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 دور التكنولوجيا الحديثة في تسيير و تطوير الجماعات المحلية

 



 
 

 اإلهداء
 

العمل المتواضع إلى اللذان علماني الصبر و اإلصرار  أهدي هذا  
 والدي الكريمين

 إلى جميع أفراد العائلة قريبهم و بعيدهم

 إلى أصدق ائي أحمد و محمد و كل زمالئي في قسم العلوم السياسية

و إلى األرض التي تحمينا و ترعانا ، إلى أرض الوطن أرض المليون و  
 نصف المليون

 شهيد

  



 
 

 شكر و تقدير
الحمد هلل و الصالة و السالم على نبيينا الكريم ، أشكر اهلل العلي القدير  

 على توفيقه لي إلنجاز هذا البحث ،

يسرني أن أتقدم بخالص الشكر و عظيم اإلمتنان إلى أستذي الف اضل  

حمو بوعالم إلشرافه و تأطيره لهذه الرسالة ، و لجهوده الكبيرة في  

إعداد هذا العمل  ، كما أتقدم بالشكر  إبداء مالحضاته و توجيهاته في  

إلى جميع األساتذة و أعضاء لجنة المناقشة على جهودهم المبذولة من  

 .أجل مناقشة هذه الرسالة و أخيرا أشكر كل من ساعدني ماديا و معنويا
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 : مقدمة 

تكنولوجيا : لم يكن أحد يتصور قبل عشرين سنة أن يصل التطور الهائل في ثالثة قطاعات 

اإلتصاالت،  البرمجة إلى ماهو عليه اآلن،  لقد أصبحت المعلومات تنتشر تقنية ، الحاسب

تخاذ القرارات في جميع المجاالت نتيجة  على نطاق كبير وبسرعة هائلة لمعرفة وا 

، والذيامتدتأثيرهإلىكافةجوانبالحياةالعامة، تصالالتطّورالكبيرالحاصلفيمجالتكنولوجيااإلعالمواإل

 واألجهزةالحكوميةوعالقاتهامعبعضهاالبعضاإلداراتور جوهريافيشكلودتغييرا أحدث

، لكترونيةاإلاإلدارة، لكترونيةمعالمواطنين،وظهرتالعديدمنالمصطلحاتالجديدةكالتجارةاإلو 

  لكترونيةالصحةاإل

لكترونيةكبديلعنالحكومتصاألدتإلىظهورالحكومةاإلاإلو المتسارعةفيتكنولوجيااإلعالمالتطوراتهذه..

فأصبح التغيير اإلداري من أهم سمات ، ظهورمفهومجديدللخدمةالعامةةالتقليدية،مماسمحب

 .الوقت الحاضر والذي ينبغي التعامل معه وتوظيفه بكفاءة عالية 

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تبنت اإلدارة اإللكترونية وتحاول تعميمها على 

 الوحدة األساسية للحكمإعتبار أن اإلدارة المحلية تمثل مختلف القطاعات واإلدارات، وب

، نجد أن الدولة  اإلدارة المركزيةو  وتشكل الوسيط بين المواطن،  اإلدارة في الجزائرو 

الجزائرية قد راهنت على الجماعات المحلية  بقوة ، في جل الجهود المبذولة  في سبيل 

 م تحسين خدماتها وجودتها ، حيث يعد قطاع الجماعات المحلية في الجزائر من بين أه
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القطاعات التي سايرت هذا النهج اإللكتروني وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية 

والثورة الرقمية الهائلة التي أدت إلى إنتقال العمل اإلداري من  األساليب التقليدية التي تعتمد 

 على المعامالت الورقية واإلجراءات الروتينية إلى األساليب اإللكترونية التي تمثل نوعا من

اإلستجابة لتحديات القرن الواحد والعشرين ، ومن أجل توفير المرونة الالزمة في التعامالت 

إستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية المتالحقة ، ودعم التواصل بين اإلدارة المحلية 

وفروعها وبين مواطينيها وكذلك من أجل إختصار الوقت ، الجهد ، المسافة والتكلفة التي 

 .في تعامالتها  تحتاجها

 :أهمية الموضوع         

يعتبر موضوع  دور التكنولوجيا في تسيير وتطوير الجماعات المحلية من أهم  -

المواضيع العصرية،  فاإلنتقال من نظام اإلدارة المحلية التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية 

الجزائرية ، التي تسعى من يعتبر من أهم التطورات التي حصلت على مستوى الحكومة 

 .خاللها هاته األخيرة  لمواكبة العصر من خالل تطبيق تكنولوجيا المعلومات 

معرفة المزايا التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات لإلدارة المحلية والتي أصبحت  -

 .ضرورة حتمية ال يمكن اإلستغناء عنها 

دارة اإللكترونية وما هي كما تكمن أهمية الموضوع في معرفة مدى تطبيق اإل -

 .اإلضافة التي المسها المواطن والموظف على حد سواء 
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 :األهداف العلمية والعملية        

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف والتي تنقسم إلى أهداف علمية 

 .وأخرى عملية 

 :بالنسبة لألهداف العلمية 

 .ض حول مفهوم اإلدارة اإللكترونية تسعى هذه المذكرة إلى إزالة الغمو  -1

 .معرفة المزايا والخدمات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات لإلدارة المحلية -2

 .إبراز التصور المناسب لتطوير وتنمية عمل اإلدارة المحلية -3

 :بالنسبة لألهداف العملية        

      لكترونية خاصة في معرفة الدرجة التي وصلت إليها تطبيق مشروع اإلدارة اإل -1

 .الوثائق اإللكترونية و  لبلديةا

إبراز دور تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الوثائق والمعلومات من التلف -2

 .والزوال 

معرفة العوائق التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية  -3

 .وسبل تجاوز هاته العوائق 
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4-

سترجاعالوثاا  ستفادةمنالتقنياتالمتطورةفيتنظيمومعالجةو صالطرقالتقليديةوأخطائها،واإلالوقوفعلىنقائ

 . ئق

 : اإلشكالية        

 تهدف هذه المذكرة لإلجابة عن االشكالية التالية

 ما مدى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية في الجزائر ؟ 

 :الفرعية التالية و يندرج ضمن اإلشكالية الرئيسة األسئلة 

 ما هو مفهوم اإلدارة اإللكترونية ؟ – 1

 ما أسباب التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية ؟ – 2

 كيف يؤثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على أداء الجماعات المحلية ؟ – 3

 ؟ ما مدى إستفادة الجماعات المحلية من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات - 4

 فيما تتمثل معيقات وتحديات اإلدارة اإللكترونية بالجزائر ؟ – 5

 : الفرضيات        

يتم تطبيق اإلدارة اإللكترونية على الجماعات المحلية وفق مخططات حكومية  – 1

 .ونجاحها متوقف على اإللتزام بتنفيذها
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 .ائر تساهم تكنولوجيا المعلومات في عصرنة اإلدارة المحلية في الجز  – 2

ساهمت اإلدارة اإللكترونية من خالل تطبيقها على الجماعات المحلية في  – 3

 .تحسين الخدمة العمومية وتبسيط اإلجراءات 

هناك مستوى ملموس في تحسين أداء اإلدارة المحلية الجزائرية خاصة في  – 4

 .البلدية 

  :اإلطار المكاني والزماني 

وهو موضوع دور التكنولوجيا الحديثة في في هذه الدراسة سنتناول موضوع مهم 

تسيير وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر،  وبحكم عنوان الموضوع فقد تحددت الدراسة 

 .في إيطار مكاني محدد وهو الدولة الجزائرية 

 2020إلى غاية  2003أما فيما يخص اإلطار الزماني للدراسة فقد إمتدتمابين الفترة 

اإلسهامات التي قامت بيها الجزائر في مجال التحول نحو اإلدارة حيث سنتناول مختلف 

 .اإللكترونية مع تفرعنا وتركيزنا على الجماعات المحلية 

 : أسباب إختيار الموضوع         

إن اختيار الموضوع يكون إلعتبارات شخصية نابعة من الفرد نفسه واعتبارات 

 .الدراسة موضوعية ترتبط بمواصفات ومكانة ودور موضوع 
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 .أسباب ذاتية :أوال 

التعرف إلى كل مايساعد في خدمة المواطن وتحقيق المساواة والقضاء على  –1        

البيروقراطية وتعقيد اإلجراءات حيث تكنولوجيا المعلومات ساعدت في التقليل من كل هذه 

 .المشاكل،  إضافة إلى حداثة الموضوع 

 :أسباب موضوعية  :ثانيا 

 .ثة موضوع اإلدارة اإللكترونية في الجزائر حدا - 1

 .تطور وتغير عمل األجهزة في الجماعات المحلية  – 2

 .تغير نمط أداء عمل اإلدارات وتقديم الخدمات للمواطن  – 3

موضوع اإلدارة اإللكترونية جديد وسيفتح األبواب أمام الباحثين في المستقبل من  – 4

 .أجل إثراء الموضوع في جوانبه النظرية والتطبيقية 

 :المناهج المستعملة 

 منأجلدراسةهذاالموضوعيجباإلعتمادعلىعددمنالمناهجالعلمية،ومنالمناهج

 : لمعتمدةفيهذاالبحثا
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 :ة منهج دراسة حال - 1     

يعتبر منهج دراسة الحالة من المناهج البحثية و العلمية ، التي تدرس الظواهر و 

الحاالت الفردية و الثنائية و المجتمعية بهدفتشخيصها و ذلك من خالل المعلومات التي تم 

جمعها و تتبع مصادرهابغرض الحصول على العوامل التي سببت الحالة ، و بالتالي يصل 

 و معالجات دقيقة من خالل دراستها دراسة متكاملة الباحث إلى نتائج 

 :المنهج التاريخي – 2

كما أن  ، والذييقدمتصوراللظروفوالمحيطالذييتحكمفيميالدالظواهر أو إندثارها

 ، المنهجالوصفييعدمصدرالتزويدعلماء السياسة باألدلة المثبتة أو المنفية لمنطق النظرية

أو على األقل هو أداة أساسية للوصول إلى فهم  ، إضافة إلى أنه يسمح لنا بفهم الحاضر

 .المتغيرات المرتبطة باألوضاع القائمة 

 :المنهج اإلحصائي – 3

يعرف اإلحصاء بإعتباره أعدادا أو أرقاما يمكن أن تلخص إما توزيعات القيم على 

بح المنهج اإلحصائي يستخدم من قبل العلماء المتغيرات أو العالقات بين المتغيرات كما أص

في العديد من الموضوعات التي يمكن أ، تخضع للقياس أو الكم،  وقد تم توظيف هذا 



 :مـــقدمـــة 

8 
 

المنهج خاصة فيما يتعلق بإحصائيات حول عدد الدوائر التي تم تدعيمها بإصدار جوازات 

 . 2020السفر البيومترية وكذا عدد الجوازات المنجزة خالل سنة 

 : المستعملةفيحقاللعلومالسياسيةوالمتمثلةفيإلقتراباتافةإلىالمناهجفقدتماستخدامعددمناإض

 :  اإلقتراباإلتصالي - 1

تجاهات  وذلكلتحديدالعالقةبينالحاكموالمحكومومدىإنعكاسها على مستويات وا 

 .أداء الجماعات المحلية ،  في مجال التنمية المحلية 

  : اإلقتراب الوظيفي – 2

، لىإبرازاألدوارالوظيفيةويساعدع

 .ختصاصاتالجماعاتالمحليةفيالجزائرمعالتركيزعلىاإلختصاصاتالتنمويةحيثتمتناوإل

 :صعوبات الدراسة 

عدادهذهالدراسةخاصةفيشقهاالتطبيقي ، واجهنابعضالصعوباتفيإطارا 

وتتمثلفيصعوبةالحصولعلىبعضالمعلوماتالمختلفةالتيلهاعالقةمباشرةبموضوعالمذكرة،نظراإلضفاء

يضاف إلى ذلك قلة ،  طابعالسريةعليهامنقبلموظفيالهيئاتالعموميةالتيتماللجوءإليهالهذاالغرض

كما أن جائحة ،  المراجع بسبب عدم إهتمام المسؤولين بموضوع الدراسة أو ربما إهمالهم له

 .ء كورونا ساهمت بشكل كبير في تعطيل مسار إنجاز المذكرة من كل النواحي وبا
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  :تقسيمات الدراسة 

يشمل الفصل األول : ثالثة فصول حيث  لإلجابةعلىاإلشكاليةالمطروحةتمتقسيمهذهالدراسةإلى

منها الجوانب النظرية حول تكنولوجيا المعلومات والجماعات المحلية من خالل التطرق 

لمختلف المفاهيم المتعلقة بالمتغييرين وكذا إبراز األهداف والخصائص التي يمتازا بها ، أما 

إلى الخدمة اإللكترونية وقد قسم الفصل الثاني فقد تناولنا فيه التحول من الخدمة التقليدية 

إلى مبحثين،  شمل المبحث األول آفاق الجزائر اإللكترونية من خالل التطرق للحكومة 

اإللكترونية في الخطاب الرسمي والتي مهدت لثورة اإلدارة اإللكترونية بالجزائر ثم التطرق 

ة اإللكترونية ، إضافة ألبرز إسهامات الحكومة الجزائرية في سبيل التحول نحو نظام اإلدار 

إلى ذلك تناول المبحث آليات تخطيط وتنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية خاصة بعد فشل 

مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر ، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصص 

ول لدور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الجماعات المحلية وتناولنا فيه دوافع تح

اإلدارة المحلية إلى نظام اإلدارة اإللكترونية ، ثم تطرقنا إلى أثر تطبيق التكنولوجيا على إدارة 

الجماعات المحلية ومظاهرها ، أما الفصل الثالث فقد خصص لللجانب التطبيقي بحث 

تناولنا في هذا الفصل بعض النماذج عن التسيير اإللكتروني للجماعات المحلية ، ثم تطرقنا 

ى تحديات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر وتحديات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات إل

المحلية مع إقتراح مجموعة من الحلول الممكنة التي من شأنها تفعيل اإلدارة اإللكترونية في 

.الجماعات المحلية الجزائرية 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 :  تمهيد

عرف نظام اإلدارة المحلية منذ زمن بعيد ، غير أنه لم يتخذ شكله القانوني ، و سمته 
 .النظامية الحديثة 

فقد أصبحت الدول لتشعب وظائفها تظطلع بدور جديد في تحقيق التنمية اإلقتصادية و     
اإلجتماعية و الثقافية و السياسية لشعوبها ، و تغير هدفها من المحافظة على الوضع و 

 .األمن القائم إلى المبادرة بالتغيرات اإلقتصادية و اإلجتماعية 

قد تعاظم في الوقت الحالي إعتمادها على التكنولوجيا و نظرا إلتساع نطاق و مجال تدخلها ف
بكل أنواعها ، حيث أصبحت التكنولوجيا ضرورة ملحة من ضروريات العصر ، خاصة 

 . بالمقارنة مع دورها الفعال في مختلف الميادين 

 و كلما زادت حاجة المؤسسات إليها ، كلما زادت إستمراريتها و إستحداثها و بالتالي تطويرها

و مع تطور الوسائل اإللكترونية في المجتمعات الحديثة ، و استخدامها في المعالجة الرقمية 

 .للبيانات زادت أهمية تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت حتى صارت إلى ماهي عليه اآلن

، وكذا تكنولوجيا المعلومات وفيهذهالفصلسنحاوالإللمامبمختلفالجوانبالمتعلقةبالجماعاتالمحلية

 :منخالاللمباحثالرئيسيةالتاليةو اإلدارة التكنولوجية أ

 .مفاهيم حول تكنولوجيا المعلومات، و الحكومة التكنولوجية ، و أهميتها و أهم مميزاتها -1

 . مفاهيم عامة حول الجماعات المحلية و أهدافها و خصائصها-2
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 .اإلطار النظري لتكنولوجيا المعلومات : المبحث األول 

ور السريع في علوم االتصال وتكنولوجيا المعلومات التأثير األكبر على تطوير  كان للتط

أعمال  ، جميع أساليب العمل ، وهذا لم يستبعد األنشطة الحكومية ، سواء كانت كذلك

أنظمة العمل الداخلية للحكومة ، وأساليب الحفاظ على المعلومات واسترجاعها ، أو أتمتة 

 تطلب معالجتها وخدمتهم ، أو تبادل المعلومات بين الوكاالت عالقاتها مع األطراف التي

وهذا ما يسمى بالحكومة اإللكترونية ، وهي من أهم الميزات في كسر  ، مختلفةالة يحكومال

حواجز الوقت والمسافة في تعامالت الحكومة مع هذه الجهات لتقديم الخدمات لها ، و 

تصبح هذه الخدمات الحكومية أكثر توفًرا  تبادل أجهزتها للحصول على المعلومات بحيث"

وأقرب إلى العمالء الحكوميين ، من أجل تحقيق تكاليف أقل وزيادة اإليرادات وزيادة درجة 

بالتعامل مع األطراف التي تتعامل معها  ، الشفافية

 1.،وتكونالمحصلةالنهائيةهيتحسناألداءالحكومي،و زيادةإنتاجيتهورفعكفاءةومقدراتالمواردالبشرية

وبالتحدث عن الوطن العربي ، فقد تطورت عدة مدن رئيسية إلى أقاليم كبرى موسعة         

إن هذه المناطق اإلقليمية الجديدة للتحضر مثيل إلى جلب . و بعضها يعتبر كأقاليم ناشطة 

 2.قضايا معقدة ذات صلة بكل آليات اإلدارة التكنولوجية 

                                         
المجلة الجزائرية ) ، "تجربة تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر"  إلياس شاهد، الحاج عرابة،1

 . 122.، ص( 2012، 3.،عللدراسات المحاسبية و المالية 
: كينيا) ،  2.، ط( نغويديانا )،تر-تحديات التحول الحضري –حالة المدن العربية مايكل جونز ، 2

 . 00، ص(  2012
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 . و اإلتصال  تكنولوجيا المعلوماتبروز و تطور : المطلب األول 

تصال في مراحله المبكرة على أنه نقل األخبار من شخص عبر التاريخ ، كان ُينظر إلى اإل

وبعد وصول العصر الحديث ، . إلى آخر بعدة وسائل ، لكن هذه األساليب ظلت متخلفة

يون والهاتف حيث تم استخدام وسائل أخرى أسرع لنقل المعلومات ، مثل الراديو والتلفز 

والكمبيوتر ، لتسجيل المعلومات وحفظها ثم نقلهم عبر الشبكات الداخلية وموسوعة تغطي 

ظهرت أول أجهزة الحوسبة غير . العالم والتي جمعت القارات مًعا وجعلتها قرية صغيرة

بعد فترة طويلة ، بدأت االختراعات في . قبل الميالد 50التقليدية في مصر حوالي عام 

وقد . تصاالتفي تكنولوجيا الكمبيوتر والمعالجات الدقيقة والبرمجيات وشبكات اإلالتطور 

 1.مّكن هذا التطور الحقول المعزولة من االنفتاح والسماح بالمشاركة في جميع مناطق العالم

تعد هذه المرحلة أحدث ماعاشته البشرية من تطور، وذلك : مرحلة عصر المعلومات _ 

من القرن العشرين حتى يومنا هذا، و هي الفترة التي يعتمد المجتمع  بداية من النصف الثاني

للتطور فيها على المعلومات أساسا، و ذلك باإلستغالل الرشيد لتكنولوجيا المعلومات و ما 

تتيحه من فرص إلكتساب و إستغالل المعلومات لتوليد المعرفة  فهذه المرحلة لم تنشأ 

لبشرية، منذ قرع وعالمات الدخان إلبالغ اإلشارات بل كانت موجودة طوال تاريخ افجأة

                                         
استخدامات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية و "زرزار العياشي ، عياد كريمة 1

 .32، ص(2012دار صفاء للنشر و التوزيع : األردن) ، " دورها في دعم الميزة التنافسية
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إن الفترة . اإلتصاالت السلكية و الالسلكية، لكن لم تأخذ حضها من الرعاية إال مؤخراحتى

 التي

نعيشها اآلن هي فترة بداية مجتمع المعلومات فلم تعد األرض هي قوام المجتمع، ولم يعد 

لحال في المجتمع الصناعي، و إنما أصبحت رأس المال هو قوام المجتمع كما كان عليه ا

 1.المعلومات هي قوام المجتمع المعاصر 

 .مفهوم تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال : المطلب الثاني 

إن مصطلح تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال ليس مفهوما وحيد المعنى و        

الرياضيات، اإلعالم اآللي، هندسة : التخصص، فهو من إهتمامات عدة تخصصات

 2.اإلتصاالت ، الفلسفة و غيرها 

جمع و تخزين وبث :" تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت بأنها  Rowllyيعرف رويلي       

دام المعلومات وال يقتصر ذلك على التجهيزات المادية أو البرامج ، ولكن بتصرف بإستخ

كذلك إلى أهمية دور اإلنسان و غاياته التي يرجوها من تطبيق و إستخدام تلك التكنولوجيا و 

 3".القيم و المبادئ التي يلجأ إليها لتحقيق خبراته 

                                         
مكتبة الدار : مصر)، لومات على أعتاب قرن جديد المعلومات و تكنولوجيا المعفتحي عبد الهادي ،1

 . 10، ص(2000العربية للكتاب، 
 . 22، ص(2010دار الثقافة ، : األردن)،1، ط التكنولوجيا الجديدة لإلعالم و اإلتصالفيصل دليو ، 2
التطبيقات و األساليب الناجحة إلستخدام تكنولوجيا المعلومات و "حسين محمد أحمد عبد الباسط ، 3

