النظرية و التطبيق، المؤتمر الدولي

للتنمية اإلدارية: نحو أداء مميز في القطاع الحكومي، معهد اإلدارة العامة، الرياض 
 . 2009نوفمبر 

 التعليمات الوزارية: 
  تتعلق بتخفيف الوثائق في  2011ماي 25المؤرخة في 1599تعليمة وزراية رقم

 الملفات اإلدارية و تحسين الخدمة المحلية.
 يحدد و يوضح شروط  2010مارس  24المؤرخ في  1099المنشور الوزاري رقم

اقة التعريف المتعلقة باإلجراءات الجديدة لمعالجة ملفات طلب الحصول على بط
  الوطنية و جواز السفر البيومترين االلكترونيين .

 -البرقية الوزارية 
  المتعلقة بإجراءات التسهيل و  30/09/2013المؤرخة في  2831البرقية الوزارية رقم

 التخفيف استصدار وثائق الحالة  المدنية عن طريق اإلعالم اآللي .
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  المتعلقة بكيفية و ترتيبات   2018مارس  22المؤرخة في  1111البرقية الوزارية رقم
 .التنظيمية إلصدار رخصة السياقة البيومترية االلكترونية  

 المراسيم التنفيذية و المراسيم الرئاسية: 
  يتضمن إحداث الرقم  2010سبتمبر  16المؤرخ في  210-10المرسوم التنفيذي

 .2010ر سبتمب 19الصادرة في  54التعريفي الوطني الوحيد، ج ر العدد 
 يحدد كيفيات إعداد  2017افريل  18المؤرخ في  143-17المرسوم الرئاسي رقم

 19الصادرة في  25بطاقة التعريف البيومترية و تسليمها و تجديدها ، ج ر ،العدد 
 .  2017افريل 

  يحدد نموذج مستخرج  2018افريل  05المؤرخ في  112-18المرسوم التنفيذي رقم
 11صادرة في  21بواسطة إجراء الكتروني ، ج ر عددالسجل التجاري الصادر 

  . 2018افريل 
 القوانين: 
  المؤرخ في  20-70يعدل و يتمم األمر  2014اوت 09المؤرخ في  08-14القانون

أوت  20الصادر في  49و المتعلق بالحالة المدنية ، ج ر العدد  1970فيفري  19
2014. 
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