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 اإلهداء
أهديهذاالعملالمتواضعإلى

منترعرعتبٌنأحضنهاوغمرتنًبفٌضحنانها،إلًمنذالالصعابالتًاعترضت

الذٌن،وسنديفًهذهالحٌاةاألعزإلًقلبًواألغلىمنروحًورفقاءدربً،إلىطرٌقً

كرساحٌاتهمامنأجلتربٌتًوتعلٌمً

حفظهماهللاأبًوأمً



حٌاتًأخوتًوالشموعالتًأنارتمنهمدعمًوسنديإلى

(بتول،أكرموأبنائها)لٌلى،وائل(،رٌتاجوأبنائها)نسٌمة  ،خٌر الدٌن،حبٌب





ٌقاتًورفوأختايًٌقاتصدأعزإلى

كرٌمةوسهام



كلمنساهممنقرٌبأوبعٌدفًهذاالعملإلى

أهدٌهثمرةجهدي



كلمنلمتحملأسمائهممذكرتًولمتنساهمإلى

ذاكرتً





 محبتكم فً هللا  نعٌمة



 ب
 

 التقدٌرالشكر و

الشكرهللالذيأعاننًعلىإتماممذكرتً.



ٌشكرهللا"عمالبقولرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم"منلمٌشكرالناسلمو

كمالٌسمنالمروءةأننطويصفحاتهذهالمذكرةدونأننشكركلمنساعدنافً

والذي" بوغازي عبد القادرإنجازهامنقرٌبأومنبعٌدونخصبالذكراألستاذالمشرف"

إثراءلنا.تىٌكونهذاالبحثلمٌبخلعلٌابمساعدتهونصحهوثقتهلً،ح



حتىولوبنصٌحةوكانلهفضلفًوأشكركلمنوقفمعًوساندنًومدلًٌدالمساعدة

.مساعدتًفًانجازهذاالبحث



علىتعاونهمخصعمالالمكتبةباألمحلالدراسةالشكرلكافةموظفًالجامعةلبجزٌقدموأت

معًوصبرهم.

 

 أطلب من هللا أن ٌثبت أجوركم















 التوفٌقهللا و لً  
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العالمجعلمنالتمدمالوظٌفًواإلداريضرورةحتمٌةومطلباملحاإنالتطورالحاصلفً

لتلنالمجتمعاتالتًأرادتأنتحسنمنالخدماتالتًتمدمها,والتًتنعكسبدورهاعلى

التطورالبشريفًمجالالخدماتاإلدارٌةومااستوجبإٌجادحلولوطرقجدٌدةمنشأنها

ةفًمجاالتعدٌدتطوٌرالعملاإلداريوالرلًبه  

متحوتعد هدفا النحو علىهذا ،اإلدارة وحركته بمستمره ٌصعبالتنبؤ وفًالولتركا

الذيكانتفٌهاإلدارةتسٌرعلىهذاالتفكٌرالمٌاديوتستنٌربماتنتجهالتجاربوالممارسة

معطٌاتتكنولوجٌافإلدارةالٌومأصبحتتسٌرعلىالمائمةعلىمرالبةلفردوأدائه،الٌومٌة

حتمٌة،وتطوٌرها بسببضرورة تتعرضاآلنلتحوالت اإلدارٌة مناألنشطة العدٌد ألن

تكنولوجٌا.

السرٌعة للتطورات نظرا االتصاالت و المعلومات عصر هو الحالً العصر وٌعد

امشبكةاراستخدالمتالحمةفًمجالزٌادةلدراتوسائطتخزٌنالمعلوماتفًظلتوفرانتش

المعلوماتالعالمٌةاالنترنتمماأدىإلًاالنتمالمنمجتمعالصناعةإلًمجتمعالمعلومات

 األنشطة من التدرٌجً التحول ذلن على اإللكترونٌة،,وترتب األنشطة إلً ماالعادٌة فنشأ

ًوالسرعةففإلًتملٌصاإلجراءاتواختصارها،ٌعرفباسماإلدارةاإللكترونٌةالتًتهد

حٌثأصبحمعٌارالتمدموالغنىهولدرةاإلللٌمٌترتبعلٌهازٌادةكفاءةاألداء،مماتنفٌذها،

فهًتمثلنملةنوعٌةفًالخدماتعلىاللحاقبركبالثورةالمعلوماتٌةوفهمحمٌمةحتمٌتها

.التًتمدمهاالمرافكالعامة

معالمعلوماتالطرقإلرساءمجتوتعدالجزائرمنبٌنالدولالتًتسعىجاهدةبكل

االتصال، باالعتمادوتكنولوجٌا المجاالت مختلف فً العمومٌة لطاعاتها عصرنة خالل من

علىشبكةاالنترنتوالتحولالتدرٌجًمناألنشطةالتملٌدٌةإلًاألنشطةاإللكترونٌةواإلدارة

على كانتتعتمد التغٌٌروذلنبعدما منأخذتالنصٌباألكبرمنهذا المعامالتالتملٌدٌة

هذاماجعلهاىالموظفٌنوانتظارفًالطوابٌر،خاللاكتظاظالملفاتوالوثائكالورلٌةعل

 فًمشاكل الشفافٌة،تدخل انعدام و سعتكالبٌرولراطٌة المشاكل هذه من التملٌل أجل ومن

واال كلٌا بتحدٌثها اإلدارة مجال فً تغٌرات إلحداث الجزائرٌة اإلدارةالحكومة إلً نتمال

اإللكترونٌة.

اإللكترونٌةوتوجههاعالمٌا،إضافةإلًذلنأصبحالتحولنحواإل لىتبنًٌشجععدارة

الدولةالجزائرٌةفًحٌثأنهنانجملةمنالمبادراتالتًلدمتهانظمالخدماتاإللكترونٌة،

حٌثهذهالمبادراتعرفتنجاحاتفًبعضالمطاعاتكماواجهتتحدٌاتوهذاالمجال

صعوباتفًلطاعاتأخرىوهوماٌفرضعلىالباحثٌنالمٌامبدراساتوبحوثدلٌمةتمكن

البحثبغٌةالكشفعنبعضالتحدٌاتو اإلنجازاتومواصلة منمعرفةمتطلباتومعالم

كاإلدارةاإللكترونٌةفًالمرافكالعامة.المعولاتالتًتمنعالتحولنحوتطبٌ
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الخدماتالتً منخالل العمومٌة المرافك فً اإللكترونٌة لإلدارة البالغة ألهمٌة ونظرا

اإلدارةفًهذهالدراسةتمدٌمتحلٌلتمٌٌمًٌناارتألتسهٌلالحٌاةالٌومٌةلهم،تمدمهاالمواطنٌن

بتناولالتجربةالجزائرٌة.كالعام،علىتسٌرالمرفاإللكترونٌةوتأثٌرها

 أسباب اختيار الموضوع

إلًالمستوىإناإلدارةاإللكترونٌةأصبحتوالعافًالكثٌرمندولالعالم,لكنهالمتصل

حاولتمنخاللهذهالدراسةإبرازتأثٌرانتمائًإلًهذاالبلد،وبحكمالمرغوبفًالجزائر،

ع اإللكترونٌة اإلدارة موظفٌهنلى وعلى العام المرفك اإلدارةسٌر والع عن الكشف مع

اإللكترونٌةفًالجزائر.

 أهمية الدراسة

 أـ األهمية الموضوعية:

تسعىهذهالدراسةإلًإبرازتأثٌراإلدارةاإللكترونٌةعلىالمبادئالتحكمسٌرالمرفك      

 اإللكترونٌة اإلدارة تسعى موظفٌه,حٌث أداء وعلى علىالعام المنظمة لدرات تحسٌن إلً

للمرافك الحسن السٌر أمام تمف التً المشاكل لحل التطورات ومواكبة التغٌرات استٌعاب

فًالعامةمنخالتوظٌف المعاصرة التمنٌاتالسلوكٌة الجماعٌةالنظرٌاتو الجهود تعبئة

إلدارةاإللكترونٌةوإعادةصٌاغتهاواالعتمادعلىالبحوثوالدراساتوخبراءاواستٌعاب،

لوضعالخططومتابعةتنفٌذها.

على الحدٌثةتعتمدعلىاإلبداعواالبتكاروالذكاءوالمدرة فاإلدارةالتصور،إناإلدارة

فهًفناستخدامالعلم.علموفن،

من أنها إال النظري المستوى على اإللكترونٌة اإلدارة فكرة استخدام لدم من وبالرغم

اإلدارة لتطبٌك الجزائرٌة الحكومة تسعى ولذلن التطبٌمً المستوى على الجدٌدة األفكار

رلًاإللكترونٌةكوسٌلةفعالةلالستفادةمنممٌزاتهافًدعموتطوٌراألجهزةالحكومٌةوال

.السٌماتسٌرالمرافكالعامةالتًتحتاجإلًالسرعةوالدلةبخدماتهاإلًمستوٌاتمتمٌزة،

ٌجبأن تتناولما الدراسةفًاستنباطبحوثجدٌدة هذه لذلنفمنالمتولعأنتساهم

تكونعلٌهالمرافكالعامةفًالجزائرلمواكبةالتطوراتومواجهةتحدٌاتالعصر.

 :األهمية العلميةب ـ 

للمؤس        اإللكترونٌة اإلدارة منأهمٌة الدراسة لهذه العلمٌة ساتاإلدارٌةانبثمتاألهمٌة

خاصة،بصفة بصفة العامة والمرافك لدراتعامة تطوٌر اإللكترونٌة تستهدفاإلدارة كما

الموظفٌنوإطالقطالاتهموإبداعهم.
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وتملٌلنماطالضعفالتً نماطالموة فًدعم أنتساهم الدراسة لذلنأتطلعمنهذه

 والكشفعنها المرافكالعامة وتعانًمنها إلًوضعنماذجعملٌةمعالجتها،لتفادٌها بإضافة

لإلدارةاإللكترونٌة.

 أهداف الدراسة:

معرفةمدىإمكانٌةتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌةفًالجزائركبلدٌسعىإلًالتمدموالتطورـ1

إدارٌاوعلمٌا.

ـمعرفةمامدىوعًالمدراءوالموظفٌنفًاإلداراتالجزائرٌةبأهمٌةالتمدمالتكنولوجً.2

فًالمرافك3 اإللكترونٌة تطبٌكاإلدارة الخدماتعند فًتمدٌم والكفاءة والسرعة الجودة ـ

العامة.

ـالبحثعنفوائدوأهمٌةاإلدارةاإللكترونٌةفًالجزائر.4

المتبعةفًاإلدارةالجزائرٌةلتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌة.ـتشخٌصاألسالٌب5

.مستمبالالتنمٌبعنأسبابالتًتعٌكتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌةفًالجزائرـ6

ـمحاولةإٌجادحلولللمشاكلالمتولعةوالمكشوفعنهاومحاولةمعالجتها.7

 :الدراسات السابقة 

لهانماذجسابمةوإناختلفتفًمضمونهاوشكلهالكنهذاالبدلكلدراسةحدٌثةأنتكون     

والتًٌمكنأنتتفكمعهافًأحد،الٌنفًوجودبعضالعناصرالمبلٌةالشبٌهةلهذهالدراسة

أوكلها,المرالذيٌبٌنأنالبحثال حٌثأنكلعلمًلهخاصٌةتراكمٌةوتتابعٌة،متغٌراتها

وتفتح السابمة دراسات تكمل بعددراسة من تأتً إلشكالٌاتجدٌدة تواصلالمجال حتى ها

البحثالعلمً، صٌتًالزمانوالمكانثربخاماتتتجددبتجددالظواهرالتًتتأفالمعلومسٌرة

لهذاسٌتمالتطرقفًهذاالعنصرإلًسرددراساتسواءوطنٌةأوعربٌةأودولٌةوالتًو,

.لهاصلةمباشرةبأحدالمتغٌراتهذهالدراسة

"لطالبتأثٌراإلدارةاإللكترونٌةعلىإدارةالمرفكالعامفًالدولالعربٌةدراسةبعنوان"ـ

، مختار الحماد فً ماجستٌر الدولٌة،شهادة والعاللات السٌاسٌة سٌاسًعلوم التنظٌم فرع

على،2007إداري،سنةو اإللكترونٌةفًالوطنالعربً،وتأثٌرها التًعالجتوضعاإلدارة

المبادئوموظفًالمرفكالعام.
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ـ الوالٌاتالمتحدةنابعنودراسة فً العمومٌة الخدمة ترشٌد فً اإللكترونٌة اإلدارة "دور

األمرٌ ولٌةماجستٌرفًالعلومالسٌاسٌةوالعاللاتالدكٌة"،لطالبعشورعبدالكرٌم،مذكرة

اإللكت،2010،سنة اإلدارة الغموضوالتعرفعلىمفهوم علىترشٌدإزالة رونٌةوتأثٌرها

على التعرف األمرٌكً,محاولة النموذج لتطبٌمات تبعا نجاعتها ومدى العمومٌة الخدمة

العامة الخدمة إلً الوصول فً آلٌاتها أثرت وكٌف إلكترونٌة العامة الخدمة استراتٌجٌة

الجزائرٌةباعتبارهادولةنامٌة.الرشٌدةمنخاللالتجربة

ـ بعنوان المعلوماتٌة"دراسة ذاتالطبٌعة اإلدارٌة الرسمٌة الوثٌمة تزوٌر لطالبة،"جرٌمة

براهٌمً دكتوراه،حنان شهادة لنٌل ممدمة الموسمأطروحة ،خالل جنائً تخصصلانون

هلٌعدتغٌٌرالحمٌمةفًالمعلوماتالمعالجةآلٌاالهدفمنهامعرفة،2015\2014الجامعً

الم إطار فً وثٌمة فً بإثباتتزوٌرا المعلومات هذه تعلمت الحكومٌة,إذا اإلدارٌة عامالت

.وهلتعتبرجرٌمةٌعالبعلٌهاالمانونحموقأومراكزلانونٌةمعٌنة

عرضمعظمالدراساتالسابمةالتًدارمعظمهاحولاإلدارةاإللكترونٌةفمدتوصلنابعدـ

تتطبٌمهاوأثرهاإلًأنغالبٌةالدراساتالسابمةتناولتمفهوماإلدارةاإللكترونٌةومتطلبا

األداء، اإلدارةعلى عن تتحدث كانت الدراسات ومعظم تطبٌمها من تحد التً ومعولات

إ العرباإللكترونٌة الوطن فً األمرٌكٌة،ما المتحدة الوالٌات أو دراستناً موضوع بٌنما

الجز فً العام المرفك على اإللكترونٌة اإلدارة أثر إبراز المجالائر،ٌستهدف اختلف فلمد

لذيهوالجزائر.تالسابمةعنالمجالالمكانًلدراستناالحالٌةوااالمكانًلدراس

 لمد ألول األخٌر فًفً دراستنا موضوع إثراء فً الدراساتالسابمة من استفدتكثٌرا

جوانبهالتطبٌمٌة.

إشكالية الموضوع:

اإلشكالٌ ةٌمكنحصر فً:إلىالعامة الدراسة اإلللموضوع اإلدارة كترونٌةأيمدىتؤثر

؟وماهووالعومستمبلاإلدارةاإللكترونٌةفًالجزائرعلىتسٌٌرالمرفكالعام،

ؤالت الفرعية:التسا

منهجٌةتطبٌمها؟ـمامفهوماإلدارةاإللكترونٌة،1

ـماهًاألطرالمعرفٌةللمرفكالعام؟2

اإلدارةاإللكترونٌةفًالجزائر؟ـهلٌمكنتطبٌك3

ـماهًعاللةاإلدارةاإللكترونٌةبجودةإدارةالمرفكالعامفًالجزائرومستمبلها؟4

 الفرضيات:
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 ه
 

كانالبدمنطرحمجموعةمنالفرضٌاتهًكالتالً:،معالجةاإلشكالٌةالمطروحةناجلم

اإللكترونٌة1 مرتبطبتطبٌكنموذجاإلدارة العامة المرافك خدمة تحسٌن نموذجـ فشل بعد

اإلدارةالتملٌدٌة.

هنانإمكانٌةكبٌرةلتطبٌكاإلدارةاإللكترونًفًالجزائر.ـ2

3 منخاللالتحكمفًمبادئالمرفكالعامجودةإدارةٌةتؤثرعلىاإللكتروناإلدارةإنـ

.سٌرالمرفكالعاموالتأثٌرعلىموظفٌه

.فًالمرافكالعمومٌةسوفتعرفالجزائرمستمبلواعدبتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌةـ4

 حدود الدراسة:

اإللكترونٌةفًالجزائر.المجالالمكانً:تنحصرهذهالدراسةعلىاإلدارة

.2013إل2008ًالمجالالزمانً:امتدتمن

 منهج الدراسة:

فًمختلفنظرالطبٌعةهذهالدراسةتماستخدامالمنهجالوصفًالتحلٌلًلرصدالظاهرة

والمكانٌة الزمانٌة لظاهرة،بهد جوانبها والتفصٌلً واالستنتاجفالوصفالدلٌك تحلٌل ثم

.نتائجعلمٌةبطرٌمةموضوعٌةللحصولعلى

 صعوبات الدراسة:

الولتهوالعاملاألساسًفًالتوسعفًالبحثوإلمامبالموضوع.ـضٌك1

با2 اإللكترونٌة لإلدارة بالنسبة المراجع للة ،ـ العالم على جدٌدة موضوع فهنانعتبارها

صعوبةفًإٌجادالمراجع.

 الدراسة:خطة 

الألهدافالمرجوةمنهذاالبحثالمطروحةفًهذاالصددوتحمٌمسعٌالإلجابةعناإلشكالٌة

تمتمسٌمالبحثإلًفصلٌن.،

ـالفصلاألولنتناولفٌهاإلطارالعاملدراسةاإلدارةاإللكترونٌةوالمرفكالعام,وٌتضمنهذا

الفصلمبحثٌنأساسٌن.

طبٌمها.ـالمبحثاألول:مدخلمفاهٌمًلإلدارةاإللكترونٌةومنهجٌةت
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ـالمبحثالثانً:األطرالمعرفٌةللمرفكالعام.

 ومستمبل والع فٌه نتناول الثانً الفصل ـ تطبٌك عاإلدارة وانعكاسها جودةاإللكترونٌة لى

وٌتضمنهذاالفصلكذلنمبحثٌن.المرفكالعامفًالجزائر،

ـالمبحثاألول:والعاإلدارةاإللكترونٌةفًالجزائر.

الثانً:عاللةاإلدارةاإللكترونٌةبجودةإدارةالمرفكالعامومستمبلها.ـالمبحث

.أخٌرهعلىممدمةفًأولهوعلىخالصةفًفًهذاالبحثولداحتوىكلفصل





















 

 

 

 

 



 

 

  

 الفصل األول
إلدارة اإلطار العام لدراسة ا

 اإللكترونية والمرفق العام



طار انعام ندراسة اإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعامانفصم األول  :                               اإل  
 

9 
 

 مهٌد:ت

لذلن ٌجب العمل على  لتسهٌل الحٌاة الٌومٌة، االلكترونٌة ضرورٌة اإلدارةلمد أصبحت             

العمومٌة لمواكبة الطور الحاصل فً مجتمع المعلومات  لخلك نمط  اإلدارةتطبٌمها فً كافة 

تعمل على  التًالخدمات  افصلمن اجل تمدٌم  أخرىتكنولوجً حدٌث من جهة و من جهة 

                                                                                .رغبات المواطنٌن واحتٌاجاتهم الممدمة فً المرافك العامة إشباع

االلكترونٌة  اإلدارة العام لدراسة اإلطاروعلٌه سنحاول من خالل هذا الفصل تبٌان          

من المبحث األول مدخل مفاهٌمً لإلدارة سنتناول ضمرفك العام ضمن مبحثٌن ،وال

 .                         االلكترونٌة و منهجٌة تطبٌمها و المبحث الثانً ٌتضمن األطر المعرفٌة للمرفك العام
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اهكترونٌة و منهجٌة تطبٌملاإل ةردالإلالمبحث األول : مدخل مفاهٌمً   

الشن إن العالم المعاصر ٌعٌش ثورة معلوماتٌة هابلة كان من نتاجها التحكم       

فً مإسساته الدارٌة و السٌاسٌة و ال سٌما بعد إن انتشرت اإلعمال االلكترونٌة و 

شبكات االنترنت و نظم المعلومات واالتصاالت المحلٌة والعالمٌة أخذت تإدي دورا 

ادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة و بما ٌسهم فً ربط مهما فً تحمٌك التنمٌة االلتص

المواطن بالمإسسات االجتماعٌة من جهة، و ربط المإسسات ٌبعضها عبر آلٌات 

تكنولوجٌة حدٌثة  بعٌدا عن المفاهٌم التملٌدٌة اإلدارٌة التً أسهمت إلً درجة كبٌرة 

ا اإلدارة فً انتشار الفساد اإلداري المالً على حد سواء من جهة أخرى وهكذ

ضرورة ملحة تفرضها الظروف و  ةااللكترونٌة لم تعد ترفا اجتماعٌا بمدر ماهٌ

التحدٌات المحلٌة و الدولٌة ، وهً شرط ضروري  من شروط نجاح أي مإسسة 

 اجتماعٌة تإدي وظابفها بسهولة و انسٌابٌة بعٌدا عن مظاهر الفساد بكل أنواعه.                       

 ةه ٌركز هذا المبحث على الجوانب المرتبطة باإلدارة االلكترونٌوعلٌ        

و خصابص و مبادبها و المنهجٌة  فومحاولة ضبط مختلف مضامٌنها من تعار ٌ

 المتبعة لتطبٌمها من خطوات و متطلبات و معولات تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة .            

                            ٌةالمطلب األول :نشأة و تعرٌف اإلدارة االلكترون

 أوال :نشأة اإلدارة االلكترونٌة                                                            

إن التطور الكبٌر إلً عرفه العالم فً مجال التكنولوجٌا الحدٌثة ٌعتبر الركٌزة األولى فً     

مصطلحا لدٌما لدم للمدارس  اإلدارة نأ باعتبار وذلنااللكترونٌة ، اإلدارةور ظه

ارتبطت  إنسانٌةالتفكٌر الذي هو خاصٌة  ىٌعتمد علنشاط  أنهاوانطاللا من الكالسٌكة،

الرلمٌة التً ظهرت بالتزامن مع التطورات المذهلة  أوتمنٌة الحاسوبٌة  بااللكترونٌة  التً هً

بل  األرضٌةتها حدود الكرة التً تجاوزت لدر ، الكالسٌكٌةفً وسابل االتصال السلكٌة و 

مع  ظهور المدرة على الربط الكرة األرضٌةمجموعتنا الشمسٌة مع تطور التمنٌة الحاسوبٌة و

.اإلدارٌةدارس االلكترونٌة هً امتداد للم فاإلدارة، ةتٌبوالعنكالحاسوب عبر الشبكة 
1                     

          

       

1  
 . 141ص (، 1111، )عمان : دار الصفاء ، إللكترونٌة وتطبٌماتها المعاصرة واإلدارة ا المعرفة،حسٌن الوادي  دمحم،

    



 انفصم األول  :                               اإلطار انعام ندراسة اإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعام
 

نمط جدٌد  بروز نموذج و إلًالتطور الحاصل السرٌع لتمنٌة المعلومات و االتصاالت  أدى   

توى مس كً تحسن منإلدارة البٌرولراطٌة،ا أمامفً ظل التنافس التحدي المتزاٌد  اإلدارةمن 

الحكومٌة  الرلمٌة أو اإلدارة  ةتسمٌته باإلداروهو اصطلح على ،اجودة خدماتهو   أعمالها

االلكترونٌة جاء بعد التطور  اإلدارةبذلن فان ظهور  االلكترونٌة، اإلدارة أو  االلكترونٌة

فً            ،االلكترونٌة و انتشار االنترنت اإلعمالالنوعً السرٌع للتجارة االلكترونٌة و 

االلكترونٌة ظهر مع بداٌة اهتمام الحكومات  باإلدارةاالهتمام  إنحٌن ترى بعض الدراسات 

التنمٌة  أهدافاستخدام التكنولوجٌا الرلمٌة لخدمة  ها نحو تحمٌك شفافٌة التعامل وتعمٌك وتوجه

                                          .السٌاسٌة الرلمٌةوواالجتماعٌة اللتصادٌة ا

عصر  إلًااللكترونٌة هً احد مفاهٌم الثورة الرلمٌة التً تمودها  فاإلدارةوبالتالً        

ً الطرٌمة عمٌك عل تؤثٌرلها  أصبحالطبٌعة التحوٌلٌة المومٌة لهذه التكنولوجٌا  إنكما  ،المعرفة

بماع وٌتواصلون فً شتى ن وٌتبادلون العاللات االجتماعٌة،وٌعملوالتً ٌتعامل بها الناس،

             العالم.