 . 3، ص(2005مارس ) ، 5، العدد مجلة التعليم باألنترنيت،" اإلتصاالت في تعلم الجغرافيا
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علومات من خالل خمس زوايا لكل ، مجتمع الم" Webster 1005" وبستر"ويعرف         

 :منها تعريف كاآلتي 

و هو الذي يركز على اإلكتشافات الفنية الحديثة و تالحم كل   : التعريف التكنولوجي (0

 . من اإلتصاالت عن بعد مع الحاسبات اآللية 

. وهو الذي يركز على دور المعلومات في اإلقتصاد بصفة عامة: التعريف اإلقتصادي( 9

حيث يشير إلى الوظائف و األنشطة المعاصرة التي تركز أساسا : التعريف الوظيفي ( 3

 . على األنشطة المعرفية و المعلوماتية 

 .حيث التركيز على األماكن عن طريق تطوير الشبكات : التعريف الشبكي أو المكاني( 4

اإلعالم على  حيث التركيز على مدى تأثير أساليب اإلتصال و:  التعريف الثقافي( 5
 1. حياتنا اليومية 

تعرفتكنولوجياالمعلوماتبأنهاعبارةعنتلكاألدواتالتيتستخدملبناءنظمالمعلوماتالتيتساعداإلدارةعلىاست

 2. المؤسسةتخاذالقراراتوالعملياتالتشغيليةفيحتياجاتهافيمجاإلإخدامالمعلوماتلدعم

                                         
 السياسة المعلوماتية و إستراتيجية التنميةأحمد بدر، جالل الغندور و ناريمان إسماعيل متولي، 1
دراسات شاملة لمصدر الوطن العربي و بعض البالد األوروبية و األمريكية و األسيوية و "

 . 10، ص( 2001دار غريب، : مصر )اإلفريقية،
 أطروحة دكتوراه، ، أثر التكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على إدارة الموارد البشرية ،لمين علوطي ، 2

 . 42، ص ( 2002/2002سنة : الجزائر جامعة)  كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير،
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تكنولوجياالمعلوماتهيمجموعةمناألدواتواألساليبالتيتستخدمإلنتاجوتجهيزوتقديمالمعلوماتللمستخدم

 وتشملهذهاألدواتتقنياتتتعلقببرامجالكمبيوتر

 1.ز للتجهيواألجهزةالتيتستخدم

تكنولوجياالمعلوماتهياألدواتوالتقنياتالتيتستخدمهانظمالمعلوماتلتنفيذاألنشطةالحاسوبيةعلىاختالفأنو 

هاوتطبيقاتهاوتشملكلمنعتادالحاسوب،والمكوناتالماديةللحاسوب،برامجالحاسوب،حيثتتضمنبراماع

 2.جالحاسوبكلمننظمتشغيلوبرامجتطبيقاتوتكنولوجياالتخزين

ألجهزةالمطورةوامنخالاللتعاريفالسابقةيمكنتعريفتكنولوجياالمعلوماتعلىأنهاأداةتعتمدعلىجميعالوسائل

ينهاوتحويلهاإلىمعلوماتذاتموثوقيةوجودةعاليةلالستفادةمنهافيالوقتالللحصولعلىبياناتومعالجتهاوتخز 

 .مناسب،والتيتساهمبدورهافياتخاذالقراراتالرشيدة

 

 

 

                                         
1BahramMeihami،BahramMeihami، Hussein Meihami،The Role & Effect of Information 
Technology and Communications on Performance of Independent Auditors (evidences 
of audit institutions in Iran INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY 
RESEARCH IN BUSINES ، VOL 4 ، NO 12 APRIL 2013 ، p 831 

،  والتوزيعدارالمناهجللنشر :األردن)أساسياتنظمالمعلوماتاإلداريةوتكنولوجياالمعلومات،سعدغالبياسين،2
 . 44، ص( 2000
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 .و مميزاتها لكترونيةمفهوماإلدارةاإل:المطلب الثالث 

إن الفترة التي نعيشها اآلن هي فترة بداية مجتمع المعلومات فلم تعد األرض هي قوام 

يعد رأس المال هو قوام المجتمع كما كان عليه الحال في المجتمع الصناعي،  المجتمع، ولم

 1. و إنما أصبحت المعلومات هي قوام المجتمع المعاصر

 تعريفاإلدارةااللكترونية : أوال

اإلدارةااللكترونيةمنالمفاهيمالحديثةفيمجاالإلدارةإنالتوسعفيمفهوماإلدارةااللكترونيةأدىإلىظهورعد:

 : منهذهالتعاريف. بالمنظارأوالجانبالذييراهاألساسفياإلدارةااللكترونيةةتعاريفكلحس

إستراتيجيةإداريةفيعصرالمعلوماتية، "عرفهاكلمنمزهرشعبانالعاني  : التعريفاألول-

األمثلللمواردالمعلوماتيةوفيإطارالكترونيحديث  ، غايتهاالتوظيف

،وفيظالعتباراتالتشغياللسليمللمواردالبشريةوالمادية و باألسلوب اإللكتروني 

نفاقاألمواللبلوغ لبلوغ الغايات المستهدفةمن  لىتحقيقالكفاءةفيتسخيرالجهودوا  ليصارا 

 2.قباللمنظمةالمعنية 

 

                                         
 . 10صمرجع سابق ،فتحي عبد الهادي،  1
 2013)، التوزيعدارالثقافةللنشرو : ردن األ)، اإلدارةااللكترونيةمزهرشعبانالعاني ،شوقي  ناجيجواد، 2

 .33،ص
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عرفهااخرون بأنها :التعريفالثاني-

داإلداريةالتيتتضمنتباداللمعلوماتوتقديمالخدماتللمواطنين الجهو "

وقطاعاألعمالبسرعةعاليةوتكلفةمنخفضةعبرأجهزةالحاسوبوشبكاتاالنترنت،معضمانسريةامنالمعل

 1."وماتالمتناقلة 

كماعرفهاالدكتورمحمدسميراحمد بأنها  :التعريفالثالث -

إستخدامالوسائلوالتقنياتااللكترونيةبكلماتقتضيه الممارسةأوالتنظيمأواإلجراءاتأوالتجارةأواإلعالن "

".2 

  كماعرفهاالسالميعالءعبدالرزاق :التعريفالرابع -

حالاللمكتب  "بأنها االستغناءعنالمعامالتالورقيةوا 

اسعلتكنولوجياالمعلوماتوتحوياللخدماتالعامةإلىإجراءاتمكتبيةثم االلكتروني،عنطريقاالستخدامالو 

 3."معالجتهاحسبخطواتمتسلسلةمنفذةمسبقا 

اإلدارة اإللكترونية تعني تحويل كافة األعمال و الخدمات اإلدارية : التعريف الخامس -

 تقنيات  التقليدية إلى أعمال و خدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية و دقة متناهية بإستخدام

                                         
: األردن)،  1.ط ،،االدارةااللكترونية،المفاهيم،الخصائص،المتطلباتحسينمحمدالحسن1

 .20،ص  2010)،التوزيعمؤسسةالوراقللنشرو 
 .22،ص 2008 )دارالمسيرةللنشروالتوزيع،  : االردن) ،،االدارةااللكترونيةمحمدسميراحمد2
 .32،ص 2007 )داروائلللنشر،:ردناأل)،،االدارةااللكترونيةالسالميعالءعبدالرزاقمحمد3
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 1.اإلدارة أو مايطلق عليه إدارة بال أوراق 

منهذهالتعاريفيمكنالقول بأن اإلدارةاإللكترونيةهيبديلجديدفياإلدارة،يرتكزأساساعلىاستخدام 

كسترانتوالبرمجيات للقيام  اإل،نترانتنترنت،األلكترونية منحواسيب،تقنياتاألالوسائالإل

 .عاليةقلووقتأسرعوجودةأبالمهاماإلدارية بجهد

 .مميزات اإلدارة اإللكترونية :ثانيا -

 : لكترونيةبمايليتتميزاإلدارةاإل

  . فتراضيمنحيثالتخطيطوالرقابةألسلوباألكثرفعاليةوكفاءةلتسييرالعمالإلا-

-

ستثماراألمثلألرقىالتقنياتالمتاحةوالعقواللرقمتتميزبخاصيةالقدرةعلىتحسينالفعاليةالتشغيليةمنخالالإل

 . يةالمدربةوالخبرة

وقت  القدرةعلىتحقيقأعلىدرجاتالسرعةورشاقةالحركةوالمرونةالعالية،التيتتجسدبتوفيرأيشيءفيأي- 

 .و أي مكان و بأي طريقة 

                                         
دار رسالن للطباعة  :سوريا ) ، إدارة بال أوراق–اإلدارة اإللكترونية مصطفى يوسف كافي ، . د1
 .54، ص ( 2011،
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 .لكترونيةثقافةراسخةتقومعلىشفافيةالمعلوماتوالتنافسيةبينالعاملينتمتلكاإلدارةاإل-

 . جودةالخدماتالمقدمةمستويات  منحيثقدرتها  تميزبتقليصالتكاليفوتعزيزاألداءوتحسينت-

مواردمعلوماتيةتعتمدعلىاالنترنت،وشبكاتاألعمالتميإللىتجريد بأنها كماتتميزاإلدارةااللكترونية -

خفاءاألشياء ،ومايرتبط بها إلى  وا 

الحدالذيأصبحالمااللمعلوماتيالمعرفيالفكريهوالعامالألكثرفعاليةفيتحقيقأهدافها،واألكثركفاءةفيإستخ

داممواردها،فيحينتتميزاإلدارةالتقليدية بأنها إدارةاألشياء، أيمواردماديةتخفيخلفهاكلمايتعلق 

 1.حدود لمعلوماتي إال في أضيق اللمعلوماتإلىالحدالذيلميكن باإلمكانالحديثعنرأسالماال

  

                                         
 .122،ص 2008)داروائلللنشر ،:األردن ) ،االدارةااللكترونيةنجمنجمعبود،1
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 . اإلطار النظري للجماعات المحلية :المبحث الثاني 

قبل التطرق إلى مفهوم الجماعات المحلية وجب أن نعرف أنه تعددت تسمياتها في         

تطبيقات الدول من دولة إلى أخرى ، وذلك حسب درجة األخذ بها واإلعتماد عليها، 

 .      ييزا لها عن اإلدارة المركزية والمصطلح األكثر شيوعا هو اإلدارة المحلية تم

إن األعباء المتزايدة التي تثقل كاهل المركزية اإلدارية وتوسيع المسؤوليات على أكتافها 

جعلت السلطات المحلية شريكها الرئيسي ومساعدها ، من خالل تمثيل المركزية اإلدارية في 

دارة الشؤون العامة المحلية  سعت معظم الدول الحديثة وظائفها ، وقد و 1المناطق المحلية وا 

 الهيئاتوانخرطت في مجاالت عديدة لتحقيق األهداف االجتماعية ومن هنا جاءت فكرة 

 . المحلية

إن وجود إدارة محلية إلى جانب إدارة مركزية ضروري ويؤدي إلى نتائج تمتد فيها  

صالحيات اإلدارة المركزية على حساب اإلدارة المحلية وتعتمد اإلدارة المحلية األسس 

2. ت التي تدعمها في الحكم الرشيدقوماوالم
 

 

 .مفهوم الجماعات المحلية :المطلب األول 

                                         
، إصالح و تطور منظومة الجماعات المحلية في الجزائر و أثره في التنمية واقع و زرقاوي رتيبة _ 1

، مذكرة ماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم 9105إلى  0221آفاق من 
 . 41، ص (2015خميس مليانة، جامعة)السياسية،

 28 ،29 ص  2004 )دارالعلومللنشروالتوزيع،: الجزائر .(قانوناإلدارةالمحليةالجزائريةربعلي،محمدالصغي2
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الدولة ممثلة في مجاالت األمن والعدالة والدفاع ، حتى تطورت في الماضي كانت مهمة 

قتصادية والثقافية وغيرها ، هذا التنوع في األنشطة جتماعيةواإلإلمهمتها للتعامل مع القضايا ا

 1.وتعدد المهام أجبرها على إنشاء هياكل لمساعدتها تسمى الجماعات المحلية

أحدها أن الجماعات المحلية هي مجموعة من حددت للجماعات المحلية عدة تعريفات ، 

،قد  2الهيئات التنفيذية والفنية على المستوى المحلي ، تدير الشؤون العامة والخدمات المحلية

ختصاصها عن طريق النقل أو التفويض ، أي توزيع إتكون منتخبة أو معينة ، وتمارس 

لعاصمة والمنظمات المحلية المستقلة بين أجهزتها المركزية في ا ، الوظيفة اإلدارية في الدولة

 3.عنها ، وبالتالي فهي وسيلة لتنظيم الدولة من شأنها تحقيق بالالمركزية اإلدارية

كما عرفها علماء اإلدارة  بأنها أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى        

 ل اإلدارة العامة على وحدات ذات مفهوم محلي، يشرف على إدارة كل وحدة هيئة محلية تمث

 

                                         
مجلة اقتصاديات ،  " تشخيص نظام اإلدارة المحلية و المالية المحلية في الجزائر" بسمىعولمي ، 1

 .252، ص 4، عدد  إقتصاديات إفريقيا
 .42صمرجع سابق، ، زرقاوي رتيبة2
، مذكرة  دور الجاماعات و المجتمعات المحلية في التسيير و التنمية بوالية خنشلةعثمان عزيزي ، 3

 .25، ص(2002جامعة قسنطينة،) ماجيستسر في التهييئة العمرانية كلية علوم األرض والتهيئة العمرانية،
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أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعالقات يحددها 

 1.القانون

الجماعات المحلية تعبير إصطالحي، يراد به الهيئات اإلقليمية المعترف بها  تعبير رتبعي

لسلطة، وفي ظل الالمركزية، قانونا والمخول لها إدارة وتسيير المرافق المحلية في ظل توزيع ا

أي في ظل األساليب اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى توزيع الوظائف اإلدارية بين السلطات 

 2. المركزية في الدولة

هي أسلوب من أساليب التنظيم المحلي ، يتضمن توزيع الوظيفة  :اإلدارة المحلية        

اإلدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة تمارس ما يناط إليها من 

كما عرفت أيضا على أنها مجموعة من ، 3ية إختصاصات تحت إشراف الحكومة المركز 

التي تكون في مستوى إقليمي من الحكومة األجهزة والوحدات اإلدارية الموجودة في الدولة و 

 4.الوطنية

 

                                         
، مذكرة ماجيستير في علم  المعوقات التنظيمية و أثرها على الجماعات المحليةصالح ساكري ، 1

 .120، ص(كلية العلوم اإلجتماعية و اإلسالمية ، جامعة باتنة) اإلجتماع ، 
2HAMMDAOUI SMAIL LES RESSOURCES FISCALES DES COLLECTIVITES 

LOCALES MEMOIR DE FIN DETUDES LEDF 1986 PAGE 02 
( 2003منشورات الحلبي ،: بيروت ، لبنان ) ،  اإلدارة العامة و العملية اإلداريةطارق مجدوب ، 3

 .121ص
( 1022ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر)،  دروس في الهيئات المحلية المقارنةعمر صدوق ،4

 .10ص
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فالجماعاتاإلقليميةمناألساليباإلداريةلتسييراألقاليمالمحلية،فهيعلىعكسالمركزيةاإلدارية،   

بحيثتسمحللمنتخبينالمحليينبتسييرشؤوناإلقليمالمحلي،ومشاركةالمواطنينالمحليينفيتسيير 

 1.السلطاتالمحليةفيتسييرالشأنالمحليشؤونهمبأنفسهمعبراختيارممثليهم،وتفاعلهممع

ضافةإلىماسبق   فقدعرفهاأحدالمفكريناإلنجليزبأنهاذلكالجزءمنالحكومةاألمأو ، وا 

الدولة،الذييختصأساسابالمسائاللتيتهمسكانمنطقةمعينةأومكانمعين،إلىجانبالمسائاللتي 

 2. يرىالبرلمانمالئمةإدارتهابواسطةسلطاتمحليةمنتخبةتعملعماللحكومةالمركزية

سمالبلدياتوالواليات،وتضممجموعةسكانية إأمافيالجزائرفيطلقعلىالجماعاتالمحلية  

ستقالاللماليوتحدثبموجبقانون،وعبارةالجماعاتالمحلية معينة،وتتمتعبالشخصيةالمعنويةواإل

:" التي تنص على أن ، و 20/00/1042منقانون 54ظهرتألولمرةفيالجزائربمقتضىالمادة

 3. "الجماعاتالمحليةفيالجزائرهيالبلدياتوالواليات

 .أهداف الجماعات المحلية : المطلب الثاني

                                         
مذكرة  ، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية دراسة حالة والية بسكرةمحسن يخلف، 1

 .10، ص(2014جامعة بسكرة، ) ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ماستر في العلوم السياسية
 1 ،ص 1997)دارالفكرالعربي،: مصر ) ، دراسةمقارنة – المرفقالمحلي،براهيمشلبيإ منير2
مذكرة ماستر في ، الجباية المحلية و دورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائريوسفي نور الدين، 3

 .23ص ،( 2000،جامعة بومرداس )كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية ،العلوم اإلقتصادية ، 
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هياو إنتطبيقأسلوباإلدارةالمحليةفيدولةمايهدفإلىتحقيقعدةأهدافالتيتحددأساليبتشكيلنظماإلدارةالمحلية

، قهألنتشكياللنظاماليغدوأنيكونوسيلةلتحقيقاألهدافالمرجوةالتياقتضتتطبي، كلبناءها

 :ومنجملةاإلدارةالمحليةنذكرمايلي

 : األهداف السياسية .1

 المتمثلةأساسافيمبدأاإلنتخابلرؤساءالمجالسو  ترتبطبمقوماتاإلدارةالمحلية

 فيإطارتلكاألهدافيمكنذكرو  أنماطالعماللسياسيالذييتبعفيالمبدأو  المحلي

 : األهدافالفرعيةالتالية

 المصالحالتنافسية،و  يقصدبالتعدديةتوزيعالسلطةفيالدولةبينالجماعات :التعددية

 وتعتبرالمجالسالمحليةمنبينأهمالجماعاتالتيتشاركالحكومةالمركزية

 سلطاتها،فالتعدديةفيصنعالقراراتتتيحللوحداتالمحليةنفوذقوياو  اختصاصاتها

 1. غيرهاو األمنو  قافةاإلسكانوالثو  الصحةو  فيالمشاركةفيصنعالسياساتفيميادينمهمةكالتعليم

 

إلشتراكأفرادالشعبالمنتوسيلةفعالةو تعتبراإلدارةالمحليةصورةمنصورالتسييرالذاتي:قراطيةتجسيدالديم

 هيعالمةمنعالماتديمقراطيةو  خبينفيممارسةالسلطة

 حتىإنأحدالفقهاءقالكمااستعانتالسلطةباإلدارةالمحليةو،نظامالحكمفيالدولة
                                         

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  دور الجماعات المحلية في التنمية المحليةعزراوي عبد الرحمان ،  1
، (2010/2011جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ،) القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .02ص
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ذلكأن ، مجالسهاالمنتخبةكلماكانذلكمؤشراعلىديمقراطيةفينظامالحكم

إن ، فإناإلدارةالمحليةتجسدهذاالمبدأ، الديمقراطيةإذاكانتتفيحكمالشعبلنفسه

، تجسدمبدأ تقريرمصيرهابنفسهاو  المجالسالمحليةمنأهاللمدينةأوالقريةهيالتيتبنيقوةالشعوبالحرة

، الثقافيةو السياسيةو اإلجتماعيةواإلقتصاديةوهيمدرسةلتكوينالمنتخبينفيشتىالمجاالت

 1. غنيعنالبيانأنمهاماإلدارةالمحليةتختلف حسبالمذهبالمتبعداخاللدولةكماإذاكانفرداأواشتراكياو 

 :األهداف اإلدارية .9

 الدقةو  تخاذالقراراتالخاصةبالشأنالمحلييحققالسرعةإنتطبيقالالمركزيةفيإ        

 حتياجاتالسكانالمحليينا  و الكفاءةفياإلستجابةلمتطلباتو 

 األقاليمبالخدماتالعامةألنهبخالفالنمطالمركزيفياإلدارةفهويتميزو بمايحققالكفاءةفيتزويدالمناطق،

 .نتقاداتالسكانالمحليينا  و بخاصيةالحساسيةأيتأثرهبأداء

 :ويمكنتلخيصاألهدافاإلداريةإلدارةالمحليةفيمايلي-        

 . أدائهافيالمجتمعاتالمحليةو  النهوضبمستوىالخدمات -

 التخفيفمنأعباءاألجهزةاإلداريةالمركزية -

 .الحدمنظاهرةالتضخمالتيمنحتبهاتنظيماتاألجهزةاإلداريةفيظالألسلوبالمركزيو 

                                         
 : الجزائر)،،ديمقراطيةاإلدارةالمحليةالليبراليةواإلشتراكيةمحمدأنسقاسمجعفر1

 . 111، ص( 1،1025بن عكنون ، ف ديوانالمطبوعاتالجامعية،الساحةالمركزية
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 إتاحةفرصتجريبيةنظمإداريةمختلفةعلىمستوىضيق -

