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 متـهـيد:                                                                              
 بروز تأثريات عديدة على طبيعة و شكل ،  و التقين وانتشار شبكة االنترنتنتج عن التقدم العلمي

ىل منط جديد يرتكز على إشكال اخلدمة العامة التقليدية أ، و اليت تراجعت معها  اإلداريةعمل النظم 
مكانات ، وجعلها قائمة على اإل عادة صياغة اخلدمات العمومية إل ،البعد التكنولوجي واملعلومايت

 االلكترونية كمفهوم يعرب عن اإلدارة وبالتايل التحول حنو  ،عمال وشبكات األميزة لالنترنتاملت
                                                          .  واختراق احلدود ،ين والتفاعل اآل ،السرعة

 تؤسس يف  ،دمة العمومية االلكترونية مجلة من التغيريات على مفهوم اخلاإلدارةفرز التحول حنو ألقد 
يوفر الكثري من فرص لكترونية دارة اإل، فنموذج اإل دارة العامة التقليديةيل مقولة اية اإلإالنهاية 
 ثورة حتول ميثل وبالتايل ، جناز املعامالتإو ،  يف تقدمي اخلدمات ، والوضوح والدقة، النجاح

                                                   .ونقلة نوعية  يف منوذج اخلدمة العمومية ،مفاهيمي 
 يشجع على تبين نظم ، أصبح التحول حنو اإلدارة االلكترونية ميثل توجها عاملياإضافة إىل ذلك 

 هناك مجلة من حيث كانت اليت من بينها اخلدمة العمومية االلكترونية ،  ،لكترونيةاخلدمات اإل
و ، و عرفت حتديات ، عديدة توجت بنجاح كبري يف مناطق منها املبادرات قدمتها حكومات دول 

 و يف مقابلها املعوقات هي حباجة ماسة إىل القيام ، و لعل هذه النجاحات، خرىأصعوبات يف دول 
و  ، جنازاتمعامل اإلومتكن من معرفة متطلبات و مرتكزات  ،بحوث و دراسات عميقة و دقيقة ب

 و املعوقات املانعة لتحقيق التحول حنو اخلدمة  ،عض التحدياتمواصلة البحث بغية الكشف عن ب
                                                   .، كأساس لترشيد اخلدمة العموميةالعامة االلكترونية 

 والنهوض مبستوى  ، االلكترونيةاإلدارةحنو بناء ،  مبادرة أو  ، جتربةأين قياس أو انطالقا من 
 و ، و من واقع اجلاهزية حنو التطبيق ،استعدادتتوقف على النظر فيما مت حتقيقه من ،  العامة خدماا

لكترونية  ودورها دارة  اإللإل لتقدم حتليال تقييما تنطلق هذه الدراسة ، جنازاتمستوى الفاعلية يف اإل
  النموذجني، بعد وضع والتجربة اجلزائرية  ،مريكيبتناول النموذج األ ،يف ترشيد اخلدمة العمومية 

و ذلك باالعتماد  ،  و أدواره ،مييز كل منوذج وتأثرياته ما وحماولة استجالء  ،يف اإلطار املفاهيمي
على عدد من املؤشرات األساسية املساعدة يف حتديد اإلطار املرجعي التصوري لداللة و إمكانية 

وم له مقارباته اليت سيتحدد يف إطارها كمفه،ترشيد اخلدمة العمومية ، ودوره يف  التقييم بعد ذلك
             .األمريكية  واجلزائر يف الواليات املتحدة ، لإلدارة اإللكترونية تصور النموذج األساسي 
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 أمهية الدراسة:                                                                            
من كون التحول حنو   انطالقا،مهية بالغةأالعامة   باخلدمةهنية وعالقتااللكترو اإلدارةيكتسي موضوع 

 مبا ، والنهوض جبهودها، وحتسينها،اخلدمات العمومية  ترشيدأساساخلدمة العامة االلكترونية هو 
 هذه الدراسة فأمهية،و بالتايل ) احلكم الراشد( احلكم والشؤون العامة إدارةيؤسس لتطوير نظام  

                                                                                  :اآلتية ناصريت من العأت
                  لعشرين من القرن االعقد األخريمع  ر االلكترونية الذي ظهاإلدارةدية موضوع ج -
 علي مستوي الطرح  وعالقته باخلدمات العموميةدارة االلكترونيةسات حول موضوع اإلا قلة الدر-

 مما جيعل هذا  املوضوع يكتسيه الغموض وعدم الوضوح لدى العديد من الدارسني األكادميي
وبالتايل  تكمن األمهية يف حماولة توضيح وتبني فحوى هذا املوضوع وتأثرياته علي اخلدمة العامة .   
   أهداف الدراسة :                                                                       

                                            :هداف التالية األإىلحياول موضوع الدراسة الوصول 
.العمومية  اخلدمة ترشيد عليوتأثريها  االلكترونيةاإلدارة الغموض والتعرف علي مفهوم إزالة -  

 ترشيد اخلدمة العمومية ، تبعا لتطبيقات  كآلية يفونيةر االلكتاإلدارة مدى جناعة ىلالوصول ا -
                                .   قدمة تكنولوجيادولة مت  ميثل مبادرة باعتباره،  النموذج األمريكي

، وكيف أثرت آلياا يف الوصول إىل االلكترونية   اخلدمات العامةجيةيإسترات علىحماولة التعرف  -
                     . من الدول  الناميةهاباعتبار خالل التجربة اجلزائرية من اخلدمة العامة الرشيدة ،

 مربرات اختيار املوضوع:                                                                 
لعل اهتمام الباحث و رغبته يف تناول موضوع معني عما سواه هو يف احلقيقة مبين على اعتبارات 

 أخرى و توجه اهتماماته حبكم امليل حنو موضوعات معينة ، و ،بط بشخص الباحثذاتية ترت
 و ، و كذا حداثة املوضوع،موضوعية ترتبط مبواصفات موضوع الدراسة من حيث قيمته العلمية

                :هم مربرات تناول هذا املوضوع فيما يليأمما سبق ميكن تلخيص ،صالحية البحث فيه
صالح وتطوير اخلدمة العامة إ مبوضوع االهتمام الشخصيو اليت تنطلق من  : ذاتيةرات الاملرب -

و حتديث أ ي تطويرأن أ متثل مرتكز النهوض جبودة احلكم ، و انطالقا من قناعة الباحث باعتبارها 
صالح و ترشيد عالقة الفرد و املواطن مبؤسسات إ و حموره ، داخل الدولة البد أن يكون موضوعه

عادة النظر يف طبيعة العالقة بني الدولة إىل إلكترونية اليت دف دارة  اإل و هذا ما تنشده اإل، الدولة
                                                                                              .و املواطن 

,  االلكترونية  اإلدارة  ة ملوضوع خرية من القيمة العلمي و تنبع هذه األ:املربرات املوضوعية  -
كادميي و حمدودية الدراسات  توفر عنصر اجلدة يف املوضوع على مستوى الطرح العلمي األإىلضافة إ
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ثراء إ و حماولة االجتهادمام الدارسني مزيدا من أما يشجع و يفتح  حباث اليت تعين به  و هوو األ
                                                           .    و التطبيقية املوضوع يف جوانبه النظرية

 أدبيات الدراسة :                                                                          
 واليت تركز يف اغلبها من األدبيات و الدراسات ،اإلدارة اإللكترونية مجلة ورد يف موضوع 

كترونية ، أي تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املؤسسات احلكومة ، على موضوع احلكومة االل
واملنظمات العامة ، وهو ما يصطلح عليه بإدارة احلكومة االلكترونية ، حيث من بني تلك الدراسات 

:                                                                                 يليميكن أن نذكر ما  
                                                           : الصادرة عن األمم املتحدة لتقارير ا-1

مم املتحدة بالتعاون مع اجلمعية األمريكية لإلدارة تقرير صادر عن األيتمثل يف  :  التقرير األول-
 حنو تطبيق  ، يهدف إىل توضيح خمتلف مؤشرات دول العامل يف جماالت التوجه ASPA العامة

احلكومة االلكترونية ، من خالل تقدمي عددا من املؤشرات قابلة للقياس مثل قدرة عدد السكان يف 
مجيع أحناء الدولة على الوصول إىل املعلومات إلكترونيا ، حيث توصل التقرير إىل بنتيجة أساسية هي 

.                االلكترونية  أن هناك عالقة كبرية بني مستوى التطور االقتصادي وفعالية احلكومة   
  عن قسم االقتصاد والشؤون 2004 كان  صدور هذا التقرير اية سنة :التقرير الثاين _  

االجتماعية وحيتوي على عدد من الفصول متحورت حول اإلشارة إىل جمتمع املعرفة ، واإلشارة إىل 
ستكشايف والتحليلي  الذي حيتوي على اإلطار املرجعي للحكومة االلكترونية ، إضافة إىل البحث اال

استطالعات يف جمال احلكومة االلكترونية حسب املناطق  والدول ، إضافة إىل تقدير قياسات الويب 
.          ، ودرجة املشاركة السياسية، مع ختصيص فصل من الدراسة مسي مبدخل حنو اإلمكانيات   

ترتيب الدول حسب مؤشر الويب : تشمل كما حيتوي التقرير على عددا من املؤشرات اليت 
 Web  إذ توصل التقرير يف ..)  شخص 100االنترنت لكل (  ، وحسب مؤشر االتصاالت ،
األخري إىل وجود فجوة بني دول العامل املتقدم ودول العامل النامي ، حيث تتصدر دول العامل األول 

 من حيث البنية التحتية لالتصاالت والرأمسال املراتب األوىل عامليا ،) مثل أمريكا ، بريطانيا ، كندا 
.      وهو األمر الذي كرس الفجوة الرقمية والتباين يف تطبيقات احلكومة االلكترونية ... البشري 

 وحيتوي على العديد من املؤشرات كمؤشر 2006 صدر هذا التقرير سنة : التقرير الثالث  -  
 البشري وكذا مؤشر املعلومات الرأمسال إىل باإلضافةق العامل البنية التحتية  لالتصاالت يف مجيع مناط

 وبناء على املؤشرات السابقة ورد يف التقرير ترتيب الدول يف  ،االلكترونية واملشاركة يف صنع القرار
                                                            . االلكترونية اإلدارةالعامل من حيث تطبيق 
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تناولت هذه الدراسة موضوع احلكومة االلكترونية من  :  العاملية األسواق دراسة مركز حبوث -2
، خالل إجراء مسح على مستوى العامل لرصد مشاريع احلكومات االلكترونية ، وقد متت الدراسة 

Darrell M .West  196حيث مس هذا املسح داريل م ويستحتت إشراف الربوفيسور     
مواقع املناصب التنفيذية ، مواقع املناصب التشريعية ، : (  موقعا يف ااالت التالية 2288  دولة و  
             .مواقع املناصب القضائية ، مواقع املناصب الوزارية ،مواقع اهليئات والوكاالت احلكومية

                                                        :وقد توصلت الدراسة إىل بعض النتائج أمهها  
  أكثر اخلدمات اليت تقدمها احلكومة االلكترونية تشمل طلب املطبوعات ، وشراء طوابع ، والتقدم 

                                                                                             بشكاوى  
 .   رونية على مستوى الدول هناك تفاوت كبري يف مستوى أداء احلكومات االلكت -
  .يعكس منوذج احلكومة االلكترونية لكل دولة توجهاا نظامها السياسي  -

موضوع  أجزاء حولة ثالثتضمنت حيث   (Hart- teeter)  3- تيتر / هارت دراسة   
احلكومة  يفمتياز لصاحل جملس اال يف الواليات املتحدة األمريكية ،اإللكترونيةاحلكومة   

امتدت لتشمل إذ 2000 وذلك سنة  Council of Excellence in Government 
 أراء  معرفةالدراسةوحاولت  األخرى ، اهليئاتالعديد من و ،موظفي احلكـومة اجلمهور، 

خمتلف   ،اخلربة العملية يف أساليب احلكومة اإللكترونيةطبيعة املبحوثني حول التجربة املباشرة ، 
 أظهرت الدراسة بالتايلستقبلية املرجوة من احلكومة اإللكترونية ، و األهداف امل وكذالتوقعات ،ا

،  تطورا نوعيا  متثل باعتبارها  ، إلدخال مفاهيم وأساليب عمل احلكومة اإللكترونية كليادعما
 يف األفراد املواطنني مبستوى مشاركة ، مبا يسهل ويرتقياإلدارة العامة وظائف وحتوال إجيابيا يف 

.تعزيز الرقابة واملسؤولية يف أجهزة الدولة ، وة الشؤون العام  
  :الرسائل  -4  

و ،  رسالة ماجستري للباحث علي حممد عبد العزيز درويش جند : تطبيقات احلكومة االلكترونية -
  2005 األمنية بديب ، جامعة نايف العربية للعلوم اإلقامة اجلنسية و إدارةهي دراسة ميدانية على 

 و حتسني مستوى العمليات  ،اإلدارة الدراسة حتديد مدى خلق الفاعلية يف حيث حاولت هذه
 و ختفيف  ، على املواطننياألعباء و ما تؤدي إليه من ختفيف  ، باستعمال التقنيات احلديثةاإلدارية

 وبالتايل االرتقاء  ،و العمل يف وضوح تام، ، مما يدعم الشفافية   املعامالتإلاءاجلهد املطلوب 
.عمال التنظيميةستوى  األمب  

لقد حاولت اغلب الدراسات السابقة تدعيم موضوع  إدارة احلكومة االلكترونية ، وبشكل دقيق 
إثراء اإلطار املفاهيمي ، مما قدم إسهامات فكرية انطلق من خالهلا الباحثني ضمن هذا اال يف بناء 
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 على مستوى الطرح العلمي  األكادميي أفكار وتصورات معرفية ، أمام ما يعتري املوضوع من جدية
  .1995، اعتبارا من حداثة موضوع اإلدارة االلكترونية  واليت تعود إىل سنة 

انطالقا من ذلك حتاول هذه الدراسة إىل جانب ما سبقها من دراسات ، إثراء املوضوع يف جوانبه 
ت املتحدة األمريكية واجلزائر ، من التطبيقية ، بالتطرق إىل تطبيقات اإلدارة االلكترونية يف الواليا

خالل دراسة وصفية حتليلية ترقى إىل حماولة الكشف عن دور اإلدارة االلكترونية كآلية لترشيد 
.اخلدمة العمومية   

 إشكالية الدراسة  :
 عديدة على منوذج تأثرياتفرزت أ  قد اإلدارة االلكترونية باعتبارها احدث مدرسة يف اإلدارةإن 
  واليت انتقلت من شكل ،  اخلدمة العموميةمبا فيهاائفها ظ وبالتايل على شكلها وو ،لتقليديةدارة ااإل

 حيث تقلصت بفضلها املسافات  واختزل عن ، منوذج اخلدمة العامة االلكترونية إىلتقليدي مباشر 
 ، وبرز ضمنها النموذج الرشيد طريقها الزمن وتطور بفضلها نوع و مستوى اخلدمة العامة

.                                   لخدمات اليت تقدمها األجهزة واملنظمات البريوقراطية احلكومية ل  
مؤسسات ا اليت شهد التطبيقية لإلدارة اإللكترونية ، و يف ضوء التطورات ، على ما سبق بناء

     :اآليته الدراسة حنو شكالية هذإ تتجه اخلدمة العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية  واجلزائر ،
   من خالل ،اإلدارة اإللكترونية آلية حمورية يف ترشيد اخلدمة العمومية ت شكلإىل أي مدى -

 .والتجربة اجلزائرية  ؟  النموذج األمريكيتطبيقات
: يف اآليت إمجاهلاسئلة فرعية ميكن أو يتفرع عن هذا التساؤل املركزي   

  االلكترونية ؟اإلدارة ما مفهوم -
.؟    ما هي متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية-  
.  كيف يؤثر تطبيق اإلدارة االلكترونية على منوذج اخلدمة العمومية ؟ -  
 كيف ساهم ذلك يف و؟ مريكية الواليات املتحدة األيف االلكترونية اإلدارة تطبيق ما هي توجهات -

.؟ترشيد اخلدمة العامة   
اجلزائر ب اخلدمة العامة مؤسسات االلكترونية يف اإلدارةتطبيق بعد اخلدمي  ما هو مستوى التطور -
. ؟ وهل وصلت حقيقة  إىل مفهوم  ترشيد اخلدمة العمومية؟  

 حدود اإلشكالية :
 يف حتسني وأثرها االلكترونية اإلدارةتطرق اىل موضوع ت  يف شكلها النظري هذه الدراسةحدود

املقدمة  مؤسسات اخلدمة العامة أنشطةجلوانب اليت تربز وترشيد اخلدمة العمومية بالتركيز على ا
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نشطتها من خالل منوذج الواليات املتحدة أ بشكل عام و الدوائر ذات العالقة املباشرة مع للمواطنني
  ؛ وفق دراسة وصفية بعيدا عن جوانب املقارنة اخلاصة  باحلالتني واقع التجربة اجلزائريةو ،مريكية األ

 اإلدارة الناتج عن تطبيق اإلداريىل اجلوانب املتصلة بالتغيري و التطوير إ املوضوع نحين أو هنا ميكن 
 اإلدارة(ن حيققه هذا التحول أميكن  شكالية الدراسة باجتاه البحث عن ماإااللكترونية حبصر 

املنظمات  ، وبالتايل تناول تطبيقات اإلدارة االلكترونية يف تبنوعية اخلدما االرتقاءيف ) االلكترونية
.وأثرها كآلية يف ترشيد اخلدمة العمومية)  احلكومة االلكترونية( العامة   

يف الواليات املتحدة األمريكية أما اإلطار املكاين ملوضوع الدراسة فريتبط ببيئة إدارة اخلدمة العامة 
 العقد تصف من:ن مواإلطار الزماين حمدد بالفترة املمتدة ،  باعتبارمها موضوع الدراسة واجلزائر

 غري .  إىل يومنا هذا الذي هو تاريخ ظهور مصطلح اإلدارة االلكترونية ،األخري من القرن العشرين
أن ذلك ال يعين إمهال بعض الفترات السابقة انطالقا من أن توظيف السابق نقطة مهمة لفهم احلاضر 

.دم املوضوع ، كما أن جتاوز بعض احلقب الزمنية جيعلنا مل بعض املعطيات اليت خت  
 فرضيات الدراسة :

: يف اآليت إجيازهاتقدم هذه الدراسة مجلة من الفرضيات ميكن   
) الورقية ( التقليدية اإلدارة االلكترونية هو نتيجة فشل منط اإلدارة التحول حنو :الفرضية األوىل   -

.يف ترشيد اخلدمة العمومية   
 مرتبط اخلدمة العموميةيف   ،والرتاهة،  والفعالية   ،ستجابةاالحتسني مستوى  :الفرضية الثانية  -
  .دارة االلكترونية اإل منوذجتطبيقب

 يعود إىل توفر  ،األمريكيجناح اخلدمة العامة االلكترونية يف النموذج   :الفرضية الثالثة  -
   .اإلستراتيجية لإلدارة العامة االلكترونية  ووضوح الرؤية  ،املتطلبات اإلدارية والسياسية

عرقلت ترشيد  عرفت اخلدمات العامة االلكترونية يف اجلزائر حتديات كبرية :الفرضية الرابعة   -
.  مؤشر اجلاهزية االلكترونية ضعف بسباخلدمة العمومية،   

 مناهج الدراسة :
: تتمثل يف  املناهجعدد منتفرض طبيعة املوضوع توظيف   

 موضوع حمدد أو و التفصيلي لظاهرة  ،صف الدقيق الذي يركز على الو:  التحليلياملنهج الوصفي
،  املنهج من خالل سرد على هذا عتمادتجلى االي و  ،للحصول على نتائج علمية بطريقة موضوعية

  ،فهوم اخلدمة العامةكذا التطرق مل و ، االلكترونيةاإلدارة خصائص و عناصر أهم  وحتليلو وصف
 االلكترونية خلدمات ام هذا املنهج أثناء تناول أوجه تطبيقات، كما مت استخدا تطبيقاا إستراتيجيةو 
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 بتوضيح أمناط وشكل األعمال ، ، ومن خالل واقع التجربة اجلزائرية كيييف النموذج األمر
. احلكومية ومجهور املواطننياألجهزةمنط العالقة القائمة بني  االلكترونية املقدمة اليت تعكس  

: منهج حتليل املضمون (Content Analysis Method) يعد هذا املنهج من أساليب   
 ، قواننيضامني المل وحتليل ،  دراسةويقدم يف هذا املوضوع ، البحث اليت تستخدم يف حتليل البيانات

 بنموذجي ةالتحول لإلدارة االلكترونية اخلاص املرتبطة مبوضوع ، والتشريعات واملواد القانونية
  .الدراسة

املعطيات والبياناتالذي يهدف إىل مجع   (Case Study Method)    منهج دراسة احلالة 
حول احلالة املدروسة ، ويظهر توظيف هذا املنهج يف البحث من خالل حماولة مجع اكرب قدر ممكن 

من املعلومات حول النموذج األمريكي إلدارة احلكومة االلكترونية ، والبحث يف آليات عمله 
 كما مت االعتماد على أساسيات هذا املنهج عند التطرق إىل جتربة اإلدارة وإجنازاته وحماولة تقييمه ،

.االلكترونية يف اجلزائر   
كما تستعني الدراسة باملنهج التارخيي يف رصد أهم التطورات اليت مرت ا جتربة التحول لإلدارة 

رة اإللكترونية اإللكترونية ، وما أفرزته من عوامل  أثرت بشكل متفاوت يف صياغة منوذج اإلدا
.اخلاصة بنموذج البلدين   

 مقتربات الدراسة:
(Structural Functional Approach)   وظفت الدراسة االقتراب البنائي الوظيفي  

انطالقا من دراسة األنشطة اليت يستلزمها استمرار النظام  الذي يعتمد على فكرة التفسري الوظيفي
 املقترب انطالقا من أن اإلدارة االلكترونية متثل نظام موضوع البحث ، حيث مت االعتماد على هذا

يؤدي عددا من الوظائف املرتبطة باملدخالت و املخرجات ، وحماولة توظيف ذلك من خالل توضيح 
.تفاعل منوذج اإلدارة االلكترونية مع مطالب اجلماهري يف كلتا النموذجني   

هذه الدراسة ، من خالل توظيفها يف االطالع  إضافة إىل ذلك جاءت االستعانة بأداة املالحظة يف 
على البوابة االلكترونية للحكومة األمريكية  ، و معرفة ما تؤديه من خدمات إلكترونية ، ومدى 

.تفاعلها يف إطار ارتباطها خبدمة املواطن األمريكي   
:أما معاجلة هذا املوضوع فقد جاءت وفق الشكل التايل   

 تقسيم الدراسة :
.نها البحث بشكل دقيق ومفصلضم حتتوي خمتلف اخلطوات اليت يتثحي: مقدمة   

من خالل   يعاجل اإلطار املفاهيمي لكل من اإلدارة االلكترونية ، واخلدمة العمومية ،:الفصل األول 
املراحل ، الوظائف ،  ، األهداف واملبادئ التعاريف ، اخلصائص ، األنواع ،  :ـاإلحاطة الكلية ب
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، واليت هي حمصلة جهود  أن يزيل الغموض على مفهوم اإلدارة اإللكترونية ما من شأنه لوك
.الدارسني والباحثني يف هذا اال   

وهو ترشيد اخلدمة العمومية ، إذ  حوا ، إضافة إىل ذلك يتناول الفصل اجلزء الثاين من املوضوع 
 وم به من   أدوار ، وماتفصيال جممال حول مفاهيم اخلدمة العمومية واملنظمات العامة ، وما تق

 وعالقة اإلدارات ،تركيز يف اية الفصل على ترشيد اخلدمة العامة اليعترضها من مشاكل ، مع 
وأثرها على مناذج اخلدمات املقدمة  ، العمومية باحلكم الراشد ،مث دور تكنولوجيا املعلومات

  .للمواطنني
ة احلكومة اإللكترونية يف الواليات املتحدة تتبع تطبيقات إدارب خيتص هذا الفصل: الفصل الثاين 

ة بداية مبعرفة طبيعة االستعداد اإللكتروين  ومستوياته ، مث تناول سلاألمريكية ، عرب خطوات متسل
توضيح فلسفة اإلدارة  ، مع جتربة إعادة اختراع احلكومة كمدخل لتطوير اخلدمات املدنية يف أمريكا

، وما متتاز به من خصائص ، وما ترمي إليه من  املتحدة األمريكيةالعامة االلكترونية يف الواليات 
العامة  ةتناول الفصل يف األخري مناذج تطبيق اخلدميكما  ، أهداف ، وما عرفته من مراحل

 بعد تطبيق همت حتقيق بالتركيز على أهم اإلجنازات وما ،  النموذج األمريكيخالل االلكترونية من
دون إمهال ما يعترض الواليات املتحدة األمريكية من حتديات ترتبط هذا الشكل من اخلدمات ، 

.                          ، وكيف اثر ذلك على ترشيد اخلدمة العمومية  اإللكترونيةاإلدارة بتطبيق 
  ومدى إمكانية ،خص بالدراسة التجربة اجلزائرية  يف التحول اإللكتروين حيث: الفصل الثالث   

رة العامة اإللكترونية يف تقدمي اخلدمات جلمهور املواطنني ، بذلك مت إبراز أهم التجارب تطبيق اإلدا
 ومن مث ترشيد اخلدمة القطاعية اليت حاولت اإلسهام يف الوصول إىل خدمات عامة إلكترونية ،

ل مستقبلي حو ، و تقدمي رؤية حتمل تصورد يف األخري  لتحديات هذا التحول ي مع التحدالعمومية ،
.                           موضوع اإلدارة االلكترونية وإمكانية ترشيد اخلدمة العمومية يف اجلزائر    

 من خالهلا سيتم اإلجابة على اإلشكالية وما تقدم من فرضيات  بشكل مبسط وتقدمي بعض: خامتة 
املستخلصة من هذا البحثوصيات الت النتائج و  
.ة للبحث ، وتساعد على إدراج بيانات خمتلفة تشكل سندا وتقويإذ :املالحق   

 دف إعطاء البحث صبغة تنظيمية تسهل على القارئ مهمة البحث :شكال اجلداول  و األفهرس
.والرجوع إىل كل مضامني البحث  واإلطالع ،  

. باللغات الثالث العربية ، اإلجنليزية ، والفرنسية:قائمة املراجع   
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:ول الفصــل األ  
  اإللكترونيةةاإلطار املفاهيمي لإلدار

 واخلدمـة العـمـومـية   
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 سيتطرق هذا ،  يف خمتلف الدراسات واألحباثاملفاهيمي من الدور احملوري لإلطار انطالقا           
م  ضبط املفاهيالفصل إىل توضيح  العناصر الرئيسية هلذا املوضوع ، وبالتايل االجتاه حنو حماولة       
   البحث يف منوذج اخلدمة من مثو ،  واخلدمة العمومية،لرئيسية  لكل من اإلدارة االلكترونية       ا

  .                                                             نمط جديدكالعمومية االلكترونية 
  تصور حديث ملفاهيم اخلدمة العمومية ، مما لقد مثلت اإلدارة اإللكترونية حلقة جديدة يف بناء      

تسمت بتشكل معامل ايف مرحلة  عنه حتوال جوهريا يف طرق أداء اخلدمات للمواطنني ، نتج
 .   واملعوقات اليت تعترض اخلدمات العمومية ، ومنطلقات مغايرة توحي بنهاية التعقيدات

    اخلدمة العمومية أصبح يقدم  حتسينات هامة إن إدخال مفهوم اإلدارة اإللكترونية كآلية لتقدمي     
 املقدمة من طرف املنظمات اخلدمية واألنشطةعلى شكل تلك اخلدمات مبا ينتج عنه تطوير املهام 

،  العديد من التجارب احلكومية إىل تطبيق اخلدمات العامة االلكترونيةعمدت ، وبذلك احلكومية 
تكزات للحكم الراشد هي الشفافية ، الرقابة ، احملاسبة ، دف حتقيق مفاهيم متثل يف مضامينها مر

 إىل مبا يصل وغريها ...روح املسؤولية ، دولة احلق والقانون ،  سرعة االستجابة للخدمات العامة 
  . ترشيد اخلدمة العموميةغاية

  لكترونية ماهية اإلدارة اإل: املبحث األول   
، و حماولة ضبط خمتلف ما  نشأة اإلدارة االلكترونيةبتبطة اجلوانب املرعلى هذا املبحث  يركز      

واألهداف دون إمهال ما تتسم به اإلدارة االلكترونية من  ،أهم املبادئ و،  قدم حوهلا من تعاريف
  .  االلكترونيةاإلدارةتطبيق طلبات ومت  ،راحلممع التطرق إىل أهم  خصائص ،

 لكترونية  نشأة اإلدارة اإل: املطلب األول
أدى التطور السريع لتقنية املعلومات واالتصاالت إىل بروز منوذج ومنط جديد من اإلدارة يف      

و جودة  ،كي حتسن من مستوى أعماهلا ،ظل التنافس والتحدي املتزايد أمام اإلدارات البريوقراطية 
أو اإلدارة  ،ترونية أو إدارة احلكومة االلك ، وهو ما اصطلح على تسميته باإلدارة الرقمية ، خدماا

 جاء بعد التطور النوعي السريع للتجارة ةن ظهور اإلدارة االلكترونيإبذلك ف. االلكترونية 
 . 1واألعمال االلكترونية وانتشار شبكة االنترنت ،االلكترونية 

                                                
   .3 ، ص 2005 ،  ، اململكة العربية السعودية ، معهد اإلدارة العامةاإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاا العربيةسعد غالب ،   ياسني ، - 1 
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ظهر مع بداية اهتمام احلكومات  ،يف حني ترى بعض الدراسات أن االهتمام باإلدارة االلكترونية    
 أهداف التنمية ةالرقمية خلدموتعميق استخدام التكنولوجيا  ، وتوجهها حنو حتقيق شفافية التعامل

   .1والسياسية  ةاالقتصادية واالجتماعي
 كما ، حد مفاهيم الثورة الرقمية اليت تقودنا إىل عصر املعرفةأاإلدارة االلكترونية هي وبالتايل ف       

أصبح هلا تأثري عميق على الطريقة اليت يتعامل ا ، ذه التكنولوجيا أن الطبيعة التحويلية القوية هل
  . 2  ويتواصلون يف شىت بقاع العامل، ويتبادلون العالقات االجتماعية ،ويعملون  ،الناس 
 نتاج تطور نوعي  هيومما سبق ميكن القول أن نشأة اإلدارة االلكترونية كمفهوم حديث       

 وازدياد احلاجة إىل توظيف التكنولوجيا ، يف ظل ثورة املعلومات ، احلديثة أفرزته تقنيات االتصال
والوزارات عرب آليات   وربط اإلدارات العامة، واملؤسسات احلديثة يف إدارة عالقات املواطن

 .3 وتطويرهامفاهيم اإلدارة التقليديةالتكنولوجيا ، وبالتايل التحول اجلذري يف 
 كانت إذعامة اإللكترونية تعود إىل التحول للعمل بأشكال وأساليب خمتلفة ، نشأة اإلدارة الن إ      

تقتصر على  استخدام  بعض برامج احلاسوب اليت تستخدم ألغراض اإلحصاء ، و يستخدم بعضها 
 و كذا طريقة توزيع بنودها ، ، اآلخر للمساعدة يف إظهار بعض النتائج املختلفة يف موازنات الدول

  . استخدام للتقنية يف أنشطة احلكوماتوقد ظهر أول 
ومل تصل إىل  وبأساليب بسيطة ، ،ق اإلدارة االلكترونية بصورة مصغرة يكان تطبلقد 

والية فلوريدا األمريكية يف ب 1995حيث بدأت بالظهور يف أواخر عام  ،الصورة الرمسية إال متأخرا 
شخص يستطيع احلصول على أن كل دل على اإلدارة االلكترونية ي  ومفهوم ، هيئة الربيد املركزي

   . اخلدمات من خالل احلاسوب دون الذهاب إىل املؤسسة
جعل  اإلدارة اإللكترونية هي حمصلة للتقدم يف ااالت التقنية واملعلوماتية ، وهو مافومن مث      

جناز املهام إ تساعدهم على ، اإلدارات احلكومية ودوائر صنع القرار تعتمد وسائل تقنية متطورة
 املبادرة األمريكية يف جاءت، فعلى صعيد التجارب العاملية  وتنفيذها على الوجه األكمل ، ااملناطة 

،  جمال اإلدارة اإللكترونية احلكومية ، وتبعها فيما بعد دول أخرى مثل اململكة املتحدة والنمسا
  .خري من القرن املاضيخالل العقد األ

  
                                                

، رسالة "  املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة االلكترونية  دراسة مسحية على املؤسسة العامة للموانئ " سعيد ، بن معال العمري ، -  1
  .14، ص  2003  ، الرياض  ،ماجستري غري منشورة ،  أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية

   .14 ص ،  املرجع نفسه  - 2
تطوير اإلدارة االلكترونية يف منظمات األعمال يشري إىل عملية تغيري استراتيجي جذري وشامل ، تغادر من خالله املنظمة وسائلها التقليدية يف  - 3

  ).241 ،238ياسني ، سعد غالب ، مرجع سبق ذكره ، ص . ( العمل والتنظيم اإلداري ، وممارسة األنشطة الوظيفية املتخصصة
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  اإلدارة االلكترونيةمفهوم : ملطلب الثاينا
 بالرغم من حداثة مصطلح اإلدارة االلكترونية وفق ما تشري إليه أدبيات الفكر اإلداري املعاصر       

غلبها قدم لتعريف احلكومة أكان ن أو ، إال أن هناك العديد من التعاريف اليت قدمت هلذا املصطلح ،
 واإلدارة ، صطلح احلكومة االلكترونيةااللكترونية نظرا لوجود تداخل وترابط مفاهيمي بني م

والتقنيات االلكترونية بكل  ، استخدام الوسائل "  بأاعرفت اإلدارة االلكترونيةحيث  ،االلكترونية 
 .  1"أو اإلعالن ،أو اإلجراءات أو التجارة  ، أو التنظيم ، ما تقتضيه املمارسة

 البريوقراطية احلكومية ، وخاصة األجهزةنية على  االلكترواإلدارةوانطالقا مما تضفيه تطبيقات       
، إذ يرى   لإلدارة االلكترونية حاولت ربطها باخلدمة العامة املعقلنةريفاتتعتوجهت منها اخلدمية 

 ،متثل حتوال أساسيا يف مفهوم الوظيفة العامة "الباحث سعيد بن معال العمري بأن اإلدارة االلكترونية 
 ويصبح مجهور املستفيدين من اخلدمة حمور اهتمام مؤسسات الدولة ،لعامة حبيث ترسخ قيم اخلدمة ا

 وتعزيز ،  كما يتعدى مفهومها هدف التميز يف تقدمي اخلدمة إىل التواصل مع اجلمهور باملعلومات،
 . 2"  والرقابة من خالل تطوير عالقات اتصال أفضل بني املواطن والدولة، دوره يف املشاركة

ركزت دراسات أخرى على حماولة تبيني مدى إمكانية اختصار الوقت والسرعة يف حني  يف       
 ، اجناز املعامالت اإلدارية " فعرفت اإلدارة االلكترونية بأا، وتقريب املسافات ،اجناز املعامالت 

 إىل اإلدارات شخصيا لالنتقال دون أن يضطر العمالء  ،وتقدمي اخلدمات العامة عرب شبكة االنترنت
 .3 "واجلهد والطاقاتللوقت  مع ما يترافق من إهدار ، جناز معامالمال

 من حماولة التمييز انطالقا ،أما  الدكتور سعد غالب إبراهيم فيقدم تعريفا لإلدارة االلكترونية       
 ، واألعمال االلكترونية ، مثل احلكومة االلكترونية ، هلابينها وبني بعض املصطلحات املرادفة 

هي إطار " وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة ، رف اإلدارة االلكترونية باعتبارها منظومة متكاملةيعو
 واحلكومة االلكترونية ، لكترونية للداللة على اإلدارة االلكترونية لألعماليشمل كل من األعمال اإل

 ،ة املوجهة للمواطنني ألعمال احلكوم للداللة على اإلدارة االلكترونية العامة أو اإلدارة االلكترونية 
  . 4" أو املوجهة ملؤسسات ودوائر احلكومة املختلفة، أو املوجهة لألعمال

                                                
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية   األردن ،، احلكومة االلكترونية وتطبيقاا يف الوطن العريب،  ، شريف العلوش طارق ، ةحممود الطعا من ،  حممد- 1
   .10،11ص ، 2004، 
  . 15،  ، ص سعيد ، بن معال العمري ، مرجع سابق - 2
مركز اخلليج  ، 23 ، االمارات العربية املتحدة ، العدد  جملة آراء حول اخلليج،  "كترونيةدارة االل املفهوم الشامل لإل"، ، حسن باكري  علي- 3

   .13/01/2009: ، تاريخ االطالع 8D%85589/com.maktooblog.alibakeer// http:    ، متاح يف 2006،  حباثلأل
  . 21 ، مرجع  سابق ، ص ، سعد غالب ياسني - 4
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 التواصل طبيعة صبحت حتدد أمن شكل العالقة اليت  انطالقاااللكترونية   اإلدارةكما عرفت        
ة على صياغة تلك ، وكيف اثر التحول لتوظيف التكنولوجيا احلديث بني الفواعل داخل الدولة الوطنية

  مفهوماأ بالبنك الدويلمن طرف  اإلدارة اإللكترونيةعرفت حيث  ، نواعهاأالروابط باختالف 
 اليت يتفاعل من خالهلا تغيري الطريقةب ،ينطوي على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  و،  يف عملية صنع القرارشاركة املواطننيمبواملؤسسات التجارية مع احلكومة للسماح  ،املواطنني 
  . 1" وتعزيز اتمع املدين، الوصول إىل املعلومات ، وزيادة الشفافية  يفأفضلربط طرق 

ومنه ميكن القول أن اإلدارة االلكترونية هي بديل جديد يعيد النظر يف طبيعة العالقة بني الدولة       
كمحصلة  ،ومضامني اخلدمة العامة  ،دارة العامة انطالقا من التغري احلاصل يف مفاهيم اإل ،واملواطن  

إىل شكل يرتكز أساسا على  ،للتحول يف عمل األجهزة واملؤسسات احلكومية من الشكل التقليدي 
 لتلبية حاجيات املواطنني بشكل يزيد ، واالكسترانت والربجميات ، واالنترانت ، تقنيات االنترنت

  ) .1(الشكل رقم عل هذا ما ميكن توضيحه يف ول ،  عمل احلكوماتىمن رضا األفراد عل
  
       
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  

   أبعاد مفهوم اإلدارة االلكترونية (1) شكل رقم                                
، اململكة العربية  اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاا العربية،  سعد غالب ، ياسني: املصدر      

 . 21ص   ، 2005،  رة العامة، معهد اإلدا السعودية
         

                                                
  1 -  Riadh , Bouriche, " Le rôle des TIC dans la bonne gouvernance ", participation avec cette 
communication au séminaire national intitulé, Informations et société de la connaissance  , La 
faculté des sciences sociales et humaines, Université Mentouri Constantine- Algérie,  organisé 
les 18/19 avril 2009 , P 3. 
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،  إدارة األعمال وبالتايل إذا كانت اإلدارة االلكترونية هي املضلة اليت تطوى يف إطارها أنشطة     
 لكتروينفإا أيضا الفضاء الرقمي الذي يسهم يف توحيد معايري إجراءات العمل اإل واإلدارة العامة ،

  .    1ة ، بغض النظر عن نوع وطبيعة املنظم
      من خالل الشكل املبني يتضح أن اإلدارة االلكترونية مفهوم يشمل كل األعمال االلكترونية 

اإلدارة العامة ( يف إشارة إىل قطاع منظمات األعمال ، كما حيتوي على احلكومة االلكترونية 
خدماا لألفراد أو واليت متثل اهليئات ذات الطابع  اخلدمي احلكومي ، اليت توجه ) االلكترونية 

املؤسسات ، يف مقابل ذلك تعمل اإلدارة االلكترونية وفق آلية شبكية تضم االنترنت ، اإلكسرانت 
  . ، االنترنت ، يف ظل وجود نظام معلومات 

  اإلدارة االلكترونية املبادئ واألهداف: املطلب الثالث 
 واليت سيتم تناوهلا يف ، واألهداف ،بادئ يرتكز مفهوم اإلدارة االلكترونية على العديد من امل      
  :  اآليت
 يرى األستاذ الدكتور عمار بوحوش أن من مبادئ اإلدارة االلكترونية  احلكومية :املبادئ:أوال 
    2:مايلي

   (Citizen oriented)تقدمي أحسن اخلدمات للمواطنني/ 1
 املهيأة ، ن املهارات والكفاءاتوهذا االهتمام خبدمة املواطن يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع م

بالتعرف على كل مشكلة يتم تشخيصها ،  بشكل يسمح ، مهنيا الستخدام التكنولوجيا احلديثة
وصادقة للمعلومات  والقيام بتحليالت دقيقة ،  املعلومات حول جوهر املوضوع ،انتقاءوضرورة 

 واقتراح احللول املناسبة لكل واستخالص النتائج ،، مع حتديد نقاط القوة والضعف ،  املتوفرة
  .مشكلة

  (Rusults oriented):التركيز على النتائج / 2
على حتويل األفكار إىل )  االلكترونية العامةدارة اإل(  احلكومة االلكترونية اهتمامحيث ينصب    

ن ن حتقق فوائد للجمهور تتمثل يف ختفيف العبء عن املواطنني مأ و،رض الواقعأنتائج جمسدة يف 
دفع الفواتري عن طريق (  وتوفري خدمة مستمرة على مدار الساعة ،  واملال والوقت، حيث اجلهد

 . والفواتري املطلوبة ، لتسديد الرسوم ، الغاز،بطاقات االئتمان بدون التنقل إىل مراكز اهلاتف 
ميع  يف املنازل  إتاحة تقنيات احلكومة االلكترونية للجأي ،  و اإلتاحة للجميعاالستعمالسهولة / 3

 .   من التواصل نوالعمل واملدارس واملكتبات لكي يتمكن كل مواط

                                                
   .21سعد غالب ، مرجع سابق ، ص  ياسني ، - 1
   .191، 189ص  ، 2006بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ،   ،نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد والعشرينعمار ، بوحوش ،  - 2
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وتعدد املتنافسني على تقدمي  ،ويعين أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات : ختفيض التكاليف / 4
    يؤدي إىل ختفيض التكاليف   ،اخلدمات بأسعار زهيدة 

تسعى بانتظام لتحسني حبكم أا  ،اإلدارة االلكترونية وهو مبدأ أساسي يف : التغري املستمر / 5
أو بقصد التفوق يف  ، ورفع مستوى األداء سواء بقصد كسب رضا الزبائن ، وإثراء ما هو موجود

  . التنافس 
من   ، وحتول جذري تقالحتقيق  انعلى   االلكترونيةاإلدارةمبادرات  تعمل اغلب :األهداف / ثانيا 
 العامة نوجزها يف األهداف عدد من لتجسيد ،  إىل العمل االلكتروين، ة التقليديةب اإلداريالياألس
   1: اآليت

   مراجعة حمتوى الوثيقة بدال من كتابتها ، و بدال من حفظها ، و استعراض احملتويات إدارة امللفات -
  .الربيد االلكتروين بدال من الصادر والوارد النحول حنو االعتماد على مراسالت  -
    حيث ان التعامل االلكتروين يتم بشكل آين دون انتظار ،  اختصار الوقت وسرعة اجناز املعامالت -
   دارية وتعددهاىل تضخم املستويات اإلإذ الحاجة إ ،  ختفيض حدة اجلهاز البريوقراطي وتعقيداته-
   ات التقنية احلديثةباآللي ، العامةتطوير اإلدارة  طريق عن  التحول حنو اخلدمة العامة املعقلنة-
،  ، املواطنني ة املعلومات وعرضها أمام العمالءفيشفاو  ،  التوجه حنو شفافية العمل اإلداري-

 إخل...املوردين
ساسيا يف مفهوم اخلدمة العامة ، مبا يرسخ قيم أاحلكومة اإللكترونية حتوال        وبالتايل تعترب إدارة 

 الدولة ، ويزيد مفهومها مؤسسات اهتمامستفيد من اخلدمة حمور  املاجلمهوراخلدمة العامة ، ويصبح 
اخلدمات العامة ، إىل خلق التواصل مع اجلمهور عن طريق املعلومات ، عن جمرد التميز يف أداء 

   . ة وتعزيز دوره يف املشاركة ، والرقابة ،كما تتضمن تعديالت هيكلية يف البناء التنظيمي لإلدار
دي ايأىل إيدي العاملة الزائدة عن احلاجة ،  حتويل األ تعمل على  االلكترونيةارةفاإلدومن مث        

هيل ملواكبة التطورات اجلديدة أعادة التإعن طريق  دارة ، اإلمشاريعساسي يف تنفيذ أهلا دور  عاملة
 مع ، وغري القادرين على التكيف  على املوظفني غري األكفاءواالستغناءاليت طرأت على املؤسسة ، 

 وربطها بدوائر صنع ، عن طريق توفري البيانات القرار ، اختاذ، وتقليل معوقات  الوضع اجلديد
  .2القرار

                                                
  .39، ص  ر وائل للنشر األردن ، دااإلدارة االلكترونية ،،   عالء ، عبد الرزاق الساملي- 1
، رسالة ماجستري يف  ")دراسة مسحية(دارة االلكترونية يف املصارف السعودية بعاد االدارية واالمنية لتطبيقات اإلاأل"، بن حممد املالك ،   بدر- 2

   .13ص   ،2007منية ، الرياض ، دارية ، جامعة نايف العربية للعلوم األ، قسم العلوم اال العلوم االدارية غري منشورة
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على اجلوانب  ،  األهداف واملبادئ اليت قدمت لإلدارة االلكترونيةيالحظ تركيز هذهومما سبق       
 ، عالية األجهزة اإلداريةوزيادة ف ،كالقضاء على الروتني  ،املتصلة بعمليات اإلصالح اإلداري 

 يسجل عدم اهتمامها ، حيث والتعامل اجليد مع طاليب اخلدمة بشكل يدعم الثقة لدى عمالء اإلدارة
 واليت تنعكس على مستوى املردود املنتظر أن حيققه التحول حنو تطبيق اإلدارة ، باحملددات البيئية

واليت تؤثر سلبا على حمتوى ونوع اخلدمات  ، بسبب املشاكل اليت تفرزها هذه البيئة ، االلكترونية
 ،خماطر اجلرائم االلكترونية و ، احلكومية عرضة للتهديد األعمال وجعل أسرار ، االلكترونية

  .  الفريوس املعلومايتعن طريق وتدمريها ، كإتالف املواقع والبيانات
     خصائص اإلدارة االلكترونية : املطلب الرابع   
إىل منوذج إدارة الكترونية مبين أساسا على  ، منط اإلدارة من الشكل التقليدي لعل اختالف      

حددها  ،جيعل هذه األخرية تتسم جبملة من اخلصائص  ،استخدام تقنيات املعلومات واالتصال 
ملكاسب اإلدارة االلكترونية يف مجلة من السمات واخلصائص الدكتور رأفت رضوان عند تطرقه 

    :1اآليتميكن إمجاهلا يف 
    إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأا وحدة مركزية -
     تركيز نقطة اختاذ القرار يف نقاط العمل اخلاصة ا مع إعطاء دعم اكرب يف مراقبتها -
 تقليص معوقات اختاذ القرار عن طريق ، و جتميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة -

   ت وربطها توفري البيانا
    توفري تكنولوجيا املعلومات من اجل دعم وبناء ثقة مؤسسية اجيابية لدى كافة العاملني -
 زيادة الترابط بني ، مع ، وتوفري املعلومات للمستفيدين بصورة فورية التعلم املستمر وبناء املعرفة - 

   كافة املواردلدارة اإلتابعة وامل و، العاملني واإلدارة العليا
 ، إذ يصبح شكلها الكترونيا ،خمتلف التدفقات اإلدارية للبيانات تعين اإلدارة االلكترونية ن إ       

إذ مييز اإلدارة االلكترونية عن غريها من و  ،ومتداوال بني األجهزة واملستويات اإلدارية املختلفة 
بشكل يقضي على العراقيل السرعة والفعالية يف تقدمي اخلدمات  اإلدارات التقليدية مسات عديدة منها

 يستبدل التعامل الورقي بالربيد   إدارة بدون ورق حيثأاكما  ،البريوقراطية والتعقيدات اإلدارية 
  . ، واألرشيف االلكتروين والرسائل الصوتية ونظم املتابعة اآللية  االلكتروين

                                                
،   امللتقى اإلداري الثاين للجمعية السعودية لإلدارة ، القاهرة،" اإلدارة واملتغريات العاملية اجلديدة اإلدارة االلكترونية ،"،   ، رضوان رأفت  -1

  . 4، ص  2004،  مركز املعلومات واختاذ القرار
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يق وفتح اال حنو قليل استخدام الورق يقضي على مشكلة عمليات احلفظ والتوثتأن  ذإ     
 ، و تسهيل االتصاالت داخل املؤسسة ، استخدام أماكن حفظ األرشيف إىل جماالت أخرى

  .دارية لدى املنظمات  اإلوخارجها ، ودقة ووضوح الوظائف
 ينهي  الذيمر، األ  ساعة متواصلة24 صفة التواصل الدائم فهي إدارة بال زمان إذ ستستمر -

    و يرفع من جودة  اخلدمات املقدمة للمواطن ، االنتظار فراد يف طابورمعاناة األ
 باعتبارها تعتمد عل  ،  واملؤسسات الذكية،  مرونة تنظيمية يعكسها طابع املؤسسات الشبكية-

  صناعة املعرفة 
، ويوفر اخلدمات بشكل  اإلداري االلكترونية مرونة على التنظيم اإلدارةتطبيق كما يضفي        

،  مح بالتخلص من التبعية اللصيقة باملؤسسة العامة ، واخلاصة ، وحىت طبيعة اخلدماتو يس مباشر ،
 االلكترونية برقمنة مجيع الوثائق ، وحتقق نوعية رفيعة يف اإلدارةوبفضل املهام املنوطة ا تسمح 

  .1 امة الضرورية خلدمات غري حمدودةاهل معاجلة البيانات ، وخفض عدد العناصر
 والقيام بالوظائف ، فاإلدارة االلكترونية حتقق مزيدا من الترابط يف اجناز املعامالتبذلك        

 والعمل على زيادة ،بني خمتلف القطاعات احلكومية  ،اإلدارية بشكل خيلق مزيدا من التشاركية 
 ، املواطن واكتمال عنصر الشفافية إذا ما مت تعزيز عالقة الدولة ب،املصداقية يف تقدمي اخلدمة املدنية 

 ا اإلدارة االلكترونية مدخال تكامليمتثلإضافة إىل ذلك   .من خالل اخلدمات العامة االلكترونية 
 ،وحتقيق الرضا للجميع  ،وتعزيز اخلدمة   والكينونة االقتصادية، الستثمار اجلهد والوقت واحليز

 .2فضال عن أا عمل مستمر
وتقليل  ل أوجه الصرف يف متابعة عمليات اإلدارة املختلفة،تقلي االلكترونية باإلدارة تتميز حيث     

وتوظيف  ،  وربطها مبراكز اختاذ القرار، معوقات اختاذ القرار عن طريق توفري قاعدة للبيانات
    .3 ثقافة مؤسسية اجيابية لدى كافة العاملني  لدعم وبناء ، تكنولوجيا املعلومات

  :وفق اآليتإلدارة االلكترونية لص اجلوهرية اخلصائ مما سبق ميكن صياغة بعض      
، والتغيري    إن اإلدارة االلكترونية كآلية عصرية يف عمليات التطوير اإلداري:زيادة اإلتقان / أ

 وتنطوي على مزايا ، واألنشطة اإلدارية التقليدية ،التنظيمي  متثل منعرجا حامسا يف شكل املهام 
 . الدقة والوضوح التام يف اجناز املعامالت و، أمهها املعاجلة الفورية للطلبات 

                                                
       1 -   Jacques, Sauret ,"efficacité de L'Administration et Service à L'Administratré" : Les 

Enjeux de L’Administration ElectroniQue , Revue Française d'aministration publique , ecole 
nationale d'dministrative, N° 110 , 2004 , p 288 . 

 .12، 11 ، طارق ، شريف ، العلوش ، مرجع  سابق ، ص ة حممد ، حممود الطعا من- 2
دراسة تطبيقية على العاملني باإلدارة العامة للمرور (،  متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية"،  مخيس أمحد مري ، إيهاب  - 3

  .24 ، 23 ص ، 2007،  الرياض  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،")بوزارة الداخلية يف مملكة البحرين
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 مالية معتربة دف حتتاج ملشاريعاإلدارة االلكترونية يف البداية كانت  ذا إ:ختفيض التكاليف/ ب
يات مالية ضخمة ن االلكترونية بعد ذلك سيوفر ميزات فان انتهاج منوذج املنظما، دفع عملية التحول

 . راحل لليد العاملة ذات العدد الكبري، حيث مل تعد احلاجة يف تلك امل
، والعصرنة اإلدارية عملت جل اإلدارات على   لتحديثل أمام احلاجة :تبسيط اإلجراءات/ ج

 ، ملا هلا من إمكانيات وحرصت على استخدامها االستخدام األمثل ، إدخال املعلومات إىل مصاحلها
ريع ، خاصة يف ظل تنوع الفئات اليت ، وقدرات يف تلبية حاجات املواطنني بشكل مبسط  وس

  .تستهدفها أنشطة املنظمات العامة 
 فالشفافية الكاملة داخل املنظمات االلكترونية هي حمصلة لوجود الرقابة :حتقيق الشفافية / د

 بأاالشفافية  تعرف إذ"  ،  اليت تضمن احملاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات، االلكترونية
ومؤسسات اتمع املدين ، من جهة ، والسلطات املسؤولة عن   يربط بني املواطن ،اجلسر الذي

   .1" يف الرؤيةبأكمله فهي تتيح مشاركة اتمع ، أخرىمهام اخلدمة العامة من جهة 
 تطبيق اإلدارة االلكترونية قد مثلت دافعا أساسيا لدى القائمني على مبادرات خصائصإن      

 ، استراجتيات الكترونية متنوعة وتوج خبلق ، واحلكومات  يف الكثري من الدولالتحول االلكتروين
وهذا ما ينب أن التحول لإلدارة االلكترونية  ، واإلمكانيات ، مقسمة على مراحل حسب الظروف

  .البد أن يتم عرب مراحل 
  . اإلدارة االلكترونيةالتقليدية اىل اإلدارة من االنتقال: سمااملطلب اخل

إىل خلل يف إستراتيجية التطبيق كون يؤدي  تطبيق اإلدارة االلكترونية دفعة واحدة  كانإذا      
االنتقال حنو واقع معني يرتبط دائما بتهيئة الظروف واملناخ املالئم ، فان أفضل سيناريو للوصول إىل 

ىل املرحلة هو العمل على تقسيم خطة الوصول إ ،تطبيق سليم إلستراتيجية اإلدارة االلكترونية 
 واهليئات اإلدارية اليت تشهد ،  مبا يتماشى والظروف احمليطة باملنظمات، النهائية لإلدارة االلكترونية
  . عملية التحول االلكتروين

تطبيق اإلدارة االلكترونية ، للقد قدمت العديد من اإلسهامات الفكرية حول املراحل األساسية      
 أن التحول الناجح من منوذج اإلدارة التقليدية اليت تتصف ، إحدى هذه اإلسهامات حيث ترى 

ن ـجبمود اهليكل التنظيمي والروتني املميز للوظائف واألنشطة ، والتعقيد البريوقراطي الناتج ع

                                                
وزارة الدولة  ، 2007مارس / العدد الثامن، فيفريي ، " نشرية تكنولوجيا االدارة   "أمحد ، درويش ، الشفافية والرتاهة حلمنا القادم ،  - 1

   .03ص مصر ، ،  للتنمية االدارية
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 البد أن ، مستوياا التنظيمية إىل  منوذج اإلدارة االلكترونية ادةـوزي هزة اإلدارية ،ـتضخم األج
   : 1واليت تشمل ما يلي ،ية راحل ذات أمهمبمير 
 ، حيث يتم خالل هذه املرحلة تفعيل اإلدارة التقليدية: مرحلة اإلدارة التقليدية الفاعلة /أوال

 وذلك بالتوازي مع عملية الشروع يف تنفيذ مشروع اإلدارة االلكترونية ،وحماولة تنميتها وتطويرها 
  أو مماطلة، أي روتني اءاته بشكل سهل وبدونوإجر ، بذلك ختليص معامالته  املواطن  إذ يستطيع،
 االضطالع على ، أو عرب األكشاك ، يف الوقت الذي يستطيع فيه كل فرد ميلك حاسب شخصي ،

مع  ،نشرات املؤسسات واإلدارات والوزارات واحدث البيانات واإلعالنات عرب الشبكة االلكترونية 
  .وتعبئتها الجناز أي معاملة ،إمكانية طبع أو استخراج االستمارات الالزمة 

 واليت يتم فيها ، تعد هذه املرحلة هي املرحلة الوسيطة :  مرحلة الفاكس والتلفون الفاعل/ثانيا
حيث يتمكن املتعامل أو املواطن  االعتماد على اهلاتف املتوفر  تفعيل تكنولوجيا اهلاتف والفاكس ،

إذ ميكن األفراد من  ل معقول التكلفة ،والذي يوفر خدمات بشك ،يف كافة األماكن واملنازل 
 كما ،سهل   واألوراق والشروط الالزمة الجناز أي معاملة بشكل ،االستفسار عن اإلجراءات 

ميكن لألشخاص يف هذه  املرحلة استعمال الفاكس إلرسال واستقبال األوراق واالستمارات وغريها 
 قد اكتسبوا جتربة فيما ، ني وطاليب اخلدمة العامة أو املتعامل، ويف هذه املرحلة يكون اغلب األفراد ،

  .  يتعلق بنمط اإلدارة االلكترونية 
إن اكتساب جتربة أولية للتعامل عن طريق تقنيات اإلدارة االلكترونية يؤدي بكبار التجار     

 اللكترونية من اجناز معامالم عن طريق الشبكة اإىل التمكن ، واإلداريني واملتعاملني يف هذه املرحلة
 كما من الطبيعي أن تكون ،  نظرا الن عدد مستخدمي االنترنت يف هذه املرحلة يكون متوسط،

  .التعرفة يف هذه املرحلة اكرب من اهلاتف والفاكس 
 ،هي املرحلة األخرية وفق ما يرى أصحاب هذا االجتاه  : مرحلة اإلدارة االلكترونية الفاعلة/ثالثا 

بعد أن يصبح عدد املستخدمني للشبكة  ،لتخلي عن الشكل التقليدي لإلدارة واليت يتم من خالهلا ا
، سواء  ، وجيب أن يصاحب ذلك توفر احلواسيب  باملائة من املواطنني30االلكترونية يقارب 

حبيث تكون تكلفتها أيضا معقولة  ،، أو يف مناطق عمومية  ، أو عن طريق األكشاك بشكل شخصي
،  مما يتيح وميكن كل األفراد من استعمال الشبكة االلكترونية الجناز أي   املواطننيعويسرية جلمي
 وبأكثر فعالية ،  واقل تكلفة ممكنة، واقل جهد ،بأسرع وقت و  وبالشكل املطلوب ، معاملة إدارية

                                                
  . مرجع سابق  ، علي ، حسن باكري  - 1
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 وتفاعل ، ، تقبلها ، وبذلك يكون الرأي العام قد تفهم اإلدارة االلكترونية )جودة(كمية ونوعية 
  .وتعلم طرق استخدامها   ،معها 
 جيد ، واملالحظ للمراحل اخلاصة بالتحول لإلدارة االلكترونية اليت يقدمها أصحاب هذا التوجه     

 لكي يكون هناك تقبل ، أا ركزت على خطة انتقال تساعد على اندماج اتمع بشكل تدرجيي
 اليت ، يض شدة مقاومة التغيري التنظيم مبا يؤدي إىل ختفي،طوعي إلستراتيجية اإلدارة االلكترونية 
  . اإلدارية  ومفاجئ يف األساليب، تحول جذريب يتعلقتنتج غالبا عندما يكون هناك مشروع 

 ، واألجهزة االلكترونية الالزمة ، إن وجهة النظر سابقة الذكر قد أولت اهتماما باملعدات      
اللكترونية يتطلب توفري البنية التحتية الداعمة  انطالقا من أن التحول لإلدارة ا، وهذا شيء منطقي

 غري أن ذلك ال ميكن أن يفتح اال واسعا إلجناح مبادرات اإلدارة ، لألعمال االلكترونية
 ، ومستوي علمي مناسب ، ن هذه األخرية تتطلب باألساس وجود وعي ثقايف أل، االلكترونية

ول حنو اإلدارة االلكترونية البد أن يصاحبه القضاء فمراحل التح يتماشى وبيئة العمل االلكترونية ،
    .لكترويناإل التواصل حلقات تكوين و ، عن طريق بناء جمتمع معلومات ،على األمية االلكترونية 

 مقابل ذلك تتجه بعض الدراسات يف حتديد مراحل التحول لإلدارة االلكترونية إىل طريقة     
ميكن  لذلك، وتبعا  ها يف شكل الكتروين على شبكة االنترنت ووضع، تصنيف اخلدمات االلكترونية

  1:تراه هذه الدراسات يف اآليت الكترونية وفق ماإل   التحول لإلدارةةاختصار عملي
  :  وتشمل اخلدمات على االنترنت بطريقة صحيحة تبعا لنوع اخلدمة-1
   ، خدمات صحية ، خدمات تعليمية ، خدمات جتارية  خدمات شخصية-
  : وتشمل  اخلدمات االلكترونية تبعا ملراحل العمر -2
، خدمات  ، خدمات التجنيد ، االلتحاق باملدارس الكشف الطيب ،شهادة ميالدخدمات طلب  -

   ، خدمات التشغيل والتوظيف انتخابية
  : وتشملاخلدمات االلكترونية تبعا لنوع املستفيدين من اخلدمة -3
  دمات مؤسسية تقدم للشركات وللنوادي، خ  خدمات فردية تقدم للمواطنني-
واليت جيب  ،     و يركز أصحاب هذا االجتاه دائما على ضرورة توفري بعض امليكرتمات الضرورة  

  : أن تكون مصاحبة لكل مراحل التحول حنو خدمات اإلدارة االلكترونية واليت تتجسد يف اآليت
وامتالك  ، والتطبيقي ، اهلوة بني النظري جيب البدء بالقطاعات األكثر إحلاحا والقضاء على -

   الكوادر البشرية املؤهلة

                                                
   :متاح يف ، 1418 ، العدد  احلوار املتمدن، " ونيةاإلدارة االلكتر "عبد الرمحن ، تيشوري ،  - 1

53793= aid ? asp.art.show/ debat/ org.Ahewar . www// http 13/12/2008: ، تاريخ االطالع.  
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   من املعامالت والتعامالت أ جيب احلفاظ على -
    جيب توفري التمويل الكايف  بالبحث عن مصدر رسوم دائمة لسد نفقات التشغيل -
   املبسطة واملتقدمة ونشر الثقافة االلكترونية ، وإشاعة ثقافة التدريب ، توظيف العناصر املاهرة -
    وعوائد اإلدارة االلكترونية د توعية املواطنني واإلدارات احلكومية بفوائ-
لقد حاول  هذا االقتراح أن  يلم جبملة من املراحل الضرورية اخلاصة  بتطبيق مبادرة اإلدارة         

ميكن أن يتم االستناد نه يركز بشكل جلي على تقنية االنترنت كشبكة معلومات أغري ،  االلكترونية
 واليت هي ضرورية يف البناء  ،يهمل بعض التقنيات األخرى و ،إليها يف تقدمي اخلدمات االلكترونية 

شبكات االنترانت واالكسترانت وخطوط اهلواتف سواء الثابت ل مث ، اهليكلي لإلدارة االلكترونية 
  .  أو النقال وكذا تقنية الفاكس

احلكومة ( ات اليت تناولت موضوع اإلدارة االلكترونية احلكومية يف حني تركز إحدى الدراس
على ضرورة توفري ثالث خطوات متكاملة يف تطبيق احلكومة االلكترونية تشمل ) االلكترونية 

  :1اآليت
  البدء يف عملية ربط كافة املكاتب داخل كل وزارة على حدى إلكترونيا  -
 الوزارات يف الدولة تعزيز عملية التشبيك االلكتروين بني كافة  -
  تعزيز نظم اتصال هذه الوزارات مبؤسسات احلكومة  -

 و ناجحة  يف ، مما سبق ميكن اقتراح بعض اخلطوات اليت ميكن أن تعرب عن عملية انتقال سلسة    
  :تطبيق اإلدارة االلكترونية واليت ميكن حصرها يف هذه النقاط

 بل بالتأسيس تمع معلومات له  ،ومية  فحسبإحداث حتول نوعي ليس مبكننة الوظائف احلك/  1
  القدرة على التعامل مع املستجدات التقنية 

 واخلاصة اليت جيب ، مبا فيها املؤسسات العامة ،خلق شراكة بني  جل القطاعات واملؤسسات / 2
   واإلعداد ملرحلة التحول حنو اإلدارة االلكترونية ، أن تتقاسم عمليات التحضري

 واخلصوصية أثناء تطبيق ، ق البنية التقنية والتحتية مع مراعاة عنصري األمن املعلومايتضرورة خل/ 3
  اإلدارة االلكترونية 

إذ يكتمل هذا العنصر بإجياد حمتوى معلومات كامل مع تيسري الوصول  :تبويب املعلومات/ 4
ت اإلدارة  وإقامة نظام تصنيف واضح على مواقع خدما، اجلماهريي ملختلف تلك املعلومات

                                                
 ، قدمت ")ة دراسة مسحية لتجربة ديب يف دولة االمارات العربية املتحد( التحديات األمنية للحكومة االلكترونية " صالح ، مصطفى قاسم ،  - 1