  ترونٌة كمفهوم حدٌث هً نتاج تطور    االلك اإلدارة نشؤة إنمما سبك ٌمكن المول      

عاللات المواطن و  اإلدارةب،ثورة المعلومات ظل أفرزته تمنٌات االتصال الحدٌثة فً

الجذري  التحول التكنولوجٌا وبالتالً آلٌاتعبر  تالوزاراالعامة و  اإلداراتوربط المإسسات،

االلكترونٌة فً العمود الثالثة  اإلدارةتطبٌمات  بدأتحٌث  التملٌدٌة و تطورها اإلدارةفً مفاهٌم 

مختلفة و كانت محصورة فً استخدام البرامج  أشكالو  بؤسالٌبمن المرن المنصرم  األخٌرة

 النتابج المختلفة فً موازنات الدول وطرٌمة توزٌعها إظهار أو اإلحصاءالحاسوبٌة فً 

وبنودها .
1

   

ولمد كان تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة بصورة مصغرة وبؤسالٌب بسٌطة، لم تصل إلً الصورة 

الرسمٌة إال مإخرا.
1

  

 

    

 1112،(الرٌاض: مطبوعات  مكتبة الملن فهد الوطنٌة )، الحكومة اإللكترونٌة بٌن التخطٌط والتنفٌذ،العبودفهد ناصر ، 1 

 . 12ص ،
دون ة السعودٌة: معهد اإلدارة العامة،)المملكة العربٌ، اإلدارة االلكترونٌة وأفاق تطبٌماتها العربٌة،سعد غالب ٌاسٌن ، 1

 .10ص(،1112،طبعة
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الصورة  إلًلم تصل  بسٌطة، وبؤسالٌبااللكترونٌة بصورة مصغرة  اإلدارةولمد كان تطبٌك 

.مإخرا إالالرسمٌة 
1

                                                                              

كة المتحدة فً الممل البعٌدة األكواخعمد مإتمر 1441وفً عام          
1

  علمتابعة هذه المشارٌ

وهذا الً جانب المبادرات التً ظهرت فً الوالٌات المتحدة من لبل هٌبة البرٌد المركزي 

. 1442بوالٌة فلورٌدا عام 
1

  

االلكترونٌة هً محصلة للتمدم فً المجاالت التمنٌة و المعلوماتٌة وهو ما  فاإلدارةومنه          

سابل التمنٌة متطورة النجاز الحكومٌة ودوابر صنع المرار االعتماد على الو اإلدارةجعل 

فً  األمرٌكٌةصعٌد التجارب العالمٌة جاءت المبادرة  وعلىوجه ، أكملمهامهم وتنفٌذها على 

مثل المملكة المتحدة و النمسا. أخرىوتبعها فٌما بعد دول  االلكترونٌة ، اإلدارةمجال 
0

                                                                        

                                                         االلكترونٌة اإلدارةثانٌا: تعرٌف 

 اإلداريالفكر  أدبٌات إلٌهااللكترونٌة وفك ما تشٌر  اإلدارةبالرغم من حداثة مصطلح          

كان اغلبها لدم  إنو  صطلح،التً لدمت لهذا الم التعارفهنان العدٌد من  أن إذالمعاصر ،

 اإلدارةو ترابط مفاهٌمً بٌن مصطلح لتعرٌف الحكومة االلكترونٌة نظرا لوجود تداخل 

 االلكترونٌة و الحكومة االلكترونٌة.
4

                                                                

 

 

  

1  
دون معهد اإلدارة العامة، المملكة العربٌة السعودٌة:)، العربٌةاإلدارة االلكترونٌة وأفاق تطبٌماتها ، سعد غالب ،ٌاسٌن 

 .10ص،(1112،طبعة

 1
 .11ص،( 1114، دار أسامة للنشر والتوزٌع  عمان:)، الحكومة االلكترونٌة واإلدارة المعاصرة  المدوة، ، محمود  

0
مطبوعات مكتبة الملن فهد  الرٌاض:) ،الخدمات االلكترونٌة فً األجهزة الحكومٌة،الهزابًنورة بنت ناصر، 

 .32ص،(1113نالوطنٌة

 ,دور اإلدارة االلكترونٌة فً ترشٌد الخدمات العمومٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والجزائر، عبد الكرٌم ، عشور  4

كلٌة الحموق  : لسنطٌنة جامعة منتوري)،  مذكرة ممدمة للحصول على شهادة ماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة والعاللات الدولٌة

 . 11 ص ،(1111| 1114السٌاسٌة  موالعلو

 

التمنٌات االلكترونٌة بكل ما لكترونٌة بؤنها استخدام الوسابل ،حٌث عرفت اإلدارة اال       

تمتضٌه الممارسة أو التنظٌم أو اإلجراءات أو التجارة أو اإلعالن.
1 
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, والعمل باإلداراتااللكترونٌة تتعدى بكثٌر مفهوم المكان الخاص  اإلدارةفكرة  إن        

المختلفة والمتعددة واستخدام  اإلدارةمفهوم تكامل البٌانات والمعلومات بٌن  إلًداخل المإسسة 

و  أهدافهاعمل المإسسة نحو تحمٌك  إجراءاتتلن البٌانات و المعلومات فً توجٌه سٌاسة و 

.ستجابة للمتغٌرات المتالحمة سواء داخلٌة أو خارجٌةاألزمة لالتوفٌر المرونة 
1

  

   ما ٌلً: أهمهاااللكترونٌة  اإلدارةالشابعة توضح مفهوم  التعارفهنان العدٌد من 

المكتب  إحاللاالستغناء عن المعامالت الورلٌة و  أنهاااللكترونٌة على  اإلدارةتعرف  

 إلًٌا المعلومات و تحوٌل الخدمات العامة لتكنولوج االلكترونً عن طرٌك االستخدام الواسع

.مكتبٌة ثم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبما إجراءات
0

                               
 

 أعمال إلًالتملٌدٌة  اإلعمال و الخدمات اإلدارٌةتحوٌل كافة  بؤنها ":ًحنان برا هٌم "تعرفها 

 و خدمات الكترونٌة تنفذ بسرعة عالٌة و دلة متناهٌة.
4                                      

                    

 إلًتمدمها الحكومة على تحسٌن الخدمات التً  ممدرة أنهاعلى  ":عمار بوحوش"و ٌعرفها  

جٌا.واطنٌن من خالل استخدام التكنولوالم
2

                                                         
 

ة المتمٌز اإلمكانٌاتالمابمة على  اإلدارٌة:العملٌة بؤنها إجرابٌاااللكترونٌة  اإلدارةتعرف  

و شبكات األعمال فً التوجٌه والرلابة و التخطٌط على الموارد والمدرات نترنتاال  

 

 

  

لمنظمة ا األردن :)، الحكومة االلكترونٌة وتطبٌماتها فً الوطن العربً ، العلوش  ،شرٌف الطعامنة، طارق  محمود دمحم،   1

 . 11,11صص ، (1114  العرٌبة للتنمٌة اإلدارٌة،

1  
 .141ص،  مرجع سابك،  لواديمحمود حسٌن ، ا

0  
 .01ص، (1113ردن:دار وابل للنشر والتوزٌع،األ)،اإلدارة االلكترونٌة،عالء عبد الرزاقالسالمً، 

4 
، أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دكتورة، جرٌمة التزوٌر الوثٌمة الرسمٌة اإلدارٌة ذات الطبٌعة المعلوماتٌة، براهٌمًحنان، 

 .11ص،(1112ـ  1114منشورة،غٌر كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، رة : جامعة دمحم خٌضر بسك)

، دون طبعةدار الغرب اإلسالمً ،  بٌروت:)، الواحد والعشرٌٌننظرٌات اإلدارة الحدٌثة فً المرن ، بحوش  عمار،  2

 .131ص، (1111
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.ةالشرك أهدافبدون حدود من اجل تحمٌك  اآلخرٌنالجوهرٌة للشركة و  
1                                      

                     

ذات اإلدارٌة :هً تحوٌل كافة العملٌات "األحمديدخٌل سعد احمد بدور "ٌعرفها كذلن  

عملٌات ذات طبٌعة الكترونٌة باستخدام مختلف التمنٌات االلكترونٌة, و  إلًالطبٌعة الورلٌة 

دورة الكترونٌة, وهذا ما ٌطلك علٌه  إلًالورلٌة فً المنظمة  ةالمستندٌهذا ٌعنً تحوٌل الدورة 

.بال ورق اإلدارة أوالعمل االلكترونً 
1

                                                             
 

بال  إدارةو الكفاءة  األداءهً تلن الوسٌلة التً تستخدم لرفع مستوى : "الصٌرفً"فها ٌعر 

ألنها تستخدم األرشٌف االلكترونً و األدلة و المفكرات االلكترونٌة و الرسابل الصوتٌة  أوراق

 و تعتمد أساسا على عمال المعرفة. و هً إدارة تلبً متطلبات جامدة
0

                                                                                 

عبارة عن مدخل جدٌد ٌموم على استخدام المعرفة و المعلومات و نظم : بؤنهاو عرفت كذلن 

اعتماد  ةالتنفٌذٌ األعمال وانجاز اإلدارٌةالبرامج المتطورة و االتصاالت للمٌام بالوظابف 

تبادل  إلً باإلضافةفً تمدٌم الخدمات السلع بصورة الكترونٌة  األخرىو الشبكات  االنترانت

الخارجٌة بما ٌساعد على اتخاذ  األطرافو بٌنها و بٌن  اإلدارةالمعلومات بٌن العاملٌن فً 

. ةفعالٌتمرار و رفع كفاءة األداء و ال
4

                                                              
 

عبارة عن تنفٌذ لكل األعمال و المعامالت التً تتم بٌن طرفٌن أو :وتعرف أٌضا على أنها ـ

أكثر سواء بٌن األفراد المنظمات من خالل استخدام شبكات االتصاالت الفاعلة فٌها.
2

            

                                                                  

  

ز الخبرات المهنٌة لإلدارة لبمٌن،دون مرك مصر:)،اإلدارة االلكترونٌة فً الشؤون اإلدارة،عبد الرحمانتوفٌك، 1

 .41ص،(1112طبعة،

خوارزم العلمٌة  جدة:)، وتحدٌاتها المعاصرة فً األجهزة الحكومٌة الحكومة االلكترونٌة،األحمدي بدور دخٌل سعد احمد، 1

 .   112ص ،( 1112، للنشر والتوزٌع

 .01ص (، 1113ردن : دار وابل للنشر والتوزٌع ،)األ ، اإلدارة اإللكترونٌة،عالء عبد الرزاق السالمً ،  0

 .10ص،(1112الجامعً، دار الفكر  اإلسكندرٌة:)، اإلدارة االلكترونٌة، الصٌرفًدمحم،  4 

نان:منشورات الجبلً لب)، أثر الحكومة االلكترونٌة فً الحد من ظاهرة الفساد اإلداري، المرٌشًعمر موسى جعفر،  2

 .03ص ،(1112الحمولٌة،
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على أنها :استخدام تكنولوجٌا المعلومات الرلمٌة فً انجاز  "ماجد راغب الحلو"عرفها ٌ 

ٌن بمزٌد من و التواصل مع المواطنارٌة ،و تمدٌم الخدمات المرفمٌة ،المعامالت اإلد

الدٌممراطٌة.
1                                  

                                                                   

تكنولوجٌا  استخدام إلً: مصطلح حدٌث ٌشٌر بؤنها ةااللكترونٌ اإلدارةوٌعرف البنن الدولً  

افٌة مسابلة الحكومة فٌما تمدمه من فعالٌة و شفمن اجل زٌادة كفاءة و المعلومات و االتصال ،

و ٌمضً  الحكومٌة ، اإلجرابٌةبما ٌدعم كافة النظم  ، األعمالالمواطن و مجتمع  إلًخدمات 

المرارات و واطنٌن للمشاركة فً كافة مراحل العملٌة السٌاسٌةللم فرصة إعطاءو  لفساد،على ا

.على مختلف نواحً الحٌاة المتعلمة بها ولتإثر
1

                                                   

خالل ما تمدم ٌرى الباحثٌن أن اإلدارة االلكترونٌة تتمثل فً االعتماد على تكنولوجٌا من       

المٌادة و الرلابة ام المكنة فً التخطٌط و التنظٌم ،المعلومات لتحسٌن العملٌة اإلدارٌة و استخد

صة بالمنظمة التكامل الداخلً و الخارجً للمعلومات و العملٌات الخاغلى الموارد و تحمٌك 

ف.من اجل تحمٌك األهدا
0                                                                                                                     

االلكترونٌة و مبادئها اإلدارةالمطلب الثانً: خصائص   

                                                                  االلكترونٌة اإلدارة : خصائصأوال

رضوان مجموعة من الخصابص نوجزها فٌما ٌلً: رأفتلمد حدد الدكتور   

عن  معولات اتخاذ المرار تملٌصبصورة موحدة و  األصلٌة تجمٌع البٌانات من مصادرهاـ 

                                                                      .ت و ربطها طرٌك توفٌر البٌانا

                                                            مإسسة اٌجابٌة لدى كافة العاملٌن. ثمةـ توفٌر تكنولوجٌة المعلومات من اجل دعم و بناء 

                   .   بصورة فورٌة نوتوفٌر المعلومات للمستفٌدٌ ـ التعلٌم المستمر وبناء المعرفة  

 

 

   

منشؤة المعارف،دون بلد  مصر:) ،كترونٌةعلم اإلدارة العامة ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة الحكومة االل، راغب الحلو ماجد،  1

 . 411ص  نشر،دون سنة نشر(،

 .12ص ،( 1111،األردن:دار الٌاروزي العلمٌة للنشر والتوزٌع) ،اإلدارة االلكترونٌة،سعد غالبٌاسٌن ، 1

وث مجلة األصٌل للبح،  اإلدارة االلكترونٌة فً العالم العربً وسبل تطبٌمها والع وأفاق حمٌد، بن حجوبة،  ،عٌدونٌن كافٌة 0

   .111ص،(1112دٌسمبر الثانً،  العدد)العلمٌة االلتصادٌة واإلدارٌة،
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               وجودة مركزٌة. كؤنهاالمختلفة للمإسسة  اإلدارات و متابعة إدارةـ 

 .لكافة العاملٌن ةاٌجابٌـ توفٌر تكنولوجٌا المعلومات من اجل دعم و بناء ثمة المإسسة 
1

    

ٌصبح شكلها الكترونٌا و  إذللبٌانات  اإلدارٌةااللكترونٌة تعٌن مختلف التدفمات  اإلدارة إن 

               التملٌدٌة. اإلدارةهذا ما ٌمٌزها عن وKالمختلفة اإلدارٌةوالمستوٌات  األجهزةمتداوال من 

                     ٌلً:ما  أهمهاااللكترونٌة  إلدارةبعض الخصابص  مسعدايحدد الدكتور 

                          . اإلدارةربٌسٌة فً ٌد  كؤداةاعتماد تمنٌة المعلومات و االتصاالت  ـ

      ربطها بكل جدٌد.الحدٌثة و  اإلدارةـ استفادة من تمنٌة المعلومات فً تحسٌن خدمة 

         .اإلدارٌةللمنظومة  شرط الجودة فً تمدٌم المخرج النهابً إلًعنصر السرعة  إضافةـ 

                                                                               

و وظابفه. اإلداريـ توظٌف تلن التمنٌة فً انجاز مهام الجهاز 
1

  

 

  مات عدٌدة منها:التملٌدٌة س اإلداراتااللكترونٌة عن غٌرها من  اإلدارةوما ٌمٌز       

رولراطٌة و السرعة و الفعالٌة فً تمدٌم الخدمات بشكل ٌمضً على العرالٌل البٌ 

سٌتبدل                               أنها إدارة بدون ورق حٌث  كما،اإلدارٌةالتعمٌدات 

و األرشٌف االلكترونً و الرسابل الصوتٌة و نظم عامل الورلً بالبرٌد االلكترونً ،الت

اآللً.المتابعة 
0                                                                                                                        

  

االلكترونٌة  لإلدارةو مما سبك ٌمكن صٌاغة بعض الخصابص و السمات الجوهرٌة    

                                                                                  :كاألتًو هً 

                                                      ـ سرعة اإلنجاز :1 

مما ٌوفر الولت الضابع فً نٌا ال ٌستغرق غٌر دلابك معدودة ،الشن أن المعاملة إلكترو      

نتضار الدور ولٌام الموظف اإلدارة والبحث عن موظف المختص ،و إ ل إلً ممراالنتما

لذلن معاملة ٌدوٌا إذا أصلحت النواٌا ،انجاز المن توفر شروط الخدمة المطلوبة و بالتحمك 

 اإلدارة
  

 

الثانً للجمعٌة السعودٌة لإلدارة، الملتمى اإلداري  ،اإلدارة والمتغٌرات العالمٌة الجدٌدةاإلدارة االلكترونٌة، رأفت،رضوان، 1

 .4ص،( 1114،الماهرة:مركز المعلومات وإتخاذ المرار)
 

 .201ص ،(1110هومة للطباعة والنشر والتوزٌع,دار الجزابر: )،أساسٌات فً إدارة المؤسسات ، مسعداويٌوسف ،  1 
 

 .12ص،  مرجع سابك ، عبد الكرٌم السٌد   0
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سرعة االنجاز  االلكترونٌة توفر للمواطنٌن خدماتها بسرعة من خالل انتظار الدور و بفضل 

العادي التملٌدي فً حدود  كخدمة البرٌدبعض المرافك  االلكترونً ٌمكن االستغناء عن خدمات

ولد لامت مستعدا للرد، إلٌهمولع المرسل  إلًالذي ٌصل  باستخدام البرٌد االلكترونًكبٌرة،

                                      بعض شركات المعلومات الخاصة بتخصٌص بعض الموالع للبرٌد االلكترونً .

                                                                                        :اإلتمانـ زٌادة 1

و التغٌر التنظٌمً ،اإلداريعصرٌة فً عملٌات التطوٌر  كآلٌة االلكترونٌة اإلدارة إن      

 أهمهاالتملٌدٌة,و تنطوي على مزاٌا  اإلدارٌة األنشطةتمثل منعرجا حاسما فً شكل المهام و 

نجاز االلكترونً  إالالفورٌة للطلبات و الدلة و الوضوح التام فً انجاز المعامالت و  عالجةمال

من تلن  أدقدلة اتمانا من االنجاز الٌدوي كما انه ٌخضع لرلابة و  أكثرللخدمة عادة ما ٌكون 

التملٌدٌة و بذلن ٌمكن تمدٌم خدمات  اإلدارةعمله فً نظام  أداءالتً تفرض على المواطن فً 

 ألسالٌبمشابهة  أسالٌب إتباعمن خالل  اإلدارة إلمكانٌات األمثللمستحمٌها و استغالل  أفضل

           . التجارة االلكترونٌة

                                                                                                                                              ـ تخفٌض التكالٌف:0

بالغ غٌر ٌسٌرة تنفك فً م إلًااللكترونٌة ٌحتاج فً البداٌة  اإلدارةنظام  إلامة إن الشن      

الخدمات بالطرٌك  أداء إنالبرامج و تدرٌب العاملٌن غٌر  إعدادو المعدات و  شراء األجهزة

ٌإدي  إذ التملٌدي ، أوبالطرٌك الٌدوي  أدابهاذلن ـ تمل تكلفته كثٌرا عن بعد   االلكترونً ـ

 و مراحل العمل، اإلجراءاتو اختصار  اإلدارةتملٌل عدد الموظفٌن المطلوبٌن للعمل فً 

 أداءالمكتبٌة المستخدمة فً  األدواتو  األوراقاالستغناء عن كمٌات  أوض فضال عن تخفٌ

الخدمات.
1

                                                                       

ءات:                                                                        اإلجراـ تبسٌط  4  

المعلومات  إدخالعلى  تااإلدار عملت جل اإلدارٌةنة إمام الحاجة للتحدٌث و العصر 

و لدرات  إمكانٌاتلما لها من  ،األمثلو حرصت على استخدامها االستخدام  مصالحها ، إلً

فً تلبٌة حاجة المواطنٌن بشكل مبسط و سرٌع خاصة فً ظل تنوع الفبات التً تستهدفها 

           المنظمات العامة.                                                                     أنشطة

                                                               ـ تحمٌك الشفافٌة :5

 فالشفافٌة الكاملة داخل المنظمات اإللكترونٌة هً محصلة لوجود الرلابة اإللكترونٌة

  

1  
                                                           .411ـ  414ص ص  ، مرجع سابك  السٌد راغب الحلو،
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الجسر  بؤنهاتعرف الشفافٌة  إذ علً كل ما ٌمدم من خدمات ،لدورٌة التً تضمن المحاسبة ا ،

عن  ةالمسإولوالسلطات  المإسسات المجتمع المدنً من جهة، الذي ٌربط بٌن المواطنٌن و

                                                                                           فً الرإٌة، بؤكملهفهً تتٌح مشاركة المجتمع ،أخرىجهة  مهام الخدمة العامة من

لدى المابمٌن على المبادرات  أساسٌاااللكترونٌة لد مثلت دافعا  اإلدارةخصابص تطبٌك  إن

الحكومات و توج بخلك استراتٌجٌات الكترونٌة  االلكترونً فً الكثٌر من الدول ، التحول

 لإلدارةالتحول  إنوهذا ما ٌبٌن  ، اإلمكانٌاتمتنوعة ممسمة على مراحل حسب الظروف و 

 ٌتم عبر مراحل. أنااللكترونٌة البد 
1

 

                                        رة االلكترونٌة:                     اإلدا: مبادئ ثانٌا

                                        االلكترونٌة فٌما ٌلً: اإلدارةمبادئ  أهمتتلخص 

                                                                   الخدمات للمواطنٌن: أحسنتمدٌم  ـ

 تالكفاءاو هذا االهتمام بخدمة المواطن ٌتطلب خلك بٌبة عمل فٌها تنوع فً المهارات و      

توظٌف التركٌز على دابما  اإلدارةالن  ٌا الستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة،مهن المهٌؤةت 

و حسن استغاللها فً لتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة،المعلومات و استخالص النتابج و ا

                                                                 :االلكترونٌة بشكل ٌسمح اإلدارةبٌبة 

                                    تموم بتشخٌصها. ـ التعرف على جوهر كل مشكلة

                              ـ ضرورة انتماء المعلومات المتعلمة بجوهر الموضوع.

                                ـ المٌام بتحلٌالت دلٌمة وصادلة للمعلومات المتوفرة.