 .حدودلبحثمدىإمكانيةتعميمهافيضوءالنتائجفيدائرةالدولةالمتسعةو 

- 

فيتحقيقالكفاءةاإلداريةخاصةفيالنواحياإلقتصاديةالملحةوالتيغالباماتكونعلىجدوألولوياكماأنهاتساهم

 القضاءعلىبيروقراطيةاإلداراتالمركزيةالحكومية، و تلشأنالمحلي

 1. استفادتهامنتجارببعضهاالبعضو  خلقجومنالتنافسبينمختلفالجماعاتالمحليةو 

 : األهداف اإلجتماعية .3

 :يتمثلنظاماإلدارةالمحليةفرصةحقيقيةلتحقيقجملةمناألهدافاإلجتماعية نذكرمنها

، أولوياتهمو احتياجاتالسكانالمحليينمنالخدماتالمحليةمايتفقمعظروفهمو تحقيقرغبات

، حيثانوجودمجلسمحليفيرقعةجغرافيةمحددةيشعربمسؤوليةاجتماعيةاتجاهالمواطنين

 التعليمو ارتفاعمستوىالصحةو  اإلجتماعيلهمو قتصاديإذااليوجدأنينعكسذلكعلىزيادةالمستوىاإل

 الحصولعلىالخدماتالمحليةو ، الحدمنتلوثالبيئةو 

.بيسر و سهولة   

شعور الفرد داخل المجتمعات المحلية بأهميته في التأثير على صناعة و تنفيذ القرارات 
.إليه  المحلية مما يعزز ثقته بنفسه ، و يزيد إرتباطه بالمجتمع المحلي الذي ينتمي  

  .هيخطوطأولىنحوتطويرروحالمواطنةالحرة

                                         
 .100، ص المرجع السابقعزراوي عبد الرحمان ، 1
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 كماتساهمالجماعاتالمحليةفيربطالحكومةالمركزيةالشعبية

 تلبيةحاجاتهمكماتساهمفيترسيخالثقةفيالمواطنو هوماينعكسإيجاباعلىالسكانالمحليينو 

 1.احترامرغباتهفيالمشاركةفيإدارةالشأنالعام،كماتنمياإلحساسباإلنتماءللوطنلدىالمواطنينو 

حترام حريته، إرادته ، و رغبته          تسهم اإلدارة المحلية في دعم ترسيخ الثقة بالمواطن وا 

 2.في المشاركة في إدارة شؤونه المحلية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة 

إن الهدف الرئيسي من األخذ بنظام اإلدارة المحلية هو خدمة اإلنسان ، فهو الوسيلة       

نشاط إداري ، كما تنطلق فلسفة اإلدارة من الدوافع واألهداف التي أنشأ من والغاية من كل 

أجلها، ومن خالل العوامل البيئية الداخلية والخارجية التي ساهمت في تكوينها، وقدرة أنظمة 

 3.اإلدارة المحلية على التكيف لضمان ديمومة استمرارية هذه األنظمة 

 

 .لية خصائص الجماعات المح:المطلب الثالث 

 : التينذكرمنهاكمايليو  يوجدمجموعةمنالخصائصبالجماعاتالمحلية

 :اإلستقالل اإلداري _  

 اإلستقالالإلداريمعناهإنشاءأجهزةتتمتعبكاللسلطاتوالصالحياتالالزمة

 الهيئاتالمحليةو بحيثيتمتوزيعالوظائفاإلداريةبينالحكومة،

                                         
 .  104،ص المرجع السابقعزراوي عبد الرحمان ، 1
عمان )، الملتقى العربي األول ،  اإلدارة المحلية في الوطن العربينظام محمد محمود الطعامنة ،2
 . 12، ص( 2003،
 .222، ص(  1005نشر،.بدون د: صنعاء )،  مبادئ اإلدارة المحليةشرف الدين ،. د3
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 المستقلة

هذافيإطارنظامرقابةمشددةمنطرفالحكومةالمركزيةعلىالوحداتالمحليةحيثتتحققاإلستقالليةاإلداريةفو 

 : يالجماعاتالمحليةمنخالل

 : وجودمصالحمحليةمتميزةعنالمصالحالوطنية_ 0

الذييعبرعناهتمام،يرجعسببمبدأقياسنظامالالمركزيةإلىوجودمصالحأوشؤونمحليةتتمثلفيذلكالتضامن

 الشؤونالوطنيةالعامةو  المصالحو  اإلقليمأوجهةمعينةمنالدولتختلفعناإلحتياجاتاحتياجاتسكانو ات

 1.المشتركةبينجميعالمواطنينبالدولةو 

 :تتمتعالهيئاتاإلقليميةبالشخصيةالمعنوية _ 9

تعتبرالشخصيةالمعنويةالمسندالقانونيلتوزيعالوظيفةاإلداريةبالدولةمنخالإلعطاءبعضاألجهزةاإلست

 كنمنالقيامبنشاطاتهابميترتبعنقالاللقانونيحتىتتم

 .  تحملللمسؤوليةو  منالتزاماتو  ذلكمنحقوق

نإضفاءالشخصيةالمعنويةالعامةعلىالهيئاتالمحلية ،  وا 

، يحكماإلستقالاللذييجبأنتتمتعبهمنمواجهةالسلطةالمركزيةو يحققالحريةفيالتصرف

 . القانونيةو اأدىهذاإلىتأكيدالشخصيةالمعنويةللوحداتالمحليةمنالناحيةالفقهيةمم

 : تشكياللمجالسالمحليةبأسلوباإلنتخاب_3

                                         
،  دورالحوكمةفيتحسيناإلدارةالمحليةالجزائرية، أمينةشرفي1

 2 جامعة(سيةواقتصادية،كليةحقوقوالعلومسياسيةسياتنمية،الماسترعلومسياسيةتخصصشهادةمذكرةمكملةلنيل
 . 22، ص( 2013، سنة  1045ماي 
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 الينبغيأنتمنحالمجالسالمحليةالشخصيةاإلعتباريةلصفاتاستقاللهابلالبدمن

ذلكأننظاماإلدارةالمحليةاليهدففقطإلى،األخذباإلنتخابكطريقةلتشكيلهذهالمجالسأوغالبيتهاعلىاألقل

 ،تقديمالخدماتللمواطنينبصورةجيدةفحسبو تحقيقأهدافإدارية

 لكنهفيالوقتذاتهيهدفإلىتحقيقأهدافسياسيةتتمثلفيترسيخالمنهجالديمقراطيو 

 .السماحللمواطنينأنينتخبوامنيمثلهمعلىالمستوىالمحليو 

  . وتتمتعهذهاإلستقالليةبعدةمزايانذكرمنها

 .تعددوظائفهاو  تخفيفالعبئعناإلدارةالمركزيةنظرالكثرة_ 

 .تحقيقاإلسراعفيإصدارالقراراتالمتعلقةبالمصالحالمحليةو لتباطؤ تجنبا_ 

 1.المحلية  تحقيقمبدأالدموقراطيةعنطريقالمشاركةالمباشرةللموطنفيتسييرشؤونه_ 

 : اإلستقاللية المالية -4

، اإلستقالالإلداريو إنتمتعالجماعاتالمحليةبالشخصيةالمعنوية

، أوالذمةالماليةالمستقلة، وجباإلعترافلهابخاصيةاإلستقالاللمالي

، الموكلةإليها، يعنيهذاتوفيرمبالغأومواردماليةخاصةللجماعاتالمحليةتمكنهامنأداءمهامهاو 

شباعحاجاتالمواطنينفينطاقعملهاو   . تمتعهابحقالتملكألموااللخاصة، و ا 

 يمكنللجماعاتالمحليةمنإدارة ميزانيتهابكلحرية ) اإلستقالاللمالية (منخاللهذهالميزةو  

 حتىاليكون لذلكتأثيرعلىمجرىنموالنشاطاإلقتصادي، كفيحدودماتمليهالسياسةاإلقتصاديةللدولةذلو 

                                         
مجلةال)دوراإلدارةالمحليةوالبلدياتفيتنميةالمجتمعاتاقتصادياواجتماعيا،مقالمنشورفي،الدكتورمحمدعبدللهالعربي1

 .43ص، 1022،  أبريل، السنةالتاسعة – العدداألول)– اإلداريةعلوم
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غيرأندرجةاإلستقالليةهذهتقلصت  .

 العديدمنالمدنو الوالياتو فيالوقتالحالينتيجةالعجزالكبيرالذيآلتإليهالعديدمنالبلديات

، قروضو  رجيفيإعاناتنتيجةاللجوءإلىمواردالتمويل الخاو المناطقالمحليةفيالدواللناميةو 

 .وهوما يمثلفرقالمبدأاإلستقالليةالعالية، ماجعلهاتخضعالىرقابةمركزيةصارمة

، بتوازنإجراءاتهامعنفقاتهايقومالواليبتنفيذهافوراحيثأنالقاعدةالعامةتفوضتوازنالميزانيةالمحلية

 1.حترامهذاالتوازنإأماالسلطةالرقابيةفإنلهاكاللصالحياتمايمكنهامنفرض

  

                                         
 . 25،ص، السابق المرجع، شرفيأمينة1
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 : ألولالفصالخالصة 

الجماعات منخاللدراستنالهذاالفصلتبينلناأن

امهافهيتبنىعلىأساسدستوري،وقانوني،مقيتكتسيأهميةبالغةنظراألهميتها،بالنسبةلكيانالدولةو المحلية

نجهة،ومنجهةأخرىبحكمحاجةالمواطنإلىهذااألسلوبفيالتنظيماإلداريلغرضتقريباإلدارةمنالمواطن،وك

ذاتمييزالمصالحالمحليةعنالمصالحالوطنية،كماتعدالجماعاتالمحليةاألسلوباألقربللحفاظعلىالنظامال

 .يميةعامفيالدولة،وتحقيقالتنميةالمحلية،فيحدودهااإلقل

و من خالل ما تعرضنا لدراسته عن تكنولوجيا المعلومات و اإلدارة التكنولوجية         

يمكننا إستنتاج أن 

 التطورالمتسارعفيعلوماالتصالوتقنيةالمعلوماتكانلهاألثراألكبرفيتطويروتنميةأساليباألعمالكافة

التي  لكترونيةاإلدارةاإلخاصة 

قتصاديةواإليثيتسعنطاقتأثيرهاليشملكافةالجوانبالسياسيةواإلنقلةحضاريةوثقافيةللمجتمعات،حتعتبر 

 . جتماعية

إضافة إلى اإلرتباط الوثيق بين إستخدام اإلدارة المحلية لتكنولوجيا المعلومات في        

.سبيل تحقيق أهدافها 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 : تمهيد 

تمثالإلدارةالعموميةبالنسبةللدولوالحكوماتاألداةالتنفيذيةالتيتعتمدعليهافي  

لذلكفإنتحقيقالنجاعةفيأداءهذهاإلدارةمن  .تحقيقسياساتهاالمختلفةفيشتىالمجاالت

 .خاللتحسينحكامتهايعتبرمنبينالمسائلوالغاياتذاتاألولويةبالنسبةللحكومات

ية بدل اإلدارة التقليدية أصبح ضرورة  ملحة  و التحول نحو إستخدام اإلدارة اإللكترون  

لمواكبة الدول التي نجحت في هذا التحول ، 

وبقصدتحقيقتلكالغايةتعماللحكوماتفيكلمرةإلىمواكبةالتطوراتوالتحوالت 

الحاصلة،خصوصافيقطاعإدارةاألعمال،منخالإلدخالتقنياتووسائلحديثةفي 

 .خيرة تكنولوجياالمعلومات واالتصاالتالتسييرفيإدارتهاالعمومية،ولعألهمهافيالعقوداأل

إنالجزائر،وعلىغرارالكثيرمنالدول،سعتوتسعىإلىتوسيعاستخدامهذه 

التكنولوجيافيإدارتهاالعمومية،خصوصافياإلدارةالمحلية،باعتبارهااألقربللمواطن 

 .وفياحتكاكمباشرومستمربه
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 . آفاق الحكومة التكنولوجية في الجزائر: المبحث األول

يتطلب مشروع الحكومة اإللكترونية رؤية واضحة وتخطيًطا دقيًقا ، باإلضافة إلى توفير 

القدرات المادية والبشرية وتفعيل آليات الرقابة من قبل كبار القادة السياسيين كجزء من 

المستفيدون من المشروع مثل المؤسسات فيها يشارك  ، ستراتيجية وطنية شاملة للجميعإ

 1.ين والقطاع الخاص والمجتمع المدنيالعامة والمواطن

ستخدام هذه التكنولوجيا في إالجزائر، كالعديد من البلدان ، سعت وتسعى جاهدة لتوسيع 

مباشر الإدارتها العامة ، وخاصة في اإلدارة المحلية ، ألنها األقرب إلى المواطن والمتصل 

 2.دائم معهالو 

 

 

 

 .خطاب الرسمي الحكومة اإللكترونية في ال:المطلب األول 

                                         
، مداخلة بالملتقى  ،تحدياتالتحواللىالحكومةااللكترونيةالزهراء بلعربيعبدالقادر،لعرجمجاهدنسيمة،أمغبرفاطمة1

 .  14، ص،( 2012خميس مليانة ، ) الدولي العلمي الخامس،كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير، 
 دورتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيتحسينحكامة اإلدارةالمحليةفيالجزائر، لحبيببلية ،  .د2

 :، الموسوم– مداخلة ألقيت ببكليةالحقوقوالعلومالسياسية ،جامعةعبدالحميدبنباديس
 .02ص. 2012مارس  20، ''التطوراتالتشريعيةفيمجالترقية إستخدامتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيالجزائر''
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منخاللتصريحاتالمسؤولينوالدوائرالرسميةحولتكنولوجيااإلعالمواالتصال،يظهراهتمامالدوائرالسياسي

 . ربهذهالتكنولوجياتوالتيهيسمةالعصرالحاليوأنهامرحلةحتميةيجببلوغهاجزائةفيال

 2003سنةرالقمةمجتمعالمعلوماتالتيعقدتبسويسالجزائر فيالوثيقةالتيقدمتها)         

الجزائر إن "أظهرتالنواياللولوجإلىمجتمعالمعلومات(

 ... تعتبرأنالنفاذإلىشبكةالمعلوماتيشكلشرطاأساسيالكلتقدمسياسيواقتصاديواجتماعيوثقافي

 إنالتطورنحومجتمعالمعلوماتيتطلبتوفربنياتقاعدية

لبشريفيمجاالالتصاالتوتواجدهافيجميعالمناطقالمسكونةإلىجانبتوفربنياتقاعديةفيمجااللمواردا.

 وقدحددتالوثيقةالمسؤولياتالجديدة " ةالكافيةوالمواردالماليةالضرورية

وزارة البريدوالمواصالتوالتيأصبحتتسمىلوزارة

ستخدامتكنولوجياتاإلعالالبريدوتكنولوجياتاإلعالمواالتصال،حيثتتحددمهامهافيتداركالتأخرفيمجاإل

دماجمواإل  1. قتصادالجديدفياإلالجزائر  تصال،وا 

  

                                         
وراه دكتبوخنوفةعبدالوهاب،المدرسةوالتلميذوالمعلموتكنولوجيااإلعالمواالتصال،رسالة1

 .122، ص(  2002،الجزائر جامعة(،قسماإلعالمواالتصال،
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في  2005/  11/  12 الخطابالذيألقاهرئيسالجمهوريةعبدالعزيزبوتفليقةبتاريخ)         

أكدعلىالنقاطالواردةفي ووثيقةالجزائر ( 2005 القمةالعالميةلمجتمعالمعلوماتالمنعقدبتونسسنة

ومنهاالتأكيدعلىاإلصالحاتاالقتصادية وتحريرقطاع  2003 المقدمةبمؤتمرجينيف

لتأكيدعلىاإلجراءات التياتخذتتجاه تكنولوجياتاإلعالمواالتصالوا

المواطنينوالعمالءاالقتصاديينبهدفتشجيعاستخدامتكنولوجياتاإلعالمواالتصالمنها مشروع 

مشروعتزويد المدارسالجزائرية و  أسرتكومشروعالحضيرةالوطنيةلإلعالماآلليسيديعبداهلل

 نترنتنبعدومشروعشبكةاألبأجهزةالكومبيوترواقامةالجامعةاإلفتراضيةوالشبكةالمعلوماتيةللتعلم ع

 1.الحكومية 

لكترونية،الصحة حواللحكومةاإل 2000 منشهرمارس 20 الملتقىالذينظمفي)         

لكترونية، تمالتأكيدعلىأنمشروعالحكومة لكترونيوالبلديةاإللكترونية،التعليماإلاإل

قتصاديةوتحسينمستوىمعيشة لكترونيةيهدفإلىتطويردعمالمؤسساتاإلداريةواإلإلا

لىأنالدولة ، ستخدامهملتكنولوجياتاإلعالمواالتصالالمواطنينمنخالإل كماأشارا 

 قتصادرقميإجعلهو  قتصادالوطنيلكترونيةإلىتحريكاإلتهدفمنخالاللحكومةاإل

 2. ( المواطنينو  توفيرخدماتنوعيةللمؤسساتو 

 
                                         

 ، " تصالجتماعمصغرلقطاعالبريدوتكنولوجياتاإلعالمواإلإ1
 15/02/2020تاريخ اإلطالع  -http://www mouradia.dz : متاحفي

 . المرجع  نفسه 2
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 . مساعي الجزائر إلدخال تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة الجزائرية:المطلب الثاني 

من ناحية  يجب أن تكون  ، يواجه تولي اإلدارة العامة لوظائف الخدمة العامة تحديا صعبا

قادرة على أداء وظائف الخدمة العامة بفعالية ، ومن ناحية أخرى ، تلزمها بترشيد إدارتها 

 وقت من أجل أن تكون فعالة ، من خالل تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في أسرع

تصاالت من أجل التأكيد على وهنا تظهر أهمية تكنولوجيا المعلومات واإل ، وبتكلفة أقل

ن كاناألهمية والمكانة التي تعلقها السلطات العامة على هذه التكنولوجيا ،  على مستوى  وا 

 .الخطاب ، يجب مراجعة بعض النصوص ذات الصلة

نوناألساسيالعام وفيهذاالصدد،نجدأنمنبيناألسبابالتيسيقتلتبريرسنالقا

تلكالتي 2002،1جويلية  15المؤرخ في  03-02للوظيفةالعموميةالمتضمنفياألمررقم 

لهاعالقةبعصرنةالوظيفةالعمومية،السيماتكييفعملياتالوظيفةالعموميةمعالمعطيات 

 2، قتصاديةوالعلميةوالتكنولوجيةالجديدةجتماعيةواإلوالمتغيراتالسياسيةواإل

 درةالحكومةإلىإنشاءالمرصدالوطنيللمرفقالعامفينفسالسياق،نذكركذلكمبا

                                         
المتضمن  2002جويلية  15المؤرخ في  03-02 األمررقمالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية،1

،  2002جويلية  12، المؤرخة في  42 ،الجريدةالرسمية،العددالقانوناألساسيالعامللوظيفةالعمومية
 .03ص

 . 25، ص2006 ،نوفمبر، 14 ،العددمجلةالفكرالبرلمانيمجلساألمة،2
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ي كلف و الذ، 1 2012جانفي  02المؤرخ في  03-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بالعديد  

قتراحكلتدبيرمنشأنهالمساهمةفيقياماإلداراتوالمؤسساتوالهيئاتالعموميةبتنفيذا  منالمهام،منبينهادراسةو 

لكترونيةبإدخااللتتدبيرمنشأنهأنيحفزتطويراإلدارةاإلبرنامجهاالخاصبعصرنةالمرفقالعام،حيثيقترحكل

 .تصالوتعميمهاكنولوجياتالحديثةلإلعالمواإل

وفيمايتعلقبالحكومة،فقدحملمشروععماللحكومةمنأجلتنفيذبرنامجرئيس  

الجمهورية،العديدمناإلجراءاتوالتدابيرالتيترميإلىإدخالتكنولوجياالمعلومات 

 . تصاالتفياإلدارةعموما،والمحليةعلىالخصوصواإل

وفيهذااإلطار،فقدوردفيالفصاللثالثمنهذاالمشروعتحتعنوانمواصلة   

الحكامةاإلقليمية واإلدارية  :عصرنةالحكامة،أنمنبينماستعملعليهالحكومةفيالمقاماألول
 ، تطويرالتسييراإللكترونيللبلدية :فيمايخصتحسينتسييرالجماعاتالمحلية،'2

فقدبذلتجهودمعتبرةمن  :يخصعصرنةاإلدارةالعموميةوتحسينجودةالمرفقالعاموفيما

  :أجلعصرنةاإلدارةالعموميةوالمرفقالعام،وستتواصلهذهالجهود،السيمامنخالل

                                         
 2012جانفي  02المؤرخ في  03-12المرسومالرئاسيرقم الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية،1

 . 13ص13/01/2012،المؤرخة في02المتضمنإنشاءالمرصدالوطنيللمرفقالعام الجريدةالرسمية،العدد
 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية،مصالحالوزيراألول،مشروععماللحكومةمنأجلتنفيذ2

 . 15-14، ص 2012سبتمبر  ،جرئيسالجمهوريةبرنام
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تكوينمستخدمياإلدارةالعموميةوتجديدمعارفهم،وكذاعصرنةالمرافقالعمومية -