منية ، هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية ، أكادميية نايف العربية للعلوم األ
  .51 ، ص 2003الرياض ، 
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؛ والتبويب الدقيق  ) وهو ما يعرف بالعمالء ، مثل حتديد الشرائح املستهدفة باخلدمة( االلكترونية 
  والواضح ألنواع اخلدمات املدنية 

خماطر ( التأسيس لنظام قانوين كفيل حبماية اإلدارة االلكترونية من خماطر البيئة االلكترونية مثل / 5 
 وما ، خماطر العمل االلكتروينمن ؛ دف إزالة ختوف املتعاملني  )ينالقرصنة والتجسس االلكترو

ديد امن البيانات واملعلومات (  أثناء اجناز تعامالم  مثلمميكن أن يلحقه من أضرار على مصاحله
  .   الشخصية اليت يقدمها كل عميل وطالب للخدمة على شبكات اإلدارة االلكترونية املختلفة

 واليت ، وهامة يف تطبيق  اإلدارة االلكترونية ، الذكر نقطة أساسية أنفةاحل االنتقال ومتثل مر      
بادرات امل  تلك وهو ما جيعل العديد من، يوىل هلا قادة مبادرات التحول االلكتروين  اهتماما بالغا

 لتحقيق األهداف املسطرة يف برامج وخمططات ، تركز مسبقا على توفري كل الشروط الالزمة
    . مشروع  اإلدارة االلكترونية

  متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية: دساملطلب السا
  :حنو تطبيق اإلدارة االلكترونية متطلبات عديدة نذكر من أمهها  يقتضي التحول      

تنحصر املتطلبات اإلدارية واألمنية  الواجب مراعاا عند تطبيق    :1املتطلبات اإلدارية واألمنية/ أ
  :إلدارة االلكترونية  يف العناصر التاليةا

 أو هيئة على املستوى ، واليت ميكن أن تشمل إدارة: وضع استراتيجيات وخطط التأسيس / 1
ويف هذه املرحلة  ،والتنفيذ ملشاريع احلكومة االلكترونية ، و املتابعة ، الوطين هلا وظائف التخطيط

 خمصصات مالية ريمع توف ،دارة العليا يف اهلرم اإلداري والتأييد من طرف اإل ،البد من توفري الدعم 
  . كافية إلجراء التحول املطلوب

إذ البد من العمل على تطوير خمتلف شبكات االتصاالت :توفر البنية التحتية لإلدارة االلكترونية / 2
 ،صاالت  ومستوعبة للكم اهلائل من االت، مبا يتوافق مع بيئة التحول اليت تستدعي شبكة واسعة،

 وحماولة توفريه ، وحاسبات آلية، وأجهزة ، دون إمهال التجهيزات التقنية األخرى من معدات
  .فراد واملؤسسات وإتاحته لأل

إعادة تنظيم ب: تطوير التنظيم اإلداري واخلدمات واملعامالت احلكومية وفق حتول تدرجيي / 3
مبا جيعلها تنسجم ومبادئ اإلدارة  ،ة وخمتلف الوظائف احلكومي ،اجلوانب واحملددات اهليكلية 

  ).إلغاء إدارات ، استحداث إدارات جديدة تساير التطور التكنولوجي(  االلكترونية مثل

                                                
   .18،21، ص  سعيد ، بن معال العمري ، مرجع سابق - 1
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وهو ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة ، متتلك زادا : متطلب الكفاءات واملهارات املتخصصة / 4
ا من أن تصبح موردا بشريا مؤهال وهلا من اخلربة ما ميكنه ،معرفيا حييط مببادئ التقدم التقين 

  .الستخدام تقنيات املعلومات 
قبل التطبيق عن طريق حتديد ( وضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية / 5

اإلطار القانوين الذي يقر بالتحول االلكتروين وأثناء التطبيق أي تكملة للنقائص والفراغ القانوين 
 وبعد التطبيق بوضع قواعد  ،  ميكن أن يظهر  يف أي مرحلة من مراحل التحولوالذي ،الالزم 

قانونية ضامنة ألمن املعامالت االلكترونية وحتديد اإلجراءات العقابية اخلاصة بفئة املتورطني يف 
  .جرائم اإلدارة االلكترونية 

كترونية مل تصدر تشريعات  الدول اليت اعتمدت تطبيقات اإلدارة االلنأويف هذا السياق جند       
،  تلزم اإلدارات واملؤسسات احلكومية بأداء مجيع معامالا اإلدارية مع املواطنني عن بعد ،عامة

حيث أن التشريعات احلديثة يف الكثري من الدول  بالوسائل االلكترونية إىل جانب الوسائل التقليدية ،
 اإلعالن عن حق املواطن يف احلصول على املعامالت الغربية قد يتراوح مضموا بني إقرار املبدأ ، أي

ستثناء ما يشترط  القانون صراحة حضور املعين  با-اإلدارية واخلدمات العامة بوسائل معلوماتية
، وبني إلزام اإلدارات العامة على تقدمي بعض اخلدمات  -شخصيا إىل املراكز اإلدارية إلمتامه
،   اإلدارية واملعلومات اإلداريةت والقرارا،جمال نشر القوانني لااللكترونية يف جماالت أو قطاعات مث

التصاريح املالية ضافة إىل جماالت إ،   جمال وضع مناذج املعامالت اإلدارية عرب شبكة االنترنتو
لكترونيا إ وبعض فئات التجار بتقدمي تلك التصاريح ، والضرورية ، حبيث تلزم الشركات التجارية

  . دوات تعاقديةوفق شروط حتدد بأ
يف إطار الوصول إىل حتقيق حتول ناجح يف تطبيق اإلدارة العامة :  1 متطلب اإلصالح اإلداري/ 6

والذي يشمل التخصص  ، اإلداري حصال يقترح الدكتور علي السيد الباز ضرورة اإل، االلكترونية
 ، اية الربامج والتعامالتومح ،  وخرباء لتامني املعلومات، الوظيفي يف تشغيل الربامج االلكترونية

 وجوهرية يف املفاهيم اإلدارية والفنية ، واحلاجة إىل ، والوثائق أي حماولة إحداث تغيريات جذرية
قيادات واعية متحمسة وهلا القدرة اإلدارية ، وترشيدها ، وتطوير العالقات بني املنظمات اإلدارية 

إضافة إىل ضرورة بسط  ،جناز اخلدمة الوظيفية املختلفة والبحث عن حلول كفيلة تؤدي إىل حتسني ا
 يف 2000 سنة 230كما فعل القانون رقم ( لكترونية قواعد اإلثبات فيما يتعلق بالتصرفات اإل

                                                
  ،com.arablawinfo.www : ، متاح يف  االلكترونية واإلدارة احمللية ، اإلدارة احمللية اإللكترونية العربيةاحلكومة   ، ، السيد الباز علي - 1
   .18/12/2008: تاريخ اإلطالع  
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 ومحايته مثل تشريع اعتماد التوقيع ،  واحلاجة إىل تشريعات جديدة ختص التوقيع االلكتروين، )فرنسا
  . تحدة األمريكية يف الواليات امل1998االلكتروين عام 

  تترمجها وجود إرادة سياسية داعمة إلستراتيجية التحول االلكتروينحيث  :املتطلبات السياسية /ب
واملعنوي املساعد على  ، عن طريق تقدمي العون املادي ، ومساندة ملشاريع اإلدارة االلكترونية ،

   .كترونية  االلواإلدارة وتطوير برامج التحول االلكتروين اجتياز العقبات
  على الصعيد العريب متثل مبادرة اإلدارة االلكترونية العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدةإذ     

 حيث انطلقت مبادرة ديب عام ، وإرادة لدى القيادة، إحدى النماذج اليت وجدت جتنيد سياسي
س الدولة رئيس  مبوجب إعالن رمسي أصدره الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئي1999

سرعان ما حتولت املبادرة  إىل واقع ملموس عرب برنامج عمل يقوم  إذجملس الوزراء حاكم ديب ، 
   1 :على نقاط منها 

جل تعزيز أ اعتماد قناة موحدة خلدمة العمالء ، بالتعاون مع إدارة اخلدمات االلكترونية ، من -
   مستويات الكفاءة والفعالية 

   ول على اخلدمات احلكومية اعتمادا على إحداث التقنيات تبسيط عمليات احلص-
 ابتكار خدمات حكومية جديدة وربط بيئات العمل يف الدوائر احلكومية ، لتحقيق التكامل الذي -

  وبدون طابور ميهد الطريق ملبدأ حكومة بال أوراق 
   قدمة ت حتديث اإلجراءات احلكومية ووضع مقاييس م-
التحول االلكتروين ، وضمان احلد األدىن من  املعرفة ، بكيفية استخدام  جبدوى اتمع توعية -

  .األدوات اليت متكنهم من احلصول على خدمام من الدوائر احلكومية
 ، العمل على خلق تعبئة اجتماعية مساعدةتشمل ذ إ  :املتطلبات االقتصادية واالجتماعية / ج

وعلى دراية كافية مبزايا تطبيق الوسائل التقنية يف  ،ة ومستوعبة لضرورة التحول لإلدارة االلكتروني
 ومجعيات اتمع املدين يف دعم اللقاءات ، االستعانة بوسائل اإلعالم، مع األجهزة اإلدارية 

 برجمة حصص و ،والندوات والتجمعات التحسيسية اخلاصة بنشر فوائد تطبيق اإلدارة االلكترونية 
، مع  )ثقافة تكنولوجية ( لتقنية يف خمتلف املستويات التعليمية تدريبية على استعمال اآلالت ا

مهال إ، دون  ضرورة توفري املخصصات املالية الكافية لتغطية اإلنفاق على مشاريع اإلدارة االلكترونية
وإجياد مصادر متويل هلا متتاز بالدميومة على  ،االستثمار يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

  . املركزي واحمللي املستوى

                                                
   1 - " Dubai e - Government , virtual government" , e All , Dubai , Issue 47 September 2007, 

p03  . 
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 ، لكترونية ونظم بيانات متكاملةإ ترتبط بإجياد حواسيب  :متطلبات البنية التحتية لالتصاالت /د
 على االتصاالتوتعمل بنية  ،واهلواتف والفاكسات  ،وأكشاك الكترونية يف األماكن العمومية 

عربيا   الثاينرؤية امللك عبد اهللا" متثل و  .زيادة الترابط بني خمتلف األجهزة اإلدارية داخل الدولة 
دارة العامة اإللكترونية من خالل التنمية االجتماعية حدى االستراجتيات احملورية يف تطبيق اإلإ

االهتمام  ، و ، التحول اىل اقتصاد املعرفة ، واالستفادة من املوارد البشرية ورأس املال واالقتصادية
 اإلدارةوختتلف متطلبات   ، 1"  متكينيةكأداةنولوجيا  القطاع العام ، واستخدام التكبإصالح

خرى ، وهذا حسب برامج التحول االلكتروين ، وتبعا حلجم أااللكترونية بني مبادرة الكترونية و
  .اإلداريةنشطة املنظمات أ أو اجلزئية لوظائف و،  الكليةاألمتتةاملشروع الذي يستهدف 

  بنية واألساسياتاإلدارة االلكترونية ال: ملبحث الثاينا
ينطوي منوذج اإلدارة االلكترونية على عدد من املرتكزات متثل بناء شبكي متماسك وأنظمة      

نظام اإلدارة االلكترونية  يف وغ األهداف املسطرة فبل ، الكترونية متكنها من أداء وظائفها املختلفة
 واليت  ،ات الرئيسية هلذا النموذجاألساس ضرورة توفري البىن التحتية وخمتلف الدعامبإمنا يقتضي 

  . ميكن تناوهلا بشكل مركز يف هذا املبحث
  .البناء الشبكي لإلدارة االلكترونية: املطلب األول

 ،  البناء الشبكي لإلدارة االلكترونية تنوعا من الشبكات االلكترونية تأخذ أشكاال خمتلفة     يقدم
  :  يت تشمل غالبا الشبكات التاليةوال ،تبعا لطبيعة اإلدارة ومستوى جاهزيتها 

، متثل توصيالت تعاونية للعديد   وهي شبكة معلوماتية عاملية(Internet): شبكة االنترنت / 1
مت توصيلها بطريقة مبسطة  من شبكات احلاسبات اآللية ، مكونة بذلك من حواسيب آلية خمتلفة ،

  .2  قطعة واحدة ، أو نظام واحدوكأاوسهلة ، حبيث تبدوا 
     :3 ومن أهم اخلدمات اليت تقدمها االنترنت لإلدارة االلكترونية ميكن أن نذكر 

واليت تشمل خدمة تدعم كثريا من (News Group )  : خدمة منتديات احلوار 1 -1
  .يتواصلون حول موضوع معني عرب شبكة االنترنت املتحاورين الذين 

                                                
1 - Naffa , khaldoun , "Jordan e – government programme" , Jordan e – government initiative , 
Jordan , septembre 2005 , p 01 .     

 ، وين للحكومة االلكترونيةالنظام القانوين حلماية احلكومة االلكترونية ، الكتاب األول ، النظام القانبيومي حجازي ،  عبد الفتاح ، - 2
،  علي ، حممد مشو ، التكنولوجيا احلديثة واالتصال الدويل واالنترنت:  ، نقال عن124،   ، ص2003،  دار الفكر اجلامعي ،  اإلسكندرية

  .  وما بعدها322ص  بدون تاريخ ، ، جدة  ، الشركة الدولية لألحباث والنشر
، رسالة " قات اإلدارة االلكترونية يف األجهزة األمنية  دراسة مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياضتطبي" ، سعد القرين ، عبد الرمحن - 3

   .29، ص  2007  الرياض ، ، ماجستري غري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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                                                           (File Transfer protocol)  : خدمة  2 -1
 وتقدم تبادل  وسيلة التخاطب بني شعوب العامل ، متثلإذ (Chating):  خدمة احملادثات  3 -1

  :   وفق أمناط ثالثة، التخاطب جماناخدمة  امللفات ،
    بواسطة الطباعة على الشاشة ةخدمة احملادثات املقروء  -
   ادثات املسموعة بواسطة الصوت الالقط وتستخدم غالبا مع الطباعة  خدمة احمل -
  )يشاهد كل طرف اآلخر(  احملادثات املرئية عن طريق الكامريات  -

  :كما توفر االنترنت خدمات أخرى تسهل عمل اإلدارة االلكترونية واليت منها 
 برنامج ثل حيث مت(Telecommunication network) خدمة االتصال عن بعد   4 -1

 بواسطة ،  امليكرويف،  فقد يكون االتصال بواسطة اهلواتف، وفق مناذج خمتلفةتبادل املعلومات 
 .األقمار الصناعية 

 فالرسالة االلكترونية املنقولة ، هو احد أوجه استخدام االنترنت: خدمة الربيد االلكتروين  5 -1
وتأخذ رسائل الربيد   إىل أي رقعة من العامل ،االلكتروين ال يستغرق وصوهلا سوى ثوان عرب الربيد

، أو ملفات فيديو   حبيث تكون يف صورة بيانات ، حبوث ، كتب، متعددة االلكتروين أشكال 
للكثري من املواضيع والدخول إىل جماالت عديدة بواسطة   واملناقشة ، فضال عن إمكانية التحاور

  .  1الربيد االلكتروين
تشمل اجلزء الغين باملعلومات  إذ (www.world-wide-web) ب خدمة شبكة الوي 6 -1

،   حاسوب مزود12000يف شبكة االنترنت إذ يفوق عدد احلواسيب املزودة لشبكة الويب حاليا 
، وتتضمن تلك احلواسيب صفحات من  ودور نشر،وشركات كربى ، تتقاسم ملكيتها جامعات

،  وهي مبوبة بطريقة يسهل الوصول إليها) واتنصوص ، صور، أص( املعلومات يف جماالت متعددة 
   .2، إىل آخر يف نيوزيلندا   نقر مفتاح املاوس ميكن للمتصفح التحول من حاسوب يف كنداوبواسطة

وقدمت هلا  ،وبالتايل لعبت شبكة االنترنت دورا بارزا يف التمهيد خلدمات اإلدارة االلكترونية      
وإعادة النظر يف شكل وأسلوب اإلدارة  ، التقنية احلديثة لتسهيالت يف ظل تطورمن االعديد 
  .التقليدية

 (private)هي شبكة الشركة اخلاصة (Intranet) )االنترانت( الشبكة الداخلية للمنظمة  /2
، وتقوم الشبكة الداخلية للمنظمة بتقدمي كل املعلومات اليت حيتاجها  وتعتمد على تقنية االنترانت ،

فهي تقتصر على العمال الذين ينتمون للمؤسسة  ل املنظمة ، من معلومات داخلية ،كل العاملني داخ

                                                
   .104 ،103 ، مرجع  سابق ، ص ، العلوش ، شريف طارق ، ة، حممود الطعا من حممد - 1
  .270 ، 269 الء ، عبد الرزاق الساملي ، مرجع  سابق ، ص ع - 2
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وتقدم لشبكة االنترانت محاية وسيطرة ورقابة عالية  ، ال ميكن لغريهم الدخول إىل مواقع الشبكة ،
 (Fire Wales) .، بواسطة ما يطلق عليه جدران النار  مواردها من املعلومات على

هي عبارة عن شبكات   (Extranet) :)االكسترانت(ة للمنظمة والعمالء الشبكة الداخلي/ 3
خمولني من داخل املنظمة  ، توسعت وامتدت خدماا إىل مستخدمني خارجيني،داخلية انترانت
، أو  ، أو اهزين و الشركةأ دورها  الربط بني املنظمة ،  متثل شبكة حممية  واإلكسترانت،الداخلية

  ،(Pass word)نبغي على املستخدمني لشبكة االكسترانت تقدمي كلمة املروري  إذ .1 الشركات
  .ن استخدامها خمصص لفئة معينةأ، بقدر ما   الناس ا منظمة خدماا ال توجه إىل كل أل
، االكسترانت هي شبكات  ، االنترانت مما سبق ميكن القول أن الشبكات الثالث االنترنت      

 ، وفر على عنصر التكامل فشبكة االنترنت هلا ارتباط بشبكة املنظمة اخلارجية وتت، تعمل بالتوازي
 ونقطة االنطالق األساسية إىل شبكة املنظمة اخلارجية ، كما أن شبكة االنترانت تعترب حجر األساس

يتم االعتماد على تكنولوجيا املعلومات لالنتقال باملنظمة ) االنترنت واإلكسترانت ( ومن شبكيت  ،
 ويف إدارة عالقاا مع بيئتها ، سواء يف بيئتها الداخلية،ىل مستوى العمل باإلدارة االلكترونيةإ

   .2 اخلارجية
 ميثل روابط ،  االلكترونية من حيث ما يوفره من غطاءلإلدارة البناء الشبكي أمهيةوبالتايل تظهر     

 وتقدمي اخلدمات على ، ، واليت تتيح التواصل نظام املعاجلة املعلوماتية إقامة تتحد يف ،ناسقة اتصال مت
  . االلكترونية اإلدارةلثالث لواقع االختالف يف ما ميكن أن تقدمه الشبكات ا مع  اخلط مباشرة ،

  عناصر ووظائف اإلدارة االلكترونية: ملطلب الثاين ا
 وختلق ، الكترونية تطبيق اإلدارة االلكترونية ضرورة توفري عناصر أساسية تترجم أعمال       يتطلب

 واليت ميكن توضيحها وفق ، وظائف تندرج ضمن سياق التحول االلكتروين يف اإلدارة التقليدية
  :التايل

       :3كالتايل مكونات أساسية ةتشمل عناصر اإلدارة االلكترونية ثالث :عناصر اإلدارة االلكترونية / أ
وخمتلف نظمه ،  ية للحاسوب ،يضم املكونات املاد  (Hardware): عتاد احلاسوب/ 1

      .وملحقاته
 Operating) برامج النظام مثل نظم التشغيل تشمل ( Software) :الربجميات/ 2

Systems) كما تضم برامج  أدوات تدقيق الربجمة ،  ، اجلداول االلكترونية  إدارة الشبكة ،ونظم

                                                
  .240، ص  2006،   ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيعاملدخل إىل إدارة املعرفةعبد الستار ، العلي ، وآخرون ،  - 1
  . 69 ، 68 ، مرجع  سابق ، ص ، سعد غالب ياسني - 2
  .23،24،25ص ص ص  ، املرجع نفسه  - 3
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وبرامج إدارة  قواعد البيانات ،  ، برامج التجارة، االلكتروين  الربيد مثل برامج ، التطبيقات
 ).، اإلكسترانت ، اإلنترانت اإلنترنت (  الشبكات  إىل خمتلفإضافة ، املشروعات

 الرأسوكل ما يشمل   (Digital Leaderships)متثل القيادات الرقمية إذ :صناع املعرفة / 3
رفة يكمن يف حماولة خلق ثقافة فدور صناع املع ؛ واملديرون ، واحمللون للموارد املعرفية الفكري مال

 عن طريق تغيري طرق التفكري ، وترقية أساليب العمل  ،معرفية جديدة داخل اإلدارة االلكترونية
  .)  2( رقم لأنظرا الشك . ومعارف يف جمال املعلوماتية، وفق ما يتمتعون به من خربات ،اإلداري 

 اإلدارةسيس الفعلي لنموذج أ التثناءأ التأكيد على ضرورة وجود عنصر التكامل وجيدر      
نظمة أ اليت متثل وسيلة تتحد من خالهلا ،  لتكامل العملياتاألوليةعطاء إعن طريق  ،االلكترونية 

 ومناهج العمل ، وهذا دف جتزئة املصاحل مما يسمح للمستخدمني بالتوجه حنو شباك ، معلومات
 . 1 واحد

 
      املصدر: ياسني ، سعد غالب ، اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاا العربية ، اململكة العربية 

                               24ص  ، 2005معهد اإلدارة العامة ،  السعودية ،
 الذكر تقوم هذه األخرية بالعديد من األنفةوانطالقا من العناصر األساسية لإلدارة االلكترونية      

  .طرق إليها يف العنصر املوايل واليت ميكن الت، الوظائف
                                                

1  - Agnés , Bradier , "Le gouvernement électronique: une priorité européenne", revue 
française d'administration publique , ecole nationale d'dministrative , N° 110 , 2004 , p 341. 
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 تؤدي اإلدارة االلكترونية عددا من الوظائف األساسية مثلت :وظائف اإلدارة االلكترونية/ ب
، وتشمل هذه  ، وتغيريا جذريا يف أساليب اإلدارة التقليدية مرتكزات هامة يف اإلصالح اإلداري

  :الوظائف ما يلي
 خيتلف التخطيط االلكتروين على التخطيط    ( E-planing )  :التخطيط  اإللكتروين/1   

  1:التقليدي يف ثالث مسات
 وقصرية ،  واآلنية، واملرنة،  عملية دينامية يف اجتاه األهداف الواسعةأن التخطيط االلكتروين ميثل   -

   واملتواصل األمد والقابلة للتجديد ، والتطوير املستمر
  رقمية دائمة التدفقنه عملية مستمرة بفضل املعلومات الأ   -
، فجميع العاملني ميكنهم  نه يتجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدية بني اإلدارة وأعمال التنفيذأ  - 

  . املسامهة يف التخطيط االلكتروين يف كل مكان وزمان 
،  سرعة، انطالقا مما مييز البيئة الرقمية من التغري ب تعطي البيئة الرقمية قوة للتخطيط االلكتروين    

 ، واألسواق ،مما حيقق قدرة على الوصول إىل اجلديد من األفكار والعاملية ، ،عرب الشبكات احمللية
، وأفضلية لعملية التخطيط االلكتروين  ، وهذا ما يعطي ميزة  واخلدمات غري املوجودة، واملنتجات

  .على حساب الشكل التقليدي
يف ظل التحول االلكتروين يرى الدكتور جنم   ( E- Organizing )  :التنظيم االلكتروين/ 2

، من  عبود أن مكونات التنظيم قد حدث فيها انتقال من النموذج التقليدي إىل التنظيم االلكتروين
والتنظيم العمودي من  خالل بروز هيكل تنظيمي جديد قائم على بعض الوحدات الثابتة والكبرية ،

 يقوم أساسا على الوحدات الصغرية  بالتنظيم املصفويف ،األعلى إىل األسفل ، إىل شكل تنظيم يعرف
   .، كما حدث التغري يف مكونات التنظيم ، والشركات دون هيكل تنظيمي

، بدال من التقسيم اإلداري على  يصبح التقسيم اإلداري قائما على أساس الفرق بالتايل        
اإلدارية اخلطية إىل الوحدات املستقلة ،  واالنتقال من سلسلة األوامر   واألقسامأساس الوحدات

والسلطة االستشارية، ومن التنظيم اإلداري الذي يربز دور الرئيس املباشر إىل التنظيم متعدد الرؤساء 
، ومن اللوائح التفصيلية  إىل الفرق املدارة ذاتيا ، ومن مركزية السلطة إىل تعدد مراكز  املباشرين
 .2السلطة 

                                                
، رسالة ماجستري غري " رية العامة للجوازات ملدينة الرياضمدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املدي"، بن عبد العزيز الضايف ،  حممد  - 1

 . 23، ص  2006الرياض ،   ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ، قسم العلوم اإلدارية منشورة 
  .247،248املريخ للنشر، صدار  اململكة العربية السعودية ،  ،اإلدارة االلكترونية ، االستراتيجيات والوظائف واملشكالتجنم ، عبود جنم ،  - 2
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   تركز على املاضي  إذا كانت الرقابة التقليدية( E- controlling ) :يةالرقابة االلكترون/ 3
، فان الرقابة االلكترونية تسمح باملراقبة اآلنية من خالل شبكة  ألا تأيت بعد التخطيط والتنفيذ

مما يعطي إمكانية تقليص الفجوة الزمنية بني علمية اكتشاف   أو الشركة الداخلية ، املؤسسة
، وعملية تصحيحه ، كما أا عملية مستمرة متجددة تكشف عن االحنراف   أو اخلطأ، االحنراف

 ، واملوردين ، ، والعاملني أوال بأول ، من خالل تدفق املعلومات والتشبيك بني املديرين
،  ، وهو ما يؤدي إىل زيادة حتقيق الثقة االلكترونية واملستهلكني فاجلميع يعمل يف الوقت نفسه

مما يعين أن الرقابة  لكتروين ، سواء بني العاملني واإلدارة أو بني املستفيدين واإلدارة ، والوالء اال
  .1االلكترونية تكون أكثر اقترابا من الرقابة القائمة على الثقة 

 والتحول يف  املفاهيم اإلدارية إىل ،  أدى التغري يف بيئة األعمال االلكترونية:القيادة االلكترونية/ 4
قسم لألنواع ن واليت ت،نقلة نوعية كان من نتائجها االنتقال إىل منط القيادة االلكترونية إحداث 

  :الثالثة التالية
، وتتسم  ترتكز يف نشاطاا على استخدام تكنولوجيا االنترنتحيث  :القيادة التقنية العملية* 

تعرف هيب اليت يها ، و احلصول عل إضافة إىل سرعة بزيادة توفري املعلومات ، وحتسني جودا ،
ومتكن القائد االلكتروين ، والربجميات ،  ( Technology sense ) قة ـ بالثاإلحساسبقيادة 

 والشبكات ، والربجميات  ،األجهزةبعاد التطور التقين يف أ خمتلف حتسني  من امتالك قدرة على
 أا جتعل القائد االلكتروين  تتصف بأا قيادة اإلحساس بالوقت مبعىن أاوالتطبيقات ، إضافة إىل
 واختاذ ،  واالستجابة واملبادرة على تسيري األعمال،  هي سرعة احلركة، يتسم مبواصفات جديدة

 .القرارات 
 والزاد ، وجود قائد ميتاز باحلرفيةضرورة  تطرح فكرة القيادة الناعمة :القيادة البشرية الناعمة*   

تتسم القيادة و ، الذين يبحثون عن سرعة االستجابة ملطالبهم ، املعريف وحسن التعامل مع الزبائن
التركيز على عنصر التجديد يف وب ،  والوصول إىل السوق، الناعمة بالقدرة العالية على إدارة املنافسة

  .توفري اخلدمات للمتعاملني
ا القائد ضمن جيب أن يتصف  ترتكز القيادة الذاتية على مجلة من املواصفات ،: القيادة الذاتية 

، والتركيز  إدارة األعمال عرب االنترنت ، وهو ما جيعل قيادة الذات تتصف بالقدرة على حتفيز النفس

                                                
   :، نقال عن  27، بن عبد العزيز الضايف ، مرجع  سابق ، ص  حممد  - 1

).2001.(G .Dessler  Printice hall:  New jersey. Afrome work for management.   
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ستجدات مومرونة التكيف مع  ،على اجناز املهمات ، والرغبة يف املبادرة ، إضافة إىل املهارة العالية 
  .1 املتغرية البيئة

يؤدي إىل  ، لإلدارةاللكترونية على حساب الوظائف التقليدية  ااإلدارةإن التحول يف وظائف        
 والتخلي على روح العمل ، اإلدارية الفرد داخل املنظمة إبداعاتنتيجة تتمثل يف القضاء على 

م مراعاة هذا تت أنوضرورة  ، اإلدارة وأجهزةاجلماعي الذي ينتج عن االتصال املباشر بني املرتفقني 
مدرسة ( وهلا ما ميثلها  ، يف املنظمة اإلنساينالعامل  على  ك  نظريات تركز هناأنخاصة  اجلانب ،
  ). يف التنظيم اإلنسانيةالعالقات 

  املعرفة  االلكترونية وجمتمعلإلدارةالتحول : ملطلب الثالثا
الدخول يف عصر املعلومات ، وما يفرضه من تنمية قوى اتمع مبا متاشيا مع متطلبات        

تحضري النوعي اخلاص بتطبيق مفاهيم اإلدارة االلكترونية والعمل االلكتروين ، يتطلب   يواكب ال
  . املعرفة األمر إعادة بناء الثقافة اتمعية ، وتوفري حمددات جمتمع

  تعريف جمتمع املعرفة / أوال
، كما   ، من مسرية التقدم البشريواألحدثطور الراهن ت الوصف "بأنهعرف جمتمع املعرفة       

، واملقصود مبجتمع املعرفة هنا ذلك اتمع الذي يقوم على نشر   تقدمااألكثر تاتمعايتبلور يف 
االقتصاد واتمع املدين ، والسياسة ، : ، وتوظيفها يف مجيع جماالت النشاط اتمعيوإنتاجهااملعرفة 

   .2 اإلنسانية التنمية قامةإ باطراد ، أي اإلنسانيةواحلياة اخلاصة ، وصوال لترقية احلالة 
ظيم لتنن املعرفة لبنة مركزية أ ، ن هذا التعريف تمع املعرفة يدل على تصورات فحواهاإ        

، كأداة   يف حالة حتكيم عامل املعرفةإال اإلنساينميكن التنبؤ بتنمية امع   وال، العيش يف اتمع
ويعمل على توظيفها  ، يستغل ظروف اكتساب املعرفة ال، وبذلك فاتمع الذي   والتطويرءلالرتقا

فمن خالل الواقع جند هناك ارتباط وثيق بني  . بشكل كامل حيكم على مستقبله بالتردي املعريف
 يف اتمعات املعرفية قد اقترن بوجود األموال، الن وجود رؤوس  جمتمع املعرفة والتنمية البشرية
  . من خالل التعليمإالارد البشرية ال حتقق موارد بشرية عالية ، وهذه املو

  
  
  
  

                                                
   .266 ، 260جنم ، عبود جنم ، مرجع  سابق ، ص  - 1
 . 40  ،39ص    ،2003 ،" تنمية اإلنسانية العربيةتقرير ال"   حنو إقامة جمتمع املعرفة ،-  2
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  1  املراحل واخلصائص:جمتمع املعرفة/ ثانيا
 إجيازهااملعرفة ميكن  جمتمع   اىل تكوين  النهاية توجد عدة مراحل مترابطة فيما بينها تؤدي يف       

 :اآليت يف
تمع املعرفة ، وميكنه س مال بشري  يشكل طليعة أيكون منطلقها وجود ر : األوىل املرحلة -
وجود طليعة جمتمع املعرفة ( ساسية لقيام النهضة التنموية أ يكون بنية أن ظروف مغايرة تحت

  )ة يثومستخدمي التقانة احلد
 العلم والتكنولوجيا احلديثة يف كل واستخدام ، اإلصالح تكثيف تتطلب:  املرحلة الثانية -

 إعدادعن طريق  ، لنمو جمتمع املعرفة ، واملناخ الصاحل ، والبيئة األرضيةاملساقات ، مما يشكل 
 القادر على استخدام املعلومات والتكنولوجيا ، يف خمتلف مناحي احلياة على ثالث اإلنسان

  :مستويات 
 م فيزداد وعيه،  املعرفةإطار  طرق برجمة املعلومات اجلديدة يف األفراد هيتعلم في: مستوى تربوي 
   دراكه للقوةاملعريف إتساعا  وإ

 .، واستخدام املفاهيم   واستكشاف القوانني، األشياء أغوار ميكن من سري :مستوى حبثي   
 خنبة إجياد، وبالتايل  ، واملعرفة اىل ابتكار  الذي حيول املعلومة اىل معرفة:مستوى العمل التجرييب  

 أو اىل املعرفة ، أشياءف  تضي،  متميزةأعمالنتاج إمن املفكرين واملبدعني ، تكون قادرة على 
  . حتسني استخدام املعرفة والتكنولوجيا بعمل تطبيقي

ضمن هذه املرحلة   و   ،متثل تكامل جمتمع املعرفة ومستخدمي التقنية احلديثة إذ : املرحلة الثالثة  
 بدعني ، املستخدمني للتقانة ، والذي يصاحبه زيادة املبتكرين واملعدد ، ويرتفع فةيتكامل جمتمع املعر

 وكذا اقامة البىن التحتية لالتصاالت ، ومن متطلبات هذه املرحلة دعم البحث العلمي والتطوير ،
 .ودعم التعليم االلكتروين

مني مواكبة اتمع للتحول االلكتروين ، هو حباجة أوبالتايل فوجود التكنولوجيا احلديثة ، وت      
 ىل استقرار تطبيق االدارة االلكترونيةإيد يؤسس يف النهاية كبديل جد ،ىل اجياد جمتمع املعرفة إماسة 

و الفجوة الرقمية أ،  ىل مشكل اهلوةإ، حيث يتطرق العديد من الدراسات عمال االلكترونية  واأل،
 تأخذ، والتحول الرقمي ، وبذلك فاملشكلة مل  اليت جتابه دول العامل الثالث يف تطوير جمتمع املعرفة

صبحت بني أن الفجوة احلقيقية ، أل وميلكون للتقنيات/ من ال ميلكون شكل التساؤل حول 

                                                
حبث مقدم )" دراسة حتليلية(، التعليم االلكتروين كآلية لتحقيق جمتمع املعرفة  إبراهيم" ، وحممد عبد الرزاق ، جامل عبد الرمحن عبد السالم ، - 1
   . 10  ،7ز التعليم االلكتروين ، ص  ، البحرين ، مرك2006فريل أمؤمتر الدويل األول حول التعليم االلكتروين ، لل
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ن أ، وهنا يطرح التفاوت ، خاصة  خرى بقيت جامدةأجمتمعات وضفت املعرفة الرقمية للتواصل ، و
  .املعرفة تتم يف سياق ثقايف واجتماعي

و فجوا   املعرفة ، عن أوضاع"املعرفة طريق التنمية"  بعنوانلبنك الدويللتقرير كشف  قد   و  
 يف املعمورة  مليون عاملا5.2 و بين هذا التقرير أن ، بني الشمال واجلنوب يف اية القرن العشرين

أوروبا  : التايلواجلنوب على النحو  ،وغري عادل بني بلدان الشمال  ،بشكل غري متوازن يتوزعون 
 ، %3.1 يبييالالتينية والكرأمريكا ،   %32.4 آسيا ، %17.8 ، أمريكا الشمالية 20.2%

   .1كآخر نسبة %.0.7 أفريقيا و% 1.5الدول العربية 
هي و ،تستمد من مسات تكنولوجيا املعلومات يف حد ذاا خصائص جمتمع املعرفة فهي  ماأ        

    :تتمثل يف اآليت
،  العمل الذهينالتركيز على ب هو قيامهن سر الواقع االجتماعي العميق لتكنولوجيا املعلومات إ -

    االنسان أماموحل املشكالت ، وتنمية الفرص املتعددة  ،  املعرفةإبداعوتعميقه من خالل 
ساس احلواسيب اآللية لكل أ، تقوم على   املنفعة املعلوماتية من خالل انشاء بنية حتتية معلوماتية-

   صبح رمز اتمعوبنوك املعلومات اليت ست ، الناس يف صورة شبكات املعلومات املختلفة
 ومتثل اغلبية ، شتغل ات يتميز جمتمع املعرفة املعاصر بتواجد فئات كبرية تتعامل مع املعلومات ، و-

   القوى العاملة احلالية
، بدال من املهام  ، وتدار عن طريق استخدام التقنيات املتطورة  تنظم اجهزة املعلومات املعاصرة-

   ة ، واليت تتطلب عمال متواصالأو امليكنة التقليدي اليدوية ،
   :2 على  من خالل التركيزىل جمتمع املعرفةإمؤشرات التوجه  يقدم بعض املفكرين يف حني       

، ونسبة الصادرات التقنية املتقدمة من بني جممل   نسبة الصناعة املبنية على التقنية املتقدمة-  
   الصادرات

   التزايد املستمر يف عدد مستخدمي الربيد االلكتروين، و نت زيادة نسبة املستخدمني لشبكة االنتر-
   لكترونية ونشر الثقافة اإل مية احلد من نسبة األ-
عادة بناء نسيج جمتمع إىل إمنا هو حباجة إلكترونية ، دارة اإلن تطبيق اإلأميكن القول مماسبق        

بدون  لكتروينواصل مع التحول للتعامل اإلن اجياد جمتمع يت، أل طواره ، ومكوناتهأاملعرفة يف مجيع 
 ، ، واملعارف العلمية الذي ميتاز بالقدرات ،سيس الكامل تمع املعرفة أ هو رهني الت، صعوبات

                                                
العدد :  لسنة السادسةا ، جملة علوم إنسانية، " أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصال على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة " علوطي،  ، ملني - 1

  . 13/04/2009 : ع، تاريخ االطال  NL.ULUM.WWW: ، متاح يف  2008 ،  38
 ، 2 ، العدد رقم 12، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية ، الد رقم "  التحول من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة " حسانة ، حمي الدين ،  - 2

   .56 ص اململكة العربية السعودية ،   ،2006أوت 
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سترياد إي حال أ، فال ميكن ب ن يتم بني املنتج واملستهلكأالتوافق جيب ن أ، خاصة و والتقنية العالية
، واملعرفة  ىل الطرقإ املنظمة يه يف ظرف تفتقد ف، داريلنشاط اإلوتوظيفها يف اأ،  نظمة الكترونيةأ

  .الكافية باستخدامها وتوظيفها 
  اإلدارة االلكترونية وجمتمع املعلومات: لرابعاملطلب ا

 كأحد (Computerization)جاء مصطلح جمتمع املعلومات تزامنا مع ظهور احلوسبة      
واحنصار   وبالتايل فاحلاجة إىل التواصل عرب العامل االفتراضي ،التقين و املعلومايت ،  أوجه  التطور

، جعل ضرورة البحث عن إجياد جمتمع معلومايت  اموعات اإلنسانية يف دائرة األمية االلكترونية
      .يتواكب مع التطور احلاصل يف التقنيات واألساليب العلمية والتكنولوجية 

   تمع املعلوماتجم تعريف -1
وهو  عرف جمتمع املعلومات بأنه ذلك اتمع الذي يبىن على مفاهيم تكنولوجيا املعلومات ،      

املساحة االفتراضية اليت خلقها التواصل بني شبكات احلواسيب املختلفة ، مع ما حتمله من برجميات 
  :1ع يف خدمة اإلنسان الذي الينفصل بدوره عن اتموتوضع  ، جعلت اآللة تنطلق مبحتوياا

وتنتج فيه  جمتمع تتاح فيه االتصاالت العاملية ،"جمتمع املعلومات بأنه كما عرفت املوسوعة العربية  
 ، كما توزع توزيعا واسعا ، واليت تصبح فيه املعلومات هلا تأثري على املعلومات بكميات ضخمة

 .  2"االقتصاد
تماد عليها لتحويل اتمع إىل جمتمع  ميكن االع،العناصر من   جمموعةتقدميويركز البعض على     

   :3وهي معلومايت
 بصياغة ،هندسة السياسات الوطنية والبيئة التشريعية التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات إعادة -

   إجياد جهود وبرامج إستراتيجية حتقق تنمية وطنية،وسياسات وطنية إقليمية واضحة 
  م التحول إىل جمتمع املعلومات كاألمية والفقر إزالة العوائق االجتماعية والثقافية أما-
ومعلوم سلفا لتعزيز الثقة ،بإجياد إطار قانوين داعم ، إصالح املسائل القانونية والتنظيمية والسياسية -

  .يف تكنولوجيا املعلومات 
   اعتماد املعايري والقواعد اليت تعىن باحتياجات املستعملني يف تبادل املعلومات-

                                                
       .11عمر ، حممد بن يونس ، مرجع سابق ، ص    1 -

   ، blog/04/2008/com.blogspot.theinformationway://http-:، السيد ، طريق جمتمع املعلومات ، متاح يف  محد  أ- 2
  .12/04/2009: تاريخ االطالع 

    .132 ،130، حممود اهلوش ، مرجع سابق ، ص  أبو بكر   -  3
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وإدماج البنية التحتية  ، وفق إستراتيجية تعزيز ،حتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البنية الت -
  .لتقليص الفجوة الرقمية

  مسات جمتمع املعلومات-2
اهتمت بعض الدراسات بتحديد مسات جمتمع املعلومات ، وحصرها يف عدد من العناصر ،     

 متثل مالمح البنية األساسية أركان يف ستة (Toffler )تلك السمات اليت حددها  توفلرحيث جند 
   .1للمجتمع االلكتروين

 ، التفاعلية (Mobility)قابلية احلركة  ،  (Connectivity) التحويل قابلية -
(Interactivity) ، الشيوع واالنتشار، (Ubiquity)  ، التوصيلية (Convertibility)، 

   (Globalization).التدويل
أن املبادئ الستة السابقة الذكر باجتماعها تؤدي إىل حتول ليس يف الطريقة اليت ويرى توفلر      

 ، إىل التحول يف طرق التفكري  بل يتعدى األمر،من طرف إىل طرف فحسب ،نوجه ا الرسائل 
  .ويف النظرة إىل العامل بأسره

،  طة تقنية االتصاالت بواس،التفاعلية بعد عشرة سنوات من تنبؤ توفلر أصبحت واقعان أ حيث      
واحلركة هي األخرى أصبحت موجودة بواسطة شبكة  ،، وقابلية التحرك  وأجهزة اإلعالم الشاملة

واأللياف البصرية ، ومثال ذلك اهلواتف النقالة ، وشبكات االنترنت اليت طورت  أقمار االتصاالت،
 ، يف مقدمتها الترمجة من ، أما قابلية التحويل فأصبحت هي األخرى موجودة من حركة االتصال

 من ،، مع حضور السمة التوصيلية عرب شبكات املعلومات املتخصصة  لغة إىل أخرى وخاصة الوثائق
أما مسة الشيوع واالنتشار مازالت متثل مشكلة ، ومل يتحقق  ، أي نظام اتصاالت الل املراكز أوخ

 بدءا ، ة التوصيل أشواطا عديدةاالنتشار بالرغم من توسع استخدام احلاسوب ، يف حني قطعت مس
   .2 وانتهاء بشبكة املعلومات العاملية، بشبكة االتصال الفضائية

، أهم هذه املبادرات  2003فيفري بريوت يف  ب املنعقدة القمة العاملية تمع املعلومات متثل  و     
ملواطنني والدول يف االتصال اإلقليمية على املستوى العريب ، اليت أكدت على انه  ينبغي أن يكون حق ا

وتطبيقها ومبدأ حرية تدفق  ، وكذلك االعتراف حبقوق امللكية الفكرية والنفاذ إىل املعلومات ،
 ودعت إىل ضرورة البحث عن  الطريقة ، ، جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية املعلومات

 ودف ،  البلدان النامية بطريقة مباشرةالكفيلة بتحويل جمتمع املعلومات إىل أداة خلدمة احتياجات

                                                
      .77ص  ،2002،  ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع قلةعلم اجتماع اإلعالم رؤية سوسيولوجية مست جاعد حمسن الدليمي ، ، محيد1 - 
  .78  ، صاملرجع نفسه2 - 
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، تتاح عندها الفرصة للبلدان لتسخري تكنولوجيا املعلومات  لوصول إىل نقطة حتوللالرؤية اإلقليمية 
   .1 دون املخاطرة بضياع هويتها الثقافية ،  من أجل تشكيل مستقبلها، واالتصاالت

 على ضرورة خلق باألساسمنا يبىن إ جمتمع املعلومات نصهار يف اتمع لإلإلفراد الفرصة إتاحة     إن 
قنوات لالتصال ، بني املواطن ودوائر احلكومة ومؤسساا ، خاصة أن ما يشهده العامل اليوم من نقلة 

  .نوعية يف مستوى التفاعل بني احلكومات ومجاهريها حيتم الدخول و االستفادة من هذه التطورات
سيمتد ثورة أخرى يف اإلنتاج واتمع ، ملصنع ، واملكتب ستقود إىل   هذه الثورة اليت حتدث يف ا

 على هذا املعىن بالكوخ االلكتروين ، أو البيت )  (Tofflerأثرها إىل البيت ، وقد عرب ألفني توفلر 
 وسائل االتصال االلكتروين اليت تتيح ممارسة األعمال دون ثاإللكتروين ، وهو البيت املزود بأحد

   . 2لبيت ، حيث يرى توفلر أن من عوامل إشاعة البيت اإللكتروين هو احلاجة إىل االتصالمغادرة ا
  شكالية الفجوة الرقمية إجمتمع املعلومات و -3
تشري الفجوة الرقمية إىل اخللل يف معادلة حيازة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكلها        

 واقتصادية اجتماعيةن من منح أفضلية كلتعامل معها ، مبا مي، وحيازة املهارات اليت يتطلبها ا احلديث
للحائزين عليها ، على من ال حيوزها ، سواء كانوا دوال أو مؤسسات ، أو أفراد ، حيث تعين هذه 

و اتمعات النجاح يف االنضمام أ،  وبالنسبة للدول  الفرق بني الفقر والرفاهية لألفراد بالنسبة األفضلية
    . 3 االنعزال عنه أوعاملي ، لالقتصاد ال

 والدول النامية اليوم مقاسة بعدد مستخدمي االنترنت ، ، إن الفجوة الرقمية بني الدول املتقدمة       
يف اهلاتف (  وبأشكال متعددة ،  والتطوير ، وتنتشر يف كل مكان اإلنتاجصبحت أداة زيادة يف أاليت 

 وهو ما  من خالل احلاسوب ،أساساذلك مازال الوصول اليها ، ومع  )يف التلفزيون الرقمي  ، النقال
   . 4يشكل عائقا أمام الدول النامية 

، يتم تغطية مراحلها املختلفة  ستراتيجيات واضحةإبشكل عام يتطلب بناء جمتمع املعلومات         
 ميكن القول أن ، كما ، مع ضرورة حتديد ورسم األهداف والغايات املنتظرة بالدعم املايل والسياسي

 الذي يفرضه منطق التحول ،بناء جمتمع املعلومات كأساس للدخول يف مرحلة النمو والرقي والتطور 
هتمام على اال يتأتى باألساس من السياسات الرشيدة ، إىل جانب ضرورة ،التقين والتكنولوجي

                                                
        . 3 ، ص 2003فيفري  ، بريوت ،"  املعلوماتعمذكرة األمانة التنفيذية للقمة العاملية تم"الرؤية اإلقليمية تمع املعلومات ، 1 - 

 دون بلد النشر ، عني للدراسات دراسة يف نظم املعلومات وحتديث اتمع ،... املعلومات العصر الرقمي وثورة  ، حممد ، صاحل سامل - 2
  .31 ، ص 2002 والبحوث االنسانية واالجتماعية ،

  .105 ، ص 2004 ، القاهرة ، املركز االصيل للطبع والنشر والتوزيع ، جمتمع املعلومات الرقميطارق ، حممود  عباس ،  - 3
  .106ه ، ص املرجع نفس - 4
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كمرحلة هامة يف  ،علومات  جمتمع املإلقامةمبا حيقق خلق البيئة املناسبة ،  الدولة الوطنيةمستوى 
  . العامة االلكترونيةلإلدارةالتحول 

   االلكترونيةاإلدارةمعوقات تطبيق  : امساملطلب اخل
 تتباين من منوذج إىل آخر ، تبعا لنوع البيئة  حتديات خمتلفة االلكترونيةاإلدارةجيابه تطبيق         

 اليت تكاد تعترض  إىل بعض التحدياتمبادرة ، وعموما ميكن التطرق كل  اليت تعمل يف حميطها
   : فيما يليأغلب برامج اإلدارة االلكترونية 

 وحماولة حصر املعوقات اإلدارية يف تطبيق ، تتجه بعض الدراسات إىل حتديد :املعوقات اإلدارية/ 1
     :1  اآلتيةاألسباب، وترجعها إىل  اإلدارة االلكترونية

   اإلدارة العليا لربامج اإلدارة االلكترونية ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى- 
 من إضافة أو دمج بعض ،  عدم القيام بالتغريات التنظيمية املطلوبة إلدخال اإلدارة االلكترونية- 

  .وتدفق العمل بينها ،وحتديد السلطات والعالقات بني اإلدارات  ،أو التقسيمات  ،اإلدارات 
 مبا خيدم ،  بشان استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غياب الرؤية اإلستراتيجية الواضحة-  

  منظمات املستقبل االلكترونية حنو التحول 
وحماولة التمسك مببادئ اإلدارة  ، املستويات اإلدارية والتنظيمية واعتمادها على أساليب تقليدية - 

  التقليدية 
 العاملني اليت تربز ضد  تطبيق واملؤسسات الوطنية من طرف ،  مقاومة التغيري يف املنظمات-

  .ومستقبلهم الوظيفي ، التقنيات احلديثة  خوفا على مناصبهم
    : هذه املعوقات ما يلي تشمل : املعوقات السياسية والقانونية/ 2
 والداعمة إلحداث نقلة نوعية يف التحول حنو اإلدارات ،  غياب اإلرادة السياسية الفاعلة-

دعم السياسي الالزم إلقناع اجلهات اإلدارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا  وتقدمي ال، االلكترونية
 .   الرقمي واكبة العصروماحلديثة 

  وتنظر يف تقارير،  غياب هيئات على مستويات عليا يف األجهزة احلكومية تتبادل تشاور سياسي-
مة لرفع مؤشر اجلاهزية  الختاذ القرارات الالز، اللجان املكلفة بتقومي برامج التحول االلكتروين

  وترقيته االلكترونية 

                                                
 "الشرقية   مسحية على ضباط شرطة املنطقة   األمنية دراسة دور اإلدارة االلكترونية  يف التطوير التنظيمي باألجهزة"محد ، قبالن آل فطيح ،  - 1

  . 43  ،42ص  ، 2008 ،  ، الرياض  ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، اململكة العربية السعودية
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مثل   حتدد شروط التعامل االلكتروين،  عدم وجود بيئة عمل الكترونية حممية وفق اطر قانونية-
 تشريعات قانونية حترم اختراق ، وختريب برامج اإلدارة االلكترونية ، وحتدد عقوبات رادعة   غياب

   . 1ملرتكبيها
 التوقيع االلكتروين وحجية  شكلكاالت اليت تطرح يف ظل التحول حنو إىل اإلش ضافة      إ

، يف ظل غياب تشريع  اإلثبات يف املراسالت االلكترونية ، و صعوبة معرفة املتعاملني عرب الشبكات
، والسرية يف  ، وكل ما يتعلق بعنصر اخلصوصية قانوين يؤدي إىل التحقق من هوية العميل

  .التعامالت االلكترونية 
  :حيث تتمحور حول  : املعوقات املالية والتقنية /3
، وهو ما حيد من تقدم مشاريع التحول  ة تكاليف جتهيز البىن التحتية  لإلدارة االلكترونيارتفاع  -

  االلكتروين  
 واالستعانة خبربات معلوماتية يف ميدان تكنولوجيا ،  قلة املوارد املالية لتقدمي برامج تدريبية-

  عالية   كفاءةذلك تاملعلوما
 اإلدارةومشكل الصيانة التقنية لربامج  ،  ضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع اإلدارة االلكترونية-

  االلكترونية 
 لدى الكثري نتيجة ارتفاع تكاليف االستخدام ، صعوبة الوصول املتكافئ خلدمات شبكة االنترنت -

   األفرادمن 
  على مستويات عديدةجيا املعلومات  معوقات فنية تتعلق بتكنولو-
  :وميكن حتديدها يف اآليت :املعوقات البشرية / 4 
   احلديثةوصعوبة التواصل عرب التقنية  ، األمية االلكترونية لدى العديد من شعوب الدول النامية -
دارة  التحول لإليف ظل واألجهزة التنظيمية ، ورسكلة موظفي اإلدارة ، غياب الدورات التكوينية -

  االلكترونية 
   .اإلدارة االلكترونية لتواصل عرب شبكاتا أدى اىل صعوبة ، الفقر واخنفاض الدخل الفردي -
فئات متتلك أجهزة حاسوبية ومعدات (  تزايد الفوارق االجتماعية بني فئات اتمع وانقسامه -

   .ة االلكترونية  مشاريع اإلدارو أضعف ،  أدى إىل ازدياد حدة التفرق،  )تفتقدهاوأخرى 
 ، وحلول اآللة حمل اإلنسان ، إشكاالت البطالة اليت ميكن أن تنجم عن تطبيق اإلدارة االلكترونية -

  .هذا األخري الذي يرفض ويقاوم التحول االلكتروين خوفا عن امتيازاته ومنصبه
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   :تتمثل هذه املهددات يف اآليت  : املهددات األمنية/ 6
خوفا عن ما ميكن أن تؤديه من  ،قتناع بالتعامالت االلكترونية وعدم اإل التخوف من التقنية -

  مساس وديد لعنصر ي األمن واخلصوصية يف اخلدمات احلكومية 
، مثل التحويالت   ميثل فقدان اإلحساس باألمان جتاه الكثري من املعامالت االلكترونيةو     

حد املعوقات األمنية اليت تواجه تطبيق أ  االئتمان ،عن طريق بطاقات االلكترونية والتعامالت املالية
.  1 من املعلومات بقاء املعلومات وعدم حذفها أو تدمريهاأمن مظاهر حيث اإلدارة االلكترونية ، 

   :2 أن حتقيق األمن املعلومايت يرتكز على ثالث عناصر أساسية هيروجدير بالذك
   ادية لنظم املعلوماتمن خالل توفري احلماية امل:   العنصر املادي-
  .من املعلوماتأباستخدام التقنيات احلديثة يف دعم ومحاية :   العنصر التقين-
  . و خربات العاملني يف هذا اال، ، ورفع قدرات ل على تنمية مهاراتبالعم:  العنصر البشري -
 بني هذه امواالنسج ، شكال الذي حيتاج إىل نقاش هو كيف ميكن حتقيق التنسيقلكن اإل      

ضعف  ، خاصة أمام مشكل الفجوة الرقمية ، ومنهاالعناصر ، يف ظل التباين بني حمددات كل عنصر 
  . وتباين مستوى التقدم التقين بني دول متقدمة وأخرى نامية   ، اجلاهزيةمؤشرات

  األطر املعرفية للخدمة العمومية:ثالثاملبحث ال
قشة ملختلف املفاهيم املرتبطة باخلدمة العمومية ، إذ سيتناول  يتطرق هذا املبحث بالتحليل واملنا      

، بدراسة أبعاد املفهوم ، وما يرتبط ا ، من  للخدمة العامةملفاهيمية وحتديد األطر ا،اال املعريف 
  .خالل توضيح املقصود باخلدمة العامة وكذا أنواعها واملؤسسات املكلفة بأداء اخلدمة 

                مفهوم اخلدمة العمومية                                                          ضبط :املطلب األول 
 ، يوحي مصطلح اخلدمة العامة أو اخلدمة املدنية بتلك الرابطة اليت جتمع بني اإلدارة العامة احلكومية

فراد من طرف اجلهات اإلدارية حلاجات املختلفة لأل وإشباع ا، واملواطنني عل مستوى تلبية الرغبات
 يركز الدكتور ثابت عبد الرمحن إدريس يف تعريفه للخدمة العامة على لذلك   ، و العامةواملنظمات 

   :3حمورين
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 ( Serviceas process )مفهوم اخلدمة العامة كعملية:أوال 
، أو العامة على أا متثل عمليات  احلكوميةحيث ميكن أن اعتبار اخلدمة اليت تقدمها املنظمات       

تنطوي على مدخالت وتشغيل وخمرجات ، وبالنسبة للمدخالت فان هناك ،  ذات طابع تكاملي
  :ثالثة أنواع ميكن أن جتري عليها عمليات التشغيل إلنتاج اخلدمة املطلوبة وهي

، أي   عمليات اخلدمة العامة إذ ميثل املواطن طالب اخلدمة أحد أنواع املدخالت يف:األفراد/ أ
  فإن، مثال ذلك عندما يدخل مريض إىل املستشفى . عندما تؤدي هذه العمليات على املواطن بذاته

وجيري هذا األمر على خمتلف  ،عمليات العالج والوقاية وخمتلف اخلدمات الصحية جتري عليه بذاته 
  .من األمثلةوسفرهم وغريها  ،اخلدمات العامة ، مثل حماكمة األفراد 

حيث ميكن أن تصبح خمتلف املوارد واألشياء هي أحد أنواع :   (meterials ) املوارد/ ب
أي عمليات اخلدمة اليت يتم إجراؤها  ؛ املدخالت يف عمليات اخلدمة املقدمة من املنظمات العامة

  مروررخصمثل خدمات  ، وتسمى عمليات األشياء اململوكة ،وليس على األفراد  ، على األشياء
  .خطوط السكك احلديدية  واخلدمات العامة املختلفة يف ، لسياراتا

 متثل أحد أنواع املدخالت يف عمليات اخلدمة العامة : ( Information ) :املعلومات / ج
 ، ويعكس هذا النوع اجلانب احلديث للخدمة العامة ويطلق عليها عمليات تشـغيل املعلومـات ،

مثل خدمات حتليل البيانات يف مراكز  ولوجيا املعلومات واالتصال ،تكنكمحصلة للتطور يف 
  .وعمليات تشغيل البيانات يف مراكز البحوث واجلامعات  املعلومات ،

 (Service as a system ) مفهوم اخلدمة العامة كنظام/: ثانيا
مة كنظام يتكون من انطالقا من مفهوم النظم ميكن النظر إىل اخلدمة اليت تقدمها املنظمات العا    

 : 1ما يلي  أجزاء خمتلفة تشمل
 وفق هذا النظام (Service operation system) نظام عمليات تشغيل أو إنتاج اخلدمة-

   اخلدمة إلنتاج العناصر اخلاصة  باخلدمة(Inputs )  على مدخالت تتم عمليات التشغيل
 م يتم جتميع ائي لعناصر اخلدمةوفق هذا النظاو(Service delivery) : نظام تسليم اخلدمة-
مفهوم اخلدمة العامة   ويتضمن .طن طالب اخلدمة االنهائي للخدمة ، وإيصاهلا للمو مث التسليم  ،

  :كنظام شكلني 
 )املواطن(  خدمة عامة مرئية أو منظورة ملستقبل اخلدمة -
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 Technical )    الفين  ويطلق عليها جوهر اخلدمة ، أو غري منظورة  مرئية  غري  خدمة عامة- 
Core)، بالنسبة لألجزاء املرئية  املكتب األمامي  غري أن بعض الدراسات متيل إىل استخدام تعبري

(Front office) ،  وتعبري املكتب اخللفي  أو املنظورة يف نظام اخلدمة ، (Back office) 
  .املنظورة بالنسبة لألجزاء غري املرئية أو غري

وم اخلدمة العامة كنظام ميكن تقدمي أحد األمثلة انطالقا من اخلدمات اليت تقدمها لتوضيح مفه و     
 فقد يتوجه مواطن لتسجيل سيارته أو استخراج رخصة هلا ، فبداية ، املنظمات العامة يف اتمع

 خمصص ومطلوب  هويقوم بتقدمي خمتلف الوثائق واألوراق الالزمة لدى مكتب اخلدمة ، ويسدد ما
 وهنا ميكن القول أن ،د ملثل هذه الوثائق يف اخلزينة ، وعليه باالنتظار قليال لكي تنتهي اخلدمةمن نقو

ألنه يرى اإلدارة واملوظفني  ،) يراه بنفسه( هذا اجلزء من اخلدمة ميثل اجلزء املرئي للمواطن 
مر مهام وأعمال واملعدات اإلدارية واألجهزة ، غري أنه وحىت حيصل على اخلدمة املطلوبة، يتطلب األ

مثل الفحص يف الدفاتر أو احلاسب ، ) مكتب املرور مثال( أخرى جتري داخل مكتب اخلدمة العامة 
، وكل هذه األعمال تتم يف  ة، املراجعة الداخلي التسجيل  واملخالفات ،، اآليل عن تاريخ السيارة

أنظر امللحق رقم  ، مة وتقدميها وهو ضروريا الستكمال اخلد، يراه املواطن  الذي ال،املكتب اخللفي
)01(.   
  نظم وأنواع اخلدمة العامة: املطلب الثاين 

ميكن تقسيم نظم اخلدمة العامة كما هو معمول به يف جمال الوظيفة لدى  اتمعات املعاصرة       
  :ىل نظامنيإ

  .ونظام اخلدمة العامة املقفلة  ، نظام اخلدمة العامة املفتوحة 
 مثل أي بأا إىل الوظيفة  املفتوحيتم النظر يف النظام حيث   :1  العامة املفتوحةنظام اخلدمة/ 1

 الفرد هلا ، ويتفرغ ملمارستها طول حياته العملية ، و تقوم املؤسسات أو إعداديتم ، مهمة جمتمعية
 زراعية اقتصادية ،(  العامة وفق هذا النظام باستقطاب عدد من العاملني وفقا لنوع اخلدمة تاملنظما

، بغية تقدمي خدمة حمددة يف اهليكل  ، حيث يتم تعيني العاملني تبعا ملتطلبات العمل  احلقيقية ، جتارية
  .التنظيمي للمؤسسة 

وما هو جدير بالذكر هو أن منظمات اخلدمة العامة قبل توظيف األفراد تقوم بتحديد الشروط     
 ىل جانب إجراء مقارنة بني الوظائف املتشاة ،، إ الواجب توفرها يف املرشحني للوظائف العامة

حيث تدون مهام كل  ،دف احلد من االزدواجية يف املسؤوليات والتضارب يف االختصاصات 
 ).كتيب املهام(وظيفة يف كتيب خاص يسمى
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  :وميتاز نظام اخلدمة العامة املفتوحة جبملة من اخلصائص تتمثل يف      
 :ك من خالليظهر ذل إذ  : البساطة  1-1
وحتمل نفقات هذا  ، ال تبذل املنظمة جهدا يف إعداد املوظفني الذين يتوجب عليهم إعداد أنفسهم -

  اإلعداد 
املوظف هو ( سواء بدورات تدريبية أو بغريها   ال مسؤولية اإلدارة عن التدريب أثناء العمل ،-

 وفق نظام اخلدمة املفتوح على ، حيث تنص مسؤوليات املنظمة) املسئول عن حتسني مستواه بنفسه 
  :اآليت

   تصنيف الوظائف وتقييمها واإلبقاء على هذا التقومي صاحلا على الدوام -
 والتأكد من ، ومقارنتها بالرواتب اليت متنحها املؤسسات اخلاصة ، تقدمي دراسات حول الرواتب -

   ستقطاب هذه الرواتب للموظفني الذين حتتاجهم املنظمة امدى 
وإلغاء الوظائف اليت مل تعد احلاجة إليها  ، تترجم حرية اإلدارة يف التخلي :رونة النظام  م 1-2

 تتناسب مع ، كي يبحث على وظيفة أخرى،كما يعطي هذا النظام هامش حرية للموظف قائمة ،
 .واستعداداته أو تضمن له عائدا أكرب ميوله ،

 : التاليةالعتباراتامن  النظام اقتصادية تنبع  : النظاماقتصادية  1-3
لإلدارة حق االستفادة من العناصر ، كما   التعيني يف الوظيفة تتم وفق االحتياجات احلقيقية للعمل-

وبذلك تتجنب اإلدارة التزامات اإلعداد   اليت يتم إعدادها يف القطاعات األخرى ،، املتخصصة
  والتدريب

   احلكوميني عن غريهم يف القطاعات األخرى وعدم متيز العاملني، عنصر االنفتاح على اتمع  -
 يتطلب العمل باملنظمات العامة نظام ما انه كمن يفتأما عيوب النظام املفتوح للخدمة العامة ف      

 إىل إضافة،  مهارات ختتلف عن املهارات املطلوبة يف القطاعات اخلاصة و ، خاصة ذهنية و،
وتضمن  ،تقوم بإعداد موظفني مؤهلني  ، التخصصات افتراضية وجود أنظمة تعليمية تشمل خمتلف

، وبالتايل هناك حاجة لوجود قطاع خاص متطور ، يتبادل اخلربات يف إطار  توفريهم للمنظمة العامة
 .متكامل مع القطاع العام ، دف نقل اخلربة وتنمية املهارات

غالبا بعمليات إعداد املوظفني قبل  وفق هذا النموذج تقوم اإلدارة : 1نظام اخلدمة العامة املقفلة/ 2
، و  ، واستمرار التدريب أثناء العمل بغية رفع املستويات املهنية، وتنمية القدرات التحاقهم بالعمل

 القاعدة العامة للنظام املقفل يف اخلدمة العامة هي استمرارية عمل أن، كما  اكتشاف االستعدادات
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 على  نظام اخلدمة العامة املقفلة ويرتكز  . والواجبات توازن يف احلقوق ضمناملوظف مع اإلدارة 
  :حمورين مها كالتايل