                                       ضعف والتعرف علٌها.ـ تحدٌد نماط الموة و ال

                                                                                 التركٌز على النتابج:ـ 

نتابج  إلً األفكارتحوٌل  االلكترونٌة ٌنصب على اإلدارةاهتمام  إن المبدأو نمصد بهذا       

 وإنماعارات البرالة الش أوالن المواطنٌن التهمهم كثٌرا فلسفة العمل  مجسدة فً ارض الوالع،

ٌة بالبرهان والدلٌل الفعلً على صحة العمل اإلتٌانهو  األولىالشا الذي ٌهمهم بالدرجة 

لكترونٌة وبروز نتابجها فً المٌدان.اإل
1                                 

                                        

    

1 
 .14ص ،   مرجع سابك، السٌد عبد الكرٌم 

1 
                                       . 141ص ، مرجع سابك،السٌد بوحوش 
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  : ـ سهولة االستعمال واإلتاحة للجمٌع

االلكترونٌة متاحة للجمٌع فً المنازل و فً العمل و  اإلدارةتمنٌات  إن المبدأو نمصد بها       

فهو ٌموم على  االلكترونٌة ، اإلدارةالمدارس ,و ذلن لكً ٌتمكن كل مواطن من التواصل مع 

. الحكومٌة بسهولة اإلدارةبحٌث ٌمكن االتصال بٌن الجمهور و  سهولة االستعمال، أساس
1

     

                                                                                       التغٌر المستمر:ـ 

ما هو موجود  إثراءبانتظام لتحسٌن و  تسعى ألنهاااللكترونٌة، اإلدارةفً  أساس المبدأهذا      

بمصد التفوق فً مجال المنافسة. أوسواء بمصد ترضٌة الزبابن  ،األداءو رفع مستوى 
1

        
 

                                                                                    تخفٌض التكالٌف:ـ 

االستثمار فً تكنولوجٌا المعلومات و تعدد المنافسٌن على تمدٌم الخدمات  إنا ٌعنً هذ        

 إلًو توسٌع نظام الخدمات  األداءزهٌدة ٌنتج عنها تخفٌض التكالٌف ورفع مستوى  بؤسعار

            .زهٌدة كلما كثر عددهم بؤسعارمن الخدمات  نٌستفٌدوعدد معتبر من المشاركٌن الذٌن 

االلكترونٌة ٌغلب علٌها الطابع االستراتٌجً و  اإلدارةمبادئ  أنونستخلص من هذه المبادئ 

التكنولوجٌا المعلومات و زٌادة لدرة الحكومة على توفٌر  اإلمكانٌاتالغاٌة هً استخدام 

المعلمات و الخدمات للمواطنٌن.
0

                                                                    

تعاملها مع المواطنٌن نذكر منها  إطارتحمٌمها فً  إلًكثٌرة تسعى  أهدافاااللكترونٌة  ولإلدارة 

                                                                                                  ما ٌلً:

                                                      .اإلدارٌةـ زٌادة كفاءة عمل الجهات 

                            عامالت بسهولة.الم إتمامـ استٌعاب اكبر عدد من الزبابن و 

                                                                                الورلً المعرض للتلف و التزوٌر. األرشٌف إلغاءـ تحمٌك الرشفة االلكترونٌة للمعامالت و 
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.اإلدارٌٌنـ التخفٌف من العاللة المباشرة بٌن العمالء و 
1

             

                                    االلكترونٌة اإلدارةمنهجٌة تطبٌك   المطلب الثالث:

                                                       االلكترونٌة اإلدارة إلً: متطلبات التحول أوال

 اإلجراءاتو  األسالٌبااللكترونٌة تحوال شامال فً المفاهٌم و النظرٌات و  اإلدارةتمثل       

خبرة  أوو هً لٌست وصفة جاهزة التملٌدٌة ، اإلدارةو الهٌاكل و التشرٌعات التً تموم علٌها 

م متكامل من مكونات التمنٌة و عملٌة معمدة و نظا أنهابل توردة ٌمكن نملها و تطبٌمها فمط ،مس

البد من توفر متطلبات عدٌدة  المعلوماتٌة و المالٌة و التشرٌعٌة و البشرٌة و غٌرها و بالتالً

                                                                           االلكترونٌة. اإلدارةلتطبٌك 

                                              : وتتمثل فٌما ٌلً:اإلدارٌةـ المتطلبات 1    

                                                           :التؤسٌسوضع استراتٌجٌات و خطط \1ـ1

هٌبة لتخطٌط و متابعة و تنفٌذ و وضع خطط لمشروع  أو إدارةوٌتطلب ذلن تشكٌل      

و وضع المواصفات  االلكترونٌة و االستعانة بالجهات االستشارٌة و البحثٌة لدراسة اإلدارة

من  بؤكثرو التكامل و التوافك بٌن المعلومات المرتبطة  االلكترونٌة، اإلدارة سمماٌٌالعامة و 

                                                                                                  جهة.

 :اإلداريالمٌادة و الدعم \1 ـ1

العوامل المإثرة فً أي مشروع كان هو المٌادة وهً المفتاح الربٌسً لنجاح أو  أهممن      

فً  بٌبة مناسبة للعمل بلعب دورا ربٌسٌا إٌجاددعم اإلدارة و لدرتها على  إنفشل أي منها إذ 

طة من نماط ضرورٌا لدعم كل نم امرأااللتزام المٌادة ٌعتبر  أنكما  فشله، أوعمل  إينجاح 

ت المرتدة سٌضمن نجاح المشروع اكذلن متابعة المٌادة و تمدٌم المعلومالمإسسة،استراتٌجٌات 

     و تطوره.

                                                                              الهٌكل التنظٌمً: \0ـ 1  

النموذج التملٌدي للمإسسة الذي واكب عصر الصناعة لم ٌعد مالبما لنماذج  أصبح      

 الهٌاكل  أننجد  إذااللكترونٌة، األعماللوجٌا المعلومات و اإلعمال الجدٌدة فً عصر التكنو
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االلكترونٌة هً المصفوفات و الشبكات و تنظٌمات الخالٌا الحٌة  لألعمالالتنظٌمٌة المالبمة 

تغٌرات فً الجوانب  إجراءااللكترونٌة  اإلدارةو ٌتطلب تطبٌك  رتبة بنسٌج االتصاالت،الم

                      االلكترونٌة. اإلدارةتتناسب مع مبادئ  األسالٌبو  جراءاتاإلكلٌة و التنظٌمٌة و الهٌ

  عاملٌن, توعٌة وتثمٌف المتعاملٌن:ب التعلٌم و تدرٌ\ 4ـ1

تغٌرات جذرٌة فً نوعٌة الموارد البشرٌة المالبمة  إحداثااللكترونٌة  اإلدارةتتطلب    

النظر بنظم التعلٌم و التدرٌب الحالٌة للمواكبة متطلبات التحول  إعادةلها و هذا ٌعنً 

ة والتدرٌبٌة على كافة التعلٌمٌ واألسالٌبالخطط و البرامج  إعدادبما فً ذلن  الجدٌد

االلكترونٌة. اإلدارةالمجتمع بثمافة و طبٌعة  أفرادتوعٌة  إلً باإلضافة  المستوٌات،
 1  

 

                                                     االجتماعٌة:المتطلبات االلتصادٌة و ـ 1

تشمل العمل على خلك بٌبة اجتماعٌة مساعدة و مستوعبة لضرورة التحول  إذ    

جهزة اٌا تطبٌك الوسابل التمنٌة فً األو على دراٌة كافٌة بمزااللكترونٌة ، لإلدارة

اللماءات و و جمعٌات المجتمع المدنً  فً دعم  اإلعالممع االستعانة بوسابل  ،اإلدارٌة

و برمجة  االلكترونٌة اإلدارةالخاصة بنشر فوابد تطبٌك  تحسسٌهالندوات و التجمعات 

و ثمافة لتعلٌمٌة ،التمنٌة فً مختلف المستوٌات ا اآلالتحصص تدرٌبٌة على استعمال 

على مشارٌع  اإلنفاقتكنولوجٌا مع ضرورة توفٌر المخصصات المالٌة الكافٌة لتغطٌة 

 إٌجادو تكنولوجٌا المعلومات و االتصال ، دون االستثمار فً مٌدان ،ةااللكترونٌ اإلدارة

مصادر تموٌل لها تمتاز بالدٌمومة على المستوى المركزي و المحلً.
1

                  

                                                                       ـ المتطلبات السٌاسٌة :0

مساندة  التحول االلكترونً  إلستراتٌجٌةسٌاسٌة داعمة  إرادةحٌث تترجمها وجود     

عن طرٌك تمدٌم العون المادي والمعنوي المساعد غلى االلكترونٌة، اإلدارةلمشارٌع 

اإللكترونٌة. دارةواإلتطوٌر برامج التحول االلكترونً اجتٌاز العمبات و
0
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                                                        ـ متطلبات البنٌة التحتٌة لالتصاالت:4

ن الكترونٌة الماك وأكشان ب الكترونٌة ونظم بٌانٌة متكاملة،حواسٌ بإٌجادترتبط      

غلى زٌادة الترابط بٌن مختلف  ألالتصاالتوتعمل بنٌة العمومٌة  والهواتف والفاكسات ،

االلكترونٌة داخل الدولة. األجهزة
1

                                                               

                                                                              :األمنٌةـ المتطلبات 2

من امتٌازات وخدمات لولت الحاضر المعلومات فً ا على الرغم من كل ما ٌمدمه عصر     

هنان تحدٌات كبٌرة تنصب فً اغلبها على سرٌة المعلومات سواء كان ذلن ٌتعلك  أن إال،

من  التؤكد أوالمحافظة على سرٌتها بٌن المإسسات  أو تخزٌنها الكترونٌا أوبحفظ المعلومات 

ت على سرٌة المعلوما تتضمنو مٌع بشكل متساوي،للج إتاحتهاوجود المعلومة المطلوبة و 

 إلًشخص  أيومعرفة تارٌخ دخول ٌة و التكامل وتوفٌر المعلومات ،محاور متنوعة منها سر

 .المعلومات

االلكترونٌة لتحمٌك امن المعلومات وتملٌص  اإلدارةالتً تتطلبها  اإلجراءاتو نذكر بعض 

                                                                                   :بٌة الستخدام شبكة االنترنت منه  السل التؤثٌرات

         لتمنٌات المعلومات بما فٌها خدمة االنترنت. األمنٌةـ وضع السٌاسات 

االلكترونً و  و التً تحد من السط األمنٌةـ وضع الموانٌن واللوابح التنظٌمٌة والعموبات 

                                     االلكترونٌة.  اإلدارةخصوصٌة المعلومات فً  تانتهاكا

وخاصة فً البرمجٌات  البرمجٌات للمحافظة على الخصوصٌة،تشفٌر فً  أدواتـ تطوٌر 

المتعلمة بخدمات االنترنت لتمكٌن المستخدم من المحافظة على سرٌة شخصٌته و تعامالته 

                                                                                       عبر الشبكة.

      نظم المعلمات المحاسبة تتحدد حسب طبٌعة عمل المنشاة. ألمنـ وضع سٌاسة عامة 

    العلٌا فً المنشاة دعم امن نظم المعلومات لدٌها. اإلدارةـ ٌجب على 

ددٌن.مح ألشخاصتوكل مسإولٌة امن نظم المعلومات فً المإسسة  إنـ ٌجب   

   المختلفة. تـ تحدٌد الحماٌة الالزمة لنظم التشغٌل والتطبٌما

            

1 
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 ـ تشفٌر المعلومات التً ٌتم حفظها وتخزٌنها ونملها على مختلف الوسابط.

ومواجهة المخاطر   األزماتجاهزٌة نظم المعلمات خاصة فً حالة ـ تؤمٌن استمرارٌة عمل و 

.المتعلمة بنظم المعلومات
1

                       
 

                                      

                                                       االلكترونٌة اإلدارةخطوات تطبٌك    ثانٌا:

من  التؤكدااللكترونٌة فً منظمة ما البد من  اإلدارةلتطبٌك  أولٌاعند ما تتخذ لرارا         

 إلنجاح األساسٌةوهل تتوفر لدٌها العناصر  ،اإلدارةالحاجة الفعلٌة لهذه  أهمها أمورعدة 

                                                 هذه التمنٌة, لذلن البد من المٌام بالمراحل التالٌة.

                                                             المرحلة األولى: الظهور

ات الكاملة عن بوضع المعلوم فً هذه المرحلة تموم الوزارات والدوابر الحكومٌة      

وتسمى  ،األعمالٌطلع المواطنون ورجال  إننفسها على شبة االنترنت وذلن من اجل 

وتسمح هذه المرحلة بإتاحة النماذج  التصال األحادي الجانب،ن هذه المرحلة بمرحلة اكذل

التنمل أو  إلًبالبرٌد أو التسلٌم المباشر دون الحاجة  إرسالها وإعادةطباعتها  وإمكانٌة

و فً الحكومٌة و الولوف على الطوابٌر، الوزارات أو المإسسات إلًالسفر للوصول 

الثانً ٌمكن نشر نفش الخدمات من خالل شبكة الهاتف ولكن بصور صوتٌة  أسلوب

ممكن  عدد ألكبر وإتاحتهاوٌتطلب ذلن بناء لاعدة بٌانات صوتٌة  الهاتف، أرلام وباستخدام

خدمات ٌتم توصٌلها إما بشبكة  أكشان باستخدامأو  من المشتركٌن فً نفس الولت،

.                                  ٌها نفس البٌاناتاالنترنت أومن خالل اسطوانات مسجل عل
 

                                                     الالزمة لهذه المرحلة: اإلجراءات

و االستثمار فً بنٌة لنظم االتصاالت ، األساسٌة البنىـ تطوٌر البنٌة التحتٌة التً تشمل 

تة و المحمولة والمستخدمة ن زٌادة عدد الهواتف الثابتوفر تنمال سرٌعا للبٌانات مما ٌمكن م

فً المجتمع.
1
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التناء هذه  جمٌع فبات المجتمع من أسعارهاالحواسٌب حتى تشجع  أسعارـ العمل على دعم 

                                                                    .األجهزة

 أسعاروالمإسسات على استخدام الهواتف بشكل اكبر من خالل خفض  األفرادـ تشجٌع 

                                                                              االتصاالت الهاتفٌة.

المساعدة على زٌادة المنافسة بٌن الشركات التً تمدم خدمات  اإلجراءاتـ اتخاذ التدابٌر 

                 االشتراكات فً االنترنت. أسعاراالنترنت مما ٌنعكس بالطبع على تخفٌض 

 إلً والمإسسات األفرادربط دخول  إمكانٌةزٌادة  إلًوطنٌة تهدف  إستراتٌجٌةـ تبنً الحكومة 

                                                                                     شبكات االنترنت.

                       خاصة فً المرى واألرٌاف.ـ فتح مراكز مجتمعٌة لالتصال،

                              ـ تشجٌع التنافس فً تمدٌم الخدمات بواسطة االنترنت.

لمجتمع وما بٌن المناطك الحضرٌة والرٌفٌة لتحمٌك ـ تملٌص الفجوة الرلمٌة بٌن شرابح ا

الوصول الشامل لخدمات االتصاالت.
1                                

                                      

                                                                          المرحلة الثانٌة: التعزٌز

أي أن الدوابر موالع بمثابة وسابل اتصال ثنابٌة،وتشمل هذه المرحلة أن تكون هذه ال      

و فً نفس الولت تموم هذه الموالع ٌة تموم بوضع المعلومات عن نفسها،والمإسسات الحكوم

حٌث ٌستطٌع المواطن أن ٌرسل إلً هذه الدوابر استمبال استفسارات من المواطنٌن ،ب

هذه  إلٌصالالهاتف  استعمالشخص بدل الكتابة أو  معلومات مثل تغٌر عنوان

 لألفرادمن لبل الدوابر المختصة مما ٌتٌح  أسبلةعن  اإلجاباتتلمً  إلًبإضافة المعلومة،

التفاعل مع الحكومة وٌتم هذا التفاعل عبر التواصل المستمر من خالل المعلومات التغذٌة 

رسابل البرٌد  و عبررض ،من خالل نماذج صممت لهذا الغ والتً تتم العكسٌة

وبهذا ٌتم التؤكد من أن تلن المعلومات والنماذج المنشورة فً الموالع هً لٌد االلكترونً،

وتلمى لبوال من المواطنٌن ألن الهدف هو تفاعل المواطنٌن مع الخدمات التً تمدم  ،  االستخدام

 إذ دفعتارة اإللكترونٌة،شغلة لمفهوم اإلدلهم عبر االنترنت التً تعتبر بمثابة األداة الم

                                                                            

  

1 
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مالٌة المختلفة التكنولوجٌا الجدٌدة عملٌة تامٌن انجاز المهام والمعامالت الخدمٌة والتجارٌة وال

هذه الشبكة طرٌما واضحا لنمل البٌانات والمعلومات بٌن  أصبحتكما  عبر شبة االنترنت،

                                                                   والهٌبات والدول الكترونٌا. اإلفراد

 إلًبالعلماء  األمرذ جعل هذا إتخلوا من المخاطر ،على الرغم من كون هذه الشبكة لم و       

وابتكروا نظاما من ألمن شبكة االنترنت، إطارهالتهٌبة بٌبة آمنة تعمل فً  دوجهال ألصىبذل 

و  الحكومة االلكترونٌة األعمالاالنترنت وحماٌة عملٌاته,ولهذا عدة االنترنت جزءا مهما فً 

و  االلكترونٌة من دون االنترنتن اإلدارةذ ال ٌمكن انتشار إالمتمدم،تها المختلفة فً العالم مإسسا

على  ةااللكترونٌ اإلدارةلالنترنت دون الحواسٌب و االتصاالت لذلن تعتمد  وجود ال

وبنٌتهما التحتٌة  تكنولوجٌتٌن ربٌسٌتٌن هما تكنولوجٌا االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات

                                                                                                .النترنت

                                                الالزمة لهذه المرحلة: اإلجراءات

ـ توفٌر المعلومات والبٌانات واعتبارها مكتبة عامة تحمٌها تشرٌعات ولوانٌن وتطورات 

                                                                      الحٌاة فً عصر المعلوماتٌة.

المعلومات جزء من الموجودات  باعتبار أنـ توفٌر البٌانات الحكومٌة لكافة المواطنٌن 

                                                                                  العامة المواطنٌن.

 ـ تموٌل برامج تدرٌبٌة لكل المدربٌن حول استخدامات تكنولوجٌا المعلومات.

               تدرٌبٌة واسعة للتدرٌب على تكنولوجٌا المعلومات. رامجـ نشر ب

المادٌة المطلوبة لكافة العملٌات بدءا بتصمٌم ونشر والتحدٌث الدابم  اإلمكانٌاتـ توفٌر 

                                                                        للمولع. والصٌانة المستمرة

الع النشرات ومعلومات عن الفرص االستثمارٌة والخطط التنموٌة بلغات ـ ضمان مو

 .األجانببجلب المستثمرٌن  وذالن أجنبٌة
1

                                                      

                           المرحلة الثالثة: التفاعل  

من هذه المرحلة هو إنهاء العامالت أو  وذلن بتنفٌذ المعامالت على شبكة االنترنت والهدف

  شبكة الهاتف وأكشان الخدمات الجماهرٌة. ة من خالل شبكة االنترنت أورجزء منها  مباش

  

 .04ص الطعامنة ،السٌد العلوش ،مرجع سابك ، لسٌدا  1
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الخدمات علً لبول تلن الطرٌمة  تؤدٌةأوال مع جهات  االتفاقففً الحالة األولى ٌجب          

ثم ٌتم االتفاق على المستوى المكٌنة انٌن التً تسٌر ذلن ،المو وإصدارالمعامالت إنهاء فً 

 إتاحةعلى  التؤكٌدمع ضرورة  اإلمكانٌاتالمطلوب لكل خدمة وتطوٌر نظم التً توفر تلن 

                                                               المدر المالبم للسرٌة وخصوصٌة.

وهً الخدمات ض الخدمات من خالل الهاتف مباشرة بع إنهاءفً الحالة الثانٌة فٌمكن  أما      

 .             مثل العملٌات المصرفٌة المختلفة إنهابهاالتً تستخدم البٌانات الرلمٌة فً 

فً الحالة الثالثة والتً ٌمكن اعتبارها خصخصة للخدمات الحكومٌة فٌموم العاملون  أم      

الجهة الحكومٌة نٌابة فً  بإنهابهاالخدمة من المواطن والمٌام  تؤدٌةباستالم مستندات ورسوم 

لسٌاسات بصانعً ا تزداد مساهمة المواطنٌن وذلن باالتصال أنومن المتولع  عن المواطن،

وٌتم هذا بفتح المجال  ه العاللة زادت الثمة فً الحكومة،هذزادت  ت وكلما لكل المستوٌا

بالعلٌك على السٌاسات  للمتعاملٌننماذج التغذٌة العكسٌة التً تسمح أو برٌد الكترونً  إلرسال

 ورادٌوٌمكن استخدام الوسابل متعددة الوسابط من تلفزٌون  وأٌضا المتبعة، اإلجراءاتو 

                                                                                              .رأٌهم إلبداءعمد لماءات ودعوة المواطنٌن  أول المباشر مع الحكومة عن االتصا اإلعالن

                                                                    الالزمة لهذه المرحلة: اإلجراءات

وهذا التحول ٌحتاج العمل االلكترونً، إلًـ التحول بشكل جذري من العمل الٌدوي التملٌدي 

                                             والهٌاكل والتشرٌعات. اإلجراءاتتغٌر جذري فً  إلً

                          .أسالٌبهاـ تشجٌع لطاع المصارف والمال على تطوٌر 

ظم تضمن المحافظة على سرٌة التعامالت المالٌة وسالمتها لكً ترلى ولتلبٌة ـ وضع ن

                                                                       احتٌاجات الحكومة بشكل آمن.

اإلدارٌةوالممارسات  باألسالٌب النظر إعادةالعامة من خالل  لإلدارةالشامل  اإلصالحـ   

الحكومٌة  الذٌن لهم عاللة مباشرة بالخدمات الممدمة من الجهات نالمستفٌدٌتتم مخاطبة  أنـ 
                                    

                                                       

.المباشرة على الشبكة   

                                                           اإلجرابٌةالمرحلة الرابعة: المعامالت 

تموم الموالع االلكترونٌة للدوابر والمإسسات الحكومٌة وبطرٌمة رسمٌة بتبادل المعلومات و    

,حٌث ٌستطٌع المواطنون دفع ما األعمالالمتبادل بٌنها وبٌن المواطنٌن ولطاع  االتصال

الترخٌص  تلمً الخدمات الحكومٌة مثل أوٌستحك علٌهم من مبالغ مالٌة للدوابر الحكومٌة 

 .                              تعلٌمٌةبرنامج تعلٌمً فً مإسسة  إلً لالنضماموالتسجٌل  لألعمال
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كافة معامالته مع جهة  إنهاءالتكامل الرأسً حٌث ٌستطٌع طالب الخدمة  وهً مرحلة     

من  أكثرعمما وفً  أكثربشكل  لوماتالمعبالرغم من تعدد وحداتها و االستفادة من  واحدة،

وذلن بجعل المولع ٌسمح للمتعاملٌن بإجراء معامالتهم على الخط وفً أي ولتمرحلة،
1
.  

الالزمة لهذه المرحلة:                                                                     اإلجراءات  

بؤفراد فعالة ضمانا لسرٌة المعلومات الخاصة  أنظمة إنشاءـ تركٌز الدولة اهتمامها نحو 

                   ضمن بناء ثمافة لدى مستخدمً المولع االلكترونً.التً بدورها ت توالمإسسا

                                            الخدمات وتوزٌعها. إٌصالـ تحسٌن منظومة 

من االخترالات  ألنواعالشبكات المفتوحة  والثمة فً الخدمات الحكومٌة عبر األمنـ تعزٌز 

                                                                       وذلن من خالل وسابل التحمك.

                    تصامٌم مالبمة شكال ومضمونا للوصول بسرعة للمعلومة. إٌجادـ 

                                                                 المرحلة الخامسة: التكامل

ما ٌسمى بالواجهة الذي ٌعمل على تكامل الخدمات  أوفً هذه المرحلة ٌتم تصمٌم المولع      

وظٌفة الدابرة التً تمدم  أوالحكومٌة االلكترونٌة معتمدا على حاجة الشخص واختصاصه 

                                  وهً مرحلة معمدة تتطلب مرحلة التكامل األفمً، الخدمة,وهً

و المإسسات حٌث ٌستطٌع طالب الخدمة الحصول  األفرادلواعد بٌانات عماللة عن كافة       

أو  تعددت الجهات التً ٌتعامل معها ، من خالل أي وحدة لتمدٌم الخدمة مهما ألخدماتهعلى 

                                                                           تحتاج هذه المرحلة التكلفة عالٌة جدا.واحدة للحصول علً كافة الخدمات,، ةطنم

امل بٌن لواعد البٌانات الحكومٌة والهدف من هذه المرحلة هو تحمٌك الربط االلكترونً الك     

لخدمات مباشرة من خالل ذلن الربط,استكمال بناء نظم ولواعد امالت واعجمٌع الم إتمام و

 إمكانٌةو تتوافر لتلن المواعد أنبٌانات فً الوزارات والمصالح التمدم الخدمات جماهٌرٌة على 

                                                                        التحدث عن بعضها البعض.
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 اإلجراءات الالزمة لهذه المرحلة:

                 البشرٌة المدربة لتمدٌم الدعم المستمر للمستخدمٌن. اإلمكانٌاتـ توفٌر 

                               عملٌة تتطلب الكثٌر من المال والجهد. أنـ ٌجب مراعاة 

                االلكترونٌة ضمن تغٌر مستمر وشامل. اإلدارةٌكون تطبٌك  أنـ ٌجب 

اختبارات شاملة على األنظمة و التؤكد من خلوها من األخطاء المنطمٌة  إجراءـ ٌجب  

واللغوٌة.
1

                                                                                           
 

 ثالثا : معولات تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة

أو فً سوء التخطٌط  األسبابأي مشروع ٌنفذ تصاحبه بعض المعولات,لد تكون هذه      

 االلكترونٌة هً ما ٌلً: اإلدارةفان تلن المعولات التً لد تصاحب  األساسوعلى هذا  التنفٌذ

                                                         االلكترونٌة: لإلدارةالرإٌة الغٌر واضحة  أـ

 اإلدارةسواء كان ذلن بالنسبة للموظفٌن فً  أهدافها بواستٌعاالمتمثلة فً عدم فهم      

.                                                       منها ومن خدماتها نالمستفٌدٌ أوااللكترونٌة   

:                                                                              للة الموارد المالٌة ب ـ  

فٌر السٌولة النمدٌة الالزمة صعوبة تو أو االلكترونٌة المطلوبة والمناسبة اإلدارةفً تؤمٌن       

.                                 الدعم بالموارد المالٌة المطلوبة إلًالتحول بحاجة  أنبحٌث لها،  

ربما  عدم وجود أنظمة و تشرٌعات أمنٌة مناسبة أو أنها موجودة,ولكن هنان عرالٌل أوج ـ 

 التعوٌك أو حتى اإلخفاق فً تؤمٌنم ٌمود إلً و هذا عامل مهتساهم فً تفعٌلها وتطبٌمها،

اإلدارة اإللكترونٌة المطلوبة.
1 
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اإلداريبالتغٌر  الرضًالتمسن بالمركزٌة وعدم د ـ 
1

 .                                  