دخاالإلعالماآلليفيها  .وا 

التعريف بطاقة)ئقوالمستنداتاإلداريةالمعصرنةاإلسراعفيعمليةوضعوتداواللوثا -

بمافيذلكعلىمستوىالمراكزالدبلوماسيةوالقنصلية في  (الوطنيةوجوازالسفرالبيومتريين

الخارج،وكذاالعملعلىاإلدخااللقويلبطاقةالترقيماإللكترونيللسياراتورخصةالسياقة 

 .البيومتريةاإللكترونية

 ''.تطويرالخدمةالعموميةاإللكترونيةعلىمستوىاإلداراتالعموميةوكذاتعميمالتصديق اإللكتروني -

إن '' 1:بعنوانتطويرمجتمعالمعلومات :فيالمقامالثاني :كماجاءفيهذاالمشروع

الجزائرانتهجتبعزموحزمطريقترقيةالتكنولوجياتالحديثةلإلعالم،وتطويرمجتمع 

ايرافقعمليةعصرنةالحكامةفيجميعالميادين، المعلومات،بحيثيعتبرذلكمالزماضروري

يهذاالسياق، وف            .كماسيكونذلكوسيلةلتسريععمليةتقدمبالدنانحومصافالبلدانالناشئة

فإنالحكومةالتيستسهرعلىمايفضيإلىتجسيدمشروعالقانونالذييحددالقواعدالعامة 

يرقريبامشروع تصاالتاإللكترونيةالمودعأمامالبرلمان،وستعرضعلىهذااألخللبريدواإل

 وستعمأليضافيالعديدمن، قانونيتعلقبالتجارةاإللكترونية

                                         
 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية،مصالحالوزيراألول،مشروععماللحكومةمنأجلتنفيذ1

 .14-15ص، 2017 برنامجرئيسالجمهورية،سبتمبر



 الخدمة التقليدية إلى الخدمة التكنولوجيةالتحول من :                      الفصل الثاني 

41 

 

 1:االتجاهات

 :ستسهرالحكومة  خصوصاعلى :فيمايتعلقبتطويرالقدراتالرقميةوالتدرجفياستعمالها- أوال

 .الوطنيالتغطيةالرقميةلمجموعالتراب -

ع تطويرالنفاذإلىالتدفقالعاليجدالمرافقةعصرنةالحكامةوتلبيةحاجاتجمي -

 .قتصاديين المستعملين،بمافيذلكاألعواناإل

 .التشجيععلىتطورمزوديالمرافقالمحلية  -

ستعمالتكنولوجيات إقتصاديينوالماليينإلىمرافقةاللجوءالمتزايدمناألعواناإل -

 .اإلعالمفيإطارعصرنةتنظيمهاوخدماتها

تحسينالوقايةمنالمخاطروتأمينالهياكاللقاعديةوالشبكاتالخاصةبالمواصالت  -

-ثانيا.السلكيةوالالسلكية،وكذاإعدادووضعإستراتيجيةوطنيةفيمجاألمنمنظومةاإلعالم

ستعماللحكومةعلىتشجيعمراك:فيمايخصتحسينالقدراتالوطنيةالتكنولوجيةفيميدانتكنولوجياتاإلعالم

زالبحثالعلميوالبحثوالتطويرلترقيةلقدراتالتكنولوجية 

 .نولوجياضمننفسهذهالدائرةللبالدفيمجالتكنولوجياتاإلعالم،كماستشجعنقاللتك

                                         
 .10، ص مرجع سابقبلية الحبيب ،1
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ستسهرالحكومةعلىمواصلةتعليماإلعالماآللي  :وبخصوصترقيةمجتمعاإلعالم-ثالثا

تصالفيجميعمستوياتالمنظومةالوطنيةللتربيةوالتعليم وتعميمالتكنولوجياتالجديدةلإل

 .والتكوينبكيفيةتعجلبالبروزالفعليلمجتمعاإلعالموالرقمنةفيبالدنا

ستعكفالحكومةعلىعصرنةالقطاعالبريديمن  :وفيمايتعلقبالخدماتالبريدية-رابعا

قتصادية،السيما أجلسيرهاألفضلونوعيةأحسنللخدمة،ومنأجألكبرقدرمنالمساهمةاإل

 1''.منخالإلعادةتأهياللمتعاماللبريديالعموميوتحفيزهوعصرنته

 . اإللكترونية  الحكومةآليات تخطيط و تنفيذ برامج :المطلب الثالث 

لكترونيةالرؤيةالواضحةوالتخطيطالدقيقكمايتطلبتوفيراإلمكانياتالماديةوالباإلالحكومةيتطلبمشروع

ستراتيجيةشريةوتفعيآللياتالمتابعةمنقباللقيادةالسياسيةالعليافيإطار  وطنيةشاملةيشاركفيهاكاللمنتفعا 

 2. ينمنالمشروعكالمؤسساتالعموميةوالمواطنينوالقطاعالخاصوالمجتمعالمدني

 . التخطيط  للحكومة اإللكترونية  :أوال 

يتناولقضيةالتغييرالجذريلبناءاإلدارةالعامةالحكومية،فانمخاطرالفشلكبيرةإذالمتو الحكومةنمشروعوأل

المراحل يأخذمداهوفعاليتهمناستراتيجيضععمليةالتطويرضمنإطار 

 المشروعخاللوالخطواتالجوهريةالمتكاملةالتييجبأنيقطعها

                                         
 . 20، ص  مرجع سابقبلية الحبيب ،1
  14.، ص المرجع السابقالزهراء، بلعربيعبدالقادر،لعرجمجاهدنسيمة،أمغبرفاطمة2



 الخدمة التقليدية إلى الخدمة التكنولوجيةالتحول من :                      الفصل الثاني 

43 

 

 . لكترونيةاإلالحكومةنتقاإللىاإلإستراتيجيةعمليةصياغة

لكترونيةهوبمثابةتحولصعب،وبعيدكالتقليديةإلىالحكومةاإلالحكومةنتقالمنوبالنسبةللدواللناميةفإناإل

وترانتقااللهادئمنمحطةإلىأخرى،أومنأسلوبعمإللىأخربدونعقباتومقاومةوتحدياتوتجاربفشلاللبعدعناإل

 1.اءالمكلفةوالمريرة،تتطلبالنظرفيالكثيرمنالمسلماتوالتعلممناألخطجع

 2013 وبماإنمشروعالحكومة

إجعتبارأنأهدافهصالحةلكلزمان،األمرالذييتطلبتفعيلهمنجديد،معإلميحققأهدافهفيالوقتالمرصودله،وب

عمليةتقييمشاملةوهذالتداركالنقائصالمسجلة،وتحديدأهدافقابلةللتحقيقعلىالمدىالقريبمعاألخذفيالحراء

قتصاديبهدفتحقيقالحعتبارهامدخاللإلصالحاإلداريواإلإلكترونيةمنمنافعبسبانماستقدمهالحكومةاإل

 . كمالصالحوالتنميةالمستدامة

 : السياسيةاإلرادة-0

لكترونيةوجودمسؤوألولجنةمحددةتتولىتطبيقهذاالمشروعوتعملعلىتهيئةالبيئةاإلالحكومةيتطلببرنامج

 تقييمو  علىالتطبيقاإلشرافالالزمةوالمناسبة،وتتولى

التي وصلت إليها مرحلة التنفيذ  اتالمستوي

جوهريةفينمطالعيشأوالخدماتالمقدمةللمواطنينأو و جذريةتغيراتوحينتكونالسياسةالعامةتهدفإلىإدخال2.

                                         
، ( 2005 اإلدارةالعامة،. معهد:الرياض ( ،،اإلدارةااللكترونيةوآفاقتطبيقاتهاالعربيةسعدغالبياسين 1

 .12ص
 . 40ص ،2009) ، دارأسامةللنشروالتوزيع:األردن ) ،الحكومةااللكترونيةواإلدارةالمعاصرة، القدوةمحمود2
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وزارات فيالمشاريعالكبرىفاناألمريستلزمإنشاء

قامةشركاتحكوميةأواإل  1.ستعانةبالقطاعالخاصجديدةأوا 

 " اللجنةااللكترونيةالجزائر في

كترونيةيتطلبتفعيالللجنةاإلاإلاإلدارةهيالهيئةالمكلفةبتنفيذومتابعةمشروعالحكومة،إعادةبعثمشروع

مراجلضمانأعمااللتنسيقبينالقطاعاتالمختلفةوالتقييموالرقابةخاللألكترونية،ومنحهاصالحياتأوسعمن

 وهذايتطلب،المختلفةحله 

جوهريةفيالمنظماتالعامةوطبيعةتغيراتديإلىسياسيةكبيرةمنالقيادةالعليا،باعتبارأنهذاالمشروعسيؤ إرادة

الجزائر أنو  نشاطاتهاوعالقاتهابالمواطنينوقطاعاتاألعمالعلىالمستوىالداخليوالخارجي،خاصة

والتعاونمعالعديدمنالدولوالمنظماتعلىالمستوىاإلقوالشراكةمنظمةالتجارةالدولية،نضمامإلىمقبلةعلىاإل

 2.ليميوالقاريوالعالمي

 

 : التوعيةالتكوين و -2

قلةالوعيلدىالمواطنبأهميةالتكنولوجيابسببالثقافةالسائدةوانتشارأميةالحاسوب 

ليسلدىالمواطنينفحسب،بليمتدإلىموظفياإلدارةوالقادةاإلداريين،ممايؤديإلى 

                                         
 المنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية،:مصر)،السياساتالعامةمدخلألداءوتطويرالحكوماتعامرخضيرالكبيسي،1

 . 150، ص(  2002
 .، المكان نفسه  عامرخضيرالكبيسي2
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حالةالخوفمنهذهالتكنولوجياالحديثةوماتفرزهمننتائج،ممايتطلبتكثيفحمالت 

زالة أعتبارهإالتوعيةوالدعايةعبروسائالإلعالمالمختلفةوالسيماالتلفزيونب قربوسيلةمن المواطن،وا 

،  الحواجزالنفسيةالتيتعيقالمشروع

مستشاروزيرالبريدوتكنولوجيات "مليكسيمحمد"وفيهذاالصددتطرقالبروفيسور

للدراسات تصالخاللتنشيطهمداخلةبمركزالشعباإلعالمواإل

وتحدثمطوالعندورالمعلوماتيةوكيفيةتفعيلدور  " الجزائرلكترونيةفيحكومةاإلبعنوانالاإلستراتيجية

الوسائاللتكنولوجيةفيالحياةالمعيشية،وكذاضرورةتغييرالذهنياتالوطنيةمناجل 

علىالساحةالوطنيةوالدوليةبالخصوص،والتيتقتضيتقاسمالمعلومة التغيراتمسايرة

عالحكومة وأكدمنجهةأخرىأننجاحمشرو ، وتعميمهافيوقتضيقوبسرعة

 .1نترنتبصفةكاملةلكلفئاتالمجتمعلكترونيةمتوقفعلىمجانيةاإلاإل

 

ابتدالتعليم،اإلمراحالتصالفيجميعيتطلبتدريستكنولوجيااإلعالمواإلالجزائر لقضاءعلىأميةالحاسوبفيلو 

برامج ئيوالمتوسطوالثانويوتوفيرالوسائاللماديةوالبشريةلذلكوتكثيف

تصالالسيمالموظفياإلدارةالعمومية،وكلهذامنشأنهأنيساهمفيتداركالفجالتكوينفيتكنولوجيااإلعالمواإل

                                         
، دورالتكنولوجياالحديثةفيالتسييروتطويرالجماعاتالمحليةفيالجزائرشيباني محمد المختار ،1

 :تخصص، رفيالعلومالقانونيةواإلداريةمذكرةلنيلشهادةالماست
، (2014/2015،  سعيدة . الطاهرموالي .جامعةد)،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،إدارةالجماعاتالمحلية

 .44ص
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الجزائر كبرالعقباتالتيتعرقلبناءمجتمعالمعلوماتفيأوةالرقميةعلىالمستوىالداخليوالخارجيوالتيتعدمن

 1.الجزائرلكترونيةفياإلاإلدارةبرزتحدياتأ ،والذييعدمن

 :االستثمارفيتكنولوجيااإلعالمواالتصال-3

 

لكترونية،سيؤديبالتأكيدإلىعائدفاإلالحكومةتصالجزءمنمشروعستثمارفيتكنولوجياالمعلوماتواإلاإليعد

 ،ياألجاللمتوسطوالبعيد

نتقااللمعلومةبالسرعةالمطلوبة،وعلىجميعالإويعتبررفعوتحسينقدرةالتدفقإلىدرجاتيمكنمنخاللهاضمان

 2.لكترونيةبالجزائرمستويات،التحدياألكبرالذييواجهمشروعالحكومةاإل

ستثنترنتوالهاتف،يتطلباألمرفتحالمجاللإلستكمااللبنيةالتحتيةالسيمااألإجلتداركالنقصالمسجلفيأومن

بيئةتنافسية،وتحسينالخدمةوتقليألسعارهاوتكونفيمتناولجمارالمحليواألجنبيفيهذاالمجالمايؤديإلىوجود

 ميعالمواطنين

 . والسيماذويالدخاللمحدود

                                         
) ،رسالةماجستير، " تحليليةدراسة: أبعادالتحولنحوالحكومةااللكترونيةفيالدواللعربيةيحيأبوسليمتغريد،1

 . 130، ص(  2005ة الجزائر ،جامع
 "نيوزالجزائر  " األستاذوالباحثإسماعيالولبصيرلإسماعيالولبصير، 2

 . 15، ص دةسياسيةعاليةإرامشروعالحكومةااللكترونيةحتميةاقتصاديةبحاجةإلى
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-

لكتروناإلالحكومةانبالقانونيواألمنيمنأكثراألمورحساسيةفيمشروعيعتبرالج:التشريعواألمنااللكتروني

 .لكترونيةاإلالجرائميةخاصةفيظلتوسع

منشكلهاالتقليديإإلدارةتحواللكترونيةعلىمستوىالتقدمالعلميالذيساهمفياإل اإلدارةويجبأنيكونتأمين

 . 1الكترونيةاإلدارةلى

والجزائر 

 لكترونيةمرهونبتطويراإلالحكومةلكترونية،ونجاحمشروعمنبينالدواللمهددةبالقرصنةوالجريمةاإل

 . واالستفادةمنالتجاربالدوليةفيهذاالميدان .الحمايةبرامج

 . اإللكترونية الحكومةآليات تنفيذ برامج :ثانيا 

 : التنفيذفيبرامجوتتمثل

-

لكترونيةوتطويرالتشريعاتالإلااإلداريةوالذييتضمنإعدادقانونينظمالمعامالت:برنامجتطويرالتشريعات

 .قائمة

 . يعماللبرنامجعلىتطويرالمؤسساتماليالتصبحأكثرمرونة: الماليةبرنامجتطويرالبنية -

                                         
طارهاالقانونيبيوميحجازيعبدالفتاح1  ،2004 ) دارالفكرالجامعي،:مصر(، 2 ط،،الحكومةااللكترونيةوا 

 . 11ص
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 :برنامجالتطويراإلداريالتنفيذي -

 . لكترونيةستخدامهاللمعامالتاإلا  ويشملتطويرأساليبالعملفيالجهاتالمقرر 

 :برنامجالتطويرالفني -

والقدرات لتطويرالطاقاتاإلداريةالتكنولوجياالرقميةفيالجهاتيركزهذاالبرنامجعلىاستخدام

ستخدامأحدثاألجهزةوالمعداتوأنإنجازالمشروع،كمايهتمبتحسينالكفاءةالتشغيليةوالتيتتضمنالالزمةإل

 .ظمةقواعدالبيانات

 برنامجتنميةاإلطارات البشرية -

لكترونية،واعدادخطةمناسبةلاإلاإلدارةممعمفهومئمنخالاللعملعلىتطويرفكرالقياداتالحكوميةبمايتال:

 .فرق المشروع  تدريب

بمزايا يتممنخالاللبرنامجإعدادخطةتعرفالمجتمع:برنامجاإلعالموالتوعية -

 . 1ةلكترونياإلالحكومةالتحوإللىالمجتمعالرقمي،وكيفيةاالستفادةمنمشروع

 

 

 

 
                                         

 . 09 ص،المرجع السابق،الزهراءبلعربيعبدالقادر،لعرجمجاهدنسيمة،أمغبرفاطمة1
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 . دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الجماعات المحلية :المبحث الثاني 

عتماد العديد من اإلصالحات إعلى مدى العقود الماضية ، عملت العديد من الدول على 

ولتحقيق هذا الهدف  ،  اإلدارية التي تهدف في مجملها إلى تحسين وتحديث إدارتها العامة

الحديثة في إدارة وحوكمة اإلدارة الحكومية ، بما  تلجأ الدول إلى إدخال العديد من التقنيات

 .في ذلك اإلدارة المحلية

وفيهذاالسياق،نسلط الضوءعلىجهودالجزائرفيمجال  

 1. استخدامتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفياإلدارةالمحلية

  

                                         
 .01، صالمرجع السابقبلية الحبيب ،1
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 . دوافع التحول لنظام اإلدارة اإللكترونية :المطلب األول 

 1:ختصارأهمالدوافعوالمبرراتالتيتدفعاإلدارةالعموميةإلىتبنيأسلوباإلدارة اإللكترونيةفيمايلي إ

ترديمستوىخدماتكثيرمناإلداراتالعموميةوتعقيدهاإلىالدرجةالتيتستدعي  -

 .الحاجةإلىتبسيطإجراءاتها،وجعلهاأكثرسالسةومرونة،وتسهيلتقديمهاللمواطنين

نالثقةبينهاوبينالمرتفقين،ورغبتهافيتهيئة حاجةاإلدارةالعموميةإلىالمزيدم -

لى  أجواءمنالشفافيةفيمصالحها،ممايتوجبعليهاالتوجهإلىاإلدارةاإللكترونية،بالنظرا 

نضباط،ممايساهمفيتغييروجهةالنظرالسائدة ماتتمتعبهمنالحيادوالموضوعيةواإل

 .لدىالمواطن،وتعدياللصورةالذهنيةالنمطيةالسلبيةلديهتجاهاإلدارةالعمومية

عتمادعليها حاجةاإلدارةالعموميةإلىتنميةإطاراتها،وتأهيلهابعلومالتقنيةالحديثةلإل -

فيإدارةبرامجالتنميةالوطنية،ولنيتمذلكإالبتوفيرالبنيةاألساسيةالتقنيةلتلكاإلطارات 

 .منشبكاتوقواعدمعلومات

 الثقاللذييميزاإلدارةالعموميةالتقليديةفيتقديمخدماتهاللمرتفقينممايستلزمتبني -

 

                                         
 :،المؤتمرالدوليللتنميةاإلدارية اإلدارةاإللكترونيةبينالنظريةوالتطبيقحسينبنمحمدالحسن ،1

 ،( 2000: المملكةالعربيةالسعودية) نحوأداءمتميزفيالقطاعالحكومي ،معهداإلدارةالعامة ،
  .40ص
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تصالبين إلدارةاإللكترونيةالتيتختصروقتتنفيذالمعامالتاإلداريةالمختلفة،وتسهالإلا

 .إداراتاألجهزةالحكوميةومنظماتها،وتوفرالدقةوالوضوحفيالعملياتاإلدارية

تشتتالبياناتوالمعلوماتفياإلدارةالعموميةالتقليديةبينالكثيرمنالسجالت  -

تخاذالقرارفيها،ممايستدعيتجميعتلك إوالوثائقواألرشيف،األمرالذييعيقويثقلعملية

البياناتوالمعلوماتمنمصادرهااألصلية،ولنيتمذلكإالمنخالالإلدارةاإللكترونية 

 .تخاذالقرارإوتوفيرالبياناتللمستفيدينبصورةفورية،والحدمنمعوقات

هشاشةالثقافةالتنظيميةلدىالعاملينفياإلدارةالعموميةالتقليدية،ممايستوجبتبني  -

اإلدارةاإللكترونيةالتيمنشأنهادعمالثقافةالتنظيميةلدىالعاملينكافةوزيادةالترابطبين 

 1.اإلدارةالعلياوالوسطىوالعاملين

  

                                         
 .40ص،مرجعسابق،حسينبنمحمدالحسن1
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 . أثر تطبيق التكنولوجيا في إدارة الجماعات المحلية :المطلب الثاني 

: لكترونيةعلىجودةالخدمةالعموميةمنخاللإلدارةاتطبيقاإلآثار  تظهرجليا
1 

 :الخدمةالعموميةرشيد ت: أوال 

عتمادمبدأالعمللمراكزخدمةالمواطنالذييبنيعلىوجودمراكزقادإإنترشيدالخدمةالعموميةيدفعبالضرورةالى

تصالبمافيهاتلكالمعامالتالتيتتمعبرأكثرمنإدارةواحدةتستطيعالنيابةعنالمواطن،ومتابعةبكافةارةعلىاإل

نترنترىلمتابعةمعامالتهخاصةمعظهورشبكةاألنتقالمنإدارةإلىأخطرالمواطنإلىاإلضإلدارةالدولةحيثالي

لكترونيةإذامعزيادةاالعتمادالمنظماتالحكوميةعلىأنظمةالمعلوماتأصبحتخدوظهورخدماتالمواقعاإل

مةالمواطنتتممنخالاللمواقعالذييخزنطلباتفيأنظمةالحاسوب،والبريدااللكترونيعلىمستوىالدوائرالحكوم

يةالمبرمجةمسبقامقبواللطلبومنثميتمتحويلخالصةالتعاملبينالمواطنوالجهازالحاسوبإلىموظفاإلدارةالذ