هو جمموعة قواعد قانونية حمددة ألوضاع خمتلف العاملني يف املنظمات :  قانون املوظفني  2-1
قانون املوظفني ينطوي على ، ف جتعلهم يتميزون عن املوظفني يف القطاعات األخرى،احلكومية 

، كما  ، واملعنوية املختلف ، واإلجازات واملنافع املادية ، واملعاملة املالية لق بالتعينيقواعد خاصة،تتع
 اخلاصة ، حيدد أيضا كل املسؤوليات والواجبات العامة لكل موظف ، وخمتلف اإلجراءات اجلزائية

  .بإمهال أي شرط من شروط العمل يف اخلدمة العامة
ظام املفتوح للخدمة العامة يتم التحاق الفرد فيه من أجل إذا كان الن: حياة وظيفية متميزة 2-2

فإن النظام املقفل يتم التوظيف وفقه من خالل موافقة اإلدارة على استخدام  شغل وظيفة حمددة ،
 وما ، تتعلق مبا ينتظر منه أثناء تواجده يف خدمة املنظمة،  استنادا إىل العديد من االعتبارات، عامل

يقوم نظام اخلدمة العامة املقفلة على   . حياته من خالل أدائه لوظائف كثريةميكن أن يقدمه طول 
 :بعض املميزات وهي 

   إمكانية احلصول على املوظفني القادرين على التجاوب مع اإلدارة وتفهم أهدافها-
   أي الشعور وااللتزام باملصلحة العامة وتنمية احلس الوظيفي لديهم ، ، رعاية املوظفني -
 دون ، إلعداد والتدريب لدى اإلدارة جيعلها حتصل على كل احتياجاا من العناصر البشرية ا-

  .االعتماد على عناصر خارجية مثل سوق العمل ، نظام التعليم السائد
 :أما عيوب هذا النظام ميكن إمجاهلا يف اآليت        

 مما يضفي التعقيد يف اهلياكل ، قات صعوبة قيام اإلدارة بعمليات ترتيب الوظائف والترقيات والعال-
 .اإلدارية

 )إنتاجية املوظف( ومقارنتها بني القطاع العام واخلاص  ، إشكاالت قياس حجم اإلنتاجية -
والقضاء على  ،و اإلتكالية  ، كثرة احلقوق واالمتيازات للعاملني تؤدي يف العادة إىل كثرة اخلمول -

 واخلربات اليت ، الرواتب ، وإمكانية استقطاا للكفاءاتإشكاالت ، مع عنصر التجديد واالبتكار
   حتتاجها اإلدارة

ن ما يالحظ على نظام أ منوذجا آخر لنظام اخلدمة املقفلة ، حيث األفراد شؤون إدارةومتثل     
خدمني يف املرافق احلكومية التقليدية للمست، هو منحه صفة املوظف العام  اخلدمة العمومية يف فرنسا

مع ظهور بعض النشاطات اجلديدة الناجتة عن تطور مؤسسات ، و ) .. األمن،  الصحة، تعليمال( 
مشلت صفة املوظف العام العاملني يف وظائف ذات عالقة بالنظام االقتصادي ، وختتص  ، اإلدارة

منهم ذوي الوظائف القيادية يف هذه املؤسسات ، دون غريهم من العاملني يف املؤسسات 
  .االقتصادية
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  منظمات اخلدمة العامة: املطلب الثالث
 وإشباعا حلاجام املتعددة ، تلبية لرغبات األفراد  احلكومية مبهام متنوعة ،ملؤسساتتضطلع ا       

 ،مما جعل األمر يستدعي ضرورة وجود منظمات عامة  على اختالف أنواع املطالب اجلماهريية ،
، واليت تعرف مبنظمات أو مؤسسات  مات للمواطننيترتكز نشاطاا بشكل مباشر على تقدمي اخلد

  .اخلدمة العامة
 بغرض ،  عامةةأو توفري خدم ،هي كل هيئة أو جهاز يقوم بإنتاج  :تعريف املنظمة العامة/ 1

 واجلماعات ،  أو حيجم األفراد، أو هي كل مشروع يعجز ، إشباع حاجة عامة من حاجات اتمع
 أو لقلة أو انعدام الربح املتوقع ، وإمكانيات خامة ما يتطلبه من مواردإما لض اخلاصة عن القيام به،

   .1حتقيقه يف األجل القصري
إذ ترى بان املرفق  ،انطالقا من تعريف املرفق العام  وتعرف بعض الدراسات املنظمة العامة       
فق العام أو املنظمة العامة  أن املرو وتسيطر عليها الدولة ، ،هو منظمة تقوم بأداء خدمة عامة " العام 

  : 2 متتاز مبا يلي
  . الدولة هي املسئولة عن إحداثه عندما تقرر نشاطا يقتضي أن تقوم به حتقيقا ملصلحة عامة-
وموظفيه  ،وال ميكن أن يفصل عن سلطة الدولة فتحدد نظامه  ، اخلضوع للسلطة اإلدارية -

  .هومتويل
  .خضوعه لنظام قانوين، مع   واخلدمات العامة، فع العام يتم استحداثه دف حتقيق حاجات الن-
  )، اقتصادية مهنية ، منظمات إدارية(  يأخذ شكل أنواع خمتلفة-

 تقدمها ، ، يكرس وجود خدمات عامة وبالتايل فاملنظمة العامة هي عبارة عن مرفق عام       
وفق أطر تنظيمية ،  ريتس كما ،   تلبية حلاجات اجلماهري وكسب رضاهم، اجلهات احلكومية

  .وقواعد قانونية حمددة
  :أهداف املنظمة العامة/ 2

  :تسعى املنظمات العامة إىل حتقيق بعض األهداف األساسية واليت ميكن ذكر أمهها
 وتقدمي ، تشمل توفري خمتلف اخلدمات اإلدارية جبودة عالية : األهداف اإلدارية واالقتصادية2-1

إضافة إىل   السريورة اتمعية ،ن وضما،  ضرورية يف حتقيق االستقرارالسلع واملنتجات اليت تعترب

                                                
   .29، مرجع سابق ، ص ثابت ، عبد الرمحن إدريس - 1
دمي اجلزائر ، املعهد الوطين لتكوين مستخ  ،، تعريفها ، طبيعتها القانونية ، الشخصية املعنوية املؤسسات العمومية واإلدارية،   علي ، زغدود- 2

   .13،  12 ص  دون تاريخ نشر ،التربية ،
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وبالتايل رفع منو  ، عن طريق رفع كفاءة السياسة االقتصادية ، الدعم الالزم للجوانب االقتصادية
  . االقتصاد القومي

 ،سيواالستقرار السيا ،تتعلق بكل ما من شانه أن حيقق النظام  إذ : األهداف السياسية  2-2
  . والدفاع عنهم من االعتداءات اخلارجية ،  ومحاية األفراد، ومحاية األنظمة االجتماعية املوجودة

 دف  يتطلب من احلكومات توفري منظمات عامةحيث : األهداف االجتماعية والدينية2-3
وحماولة  ، واالرتقاء مبستويات التعليم ،التنشئة االجتماعية ، وتضبط سلوك األفراد من االحنرافات 

كما يتطلب كذلك إنشاء وختصيص مؤسسات عامة ، تم  ، نشره وتعميمه لكل الفئات والشرائح
 ، حيث تتدخل الدولة عن طريق تشريعات أو الروحي واجلوانب املتعلقة بالعقائد ، ،بالبعد الديين 

اطنني  تنمي وحتفظ اجلانب الروحي لدى كل املو، وإصدار قوانني دف خلق مؤسسات عامة
  .ومديرية الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر ،مثل وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  ، بشكل عام

   : أسباب إقامة املنظمات العامة/ 3
 الن ذلك رديف ، صحيح أن انتشار املنظمات العامة جيد مربراته يف الدول االشتراكية       

، إال انه ميكن القول أن التوسع يف إنشاء منظمات  نبفلسفة النظام السياسي القائم يف هذه البلدا
هو موجود يف األنظمة اليت تأخذ فلسفة نظمها السياسية  ، عامة متلكها الدولة كليا أو جزئيا

وبذلك فان مربرات إنشاء املنظمات العامة تعود يف   اليت تؤمن مببدأ امللكية الفردية ،، بالرأمسالية
 : 1حقيقة األمر إىل

ت تتعلق بعدم إقبال رأس املال اخلاص عليها ، بسبب ضخامة رؤوس األموال الالزمة إلنشاء  مربرا-
 ، وإما الرتفاع تكاليف تشغيلها  والسكك احلديدية ،،حالة النقل اجلوي : هذه املنظمات مثل 

، و أحيانا بسبب  وحماولة احلكومة تقدمي منتجاا بأسعار تكون يف متناول مجيع طبقات اتمع
 ، ، وتقدمي مشاريع عامة معينة اخنفاض أو انعدام معدالت العائد ، وكذلك صايف األرباح املتوقعة

مثل تقدمي القروض  تقدم خدماا لفائدة صغار املنتجني بغية محايتهم من استغالل الرأمسالية هلم ،
  .لعامةعن طريق بنوك صناعية ، وبنوك االئتمان ا بأسعار فائدة ميسرة لصغار املنتجني ،

فتتوىل الدولة إقامة املشروعات اليت تكون عرضة إلخطار  ،  دواعي تتعلق بتزايد املخاطر التجارية-
 ويترددون يف ، مما جيعل أصحاب رأس املال من األفراد واجلماعات ال يرغبون فيها ، جتارية عالية

   قبوهلا
   والطاقة النووية  ريع األسلحة ،فراد الدولة بإنشاء مشانمثل إ  أسباب مرتبطة باألمن القومي ،-

                                                
   .97 ، 96، مرجع سابق ، ص  ثابت ، عبد الرمحن إدريس - 1
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حيث تنقل الدولة ملكية بعض املنظمات إليها من   أسباب تتعلق بالتأميم نتيجة اعتبارات قومية ،-
 ودر ، واليت ميكن أن تستغل طبقات اتمع أجل وضع حد للسياسات االنتهازية ألصحاا ،

   ثروات وموارد اتمع
 ومحاية املمتلكات ، ، واليت ترتبط حبماية مظاهر احلياة يف اتمع د مربرات تتعلق حبماية املوار-

   مثل منظمات إطفاء احلرائق والشرطة ، واملوارد
    وبعد التطرق إىل أسباب إقامة املنظمات العامة ، الميكننا إمهال ما تتسم به من عيوب تكاد 

 حول تسخري القطاع العام من أجل تكون السمة املشتركة لدى دول العامل الثالث ، واليت تتمحور
الربح وليس املصلحة ، ضعف الرقابة الربملانية واحلكومية عليها مما أدى إىل الفساد املايل واالداري ، 

   .    1واالحنراف عن أهداف املنظمة
 كي يلعب ،  املنظمات العامة جاء جتسيدا لدور القطاع العموميإقامةا سبق ميكن القول أن       مم

 منظمات اخلدمة ، ويتفرد بدور واسع يف رعاية احلاجات العامة إدارةا رئيسيا يف اسلوب دور
ستتم  عرف حتديات وأزمات األسلوب هذا أنللمواطنني ، وفق منطق الدولة املتدخلة ، غري 

 .مناقشتها يف العنصر املوايل

  أزمة اخلدمة العامة والتحول للتسيري العمومي احلديث: رابعاملطلب ال
 مثلت حتديات عرقلت ،األسبابىل مجلة من إ للمرافق العمومية األساسي يعود تراجع الدور      

 ، وتبيني األسبابسري وكفاءة  املرفق العام ، وقد اجتهد العديد من الباحثني يف حماولة ضبط هذه 
 األسبابي اىل  التسيري العمومأزمة اخلدمة العمومية، وبالتايل فهناك من يرجع أزمة يف تأثريهامدى 
   :التالية 

دفعت العديد من العوامل اىل ضرورة رفع أداء كفاءة  املرافق و  : والفعالية األداءضعف / أوال
القطاعات العمومية ، فالعديد من الدول املتقدمة وحىت النامية قد عرفت  تغيريا جذريا على مستوى 

 ذلك مل حيقق النتائج أن، غري   التقليص باجتاهاالجتماعية و االقتصاديةتدخل الدولة يف احلياة 
 املوارد استخدام و كفاءة ، املطلوبة بالنظر إىل عدم كفاءة القطاع العمومي من حيث مستوى األداء

  . 2 املتاحة
 مالية الدولة أزمة اىل إضافة، وكذا العوملة ،  ةوقد لعبت تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديث      

 يف دفع القطاع العمومي اىل أساسيادورا ،  يف التسيري ، وجتديد الفكر الليربايل  اجلديدةواألمناط، 

                                                
   .94ص ، 2008  ،ردن ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، األدارة املؤسسات العامة يف الدول النامية منظور استراتيجيإمحد ، عثمان طلحة ، أ  - 1
 مذكرة ماجستري غري ، ")جامعة حممد خيضر بسكرة  دراسة حالة(،   التسيري العمومي اجلديد يف قطاع التعليم العايلأمهية" ليلى ، بن عيسى ، - 2

   .42ص   ،2006،  ، جامعة بسكرة ، قسم علوم التسيري ، فرع التسيري العمومي منشورة
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 على تسيري هذا أدخلت اليت اإلصالحاتمن خالل ، رفع كفاءة استخدام املوارد املتاحة له وتبين 
   . القطاع

 األمن ت  خدما  تأمني خذ طابعأي  كثرية لقد كان دور الدولة لعقود  :تراجع دور الدولة/ ثانيا 
، و أول استعمال هلذا املصطلح   و هو ما يعرف بالدولة احلارسة، و القضاء ، و الدفاع اخلارجي ،

 تزايد تدخل الدولة يف ااالت االقتصادية 19تصف القرن ن من موابتداء ، 1780كان مع سنة 
  :   صبح دورها يشمل على مايليأ حيث  ،واالجتماعية

    للمجتمع  ةاألساسي  توفري اخلدمات -
    االقتصادي  املنظمة للنشاط القواعد العامة  وضع -
    التعاقدات  واحترام  وضع نظام قضائي حلماية احلقوق -
    فرض الضرائب-

زمة حادة يف اقتصادياا تعود أ عرفت كثري من الدول املتقدمة   السبعينات ومع منتصف       
النتائج   السياسات املطبقة مل حتقق أن إال اإلصالحاتن كل بوادرها اىل اية الستينات ، وبالرغم م

يف بروز عملية جتديد الفكر  ،غلب املفكرين أسبابا حقيقية لدى أ األزمةذ  مثلت عوامل إ ، رةظاملنت
وما  ، دور الدولة تعاظمن أحيث انطلقت بعض الرؤى الفكرية من   ،  مسايل يف تلك املرحلةأالر

 وصلت    اليت األزمات  سببا رئيسيا يف تفاقم قد كان ،واألنشطة لف املهام تركه من آثار على خمت
  . اقتصاديات الدول الغربيةإليها

 ف، نظرية تكالي  العموميةاالختياراتصيغت نظريات جديدة يف هذا اال كنظرية  لقد       
قا متزايدا هلا يف الدول تطبي إخل ، و قد عرفت  هذه األفكار اجلديدة ... ، نظرية الوكالة الصفقات

العديد من   غري أن ، اال و الواليات املتحدة سباقة يف هذا ، و كانت بريطانيا ، نيوزيلندا ، الغربية
 الذي أدى إىل مراجعة أشكال ، االجتاه فيما بعد يف نفس  الدول األخرى املتقدمة و النامية سارت

  و ذلك نظرا ،  البحت  اإلداري  ذات الطابع رافقامل مبا يف ذلك طرق  تسيري حىت  ،تدخل الدولة 
ما   أقرب  أشكالاعتماد    و على القطاع العام،  غري فعالة  للتسيري باتت الطرق التقليدية  العتبار
   .1 السوقآلياتو  ، اخلاصة  االقتصادية   املنظمات ممارسات إىل  تكون 

   بالعديد من ن التسيري العمومي قد مرأد جن (Lauffer Romain)لوفار رومان ومع املفكر    
   :2ىل ثالث مراحلإيقسمها ذ إاملراحل 

                                                
  .45 ، 44املرجع نفسه ، ص  - 1
، ألقيت على طلبة السنة األوىل ماجستري ، قسم العلوم السياسية ، فرع الدميقراطية و " شد احملليحماضرات يف  احلكم الرا"، بوريش ،   رياض- 2

 . 2007جامعة منتوري قسنطينة ، مارس  الرشادة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،
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   سادها عنصر القوة يف التسيري :1900- 1800 :األوىلاملرحلة 
ساد هذه املرحلة مصطلح اخلدمة العمومية ، إذ بدأت  :  1945 – 1900 : املرحلة الثانية 

 . وميةسة العمؤساتمعات تم بالنوعية داخل امل
ن هذه املرحلة سادا بعض أويرى لوفار ب : اية الستينيات إىل 1945متتد من : املرحلة الثالثة 

خالل مرحلة ( أو املقاييس اخلاصة باخلدمة العمومية ، تزمات اليت مست بعض املؤشرااأل
زمة الدولة أروز  اىل بأدىزمة يف مؤشر قياس اخلدمة العمومية ، وهو ما و مبا يسمى األأ، ) الستينات
    .وظهر هذا الصراع يف اخلطاب السياسي العاملي   .املتدخلة 
عن صراع حتديد  ، يف اخلدمة العمومية  لوفار رومان حول فكرة التغيري والتحسني تكلم    حيث

 ،  أو  أي البحث عن اللغة اإلداريةهو للقطاع اخلاص ، هو للقطاع العام ، وما احلدود ، ومعرفة ما
آلراء حول ل وما شكل من تناقض ، (Language managérial)  بالفرنسيةصطلح عليهما ي

    . أن تتواجد يف كل النشاطات وااالت  تنسحب الدولة من كل ااالت ، أو ضرورة أن  وجوب
الدولة يف إطار وظائفها احلديثة ، حيث أثرت هاتني هذا الصراع حدث على مستوى نظريات       

ىل ظهور ما يسمى بالتسيري إدى أو ،املرحلة هذه  حتسني اخلدمة العمومية يفمفهوم لى الفكرتني ع
  األعمال  دارةإ  بتحسني   ما يعرف ، أو(La rationalisation de Gestion) الرشيد
 . املؤسسات  داخل
 ،عينات  يف السباالقتصاديةزمات قد جاء نتيجة األالتسيري العمومي احلديث بالتايل فمصطلح و     

 األمر ، تلك السنوات يف اإلداريصالح يف ارتفاع مشاريع اإلسباب الرئيسية األ حدأواليت كانت 
 والبحث عن فعالية ،  جذري يف سياستهاتغيريالذي دفع باحلكومات واملنظمات بالبحث عن 

  الذي سجل يف و النقصأ ،  ، خاصة بعد  الوقوع يف مشكل التردياملردود العمومي من جديد
  اخلدمة تقدمي   وتدين مستويات  األداء يف   الضعف جمال تقدمي اخلدمات العمومية ، الناتج عن

 ال جعل تقدمي اخلدمات العمومية من قبل منظمات مر الذي  األ االحتكارية ،  املمارسات بسب
 هيئات والدقيق لكل  املطلق  ، والتحديد  ميتاز باالنضباط قانوينإطار تنشط يف دف للربح ،

  لدى املسري العمومي   هامش احلرية  على  كبري  بشكل وهو ما انعكس ، وطرق متويلها ، اخلدمة
   مقارنة مبا هي عليه لدى القطاع اخلاص ، واليت كان من نتائجها تقييد ظاهرة، قل بكثريأوجعلها 
 يفرضها   اليت، والبريوقراطية اهليئة العمومية بالصرامة ومن مث فان ارتباط ثقافة  ، والتجديد ،اإلبداع
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  األداءمناط أ على سلباعكس ان قد ،املنظمات   القانوين الذي تنشط ضمن حميطه خمتلف اإلطارمنطق 
  . 1 فيها والتسيري 

  لتسيري املنظمات  عام اجتاه"نه أ احلديث ب  العمومي  التسيري عرف  ويف هذا السياق       
  دول  يف معظم  انتشاره تالحقونية ، و وسكس األجنل ينات يف الدولالتسع  بدايةمع ظهر   العمومية

 التسيري العمومي التقليدي الذي يستمد خالف و على ، االقتصادية و التنمية ،  التعاون منظمة
 و القانونية فإن  أفكار و معامل التسيري العمومي اجلديد مستوحاة من ، مبادئه من العلوم اإلدارية

 أسباب ظهور هذا دوافع و و من سياسات التسيري يف القطاع اخلاص ، و من ،اديةاالقتصالعلوم 
 التسيري العمومي التقليدي ، و اليت من اتسم ا الرغبة يف حتسني و معاجلة اإلختالالت اليت  ،النوع 
   .2"فعالية و ال  و كذا حماولة االرتقاء باإلدارة العامة إىل مستوى الكفاءة التدهور البريوقراطي،بينها 
 القطاعات مبختلف وسائل املعلوماتية ، مرحلة ضرورية يف حتديث وعصرنة  ويشكل جتهيز      

، وتكوين املوظفني يف   اآليلاإلعالم أجهزة، حيث يشكل كل قطاع من  اإلداريةتسيري الوظائف 
وحتسني معلومات كل قطاع ،  يساهم يف حتسني تسيري معاجلة   ، بشكل األداةستعمال هذه ا

   .3العمومي بشكل كلي  التسيريمسارات 
  اخلدمة داخل مؤسسات العمومي  التحول الرامي لتطوير التسيري  جهودنه وضمن أ كما      

 ،العامة ، برزت احلاجة إىل البحث عن بدائل للتسيري ، وهو ما تكرس يف جتارب العديد من الدول 
 أداء رفع إمكانية التسيري اليت توفر أمناطيطانيا ، حبثا عن وبر  ،األمريكيةعلى غرار الواليات املتحدة 

من تطبيقات   لالستفادة  املنظمات اخلدمية وتزيد من كفاءا، فكانت بذلك الفرصة قائمة
وخاصة داخل   القطاع العام ،وأنشطة وظائف إلصالحواالتصال كبديل  تكنولوجيا املعلومات 

  .مؤسسات اخلدمة العمومية 
  
  
  
  

                                                
1 - C, Favoreu , "Réflexions Sur les Fondements de la Stratégie et du Management Stratégique 

page , pdf.favoreu/ monrael /com. aims–stratégie .www :  surDisponible , "en Milieux Public
web consulté le :12/10/2008.      

 /bin -cgi/ch.sociallinfo.www sur  Disponible, Dictionnaire Suisse de Politique Sociale- 2

                                            .2009/10/ 04:onsulté le  page web c,530=d:?cfm.show/dicopoddo       
حتدي استراتيجي لالدارة يف  (  "التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال ودورها يف تطوير البحث يف علوم االدارة" ، عبد القادر خالدي - 3

    .7 ، ص 2003 ماي 15 ،14 القاهرة ،  ، رية والنشر البحوث االدا:  املؤمتر العريب الثالث ،)"الوطن العريب
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  احلكم الراشد واإلدارة العامة: الرابعث املبح
  علىاإلداري البعد  وفق   (La bonne Governance )يبىن مفهوم احلكم الراشد       

،  الفعالية ، وفق مفاهيم تتجسد يف الشفافية ، ، ووجوب إستراتيجية اإلصالح التنظيمي حتمية
 ميكن أن ترتقي جبودة اخلدمة العامة وحتقق ، واليت املساءلة واملشاركة ، سرعة االستجابة ، الرتاهة

  ).املواطن(رضا الزبون 
   احلكم الراشدمفهوم: املطلب األول 

ظهر مصطلح احلكم الراشد يف اللغة الفرنسية يف القرن الثالث عشر كمرادف ملصطلح      
 charge de) " التسيري تكاليف"واسع معربا عن   يف نطاق 1679 سنةليستعمل " احلكومة"

gouvernance)   هناك شك  ليس  ساس  األ وبناء على هذا ،  1978، مث كمصطلح قانوين
 .  1 للكلمة  الفرنسي صل األ يف

 La bonne )  2 "احلكم الراشد" مصطلح ما يف اية الثمانينات فقد برز أ      
govevnance)سنةغري أنه كمصطلح علمي متداول قد ظهر مع  ،  يف كتابات البنك الدويل 

مل    فعلى املستوى العملي .وذلك يف إطار التغيري احلاصل يف شكل و طبيعة دور الدولة ، 1990
، بل أصبح هناك فاعلون آخرون  تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي يف صنع وتنفيذ السياسات العامة

  .، ومؤسسات اتمع املدين ، والقطاع اخلاص ، املؤسسات الدولية مثل املنظمات
  Samdech Hun sen )  (سامديتش هون سني رئيس وزراء كمبوديالقد عرف        

 ، والعدالة االجتماعية ، وبالتايل   املستدامة للتنمية  األساسية   الركيزة نهأب "شدااحلكم الر"
   وتقاسم، للجمهور منافع حقيقية ق، وحتقي التنمية أداة قوية جلهود وهو ، التخفيف من حدة الفقر

 ،  والظلم هو مفتاح احلد من أوجه عدم املساواةو ،  احلكومةاتممارس يف سليم  ال  والوجه، ةالثرو
 والعدالة االجتماعية ، وشرط ال غىن عنه ، ،  واالستقرار السياسي،  ميثل حجر الزاوية يف السالمو

  . 3 راشد ال ميكن حتقيق تقدم وبدون حكم

                                                
  : ، متاح يف  اإلصالحات القانونية وأثرها يف تعزيز مفهوم احلكم الراشد ،   عبدالوهاب النعيمي ،زياد  - 1

 http://pulpit.alwatanvoice.com/content-160162.html .13/05/2009:  ، تاريخ االطالع 
فلقد تغريت مفاهيم التنمية من التركيز على النمو االقتصادي إىل  .  راشد مع التطور الذي استهدف مفاهيم التنميةترافق مفهوم احلكم ال - 2

 .، وصوال إىل التنمية اإلنسانية ، أي االنتقال من الرأمسال البشري إىل الرأمسال االجتماعي  مث التنمية البشرية املستدامة، التركيز على التنمية البشرية
خلق الفرص لألجيال  : 2002اإلنسانية العربية   التنمية  ، تقرير نامج األمم املتحدة اإلمنائي و الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بر(

  ) .17 ، 16ص  ، املكتب اإلقليمي للدول العربية ،  الربنامج، ، نيويورك القادمة
3 -   "La Gouvernance", disponible sur: http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/socioeconomic french 
/4 2.htm , page web consultée le : 17/08/2008 . 
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،  احلكم، احلاكمية: (   منها مصطلحات متنوعة فقومصطلح احلكم الراشد  عربيا استخدم      
يركز على قيم املساءلة نه إأما مدلول احلكم الراشد ف ) ، احلكم  اجليد، احلكم الصاحل احلوكمة

(Accountability) والشفافية ، (Transparency) ، القدرة على التنبؤ و( 
Predictability) تمع، واملشاركة الواسعة من مجيع قطاعات ا .  

 بأنه (Good Local Governance)احلكم  الراشد احمللي فقد عرف  بالتايل       
، من أجل حتقيق التنمية يف اجلوانب  استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على اتمع احمللي

) احلكومة( Government)  ( ، والبد من التمييز بني مفهومي االقتصادية واالجتماعية
 ،  املؤسسات الرمسية للدولةترمجها ت احلكومةف) احلكم الراشد (  (Good Governance)و

  ، ويتاح االستخدام املنظم للموارد ةقانونيال وةدارياإل تقدم األعمال ، واملهام يف إطارهاواليت 
 اتمع ( هيئات أخرى جانب  احلكومة إىل  على يشتمل ف   الراشد كم احل  مفهومأما ، املختلفة

  .  متفاعل   إطار ويف  بالتوازي تعمل واليت) املدين القطاع اخلاص 
  واألمثل ، احلكم الرشيد مرادف للتسيري االقتصادي الفعال " : 1992" تعريف البنك الدويل 

واليت تشكك  ، واملؤسسات   املوجهة للدول ، الذي يسعى لإلجابة عن خمتلف االنتقادات اخلاصة
 إىل فراغ   واليت أدت، أي من األعلى حنو األسفل  ،  لية املسرية بطريقة علوية اهليك  اإلصالحات يف

 ال بد من الربط بني احلكم الرشيد ، وتمع اليت يزخر ا ا مؤسسايت بدل تعبئة  قدرات وطاقات 
وتعريف احترام  ، إضافة إىل تعيني  ،وكذا حقوق اإلنسان  والدميقراطية والتنمية التشاركية ،

 اال   يفواملبالغ فيها ،حماربة الرشوة وختفيض النفقات الفائضة  ، وتسيري القطاع العام ، اننيالقو
   .  1والعسكري   اإلداري 

، على   املفهوم الضيق الذي تفضل أدبيات البنك الدويل استخدامه يعتمد  احلكم الراشد وفق      
، يف حني أن املفهوم  ندما يتم التطرق إىل التنمية، ع فكرة اإلدارة الرشيدة بداللة النمو االقتصادي

واإلدارة  ، والعالقة بني عامة الناس ، ، فيعاجل مسألة احلكم الواسع يرتفع إىل مستوى السياسة
إضافة إىل اإلدارة  ، والتمثيل واملساءلة ،، مبا يدخل يف ذلك مسألة الشرعية واملشاركة  احلاكمة

   إىل ذلك تقرير  كما يذهب) الصاحل( احلكم الراشدمكونات ن م باعتبارها ، العامة الرشيدة
  .العربية  التنمية اإلنسانية

                                                
 واملؤسسات   الوطين االقتصاد  إىل واقع  رةشاإ( احلكم الرشيد وخوصصة املؤسسات " ،  جلطي ،غامل  ،  أبو عالء عزي ،األخضر   - 1

  : خ اإلطالع ، تاري nl.ulum.www://http/ :، متاح يف  6200 مارس 72العدد   :  ةلثالسنة الثاجملة علوم انسانية ،   ، ")اجلزائرية
12/05/2009.   
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                                    1:   تشمل اآليت  رئيسيةبعادأاحلكم الراشد على  ثالثة  طوي مفهوم وبذلك ين      
لتمثيل واملشاركة واملساءلة  وشرعية ا، يعين طبيعة النظام السياسيحيث  : البعد السياسي-1

البعد على قيم  ، حيث يركز هذا  حكم القانونودولة  ، اإلنسان ، ودعم حقوق والشفافية
   .، وفلسفتها السياسية  الليرباليةةالدميقراطي

  والتأثري على حياة السكان، عالقة بالسياسات العامةمن ا له مل :البعد االقتصادي واالجتماعي -2
، وبالتركيز على منط   واستقالليته، وارتباط ذلك بدور اتمع املدين، اة والوفرة املادية  ونوعية احلي،

   .اقتصاد السوق احلر
، فال ميكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون   أي كفاءة اجلهاز وفاعليته:البعد التقين واإلداري -3 

 وال ، ون استقالليته عن الدولة، وال ميكن تصور جمتمع مدين د االستقالل عن النفوذ السياسي
، هكذا إذ حيتاج  ، بغياب املشاركة واحملاسبة والشفافية تستقيم السياسات االقتصادية واالجتماعية

  .األمر إىل درجة من التكامل
 بعاد اجلوهرية يف فلسفة احلكم الراشدصبح ميثل احد األأ اإلداري اال إصالحانطالقا من أن و     
ملفهوم اخلدمة العمومية ، جند هناك تصورات تقوميية  بعد السياسي ، والبعد االقتصادي إىل جانب ال،

لتمثل حتوال يف مفهوم اإلدارة العامة ،من صورة تقليدية إىل منوذج يعيد النظر ، برزت كشكل جديد 
دارة العامة ، بشكل يدعم مبادئ اإل  العامة للمواطنني يف الطرق واآلليات ، اليت يتم ا تقدمي اخلدمة

  .الرشيدة 
  اإلدارة العامة الرشيدة: املطلب الثاين 

من ، ر أساليب عملها ي  تطوحنودفعها باألساس  و التغري احلاصل على وظيفة اإلدارة العامة أدى     
 ، القطاع اخلاص أي أسلوب إدارة   ،منوذج تقليدي إىل األخذ بأسلوب اإلدارة بالتوجه حنو العميل

 اليت تقدمها  ، حنو مزيدا من االرتقاء بنوعية اخلدمة ، املتطلبات املتنامية ملتلقي اخلدمة أضف إىل ذلك
 ، مبا حيقق وتوفريها بأسلوب ميكن من احلصول عليها يف الوقت والكمية املناسبني، نظمات العامة امل

  .هدف خدمة و رعاية الفرد واملواطن
 ، مع قيام الثورة الصناعية ، واتضحت احلاجة إىل لقد ازدادت احلاجة إىل رفع كفاءة املوظفني    

أمهية ترشيد العمل اإلداري ، بسب املسؤوليات اجلديدة امللقاة على عاتق اجلهاز احلكومي ، وازدياد 

                                                
  : ، متاح يف 23/01/2007 ، 1804  العدد احلوار املتمدن ،  ، "والتنمية املستدامة) الراشد(الصاحل احلكم " شعبان ، عبد احلسني ،   - 1

86703=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http ، 18/07/2009 ، تاريخ االطالع.  
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اإلمكانيات املادية والبشرية ، ولذلك قام العديد من املفكرين ورجال اإلدارة ، بالبحث عن أفضل 
  .1ي ، ورفع كفاءة العنصر البشري يف اجلهاز احلكومي واملنظمات العامةالسبل لترشيد العمل اإلدار

اخلدمة العامة الرشيدة وفق منطق تقريب اإلدارة من املواطن االستقبال الالئق باملواطن من مث متثل     
 جل حمدد ، إرشاد املواطنأ، التكفل بكل التظلمات اليت يرفعها املواطن املرتفق ، إجابة املواطن يف 

 الوحدة ، أو املؤسسة اإلدارية من طرف يريباإلجراءات واملسالك اإلدارية احملددة ، إضافة إىل تس
  2.عمال أكفاء 

  ،مشاركة املواطنكما ينظر للخدمة العمومية يف ظل احلكم الراشد على أا مفهوم يكرس      
، وحتقيق هم نيالقضايا اليت تعباخلاصة  ويف وضع القرارات  ،ومؤسسات اتمع املدين يف الشأن العام

 والقدرة على  ، الصحيحةواألخبار  ، املعلوماتإىلحق املواطن يف الوصول جتسد   ، اليتالشفافية
 ذات العالقة بالشأن ، واخلدماتوالربامج ، ومراقبة مسار تنفيذ املشاريع، االطالع على املوازنات 

  .العام 
 طرأت الكثري من التحوالت على دور ،  يومنا هذا حىتملاضي ع بداية الربع األخري من القرن ام     

 إىل مزيد من  ،، و تتلخص هذه التحوالت يف توجه الدول اليت أخذت باقتصاد السوق الدولة
، واليت كان هلا تأثريا  واتمع املدين يف تقدمي اخلدمات العامة ،والتعاونيات  إشراك القطاع اخلاص 

هو  ، حيث كان التحول الذي ميز هذه املؤسسات العامة ، ة العامةكبريا على مؤسسات اخلدم
، إىل مؤسسات تلعب  من مؤسسات  حتتكر إنتاج وتوزيع اخلدمات العامة ،التغري يف طبيعة مهامها 

      .3 والتعاونيات واتمع املدين، دور الشريك واملنافس يف تقدميها لبعض اخلدمات مع القطاع اخلاص
  احلكم الراشد ، اليت هلا  أثر بالغ علىمببادئ األخذلتحوالت تضمنت توجه الدول حنو ن هذه ا  إ  

 ففي ظل هذه املبادئ أصبحت هذه املنظمات مطالبة بأن  ؛ إدارة مؤسسات اخلدمات العامة أساليب
 مع ، بالتنسيق كي متكن اتمع املدين من مساءلتها ، والشفافية ، تعمل يف إطار يتسم بالالمركزية

  .خمتلف الفواعل الوطنية

                                                
  .163 ص ، مرجع سابق ،  عبد احلميد ، حممود النعيمي  - 1
 12،   ، برنامج العمل على االمد القصري واملتوسط"استراتيجية حتديث القطاعات العامة "،ث القطاعات العامة وزارة حتدي اململكة املغربية ، - 2

   .13 ، ص 2009فيفري 
: التالية   اجلوهرية   العناصر  على يعتمد  للحوكمة ن دعم الدولة للمعايري االستراتيجية أ PNUD )  (يرى برنامج األمم املتحدة للتنمية - 3
 ، واألخذ بعني االعتبار للطبقات املسحوقة عند اختاذ القرار املساواة ، ، واحملاسبة ، ، نشر قيم املساءلة ، وحتديد املسؤوليات ، والشفافية ملشاركةا

وأوراق عمل ندوة حبوث  ، اإلدارة احلديثة يف إدارة اخلدمة العامة( الدعم املستمر للقدرات التدريبية للدولة ، وفعال ، وجود نسق للحكم كفء
   )114 ، ص2007، دارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإل ، مصر املنعقد يف القاهرة العامة اخلدمةاإلدارة احلديثة يف إدارة منظمات 



 55 

   (Information technology)املعلومات  كما أن التطور الذي حدث يف تقنية       
، األمر الذي   يف تقدميها للخدمات العامة، املنظمات أن تستفيد من هذه التقنيات فرض  على  هذه

 ، أو أساليب وإجراءات عملها ،يمية  أو البنية التنظ، أدى إىل حتديثها سواء من ناحية األطر القانونية
حيث أدت كل هذه التطورات إىل  .  1 ا ومهارات للعاملني ، ناهيك عن أمهية رفع معارف

، واليت يعرب عنها  تتماشى ومفهوم احلكم الراشد أو احلكم اجليد ضرورة إجياد مؤسسات عامة ،
  .باإلدارة العامة الرشيدة

 ،  وكفؤة،  الرشيدة بأا خلق مؤسسات عامة فعالةاإلدارةف تعر:  تعريف اإلدارة الرشيدة -1
وتضمن املساواة يف احلصول على  ، ، وتعزز العدالة االجتماعية تستجيب الحتياجات السكان

    . 2خدمات عالية املستوى
ة  املتعلقة بالعمل على وضع إدارة قادرآللياتيوحي مفهوم ترشيد اإلدارة العمومية بتلك اوبالتايل    

وذلك بتسخري  ، واليت تقتصر على حتقيق مهامها األساسية ومصاريفها ، ، على التحكم يف منوها
على أساس مواثيق  ، تواحترام القوانني واألخالقيا والقيم األخالقية والعمل بشفافية ، ،املهنية 

   .3واطنني ورجال اإلدارة اجتاه امل، حسن السلوك القطاعية ، تعرف مبسؤوليات وواجبات اإلدارة
  مقاييس حتقيق احلكم الراشد يف اإلدارة العمومية  -2

 احلكم الراشد وجودة قياس مدى ـ هناك بعض املقاييس األساسية اليت يتم مراعاا عند حماول      
اليت تعرف احلكم الراشد اعتمادا على ثالث  ، بناء على املقاربة النظرية ، العمومية اإلدارة  يف

حيث تصنف تلك املقاييس وفق ما  . )التسيري ،  ثقافة السلوك  التنظيم ،(تشملعناصر أساسية 
 :  4يلي

  : ذكرميكن من بني مقاييس احلكم الراشد من حيث التنظيم : املقاييس املرتبطة بالتنظيم2-1
 أو طريقة لتنظيم اإلدارة من خالل ،  اهليكل التنظيمي هو وسيلة:اهليكل التنظيمي 2-1-1  

  ويبىن على مبدأ التخصص، )مكاتب ، أجهزة ، هياكل ، مديريات ، مصاحل( شكل هرميخمطط له 
  :توفرها يف اهليكل التنظيمي هي  أساسية جيب  يف إطار احلكم الراشد هناك عناصر، و

                                                
  : ، متاح يف 2534 ، ، احلوار املتمدن ، العدد" التنمية واملشكالت املؤسسية للعمل الطوعي" ، ، عبد الوهاب العتييب  حممد الفاتح- 1
  159937=aid ?  asp.art.show/ debat/ org.Ahewar. www// http ، 23/02/2009 :تاريخ االطالع   
 2005 دون دار النشر  ، ، ململكة األردنية اهلامشية ا، البحر امليت ،"إعالن املبادرة "  ، مبادرة اإلدارة الرشيدة خلدمة التنمية يف البالد العربية - 2
  .3 ص ،
تنظيم اململكة  الوظيفة العمومية والرتاهة ،:  االجتماع األول جل حكامة رشيدة يف خدمة التنمية ،أ تقرير املغرب حول املبادرة العربية من - 3

  .5 ، ص 2005 ،جويلية ،  املغربية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية
  .18 ،15ص  ، اجلزائر ، 2006 ، املدرسة الوطنية لإلدارة ، " احلكم الراشد يف اإلدارة العموميةملتقى " اإلدارة العامة ، فريق حبث - 4
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 واألوضاع السائدة يف ، وضع هيكل يتناسب مع الظروف:واقعي وموضوعيهيكل تنظيمي  /أ
كما يتطلب كذلك أن يكون هيكل قليل  . التنظيمي مع البيئة احمليطة به   أي تكييف اهليكل اإلدارة

 وبطيء تلقي األوامر ،  وصعوبة تبادل املعلومات، لتفادي صعوبة اإلشراف ،املستويات اإلدارية  
  .والقرارات

 يكون اهليكل التنظيمي هرمي تدرجيي حيث:  للهيكل التنظيميالتدرج والتسلسل اإلداري /ب
أي توزيع املوظفني على أساس ( يراعى فيه مبدأ التخصص ، لسلطات واملسؤوليات توزع فيه ا

للتسلسل ، و  مع ضرورة الربط بني قاعدة التنظيم وقمته) مستويات على أساس الكفاءة واخلربة
  :اإلداري مسات تتمثل يف

   يتسع عند القاعدة ويضيق عند القمة-
  ومسؤولياا، حتدد اختصاصات كل وظيفة، و  منه يتلقى املوظف دائما أوامر من مستوى أعلى -
    وواجباا،
    يتم االتصال الرمسي بني مستويات اإلدارة دون ختطي مستوى معني-
تعين تكيف اهليكل التنظيمي مع مستجدات اإلدارة الداخلية  إذ:  مرونة اهليكل التنظيمي /ج

  . دف مواكبة التطور والتغري ،  حدوث ظروف ملزمةد يستدعي التغيري عنمما ، ارجيةـواخل
 واألنشطة امعة بطرق خمتلفة يف ، إذا كانت املهام تعين األعمال : داخل اهليكل التنظيمياملهام /د

 تسهيل و ، تحديد املسؤوليات داخل اهليكل التنظيميهام يسمح ب، فان حتديد امل تنظيم إدارة ما
  :هام على العناصر التاليةويستند حتديد امل،  عمليات  التقييم املختلفة

باالعتماد على  ،يعين التوزيع الواضح والدقيق لالختصاصات املختلفة  :التخصص وتقسيم العمل -
لتفادي االزدواجية يف  ، الذي جيعل كل موظف يعمل يف إطار وظيفة واحدة ، مبدأ التخصص

مال يف الوقت احملدد وبتكلفة واجناز األع ، الن زيادة التخصص تؤدي إىل زيادة الكفاءة ، الوظائف
  .أقل
هو أن يلم املوظف مبقتضيات  وظيفته بدقة متناهية  :ضرورة حتديد الواجبات واملسؤوليات بدقة -

يف حدود سلطاته ومسؤولياته ، والبد أن يكون حتديد الواجبات واملسؤوليات حتديدا كتابيا ومعروفا 
  .الوظائف املختلفةوعلى مستوى من طرف اجلميع  ،

هو قيام اإلدارة بتجميع وظائف متشاة حتت سقف إداري  : جتميع الوظائف املتشاةإعادة -
ويتم جتميع  ، وتقليص األجهزة املتشاة ، وهدف ذلك تقليل التهرب من املسؤوليات ، واحد

، وختدم منطقة جغرافية  اليت هلا واجبات متماثلة داخل جمموعة واحدة ، لكل الوظائف الوظائف
  .هور معني ، وهلا طبيعة واحدة ومج
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 ويتم من خالهلا توزيع السلطة ،  طريقة من طرق التنظيم يف اإلدارة العموميةتعين: الالمركزية -
 واهليئات املنتخبة اليت تعمل على إشباع احلاجات احمللية ، كما أن الالمركزية ، بني اهليئات املركزية

 بغية ختفيف الضغوط  على السلطات العليا ،  أدىنتتيح قدرا من تفويض السلطة جلهات إدارية
  .املركزية مما يولد لدى األفراد يف السلطات الدنيا إحساسا بالثقة

  : خاللنميكن ضبط مقاييس احلكم الراشد من حيث التسيري م : املقاييس املرتبطة بالتسيري2-2
 على ، ل اإلداريحيث يتم حتديد سلطة كل منصب يف ظل العم:  السلطة واملسؤولية2-2-1

 حىت يتم ،  والذي يتفق مع كل ما يوكل للفرد من صالحيات ، أساس حاجة شغل املنصب الفعلي
   .1 كل إداري مسئوال عن املهام املوكلة له وكذا عن اجناز عملهلمما جيع ، حتقيق أهداف اإلدارة

تكون القيادة تتسم  يقتضي ذلك أن ،للقيام باألعمال اإلدارية على أحسن وجه:  القيادة2-2-2
 ونتائج حمددة ينبغي أن يتم حتقيقها من طرف ، وحماولة رسم أهداف ، بالدميقراطية واملشاركة

وتأديتهم دورا  ،واملرؤوسني  ،حيث ميكن التأكيد على ضرورة تكاثف دور القادة  ، املرؤوسني
   .2 وبالتايل العمل على جناحها ،مشتركا يف حتقيق أهداف اإلدارة 

 ،  فانه جيب البحث عن صفات القيادة الضرورية، لكي تصبح لدى اإلدارة قيادة ناجحة وفعالةو    
  :واليت ميكن ضبطها يف الشروط التالية

   والقضايا املطروحة من طرف العاملني ،  القدرة واحلنكة الكاملة يف التعامل مع مشاكل التنظيم-
  .فيهاملنتمني إليه واملشتغلني 

 واستشراف ، والقدرة على التنبؤ ، ووجوب التعامل مع البيئة اخلارجية ،رة السياسية  اخلربة واملها-
   املستقبل

 إىل املهارات إضافة،   والقدرة على التحكم يف التكنولوجيا احلديثة،  التفاعل مع تطورات العصر-
   .الفنية 
فاألول يعتمد  ، اإلداري  والرئيس، وميكن التأكيد على أن هناك اختالف بني القائد اإلداري     

 وحماولة خلق نوع من ، على إشراك املوظفني يف اختاذ القرارات اهلامة داخل املنظمة اإلدارية
ن سلطة األمر والنهي أو القواعد إ أما الرئيس اإلداري ف، العالقات غري الرمسية بينه وبني العاملني

  .القانونية هي اليت تتحكم يف مهامه القيادية 
 والربامج الالزمة لتحقيق  ،ينطوي التخطيط على وظيفة وضع االستراتيجيات: لتخطيط  ا2-2-3

   .اخل... منها التخطيط االستراتيجي ، وختطيط املوارد البشرية أنواع وله  ،أهداف اإلدارة
                                                

   .68ص   ،2003 ، ناشرون ، بريوت ، مكتبة لبنان  ،اإلدارة الفعالة، عساد ،   حممد- 1
   .101 املرجع نفسه ، ص- 2
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 تبعا لنوع ، خر ختتلف درجة الفساد اإلداري من جمتمع آل:1مكافحة الفساد اإلداري 2-2-4
سلوك املوظف العام املخالف للواجب إذ  يعرف بأنه  قية والنظم االجتماعية السائدة ،القيم األخال

، أو  أو االستفادة املادية) مثل العائلة، القرابة، الصداقة(،  بسبب  املصلحة الشخصية، الرمسي
والذي يدفع هذا ، لغرض ممارسة النفوذ والتأثري الشخصي  ،استغالل املركز وخمالفة التعليمات 

 وكذلك يشمل ، أو موضوعية شخص معني يف مركز حمترم،السلوك إىل استعمال الرشوة ملنع عدالة 
  . مثل التوزيع غري القانوين للموارد ، سوء استخدام املال العام

   تشملأاأما منطلقات احلكم الراشد يف مكافحة الفساد داخل اإلدارة العامة فيمكن القول        
إذ البد أن تتكون املنظمة من  وذلك من خالل حسن التنظيم ، ، ة والفعاليةإقرار مبادئ النجاع

  أ و، ، إدارات، وتقسم مهام كل واحد منها لكي يقوم بعمل وحدات إدارية منطقية تضم أقسام
إضافة إىل حتديد  ، كل رئيس قسم وسلطة ،جمموعة من األعمال ، مما يعطي إمكانية حتديد املسؤولية

حيث تظهر أمهية احلكم الراشد يف أي مؤسسة  ، واإلدارات االتصال بني األقسامطرق التعاون و
إذ أن التنظيم اجليد واملرن يضفي إىل  القضاء على التعقيدات البريوقراطية ، وسرعة اجناز  ،عمومية 

   :2 املهام ، وحتقيق مجلة من املتطلبات تتمثل يف
 افية الركن األساسي يف بناء الثقة داخل اإلدارة العامةميثل عنصر الشف:   حتقيق الرقابة و الشفافية-

، فالشفافية تضفي مزيدا من الوضوح يف أداء املهام ، وتتشكل  ، بتوسيع احترام دائرة القوانني
و فحص  ، ووضوح القرارات ، ، وصحة املعامالت اإلدارية الشفافية نتيجة لعقلنة الذهنيات

 مبختلف أنواعها اإلدارية ، من خالل الرقابة  مت اجنازه من ادوار، و قابلية االطالع على ما األعمال
  . وترشيد النفقات العمومية ،  يدعم  احملاسبةمبا ، واملالية

يتم االعتماد على عنصر التقييم يف اإلدارات العمومية دف الوقوف على معرفة أداء :  التقييم -
 ، احلكومية اجلديدة اإلدارةيعرب عن اجتاه  ذا ما، وه مردودية االجنازات من خالل قياس ، املوظفني

 قيم جديدة مثل املنافسة ، وإدخال على املنظمات العامة ، األعمال إدارة أساليب إدخالالقائم على 
   .3، والتمكني األداءتقييم 

من خالل العمل على زيادة التخصص الوظيفي بغية رفع مستوى  :  االهتمام باملوارد البشرية-
 يقتضي ذلك ، وجتسيدا للحكم الراشد داخل اإلدارة العمومية،ات وزيادة إتقان اخلدمة العامةاملهار

                                                
   .66 ، ص 2003حتاد الكتاب العرب ،  إ، منشورات  دمشق  ،فساد واإلصالحالعماد ، صالح عبد الرزاق داود ،  - 1
  .28،  26ص  فريق حبث اإلدارة العامة  ، مرجع سابق ، - 2
   :، متاح يف  "مفهوم ادارة شؤون الدولة واتمع" سلوى ، شعراوي مجعة ،  - 3

hmls.01article/01/2004/mafaheem/arabic/net.Islamonline.www/http 07/08/2008:، تاريخ االطالع.   
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، كاالعتراف حبق املوظف   اليت تقدم للعاملني،  داخل التنظيم 1"احلوافزوالدوافع " بعنصر ماالهتما
سات على حساب  واالختال، ، واملنح املناسبة اليت تكون سببا يف ابتعاده عن تعاطي الرشوة يف األجر

  .، إضافة إىل احترام حقوق العاملني يف الترقيات والعطل مصلحة اإلدارة العامة
 يرتبط  تطور اإلدارة ورقيها مبستوى تفاعل موظفيها مع : املقاييس املرتبطة بثقافة السلوك2-3

ل موظف وبذلك يرتبط جناح اإلدارة مبدى توفر مجلة من الشروط  يتصف ا ك ، بيئتها التنظيمية
   :2 باإلدارة

   واألنشطة، تعين امتثال أوامر العمل والقوانني اليت تنظم املهام إذ:  مواعيد العملاحترام 2-3-1
 وتربز اهتمامه الكامل ، ، واليت تعكس حرص املوظف واليت من أمهها احترام مواعيد العمل ةياإلدار

   .هأعمالمبهامه و 
 اليت ، وهو يؤدي مهامه الوظيفية ،هنية للموظف يعكس الصورة املحيث : االنضباط 2-3-2

واحترام العالقات البينية سواء بني  ،يشترط أن تكون يف إطار احترام النظام الداخلي لإلدارة 
  . أو بني املوظفني ورؤسائهم، املوظفني

يستمد جناح اإلدارة يف ظل التحول للحكم الراشد من طبيعة :  العالقة مع املواطنني2-3-3
 من قبل األفراد ،  هي اليت تلقى مستوى قبول واسعةالقة اليت تربطها باملواطنني ، فاإلدارة اجليدالع

  . وعدم التحيز يف تقدمي اخلدمة للمواطنني، وطاليب اخلدمات العامة ، والذي ينتج عن حسن املعاملة
على  طنني ،إضافة إىل حسن العالقة اليت جيب أن تربط املوظف باملوا:  روح املثابرة2-3-4

والعراقيل اليت تواجهه يف أداء  ،، واليت تقتضي مواجهة كل الصعوبات  املوظف التحلي بروح املثابرة
 ،كما تقتضي روح املبادرة أن يساهم املوظف يف تقدمي التدابري واالقتراحات لفائدة اإلدارة  ، عمله

  . تقدمها للمواطنني وحتسن من مستوى اخلدمات اليت، اليت ميكن أن تزيد من فعاليتها
متثل أحد اجلوانب الرئيسية يف سلوك املوظفني ، تترجم هذه األخالق :  األخالق املهنية2-3-5

 االلتزام (:وتبىن األخالق املهنية على ،  وتقنن تعرف مبدونة األخالق املهنية، غالبا يف وثيقة
السر املهين و الترفع عن كل ما خيل  االلتزام باحلفاظ على ،االلتزام باحلياد  ،باألخالق واالستقامة

  )االلتزام باإلعالم  ، بشرف الوظيفة وكرامتها

                                                
 ، ، وللدوافع مسميات عديدة منها  يف املنظمة إىل ذلك الشعور الداخلي الذي حيرك الفرد ويدفعه إلظهار رغبته يف العملالدوافع تشري - 1

 فهي مؤثرات خارجية تشجع الفرد يف فزاحلوا، أما  ويف بعض املرات تعرف بالغرائز اليت حترك سلوك العامل وأحيانا تعرف بالرغبات ، احلاجات ،
كاحلوافز املالية  ، وخارجية) مرتبطة بالوظيفة نفسها كالشعور الذايت باملسؤولية الشخصية يف العمل( داخلية : ، وتنقسم إىل  مهامه وأدائه لعمله

   .41 ، 39 عمار ، بوحوش ، مرجع سابق ، ص -). املتمثلة يف الراتب واملزايا اإلضافية
  .22،  21ص  ريق حبث اإلدارة العامة  ، مرجع سابق ، ف- 2
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 ،نه أن يدعم اإلدارة بيد عاملة كفؤة أأن االلتزام من طرف املوظفني بكل هذه األخالق من ش،كما 
  . والوصول إىل حتقيق أهداف اإلدارة اليت وجدت من أجلها غايتها خدمة املصلحة العامة ، ،ونزيهة 

، وأوجدت فرصة   اليت تعيشها منظمات اخلدمة العموميةاإلدارية األوضاعلقد دعت         
التحول يف مفاهيم اخلدمة العمومية ، مبا يفرضها الواقع املتغري ، الذي مل يترك حيزا للرداءة خاصة 

   .اإلداري اجلانب إصالح على بعادهأحد أ ، والذي يركز يف مع مفهوم احلكم الراشد
  إصالح اخلدمة املدنية يف ظل احلكم الراشد:   ملطلب الثالثا

إصالح اخلدمة املدنية كسلسلة من التغريات الكبرية يف الفكر اإلداري حنو التنمية  ميثل       
 أصبح تدين مستوى اخلدمة ، حيث، حمصلة أو نتيجة لتراجع وضعف املستويات التنظيمية  والتطوير

حد السمات األساسية اليت تتصف ا منظمات اخلدمة املدنية يف دول  أ وتراجع جودا ،، العامة
   .مما جعل مربرات اإلصالح قائمة ، العامل الثالث

  تعريف إصالح اخلدمة املدنية: أوال
يعترب إصالح اخلدمة املدنية إحدى الركائز األساسية يف قضايا اإلصالح اإلداري ، والذي كان        

 بشكل واسع يف حتديد ا وخرباء اإلدارة العامة ، الذين أسهمو، من الدارسني حمل اهتمام عدد كبري
لذلك فان  والتغيري التنظيمي ، ،  كجزء من استراتيجيات التطوير، فحوى إصالح اخلدمة املدنية
تعين بناء قطاع عام  " أاويرى يقدم تعريفا إلصالح اخلدمة املدنية  1برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

سم بالكفاءة والفعالية ، وقادر على خدمة حاجات اجلماهري، وبالتايل فأساس إصالح اخلدمة يت
 له قليل الروتني ، ، رغبات املستهلكنييتميز مبعرفة  ، هو خلق قطاع عام كفء وفعال املدنية ،

  .، يف تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني ، واليسر مواصفات املرونة
 : أن إصالح اخلدمة املدنية جيب أن يأخذ املسارات التالية(UNDB)  مج وبذلك يرى الربنا      

   حتسني الوظائف واهلياكل للخدمة املدنية، و تقوية إدارة املوارد البشرية-1
دف عالج مشاكل املستهلكني بسرعة وليستجيب الحتياجام   2  إدارة اجلودةمأسسة نظام -2

   ورغبام
    وحتسني أداء املؤسسات العامة، مثل زيادة توفري املعلومات ،  اخلدماتحتسني العمليات وتقدمي  -3

                                                
   .167، ص  2003 ، القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، احلكمانية قضايا وتطبيقات زهري ، عبد الكرمي الكايد ، - 1
حيصل عليه  واليت تشمل على ما: Technical qualityاجلودة الفنية : البعد األول : ميكن تصنيف جودة اخلدمة إىل بعدين رئيسيني   - 2

وتتضمن الطريقة اليت   ،Functional qualityاجلودة الوظيفية  هو : البعد الثاين ، و العميل من اخلدمة املقدمة لهأ،  بالفعل طالب اخلدمة
احلصول  وطاليب  تصاالت بني مقدمي اخلدمة من العاملني واال  اخلدمة  مقدمي اجتاه وشخصية ( وتتضمن  تسليم اخلدمة ، يتم من خالهلا تقدمي أو

  . 490ثابت ، عبد الرمحن إدريس ، مرجع سابق ، ص  ).عليها
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وبشكل عام ميثل إصالح اخلدمة املدنية احد آليات القضاء على الفساد، وحماولة ختليق املرفق        
مثل  ،، فيتم التركيز بداية على حمو اآلثار السلبية اليت تفشت يف املرافق العامة  واخلدمة العامة ،العام 

، الغموض يف تقدمي اخلدمات ، استغالل  ، التزوير ، احملسوبية ، شخصنة القطاع العام االختالسات
  ).املواطنني الذين يتقدمون طلبا للخدمة العامة( النفوذ والطبقية يف معاملة املرتفقني

نة حقوق املواطنني ، ، وصيا  اليت تعرقل املنظمات العامة يف تأدية واجبهاةإن هذه اآلثار السلبي       
العمل وفق إستراتيجية واضحة لإلصالح ،  تستدعي من القائمني على برامج إصالح اخلدمة املدنية ،

  :تأخذ بعني االعتبار النقاط التالية
والوظائف اخلاصة بالعمال  ، يوضح بشكل جلي املهام  وضع وصياغة ميثاق حمدد للخدمة املدنية ،-

، مما يوطد   ويليب احتياجام العامة،  مبا يؤدي إىل حفظ حقوق اإلفراد، داخل اإلدارات احلكومية
   عالقة احترام متبادل بني املواطن واإلدارة العامة

بواسطة إطار قانوين  ، ) مقدم اخلدمة/ متلقي اخلدمة ( العمل على محاية حقوق األفراد واملوظفني -
ضيح األحكام القضائية ، توضيح وتعليل تنظيم املعاشات، تو( يوضح مفاهيم اخلدمة املدنية 

    والعقلنة يف تدبري الشأن العام ،، قوانني دعم الشفافية )القرارات اإلدارية
 العامة ةمؤسسات اخلدم ودعم انفتاح ،  جتاوز فكرة تضارب مصاحل األفراد مع اإلدارات العامة-

    على اتمع
 ت إصالح اخلدمة املدنية انطالقا من املربرابرامج  تقوم : مربرات إصالح اخلدمة املدنية /ثانيا -

  :التالية
تأهيل ال وضعف ، الوظيفيغياب التخصص ، و  تضخم اهليكل التنظيمي يف منظمات اخلدمة العامة-

      املهين
   مثل  التخطيط والتنسيق داخل منظمات اخلدمات العامة ،  ضعف التنسيق يف العمليات اإلدارية-
تغيري أسلوب ب، وتزايد املطالب اجلماهريية  املنادية   ووجود وظائف جتاوزها الزمن البطالة املقنعة-
   .ةدماخل
 التحديات التكنولوجية وبروز مفاهيم حديثة يف املنظمات العامة مثل التوظيف االلكتروين ، -

  .عصر الرقمي من املفاهيم اليت أفرزا الثورة التكنولوجية والا وغريه، واخلدمة العامة االلكترونية
الرامية  إىل  أو الربامج ، ،إىل وجود بعض املبادرات  ، أدت كل هذه األسباب والدواعي      

، واليت قام البنك الدويل بتدعيم اجلزء األوفر منها ، فمنذ بداية الثمانينات من  إصالح اخلدمة املدنية
 برنامج 47، منها  برناجما75يد عن ، قدم البنك الدويل ما يز القرن املاضي إىل مطلع العقد األخري

تكوين ، ). زمبيا ، غانا، غينيا( اخلدمة املدنية يف إفريقيا  إصالح، حيث مشلت برامج يف إفريقيا 
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، إعادة النظر يف ختطيط  وخلق وظائف خاصة بشؤون األفراد ، برامج التدريب والتطوير لألفراد
   .1اء، املوازنات، برامج حتسني األد املوارد البشرية

إن عمليات اإلصالح اليت شهدا نظم اخلدمة العامة يف مراحل عديدة على اختالف أنواع         
نامية ، يؤسس يف النهاية إىل تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني ، ومن مث / الدول متقدمة

  . العموميةاخلدمة  ، وصوال إىل ترشيد االهتمام مبوضوع احلكم الراشد يف منظمات اخلدمة املدنية
حتت عنوان  يؤكد املنشور املقدم من طرف البنك الدويل إقليم إفريقيا ،:ترشيد اخلدمة املدنية/ ثالثا

، طريقة احلكمانية إلصالح اخلدمة املدنية يف املنطقة  اإلفريقية ، ويدعو إىل إصالح اخلدمة املدنية 
ويركز التقييم املؤسسي  مل ا اخلدمة املدنية ،اليت تع  تقييم  البيئة املؤسسية ،من خالل البدء يف

   .2وحكم القانون ، ، الشفافية  احلكم الراشد ، مثل املساءلة ، االنفتاح قيمعلى
، إىل إقامة أنظمة فعالة من اجل  تربز احلاجة املاسة من اجل زيادة الشفافية واملساءلة وهنا        

، وتفعيل دور املفتشيات العامة  ع أسلوب التحقيقاتتقييم أداء مؤسسات اخلدمة العامة ، وإتبا
، ميثل احد األبعاد األساسية يف جل   أصبح مفهوم ترشيد اخلدمة العامة، حيث باإلدارات العمومية

، اليت تتبىن  ،  واليت متثل  دعما أساسيا لتوجه العديد من احلكومات برامج إصالح اخلدمة العمومية
خاصة فيما يتعلق خباصية  كمنطلقات كربى يف ترشيد اخلدمة العمومية ، الراشد محتقيق عناصر احلك

، خاصة يف  ، إىل االلتزام والتشبث بإنتاج النوعية حيث تسعى اإلدارات العمومية ، الفعالية واملهارة
  .املصاحل واخلدمات املقدمة للمواطنني

 حمددة ميكن احلكم من ، ييسوضبط مقا ، تعددت أراء الباحثني حول حتديد شروط وبالتايل       
غري أن ذلك مل مينع من توجه بعض  خالهلا على املستوى األمثل يف ترشيد اخلدمة العمومية ،

ألستاذ الدكتور ايعرف  إذ ، الدراسات إىل تقدمي بعض املتطلبات اجلوهرية لقيام خدمة عامة رشيدة
 إذ يرى أن من شروط حتقيق ،فافية حممد الصرييف اخلدمة العامة الرشيدة بالتركيز على عنصر الش

على حنو يتضمن  ، إصالح اخلدمة املدنية هو العمل على  ،، احد دعامات احلكم الراشد الشفافية
   .3 :احلدود الدنيا التالية

                                                
  Employ- - De merode, L,civil service pay and،نقال عن170، 169 زهري، عبد الكرمي الكايد، مرجع سابق، ص - 1

ment Reform in Africa : selected I implementation Experiences . study Paper 2 . technical 
Department .world Bank,  Washington,D,c,usa,1991.                                                        

                          
   The world Bank. Governance .the world Bank Experience. a : ، نقال عن 172  املرجع نفسه ، ص - 2

world Bank publication. Washington .C .U .S.1994. P.10.    
،   172 ، ص 2007 دار الكتاب القانوين ،  ، دون بلد النشر ،اإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة اإللكترونيةحممد ، الصرييف ،  - 3

173.  
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    شمل مجيع فئات املوظفني مبن فيهم الفئة العليا ي،   أن يكون تقييم األداء واملساءلة-
، وحتديد اآللية املناسبة لضمان  الكفاءة فقط يف اختيار القيادات اإلدارية التأكيد على مراعاة مبدأ -

    ، واحليلولة دون تسييسها أو ختريبها وتقييم أدائها ، ، ومساءلتها حتفيزها ، أمنها الوظيفي
واخلضوع  ، ووفق آليات تعتمد على اإلعالن املفتوح  اختيار املوظف على أساس الكفاءة فقط ،-

     وااللتزام بالشفافية  ، للمراجعة
   وتوفري آلية واضحة للشكوى والتظلم  حتديد احلقوق والواجبات واحملظورات على املوظف ،-

إن ما ميكن تسجيله حول هذا االجتاه ، هو تركيزه بشكل كلي على عنصر واحد يف معادلة     
 ، وبالتايل للوظيفة وغريهاو طرق اختيار املرشح  ،  أمن املوظف،  وهو املوظفني ،اخلدمة املدنية