       االلكترونٌة من حٌث تملٌلها للعنصر البشري. اإلدارةالنظرة السلبٌة لمفهوم  ه ـ

وجود فجوة الرلمٌة بٌن الناس متخصصٌن فً مجال التمنٌة وآخرٌن ال ٌفهمون شٌبا من و ـ 

.                                                                                            اٌجابٌاتها
  

 

األجهزة.امن المعلومات: هو تؤمٌن الحماٌة من الخاطر التً تهدد المعلومات ون ـ 
1

  

آخر ٌمكن التطرق  إلًااللكترونٌة تتباٌن من نموذج  اإلدارةوهنان أٌضا تحدٌات أخرى تواجه 

                                                                                 فٌما ٌلً: إلٌها

: اإلدارٌةالمعولات  ـ 1  

االلكترونٌة وترجعها  اإلدارةفً تطبٌك  اإلدارٌةحصر المعولات  إلًتتجه بعض الدراسات 

                               اآلتٌة: ألسباب

االلكترونٌة اإلدارةالعلٌا لبرامج  اإلدارةـ ضعف التخطٌط والتنسٌك على مستوى   

                        االلكترونٌة. اإلدارة إلدخالرات المطلوبة عدم المٌام بالتغٌ ـ

                                   مماومة التغٌر فً المنظمات من طرف العاملٌن. ـ

                                               الواضحة. اإلستراتٌجٌةـ غٌاب الرإٌة 

تشمل هذه المعولات ما ٌلً:                          المعولات السٌاسٌة والمانونٌة: ـ 1  

 اإلدارةنملة نوعٌة فً التحول نح  إلحداثـ غٌاب الرادة السٌاسٌة الفاعلة والداعمة 

                                                                              االلكترونٌة.

                       الحكومٌة. األجهزةات على مستوٌات علٌا فً ـ غٌاب الهٌب

  

1 
 . 103ص ، (1112،والطباعة والتوزٌع ردن:دار المسٌرة للنشراأل )،الحكومة االلكترونٌة، لندٌلجًعامر إبراهٌم ، 
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                                                      ـ عدم وجود بٌبة الكترونٌة محمٌة.

                                              المعولات المالٌة والتمنٌة: تتمحور حول: ـ 0

                                   االلكترونٌة. إلدارةارتفاع تكالٌف تجهٌز البنٌة التحتٌة  ـ

                                              ـ للة الموارد المالٌة لتمدٌم برامج تدرٌبٌة.

                    االلكترونٌة. اإلدارةلمشارٌع ـ ضعف الموارد المالٌة المخصصة 

                                         المعولات البشرٌة: ٌمكن تحدٌدها فٌما ٌلً: ـ 4

                              االلكترونٌة لدى العدٌد من شعوب الدول النامٌة. األمٌةـ 

                                   .إلدارةاسكلة موظفً غٌاب الدورات التكوٌنٌة ور ـ

                                                        ـ الفمر وانخفاض الدخل الفردي.

                           االلكترونٌة. اإلدارةالبطالة التً تنجم عن تطبٌك  إشكالٌةـ 

                                                           لات األمنٌة: تتمثل فً:المعو ـ 2

ه من مساس التخوف من التمنٌة وعدم االلتناع بالتعامالت االلكترونٌة خوفا عما ٌمكن أن تإدٌ 

فً الخدمات الحكومٌة تمثل فمدان اإلحساس بؤمان تجاه  ةو الخصخصوتهدٌد العنصر األمنً ،

مثل التحوٌالت االلكترونٌة والتعامالت المالٌة عن طرٌك  الكثٌر من المعامالت االلكترونٌة،

حٌث من االلكترونٌة، اإلدارةوهً احد معولات األمنٌة التً تواجه تطبٌك  ،اإلثمانبطالات 

. تدمٌرهامات بماء المعلومات وعدم حذفها أومظاهر أمن المعلو
1
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      نً : األطر المعرفٌة للمرفك العام                                      المبحث الثا

تثٌر فكرة المرفك العام الكثٌر من الخالفات بٌن الكتاب وتعود أسباب الخالف إلً عدم      

لتحدٌد معنى للفكرة ،فالمرفك العام كان ولٌزال نشاطا تدٌره الدولة   داتفالهم على معٌار واح

ٌتصف بالشمول والوضوح ومظهرا من مظاهر تدخل الدولة ألداء الخدمات العامة األساسٌة 

           للجمهور.                                                                                                       

ثالث مطالب,نتناول فً المطلب األول مفهوم المرفك  إلًلذلن سوف نمسم هذا المبحث  

المرفك  أنواععناصر المرفك العام, والمطلب الثالث  إلًالمطلب الثانً سوف نتطرق  أماالعام,

                                                                                                    العام.

                                                  فً ظل اإلدارة اإللكترونٌة المطلب األول: مفهوم المرفك العام 

فً نهاٌة المرن التاسع عشر,ولد لعبت هذه  اإلداريالعام كؤساس المانون  كظهر المرف      

درجة دعت بعض فمهاء المانون  إلًهذا المانون، أحكامالنظرٌة دورا كبٌرا فً نطاق تؤسٌس 

هذه النظرٌة تإدي دورا هاما فً مجال  ولتزالالعامة، كالمرافتسمٌته بمانون  إلً اإلداري

                                                                              .اإلداريتطبٌك المانون 

فً السنوات األخٌرة و تغٌرت تغٌرا جذرٌا ترتب على  ولد تطورت المرافك العامة     

ن تعدد وتنوع كما أمة وطرق تسٌرها،ذلن تحول جوهري فً نظام هذه المرافك العا

المرافك العمومٌة ٌإدي حتما إلً اختالف طرق تسٌرها.
1

                                 
 

رفه ععلى هذا األساس جرت بعض المحاوالت الفمهٌة لتحدٌد مدلول المرفك العام,حٌث و      

خدمة عامة  أداءٌمصد رجال الحكومة، إشرافمشروع ٌعمل بانتظام واطراد,تحت  بؤنهالبعض 

للجمهور مع خضوعه لنظام معٌن.
1                                              

                                   

حاجة عامة ،خاضعة  إشباعوٌرى البعض اآلخر انه عبارة عن مشروعات تستهدف     

للنظام المانونً العادي الذي ٌحكم  مغاٌرولذا فهً تحكم بنظام لانونً خاص للسلطات العامة،

المشروعات الخاصة.
0

                                                                                

  

1
.14ص ،(1442،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  الجزابر:) ،المرفك العام فً الجزائر ،بوسماحدمحم امٌن،  

 

1 
ستكمال دراسة ممدمة إل، دراسة حالة مرفك فً لطاع غزة،إدارة المرفك العام بالوسائل االلكترونٌة،رزق نمر دلولحنان،

دارة والسٌاسة للدراسات ستٌر فً تخصص المانون اإلداري واإلدارة العامة فً أكادٌمٌة  اإلمتطلبات الحصول على الماج

 .14ص ، (1113جامعة األلصى بغزة:)العلٌا ،

0
  .24ص ،(1113،دار الجامعة الجدٌدة اإلسكندرٌة :)،الحكومة االلكترونٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك،مطرعصام عبد الفتاح، 
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لما كان أفضل تعرٌف هو الذي ٌمتصر على ذكر األركان الضرورٌة،فإن هذا المعنى ٌنطبك   

على التعرٌفات التملٌدٌة والمدٌمة،و التً من بٌنها تعرٌف عثمان خلٌل للمرفك العام بؤنه 

.ألداء الخدمة العامة اإلدارةمشروع تتواله :
1             

  

تتولى ى مكاتب والمكاتب مخصصة للموظفٌن،من مبنى, وفً المبن مشروع ٌتكون فهو         

 ٌجمع بٌن المعنى العضوي والمادي، بطرٌمة مباشرة وغٌر مباشرة وهو إدارتهالسلطة العامة 

                                                        . وٌجعلهما متكاملٌن فً تعرٌف المرفك العام

والذي ،وإدارتهالمستمر لفكرة المرفك العام  التطور أماملكن هذا المفهوم لم ٌصمد كثٌرا     

الصناعٌة  أنشطتهانتٌجة لطبٌعة خضع ألحكام المانون الخاص،ظهور مرافك عامة ت إلًأدى 

.                                   هذا المفهوم متجاوزا ولدٌما أصبحوالتجارٌة,ونتٌجة لذلن فمد   

والمرفك العام  اإلداري الضبطوسٌلتٌن هما تموم بوظٌفتها عن طرٌك  اإلدارةوهكذا نجد أن    

على ذلن,لكن هنان من ٌرى  اإلداريالذي انتشر فً نهاٌة المرن التاسع عشر,كما ٌجمع الفمه 

 اكوبال نللفمهاء التارٌخ انه من حكم  لٌتخٌبؤن المرفك العام لٌس ولٌد المرن التاسع عشر حٌث 

الصرٌح بالرفك  االعتراففذلن التارٌخ ٌشهد ، 1320ر من محكمة التنازع الفرنسٌة سنةالصاد

بوجوده  االعترافوالفارق بٌن نشؤة الشا و  ٌر السابدة آنذان،ألنشطة لٌست على المعا العام

                                                      . المسبك على تارٌخ ذلن أمر واجب التسلٌم به

وٌبنى على ذلن صحة المول بؤن ظهور المرافك العامة الحدٌثة لٌس إال تطورا كمٌا فً        

وظٌفة الدولة كشف عنه وستوجب تطور الحجات البشرٌة و انتشار الدٌممراطٌة التً اعترفت 

التالٌة  وأحكام ابال نكو,ولبل تارٌخ حكم  اللمواطنٌن بحاجات ٌجب على الدولة المٌام بإشباعه

عٌار السابد هو التمٌز بٌن اعمل مفكرة المرفك العام و كان ال إلًله لم ٌكن للفمه لد تنبه بعد 

العادٌة. اإلدارة وأعمالالسلطة 
1                                                                              

                   

وجوده ٌترتب علٌه الفمه والمضاء  بافتراضوإذا كان المرفك العام حمٌمة مسلمة بها,      

اإلدارٌٌن نتابج لانونٌة محددة محل اتفاق من الجمٌع,فإن الخالف ظل محتما حول ماهٌة 

هما  :  متنالضٌنالصراع تبلور فً تٌارٌن   المرفك العام,وال نضٌف جدٌدا حٌنما نمرر أن

  مى بتٌار المرفك العام.ٌس واألخرتٌار ٌسمى بمدرسة السلطة العامة 

 

   

1 
 .11ص ،(1431،الماهرة:دار النهضة العربٌة )،نظرٌة المرفك العام،دمحم حافظمحمود،

1 
 .42ص ،( 1434،الجزابر:دٌوان المطبوعات الجامعٌة ) ،تطور وظٌفة الدولة نظرٌة المرفك العام،دمحم شطا حماد ، 
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تصنٌفها كدولة حارسة  وأن وراء كل مدرسة تكمن فلسفة لصدها تحدٌد نشاط الدولة ومن     

 وأنها، األفرادأم دولة رفاهٌة أم دولة مرافك تحتم علٌها ولوج مٌادٌن جدٌدة كانت حكرا على 

من ضروري التدخل المباشر إلشباع هذه الحاجة  أصبحلم تستغل من لبل رأت الدولة انه 

                                                                                                 ة.الجدٌد

ة العامة ٌضٌمون مٌدان تدخل من المدرستٌن,فؤنصار مدرسة السلط وهكذا تتبلور فلسفة كل    

المدرسة لامت و فً مواجهة هذه تها على المرافك السٌادٌة األولى،الدولة وٌمصرون وظٌف

أنها  ووفما لمنهج زعٌمها و نظرٌته للدولة على "لٌون دوجً " مدرسة المرفك العام بزعامة

حٌث ٌسمح للدولة بتولً أي نشاط من شؤنه أن ٌحمك التضامن مجموعة من المرافك العامة ،

ن من النوع هذا النفع العام ال ٌتحمك إال إذا كاا ٌسمى بالنفع العام بشرط أن ٌكون بم االجتماعً

 الذي ٌعجز األفراد أو الهٌبات الخاصة عن تحمٌمه.
1                                               

                
 

:حٌث ركز "هرٌوا"التعارٌف المهمة للمرفك العام نجد تعرٌف الذي لدمه العمٌد  من بٌنو    

لتكفل تمدٌم خدمة للجمهور  سلطتهاوجود منظمة عامة تستخدم  مستلزفاعلى المعٌار العضوي 

                                                                                       و اطراد. بانتظام

فٌعرف المرفك العام بؤنه كل نشاط ٌتحتم على الحكام المٌام به وتنظٌمه  "جًدو "أما الفمٌه

, وأنه بهذا االجتماعًتنفٌذ هذا النشاط أمرا ال غنى عنه لتحمٌك وتنمٌة التضامن  ومرالبته ألن

الشكل ال ٌمكن تحمٌمه كامال إال إذا تدخلت الموة الحاكمة.
1

                                         

ٌعرف المرفك العام بؤنه:  "وحٌد رأفت"أما عن المحاوالت الفمهٌة العربٌة مثال الدكتور  

الدولة أو احد األشخاص  إدارةوانتظام تحت  باطرادالهٌبات أو المشروعات التً تعمل 

إدارتها العلٌا لسد حاجات الجمهور والمٌام بؤداء الخدمات  المباشرة أو تحت اإلدارٌة األخرى

العامة.
0                                                                                                                                                    

ذات :كل مشروع ٌستهدف الوفاء بحاجات  فٌعرف المرفك العام بؤنه "شحاتة"أما الدكتور      

     الخصوص  النفع العام ـ على وجه دبمص وتعجز المشروعات الفردٌة عن تحمٌمه ـنفع عام،

          

  

 .32ص ،مرجع نفسه،السٌد دمحم شطا  1

 .131ص ،( بدون سنة نشر الماهرة:دار النهضة العربٌة ،)،الجزء األول ، مبادئ المانون اإلداري،شحاتة توفٌك ، 1

 .131ص ،(1431 دون بلد النشر،دون دار النشر ،)ممارنة ،الجزء الثانً ، دراسة، المانون اإلداري،الطماوي سلٌمان ، 0
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ٌدٌرونه تحت رلابتها. أفرادإلً  بهتتعهد  العامة,وتدٌره إما بنفسها مباشرة أو اإلدارةفتتواله  
1

                                                                                                

                                                                لمطلب الثانً: عناصر المرفك العاما

وعات الخاصة وأهم هذه العناصر رٌموم علٌها,تمٌزه عن المش أو أركانللمرفك العام عناصر 

                                                                                                ما ٌلً:

                                                   على إدارته وتشرفالدولة  تنشبهالمرفك العام  ـ1

بمانون أو بناءا على  إنشاإهاحٌث ٌكون  المرافك العامة بواسطة الدولة، إنشاءاألصل هو أن   

                                                                                              المانون.

الدولة ٌعتبر مرفما عاما,إذ أن الدولة  تنشبهومن الجدٌر بالذكر بؤنه لٌس كل مشروع         

مشروعات خاصة ولذلن تستطٌع فً ذات الولت المٌام بالمرافك العامة، إنشاءحك  كما تملن

فال تكون هنان  مرفك عام، إنشاءالدولة فً  إرادةفإذا كان النص صرٌحا على  ٌتعٌن الرجوع،

وهل هو مشروع عام أم خاص,إال أن األمر ٌصبح أٌة صعوبة فً تحدٌد هوٌة المشروع،إذن 

مشروعات خاصة تستطٌع فً ذات الولت المٌام بالمرافك العامة، إنشاءمتسما بالصعوبة  حك 

فال  ك عام،مرف إنشاءالدولة فً  إرادةفإذا كان النص صرٌحا على  ولذلن ٌتعٌن الرجوع،

إال أن المشروع،وهل هو مشروع عام أم خاص،ون هنان إذن أٌة صعوبة فً تحدٌد هوٌة تك

إذا كان النص المانونً ٌتصف بالغموض وعدم الصراحة فهنا األمر ٌصبح متسما بالصعوبة 

 بالمرآن. باستعانةٌتعٌن التعرف على لصد المشروع 
1

                                             

  العام : النفع  استهدافـ 1

أنه البد أن ٌستهدف الشروع تحمٌك النفع العام وإشباع الحاجة العامة  رمعنى هذا العنص        

,كتوفٌر المٌاه ,الكهرباء,الهاتف,أو معنوٌة كتوفٌر ت الجمهور سوءاً كانت حاجة مادٌةمن حاجا

ر ـ عنصر النفع العام ـ فً على هذا العنصاألمن والتعلٌم والصحة,ولد أكدت محكمة العدل 

 همٌة مبلغاإحدى المناسبات عندما لضت بؤن المرفك العام هو حاجة جماعة بلغت من األ

 سواء كان األفراداد باستخدام وسابل المانون العام،ٌمضً تدخل الحكومة لكً  توفرها لألفر

   

1 
الماهرة:دار النهضة ) توزٌع الخدمات الصحٌة فً مصر"،لى "بالتطبٌك ع،مبدأ المساواة أمام المرفك العام ،المتولًدمحم ،

 .11ص ،( بدون سنة النشرالعربٌة،

1 
.101ص  ،مرجع سابك،السٌد الطهراوي 
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أي أن العنصر األساسً فً المرفك  م الخاصة إشباع تلن الحاجة أم ال،ٌستطٌعون بوسابله

العام هو ضرورة وجود خدمة عامة ٌهدف المشروع إلً إدارتها من الحكومة مباشرة أو 

بواسطة ملتزم تحت إشرافها وال فرق بٌن أن تكون تلن الخدمة تتعلك بنشاطات تجارٌة أو 

                                                         صناعٌة أو خالفها....

                                                ـ خضوع المرفك العام للسلطة العامة: 0

لثبوت صفة المرفك العام لمشروع ما وجود ارتباط هذا المشروع والسلطة اإلدارٌة  ٌشترط    

ٌس كل اٌة فلبمعنى أن ٌكون للحكومة الكلمة العلٌا فً إنشاء المشروع وإدارته وتنظٌمه والغ

فهنان مشروعات خاصة تحمك كما ذكرنا نفعا عاما  شروع ٌإدي خدمة عامة هو مرفك عام،م

ة ذات نفع عام, كالمدارس و مع ذلن ال تعتبر مرافك عامة وإنما تبمى مشروعات خاص

لٌست مرتبطة بالسلطة الحاكمة فً  ألنهامعات الخاصة والمستشفٌات الخٌرٌة،والجاالخاصة ،

                                                                                                 الدولة.

فالمرافك المومٌة تتبع عام ٌرتبط بؤحد األشخاص اإلدارٌة،وفما لهذا النهج نجد أن كل مرفك     

عادة للحكومة المركزٌة والمرافك المحلٌة تتبع للمجالس المحلٌة أو الهٌبات الحكومة اإلللٌمٌة 

العام  بٌن المرافك العامة والدولة لابما حتى ولو كان المرفك االرتباطكالمحافظات,وٌبمى هذا 

مام البرلمان المرفك العام أ اءمسإولة عن أدالإذ تبمى الحكومة متمتعا بالشخصٌة المعنوٌة،

ٌبمى لها حك الوصاٌة اإلدارٌة على المرفك لضمان حسن أداء الخدمات وأمام الرأي العام ،

للجمهور.
1                                                                                                                                

         

                                                       المطلب الثالث: أنواع المرفك العام

تتنوع وتنمسم المرافك العامة إلً عدة تمسٌمات وأنواع وفما للناحٌة التً ٌنظر منها إلً      

إلً وع نشاطها لذلن ٌمكن تمسٌم المرافك العامة من حٌث طبٌعة وموضافك العامة ،هذه المر

ومرافك عامة اجتماعٌة ومرافك عامة التصادٌة ومرافك عامة مهنٌة أو مرافك عامة إدارٌة،

 ً إلً مرافك عامة وطنٌة مركزٌة ونمابٌة,كما ٌمكن تمسٌم المرافك العامة على أساس إللٌم

ٌمكن أٌضا تمسٌم المرافك العامة من حٌث مدى وجوب إنشابها أو عدم ، مرافك عامة محلٌة

               .                                    إلً مرافك عامة إجبارٌة أخرى اختٌارٌةإنشابها 

 أوال:المرافك العامة على أساس طبٌعة نشاطها:

 

 
 

1 
 .100ص ،( 1112،األردن :دار وابل للنشر والتوزٌع ) ، المانون اإلداري،الخالٌلة دمحم ،
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                                                                             ـ المرافك العامة اإلدارٌة:

اطا ٌختلف تماما عن نشاط تمثل جوهر نظرٌة المرفك العام, إذ تمارس هذه المرافك نش      

وغالبا ما ٌكون هذا النشاط مكلفا وال ٌدر ربحا حٌث تمدم هذه المرافك العامة خدماتها  األفراد،

عادة على وظابف الدولة نٌن بصورة مجانٌة أو شبه مجانٌة,وٌنصب نشاط هذه المرافك للمواط

النوع من هذا مرفك المضاء و ن مرفك الدفاع, مرفك األمن العام،وتشمل بذل األساسٌة ،

تمارس نشاطها بإتباع أسالٌب  ألنهاالمرافك ٌخضع لمواعد المانون اإلداري بشكل شبه كامل 

أسالٌب المانون الخاص  استخدامولد تلجؤ اإلدارة إلً  وامتٌازات السلطة العامة،ن العام المانو

كما لو ذلن ٌكون على سبٌل االستثناء فمط ،إدارة بعض جوانب النشاط المرفمً هنا ولكن  فً 

وٌترتب على خضوع هذه المرافك لمواعد  عمود تخضع ألحكام المانون الخاص، بموجب

موال هذه المرافك هً وإن أ لٌن فٌها ٌعتبرون موظفٌن عمومٌٌن،المانون اإلداري أن العام

تصرفات إدارٌة سواء تعلك األمر بما ٌصدر عنها  تعد  وأن تصرفاتها المانونٌةأموال عامة ،

و من ثم تخضع المنازعات المتعلمة بها  بما تبرمه من عمود إدارٌة، من لرارات إدارٌة أو

.الختصاص المضاء اإلداري
1                                        

                                              

:                                                                        ـ المرافك العامة االلتصادٌة   

تابعة وتكون حصرا صناعٌة أو تجارٌة أو مالٌة، مشروعات هً المرافك التً تباشر      

للدولة ونشؤت هذه المرافك لتحمٌك التوازن االلتصادي واالجتماعً داخل المجتمع ,وهً 

مظهر من مظاهر فكرة دولة التنمٌة بعكس الدولة الحارسة فً العصور الماضٌة التً كانت 

بٌن األفراد دولة، واألمن الداخلً ،مسإولة عن ثالث واجبات هً الدفاع الخارجً عن ال

                                                     .لفض المنازعات بٌن األفرادوتخصٌص لضاء 

                                                                               :مهنٌةـ المرافك العامة ال

ترعى  وهً مرافكاألطباء ،المهندسون ،العمال، الموظفون،مثل هً النمابات المهنٌة    

الشإون المهنٌة ألصحابها فٌصدر بشؤنها لوانٌن أو أنظمة تمارس إدارتها السلطة اإلدارٌة 

وكل ما فً األمر أن الدولة تنٌط ا شؤن المرارات اإلدارٌة للدولة ،وتصدر لرارات إدارٌة شؤنه

ا وٌطعن بمراراتهٌها جزء من سلطات المانون العام ،تنظٌم شإون هذه المهن ألصحابها فتعط

كما أن ك العامة وتعدل أحكامها وتلغٌها ،والدولة هً التً تنشا المراف، أمام المضاء اإلداري 

                                                                   .هً التً تنظمها وهً التً تدٌرها

 
 

1 
                                                               .102ص ، ( 1112، االردن:دارالثمافة للنشر والتوزٌع )، الوسٌط فً المانون اإلداري، الخالٌلة دمحم،

 



 انفصم األول  :                               اإلطار انعام ندراسة اإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعام
 

 ـ المرافك العامة االجتماعٌة:

هً المرافك ،ٌذهب الفمه اإلداري المعاصر إلً استحداث نوع رابع من المرافك العامة       

واهر التً تمٌز النصف الثانً من المرن العشرٌن زٌادة عدد العامة االجتماعٌة بموله:من الظ

كوٌت والمملكة المرافك العامة االجتماعٌة تنفٌذا لتوجهات المشرع الدستوري فً فرنسا ال

ألزم الدولة بكفالة هذه  الذي لرر عدد من الحموق االجتماعٌة ألفراد و العربٌة السعودٌة ،

والمساعدات المالٌة و المادٌة فً حاالت االجتماعٌة ، التؤمٌناتومن أمثلة ذلن الحموق ،

ومن بٌن الخدمات انات التً تمدم للعابالت الفمٌرة،اإلصابة أو الوفاة أو البطالة أو العجز و اإلع

التً تمدمها المرافك العامة االجتماعٌة فً فرنسا أن بعض الوزارات و الهٌبات و اإلدارات 

فً مصر والكوٌت و السعودٌة فإن  زات لموظفٌها وعابالتهم،ضاء اإلجاالعامة تنشا مراكز لم

مدٌم الخدمات االجتماعٌة بواسطة مإسسات عامة اجتماعٌة تخض فً تمدٌمها الدولة تتولى ت

وممارسة نشاطها للمانون العام مثل المإسسات العامة االجتماعٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة.
1

                                                                               

                                              ثانٌا : المرافك العامة المومٌة و المرافك العامة المحلٌة:

الذي تمارس فٌه نشاطها إلً مرافك عامة لومٌة  تمسم المرافك حسب النطاق الجغرافً        

                                                                                 ومرافك عامة محلٌة.