 .داتماماعنالعمليةاإلجرائيةالمباشرةيأصبحبعي

:  ستجابةواحترامالمواعيدالدفعةوسرعةاإل – أ

نجازالعمالوفقمقاييسمضبوطالإلخلكترونيةمنتحددمنتحققدقةالتقدمالخدماتالعموميةفيإطاراإلدارةاإل

 دمناألخطاءاإلداريةويمنعالتجاوزاتأثناءتقدمحةخالألنظمةمعالجةالمعلوماتيةبشكلت

 .ستخدامتقنيةشبكاتالوحيدألرشفةاإلداريةالمتماثلةحترامالمواعيدمنخالإلا  تجابةو سالخدمةوسرعةاإل

                                         
، اإللكترونية االتصااللعموميواإلدارة، العربيبوعمامة1

 )ديسمبر 00ائر ، العددالجز -)،جامعةالواديمجلةدراساتوالبحوثاالجتماعيةرهاناتترشيدالخدمةالعمومية،
 .41-40ص ، 2014
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:  تقلصتكاليفالخدمة-ب

عتمادالنو ا  نتقالو تصالعبرالخطدوناإلتصالعنبعدفيالحصولعلىالخدمةالعموميةومنخالالإليكملذلكفياإل

 .ةلكترونيافذوالشبكاتاإل

:  سهولةالمحاسبةووضوحالخدمة – ج

أنتوظيفتكنولوجياالمعلوماتفيشكلكاملفياألداءالخدمةالعموميةيوديإلىإمكانيةالمحاسبةعلىكلجزئياتتلك

 .لكترونيلكلمراحاللخدمةإذاالمجالإلخفاءالمعلوماتاألنشطةمنخاللوجودالنشراإلو  المهام

:  فعاليةمنظماتالخدمةالعمومية-د

كناإلدارةالقائمةمنتوفيرالخدمةالعموميةمنتلكترونيةوجعلهامنقربالمواطنسيمإنالتوجهللخدماتالعامةاإل

سهيلوتحققدرجةعاليةمنالراحةومالئمةمقارنةبتقدمالخدمةوجهلوجهأواالتصااللمباشر،وتوصياللخد

ماتبشكألفضلكمايحققذالكسرعةالنجازالمهاموأداءالخدماتوالحصولعليها،معالمستفيدكماأناإلدارةاالل

مالخدمةلسببالدقةالمتنناهيةالتيتتميزاإلدارةااللكترو كترونيةتؤديإلىمحدوديةنسبةاألخطاءفيأداءوتسلي

 .نيةزيادةعلىتوفيرباختصارالوقتلصالحطالبيالخدمة

وبشكلينهيمشاكاللتعقيداإلداريالبيوقراطيمنخالليضمنالحرسهذهاألخيرةكماأنتطبيقاإلدارةااللكترونية

لوسائاللتكنولوجياالحديلخدمةالعامةتقديمأحسنخدماتللمواطنباعتمادهاعلىاالتأكيدمدافعاليةالمنظمات

 ثة

لىنتائجمج التطورالمهاراتوكفاءاتالقائمينعلىتقديمالخدمةالعموميةوجعالهتمامهمينصبتحويالألفكارا 

 سمةفيارضالواقع،وانتحققفوائد
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 1.للجمهورتتمثلفيتخفيفالعبءعنالمواطنمنحيثالجهدوالمالوالوقتوتوفيرخدمةمستقرةعلىمدارالساعة

 . ونيةعلىأعمالموظفيالمرفقالعاملكتر تأثيراإلدارةاإل : ثانيا 

 : فيكونبتسهياللمعامالتاإلداريةالتيتنعكسأثارهامنخالل

-

التغلبعلىمشكلةالروتيناإلداريوالبيروقراطيةوهذامايسهلللمواطنينالحصولعلىالخدماتوالتأثيرفياإلجراءات

رتقاءبأعمالموظفيالمرفقالعاموكذاالحالبالنسبةللعقداإلاإلداريةالالزمةإلصدارالقراراتعلىنحويؤديإلىاإل

 2...لكترونيةتضمنسرعةالتعاقدلكترونيفاإلدارةاإلدارياإل

– 

جراءاتتعيينالموظفينوإلعطاإلكترونيأيتوظيفاإلالستراتيجيفيعددمننواحيإعمااللموظفينكتحوإل ختصارا 

ضعنظامإليألعمااللموظفينفيماكبرفيممارسةأعمالهمفيأيمكانوفيأيوقتباإلضافةإلىو أءالموظفينحرية

المورد  كمايسعدفيتحقيقكفاءةوفعاليةاألداءفي،  الوظيفيوغيرهايخصالترقيةوالتدرج

 البشريةوهذاينعكس

 .3المجاالت األخرى  علىمستوىاألداءفي

                                         
 .41-40، صالسابقالمرجع ،  العربيبوعمامة1
 .42-41، ص المرجع السابق،  العربيبوعمامة2
مطبعة : المغرب ) المجال التراثي ، منشوراتمجموعةالبحثحول، الدولةضدالمدينة،  علىالسدجاري3

 .21، ص( 2000المعارف الجديدة ، 
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 .زيادةالشفافيةوتحسينالعالقةمعالمواطن: ثالثا 

تشكلوسائاللتواصاللناتجةأساساعلىالتطورالتكنولوجيفيزيادةحجمتباداللمعلوماتبينالمواطنين

، واإلدارة

نمنطقالأوتعطيأكثرفعاليةلعمليةالرقابةعلىالتسييروتكمنمنمعرفةالقراراتالتنمويةوالتفاعلمعها،خاصةو 

مة والتواصل مع تها بنشر المعلو عنطريققياماإلدارةفيحدذاهتبعيةلإلدارةأصبحتقليدياويجبتجاوز 

األفراد داخل المجتمع  

فالهيئا.نفراديةا  ألجإلعالمهموربطهمبالمستجدات،فالحكامةالرشيديةتنطلقعمليةتشاركيةمندمجةغير 

نفتاحالتكنولوجيفيظلتوفيروسائاللتكنولتالمحليةتجدصعوبةفيالتكيفمعالتحوالتالتيفرضتهاالعولمةواإل

اتوالرقابةعلىاألنشطةالمتصلةبتسييرالمحلي،لذامنالوجياوالتواصلوالتيتعطيأكثرسهولةلتدفقالمعلوم

البيروقمامعالوضعبمايساهمفيتطبيقالشفافيةوتعزيزفرضالرقابةومكافحةئضروريإيجادمخارجأكثرتال

راطيةوالفسادوتبسيطاإلجراءاتاإلداريةوتفعياللجوانبالمتصلةبالتكنولوجياووسائاللتواصلوربطهابتسي

 1.يرالشأنالعام

 

 . زيادةالتواصلبينالمواطنواإلدارةالمحلية:رابعا 

                                         
 .22، صالمرجع نفسه ،  علىالسدجاري1
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 تماسمباشرةمعهانظراإوبينالمرافقالعامةخاصةتلكالتيلهاالمجتمع   يشكاللتواصلبيناألفرادداخل

ألنها تكون 

عتبارهاتتوفرعلىمصالحغبرممركزةتلبيحاجاتاألفرادالمحليةمنوثاا  فضاءللممارسةالديمقراطيةالمحليةو 

أنها  نويتمتقديملهمالخدمةالعمومية،إالالسكانهامئقومشاريعتنمويةيستفيد

عبرالتجاربوالسنواتالتيخلتفقدكانتهناكصورةترسمعلىهاتهالعالقةتتمثلفيالبيروقراطيةوزيادةالتعقيداتاإل

داريةوالشكلياتوعدموجودالسرعةفياألداءاإلداريالمتنوع،باإلضافةالتيتحجزالعقلياتوبطءالتنفيذللقراراتا

بينالرئيسوامشكلةمهأهموسيلةلجبرهاتهالضلحكمالراشدالذيتأسسفيخلمركزيةوهذاغيرمتوافقمعمعاييرا

مناألفرادداخل المجتمع سمنجهة،وبينالعامةو لمرؤ 

 ، عبرالتواصاللدائموالمستمروالمؤسسفيظاللوسائطالتكنولوجيةالحديثةالمتعددة

 :وهذامايؤديبضرورةإلى

، للمواطنريةمعرفةالمشاكلوالصعوباتالتيتحولدونتقديمالمرافقالعمةللخدماتالضرو -

 زيادةفرصالتواصلبينالمواطن، تكريسالديمقراطيةالتشاركية

 ، المسئولينالمحلينعبركافةوسائاللتواصاللتقليديةوالحديثةو 

تشكاللتكنولوجياوسيلةرقابيةعلىالتسييرالخاصبشؤونهم المحليةوتساهمفيتسهيلمعرفةأفاقالتنمية 

 1.المحليةلصالحهم

 

                                         
 . 82 ،صالمرجعالسابقعلىالسدجاري،1
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 . مظاهر التكنولوجيا على أداء الجماعات المحلية :المطلب الثالث 

في ضوء التحوالت المتتالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وضعت الحكومة الجزائرية 

عتماد خطة عمل إاستراتيجية لمتابعة حركة التقدم في المجال التكنولوجي ، من خالل 

. طني والمؤسسات واإلدارات العامةقتصاد الو متماسكة وصارمة تهدف إلى تعزيز مهارات اإل

، الذي يعتبر من أهم  2013ولهذا أطلقت الجزائر مشروع المواطن اإللكتروني 

ستراتيجيات المتبعة لتحسين الخدمات العامة ، وتقريب المواطن من اإلدارة وتبسيط اإل

عادة النظر بالخدمات العامة من خالل التحديث ومواصلة مكافحة  اإلجراءات ، وا 

 1.يروقراطية اإلداريةالب

 برامجاإلعالماآلليالتطبيقية-0

تشكاللبرامجالتطبيقيةلإلعالمالوليأداةفعالةفيتسريعوتيرةالعملخاصةماتعلقبتسريعاإلجراءاتوجمعال:

لبامايتمامعلوماتوالبياناتواإلحصاءاتمنغيرهامنالعملياتاإلداريةالعقدةالتيتستغرقوقتمطوالإلكمالها،وغ

 نجازاألعمالفيإعلىالمرافقالعموميةومصالحتعميمالبرامجالتطبيقية

( تسريعاإلجراءات(ختصارلإلجراءاتا  ستعابأكثرفيالمعلوماتو ا  و قلتكلفةأقلوقتو أ

 . لكترونيمعوجودأكثرسهولةفيعمليةالتخزينواألرشيفاإل،
                                         

،  عيسىاحمدبن1
غيرالمؤسساتيةكإطارلتفعياللرقابةعلىتسييرالجماعاتالمحلية،مداخلةمقدمةفيإطار،الملتقيالدوليحواللجماعاالوسائل

 40، ص( 2015ديسمبر  2-1 الجزائر،يوم- (تالمحليةفيالدواللمغاربيةفيظاللتشريعاتالجديدة،بجامعةالوادي
. 
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9-

مركزيةالمحليتالالاإلدارانظامالبيومتريضرورةملحةأمامماتعانيالشكلتبني:كترونيالنظامالبيومترياإل 

 ةالعديدةمنمظاهرالتعقيداإلداري

 تهاجهازاإلداريوصور الالبطءفياإلجراءاتاإلدارية،الشيءالذيينعكسعلىمروديةو 

جلقأالسيئةلدىالمواطنينإذاكليوميوجدمجموعةمناألشخاصأماممصالحالجماعةينتظرونلوقتطويلمن

أنه  نظامالبيومترياللمقصودمناو ، ضاءحاجاته

 عالماآلليفيتكنولوجياالمتعلقةباإللستعماالإنظامتقنيإدارييتمثلفي

إلداراتداخاللحواسيباآلليةوربطهامختلفةسواءللمواطنينو اللبياناتامعامالتاإلداريةعبرجمعالمعلوماتو ال

 متطور،وتستجيبللمتطلباتال عالماآللياإلوفقالبرامج،نترنيتألاابقاعدةالبياناتالمركزيةعنطريق

 . طالخصوصيةوسريةالمعلوماتالحجاتاإلدارية،معجمعرموزبرامجتخطيو 

 2011 ولقدتمتطبيقهبدايةمنسنة

، مركزيةالمتمثلةفيهياكلومصالحالجماعاتالمحليةاللاوتعميمهتدريجياعلىجميعاإلدارات

معوضعاإلجراءاتالالزمةالمتعلقةبتوصيفالوثائقالبيومتريةبدايةمنشهادةالميالدذاتالترقيمالوطنيكبداي

، ونيلكتر اإلالبيومتريةوصوالللجوازالسفر 

األخرىكرخصةالسياقةوغيرهامنالوثائقالخاصةبالحالةالمدنةالتعريفيوكذابطاقةالتعريفالوطنية،الوثائق
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.  يةالتيأصبحتإلكترونيةمعربطاإلداراتببعضهاعنطريقنظاممركزييتصلبالحساباتالمربوطةباألنترنت
1 

 

 :خالصة الفصل الثاني 

التطورات جلمواكبةأمن

تغيرات صالعلىالصعيدالدوليوماأحدثتهمنتالحاصلةفيمجالتكنولوجياتاإلعالمواإل

 2000 منذسنةللجزائر جهتأهدافالسياسةالعامةإتقتصاديةواإلدارية،فيجميعالميادينالسياسيةواإل

خاصةبهذاالقطاع،لتنطلقفيجملةمناإلصوزارةستحدثتإتصال،حيثهتمامبتكنولوجياتاإلعالمواإلإلىاإل

عتماداتماليةكبرىلقطاعالبحثوالتطويروالتكوين،وشر إنترنت،كماخصصتالحاتكإنشاءشبكاتالهاتفواإل

نترنت،وشرعتالعديدمنهافيتقديمعظمهابشبكةاإلعتمعظمالمؤسساتفيحوسبةأعمالهااإلداريةوتمربطم

 ... لكترونيةفيعملياتالدفعستعمااللبطاقاتاإلإلكترونيةللمواطنينكبعضالخدماتاإل

حاضرا تصالكانكماأناالهتمامبتكنولوجيااإلعالمواإل

في  هتمامببناءمجتمعالمعلوماتفيالخطابالرسميفيالعديدمنالملتقياتالدوليةوالوطنيةوالتيتعكساإل

مساعي الجزائر اإللكترونية والذيرصدتلهمجموعةمناألهدافالكبرىحددتهائر الجزا

.وتبسيط عمل الجماعات المحلية  والتيمنأهدافهااألساسيةتقريباإلدارةمنالمواطن

                                         
 . 41، صمرجع سابق، عيسىاحمدبن1



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث
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 : تمهيد 

جملة من التحديات  الدولتواجه العديد من        

داراتهاالعمومية،ومنهاا ،السيمادواللعالمالثالث،ومنبينهاالجزائر،فيمايتعلقبتحسينحكامةمؤسساتهاوا 

، خاصة  منأجإلبرازأثرتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتعلىحكامةاإلدارةالمحلية، و  إلدارةالمحلية

بالنظر إلى 

تلزمتبنياإلدارةاإللكترونيةالتيتختالثقاللذييميزاإلدارةالعموميةالتقليديةفيتقديمخدماتهاللمرتفقينممايس

تصالبينإداراتاألجهزةالحكوميةومنظماتها،وتوفرالدصروقتتنفيذالمعامالتاإلداريةالمختلفة،وتسهالإل

 .قةوالوضوحفيالعملياتاإلدارية

سنتطرق من خالل هذا الفصل إلى بعض تطبيقات اإلدارة اإللكترونية  في الجزائر          

نولوجيا الحديثة من مزايا و مميزات ، إضافة إلى دراسة معوقات و أهم ماقدمته هذه التك

تطبيق الحكومة اإللكترونية على أرض الواقع و أهم تحديات تحويل اإلدارة التقليدية إلى إدارة 

إلكترونية و في األخير سنحاول طرح  مجموعة من الحلول التي من شأنها تفعيل مشروع  

 . الحكومة اإللكترونية في الجزائر 
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 .نماذج عن اإلدارة اإللكترونية في تسيير المرافق المحلية :المبحث األول 

ستخدامالتكنولوجيافيإدارتهاالعمومية،خصوصاإالجزائر،وعلىغرارالكثيرمنالدول،سعتوتسعىإلىتوسيع

 .  حتكاكمباشرومستمربهإفياإلدارةالمحلية،باعتبارهااألقربللمواطنوفي

-2000)لكترونيةفيإطارتطبيقبرنامجالحكومةاإل

بالعديدمنالمشاريعالتيتخصبهابعضالمناطقفيالبدايةكتجاربليتمتعميمهافيمابعد،الجزائر بادرتا(2013

 1. ومنهذهالمشاريع

  

                                         
 .45ص جع السابق ،المر  شيبانيمحمدالمختار ،1
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  .مشروع البلدية اإللكترونية  : المطلب األول

 :البلدية اإللكترونية  -0

طبيقعلىالويبيسمحبإدخااللنشاءتا  ررقمنةمصلحةالحالةالمدنيةو بالجزائلكترونيةمنمشاريعالحكومةاإل

الجزائري بياناتالخاصةبالمواطن

سترجاعهاالحإمنعقودووثائقالحالةالمدنيةعلىقاعدةبياناتمتطورةمتواجدةعلىأجهزةرئيسيةوحفظهاليتم

جلتمكينضابطالحالةالمدنيةأقاسواءبهدفالحصولعلىمعلوماتدقيقةبواسطةبحثيجريهموظفالبلدية،أومن

ترنتلوثائقوعقودالحالةالمدنيةالخاصةبالمواطنليتمكنمنحفظهاأو نكترونيةعلىشبكةاإلمنعرضنسخاإل

 1. طباعتها

 500 بالمقرالفرعياإلداريفي 2011 مارس 14 ريومبالجزائلكترونيةإودشنتأولبلدية

 ) خ 12 ( سكنبباتنة،وأصدرتأولشهادةميالد

لكتروني،وهيتقنيةتجسدأيضاإمكانيةإعدادوتسليمالوثائقعلىمستوىفروعافيبضعثوانعلىمستوىالشباكاإل

لبلديةدونأنيضطرالمواطنللتنقإللىالسفرالرئيسيللحالةالمدنية،وتستطيعأيضاإصدارفينفسالظروفشهادا

 2. تظارتمديدالعمليةإلىكافةالوثائقإنتالزواجوالوفاةفي

 :وثائق الحالة المدنية - 9

                                         
- (،مركزتنميةالتكنولوجياتالمتقدمة، " لكترونيةالبلديةااللكترونيةبالعربيةضمنالحكومةاإل " ،شهرزاد بوهيني1

تاريخ اإلطالع    :http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=comمتاحفي-الجزائر 
20/03/2020. ) 

 .51،  ص  مرجع سابق، شيبانيمحمدالمختار2

http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com


 (النماذج  و التحديات ) اإلدارة اإللكترونية :                              الفصل الثالث  

64 

 

 :بركلوالياتالوطنع( ع 09)شهادةالميالدإستخراج

 ”12 خ “ المواطنينلشهادةالميالدالخاصةقرار إستخراج

هذهالشهادةالتيتمنحمرةواحدةإستخراجأيمواطنفيأيواليةمننسيمكّ حيزالتنفيذ،ماالجزائريمنأيبلديةفيالقطر 

فيإطارتقريباإلدارةمنالمواطنوتحسينالخدمةالعمومي،فيالعمردونعناءودونتحّملمشاقالتنقإللىوالياتبعيدة

 شهادةالميالدمنالبلديةالتييقيمفيهاجزائري إستخراجسيمكنبمقدوركلمواطن،رالجزائةفي

زديادكماكانالحالسابقابعددخولووضعالسجاللوطنيلنيضطرللتنقإللىبلديةمكاناإلأيبلديةأخرىدونأومنأ

 1. الوطنيالتراب ستوىجميعبلدياتلحالةالمدنيةاألوتوماتيكيحيزالخدمةالفعليةعلىم

  

                                         
" تقييمتجربةتطبيقالحكومةاإللكترونيةفيالجزائر" إلياسشاهد،الحاجعرابة ،1

 .033،ص03،9102 عدد،المجلةالجزائريةللدراساتالمحاسبيةوالمالية ،
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 . مشروعجوازالسفروبطاقةالتعريفالبيومتريين : المطلبالثاني

نطلقت المرحلة األولى من إصدار جواز السفر البيومتري إ،  2011ديسمبر  22في 

 47 علىمستوى 2012 جانفي 02 بدايةمناإللكتروني

العاصمةوأضافذاتالمصدرأنهذهالدوائرتمتعييبالجزائر دائرةبعواصمالوالياتبالمقاطعةاإلداريةلحسينداي

 1. نهاكمواقعنموذجيةللشروعفيهذهالعمليةوالتيستعممتدريجياعلىجميعالمقاطعاتوالدوائر

ويهدفمشروعجوازالسفروبطاقةالتعريفالبيومتريينإلىعصرنةوثائقالهويةوالسفر،حيثستكونبطاقةالتعريف

 CNIBE لكترونيةالوطنيةالبيومتريةواإل

وفيمايتعلقبجوازالسف،اليوميةاإلجراءاتمؤمنةتماماذاتشكألكثرمرونةتضمنللمواطنينالقيامبمختلفوثيقة

آليا،ويكونمطابقاللمعاييرالممالةمنطرفالمنظمللقراءةلكترونيالبيومتريهووثيقةهويةسفرمؤمنةقابلةراإل

 OACI.2المدنيللطيران ةالدولية

  