لكن من غري   إمهال دور املوظف يف االرتقاء مبستوى جيد للخدمة املدنية ، القول انه ال ميكنميكن
ة تتفاعل يف الوصول إىل ي ألا عناصر أساسية ومركز، املمكن كذلك أن مل العناصر األخرى

طرق  ضرورية يف تقدمي اخلدمة العامة ،، واليت تشمل املعدات والوسائل ال اخلدمة العامة الرشيدة
 ، بيئة اخلدمة املدنية )خدمات تقدم عن بعد ، خدمات تقدم عن قرب( ليات تقدمي اخلدمة العامة آو
، اليت حتدد نوع وطبيعة العالقة بني أجهزة اخلدمة   اليت تشمل األطر التنظيمية والقواعد التشريعية،

  .املدنية واملواطن
ذلك : خلدمة املدنية الرشيدة وفقا إلستراتيجية اإلدارة التنظيمية الرشيدة بأا كما تعرف ا       

 ، ةاملبنية على عناصر الكفاء  واإلجراءات التنظيمية ،، واملؤسسات ،اإلطار املكون من األدوات 
م يف ، واليت ميكن الوصول إليها عن طريق احلكومة االلكترونية ، باعتبارها تساه املساءلة الشفافية،

   .1الثقة بني احلكومة واملواطن  وبناء ، ، وإصالح اإلدارة العامة رفع الكفاءة
 مدخل إداري جديد يؤسس  متثل،ترشيد اخلدمة العمومية  أنميكن القول تأسيسا عل ما سبق        

تقنيات ،من معدات  ،يتم من خالله جتنيد مكونات التنظيم  ملرحلة اإلدارة العامة الفعالة ،
 ،، و استراتيجيات دقيقة يف اختيار)موارد مادية ( حتديد مستويات تنظيمية مرنة  ،ولوجية تكن

حسن التسيري للمرفق  إضافة إىل) موارد بشرية(  تعيني املوظفني باإلدارة العامة  ،تدريب  تكوين ،
بها  بشكل يكرس سرعة االستجابة للخدمات اليت يطل،  ودعم أخالقيات الوظيفة العامة، العام

،  مبا يوطد الشفافية يف العمل داخل هذه املؤسسات ، مع ضرورة توفري احملاسبة الدورية ، املواطنني
  .و يزيد من رضا كامل  الفئات اتمعية جتاه مهام منظمات اخلدمة العمومية 

  

                                                
  ، "اإلدارة الرشيدة لتحقيق التنمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا  " نمية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، منظمة التعاون االقتصادي والت - 1

   .16 ، 13ص   ،2004 أفريل ، 30 ، 29مشروع وثيقة العمل اخلاصة مبجموعات العمل احملورية ،  ، الرباط
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  دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني اخلدمة العامة: رابعاملطلب ال
 إذ احلديث ، اإلداري التطوير أساليبوجيا املعلومات واالتصال حلقة جديدة ضمن متثل تكنول     
بغية زيادة مردودية   املتالحقة ،تا سلسلة من التغريإحداثإىل  االعتماد على هذا البديل ؤديي

   .  واملهام اخلدمية باألنشطةوحتسني أنشطة املؤسسات العمومية اليت تضطلع اخلدمة العمومية 
  على فعالية منظمات اخلدمة العمومية تطبيق تكنولوجيا املعلومات أثر -1 
لكترونية يف جمال إ استخدام التكنولوجيا احلديثة من وسائل اتصاالت وشبكات صبحألقد          

ذ حتقق  درجة عالية من الراحة واملالئمة مقارنة بتسليم إ، عديدة زايا محيقق  ،اخلدمات العامة 
 مع تسجيل (Face- to- Face Contact) ، املباشرو االتصال  أ ،  لوجه اخلدمة وجها

شباع رغبة إ، والسهر على  عليها أو طلبها ، وأداء  اخلدمات  واحلصول  السرعة يف اجناز املهام
، بسب الدقة املتناهية  ، وقلة نسبة األخطاء يف أداء وتسليم اخلدمة ، كما تؤدي إىل حمدودية املواطن

، بشكل ينهي مشاكل  ، توفري واختصار الوقت لصاحل طاليب اخلدمة نشطة االلكترونيةاليت متيز األ
توفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قاعدة ، من خالل  واملرض البريوقراطي داري ،التعقيد اإل

  .همتكاملة من أدوات املعاجلة ، واليت ميكن نشرها ملعاجلة مشكالت التنمية التقليدية بطرق ابتكاري
  والشركاء،  والزبائن، املواطننيالقرب من وجعلها ب ،لخدمات العامة االلكترونية ل ن التوجهإ       

، وإقامة  مكن اإلدارة اإللكترونية للحكم من تسهيل توصيل اخلدمات بشكل أفضل للمستخدمي، س
 والتزاماً ، وكذلك توفري إدارة أكثر كفاءة روابط اقتصادية حمسنة مع املشروعات التجارية

  .للمشروعات احلكومية
 جند ، النطاقات األقل منوا يف جمال التكنولوجياب ومن األمثلة اليت أحدثت  جناحاً يف هذا اال       

 حيث تدار بالكمبيوتر املعلومات األساسية ،  األكشاك املقامة وسط اتمعاتين تتواجدأدولة اهلند 
، وذا تعمل على توفري  ليت حيتاجها املواطنون يف املناطق الريفية ا، وعمليات التوثيق واالستمارات ،

  . 1تعمل على توسيع نطاق تقدمي اخلدمات على املستوي احمللي كما  ، وأمواهلم ،وقت املواطنني 
 تطوير نوعي  حتقيق  يف ،  الدور الريادي لتكنولوجيا املعلومات واالتصالإغفالال ميكن ف        

حيث  ،، وتقدمي بديل للنماذج القائمة يف صورا التقليدية  سات اخلدمة العموميةعلى مستوى مؤس
 بإمكاا تغيري طريقة عمل األفراد داخل مؤسسات اخلدمة إذ للتغيري التنظيمي  آلية التقنية احلديثةتعد

    .2اا ، وإزالة املشكالت اليت جت ، أو هدف املنظمة من خالل تغيري الظروف العمومية و على رسالة
                                                

  ,htm.public/governance/org.p dun.www://http  ,"P Public Administration ReformUND"  - 1     
             17/01/2009 .:Seen on    
اململكة العربية السعودية ،  ،) ترمجة عبد الرمحن بن أمحد هيجان (  ، إدارة اجلودة الكلية يف احلكومةستيفن ، كوهني ، رونالد ، براند ،  - 2

     .103ص   ،1997،  معهد اإلدارة العامة للبحوث 
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  وآفاق ترشيد اخلدمة العمومية اإللكترونية اإلدارة  -2 
 من التطوير الكبري يف مراكز اخلدمة اجلماهريية قضاء معظم االحتياجات من مشتريات أصبح         

 عمله ، من خالل مواقع اخلدمات ، أوعن بعد ، سواء كان املواطن يف مرتله  وخدمات متنوعة
، وبني  ومؤديها ة ،مب اخلدالعالية للمعلومات ، وهو ما يؤدي للفصل بني طوالتسوق بالشبكة ال

  .1 االحنرافأسباب
 ،  الثورة التكنولوجيةمصطلح احلكومة اإللكترونية للداللة على استخدام نتاج  وبالتايل جاء        

،  األهدافحتقيق  ورفع كفاءا ، وتعزيز دورها يف ،  األداء يف األجهزة احلكوميةمستويات لتحسني
، يف توسيع قاعدة  وتزايد التقدم التقين املرافق هلا ويشمل ذلك االستفادة من تراكم املعرفة ،

عرب طرق   تقدميها ،أساليبمن حيث وفرة هذه اخلدمة ، وحتسني   من اخلدمة العمومية ،ناملستفيدي
 التبادل بني الدوائر احلكومية لوإكما، متكن من االطالع على اخلدمة ، ) الكترونية ( غري تقليدية 

   .2ومجهور املستفيدين من خدماا 
" يدفع إىل ضرورة اعتماد مبدأ عمل مراكز خدمة املواطن  ، اخلدمة العمومية إن ترشيد         

تستطيع بالنيابة على املواطن  الذي يبىن على وجود مراكز قادرة على االتصال بكافة إدارات الدولة ،
، حيث ال يضطر   مبا يف تلك املعامالت اليت تتم عرب أكثر من إدارة واحدة،  معامالتهمتابعة كافة

   .3"املواطن إىل االنتقال من إدارة إىل أخرى ملتابعة معامالته 
، خاصة مع ظهور شبكة  مع ازدياد اعتماد املؤسسات احلكومية على أنظمة املعلومات إذ        

 والربيد االلكتروين على مستوى الدوائر احلكومية ، ، ع االلكترونيةاالنترنت ، وظهور خدمات املواق
الذي خيزن الطلبات يف أنظمة  احلاسوب املربجمة  ،أصبحت خدمة املواطن تتم من خالل املوقع 

، وإرجاع نتائجه للعميل ، ومن مث  يتم حتويل خالصة التعامل بني العميل  مسبقا لقبول الطلب
، الذي أصبح بعيدا متاما عن العملية اإلجرائية  ف الدائرة احلكوميةوجهاز احلاسوب إىل موظ

   .4املباشرة

                                                
، مصر ، وزارة الدولة " نشرية تكنولوجيا االدارة  " ، راحة املواطن وسالح يف وجه الفساد...جلماهريية ، ناصر  ، مراكز اخلدمات ا  فؤاد- 1

 . 22 ص،  2007مارس / العدد الثامن ، فيفريي ،  للتنمية االدارية
 ، تاريخ االطالع htm.1006t-topic/43f-montada/net.forum-go.islamfin://http : متاح يف،  اإللكترونية احلكومة - 2
: 14/02/2009.   
 ، 2006 ، سبتمرب سوريا ، مؤمتر الشام الدويل الثالث للمعلوماتية ، تطبيقات احلكومة االلكترونية يف مراكز خدمة املواطن ، قطيين  ليان ، - 3

 .1ص
    4 - " E - Government , what is potential loss of noth avingit ? Afeasibilit study" (1) , e All ,   
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 يرتكز ةمما سبق ميكن القول أن أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية على آفاق ترشيد اخلدمة العمومي       
    : على وجوب حتقيق العناصر اآلتية

  مشاريع اخلدمة العمومية ،ةرد ودييتعلق األمر مبدى محيث :  اخلدمة العموميةة مر دودي-
، و ما هي فوائد تطبيق هذا النموذج  وخمتلف  إسهاماا يف إعادة ترتيب اخلدمة املقدمة للمواطنني

من اخلدمات على واقع اجلهاز البريوقراطي احلكومي ، وهل حقيقة مت الوصول إىل كسب رضا 
  . وثقته مبؤسسات اخلدمة العامة  ،املواطن 

 من خالل االتصال عرب اخلط  دون االنتقال ، والتوصل للخدمة من :كاليف اخلدمة تقليص ت-
  .  الناتج عن التنقل االلكتروين بني بوابات اخلدمة العمومية ،خالل النوافذ يتيح ختفيض التكاليف

حيث يعمد إىل  استخدام تقنية الشباك الوحيد لألنشطة :  سرعة االستجابة و احترام املواعيد -
ودفع اإلدارة للقيام بااللتزامات مع حتقيق سرعة االستجابة ،ارية املتماثلة، وهذا لربح الوقت اإلد

  . للخدمة دون تأخر
 إىل اجناز األعمال وفق مقاييس ،تشري الدقة وفق منوذج اإلدارة االلكترونية للخدمات: الدقة -

 ومينع ، خطاء اإلدارية حتدد من خالل أنظمة معاجلة معلوماتية ، بشكل حيد من األ، مضبوطة
  .التجاوزات أثناء تقدمي اخلدمة

 انطالقا من توظيف تكنولوجيا املعلومات بشكل كامل يف :  سهولة احملاسبة ووضوح اخلدمة -
، يؤدي ذلك إىل إمكانية احملاسبة على كل جزئيات تلك املهام واألنشطة ، من  أداء اخلدمة العمومية

كل مراحل اخلدمة ، إذ ال جمال إلخفاء املعامالت ، وال فرصة خالل وجود النشر االلكتروين ل
  .لالستئثار خبدمة جهات دون أخرى ، فاملصلحة تصبح عامة مادامت اخلدمة عامة

 وبالرغم من املزايا سابقة الذكر اليت  ختتص ا تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف      
وما حتققه من تطوير يف نوع العالقة اليت تربط املواطنني  ،  وتسليم اخلدمة العامة للمواطنني، أداء

، الخيلو هو اآلخر من خماطر وسلبيات قد  فان التحول للخدمات االلكترونيةالعامة،  اخلدمة بأجهزة 
 على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، فاالعتماد  تعرقل ، وتشوه مضمون اخلدمة العمومية

عدم شعور طالب اخلدمة : ، قد ينجم عنه بعض السلبيات مثل  اخلدمة العامةاحلديثة يف تقدمي
، و  التباين  ، بسبب افتقار التفاعل الشخصي بينه وبني مقدمي اخلدمة باالهتمام والرعاية الشخصية

، وما  مع وجود األمية التكنولوجية ، خاصة ، الذين يطلبون نفس اخلدمة يف الرغبات بني املواطنني
، يف ظل نقص الصيانة   على اخلدمةل حول استخدام التقنية احلديثة للحصوإشكاالت من تطرحه

  .لألجهزة واملعدات واحتمال التلف أو التخريب
إن االنتقال حنو اخلدمات العامة االلكترونية يؤدي إىل بناء الثقة بني املنظمات العامة         

فيتم بذلك توفري  ،از وتقدمي اخلدمات بشكل مباشر ، ومن  مث الوصول إىل السرعة يف اجن واملواطنني
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 ، وخمتلف العراقيل البريوقراطية ،اجلهد والوقت والتكلفة ، وهو ما يؤدي  إىل حل مشاكل الطابور 
وهلذا تعطي مبادرات التحول اإللكتروين أولوية بالغة لتقدمي خدماا للمواطن العادي مباشرة وفق "

   .1" باخلدمات اليت تقدم لقطاع األعمالاالهتمام أكثر من مبدأ العميل أوال،
  يف هذا السياق أدى وجود احلاسب واستخداماته يف عمليات تشغيل البيانات اىل اختفاء بعض 
مشاكل الرقابة الداخلية اهلامة ، اليت كانت حتوز على اهتمام كبري يف االنظمة اليدوية ، حيث 

سبات هي حتقيق الدقة مقارنة بالعنصر البشري ، الثبات  من املزايا اليت تقدمها تلك احلاأصبحت
، احلافز  ( Consistency)األحوالعين تنفيذ تعليمات الربنامج يف مجيع ي ذيوال

(Motivation)  كي تقوم بالسرقة أو االختالس ، كما ال إحساس صماء ليس لديها أي فاآللة 
   .2يوجد للحاسب مصلحة شخصية بعكس املوظف

مفهوم االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة لألفراد يأخذ معاين وأبعاد ن أ لخري ميكن القويف األ      
ففي ظل احلكم الراشد أصبح  ،  تبعا للتطورات السياسية واالقتصادية العاملية واحمللية، جديدة

الا يف إطار وتفاع ، اليت تترجم سياسة اإلدارة العامة ، االهتمام بالغا مبفهوم ترشيد اخلدمة العمومية
صبح يعرف باخلدمات أ، وما  لعموميةومؤسسات اخلدمة ا إقامة حكم راشد على مستوى  منظمات

 كآلية أثبتت الدراسات العلمية جناعتها ، االلكترونيةاإلدارة  اليت يطرحها بديل ، العامة االلكترونية
سرعة  ، ، العدالة افية، الشف يدعم عناصر الرتاهة ، يد من اخلدمات العموميةديف خلق منط ج

تفعيل مبدأ التوجه  و  باملواطن الذي ميثل حمور التنمية احمللية ،واالهتمام،   حلاجيات األفراداالستجابة
  .    داخل مراكز ومؤسسات اخلدمة العمومية بالعميل

كون ت مية ألثر اإلدارة االلكترونية على ترشيد اخلدمة العموة الدقيقعرفةوانطالقا من أن امل        
أكثر وضوحا  إذا ما مت التطرق إىل بعض النماذج التطبيقية ، سيتطرق الفصل الثاين من هذه الدراسة 

ثر تطبيق هذه اآللية أبالتركيز على ،  األمريكيةة يف الواليات املتحدة إىل تطبيق اإلدارة االلكتروني
خدمة عمومية رشيدة من خالل مدى ميكن احلكم على وجود  أي ىل إعلى منط اخلدمة العمومية ، و

  .  االلكترونيةاإلدارةتطبيق 
 
 
 

                                                
1 – " For the second year in a row : usa…ranks ,1 in the arab counries e gov . applications" , e 
All , Dubai , Issue N° 2 , dec 2003 , p02. 
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ؤون يعود تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية ، إىل اهتمام السياسة احلكومية بش
التحول اإللكتروين خيارا إستراتيجيا ، باملوازاة مع التخطيط جللب املوارد املالية الالزمة لتشغيل 

وبذلك اجته مشروع تطبيق اإلدارة اإللكترونية كقناة ، وصيانة برامج اإلدارة العامة اإللكترونية 
تنوع ، والتعدد ، خدمات عامة يستخدمها اجلميع يف أي وقت ، ويف أي مكان ،  ليضفي طابع ال

يف شكل اخلدمات املقدمة من طرف الدوائر واملؤسسات احلكومية للمواطنني ، وفق مراحل ميزت 
  . التحول للخدمات العامة االلكترونية 

الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها منوذج متطور يف تكنولوجيا االتصال حيث عملت       
إلدارة االلكترونية احلكومية ، وفق مبدأ االهتمام باملواطن أوال ، واملعلومات ، على التأسيس ملرحلة ا

والتحول للخدمة العامة االفتراضية ، والبحث عن منط جديد، يعيد النظر يف طبيعة العالقة بني 
  .  األجهزة اإلدارية احلكومية واملواطن

  ريكية االستعداد للتحول االلكتروين يف الواليات املتحدة األم: املبحث األول 
      تكرس االستعداد اخلاص بالتحول حنو احلكم االلكتروين يف الواليات املتحدة األمريكية بتوافر 
العديد من العوامل ،  اليت مثلت منطلقات وأسس ثابتة ، جعلت منها جتربة رائدة ضمن جتارب 

  .كومية اإلدارة العامة االلكترونية ، وفتحت أمامها فرص تطوير  املؤسسات اخلدمية احل
 :املطلب األول اإلرادة السياسية  

       وجدت جتربة اإلدارة االلكترونية بيئة مناسبة ارتبطت بإسهامات ظروف ساعدا على 
مواصلة النجاح يف تطوير إستراتيجيتها ، وترجع هذه األسباب كما يرى ذلك بعض الباحثني 

ليت ترمجت نظريات التحول اإللكتروين إىل واقع والدارسني ، إىل وجود اإلرادة السياسية احلقيقية ، ا
  . تطبيقي ناجح 

اىل ) بل كلنتون (  اليت وجهها الرئيس األمريكي السابق 1        إذ يتبني من إحدى املذكرات
الوزارات والدوائر احلكومية األمريكية ، مالمح الدعوة اجلدية ملختلف تلك الوزارات والدوائر، اىل 

ول االلكتروين ، وهو ماتوج بوضع كما هائال من املعلومات على شبكة ضرورة اعتماد التح
االنترنت ؛ ففلسفة هذه املذكرة اإلرشادية، تربز وعي القيادة السياسية داخل أمريكا ، وتشجيعها 
للتحول حنو املنظمة الرقمية ، وتفضيل أداء احلكومة االلكترونية ، ومتكني املواطنني من احلصول على 

 واخلدمات املميزة ، وبالتايل فاألطر العامة اإلرشادية هلذه املذكرة قد جاءت على النحو املعلومات
 :التايل 

                                                
   .115 ،114، العلوش ، مرجع سابق ، ص  ، الطعامنة ، طارق  حممد- 1
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  مع مدراء  (Coordination)يتوىل رؤساء الدوائر واملؤسسات العامة عملية التنسيق/ 1  

ملواطنني مركز املعلومات الوطين ، وجملس تكنولوجيا املعلومات ، فيما يتعلق بتسهيل مهام وصول ا
اىل املعلومات احلكومية ، إضافة اىل ذلك تنظيم املعلومات ، وتقنينها على أساس نوع اخلدمة 

 . املطلوبة ، وليس على أساس الدائرة 
العمل على حتديد أولويات اخلدمات احلكومية على أساس أهم مخسمائة خدمة حكومية، تالمس / 2

 ، مع ضرورة أن 2003هر  تشرين األول عام حاجات عامة الناس ، ووضع خطة لتوفري خدمة ش
يتوىل رؤساء اإلدارات العليا متابعة رئيس دائرة اإلدارة ، واملوازنة ، والوقوف على تقدم العمل يف 

 الدوائر املعنية 
اعتماد الدوائر كافة أسلوب التجارة االلكترونية ، حيثما كان ذلك مناسبا يف عمليات تأمني / 3

  .ا يساهم يف تدين كلفة دافعي الضرائب  احتياجام ، وهو م
إنشاء عنوان بريد الكتروين ملختلف الدوائر ، وبذلك تتم إتاحة فرصة االتصال عليه من عامة / 4

 املواطنني  
على رئيس جملس العموم الوطين تقدمي دراسة ، تتضمن إمكانية إجراء عملية التصويت / 5

 االلكتروين يف االنتخابات  
 الصحة وخمتلف اخلدمات االجتماعية ، واملالية ، وكذا شؤون احملاربني القدامى على وزراء/ 6

والزراعة ، ورئيس مؤسسة الضمان االجتماعي ، ومدير إدارة الطوارئ ، وضع قائمة شاملة جلميع 
أنواع اخلدمات ، واملساعدات العينية ، واملالية املتوفرة من خالل االستخدام اخلاص ، واآلمن لشبكة 

 نترنت  اال
 ، تتكثيف الدورات التدريبية يف كافة الدوائر ، من اجل االرتقاء يف استخدام شبكة االنترن/ 7

وتشجيع األفكار يف جمال استخدامها ، واالطالع على التجارب والتطبيقات املتقدمة ، ودراسة 
 .اآلراء واملواقف بصددها من قبل كافة املستخدمني هلا  

الرامي اىل حتقيق حتول الكتروين ، وخدمات عامة الكترونية ، أصدرت        ومواصلة للدعم 
اإلدارة العامة للخدمة يف احلكومة االلكترونية قرارا بتحويل مجيع املعامالت اخلاصة بالسفر واحلجز 
وغريه ، اىل خدمات سفريات الكترونية بشكل موحد على مستوى الدولة ، وذلك حبد أقصى يف 

 . 2006اية سبتمرب 
       ومن مث بدأت مجيع اإلدارات والوكاالت  احلكومية العاملة  بعملية التحول خالل العام 

 ، الصادر عن هيئة اخلدمات 2004 ، وقد أشار التقرير الربع سنوي األول للعام 2004
االلكترونية اليت تطرحها املؤسسات احلكومية على مواقعها ، إىل  أن بعض تلك اخلدمات اليت تقدم 
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 تضاهي من حيث اجلودة تلك اخلدمات اليت تعرضها – القطاع العام –من طرف الدوائر احلكومية 
  .1مؤسسات القطاع اخلاص

       وللحكم على وجود اإلرادة السياسية القوية من عدمها يف تطبيق اإلدارة االلكترونية داخل 
من وجود قرارات متخذة ، وخطوات الواليات املتحدة األمريكية  يكفي احلكم باإلجياب ، انطالقا 

تقييمية يربزها وجود تقارير ربع سنوية ، تبحث يف خمتلف االجنازات ، وحتاول إصالح االختالالت 
  .اليت حتدث يف برنامج التحول االلكتروين 

  الوعي اتمعي ومنو جمتمع املعلومات : املطلب الثاين 
 املعلومات دورا هاما وأساسيا ، يف دفع برامج        يؤدي الوعي اتمعي وبروز مظاهر جمتمع

التحول واالستعداد االلكتروين داخل الدولة ، وبذلك فان ضبط مستوى التقدم يف الوعي 
االجتماعي ، وتطور جمتمع املعلومات  يف الواليات املتحدة ، يتوقف على ضرورة التطرق اىل 

  .مراحل االنطالق لتجسيد احلكم االلكتروين مؤشرات تربز املستوى احلقيقي هلذا اجلانب املهم يف 
 تقدم إحدى الدراسات اليت تربز أهم اخلطوات لتطبيق احلكومة االلكترونية وتطوير تكنولوجيا       

  12 من سكان الواليات املتحدة األمريكية يستخدمون االنترنت ، مقابل %  57 املعلومات ، أن 
 ؛ ويوفر برنامج ستخدام االنترنت يف الدول العربيةمن ا%  0.5يف أوربا ، ومقابل نسبة  % 

أجهزة كومبيوتر ، ومستلزمات   بالواليات املتحدة األمريكية ( E- RATE)السعر االلكتروين
   .2خاصة باملدارس االبتدائية والثانوية االتصاالت باالنترنت بسعر مناسب 

آللية ، واليت مكنت احلكومة        وهذا ما زاد من عدد مستخدمي االنترنت واحلواسيب ا
األمريكية من الوصول اىل بناء جمتمع معلومات ، قادر على أن يواكب ظروف التحول يف مفاهيم 
اإلدارة ،  والتعامالت احلكومية بالشكل االفتراضي ، خاصة أمام تركيز مشروع اخلدمة االلكترونية 

 . على املواطن 
د بن ناصر العبود ، حتت عنوان املشرعون يقودون       وضمن نفس االجتاه تطرق الدكتور فه

احلكومة االلكترونية ، اىل أن هناك توقع يف أمريكا ، بأن قادة احلكومة ومديروها سوف يكونون 
أكثر الناس تعلقا بالشبكة ، ألم ال يريدون أن يكونوا شيئا من املاضي ، إضافة اىل األغنياء ، 

ل  للحكومة االلكترونية ، وكذا العمال واملشرعون األصغر ورجال األعمال الذين يدعمون التحو

                                                
  .  445ص  ، حممود اهلوش ، مرجع سابق ، أبوبكر - 1
   .6 ، ص 2001، أبريل  مم املتحدة اإلمنائي، مكتب برنامج األ ، الكويت )ترمجة هدى يعقوب (   ،احلكومة اإللكترونية هللا ، سامي، عطا ا- 2
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سنا من جيل الشبكة ، سوف يتم ترقيتهم اىل الرتب احلكومية العليا ، حيث تعتقد كل هذه الفئات 
  .1  أن الشبكة هي القناة التلقائية للخدمات

امالت عن طريق         إن هذا اإلصرار من طرف خمتلف الفئات ، على ضرورة االنتقال اىل التع
الشبكات ، ورغبتهم على اختالف مستويام يف التعامل من خالل العامل االفتراضي ، إمنا هو نتاج 
وعي مجاهريي ، وتقدم  واضح يف الوصول اىل جمتمع املعلومات ، فالتحول االلكتروين عادة ما 

 الواقع الوافد أو النموذج يواجه جماة قوية ، وهو ما يعرف مبقاومة التغيري ،  نتيجة التخوف من
 .اجلديد 

     وبالتايل فتقبل التحول االلكتروين ، والرضى الطوعي على املسامهة يف تعامالت الشبكة ، دليل 
ملموس على وجود وتوفر العوامل البشرية يف بناء صرح احلكومة االلكترونية ، داخل الواليات 

ورات املسبقة واخلوف على مصري اخلصوصية وسرية املتحدة األمريكية ، مما ساهم يف احلد من التص
 .التعامالت 

      وللحكم على وجود بناء أساسي تمع واع داخل الواليات املتحدة األمريكية ، أجرت شركة 
 مستخدم جديد للشبكة ، ووجدت 5000: فوريستر العاملة يف جمال تقنية املعلومات دراسة لـ

   .2 عن طريق الشبكة مع احلكومة أم يدركون الفوائد من التفاعل
      حيث أن ما يزيد عن املليون من األطفال يف سن االلتحاق باملدارس ، يتلقون تعليمهم بنظام 

" مرتلية التعليم ، وكذلك إضعاف هذا العدد من يتلقون تعليما جامعيا عرب اتمع املعلومايت ، و
لية التعليم هناك ، وهذه األرقام األمريكية تتزايد تتسع رقعة املدارس العامة اليت تستقبل فكرة مرت

  .3"باستمرار 
      بذلك متكنت القيادة السياسية األمريكية من اكتساب بعض العوامل ، اليت مكنتها من التحول 
باجتاه مبادرة احلكومة االلكترونية ، يف ظل مؤشرات تدل على نضج جمتمع املعلومات ، ووجود 

  .لك املبادرة ،  مما شكل استقرارا لكل مراحل تطبيق إدارة  احلكومة االلكترونية التأييد الداعم لت
  
  
 

                                                
 ص ، 2005،  مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ، ، الرياض 2 ط  ،احلكومة اإللكترونية بني التخطيط والتنفيذ،  بن ناصر العبود ،  فهد- 1

138.  
  .127رجع نفسه ، ص امل - 2
دون   ،Introduction to cyberspace  ، انمع املعلومايت واحلكومة االلكترونية مقدمة للعامل االفتراضي عمر ، حممد بن يونس ، - 3
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 متويل مشاريع التحول االلكتروين:  املطلب الثالث 
       ميكن تسجيل بعض أوجه التمويل اخلاصة بدفع مشاريع التحول للحكومة االلكترونية يف 

  : الواليات املتحدة  األمريكية من خالل اآليت 
 إن تطبيق احلكومة االلكترونية بشكل : 1مبادرات الشبكة والعودة اىل احلكومة الفاعلة/ 1  

جيعلها تنتشر ،يتطلب ختلص الشبكة العنكبوتية من التعقيدات البريوقراطية ، إذ تصبح احلكومة 
 .االلكترونية أكثر فاعلية ، ومستساغة أكثر من ناحية سياسية ، وممكنة من ناحية فنية 

     يف هذا السياق تقوم احلكومة األمريكية بتحويل وظائفها لكي تركز على االحتياجات اخلاصة   
بأعمال املواطنني ، إذ يتوقع األمريكيون أن يتمكنوا من تصريف أعماهلم بسرعة اكرب ، حينما تنقل 

، حينما يتفاعلون إليهم عرب التقنية االلكترونية ، و  املواطنون  داخل أمريكا لديهم تطلعات كبرية 
 .    مع احلكومة االلكترونية

        من ناحية أخرى تواجه بعض الوكاالت الفيدرالية يف أمريكا ميزانيات متقلصة ، ومتطلبات 
إنتاجية متطورة ، وتقدما مطردا يف التقنية ، وتعقيدا وقيودا يف خدمات السكان الذين يتسمون 

قافية متعددة ، ويف ظل هذه التعقيدات مل يكن للحكومة أي بطابع التنوع ، وينتمون اىل خلفيات ث
 .خيار ، سوى ضرورة االستفادة من تطبيقات التقنية املتقدمة ، ببلد يصنف يف املراتب األوىل تقنيا 

       إن هذا التقدم التقين جعل من  احلكومة االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية ، تقدم 
 ولألعمال ، من اجل تفعيل إعمال القطاع اخلاص مع احلكومة ، باستخدام الطرق الفرصة للمواطنني

االلكترونية ، إذ يتمثل اهلدف الكلي والشامل للحكومة االلكترونية األمريكية يف منح اجلمهور 
خدمات الكترونية حكومية ، إضافة اىل معلومات تتميز بسهولة الوصول إليها ، وهذا ما يربزه 

حلكومة االلكترونية والتقنية ، ضمن إدارة اخلدمات العامة ، والذي كان حيمل يف وجود مكتب ا
 .  السابق اسم مكتب التجارة االلكترونية واحلكومة االلكترونية 

       وبالتايل فاحلكومة االلكترونية ضمن هذا التواجد ، هي بصدد استخدام التقنية لتحسني 
دمات العامة اىل املواطنني ، وشركاء األعمال ، والعاملني ، مستوى الوصول، وتقدمي املعلومات واخل

والوكاالت والكيانات احلكومية ، إذ أن تبين التجارة االلكترونية أصبح يتسم بوترية سريعة يف 
الوكاالت الفيدرالية ، وتستخدم احلكومة اخلدمات املعتمدة على الشبكة ، من اجل تنفيذ عمليات 

 .  نيا ، وتقاسم املعلوماتالشراء ، والبيع الكترو
 حيث يعد التكامل االلكتروين أكثر املراحل تقدما يف مسرية : حتقيق التكامل االلكتروين-2

احلكومة االلكترونية ، وهو يسمح بتكامل األنظمة والبيانات فيما بني الدوائر احلكومية ، حبيث يتم 
                                                

   . 140  ،138 فهد ، بن ناصر العبود ، مرجع سابق ، ص - 1
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مالت من دون أن يضطر املواطن إىل تبادل املعلومات عن معامالت اجلمهور ، وإمتام تلك املعا
   .1االنتقال من دائرة إىل أخرى

     وإسقاطا على واقع الواليات املتحدة األمريكية ، جند أن احلكومة االلكترونية قد متيزت 
بتطورها ، حيث أا وصلت إىل حتقيق التكامل األفقي بني كافة أجهزة احلكومة ، إذ يستطيع 

 one stop)اط تقدمي اخلدمة لتنفيذ أكثر من تعامل من خالل قاعدة املواطن من خالل أحد نق
shop)باملواطنني ، تضم كافة البيانات اخلاصة . 

    وعملت مواقع احلكومة االلكترونية األمريكية على تقدمي اخلدمات ، آخذة يف ذلك بعني  
 طرح بدائل اخلدمة االعتبار تنوع اجلنس البشري يف ثقافاته وأصوله ، األمر الذي دفعها إىل

االلكترونية بأكثر من لغة خبالف االجنليزية ، حيث مت تزويد بعض املواقع بترمجة اسبانية أو 
مثل كاليفورنيا ، مشال كالورينا ،  أين ( مكسيكية ، ويظهر ذلك يف بعض املناطق أو الواليات 
 .يتواجد مواطنني ينتمون إىل أصول مكسيكية أو إسبانية 

 جلأت الواليات املتحدة األمريكية إىل تطوير هذا اجلانب بالتركيز على :االلكترونية  احلماية -3
األمن املعلومايت، بغية حتقيق حتول الكتروين آمن ، وتفاديا للدخول يف تشعب موضوع احلماية 

ائل   بالتطرق اىل الوس-احلماية االلكترونية-االلكترونية ، نكتفي بازالة الغموض على هذا  املفهوم 
واآلليات ،  اليت يتم التعرف من خالهلا ، وفحص هوية املتعاملني اثناء تبادل  البيانات بني االفراد 
املتعاملني ، حيث ميكن تبيني دور منوذج الواليات املتحدة األمريكية يف التاسيس هلذا اال من 

 .خالل التشفري  
 تسجيل الدور الريادي للمعهد الوطين وهنا ميكن:  التشفري كوسيلة للحماية االلكترونية 3-1

 منذ (National Institute of standards and technology)ملعايري التكنولوجيا
 Data)السنوات  األوىل من سبعينيات القرن العشرين ، والذي قام  بتطوير معيارا لتشفري البيانات 

Encryption standard)  ، شفري خاص ، ويقدم شرطا ويقوم هذا املعيار باستخدام مفتاح ت
فتقنية   كل من املرسل واملرسل اليه مفتاح سري واحد ، وبذلك يتعلق بوجوب أن يكون بني

 كأحد أوجه احلماية االلكترونية للتعامالت قد برزت يف الواليات املتحدة األمريكية منذ التشفري
فري داخل املصارف لتشغيل   تاريخ إستخدام احلكومة ملعيار التش1976زمن طويل ، يعود اىل سنة 

   .2آالا

                                                
1  - "E – Integration" , e All , Dubai , Issue 47 september 2007, p 07 .      

 InfoWorld , April 9 vol 23, Iss 2001, P15.  security protects bottom line", "  P, J ,Connolly, - 2  
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لتبادل ونقل املعلومات ظهرت احلاجة  أمام نسبية حتقيق احلماية اإللكترونية:  التوقيع الرقمي3-2
 ، بعد أن يتم إشتقاقه عن طريق حسابات (Digital singnature)لوجود التوقيع الرقمي 

 1: تحدة األمريكية ميكن تسجيل اآليترياضية ، ومن أمثلة التوقيع اإللكتروين يف الواليات امل
التوقيعات االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية هلا نفس الصفة القانونية ، كالتوقيع على * 

الورق ، إذ تدعى املصاحل التجارية أن هذا سيؤدي إىل جتارة الكترونية جيدة أسرع ، وأرخص ، 
 وأكثر أمانا  

ترى أن التواقيع الرقمية ستؤدي اىل تلقائية يف كل املعامالت املالية شركة برودينشال األمريكية * 
بعد مدة ، وخبالف الصور االلكترونية اليت يتركها املستهلكون على أجهزة متخصصة موصولة 
بالصندوق عند استخدامهم لبطاقات االئتمان ، اليت تؤكد صحة التوقيع فقط ، مبقارنته مع صورة 

ب ، فالتواقيع االلكترونية هلا صفة قانونية حبد ذاا ، وميكن اعتمادها لفتح على ورق عند فتح احلسا
 .حسابات يف شركات السمسرة ، أو شراء بوليصات التأمني ، أو حىت شراء مرتل 

 إذ يتوقع ،       وبذلك اعترفت العديد من الواليات يف أمريكا بنوع معني من التواقيع االلكترونية 
رالية ستساهم يف دفع التكنولوجيا ، لتجعلها جزء من الطرق اليت يتبعها املستهلكون أن املوافقة الفيد

الجناز أعماهلم ، حيث جرت العادة أن ينتظر املستهلكون واملصاحل التجارية أياما ، وحىت أسابيع 
ملكلف حىت تصلهم الوثائق بعد إعدادها ، وإرساهلا بريديا ، وتوقيعها مث استالمها بالتسليم العاجل ا

المثان باهضة ، وتتم تنحية الكثري من هذه التكاليف ، واملهام عندما يتم إتباع طريقة الوثائق 
  .االلكترونية ، من بداية التعامالت وحىت ايتها 

  استكمال البناء التشريعي والقانوين: املطلب الرابع 
ة االلكترونية باهتمام بالغ ، خاصة         حيظى احملور التشريعي والقانوين يف تطبيقات اإلدارة العام

وان التحول من شكل النظم االدارية التقليدية ، اىل منوذج الكتروين يقتضي النهوض الجياد ترسانة 
تشريعية ، تغطي كافة املعامالت واالجراءات االدارية اجلديدة ، وحتقيقا هلذا املسعى بادرت احلكومة 

اكب التحول االلكتروين املزمع الوصول اليه ضمن األمريكية باستحداث جوانب تشريعية ، تو
استراتيجية الكترونية ، متثل صحة التبادل االلكتروين وامتام املعامالت االدارية عن بعد ، بواسطة 

  ).االنترانت ، االنترنت ( شبكات االتصال 

                                                
 , R ? K Yin, Application of Casestudyre search : ، نقال عن 384ص  ، حممود اهلوش ، مرجع سابق ، أبوبكر  - 1

Newbury Park.: Sage Publication ,1993, p 22 . 
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ة محائية       وبالتايل فاالستفادة من بناء التشريعات االلكترونية ، كفيل بوضع مأسسة حقيق
 للتعامالت االفتراضية ، اليت سوف تنتهجها مشاريع اإلدارة االلكترونية ، مثل محاية املراسالت ،
تأمني خصوصية املعلومات عن طريق حفظ البيانات اخلاصة باألفراد املتعاملني ، بشكل يبعد خطر 

التصاالت التجسس ، والقرصنة االلكترونية ، وهو ما يهدد مصاحل مرتفقي اخلدمات ، وا
  .االلكترونية عن طريق شبكة االنترنت 

       إن املواطن أثناء تفضيله للتعامالت االلكترونية على حساب التعامالت التقليدية هو حباجة إىل 
وجود بيئة تشريعية ضامنة ملا يقوم به من تعامالت ، وبالتايل تكمن أمهية القواعد القانونية يف 

 انطالقا من كوا ختلق ثقة ، وأمان لدى األفراد واملتعاملني ، ضمن مشاريع احلكومة االلكترونية
 .دائرة اخلدمات االلكترونية 

     وميكن االنطالق يف رصد  التحوالت التشريعية ، املصاحبة للتحول االلكتروين يف الواليات 
  :املتحدة األمريكية يف البداية من قانونان مها 

 اللذان ألزاما إدارات احلكومة :ورقية ، وقانون كوهني، كلينجرقانون التخلص من األعمال ال/ 1
الفيدرالية أن تضع اخلدمات عرب الشبكة ، وأن تركز االهتمام على إدراك النتائج املترتبة على 

  .1استثماراا يف جمال تقنية املعلومات  
 األمريكية على توفري  الذي يتضمن تشريعا قانونيا جيرب إدارة احلكومة:قانون حرية املعلومات/2

املعلومات للشعب ، وهذا على خالف الوضع بالدول العربية ، حيث تعترب املعلومات عادة من 
 ويف الواقع العملي أدان القضاء األمريكي طالب دكتوراه احلاسوب العبقري  ، 2أسرار الدولة
(Morris)عندما حاول الكشف عن ثغرة أمنية يف نظام (Arbanet)ذي أدى به اىل  ، األمر ال

إفساد النظام املعلومايت ، وهو ما جعل  املتعاملني املرتبطني ذا النظام يفقدون الثقة فيه ، وبذلك 
كانت هذه اإلدانة من طرف القضاء األمريكي كشفا علميا واضحا على ارتباط تلك الثغرات التقنية 

   .3بالقانون ، وهي الثغرات اليت متت معاجلتها تقنيا
 التشريعات االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية قد عرفت منذ زمن بعيد ، حيث يف       إن

      بقانون خصوصية االتصاالت االلكترونيةمسي أصدر الكوجنرس األمريكي تشريع 1986عام 
(The Electronic Communications Privacy Act of) وهذا ضمن رقابة ، 

 Regulate telephone surveillance pen)  حركة االتصاالت اهلاتفية على

                                                
  .127مرجع سابق ، ص  فهد ، بن ناصر العبود ، - 1
  .   7ص   سامي ، عطا اهللا ، مرجع سابق ،- 2
  .82ص  حممد بن يونس ، مرجع سابق ، ،  عمر- 3
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register )ليقر بأحقية االعتماد على أدوات التسجيل ، فاجته القانون األمريكي   (Devices) 
 اهلواتف اليت يستخدمها املشتبه م يف االتصاالت ، و هليئات الرقابة بتسجيل أرقام، اليت تسمح 

 االلكترونية قد  هؤالء ، فقانون خصوصية االتصاالت مصدر املكاملات اليت يتم استقباهلا من طرف
 ، وهذا األخري كان حىت تاريخ (The wiretap act )جاء لتعديل قانون الرقابة السلكية 

، إضافة إىل تنظيم الرقابة ( Oral )التعديل املشار إليه يتوىل تنظيم رقابة احملـادثات  
         .  1تسمى برقابة االتصاالت االلكترونية  أصبحت (ECPA)  ، ومع تعديل قانون(wir)السلكية

ضمن إطار القانون دائما مت إحاطت االتصاالت اهلاتفية التقليدية ، وتلك اليت  تتم عرب احلواسيب 
حبماية معلوماتية ، حبيث حيظر هذا القانون الوصول إىل معلومات عن املشترك من خالل استخدام 

  . مات خترج عن الغاية من التقصي والتفتيشبرامج تقصي ، مادامت هذه املعلو
 حىت اجلهات العليا يف أمريكا هي حباجة للحصول على تراخيص إلكترونية ، و بذلك  فإن       

FBA)  (ا حتصل على أمر قضائي  تؤكدعلى أ (Court order ) يف حالت إقدامها على  
    .2شبكة كانت عملية اإلنزال هاتهعمليات إنزال الربامج عـلى اختالف كل احلاالت ، ومن أي 

 يف الواليات املتحدة األمريكية ، دافعا لكي يصدر 2001 سبتمرب 11      وقد كانت أحداث 
بقصد تقوية وضعية   ،(the patriot act) القانون الوطين األمريكي107الكوجنرس يف دورته 

انون بأن يكون أساسا متينا لربنامج برنامج الواليات املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،  حيث مسح هذا الق
اليت تبنتها مؤسسات خمتلفة، منها مكتب  3 . (Carnivore)والتقصي ، ومنها برامـج  املراقبة

 من هذا القانون متت إزالة كافة القيود ،اليت 216 ، ومبقتضى القسم (FBA)التحقيقات الفيدرايل
 Pen register)   يشـ والتفتكانت تفرض بشكل كامل حول عمليات إنزال برامج التقصي

and trapand trace installations) 4يف شبكات االتصاالت العامة.      
      وبالرغم من وجود مبادرات قانونية مصاحبة للتحول لإلدارة العامة االلكترونية يف الواليات 

 ، تعترضها إشكاالت املتحدة األمريكية ، إال أا كغريها من مبادرات التحول االلكتروين يف العامل
تتصل مبناحي عديدة منها إشكاالت تتصل باخلطر االلكتروين أو ما يسمى بالالأمن اإللكتروين ، 

                                                
 .87املرجع نفسه ، ص   - 1
   .92 املرجع نفسه ، ص - 2
، إىل برنامج يأخذ شكل أداة تشخيصية مهمتها تقصي املواقع اإلجرامية ، وحتركات ارمني واملشتبه  Carnivore مج كارنيفور يشري برنا- 3

 و اهلدف من هذا الربنامج هو متكني مكتب Network analyser عن برنامج حملل  للشبكات م يف إطار تكنولوجيا املعلومات ، فهو عبارة
حتدث ا دون حاجة للرجوع إىل مزود خدمات االنترنت  من تقصي املعلومات حول اجلرمية بالسرعة املمكنة اليت FBA التحقيقات الفيدرايل

  . )  89 ، 86ص  ، املرجع نفسه(  على االطالق
    .95،  92املرجع نفسه ، ص  - 4
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وغريها  ، وهذا ما سيتم التطرق إليه يف عنصر الحق ضمن رصد أهم العراقيل أو التحديات ، اليت 
  .تواجه  النموذج األمريكي يف التحول للخدمات العامة اإللكترونية 

  إعادة اختراع احلكومة لتطوير اخلدمة املدنية : املبحث الثاين 
     ميثل مدخل إعادة اختراع احلكومة  حتوال أوليا لتكريس تغيري جوهري يف األدوار اليت تقوم ا 

 إنطالقا مما قدمه (Reinventing Governmet)ولعل هذا ما أشار إليه كتاب " ،  احلكومة
 تقدمها احلكومة األمريكية أنذاك ، من خالل حتليل أهم وظائفها ، والذي من سلبيات األعمال اليت
املخصصات الضخمة مليزانية الدفاع يف أمريكا واليت تستهلك أغلب  وجود يربز إنتقادات من أمهها

بنود ميزانية احلكومة الفيدرالية ، إضافة إىل فشل وتراجع القطاع الزراعي عن الريادة ، مع أنه 
والذي يوحي بتراجع اسلوب إدارة االجهزة    ،1" ألف وحدة إدارية تدير نشاطه12 ينطوي على

 . البريوقراطية ويطرح بديل جديد للتسيري 
  .التعريف واآلليات : إعادة اختراع احلكومة : املطلب االول 

يط        مبا أن مفهوم اعادة اختراع احلكومة  كما ترى بعض الدراسات جاء مرادفا لعمليات تبس
االجراءات احلكومية ، وتسيري النظام البريوقراطي أمام املواطن ، ظهر مفهوم احلكومة االلكترونية 

يف اطار برنامج اعادة اختراع الدولة ، حيث وعي هذا الربنامج اىل ) االدارة العامة االلكترونية(
   .2التوسع يف استخدام تكنولوجيا حديثة يف جمال تقدمي اخلدمات العامة

   يعترب مصطلح اعادة اختراع احلكومة ، مدخال لتطوير اخلدمات العمومية ، ومرحلة سابقة     
لعملية التحول للحكم االلكتروين ، واخلدمات العامة االلكترونية ، وقد قدمت ملصطلح اعادة 

  : اختراع احلكومة تعاريف خمتلفة سيتم تناوهلا فيما يلي
   : 3 تعاريف اعادة اختراع احلكومة -1
 ترى الفئات املتحررة ام ميكن تطوير احلكومة بزيادة االموال املوجهة هلا ، : تعريف الليرباليني -

  .وتوسيع دائرة نشاطها  
 ترى الفئات احملافظة ان احلل هو التقشف فيما يتعلق باالنفاق احلكومي ، مع : تعريف احملافظني -

 .تقليص دائرة نشاطها  
                                                

wesley -Addison:  New York, Reinventing Government, Gaebler,and Ted,  Osborn,David  - 1    
Publishing Co , 1992 , pp 24,25.     

 ، جريدة الشرق األوسط ، " العامل بني يديك " مسرية طاهر ،:  ، نقال عن 26،  25مرجع سابق ، ص  أبوبكر ، حممود اهلوش ،    - 2
 .9ص  ، 18/05/2001

  ،   نشرية خالصات كتب املدير ورجل األعمال ،" دة اختراع احلكومةإبعاد شبح البريوقراطية مخس استراتيجيات إلعا " مقال بدون مؤلف ،  - 3
  . 2، ص   القاهرة، )شعاع ( الشركة العربية لالعالم العلمي   ،18/09/1998العدد 
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 .   كن تطوير القطاع احلكومي عن طريق ادارته بنفس ادارة القطاع اخلاص مي: تعريف املستثمرين -
 حيث يرون بانه ميكن للموظفني احلكوميني تطوير القطاع احلكومي إذا :  تعريف املوظفني -

  .مازادت رواتبهم وحوافزهم  
اد العاملني ا ،  يعتقد عامة الناس انه ميكن اعادة اختراع احلكومة بتغيري األفر: تعريف املواطنني -

  .وتعيني أصحاب الكفاءة فقط  
   :1      وقد قدمت إنتقادات هلذه التعريفات تتمثل يف اآليت

تنطلق االنتقادات املقدمة للرباليني من ان اغراق نظام مغلق مبزيد من االموال ، : بالنسبة للرباليني *
ائر والنتائج السلبية ، اذ أن االشكال ال ومطالبته بآداء مزيد من املهام لن حيقق سوى املزيد من اخلس

يرتبط بالتمويل ، بقدر ما يبحث عن احللول الكفيلة باعادة توزيع تلك املوارد ، وخلق أنشطة 
 .جديدة

حيث مت الرد على قوهلم بضرورة التقشف من خالل توضيح أن منع التمويل : بالنسبة للمحافظني * 
ويلة ، قد تكون يف مصلحة دافعي الضرائب ، لكن لن الالزم عن نظام ختصص يف اهلدر سنوات ط

  .يؤدي اىل تطوير آداء القطاع احلكومي 
صحيح ان االساليب واالفكار االدارية اليت تتشابه مهما اختلفت البيئة اليت : بالنسبة للمستثمرين * 

اعتبارات تطبق  داخلها ، إال ان القطاع احلكومي يتميز خبصوصية جتعل من الصعب االحتكام اىل 
  .الرحبية فقط 

مسألة التطوير اليت يرون ا تستدعي تطوير الثقافة ، وتوجيه اجلهود حنو غاية :  بالنسبة للموظفني * 
 .حمورية ، وحتقيق بعض النتائج أكثر مما تستدعي تعديل كشوف املرتبات  

 .بريوقراطي الذي يكبلهم املشكلة احلقيقية ليست يف األفراد ، وإمنا يف النظام ال: حل املواطنني * 
      ويرتكز مفهوم إعادة اختراع احلكومة على الفكرة اليت مفادها ، انه باإلمكان حتويل اجلهاز 
احلكومي من جهاز إنفاق اىل جهاز إيراد ، وحتويل اجلهاز احلكومي من جهاز تكلفة اىل جهاز حيقق 

  .طاع اخلاص االرباح ، وإعادة إدارة القطاع العمومي بطرق ادارة الق
      حيث ينطلق ابتكار احلكومة من مقولة ان االدارة احلكومية مثل القطاع اخلاص ، قادرة على 
التكيف مع روح العصر ، وإعادة إختراع نفسها من حني آلخر ، و أن العاملني يف احلكومة ال 

داري هو السبب ميثلون أساس املشكلة املتمثلة يف تراجع االنتاج واخلدمات ، ولكن النظام اإل

                                                
  .املرجع نفسه  - 1
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الرئيسي ، كما ان املشكالت اليت تواجهها ليست بسبب االدارة الليربالية ، أو االدارة احملافظة 
(Conservactive government)1 ، إمنا بسب فقدان تلك  اإلدارة إىل الفعالية والكفاءة.  

ح اإلداري ، يضع       مما سبق ميكن القول أن اعادة اختراع احلكومة متثل أحد مداخل اإلصال 
حدا للمشكالت اليت يواجهها اجلهاز البريوقراطي احلكومي باالجتاه حنو ابتكار طرق جديدة للتسيري 

  .داخل املؤسسات احلكومية ،  عن طريق توفري عدد من اآلليات 
  : تشمل هذه اآلليات ما يلي :  آليات اعادة اختراع احلكومة-2
 اإلدارة احلكومية  مطالبة بالتطور يف كل وقت ، فإا اذا كانت:  2  حكومة املستقبل1 -2 

أحوج ما تكون إىل إعادة تشكيل نفسها واختراع حكومة جديدة ؛ ففي وقت كانت احلكومة 
األمريكية حتتكر صناعة السالح كغريها من احلكومات ، أما  اليوم فمن غري املمكن أن تتخلى 

دول على صناعة السالح ، كما انه مل يكن متوقعا الشركات الكربى داخل أمريكا ، وغريها من ال
ان تتوىل احلكومة االهتمام  بالفقراء بل أن مفهوم الرعاية  اإلجتماعية مل يكن معروفا حىت إخترعه 

 ، أما اليوم فإن احلكومة التكتفي باالهتمام بالفقراء ، بل إا تصرف على 1870  عام بسمارك
وغريها من األمثلة اليت تدعم صحة هذه ...تقاعد لكل مواطن الرعاية الصحية، وتدفع معاشات ال

  ".حكومة املستقبل" اآللية 
كأحد احللول  ،  ( Privatization ) تنطلق من فكرة التخصيص: احلكومة الشركة 2-2

) يعمل القطاعان هنا يف تعاون وتنسيق متكاملني (  إنتاجية القطاعني العام واخلاص ،   الفعالة لزيادة
ضطلع اإلدارة احلكومية برسم السياسات ، وحتريك املراكب ، يف حني يقوم القطاع اخلاص ، وت

   ،  3بتشغيلها وتسريعها 
حيث تعمل هذه اإلدارة على مساندة اجلهود غري احلكومية لتقدمي  :  4 اتمع مدير3 -2   

 و  أكثر معرفة مبشاكلها اخلدمات من خالل منظمات اتمع، ألا أكثر إلتزامنا جتاه املواطنني ،
احمللية ، كما تعتمد اهليئات احمللية يف حل املشكالت ، وتقدمي اخلدمات على قدرات ومسامهات 

بوالية ) هيوسنت ( قائد شرطة ) يل براون ( مديريها ، وكامثلة على حكومة اتمع مدير  قام 
 مركزا صغريا 20األحياء فأنشأ  بوليس – اليت كانت تشتهر بالعنف والعنصرية -تكساس األمريكية

                                                
  : ، نقال عن 10،11ص  ار الفكر العريب ،، القاهرة ، د  ، الثورة اإلدارية يف القرن الواحد والعشرينإعادة إختراع احلكومةأمني ، ساعايت ،   - 1

 أمحد رشيد ، إعادة إختراع وظائف وإدارة احلكومة  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 7 ، 12 .
 نشرية خالصات كتب املدير ورجل،  "إعادة إختراع احلكومة كيف تعمل روح املبادرة على إحياء القطاع العام"  ، مقال بدون مؤلف - 2

   .2 ، 1 ص  ،،  القاهرة) شعاع (  الشركة العربية لإلعالم العلمي ، 1994مارس   ،6األعمال ، العدد 
  .   3  ،2 ص  ، املرجع نفسه - 3
  .3 املرجع نفسه ، ص - 4
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التقتصر مهامها على معاقبة ارمني ، بل تقصي أسباب اجلرمية والوقاية منها ، كما تدار يف 
  .شيكاغو كل مدرسة عامة مبجلس إدارة مكون من ستة من األباء ، وهلم مطلق احلرية 

ل خالل فترة ماقبل املدرسة ،      كما استحدثت والية أركانسس  برناجما لتعليم األطفال يف املناز
التدريب التحويلي ) ماساشوتس( وتقوم بتدريب االمهات على تعليم أبنائهم ، و تتوىل والية 

للعمال الذين يتعطلون بسبب تسرحيهم ، أو غلق مصانعهم ويف سان فرانسيسكو تتوىل جمالس 
  .األحياء الفصل يف املنازعات اليومية قبل أن تتحول إىل عنف 

ذ ميكن االنطالق من ضرورة النهوض بأجهزة اإلدارة العامة ، اليت مل تعد قادرة على التخلص     إ
من العجز ، وفشلت يف الوفاء بالتزاماا جتاه املواطنني ، أي طرح بديل اإلصالح اإلداري أمام 

ام اجلهود  ، وهو ما يفرض إعادة اختراع القطاع العام ، وفتح اال أم1قصور جهود اإلدارة العامة
  .اتمعية للمسامهة يف إدارة اخلدمة العامة

ضروري إجياد حكومات تستطيع املنافسة ليس فقط بينها وبني القطاع :  2 حكومة منافسة2-4
العام ( اخلاص ، بل واملنافسة أيضا مع القطاع العام ، وليس اهلدف هو املفاضلة بني القطاعني 

تكار أينما وجد ، للوصول إىل ختفيض التكاليف ، ، بل اهلدف هو منافسة اإلح) واخلاص 
خيلق الغرية ويرفع الروح املعنوية ملوظـفي   والتشجيع على التطوير واخللق واإلبداع ، ممـا 

املتحدة األمريكية تعرض  من خدمات احملليات يف الواليات % 27 وكمثال جند. احلكومة 
 .   فسة بني القطاع العام والعامللمنافسة بني القطاعني العام واخلاص ، أو املنا

      و بالرغم من أن املدارس العامة يف أمريكا هي إحتكار حكومي ال جمال فيه للمنافسة ، فان هذا 
 ، إذ قامت ثالث واليات مقتدية بوالية منيسوتا بإعطاء 1988اإلحتكار آخذ يف التالشي منذ عام 

 .رغبوا بدال من حتديد أقرب مدرسة للبيتالتالميذ اخليار يف اإللتحاق باملدارس اليت ي
حيث أن احلكومات املوجه برسالة أكثر كفاءة من احلكومات اليت  : 3 حكومة ذات رسالة 2-5

تعمل مبوجب اللوائح والنظم اجلامدة ، وهي أكثر فعالية ومرونة ، ويعترب قانون اخلدمة املدنية 
داء احلكومي ، ويصفه البعض أنه  أحد عقبات تطوير اآل1883األمريكي الذي صدر عام 

، ألنه يسلب املديرين حق إختيار أكفأ العناصر وتوفري احلوافز للمجدين ؛  فالرسالة تعين ) كابوس(
  .الفرض األساسي ، وتضع األهداف للوحدة احلكومية وتربط التطبيق بالقيم 

                                                
دراسة حتليلية الجتاهات  من الوطينداري ودورها يف تعزيز األاستراتيجيات االصالح والتطوير اإل " بن معيض آل مسري القحطاين ،، فيصل   - 1

، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف العلوم اإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية ، جامعة نايف  " منية يف اململكة العربية السعوديةالقيادات العليا املدنية واأل
  .46 ، ص 2006العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

  .3ص ، مرجع سابق ، "ومة كيف تعمل روح املبادرة على إحياء القطاع العامإعادة إختراع احلك"  ، مقال بدون مؤلف  - 2
  . 5  ،4 املرجع نفسه ، ص  -3
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يئة املعونة األمريكية  الدولية       من أمثلة الرساالت السيئة تلك اليت وضعها الكوجنرس األمريكي هل
 33 نوعا من التقارير املطلوبة منها ، ومن بني أغراضها 288 أولية و 75 هدفا و33، وحدد فيها 

جيب أن تكسب صداقة العامل النامي ، ان تطعم اجلائعني ، وأن تتخلص من فائض احلاصالت 
فها األول وهو تنمية إقتصاديات العامل الزراعية األمريكية ، غري أن هذه الرسالة فشلت يف حتقيق هد

الثالث ، يف مقابل ذلك جند أحسن مثال على الرساالت الناجحة يف حتديد أهدافها ، الرسالة 
املكتوبة لوزارة الدفاع األمريكية ، ويطلق عليها مبادىء املنشآت املتميزة ، وجاء فيها  أهدافنا ، 

 على اإلحتفاظ بالتميز ، تدعيم االجتاه حنو املنشآت عمالئنا ، اإلدارة من أجل التميز ، االصرار
ادارة حكومة : ( إضافة إىل ما تقدم هناك آليات أخرى إلعادة اختراع احلكومة تشمل.   املتميزة 

  . 1)حكومة يسسرها عمالئها ، حكومة غري مركزية  بالنتائج ،
اجة إىل الريوقراطية والروتني ، ذ بالتركيز على النتائج تقل احلإ:إدارة حكومة بالنتائج   : 2-5

بكاليفورنيا يف إلغاء نظام البنود ، واستعادت ) صن فايل ( ومثال ذلك جناح احلكومة اإلقليمية يف 
 :عنه بتحديد األهداف ،  ومن مبادىء هذا األسلوب 

   إذا مل تدرك النجاح فلن تفوز  -
   إذا مل تكاىفء النجاح فلرمبا تكاىفء الفشل  -
 النجاح مامل تتعلم منه  لن ترى -
  إذا أثبت النتائج ميكنك احلصول على مؤازرة اجلمهور  -

       هذا األسلوب يرتبط جبملة من األساليب احلكومية ، مثل منح حوافز لتحقيق أهداف أقل مما 
ة جيب ، واستحداث نظم ملكافأة الفرق بدال من األفراد ، والتحول إىل إدارة النتائج ، وإدارة اجلود

 . الشاملة
اذ يتعني على اهليئات احلكومية التقرب من عمالئها واإلستماع :حكومة يسسرها عمالئها 2-6

إستطالعات الرأي املتابعة ، اإلتصال املباشر، تقارير (هلم من خالل العديد من وسائل اإلتصال  
 االلكتروين ، خدمات اإلتصال ، جمالس العمالء ، جمموعات التركيز،املقابالت االستطالعية ، الربيد

  ).  تدريب العمالء ، رجل االتصال ، صناديق االقتراحات والشكاوى
ترغم مقدمي اخلدمات على تقدمي مزيد من :(     وميزة النظم املسرية بالعميل أا  حتقق فوائد هي 

ليف ، اإلهتمام بالعمالء ، تؤدي إىل اإلبتكار والتطوير ، توسع يف جمال اإلختيار ، ختفض التكا
  . وحتقق العدالة  ، واملساواة  

                                                
  .19،21 ، ص مرجع سابق  أمني ، ساعايت ، - 1
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فالالمركزية أصبحت ضرورة عصرية ، ومل تعد هناك حاجة لتجميع : حكومة غري مركزية 2-7  
خدمات كل قطاع يف مكان واحد ، لتيسري احلصول على املعلومات وتوصيل األوامر ، فاملعلومات 

متعلمة ، ومل يعد هناك وقت لتمرير اآلن الحدود هلا   وطرق اإلتصال سريعة، والقوى العاملة 
  . املعلومات بني مستويات متعددة 

    إضافة إىل ذلك توجد من بني آليات إعادة إختراع احلكومة ، حكومة مسرية باقتصاد السوق ، 
وكذلك  حكومة القطاع اخلاص ، لكن االهم من ذلك ماهي األسباب ، واملربرات اليت تدفع باعادة 

  .وماهو أثر ذلك على واقع اخلدمة املدنية يف أمريكا اختراع احلكومة   
 دوافع إعادة إختراع احلكومة يف الواليات املتحدة األمريكية : املطلب الثاين 

      تبني بعض الدراسات أن مدخل إعادة إختراع احلكومة يف الواليات املتحدة األمريكية كان 
رط للحكومة ، وتطالب بتقليصه ، ففي إحدى ميالده احلقيقي على يد قيادات تنفيذ الدور املف

 National academy of Public)التقارير أصدرت أكادميية االدارة العامة األمريكية 
Administration) ا احلكومة األمريكية تتمثل يف 1992 سنة 1 سلبيات كبرية تتسم:   

  .  تعكس خدمات سيئة كرب حجم اخلدمات احلكومية ، وماتتسم به من بريوقراطية شديدة-   
   صعوبة مساءلة  حجم احلكومة بسب تضخم اجلهاز البريوقراطي ، وغياب االبداع لدى القيادة -
  . عدم رضي اجلماهري يف أمريكا على مستوى أداء احلكومة -

 آل غور نائب الرئيس األمريكي السابق بيل – إعادة اختراع احلكومة -      وقد تبىن هذه الفكرة 
 2(National Performance Review ) :من خالل التقرير الذي عرف بـ كلينتون 

بأنه يتعني على احلكومة الفيدرالية أن تبحث عن الفعالية ، وتسند املهام والذي يدعو مضمونه 
للمؤسسات اليت تلتزم بتقدمي اخلدمات للمواطنني ، وبأسعار معقولة ، إضافة إىل ذلك يدعو التقرير 

ميزانيات االدارات  اليت تسعى لتضخيم اجلهاز البريوقراطي ، وهدم الثروات إىل ضرورة ختفيض 
  .بدون فائدة 

     كما يستنتج أن التقرير يؤكد على ضرورة اإلبداع يف القطاع العام ، أو اخلاص ، وأن احلكومة 
يف حاجة ملحة إىل مؤسسات حكومية ، تقوم بأعمال ذات جدوى إقتصادية ، وخدمات راقية ،  

 ، يلزم احلكومة الفيـدرالية بتحديد 1993 الصادر عام  (N.P.R)تقرير مراجعة اآلداء الوطين ف
 .مهام كل وكالة فدرالية ، وختصيص األموال حسب املهمة اليت أسندت لكل وكالة حكومية  