                                                                              ـ المرافك العامة المومٌة:

هً تلن المرافك التً تإدي خدمات تشمل إللٌم الدولة بؤكمله إلشباع الحاجات العامة        

زة المركزٌة فً لكافة السكان ولٌس لسكان منطمة محددة,وتخضع هذه المرافك إلشراف األجه

 اء والصحة و البرٌد و االتصاالت ،المضثلة عن ذلن مرافك الدفاع و األمن،ومن أمالدولة،

                                                                                            . والجمارن 

ٌعطً المرفك العام عادة الطابع المومً و ٌخضع إلشراف الحكومة المركزٌة فً  عدة و      

كمرفك الدفاع  حاالت منها أن ٌكون نشاط المرفك مرتبطا بؤمن الدولة وسالمة أراضٌها

الشرطة أو أن تمثل اإلرادات الناشبة من نشاط المرفك موردا ربٌسٌا من موارد ومرفك 

الخزٌنة العامة للدولة مثل مرفك الضرابب ومرفك الجمارن أو عندما تمتضً المصلحة العامة 

 من إللٌم آلخر اختالفأن ٌدار المرفك بؤسلوب موحد سٌاسة موحدة على مستوى الدولة دون 

                                                                                   .  مثل مرفك المضاء
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 .121، 121،ص ص( 1112، األردن:دار الثمافة للنشر والتوزٌع ) ،المانون اإلداري السعودي، الشٌخلًعبد المادر ،



 انفصم األول  :                               اإلطار انعام ندراسة اإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعام
 

                                                                             ـ المرافك العامة المحلٌة:

دات فهً المرافك التً ٌمتصر نشاطها على جزء محدد من إللٌم الدولة وتتولى الوح        

ومن أمثلة ذلن األسلوب المناسب لظروف كل إللٌم ،وإدارته ب المحلٌة اإلشراف علٌه غالبا ،

              وتتمٌز المرافك المحلٌة . الكهرباء ،ونظافة الطرق وإضاءتها،الماء  مرافك النمل و

ألهمٌة كبٌرة من حٌث تحدٌد  وتتمٌز المرافك المحلٌة بهذا المعنى عن المرافك المومٌة       

بحٌث تموم السلطات المركزٌة بتعوٌض الصرر مسإولة عن األفعال الضارة بالغٌر،الجهات ال

                                                                      .المومٌةبه المرافك  الذي تتسبب

وعلى كل حال فإن التمٌز بٌن المرافك العامة المومٌة و المرافك العامة المحلٌة ال ٌعنً         

سبٌل تحمٌك أنها منفصلة عنها انفصاال تاما ,بل هنان دوما نوعا من التعاون و التنسٌك فً 

الصالح العام.
1

                                                                                          

                                       ثالثا: المرافك العامة االختٌارٌة و المرافك العامة اإلجبارٌة :

دولة فً إنشابها إلً مرافك عامة اختٌارٌة تمسم المرافك العامة من حٌث سلطة ال       

.                                                                               ومرافك عامة إجبارٌة  

                                                                          ـ المرافك العامة االختٌارٌة:

هً تلن المرافك التً تتمتع الدولة بسلطة تمدٌرٌة فً إنشابها أو عدم إنشابها, بحٌث ال         

تنشا الدولة المرفك متى تبٌن لها ضرورة التدخل للسد  طٌع األفراد إجبارها على إنشابها،ٌست

بحٌث ٌترن لإلدارة الحرٌة فً إنشاء المرفك من عامة أو تمدٌم خدمة عامة للجمهور ،حاجة 

والطرق الناسبة إلدارته  ولت اإلنشاء و نوع المرفك وشكله ،وفً اختٌار المكان و العدمه 

                                                                     . وفما لمدرتها وإمكانٌاتها المالٌة

                                                                            ـ المرافك العامة اإلجبارٌة:

وجودها ٌعد  هً تلن المرافك التً ٌصدر عن البرلمان لانون ٌمضً بإنشابها أو أي       

، الدفاع،المضاء كمرفك األمنن اإلدارة إال أن تموم بإنشابها ،بحٌث ال تملأساسا لوجود الدولة ،

وٌدخل فً عداد المرافك العامة اإلجبارٌة تلن المرافك التً تكون الهٌبات والصحة،والتعلٌم 

المحافظات والمدن وتزوٌد  كمرفك النمل الداخلً فً،المحلٌة ملزمة بإنشابها وإدارتها 

                                                                       ومرفك النظافة وغٌرها.المٌاه،
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 انفصم األول  :                               اإلطار انعام ندراسة اإلدارة اإلنكترونية وانمرفق انعام
 

فإن السلطة المركزٌة ٌمكن أن تحل  ،وإذ لم تعد تلن الهٌبات المحلٌة بإنشاء مثل هذه المرافك

.إنشاء تلن المرافك  محلها فً إنشاء تلن المرافك أو تلزمها بما علٌها من وصاٌة إدارٌة
1

                                                                         

                                                                            خالصة الفصل:

من خالل هذا الفصل ٌظهر لنل التطور الذي عرفته اإلدارة االلكترونٌة ومدى أهمٌتها      

بالركب تجنبا  بالمجتمعات لاللتحاقمما أدى للمإسسات فً هذه الفترة األخٌرة ،بالنسبة 

والتخلف ومواكبة عصر السرعة و المعلومات والتنافس فً السلع  الحتماالت العزلة ،

اللكترونٌة تهتم بالمرافك العامة،وفك معاٌر الدلة خاصة عندما بدأت اإلدارة امات ،والخد

إلً تحسٌن أداء المرافك  تهدفوذلن من أجل خلك بٌبة وثمافة إدارٌة الكترونٌة حدٌثة والكفاءة،

.                           إلشباع الحاجات العامة للمواطنٌن العامة وهذا للتحمٌك الصالح العام   
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 :تمهٌد 

ومواكبة  ول نحو التحول إلً عصر المعلومات،توجهت الجزابر على غرار بالً الد        

تبنت إحداث  التًوظابف المإسسات و المرافك العامة،التطورات الحاصلة فً العالم و لترلٌة 

سلسلة من التغٌرات على وظابفها التملٌدٌة فً ظل التحول نحو استخدام تكنولوجٌا المعلومات 

 .   ضمن أنشطتها بغٌة التجسٌد الفعلً للتحول نحو مفهوم اإلدارة االلكترونٌة

فً تسٌر و إدارة المرافك عن طرٌك تدخلها  ولت الجزابر جاهدا عصرنة اإلدارة،ولمد حا      

اإلدارة الحاجات العامة للمواطن  وتسهٌل حٌاته وإلبراز منجزات تطبٌك  عهذا إلشبالعامة ،ا

 وما أفرزته على شكل ومضمون المرافك العامة.                                                                            االلكترونٌة فً الجزابر ،

بحث فً جوانب عدٌدة منها معرفة مشروع الجزابر الكترونٌة لذلن ٌتطلب هذه الفصل ال       

ومإشرات تطبٌمها,ومعولاتها وعاللة اإلدارة االلكترونٌة بجودة إدارة المرفك العام  ومستمبلها. 
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رئااللكترونٌة فً الجزاع اإلدارة المبحث األول: واق  

ع المعلومات تعد الجزابر من بٌن الدول التً تسعى جاهدا بكل الطرق إلرساء مجتم  

من خالل لطاعاتها العمومٌة فً مختلف المجاالت باعتماد على شبكة وتكنولوجٌا االتصال ،

ذت النصٌب واإلدارة أخنشطة التملٌدٌة إلً االلكترونٌة ،االنترنت والتحول التدرٌجً من األ

األكبر من هذا التغٌر وذلن بعد ما كانت تعتمد على المعامالت التملٌدٌة من خالل اكتظاظ 

بٌر االستخراج الملفات والوثابك الورلٌة على الموظفٌن وانتظار المواطنٌن فً الطوا

         .                       ما جعلها تدخل فً مشاكل كالبٌرولراطٌة وانعدام الشفافٌةالوثابك،

رونٌة فً الجزابر ضمن وعلٌه سوف نتطرق فً هذا المبحث إلً والع اإلدارة االلكت         

أما    8023ـ 8003المطلب األول سوف نتكلم عن مشروع الجزابر الكترونٌة ثالث مطالب،

والمطلب الثالث معولات اإلدارة االلكترونٌة فً الجزابر المطلب الثانً سنتناول فٌه مإشرات

                                                             طبٌك اإلدارة االلكترونٌة فً الجزابر.  ت

  8002ـ  8002المطلب األول: مشروع الجزائر االلكترونٌة 

الجزابرٌة ة والذي ٌعكس مدى اهتمام الحكومة تبنت الجزابر مشروع الجزابر االلكترونٌ       

المطاع الحكومً وما تملٌه علٌه الحاجة االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة بضرورة عصرنة 

و تشكل المعركة الرلمٌة وتدعٌم الرأسمال ٌة التً مست أغلب الدول المتمدمة،والتكنولوج

وتعتبر عامال ربٌسٌا التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة،البشري أساسا للرهانات التً تطرحها 

 جزابر االلكترونٌة تهدف إلً بروزوإستراتجٌة ال هة تحدٌات العولمة،ر البالد لمواجلتحضٌ

مجتمع العلم والمعرفة الجزابري مع األخذ بعٌن االعتبار التحوالت العمٌمة والسرٌعة التً 

محورا كما ٌلً: 23وتتمحور خطة هذه اإلستراتٌجٌة فً ، ٌعٌشها العالم
2

                           

فً اإلدارة العمومٌة:سٌحدث إدخال تكنولوجٌا اإلعالم و االتصال ـ تسرٌع استخراج 

تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال وتعزٌز استخدامها فً اإلدارة العمومٌة تحوال كبٌرا فً أسالٌب 

                              تنظٌمها وعملها مما سٌجعلها تعٌد النظر فً كٌفٌة سٌرها وتنظٌمها.

كنولوجٌا اإلعالم واالتصال فً الشركات: استخدام تكنولوجٌا اإلعالم ـ تسرٌع استعمال ت

ع المدرة التنافسٌة لدى الشركات واالتصال أضحى أمرا ضرورٌا من أجل تحسٌن األداء ورف

                                                             لهذا تم إدماجها فً المطاع االلتصادي. ،

 ـ تطوٌر آلٌات و اإلجراءات التحفٌزٌة الكفٌلة بتمكٌن المواطنٌن من االستفادة من تجهٌزات 

  

2 
 .42ص ، مرجع سابق،السٌد عبان 
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وشبكات تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال: إعادة بعث عملٌة أسترن عن طرٌك توفٌر حواسٌب 

شخصٌة وخطوط توصٌل ذات الدفع السرٌع مع توفٌر التكوٌن ومضامٌن متمٌزة لفبات 

                                                                                               المجتمع. 

دفع تطوٌر االلتصاد الرلمً: مواصلة الحوار الوطنً بٌن الحكومة والشركات ,والذي تمت  ـ

مباشرته فً إطار إعداد إستراتٌجٌة الجزابر االلكترونٌة ـتوفٌر الظروف المالبمة لتثمٌن 

                                      الكفاءات العلمٌة والتمنٌة الوطنٌة فً مجال إنتاج البرمجٌات وتوفٌر الخدمات و التجهٌز.         

بنٌة التحتٌة ـ تعزٌز البٌبة األساسٌة لالتصاالت ذات الدفع السرٌع والفابك السرعة: تؤهٌل ال 

                                                             وتؤمٌن الشبكات. الوطنٌة لالتصاالت ،

ـ تطوٌر الكفاءات البشرٌة: إعادة النظر فً برامج التعلٌم العالً والتكوٌن المهنً فً مجال 

                                                                      تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال.

وٌا بٌن البحث ـ تدعٌم البحث وتطوٌر االبتكار:ٌستلزم االلتصاد المابم على المعرفة فاعال ل

                           والتطوٌر وعالم االلتصاد,إن االبتكار هو الذي ٌضمن تطوٌر الخدمات.

ـ ضبط مستوى اإلطار المانونً الوطنً:ٌستنتج من دراسة جمٌع الترتٌبات التشرٌعٌة المابمة 

بة عن استخدام وتطوٌر على الترسانة المانونٌة الجزابرٌة ال تغطً كل المسابل المانونٌة المترت

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال وتشٌد مجتمع المعلومات وعلٌه البد من ضبط مستوى اإلطار 

 المانونً تماشٌا مع الممارسات الدولٌة ومتطلبات مجتمع المعلومات.

مات فً الجزابر.          وتنفٌذ مخطط اتصال حول مجتمع المعلو ـ اإلعالم واالتصال: إعداد

إلامة شراكات لة فً الحوار والمبادرات الدولٌة،التعاون الدولً: المشاركة الفعا ـ تثمٌن

                                                    إستراتجٌة بهدف تملن التكنولوجٌات والمهارات.

  إعداد لابمة مإشراتطار التصوري لنظام مإشرات نوعٌة ـ آلٌات التمٌٌم والمتابعة: إعداد اإل

اإلجراءات التنظٌمٌة: تدعٌم االنسجام والتنسٌك وطنٌا وبٌن المطاعات.             مالبمة ـ   

ـ الموارد المالٌة: ٌستلزم تنفٌذ إستراتٌجٌة الجزابر االلكترونٌة موارد مالٌة معتبرة لذا فإن 

المرتمبة. ةوفك المراحل التنفٌذٌ لتنفٌذه مٌزانٌة إستراتٌجٌةٌحتاج لبرنامج الجزابر االلكترونٌة 
2

                                                                                   

  

 المنشور على مولع وزارة البرٌد وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال متوفر على الرابط: 8023راجع مشروع  2

 http ://www.premier.ministre.gov.dz/arbe/media/pdf/dossier/telecom/EAlgerie.pdf. 

 .8024|03| 28تارٌخ اإلطالع 
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 ائر                            المطلب الثانً: مؤشرات اإلدارة االلكترونٌة فً الجز

ازات كؤحد إفر ٌتولف اإللمام و المعرفة الكاملة بتجربة الخدمة االلكترونٌة فً الجزابر      

ة فً مٌدان على ضرورة الفحص الدلٌك لبعض التجارب المطاعٌتطبٌك اإلدارة االلكترونٌة ،

وذلكما ٌمكن تناوله من خالل تجارب لطاعات عمومٌة الجزابرٌة فٌما تمدٌم الخدمات عن بعد،

                                                                                                  ٌلً: 

 ـ  قطاع البرٌد و االتصاالت: 

فً إطار التغٌرات و التحوالت الجذرٌة التً شهدها لطاع البرٌد والمواصالت فً مٌدان        

 التكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت تولدت الحاجة إلً المٌام بتعدٌالت و تغٌرات جذرٌة

حٌث أنه وعٌا منه بالتحدٌات التً ،وهو ما ٌسمى بإعادة هٌكلة المطاع،مست هذا المطاع 

ٌفرضها التطور المذهل الحاصل فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصال باشرت الجزابر منذ 

د من الخدمات ٌمدم لطاع البرٌد واالتصاالت العدٌو ، صالحات عمٌمة فً هذا المطاعإسنوات 

                     حة ومن أبرزها ما ٌلً:صعوبات المطروالبالرغم من عن بعد للمستفٌدٌن ،

مواطن.......علٌه التعود على ٌد الجاري:كل منتسب جدٌد للجامعة،صن حساب البر أـ 

                                           استعمال والتحكم فً الصكون الحساب البرٌدي الجاري.

ال فً السحابات ات البرٌدٌة الجارٌة : تستخدم لدفع المالحوالة البطالة لتزوٌد الحساب ب ـ 

زود بكمبٌوتر وهذه الخدمة متوفرة فً كل مكاتب البرٌد الجزابري الم البرٌدٌة الجارٌة،

وال ٌحتاج إلً أ، ٌكون عندن حساب أو ما شابه وتصل األموال للمرسل  مربوط بشبكة البرٌد،

                                                                                 إلٌه فً غضون دلابك.

                                الحوالة االلكترونٌة لتحوٌل األموال: تستخدم لدفع المال لشخص آخر لٌس لدٌه حساب.                                                ج ـ  

ل بطالة السحب عن طرٌك الصراف اآللً وتستعمل فً بطالة السحب اآللً :تتم باستعما دـ 

وهً محمٌة برلم سري وتعمل حال نسٌت إحضار دفتر الصكون معن، الشبابٌن بالمكاتب فً

                                                         على كل أجهزة الصراف اآللً فً الجزابر.

: االطالع على الرصٌد عبر المكالمة الهاتفٌة  2330خدمة   الحساب الجاري عن بعد: ـ ه 

. الفاكس من هاتف أو 2330للرلم    

                                                                             قطاع التعلٌم العالً: ـ

البحث العلمً  انطاللا من أهمٌة تكنولوجٌا اإلعالم و االتصال ودورها فً تطوٌر التعلٌم و 

هنان توجه للتطوٌر الخدمات الممدمة لألساتذة و الطلبة من خالل الربط بٌن العدٌد من 

كما تم توظٌف شبكة االنترنت فً المإسسات التعلٌم العالً فً العدٌد من المجاالت الجامعات ،
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بالشبكة وهذا حٌث توفر العدٌد من المخابر و مراكز البحث و الجامعات على تغطٌة الكاملة ،

من مشارٌع الخدمات االلكترونٌة بمطاع ت التمنٌة و التكنولوجٌا الحاصلة،لمواكبة التطورا

:                                                                                 التعلٌم العالً ما ٌلً  

العلمً و الهدف منه توفٌر (:و هو أكبر مشارٌع التعلٌم العالً و البحث ARN) مشروع ـ

اعلة فً لطاع من الهٌاكل الماعدٌة و األدوات التكنولوجٌة الالزمة لكل العناصر الف

طلبة باحثٌن.... لصد التكفل باحتٌاجاتهم بالنسبة لالتصال واإلعالم و أساتذة ،مسإولٌن،

       المعومات العلمٌة و التمنٌة.                                            

ـ مشروع التعلم عن بعد: و ٌتمثل فً تزوٌد كل المإسسات الجامعٌة بهٌاكل التعلٌم العالً منها 

تجهٌزات محاضرة عن بعد التً تسمح بالتفاعل المباشر بالصوت والصورة و الزمن الحمٌمً 

 بٌن األساتذة والطلبة.                                    

ضٌة: الهدف منها إنشاء سٌاسة وطنٌة لنشر المعلومات العلمٌة و ـ مشروع المكتبة االفترا

والوثابك العلمٌة مهمتها اكتساب المعلومات ن العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة،التمنٌة فً مٌدا

وذلن بطرٌمة موضوعٌة و مشتركة دمج التكنولوجٌات الحدٌثة لإلعالم و حسب االحتٌاجات،

معلومات .ستراد الا االتصال إلنتاج نشر و
2

       

 ـ قطاع التربٌة الوطنٌة :                                                                              

فً إطار إصالح المنظومة التربوٌة تم الشروع فً إدخال العدٌد من اإلصالحات        

حٌث تم تزوٌد  فً الجزابر،بناء مجتمع المعلومات لتتماشى مع سٌاسة الدولة الهادفة إلً 

المإسسات التربوٌة بؤجهزة اإلعالم اآللً وربطها بشبكة االنترنت و تخصٌص حصص 

المتوسط والثانوي .                                          للتالمٌذ فً اإلعالم اآللً فً الطور   

 مٌذ منها:كما شرعت وزارة التربٌة فً تمدٌم بعض الخدمات عن بعد لصالح التال

شهادة التعلٌم المتوسط عبر مولع وزارة التربٌة الوطنٌة.التسجٌل فً شهادة البكالورٌا ، أـ
  

التعلٌم المتوسط االبتدابً على شبكة االنترنت أومن  ب ـ االطالع على نتابج البكالورٌا وشهادة

 خالل شبكة موبلٌس.                                                                                  

 االلكترونٌة كالتسجٌل بالمركز. الخدماتج ـ ٌمدم الدٌوان الوطنً للتعلٌم عن بعد بعض 

     

 .8024|03|20تارٌخ االطالع :  ،    www.post .dzلبرٌد الجزابر:المولع االلكترونً  2
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كما ٌتٌح للمسجلٌن خدمة تحمٌل الدروس واالمتحانات  االستمارات وتمدٌم االستمارات ،ا

الخاصة بالدٌوان الوطنً للتعلٌم عن بعد.
2                                                      

                       

                                                                          ـ قطاع الضمان االجتماعً :

اإلدارة وتبسٌط إجراءات  عصرنة فً إطار إصالح منظومة الضمان االجتماعً و      

 شرعت وزارة الضمان االجتماعً فً استعمال نظام البطالة االلكترونٌة وهً :                                                الخدمة ،

 : بطاقة الشفاءـ 

الوالٌات كتجربة أولى و التصرت فً البداٌة على بعض  8002التً بدأ العمل بها سنة      

لٌتم  الذٌن ٌعانون من األمراض المزمنة،ولد مست فبات معٌنة كالمتماعدٌن و األشخاص 

ة جمٌع المواطنٌن اجتماعٌا تعمٌمها بعد ذلن بهدف توفٌر نظام الدفع من لبل الغٌر لألدوٌة لفابد

 نسبة للبطالٌن والجامعٌٌن.وكذلن بال،

 ومن بٌن الموانٌن والمراسٌم التً تحدد العمل ببطالة الشفاء هً:

تحدد بطالة الشفاء تبعا  28 ،22، 20المواد  8023|02|00إرخ فً الم 02|23المانون رلمـ 

 8020|00|23المإرخ ف221ً|20لنفس الشروط المنصوص علٌها فً المرسوم التنفٌذي 

الذي ٌحدد مضمون البطالة االلكترونٌة للمإمن له اجتماعٌا والمفاتٌح االلكترونٌة لهٌاكل 

العالج لمهنً الصحة وشروط تسلٌمها و إٌصالها وتحدٌدها.
8 

 02|08المإرخ فً 22|33المتمم لمانون 8003|02|83المإرخ فً  02|03المانون رلم ـ

والمتعلك بالتؤمٌنات االجتماعٌة. 2433
3

 

 

 

  

2 
 .8024|03|23تارٌخ االطالع www.ened,edu.dz .متاح فً:الوطنً للتعلٌم والتكوٌن عن بعد، الخدمات االلكترونٌة للدٌوان

8
الذي ٌحدد مضمون البطالة االلكترونٌة للمإمن له اجتماعٌا  8020|00|23المإرخ ف221ً|20المرسوم التنفٌذي رلم 

 81الجرٌدة الرسمٌة العدد وط تسلٌمها واستعمالها وتجدٌدها ،وشرنٌة لهٌاكل العالج ولمهنً الصحة ،والمفاتٌح االلكترو

 .8020|00|82الصادر بتارٌخ 

والمتعلك بالتؤمٌنات،المواد  2433|02|08ًالمإرخ ف 22|33المتمم لمانون  8003|02|83المإرخ فً 02|03المانون رلم 3

 .8003|02|80بتارٌخ  00الجرٌدة الرسمٌة العدد ،03مكرر13،والمادة 03مكرر01، 08مكرر01مكرر،و01من
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                                                                                         ـ قطاع العدالة:

الح لطاع العدالة تم إحداث العدٌد من التغٌرات الهادفة إلً تطوٌر فً إطار عصرنة إص    

:                       ومن اإلجراءات المتخذة هًات الممدمة للمواطنٌن،المطاع وتحسٌن الخدم  

الهدف الربٌسً منه إعداد ومنح 8000|08|01إنشاء مركز وطنً للسوابك العدلٌة فًأـ 

 لصحٌفة السوابك العدلٌة بسرعة,كما ٌرعى إلً تحمٌك هذا عدة أهداف: 03البطالة رلم

ـ بالنسبة للمواطنٌن: حٌث ٌسهل عملٌة الطلب وٌمكن سحب صحٌفة السوابك العدلٌة فً بضع 

 ن.ساعات وفك أي مكان من الوط

ـ بالنسبة للجهات المتعاونة: خاصة المإسسات المعنٌة,حٌث ٌمكنها الحصول على المعلومة 

      مباشرة من المحكمة.