                                         
تاريخ اإلطالع   /https://www.google.com/amp/s/www.ennaharonline.comب ، . دليلة 1

12/02/2020. 
وصفيةتحليليةلتطبيقات دراسة " حالةالجزائر " كترونيةفيالدواللعربيةلواقعالحكومةاإل " احمدشريفبسام،2

 .174 ،ص  2011 - 2010  ،رسالةماجستير،جامعةالجزائر " تصاالتواإلالمعلوماتتكنولوجيات

https://www.google.com/amp/s/www.ennaharonline.com/
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السيد صالح الدين و خالل عرض مفصل قدمه 

 2020 مأعضاءلجنةالماليةللمجلسالشعبيالوطني،تمحورحولمشروعميزانيةأمادحمون

نطالقعمليةرقإالخاصبقطاعهوالمندرجضمنمشروعقانونالماليةلنفسالسنة،أفادوزيرالداخليةبأنهتممنذ

 جوازسفربيومتريإلىغايةاليوم،وهوالعددالذي" ألف 220 مليونو 14" منةالوثائقاإلداريةإنجازوتسليم

 . 20201 منهذاالنوعخالل" سيضافلهمليونيجوازسفرجديد"

 .مشروع البطاقة الرمادية و رخصة السياقة البيومتريين :  المطلب الثالث

( البطاقةالرمادية) لكترونيةلترقيمالمركباتأوضحالمكلفبمشروعإعدادالبطاقةاإل

 إلياسمحيالدين" لكترونيةعلىمستوىالوزارة،ورخصةالسياقةبالتنقيطالبيومتريةاإل

 ،فيندوةصحفيةأنهذهالصيغةالجديدةللوحاتالترقيم"

 ". ستستمرمعالمركباتبصفةدائمةطوالتواجدهاحيزالخدمة"

و         

ستعوضالبطاقةالرماديةبشهادةإلكترونيةلترقيمالمركباتمتضمنةكاللمعلوماتالمتعلقةبالسيارةوصاح

عليهاوتحديدرقمتسلسليوطنيطيلةفترةسيرالبها،وذلكنهايةالسنةالجارية،ممايسهلعلىالمواطنينالحصول

 سيارةولنيتغيرعند

                                         
" مليون جواز سفر بيومتري 14إنجاز و تسليم أزيدمن " ،وكالة األنباء الجزائرية1
،http://www.aps.dz/ar/algerin  25/05/2020تاريخ اإلطالع . 

http://www.aps.dz/ar/algerin%20تاريخ%20الإطلاع%2025/05/2020
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 1.نتقالهامنمالكإلىآخرإ

وأعلنتوزارةالداخليةوالجماعاتالمحليةانتهاءكاللترتيباتالخاصةبإطالقمشروعالشهادةاإللكترونيةلترق

،  2020 يمالمركبات،وهيالبطاقةاإللكترونيةالجديدةالتيتنطلقمطلع

حيثستتضمنالشهادةاإللكترونيةلترقيمالمركباتكاللمعلوماتالمتعلقةبالمراقبةالتقنيةوكذاالمعطياتحوإل

 2.لكترونيةإستهالكالوقود،إلىجانبتأمينالسيارةضمنشريحة

وفينفساإلطار،ومنأجلتجسيدمشروعالجزائراإللكترونيةسيتمإدراجرخصةالسياقةوبطاقةالتعريفالوطن

ستغالالإماتيةلجميعالقطاعاتمندوناللجوءالىتدوينها،كمرحلةأولى،وثانيايةالبيومتريةفياألنظمةالمعلو 

ستإستغالاللمعلوماتالصحيةلصاحبالبطاقة،وكمرحلةثالثةلتطبيقياتالمتواجدةفيشريحةالبطاقة،مثإل

 3.عمااللبطاقةللدخوإللىالبوابةالحكومةللخدماتاإللكترونية

نتهاءمنإونيوالتقني،فمنالناحيةالقانونية،تماإلهذاوتشهدالجزائرتقدمافيتجسيدهذهالملفاتمنالجانبالقان

 عدادمشاريعالمراسيمالتنفيذيةالخاصةبكلمنالمندوبيةالوطنية

 ستشاريالقطاعيالمشتركللوقايةواألمنعبرألمنفيالطرق،المجلساإلل

                                         
الجزائر اإللكترونية ، إستبدال البطاقة الرمادية بشهادة إلكترونية شاملة دش ، مشروع أمكيأميرة1
،http://elmihwar.com/ar/index.php  12/05/2020تاريخ اإلطالع. 
 . مرجع سابق، وكالة األنباء الجزائرية2
 .  مرجع سابقدش ، مشروع الجزائر اإللكترونية ، أمكيأميرة3

http://elmihwar.com/ar/index.php%20تاريخ%20الإطلاع%2017/05/2020
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 1.رخصةالسياقةالبيومتريةاإللكترونيةونظامالرخصبالنقاطوالترقيماإللكترونيللمركباتالطرقات ، 

         

الخدمةسمحتللمواطنينبإعفائهممنعناءالتنقإللىالمصالحاإلداريةللحصولعلىمختلفالوثائقالبيومتريذهه

تفاقيةالمبرمةمعمصالحالبريد،منأجإليةواإللكترونية،وجعلهاتتمعنبعدوبصورةإلكترونية،معتفعيالإل

 2. ومضمونةصالهذهالوثائقإلىأصحابهابصورةآمنة

  

                                         
 . مرجع سابقدش ، مشروع الجزائر اإللكترونية ، أمكيأميرة1
 . 22/05/2020تاريخ اإلطالع https://www.eldjazaironline.net/Accueilleأميرة أمكيدش ،2

https://www.eldjazaironline.net/Accueille
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كنولوجية و أهم الحلول الت اإلدارة معوقات و تحديات التحول إلى : المبحث الثاني 

 .المقترحة

تحول دون  لكترونيةكغيرهامنالمشاريعاألخرىيمكنأنيواجهتطبيقهاتحدياتومعوقاتإلااإلدارة        

تحقيقها و تجسيدها على أرض الواقع و يمكن أن تختلف هاته المعوقات من بلد آلخر 

ومنالضروريالقولبأنالعرباآلنلميكونواالنظرةالصحيحة ...يجيات كل بلد حسب إمكانيات و إسترات

 1. خاصة الجزائر  بتكارها محلياإإلىمسألةالتكنولوجياوالىإمكانيةنقلهاقباللتوصإللىمرحلة

 

 

 

 

 

 

 . في الجزائرلكترونيةاإلنظام اإلدارةتطبيقتحديات: المطلب األول 

                                         
الكويت ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب )، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، انطونيوسكرم.د1

 . 142، ص(  1022، يناير
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بما فيها الجزائر مجموعةمنالتحدياتالتيتواجهحكوماتالبلدانالنامية

 : لكترونيةتتعلقبفيتنفيذبرنامجالحكومةاإل

- 

تصال،قضاياالسياسةالعامة،تنميةالمواردالبشرية،إدارةالتغيير،البنيةالتحتيةلتكنولوجياالمعلوماتواإل

 . والتعاونالشراكة ،دورالقيادة،اإلستراتيجية

 : مجموعةمنالعقباتالتيتواجهتنفيذالسياسةالعامة ) الكبيسي ( وقدحدد

-

النقصفيكفاءةالطاقاتالبشريةالمؤهلةوالقادرةعلىتنفيذالسياساتالعامةوخاصةالمشاريعالفنيةعاليةالمست

 . وى

-

حداثالتأالقصورفيتهيئةاألجواءالنفسيةأوالبيئيةالممهدةلتنفيذالسياسات،ونقصحمالتالتوعيةوالتعبئةو 

 . غييرممايؤديإلىمقاومتها

-

مبالاز اإللتقداليكونالتوقيتالذيحددللسياسةالعامةمالئماأوممكنا،أوهناكمستجداتطارئةتحولدونإمكانية

 1. توقيتالمحددكسقفزمنيلترجمةالسياساتالعامة

                                         
 . 22ص، مرجعسابقالعامر خضير الكبسي ، 1
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لعامةعلتستخدمفيتنفيذالسياساتاوعلىالشكلياتأوعلىالوسائاللتياإلجراءاتهتماموالتركيزعلىمايتماإلكثيرا

 1.  السياساتالعامةمنمحتواهاإفراغاألهدافأوالغاياتفيتمىحسابالوقتوالجهدالذييخصصللعملياتأو 

-

التشذعنهذهالعقبات،األمرالذييتطلبالبحثعنالالجزائر لكترونيةفيوالمعوقاتالتيتواجهمشروعالحكومةاإل

 . حلوللهاداخلهذااإلطار

،  2لقدأقصىالتقريراألخيرلمجموعةالمرشدينالعرب

تقدمفيمجااللحكومإحراز علىمؤشراتلكترونية،وهذالعدمبروزأيفيتقييمهوتحليلهلمواقعالحكومةاإلزائر الج

قتصاديينوتطبيملحوظافيمجالتجهيزاألعواناإلتأخرالكترونيةكمايعرفمشروعالحكومةاإل،لكترونيةةاإل

 4 ضخمةمنقباللحكومةقدرتبميزانية قاتالجمهورالواسعوغيابالمضمون،رغمرصد

 . 2013-2000ملياردوالرمابين

قتصادالوطنيو ميلربطاإلار الجتماعيتحفظاتهبشأنمشروعالحكومةقتصاديواإلوقدأبدىالمجلسالوطنياإل

 3.  كترونيةلئراإلاز بالججتماعيواإلداريبمايعرفكافةقطاعاتالنشاطاإل

 

                                                                                                                               

 
 .164ص المرجع سابق ، عامرخضيرالكبيسي،1
 .101، ص المرجع السابقاحمدشريفبسام،2
 . 23ص، مرجعسابقالعامر خضير الكبسي ، 3
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في  لكترونيةعدمتحقيقمشروعالحكومةاإل

 : ات،وتتمثلفياألتيلغاياتهفياآلجااللمحددةيرجعإلىعدةمعيقالجزائر 

 :المعوقاتاإلدارية: أوال

 : ضعفالتنسيقبينالقطاعات-0

كمايرىاألستاذالباحثإسماعيألالجزائر لكترونيةفيمنبينالمشاكاللرئيسيةالتيتعرقلسيرمشروعالحكومةاإل

ولبصيرهومشكاللتنسيقبينمختلفالفاعلينمنهيئاتعموميةوخاصة،فمشروعبهذاالحجميتطلبتنسيقاعلىم

على والسلطة،ويستحيلالقرار ستوىعاللدىالسلطاتالعموميةالتيتكونهيمركزوموقع

واضحةالإستراتيجيةواحدةأنتأخذعلىعاتقهامشروعابهذاالحجميمسكاللقطاعات،فالمشروعيتطلبوزارة

رادةمعالمواآلجالو   1. ياسيةعلىمستوىعالسا 

 :مقاومةالتغيير-9

 " نفسيةعراقيل  " سماهأجتماعيعنماقتصاديواإلتحدثالمجلسالوطنياإل

طالرقمي،وذلكبناءاعلمعاينةمينمنتقالمنالنمطالتقليديفيالتواصلبينمؤسساتالدولةوملحقاتهاإلىالتعيقاإل

 2.الجزائري  دانيةتؤكدعدمتوفرالظروفالمطلوبةلهذهالتحوالتفيالمجتمع

                                         
إرادة اقتصاديةبحاجةإلىإلكترونيةحتميةمشروعالحكومةاإل " نيوزالجزائر  " األستاذوالباحثإسماعيالولبصيرل1

 .04/04/2020تاريخاالطالع http//www.djazairnews.info/dialoque، سياسيةعاليةمتاحفي
  .103ص، المرجعالسابق، احمدشريفبسام2
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لكترونيةلدىالقياداتاإلداريةوالموظفيناألمرالذيلنفسيةبقلةالوعيبأهميةمشروعالحكومةاإلالعراقيالتتعلق

،حيثتأخذالقيادبالجزائرلكترونيةيؤديإلىمقاومةالتغييروالذييعتبرمنالمعيقاتالتيتواجهبرنامجالحكومةاإل

يرالتدريجيلتقويةفرصنجاحالسيااتاإلداريةمواقفسلبيةمنالمشاريعالجديدة،وهذامايتطلبزيادةالوعيوالتغي

 1. سةالعامةفيهذاالمجال

 : نقصالكفاءات-3

الخبرات للمواردالبشريةوالماديةالجزائر تفتقر 

 2. تصاالتقتصاديامنتكنولوجياالمعلوماتواإلإنتفاعالتكنولوجيةالتيتمكنهامناإل

 ستعمالوفيبعضاألحيانتكوناإلمكانياتموجودةلكنالتوجدالكفاءاتالالزمةإل

تالفهاعنطريقإبالضرورةيؤديمعمرورالوقتإلىالخبراتالمتوفرة،فمشكلنقصالتجهيزات هتالكهذهالوسائألوا 

بتكوينموظفيهافيهذاالماإلداراتهتمامإستخدامهامنقبألشخاصليستلهمالكفاءةالالزمةيضافإلىذلكعدمإ

 .جال

 ةللكفاءاتمنالبلداناألولىالمصدر الجزائر كماأنظاهرةهجرةالكفاءاتمنالعقباتالمطروحةحيثأن

 : المعوقاتالمادية: ثانيا

                                         
 . المرجعالسابق،  األستاذوالباحثإسماعيالولبصير1
 " فياقتصادالمعرفةندماج الجزائر سبإل " سالميجمال،2
 .25ص. 2005، ،العددالثامن،جامعةمحمدخيضربسكرةمجلةالعلوماإلنسانية،
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نترنتوالهاتفباعتبارهامنالمتطلتصالوعلىالخصوصشبكةاإلوتتعلقبالبنيةالتحتيةلتكنولوجيااإلعالمواإل

الجز لكترونيةفيلكترونية،ورغمالجهودالمبذولةفيالجانبإالأنمشروعالحكومةاإلباتاألساسيةللحكومةاإل

 : يعانيمنالتأخرالمسجلفيهذاالميدانبسببائر 

-

تصالعلىتلبيةطلباتالعمالءعلىإيصااللهاتفالذييعدأهمقنواتالتواعجزقطاعالبريدوتكنولوجيااإلعالمواإل

 . نترنتصلعبراإل

-

نالفارقكبيرلسدالفجوةالرقميةإتصاالتوتباينهامنمنطقةإلىأخرى،وعليهفستكمااللبنيةالتحتيةلإلإتأخرفي

 .1معدواللعالمالمتقدمفيهذاالمجال

عبرعددمنالمناطقوبلدياتالعاصمةوالوالياتالكبرىعنعدمتوفرخالجزائر تصاالتإوفيهذاالصددأعلنتوكاالت

ستنفاذكالألرقام،فيحينينتظرالعديدمنالمواطنينتزويدا  نترنت،بحجةتشبعالمنطقةو طوطالهاتفالثابتواإل

تالوالياتالكبرىوالمناطقبوزريعة،برجالبحري،الكاليتوسوبلدياغرار همبالشبكةمنذأزيدمنسنتيندونفائدةعلى

 2... قسنطينة،عنابة،البليدة،الجلفة : داخليةمثل

                                         
،  02العدد ،مجلةالباحث، " علىمؤسساتاإلعمال  EG  اثرتطبيقالحكومةااللكترونية " حمدبنعيشاوي،1

 .202، ص2000-2010
 . "جريدةالفجراليومية " انترنت،فيورطةبسبباستنفاذخطوطالهاتفواإلالجزائر اتصاالت2

 .22/04/2020تاريخ اإلطالع fadjr.com/ar/economie/226302.html-http://www.al : متاحفي
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-

الز نتشارفيالعالم،حيثأننسبةمستخدميهذهالتقنيةالواسعةاإلالجزائرنترنتفينتشاراستخداماتاألإمحدودية

 100 نترنتفيالمغربلكلمقارنةحتىبالدواللمجاورة،حيثيصلعددمستخدمياإلالجزائر ضعيفةفيالت

 27.53 مستخدم،وفيتونسوصلعددمستخدمياالنترنت32.59 حوالي 2010 نسمةعام

 حوالي 2010 نسمةلعام 100 لكلالجزائر نترنتفيمستخدمفينفسالسنة،فيحينأنعددمستخدمياأل

 . مستخدم 20.87 مستخدم،وبالتاليفهيبعيدةكاللبعدعنالمتوسطالعربيالمقدرب10.34

الزالت لكترونيةالتيومنجهةأخرىهناكعقبةأخرىتتمثلفيالتعامالتالماليةاإل

لكترونيةعلىمستوىفيتعميمالتعامالتالماليةاإلالجزائريةفيبدايتهارغممرورثالثةسنواتعلىشروعالسلطات

الزالت مختلفالمؤسساتالماليةوالتجارية،إالأنهذهالتجربة

 1. قتصاديينوكذاالمواطنينمتعثرة،وعلىسبياللمثاألنفئاتواسعةمنالمتعامليناإل

 

 نجدأن ) البنيةالتحتية ( لكترونيةإلاتحدةلجاهزيةالدولللحكومةوبالنسبةلمؤشراألممالم

 و 2008 عام 0.1230 عربيابمؤشر 12 عالمياوالمرتبة 111 جاءتفيالمركزالجزائر 

  والمتوسطالعالمي 0.1912 ،وقدوصاللمؤشرالعربي 2010 عام 0.1248

                                         
 .202، ص  المرجع السابق،  حمدبنعيشاوي1
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 يكيوالمتوسطاألمر  0.1992 والمتوسطاألسيوي 0.1659 والمتوسطأالقياني0.2357

 1.جزائر الوهوالذيحققته 0.0668 والمتوسطاإلفريقي 0.4843 والمتوسطاألوربي 0.2597

 : المعوقاتالبشرية: ثالثا

 لكترونيةفيأيمكانمنالعالمالمااللبشريعاملمهمفينجاحمشروعالحكومةاإلرأس منالمعلومأن

 %10 أن Long (1987) ويرىالباحث.

 %90 فقطمنمشاريعنظمالمعلوماتالفاشلةيعودفيالحقيقةإلىأسبابفنيةوأن

 2. نسانيةا  منهايعودإلىأسبابإداريةو 

 :الجزائرلكترونيةفيومنالعقباتالبشريةالتيتعترضمشروعالحكومةاإل

 المرتبةالجزائر حتلتإلكترونية،حيثبرزالعقباتالتيتواجهمشروعالحكومةاإلأمشكالألميةوالذييعدمن-

 المااللبشريحولرأس دولةفيمؤشر 082 منمجموع 030

 . األممالمتحدةمؤشراتلكترونيةحسبجاهزيةالدولللحكومةاإل

 . نعداموضعفالوعيبأهميةالتكنولوجياخاصةوتبنيمواقفسلبيةمنهافيبعضاألحيانإ-

 . منمواقعهامعضعفاإللمامبها %80 ستحواذاللغةاالنجليزيةعلىا  نترنتو رتفاعكلفةاستخداماإلإ-

                                         
 .100،  ص المرجع السابق، احمدبنعيشاوي1
 " عمربنسعيدبنمشيط،2

إمارةمنطقةعسير،كليةالعلوموالحاسباآللي،جامعةالملك(،التحدياتاإلداريةواإلنسانيةفيتطبيقالحكومةااللكترونية
 .03،ص)خالد



 (النماذج  و التحديات ) اإلدارة اإللكترونية :                              الفصل الثالث  

77 

 

-

والرعايةالصحيةومستوىالتعليم،فقدبلغتمستوياتالشرائيةوتدهورالقدرةالجزائريينتدنيمستوىمعيشةغالبية

 2003 دولةسنة 137 منأصل 107 التنميةالبشريةأدنىالمستوياتحيثسجلتالمرتبة

قتصاديةالعالميةالمتجهةفيظاللعولمةالمعل،األمرالذييعيقاإلقالعنحواندماجفعليوتدريجيفيالحركيةاإل

 .يةنحوالتأسيسلمجتمعالمعلوماتوالمعرفةومات

 : المعوقاتالتشريعية:ربعا

الجزائر وتتمثلهذهالعقبةفيمحدوديةالجانبالتشريعيفي

 1. ماقامتبهالعديدمنالدولغرار المتخصصفيهذاالمجال،على

 

يؤديإلىالعديدمناإلشكالياتالمتعلقةبتداواللمعلوماتونوعيةالجزائر وغياباإلطارالقانونيالمنظمللمعلوماتفي

هذهالمعلوماتالمتداولةومحتواها،وكذلكحفظالمعلوماتوخصوصاالشخصيةمنهاوالجهاتالمخولةلهاه

 هذهاإلشكالياتتوجدفي . طالععلىهذهالمعلوماتومكانحفظهاذهالصالحية،وأيضاحاالتوأوقاتاإل

 ... سم،اللقب،تاريخالميالداإلقامةألشخاصكاإلالعموميةأينيتعلقاألمربمعلوماتااإلدارات

فحتىاآلناليوجدنصقانونييعالجمواضيعمرتبطةبحفظالمعلوماتالسابقةعنطريقالتكنولوجياتالحديثةوط

 1. ريقةالتعاملبها
                                         

 .203،ص المرجع السابق،احمدبنعيشاوي1
 



 (النماذج  و التحديات ) اإلدارة اإللكترونية :                              الفصل الثالث  

78 

 

 : بالجانبالقانونيومنالعقباتاألخرىالمرتبطة

بإجراء نعدامالثقةإ-

لكترونيومصداقيةالوثائقالتييتمتبادلهاعبراقيعاإلعتمادالتو ا  نتشار إنترنت،وعدمالمعامالتوالسدادعبراإل