                                                
   .65 ، 64  ، صاملرجع نفسه  - 1
    .160،161 عمار ، بوحوش ، مرجع سابق  ، ص - 2
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      إن دوافع إعادة إختراع احلكومة يف الواليات املتحدة األمريكية ، ميكن استنتاجها من خالل
 هو جعل احلكومة الفيدرالية اهلدف " 1993عام بيل كلينتون تصريح الرئيس األمريكي السابق 

تصرف أقل األموال ، وتنجز األعمال بأكثر فعالية ، و تغيري ثقافة البريوقراطية من ثقافة الغرور 
  . 1"بالنفس ، إىل العمل بكفاءة ، وتنمية املبادرات واملشاركة يف اختاذ القرار

 فريى أن من دوافع إعادة إختراع احلكومة عوامل (John leibner)أما اخلبري األمريكي        
يف احمليط ، حتديد املوازنات ، ضغوط  عديد أمهها تفشي وانتشار البطالة ، التغيري الذي احلاصل

 إىل أقوال إدوارد دميينج  (John Lebner) ،  واستند2الرأي  العام  ورأي املسامهني
(Edward Deming)  من املشاكل املوجودة يف اإلدارة نامجة عن 85% الذي قال أن 

، كما يستند اخلبري ليبنر إىل قول نائب "  الباقية نامجة عن االفراد%15األنظمة اإلدارية الرديئة ، و
  أن تكون هناك أهداف كـما جيب"  الذي صرح أنه (Algore)الرئيس األمريكي آل غور 

ن تكون هناك قيم مشتركة ، وفقا للقرارات اليت تتخذ وجيب أن يكون مثة مفهومه بوضوح ، جيب أ
  .3"ثقة يف املوظفني الذين يقومون حاليا بالعمل

    مما سبق يتضح أن إعادة اختراع احلكومة يف الواليات املتحدة هي تدخل اجيايب للبحث عن بديل 
 احلكومي ، و تغيري يهاز البريوقراطلنمط اإلدارة القائم ، وثورة مفاهيمية حول تردي مستوى اجل

  . مناسب يف أسلوب  التسيري
  تطوير اخلدمة املدنية         :  املطلب الثالث

 National Performance)أدى صدور  تقرير  األداء  القومي للحكومة  الفيدرالية       
Review)من أمهها  صدور  سبق ذكره  إىل  تطورات على اإلدارة  العامة األمريكية كان  الذي

  ، من أجل إعادة  تنظيم اخلدمة املدنية ، و بذلك  (Civil service Reform act) قانون
 املتحدة  األمريكية يضم  قسم إلدارة  األفراد ، وآخر ملتابعة  جهاز اخلدمة املدنية يف الوالياتأصبح

  العاملني ، لتنميتها  وجعلها نظام اجلودة  وتطويره ، وثالث لدراسة العالقات العمالية  أو عالقات

                                                
Michael , spiler," public administration the history of ideas Reinventing , Government    - 1   

Mouvment", public administration Review , (may-Jun) , vol 64 , 2004, pp 353,363.  
  .67بق ، ص اأمني ، ساعايت ، مرجع س  - 2
   Tom peters,creating a government that words bords better and costsless     :املرجع نفسه نقال عن  - 3

 The report Of the national performance review,vice president AL GOR,Ny:Alume book,1993 
            .  ,pp 10,20  
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أكثر إجيابية ، إضافة إىل ذلك أكد القانون سلطات إدارة األفراد ، وبذلك أصبح له قوة يف معاجلة 
                  .                         1شؤون األفراد ، يف التنظيمات الفيدرالية ، وإصدار حوافز األداء املتميز لإلدارة

 أن إعادة إختراع احلكومة يف الواليات املتحدة ، جاء لتطوير (Leibner)من رأي      وما يفهم 
التركيز ( رسالة جديدة للخدمة املدنية مفهومة وواضحة لدى اجلميع يف التنظيم ، وهو ما يتطلب 

        .) على النتائج ، االهتمام باملواطن املتعامل ، الدعوة إىل روح الفريق ، وتطوير أساليب املساءلة 
وبالتايل يأخذ اجتاه تطوير اخلدمة املدنية يف الواليات املتحدة األمريكية شكل ومنظور إدارة التوجه 
العمالء القائم على اختصار الزمن  الالزم لالنتاج ، ومهامجة احليز الكبري ألداء العمل ،والدعوة 

  .خفض التكلفة وضمان منتجات عالية اجلودة 
جلانب اإلداري على جهود اإلصالح يف القرن املاضي ، إىل تركيز أوسبورن لقد أدى طغيان ا      

 ودعوم إىل إعادة اختراع احلكومة ، وتقدم ثالثة مناذج لإلصالح اإلداري ، 1992و جيبلر عام 
  . 2هي منوذج اخلدمة املدنية ، منوذج املساءلة ، والنموذج اإلداري

أخرى بغية استكمال املشروع الذي بدأه الرئيس جيمي     كما اختذ الرئيس بيل كلينتون خطوة 
 Government)  بإصدار قانون األداء احلكومي ونتائج قانون األداء  كارتر حيث قام

performance and Performance Act)  الذي يلزم املؤسسات احلكومية تقدمي ،
ات إجياد بعض املعايري ، مما يلزم هذه املؤسساألداء اليت تتوقعها   سنوي عن مستوياتتقرير

  .3والضوابط لقياس األداء 
     إن حتليل شروط تطوير اخلدمة املدنية اليت حددها اخلبري ليبنر ، يربز وجود ارتباط وثيق بني 
تطوير اخلدمة املدنية ، ومداخل إعادة إختراع احلكومة ، ويظهر ذلك من خالل التداخل بني هذه 

  :ارة باألهداف الذي يركز على الشروط ، وما يتضمنه مدخل اإلد
 اإلدارة باملشاركة من أجل توفري أكرب قدر من التفاهم والتنسيق بني العاملني ، وهذا ما جند يقابله -

 عند ليبنر الدعوة إىل روح الفريق  
 وضع االهداف وإجراء ما يلزم من تعديالت ، على ضوء النتائج احملققة ، وهو مايضعه ليبنر يف -

 ر اخلدمة املدنية ، ويصفه بالتركيز على النتائج  شروط تطوي
 التغذية العكسية ومدى حتقيق األهداف بني املدراء واملرؤوسني ، وهو ما ميكن تصنيفه ضمن -

 تطوير أساليب املساءلة الذي ذكره ليبنر 
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 أحد (Reengineering )     يف مقابل ذلك جند مدخل إعادة البناء أو ندرة نظم العمل 
خـل احلديثة لتحسني وتطوير اخلدمة يف اجلهاز احلكومي ، يركز على أحد الشروط اليت املدا

يقدمها ليبنر ، ويضعها ضمن أساسيات تطوير اخلدمة املدنية يف الواليات املتحدة األمريكية ، 
 .وهوسرعة إجناز األعمال وإرضاء  العميل عن مستوى اخلدمة املقدمة له 

 سبيلنية يف الواليات املتحدة األمريكية مر على مراحل وخطوات هامة  يف      إن تطوير اخلدمة املد
 Reinventing)جتاوزجمموعة العقبات اليت تواجه مدخل إعادة  إختراع احلكومة 

Government)الباحثني أن هذا املفهوم يف أمريكا يصنف ضمن حركة  ، اذ يرى بعض 
قافة البريوقراطيني ؛ وانتقاء القادة اإلداريني ، الذين اإلصالح اإلداري ، وبذلك فهو يرتع إىل تغيري ث

يدفعون العاملني ، ويقنعوم بالتحول من االسلوب التقليدي الذي مييز اإلدارة يف املاضي ، إىل 
  . أساليب حديثة تثمن احملاسبة على النتائج ، وتلبية خدمات اجلمهور

صالح اإلداري و إعادة اختراع احلكومة، ميكن  وبالنظر إىل العوامل املساعدة على تطبيق اإل     
 ، الذي يؤكد 1993 من خرباء اإلدارة األمريكية يف سنة 200اسقراء ذلك يف التقرير الذي أعده 

على أن جناح اإلصالحات اإلدارية يتوقف على وجود قيادة قادرة على خلق الفعالية ، وتنمية 
 ذلك من أن القيادة هي اسد  الفعلي ملبادىء إعادة الشعور باملسؤولية ، وينطلق هؤالء اخلرباء يف

  .1اختراع احلكومة
     وهكذا يتضح أن تطوير اخلدمة املدنية يف الواليات املتحدة األمريكية ضمن مدخل إعادة 
إختراع احلكومة ، قد جاء ردا على النمو املطرد ، واملتزايد يف حجم اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة 

 وكخالصة للبريوقراطية  الشديدة اليت اتسم ا اجلهاز  اإلداري يف الواليات املتحدة احلكومية ،
  .األمريكية 

  فلسفة اإلدارة العامة االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية :املبحث الثالث 
مجهور       مييز احلكومة االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية التوجه الواضح حنو خدمة 

املواطنني ، وبالتايل إزدهار هذا النموذج يف اجلوانب املتعلقة باخلدمات احلكومية ، كما يرى ذلك 
( العديد من الباحثني   خاصة وأن اخلدمات االلكترونية يف امريكا امتدت إىل قطاعات متنوعة 

  .لتفصيل، وهذا ما سيتم  تناوله يف هذا املبحث  با)اخل...التعليم ، الصحة   واملرور
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  خصائص إدارة احلكومة االلكترونية األمريكية:املطلب األول
     ختتلف خصائص اإلدارة اإللكترونية العامة من منوذج إىل آخر ، وضمن هذا اإلجتاه يقدم 

  أن تنفيذ مشروع احلكومة اإللكترونية الفيدرالية يف 1 الدكتور سعد غالب ياسني حتليال مفاده ؛
ة خمتلفة  بصورة جذرية عن طبيعة ، وأهداف ، واستراتيجيات تطوير أمريكا ذو خصوصي

 . مشروعات احلكومة اإللكترونية يف جتارب أخرى
     ويضيف  التحليل أن من خصائص اإلدارة  العامة اإللكترونية يف الواليات املتحدة  األمريكية ما 

  :يلي 
 35نترنت ، حيث يوجد أكثر من  وجود مستوى عال يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واال-

 ألف موقع ويب فيدرايل ، إضافة إىل نظم وأدوات 22مليون صفحة ويب فيدرالية متاحة يف 
تكنولوجيا املعلومات ، والشبكات  املستخدمة بشكل مكثف يف أجهزة  ووكاالت  وهيئات  

 اإلدارة  األمريكية  
املال اإلنساين ، جند اإلدارة األمريكية كانت  تبعا ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات ومقاييس رأس -

من أوائل من استخدم تكنولوجيا احلاسوب يف التطبيقات املدنية والعسكرية ، منذ احلرب العاملية 
  الثانية ، وحىت الوقت احلاضر 

 التركيبة الكبرية من املنظمات املمتدة على مساحات واسعة ودقيقة من االنشطة ، مما جعل -
 مليون يف القطاع 1,8فيدرالية األمريكية حبق أكرب منظمة بريوقراطية يف العامل، يعمل ا احلكومة ال

التوسع وكرب ( العسكري ، وهو ما جيعل مشروع احلكومة اإللكترونية ا يتخذ خصوصية فريدة 
 )احلجم 

نة  بليون دوالر س48 بلغت نفقات تكنولوجيا املعلومات على املستوى الفيدرايل أكثر من -
 ، مما يعين توفر البنية التقنية، والتحتية واملعلوماتية لتطوير ، 2003 بليون دوالر سنة 52 و2002

  .وتطبيق مشروع احلكومة اإللكترونية 
      يؤكد التحليل السابق بأن جهود اإلدارة اإللكترونية  تنصب يف سياق حتديث  اإلدارة ، 

روع استراتيجي، رمبا تصح تسميته  مبشروع االلفية وإعادة هندسة العمل اإلداري ، كجزء من مش
 ، حيث (Information Highways)الثالثة، وهو بنـاء  الطريق السريع للمعلومات 

 واملعلومات ، والصور من منازهلم ، أوخارجها ،  البياناتيتمكن كل األفراد من التواصل وتبادل
  .باستخدام أنواع خمتلفة من أجهزة اإلتصاالت الرقمية
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     كما تتميز اإلدارة العامة اإللكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية بالعديد من اخلصائص ، 
جعلت منها منوذجا متميزا ، ويف مقدمتها االرتقاء باملستوى التعليمي ، ووجود قواعد البيانات ،   

عامل االفتراضي قد مكن وتوافر شبكات االتصاالت ، وبالتايل فإن التطور التكنولوجي ، والتحول لل
الواليات املتحدة األمريكية من حتقيق املراتب الريادية يف التحول االلكتروين ، ودفعها لكي تصبح 
من النماذج املثالية يف التطبيق ، ولعل هذا يرجع باألساس إىل االستثمار يف حقل تكنولوجيا 

 عرفت وجود شبكة املعلومات العاملية املعلومات ، وكرب حجم االستفادة من التقدم التكنولوجي ، إذ
  .20منذ اية الستينات من القرن 

     كل ذلك مكنها من إجياد بناء شبكي واسع ، أفرز غطاء شبكي للهيئات واملؤسسات العمومية 
 اخلدمة العامة ، وترقية عالقة ت، وأتاح هلا الفرصة الناجحة كي تعيد النظر يف إدارة مؤسسا

  .ة باملواطننياملؤسسات احلكومي
  مراحل التحول للحكومة االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية: املطلب الثاين 

      يقتضي تطبيق ادارة احلكومة االلكترونية ضرورة إتباع مراحل هامة يف صياغ أمتتة اإلدارة 
يالحظ أا مرت ببعض العامة احلكومية ، وبالنظر إىل هذه التجربة يف الواليات املتحدة األمريكية ، 

  :املراحل األساسية كغريها من مشاريع التحول اإللكتروين إذ شهدت ثالث مراحل
 تعرف مببادرة احلكومة اإللكترونية فيما يتعلق بالشبكة ، خالل الفترة  :1 مرحلة التجربة  -1

، إذ استمرت يف إجراء التجارب احلذرة ، والتزمت اإلدارات فيها 2002 ،2000مابني 
باإلحتياطات من املخاطر ، بوضع خدمات حمددة بوضوح على الشبكة ، مع التركيز كثريا على 

 .عدم اإلندفاع يف تقدمي خدمات كثرية 
       إذ توصف هذه املرحلة بوجود خليط من الرواد ، إذ اليوجد هناك منظمة احتادية تقوم بتنسيق 

ات األولية هي اخلزانة األمريكية ، ومصلحة جهود احلكومات ،  لذلك فاجلهات اليت عرفت املبادر
الضرائب ، غري أن باقي املؤسسات املركزية اليت حيكمها حكام  لديهم اهتمامات ذا املوضوع مثل 

 ، فقد عرفت حترك سريع عرب الشبكة ، بينما واليات أخرى مثل تكساس عملت من خالل فرجينيا
أنديونوبوليس ،  أما املدن الرائدة يف هذا اال مثل تبين بطيء ، وغري سريع للحكومة اإللكترونية 

  . ، فقد اختذت اخلطوة األوىل على املستوى احمللي وبوسطن
اء احلكومة اإللكترونية إضافة إىل ذلك تتطلب إرهاصات احلكومة االلكترونية ضرورة التوعية ببن     

يتطلب يف هذه املرحلة   وكترونية ، احلكومة اإلل يف مشروع بداية للتفكري إذ متثل هذه النقطة ، 
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 ومتكامل يف  ، ج شاملإلتباع ، حبيث تصبح هناك ضرورة البنية التحتية للحكومة وجود 
   .1ا  يتم حتديدها وتنفيذهاليت مل احلكومة اإللكترونية 

، مع هذه املرحلة ازداد استخدام احلكومة االلكترونية عرب الشبكة سريعا  : 2 مرحلة التكامل -2
 طلب املواطنني على خدمات التجارة اإللكترونية يف حيام اليومية ، وهو ما جيرب دتبعا الزديا

احلكومات على االستجابة عن طريق العروض األكثر تطورا ، واألكثر تركيزا على الزبون ، ومتتد 
 . 2005 إىل 2002مرحلة التكامل من 

 لوجود تكامل بني احلكومة اإللكترونية       هذا ما يتطلب تكامل إدارات متعددة ، وذلك
والتجارة اإللكترونية  يتمثل يف تعاون خمتلف اجلهات ، للخروج بآليات ونظم حديثة ، تقدم أرقى 
اخلدمات و أنسبها للعميل ، حيث عرفت مرحلة  التكامل إدماج اإلداريني آلليات جديدة ، فيما 

يل أصبحت جمهودات تكامل احلكومة اإللكترونية يتعلق بتدقيق اهلوية ، وتسديد الدفعات  وبالتا
  :صورة متثل احلقيقة تبعا للعوامل  التالية 

 قيام حكومات الواليات ، واحلكومة الفيدرالية بتقدمي بوابة إلكترونية واحدة ، إذ تتوجه احلكومة -
 دمج اإللكترونية األمريكية إىل استهداف القطاع اخلاص ، وإنشاء احلكومات ملواقع من أجل
  .األعمال التجارية اجلديدة ، وإنشاء مواقع للتعريف ا ، وبامكاناا من أجل جذب الشركات 

 تقوم األقسام اإلدارية يف احلكومة اإللكترونية بالترويج ملختلف األنشطة احلياتية اليومية اليت يتم -
ية للحكومة ، واملواطنني يف  أدائها بسهولة متناهية عرب الشبكة ، وتبسيط املعامالت التجارية الضرور

  .خمتلف  ااالت
  استهداف احلكومات احمللية مجع  ضرائب املمتلكات كهدف هلا ، حيث تقوم املدن الكربى -

  .والصغرى  بتعزيز استخدام اإلنترنت  ، من خالل الدعاية واإلعالن والتسويق وتقدمي الطلبات 
رية واخلصوصية ، وبروز حساسية لدى املستخدمني   مجيع مستويات احلكومة تركز على أمهية الس-

فيما يتعلق باملعلومات ، اليت جتمعها احلكومات حينما يتم ربطها بالشبكة ، وتيسري الدخول إليها ، 
ويف هذه املرحلة تبنت احلكومة الفيدرالية القوانني الكاملة للممارسات املناسبة ، من أجل خصوصية 

  .املواطنني 
ظة القدمية الذي حيد من إنتشار احلكومة اإللكترونية ، وهوما ولد صعوبة ربط  طرح مشكل األن-

األقسام واإلدارات القدمية املتعددة ، حيث أصبح عملية بطيئة ، و طرح فكرة إعادة بناء قواعد 
  .البيانات من البداية 
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لتعب أو الضجر   مكافحة األقسام اإلدارية من اجل الدخل واإلدارة ، إذ أن تعرض املستخدمني ل-
سريعا من البحث عن اخلدمات ، جعلهم يطالبون بتوحيد العروض املتشاة على موقع واحد ، 

  .وهوما ولد خالفات بني اإلدارات فيما يتعلق باخلطط من أجل توحيد خدماا 
  ، 2002ىل الكونغرس حول تنفيذ احلكومة اإللكترونية لعام إ تقرير       إىل جانب ذلك مت اعداد

 ، ومن بني تلك 2002اضافة إىل تقرير حول التنفيذ االحتادي لقانون إدارة أمن املعلومات لعام 
   .  1التقارير اليت قدمت إىل الكوجنرس يوجد تقرير حول فوائد مبادرات احلكومة االلكترونية 

 كل ذلك يوضح وجود املتابعة والتقومي املستمر من قبل القائمني على مشروع احلكومة    
االلكترونية ، ويوحي بوجود الدعم الكامل من قبل القيادة السياسية ملبادرة التحول االلكتروين يف 

  .الواليات املتحدة األمريكية واسهامها يف تفعيل مراحلها املختلفة 
يف هذه املرحلة ظهرت ضغوط ومطالبات من أجل تنظيم اخلدمات   : 2مرحلة إعادة اإلختراع-3

 :احلكومة على مجيع مستويات 
من خالله تركزت إهتمامات اهليئات واألقسام اإلدارية  :  حمور إهتمام احلكومة اإللكترونية3-1

على توفري املزيد من نقاط الوصول إىل خدمات احلكومة ، وكذا اإلنتشار إىل القطاع اخلاص ، 
عيوب ، مع وضمن هذه اخلطوة تتوافق أفضل تطبيقات احلكومة االلكترونية على حنو خال من ال

وما مييز منوذج احلكومة االلكترونية يف امريكا هو .   تسهيل مجيع اخلدمات وتبسيطها للمواطن
وجود توجه واضح للتركيز على خدمة املواطنني ، وبالتايل كان الطابع اخلدمي هو العنصر البارز يف 

  .ها وما بعد2005مشروع التحول االلكتروين األمريكي ، ومتتد هذه املرحلة من 
إذ تعمل كل من احلكومة الفيدرالية و حكومات :  احلكومة الفيدرالية وحكومات الواليات3-2

الواليات ،   من أجل أن تؤدي املزيد من العمل بالقليل من اجلهد ، وهو ما ينتجه وجود اخلدمات 
كل والية يف على البوابة االلكترونية الواحدة ، بواسطة منوذج أو استمارة واحدة أيضا ، خاصة وان 

امريكا أصبحت تقدم خدمات وعلى جماالت واسعة لكل سكاا ، ناهيك عن بوابة احلكومة 
 ".املواطن أوال " الفيدرالية اليت ترفع شعار خدمة املواطن وفق املبدأ الذي تعلنه  

حيث حترك الكوجنرس األمريكي من أجل :  اهليئات التشريعية والتزامها بإعادة التنظيم 3-3
حقق من حاالت التكرار واإلزدواجية والبريوقراطية يف أعمال احلكومة ، ويف ظل إعادة بناء إدارة الت

الوالية اجلديدة يف عصر املعلومات ، وبذلك مت التأسيس الفعلي للتعامل االلكتروين عن طريق تامني 

                                                
"Office of E - Government & Information Technology",Office of management and Budget, - 1  

http://www.whitehouse.gov/omb/e-gov/ , Seen on : 13/05/2009 
 

  . 135  ،133، ص   فهد ، بن ناصر العبود ، مرجع سابق - 2



 91 

كومية واملواطنني ، اخلصوصية ، وتوفري ترسانة قانونية كفيلة بتنظيم قنوات التواصل بني االدارة احل
مبا يدعم اقبال االفراد على الدخول يف بيئة اخلدمة العامة االلكترونية ، دون أن يثري ذلك خماوف 

 .على مصاحلهم وأمن تعامالم 
فتطبيق احلكومة اإللكترونية يلزم : النماذج اجلديدة تواكب جهود احلكومة على  حنو األفضل -4

، بتوفري مبالغ مالية كبرية ، كانت تبذر ، ) لية ، والئية ، حملية فيدرا( مجيع مستويات احلكومة 
ودر قبل تطبيق واستخدام منوذج احلكومة االلكترونية ، كما تسعى  احلكومة إىل الرفع من 
معدالت الرضا لدى املستفيدين ، وتطوير احلكومة اإللكترونية ، حبيث تعىن جبميع متطلبات 

  .ن صورها للمواطننياخلدمات ، وتقدميها يف أحس
 اإلهتمام جبودة اخلدمات العامة والتركيز على املواطن : املطلب الثالث 

      أولت اإلدارة اإللكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية عناية بالغة بنوعية اخلدمات اليت 
مة واإلهتمام تقدمها إدارة احلكومة اإللكترونية ، وهدفها يف ذلك الوصول إىل جودة اخلدمة العا

باجلمهور ، ومن مث أصبح التركيز واضحا على رضا املواطن، وحتقيق رغباته ، املتمثلة يف احلصول 
  .على خدمات الكترونية ، بشكل يعمق الثقة  بني األفراد ومؤسسات الدولة 

ات      استنادا إىل ذلك جاء هدف إدارة احلكومة اإللكترونية يف امريكا مركزا على تقدمي اخلدم
العامة إلكترونيا ، وخلق جمتمع معلومايت ، وهو مايترمجه اإلستمرارية يف الترويج لسبل وصول 

  .قياسية ، ومبسطة للمعلومات ، وخمتلف اخلدمات اليت توفرها دوما الشبكة 
لقد التزمت الواليات املتحدة األمريكية يف مشروعها اإللكتروين ، بالعمل على تقدمي اخلدمات العامة 

  : 1ترونيا ، وبذلك فهي تعتمد على آليات لتحقيق ذلك من أمهها إلك
  وجود الرؤية املستقبلية اخلاصة بتقدمي اخلدمات احلكومية إلكترونيا إىل اجلمهور العام ، مثل-

  .(http//accamperica.gov.access-america)  مبادرة موقع
فع والشراء اإللكتروين للحكومة اإلحتادية ،       ومتاشيا مع تبين احلكومة األمريكية آلية وسائل الد

 :تتوفر اخلدمات املتصلة ذا النمط من التعامالت من خالل املوقع اإللكتروين التايل
http//policywark gov/org/mai/me/epic/opendocs.htm) (  كما ، 

  ، وذلك من 2 العامليةااللكترونية ، وخمتلف األطر العامة اليت حتكم تبادالا تتوفر خدمات التجارة 
   . 02أنظر امللحق رقم )http//www.commerce.gov ( :  خالل املوقع  اإللكتروين

                                                
ماجستري رسالة (، " تطبيقات احلكومة اإللكترونية ، دراسة ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب"علي ، حممد بن عبد العزيز بن درويش ،  - 1

   .77،  76ص   ،2005، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، قسم العلوم اإلدارية ، ) غري منشورة
seen on/:gov.Commerce.www//  http ,  United states of america Department of commerce - 2  

18/07/2009. 
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إذ ينب املوقع سياسة الصادرات ، والواردات ، ومناقشة خمتلف االستراتيجيات حول هذا الشكل من 
ر وزارة التجارة األمريكية ، وعالقتها مع خمتلف الشركاء ، السياسات ، ويسلط التحليل على دو

حيث أنه وضمن املراحل األوىل للحكومة اإللكترونية قامت الواليات املتحدة األمريكية باإلعالن 
عن خدمات احلكومة اإللكترونية يف املواقع املشهورة على االنترنت ، و يتم اإلعالن عن خدماا 

ترونية ، من أجل جلب عدد أكرب من املواطنني ، وشد إنتباههم إىل خدمات على أكرب املواقع االلك
وموقع (www.aiibusincss.com) وموقع  (yahoo)احلكومة االلكترونية ، ومن أشهرها

 (msn).                                                                                              
من خالل ضمان أن املعلومات يتم حتديثها فورا عرب ، ىل حتديث املعلومات أوال بأول         إضافة إ

ودعما .  مجيع القنوات ، مع لفت إنتباه املواطنني إىل ذلك بالدعاية واإلعالن بطرق وأساليب خمتلفة
امة ، جند ملفاهيم اخلدمة العامة اإللكترونية ، ووعيا مبا تتضمنه من حتول جذري يف مهام اإلدارة الع

هناك قبول من طرف املواطنني يف الواليات املتحدة األمريكية بصور التحول لإلدارة العامة 
  .اإللكترونية ، وهو ما يربز القبول الكلي عن ما تقدمه احلكومة اإللكترونية 

اليت تتكون من ثالثة أجزاء حول  (Hart- teeter) 1 تيتر / هارت:      إذ أنه ويف دراسة لـ
  )يف احلكومة جملس االمتيازع احلكومة اإللكترونية ، واليت أجريت يف أمريكا لصاحل موضو

Excellence in Government) Council of  مشلت اجلمهور ، حيث 2000، عام 
موظفي احلكـومة ، وبعض اهليئات األخرى ، وتضمنت الدراسة أراء املبحوثني حول التجربة 

أساليب احلكومة اإللكترونية  التوقعات ، األهداف املستقبلية املرجوة من املباشرة ، اخلربة العملية يف 
احلكومة اإللكترونية ، وقد أظهرت الدراسة دعما إلدخال مفاهيم وأساليب عمل احلكومة 
اإللكترونية ، ألا متثل نقلة نوعية ، وحتوال إجيابيا يف  اإلدارة العامة ، واالرتقاء مبستوى مشاركة 

 .يف الشؤون العامة ، وتعزيز الرقابة واملسؤولية يف أجهزة الدولة املواطنني 
     كما أوصت هذه الدراسة بوضع خطة إستراتيجية للتحول حنو احلكومة اإللكترونية وفقا 

  :للمبادئ التالية 
 (Citizen- Centered)املواطن هو حمور اهتمام احلكومة اإللكترونية / 1
 ( Results Oriented )التركيز على النتائج  / 2
 (Universalaccess)إمكانية دخول متاحة عموما للخدمات العامة / 3
   (Collaborative effort)املشاركة والعمل اجلماعي / 4

                                                
 ، 15جملد  ، جملة جامعة امللك سعود ،" واحلكومة اإللكترونية يف العامل الرقمي دراسة استطالعية نوعية اإلدارة" نائل ، عبد احلافظ العواملة ، - 1

   .254  ، ص2003، الرياض ،  )2(العلوم االدارية 
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 (Innovation )تشجيع اإلبداع / 5
 (Cost- effective)الفعالية وضبط التكلفة / 6
 (Privacy & security)احلفاظ على اخلصوصية وأمن شبكة املعلومات / 7

      إذ تقوم احلكومة حاليا بتحويل وظائفها ، لكي تركز على االحتياجات اخلاصة بأعمال 
املواطنني ، ويتوقع األمريكني أن يتمكنوا من تصريف أعماهلم بسرعة أكرب ، حينما تنقل إليهم عرب 

.       ن مع احلكومة اإللكترونية اهلاتف أو عرب التقنية اإللكترونية ، ولديهم تطلعات كبرية عندما يتفاعلو
 ، النائب العام األمريكي األسبق يف رسالتها إىل األباء (Janet Reno )وقد استخدمت السيدة 

 ، واليت تطورت إىل مصطلح  (Cyber Citizen) مصطلح2000 سبتمرب 05املؤرخة يف 
(Netizine)األمريكني هم مواطنني يف  للداللة على ارتباط املواطنة بالعامل االفتراضي ، وأن كل 
   . 1العامل االفتراضي

      و بالتايل تتجه جتربة الواليات املتحدة األمريكية إىل دمج اتمع األمريكي يف مشروع احلكم 
االلكتروين وهدا ما تبينه فلسفة التحول الرامية إىل التركيز على املواطن األمريكي ، ومأسسة نظم 

  .  يظهر بشكل واضح يف خدمات البوابة االلكترونية األمريكية جمتمع املعلومات ، وهو ما
 خدمات البوابة اإللكترونية لإلدارة األمريكية :املطلب الرابع 

       تعترب املواقع اإللكترونية املخصصة لتقدمي اخلدمات العامة للجمهور يف أمريكا ، إحدى 
ة اخلدمات العمومية ، عن طريق حتقيق التواصل اآلليات اهلامة يف تقريب اإلدارة من املواطن ، وترقي

اآلين بني املؤسسات العامة واجلماهري ، وتقدم احلكومة األمريكية موقعا إلكترونيا خاصا باحلكومة 
اإللكترونية الفيدرالية ، حيتوي على مجلة من اخلدمات ، إذ يقدم صورة أو مدخال للسلطات يف 

لسلطات التشريعية، التنفيذية، القضائية ، مع إمكانية التواصل الواليات املتحدة األمريكية ، وهي  ا
األحول املدنية ، التنقل واهلجرة ، الرعاية الصحية ( السهل للخدمات اإللكترونية يف جماالت متنوعة 

   .2.. ، الضرائب
لواا من  للحكومة األمريكية ميكن القول أا استمدت أةغري أنه وعند تقييم البوابة اإللكتروني      

العلم األمريكي ومها األزرق واألمحر ، تعبريا عن اهلوية الوطنية للدولة ، وهو ما يفسر االلتزام بنوع 
  .3 اخلصوصية للحكومة االلكترونية املراد التحول حنوها ، وتطبيق إستراجتيتها

                                                
   .166عمر ، حممد بن يونس ، مرجع سابق ، ص  - 1

  .2009/04/13 :on Seen  ,gov.firstgov.www , Portal of the federal government American - 2  
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 البيضاء ،       بذلك فاملوقع حيتوي على  خدمات تفصيلية ، ويلتزم يف مجيع صفحاته األرضية
واخلطوط الواضحة للنصوص ، مع تقسيم ملساحات الصفحة بطريقة تعتمد على األولويات يف 
عرض احملتوى ، حيث تشغل املوضوعات املهمة مساحة أكرب ابتداء من الزاوية العلوية اليسرى ، 

أنظر امللحق (زية نزوال إىل أسفل الصفحة باجتاه اليمني ، وهو اجتاه حركة العني للقارئ باللغة اإلجنلي
  :  1تتميز البوابة اإللكترونية للحكومة األمريكية مبا يلي إذ، ) 03رقم 

إذ يعتمد تصنيف الروابط يف املواقع على نظام البطاقات ، حيث حتتوي البوابة : بطاقة الفئات / 1
ة ، غري أن قطاع األعمال ، موظفي احلكومة ، التعامالت بني الدوائر احلكومي( على أربع بطاقات ، 

البطاقة األوىل اليت تظهر عند دخول البوابة هي بطاقة املواطن ، وهذا يدل على االستهداف الدقيق 
( للمواطنني ، وفق برنامج اإلدارة اإللكترونية ، و انسجاما مع املبادئ العامة للحكومة اإللكترونية 

 ).املواطن أوال 
 من البوابة بالثبات يف كافة صفحات وبطاقات ميتاز هذا اجلزء:  فهرس املؤسسات احلكومية /2

البوابة ، وهو يعرض فهرس كامل للمؤسسات احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية ، سواء 
الفيدرالية أو احمللية أو اإلقليمية ، وحىت الدولية مبا فيها سفارات ، و يراعى الترتيب األجبدي 

،عند استعراض  مواقع هذه املؤسسات ، فال جيد املتصفح  ، أو املوقع اجلغرايف يأوالتخصص الوظيف
 .عناء يف الوصول إىل املؤسسة احلكومية املطلوبة 

يعترب هذا األسلوب من أفضل مواصفات البوابة ، فلتسهيل املعامالت :   اعتماد املرشد واملدرب /3
ق هذا التقسيم بعرض جند تقسيما ميسرا لإلجراءات ، يتم االنتقال بينها خطوة خبطوة ، مع إرفا

متفاعل، يقوم بدور املدرب اإللكتروين ، فهذه اخلدمة جيدها املتصفح يف قسم التوظيف اإللكتروين 
 .الذي تعرضه البوابة ، والذي ميكن من خالله اإلطالع ، أو إجياد مئات اآلالف من الوظائف

البوابة اإللكترونية لتقدمي إن املواطن األمريكي قد فتح له اال يف :  مسامهات املواطنني /4
اقتراحاته ، دف تعزيز حمتوى البوابة باملعلومات والروابط املفيدة ، وإتاحة املشاركة الدورية للفرد 
األمريكي ، إذ تقدم البوابة اإللكترونية إمكانية االقتراح واإلضافة حملتواها ، من خالل وصلة خاصة 

 .سامهة اتمعية يف بناء البوابة اإللكترونية واضحة على الصفحة الرئيسية ، وتشجيع امل
      كما ميكن لكل الزائرين تسجيل الربيد اإللكتروين اخلاص م ، ليتم إطالعهم أوال بأول على 
كل ماهر جديد من اخلدمات ، واملعلومات اليت تتجدد يف البوابة ، ليبقى على صلة مبا ميكن أن 

 مستويات احلكومة اإللكترونية الفيدرالية ، الواليات احمللية ، ، مما جعل 2يفيده من جديد اخلدمات
                                                

  .املرجع نفسه    - 1
 .املرجع نفسه   - 2
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أمام حتمية وضع اخلدمات اإللكترونية الفورية على الشبكات ؛ فالتوجه حنو خدمات البوابة 
اإللكترونية يف أمريكا ، أعطى احلق ملشروع احلكومة اإللكترونية يف اعتالء جتارب احلكومات 

ة إذا ما تعلقت املقارنة بالبوابات اإللكترونية ، فهذه األخرية أصبحت اإللكترونية العاملية ، خاص
  .تسمى بالبوابة اإللكترونية األوىل يف العامل 

 اخلدمات العامة اإللكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية : املبحث الرابع 
       تطبيقية                              دراسة مناذج 

م على جناح أي مشروع أو منوذج انطالقا من التوافق بني األهداف املسطرة ، وما        ميكن احلك
مت الوصول إليه من اجنازات ، وحتقيقا هلذه الغاية سيحاول هذا املبحث التطرق إىل مناذج من 

  . تطبيقات إدارة احلكومة االلكترونية األمريكية ، مث تناول ما يواجهها من عقبات أو حتديات 
  اخلدمات املرورية : ألول املطلب ا

  تبعا لبيئة العمل اإللكترونية تتوفر هناك إمكانية تقدمي اخلدمات املرورية ، وتأخذ أشكاال    
متمحورة حول متكني طالب اخلدمة من تعبئة البيانات بالنماذج املخصصة للمرور مبختلف أنواعها ، 

خالفات ، البالغ عن احلوادث واملخالفات ومنها منوذج رخصة القيادة ، استمارة السري ، تسديد امل
املرورية ، وإرساهلا إىل أي إدارة أو قسم مرور يتبع هلا املستفيد حبيث يتم الرد عليها آليا ، مع 
تسديد الرسوم عن طريق بطاقات االئتمان ، أو احلواالت ، حبيث اليبقى سوى تسليم الوثيقة 

  .1النهائية بواسطة الربيد أو املناولة 
    وعند حتليل جتربة الواليات املتحدة األمريكية يف جمال تطوير مشروعات إدارة احلكومة   

اإللكترونية يف بعض الواليات ، والرامية إىل استخدام تقنيات املعلوماتية يف اخلدمات املرورية ، ميكن 
  :تسجيل التجارب التالية

        2جتربة والية أالباما /1
 :   اخلدمات من خالل اآليت      وميكن رصد أهم تلك

 حيث يتم جتديد الرخص ملواطين الوالية :  جتديد الرخص على االنترنت لطاليب اخلدمات 1-1
سنويا حسب شهور ميالدهم ، أو خالل شهر من آخر يوم من شهر ميالدهم ، مع دفع غرامة 

ة اإلضافية تنتهي صالحية تأخري ، باإلضافة للرسوم العادية ، وإذا مل يتم جتديد الرخصة خالل املد
   )04(أنظر امللحق رقم .(الرخصة

                                                
سة اخلدمات املرورية وفقا لبيئة العمل اإللكتروين دراسة تطبيقية على شعب رخص القيادة والسري يف إعادة هند" ، بن ضبيان الرشيدي ، علي - 1

   .79 ،ص 2006جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ، ، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية غري منشورة ، الرياض"بعض مناطق اململكة 
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شهرا من آخر يوم من ) 12(ومع انتهاء صالحية الرخصة  حيق للشخص إعادة إصدار رخصة ملدة 
شهر ميالده ، دون إعادة إجراءات ماقبل الرخصة ، أو اجتياز االختبار التحريري ،كما يتم القيام 

إضافة إىل إمكانية تصحيح األخطاء ، ويتم دفع ذلك عن طريق بعملية تعبئة النموذج اجلديد ، 
  .بطاقات االئتمان 

إذ على سائقي والية أالباما :  التقدم لطلب جتديد رخصة أو استخراج نسخة مطابقة 1-2
الراغبني يف السفر مؤقتا خارج الوالية  التقدم لطلب جتديد رخصة قدمية أو استخراج رخصة أخرى 

 تتم كل تلك و أن يتم إيداع طلب التجديد خالل أو قبل تاريخ انتهاء الرخصة ،تطابقها ، بشرط ه
  : العمليات عرب موقع الوالية التايل 

) www.dvla.gov.uk( .  
ومات وتبني املعل، لوزارة النقل        حيث متثل وكالة القيادة وتراخيص السيارات جهازا تنفيذيا

حول السائقني، كما تقوم  بعرض معلومات هامة حول السيارات والعربات ، وتقدم نصائح 
لسائقي ومالكي السيارات بضرورة االنتباه ملشاكل التزوير ،  واستخدام الوثائق املزورة إلحباط 

    .1عمليات بيع وشراء السيارات املسروقة  
  2 جتربة والية مريالند -2

 : خلدمات االلكترونية يف والية مريالند من خالل  العناصر  التاليةوميكن إبراز ا     
لتسهيل حصول املواطنني على اخلدمات املرورية مت :  تقدمي الطلبات عن طريق االنترنت2-1 

إجياد إشارات حمددة عن كل برنامج من برامج الترخيص ، وأصنافه على صفحات التقدمي اخلاصة 
خلطوات املوجودة على الشاشة خطوة خبطوة ، خالل عملية تقدمي الطلب به ، وعلى املواطن إتباع ا

، كما يتم توفري العديد من أرقام اهلواتف اليت توضع خصيصا  لطرح كل األسئلة ، و تقدمي  
  .االستفسارات 

ومتثل  (SSL)حلماية املعلومات الشخصية هناك طريقة  :  محاية الرخص اإللكترونية 2-2
، حبيث ال ميكن لطرف ثالث اإلطالع على االنترنت حلماية خمتلف املعامالت على  الطريقة القياسية

أي جزء من الطلب ، مبا يف ذلك رقم التسجيل وكلمة املرور ورقم الضمان االجتماعي ، واالسم 
  .ورقم البطاقة االئتمانية ، وبذلك فإن املعلومات آمنة أثناء عملية التجديد 

                                                
.2009/07/05: seen on ,dvla/uk.gov.dft.www://http ,r and Vehicle Licensing AgencyDrive - 1  
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إذ يقوم الشخص بتعبئة البيانات الشخصية : رونية واخلدمات الفنية  خدمات العمالء اإللكت2-3
املطلوبة ، وخيتار نوع الرخصة ، ويضع رقم اهلاتف ورقم التسجيل ، واالسم الكامل ، والربيد 

 .اإللكتروين ، ونوع املتصفح ، وتاريخ اإلصدار بالشهر واليوم والسنة 
ت اإلصدار ، وإسم اجلهة اليت تقدم خدمة االنترنت       كما خيتار نظام تشغيل الكومبيوتر، ووق

مع  الوصف الكامل للمشكلة ، مث الضغط على مفتاح تسليم اإلصدار ، حبيث يقوم الشخص 
:                                     مبراجعة هذا الطلب ، وتقدمي املساعدة يف حل املشكلة ، من خالل املوقع االيت

(www.dllr.state.md.us)  .  
  1جتربة والية كاليفورنيا / 3 

      بالنسبة للخدمات اإللكترونية يف والية كاليفورنيا تتعلق خبدمات التجديد اخلاصة برخصة 
 مكتب بالوالية لرخص القيادة  وتسجيل 168القيادة اليت تتم عن طريق شبكة اإلنترنت ، فهناك 

ختبارات املبدئية للحصول على رخص القيادة السيارات ، وتقدمي خدمات أخرى من بينها إجراء اإل
، وتسجيل السيارات واملركبات   وجتديد رخص القيادة ، كما يتم تبيني معاجلة ودفع الرسوم ، عن 

 ايام يف 7/  ساعة 24طريق معامالت اخلصم اآلمنة ،  حيث تتاح خدمات للعمالء على مدار 
ات من خالل املوقع االلكتروين على شبكة  ، ويتم تبسيط كل تلك املعامالت ، واخلدماالسبوع

 .(www.dmv.ca.gov): االنترنت التايل 
بذلك يتيح الدخول للموقع إمكانية االطالع ، مث طلب أي خدمة حيتاج اليها االفراد من خالل       

نوافذ اخلدمة ، اليت توفر تنقل الكتروين بني اخلدمات حسب حاجة املرتفق االلكتروين ، كما ان 
ط احلصول على اخلدمة املرورية واضحة ، ومبينة عرب املوقع ، مثل تاريخ جتديد الرخص ، شرو

  . التجديد ، إجراء االختبارات  
   2جتربة والية جورجيا/ 4

        يتوفر لدى كل مواطين والية جورجيا جتديد رخص قيادم سارية املفعول عن طريق 
اطن وحيصل على هذا احلق ، عليه أن يقدم بصمته ، االنترنت ، أو باهلاتف ولكي يتمتع أي مو

وتوقيعه إىل دائرة خدمات رخص القيادة ، حىت تتمكن من فحصها رقميا على ملفه ، وبذلك ال 
  .توجد على امللف أي حتفظات 

                                                
 DMV Unveils New IPhone Application , California Department of Motor Vehicles, - 1 

http://www.dmv.ca.gov/pubs/newsrel/newsrel10/2010-06.htm, seen on : 08/07/2009.    
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 دقائق ، وترسل النسخة البديلة بالربيد خالل 5      ويستغرق إجراء معاملة جتديد الرخصة أقل من 
ما والتقبل الطلبات خالل أو بعد إنتهاء صالحية الرخصة أوالبطاقة ،  وتتوفر كل هذه ثالثني يو

   /www.adds.ga.gov/drivers) : املراحل والعمليات عن طريق املنفذ االلكتروين
/dldata )  .  

      مما سبق ميكن القول أن جتارب اخلدمات املرورية اإللكترونية ، اليت من أمهها جتديد رخص 
لقيادة ، وتسجيل السيارات يف الواليات املتحدة األمريكية ، جيسد وجود توجه إجيايب  لإلرتقاء ا

باخلدمات العامة ، من خالل النموذج اإللكتروين ، وهو مايربز بشدة  وجود  التخطيط على 
 حنو مستوى احلكومات احمللية ، وجتاوبه مع توجهات احلكومة الفيدرالية خاصة فيما يتعلق بالتوجه

حتسني اخلدمات احلكومية ، من خالل التطبيق الفعال للتقنيات املعلوماتية ، ومن خالل احلكومة 
  .اإللكترونية 

 توصلت أكثر من نصف الواليات يف أمريكا ، وجنحت يف القيام 2000     حيث مع مطلع عام 
 نوعا من التفاوت يف مببادرات معلوماتية وتقنية فيما يتعلق باحلكومة اإللكترونية ، مع تسجيل

  . التحول حنو تطبيق اإلدارة العامة اإللكترونية 
  خدمات اجلامعات اإلفتراضية  : املطلب الثاين 

       دعما للتواصل املعريف وتطوير البحث العلمي ، طبقت الواليات املتحدة األمريكية منوذج 
ها يف احلرم اإلفتراضي بكاليفورنيا ، للجامعة اإلفتراضية ، واليت كان تطبيق اخلدمات االلكترونية 

 173  مؤسسة من مؤسسات التعليم اجلامعي  ، تقدم ضمنه 128والذي يأخذ شكل تآلف 
 California )احلرم اإلفتراضي بكاليفورنيا يضم   مادة دراسية ، و3462 حنو برناجما ، تغطي

Virtual Campus )س أجنلوس ، وله مهام  مؤسسات تعليمية راقية  كجامعة كاليفورنيا  بلو
يف البحث عن الربنامج ) عن طريق موقع موسع على االنترنت (وأنشطة من أمهها مساعدة الطالب 

الذي يناسبه ، إذ توضح شروط كل برنامج ، وإرشاد الطالب إىل اإلجراءات الواجب إتباعها ، أما 
 ضمن قسم خاص يطلق عليه تقدمي برامج التعليم فيعود إىل كل مؤسسة تشترك يف احلرم اإلفتراضي

    .  1إسم قسم الدراسة عن بعد 
       لقد أصبحت اخلدمات اإللكترونية توظف لتطوير املعاهد واجلامعات ، وتتيح ربط عالقة 
خدماتية جديدة بني اإلدارة أو املنظمة واملواطن عن طريق اللقاءات الفيديوية دون حاجة إىل حضور 

 إحدى اجلامعات اليت  األمريكية(Drexel) دريكسلتعترب جامعة طاليب خدمات التعليم ، حيث 
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 ، وقامت بتطوير العديد من املواقع االلكترونية طبقت منوذج التعليم عن بعد يف الواليات املتحدة
   .1اخلاصة ذا الشكل من التعليم 

تماد على خدمات  اليت تتم باإلعماسا تشوستس للتكنولوجيا      إضافة اىل عملية التعليم  مبعهد 
، وذلك دون ) إدارة وتصميم األنظمة (االنترنت ، إذ يقدم املعهد برناجما لنيل درجة املاجستري يف 

حاجة حلضور الطالب  إىل  اجلامعة ، كما تعد أكا دميية جوريا الطبية من أكرب اجلامعات اليت متتلك 
 دراسي مرتبط باألكادميية ، وكان اكثر من مائيت فصل  اكرب الشبكات يف العامل ، حيث يوجد ا

 ، إذ من خالل هذه الشبكة يستطيع الطلبة أخذ عددا من املواد 1995ذلك بداية مع العام 
  .2 الدراسية ، واإلختبار فيها

 إمكانية اإلتصال اإللكتروين بني جامعة ،      كما تتخاطب اجلامعات األمريكية فيما بينها  ، وتتاح
ن طريق الربيد اإللكتروين ، لتقدمي خدمات أو لتبادل اآلراء ، أو للتشاور أو وأخرى داخل أمريكا ع

بغرض إاء بعض املعامالت الرمسية ، كأن يرغب طالب يف اإلنتقال من جامعة إىل أخرى ، وبدال 
من أن ينتقل بني مكاتب اإلدارات ، واملوظفني املختصني ، ومن جامعة إىل أخرى ، فإنه يقدم 

  .3 يت مه إىل هيئة اإلدارة املسؤولة ، وعليه متابعة طلب نقله عن طريق الربيد اإللكترويناملعاملة ال
     غري أنه وبالرغم من املزايا واإلجيابيات اليت يتيحها التحول حنو اخلدمات العامة اإللكترونية يف 

بلي  لتطبيق تقنية اجلامعات واملعاهد األمريكية ، الميكن بأي حال من األحوال إغفال الدور الس
املعلومات يف التعليم اجلامعي ، والتحول لطريقة التعليم  االفتراضي ، واليت يأيت يف مقدمتها مشاكل 

 .يفرزها التعليم عرب االنترنت 
أنه عندما يصبح فضاء إنترنت "      يقول نائب مدير شؤون الطلبة يف جامعة  والية واشنطون 

وما يدعم هذا " أمام ناظريك ، تصبح الفرص املهيأة للغش كثرية  ومعلوماته الغزيرة  ملك يديك
 ، 1997 وعشرة حاالت 1998القول هو اكتشاف جامعة واشنطون مثانية حاالت غش عام 

 ، ومن بني هذه احلاالت استخدمت مصادر إنترنت يف الغش ثالثة 1996وسبعة حاالت سنة 
  .4  1996 حاالت عام  ، وأربعة1997 ، وحالة واحدة عام 1998مرات عام 

       إن تطبيق تكنولوجيا االنترنت واملعلوماتية يف التعليم اجلامعي ، وإن كان يفرز آثارا سلبية على 
، ..) غش ، سرقة البحوث العلمية ،اقتحام مواقع التعليم ( التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية 

                                                
2009/09/11seen on  : .com.drexel.www://tpht  ,Drexel University Online - 1  
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لوافر ملختلف الربامج احلمائية ، كالتشفري وكلمات فإنه الميكن التسليم هلذه العقبات ، فالوجود ا
 . املرور يوفر نصيبا من احلماية

التعليم      وقد تفطن قادة التحول االلكتروين يف أمريكا لتأمني اخلدمات العامة اليت تتعلق بربامج 
 glatt plagiarism)التأمني األحسن ملراحله ، واليت من أمثلتها شركة   و ، 1اإللكتروين

services) وبذلك سجلت الواليات املتحدة األمريكية مقدار من التفوق يف هذا اجلانب مقارنة ، 
بالعديد من الدول ، وهذا ما يربزه التعليم االفتراضي على شبكة االنترنت ، خاصة يف ظل وجود 

  .التعاون والتنسيق يف هذا اجلانب بني املدارس احلكومية واخلاصة 
  مات املدارس االلكترونية خد: املطلب الثالث   

 ، وأصبح ااهتماما بالغ  يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليم االلكتروين ومجيع وسائله      اكتسب 
 ، كما فتح آفاقا جديدة للمتعلمني ، مل تكن  إلكساب املتعلمني املهارات الالزمة للمستقبلمنطلقا

 ليت تم ذا الشكل من التعليم ، واليت من بينهاحيث برزت العديد من اجلمعيات ا متاحة من قبل ،
 دف إىل تنمية التعليم اإلفتراضي ، وتطوير التعليم والتدريب  اليتاجلمعية األمريكية للتعليم عن بعد"

   . 2 "عن بعد وتشجيعها للتواصل بني الطالب وربط عالقام افتراضيا
يا اليت يضفيها التعليم االلكتروين على واقع املنظومة مع  ضرورة االستفادة من هذه املزا      ومتاشيا 

  :  من الواليات يف أمريكا إىل تطبيق هذا الشكل من التعليم متثل يف اآليتالعديد التعليمية ، جلأت 
 )AOHS( )Online High School  Alabama(    الثانويةدرسة االبامام: أوال
 مبهام التعليم   اإلنترنت شبكة على توفري خدماا من خاللاالباما الثانويةتضطلع مدرسة       

هذه لكترونية ، كما تقوم  مشاريع برنامج البحوث واخلدمات اال حدىااللكتروين ، إذ متثل إ
 (Alabama public schools)  الباما احلكوميةأ  مبهام تزويد العديد من مدارس املدرسة 

  تسجيل ، حيث تسهل أمامهم مهمةالوالية  مدارس ومتنح فرص التسجيل أمام  معظم مدراء، 
   . 3ضمنها   إضافة إىل  تسجيل  من يزاولون الدراسةدارس عددا معتربا من امل

                                                
ة تكنولوجيا االنترنت حيث ، ويشري إىل التعلم بواسط اجلديدة يف منظومة التعليمحد االجتاهات أ E-Learningيعترب التعليم االلكتروين  - 1

  .ينتشر احملتوى عرب االنترنت أو االنترانت أو االكسترانت، وتسمح هذه الطريقة خبلق روابط مع مصادر خارج احلصة
           2007 خريف، 35العدد :  اخلامسةلسنة  ا جملة علوم انسانية ،،  مقارنة بني التعليم التقليدي وااللكتروين، عواطف، بنت خالد املطريي(
  .08/08/2009:  ، تاريخ االطالع html.118c/nl.ulum.www://http: متاح يف ،

              :.Seen on,  org.usdla.www://http   ,"tates Distance Learning AssociationsUnited " - 2   
  10/09/2009. 
  :    ، البوابة العربية لالخبار التقنية ، متاح يف  " لتعليم االلكتروين وفوائده ا" ،  األمحر طالب، حيدر  - 3

html .10367/new/ com.aitnews.www:// http،  18/07/2009:  تاریخ االطالع.  
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  1املعلم واملتعلم االلكتروين يف مدرسة االباما  – 1
 تابع   (Certified teachers)معلم من املعلمني املعتمدين ا اجلانب يتمكن كليف هذ      

، مهما من النهار أو الليل أي وقت باحلصص التعليمية يف، أن يربط اتصاال  االباما واليةملدرسة 
 للدخول إىل حيز العاملية وصول إىل الشبكة العنكبوتيةال ، حيث يتطلب منه فقط يكن مكان تواجده
 بتوقيت  للطالب ، ويعلمهم حصص برجمة إذ مينح هذا االخري امكانية ، التعليم االفتراضي 

، التواصل من خالل شبكة االنترنت  يف أي وقت ومن أي مكان عرب م حلضورها ،تواجده
  معتبادل النقاشاتو ، والواجبات  حمتوى املقررعلى من احلصول  عرب اإلنترنتكل الطلبة يستفيدو

الذي ،  (onsite mentor))  منسق املوقع( ، وذلك وفق ما يعرف مبوجه املعلم اإللكتروين
يتزامن  ، ختتاره املدرسة مدرب معتمد الذي يتمثل يفو،  الطالب املستفيد وقع مدرسةم يوفره

تصال إ ساعة 140 إضافة إىل أن املدرسة تشترط على الطالب إمتام  ، الطالبحضوره مع حضور
ويرجع حتديد مدى استكمال الطالب لنصاب الزمن احملدد  ، مقرر معتمد كحيز زمين لكل تفرض

  . د من تلك اخلدمات االلكترونيةتستفي إىل كل مدير مدرسة
  2أسلوب الدراسة مبدرسة أالباما  -2

بني كل  الطالب  ومن   ، مبعىن اللقاء  اإلفتراضي تقوم الدراسة مبدرسة أالباما  بشكل  متزامن     
تقوم باعداده  جدول حيث جيتهد كل طالب يف العمل  من خالل، يقوم  مبهمة التدريس االلكتروين 

 ،   اليوم يف أوقات خمتلفة منلبة واجبات الط وتبقى مهمة املعلم االلكتروين  الرد على ،ة كل  املدرس
حيث أن  كل ،   متزامنة اليت تكوناملقرراتوبالتايل فاجلداول ال حتمل صفة التزامن على خالف 

املدارس  إضافة إىل إمكانية اجتماع،  وفقا لتقوميهامدرسة تقوم بوضع  تاريخ االنطالق واالنتهاء 
  . تبعا لشكل التقومي 

 مدرسة أالباما ، ومن غري  بوابة مقررات بعد أن يتم تصحيحها عرب أعمال الطالب      وتوفر
احلاجة إىل وسيلة الربيد االلكتروين ، حيث يؤدي الطلبة واجبام اليومية للمعلم االلكتروين بشكل 

  .  تتوفر حلقة ربط بني الطلبة واملعلم االفتراضي املتواجد مبوقع املدرسةإلزامي ، إذ من خالل املوجه
  : 3 درسة االبامامب للدراسة التجهيزات املطلوبة   -3 

حيث يتقضي  ،   وتتطلب عددا من التجهيزات مدرسة االباما االلكترونية     تقوم الدراسة يف
، اضافة إىل   خدمة الربط بشبكة االنترنت على ضرورة أن يتوفر كل طالب  الدخول  إىل  احلصة

                                                
 .املرجع نفسه   - 1
  : ز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية ، متاح يف ؟ ، مرك" حاجة أم وجاهة  ... لتعليم االلكتروين ا" ،  طالب األمحر، حيدر  - 2

 http://fcdrs.com/magazem/304.html  14/07/2009 : االطالع  ، تاریخ   
  . ، البوابة العربية لالخبار التقنية ، مرجع سابق  " لتعليم االلكتروين وفوائده ا" ،  طالب األمحر، حيدر - 3
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 ،   ويفضل أن يكون االتصال عايل السرعةمتصل باالنترنت ،شخصي استحضار جهاز حاسب 
 مساعة  كما أن هناك حاجة إىل ، من الواجبات وذلك للتمكن من حفظ مناذج مشغل أقراص مرنة 

   .رأس
  مشغل ، و (Adobe acrobat reader)  برنامج قارئ امللفاتحتتاج الدراسة وجود  و      

  و كذا برنامج مشغل  االصوات، (Macromedia flash player)برنامج الفالش 
(real player) مثل تعلم اللغات االجنبية ، الرياضات ،  تتطلب املقررات االخرى  ،  يف حني

 ، وغريها مما يدخل ضمن هذا الشكل من مواد  احلاسبةلةمثل اآل والعلوم معدات استثنائية أخرى
 .  1الدراسة 

 مليون ما 3.5 بأن أكثر من (Sloan-C)وتبني إحصائية معهد ومنظمة سلون كونسورتيوم      
 طريق التعليم عن بعد ، أو ملتحق مبادة أو دورة وفق هذا الشكل من التعليم ، وعلى بني دارس عن

و  ، من طالب املدارس الثانوية يأخذون مادة ، أ700.000مستوى املدارس الثانوية أكثر من 
 على طلبة الثانويات 2007والية ميشيجن سنة  أكثر عن طريق التعلم عن بعد ، حيث اشترطت
      .2دراسة مادة على األقل وفق طريقة التعليم عن بعد

  مدرسة فلوريدا االفتراضية: ثانياً
 بني مشروع وصل  (Florida Virtual School)  مدرسة فلوريدا االفتراضيةمتثل      

 ، (Orange country public schools)القليميتني احلكوميتني املدرستني ا
مدرسة ثانوية عرب تكمن يف اقامة  املشروع  هذامهمة و (county Alachua)ومدرسة

   مهمة مدرسة وقد كانت،  الكترونية خبدمات طالا تزويدو،  2001اإلنترنت حبلول عام 
 كتساب املعرفةالعلى تقنية عالية اجلودة   اعتمادا  ،ة تعليميبربامج  هي املسامهةاالفتراضية  فلوريدا 

، كل مدارس  ، حيث تغطي خدمات املدرسة م21املهارات الالزمة للنجاح يف القرن  خمتلف  و،
  املدارس  الدستورية مدرسة ، مع اتساع خدماا لتشمل كذلك 67فلوريدا اليت يقدر عددها بـ 

(charter)  ،اخلاصة  واملدارس(non public)   ، وختدم املدرسة ،إضافة إىل طلبة املنازل 
    .  3الطالب من الواليات األخرى وهو ما يدل على إتساع خدماا االلكترونية 

     4املعلم االلكتروين وأسلوب التدريس يف مدرسة فلوريدا  -3
                                                

 .املرجع نفسه   - 1
 : ، متاح يف ، املركز الوطين للتعليم االلكتروين والتعليم عن بعد  أمريكا ع الوطين للتعليم عن بعد يفاألسبو - 2

.15/11/2009 ، تاريخ االطالع ،  http://www.elc.edu.sa/vb/showthread.php?p=7814 
  .؟ ، مرجع سابق " حاجة أم وجاهة  ... لتعليم االلكتروين ا" ، األمحر طالب  ،حيدر  - 3
 . املرجع نفسه   -  4
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   معلم  يف كل ، ويشترط والية فلوريداضمن يقطنون عددا  من املعلمني يتوىل مهمة التدريس     
ال امؤهل يف البد من احلصول على و،   تدريس معتمدة بفلوريدا  ميتلك شهادة تابع للمدرسة أن

 National)   اعتماد شهادة املعلم الوطينبالتايل حيصل خمتلف التربويني على و ،الذي يدرسونه
Teacher Certification).   

يبقى ، و  اإلنترنتفيتم إرساهلا من خالل شبكة سة أما فيما يتعلق مبختلف مقررات املدر       
و ، واهلاتف  ،  عن طريق الربيد اإللكتروين يتمأولياء األموربة إضافة إىل الطلواملعلمون بني  التواصل

من خالل موقعها  االلكترونية االنترنت ،  حيث تتاح خدمات مدرسة فلوريدا   شبكة احملادثة عرب
  / )(http://www.flvs.net : على شبكة االنترنت التايل

خططها لتطبيقات احلاسب  أكملت الواليات املتحدة األمريكية 1995ولإلشارة فإنه يف عام      "
يف جمال التعليم ، وبدأت يف سباق مع الزمن ، من أجل تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها 

  82 ت يبلغ نسبتها الدورات على االنترنملدارس العامة املزيد منتقدم ا"  ، وبالتايل 1"يف مدارسها
   .2"  من مجيع الدورات اليت تتيحها  ٪52 فتصل اىل املدارس اخلاصة ، أما  ، ٪

     )Electronic Charter School( : 3املدرسة اإللكترونية الدستورية: ثالثا
ورة توظيف  الدستورية عرب االنترنت من ضردرسةامل تنطلق مهام : أنشطة ومهام املدرسة -1

 ،كما دف إىل توسيع فرص ن واملكان املاديةاالزم  عوائق العمل على جتاوزو ،  احلاليةالتقنية 
 رعاية  ، اضافة اىل وتعاونية وحيويةعصرية تعليمية املسامهة يف توفريحياةو ،التعليم لكل الطالب 

  املعلوماتية  عصر يف ظل االفراد املتعلمني تيسري تطوير مستوى  والوصول إىلمهارات التفكري ،
  . ومواكبة  التطور 

  :التالية اخلدمات  الدستورية عرب االنترنت بتقدمي املدرسةتعىن:  الدراسة ومنهجيةأسلوب - 2
 ، لوالية فقطاملنتمني ل للطالب جهاز حاسب      تقوم الدراسة يف هذه الدرسة انطالقا من توفري

 أن ويشترط  ،   جماينحيث متنح هلم املقررات بشكل  ،تصال مبقررات املدرسةهذا دف ربط  اال
  إتاحتها لغريهم من الطالب    طالب والية كانساس قبل تستهدف للتسجيل املعروضةاملقررات تكون 

  .عددا من اخلدماتهناك رقم هاتف جماين يوفر  ، ويوجد خارج الوالية
 االتصال املباشر باملعلمني عن طريق بنائهم  أ يف تعليم للمشاركة  الطالبلوالدي    ويسمح كذلك

 كوم ميتلكون العضوية ، أو كممثلني لفريق  إدارة  موقع   ، أو اهلاتف ،اإللكتروين  خالل الربيدو 
                                                

  :اح يف ، قسم علم املعلومات ، متجتارب من دول العامل  يف جمال  التعليم االلكتروين ، اللقماين سارة  -1
4853=d?php.discuss/forum/mod/moodle/info.isdept.www://http 18/08/2009: ، تاريخ االطالع.  