: حٌث ٌساعد المركز على المعالجة السرٌعة والفعالة لملفات ـ بالنسبة للجهات المضابٌة نفسها

كحالة ع الحساسة،جمهورٌة خاصة فً األوضاالمساجٌن من طرف لاضً التحمٌك أو وكٌل ال

                                                   اتخاذ لرار اإلفراج المإلت والحجز تحت النظر.

أصبح بإمكان أفراد الجالٌة الجزابرٌة الممٌمة بالخارج الحصول على  8020|01|83وفً    

بها وزارة العدل تسمح  هذه المبادرة التً لامتوشهادة الجنسٌة، 03بك العدلٌة رلمشهادة السوا

دلابك مع صحٌفة 02ألي مواطن جزابري فً أي بمعة من العالم أن ٌحصل علٌها فً ألل من 

                        السوابك العدلٌة المتعلمة به على مستوى لنصلٌة الجزابر بالبلد الذي ٌتواجد به.                        

 ـ السوار االلكترونً:

رسمٌا فً استعمال السوار  8021دٌسمبر 83بتارٌخالمحكمة االبتدابٌة بتٌبازة ،رعت ش  

تجسٌدا لبرنامج إصالح العدالة وعصرنتها ة األولى عربٌا والثانٌة إفرٌمٌا،االلكترونً فً تجرب

 من خالل توظٌف تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال.

ابة المضابٌة وتوسٌع نطالها وضمان كما ٌهدف إجراء السوار االلكترونً إلً تدعٌم الرل       

احترام المتهم اللتزاماته والمساهمة فً تحسٌن إجراءات التحمٌك وتخفٌف الضغط عن 

المإسسات العمابٌة إلً جانب السماح للمتهم بممارسة حٌاته العابلٌة بصفة عادٌة ومزاولة 

غاٌة مثولة أمام  نشاطه المهنً أو الدراسً وحماٌته من االنحراف االجتماعً النفسً إلً

 .المحكمة

 تتجاوزوٌحتوي السوار االلكترونً على خصابص تمنٌة تسمح له بمماومة الماء إلً أعماق    
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متر ودرجات الحرارة العالٌة واالهتزازات والذبذبات والصدمات والتمزق والمطع 30ال

حماٌة كاحل ومزود بعازل مصنوع من المماش لمماوم ألشعة الشمس فوق البنفسجٌة،والفتح,و

الرجل من الحساسٌة.
2

 

 ـ المحاكمة عن طرٌك السكاٌب:

حدثت تمنٌة المحاكمة عن بعد باستعمال االنترنت,منذ انطاللها شهر أكتوبر      

حٌث بمجرد ً لطاع العدالة،الماضً,انتفاضه لبداٌة ثورة تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال ف

والشهود عبر هذه من المتهمٌن ات العمابٌة،المتواجدة رهن المإسساالستماع لبعض األطراف 

وكالء الجمهورٌة والنٌابة تسارع الكثٌر من الحامٌن إلٌداع طلبات لدى التمنٌة الجدٌدة،

لصد انتهاج هذا النوع من الحاكمات عندما ٌتعذر نمل موكلهم من سجون والٌات بعٌدة العامة،

 عن ممر المحكمة االختصاص. 

مجلس لضاء تٌبازة شهر مربٌة بمحكمة الملٌعة االبتدابٌة التابعة ل وكانت أول محاكمة        

سابمة فً تارٌخ الجزابر,حٌث لم ٌنمل المتهم لماعة الجلسة وتم االستماع إلٌه ،8023أكتوبر

باستعمال تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال من المإسسة العمابٌة من خالل تجهٌز الجلسة علنٌة 

كانت مجهزة بتجهٌزات االختصاص ,حضرتها هٌبة الدفاع،مة مفتوحة للمواطنٌن فً محك

تكنولوجٌا حدٌثة,وبنظام النمل المباشر للصورة والصوت لجمٌع زواٌا الماعة األخرى 

ز سمح لربٌس المتواجدة فً السجن والموجود فٌها المتهم الذي حددت هوٌته من خالل جها

تابعة لمجلس لضاء الجزابر تعتمد وتعتبر محكمة الحراش ثانً محكمة المحكمة ٌؤخذ بصماته،

وهم ثالثة حضروا تمنٌة المحاكمة عن بعد تتعلك بمضٌة ضرب جرح,حٌث أن المتهمٌن 

وهو شخص مولوف عن لضٌة أخرى وتعذر نمله لسجن الحراش.الجلسة فً لاعة ،
8

 

 

 

 

  

2 
,متوفر على  الرابط:8021|دٌسمبر83جرٌدة الخبر اون الٌن| واج | :انطالق العمل بالسوار الكترونً ،عدالة

 

http://www.elkhabar.com/press/article/116259/  8024|03|23تارٌخ االطالع. 

8
متوفر ن بعد...ثورة لضابٌة فً الجزابر ،جرٌدة الشروق،المحاكمات عوهٌبة،سلٌمانً،سماع المساجٌن عن طرٌك االنترنت،

على الرابط:
 

 

.8024|03|23تارٌخ االطالع http://www.ech orouk online.com/ara/articles/281176.ht 

http://www.echorouk/
http://www.echorouk/
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 المطلب الثالث: معوقات تطبٌق اإلدارة االلكترونٌة فً الجزائر

لمد تم إطالق مشروع اإلدارة االلكترونٌة فً الجزابر منذ فترة وجٌزة لكنه لم ٌتجسد بعد    

 وذلن بسبب جملة من العمبات نذكر منها ما ٌلً:  على ارض الوالع ,

ـ عجز لطاع البرٌد وتكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً تلبٌة طلبات العمالء على إٌصال 

 الهاتف الذي ٌعد أهم المنوات للتواصل عبر االنترنت .

 خرى.االت وتباٌنها من منطمة إلً أـ التؤخٌر فً استكمال البنٌة التحتٌة لالتص8

ذلن أن نسبة مستخدمً هذه التمنٌة واستخدامات االنترنت فً الجزابر ،محدودٌة االنتشار ـ 3

 الواسعة االنتشار ال زال ضعٌفا فً الجزابر ممارنة مع الدول المجاورة.

وتسٌر بوتٌرة بطٌبة رغم تعمٌم االلكترونٌة ال زالت فً بداٌتها ،ـ التعامالت المالٌة 0

ال أن هذه تلف المإسسات المالٌة والتجارٌة،نٌة على مستوى مخالتعامالت المالٌة االلكترو

 التجربة ال تزال متعثرة .

ـ هنان أٌضا المعولات المتعلمة بالجانب التشرٌعً المتمثل فً غٌاب لانون المعامالت 3

 االلكترونٌة .

ـ بطء عملٌة اتخاذ المرارات وعملٌات اإلصالح واالندماج باإلضافة إلً طغٌان 1

 البٌرولراطٌة فً الجانب اإلداري وانخفاض مستوى الثمة بالحكومة ومعامالتها . 

ـ ضعف المستوى التعلٌمً والثمافً للمجتمع الجزابري رغم ارتفاعه الملحوظ فً السنوات 2

ثمافة المعلوماتٌة والتفاعل االلكترونً .األخٌرة ,فً الممابل تواضع ال
2 

 

 

 

 

 

  

رسالة ممدمة لنٌل شهادة  ،األسالٌب الحدٌثة للتنمٌة اإلدارٌة بٌن حتمٌة التغٌر ومعوقات التطبٌق،بن مرسلًرافٌك،  2

 .212ص ،(8022 ود معمري تٌزي وزو:لسم العلوم السٌاسٌة،جامعة مول)ماجستٌر ،
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 إدارة المرفق العام و مستقبلها  عالقة اإلدارة االلكترونٌة  بجودة المبحث الثانً:

تعتبر المرافك العامة ركٌزة من الركابز األساسٌة التً تبنى علٌها الدول وهً ملن         

للجمٌع المواطنٌن والمحافظة علٌها واجب وطنً من أجل تسٌر حٌاة الناس وتمدٌم الخدمات 

رة لألجٌال المادمة ،وذلن بتطوٌرها ونشر الوعً بالمحافظة علٌها المختلفة لهم لكً تبمى مستم

 فهً ممتلكات عامة لجمٌع أفراد الدولة . احتكارهاوال ٌمكن ألي شخص 

ولذلن تعتمد اإلدارة االلكترونٌة على توفٌر األرضٌة المشتركة فً توحٌد العمل         

و تهدف إلً تحوٌل العمل اإلداري الٌدوي إلً إدارة اري وانجاز المعامالت الكترونٌا ،اإلد

اإلداري بؤسرع ولت  باستخدم الحاسوب لتسهٌل المعامالت اإلدارٌة وسهولة اتخاذ المرار

 وبؤلل التكالٌف.

وعلٌه سوف نتناول فً هذا المبحث عاللة اإلدارة االلكترونٌة بجودة إدارة المرفك العام    

المطلب األول عاللة اإلدارة فً الجزابر وهذا ضمن مطلبٌن ، نٌةومستمبل اإلدارة االلكترو

االلكترونٌة بجودة إدارة المرفك العام وأما المطلب الثانً سوف نتطرق فٌه إلً مستمبل اإلدارة 

 االلكترونٌة فً الجزابر .

 المطلب األول : عالقة اإلدارة االلكترونٌة بجودة إدارة المرفق العام

 العام  المرفقتأثٌر اإلدارة االلكترونٌة على المبادئ التً تحكم إدارة  أوال :

نظرا العتماد األفراد على المرافك العامة فً أداء الخدمات الحٌوٌة لهم مثل :المٌاه        

تطلعت أو تولفت عن  والكهرباء بصفة منتظمة على النحو ٌرهمهم وٌصٌبهم بنعت كبٌر إذا ما

ن أحكام المضاء استمر الفمه المانونً على استخالص عدد من المبادئ م فمدأداء خدماتها،

تعد من المواعد الجوهرٌة التً تفرضها االعتبارات العلمٌة وتملٌها العدالة اإلداري الفرنسً ،

 االجتماعٌة.

 وٌطلك على هذه المبادئ المواعد األساسٌة أو العامة فً سٌر المرافك العامة ,أوالمبادئ          

 الضابطة أو الحاكمة أو عمل المرفك العام.

 وهذه المبادئ تتعلك ب:

 ـ ضمان استمرارٌة سٌر المرفك العام.

 ـ معاملة المنتفعة من الخدمات المرفك على نحو متساوي وعادل.

 ـ مساٌرة المرفك العام للتغٌٌر والتعدٌل وفما لممتضٌات المصلحة العامة المتغٌرة.
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وهً فً عام بوضوح تام عن المشروع الخاص ،ئ إنما تمٌز المرفك الوٌذكر أن المباد       

وإنما التضتها طبٌعة األشٌاء وأمالها الهدف م ٌصغها المشرع فً نصوص لانونٌة ،جملتها ل

واالعتبارات العلمٌة والعدالة االجتماعٌة لبل كل شًء .سعى إلٌه المرافك العامة ،الذي ت
2

 

ً عرض كل مبدأ من هذه المبادئ على النحو تمتض هذا الفرع وبناء على هذا فإن دراسة      

 التالً :

 ـ أثر اإلدارة االلكترونٌة على مبدأ سٌر المرفك العام بانتظام واطراد: 2

من أهم واجبات السلطة اإلدارٌة أن تعمل على ضمان سٌر المرفك العام بانتظام       

ٌجد المنتفع الخدمة المطلوبة متوافرة فً الزمان والمكان المحدد ألدابها  واطراد,بحٌث

 فٌه,وسوف نوضح أكثر فٌما ٌلً :

 :ـ قٌمة المبدأ

من المبادئ التً تحكم و تضبط سٌر المرفك العام بصفة منتظمة ومنضبطة ومطردة      

ٌنشؤ المرفك العام لسدها ـ  تحمٌما للصالح العام الذي ٌرمً إلً توفٌر الحاجات األساسٌة  ـ التً

 بطرٌمة مستمرة ومنتظمة إال فً العطل الرسمٌة وحالة الموة الماهرة.

وٌعد هذا المبدأ من صنع المضاء اإلداري الفرنسً الذي ابتدعه لكً ٌكفل سٌر المرفك       

 .العام فً أداء خدماته دون انمطاع 

أ من أحكام فً استخالص هذا المبد فضل السبك Roulanوٌعد العالمة الفرنسً روالن     

 وتناوله بالشرح والتحلٌل.مجلس الدولة الفرنسً ،

 ـ المقصود بالمبدأ وأهمٌته:

إذ أن الحاجات ٌجب أن ٌعمل بصفة مطردة ومستمرة ،ٌعنً هذا المبدأ أن المرفك العام       

المرفك العام لد حمك الهدف وال ٌكون رفك العام إلشباعها ال تعد كذلن ،األساسٌة التً ٌنشؤ الم

من إنشابه إذ ما تم سد تلن الحاجات بصفة ولتٌة وعلى النحو متمطع وغٌر منتظم .
8

     
 

  

1  
 (2444،اإلسكندرٌة: دار المطبوعات الجامعٌة ) ،الجزء األول، الوسٌط  فً القانون اإلداري،أبو زٌد فهمً  مصطفى ،

 . 303ص ،

8 
 . 83ص  رجع سابك ،مالسٌد الحلو ،
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أساس استمرار سٌر المرافك وبٌان ذلن أن الناس ٌرتبون أمور حٌاتهم المعٌشٌة على        

بالكهرباء  وٌظهر ذلن بوضوح فً الخدمات الجوهرٌة التً ٌمدمها مرفك اإلضاءةالعامة،

أو مرفك الطرق و االتصاالت ، ومرفك النمل بالسٌارات والمطارات,ومرفك تورٌد المٌاه ،

 . وغٌرها

والحمٌمة أن أهمٌة هذا المبدأ إنما تنبع من طبٌعة المرفك ذاته وما ٌعول علٌه جمهوره        

المنتفعٌن على االستفادة من خدمات المرفك العام وتحمٌك آمالهم فً تلبٌة احتٌاجاتهم ولضاء 

,أو  تولف أو انمطاع خدمات المرافك أو تعوٌك دوام أدابها مصالحهم ومن ثم ال ٌتصور عندهم

أو ٌمسهم عذاب البحث عن خدماته بالطرٌمة التً ٌر سٌر المرفك دون أن ٌنالهم ضرر،تؤخ

 ٌضنونها بدٌلة لها.

 ـ تؤثٌر اإلدارة االلكترونٌة على سٌر المرفك العام :8

د هذا المبدأ ٌتجلى تؤثٌر تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة على مبدأ دوام سٌر المرفك العام فً تؤكٌ    

 واستمرار نتفاع بخدمة المرفك ،الالزمة لال أداء الرسوم من حٌث سهولةوتطوٌره إلً األفضل،

 أداء المرفك لخدماته آناء اللٌل أطراف النهار.

إن من شؤن اإلدارة االلكترونٌة أن تجعل مبدأ دوام سٌر المرفك العام ٌتجه فً التطبٌك       

مرفك على وإنما ٌعمل الفتح مكاتب الموظفٌن أو إغاللها ، مواعٌدإلً األحكام,حٌث ال تحدٌد ل

إال إذا حدث عطل فنً للتمنٌة الالزمة لالستفادة من خدماته.مدار الساعة وال ٌتولف ،
2

 

أن نظام اإلدارة االلكترونٌة سوف ٌملل من خطورة إضراب الموظفٌن  ال رٌبو       

إذ ٌمكن للموظف من داخل بٌته غٌر و التؤدٌبٌة، الجنابٌة و المدنٌة ,وتحملهم لمسإولٌاتهم

البرٌد االلكترونً لإلدارة التً  أولات العمل الرسمٌة أن ٌإدي خدماته للجمهور عن طرٌك

والذي د الموظف الفعلً فً ظروف العادٌة،ٌعمل بها,كما سٌعمل على تملٌل من التعرض لوجو

ٌمكن كشف أمره من خالل لواعد البٌانات  حٌثفة دون استٌفاء شروطها المانونٌة،ٌتولى الوظٌ

 و المعلومات التً تزود بها اإلدارة االلكترونٌة. 

ٌإدي نظام اإلدارة االلكترونٌة إلً تعامل المنتفعٌن مع المرفك وهم مطمبنون إلً  سوف      

,فالفرد ٌمكن أن ٌدخل إلً  ( أو نحو ذلن د انتهت،عدم سماعهم لممولة: )إن مواعٌد العمل ل

 شبكة المعلومات ولو فً منتصف اللٌل لمعرفة اإلجراءات و المعلومات الخاصة بإنجاز

 لضاء مصلحة له لدى المرفك. معاملته أو

إن نظام اإلدارة العامة االلكترونٌة سوف ٌإدي إلً تطبٌك المحكم لمبدأ دوام سٌر المرفك     

ى شبكة العام وبشكل شبه تام من خالل توفٌر البوابات االلكترونٌة التً تمدم خدماتها عل
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ساعة،وٌومٌا دون إجازات أو عطالت ،ودون ارتباط بساعات دوام 80االنترنت على مدار 

 ٌوم فً السنة.310أٌام فً األسبوع ،3ة العمل ،لمد

خالص ٌر المرفك العام بانتظام ،ومن تؤثٌر تطبٌك اإلدارة العامة االلكترونٌة على مبدأ س     

وهذا من شؤنه أن ٌرٌح الجمهور من عناء الولوف فً لجمهور من عمبة الصف أو الطابور ،ا

 ة.الطوابٌر أو صفوف للحصول على المعلومة أو انجاز معامل

 ـ تؤثٌر اإلدارة االلكترونٌة على تفعٌل مبدأ مساواة األفراد أمام المرفك العام: 3

فس الشروط ٌمصد بهذا المبدأ أن ٌمدم المرفك العام خدماته إلً من ٌطلبها من األفراد بن     

العام ٌجب أن ٌلتزم بالمساواة فً ومعنى أن المرفك الممررة لتمدٌم الخدمة،دون تمٌٌز بٌنها،

وتحمل نونً متماثل فً االنتفاع بخدماته،التعامل مع المستخدمٌن له,بحٌث ٌكونون فً مركز لا

ن تفاوت ال ٌتعلك بشروط االنتفاع بصرف النظر عما لد ٌوجد بٌنهم منتفاع ،نفمات اال

ا المساواة و التً ٌطلك علٌهالمطلمة و التامة بٌن كل األفراد،والمساواة الممصودة هنا لٌست 

ومختلفون فً متفاوتون فً المواهب، فهذا ال ٌكون تحمٌمها ألن الناسٌة أو الحسابٌة،الرٌاض

وإنما المراد من المساواة النسبٌة أو المانونٌة التً تعنً وجود دادات الفطرٌة،المدرات  واالستع

 المرفك العام لطالبً االنتفاع بخدماته على لدر المساواة إذا كانت مراكزهم المانونٌةمعاملة 

وٌتحمك هذا النوع من المساواة بمجرد أن تتسم الماعدة المانونٌة  ,التً ٌتواجدون فٌها متماثلة

وٌكون المانون عاما عمومٌا نسبٌا متى كان لعمومٌة النسبٌة مرادفة للتجرٌد ،بالتجرٌد و فا

 .مجردا

وٌعلك الموطن آمال كبٌرة على نظام اإلدارة االلكترونٌة فً تحمٌك مبدأ المساواة أمام       

المرفك العام بصورة عملٌة,وذلن بمنع أو التملٌل من التمٌٌز بٌن األفراد على أساس العاللات 

واالنتماء السٌاسً وغٌرها من األمور التً ٌمنعها مبدأ صٌة أو عاللات المرابة والطابفٌة،الشخ

 حٌاد المرفك العام. 

ولد أدركت بعض الوحدات المحلٌة فً إحدى الدول هذا األثر فً المضاء على التمٌٌز بٌن      

ٌك المتعاملٌن مع المرفك وتجاوز الخالفات السٌاسٌة على الرغم من صعوبة ذلن فً تطب

ارضة فمد حدثت فً تلن الوحدة المحلٌة أن عملٌة المعالعملً وتفاوته من مكان آلخر ،

الدعم الالزم إللامة  السٌاسٌة فٌها على الحٌلولة بٌن المسإولٌن وبٌن الحصول على التموٌل أو

وتجهٌز المولع المناسب على االنترنت 
2

وفً وحدات محلٌة أخرى تم إنشاء مولع مشترن  ،

 لعدد من الوحدات للتغلب على الخالفات و الحواجز السٌاسٌة.

        

 .322ص  رجع سابك،السٌد الطماوي ، م 2
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ومن جهة أخرى سٌإدي نظام اإلدارة العامة االلكترونٌة أو الحٌاد االلكترونً إلً التغلب   

ولو بشكل متدرج على مشكلة الواسطة والمحسوبٌة التً نخر سوسها فً عظام اإلدارة 

اإلداري بها وما الحكومٌة على النحو أدى فً كثٌر من األحٌان إلً انهٌارها بعد انتشار الفساد 

 ٌرتبط بها من رشوة وتمٌٌز بالمخالفة لمبدأ المساواة أمام المرفك العام.

هو ما تتضمنه المواعد االلكترونٌة على مبدأ المساواة وإن التؤثٌر األهم لإلدارة العامة        

ة ً ٌتطلبها إنشاء بوابالتنظٌمٌة عدم التفرلة بٌن العمالء و تحدٌد رسوم االستخدام الت

وتنفرد االنترنت من بٌن الوسابل االتصال بعدم تحدٌد رسم لها ٌعتمد على المسافات إلكترونٌة,

شنطن إلً الجزابر أومن بارٌس فالمكالمة الهاتفٌة من والمدة أو الولت أو الحجم الرسالة ،أو ا

كترونٌة ولتها ولكن الرسالة االلالماهرة تخضع لتعرٌفة منظمة تعتمد على مدة المكالمة و إلً 

أو حتى المكالمة الهاتفٌة التً تتم عبر االنترنت تمدم مجانا للمستخدم.،
2

 

وأخٌر نشٌر إلً المساواة النسبٌة سٌظهر لها بعض التطبٌمات مثلما تموم به شركة        

Hotmail وإعفاء من ٌجٌد استخدام لمن ٌستخدم االنترنت لمدة طوٌلة ،من سحب على جوابز

 أو منح بعض المزاٌا دون أن ٌعد ذلن إخالال بالمساواة.  منٌات االلكترونٌة من بعض الرسوم،الت

ففً سبٌل تشجٌع المواطنٌن على التعامل مع الحكومة ولد طبمت ذلن حكومة سنغافورة،    

سوم مخفضة وذلن من خالل رعلى تمدٌم حوافز تشجٌعٌة لهم،االلكترونٌة عملت الحكومة 

و إجراء عملٌات سحب جوابز تشجٌعٌة.لكترونٌة،للمعامالت اال
8

 

وفً النهاٌة فإن اإلدارة العامة االلكترونٌة ستجعل جمٌع المتعاملٌن مع المرافك العامة       

متساوٌٌن فً إتباع إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
3

 

فاع بخدمات و لد لوحظ أن أغلب الصعوبات المتعلمة بمبدأ المساواة بٌن طالبً االنت      

المرفك العام إنما ترجع فً معظمها إلً الرسوم الواجب دفعها للحصول على خدمات المرفك 

 .دارة العامة االلكترونٌةها أو تغلب على معظمها من خالل اإلالعام,وهذه الصعوبات ٌمكن حل

 

  

2 
لذي نظمته أكادمٌة شرطة دبً ممدم إلً المإتمر العلمً األول ا بحث،الحكومة االلكترونٌة و المرافق العامة،الحلو ماجد ،

 .23ص ( ، 8003ابرٌل 83ـ 81ً الفترة من)فونٌة واألمنٌة للعملٌات المصرفٌة،الجوانب المانحول 

8 
 .  201ص  ، مرجع سابق السٌد بٌومً ،

 (2444،ركز األهرام للترجمة والنشر الماهرة: م)،)ترجمة دمحم شهاب ( ،ة فً عصر المعلومات ٌالخوصص،فرٌد هكٌت   3

  . 30ص ،
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ـ اإلدارة االلكترونٌة و المطابمة مع مبدأ لابلٌة المرفك العام للتغٌٌر والتعدٌل فً أي ولت 0
2

   :     

لإلدارة أن تعدل تنظٌم المرفك العام فً أي ولت وبكل الوسابل لكً ٌتماشى مع التطور        

فً ذلن تغٌر الظروف و التجاوب مع تمنٌات اإلدارة الحدٌثة  العلمً و التكنولوجً ومراعٌة

ومواكبة روح العصر على نحو ٌسمح بؤداء خدماتها ث تستوعب التطورات االلكترونٌة ،وبحٌ

سواء من ن أن ٌكون ألحد االعتراض على ذلن،دو ٌسر وسهولة وكفاءة فً الولت ذاته،ب

بدأ تكٌف المرافك مع الظروف الجدٌدة أو لابلٌة وتطبٌما لمن فٌه،المنتفعٌن بالمرفك أو الموظفٌ

كؤن تحول غٌر فً الطبٌعة المانونٌة للمرفك،فإن فً إمكان اإلدارة أن تالتغٌٌر، نظامه للتعدٌل و

أو ترفع من وما على المنتفعٌن بخدمات الرفك ،أو تفرض رسعامة ،شركة وطنٌة إلً مإسسة 

،لٌمتها أو تخفضها 
8

الهواتف المنزلٌة و التجارٌة من ولت ألخر تبعا مثل تغٌٌر أسعار توصٌل 

 لتطور الخدمات وتغٌٌرها .