 . نترنتلصعوباتترتبطباألمانوالخصوصيةأل

ننفتاحاألسواقو لكترونيةفيظإلغياباإلطارالتشريعيالذيينظمالمعامالتاإل-  .نترنتتشاراإلا 

لكترونيةوتوفيرالحمايةومنعالقرصنعتبارأنالقوانينمنالركائزاألساسيةلتأسيسوبناءمشروعالحكومةاإلإب

جرائم غلبالدوالآلنتعملعلىسنالقوانينلمنعألكترونية،و ةاإل

قرارا  1990 تخذتاألممالمتحدةعامإدوليةعابرةللحدود،وقدجرائمالحاسوبباعتبارها

لكترونيةوتحديثالقوانينالدولية،وكانتتونسأولدولاإلالجرائمالالزمةللحدمنإلجراءاتتخاذاإحثتفيهالدولعلى

 تمتالهقانونالتجارةفيدبي 2000 لكترونيةفيأوتلكترونيةوالمبادالتاإلربيةتصدرقانونالتجارةاإلةع

.2 

بوهران لكترونيةبدائرةقديلءالمشاركينفيالملتقىالوطنيحواللجريمةاإلالخبراجمعالعديدمنأوقد

،  لكترونيةتحولتإلىظاهرةإرهابمعلوماتينالجريمةاإلأ،ب

سريعةوصاتطوراتلكترونيةأنهذهاألخيرةتشهدةفيميدانالجريمةاإلوهيخبير "زرنةفاطمة"وذكرتالمحامية
                                                                                                                               

 .204،ص المرجع السابق،احمدبنعيشاوي1
الدولة ووظائف مؤسساتها الحكومة اإللكترونية كاستراتيجية إلعادة صياغة دور "الشريف نعمان عبده ، 2

، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم اإلقتصادية و "الواقع و التحديات و حالة دول مجلس التعاون الخليجي 
 .20، ص( 2000-2002جامعة الجزائر ، ) علوم التسيير ،
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د بعرتقاعدةتستندإليهاالجماعاتاإلرهابيةفيالقيامبنشاطاتهاعن

لكترونيوالمعلوماتيبشكلعامأصبحيتجلىفيعماللمجموعاتعلىتدميرالمحتوياتاوأشارتإلىأنظاهرةاإلرهاباإل

قتصاديةواالستيالءعليهاأوتعطيلهاإلىأقصىوقواإللكترونيةللشركاتوالمؤسساتالعموميةاالجتماعيةإل

 تممكنمناجإللحاقالضرر

 

 1.  والمساسبسيرالمصالحالعمومية

لكترونيةفيمايتعجتهدفيسنالعديدمنالقوانينالتيتضبطسيرعماللحكومةاإلالجزائريإعلىالرغممنأنالمشرع

اتكبيرةمنالمواطنينوقطافئمازالتلكترونيةوغيرها،الكترونيوالجريمةاإللكترونيوالتوقيعاإللقبالتصديقاإل

نعدامعاماللثقة،ممايتطلبالمزيدمنالتشريعاتالتيتحميالمعإعاألعمالتعتمدعلىالمعامالتالتقليدية،مايعني

 لكترونية،ومنجانبآخرتكثيفحمالتالتوعيةفيهذاالمجاللكترونيةوالتيتؤسسلمشروعالحكومةاإلامالتاإل

 . 

 .في الجماعات المحلية تحديات نظام اإلدارة اإللكترونية : المطلب الثاني 

 :  فياآلتيلتحدياتيمكنحصرهذها

 : وتتمثلفياآلتي:معوقاتإدارية / أوال

                                         
 ") خبراء ( الجريمةااللكترونيةتحولتإلىظاهرةإرهابمعلوماتي1

  22/04/2020تاريخ اإلطالع www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=83854/ : متاحفي
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 .نعداممرونةالهياكاللتنظيميةا  اإلداريةو اإلجراءاتتعقيد 1- 

 . الحكومةااللكترونيةلبرامجنعدامالتخطيطإ– 2

 وجودمخاوفعلىمستوىالقياداتاإلداريةالعليافيبعضالدولمنتنفيذمشروع - 3

 . لكترونيةالحكومةاإل

 .الحكوميةالمختلفةاإلداراتغيابالتنسيقبين - 4

 : وتتمثلفياآلتي:معوقاتبشرية / ثانيا

 .تالتكنولوجيةوالكفاءةالعاليةفيتقديمالخدماتلخبراانعداما -1

 .لكترونيةعدمكفايةالتدريباتالالزمةللعاملينعلىاألجهزةاإل2-

 .لكترونيةعدمتطورطرقاختيارالقائمينعلىاألجهزةاإل -3

4- 

لىالجانبال ضعفطرقتقديمالخدماتالتيتقومبهاالكوادرالبشرية،حيثيتمتقديمهابصورةشكليةبحتةدونالنظرا 

 . موضوعيأساسالخدمة
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 -2 . نعدامأوضعفالوعيبأهميةالتكنولوجياوتطبيقاتها،بلوتبنيمواقفسلبيةمنهاإ -5

عتقادالسائدأنهذهالتكنولوجيااللكترونية،ومصدرهذهالمقاومةهياإلالحكومةاإللبرامجمقاومةالموظفين

 1.  حديثةستحلمحاللموظفين

 : وتتمثلفيمايلي:معوقاتمالية / ثالثا

البرامج األجهزةو بشراءقلةالمواردالماليةالالزمةلتوفيرالبنيةالتحتيةفيمايتعلق -1 

 . نشاءالمواقعوربطالشبكاتا  التطبيقية،ومجاالتتطويرالحاسباتاآلليةو 

 .عدموجودمخصصاتماليةكافيةلتدريبالعاملينفيمجالنظمالمعلومات2-

 .هذهالخدماتإجراءرتفاعتكاليفخدمةالصيانةألجهزةالحاسباتاآلليةونقصعددالمتخصصينفيإ-3

 : وتتمثلفي:معوقاتفنيةوقانونية / ربعا

1- 

توالمعلوماتبتصاالرتفعتمعدالتالتغييرفيتكنولوجيااإلإعدممواكبةالتقدمالتقنيفيمجااللحاسباآللي،حيث

 .  رنسبيإستقرار عناألفرادصورةكبيرة،فيالوقتالذييبحثفيه

 . جازالخدماتإنعدموجودمواصفاتومعاييرثابتةألجهزةالحاسباآلليالمستخدمةفي -2

                                         
 2008 )دارالجامعةالجديدة،:مصر(،الحكومةااللكترونيةبينالنظريةوالتطبيقعصامعبدالفتاحمطر،-1

 . 52،ص
 



 (النماذج  و التحديات ) اإلدارة اإللكترونية :                              الفصل الثالث  

82 

 

-

المعامالتسواءماتعلقمنهابالعقودأوتوثيقإجراءلكترونيةكبديلعنالوثائقالتقليديةفيعتمادالوثائقاإلإعدم3

 . اإللتزاماتالحقوق

4–

ئتلكتروني،أوسرقةبطاقاتاإلالواقعةعلىالمعلومات،منهامايتعلقبالبريداإلالجرائمزديادحجمالمخالفاتو إ

 . لكترونيمانوكذلكسرقةالتوقيعاإل

 1. لكترونيةغيابالتشريعاتالمناسبةوالواضحةالتيتؤسسلمشروعالحكومةاإل -5

 . ي الجماعات المحليةفاإللكترونية  مشروع اإلدارةالحلول الممكنة لتفعيل : المطلب الثالث 

- 

اإللكترونية،وتوضيحمميزاتهاومردودهاالكبيرعلىالمواطنمننواحيكثيرة،وتبلإلدارةالبدءفيتسويقالخدمات

 2.ستخدامها،حتىيزواللتحفظالموجودعندبعضالمواطنينينالمبرراتالقويةالالزمةإل

- 

عدممواصلةممارسةاألعمالذاتالصبغةالتجارية،بحيثأنتتوقفالحكوماتفوراعنتحمياللمواطنينأيرسومإ

                                         
 .53، ص مرجع سابقعصام عبد الفتاح مطر ،1
 ظاللحكومةاإللكترونيةتوجهاتأمنوشفافيةالمعلوماتفي ،محمدمحمدالهادي2
”  مقدمفيالمؤتمرالعربيالثالثفيتكنولوجياالمعلوماتوالتنميةاإلدارية ،

 (.2004أكتوبر، 2-2: شرمالشيخ) ،”شفافيةوأمنالمعلوماتفيظاللحكومةاإللكترونية
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.اإللكترونيةاإلدارةاإللكترونية،األمرالذيسوفيشجعالمواطنينعلىاستخداماإلدارةستخدامضافيةمنأجإل
1 

طبيقية ، توسيع مشروع البلدية اإللكترونية و إخراجه من المفاهيم النظرية إلى المفاهيم الت-

 .التي تخدم الوطن و المواطن 

تخصيص أرضية وطنية إلكترونية تهتم بإنشغاالت المواطنين و إقتراحاتهم في مجال  -

 .الخدمات العمومية 

نتخابات إلكترونية تحكمها الشفافية و إتخصيص أرضية إلكترونية محمية ألجل تنظيم  -

 .المصداقية 

-

تطويرجودةالخدماتوتقليلنسبةاألخطاء،وزيادةسرعةاالستجابةوتقديمالخدماتوالمعلوماتفيموعدهاالم

ستراتجيةواضحةلتطبيق، مع  نترنتحددعبراأل  . اإللكترونيةاإلدارةتحديدرؤيةوا 

إقامة مراكز لمساعدة الفئات التي تفتقر إلى التحضيرات والمعدات الرقمية ، وذلك لتوفيرها  -

 .لدخل المنخفض لألسر ذات ا

 .تنفيذ ومتابعة تطبيق الحكومة اإللكترونية في مختلف الدوائر الحكومية -

                                         
 .122 ص،( 2005دارالفاروقللنشروالتوزيع،:مصر )،الحكومةاإللكترونيةإفانز،جلوريا،1
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ستعدادها لتشغيل ا  دراسة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وتحليل مدى مقدرتها و  -

 . الخدمات اإللكترونية ، ودعم تطبيقات الحكومة اإللكترونية

نترنت جتماعية ومواقع اإللكتروني والشبكات اإلد اإلنشر الوعي عن كيفية استخدام البري-

 .المختلفة ، وبأقل أخطار أمنية ممكنة

 .نترنت مقارنة البرامج واألجهزة ،والمعايير الفنية المختلفة التي تستخدم عالميا في بيئة اإل-

 1.وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وفق مراحل متعددة -

 

 :خالصة الفصل الثالث 

خالصة  لهذا الفصل الذي تطرقنا من خالله إلى أهم نماذج و تحديات الحكومة ك        

اإللكترونية  في الجزائر و أهم الحلول المقترحة ، يتضح  لنا أن الجزائر قد عملت على 

تقريب اإلدارة من المواطن و نجحت في تبسيط العديد من اإلجراءات التي كانت تكبد 

اليف ، دقة المعلومات ، إختصار المسافات ، سرعة تقديم تقليل التك) المواطنين العناء 

الرامية ،فانأهدافهاالجزائر لكترونيةفيعلىالرغممنالجهودالمبذولةلتطبيقالحكومةاإل، و ( الخدمات

                                         
مقالمنشوربمركزالشرقالعربيللدراساتالحضاريةواإلستراتجيةبالم لكترونيةوالبعداألمني،الحكومةاإل العربيالعربي،1

 .15/02/2020تاريخ اإلطالع  /http://www.asharqalarabi.org.uk: لكترونيملكةالمتحدةلندنبالموقعاإل

http://www.asharqalarabi.org.uk/
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مقارنة  بالدول بصفة رسمية رضالواقعأإلىتقريباإلدارةمنالمواطنورفعالغبنعنهلمتتجسدعلى

 . القائمينعلىالمشروعإعتراف،وهذاباألخرى

لكترونيةسواءفيالدواللمتقدمةأوالناميةيمكنأنتعترضهالعديدمنالتحدياتواكماأنتطبيقمشروعالحكومةاإل

لمعوقاتتتعلقبالجانبالماديوالبشريوالتقنيوالتشريعي،واإلداري،وايجادالحلوللهذهالمشكالتيعنيتجسيدون

 . اطنومؤسساتاألعماللكترونيةوتقديمالخدماتالمتميزةللمو اإلجاحمشروعالحكومة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتــــــــــــــمة
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 :خاتـــمة 

المحركالقاعديلعجلةالتنميةفيالجزائر،حيثتعتبرالوسيط قد أصبحت الجماعاتالمحليةبما أن        

و الرابط بين الحكومة و الشعب ، بإعتبارها األقرب إلى المواطن و األدرى بمتطلباته و 

إحتياجاتهو من خالل دراستنا لموضوع دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير الجماعات 

المحلية  

تخلصأنالتطوراتالتكنولوجيةالتيأفرزتظهورتكنولوجياالمعلوماتقدساهمتبشكلكبيرفيتغييرنمطاإلدارةنس

جلتطألكترونية،التيتسابقتالدولمننتقلتمنالنمطالتقليديإلىالنمطالحديث،حيثظهرمصطلحاإلدارةاإلإالتي

بهذه  سريعالعملجإلنجاحهذاالتغيروتأبيقتقنياته،وذلكبتوفيرجميعالوسائاللماديةوالبشريةوالتقنيةمن

عدادكوادربشريةمتخصصةو مؤهلةلتسييروتطبيقهذهالتقنية  .التكنولوجياعبرتوفيربنىتحتيةوا 

خدماتها و تسهيل  جلتحسينأمنالتكنولوجي والجزائرمنبينهذهالدواللتيتفطنتإلىأهميةالنمطاإلداري

صالحعالقتها بها  هوداتالتيقامتلمجويتجلىذلكبوضوحفيابالمواطن   معامالتالمواطنينوا 

لكترونية،وذلكخاصةفيالجماعاتالمحجلتوفيرجميعالوسائلإلنجاحمشروعالتحوإللىاإلدارةاإلأالجزائرمن

 . لية

 : تحولمناإلدارةالتقليديةإلىاإلدارةااللكترونيةهوبال هتمامالجزائرإومناألسبابالتيأدتإلى

 الضغطالكبيرعلىالموظفين،تفشيظاهرةالبيروقراطيةوالمحسوبيةو

 .منبطءالعملورغبةالدولةفياللحاقبوكبالدواللمتطورةتكنولوجياستياءالمواطنينإ
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و عليه  تمثلت العناصر األساسية لبحثنا في إبراز الدور الذي تلعبه تكنولوجيا         

المعلومات في تحسين أداء الجماعات المحلية  في الجزائر حيث تناولنا في الفصل األول 

تكنولوجيا المعلومات ،الجماعات )المتمثلة في  أهم المفاهيم المتعلقة  بعناصر بحثنا و

، أما في فصلنا الثاني فقد تطرقنا إلى أبرز إسهامات الحكومة الجزائرية في سبيل ( المحلية 

التحول إلى أسلوب اإلدارة اإللكترونية مع تركيزنا على اإلدارة المحلية و أثر التكنولوجيا 

حول طرح بعض نماذج  تطبيق اإلدارة  عليها ، و بالنسبة للفصل الثالث فقد تمحور

اإللكترونية على مستوى الجماعات المحلية مع التطرق إلى أهم التحديات و الحلول التي 

 .تواجه التحول إلى نظام اإلدارة اإللكترونية 

تصاالتلميعدمسألةرفاهيةبالنسبةللمنظماتاستخدامتكنولوجياالمعلوماتواإلإمنخاللماسبقيتضحجلياأن

المحلية لصناعيةوالخدمية،ومنبينهااإلدارة

تصاالت،وبالن،بألضحىأمراحتميايتعينعليهااألخذبه،بالنظرمنجهةللثورةالتييعرفهاميدانالمعلوماتواإل

لىالتحدياتالتيباتتتعرفهاالبيئةالداخليةوالخارجيةلهذهالمنظمات  .ظرا 

الدراسة ،توصلتللجماعات المحلية لكترونيةاإلإلدارةضوعامو دراسة منخاللو         

 :  إلىمجموعةمنالنتائج،ومنخاللهاتمتقديممجموعةمنالتوصيات

 : النتائج-0
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جتماعيةلهامواقفسلبيإخاصةفيبيئةبمزاياهلكترونيةعلىالتعريفبهو اإلاإلدارةنجاحمشروعيتوقف -

نترنت،وهذامنخاللحمالتالتوعيةوالدعاية،ويالحظقتصالوالسيمااألةمنالتكنولوجياالحديثةلإل

 . بالجزائرصورشديدفيهذاالمجال

تساإأدىإلىبالجزائر نتشارأميةالحاسوبا  تصال،و ستكمااللبنيةالتحتيةلتكنولوجيااإلعالمواإلا  تأخر  -

 .  كترونيةفيبالدنالعالفجوةالرقمية،والتيتعتبرمنتحدياتالحكومةاإل

كترونية،والتيتضمنتمجموعةمناألهدافومجلمبادرتهااإلئر الجزاالعالمية،أطلقتالتطوراتلمسايرة -

لكن لم تجسد كلها على أرض الواقع موعةمناآللياتلتنفيذها،

و وعدمتجسيدمشروعالحكومةفياآلجااللمحددةلهه

 . جعإلىعدمالتحكمفيآلياتالتنفيذ،مماأدىإلىفشاللسياسةالعامةفيهذاالمجالار 

 جلتوفيرالبنيةالتحتيةللحكومةأمن 2000 جهوداكبرىمنذسنةالجزائر  تبذل -

الكبرىمثل،تعميمالتدفقالسريعوتوفيرالحمايةالقانونيةواإلطلبرامجستكماالإلكترونية،لكنعدماإل

دتإلىعدمنجاحمخططالعوامألتالمدربةلتنفيذالمشروع،كلهااارالتشريعيالتنظيمي،وتوفيراإلطار 

 .اآلجااللمحددةلهفي  الجزائرلكترونيةفيحكومةاإل

م النجاح الكامل لمشروع الحكومة اإللكترونية نجحت الجزائر في تحسين بالرغم من عد -

العديد من خدماتها و تسهيل معامالتها مع المواطنين و يتجلى ذلك في نجاح رقمنة معظم 

واء التيتساعدالموظفوالمواطنعلىحدسالوثائق 
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على  طنيتحصلحيثالموظفيقومبعملهفيوقتوجيزوكفاءةعاليةوالمواقتصادالوقت،ا  فيتحسينالخدمةو 

 .وثائقه في الحين 

-

ستإعلىمستوىمصلحةالحالةالمدنية،شهدتهذهالمصلحةالعديدمنالجوانبالتحسينيةبمايسمحللمواطنمن

ستخراجهذهالوثائقبصور إخراجوثائقالحالةالمدنيةمنأيةبلديةأوملحقةإداريةعلىمستوىالوطن،فضالعن

 . وثائقالليصعددوتخفيفاإلجراءاتاإلداريةعلىمستوىهذهالمصلحةبتق، إلكترونية

و التي لها الخدمةالعموميةجودة تحسينتقدم اإلدارة المحلية من خالل -

رتياحورضىعلىمستوياتإشباعحاجاتإأثربالغعلىمستوىعالقةاإلدارةبالمواطن،نظراماتحققهلهذااألخيرمن

 .هالعامةبتقديمخدماتعموميةعصريةوبأبسطالطرقوأقصراآلجال

- 

تحسينالخدمةالعموميةأثراإيجابيابالنسبةألداءاإلدارةالمحليةعلىوجهالخصوص،بمساهمتهافيتلكماأن

 .حقيقالتنميةعلىمستواهالمواكبةمختلفالتحوالتالعالمية

 

 :التوصيات-9

منخاللدراستنا،توصلناالىبعضاإلقتراحاتالتييمكنأنتعينبعضالدراساتالمستقبلية  و كذا اإلدارات  

 :ذاتها و من بينها 
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تطلب تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية في الكثير من األحيان ضرورة ي -

توفير مجموعة من المتطلبات اإلدارية  ، األمنية ، البشرية و التقنية ، إال أن هناك مجموعة 

من المعوقات التي تحول في الغالب دون نجاح التطبيق الفعال لمبادئ اإلدارة اإللكترونية و 

 .يجعل اآلثار المترتبة عنها بين اإلجابية و السلبية هو ما 

الجزائر فيالرقمية جاللتغلبعلىمشكالألميةأالجهودمنتكثيف-

ونشرالثقافةالمعلوماتيةبتوفيرالبنيةالتحتيةلكترونيةاإلاإلدارةكبرالتحدياتالتيتواجهمشروعأعتبارهامنإب

 . وسائاللحديثةالمناألجهزةو 

، زائد  وذلكمنخالإلقامةفتراتالتربصخبرات الموظفين  تحسينمستوىاإلدارةورفع -

 . التأهياللعلميللعمالفيمجالتكنولوجياالمعلوماتلالستغالالألمثل

 .باعتبارهاوسيلةهامةفيتحسينجودةالمعلومةإلداراتضرورةتعميمتكنولوجياالمعلوماتفيا-

-

ستخراإعمليةطنينوتسهيلجاللتقربمنالمواألكترونيمنإضرورةتواصاللبلديةمعمواطنيهاعنطريقفتحموقع

 .الوثائق عن طريق األنترنيت  ج

 

الناجحة لكترونيةاإلمشروع اإلدارةجلتجسيدأ ومن

مع   وجعلهافيمستوىالتجاربالناجحةعلىالمستوىالعربيوالعالمي،خاصةالجزائر في
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و ،جديد  تضاحجميعالمشاكاللتيكانتسببافيعرقلةالمشروع،ممايتطلبإعادةبعثهمنإ

اإلرادة للها،والتيرغمكثرتهاوتفاقمهافانإيجادتسويةلهاأمرممكنفيظلتوفر فيإيجادالحلو اإلسراع

 . الرسميةوغيرالرسميةاألطراف السياسيةوتعاونجميع

 

 

 



 

 

 

 
 

قائمة المراجع
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 :قائـــــــمة المــــراجـــــع 

 .باللغة العربــية : أوال 

 :ب ـــتــالك: أ 

السياسة المعلوماتية و أحمد بدر، جالل الغندور و ناريمان إسماعيل متولي، – 1
دراسات شاملة لمصدر الوطن العربي و بعض البالد األوروبية و "، إستراتيجية التنمية

 ( .2001مصر ، دار غريب، )األمريكية و األسيوية و اإلفريقية، 
الكويت ، المجلس الوطني للثقافة و )، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، انطونيوسكرم- 2

 (. 1978الفنون و اآلداب ، 

 (. 2225دارالفاروقللنشروالتوزيع ،، مصر)،الحكومةاإللكترونيةإفانزجلوريا، - 3

 (.2007 عمان،االردن، داروائلللنشر،) ،، االدارةااللكترونيةالسالميعالءعبدالرزاقمحمد - 4

 )عمان،دارأسامةللنشروالتوزيع،(،الحكومةااللكترونيةواإلدارةالمعاصرةالقدوةمحمود، - 5
2009. 