.2009/08/14:Seen on,/3/archive/de.campussource.eleed://http, education&  learning eleed -e- 2  
 .، مرجع سابق  " لتعليم االلكتروين وفوائده ا" ،  طالب األمحر، حيدر  - 3
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(ECS)  ، يقدم املوقع  كما ، الطالب للموقع  تسجيل دخول من خالل باملدرسة  ويتم االتصال 
  .باختالف حمتوياا عن إحدى مواضيع املقررات ، تعليميا يوميا بتقنية الفالش  للطالب فلماً

    )Futures International High School(   مدرسة املستقبل الثانوية العاملية: رابعا

 )    Distance  بعـدالتدريب والتعليم عن لس  ثانوية معتمدة من قبل جلنة االعتماد      هي
  (Education and Accrediting Commission of the Training 

Council)، وتغطي  أنشطة مدرسة  ،  وهلا اتفاقيات ذات صياغة مضمونة مع جامعات عاملية
 and (san diego) ,(Viejo, Oceanside, Mission): هيثالث مناطق املستقبل 

 املفهومة قررات لنشر امل قطب انترنت ، إذ تنطلق من توظيف شبكة االنترنت،كما أن املدرسة متثل
   .1ناهجها التعليميةوم
   :   الفلسفة التعليمية ملدرسة املستقبل الثانوية -1

 مع حصص التعليم اخلاص م جدولة       يتوفر أمام طالب مدرسة املستقبل الثانوية إمكانية
 باستخدام تقنية  ، شخصا لشخص عرب اإلنترنت مباشرايتلقى الطالب تدريسا، حيث معلميهم 

يستطيع الطالب املشاركة ،  اإلنترنت عرب إدارة املقررات اآلمن وعن طريق،   الفيديويةلقاءاتال
  ، وانطالقا من أن التدريسواالحتياجات الشخصية لكل طالب  الواجبات أسلوب التعلموتعكس
  ويتم االعتماد على، مع املعلميتواصل فيها حصة  مع كل لتحضري إىل االطالب حيتاج إنفرادي
    .2  تلك اللقاءات أثناء خمتلفةتقنيات

     وتظهر أمهية التعليم االلكتروين يف امريكا من خالل الربط املستمر بني املدارس ، و هو ما حل 
مشكلة التسرب املدرسي ، وصعوبة االلتحاق اليت تكون ناجتـة أحيانا عن ظروف الطقس ، كما 

ة وجـود جمتمع معلومات ان اشراك االباء كاعضاء أو كممثلني عن طريق االنترنت يوحي حبقيق
  . أمريكي ، له القدرة على استخدام التكنولوجيا كجسر للتواصل والتفاعل 

  خدمات املكتبات اإللكترونية: رابعاملطلب ال
 يف الواليات املتحدة األمريكية خدمات على اخلط ، إذ  3"املكتبات اإللكترونية"        تقدم 

لرقم اخلاص به للحصول على البيانات ، واملعلومات اليت يتمكن املستخدم أو املواطن من إدخال ا
.        يرغب ا، إضافة إىل ذلك تتيح اخلدمات املكتبية خدمات جتديد بطاقة  العضوية اخلاصة باملكتبات

كما توفر للمستفيدين إمكانية طرح األسئلة املتعلقة ببحثهم عن طريق احملادثة عرباالنترنت ، مع 
                                                

.2009/09/15: seen on  , org.internationalhigh.www ,  Futures International High School - 1  
 .؟ ، مرجع سابق " حاجة أم وجاهة  ... لتعليم االلكتروين ا" ،  طالب األمحر، حيدر  - 2
اإللكترونية املختزنة على األقراص أو عرب املتوافرة من خالل البحث  هي املكتبة اليت تتكون مقتنياا من مصادر املعلومات: ملكتبة اإللكترونية  ا- 3

  .أواملتراصة املرنة،باالتصال املباشر
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للخدمات االلكترونية  ؛ وبالنسبة 1 تبات ، واحلصول على اإلجابة من خالهلاخمتلف موظفي املك
  : يف الواليات املتحدة األمريكية ميكن ذكر التايل  املطبقة

   :2اخلدمات املكتبية اإللكترونية يف جامعة نيويورك / 1
ثالث أكرب جهاز        متثل جامعة نيويورك أكربجامعة مدنية يف الواليات املتحدة األمريكية ، و

جامعي عام حيث يقدم مكتب اخلدمات املكتبية داخلها دعما كامال ملكتبات مراكز اجلامعة ، 
وقواعد املعلومات والبيانات املتسعةحيث يقوم بتوفري خدمات التنسيق والتطوير خلدمات املكتبات 

 (CUNY+)  ا تسمية جند إدارة شبكة، املعلومات ، والبيانات اليت أطلق  عليه ومن بني خدماا
 ، وتشمل كل مرافق ومكتبات اجلامعة ، وهي عبارة عن نظام يوفر حرية الوصول إىل املعلومات 
املوجودة يف كل مراكز اجلامعة ، مبا فيها املنشورات ، و الكتيبات الدورية ، والكتب ذات العناوين 

 .املعروفة بناء على طلب خاص ا 
بداللة املؤلف ، العنوان ، املوضوع ، كلمة مفتاحية ، أو رقم      وميكن الوصول للمعلومات 

اإلتصال ، كما تشمل شبكة معلومات جامعة نيويورك العديد من قواعد البيانات ، اخلاصة بالكتب 
 .، واملواد األخرى يف مكتبات مراكز اجلامعة ، وهي تعرض املعلومات أيضا بناء على طلب اخلدمة 

 دراسة تقوميية لشبكة املعلومات جبامعة نيويورك ، استهدفت أفراد كان     ويف هذا السياق تبني
غالبيتهم من الطلبة الذين يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي نظام هذه الشبكة ، وقد ألقت 
الدراسة الضوء على إدارة خدمات املعلوماتية املعلوماتية اخلاصة باخلدمات املكتبية ، من حيث نوعية 

ات ، وردود املستخدمني اإللكترونيني ، و كان من بني هذه املالحظات اليت أوردها هذه اخلدم
 :املشاركون يف اإلستبيان مايلي

 أا تقدم العديد من الكتب واملقاالت اجليدة ، ومساعدة للطالب وتغطي كل مكاتب مراكز -
 اجلامعة

   اإلحتياجات اخلاصة مبناهج الدراسة   أن نظام شبكة املعلومات حيقق راحة ، وهو أداة مناسبة لتلبية-
   يؤمن خيارات عدة ملا يبحث عنه الطلبة  -
 املكتبة اإللكترونية يف جامعة والية كاليفورنيا / 2

    من أمثلة املكتبات اإللكترونية اليت تؤدي خدمات لألفراد وفق منهج اخلدمة اإلفتراضية جند 
 من أوائل املكتبات يف التحول إىل العمل بشكل مكتبة جامعة والية كاليفورنيا ، واليت كانت

                                                
   .79ص  علي ، حممد عبد العزيز بن درويش ، مرجع سابق ، - 1
) 4،3(  النادي العريب للمعلومات ، عدد 3000 ، جملة العربية  "تقومي أداء قاعدة البيانات اخلاصة جبامعة نيويورك " ك ،عصام ، عبد املال  - 2

  .18/08/2009: تاريخ االطالع   . html,21/ .2002.43/arabiaall/net.arabcin.www// http    : متاح يف 2002
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 (Telefacsimiles) إلكتروين، حتتوي على حواسيب وأجهزة قراءة ، ومعدات تكنولوجية مثل
، متتاز هذه املكتبة باا توفر للطالب كل املواد املطوية الكترونيا ، بذلك يتم توفري خدمات  

ة ، والكتب والدوريات ، بشكل جيعلها متاحة ، مبجرد االرشيف والتخزين االلكتروين للمواد التعلمي
  .  1 )الورقية( التشغيل االلكتروين حملرك البحث ، دون حاجة اىل عمليات التصفح التقليدية 

     إضافة اىل اخلدمات سابقة الذكر تضطلع املؤسسات البريوقراطية احلكومية ، وتليب مجلة من 
لواليات املتحدة األمريكية ، ترتبط ببناء مشروع احلكم األعمال واخلدمات االلكترونية يف ا

  .   االلكتروين ، والتحول اىل وضع  اخلدمات املقدمة للجماهري على اخلط مباشرة 
  خدمات عامة إلكترونية أخرى : املطلب اخلامس  

ن        عملت احلكومة األمريكية على تقدمي خدمات عامة إلكترونية يف قطاعات خمتلفة نورد م
  :أمهها 

 هي وسائل متكن األفراد واملواطنني من :الدفع املباشر باستخدام بطاقات الدفع واإلئتمان / 1
عملية الدفع لدى اجلهات اليت يتطلب احلصول على خدماا تسديد رسوم ، أو مبالغ مالية معينة 

لية ، تتيح القدرة للحصول على اخلدمة ، ومتثل بطاقات الدفع واإلئتمان وسائل دفع متبادلة وتفاع
على ترتيل أي منوذج ورقي حكومي يف شكل صورة رقمية على اخلط ، مع القيام بعملية تعبئته 
رقميا مث إرساله من جديد ،  حيث توفر اإلدارة العامة اإللكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية 

 2  :خدمات دفع للمواطنني من أمهها
م احلكومة األمريكية خدمـات دفع  الضرائب املترتبة على إذ تقد : خدمات دفع الضرائب/ أ

  (www.dallascounty .org) : املواطنني من خالل املوقع اإللكتروين التايل
 إذ يستطيع املوظفون واملقيمني من خالل املوقع اإللكتروين الذي توفره : خدمة دفع الفواتري/ ب

  .ء ، والعديد من اخلدمات األخرى مدينة إيرفنج من دفع مستحقات املاء ، والكهربا
يف املدارس واجلامعات دون عناء التنـقل الذي كان يعاين منه :خدمات دفع رسوم التسجيل / ج

 ، (onlin banks)املواطنني ، و دعما ألعمال املصارف اإللكترونية ، اليت تعمل باالنترنت 
الية اإللكترونية ، دف زيادة عملياا قامت الواليات املتخدة يف جتربتها بتبين نظام التحويالت امل

                                                
  ،2003/ 11/ 06 ، واشنطن برامج اإلعالم اخلارجية ، ، يد اكتشاف العالقة بني احلكومة واملواطنتع: ديفيز ، احلكومة اإللكترونية ، توم  - 1

   .13/04/2009 :تاريخ االطالع ، htm.elec1107 /mena/ arabic/  gov-stste.usinfo// http. : متاح يف
   .80، ص علي ، حممد عبد العزيز بن درويش ، مرجع سابق  - 2
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املالية إىل ما يزيد عن بليون حركة مالية ، من نظام التحويالت الورقي إىل نظام التحويل املايل 
    .  1اإللكتروين

  خدمات إجتماعية وصحية متنوعة/ 2
) تكساس(ج       قدمت إحدى الدراسات اليت قام ا فريق مشروع احلكومة اإللكترونية يف إيفرن

   :2 أوجه التطبيقات اليت تقدمها احلكومة اإللكترونية األمريكية على النحو التايل 2002عام 
وتضطلع هذه احملاكم بتقدمي خدمات إلكترونية للمواطنني ، سواء املتعلقة : خدمات حماكم البلدية /أ

ملوظفي مدينة إيرفنج بدفع الغرامات ، خدمات استرجاع املبالغ ، الئحة اإلام ، وتعطي فرصة 
للبحث بواسطة اإلسم أو بطاقة اهلوية اخلاصة ، رقم رخصة القيادة بوالية تكساس ، تقدمي معلومات 

  .عن طريق اهلاتف  وكذلك إرسال املعلومات والبيانات إلكترونيا
 فعن طريق تصفح موقع املوارد البشرية يستطيع املواطن :خدمات البحث عن الوظائف / ب

  .البحث عن الوظائف املطلوبة ، ويستطيع التحري عن مسابقات التوظيف مباشرة األمريكي 
 ضمن إطار اإلرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطن وتسهيلها :3خدمات التقاعد والرعاية الصحية/ ج

، سيكون بإمكان فئة من املواطنني األمريكني وهم املتقاعدون ، أو الذين يوشكون على التقاعد ، 
لى كل حقوقهم التقاعدية ، وذلك من خالل حسابات الضمان اإلجتماعي اخلاصة م ، اإلطالع ع

،  )www.Fidelity.com :ويتم احلصول على هذا النوع من اخلدمات عن طريق املوقع التايل
التعامل مع ملفات الرعاية الصحية بينما يتمكن هؤالء املتقاعدون أو الذين يوشكون على التقاعد من 

  .) (   : www.Healtheon.comم على املوقع التايل  اخلاصة
    وضمن قائمة اخلدمات اليت تظهر يف كثري من األحيان على املواقع احلكومية ، تقدم مواقع إدارة 

   :4 تحدة األمريكية خدمات تشمل احلكومة اإللكترونية يف الواليات امل
 يوفر موقع البيت األبيض بالواليات املتحدة األمريكية جوالت يف خمتلف الغرف يف البيت األبيض -

  ،  ويستخدم املشاهد مفاتيح احلاسوب للتنقل يف مجيع أرجاء الغرفة  
شهرية ، حيث يقوم فيه  حيتوي موقع الواليات املتحدة إلدارة األعمال الصغرية منتدى للمناقشة ال-

  اصحاب االعمال الصغرية ، واخلرباء مبناقشة املشاريع  

                                                
1 - Nadia , Piffaretti, "the theoretical Approache to Electronic Money", Faculte des sciences 

Economiques socials ,working Papers , No302 , University de Fribourg , siusse , 1999, p 211. 
   . 80 ، 79، ص  علي ، حممد عبد العزيز بن درويش ، مرجع سابق   - 2
  . 143بق ، ص امرجع س ، بود، بن ناصر الع فهد  -3
 القاهرة ، ،نشرية خالصات كتب املدير ورجل األعمال  ،  "احلكومة اإللكترونية من البريوقراطية إىل اإللكترونية " ، مقال بدون مؤلف  - 4

   .3 ، ص 2003 ، أكتوبر 259، العدد ) شعاع ( الشركة العربية لإلعالم العلمي 
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 يتيح منتدى تفاعلي على شبكة اإلنترنت للزوار التفاعل مع املسؤولني يف البيت األبيض من خالل -
  موقعه اإللكتروين  

، لإلجابة على أية  يقوم املوقع احلكومي األمريكي بتقدمي خدمات الدردشة املباشرة على اإلنترنت -
  أسئلة  

، الذي هو أكثر  "متجولو الويب"  توفر احلديقة الوطنية األمريكية قسم كبري لألطفال يسمى-
  تفاعال ، ومشوال من أقسام األطفال األخرى اخلاصة مبواقع احلكومة  

اآليل ، ، وهذا هو نظام الرد " إسأل كارين "  إن وزارة الزراعة األمريكية لديها نافذة تسمى -
 24الذي جييب على أسئلة الزوار اليت تكون عادة حول سالمة األغذية ، وهو متاح على مدار 

  ساعة يوميا  
     كما أن  العديد من املواقع اإللكترونية مثل موقع وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة األمريكية 

،  اس للموقع ، وهذا حبثا عن التميزلديها نوافذ منفتحة ، تقوم باستقصاءات عن كيفية تفضيل الن
  .والبوابات االلكترونية ، اليت اصبحت وجهة املرتفقني من املواطنني والتطوير حملتويات الربامج

  أثر تطبيق اخلدمات اإللكترونية على واقع اخلدمة العمومية األمريكية :املطلب السادس
واقع اخلدمة العمومية يف الواليات املتحدة        تتطلب معرفة أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على 

األمريكية ، رصد أمثلة واقعية على منجزات هذا التطبيق ، ويف مقابل ذلك التطرق بالتحليل ملختلف 
التحديات اليت حتول دون جناح احلكومة األمريكية يف تقدمي اخلدمات العامة اإللكترونية ، واليت  

  : و أخرى سلبية  وذلك وفق مايليسيتم تصنيفها إىل آثار إجيابية ، 
  اآلثار اإلجيابية / 1
   ترشيد نفقات اخلدمات العمومية  1-1
أدى إىل اخنفاض التكاليف اإلدارية يف ) احلكومة اإللكترونية (  حيث أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية -

 املعامالت عرب  دوالر ، نتيجة إجناز17 دوالر لكل تعامل إىل 77وزارة الزراعة األمريكية ، من 
    1االنترنت 

      وقد نتج عن آثار حتويل اإلجراءات ، والعمليات احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية ما 
   :2يلي
 من التكلفة ، وذلك بالتحول إىل % 70 توفر حكومات الواليات داخل أمريكا ما يقارب -

 مة عن طريق التعامالت املباشرة  أو التقليدية  اخلدمة اإللكترونية ، مقارنة بتكلفة تقدمي نفس اخلد
                                                

  . املرجع نفسه  - 1
   .3، ص  2001، أفريل  الكويت ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  " كومة اإللكترونية إعتبارات للدول العربيةاحل "  - 2



 109 

 دوالر 7 دوالر أمريكي لكل عملية ، مقابل 2 جتديد الرخص بوالية أريزونا إلكترونيا يكلف -
 بالطرق التقليدية  

  من تكلفة املواد %20 -10 يف والية واشنطن نظم الشراء اإللكتروين يوفر يف املتوسط -
  واملشتريات

دوالر  0.91   دوالر أمريكي إىل7.75 ة تسجيل السيارات يف والية أالسكا من اخنفاض تكلف-
  .أمريكي   باستخدام الطرق اإللكترونية 

       وعن طريق نشر أرقام هواتف موظفي والية وعناوينهم الربيدية ، ومواقع املباين  اليت   
تكاليف الطباعة والتـوزيع سنويا  ألف دوالر من 295يعملون  ا  إلكترونيا  توفر والية فلوريدا 

 معدل اخلطأ النـاتج عن حدوث تغيريات متصـلة % 30، كما مت تسجيل نـسبة ختـفيض 
باألفراد ، ال ميكن إدراجها يف  دليل  هواتف ورقي سنوي ، فإذا ضربنا هذا العمل البسيط يف 

   .1  افية هائلةالواليات األمريكية اخلمسني واحلكومة الفيدرالية ، لتحققت وفرات إض
 مليار دوالر للرعاية الصحية ، 25     إن املليارات هي لغة املوازنة األمريكية اليت ختصص سنويا 

 مليار دوالر ملشروعات اإلسكان احلكومية ، وكل هذه الربامج ترتكز على نظم إدارية باهضة 13و
 ، أما النظم الرقمية % 30 التكاليف ومعتمدة على استخدام الورق تأخذ من اإلنفاق ما يقدر بـ

   . 2  % 10املعممة بصورة جيدة فيمكنها أن ختفض تكاليف تلك النفقات إىل ما دون 
      ويف هذا السياق أدى تطبيق منوذج اخلدمات العامة اإللكترونية ، كمرحلة مهمة من التحول 

واليات املتحدة األمريكية، إىل يف ال) احلكومة اإللكترونية ( إىل مفهوم اإلدارة العامة اإللكترونية 
  .توفري مبالغ مالية معتربة  تتماشى وترشيد التكاليف ، اليت تعد من متطلبات ترشيد اخلدمة العامة 

 إذا ما نظرنا إىل تطبيق اخلدمات العامة االلكترونية:   دعم روح املشاركة والتواصل اآلين 1-2
دمي أمثلة تربز اثر التحوالت يف نظام إدارة شؤون يف اجلوانب السياسية يف أمريكا ، فإنه ميكن تق

 وتدعم روح املشاركة الشعبية ، و ميكن االستشهاد من  (Governance)الدول واتمع 
خالل ما مت حتقيقه من خدمات   االنتخاب اإللكتروين يف والية أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية 

 يوازي ستة أضعاف املعدل العادي يف االنتخابات األولية ، وهو ما أدى إىل إشراك عدد من الناخبني
   .3 للحزب الدميقراطي 

                                                
  .139ص  ، 2003 ، )مبيك( ، القاهرة ، مركز اخلربات املهنية لإلدارة اإلدارة اإللكترونية،  توفيق ، عبد الرمحن - 1
  .152املرجع نفسه ، ص   - 2
  .7 ، ص  مرجع سابق ، اإللكترونية إعتبارات للدول العربيةاحلكومة    - 3
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 ألف مواطن زائر يوميا ، 300 أدى تطبيق اخلدمات العامة االلكترونية إىل جعل ما يزيد عن -
  يدخل على املوقع اإللكتروين لشرطة املرور مبينابوليس يف الواليات املتحدة األمريكية  

 رئيسة جملس االمتياز يف احلكومة بالواليات املتحدة األمريكية أن (MC GINNIS)وتقول
عنصر اإلدارة العامة اإللكترونية قد حل ، وأن األمريكيني لديهم نظرة إجيابية حنو احلكومة 
اإللكترونية وإمكانياا ، وترى وضعا ، حيث بإمكان أي شخص أن خيتار االتصال إلكترونيا يف أي 

كان للحصول على خدمة ، إلاء معاملة ، احلديث مع ممثليهم ، واملشاركة يف وقت ، ومن أي م
  .1  األنشطة احلكومية من أوجه خمتلفة

 The harvard Policy)   ويف دراسة أعدت من قبل جمموعة جامعة هارفارد للسياسات 
Group) ال أكدت  ، حول أساسيات القيادة يف ظل تقنية املعلومات ، وعامل االتص2000 سنة

أن تقنية املعلومات تغري وتبدل االتصال اإلنساين جبميع أشكاله ، شاملة األعمال واملنظمات ، األسر 
  .2، ومجيع العالقات اإلنسانية ، ومنط التواصل االجتماعي

     لقد جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف تسطري إستراتيجية إلكترونية ، هدفها خدمة املواطن 
فعلى "ي ،بشكل ينهي الروتني ، والتعقيدات اإلدارية ، وحيقق الدقة يف اخلدمات العامة ، األمريك

صعيد الواليات أدى فتح أو إنشاء املواقع اإللكترونية إىل تقدمي خدمات حملية متكاملة تستهدف 
 ، عن طريق  التنقل االلكتروين عرب (One stop service center)جمموعات العمالء 

  .3" جهة خمولة12حلكومية  اليت تصل إىل اهليئات  ا
     أما والية فلوريدا  فإن معظم اجلهات اإلدارية لديها مواقع على اإلنترنت ، وعدد املواطنني 
الذين لديهم تواصل مع نوام عرب الربيد اإللكتروين يتزايد باستمرار ، وتوفر احلكومة اخلدمات عرب 

الت عمليات التصويت للمشرعني ، وأعضاء الكوجنرس ، ومت شبكة اإلنترنت ، واملعلومات عرب سج
متكني الناخبني من إبداء مالحظام على مشروعات القوانني ، ومتابعة جلسات املساءلة يف 

   .4.الكوجنرس عرب اإلنترنت ، وتوفر عليهم معاناة الوقوف يف صفوف االنتظار
  
  

                                                
دور احلكومة اإللكترونية يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية وتفعيل املشاركة الشعبية يف ظل التنظيمات البريوقراطية "عدنان ، بن عبد اهللا الشيحة ،  -  1

  اململكة العربية السعودية ، دون -  الدمام  ،ارة والتخطيط ، جامعة امللك فيصل، كلية العمورقة عمل ،  "يف الدول النامية ، الفرص والتحديات 
  .12ص تاريخ نشر ، 

  . املرجع نفسه - 2
.  2009/08/15Seen on   :org.Excelgov. www ," the next Amirica Revolution, Government"  - 3   

  .449  ،448ابو بكر ، حممود اهلوش ، مرجع سابق ، ص  - 4
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   تسهيل ووضوح اخلدمة العامة 3  -1
اإلدارة االلكترونية احلكومية على دقة ووضوح اخلدمة العامة يف الواليات املتحدة     إلبراز اثر 

األمريكية ميكن االستدالل مبثال عملية املناقصات املتصلة بوالية ماساتشوسيتس ، حيث تقوم الوالية 
املذكورة بنشر كافة مناقصات الوالية ، ومجيع املستندات الالزمة للتقدم بعطاءات للمناقصات 
ونتائج مجيع املناقصات على الشبكة ، حيث انه يف معظم الواليات  تستطيع املدن والبلدات ومناطق 
املدارس حبكم القانون أن حتصل على نفس األسعار املنخفضة اليت حتصل عليها الوالية من املوردين ، 

الية يف معظم ومع ذلك ففي عامل الورق ، يكون من املستحيل فعليا معرفة السعر الذي تدفعه الو
السلع ، أما اآلن فتستطيع املدينة أو منطقة املدارس ، أن تعرف بسرعة السعر األفضل للوالية على 

   .1على موقع والية ماساتشوسيتش على شبكة الويب 

   وحتقيق جودة اخلدمة العمومية    اإللكترونية إدارة احلكومية1-4

اإللكترونية يف الواليات املتحدة إىل أن بعض صادر عن هيئة أداء احلكومات  أشار تقرير      
هيئات القطاع   احلكومة األمريكية تضاهي من حيث اجلودة تلك اليت تطرحها  تقدمها اخلدمات

اخلدمات اإللكترونية  ، وتتمثل مهمته يف تقييم أداء ، ويصدر التقرير عادة كل ثالثة أشهر اخلاص
 هيئة 44شاركت  ، حيث اإللكترونية لى مواقعهااليت تطرحها اإلدارات واهليئات احلكومية ع

تتبناه هيئة رضا العمالء يف أمريكا بالتعاون مع كل  حكومية يف الدراسة اليت تعد جزءاً من مشروع
، ومن ااالت اليت حققت فيها احلكومة أعلى  األمريكية للجودة شغن واجلمعيةيمن جامعة م

    .2اإللكترونية قطاعا اخلدمات الصحية والتوظيف مستوى من اخلدمة

، أعلى نسبة حبصوله  ، وهو موقع معلومايت متخصص البشرية وقد حقق موقع اخلدمات الصحية  
 أما مما جعله حيتل املرتبة التالية ملوقع أمازون دوت كوم الشهري  نقطة من أصل مئة نقطة،86على 
 79كالة االستخبارات األمريكية سي آي إيه على درجة بالتوظيف حصل موقع و فيما يتعلقفيما، 

 وأشارت الدراسة إىل أنه على الرغم ، وضعه يف مرتبة أفضل من أمثاله يف القطاع اخلاص  مماةاملائيف 

                                                
  .149  ، صتوفيق ، عبد الرمحن ، مرجع سابق  - 1
  : ، متاح يف جملة التقنية للجميع ، القطاع اخلاص يف اخلدمات اإللكترونية على تتفوق األمريكية احلكومية الدوائر  - 2

AE_ar,lang/53/78/view/content/ae.dubai.all4e://http/ ،  10/08/2009 :تاريخ االطالع. 
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حققت تقدما   إال أا مجيعاً ،من عدم تساوي مجيع اخلدمات احلكومية اإللكترونية من حيث اجلودة
  . 1ين يف تقدمي اخلدماتباجتاه األسلوب اإللكترو

اآلثار السلبية                                                                               / 2  
       يعاين منوذج اإلدارة العامة االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية مجلة من التحديات 

ليت دد اخلصوصية والسرية ، اليت تعد من أهم  عرقلت توجهاا ، خاصة فيما يتعلق باملخاطر ا
  :  حتديات احلكومة االلكترونية ، ومن بني تلك املشاكل ميكن ذكر ما يلي  

  : مشكلة اخلطر والالأمن اإللكتروين 2-1
     بالرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية تعد من الدول األوىل عامليا اليت تم باألمن 

" بووز ألني هاميلتون " ال أن هذا مل مينع من ديدها إلكترونيا ، إذ تربز شركةاإللكتروين ، إ
املختصة بالشراكة يف اخلدمات واالستشارات  العامة ، أن احتمال التعرض للهجمات اإللكترونية 
يتزايد نظرا لعدم وجود عاملني مؤهلني بشكل كاف على محاية أنظمة الكومبيوتر، ضد هجمات 

  .  2مبيوتر ، وارمني ، واإلرهابني ، وكذلك احلكومات األجنبيةقراصنة الكو
أن التهديد اإللكتروين هو أحد التحديات اليت " اك أوباما بار "       ويرى الرئيس األمريكي

يواجهها األمن االقتصادي والقومي للواليات املتحدة األمريكية ، وهو األمر الذي جعله يستحدث 
، لإلشراف على منهج شامل لتأمني البنية التحتية 2009لكتروين  يف ماي منصب منسق األمن اإل

   .3اإللكترونية ألمريكا 
 وقد مت إعداد تقرير ذا الشأن يبحث سبب اخلطر اإللكتروين ، إذ يشري إىل أربعة حتديات متر ا 

   :4 احلكومة األمريكية هي 
يثة ، والقيادة غري املنظمة للعاملني يف األمن  نقص العدد الكايف من خرباء تقنية املعلومات احلد-

املعلومايت ، مع بطء عملية التوظيف ، اليت ميكن وصفها بأا ال تشجع على االلتحاق دا السلك ، 
إضافة إىل توظيف مدراء و أخصائيني يف جمال املوارد البشرية ، ال يتفقون مع املستوى اجليد 

  .ية للمرشحني لوظائف التقنية املعلومات
                                                

   .سهاملرجع نف - 1
  :أوباما استحدث منصب منسق األمن اإللكتروين ، متاح يف : احلكومة األمريكية أمام خطر اهلجمات اإللكترونية    - 2
.htmh.index/attacks_cyber.us/26/7/scitech/2009/com.cnn.arabic//http ، 16/10/2009:تاريخ االطالع   
   . املرجع نفسه - 3
  : ، متاح يف 2009 جويلية 23اخلطر اإللكتروين يهدد األمن القومي األمريكي ، : ري مستعدة هلجمات إلكترونية احلكومة اإللكترونية غ  - 4
 12  =Itemid&electronics=id&article=view&content_com=option?  php.index/info.eraya//http

tid  &c&admin  25/09/2009:  ، تاريخ االطالع   .           
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      ووفقا لتوصيات التقرير السابق فإن هناك ضرورة بالغة لوضع إستراتيجية توظيف ، وتدريب 
خرباء الشبكة املعلوماتية ، إضافة إىل حتمية الوصول للجامعات ، والقطاع اخلاص ، دف تشجيع 

  .األمريكني على تطوير مهارام التقنية 
 واإلدارة ، إىل تثبيت عملية التوظيف الفيدرالية ، وخلق        حيث تدعو الدراسة دائرة املوظفني

مسار وظيفي آمن وتقترح على الكوجنرس األمريكي متويل تدريب املوظفني الفيدراليني على التقنية ، 
    .1وتقدمي منح دراسية يف جمال أمن الشبكات املعلوماتية 

كومية بالواليات املتحدة مؤسسة ، ووكالة ح) 2000(      ويف دراسة رمسية أجريت على 
 احلاسب اآليل خالل سنة ، وتراوحت اخلسائر ما م باملائة منها جلرائ72األمريكية ،  اتضح  تعرض 

وتضطر الواليات املتحدة األمريكية إىل إجياد بيئة تعامل    ،2مليون دوالر730-552(بني 
نية أمام القرصنة ، اليت أصبحت دد الكتروين آمنة ، محـاية لتعامالت اإلدارة أو احلكومة  االلكترو

التحوالت االلكترونية يف العامل ، خاصة يف ظل ما تشري إليه إحدى اإلحصائيات أن ما يزيد عن 
                    .  3مثانون باملائة من االختراقات التقنية ، والقرصنة يقوم ا موظفو الشركات التقنية 

ألمريكية ، وحماولة منها لتأمني التعامالت االفتراضية ، وقصد      مقابل ذلك جند أن احلكومة ا
ترقية مشروع  التحول االلكتروين ، عمدت إىل  إجياد دعامة قانونية للحكومة االلكترونية ، لعل من 

 ، الذي يعد 2001 ، الصادر يف أكتوبر (the patriot act) أمهها القانون الوطين   األمريكي
 هي حكومة العامل االفتراضي ، إذ جيرم هذا القانون مرتكب مة األمريكيةتشريعا يثبت أن احلكو

 Enemy) 4 . "عدو حمارب"اجلرمية يف ظل اتمع املعلومايت ، وهو ما  ينطبق عليه وصف 
Combat).   

     مشكالت تطبيق اإلدارة العامة اإللكترونية على املستوى الفيدرايل2-2  
ثل حمفزات لإلدارة األمريكية ، كي حتسن من تطوير مشروع       هناك مشكالت ميكن أن مت

   5  :اإلدارة العامة اإللكترونية على املستوى الفيدرايل من أمهها

                                                
 .رجع نفسه امل  - 1
دراسة ميدانية على ضباط مديرية الدفاع (دور اإلدارة االلكترونية يف تفعيل إجراءات وعمليات احلماية املدنية، "عساف ، سعد العتييب ،   - 2

  .44ص ، 2006، الرياض ،  رسالة ماجستري يف العلوم الشرطية غري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،)" املدين مبنطقة الرياض
  3 -  "Liberating Governments From IT Companies Open Source and Open Standards ", e All, 

Dubai , Issue N° 33 , july 2006 , p13.                                                                                       
  
  .148 ، 147جع سابق ، ص عمر ، حممد بن يونس ، مر  - 4

"E-Government Strategy: Simplified Delivery of services To citizens", Executive office    -  5  
 of Management and Budget , Washington , D.C, 20503 , 2002 , p11.  
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 (Program Performance ) :  بتحديد مستوى أداء الربامج املشاكل املتعلقة  2-2-1
األمريكية مبنية على معايري هلا حيث أن عملية تقييم نظم املعلومات اليت تتميز ا  وكاالت اإلدارة 

عالقة بقدرة هذه النظم على خدمة خمتلف األنشطة اخلاصة بالوكاالت ، واحتياجاا الداخلية ، يف 
حني كان من األوىل أن تكون مبنية على أساس مستوى األداء ، والدعم املقدم للمستفيدين من 

  .اخلدمات
 (Technology leverage )  إدارة التكنولوجيا2-2-2 

      ما مييز معظم الوكاالت األمريكية أا تستخدم تكنولوجيا املعلومات احلديثة دف أمتتة كل 
العمليات، بدال من ابتكار بعض احللول ذات الكفاءة ،والفعالية ، على غرار احللول اليت تقدمها 

  . األعمال اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، والتسويق اإللكتروين 
 (Islands of Automation)  جزر مستقلة لألمتتة 2-2-3  

       حيث تعتمد اغلب وكاالت اإلدارة األمريكية على  تكنولوجيا املعلومات ألمتة العمليات  
اإلدارية ، من خالل شراء نظم حموسبة ، تقدم حلوال جاهزة ،من دون أن تعري اهتماما مبوضوع 

تواجدة داخل املؤسسة الواحدة ، أو تعلق األمر بوكاالت أخرى التكامل البنيوي والوظيفي، سواء امل
، األمر الذي نتج عنه استقاللية لكل وكالة ، وأدى إىل إجياد عددا من اجلزر التكنولوجية ذات 

  .استقاللية يف إدارة وظائفها ، وهذا ما كرس فشال يف خلق تكامل ، و توحيد نقاط خدماتية بسيطة
 (Resistance to change) تغيري  مشاكل مقاومة ال2-2-4

      تواجه اإلدارة األمريكية مقاومة تغيري للوضع اجلديد ، وهو ما جعل اهتمام اإلدارة  ينصب 
على أنشطة إعداد امليزانيات ، واألنشطة اخلاصة بالتشغيل ، دون االهتمام بإدراج تكنولوجيا 

  .املعلومات أثناء إعادة هندسة األعمال اإلدارية
 وجيدر التأكيد على أن مقاومة التغيري هي ظاهرة تستهدف مجيع أشكال التغيري التنظيمي داخل      

اهليكل التنظيمي ، وهو أسلوب تشهده كل املنظمات اليت تعرف حتوال جزئيا أو كليا ، وهناك طرق 
نظمة ، واستراتيجيات حتد من شدة مقاومة التغيري وتستهدف باألساس حماولة استيعاب العاملني بامل

وإتباع أساليب ذات مهارة ودقة عالية ، دف دفع العاملني بتقبل فكرة التغيري ، واملسامهة يف إرساء 
  .قواعده وآلياته

         يف األخري و انطالقا مما تقدم ميكن القول أن تطبيق اإلدارة االلكترونية يف الواليات املتحدة 
إىل وصول لل  أمام املواطنني فرصةرونية ، قد خلق األمريكية والتحول للخدمات العامة اإللكت

من الشكل التقليدي إىل ، ومؤسسات احلكومة   حتوال يف وظائف ىضفأو ، ملعلومات بشكل أسهلا
 بشكل متواصل على  األمريكيالنموذج االلكتروين ، مبا يؤدي إىل دعم الشفافية ، فاطالع املواطن
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 عن األداء ه يزيد بالضرورة من رضاتروين آين ، حيتاجه من خدمات عمومية، وبشكل إلكما 
  .احلكومي ، ويبين عالقة ثقة بني املواطن واحلكومة 

       إن منوذج  الواليات املتحدة األمريكية يف جمال اخلدمة العامة االلكترونية و من خالل 
لكترونية ، وبني التطبيقات اليت مت الطرق إليها ، يبني مدى التوافق بني الربامج واملخططات اإل

مستوى االستعداد ، األمر الذي ميكن أن يدفع ذا النموذج حنو حتقيق  املزيد من النجاحات ، كما 
أن اآلثار اإلجيابية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية ، قد برزت مع ما أفرزته 

ت ترشيد نفقات اخلدمات العامة ، والسرعة مناذج اخلدمات اإللكترونية سابقة الذكر ، واليت كرس
والفعالية يف تقدمي اخلدمة ، والشفافية ، والرتاهة اليت تضمنها تكنولوجيا املعلومات كآلية لتقدمي 

  . اخلدمة 
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  :لث اـلفصل الثا

 جتربة االدارة االلكترونية وأثرها على
  اخلدمة العمومية يف اجلزائر  
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توجهت  اجلزائر على غرار باقي  الدول حنو الدخول يف عصر املعلومات ، ومواكبة التطورات 
احلاصلة لترقية وظائف املؤسسات احلكومية ،  ومنظمات اخلدمة العامة  ، اليت  تبنت إحداث 

علومات ضمن سلسلة من التغريات على وظائفها التقليدية يف ظل التحول حنو استخدام تكنولوجيا امل
أنشطتها اخلدمية ، بغية التجسيد الفعلي للتحول حنو مفهوم  اإلدارة اإللكترونية ، ومن مث اخلدمات 

  .   العامة االلكترونية ، حبثا عن سبل ترشيد اخلدمة العمومية 
       لقد حاولت العديد من القطاعات العمومية مجلة من تطبيقات اخلدمة العامة االلكترونية ، 

رجم وجود مبادرات وبرامج  حتول الكترونية ، تستهدف االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة تت
للمواطنني ، وإلبراز منجزات تطبيق اإلدارة االلكترونية يف اجلزائر ، وما أفرزه على شكل ومضمون 
اخلدمة العمومية يتطلب ذلك البحث يف جوانب عديدة ، أمهها معرفة املستوى احلقيقي للتحول 
االلكتروين ، مع التحليل املفصل للتطبيقات القطاعية ملعرفة مكامن التفوق ، وضبط مستويات 

  .الفشل يف جتربة اخلدمة العامة االلكترونية باجلزائر 
  لكترونية يف اجلزائر واقع اجلاهزية اإل: املبحث األول

 واقع وبيئة حنو إجياد ،نية كترول االاإلدارة يف التأسيس ملشروع تنطلق خطوات التطوير األوىل      
إىل حمتو ى االستعدادات ، وانطالقا من ذلك سيتطرق هذا املبحث مناسبة إلحداث حتول  ناجح 

  ، وتعرب عن مستوى اجلاهزية االلكترونية يف اجلزائر ، اليت تشكل األرضية األساسية ،والتجهيزات
  .كمرحلة أولية ضمن خطوات التحول االلكتروين 

  إرهاصات التحول االلكتروين يف اجلزائر  :ل املطلب األو
ميثل توجه اجلزائر  حنو تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال مدخال يعرب عن تغيري رئيسي يف        

مني إدارة أكثر كفاءة ملواردها ، أ كوسيلة لتمكني احلكومة من ت ،ثقافة وممارسة األعمال احلكومية
  .اساا وخططها بكفاءة مرتفعة وبالتايل متكينها من تنفيذ سي

ميثل انتشار االنترنت كتقنية حمورية يف إستراتيجية التحول االلكتروين مرحلة هامة يف  حيث 
يف  لكترونيةخدمات اإللل التحول و  ،إرهاصات االنتقال حنو تكنولوجيا املعلومات واالتصال

ترونية ، كأداة لتطوير وإصالح منظمات  ، واعتماد مفهوم اإلدارة االلكجلزائربا احلكومية املؤسسات
  .اخلدمة العمومية 

 وخمتلف التقنيات املرتبطة ا من خالل  ،اجلزائر على االستفادة من خدمات شبكة االنترنت عملت      حيث 
  عن طريق مركز البحث العلمي والتقين1994ارتباطها بشبكة االنترنت يف مارس من عام 

(Center de recherche et d’information scientifique et technique) 
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 ، وكان من 1986التعليم العايل والبحث العلمي يف مارس ، الذي مت إنشاؤه من طرف وزارة  
   .1مهامه األساسية إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية

 تزايدا وتقدما هاما 1994 عرفت اجلزائر منذ سنة ،ومع انطالق  الربط باالنترنت يف اجلزائر      
يطاليا بسرعة إيف جمال االشتراك والتعامل باالنترنت ، ففي نفس السنة ارتبطت باالنترنت  عن طريق 

  وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة كما يرى ذلك ، حرف ثنائي يف الثانية 9600تقدر بـ 
    . الدكتور خبيت إبراهيم جد ضعيفة

إلقامة شبكة يطاليا ضمن مشروع  تعاون مع منظمة اليونسكو إزائر ووقد جاء الربط بني اجل      
 ومتثل (RINAF )(Réseau d’ information africain)معلوماتية   يف أفريقيا 

  .2يف مشال إفريقيا للشبكةاجلزائر النقطة احملورية 

 1999 سنة  هيئة ويف130 حوايل 1996 قدر عدد اهليئات املشتركة يف االنترنت سنة        كما
 ، هيئة 800أي بعد مخس سنوات من دخول االنترنت إىل اجلزائر بلغ عدد املشتركني يف الشبكة ، 

 و  ، يف القطاع االقتصادي500 يف القطاع الطيب ، 50 هيئة يف القطاع اجلامعي ، 100منها 
  حبوايل(Cerist )  يف القطاعات األخرى  وخالل هذه السنة قدر عدد مشتركي مركز150

 يف هذه الفترة منوا ضعيفا يف نسبة استعماالت واشتراكات  اجلزائر مشترك، حيث عرفت3500
  و مقاهي االنترنتمثل،  وهذا ما ميكن تسجيل العكس منه لدى املؤسسات، األفراد يف االنترنت 

  .3الشبكة ببسبب ارتفاع تكاليف الربط    العامة ،ؤسساتامل
 انتشار شبكة االنترنت يف البداية  إىل مركز البحث العلمي ويرجع الدور األساسي يف         
 واستعمال املعلومات العلمية والتقنية ، واهتم  ،باعتباره تنظيم حكومي تويل مسئولية ترقية ،والتقين 

واملعلومات يف اجلزائر ، كما تكفل بتطبيق مشاريع مغاربية يف إطار  بدعم تكنولوجيا االتصال 
إضافة إىل ذلك استفاد املركز من جتهيزات للربط " ، ول يف مشال إفريقياشراكة مع بعض الد

 الذين يقومون بتنظيم االشتراك من خالل املركز  ، ومن برامج لتكوين املستخدمني ،باالنترنت
   .4"ليغطي مؤسسات خمتلفة يف كل القطر

                                                
  .31 ، ص 2002جامعة ورقلة ،  ، 01عدد  ، جملة الباحث ،" االنترنت يف اجلزائر" ،  إبراهيم ، خبيت  - 1
 .  املرجع نفسه - 2
 .122، 120ص  ، ص ،1999، ، اجلزائر ،دار هومة ، لعقاب، االنترنت وعصر املعلومات حممد:  املرجع نفسه نقال عن  - 3
، مذكرة ماجستري غري "اجلزائر: الثعالقة االنترنت كتكنولوجيا حديثة لالتصال واملعلومات بالتنمية يف دول العامل الث"، بومايلة ،  حفيظة   - 4

  .167 ص  ،2003جامعة باتنة ،  منشورة  ، قسم العلوم السياسية ، فرع تنظيمات سياسية وإدارية ،
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تغري التدرجيي هلذا املؤشر ،  الرتباطه       وبالنظر إىل نسبة تطور اشتراكات االنترنت يف اجلزائر ، يالحظ ال
، ولعل هذا ما  بظروف وأسباب خمتلفة ترجع يف اغلبها إىل ضعف الدخل الفردي وصعوبة الربط الشبكي

:   شخص يف اجلزائر وفق ما يبينه اجلدول التايل 100يربزه التزايد النسيب ملستخدمي االنترنت لكل   
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10.3 
  

 
5.8 
  

 
0.5 
  

 
   شخص يف اجلزائر 100يبني تطور مستخدمي االنترنت لكل ) 1(جدول رقم   
   )2008 إىل 2000من سنة             ( 

    ,The world Bank Group , country Algeria:                املصدر
view shared Report /dd preports/ext/org.world bank.ddpext//http

.2009 //04/14:en on se , 2  
 

 أوت 25 بتاريخ 257 ، 98 جاء املرسوم التنفيذي رقم تطور االنترنت وكحلقة يف مراحل 
 ، 20002 أكتوبر14 بتاريخ 307 – 2000خر حتت رقم آ واملعدل مبرسوم تنفيذي  ،1 1998

  .ماا من  اجل حتديد املعايري والشروط املتعلقة بكيفيات وضع االنترنت واالستفادة من خد
 تتقاسم  ،إن هذه املرحلة جسدت بروز مزودون جدد آخرون يف قطاعات عامة وخاصة        

االنترنت مع مركز البحث العلمي والتقين ، وهو ما أدى إىل تطور يف عدد بمهمة التزويد 

                                                
 ، املتعلق بضبط شروط  و كيفيات 1998 أوت 25  املؤرخ يف 257 - 98مرسوم  تنفيذي رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، - 1

  .5ص   ،1998 أوت 26:   هـ املوافق لـ1419 مجادي األوىل ، 4 ، 63العدد  اجلريدة الرمسية ،، مات االنترنت واستغالهلا إقامة خد
 ، املتعلق بضبط شروط 2000 أكتوبر14 املؤرخ يف 307 - 2000مرسوم تنفيذي  رقم ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  - 2

 أكتوبر 15:   هـ املوافق لـ1421 رجب 17:  ، الصادر يف 60رنت واستغالهلا ،اجلريدة الرمسية ، العدد وكيفيات إقامة خدمات االنت
   .15 ، ص 2000
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 كما افرز عن وصول عدد الرخص املمنوحة إىل اخلواص عرب كامل التراب ،مستخدمي الشبكة
    . 2001 1اية 65إىل الوطين  

 
إضافة إىل ذلك ميكن رصد نسبة التحول يف استخدامات اهلاتف اخللوي يف اجلزائر باعتباره يشكل 

 شخص 100أداة وآلية للتواصل ، حيث يرصد التقرير السابق التدرج يف استخدام اهلاتف لكل 
  : كما هو مبني يف اجلدول التايل 

  
2008  

  
2007  2005  2000  

81  
  

81  42  0  

  
 شخص  باجلزائر 100يوضح تطور االشتراكات يف اهلاتف اخللوي احملمول لكل ) 2(جدول رقم 

   )2008 إىل 2000من سنة ( 
country Algeria,  The world Bank Group                     ,    : املصدر

view shared Report /dd preports/ext/org.world bank.ddpext//http
.                                                             2009 //04/14: on seen ,  2

                   
 اجلزائر حنو تطبيق تكنولوجيا املعلومات انفتاح إرهاصاتتأسيسا على ما سبق ميكن القول أن        

واليت دعم الربط باالنترنت ، ، ويف مقدمتها  توفري البيئة املالئمة  حماولةواالتصاالت قد ارتكز على
  . لتكنولوجيا املعلومات واالتصال  إجياد سياسة  وطنية  فرضت ضرورة
   املعلومات وسياسة وطنية لتكنولوجيا االتصال إىل  حاجة اجلزائر:املطلب الثاين

  ،  كمطلب أساسي وهامتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، االرتقاء مبستوى           يرتبط 
 ، بضرورة وجود سياسة وطنية  تم بالتكنولوجيا وإدارا ، يف كل إستراتيجية الكترونية ألي دولة

 وهو ما يربر  ، حنو بناء قدرات حملية يف جمال التكنولوجيا احلديثة كان هناك توجهجزائرلل وبالنسبة
ياسة لكي تكون  وتوظيف هذه الس ،ضرورة وجود سياسة وطنية لتكنولوجيا االتصال واملعلومات

                                                
 page ,htm.provider/dz.posttelecom.www:// disponible sur ,"Fournisseur d’accès Internet " - 1  

web consultée le : 09/12/2008 .   
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وحتمل رؤى مستقبلية ،  وشاملة ملختلف امليادين  ، وخمططة ،قادرة على منح حلوال مدروسة
  . وإستراتيجية بعيدة املدى 

لقد انطلقت بوادر السياسة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بداية مع اخلطوات اهلامة       
فاهتمام  قة حمورية يف تأسيس وبناء جمتمع املعلومات ؛يف تطوير البنية القاعدية لالتصاالت ، كحل

 واالتصال متحور حول نقاط أساسية ميكن  ،اجلزائر بوضع سياسة وطنية لتكنولوجيا املعلومات
  : التطرق إليها فيما يلي 

   إجياد بنية قاعدية قوية واسعة ومتكاملة -
  ،أن زادت أمهيتها بفضل العوملة اعتماد املعرفة كسبيل لبلوغ التنمية ودعمها ، خاصة بعد -

  . والتطور التكنولوجي السريع يف جمال االتصاالت واملعلومات 
 عن طريق استغالل  ، االنفتاح على االقتصاد اجلديد ، مع ضرورة االستثمار يف العنصر البشري-

  .الكفاءات أو ما يسمى برأس املال الفكري 
صر اجلديدة خبصوص جمتمع املعلومات ، خاصة فيما  جتاوز التحدي املفروض يف ظل متغريات الع-

  .يتعلق باالقتصاد املرتكز على املعرفة
 ضامنة حلسن االستغالل  ، ضرورة توفري آليات جديدة للتنمية قائمة على إجياد بنية قاعدية قوية-

   .1للشبكة الدولية للمعلومات
 إىل حتقيق بعض االستراتيجيات املرحليةاجتهت اجلزائر من اجل تنمية واقعها التكنولوجي        لقد 

حد أ حيث اعتمدت على تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف رفع قدرات النمو االقتصادي ، و،
 حماولة تعميم إىلت السياسة الوطنية دلتحقيق ذلك عم، ومصادر التنافسية وارتفاع املداخيل 

  ،رهانات أساسية للتنمية االقتصادية احمللية ك،  اجلزائريةاملؤسساتواالتصال يف تكنولوجيا اإلعالم 
والذي ينطلق من إدماج ، املعلومات  وتنافسية لالقتصاد ، وهو ما يعد مرتكزا هاما لبناء جمتمع 

  .املؤسسات يف االقتصاد الرقمي
 على تأهيل الشبكة الوطنيةوحتقيقا هلذا التوجه اعتمدت اجلزائر يف سياستها الوطنية الرامية إىل      

    :2حمورين

                                                
 165 ، 163 ، مرجع سابق ، ص ، بومايلة حفيظة - 1
وثيقة عمل مقدمة من ( ،" صالح وتطوير قطاع االتصاالت يف اجلزائرإ" اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، وزارة الربيد واملواصالت ،  -  2

  .26ص   ،2002/أفريل/  15/16 ، تونس ، )ادارة الربيد واملواصالت اىل االجتماع العريب التحضريي الثاين للقمة العاملية تمع املعلومات
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عصرنة الشبكة الوطنية لالتصاالت اليت تضم مليوين مشترك يف اهلاتف ، بإدخال مكثف  -
االنترنت ، : للتكنولوجيات اجلديدة ، وبالرقمنة الكاملة للشبكات ، وتشغيل خدمات جديدة مثل 

  .احلوسبة التامة للتسيري التقين واملايل والتجاري
  :صاالت ، السيما باجناز الربامج التالية  رفع طاقة الشبكة الوطنية لالت-
    كم على حلقتني15.000: إجناز شبكة تراسل وطنية ذات ألياف بصرية يقدر طوهلا بـ * 
 10.5:أما اخلطوط الدولية فتعتمد أساسا على كابل حبري بألياف بصرية تقدر سرعته بـ* 

، مع إمكانية توسيعها إىل  مشترك 100.000جيقابيت ، إضافة إىل تشغيل أرضية انترنت ذات 
  . مليون مشترك1.5

" اتصاالت اجلزائر" التابعة لـ (GSM) خط جديد يف شبكة اهلاتف النقال 500.000إضافة * 
خط إضايف جديد ، مع توسيع شبكة تراسل املعطيات للتكفل بسرعة حباجيات اهليئات  ، مث مليون 

  .االقتصادية واملالية   مثل شبكات البنوك وغريها
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة يف التعجيل بحمور يتعلق أن هناك        كما 

 .  من خالل إدخال هذه التكنولوجيات اجلديدة ، وتعزيز استخدامها يف جمال اإلدارة العامة  ،العامة
  ،2003منذ عام   احلكومة االلكترونيةطويرا السياق  أنفقت احلكومة مبالغ مالية ضخمة لتذيف ه

 مليار دينار 18وزارة الربيد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ  تقدر نسبة اإلنفاق لدى 
ستخدام املدفوعات اإللكترونية ، ال ، مع وجود التخطيطجزائري لتطوير تكنولوجيا املعلومات 

       .  1زائر املعامالت التجارية باجلاإللكترونية لتعزيز الشفافية يف  وإدخال التجارة 
يبدو اهتمام اجلزائر بنشر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالنترنت واضحا يف العديد من إذ       

من خالل ،   ودعم نشر املعارف التكنولوجية  ، بداية من فتح السوق على املنافسة احلرة ،اخلطوات
  .إطار دعم جمتمع املعلومات وذلك يف  ، مثل برنامج أسرتك األول والثاين ،برامج خمصصة لذلك

اخلطر  متثل حاليا  واجلرائم اإللكترونية اليت  ،شكلة القرصنةمل إضافة إىل ما يتعلق بالتخطيط     
حنو   دفعت وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، شبكة االنترنتاألكرب أمام استخدامات 

أما م خطر هذه األخرية على أمن وخصوصية  ، خاصة 2 جلنة وطنية لدراسة مشكلة القرصنةتعيني 
  .التعامالت اإللكترونية 

                                                
- "Développement de l’administration électronique:La révolution tranquille",disponible sur : 1  

43775 =ida&1newsdetailnews=1page&algerienne_actualite=page?/site/com.fibladi.news://http
, page web consultée le : 21/12/2009 .  

Ibid  - 2  
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 باعتبارها ضرورية إلحداث نقلة نوعية يف جمال  ،إن سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصال      
، إال بعد النظر فيما مت حتقيقه يف  أو فشلها ، ال ميكن احلكم على جناحها ،اإلدارة االلكترونية  

، اليت   وهو ما يدعو إىل حتمية التطرق إىل مستوى اجلاهزية االلكترونية،ي وامليداين الواقع الفعل
 واالتصال ، وهذا ما سيتم ت تكنولوجيات املعلومالنوع السياسات اليت تتكفل بربامجتكون حمصلة 

 ، وضبط مستوى اجلاهزية والذي يتطرق إىل معرفة املؤشرات التقنية، تناوله يف العنصر املوايل 
  .االلكترونية يف اجلزائر

  .البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر: املطلب الثالث 
يساعد حتديد البنية التحتية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال على تقييم جهوزية البيئة       

نترنت ، والشبكات ، متهيدا إلجراء املعامالت عن طريق اال االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 اجلزائر حنو إجياد بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات عملت ضمن هذا السياق  ، وااللكترونية األخرى 

 ميكن و  ،  كمرحلة متهيدية لتأسيس واستكمال املسارات الضرورية للتحول االلكتروين ،واالتصال
ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال باجلزائر  مدى االهتمام بالبنية التحتيملعرفة الربامجالتطرق إىل أهم 

   : 1 فيما يلي
يرجع إنشاء هذه الوكالة الفضائية إىل شهر  :الوكالة الفضائية والقمر الصناعي اجلزائري / 1 

 2002 وتعرف باسم الوكالة الفضائية اجلزائرية اليت شهدت يف نوفمرب سنة  ،2002جانفي 
 وبرنامج ،وهو ما ميثل إسهام  ، (ALSSAT 1)ره  ووضعه يف مسا ،1إطالق القمر السات 

  . ومركزي يف دعم حركة التنمية والتكنولوجيا والتطوير ،وطين هام 
 الكاملة توفري الفرص  ، ومتاشيا مع ضرورة التطوير التكنولوجي  :جهود شركة سونلغاز / 2

 ربط األفراد باملؤسسات  وتسهيل ، وتوسيع ،كرب من اتمعأ السريعة واملتاحة لشرحية لالتصاالت
 قامت الشركة الوطنية  ، مبا يتماشى والتفاعل اآلين بني مؤسسات اخلدمة العامة واملواطنني،العامة 

 عن طريق هذا الربط إذ ، )عنابة وهران (سونلغاز بربط مركزها كإحدى التجارب األوىل بواليتني
 5,4حوايل ت ، يصل  لتدفق انترنمت حتويل كابل الكهرباء من جمرد ناقل كهربائي  إىل ناقل

بواسطة يا االنترنت وذلك عن طريق التحول حنو االعتماد على استخدام تكنولوج ، ميغابايت
 ، حيث مت ( POWERLINE COMMUNICATION)   الكهرباء وهو ما يسمى
ية  ضمن هذا التوجه ، ويرى بعض الباحثني أن هذه الطريقة هلا أمهاتفاهل االستغناء عن استخدام

                                                
، امللتقى الدويل حول " املعرفة والكفاءات البشرية يريمتطلبات التحضري النوعي للمؤسسة اجلزائرية لتس"،  ميلود ، زيد اخلري ، مقدم ، عبريات - 1

 2004 مارس 09/10امعة ورقلة ،  كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، ج ،التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة  والكفاءات البشرية
   .171 ، 170ص ،
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تقدر انطالقا من أن نسبة السكان الذين يتوفر لديهم االشتراك يف الكهرباء  ،  1اجلزائربالغة يف  
  .%  10 اتف يتجاوز عدد مشتركي اهلبينما ال  ،%  97بـ
إىل نقلة نوعية يف إطار حتقيق  هذه التجربة ترمي  : جتربة احلظرية السيربية سيدي عبد اهللا/ 3

وما  كمحصلة للتطور الذي شهده قطاع الربيد واملواصالت  ،تنظيمي  مالئمويئة مناخ  تشريعي و
 تغري جدري ، وكان اإلطار التقديري هلا يتمحور حول جوانب ثالث تبىن عليها اتسم به من

 مث املؤسسات ، إضافة إىل احلضانة والدعم  ، ،احلظرية ، واليت تنحصر يف مراكز البحث والتكوين 
أن احلظرية السيربية سيدي عبد اهللا تتكون من معهد عايل لالتصاالت، ومدرسة وجيدر التأكيد على 

للنابغني ، ووكالة انترنت ، ووكالة اتصاالت ، وكذلك مكاتب احلاضنات ملؤسسات التكنولوجيا 
 ،  واقتصادي مستقبلي(TECHNOPOLE)والذي يتجسد يف مشروع قطب تقين  ، املتقدمة

ودول أخرى   إضافة إىل الشراكة الدولية بني اجلزائر،أطراف حملية من   دعما ومتويالوالذي يلقى
  . 2) أمريكا، كندا، فرنسا ،كوريا  (منها

 (ORACLE)ثل اتفاقيتني مع جمموعة  حيث تتم:اتفاقيات أوراكل مع سونا طراك والربيد/ 4
وقد ارتبطت جمموعة ، ملؤسسة  ايف جمال برجميات واليت تعترب من كبار الرواد العامليني  ،األمريكية

 ORACLE)  املدرسة الوطنية للربيد و املواصالت بغية حتقيق أوراكل يف اتفاقيتها األوىل مع 
UNIVERSITY) جمال ، وتتعلق بالعمل على ضبط ، وتنظيم خمتلف الربامج احلكومية يف

 العايل ، ويف  مؤسسة للتعليم12اخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف حوايل  التقنيات احلديثة
الشراكة التزمت أوراكل بتقدمي العديد من التجهيزات املختلفة لإلعالم اآليل ، وبعض  هذه إطار 

وأوراكل  ، أما االتفاقية الثانية فقد ربطت الشراكة بني مركز مؤسسة سونا طراك،  برامج التكوين 
ة ، مما مكنته من ادة مطابقـحيث منح مركز سونا طراك شهى إفريقيا ألول مرة على مستو

 وذلك يف املنتجات  ( ORACLE)التكوين من طرف  اىل تقدمي خدمـات يف جمال  الوصول 
ل أدوات جمموعة التصميم ، إنتاج برجميات ث م علومات معتمدةالتكنولوجية اليت ترتبط بنظم امل

   .3 شبكة املعلوماتت وكذا، وقواعد املعطيا التسيري املدجمة

                                                
 : املرجع نفسه ، نقال عن  - 1

     Djamila belhout :  « Internet à hout débit via le réseau électrique »  in It- Mag N 20 du 
29/10/2002,algérie,page 5.       