رات و االلكترونٌة الحدٌثة تفرض على األفراد واإلدا وال رٌب أن الوسابل التكنولوجٌة       

حٌث لم ٌعد ممبوال ممن ٌرٌد أن ٌحضا بمكانة مرمولة فً العلم مواكبة علوم العصر وتمنٌاته ،

امة فً التطابك مع هذا وهو أمر ٌبٌن أثر اإلدارة العكب المعرفة التكنولوجٌة،تخلف عن رأن ٌ

من حك اإلدارات المابمة على سٌر المرفك العام أن تطلب من أشخاص المانون الخاص المبدأ،

أن تستخدم أحدث الوسابل العلمٌة و االبتكارات تعالدة معها ألداء عمل حكومً لها،الم

ألن مبدأ المابلٌة انتهت عمودها بإرادتها المنفردة ،دمات المرافك ,وإال التكنولوجٌة فً تطوٌر خ

ك التً تدار بطرٌمة الرٌجً المرفك للتغٌٌر و التعدٌل فً كل ولت غٌر ممصور على المراف

فهذه المرافك وإن كانت تدار من لبل الملتزم ـ فردا أو إنما التً تدار بطرٌمة االمتٌاز ،وفمط ،

ى خاضعة إلشراف اإلدارة من أجل تحمٌك المصلحة العامة المنٌطة بالمرفك شركة ـ فإنها تبم

 العام. 

تطبٌما مواكبا لمبدأ  رونٌة ٌعد تجسٌدا حٌا ،و فً األخٌر فإن تطبٌك اإلدارة العامة االلكت      

 لابلٌة المرفك العام للتغٌٌر و التعدٌل و التبدٌل فً أي ولت و فً أي حٌن .

 ارة االلكترونٌة على موظفً المرفق العامثانٌا :تأثٌر اإلد

أداة تموم المرافك العامة بنشاطها اإلداري بواسطة موظفٌها أو عمالها مدنٌن الذٌن ٌعدون       

 على النحو ٌمكن تمرٌر بؤن الموظفة العامة و النشاط اإلداري وجهان للدولة لتحمٌك أهدافها،

  

 .32ص  (، 8000،)الرباط: مطبعة النجاح الجدٌدة  ، قانون المرفق العام رضوان ، أبو جمعة ، 2

8 
  .3ص (، 2443رة : دار النهضة العربٌة ،)الماه ،وسٌط القانون اإلداري فً الوظٌفة العامة،أحمد رسالن أنور ،
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ٌوجد  وال ٌوجد نشاط إداري بدون موظف عام،فالتمابالن ومتالزمان فً الولت نفسه،م

،موظف عام من غٌر اختصاص فً ممارسة النشاط اإلداري
2

وفً المرافك الذي ٌإدي فٌه 

 وظٌفته. 

ومن الواضح أن الموظفٌن ٌمثلون العنصر البشري و الضروري الالزم لتحمٌك أثر      

 تإدي الخدمات ألن الوسابل االلكترونٌة الااللكترونٌة على أعمال الموظفٌن، اإلدارة العامة

وهذا ون الخدمات عن طرٌك هذه الوسابل وإنما الموظفٌن هم الذٌن ٌإدكومٌة بنفسها ،الح

ٌستدعً ـ بداهة ـ ضرورة تؤهٌلهم وتدرٌبهم على التعامل مع هذه الوسابل التكنولوجٌة.
2

     

  
و من المتولع أن تإدي اإلدارة العامة االلكترونٌة إلً تسٌر إجراءات األعمال المادٌة      

ٌموم بها الموظفون فً المرافك العامة ,من نسخ و تسجٌل وتدوٌن وتولٌع وختم ,وإعادة التً 

  النظر أو حدوث تغٌرات فً األعمال المانونٌة الالزمة لتسٌر المرفك العام.

و الموظفٌن العمومٌون هم أداة تنفٌذ إرادة المشرع و وضعها موضع التطبٌك ,وإضفاء        

نونً علٌها, و ال ٌتصور تحمٌك األعمال المادٌة و المانونٌة للمرافك صفة الوجود المادي الما

          العامة دون وجود موظفٌن عمومٌٌن .

ففً فرنسا ٌخصص لموظفً المرفك العام نحو هً الموظف األول ، و الدولة الٌوم      

أن نجاح الحكومة فً أي دولة رهٌن بامتالكها  مٌزانٌة الدولة,ولد بات من المإكد من00%

كؤحد الدعابم ك العامة بؤعلى لدر من الفاعلٌة ،لجهاز إداري كفء لادر على إدارة المراف

 الربٌسٌة لنجاح اإلدارة فً إشباع الحاجات العامة المواطنٌن و توفٌر الخدمات األساسٌة لهم.

ة على مدى لدرة الموظفٌن المابمٌن بتنفٌذ كما تتولف كفاءة األداء فً المرافك العام     

وأداء العمل الحكومً فً سهولة و ٌسر ,وهو ٌة على تسٌر اإلجراءات اإلدارٌة ،األعمال الماد

 ما تهدف إلً تحمٌمه اإلدارة االلكترونٌة من خالل ما ٌلً :

 ـ تسهٌل المعامالت الٌومٌة لألفراد :2

تلف مرا حتمٌا ٌفرض نفسه على والع الحٌاة فً مخإن استخدام تمنٌة المعلومات أصبح أ     

وهو أمر دعا الكثٌر من الحكومات إلً تطبٌك فكرة اإلدارة المجاالت الوظٌفٌة والخدمٌة ،

 االلكترونٌة بغرض إنجاز و إٌصال خدماتها إلً المواطنٌن و المستفٌدٌن كافة.

  

1 
 Jean –Iouis Moreu .La Fonction Publique ,) Paris : Librairie General de Droit et de  Jurisprudence 2000( , p 09 . 
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و مالحظ أن تسهٌل المعامالت لألفراد من حٌث أثر تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة هو تطبٌك 

 لألعمال المادٌة للموظفٌن المنوط بهم تنفٌذ الموانٌن و المرارات بصفة ٌومٌة فً الحٌاة اإلدارٌة

 ة.الجارٌ

وفً نظام اإلدارة االلكترونٌة ٌكون حرٌا بالموظفٌن تسهٌل معامالت األفراد و حسن       

 سٌرها وهو ما ٌظهر فً ما ٌلً:

 التغلب على مشكل البٌروقراطٌة:ـ 

أدت البٌرولراطٌة إلً عرللة الخدمات الحكومٌة عن السٌر الصحٌح لها و صارت مرضا     

المرفك العام أن و وجه ذلن أن األصل فً خدمات أداء منافعه ،جز المرفك العام عن خبٌثا أع

وأن تإدي المرافك العامة خدماتها دون أن ٌضطر المنتفعون منها إلً اإللحاح و تكون مسٌر ،

 المطالبة. 

ٌطرح فً هذا الصدد هو كٌف ٌتم التغلب على البٌرولراطٌة من خالل  و السإال الذي        

  اإلدارة االلكترونٌة ؟

عن ذلن أن المرافك العامة ٌمكنها من خالل اإلدارة االلكترونٌة تلبٌة احتٌاجات  لإلجابة 

مل بٌن المكاتب وعناء التنرحلة التعب بٌن دواوٌن الحكومة ، األفراد دون حاجة لخوض

 وتملٌب لألوراق الموجودة على الرفوف.وأرولة الوزارات ،

 االلكترونٌة سوف ٌإدي إلً تسهٌل إجراءات المعامالتوال شن أن األخذ بفكرة اإلدارة       

ولكن العلمة بٌن الجمهور و المواطنٌن ،وبصورة تضبط الحكومٌة من على شبكة االنترنت ،

الموظف بؤداء واجبه بدلة  بشرط أنتكون هنان رلابة إداري فعالة تعمل على إلزام

 لخدمته  وإسعاده و تحمٌك آماله واحترام الجمهور الذي ما وجدت الوظٌفة العامة إالوأمانة،

 واالستجابة لتطلعاته .

وتخفٌف من الروتٌن فً كترونٌة إلً تملٌص البٌرولراطٌة ،كما سٌإدي تطبٌك اإلدارة االل    

أداء المرافك العامة لخدماتها ألن المعامالت االلكترونٌة ستإدي إلً االستغناء عن المستندات 

وٌتحول مجتمع الموظفٌن من مجتمع ورلً دات االلكترونٌة ،تبدل بها المستنالورلٌة حٌث ٌس

ٌسهل على ،إلً مجتمع إلكترونً ,حتى الموظف نفسه سٌتحول إلً موظف عام إلكترونً 

 المتعاملٌن الحصول على الخدمات التً تمدمها اإلدارة التً تعمل بها دون تكبد لمشمة انتمال

ى الطوابٌر و مرجعة أكثر من مولع لمتابعة و الولوف علاألفراد إلً ممر الجهة الحكومٌة،

معاملته مما ٌوفر لدٌه الولت والجهد لكً ٌستثمرهما فً األمور الحٌاتٌة الٌومٌة وهكذا ٌكشف 

 التمدم العلمً فً مجال شبكات الكمبٌوتر و البرمجٌات صدق ما لاله أحد العلماء األمرٌكٌٌن:
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،نفسها التً أصبحنا بها دون خٌول  على المدى الطوٌل سوف نصبح دون ورق بالطرٌمة
2  

أي 

أن مكاتب الموظفٌن سوف تتحول إلً مكاتب بال ورق ,وأٌضا مكاتب بال حدود حٌث ٌمكن 

 للموظف و من أي مكان خارج العمل أن ٌنهً المهام الوظٌفٌة المكلف بها .

 التحول اإلستراتٌجً فً عدد من نواحً األعمال المادٌة للموظفٌن:ـ 

الجمهور عن عالم وظٌفً  استمرار التمدم فً االلكترونٌات لد أطلك العنان لتخٌلإن      

وهو أمر ٌستلزم فً الموظف  جٌة التطور و تسٌٌر أموره باللمس،وتحكمه إستراتٌمتطور،

الذي ٌمدم خدمات للجمهور أن ٌكون متمكنا أو لادرا على استخدام الحاسبات اآللٌة لتمدٌم 

بٌما إلستراتٌجٌة التطور التً تستلزم وضع خطة عامة للتسٌٌر الخدمات لمن ٌرٌدها تط

:وذلن فً ما ٌلًحً الوظٌفٌة على سبٌل مثال اإلداري و تنفٌذه بشكل تدرٌجً بدا ببعض النو
8 

 

أ ـ سوف تمكن اإلدارة االلكترونٌة اإلدارات من اختصار إجراءات تعٌٌن الموظف من خالل 

لكترونٌا و استمبال رغبات األشخاص الذٌن ٌتمدمون لها وضع شروط شغلها أو اإلعالن عنها إ

عن طرٌك ملء النموذج اإللكترونً المعد للتعٌن،ثم لٌام لجنة شإون العاملٌن بدراسة النماذج 

 الممدمة ،واختٌار أفضل المرشحٌن الذٌن تنطبك علٌهم شروط شغل الوظٌفة. 

إخطار السلطة المتخصصة فً التعٌن وبعد انتهاء عملٌة المفاضلة بٌن المرشحٌن ،ٌتم       

إلكترونٌا إلصدار المرار الخاص بالتعٌن,و حفظه ضمن أرشٌف إلكترونً ثم إخطار الموظف 

المعٌن بالمرار بطرٌمة اإللكترونٌة لكً ٌبدأ فً استالم عمله بالحضور شخصٌا،وللبٌان أن هذه 

مة بحٌث تتوفر لدٌهم مهارة الطرٌمة فً التعٌٌن تتطلب نوعٌة خاصة من شاغلً الوظٌفة العا

 التعامل مع الحاسب اآللً.

ب ـ سٌإدي نظام اإلدارة االلكترونٌة إلً تطور هابل بالنسبة لزمن العمل ،حٌث ٌسمح 

لإلدارات الحكومٌة بؤداء مهام الموظفٌن بال انمطاع و طول مدار الساعة ،ومن أي مكان فً 

ة ال تتولف عن العمل لٌال نهارا ،وٌمكن لمن و بعبارة أخرى فإن اإلدارة االلكترونٌ العالم،

ٌرٌد االستفادة من خدماته الحصول علٌها فً أي ولت و بسهولة وٌسر طوال األسبوع بال 

تولف ،كما رأٌنا من لبل فً مبدأ سٌر دوام المرافك العامة بانتظام واطراد ، و بالتالً ٌوفر 

 الكثٌر من الجهد.

  

ٌروت : الدار المصرٌة ب) ،المخاطر و التحدٌات و التأثٌرات االجتماعٌةتكنولوجٌا االتصال،شرٌف  ،دروٌش اللبان،  2

 . 20ص  ،( 8000،ٌناٌر اللبنانٌة ،

8 
 . 10ص ،  مرجع سابق السٌد بٌومً ،
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سٌإدي نظام اإلدارة االلكترونٌة إلً حدوث تطورات ترتبط بمكان العمل ,فالموظفون فً ج ـ 

وٌتم م ،لتطبٌك اإلدارة االلكترونٌة سٌتغٌر نظام إثبات حضورهم و انصرافهالمرحلة األولى 

االستغناء عن موظف سجل الحضور و االنصراف و استبدال الكارت اإللكترونً بها . 
2

 

حٌث الٌجابً فً بعض النواحً الوظٌفٌة،سٌإدي نظام اإلدارة االلكترونٌة إلً تؤثٌر ا د ـ 

مشكلة تمارض الموظفٌن و الحصول على إجازات مرضٌة و  ستتمكن اإلدارة من التغلب على

وحرصا من اإلدارات ز الحدود المانونٌة المسموح بها ،غٌرها من اإلجازات التً تتجاو

فمد عملت مثال لجنة أداء عمله لألطول فترة من الولت ،الحكومٌة على استمرار الموظف فً 

اإلجازات المرضٌة فً دولة الكوٌت 
8 

 نظر فً آلٌات اإلجازات الخاصة .على إعادة ال

بالمرضى ،وانتهت إلً تغٌٌر نماذج اإلجازات المرضٌة من وضعها الحالً ،بحٌث تكون 

 اإلجازات الجدٌدة عن طرٌك الكومبٌوتر .

ه ـ سٌإدي نظام اإلدارة االلكترونٌة إلً وضع نظام آلً ألعمال الموظفٌن المتعلمة بالترلٌات 

ٌة ،و ال شن أن ذلن سوف ٌعمل على محاربة الفساد اإلداري فً ،والسٌما الترلٌة باأللدم

 عملٌة الترلٌات فً الجهات الحكومٌة .

كما ٌتٌح هذا النظام للموظفٌن التعرف على تدرجهم الوظٌفً و عملٌة التسلسل فً أحمٌة       

فظة حصولهم على الترلٌة,مما ٌإدي إلً تطوٌر الجهاز اإلداري فً الدولة لألفضل و المحا

على حموق الموظفٌن فً الترلٌة و غٌرها مثل المرتبات ،والعالوات الدورٌة و االستمطاعات 

 التً تتم من الرواتب .

و أخٌرا سٌكون من المٌسور للموظف أن ٌتمدم بشكواه اإللكترونٌة إلً جهة عمله أو      

على دفع اإلدارات الجهة المختصة إذا حدث خطؤ أو انتماص لحك مالً له أو إداري مما ٌعمل 

 إلً األفضل وتطوٌر أدابها إلً األحسن .

 

 

   

2 
ص ،(8000،الماهرة: دار النهضة العربٌة )،اإلتجاهات المعاصرة فً إدارة المرافق العاماالقتصادٌة ،دمحم عبد اللطٌف دمحم ،

43 . 

2 Sege  Vallemont , La Notion de Agents dans Les Trois Fonctions Publiques,2eme ed 

,Paris :1998 ,P 31 . 
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 :ـ متطلبات الموظفٌن لتطبٌك نظام اإلدارة اإللكترونٌة 8

ولكنها تإدي إلً  ٌعنً بالضرورة إلغاء الموظفٌن ،إن تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة ال       

عملٌة وفً م اإلداري و الفنً للموظف العام ،إحداث تغٌرات جذرٌة و جوهرٌة فً المفهو

وشرابط صالحٌاتهم ,فٌنبغً أن ٌكون لدٌهم المدرة و الحماس على الموظفٌن و تعٌنهم ،اختٌار 

فعملٌة اإلصالح اإلداري هً تملٌدٌة إلً اإلدارة االلكترونٌة،إنجاح ذلن التحول من اإلدارة  ال

 عملٌة مستمرة ال تنتهً .

ب عنه االستغناء عن تحول إلً اإلدارة االلكترونٌة ٌترتوال ٌنبغً أن نغفل على أن ال     

صغار الموظفٌن من الطبمات الدنٌا و الوسطى,خاصة وأن التعٌٌن فً الدول العربٌة ٌخضع 

بجٌوش ة,ولذلن تزخر اإلدارات العربٌة العتبارات سٌاسٌة اجتماعٌة أكثر منها مهنٌة و علمٌ

 ونٌة.الذٌن ٌتم االستغناء عن أكثرهم بسبب التحول إلً اإلدارة االلكتر من الموظفٌن

كما تتطلب التغٌرات التً تنتج عن هذا التحول إحداث تغٌرات فً نظام اإلدارة مثل       

هٌكل التنظٌمً ,وطرق أداء العمل ونظم و المهام وغٌرها من التغٌرات التً بدورها تتطلب 

 تغٌرات أخرى فً صفات الموظف نفسه من حٌث العدد والتوزٌع والتدرٌب وإعادة التؤهٌل.

هكذا تتضح ضرورة إٌجاد التناغم بٌن التغٌرات التنظٌمٌة كنتٌجة إلعادة هندسة اإلدارة و      

و الصفات الواجب توفرها فً العنصر البشري الذي تعتمد علٌه اإلدارة االلكترونٌة فً تنفٌذ 

     هذه التغٌرات .

ونظرا لعاللة ذلن بعملٌة إعادة الهندسة تسمى هذه العملٌة ) إعادة هندسة الموارد البشرٌة(   

الناتجة عن التغٌرات فً التً تتطلب إٌجاد وحدة تنظٌمٌة خاصة مهمتها تحمٌك متطلبات 

 وبالتالً االستفادة المصوى من أعمال الموظفٌن .اإلدارة ،

نحو تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة أن تغٌر و تطور آلٌات وعلى الحكومة العربٌة التً تتجه      

و أسالٌب تؤهٌل الموارد البشرٌة لتتماشى مع التوجهات الجدٌدة و مواجهة التحدٌات حٌث زاد 

وهنان توجه تفعٌل الوظابف التً تعهد علٌهم ، االحتٌاج إلً الموارد البشرٌة المادرة على

والحاجة إلً الموارد البشرٌة تتمتع بمدرات هابلة على ت متزاٌدة إلً أنماط الالمركزٌة ،بدرجا

 تنوٌع األعمال .

ولتحمٌك ذلن نرى أن تؤهٌل الموارد البشرٌة العربٌة من بٌنها الجزابرٌة لتطبٌك اإلدارة      

 االلكترونٌة ٌجب أن ٌتم عن طرٌك :

 ـ االهتمام بالتفكٌر أالبتكاري بؤسالٌبه المتعددة .
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 ـ التدرٌب غٌر التملٌدي أو التدرٌب عبر الشبكات .

أوال :التفكٌر أالبتكاري
(2)

 : 

ال ٌمتصر األمر فً نمط اإلدارة المتطورة المعاصرة على تشجٌع و تمدٌم األفكار المبتكرة      

 ,كمدخل من مداخل االبتكار .الذهبً بل تعمل اإلدارة على تشجٌع حلمات العصف

 Oepen book Managementبتكارٌة  أٌضا اإلدارة على المكشوف االومن األسالٌب      

وٌتم ذلن عن طرٌك تكوٌن فرٌك ذا معرفة دلٌمة باستراتٌجٌات المنظمة الحالٌة و المستمبلٌة 

وتحدٌد سرعة المهارة لكل عضو من أعضاء الفرٌك و ٌوجد أٌضا أسلوب الجماعات 

 .  Hot Groupsالحماسٌة 

غٌرة من األفراد تحب االنجازات العالمٌة فً العمل و المغامرة و و هً مجموعة ص     

المهمات الصعبة حٌث ٌهدف هذا األسلوب إلً تولٌد اإلثارة و المتعة فً المنالشة بالشكل الذي 

ٌجعل المشتركٌن من األفراد فً هذه الجماعات ٌزٌدون من استخدام أفكارهم لحل أو انجاز 

لوجه مع أصحاب عم طرٌك إشران األفراد العاملٌن وجها  المهمات المناط بهم وٌتم ذلن

و تسهٌل المحاور مع ذوي الخبرة باستخدام تمنٌات المعلومات كالمإثرات الخبرة فً المنظمة،

 الصوتٌة والبرٌد اإللكترونً و شبكات الحاسب .

 ثانٌا :التدرٌب عبر الشبكة

ٌعوق التدرٌب اإللكترونً فً الحكومات العربٌة وجود نسبة من المعاملة لم ٌسبك لها     

التعامل مع الحاسبات,باإلضافة إلً طبٌعة الشعوب التً تتصف بالحذروعدم المٌل للمخاطر 

واالعتماد دابما على األكبر سنا بدال من فبة الشباب التً هً على دراٌة بكٌفٌة التعاون مع 

اآللً مما ٌزٌد من مماومة التغٌٌر ,ولد بدأت الحكومة العربٌة تستشعر أهمٌة  مجال الحاسب

التدرٌب لمواكبة االتجاهات الحدٌثة فً التكنولوجٌة المعلومات واالتصاالت ومنها التدرٌب 

و نورد هنا لابمة التحمك األساسٌة للتحول إلً التدرٌب عبر الشبكات للجمعٌة  عبر الشبكات ،

 درٌب و التنمٌة من أجل التحول إلً التدرٌب عبر الشبكات :األمرٌكٌة للت

ـ تمدٌر مدى االحتٌاجات للتعلم عن بعد: كلما كانت موازنات التدرٌب و السفر فً تنالص 

وكلما كان العاملون موزعٌن على مناطك جغرافٌة متناثرة كلما زادت الحاجة إلً التدرٌب عن 

 بعد .

 
 

2 
 .41 ص، مرجع سابق ،السٌد بٌومً 
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و ٌتكون هذا الفرٌك من أصحاب المصالح الربٌسٌة فً ـ تكوٌن فرق التدرٌب عن بعد 

الحكومة فٌضم مدٌرٌن و مدربٌن ومصممً برامج و خبراء تمنٌن وممثلً اإلدارة المالٌة 

 وإدارة الموارد البشرٌة وإدارة التخطٌط ,وٌتم اختٌار لابد للفرٌك ٌكون صاحب رإٌة واضحة.