طارهاالقانوني،البيوميحجازيعبدالفتاح - 2  . اإلسكندرية(، 2 ط،حكومةااللكترونيةوا 

 .2004)دارالفكرالجامعي،

عمان )،  1.، ط، االدارةااللكترونية،المفاهيم،الخصائص،المتطلباتحسينمحمدالحسن- 2
 (.2010 ،مؤسسةالوراقللنشروالتوزيع،

في استخدامات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال "زرزار العياشي، عياد كريمة – 2
عمان، دار صفاء للنشر و ) ،" المؤسسة اإلقتصادية و دورها في دعم الميزة التنافسية

 ( .2216التوزيع 
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 عماناألردن) أساسياتنظمالمعلوماتاإلداريةوتكنولوجياالمعلومات،سعدغالبياسين،- 9
 (. 2229،  والتوزيعدارالمناهجللنشر ،

 . ( 1995نشر ،. بدون د صنعاء ،) ، مبادئ اإلدارة المحليةشرف الدين ، - 12

لبنان ، منشورات -بيروت)،  اإلدارة العامة و العملية اإلداريةطارق مجدوب  ، - 11
 ( . 2223الحلبي ، 

12 –
القاهرة،المنظمةالعربيةللتنميةا)،السياساتالعامةمدخلألداءوتطويرالحكوماتعامرخضيرالكبيسي،

 ( .2228 إلدارية،

13 - 
 )اإلسكندرية،دارالجامعةالجديدة،(،لكترونيةبينالنظريةوالتطبيقالحكومةاال عصامعبدالفتاحمطر،

2008. 

 –الرباط ) المجال التراثي ، ،منشوراتمجموعةالبحثحولالدولةضدالمدينة، علىالسدجاري - 14
 ( .2222المغرب، مطبعة المعارف الجديدة ، 

الجزائر ، ديوان المطبوعات ) ،  دروس في الهيئات المحلية المقارنةعمر صدوق ، - 15
 (  . 1988الجامعية ، 

، المعلومات و تكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديد فتحي عبد الهادي ، – 16
 (. 2222القاهرة، مصر ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، )

افة ، عمان، دار الثق)، 1، ط التكنولوجيا الجديدة لإلعالم و اإلتصالفيصل دليو ،  - 17
2212  . ) 
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( ديانا نغوي)،تر-تحديات التحول الحضري –حالة المدن العربية مايكل جونز ،  - 18
 .  ( 2212كينيا ،)  ، 2.،ط

19 - 
ديوانالمطبوعاتالجام،الجزائر)،،ديمقراطيةاإلدارةالمحليةالليبراليةواإلشتراكيةمحمدأنسقاسمجعفر
 ( .1985، 1بن عكنون ، ف عية،الساحةالمركزية

، الجزائر – عنابة)،قانوناإلدارةالمحليةالجزائريةمحمدالصغيربعلي، - 22
 .2004)دارالعلومللنشروالتوزيع،

 ( .2008دارالمسيرةللنشروالتوزيع ، ،عمان،االردن) ،،االدارةااللكترونيةمحمدسميراحمد - 21

، عمان،االردن  )،اإلدارةااللكترونيةمزهرشعبانالعاني ،شوقي  ناجيجواد، - 22
 (.2013 ، التوزيعرالثقافةللنشرو دا

سوريا ، دار ) ،  –إدارة بال أوراق–اإلدارة اإللكترونية مصطفى يوسف كافي ،  - 23
 ( . 2211رسالن للطباعة ،

 ( . 1997 دارالفكرالعربي،مصر ،) ،  دراسةمقارنة – المرفقالمحلي،منيرابراهيمشلبي - 24

 (.2008داروائلللنشر ،عمان ، األردن ، )  ،االدارةااللكترونيةنجمنجمعبود، - 25
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 :المجـــــالت : ب 

- 
دوراإلدارةالمحليةوالبلدياتفيتنميةالمجتمعاتاقتصادياواجتماعيا،مقالمنشو ،الدكتورمحمدعبدللهالعربي

 . 1967،  أبريل،السنةالتاسعة – العدداألول – اإلداريةمجلةالعلومرفي

، العربيبوعمامة– 2
،مجلةدراساتوالبحوثاالجتماعية،رهاناتترشيدالخدمةالعمومية،اإللكترونيةاالتصااللعموميواإلدارة

 . 2014ديسمبر 29ائر ، العددالجز -جامعةالوادي

، المجلة "تجربة تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر"  إلياس شاهد ، الحاج عرابة ، - 3
 . 2216،  23العدد،الجزائرية للدراسات المحاسبية و المالية 

مجلة ،   " تشخيص نظام اإلدارة المحلية و المالية المحلية في الجزائر" بسمىعولمي ،   - 4
 . 4، عدد  اقتصاديات إقتصاديات إفريقيا

التطبيقات و األساليب الناجحة إلستخدام تكنولوجيا "حسين محمد أحمد عبد الباسط،  - 5
، مارس  5، العدد مجلة التعليم باألنترنيت،" فياالمعلومات و اإلتصاالت في تعلم الجغرا

2005 . 
 " علىمؤسساتاإلعمال  EG  اثرتطبيقالحكومةااللكترونية " حمدبنعيشاوي، - 2
 . 2010-2000، 02العدد ،مجلةالباحث،
 مجلةالعلوماإلنسانية، " فياقتصادالمعرفةندماج الجزائر سبإل " سالميجمال، - 2
 .2005،  العددالثامن،جامعةمحمدخيضربسكرة،
 .2006 ،نوفمبر، 14 ،العدد،مجلةالفكرالبرلمانيمجلساألمة - 2
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 :خرج ــــــرات التـــــذكــــات و مـــــــأطروح: ت 

الحكومة اإللكترونية كاستراتيجية إلعادة صياغة دور الدولة "الشريف نعمان عبده ، - 1
رسالة   ، التحديات و حالة دول مجلس التعاون الخليجيووظائف مؤسساتها الواقع و 

-2002جامعة الجزائر ،  :الجزائر )دكتوراه ،كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ،
2000) . 

وراه رسالةدكتالمدرسةوالتلميذوالمعلموتكنولوجيااإلعالمواالتصال " بوخنوفةعبدالوهاب، - 2
 . ( 2002الجزائر ، جامعة:الجزائر )تصال،،قسماإلعالمواإل

إصالح و تطور منظومة الجماعات المحلية في الجزائر و أثره في " ،  زرقاوي رتيبة - 3
،مذكرة ماستر في العلوم السياسية ، كلية "  9105إلى  0221التنمية واقع و آفاق من 

 .( 2015خميس مليانة ، جامعة: الجزائر ) الحقوق و العلوم السياسية ، 
  دورالحوكمةفيتحسيناإلدارةالمحليةالجزائرية"، شرفيأمينة - 4
سياسيةواقتصادية،كليةحقوقوالعلومسياتنمية،الماسترعلومسياسيةتخصصشهادةمذكرةمكملةلنيل."

 . ( 2013، سنة  1045ماي  2جامعة :الجزائر)،سية
 " شيباني محمد المختار ، - 5

، "حليةفيالجزائردورالتكنولوجياالحديثةفيالتسييروتطويرالجماعاتالم
 :تخصص،  مذكرةلنيلشهادةالماسترفيالعلومالقانونيةواإلدارية

 سعيدة . الطاهرموالي .جامعةد:الجزائر)،  كليةالحقوقوالعلومالسياسية،إدارةالجماعاتالمحلية
،2014/2015). 
مذكرة ". المعوقات التنظيمية و أثرها على الجماعات المحلية" صالح ساكري، - 2 

جامعة : الجزائر )ماجيستير في علم اإلجتماع ، كلية العلوم اإلجتماعية واإلسالمية ، 
 .(باتنة
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دور الجاماعات و المجتمعات المحلية في التسيير و التنمية بوالية "عثمان عزيزي ،  – 2
نية، ، مذكرة ماجيستسر في التهييئة العمرانية كلية علوم األرض والتهيئة العمرا"  خنشلة

 .  (2002جامعة قسنطينة ، : الجزائر )
مذكرة لنيل ".  دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية" عزراوي عبد الرحمان ،  - 2

جامعة أبي : الجزائر )شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
 .( 2010/2011بكر بلقايد ، تلمسان ،

 "التحدياتاإلداريةواإلنسانيةفيتطبيقالحكومةااللكترونية " عمربنسعيدبنمشيط، - 0
 .(جامعةالملكخالد)،إمارةمنطقةعسير،كليةالعلوموالحاسباآللي،

" أثر التكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على إدارة الموارد البشرية " لمين علوطي ،  - 10
جامعة الجزائر،  :الجزائر )و علوم التسيير،أطروحة دكتوراه، ، كلية العلوم اإلقتصادية  ،

 .(2002/2002سنة 
دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية دراسة حالة " محسن يخلف،  - 11

الجزائر )مذكرة ماستر في العلوم السياسية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ،" والية بسكرة
 .(2014جامعة بسكرة،  : 
الجباية المحلية و دورها في تحقيق التنمية المحلية في " الدين ،  يوسفي نور - 12

، مذكرة ماستر في العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية ، "  الجزائر
 .( 2015 – 2000جامعة بومرداس ،: الجزائر )
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 :المداخالت : ث 
 " ،الزهراء بلعربيعبدالقادر،لعرجمجاهدنسيمة،أمغبرفاطمة - 1

، مداخلة بالملتقى الدولي العلمي الخامس ، كلية العلوم "تحدياتالتحواللىالحكومةااللكترونية
 .( 2012خميس مليانة ،  )اإلقتصادية و علوم التسيير،

،  بنعيسىاحمد - 2
،مداخلةمقدمةفيإطار،الملتقياالوسائلغيرالمؤسساتيةكإطارلتفعياللرقابةعلىتسييرالجماعاتالمحلية

 الجزائر،يوم- بجامعةالوادي (لدوليحواللجماعاتالمحليةفيالدواللمغاربيةفيظاللتشريعاتالجديدة،
 (.  2015ديسمبر  1-2
دورتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيتحسينحكامة اإلدارةالمحليةفيالجزائر، لحبيببلية ، - 3

التطوراتالتشريعيةفيمجالترقية ، '' :وممداخلةمقدمةفيفعالياتاليومالدراسيالموس
بكليةالحقوقوالعلومالسياسية ''استخدامتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيالجزائر

 (. 2012مارس 20،  ''جامعةعبدالحميدبنباديس)،
 

 :الملتقيات : ج 
،  ،المؤتمرالدوليللتنميةاإلدارية" اإلدارةاإللكترونيةبينالنظريةوالتطبيق"حسينبنمحمدالحسن، - 1

، 1الرياض،المملكةالعربيةالسعودية،(نحوأداءمتميزفيالقطاعالحكومي،معهداإلدارةالعامة،
2000. ) 

،الملتقى العربي "نظام اإلدارة المحلية في الوطن العربي"   محمد محمود الطعامنة ، - 2
 (.2003عمان ،) األول ،
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 :المؤتمرات : ح 
 محمدمحمدالهادي - 1
مقدمفيالمؤتمرالعربيالثالثفيتكنولوجيا “توجهاتأمنوشفافيةالمعلوماتفيظاللحكومةاإللكترونية“ ،

 2-2: ،شرمالشيخ”شفافيةوأمنالمعلوماتفيظاللحكومةاإللكترونية”  المعلوماتوالتنميةاإلدارية
 .2004أكتوبر،

 :المراسيم و القوانين : خ 
 2002جويلية  15المؤرخ في  03-02 األمررقماطيةالشعبية،الجمهوريةالجزائريةالديمقر  - 1

 12، المؤرخة في  42،الجريدةالرسمية،العدد القانوناألساسيالعامللوظيفةالعموميةالمتضمن 
 . 2002جويلية 

 02المؤرخ في  03-12المرسومالرئاسيرقم الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، - 2
،المؤرخة 02المتضمنإنشاءالمرصدالوطنيللمرفقالعام الجريدةالرسمية،العدد 2012جانفي 

 . 13/01/2012في
 
 :مواقع األنترنيت : د 
دش ، مشروع الجزائر اإللكترونية ، إستبدال البطاقة الرمادية بشهادة إلكترونية أميرةأمكي - 1

 . 12:00 12/05/2020تاريخ اإلطالع : http://elmihwar.com/ar/index.phpشاملة ، 
تاريخ اإلطالع  :https://www.eldjazaironline.net/Accueilleأميرة أمكيدش ، - 2

22/05/2020 01:15 . 
 جريدةالفجراليومية " فيورطةبسبباستنفاذخطوطالهاتفواالنترنت،الجزائر اتصاالت - 3
،fadjr.com/ar/economie/226302.htmhttp://www:al :  22/04/2020تاريخ اإلطالع 

05:31. 
 
 

http://elmihwar.com/ar/index.php:%20تاريخ%20الإطلاع%2017/05/2020%2009:17
https://www.eldjazaironline.net/Accueille
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 ، "اجتماعمصغرلقطاعالبريدوتكنولوجياتاإلعالمواالتصال– 4
-http://www mouradia.dz:   00:15 –15/02/2020تاريخ اإلطالع. 
 " نيوزالجزائر  " األستاذوالباحثإسماعيالولبصيرل - 5

إرادة اقتصاديةبحاجةإلىإلكترونيةحتميةمشروعالحكومةاإل
،  04/04/2020تاريخاالطالع: http://www.djazairnews.info/dialoqueسياسيةعالية

91:02. 
2 - 

مقالمنشوربمركزالشرقالعربيللدراساتالحضاريةواإل الحكومةااللكترونيةوالبعداألمني، العربيالعربي،
 : /http://www.asharqalarabi.org.uk: ستراتجيةبالمملكةالمتحدةلندنبالموقعااللكتروني

 . 91:15. 15/02/2020تاريخ اإلطالع 
 ") خبراء ( الجريمةااللكترونيةتحولتإلىظاهرةإرهابمعلوماتي - 2

http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=83854  : تاريخ اإلطالع
22/04/202000:31. 
 " نيةبالعربيةضمنالحكومةااللكترونيةالبلديةااللكترو  " ،شهرزادبوهيني - 2

 : -الجزائر - ،مركزتنميةالتكنولوجياتالمتقدمة،
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com : 20/03/2020تاريخ اإلطالع .

12:45  . 
تاريخ : /https://www.google.com/amp/s/www.ennaharonline.comب، . دليلة  - 0

 .91:44 12/02/2020اإلطالع 
مليون جواز سفر  14إنجاز و تسليم أزيد من "، وكالة األنباء الجزائرية- 10

 . 25/05/05:152020تاريخ اإلطالع :  http://www.aps.dz/ar/algerin،"بيومتري
 

 

http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=83854
http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com
https://www.google.com/amp/s/www.ennaharonline.com/
http://www.aps.dz/ar/algerin%20%20:%20تاريخ%20الإطلاع%2025/05/2020%2015:05
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 :باللغة األجنبية -

1 - HAMMDAOUI SMAIL LES RESSOURCES FISCALES DES 
COLLECTIVITES LOCALES MEMOIR DE FIN DETUDES LEDF 1986 

–BahramMeihami،BahramMeihami، Hussein Meihami،2- The Role & Effect of 
Information Technology and Communications on Performance of Independent 
Auditors (evidences of audit institutions in Iran  

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN 
BUSINES ، VOL 4 ، NO 12 APRIL 2013 
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 10مالحق رقم 

 .إستمارة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية 

  http://www.interieur.gov.dz   

 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 
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  12مالحق رقم 

 .جواز سفر بيومتري 

 

 

 

 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 

http://www.interieur.gov.dz  
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 10مالحق رقم 

.إستمارة طلب رخصة سياقة المركبات   

http://www.interieur.gov.dz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهــــرس



 الفهرس 

129 

 

.اإلهداء   

. شكر و تقدير   

21...............................................................................مقدمة  

11.............الجماعات المحليةا المعلومات و اإلطار النظري لتكنولوجي: الفصل األول   

12..................................اإلطار النظري لتكنولوجيا المعلومات: المبحث األول   

 13.......................و اإلتصال بروز و تطور تكنولوجيا المعلومات: المطلب األول 

 14...............................مفهوم تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال: المطلب الثاني 

 12................................و مميزاتها   مفهوماإلدارةاإللكترونية:المطلب الثالث 

 21...................................اإلطار النظري للجماعات المحلية : المبحث الثاني 

 22............................................مفهوم الجماعات المحلية : المطلب األول 

 25............................................أهداف الجماعات المحلية : المطلب الثاني

 20.........................................خصائص الجماعات المحلية: المطلب الثالث 

 34................لى الخدمة التكنولوجيةالتحول من الخدمة التقليدية إ: الفصل الثاني 
 35.................................آفاق الحكومة التكنولوجية في الجزائر: المبحث األول 

 32.............................الحكومة اإللكترونية في الخطاب الرسمي: المطلب األول 

 32....المعلومات في اإلدارة الجزائرية مساعي الجزائر إلدخال تكنولوجيا : المطلب الثاني 

 42.....................اإللكترونية الحكومةآليات تخطيط و تنفيذ برامج : المطلب الثالث 

 40.........ماعات المحليةدور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الج: المبحث الثاني 

 50...............................اإللكترونيةدوافع التحول لنظام اإلدارة :  المطلب األول 



 الفهرس 

112 

 

 52....................أثر تطبيق التكنولوجيا في إدارة الجماعات المحلية: المطلب الثاني 

 52......................جيا على أداء الجماعات المحليةمظاهر التكنولو : المطلب الثالث 

 21..........................(اذج و التحديات النم) اإلدارة اإللكترونية : الفصل الثالث 

 22...............نماذج عن اإلدارة اإللكترونية في تسيير المرافق المحلية: المبحث األول 

 23............................................مشروع البلدية اإللكترونية :المطلب األول 

 25.....................مشروعجوازالسفروبطاقةالتعريفالبيومتريين : المطلبالثاني

 22.................مشروع البطاقة الرمادية و رخصة السياقة البيومتريين: المطلب الثالث 

 الحلول معوقات و تحديات التحول إلى اإلدارة  التكنولوجية و أهم : المبحث الثاني 

 20.............................................................................المقترحة

 20....................اإللكترونية في الجزائرنظام اإلدارةتحدياتتطبيق: المطلب األول 

 20................تحديات نظام اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية: المطلب الثاني 

في اإللكترونية  مشروع اإلدارةممكنة لتفعيل الحلول ال: المطلب الثالث 
.........................................................................المحليةالجماعات

.....23 

 22..............................................................................خاتـــمة

 04.......................................................................قائمة المراجع

 105...........................................................................المالحق

100...........................................................................الفهرس 



 

 

 

 ملخص مذكرة الماستر 

يهدف البحث الحالي إلى معرفة مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على الجماعات         

المحلية ، حيث تم التطرق في الدراسة إلى دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء 

الجماعات المحلية و تحسين خدماتها و تسهيل عملها وذلك من خالل التعرض ألبرز 

ي سبيل التحول نحو أسلوب اإلدارة اإللكترونية لما فيها من إسهامات الحكومة الجزائرية ف

مزايا ال تحصى ، و إلختبار صحة الفرضيات تطرقنا إلى العديد من نماذج اإلدارة 

. اإللكترونية والتي أكدت على ضرورة رقمنة اإلدارة المحلية و كل اإلدارات بصفة عامة 

 اإلدارة اإللكترونية(  3الجماعات المحلية   (2تكنولوجيا المعلومات  ( 1:الكلمات المفتاحية 

Abstract of the master thesis 

The current research aims to know the extent of the impact of modern 

technology on local groups, as the study touched on the role of 

performance of local information technology in developing the 

groups, improving their services and facilitating their work, by 

examining the most prominent contributions of the Algerian 

government in order to shift towards the electronic management 

ges, and to test the method of what it contains. Of countless advanta

validity of the hypotheses, we touched upon several electronic 

management models, which emphasized the necessity of digitizing the 

local administration and all departments in general. 

3)  .munities2) Local Com .Key words: 1) Information Technology 

.Electronic Administration 