.2008/06/13:age web consultée lep,pdf.22sitickarcouche.www: onible surpDis,"Cyber park"- 2  
  .du oct/2003,p 420: , AlgérieNo  It mag    :، نقال عن 170 ص ،، مرجع سابق ميلود ، زيد اخلري، ، عبريات مقدم  - 3
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د  املعتمد يف مركز التطوير الدويل يف جامعة هارفار  يف دليل اجلاهزية االلكترونيةووفقا ملا جاء     
   حتديد مؤشرات اجلاهزية  ميكن ،1 مخس فئات للتحول االلكتروين يف  اجلاهزيةوالذي حيدد مؤشر

ية وحماولة ضبط ، وتقييم خمتلف  العناصر اليت تساهم يف إعطاء داللة رقم اجلزائر  يف االلكترونية
    .ملستوى اجلاهزية االلكترونية

                                 مؤشرات جاهزية احلكومة االلكترونية يف اجلزائر : رابعاملطلب ال
      يتوقف حتديد اجلاهزية  االلكترونية يف  اجلزائر على  ضرورة  الكشف عن مجلة  من املؤشرات 

  :    اآليتواليت تتمثل يف
 ميكن القول أن  ، بالنظر إىل درجة وصول األفراد إىل الشبكة:ول إىل الشبكة  مؤشر الوص-1

 قد أعطى إمكانية جديدة إلعادة صياغة إستراتيجية 1994 االنترنت إىل اجلزائر مع سنة  دخول
هام بسرعة ووقت وجيز ، وبالتايل فبيئة التكنولوجيا احلديثة تسيطر  و املدماتاخل وتنظيم  ،حديثة

 الوصول إليها من طرف فئة كبرية من اتمع ، فبالرغم من  كة االنترنت كشبكة ميكنعليها شب
  يف  األوىل من انطالق خدماايف السنوات و ، هلا البدايات احملتشمة لتطور الشبكة مع أول دخول

 يف الوقت احلايل أصبحت شبكة أساسية يف تقدمي خدمات االتصال ، حيث كانت هإال أن،  اجلزائر 
العلمية والبحثية  لتنتقل شبكة االنترنت داخل نطاق املراكز   من خدمات البدايةاستفادة األفراد يف 

.          بعدها إىل جهات أخرى (SERIST) أين كان تواجدها األول يف املركز العلمي والتقين 
 حوايل النترنت بابلغ عدد اهليئات املشتركة  االنترنت إىل اجلزائر ،      وبعد عامني من دخول 

 يف 100منها  ،  هيئة800 قدر عدد اهليئات املشتركة يف الشبكة 1999ويف سنة  ،  هيئة130
 يف القطاعات 150 يف القطاع االقتصادي ، 500 يف القطاع الطيب ، 50القطاع اجلامعي ، 

ميكن إغفال وقد عقب تطور االنترنت يف اجلزائر ما عرف باملقاهي االلكترونية ، واليت ال . 2األخرى
 ميكن تربيره باخنفاض التكلفة اليت ، حيث دورها األساسي يف إتاحة الوصول إىل شبكة االنترنت 

 وكانت بداية الربط باالنترنت قد عرفت تركيزا على  ،يدفعها املواطن نتيجة استخدامه  للشبكة
طلع مؤسسة اتصاالت وتض املؤسسات العمومية ، واخلاصة قبل أن تنتقل اىل األفراد يف املنازل ،

.                                              اجلزائر بالدور األساسي يف عمليات الربط باالنترنت   
                                                

  م مع التكنولوجيا ،هل يتكامل نظام التعلي:التعليم عرب الشبكة2ماهو املتوفر ، وماهي الكلفة ، : الوصول اىل الشبكة1:( الفئات هي   - 1
كيف تتفاعل الشركات واحلكومات عن  :يف اإلقتصاد  إنتشار الشبكة4 حيز الشبكة يف احلياة الشخصية لالفراد ،:إنتشار الشبكة يف اتمع 3 

  اللجنة -)تخدامها مدى تشجيع البيئة السياسية لنموتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واس:  سياسة الشبكة 5طريق التكنولوجيا مع اجلمهور،
اجلزء ( ، " بناء القدرات يف تطبيقات خمتارة لتكنولوجيا املعلومات واإلتصال لدى الدول األعضاء يف اإلسكوا"اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا ، 

 . 15ص  ،2003أكتوبر ، بريوت ، منشورات األمم املتحدة احلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ،) االول
  .31ص مرجع سابق ، ، خبيت ، براهيمإ - 2
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     ويف سياق التحول حنو خدمات شبكة االنترنت حتتاج اجلزائر إىل االستفادة مما تتيحه بعض 
حيث ينبغي "، ملعايري اإلنترنت نظمة العربية باملاملبادرات اإللكترونية من خربات وهنا ميكن االستعانة 

 اجلودة من املنظمة ، من أجل التمكن من تطبيق أفضل أن تشارك يف برنامج شهادات  على املواقع
صناعة املواقع ، والذي يعود بعدة منافع على كل موقع مشترك ، أمهها  املمارسات عامليا يف جمال

له يواكب التطور  ، مع توفري بيئة الكترونية آمنة لكل من وجع  تسريع عملية منو االقتصاد الرقمي
  .1 "املوقع ضد القرصنة االلكترونية وسرقة البيانات مستخدمي املوقع وعمالئه ، التأكد من حمتوى

يدعو إىل ضرورة الكشف  إن حتليل مؤشر التعليم عرب الشبكة   :2 مؤشر التعليم عرب الشبكة- 2  
 اإلعالم واالتصاالت يف جمال التعليم ، وحمدداته ومدى االستفادة منه ، ثر تكنولوجياأعن واقع و

ه جمال ي توج على تكنولوجيا االنترنتإذ تعمل   ،وتبيني حلوله والعقبات اليت حتد من نشره وتعميمه
  SWAN)  طريق شركة ملصاحل الطلبة واألساتذة ، فعن  خدمة ،التعليم والبحث العلمي

INFORMATIQUE) -دور أكثر لالنترنت  يف إطار تعزيز1991 مت إنشاؤها سنة  اليت 
وضع أنظمة لالتصال بواسطة األقمار مت التكفل ب  -يف تقدمي الدعم مليدان التعليم واجلامعة 

 نظام يضطلع مبهمة الربط بني اجلامعات ةقامإ مع تكلفة منخفضة و،االصطناعية بسرعات عالية 
   .تقويته فيما بينها لرفع مستوى االتصال و ،واملدارس

،  واليت متثل أداة للبحث  ،تستفيد كل اجلامعات مبا فيها املراكز من خدمات االنترنت كما    
واالستزادة املعرفية كأحد ضرورات العصر ، وكتقنية مركزية يف الدعم وتطوير البحث  واالبتكار 

  ،ت التعليم والتكوين عن بعد االتصاالت احلديثة قد أسس ملبادرا ، فاستخدام تكنولوجياالعلمي
 ACADEMIC) شبكة البحوث األكادميية اال ميثل مشروعوكمحاولة مهمة يف هذا 

RESEARCH NET WORK) والتعليم  ،اليت توفر خدمات التكوين أحد التوجهات 
 والبحث ،األساسيات يف جمال االتصاالت  والبحث وفق شبكة تكنولوجية تضطلع مبهام توفري

 . وهو ما ميهد إلقامة مشروع اجلامعة االفتراضية باجلزائر  ،العلمي
ملعرفة مدى وجود  ميكن االنطالق من السياسة احلكومية :مؤشر انتشار الشبكة يف اتمع / 3

 واليت يف مقدمتها متكني املواطنني من الوصول إىل خدمات  ، نشر تكنولوجيا املعلوماتمبادرة

                                                
هي مبادرة عربية غري رحبية تسعى لترسيخ جمموعة من معايري اجلودة لتمثل مرجعية تلتزمها املواقع اإللكترونية العربية :املنظمة العربية لالنترنت  - 1

   Ajrami, Duri , "the arab internet standards organization -         . لتأيت متوافقة مع املعايري العاملية يف هذا اال
Boosting the internet industry", e-All , Dubai , Issue N° 34 , August 2006 , p14 .                      
                                                                      

  
  :، نقال عن 174،  ، ص ، مرجع سابق ، بومايلة حفيظة  - 2

Kamel benelkadi,les craintes des providers,El watan du30septembre 2002    
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  يف اجلزائرميثل برنامج جهاز كومبيوتر لكل عائلةإذ   ، املعلومات والتزود بتكنولوجيا ،االنترنت
  . بني أفراد اتمعا ونشر التكنولوجي ،ستخدام الشبكاتإحد املنطلقات األساسية الرامية إىل توسيع أ
 اليت أصبحت اليوم تتوفر يف املنازل واملكاتب اخلاصة، إضافة إىل حماولة تعميم الربط باالنترنت      
كومبيوتر لكل أسرة " أسرتك"  تقوم اجلزائر يف إطار تعميم استخدام احلاسوب الشخصيإذ ،

 50000 تستورد  ، و ألف مستفيد700:  مشتركني يقدربـ بتحقيق الوصول إىل عدد
  . 1 آلة نسخ سنويا250000  وكومبيوتر

حماولة االستفادة من حتديدا ووفق هذا املؤشر عملت اجلزائر على : انتشار الشبكة يف االقتصاد / 4
 - اعتمادا على مؤشرات البيئة الرقمية- بعض الباحثني رىشبكة االنترنت يف اال االقتصادي ، وي

أن اجلزائر ال تزال بعيدة حىت على الدول العربية يف جمال إدماج التكنولوجيا احلديثة لإلعالم 
  . واالتصال يف االقتصاد 

كنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال يف اجلزائر هي حبيسة قطاعات كما أن الواقع يبني أن الت       
، ويكرس الفشل يف االعتماد  و هذا غري كاف إلقامة اقتصاد معريف فعال ، قليلة وأشخاص حمددين

  .على وسائل التكنولوجيا احلديثة يف تدارك التخلف االقتصادي 
والصريفة االلكترونية اليت تقدمها ، االلكتروين فيمثل مشروع السداد ، أما املبادرات اجلزائرية      

كترونية تقتصر صالحية الدخول إليها المن خالل شبكات اتصال تتم   اليت دماتاخل احد البنوك 
     .2  وفقا لشروط العضوية احملددة من طرف البنك  ،على املشاركني فيها

الشبكة انطالقا من املخطط بالنسبة للجزائر ميكن حتديد سياسة : مؤشر سياسة الشبكة / 5
 ودعم ترقية حتويل التكنولوجيا واملعرفة يف  ، إىل تثمنيالرامي  ،2013االستراتيجي االلكتروين 

  .جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة 
 يتمتع  حرية كبريةفيالحظ هناك سياسة حترير االتصاالت و دعم نشر تكنولوجيا املعلومات      أما

 ، حيث وبالرغم  لسلطة دون مضايقات على نطاق واسع من ا، و يف اجلزائرلي االنترنت ا مستعم
 املسؤولية القانونية على احملتوى الذي يتم تقع  ،من غياب رقابة مركزية على تصفح شبكة االنترنت

  من مرسوم االتصاالت الصادر عام 14 حيث تنص املادة  ،نشره مباشرة على مزودي اخلدمة

                                                
 ، متاح 2007 جانفي، 32، العدد " جملة علوم انسانية"،   رؤية مستقبلية جديدة ، اجلزائر منوذجا:  التعليم االلكتروين سهام ، بلقمري ،  - 1
   .2008 /13/11 : ، تاريخ االطالع nl.ulum.www: يف
 ، 2007 ، 5 ، جملة الباحث ، جامعة ورقلة ، عدد "واقع االقتصاد اجلديد يف العامل العريب واالسالمي"عمار ، وآخرون ،  عماري ، - 2
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واملواقع اليت يقومون  ، االنترنت عن املادة املنشورة ى مسؤولية مزودي خدمات عل1998
  . باستضافتها 

نه يف الفترة األوىل الستخدام شبكة االنترنت يف اجلزائر شهدت بعض أكما ترصد بعض التقارير     
فاظ  من خالل طلب الشرطة من مديري املقاهي االحت ،املدن تشديدا على عمل مقاهي االنترنت

   .1 وتسليم القوائم يوميا لقسم الشرطة ،الزوار باملعلومات الكاملة عن 
والرقابة الدورية على مقاهي ، وتذهب بعض اآلراء  إىل أن التشديد على استخدام االنترنت       

، غري أن بعض اجلهات املهتمة  يدخل ضمن باب التضييق على احلريات وانتهاكها  ،االنترنت
 لتفادي التأثري  ، بضرورة سن تشريع قانوين ينظم العمل يف مقاهي االنترنت طالبتبقضايا األسرة

، مع حتديد السن القانوين  أمنية عليهارقابة  إقامة ، من خاللالسليب هلذه الشبكة على األطفال 
   .2 تطبق هذا القانونإذا مل فرض عقوبات صارمة على أصحاب مقاهي االنترنت ، والالزم لدخوهلا 

 فان أهم العراقيل اليت  ، فيمكن القولتقييم سياسة الوصول إىل شبكة االنترنت يف اجلزائرأما     
واليت ، حتد من استفادة املواطن احلقيقية من شبكة االنترنت هي سوء اخلدمات اليت تقدمها الشبكة 

ر سلبا على بعض مما يؤث،  أحيانا ليوم كامل  ذلكتواصل وتنتج عن االنقطاع املتكرر يف اخلدمات 
  . ويؤدي إىل اضطرابات يف اجناز املهام  ،األعمال

وإلجياد بيئة مساعدة على عملية التحول ملفاهيم اإلدارة االلكترونية ، واخلدمة العامة       
 وبالتايل  بالقدرات اتمعية وتنميتها ، االلكترونية ، وما تتطلبه من حتضريات يقتضي ذلك االهتمام 

  .كمنطق تفرضه مرحلة التحول لإلدارة االلكترونية  ه تطويرمبجتمع املعلومات واالرتقاء العمل على 
  بناء جمتمع املعلومات يف اجلزائر: اخلامساملطلب 

أصبح أحد ضرورات االنفتاح على تطبيق  منطق التحول االلكتروين وفق بناء جمتمع املعلومات      
 اليومية للمواطنني ، ويف ظل االعتماد على التكنولوجيا، تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احلياة

ومتاشيا مع هذا أولت اجلزائر   الذي يشغل قضايا التنمية ، ،واحملوريواعتبارها املنطلق األساسي  
 اليت جاء ا االحتاد الدويل لالتصاالت  ،اهتماما أساسيا يدعو إىل تعزيز القدرات و املساعدة التقنية

  .2006   عام 112رقم مبوجب القرار 

                                                
  algeria shtml/2006net/reports/net.openarab.www //http                  :احلجب والرقابة واملصادرة ، متاح يف  - 1

   .07/06/2009:تاريخ االطالع 
   :متاح يف،  ك ، حنو رقابة شديدة على مقاهي االنترنت ، ليلي  - 2
 4010=codear ?  php.article/com.bilad-el.www// http 27/09/2009:  ، تاريخ االطالع .   
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ضمن هذا اإلطار ركزت مطالب اجلزائر يف املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت باجلزائر يف     
 اليت هي بأمس احلاجة  ، على ضرورة نقل املعرفة واخلربة لصاحل البلدان النامية2009أفريل 

 وخطة جنيف  ،مببادرة كما التزمت  ، إقامة جمتمع معلومات عاملي شاملدفلتحسني مستواها 
   .ن جمتمع املعلوماتأوبرنامج عمل تونس بش

  Comité de pilotage de) سعت اجلزائر إىل وضع جلنة  قيادة جمتمع املعلومات وبالتايل    
la société de L’ information)التكنولوجيا يف  تنمية  ، هدفها البحث عن آفاق 

 مبا خيدم ، املؤثرة يف هذا اال للتأكيد على العمل املشتركمن خمتلف القوى اجلزائر، واليت تتكون 
 .1 أهداف السياسة الوطنية

 ، إلرساء دعائم جمتمع املعلومات ميكن ذكر بعض املشاريع املهمةاألساسيةوضمن التوجهات     
     :2واليت تشمل

 وبعض اإلدارات عرب ،دين اجناز نقطة عبور لرأس الشبكة الدولية للربط بواسطة االنترنت بني املزو-
   . ميغابايت140 ميغابايت وهلا امتداد حىت 34: اتصال لأللياف الضوئية بقدرة 

والذي  (Lucent Technologies) تعاقد إدارة الربيد واملواصالت مع املزود األمريكي –
  منفذ10000وهلا طاقة  ، موجهة خصيصا للمؤسسات  ،النترنتا  اىل لوضع قاعدة للنفاذيهدف

 اشتراك ، ومنح خدمات 100000 والية ، وميلك من القدرة ما جيعله يوفر48متزامن موزع على 
 .      ..)الويب ، الربيد االلكتروين

 املعلومات ميكن القول أن اجلزائر وجلت إليه منذ سنة جمتمع إىل مرحلةدخول الفيما يتعلق ب     أما 
1999 كانت متتلك إستراتيجية منذ السبعينات يف جمال ولوقت ليس بالبعيد ا، باإلضافة إىل أ 

 يؤكد  مبا،  أمانة وطنية لإلعالم اآليل من خالل امتالكها، استعمال تقنيات اإلعالم واالتصال
 2002 و2001 و2000، ففي سنوات   يف جمتمع املعلومات ، واالستراتيجيالدخول الفكري

واستعمال نظام  ، إدخال يف زائر مل تتأخرأن اجلوهو ما يدل على ،  متت عملية حتسيسية كبرية
(DSL) ففرنسا مثال ترددت يف 2003 ، 2002عرفها العامل سنوات   جديدة كتقنية ، 

 العملية يف اجلزائر عرفتالسنوات األوىل حول استعمال هذه التقنية ، وهو أمر طبيعي جدا ؛ إال أن 

                                                
  ، الصحة ، التعليم ، ، الداخلية  pttوزارات خمتلفة هي و احلاج ، وضمت موظفني منأس جلنة قيادة جمتمع املعلومات السيد حمي الدين أتر  - 1

   ر  ومديGEC0S مديرمثل  ، وممثلي خواص ملزودي خدمات االنترنت  ،INI، واملعهد الوطين للمعلوماتية  Cerist ، ومراكز حبث مثل
L'EEPADحفيظة ، بومايلة ، (  ، حول آفاق تنمية التكنولوجيا يف اجلزائر ،  ، وطلب منها تقدمي تقرير لرئيس احلكومة انذاك علي بن فليس

   ).181ق ، ص امرجع سب
  .htm,pttnternet/dz,postelecome.www// http,  Internet et ptt:    املرجع نفسه نقال عن - 2
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والتحسيس ، ضافة إىل عمليات التوعية باإل،  جتارية حمضة معظمهاصعوبات اليت كانت يف ال بعض
  .1 ألمر جديد الذي بطبيعة احلال يتطلب وقتا

حد املخططات املهمة أ األول والثاين (OSRATIC)  برنامج أسرتك يف هذا السياق ميثل       
املعلومات يف اجلزائر ، وتعميم املعلوماتية بني أوساط اتمع ، وبالرغم من تنمية جمتمع يف جمال 

 إال أن هناك إشكاالت تعوق من حتقيقه "أسرتك "مرور فترة زمنية على وجود هذا الربنامج
 خاصة يف ،واليت تتمثل يف غياب التمويل الواضح هلذا الربنامج من قبل البنوك ، لألهداف املرجوة 

نامج  األمر الذي يدعو إىل إعادة النظر يف الرب ،سر اجلزائريةظل نقص الدخل لدى العديد من األ
  .   واحلصول امليسر على احلواسيب ،بشكل يتيح االستفادة القصوى

بأن جمتمع املعلومات يتمثل  "بصاحل محيد"وزير الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  ويرى     
اإلعالم واالتصال يف كل ااالت ، وربط كل املواطنني  أساسا يف تعميم استعمال تكنولوجيات

، وهو ما يتطلب إعداد عدة حماور مرتبطة فيما بينها، مبا يف ذلك اإلدارة بشبكة االنترنت 
 اليت دف إىل التوجه حنو احلكم الراشد، وحتسني أداء اإلدارة ، وتقريبها من املواطنني، االلكترونية

وتسهيل عملية تقدمي اخلدمات هلم ، إضافة إىل التعليم االلكتروين الذي يهدف إىل متكني التالميذ 
" أدي أس أل"خبط االنترنت ذات التدفق العايل  على مستوى املدارس مبختلف األطوار، و الربط

والتعليمية ، إضافة إىل الصحة االلكترونية اليت تمكن  وإعادة تأهيل كل املؤسسات التربوية
و ما ختصصات معينة من االستفادة منها عن بعد ، وبأقل تكلفة ، وه املستشفيات اليت ال تتوفر على

   .2يف الوقت نفسه   يساعد املؤسسة واملواطن
  اجلزائربة العامة دار يف اإللكتروينخمططات التحول اال: ملبحث الثاين ا 

 حتسني وترشيد اخلدمات العامة الرفع من مستوى تقدمي اخلدمات داخل اإلدارات      يتطلب
 ، وحبثا عن حتقيق هذه األهداف ، وترقية التعامالت بني األجهزة العمومية واملواطنني العمومية ،

 ، الذي يشمل وضع شبكات ربط مابني مشروع احلكومة اإللكترونيةسعت اجلزائر  إىل تبين "

                                                
   :متاح يف  ، 08/02/2009 ،  اجلزائرية الوطنيةاإلذاعة  ،حرز اهللا احلكومة اإللكترونية ليست بعيدة نوار ، قسمية ،علـي   - 1

2426=p?/dz.radioalgerie.www://http ،  18/09/2009: تاريخ اإلطالع 
:                                                                                                            متاح يف  ،" االقتصاد هدفها تقليص البريوقراطية وحتريكاحلكومة االلكترونية  "، ف ، بعيط   - 2
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، يكون مبثابة البوابة الرقمية احلكومية اليت ستسمح بالتواصل مع  وما بني الوزارات، املؤسسات 
  . 1" ورة املتطية باستعمال الوسائل التكنولوج،اهليئات العمومية

وضمن مبادرة التحول الرقمي ودفعا ملخططات التحول للخدمة العامة االلكترونية ،كشكل من      
 ولتوضيح ،عرفت اجلزائر بعض املخططات اهلادفة إىل حتقيق هذا التوجه ، أشكال احلكم االلكتروين 

 واختيار ذلك سيحاول هذا املبحث التطرق إىل فحوى تلك املخططات للكشف عن مدى جناعة
  .اإلدارة العامة  والتحول يف مفهوم  ،تحقيق هذا التطويرلاألساليب املناسبة 

  لعموميةااإلدارات  تسريع تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف:ولاملطلب األ
 مبا سيحدثه إدخال وتعزيز 2013 احملاور الرئيسية إلستراتيجية اجلزائر االلكترونية اهتمت      

من حتول يف األساليب التنظيمية ، كنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اإلدارات العمومية استخدام ت
   . بشكل يعيد النظر يف كيفية السري والتنظيم وتكييف اخلدمة املقدمة للمواطنني  واألعمال احلكومية 

إلعالم واالتصال  إعطاء األولية لتكنولوجيا اإىلاجلزائر يف حتوهلا للحكومة االلكترونية ترمي إذ      
تيح يو ويف مقدمتها شبكة االنترنت اليت تسمح بإنشاء فضاء اتصال مستقل عن التموقع املادي ،

 ،  يوجب ضرورة فك مركزية تسيري املعلوماتوهو ما،  توفر املعلومات يف أي وقت ويف أي مكان
ر تسريع تطبيق تكنولوجيا  وجيدر التنبيه إىل أن حماولة اجلزائ،دف حتسني نوعية عملية صنع القرار

 أهداف خاصة توضع" وبذلك  ، العمومية يعرف مراحله األوىلةاملعلومات واالتصال يف اإلدار
        :2" اجلوانب التالية وأحيانا مشتركة لكل دائرة وزارية ختص

    . ، وتنمية الكفاءات البشريةوضع نظم إعالم مندجمة و  ،استكمال البىن األساسية للمعلومات  -
   نشر تطبيقات قطاعية متميزة -
    طوير اخلدمات االلكترونية لفائدة املواطنني والشركات والعمال واإلدارات األخرى ت-
 منوذجني ميتقدميكن   ، متطلبات التحضري النوعي للمؤسسة اجلزائرية لتسيري املعرفة     ويف إطار 

   :3ات العمومية اجلزائرية ومهاحول اثر تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اإلدار
 وهو  ، إذ شرع قطاع التكوين باجلزائر يف بناء شبكة داخلية:حماوالت قطاع التكوين املهين / 1

 يضطلع مبهام الربط بني كل مؤسسات القطاع ضمن برنامج واحد الذي   ،مشروع االنترنت
  :للتمكن من بناء قاعدة معطيات ا شقني أساسني 

                                                
 view/content/ar/com.massa-el.www://http/41/38: ، متاح يف  طى ثابتة حنو جمتمع املعلوماتخبجلزائر ا  - 1

   .22/09/2008: تاريخ االطالع 
     2 - République algérienne démocratique et populaire,"e-commissino,e-Algérie2013 
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اليت تم بربط :  املتعلقة باجلانب اإلداري والتجهيزات واملوارد البشرية واملاليةاملعلومات  1-1
اهليكل االداري وخمتلف مستوياته داخل القطاعات ، إذ يتيح تبادل املعلومات والبيانات ، و يوفر 

   .معلومات شاملة حول املوارد املختلفة للقطاع 
ميكن القول أن هذا  :  وتسيري وهندسة التكوين املعلومات املتعلقة باجلانب البيداغوجي 1-2

، وخمتلف  واملتربصني ،ورزنامة التكوين، واالختصاصات ،حيتوي على عدد من الفروعاجلانب 
  .قاعات الدروس واحملاضرات واملخابر وغريها 

 يف  والقيام بتربصات من اجل تأهيل العاملني ،ودعما هلذه املبادرة مت تعميم توفري التجهيزات     
 إضافة إىل وجود مشروع آخر لدى قطاع التكوين املهين يعرف بنظام املعلومات  ،جمال استخدامها

 الذي خيتزل مؤسسات التكوين املهين يف خريطة جغرافية رقمية ، ويرقى القطاع إىل  ، اجلغرافية
اليل وجيزئ التح وخصائصها التقنية ،، هذا املشروع بكتالوج حول التجهيزات بالقطاع دعم 

  .اإلحصائية بناء على املعطيات الرقمية 
 إذ مت تسجيل تدعيم مؤسسة الضمان االجتماعي بشبكة انترانت :مؤسسة الضمان االجتماعي / 2
 يف إطار بناء قاعدة معطيات  ،كما أعلنت املؤسسة عن مبادرا يف عملية إعادة الترقيم للمشتركني، 

 رقمية ، تتيح إمكانية االتصال ا من مجيع ة مكتبة وطنيوطنية هلم ، الشيء الذي مكنها من تأسيس
  . وهو ما ميكن أن حيقق دمج املعلومة بالتسيري  ،والتأكد من املشترك، وكاالا 

      إذ تعترب أهم مرحلة من مراحل التحول للخدمة االلكترونية داخل مؤسسة الضمان االجتماعي 
اء اإللكترونية  للتأمينات اإلجتماعية ، اليت تسمح بطاقة الشف"توجه هذه األخرية حنو خدمات 

بالتعرف على هوية املؤمن اجتماعيا وذوي احلقوق ، من خالل تسهيل مستحقات املؤمن لدى 
مصاحل  الضمان االجتماعي ، أو مقدمي العالج ، من خالل احتواء البطاقة على شرحية الكترونية ، 

رف على املرضى وذوي احلقوق ، ومن خالل املعلومات دونت فيها كل املعلومات اليت تسمح بالتع
املدونة على الشرحية يسمح لألفراد باحلصول على مستحقام يف التعويض  ، وبذلك يتم استحداث 

    . 1"بطاقة الشفاء االلكترونية حمل بطاقة التأمينات االجتماعية السابقة
حد أ  اجلزائريةات واالتصال يف اإلدارة العامة تسريع تطبيق تكنولوجيا املعلومحماولةعترب       كما ت

 ولو على مستوى التخطيط األويل يف  ،املؤشرات االجيابية اليت تترجم مدى وجود اإلرادة احلقيقية
دفع ودعم التحول الرقمي دف إعطاء فرصة جديدة ملؤسسات اخلدمة العامة لكي حتسن مستوى 

   .أدائها

                                                
مينات االجتماعية للعمال االجراء أندوق الوطين للت اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ، الص- 1
  . 01 ، ص 2007، مطبعة الضمان االجتماعي ، نوفمرب " تعلميات استعمال بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا" ، 
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 رـزائـجـمي يف الـرقدعم االقتصاد ال: ايناملطلب الث 
لتسيري واإلدارة املتطورة يف ظل اعتماد السوق لمتثل تكنولوجيا املعلومات واالتصال وسائل      

 ، وهو األمر الذي فرض على اجلزائر ضرورة اجيادالعاملية على اقتصاد املعرفة كقيمة أساسية 
 كدعامة ضرورية  ،عالم واالتصال االهتمام باستخدام تكنولوجيا اإل عن طريقلكترونيةإإستراتيجية 

 . ومتكينها املؤسسات ورفع القدرة التنافسية لدى  جل حتسني األداءأمن 
ومتاشيا مع هذه األمهية سعت اجلزائر إىل حتديد اهلدف األساسي املتمثل يف حماولة إدماج      

يا اإلعالم واالتصال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف القطاعات االقتصادية ، ودعم امتالك تكنولوج
واليت متثلت يف دعم متلك تكنولوجيا ،من قبل الشركات، إذ يتم حتديد بعض األهداف اخلاصة 
تطوير عرض خدمات الكترونية من ،واإلعالم واالتصال من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

    . 1طرف الشركات 
جلزائر وان كان قد سجل منوا فان أثره يف حني ترى دراسة أخرى أن التحول االلكتروين يف ا     

  واالتصال ال ميثلعلى التنمية االقتصادية يبقى باملستوى غري املطلوب، الن قطاع تكنولوجيا اإلعالم
، وهو ما حيد من أثر تكنولوجيا املعلومات على النسيج   من الناتج احمللي اخلام % 1سوى 

  .  2الصناعي
مبواصلة مجلة من األهداف اخلاصة  حيتوي  رئيسي رحموهو قمي  تطوير االقتصاد الر      حيث أن

توفري ، و يف إطار إعداد إستراتيجية اجلزائر االلكترونية  ،احلوار الوطين بني احلكومة والشركات
 يف جمال إنتاج الربجميات وتوفري اخلدمات ،الظروف املالئمة لتثمني الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية

   .وضع إجراءات حتفيزية إلنتاج املضمون،مع والتجهيز
 مع ظهور التعامالت اخلاصة ببطاقة السحب أ بد االقتصاد الرقمي يف اجلزائر أن ميكن القول و     

بطاقات متثل خطوة هذه الغري انه وبالرغم من أن ،  1997االلكتروين اليت كانت بدايتها مع 
ا متثل طريقة السداد والسحب اآليل يف العامل ، فهي  حبكم أ،متطورة حنو االنتقال لالقتصاد الرقمي 

واجلزائر بعيدة جدا حىت على بعض الدول العربية  ، مل حتقق إىل حد اآلن واقعا ملموسا يف اجلزائر
 أن استعمال بطاقة السحب االلكتروين يف تونس يضاعف مثيله يف إذ  ،)املغرب ، تونس ( ااورة 

 انه وعلى صعيد التنبؤ باملستقبل ميكن  القول أن مبادرة اجلزائر العمل  مرة ، غري15: اجلزائر بـ 

                                                
-    e - commission ", e-Algérie2013", op,cit , p 8,9     1 

  2- Nadia chattab " économie, tic et bonne governanace en algérie ", Disponible sur:  
  www.dst.cerist.dz/ Seminaries  / communications : page consultée le 10/11/2008. 
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 حسب 99 %القرصنة بنسبة  عن طريق بطاقات السحب االلكترونية ، وإمكانية إيقاف حماوالت
    .   1االقتصاد الرقمي باجلزائرتصريح الشركة ، هو مؤشر اجيايب ميكن أن حيقق تقدم يف مراحل 

ستعمال النقود االلكترونية كشكل من أشكال االقتصاد الرقمي يف العامل يضفي       إن مقارنة ا 
إىل نتيجة مفادها التأخر الواضح للجزائر يف هذا اال ، اذ تشري احدى االحصائيات يف فنلندا و 
السويد مثال أن أكثر من ثلثي عمالء البنوك يستفيدون من ميزة املعامالت املصرفية االلكترونية حيث 

 من البنوك تقدم هذه اخلدمة ، ويف الواليات املتحدة االمريكية حيث تتركز % 75ا يزيد عن م
اخلدمات االلكترونية يف ااالت ذات الطلب الكثيف ، مثل احلصول على القروض ، وخدمات 

 2001السمسرة وقد بلغ عدد البنوك اليت تقدم خدمات  الكترونية عرب شبكة االنترنت منتصف 
  . 2"  من جممل البنوك االمريكية% 44حوايل 

 نشاء حيث مت إ،    وبالنسبة لتطور  االهتمام باالقتصاد الرقمي ميكن االستشهاد بالواقع الفرنسي 
  ،مهورية فرنساجبحقيبة وزارية مكرسة لالقتصاد الرقمي هي األوىل من نوعها يف تاريخ املؤسسات 

أداة أساسية ك تكنولوجيا املعلومات شيا والتحول لتطبيق، متانضم إىل غريها من البلدان املتقدمةلت
 . 3لتطوير وحتديث اخلدمات العامة

     مما تقدم يتبني  أن الوضع يف حاجة إىل اعادة هيكلة كلية تتجاوب مع مؤشرات االقتصاد 
مة الرقمي ، خاصة يف ظل حتديات البيئة العاملية ، واالقليمية ، فالتخلف املسجل يفرض على احلكو

اجلزائرية الدخول يف شراكة أجنبية دف تطوير البنية التحتية ، واالستثمار يف جمال االقتصاد 
  .الرقمي

   رفع كفاءة العاملني باإلدارة العمومية : ثالثملطلب الا
الصحة العمومية ، العدالة ، املصارف       انطالقا من قطاعات احلكومة ، التعليم العايل، التربية ،

 حاولت احلكومة اجلزائرية تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال حتديث املمارسة االدارية ، واملالية
   .4وربط اهلياكل االدارية بكل القطاعات املعنية ضمن نظام شبكي

                                                
    134،  133ص  عمار ، وآخرون ، مرجع سابق ، عماري ، - 1
، جملة العلوم االنسانية ، جامعة حممد "  السياسة النقدية ثرها على املصارف املركزية يف ادارةأااللكترونية و النقود " سحنون ،  ، حممود  - 2

سحنون حممود ،  : ، نقال عن 31 ، ص 2006 اجلزائر ، مارس – عني مليلة – ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع 09خيضر بسكرة ، العدد 
رية والتطبيق ، كلية القانون بالتعاون مع قسم العلوم املصرفية اجلهاز املصريف والبطاقات البالستيكية ، مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني النظ

 . االردن -ربدأ – 2002 ديسمرب 24 /22واملالية ، جامعة الريموك ، 
3 - "Le développement de l'économie numérique", disponible sur : ttp://www.gouvernement.fr 
  - /gouvernement/conseil-des-ministres-du-9-avril-2008, page web consultée le : 08/08/2009. 

   .5  مرجع سابق ، ص ، خالدي، عبد القادر - 4
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العاملة التقنية والفنية ، اليت تطرح كضرورة ومطلب أساسي يف       حيث أن رفع كفاءة القوى 
أصبحت مهمة قبل التفكري يف شكل التحول االلكتروين رة االلكترونية ، التحول الناجح حنو اإلدا

 اجلزائر ضمن هذا اإلطار تركز احملاور الرئيسية إلستراتيجيةلالدارة العامة املراد إتباعه ، و 
 ، و تنطلق من وجوب إلستراتيجية ا على تطوير الكفاءات(E - algerié 2013)االلكترونية

 مبادرات تعميم النفاذ إىل  منما تشمله و- البىن واهلياكل التحتية  وترقيةة ، تطوير الكفاءات البشري
 دف  ، البشريةوارد بإجراءات ملموسة يف جمال التكوين وتطوير امل-تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

تعميم أفضل وكامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ، وكذا ضمان متلكها على مستويات عدة 
تتجه اإلستراتيجية االلكترونية اجلزائرية لتحقيق التطوير يف جمال الكفاءات البشرية حنو  إذ ،وخمتلفة 

   :1هدفني أساسني مها
  . إعادة النظر يف برامج التعليم العايل والتكوين املهين يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -1
  .اعية  تلقني تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جلميع الفئات االجتم-2

واملالحظ هلذين اهلدفني ميكن أن يسجل غياب التركيز على الدورات التكوينية ملوظفي        
مؤسسات اخلدمة العمومية ، فالتغلب والتمكن من االستخدام اجليد للتقنية يطرح ضرورة تزويد 

 تضطلع  ،ثةاإلدارات اليت تشهد عملية حتول الكتروين مبوارد بشرية مؤهلة يف جمال التقنية احلدي
والتمكن من ،  مراحل التحول االلكتروين لتسهيلداخل اإلدارة مبهام التدريب ، الصيانة التقنية  

  تقوم بتسخريختفيض حدة مقاومة التغيري التكنولوجي  داخل اإلدارة العامة ، وهنا ميكن للجزائر أن
  .هندسني وتقنيني م منالطاقات العلمية 

حد اخلطوات اليت دف للرفع  من نسبة مستخدمي أملية أسرتك كما ميثل إعادة بعث ع      
 حول املقاربة اجلديدة هلذه العملية ، كما يسجل وجود توجه حنو اعداد ملفومالكي احلواسيب  ، 

وإعداد ملفات أخرى تسمح باالستفادة من احلواسيب لصاحل العاملني مبختلف اإلدارات العمومية ، 
وأصحاب املهن احلرة ، وفئة املعوقني لتسهيل اندماجها يف النشاط وقطاع التربية ، الصحة ، 

 إدراج مادة اإلعالم اآليل يف اجلزائر كمادة  ، اضافة اىلدل واالجتماعي للب ، والسياسي ،االقتصادي
توجه اجيايب ومبادرة مهمة يف القضاء على األمية كتعليمية جديدة  يف مرحلة السنة األوىل ثانوي 

  . يف جمال التكنولوجيا وتكوين موارد بشرية،االلكترونية

                                                
  1 -  e- commission ," e- Algérie 2013", op , cit , p 9. 
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     وانطالقا من أن املؤسسات العامة متثل جهات وديعة آلمال اجلماهري يف املستقبل ، ووسائل 
 ، وهو ما يلزم وجود 1لتنفيذ هذه التطلعات ، أصبح بوسع الربامج املستندة لألداء أن حتسن الفعالية

  . كفاءة العاملني باالدارة
إذا كانت بطاقة السحب املغناطيسية اخلاصة مبؤسسة بريد اجلزائر  ستعوض الصك الربيدي ،       و

فان االمر يتطلب أن حتظى بقدر أكرب من االهتمام من قبل اجلمهور ، الذي جيب حتسيسه هو اآلخر 
املؤسسة وحثه على ضرورة ، وامهية  استخدام هذه الوسيلة املالية اجلديدة ، وهي املهمة اليت توكلها 

  .  2إىل أعوان بريد اجلزائر وباخلصوص أعوان الشبابيك 
      باملوازاة مع ذلك يتطلب االمر إعادة تأهيل الكوادر البشرية داخل االدارات العمومية ، وحتمية 
االستفادة من اإلمكانات املتاحة ، ولعلى هذا ما يؤكده  خطاب رئيس اجلمهورية  ، والذي يوحي 

إنه مل يعد لدينا ." ... وارد بشرية ذات كفاءة عالية  ضمن قطاع اخلدمة العموميةمبتطلب إدماج م
 9عذر نتذرع به فيما يتعلق بسوء تأطري إدارتنا ، وخدماتنا ، ومشاريعنا، يف بلد يرتاد جامعاته 

 يف التكوين املهين ، فهذه 600000ماليني تلميذ يف التعليم االبتدائي، واملتوسط والثانوي ، و 
ملعاينة تستوقفنا عند ضرورة التوصل إىل حلول بغية دمج هذه القدرات يف دواليب اإلنتاج وإدارة ا

    .3  ..."البالد 
مما سبق ميكن القول أن تطوير مستوى العاملني باالدارة العامة كأحد أوجه املعادلة اخلاصة       

عادة النظر يف كفاءة العاملني ، من بترشيد وحتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر،  يتطلب باالساس إ
خالل دمج املوارد البشرية للمنظمات العامة ضمن برامج رفع املستوى التأهيلي ، دف التوافق مع 
مستجدات ، وواقع هذه املؤسسات يف ظل  استراتيجية التحول الرقمي ، وحتسني مردود موظفي 

  .اخلدمة العامة ، وجتاوم مع هذا الوافد اجلديد
  
  

 

                                                
ن أمم املتحدة بشعالن األإدارة العامة على تنفيذ تعزيز قدرة اإل"مم املتحدة ، الس االقتصادي واالجتماعي لأل خرباء اإلدارة العامة ،  جلنة - 1

 .12ص   ،2002،  مانة العامة ، بريوت، موجز تقرير األ" لفية األ
 "Utilisation de la carte CCP", Le facteur, Direction de la cmmunication d’Algérie poste, - 2  

N° 63 , Janvier 2009 , p 09 . 
  كلمة عبد العزيز بوتفليقة رئيس اجلمهورية يف افتتاح ندوة احلكومة والوالة،  وزارة الشؤون اخلارجية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  - 3

      story?php.stories/ar_ma/233..78.194193://http=934550/26/06/06: ، متاح يف 2006 /25/06، مم بقصر األ
 .19/08/2009 :  تاريخ االطالع 
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  اخلدمات العامة االلكترونية يف اجلزائر دراسة مناذج قطاعية: املبحث الثالث  
 كأحد إفرازات  يف اجلزائر العامة االلكترونيةةخلدمايتوقف اإلملام واملعرفة الكاملة بتجربة        

  على ضرورة الفحص الدقيق لبعض التجارب القطاعية يف ميدان تقدمي ،تطبيق اإلدارة االلكترونية
 من خالل جتارب ميكن تناوله ، وذلك ما  إىل ترشيد اخلدمة العمومية للوصول ،اخلدمات عن بعد

  :  وفق اآليت  عموميةقطاعات
  قطاع الربيد واالتصاالت: املطلب األول 

يف إطار التغريات والتحوالت اجلذرية اليت شهدا اجلزائر يف ااالت االقتصادية والسياسية ،        
 تولدت احلاجة إىل  القيام بتغريات وتعديالت جذرية  ،ان تكنولوجيا املعلومات واالتصالويف ميد

  حيث انه ووعيا منها  ؛، وهو ما مسي بإعادة هيكلة هذا القطاع مست قطاع الربيد واملواصالت
ر  باشرت اجلزائ ،بالتحديات ليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

   .  هذا القطاع منذ سنوات إصالحات عميقة يف
  إعادة هيكلة قطاع الربيد واملواصالت يف اجلزائر/ 1

يف سن قانون جديد للقطاع يف ) الربيد واملواصالت ( لقد جتسدت تعديالت هذا القطاع       
صل نشاطات الربيد واملواصالت ، مدعما الفلاحتكار الدولة من  ليحدي جاء ذ  وال2000أوت 

واستغالل وتسيري الشبكات ، وتطبيقا هلذا املبدأ مت إنشاء سلطة ضبط مستقلة  بني نشاطي التنظيم 
وآخر ،  واخلدمات املالية الربيدية  ،ومتعاملني احدمها يتكفل بالنشاطات الربيدية،  وماليا  ،إداريا

   .1باالتصاالت
املؤسسة زارة الربيد واملواصالت إىل وبالتايل تولد عن التغيري احلاصل يف وظائف ونشاطات و    

و اىل متعامل املواصالت السلكية ، العمومية للربيد كمؤسسة ذات الطابع صناعي وجتاري 
   :2وفق اآليت  والالسلكية

 (EPIC ) مت فصلها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري : بريد اجلزائر 1/1
 (SPA) شركة ذات أسهم ،(EPE)ة  هي مؤسسة عمومية اقتصادي: اتصاالت اجلزائر1/2
 أمام فتح سوق االستثمار يف االتصاالت كانت هناك ضرورة إىل تأسيس اذ:  سلطة الضبط 1/3

تعرف بسلطة الضبط تضطلع بالعديد من ، نظام سلطة خاصة تتخذ من اجلزائر العاصمة مقرا هلا 
 :املهام 

                                                
 .26ص ، مرجع سابق ، " صالح وتطوير قطاع االتصاالت يف اجلزائرإ" اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، وزارة الربيد واملواصالت ، - 1
، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد  2000 أوت05، املؤرخ يف  03- 2000قانون رقم  ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية - 2

  .08  ، ص2000 أوت 06:  هـ املوافق لـ 1421 مجادي األوىل 06 ، الصادر يف 48واملواصالت ، ا جلريدة الرمسية ، العدد 
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 يف سوقي الربيد واملواصالت السلكية واملشروعة،   العمل على خلق نوع من املنافسة الفعلية -
   والالسلكية

    الفصل يف كل الرتاعات املتعلقة بالتوصيل البيين -
  التحكيم يف ما هو قائم من نزاعات سواء بني املتعاملني أو مع املستعملني  -
، وكذلك اعتماد جتهيزات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ،  تقدمي ترخيص االستغالل -

  وحتديد كل املقاييس واملواصفات الواجب توافرها فيها 
     احلصول على املعلومات الضرورية من املتعاملني للقيام باملهام املخولة هلا -

إضافة إىل ذلك فقد مت إنشاء املديريات الوالئية للربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وهي        
 ومواصلة هلذه اإلصالحات مت حتديد السلطات، إلعالم واالتصال تابعة لوزارة الربيد وتكنولوجيات ا

 : واملهام  املوكلة لوزير الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وفق الشكل اآليت ،
  لتشريع والتنظيم املتعلقني بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية االعمل والسهر على تطبيق * 
ختلف شبكات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ، والعمل على التأكد من السري العادي مل* 

مع ضرورة االحترام للمقاييس املقررة يف ، توفري الشروط الكفيلة بدوام واستمرارية عملها وأمنها 
  هذا اال 

ية وفق ما حتدده الترتيبات القانون، تقدمي اخلدمة العامة للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية * 
  والتنظيمية 

مع  املسامهة يف حتضري وإعداد املخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية املسجلة يف القطاع* 
  تقييم النتائج 

وما   ،و بعد التطرق إىل عملية إعادة اهليكلة اليت مست قطاع الربيد واملواصالت يف اجلزائر     
ملؤسسة ا إىل واقع اخلدمة العامة االلكترونية جوهرية ، سيتم التطرق بعد هذأفرزته من حتسينات 
 :بريد اجلزائر وفق اآليت

 تحد مؤسساأمتثل مؤسسة بريد اجلزائر : مؤسسة بريد اجلزائر واخلدمة العامة االلكترونية /2
 ، ويف ظل  بالنظر إىل وضعيتها االحتكارية ،اخلدمة العمومية اليت هلا محاية شبه كلية من الدولة

 ختضع لرقابة عمومية هي وزارة أصبحت مؤسسة،   الكلي لألطراف املنافسة هلانعدام الضعف او اال
  واالتصال ، وبالتايل يصبح تدخل الدولة فيها متطورا ، وهو ما يفسره يا االعالمالربيد وتكنولوج

 البعض بأنه ناتج عن حجم وكرب املؤسسة يف جمال تقدمي اخلدمات ، إذ يرون أن مؤسسة بريد اجلزائر
 (SONALGAZAIR ALGERIE) أخرى مهمة مثل إىل جانب مؤسسا ت
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(SNCF) ، تقدمي اخلدمات العامة يف الكربى   ، تعد من االقطابومؤسسة اتصاالت اجلزائر
 : جبملة خدمات تتمثل يف – مؤسسة بريد اجلزائر –إذ تقوم  .  1اجلزائرب

، الدفع ، السحب  احلساب ،، وتقدم خدمة االطالع على  خدمات احلساب الربيدي اجلاري (
 ).الرسائل  ، احلواالت الربيديةة ،  الطرود الربيدي  صناديق التوفري

 اجتهت سياسة هذه األخرية إىل االعتماد على   ،ع التطور احمليط مبؤسسة بريد اجلزائرمومتاشيا       
 وموازاة مع حماولة  ، وتكسب ثقتهم باملؤسسة ،منوذج اخلدمات اليت تكفل احترام حقوق املواطنني

  ، إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتطوير اخلدمات  املقدمة للمواطننيمتعصرنة قطاع الربيد 
 التأسيس لنظام اخلدمات  ؛ وبالتايل تكرسبشكل يعزز من الثقة ويكرس أفضل النتائج واالجنازات

 :  ترمجتها يف النماذج اآلتيةميكن و  ،العامة االلكترونية اليت تبذهلا مؤسسة بريد اجلزائر
وهي كل األجهزة  ، توفري خدمات للزبائن واملتعاملنيبويقوم :  الشباك االلكتروين 2/1

  .2االلكترونية اليت تسمح بعملية سحب األوراق النقدية آليا
 بطاقة (La carte CCP ) بطاقة السحب االلكترونيةثلمت : بطاقة السحب االلكترونية 2/2
 واليت تعمل مع وجود ،بريد اجلزائر  هلا للحصول على اخلدمات املالية لدى مؤسسة استعمايتم

  ،عن طريقها يتمكن املواطن أو الزبون من سحب النقود يف أي شباك بريدي الشباك االلكتروين إذ
  :االلكترونية على ، ويقوم استخدام بطاقة السحب زائري عرب القطر اجل ،أو موزع أتوماتيكي

 .(Rapidité) السرعة  ، (Disponibilité )التوفر،  ( Sécurité )األمن 
ودعما لسرعة االستجابة وتلبية لطلبات املواطنني يف احلصول على اخلدمة  بشكل متواصل ،       

 مركز سحب 500 ماليني بطاقة سحب ، إضافة إىل تأسيس 6قامت مؤسسة بريد اجلزائر بتوزيع 
 باشرت  ،  انطالق عملية توزيع بطاقات السحب كبدايات أوليةالكتروين لربيد اجلزائر ، وبعد

 وتعميم ، عملية توفري بطاقات السحب االلكتروين 2007مصاحل الربيد ابتداء من الفاتح جانفي 
    .3ختريت اجلزائر العاصمة كمرحلة أوىل قبل أن تشمل العملية باقي املناطقأ حيث ،استعماهلا

 اجلزائر ضمن إستراتيجية تطوير خدمات بطاقة السحب  لقد عمدت مؤسسة بريد       
 مليار دينار ، 25: االلكترونية وحصول املواطن على خدماا من حتقيق رقم أعمال قدر بـ 

 مكتب 3310حيث وصل عدد املكاتب الربيدية إىل ،إضافة إىل توسيع شبكة الربيد واملواصالت
                                                

، اطروحة دوكتوراه يف )"دراسة على قطاع الربيد واالتصاالت يف اجلزائر(ية ، التسويق يف مؤسسات اخلدمات العموم" عبد القادر ، برانيس ،  - 1
   . 59،61 ،ص،ص 2006/2007العلوم االقتصادية غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،

-  "conditions générales de fonctionnement de la carte CCP", Algerie poste , page 01.  2    
  : ، متاح يف"يومية املساء "تصريح نورالدين بوفنارة  املكلف باالعالم لدى املديرية العامة للربيد ،   - 3
/41/1964/view/content/ar/com. massa-el.www//http ،  23/09/2009: تاريخ االطالع.   
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 مليون حساب جاري ، وتسعى املديرية 11 و  مكتب موصول بشبكة اإلعالم اآليل ،3190منها 
العامة للربيد يف توجهها لتجسيد اخلدمات العامة االلكترونية اىل القيام بعلمية جتديد لبطاقات 

بطاقات  ، يف حني بلغ عدد 2009  مليون بطاقة جمددة سنة 4.5السحب االلكترونية لتصل اىل 
ماليني بطاقة موزعة 7ى املؤسسة اىل بلوغ وتسع   %  47 السحب االلكترونية املوزعة معدل 

   .1 2010بداية  
 يترجم أن مؤسسة بريد اجلزائر كأحد مؤسسات اخلدمة العامة تعرف تطورا ملحوظا       كل ذلك

 تطوير اخلدمات باالعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، وهي من بني أكثر برنامج يف 
وا متزايدا يف إطار التحول حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات املؤسسات يف اجلزائر اليت عرفت من

  .2 واالتصال 
وتوفر الشبابيك االلكترونية خارج مؤسسات ، ووفقا خلدمات بطاقة السحب املغناطيسية       

 حيث مل تعد هناك حاجة للوقوف يف طابور  ،الربيد مت حتقيق العديد من التسهيالت للمواطنني
 من امتياز – البطاقة املغناطيسية – ، إضافة إىل ما تتيحه هذه التقنية األموال لسحب االنتظار

أنظر امللحق ( ، بالرغم من أا مل حتقق االهداف املرجوة االستعمال الفوري ، ربح الوقت 
 )05رقم

     3: ميكن حتقيق األهداف التالية (La carte ccp )من خالل بطاقة السحب االلكتروين      و  
مني العمليات اليت جتري بواسطة البطاقة أ يشري إىل ت(Sécurité):  األمان أو األمن-  

الن ،  وتتم محاية مصاحل املتعاملني،من املعامالتأطريق الرمز السري يتحقق  املغناطيسية ، اذ عن
 امتالك كل فرد رمز سري خاص ببطاقته املغناطيسية مينع اطالع أي طرف آخر على حسابه الربيدي

  . وهو ما حيدد مسؤولية كل حامل للبطاقة مسؤولية فردية ،
واليت من بينها تنظيم ، كما حتدد شروط بعض اإلجراءات اخلاصة باملستعملني للبطاقة        

اإلجراءات اخلاصة حبالة السرقة أو الضياع ، حيث جيب على كل من حيوز على البطاقة املغناطيسية 
  . وهذا دف احلصول على بطاقة جديدة ، يف حالة الضياع15.30م التبليغ الفوري عن طريق الرق

 األفراد فإذا كانت الطريقة التقليدية يف سحب األموال تتطلب من : (Disponibilité )التوفر
الورقية ،  دف سحب النقود بواسطة الصكوك  ، والتقرب من الشبابيك ،راكز الربيدإىل مالدخول 

                                                
  . 06/10/2009الثانية مساء ، يوم  ، ألخبار اإلذاعة الوطنية اجلزائرية ، نشرة ا - 1
  nid? aspx.show news/ com.moheet.us//http=2341.                    :شبكة االعالم العربية متاح يف - 2
  14/08/2009:  تاريخ االطالع 

      :le page web consultée,dz.posta.www:Disponible sur, algerie poste,"La carte ccp" -   3

23/12/2008.     
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 أوقات العمل اخلاصة  و انتظار ،ناك حاجة للدخول إىل هذه املكاتبه  مل تعد (ccp)فمع بطاقة 
مبؤسسات الربيد ، الن تقنية البطاقة املغناطيسية أصبحت تتيح عمليات السحب يف كل وقت ، دون 

  .احلاجة إىل الطابور ، واستعمال الصك
املوزعات قود من  لقد أتاحت بطاقة الربيد املغناطيسية اخلاصة بسحب الن (Rapidité) :السرعة

 ، اليت كانت (Plus de file d’attente) وضعت حدا لطوابري االنتظار، ديدة اآللية فرص ج
ويتجلى هذا التطور يف أداء خدمات  ، وتعرقل غالبا عمل املؤسسةاجلزائر ، متأل مؤسسة بريد 

ستجابة بسرعة اال  دون انتظار ، مما يسمحسحب النقود من خالل طريقة االستعمال الفوري
 .( Gain temps)للخدمات ، وربح الوقت 

 واعتمادا على بطاقة السحب املغناطيسية واملوزعات اآللية للنقود توفر مؤسسة بريد اجلزائر      
  : بعض اخلدمات االلكترونية واليت تتمثل يف 

 إذ توفر املوزعات اآللية املتواجدة خارج مؤسسات الربيد فرصة سحب :خدمات السحب  2/3
   )06أنظر امللحق رقم (  ، واليت دعمت العلميات التقليديةاألموال للمواطنني

 مع تشكيل  ، إذ عن طريق إدخال بطاقة السحب الربيدية:خدمات االطالع على الرصيد  4/ 2
 وله إمكانية االحتفاظ  ،الرقم السري اخلاص بكل مستعمل حيصل الزبون على كشف رصيده

 .بتذكرة خاصة بكشف الرصيد 
 اليت تقدم لكل صاحب حساب بريدي جاري :خدمات طلب مناذج من الصكوك الربيدية  2/5
حيث متنحه طلب مناذج بعد مأل االستمارة االلكترونية اليت يتم استظهارها على املوزع اآليل ، 

  . الورقية للنقود
ظ أا متثل منطلقات يالح) األمان ، السرعة ، التوفر ( إن حتليل أهم  األهداف السابقة الذكر      

  ، واختزال الزمان واملكان ،ومفاهيم جديدة تؤسس يف النهاية إىل تقريب اإلدارة العامة من املواطن
   .    مهددات لإلدارة العامة واخلدمة العمومية اليت تشكل ، البريوقراطي والقضاء على الروتني

د أهداف بطاقة السحب االلكترونية عنصر السرعة يف أداء اخلدمة كأح     إضافة إىل ذلك ميثل 
اذ يرى   ، (Responsiveness) عليه احلكومة الذكية وهو سرعة االستجابة مبدأ أساسي تقوم

،  والشفافية  ،والبساطة،واملساءلة  ، أن سرعة االستجابة" بوحوش االستاذ الدكتور عمار
بادئ اليت تقوم عليها اإلدارة العامة واألخالقية هي مبادئ تقوم عليها احلكومة الذكية وهي نفسها  امل

  .1" )احلكومة االلكترونية( االلكترونية 

                                                
   .182ص  عمار ، بوحوش ، مرجع سابق ، - 1
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 من خالل اخلدمات اليت تقدمها هي متوفرةومن مث ميكن القول أن كل املبادئ أنفة الذكر       
يه من  وفق ما تؤد اخلاصة مبؤسسة بريد اجلزائر الورقية ،واملوزعات اآللية للنقود، البطاقة املغناطيسية 

  . خدمات سبق التطرق اليها
 وهي ،ؤسسة املن هناك خدمات أخرى تقدمها إ فالربيد االلكترونية ،دمات ودعما خل      

   .خدمات يتم توفريها من خالل شبكة االنترنت
  :1 هذه اخلدمات ما يلي  تشملاذ   خدمات عرب شبكة االنترنت 2/6
  ،شبكة االنترنت خدمات الكترونية لكل األفراد إذ توفر :خدمات االطالع على الرصيد  2/6/1

و الذين ميلكون حساب بريدي جاري ، إذ هلم إمكانية ، واملتعاملني لدى مؤسسة بريد اجلزائر 
 االطالع على رصيد حسام الربيدي ، إذ يلزم كل متعامل ضمن هذا الشكل من اخلدمات أن

  (ccp)ه الربيدي  انطالقا من رقم حساب ميتلك رقم سري يقوم بتشكيله
عن طريق مأل املعلومات اخلاصة بكل : خدمات طلب مناذج من الصكوك الربيدية  2/6/2

   متعامل بشكل إلكتروين على شكل إستمارة إلكترونية 
من خالل طلب مراجعة لكل عمليات : كشف العمليات احلسابية   علىخدمات احلصول 2/6/3

  .ستوى حساب بريدي جاري معني السحب والدفع اإللكتروين اليت جرت على م
 إال انه ميكن التنبه إىل  ،وبالرغم من اجيابيات خدمات بريد اجلزائر من خالل شبكة االنترنت     

 ، واملتمثلة يف إمكانية التجسس ،بعض املخاطر واملهددات اليت تعوق جناح هذه اخلدمة العامة
حلساب الربيدي اجلاري ألي فرد أو واالطالع على أسرار املتعاملني فمن خالل تشكيل رقم ا

 تتاح إمكانية االطالع - استخراج الرقم السري من خالل رقم احلساب الربيدي-مؤسسة أو هيئة 
 مما يؤدي إىل غياب األمان  يف التعامل على شبكة االنترنت لدى زبائن  ،على رصيد اآلخرين
  .مؤسسة بريد اجلزائر 

ؤسسة الربيد إىل احتمال املخاطر الواردة من هذا الشكل من لقد أدى هذا األمر إىل تفطن إدارة م
 متثلت يف توزيع أرقام سرية خاصة مبتعاملي  ، األمر الذي جعلها تتخذ إجراءات تصحيحية،اخلدمات

  ،بريد اجلزائر عن طريق االنترنت ، إال أن هذا اإلجراء قد تولد عنه هو اآلخر مشاكل تنظيمية
 نتيجة الطابع املركزي الذي يباشر ،ى الرقم السري اخلاص بكل عميلتتمثل يف صعوبة احلصول عل

أي حصول األفراد واملتعاملني على الرقم السري اخلاص باحلساب الربيدي من طرف ( هذه العملية
  ).بريد اجلزائر املركزي 

                                                
   ,page web consultée,dz.poste.ccp// http:Disponible sur , Algérie poste, "consultation CCP "- 1    

Le:13/08/2009.                                                                                                                                
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 ، اطنني تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تقدمي اخلدمات العمومية للمو      ويف هذا سياق
 مؤسسة الربيد إىل التخلي عن استعمال مناذج الصكوك الربيدية ، عندما يتم استالم آخر تسعى  

الزبائن بطاقته املغناطيسية ويستعملها مرة واحدة على األقل ، كما دف املؤسسة إىل تعميم البطاقة 
فرة منذ سنة على  وسحب الصك الربيدي الذي سيعوض باالستمارة املوحدة املتو ،املغناطيسية

  .ا أن حتل حمل الصك الربيدي مع تقدمي بطاقة السحب أواليت من ش، مستوى الشبابيك 
ومواكبة للتطورات احلاصلة يف حقل تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، وتقريب اإلدارة من        

 مت ،ك الربيدية املواطن ، وحتسن اخلدمات العامة املقدمة لألفراد ، وختفيض الضغط لدى الشبابي
تسطري بعض الربامج اليت ترمي إىل إدخال اإلعالم اآليل على الربيد ، وجعل الشبابيك تقدم خدمات 
نوعية ، وتعميم استخدام البطاقات االلكترونية ، وإدخال اإلشهار عرب الربيد ، وتوفري االنترنت عرب 

   .1ارة االلكترونيةمجيع مكاتب مؤسسات الربيد ، والشروع يف استعمال أمناط التج
  معوقات اخلدمات االلكترونية يف مؤسسة بريد جلزائر/  3

      اذا كانت بطاقة السحب املغناطيسية متثل اخلطوة األهم يف التحول للخدمة العامة االلكترونية 
مبؤسسة بريد اجلزائر ، فان هذه األخرية تعاين من نقص مسجل يف استخدامات هذه البطاقة على 

لشبابيك ، إذ ترى بعض الدراسات أن بطاقة السحب املغناطيسية ، إىل جانب مطبوع مستوى ا
العملية الوحيدة املستعمل مع بطاقة احلساب الربيدي اجلاري على مستوى الشبابيك ، مل تبلغ هذه 
العملية النتيجة املنتظرة ، حيث انه بالرجوع إىل تطور عدد العمليات اجلارية باستعمال وسيلة 

 اجلديدة يالحظ زيادة مستمرة ، غري أن التطور الذي أحرزته هذه الوسيلة للسحب ال السحب
   . 2يتوافق مع التوقعات املسطرة يف البداية

حيث هناك مشاكل يعاين منها واقع اخلدمة االلكترونية ضمن مؤسسة بريد اجلزائر تشمل      
  :العناصر التالية 

واليت تترمجها شكاوى العديد من املواطنني ، ات املغناطيسية مشاكل مرتبطة بانتهاء صالحية البطاق-
والتقرب ، يف األحيان نتيجة تعطيل مصاحلهم ، مما يستدعي معاودة الرجوع إىل السحب التقليدي 

  .3 الربيد مكاتبعلى مستوى من الشبابيك أو القابض 

                                                
  :  متاح يف  ،2131العدد ،  2009  ماي11، يوم  جريدة األحداث،  تصريح وزير الربيد وتكنولوجيا االتصال - 1

 .www.elahdath.net/index-php? Option= com conten&  task .2009/ 12/05: تاريخ االطالع  ، 
 " Utilisation de la carte CCP", op , cit , p 09 .- 2  
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 وهو ما  ،ملبلغ القابل للسحبليت حتدد اا  ، نقص يف تقدمي اخلدمات اخلاصة بالبطاقة املغناطيسية-
  .يعرقل سحب املبالغ كاملة اليت يريد األفراد احلصول عليها يف وقت واحد 

 الذي مينع املواطنني من الوصول ، (problème de réseau )   مشكل التغطية الشبكية- 
الشبكية نترنت اليت تقدمها مؤسسة بريد اجلزائر ، إضافة إىل مشكل التغطية اإل شبكة إىل خدمات

   اخلدمة فتوقف هذه املوزعات عن ، اآللية للنقود الورقية يف العديد من املناطق اخلاص باملوزعات
(guichet ours service) يلحق ضررا مبصاحل األفراد وحصوهلم على اخلدمات.  

اه       اضافة اىل مشاكل جتديد البطاقات املغناطيسية، يسجل إحجام بعض الزبائن غري املربر جت
واليت تعود يف اغلب األحيان  ، 1استخدام البطاقات الذكية ، من قبل الكثري من املواطنني املالكني هلا 

اىل بعض التصورات املسبقة حول خدمات السحب املقدمة عرب املوزعات اآللية لألوراق النقدية ، 
العمليات ، خاصة حيث كثريا ما يشكك البعض يف أمن عمليات السحب ، ودقة احملاسبة  وشفافية 

  .يف ظل انعدام التوعية ، وضعف إدراك فوائد التحول للخدمات االلكترونية
 قطاع التعليم العايل والبحث العلمي : املطلب الثاين 

لتغيري احلاصل اعملت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف إطار عصرنة اإلدارة ومواكبة         
 حماولة االرتقاء بنموذج إداري يتماشى وأهداف منظومة التعليم العايل على، يف بيئة اإلدارة العامة 

ميكن االنطالق من أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأحد أساسيات ، اذ والبحث العلمي 
اإلدارة االلكترونية ، وإبراز دورها يف جمال التعليم والبحث العلمي والتكوين ، إذ أن هناك توجه 

من خالل الربط بني العديد من اجلامعات ، ، باخلدمات املقدمة للطلبة واألساتذة واضح لالرتقاء 
  .إضافة إىل توفري الشبكة ألساليب جديدة للتكوين 

إن أمهية التحول لإلدارة االلكترونية ، وتوفري فرص النجاح ألساليب وطرق عمل اجلامعة ،        
واالجتماعي للشعوب ،  واالقتصادي ،قد أصبح مطلب ضروري متليه ظروف الواقع السياسي

 والتعليم  ، واجلامعات االفتراضية ،مفاهيم التعليم االلكتروين، خاصة يف ظل التحول حنو املتحضرة 
 إىل جتسيد ها يف الواقع سعيا  ، أحد املسارات اجلديدة اليت سطرت من قبل الدول املتقدمة،عن بعد

  . لي داخل جامعاا مالع
املعلومات واالتصال  علق مبختلف التحوالت التكنولوجية الرامية إىل تطبيق تكنولوجياوفيما يت       

 مشروع اللجنة االلكترونية يف اجلامعة اجلزائرية  ، فانه ميكن االنطالق من ، ومفاهيم احلكومة
االرتقاء مبستوى  و إىل دعم مبادرة اجلامعة االفتراضية ، يهدف  الذي(Avicenne)األوربية

                                                
1 -  "Carte de retrait électronique d’Algérie Poste : Intégration de l’option paiement à partir 

, articleid?php.article/com.isp-algeria.www://http: disponible sur , " Le courrier d’lgerié,d’août
Page web consultée le:19/10/2009.                        
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 تؤدي إىل تطوير نظم  ،روابط شبكية فيما بينها طريق خلق ت البحر االبيض املتوسط ، عنجامعا
  .التعليم بواسطة التكنولوجيا 

تحديدها منظمة قامت ب ،يطرح مشروع اجلامعة االفتراضية العديد من اإلشكاالت       و 
لة أ سجلت هو مسبدراسة هذا املشروع ، حيث من بني التحديات اليتاهتمت  اليت  ،اليونسكو

 يف مقدمها العجز عن ،و وأسباا  ،التكلفة الباهظة ، وهو ما يعيدنا  إىل طرح فكرة الفجوة الرقمية
كأحد األقطاب اليت ، كذلك ضرورة االنفتاح على القطاع اخلاص ،  يالتكفل باإلنفاق التكنولوج

 . والبحث والتكوين ،عليم وفتح اال أمامه للمسامهة يف دعم جمال الت ،تغطي عجز الدولة
وما يقوم به من دور هام يف ،  (LEEPAD)  وهنا ميكن تسجيل الدور الرائد للممون ليباد     

  ، والزبائن على ، وذلك ضمن التوجه حنو انفتاح الشبكة  وحماولة تعميم النفاذ إليهاالتغطية الشبكية
ترقى إىل بعث  ، يداغوجية ضمن اخلطمؤسسات التكوين  حيث حتتوي على بناء قاعدي للموارد الب

 .1يته وتنمية نظام التعليم عن بعد وترق
 االعتماد على شبكة االنترنت لدى مؤسسات العليم العايل والبحث العلمي يف العديد       لقد مت

 واجلامعات على التغطية الكاملة من ، ومراكز البحث ،من ااالت  إذ تتوفر العديد من املخابر
 . وهذا متاشيا مع حاجة القطاع امللحة إىل مواكبة التطور التقين والتكنولوجي  ،بكةطرف الش

 ومداخل جديدة  ، يف ظل بروز مفاهيم        وبالتايل البحث عن أساليب تطوير هذا القطاع ،
 وهو ما أصبح يعرب عنه جبودة التعليم العايل لتحسني نوع خدمات هذا القطاع ، وتطوير مردوديته ،

 حتقيق عدد من األهداف  باألساس إىليرمي االلكترونية يف اجلامعات اجلزائرية اخلدماتتطبيق  ف ؛
  ، و مبا يضمن السرعة العالية يف أداء املهام ،نوعي وحتديث كامل طرق التسيريالتطوير ال تشمل

واالستفادة ، االنصهار يف جمتمع املعلومات ، و دعم تنمية خمتلف األنشطة املتعلقة بالبحث العلميي
 . أو تقوم باستقطاا  ،من اخلربات اليت تكوا اجلامعة

فعيل تقنيات اإلدارة ت حماولة على إىل جانب املراكز  ، اجلامعات اجلزائرية      حيث عملت خمتلف
 : واليت ميكن استعراضها من خالل  ،االلكترونية

ات الكترونية عامة لفائدة الطلبة حاملي حيث توفر اجلامعة اجلزائرية خدم:  التسجيالت اجلامعية -
  فرصة لالستفادة من خدمات التسجيل األويل عن - اجلامعة -متنحهم وشهادة البكالوريا اجلدد ، 

 يتم إتاحتها مبجرد اإلعالن عن  ،طريق االنترنت  مبلء بطاقة الرغبات يف شكل استمارة الكترونية
  : لكترونية هي إنتائج البكالوريا عرب مواقع 

                                                
 htm,Presentation/ files/commect-djazair.www// http:  disponible sur," nous-Qui sommes" -  1 

page web consultée le:17/09/2008.   
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 www.mesrs.dz. 
 www.orientation.ini.dz. 
 www.ini.dz. 