ـ التجربة المبدبٌة: باالشتران كمتدربٌن فً بعض البرامج التدرٌبٌة عن بعد أو فً المإتمرات 

 المربٌة أو غٌرها من األدوات المستخدمة فً التعلم عن بعد .

ـ التعرف على التكنولوجٌا المطروحة فً األسواق : و ذلن بزٌادة المعارض و حضور 

األجهزة الحدٌثة مع تبع عمالبهم من أجل الوصول العروض التً تمدمها الشركات التً تبٌع 

فً نهاٌة الدراسة لما تحتاجه المنظمة بالفعل من أجل األجهزة و البرمجٌات و خالفه .
2 

 

ـ تمدٌر احتٌاجات المتدربٌن : لد ٌكون المتدربون بحاجة لرإٌة المدرب و إلامة عاللة مباشرة 

ل عن األسباب وراء هذا االحتٌاج من وجهة وهو احتٌاج نفسً مفهوم  إال أنه ٌمكن أن نسؤ

 نظر المتدرب من أجل وضع مزٌج المناسب لبدئ التحول إلً التعلم عن بعد .

ـ وضع خطة إستراتٌجٌة : بحٌث تدرج الخطة اإلستراتٌجٌة للتعلم عن بعد فً الخطة 

ن االنتمال إلً فإذا ما تم ذلن أمكإشران ودعم اإلدارة العلٌا ،اإلستراتٌجٌة العامة للتدرٌب و

 الخطوة التالٌة وهً خطوة التموٌل .

ـ الحصول على التموٌل : كلما تمت الخطوات السابمة فً الدراسة بعناٌة وكان هنان عضو من 

اإلدارة المالٌة كلما كان المشروع ٌمف غلى أرض صلبة وأمكن عرض مزاٌاه و العابد منه 

 بصورة تضمن الحصول على التموٌل الالزم .

إال اإلعالن عن خطط لتسوٌك و االتصاالت : أصبح اآلن كل شًء معدا و لم ٌبك  ـ وضع

ء البرٌد وٌمكن هنا استخدام جمٌع وسابل االتصاالت و الفاعلٌة سواالبرامج المتاحة ،

ر أو أو البرٌد المباش W A Nأو الخارجٌة  L A Nأو الشبكة الداخلٌة  اإللكترونً و االنترنت ،

 أو الموالع .و الفاكس، النشرات أو الهاتف

ـ تصمٌم برنامج تدرٌبً : ٌمكن اختٌار برنامج مما سبك تنفٌذه فً لاعات التدرٌب و تحوٌله 

إلً الشكل الذي ٌسمح بتمدٌمه فً التدرٌب عن بعد ولد تحتاج بعض البرامج إلً تعدٌالت 

ثم تنفٌذ البرامج على سبٌل ض اآلخر إلعادة التصمٌم بالكامل ،أكثر من غٌرها ولد ٌحتاج البع

 .التجربة و التؤكد من المدرة على التآلف مع األجهزة المستخدمة لتمدٌمه ألشخاص فً أماكن 

   

2 
الماهرة )،ٌق قٌاسه وأسالٌب المحافظة علٌه رأس المال الفكري طر،علً صالح عادل ،حرحوش المفرحً ، أحمد ،

 . 231ص ،( 8003،بحوث والدراسات ة ،اإلدارٌ:المنظمة العربٌة للتنمٌة 
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بالرغم من المحاوالت العدٌدة من الشركات و المإسسات التحول من التدرٌب التملٌدي إلً      

 التدرٌب عبر الشبكات إلً أن تلن المحاوالت ٌعترضها العدٌد من الصعوبات .

كما ٌنبغً االستفادة االلكترونٌة ،حمٌك مشروع اإلدارة فاالستثمار فً التدرٌب هو أهم ركٌزة لت

من الخبرات العربٌة العاملة فً الخارج فً المجاالت تمنٌة و المعلومات و دعم المإسسات 

العاملة فً مجال المعلوماتٌة .
2

 

وأن ندرب ،و مع ذلن فإنه لٌس كافٌا أن نعرف ما نحتاج فً مجال الموارد البشرٌة        

اسنه نجعل الفرد ٌشعر بالسعادة نتٌجة التغٌر وأن ٌدرن محاألشخاص تبعا لذلن بل ٌجب أن 

وهذا ٌعنً استخداما ماهرا ألنظمة االتصال مع األفراد بحٌث المستمبلٌة وأن ٌدعمه أٌضا ،

كومة التصورات ٌشعرون بؤنه ٌتم إعالمهم عن كل خطط اإلدارة األمر الذي ٌجنب الح

 الخاطبة و السٌبة

 مستقبل اإلدارة االلكترونٌة فً الجزائر المطلب الثانً :

 من الحلول الممكنة لتفعٌل مشروع اإلدارة االلكترونٌة فً الجزابر ما ٌلً :

ـ البدء فً تسوٌك الخدمات الحكومة االلكترونٌة ،وتوضٌح ممٌزاتها و مرددوها الكبٌر على 

زول التحفظ الموجود المواطن من نواحً كثٌرة،وتبٌن المبررات الالزمة الستخدامها ،حتى ٌ

 عند بعض المواطنٌن .

ـ عدم مواصلة ممارسة األعمال ذات الصبغة التجارٌة،بحٌث أن توافك الحكومات فورا عن 

تحمٌل المواطنٌن أي رسوم إضافٌة من أجل استخدام الحكومة االلكترونٌة ،األمر الذي سوف 

 ٌشجع المواطنٌن على استخدام الحكومة االلكترونٌة.

ن عن خدمات الحكومة االلكترونٌة فً الموالع المشهورة على االنترنت بحٌث اإلعالن ـ اإلعال

عن خدماتها على أكبر موالع االنترنت،وذلن من أجل جذب أعداد كبٌرة من المواطنٌن و شد 

 إلً خدمات الحكومة االلكترونٌة ومن أشهرها تحدٌث المعلومات أوال بؤول .  مانتباهه

 الستثمارات فً مجال تكنولوجٌات المعلومات .ـ العمل على توجٌه ا

 ـ إدراج تكنولوجٌا المعلومات فً جمٌع مناهج التعلٌم فً الدولة .

 ـ توفٌر البٌبة األساسٌة الضرورٌة لنجاح تطبٌمات الحكومة االلكترونٌة .

   

2 
اإلدارٌة كلٌة الحموق و العلوم  جامعة وللة :)، التغٌٌر و الموارد البشرٌة بمؤسسات االتصاالت دارة،إعادل عٌاض  ،

 . 04ص ،( 8000مارس صاد المعرفة و الكفاءات البشرٌة ،الملتمى الدولً حول التنمٌة البشرٌة و فرص االندماج فً الت،
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ـ العمل على تنظٌم البرامج التعلٌمٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات لجمٌع موظفً المطاع 

 مال التكنولوجٌا لتطوٌر خدمة المطاع العام . العام لضمان تؤهٌلهم وإعدادهم الستع

ـ إلامة مراكز لمساعدة الفبات التً تفتمر إلً التحضٌرات والمعدات الرلمٌة وذلن لتوفٌرها 

 ألسر ذات الدخل المنخفض .

 ـ ضرورة توفٌر التعلٌم األساسً   لهذه األسر فً مجاالت تكنولوجٌا المعلومات .

مما ٌساعد على مات التً ٌتطلبها النظام الجدٌد ،والخد ـ زٌادة الطلب على الوظابف  

استمطاب المزٌد من المهارات والخبرات باإلضافة إلً جذب الشركات فً مجال التكنولوجٌا 

 المتطورة .

وبٌن مختلف الدوابر الحكومٌة خالل مراحل تعاون بٌن الحكومة والمطاع الخاص،ـ التنسٌك وال

 تطبٌك المشروع .

ـ تطوٌر جودة الخدمات وتملٌل نسبة األخطاء وزٌادة سرعة االستجابة وتمدٌم الخدمات  

 المعلومات فً موعدها المحدد عبر االنترنت .

 ـ تحدٌد رإٌة إستراتٌجٌة واضحة لتطبٌك الحكومة االلكترونٌة .

 ـ تنفٌذ ومتابعة تطبٌك الحكومة االلكترونٌة فً مختلف الدوابر الحكومٌة .

ة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات وتحلٌل مدى ممدرتها و استعدادها لتشغٌل ـ دراس

 الخدمات االلكترونٌة .

 ـ ممارنة البرامج واألجهزة والمعاٌٌر الفنٌة المختلفة التً تستخدم عالمٌا فً بٌبة االنترنت .

 لكترونٌة.ـ تنظٌم الندوات التً تساهم فً الوعً بؤهداف ومنطلمات مشروع الحكومة اال

 ـ تحدٌد رإٌة واضحة وأهداف والعٌة ودافعٌة ملموسة على المدى المرٌب والبعٌد. 

 ـ وضع خطة شاملة لتنفٌذ المشروع وفك مراحل متعددة.

 ـ ضرورة توحٌد مهنة االختصاص لمشروع الحكومة االلكترونٌة فً لٌادة موحدة.

ومن أهمها االستثمارات فً عددة ،مجاالت متـ العمل على تسهٌل استمطاب االستثمارات فً 

 مجاالت التمنٌة الرلمٌة مما ٌساهم فً إٌجاد لطاع خاص ذو فاعلٌة كبٌرة.

لً تسهٌل ـ تهٌبة الموانٌن والتشرٌعات التً تتناسب مع تطبٌمات الحكومة االلكترونٌة تهدف إ

عدٌالت الالحمة لتملٌل من حاالت تزوٌر المراسالت االلكترونٌة والتالمراسالت االلكترونٌة ،

 وتعزٌز ثمة الجمهور فً سالمة وصحة المعامالت االلكترونٌة.
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ـ ترتٌب عدد الدورات التدرٌبٌة لموظفً الحكومة االلكترونٌة وكذلن العمالء على كٌفٌة 

 استخدام و االستفادة من الخدمات االلكترونٌة.

مسإولٌن والموظفٌن على وتؤهٌل اللمعلومات عبر كامل التراب الوطنً،ـ إصدار سٌاسة أمن ا

 تطبٌمه. 

عن طرٌك نشر المعلومات حول أسس وعً االجتماعً بالسٌاسات األمنٌة،ـ رفع مستوى ال

كل ذلن سٌكفل فً رونٌة المتعددة والتوعٌة الموجهة،تطوٌر تلن السٌاسات عبر الوسابط االلكت

 النهاٌة محاصرة التهدٌدات المنٌة فً أضٌك نطاق.

السٌاسات التً من شؤنها أن تساهم فً والع تلن المنظمات وإمكانٌاتها ـ بحث أهم السبل و 

 ومواردها المتاحة بهدف استٌعاب وتطبٌك نظام الحكومة االلكترونٌة. 

 ـ توعٌة مستخدمً البرٌد االلكترونً من األخطار األمنٌة التً تحٌط بهم.

جتماعٌة وموالع االنترنت بكات االـ نشر الوعً عن كٌفٌة استخدام البرٌد االلكترونً والش

المختلفة,وبؤلل أخطار أمنٌة ممكنة. 
2
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 خالصة الفصل: 

إن اإلدارة االلكترونٌة فً الجزابر الزالت فً مهدها والزالت بذرنها اإلدارٌة تنو        

وبشكل بطا ممارنة مع الدول العربٌة واألجنبٌة التً كانت السبالة فً تبنً مدخل اإلدارة 

ات وتحسٌنها بشكل ٌرلى االلكترونٌة ضمن ما ٌسمى بعملٌة الترلٌة اإلدارٌة وتطوٌر الخدم

إلً مستوى طموحات الموطن ووفك ما تتطلبه حاجاته التً تتمٌز بالتغٌر المستمر لذا كان 

لزاما على اإلدارات الجزابرٌة مواكبة تلن التغٌرات المستمرة لحاجات المواطن بالشكل 

 والكٌفٌة التً تتماشى معها.

سالٌب التملٌدٌة لإلدارة لما لبل اإلداري من األة هً أداة للتغٌٌر إن اإلدارة االلكترونٌ      

الح إداري  جدٌدة وأجراء إص إدارٌة ٌا المعلومات واالتصال إلً أسالٌبعصر تكنولوج

 والبد من توفر بنٌة تحتٌة تكنولوجٌة مناسبة.لمواكبة هذا التغٌٌر ،

إال أن كترونٌة،سً لتطبٌمات اإلدارة االلوعلى الرغم من أهمٌة االنترنت كوسٌط ربٌ       

الدول العربٌة من  اإلحصابٌات األخٌرة تإكد أن انتشار استخدام  االنترنت الزال ضعٌفا غً

لكنها ،باستثناء بعض الدول التً حممت طفرة فً نسبة إنتشار الهواتف النمالة  بٌنها الجزابر،

الدول العربٌة  مازلت متؤخرة بالممارنة مع الدول المتمدمة  مما أدى إلً اتساع الفجوة بٌن

     واألجنبٌة.

وتوجد عدة عوامل ساهمت فً اتساع هذه الفجوة منها احتكار التكنولوجٌا وارتفاع        

 تكالٌف النٌة التحتٌة للتكنولوجٌا وسرعة تغٌرها .
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لمد أحدثت تكنولوجٌا اإلعالم و االتصال تغٌٌرا جذرٌا فً حٌاة الشعوب والمجتمعات      

هذا التطور التمنً الذي ً الحصول على المعلومات والخدما،وأنهت معاناة الكثٌر من الناس ف

وظفته العدٌد من اإلدارات فً المٌام بمهامها وتمدٌم الخدمات لمواطنٌها أدى إلً  تحسٌن 

وربح الولت وتحمٌك المٌمة المضافة سواء فً انجاز الخدمة الممدمة وتبسٌط اإلجراءات،نوعٌة 

 الوظائف واألعمال والحصول علٌها.  
لٌس بدٌال عن اإلدارة التملٌدٌة  اإلدارة االلكترونٌةً أن الدراسة إل نستخلص فً هذه       

فحسب وإنما هو أسلوب جدٌد فً العمل اإلداري والتنظٌمً, ٌحمك لدرا من النضج اإلداري 

 لمواطنٌن وهذه المؤسسات،وتسهٌل العاللة بٌن الموظفٌن داخل المؤسسات العمومٌة وبٌن ا

سمة لإلدارة العمومٌة فً إطار التفاعل بٌن  وتوفٌر معلومات بشكل متكامل وسرٌع وجعلها

أصبح من الضروري على كل لذلن العمومٌة والموظفٌن بكفاءة كبٌرة،المؤسسة 

الدخول فً مرحلة تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة واالنطالق مما تتٌحه تكنولوجٌا الحكومات،

ساهم بصورة واضحة وتأنشطة ومهام المؤسسات العمومٌة ، االتصال والمعلومات كأداة لترلٌة

فً تجسٌد إصالحات الخدمات الممدمة للمواطنٌن ,وترفع من مستوى رلابة الفرد على كل ما 

والتً فً جة عالٌة من الجودة على وظائفها ،بما ٌتٌح درتؤدٌه المنظمات العامة من خدمات ،

 ممدمتها تمدٌم الخدمات العمومٌة.

ٌمكن دارة التملٌدٌة إلً االلكترونٌة،من اإلدارة،إلبعد التحول التدرٌجً للجزائر فً مجال ا     

المول أنها اجتازت  المرحلة األولى للحاق بالركب الدول المتطورة وذلن بتطبٌك اإلدارة 

 االلكترونٌة على ارض الوالع.

جزائر الزالت فً مهدها والزالت بذرتها تنمو وبشكل بطئ إن اإلدارة االلكترونٌة فً ال      

 . الدول العربٌة و األجنبٌة التً كانت السبالة فً تبنً مدخل اإلدارة االلكترونٌةممارنة مع 

ل هامة لمد مثلت تجربة الجزائر االلكترونٌة فً مجال الخدمات االلكترونٌة نمطة تحو       

خاصة مع ارتفاع طالبً الخدمات فً المدن ذات الكثافة فً وظائف المرافك العامة ،

بما ٌوفر على م التنمل إلً مكان تواجد الخدمة ،تعد هنان حاجة كً ٌتالسكانٌة,وبذلن لم 

المواطن الجزائً الجهد والولت واختزال المسافات أثناء طلب الخدمة والسٌما فً المناطك 

 المعزولة.

ٌعد مشروع اإلدارة االلكترونٌة فً الجزائر من أحدث المشارٌع على مستوى         

من خالل إحالل نظام لكبرى التً راهنت علٌها الحكومة ،ع االمحلً,وٌعتبر من المشارٌ

الكترونً شامل فً البالد عن طرٌك إستراتٌجٌة الجزائر االلكترونٌة والعمل على تعمٌم 

 استخدام االنترنت وترلٌة البحث التكنولوجً مما ٌسمح بدمج نظم المعلومات.
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اإلدارة االلكترونٌة وإال أن ذلن اإلعداد وعلى الرغم من تأخر الجزائر فً مجال تطبٌك        

كل هذه الجهود ت وتمدٌم بعض الخدمات للمواطنٌن ،وضع بوابة الكترونٌة على شبكة االنترن

تعتبر انجازا سٌعرف النور مع مرور الولت بعد تجاوز العمبات التً تواجه البرنامج وزوال 

 ود السلطات فً هذا المجال . الغموض الذي لدى غالبٌة الجزائرٌٌن وهذا ٌتولف على جه

غٌر أن ضعف الجاهزٌة االلكترونٌة فً الجزائر أدت إلً عرللة الخدمات العامة        

االلكترونٌة و ضعف مفهوم الخدمة االلكترونٌة بسبب نمص الوعً الجماهٌري وللة الثمافة 

 االلكترونٌة.

االلكترونٌة لد مثلت رغبات أولٌة تعبر عن وبالتالً فالتجربة الجزائرٌة فً نموذج اإلدارة      

وهً بحاجة إلً تطوٌر برامج تكنولوجٌا لتحول إلً المعامالت االلكترونٌة،الرغبة فً ا

ودعم مجتمع المعلومات بما ٌخلك بشكل أكثر فً المؤسسات العمومٌة ،المعلومات واالتصال 

 .مسارات هامة وحمٌمٌة ترتمً بها المرافك العمومٌة الجزائرٌة

،وتنتهجه  وبذلن مثلت اإلدارة االلكترونٌة مطلبا هاما تفرضه التحوالت االلكترونٌة      

عات كمرحلة ضرورٌة فً ظل العصر الرلمً واالنفتاح على المجتمبرامج اإلصالح اإلداري،

وهو ما ٌمتضٌه التطور الحمٌمً للمؤسسات العمومٌة الرامً إلً العالمٌة والتفاعل اإلنسانً ،

سهٌل إجراءات وطرق ء على البٌرولراطٌة وتسهٌل مهمة طالبً الخدمات العمومٌة وتالمضا

فالخدمات العمومٌة االلكترونٌة هً نسك خدمً بدٌل ٌكرس الرلابة والشفافٌة العمل اإلداري،

وٌمنع المحاباة والفساد اإلداري من الرشوة والمحسوبٌة وخاصة إذا كان التعامل تم بشكل 

ةـ اتصل وال تتنمل ـ وهو ما جعل اإلدارة االلكترونٌة تمثل الخٌار التنظٌمً افتراضً وفك ممول

 األول لجمٌع المرافك العامة.
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عربً وسبل تطبٌمها العالم الاإلدارة اإللكترونٌة فً عٌدونً ،كافٌة ، بن حجوبة ،حمٌد ،ـ 04

 .2017دٌسمبر ،02صٌل للبحوث االلتصادٌة واإلدارٌة،العددمجلة األ)والع وأفاق( ،

 المؤتمرات و الندوات :

بحث ممدم إلً المؤتمر العلمً األول ،الحكومة اإللكترونٌة والمرافك العامة الحلو ،ماجد،ـ 01

المانونٌة واألمنٌة للعملٌات المصرفٌة فً حول الجوانب  ، آكادٌمٌة شرطة دبً نظمته الذي

 ( .2003أبرٌل  28 -26الفترة ) 

لبشرٌة بمؤسسات االتصاالت ،كلٌة الحموق إدارة التغٌٌر والموارد اعٌاض ،عادل ،ـ 02

الملتمى الدولً حول التنمٌة البشرٌة وفرص االندماج فً ،جامعة ورللة والعلوم اإلدارٌة ،

 (.2004ورللة:)مارس ، البشرٌةالمعرفة والكفاءات  التصاد

 المذكرات:

اجستٌر رسالة م،إمكانٌة التطبٌكالحكومة اإللكترونٌة فً األردن ، أحمد حسن ،العزام ،ـ 01

 . 2001م اإلدارة العامة،غٌر منشورة،لس،ممدمة إلً جامعة الٌرمون 
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اإلدارٌة ذات الطبٌعة  جرٌمة التزوٌر الوثٌمة الرسمٌة،حنانبراهٌمً ،ـ 02

غٌرمنشورة،تخصص لانون جنائً ،جامعة ، مدمة لنٌل شهادة دكتوراهأطروحة م،المعلوماتٌة

 . 2015| 2014،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌةدمحم خٌضر،

دارٌة بٌن حتمٌة التغٌٌر ومعولات األسالٌب الحدٌثة للتنمٌة اإل،بن مرسلً،رافٌك ـ 03

لسم العلوم  معمري تٌزي وزو، لودوجامعة مغٌر منشورة ،ستٌر رسالة ماج، التطبٌك

 .2011،السٌاسٌة 

اإللكترونٌة )دراسة حالة مرفك  إدارة المرافك العامة بالوسائل،حنانرزق نمر دلول ،ـ 04

غٌر منشورة ،  ماجستٌرة الستكمال متطلبات الحصول على دراسة ممدم، لطاع غزة ( فً

 ة للدراسات العلٌا ،جامعة األلصىدارة والسٌاسآكادٌمٌة اإل تخصص المانون واإلدارة العامة ،

 .2018 بغزة،

 تأثٌر اإلدارة اإللكترونٌة على إدارة المرفك العام وتطبٌماتها فً الدول، مختار حماد،ـ 05

ة والعاللات الدولٌة غٌر منشورة ،فرع مذكرة لنٌل شهادة ماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌ، العربٌة

 .2007،تنظٌم السٌاسً واإلداري ،جامعة بن ٌوسف بن خدة 

مومٌة فً الو م أ دور اإلدارة اإللكترونٌة فً ترشٌد الخدمة الع،عبد الكرٌم ،عاشور ـ 06

لوم السٌاسٌة لسم العماجستٌر غٌر منشورة ، ىشهادةى مذكرة ممدمة للحصول عل،  والجزائر

 .2010|2009وق والعلوم السٌاسٌة،كلٌة الحم، مسنطٌنةتورٌجامعة مناللات الدولٌة ،والع

لوجٌة ببلدٌة دراسة سوسٌو،  تحدٌات اإلدارة اإللكترونٌة فً الجزائر،عبد المادرعبان ،ـ 07

خصص علم تشهادة دكتوراه فً علم االجتماع ، أطروحة لنٌلالكالٌتوس العاصمة ،

 .2016|2015جتماعٌة، ة العلوم اإلنسانٌة واالكلٌ،بسكرة اإلدارة،جامعة دمحم خٌضر

 الموالع اإللكترونٌة:

 .2019|03|10تارٌخ االطالع   . www, post , dzالمولع اإللكترونً لبرٌد الجزائر :ـ 01

متاح فً الرابط الوطنً لالمتحانات و المسابمات ، الدٌوان ة ،مولع وزارة التربٌة الوطنٌـ 02

:/http// www ,ones,dz .   2019|03|15تارٌخ االطالع. 

 2016دٌسمبر\25\واج\أون الٌنجرٌدة الخبر نطالق العمل بالسوار اإللكترونً ، إ عدالة:ـ 03

تارٌخ  . http : //www,elkhabar.com/ press/article/116259متوفرعلى الرابط:،

 .2019|03|15االطالع : 
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المحاكمات عن بعد ...ثورة طرٌك االنترنت،وهٌبة ،سلٌمانً، سماع المساجٌن عن ـ 04

 متوفر على الرابط:لضائٌة فً الجزائر،جرٌدة الشروق ،

http : //www. elchorouk onlin. Com / ara /articlles /281176 htm/ .  تارٌخ االطالع

:15|03|2019 .  

المنشور على مولع وزارة البرٌد وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال 2013راجع مشروع ـ 05

 متوفر على الرابط: 

http : //www.premier.minstre.gov.dz/arbe/media/pdf/dossier/telecom :EAlgerie.  

pdf.  2019|03|12اآلطالعتارٌخ . 

 متاح فً :ن عن بعد ،لوطنً للتعلٌم و التكوٌـ الخدمات اإللكترونٌة لدٌوان ا06

www , enetd, edu,dz  2019|03|15تارٌخ االطالع. 
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