    : 1 تتم عملية التسجيل اجلامعي األويل وفق املراحل التالية      إذ 
ذ االنترنت ف منعرب هذه املواقع يتمكن الطالب إذ من خالل: مأل وإرسال البطاقة االلكترونية / أ

إرسال البطاقة االلكترونية للتسجيل  املبدئي أو األويل ااين من املشاركة يف الترتيب ، حيث يتم 
 ويتمكن الطالب من الدخول عرب الرمز الشخصي املمنوح له ضمن  ،عرب مواقع الواب املبينة أعاله

كشف النقاط ، وتعتمد عملية التوجيه على املعاجلة املعلوماتية الوطنية لبطاقات الرغبات حلاملي 
   )07 امللحق رقم أنظر( .  شهادة البكالوريا

 والفروع اليت ميكن للطالب اجلديد  ، واجلذوع املشتركة ،يتم التعرف على قائمة امليادين    كما 
 واليت يطلع عليها الطلبة من خالل املواقع االلكترونية سابقة  ،االستفادة منها والتسجيل ضمنها

  .ويقوم بتحميلها و بطباعتها، الذكر 
 إذا ما قام  ،لربنامج املعلومايت يف احلني للطالب الذي يقوم بعملية التسجيل تنبيه ا       كما يوفر

يرفض الربنامج املعلومايت االختيار الذي ال يتوافق مع عالمة البكالوريا ، وهو : الث حمتمل مأبأي خط
فقدان ما يسمح له  بتفادي وجتنب خانة معينة من االستمارة االلكترونية اخلاصة بالرغبات ، وبالتايل 

   .احلق يف احد االختيارات ، وهذا ما كان موجود أثناء التسجيالت التقليدية
فضل االستمارة االلكترونية مينح الطالب إمكانية تصحيح وتعديل لبطاقته مرة ثانية بعد ب و      

لكترونية غري انه يف املرة الثانية تقبل االستمارة اال؛ ، أي تعديل وتصحيح الرغبات مرة ثانية  إيداعها
 ورموزها بشكل مرتب  ،واليت حتتوي على أمساء الفروع، املودعة ، وهي متثل االستمارة النهائية 

  .حسب رغبات الطالب ونتائجه
بعد إيداع االستمارة االلكترونية ختضع االختيارات إىل : مرحلة االطالع على نتائج التوجيه / ب

 حسب الفروع مع  ، والتوجيه ،ذه املعاجلة يتم الترتيبنظام املعاجلة املعلوماتية  الوطنية ، وضمن ه
  .األخذ يف  االعتبار نتائج املعاجلة الوطنية 

،  وشفافية التعامل أثناء التوجيه، تظهر أمهية هذه األخرية يف كوا توفر عنصر احلياد كما       
 التوجيه اخلاص بكل يتم االطالع على نتائج ، إذ فالتعامل يتم آليا دون تدخل العوامل األخرى

                                                
ministere De L’enseignement  superieur ,   guide du nouveau bachelier, La préinscription - 1 

et de la recherche scientifique , 2008, p 6 ,10.                                                                               
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 من خالل شبكة  املواقع االلكترونية اخلاصة بالتسجيل اجلامعي األويل قدطالب عرب زيارة وتف
  . عرب اخلط مباشرة االنترنت

مرحلة  بعد االطالع على نتائج التوجيه على املواقع سابقة الذكر تأيت :مرحلة تأكيد التسجيل / ج
يتم احلصول عليها عرب عن طريق استمارة الكترونية ك  ، وذل(confirmation)تأكيد التسجل  

  .   مواقع التسجيل أنفة الذكر
 حيث ميكن للطالب الذي وجه إىل ، وهي تتزامن مع مرحلة تأكيد التسجيل :مرحلة الطعون / د

،  أن يقدم طعنا خاص حول توجيهه  والدراسة ضمنه ، ،فرع أو ختصص ال يرغب يف التسجيل
  . عرب اخلط فقط وتتم الطعون كذلك

 ميكن القول أن ذلك  ،و من خالل منوذج التسجيل األويل عرب االنترنت الذي مت التطرق إليه      
ن أ األمر الذي يسمح هلا ب ،يترجم توجها فعليا للمنظومة اجلامعية لتطبيق اخلدمات العامة االلكترونية

  : حتقق بعض االمتيازات واالجنازات واليت تشمل 
    على ظاهرة الطابور يف مراكز التسجيل األويل داخل اجلامعات   القضاء-
  )تكلفة السفر والتنقل اخلاصة بالطلبة (  ختفيض التكلفة -
  )كل موارد التنظيم ( واالحتفاظ ا للحاجة امللحة ،  ترشيد استخدام املوارد داخل اجلامعات -
    السرعة والدقة يف تقدمي اخلدمات على اخلط -
، كخطوة  لدى الدول املتطورة كما هو احلال التطور احلاصل يف منظومة التعليم العايل  مواكبة -

  .يف التحول حنو اجلامعات االفتراضية ة أساسي
  ،ويل على شبكة االنترنت خدمات عامة الكترونيةإضافة إىل ذلك تتيح مواقع التسجيل األ        

، ) املنحة ، اإلطعام ، النقل(  اخلدمات اجلامعية متكن الطالب من االطالع على شروط االستفادة من
 وهذا ما  ،كما تعتمد اجلامعة اجلزائرية على شبكة االنترنت لتقدمي بعض اخلدمات العامة االلكترونية

وإعالن ، من إتاحة لإلعالن عن فتح املسابقات ، يتجلى على بوابات اجلامعات واملراكز اجلامعية 
 اليت  ،يرمي إىل التوجه حنو مشروع اجلامعة االفتراضية  معة ، وهذا كله النتائج عن طريق موقع اجلا

   .2013آفاق لكترونية يف يتم التحضري هلا ضمن إستراتيجية اجلزائر اإل
   قطاع العدل اخلدمات االلكترونية يف:املطلب الثالث 

مج احلكومة  ميثل مشروع إصالح قطاع العدل احد مشاريع اإلصالح األساسية يف برنا       
والتأسيس لدولة احلق ، ، وإقرار العدالة  اجلزائرية ،  والذي ترمي من وراءه إىل  حماولة حتقيق الرتاهة

 . احلكم الراشد ظلوالقانون ، كمتطلبات هامة يف 
وهي توجه قطاع ،  فيمكن تسجيل مالحظة أساسية  ،أما اجلوانب املتعلقة بالتنظيم والتسيري      

 زائر إىل تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اهلياكل اإلدارية والتنظيمية للقطاع ،العدل يف اجل
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ففي الربنامج اخلاص بعصرنة ؛  تقدمي خدمات عمومية الكترونية وواليت دف ضمنها إىل التحول حن
  : 1 جنازات واليت تتمثل يف اآليت ميكن رصد أهم اإل ،قطاع العدل

 ولتحسني اخلدمات   ، واملتقاضي ، موجهة خلدمة املواطنهي أنظمة: ماتية األنظمة املعلو: أوال 
 :العمومية اليت يقدمها مرفق القضاء ، حيث أعطيت هلا أولوية تتمثل يف 

 : بـ  هذا النظام يسمحالنظام اآليل لتسيري امللف القضائي/ أ
 إىل غاية  ،ة تسجيل الدعاوىيف املدين  مبصلح  تسيري امللف القضائي آليا ، منذ تسجيل القضية/1

ويف املادة اجلزائية منذ حتريك الدعوة العمومية ، وصدور احلكم أو القرار ، صدور احلكم أو القرار 
 .إىل غاية تنفيذ العقوبة 

 ميكن املواطن من االطالع على القضية اليت مه من خالل الشباك االلكتروين ، واحلصول على /2
  حلني ، دون تنقل للبحث عنها يف مكاتب أمناء الضبط املعلومة اخلاصة به يف ا

  ويف التعامل مع املتقاضي  ، القضائي عمل يسمح بإضفاء الشفافية على/3
    اليت تطرح على جهاز العدالة  املعاجلة السريعة للقضايا/4
  : وهو نظام :النظام اآليل لتسيري اجلمهور العقايب / ب
،  منذ أول يوم يدخل فيه املؤسسة العقابية إىل غاية خروجه ،يل يتكفل بتسيري نشاط وملف الرت/1
   التمكن من احلصول على قاعدة معطيات خاصة باإلجرام مبختلف أشكاله و
   معاجلة سريعة وفعالة إلجراءات العفو/2
 احلصول على بطاقة خاصة لكل مسجون ميكن االعتماد عليها يف حالة إفادة املسجون باإلفراج /3

     أو اختاذ أي إجراء آخر من طرق قاضي تنفيذ العقوبات  ،وطاملشر
  للمواطن03 هو نظام ميكن من خالله تسليم الصحيفة رقم :نظام صحيفة السوابق القضائية / ج
 لإلدارات العمومية يف وقت قصري ، ومن أي جهة قضائية متواجدة بالتراب 02 والصحيفة رقم ،

 .لنظام معاجلة عملية رد االعتبار بقوة القانون بصفة آلية الوطين ، وكذلك يتم بواسطة هذا ا
 يتكفل هذا النظام بفئة املسجونني أثناء فترة حرب :النظام اآليل لتسيري األرشيف التارخيي / د

التحرير اجلزائرية ، وهذا دف حفظ الذاكرة الوطنية ، وخدمة هلذه الفئة اليت تتقدم إىل وزارة 
  .ف احلصول على شهادة التواجد بالسجن أثناء الثورة د، العدل يف الغالب 

نظام تسيري األوامر بالقبض إىل ضمان احلريات الفردية ،   يهدف:نظام تسيري األوامر بالقبض / هـ
من خالل توفري قاعدة معطيات وطنية تسمح بالتعرف على كل املبحوث عنهم يف إطار القانون ، 

                                                
حد  وكالة األنباء اجلزائرية ،  األ منشور خاص باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، حوار وزير العدل حافظ األختام الطيب بلعيز ،  - 1
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دي الضبطية القضائية تستعمله يف تنفيذ أوامر أيلنظام متاح ب وهذا ا ،وكذا الذين كف البحث عنهم
  .القضاء
 األنظمة املساعدة على اختاذ القرار ورسم السياسات املستقبلية : ثانيا 

  ، نظام يسمح بالتعرف على ما حتتاجه الوزارة على املدى القريبمتثل: اخلريطة القضائية / أ
 . املوظفني ، إضافة إىل اهلياكل مثل املؤسسات العقابية والبعيد للقضاة وأمناء الضبط ، وخمتلف

 واليت ميكن  ، نظام يسمح جبمع كل اإلحصائيات املتعلقة بالقطاعيعرب عن: اجلدول التحليلي / ب
 .من خالهلا إجراء حصيلة تساهم يف رسم اإلستراتيجية املستقبلية 

لوصول إىل جتسيد التسيري العلمي للموارد  يهدف ل:نظام تسيري املسار املهين للقضاة واملوظفني / ج
 البشرية 

عطيات خاصة بكل م ميكن من احلصول على قاعدة :نظام تسيري ملفات مساعدي القضاء / د
اخلرباء ، املوثقني ، احملامني ، حمافظي البيع ( مبختلف أصنافهم ، املعلومات املتعلقة مبساعدي القضاء 

  ، أماكن املمارسة للنشاط ،حركة تنقلهم ، عرف على تعييناموذلك للت،  )باملزايدة ، املترمجني
 .وخمتلف ما يتعرضون له من عقوبات تأديبية 

 وتعمل ضمن هيكل قاعدي  ،جممل هذه األنظمة املعلوماتية املذكورة هي اليوم مطبقةو       
، من الدميومة  كما يعترب هذا االجناز دعامة يض ،لوزارة العدل الشبكة القطاعية  يسمىأساسي 

،  انطالقا من كوا شبكة داخلية ،واالستمرارية لعصرنة قطاع العدل ، ويضمن األمن للمعلومات
إضافة اىل أن وزارة العدل  تنفرد مبمول خلدمات االنترنت يشمل مؤسسات قطاع العدل 

(Fournisseur de services Internet) األمر الذي جيعل القطاع يسري يف فضاء ، 
   .1واالتصال باملواطن واملتقاضيم االعال
ومن خالل تلك التطبيقات اخلدمية استطاع قطاع العدل يف اجلزائر ان يصبح من اهم      

القطاعات اليت سارت يف مواكبة التطور التكنولوجي ، دف عصرنة القطاع ، والتحول للخدمة 
  . العمومية االلكترونية ، لرعاية ومحاية مصاحل املواطن 

  خدمة الشباك االلكتروين عرب االنترنت : ثا  ثال
تطوير قطاع ل تكملة  نظام املعلوماتية السابق جاء إطالق خدمة الشباك االلكتروين           دف

اليت متكن ، العدل و تقريبه من املواطن ، وقد جتسد هذا يف شكل بوابة لتوجيه الرسائل االلكترونية 
املباشرة عن طريق بريده االلكتروين ، وذلك بعد التشخيص املواطن من احلصول على اإلجابة 
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وإطارات من وزارة ،  ورجال القانون ،أو االستفسار من قبل اخللية املشكلة من قضاة، للقضية 
  . العدل 
 بتوجيه املواطن فيما خيص  ،إضافة إىل ذلك يقوم الشباك االلكتروين كجهاز خدمة عمومية      

 من خالل إرشاده إىل األركان املتخصصة لذلك على  ،ن أي مسالة قانونيةاستفساراته أو حبثه  ع
، تضم تشكيلة مكتملة متعلقة بالتشريع  ويقدم الشباك عددا من الوثائق القانونية ، مستوى املوقع

 واالتفاقيات الدولية  املوجهة  لرجال القانون ، فضال عن دالئل وكتيبات  ، والقوانني ،اجلزائري
 دوريا اكما مت تزويد املوقع مبنتدى يتم يف إطاره تنظيم نقاش عام، تصرف املواطن توضع حتت 

 الثقافة القانونية ، ووضع مصلحة االستقبال واالستعالم   ، وذلك بغية نشرحول مسائل الساعة اهلامة
   .1والتوجيه يف خمتلف اجلهات القضائية

فضاء إعالمي خدمي يعرض ما  ) dz.mjustice.www(كما يتيح موقع وزارة العدل      
أنظر  ، نشاطات الوزير ، املناقصات ، وزارة من نشاطات مثل اإلعالن عن املسابقاتال به تقوم

  ).08(امللحق رقم
  قطاع البنوك : املطلب الرابع 

  ،وحات االقتصادية التقليديةأدت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل جتاوز األطر      
 قادرة على مواجهة حتديات  غري اليت تعد،هياكلها عن وحماولة اخلروج من حلقة التخلف الناجم

 يف النهاية حمصلة للعصر ، اليت كانتديدة اجل األطروحات  ، وهو ما فتح اال اماماالقتصاد اجلديد
،  ومن مث التوجه حنو بناء آليات هذا االقتصاد الرقمي ، أو االقتصاد اجلديد ، أو تسيري الرقمنة ،

ه  توفر وما،(Electronic banking)  البنوك االلكترونية - اآلليات– يأيت يف مقدمتها واليت
 مبا  ، ديدةجو،  مصرفية كاملة الوصول اىل قاعدة اوسع من العمالء ، وتقدمي خدمات إمكانية من

 .يضمن خفض التكاليف 
 أن هناك بعض املبادرات حنو التحول  ،ل واقع القطاع البنكي يف اجلزائرويتجلى من خال      

 للصريفة االلكترونية أو الصرافة االلكترونية ، اليت تقوم على تقدمي البنوك للخدمات املصرفية التقليدية
 من خالل نظام شبكي ، أو ما يعرف بشبكات االتصال االلكترونية ، وهو ما جيعل،  أو املبتكرة  ،

 تبعا لشروط العضوية اليت حيددها البنك ، إذ يصبح ، إليها يقتصر على املشاركني فيها الوصول
مام أ اليت تعد وسيلة متاحة  ،الدخول ممكنا لكل فرد عضو من خالل احد املنافذ على الشبكة

 . بالبنك لالتصالالعمالء 

                                                
 ، جريدة االحرار،  "يف إطار عصرنة العدالة وتقريبها من املواطن ، إطالق شباك الكتروين قانوين إلعالم املواطنني السبت املقبل"، س ،    م- 1
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،  ميكن توضيح ذلك من  نوكوإلبراز مستوى التحول حنو اخلدمات االلكترونية داخل الب       
    :1خالل اآليت

  اليت يتم استعماهلا يف السداد عن طريق خصم يتم (Cache de debit)  بطاقة اخلصم-1
 .، ويكون احلساب بالضرورة دائنا اخلاص بالعميل مباشرة من احلساب البنكي

 تشمل السماح ، تقدم هذه البطاقة خدمات للعميل (Carte de crédit ) بطاقة االئتمان -2 
 ، كان حسابه مدينا ، غري أن ذلك جيري وفق حدود يقرر فيها مقدار املبلغ نإحىت و  بالسدادله

 .الذي يعترب قرضا ضمن هذه احلالة إىل مدة معينة 
  تعرف البطاقة انتشارا كبريا ، ويرجع سبب ذلك إىل طريقة استعماهلا ، اليت لبطاقة الذكية ا- 3

حتتوي البطاقة الذكية على نة ببطاقيت اخلصم واالئتمان السابقني ، وبالتايل مقار تتسم باملرونة
 األمنية ، وللتوضيح فان هذه يسمح بتخزين األموال ، وذلك من خالل الربجمة   (puce)معاجل

 من خالل الشبكة البنكية املوسعة كبطاقيت ،وسيطا بني البائع واملشتري والبنك   البطاقة التشكل
 اللتان تنجزان عملهما على احلسابات البنكية للبائع واملشتري ، بل هي حتمل  ،ئتماناخلصم واال

وهي صفة ال توجد يف  مبلغا ماليا  ينقص باالستعمال ، وبالتايل تشكل منوذجا للنقود االلكترونية ،
 . بطاقيت اخلصم واالئتمان 

 بإمكان املستهلكني صرف هأن القول ميكن ،ولتوضيح نوع اخلدمة اليت يقدمها البنك أكثر     
 أو حىت مواقع التجارة االلكترونية ، اليت تعترف وتقبل النقد  ،نقودهم االلكترونية  يف احملالت

مارس   وبالنسبة للجزائر فقد عرفت النقود االلكترونية مع بداية ،االلكتروين كوسيلة للسداد
2005 2.  

 الذي (Ris ) جاء مشروع ،جلزائربااع البنكي من يف القطآ حتول رقمي       أمام ذلك ولتدعيم
عرب كامل القطر اجلزائري ، ف البنوك ل تربط بني خمت ، وتأسيس شبكة متخصصةإقامةيتمثل يف 

هدفها التبادل وفق شكل مؤمن  ،  (Réseau interbancaire spécialisé)واليت تسمى 
بنوك اليت عرفت حتوال حنو تطبيق  ال بنيمن، وواقع مقنن بني خمتلف املؤسسات البنكية ، حيث 

القرض ( البنوك التالية  جند انطالقا من البطاقة املصرفية للسحب والدفع ،  ،اخلدمات االلكترونية
الشعيب اجلزائري ، بنك الفالحة والتنمية الريفية ، بنك اجلزائر اخلارجي ، الصندوق الوطين للتوفري 

  . )بنك الربكة اجلزائري ووق الوطين للتوفري واالحتياط واالحتياط ، بنك الربكة اجلزائري ، الصند
                                                

 David bounie Sébastien soriano «  La monnaie  :نقال عن،132ابق ،ص   عمار ، وآخرون ، مرجع س عماري ، - 1
 électronique principes, fonctionnement et organisation » lcn, volume4,N1 2003, pages71à 92. 
Disponible sur egsh-enst.fr/ bounie/ documents / recherché.  
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جمال التحول هم البنوك يف اجلزائر يف أحد أ (BADR)وميثل بنك الفالحة والتنمية الريفية     
 متطور ، ناتج عن اتصاالتلكترونيا ، وذلك لكونه حيتوي على نظام إ اخلدمات االلكتروين وتقدمي

املايل املباشر من  ، وهي خمصصة للتحويل القطر اجلزائري مناطق امتالكه لشبكة اتصاالت تعم جل
  . دعما هلذه اخلدمات االلكترونية (BADR )وتعترب بطاقة  وكاالا ،

   اخلدمات البنكية عرب اإلنترنت -3
بنك   وميثل موقع ،حتتوي معظم بنوك اجلزائر على مواقع الكترونية على شبكة االنترنت       

 عن  والبيانات ،املعطيات  فضاء يبني جمموعة من،  -algeria.dz)(www.bank-of اجلزائر
 ، ، وإحصائيات خمتلفة ، ولكنها غري متجددة)09أنظر امللحق رقم (   والنقدية السياسة املالية

ف عن ما هو موجود ضمن  وهذا ما خيتل ،لكترونيةإنه ال يقدم أي خدمة معلوماتية أإضافة إىل 
  على أنظمة الدفع االلكترونيةيشرف من بينها من يوجد يتوال، مواقع البنوك املركزية يف العامل 

   .1املوقع اإللكتروين  خاللمن، ملصارف تلك الدول 
  والتربية الوطنية    التكوين املهين يقطاع: املطلب اخلامس   

من قطاع التربية ، والتكوين املهين يف اجلزائر  بعض       على غرار القطاعات األخرى شهد كل 
املبادرات يف جمال اخلدمة االلكترونية ، واليت ميكن وصفها باملبادرات املتواضعة  حنو هذا الشكل من 

  : اخلدمات ،كوا متثل بداية وانطالقة أولية ، حيث متحورت تلك التحوالت وفق اآليت
   قطاع التكوين املهين -1

تج عن برامج إصالحية شاملة مست قطاع التكوين املهين ، رؤية جديدة ترمي إىل جعل ن       
وضرورة  ، خاصة مع التطور التكنولوجي النوعي ، القطاع يساير برامج التكوين ذات اجلودة العالية

  ،وجه التكوين املهين حنو تطبيق اخلدمة العامة اإللكترونيةفت  ؛االستفادة من الثورة التكنولوجية
 .يهدف أساسا للرفع من مرد ودية هذا القطاع  ، واالرتقاء بنموذج جيد للتسيري داخله

تؤدي وظيفة الربط بني خمتلف ، وتستفيد مؤسسات التكوين املهين العامة من شبكة انترنت        
املصاحل اإلدارية ومراكز التكوين املهين ، ومن مث فقد استطاعت هذه املؤسسة التوصل إىل بث 

الشبكي بني مؤسسات القطاع يف برنامج واحد  ويهدف الربط  ،دروس افتراضية عرب الشبكة احمللية
  : 2إىل بناء قاعدة معطيات ا شقني

  لبشرية واملالية ا املعلومات املتعلقة باجلانب اإلداري ، التجهيزات واملوارد -

                                                
  ،لكترونية إمال مصرفية أع املؤمتر العلمي اخلامس حنو مناخ استثمار و" الصريفة االلكترونية يف اجلزائر"، ، آيت زيان ،حورية آيت زيان ، كمال-1
     .4 ، 3 ص ردن ، ، جامعة فيالدلفيا ، األ2007  جويلية 5 - 4
   .171، مرجع سابق ، ص  ميلود ، زيد اخلري ، مقدم ، عبريات  - 2
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عدد التكوين وهو ما تؤديه ضمن مثل تسيري وهندسة :  املعلومات املتعلقة باجلانب البيداغوجي -
   وكذلك رزنامة التكوين واملتربصني وقاعات الدروس واحملاضرات ، واالختصاصات من الفروع

 ، مثل نظام املعلومات ، والذي ؤسسات التكوين املهينمب  خاصةإضافة إىل مشاريع أخرى      
 مؤسسات التكوين إىل تدعيم كما سعتيقدم مؤسسات التكوين املهين يف خريطة جغرافية رقمية ، 

 التجهيزات بالقطاع وخصائصها التقنية ، وجبزء من التحاليل  خمتلف ذلك بكتالوج حول
    .1ةلإلحصائيات وفقا للمعطيات الرقمي

   قطاع التربية الوطنية -2 
ه من        سجل قطاع التربية الوطنية يف اجلزائر انفتاحا على تكنولوجيا املعلومات واالتصال كغري

القطاعات األخرى،والبراز ما قام به هذا القطاع من مبادرات اخلدمة العامة االلكترونية كمدخل 
  :لترقية ما يقدمه للطلبة ، وميكن رصد أهم هذه اخلدمات على مستويني 

 هنا تسجل مبادرات حمتشمة ال تتعدى شكل اخلدمات الظرفية : مستوى التعليم النظامي 1 -2
مر باإلعالن عن نتائج شهادة التعليم األساسي ، وشهادة البكالوريا على شبكة مثل ما يتعلق األ

  .اهلاتف النقال موبيليس ، أو على شبكة االنترنت  
يقدم هذا املستوى خدمات عامة إلكترونية للطلبة الذين يتلقون :   مستوى التعليم عن بعد 2-2

؛ إذ يتيح املوقع ) التعليم باملراسلة ( ن بعد دروس التعليم عرب الديوان الوطين للتعليم والتكوين ع
االلكتروين  اخلاص بالديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد خدمات إلكترونية للمسجلني باملركز 
، تتعلق بإمكانية التسجيل وسحب االستمارة اإللكترونية ، إضافة إىل التعريف باملركز ، وفتح فضاء 

م ، مع توفري خدمات الدروس املقررة وفق املنهاج التربوي ، وغريها إلكتروين لالتصال به واالستعال
من خدمات تعلم اإلعالم اآليل واللغات األجنبية ، كما يقدم املوقع مجلة من الفروض واالمتحانات 

  ) .10أنظر امللحق رقم (  . 2 للتحميل إلكترونيا ، وغريها من اخلدمات
  إسهامات ترشيد اخلدمة العامة يف اجلزائر اإلدارة االلكترونية و:املطلب السادس 

       متاشيا وأهداف املوضوع الرامية للكشف عن دور اإلدارة االلكترونية كآلية يف ترشيد اخلدمة 
العمومية باجلزائر ، ينطلق هذا العنصر للبحث يف خمتلف االجنازات اليت قدمها منوذج اإلدارة 

  . يف املقابل حماولة تقصي أوجه اإلخفاقات املسجلة االلكترونية لواقع اخلدمة العمومية ، و
  االجنازات  : أوال  

                                                
  .171 ، ص املرجع نفسه   -  1
   : ، متاح يف وزارة التربية الوطنية   التسجيل عرب االنترنت ،،  بعدالديوان الوطين للتعليم والتكوين عن - 2

 http//www.onefd.edu.dz  .03/10/2009  :تاريخ االطالع، 
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 االنطالق يف رصد نتائج وآثار  تطبيق آلية اإلدارة االلكترونية  على ترشيد اخلدمة العمومية إن      
يف اجلزائر ، يرتبط أساسا بضرورة التوجه حنو معرفة واقع اخلدمة العامة بعد التحول إىل تطبيقات 

  :  اإلدارة االلكترونية ، دف التمكن من حتديد مستوى فعالية هذا التطبيق حيث ميكن تسجيل اآليت 
إذ أن هناك عدد من املبادرات اليت تربز واقع اخلدمة العمومية : أمتتة أنشطة اإلدارة العمومية  -1

كن االنطالق مما مت كشكل من أشكال األمتتة ملختلف األنشطة اليت تتعلق ده املؤسسات ، وهنا مي
االدارات ، اليت عرفت حتوال يف مفاهيم اخلدمة العامة من خالل إدراج تكنولوجيا   جتسيده يف بعض

   :      1املعلومات واالتصال يف بعض األعمال واخلدمات ، و اليت ميكن التطرق إليها وفق الشكل اآليت
ممركز باستعمال   السابق على نظامحيث كان يعتمد يف: وثائق البطاقة الرمادية  أمتتة 1-1

 موجودة يف بعض األماكن فقط ، أما ( Des terminaux )  وايات طرفية(HP)أجهزة
 بشبكة اتصال عن (HP ) فقد مت استبدال ما كان متوفر من أجهزة حاليا ومنذ وقت ليس بالبعيد 

البطاقات الرمادية ، مبلقم حيتوي قواعد البيانات اخلاصة ب مبنية (Accés à distance)بعد 
تتصل به حاسبات موجودة على مستوى الدوائر  وكذلك على مستوى الدرك الوطين ، الذي 
يستعملها يف حالة التأكد واملراقبة ، وبذلك فهذه العملية قد حققت جناحا كبريا خاصة وأن برامج 

  .ملهندسني االتصال مت تطويرها من قبل جمموعة متخصصني يف هذا اال تشمل عددا من ا
إذ  أن من الربامج اليت مت االعتماد عليها أثناء  : تطوير عملية االتصاالت أثناء االنتخابات  1-2

تلك اليت تتكفل بنقل املعلومات ، واإلحصائيات بني البلديات كمرحلة أوىل ، مث االنتخابات 
ى املستوى املركزي باجلزائر كمرحلة ثانية من الدوائر إىل   الواليات ، ويف األخري جتمع النتائج عل

العاصمة ، وهو ما أدى إىل توفري الكثري من اجلهد ، خاصة فيما يتعلق بإيصال املعلومات يف الوقت 
  .              املناسب دون تأخري يسجل 

حيث مت تنصيب ملقم خاص بالربيد االلكتروين يعمل على تزويد  : التراسل االلكتروين  1-3    
ت الربيد االلكتروين ، حيث يتم إرسال الرسائل االلكترونية مباشرة اىل اجلهة املعنية ، الدوائر خبدما

مما يوفر سرعة كبرية وفعالية ، واختصارا للوقت واجلهد ،  إذ مت فتح بريدي الكتروين جلميع الدوائر 
  . ، وكذلك ديوان الوايل 

 العامة اجلزائرية إىل خلق بعض كما أدى تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة  
املسارات ، اخلاصة باخلدمة العامة االلكترونية ، واليت حاولت حتديث اخلدمات املقدمة للمواطنني 

  :من خالل 

                                                
  .19فريق حبث اإلدارة العامة ، مرجع سابق ، ص   - 1
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ميكن رصد التحوالت يف مفهوم االتصال بني اجلمهور واهليئات  : الفضاء اإلعالمي املفتوح -1
قسنطينة ، خاصة وأنه أصبح وسيلة تتيح إمكانية الوالئية ، ولعل هذا ما يوضحه موقع والية 

الوصول إىل خمتلف املعلومات حول الوالية ، حيث يستطيع أي فرد أو مواطن ، معرفة كل املواضيع 
  .  1اليت تتعلق بالوالية ، ومن أي مكان داخل الوطن أو خارجه

ترونية شعار تقريب اإلدارة ترفع العديد من مشاريع اإلدارة االلك:  تقريب اإلدارة من املواطن -2 
من املواطن ، وتسهيل وصول األفراد للخدمات العمومية ، وبالنظر إىل التجربة اجلزائرية يف هذا 
اال ، ميكن تسجيل ما مت وضعه من أمثلة حول مشاريع تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة ، وفق ما 

  :يوضحه اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف         أمثلة حول إدماج
 اإلدارة

 القطاع

الرئاسة ، مصاحل ( مواقع واب مؤسسات الدولة:احلكومة على اخلط 
رئاسة احلكومة،جملس الدولة،جملس األمة،الربملان، 

الوزارات،الواليات، السفارات،الس الوطين االقتصادي 
.  واالجتماعي  

   
 احلكومة

ة للبحث ، التعليم عن بعد ، املكتبة مشروع الشبكة األكادميي 
.االفتراضية   

التعليم 
 العايل 

أمتتة ملفات السوابق العدلية ،تسيري ومتابعة امللفات بشكل سهل  
حيث أصبح بإمكان كل مواطن على هذه ( خاصة شهادة اجلنسية 

، إضافة إىل سهولة )الشهادة من أي حمكمة عرب كامل التراب الوطين
.، حتقيقات)وفيات ،زواج(العقابية ، احلالة املدنية متابعة القضايا   

 العدل

تسهيالت للمتعاملني من خالل مواقع " شبكة بني البنوك "مشروع 
.البنوك  

املصارف 
 واملالية 

                                                
 dz.constantine-wilaya.www/   : والية قسنطينة  املدرج على شبكة االنترنت كالتايللالطالع أكثر ينظر موقع - 1
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يوضح خمطط إدماج تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة باجلزائر) 01(جدول رقم   

حلديثة لإلعالم واالتصال ودورها يف تطوير البحث التكنولوجيات ا" خالدي ، عبد القادر  :املصدر
، املؤمتر العريب الثالث البحوث اإلدارية )"حتدي استراتيجي لإلدارة يف الوطن العريب( يف علوم اإلدارة 

  ) .                بتصرف (  ،3، ص  2003 ماي 14،15والنشر، القاهرة ، 
تقريب اإلدارة العامة من املواطن ، وهو ما ميكن من خالل اجلدول يتبني أن هناك توجه حنو       

تصنيفه ضمن التحول حنو ترشيد اخلدمة العمومية ؛ فإتاحة اخلدمات على اخلط يف بعض مؤسسات 
اخلدمة العمومية ، من شانه أن يدعم شفافية اخلدمة ، ويوفر معطيات ، ودالالت رقمية مهمة خدمة 

  .جلمهور املواطنني
ل على أمهية هذه املعطيات من خالل موقع الوظيفة العامة على شبكة االنترنت      وميكن االستدال

الذي يعرض وبشكل متواصل ، وعلى اخلط ، مسابقات الوظيف العمومي داخل كامل القطر 
اجلزائري ، بدالالت رقمية ويقوم بتوضيح اجلهة املستخدمة ، وعدد املناصب ، ومكان إيداع 

  .  1اخل...ابقةملفات الترشح ، وتاريخ املس
      كما أصبح التسجيل عرب االنترنت وسيلة تسمح مبتابعة الدراسة لدى املركز اجلهوي للتعليم 
والتكوين عن بعد ، حيث حقق مزايا عديدة تتمثل يف السرعة والفعالية وربح الوقت ، واالقتصاد ، 

افتراضي ، مبا جسد إضافة اىل البساطة ، حيث يتمكن الطالب من ربط عالقة التواصل بشكل 
" و " اسم مستخدم " ويظهر ذلك من خالل ما حيصل عليه املتمدرس من " مدخال للتعليم عن بعد 

؛ فيوفر بذلك طريقة تعليم سريعة وناجعة " املعالم "من أجل الدخول اىل أرضية التعليم  " رقم سري
ديوان ، وإتباع املراحل خطوة  ، مع انطالق عملية التسجيل األويل ،  حيث يتم الدخول اىل موقع ال

    .2اخل …تسجيل ، طباعة الفروض ، تأكيد التسجيل ( خبطوة للوصول اىل اخلدمة املطلوبة 
      كما جتدر اإلشارة إىل أن  هناك تقنيات أخرى قد عرفتها اخلدمة العمومية ، سامهت بشكل 

التابعة لشركات اهلاتف النقال ، مثل واسع يف تقريب اإلدارة من املواطن ، واليت تتمثل يف اخلدمات 
خدمات االطالع على نتائج  شهادة التعليم األساسي ، وكذا نتائج شهادة بكالوريا التعليم الثانوي 

  " .  موبيليس "، اليت  تتيحها شركة 
                                                

  Direction Générale de la Fonction Publique, Pour une Fonction Publique Moderne et - 1  
Page web , /dz.gov.publique-fonction-concours.www:// http:disponible sur , Performante

consultée le : 25/12/2009. 
،  "دليل التسجيل عرب االنترنت"، وزارة التربية الوطنية ، الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  - 2
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 سوف وهو ما يتم على مراحل ، فالتحول للحكومة االلكترونية باجلزائر  هو إجراء      ومن مث 
يف ذلك تنفيذ   تبسيط عملياا خلدمة املواطنني ، مبا، و وسائل تنظيم وعمل احلكومة يفال يولد حتو

 ، ميكن مالحظة احلكومة اإللكترونيةحيث كاجناز مرحلي يتعلق مبسار  ،  اإلنترنت خدماا عرب
واإلدارات ،  املركزية  اإلدارات العدالة وتعزيز فعالية نشاط قطاع تحديثب اخلاص  التطور

   .1اإلقليمية
حتقيق هذا العنصر يف اجلزائر يتوافق مع التحول حنو  :  حماوالت تطوير املشاركة السياسية-3

 االلكترونية ، اليت أصبحت نسق بديل لتطوير املشاركة السياسية ، والبحث يف أثر ةمفهوم الدميقراطي
رة إىل الكشف عن تلك تطبيق اإلدارة االلكترونية على واقع اخلدمة العمومية ، يدفع بالضرو

احملاوالت اليت أوجدت خدمات أولية طبقا  لنموذج الدميقراطية االلكترونية ، حيث أصبحت هناك 
نوافذ الكترونية للمؤسسة التشريعية باجلزائر ، تتيح إمكانية طرح األسئلة من قبل النواب على اجلهاز 

 الصوت ان بغرفتيه ، وعن طريقاحلكومي ، إذ يتم إدراج كل سؤال من قبل النائب يف الربمل
والصورة من خالل موقع وزارة العالقات مع الربملان  ، كما يتيح  موقع الس الشعيب الوطين  
قنوات اتصال من خالل نوافذ الكترونية ، منها جولة بالس ، سجل الزوار ، االتصال واملراسلة ، 

  .  2 متوفر ومطبق حاليا على شبكة االنترنت وكل ذلك
بالرغم من أن منوذج اخلدمة العمومية :  السرعة والدقة يف بعض اخلدمات العمومية -4

االلكترونية يف اجلزائر يعرف مراحله األولية ، إال أن الوصول إىل مفهوم هذه اخلدمة قد منح 
  .إسهامات وإجنازات على واقع اخلدمة املقدمة للمواطنني ، ولو كانت بأشكال نسبية 

ع إىل خدمات التسجيل اجلامعي األويل من خالل شبكة االنترنت ، ميكن وصف        وبالرجو
ذلك باخلطوة االجيابية ، اليت وفرت على الطلبة جهد التنقل إىل مراكز التسجيل اجلامعي ، واالكتفاء 
بإيداع بطاقة الرغبات االلكترونية ، األمر الذي يتيح فوائد عديدة هلذه املؤسسات ، ويضع حدا 

ف االستقبال للطلبة اجلدد ، مبا فيها التكاليف املالية والبشرية ، خاصة يف ظل ارتفاع عدد لتكالي
  . الطلبة املسجلني يف هذه املرحلة 

        األمر كذلك بالنسبة خلدمات مؤسسة بريد اجلزائر ، اليت وإن كانت هي األخرى تعرف 
سيس ملفهوم اخلدمة العمومية االلكترونية ، مشاكل ترتبط باخلدمة العمومية ، إال أا استطاعت التأ

  مبكتب 825على مستوى املوقع رقم  (le facteur)قامت ا جملة ساعي الربيد  فوفق دراسة 
مت التوصل إىل أن عدد عمليات احلساب الربيدي  ، 15/09/2008بريد  النصر  خبنشلة   يف  

                                                
Développement de l’administration électronique , op , cit.- 1  
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وهذا من  ، عملية" 2213" رقم قياسي اجلاري اليت مت إجراؤها يف خالل يوم كامل قد وصلت إىل
خالل دمج عمليات السحب الربيدي اجلاري على مستوى املوزعات اآللية لألوراق النقدية إىل 

    .1جانب العمليات اليت تتم على مستوى شبابيك الربيد
 الذي ال تتوفر معطيات ودالالت رقمية أخرى كافية للحكم على -       ومن خالل هذا االجناز

 ميكن القول أن الوصول إىل هذا -نجاح التام هلذا النموذج من اخلدمة عرب كامل القطر اجلزائريال
الرقم من عدد عمليات السحب ، هو نتيجة ترجع باألساس  إىل وجود تقيات السحب بالبطاقة 

ة املغناطيسية على مستوى املوزعات اآللية لألوراق النقدية ، والذي وفر جمهودات ، وزاد من وتري
  . السرعة يف تقدمي اخلدمات املالية داخل هذه املؤسسة

وتأسيسا على ما سبق فقد ميز التجربة اجلزائرية بعض البوادر الرامية إىل تطبيق اخلدمة العامة        
االلكترونية  بغية إحراز تطوير نوعي يف مستوى تلك اخلدمات ، إال أا وكغريها من جتارب اخلدمة 

  .ت العديد من التحديات ،  اليت يربزها واقع اإلخفاقات املسجلة يف هذه التجربةالعمومية قد عرف
  التحديات: ثانيا

     ميكن إمجال حتديات اإلدارة االلكترونية ، وانعكاساا على اخلدمة العمومية يف اجلزائر من 
 :خالل ما يلي 

 البنية التحتية ملشروع ويتجلى ذلك يف ضعف مؤشر:  حمدودية البناء التكنولوجي والتقين-1
 ، وتدهور  يف اجلزائر احلايل  التأخرحيث يطرح تساؤل اليوم حول التحول  لإلدارة اإللكترونية ، 

 ، وقد حاولت باملقارنة مع جرياا يف املغرب العريبواقع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
زائر كانت أوىل الدول األفريقية ، يف جمال بعض اآلراء اإلجابة على هذا التساؤل ، بالقول أن اجل

استخدام تقنيات احلاسب اآليل خالل فترة السبعينيات وبداية الثمانينات ، وأول بلد عريب يستخدم 
جهاز الكومبيوتر يف اإلدارة ، إال أن السنوات الصعبة اليت قوضت االقتصاد بأكمله أدت إىل التأخر 

   .2وضعف برامج التنمية) ولوجيا احلديثة  االستثمار يف التكن( يف االستثمار 
       حيث أدت قلة ، أو انعدام املوارد املالية إىل تعطيل برامج التحول لإلدارة االلكترونية يف 
اجلزائر ، خاصة إذا تعلق األمر بإعداد نظام الشبكات االلكترونية ، الذي تفتقد إليه أغلب اإلدارات 

  . ر على تطوير مبادرة اخلدمة االلكترونية ومصاحلها العمومية ، وهو ما أث

                                                
 - "Activité du mois du ramdhan", Le facteur  , Direction de la cmmunication d’Algérie        1  

   poste , N° 60 , Octobre 2008 , p 5 .  
2 -"e-Algérie 2013 donnera un nouveau souffle pour le développement des TIC et des 

page,2013-algerie/com.mag-cio.www://http : disponible sur  , " entreprises du secteur 
Web consultée le :04/05/2009.      
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 وميكن ضبط (e- algérie 2013) : التحديات اليت تواجه مشروع اجلزائر االلكترونية-2
نقص الكفاءات البشرية ، وخاصة منها احمللية إىل جانب مشكل التطور السريع املشاكل املرتبطة ب

مني على برامج التحول يفكرون يف طرق دف للتكنولوجيا ، والفراغ القانوين ، وهو ما جعل القائ
إىل مضاعفة أعداد الكفاءات البشرية ، من مهندسني ، وتقنيني ، وخرجيي اجلامعات ، والتكوين 

 خمربا لالنترنت يشتغل عليه 56:  املتواصل هلم ، يف ظل ختصيص الوزارة الوصية على املشروع لـ
    .1 شخص900حوايل 

حيث تعاين اجلزائر من األمية التعليمية وبشكل أكرب األمية  : ضعف جمتمع املعلومات -3
التكنولوجية ، ويرجع ذلك إىل اعتبارات عديدة منها اخنفاض معدل الدخل ، ضعف الربامج 
التعليمية يف أطوار تعليمية خمتلفة ، وهو ما أثر سلبا على تكوين جمتمع قادر على مواكبة التحول 

إذ أن اجلزائر وبالرغم من تداول  ، داخل مؤسسات اخلدمة  التغيريااللكتروين ، ويساهم يف ثقافة
مصطلح جمتمع املعلومات يف العديد من اخلطابات الرمسية ،  إال أا ال تزال تعاين من مشكل بناء 

  . اإلطار العام هلذا اتمع 
رجة إىل حد حلاوانب اجلأحد يعترض بلوغ مراحل التوقيع الرقمي :  مشاكل التوقيع االلكتروين-4
  قيمة ثبوتيةعطاءخاصة وأنه إل يف السياسة الوطنية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال باجلزائر ، ما

ذه الوثيقة اإللكترونية احلجية ، غري قابلة إلعادة االستخدام ، هل جيب أن تكون  للتوقيع االلكتروين
والذي خيتلف ، انب التشفري ج إىل ه ممكن عن طريق حتويل يصبح التوقيع ، إذ أنوغري قابل للتغيري 

  . 2 التناظريةاألرقامعن التوقيع خبط اليد ألنه غري مرئي ولكن يقابل سلسلة من 
 تلعب الوضعية االقتصادية  :3 عراقيل تعترض انتشار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اتمع  -5

يات احلديثة لإلعالم و االتصال ، واالجتماعية يف أي بلد دورا كبريا يف حتديد انتشار التكنولوج
لذلك فإن الوضعية احلالية هلذا القطاع يف اجلزائر ال تزال تعاين تأخرا بسبب نسبة الفقر من جهة ، 
واألمية ونقص املستوى التعليمي من جهة أخرى ، حيث ال يتجاوز مثال عدد املؤهلني الستخدام 

                                                

،فاطمة الزهراء  -    :بوابة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر ، متاح يف  ، " 2013اجلزائر حكومة الكترونية " س  ، 1  

  http://elabweb.online.fr/articles.php?lng=ar&pg=1049  .15/09/2009: تاريخ االطالع  ،  

-  A, Nedjar, "e-Algérie 2013 et la signature électronique: Aspects juridiques et techniques", 2  
.2009/08/08:  page web consultée le ,html .4173article/info.setif.www://http: disponible sur 
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  تعليمي مقبول ، والبالغ عددهم حوايل مليون شخص من بني الذين لديهم مستوى13االنترنت 
  .  مليون  17.5

حيث أن غياب اإلطار القانوين املنظم للمعلومات يضع مرحلة : غياب التشريع االلكتروين  - 6
التحول االلكتروين أمام العديد من االشكاالت ، اليت تتعلق بتداول املعلومات ، ونوعية هذه 

فاظ على عنصري اخلصوصية واهلوية ، وعلى وجه التحديد تلك املعلومات املتداولة وحمتواها ، واحل
املتعلقة باألشخاص ، مما دفع أن تصبح هذه االشكاالت القانونية حاجزا أمام التحول لإلدارة 

العامة يف اجلزائر  إىل نص قانوين يعاجل   اإلدارةواخلدمة العمومية االلكترونية ، إذ وإىل حد اآلن تفتقر
  .       1فظ املعلومات ، وطريقة التعامل معها عن طريق التكنولوجيا احلديثةمواضيع مرتبطة حب

     أمام التحديات املبينة أعاله ، تربز احلاجة إىل ضرورة إعادة النظر يف صياغة مشروع اخلدمة 
العامة االلكترونية مع توفري املتابعة الدورية خلطوات التحول التكنولوجي ، داخل اإلدارات 

ات العمومية ، وحماولة وضع حلول دقيقة ملختلف ما يعترض تطوير برامج تكنولوجيا واملؤسس
املعلومات واالتصال ، خاصة فيما يتعلق بتطوير احملتوى الرقمي ، و توفري األطر القانونية والتشريعية 

  . الضامنة حلماية عملية التحول 
  يدة يف اجلزائر رؤية مستقبليةاإلدارة االلكترونية واخلدمة العامة الرش:املبحث الرابع 

     يتطرق هذا املبحث إىل آفاق اإلدارة االلكترونية واخلدمة العامة الرشيدة يف اجلزائر ، من خالل 
تبيني مجلة من التحديات اليت تعترض هدف ترشيد اخلدمة العمومية انطالقا من آلية اإلدارة 

تقبلية تصورية إلمكانية لتغيري هذا الواقع لصاحل االلكترونية ، مع حماولة استنتاج ، وصياغة رؤية مس
 . التجربة اجلزائرية

  من طرف القيادة السياسيةدعم ال  احلاجة اىل:ملطلب األول ا
 و ختطي عقبات التحول للوصول إىل تطبيقات ناجحة لإلدارة االلكترونية يف اجلزائر ،      حيتاج

 والراعية حلسن اختيار برامج ، عمة هلذا التوجهيرتكز باألساس على عامل اإلرادة السياسية الدا
وإضفاء طابع الترشيد على اخلدمات ، قطاعية حتمل يف مضامينها أسس التحول الناجح ومقوماته 

  .العمومية كنتيجة للتحول حنو منوذج اخلدمة العامة االلكترونية 
ن دعم أو بأمد عبد الوهاب ، إذ يرى األستاذ الدكتور حممد حممود الطعامنة و الدكتور مسري حم     

( هي حجر األساس لنجاح تطبيق اإلدارة العامة االلكترونية ) اإلدارة العليا ( مساندة القيادة 
،  ، حيث أن تلك القيادة هي املسئولة عن إطالق املبادرة ووضع األولويات) احلكومة االلكترونية 
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اء احلقيقي للتحول االلكتروين يف اإلدارة والبن ، وقيادة اجلمهور للوصول إىل مرحلة االكتمال 
  . 1احمللية

السياسي   الدعمريالتحول للخدمة العامة االلكترونية يف اجلزائر ضرورة توفيتطلب سبق     مما 
يرتكز على رؤية واضحة للنقلة النوعية  وصياغة منظور استراتيجي وطين وشامل ، للمشروع ،

عم إجياد املعايري املوحدة اليت تضبط آلية العملية ومنهجية املطلوبة للعمل احلكومي ، وهو ما يد
 قامت وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم  ، ولعل هذا ما حتمله سياسة احلكومة عندماالتنفيذ

   .2مشروع اجلزائر االلكترونيةإعداد بواالتصال 

 باعتبارها -ة االلكترونية واإلدار ،وكمحاولة لتقييم أثر تطبيق مفاهيم احلكومة االلكترونية      
    ميكن تسجيل عجز حايل لتحقيق هذا التوجه-وجود  نوعا من اإلرادة السياسية للتحول  ل تؤسس

 مع مطلع سنة 3 تقرير لوزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وضمن هذا السياق أشار،
، من شأا جتسيد  جمة الوزارة عجزت عن انتهاج إستراتيجية واضحة ومنس يشري إىل أن2009

واقتصاد رقمي ، إذ  مشروع اجلزائر االلكترونية ، بغرض الوصول إىل جمتمع معلومات حقيقي ،
 وكذا  ،يرمي هذا املشروع إىل حتديد وتنفيذ رؤية مستقبلية ، ومقاربة عملية جتعل جمتمع املعلومات

 .ياالقتصاد الرقمي يلعبان دور التأثري البالغ يف النمو االقتصاد
مكامن الضعف من خالل التأخر يف جتسيد مشروع اجلزائر  وينطلق التقرير الوزاري من حتديد       

االلكترونية بدليل ضعف استخدام االنترنت وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، عرب كامل القطر 
 وكذا ن اجلزائر حباجة إىل إعادة النظر يف صياغة خطة حتول الكترونية ،اجلزائري ، ويؤكد  أ

 بناء على تطوير املؤشرات  ،حاجتها إىل تنفيذ إستراتيجية ذات أهداف كمية ونوعية حمددة بوضوح
 ، املتعلقة  باجلدوى ، النفاذ ، التحضري الرقمي إضافة إىل تعميم نشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

   .االلكترونية  بربنامج احلكومة والتحضري اجلدي فيما يتعلق
                                                

، القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية لعريب واجتاهات التطوير احلكم احمللي يف الوطن احممد ، حممود الطعامنة ، مسري، حممد عبد الوهاب ،    - 1
   .338 ، ص 2005االدارية ، 

 أغلبيف  دام التكنولوجيات املتطورةخ إىل تعميم استدف إستراتيجية :  ) E – Algérie 2013(مشروع اجلزائر االلكترونية    - 2
سنة مع التخطيط لتعميم مشروع التحول االلكتروين وحماولة توسيعه ليشمل كافة املواطنني  كما مت ،وجماالت النشاط االقتصادي ، اإلدارات العامة 

 ، حيث يعكس  مشروع اجلزائر االلكترونية   والوصول إىل جمتمع املعرفة، وهو ما يرمي إىل تعميم النفاذ للخدمات العامة االلكترونية  ، 2013
   . 2013 وحيدد حتقيق نتائجه يف آفاق 2009 ،  حيث كانت انطالقة املشروع مع ماتيةسياسة احلكومة يف االعداد الستراتيجية املعلو

  :متاح يف  ، 2013 "القوانني التنظيمية وتعميم االنترنت يرهن تطبيق اجلزائر االلكترونية " - 3
 http// www.elhiwaronline .com/ era/ content/view/9412/95، تاريخ االطالع :2009/05/21 .                 
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، يؤكد التقرير أن القوانني التنظيمية وتعميم  ار دراسة بيئة التحول االلكتروين يف اجلزائر إط     ويف
،   E-algérie ) 2013( تطبيق اجلزائر االلكترونية  أماماالنترنت تعد من املعوقات األساسية 

  .ترونية وهذا ما يشكل عرقلة واضحة أمام جتربة اإلدارة االلكترونية ، بسبب غياب اجلاهزية االلك
مساندة للتحول  حنو اخلدمة العامة االلكترونية يف املؤسسات ، وحبثا عن وجود إرادة سياسية       

 ، ميكن رصد بعض املبادرات اليت ميكن وصفها باالجيابية ، إذا ما مت تفعيلها  ،العمومية باجلزائر
، و من  دارة االلكترونية، وخطوة مرحلية  حنو تطوير مشاريع اإل حد الدعامات األساسيةألتصبح 

  .مث ترقية منوذج اخلدمة العمومية 
 ميكن أن يصنف على أنه توجه اجلزائر إلجياد بيئة تشريعية وقانونية للعمل االلكتروين ،       إن

املالئمة حلماية بيئة اإلدارة االلكترونية واحلكومة  توفري الشروطل دائمإىل تواصل  اهتمام حيتاج
ميكن استنتاجه من خالل توجه اجلزائر حاليا إىل االهتمام بضرورة إجياد ترسانة يث  ، حااللكترونية

قانونية وطنية تغطي كافة املسائل القانونية املترتبة عن استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، وذلك 
ص والصعوبات مع األخذ بعني االعتبار التجربة احلالية ، والنقائ، يف إطار مواكبة املمارسات الدولية 

  .املسجلة 
حد املؤشرات االجيابية اليت تترجم نوع أ -لكترونية  اللجنة اإل-وميثل تشكيل اللجنة الوزارية     

 -E )، خاصة وأن اللجنة االلكترونية  ةالسياسي ، واإلرادة السياسي  التوجهمن 
COMMISSION ) برنامج ميزانية  قد مت تدعيمها بلجنة تقنية لتوفري الدعم الفين ، وحتديد
 وفق مراحل تنفيذية مرتقبة ، يتم عرضها (e - algérie 2013) خاص بإستراتيجية اجلزائر 

كما ميكن تسجيل مبادرة   . 2013 اىل 2009استكمال الربامج ، وذلك من  سنويا ، إىل غاية 
إدخال تكنولوجيا نترنت ، وحماولة تسريع  الوزارة  اخلاصة بتوسيع اخلدمة العامة بتسهيل النفاذ لإل

 ، بالشكل الذي يعيد النظر يف كيفية تسيريها، املعلومات واالتصال يف استخدامات اإلدارة العمومية 
  .1وتنظيمها وتكييف اخلدمة اليت تقدمها مع املتطلبات الرقمية

ترونية  إن التحديد الدقيق لوجود إرادة سياسية تؤدي دورا بارزا يف التحول للخدمة العامة االلك     
، إمنا هو حباجة إىل حتديد مدى قدرات هذه القيادة يف حتويل املوارد املادية ، والقدرات البشرية ، 
واملخصصات املالية اىل واقع ملموس ، دون إمهال املتابعة الدورية ، و التقوميية لكل مرحلة ، دف 

ن يتم التغيري بطرق تتوافق الكشف عن العجز املسجل يف إستراتيجية التحول ، إضافة إىل ضرورة أ
مع اإلمكانية املتاحة خاصة يف ظل احملدودية املسجلة يف اجلزائر، واليت تشمل كل متطلبات التحضري 

  .للتحول حنو اخلدمة االلكترونية 
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 إشراك القطاع اخلاص يف مبادرة اإلدارة  االلكترونية : املطلب الثاين 
 ، إتاحة الفرصة أمام القطاع اخلاص لكترونية احلكوميةاإلدارة اال دعم وتطوير برامج       يتطلب

دعم اجلوانب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال وطرح جمال واسع ونسبة كربى من ل
 وتأهيله ملمارسة  ، وترمي هذه التوجهات إىل حماولة تنظيم دور القطاع اخلاص،املشروعات أمامه 

  اليت حتد من دوره  ، ، وإزالة العقبات اإلدارية والتنظيميةدور اكرب يف مسرية التطوير التنظيمي
  .احملوري يف هذا اال 

 برنامج اجلزائر ذ لتنفي خلق شراكة بني القطاعني العام واخلاصوجوبوبالتايل تدعو جهات إىل      
اتيجية ، حبكم أن الدولة أو القطاع العام يفتقد القدرة على تنفيذ هذه اإلستر 2013االلكترونية 

 هنا االستشهاد بالنموذج املاليزي يف احلكومة االلكترونية ، الذي حاول االنطالق  ، و ميكن1منفردا 
استشارية وبناء عالقات الشراكة بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص  واحلصول على خدمات 

 يزيد عن مثاين مايف معامالت الترخيص و   مليون دوالر3,2  الذي مكنه من توفريخارجية ، األمر
، وكلفة املعامالت 65% التشبيك بنسبة ، إضافة إىل ختفيض كلفة يف نفقات التنفيذ ماليني دوالر

  .   %  802 احلكومية بنسبة
نه أ ميكن القول  ،االلكترونية باجلزائر  اإلدارة  وملعرفة دور ومشاركة  القطاع اخلاص يف بناء       

 التوجهات اليت ميكن أن   بعض ، فان هناك  بعيدة عن هذا الواقعمن أن اجلزائر ما تزال وبالرغم 
 التحول االلكتروين بوجه عام واإلدارة   اال أمام القطاع اخلاص، لدعم تصنف ضمن فتح

 حول قطاع االتصاالت يف 2000قانون سنة  ، وبالرجوع  إىل االلكترونية على وجه التحديد
  ،رة وإعطاء حق للقطاع اخلاص يف تقدمي خدمات االتصاالتالحظ فتح اال ألول مي  ،جلزائرا

 والسماح ملشتركني  ،وهو ما أى مرحلة احتكار القطاع العام لسوق االتصاالت يف اهلاتف النقال
  .آخرين بالدخول يف تنشيط سوق االتصاالت 

 يف اجلزائر كما أن حصول شركة أوراسكوم املصرية على أول رخصة لتشغيل اهلاتف احملمول      
، إمنا يدل على وجود نوع من " جنمة "، ومنح االعتماد للشركة الكويتية " جازي"عرب شبكتها 

ومنحه دورا يف مبادرة التحول االلكتروين ، والذي بدوره يؤثر على ، االنفتاح على القطاع اخلاص 

                                                
1 - kamel, benkadi, " E-Algérie 2013: Partenariat public-privé autour d’un programmeL’Etat 
n’a pas la capacité pour mettre en œuvre le programme e-Algérie 2013", disponible sur :         

2009   /11/25.page web consultée, public-Partenariat,2013-Algerie-e/com.elwatan.www://http  
تارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الدول   بناء القدرات يف تطبيقات خم" – اسكوا -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا   - 2

   .12 ، ص 2003 احلكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية ، منشورات األمم املتحدة ، بريوت ،) : اجلزء األول" (، األعضاء يف اإلسكوا
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" موبليس"لالتصاالت وحماولة إلاء سيطرة شركة اجلزائرية ، التحول حنو اإلدارة االلكترونية 
  .كشركة عمومية

املرسوم التنفيذي الذي أى احتكار "فقد جاء  أما فيما يتعلق مبزودي خدمات االنترنت        
   (SERIST)الدولة يف جماالت التزويد باالنترنت اليت كانت يف  بداية األمر تتم عن طريق مركز

جيب أن ، وقدم شروط هذا االحتكار ى  ، و الذي أ1998إىل أن جاء املرسوم التنفيذي سنة 
أن : ومن بني هذه الشروط  ، دمة التزويد باالنترنت ألغراض جتاريةخدخول ل نيغبار التتوفر يف

         1" يكون جزائري اجلنسية ، وتقدمي طلبات احلصول على تراخيص إىل وزير االتصاالت
ارتفع عدد مقدمي اخلدمة  ، د باالنترنتوبعد السماح للقطاع اخلاص بتقدمي خدمات التزوي       

 ، و  هنا ميكن تقدمي مالحظة أنه وبالرغم من حماولة حترير قطاع 2000 شركة حبلول 18إىل 
كان منتظرا أن يصبح كشريك يف عملية بناء مشروع التحول حنو االتصاالت يف اجلزائر والذي 

يما يتعلق بشبكة االنترنت ما يزال استعماهلا ن الوضع احلايل خاصة فإف"  اخلدمة العامة االلكترونية ،
  . 2"ضعيفا مقارنة بدول اجلوار

إن دور القطاع اخلاص يف إقامة وتنشيط مبادرات ومشاريع التحول للخدمة العامة االلكترونية        
، الكيف :  واليت تتمثل يف عناصر  ،، إمنا يستمد مرتكزا ته من االمتيازات اليت يوفرها هذا القطاع

هذا القطاع  ضرورة  إىل  دعم  أصبحت هناك، وبالتايل اجلودة ، التمويل املايل  وإمكانية الوصول 
 ومبادرات التحول لإلدارة  ،ومتويل برامج، وتكوين ،  وفتح جمال املشاركة الفاعلة له يف صياغة ،

لتكنولوجيا املعلومات إجياد البنية التحتية والتقنية كون هذا القطاع له القدرة يف االلكترونية ، 
  .واليت متثل عنصرا بالغ األمهية يف مشروع اإلدارة االلكترونية ، واالتصال 
  خصوصية بيئة اإلدارة العامة اجلزائرية  : ثالثاملطلب ال

ق اجنازات هامة يف جمال اخلدمة العامة يق ، وحتيرتبط أي حتول يف مشروع اإلدارة االلكترونية      
ثر تأ واجلزائر كغريها من الدول ت،قا من اخلصوصية اليت متتاز ا أي إدارة عامة االلكترونية انطال

واليت جند من ، جمل الربامج واإلصالحات يف جمال اإلدارة والتنظيمات احلكومية مببيئتها اإلدارية 
 يف كأحد أوجه تطبيق اإلدارة االلكترونية، بينها برامج التحول حنو اخلدمة العامة االلكترونية 

  .مؤسسات اخلدمة املدنية 

                                                
 ، املتضمن قانون الربيد 1998 أوت  25   املؤرخ يف256 - 98مرسوم تنفيذي رقم  ،  اجلمهورية اجلزائرية اليمقراطية الشعبية- 1

  .  7ص  ،1998 أوت 26:   هـ املوافق لـ1419 مجادي األوىل  4 ،  الصادر يف 63اجلريدة الرمسية ،العدد ، واملواصالت 
  . 2009، 04  ،21يوم  بسكرة ، مقابلة مع السيد الطاهر مخخام ، مدير مؤسسة إتصاالت اجلزائر ، أوالد جالل ، - 2
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يتجه إىل  إن البحث يف خصوصية اإلدارة العامة اجلزائرية ، جيعل  من أي باحث يف هذا امليدان     
التركيز على واقع هذه اإلدارة ، وفيما تتمثل أهم العراقيل والصعوبات اليت تعترض الوصول إىل 

  . عامة الكترونية رشيدة حتقيق غاية أي مشروع الكتروين يهدف إىل حتقيق خدمة
اليت  ،  يؤدي إىل تسجيل بعض املشاكل اجلوهرية ،تحليل بيئة اإلدارة العامة اجلزائريةف        بالتايل

 األمر الذي انعكس سلبا  ، واليت هي انعكاس حملددات البيئة ،تطال اجلهاز البريوقراطي احلكومي
متثل واليت  ، حكم القانون ، املساءلة ،  الشفافيةوالذي كان حمصلة لغياب ، على دور اإلدارة العامة

  . يف اإلدارة العامة للحكم الراشدآثارا
ميكن البحث عن طبيعة التنظيم البريوقراطي ، وتأثرياا على التحول لإلدارة  يف هذا السياق      

 بوجود اإللكترونية يف اجلزائر ، والكشف عن حتديات هذا التحول من خالل تبيني مدى ارتباطه
احنرافات وفساد إداري ، مع إبراز األسباب الكامنة وراء الفشل يف إجياد إطار مؤسسي وقانوين 
حيمي ويرتقي مبستوى هذا التحول ، ومدى إسهامات القيادة البريوقراطية يف صياغة برامج ومشاريع 

  . اإلدارة االلكترونية ، انطالقا من معطيات واقعية تعكسها البيئة الوطنية 
 اجلهاز البريوقراطي ، وغياب تدهورإن البحث يف مقدار الفساد اإلداري والعراقيل النامجة عن     

  وحتول السلطة واملسؤولية عن املسار الذي حتدده قوانني اجلمهورية يف اجلزائر ، ،حكم القانون
 الذي يؤكده بيئة اإلدارة العامة اجلزائرية ، وهو األمربت  تتميز ، درجة من احلكم السيئ يوضح

 وغياب  ،ن هناك معوقات إدارية تعكس ارتفاع مؤشر الفساد اإلداريأاالعتراف احلكومي ضمنيا ب
 ، وضعف روح املسؤولية لدى العاملني بأجهزة اإلدارة ، وضمن هذا السياق جند خطاب النخاعة

ممارسات من حماربة ما تفشى من  تعزز ن أ لقد أضحى حتميا"...رئيس اجلمهورية الذي جاء فيه 
 اليت ال يغتفرها ال املواطنون ، وال السلطات العمومية ، مثل الفسـاد والرشوة واحملاباة والتدخالت

تقوض أركان   ، واليتتلك املمارسات اليت تشكل السبب األساسي لتباطؤ إدارتنا وسوء تنظيمها
 .  1"... ، وتأيت على ثقة املواطندولة احلق والقانون

وهو ما يدعو إىل ، ه التحديات إىل عرقلة اإلدارة العمومية يف حتقيق الصاحل العام حيث أدت هذ     
 البريوقراطية اليت جتمد املبادرات تجيب أن نضع حدا للسلوكيا "..احلد من هذه اآلفات عن طريق 

 باقتصاد البالد ، وبالتنمية احمللية ، كما جيب أن نضع حدا لغياب الشفافية ، وتلحق وخيم الضرر
ناجعة يف خدمة املواطنني ، واإلصغاء النشغاالم ،  والتواصل  الذي يتناقض واحلاجة إىل  إدارة

 إدارة تنهض مبهامها كاملة يف ،إدارة قادرة على حل مشاكلهم وتعريفهم حبقوقهم و  واجبام 

                                                
 كلمة عبد العزيز بوتفليقة رئيس اجلمهورية يف افتتاح ندوة احلكومة والوالة،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وزارة الشؤون اخلارجية - 1

  .، مرجع سابق 2006 /06 /25 بقصر االمم ،
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من من حيث هي مظهر  أشري اىل وجوب إضفاء النوعية على اخلدمة العمومية ...خدمة اجلماعة
   .         1"...  مظاهر ما ينبغي لإلدارة أن توليه من احترام وتقدير للمواطنني

، هو نتاج  إذ أن غياب أو ضعف وجود برامج حتول لإلدارة االلكترونية حقيقية يف اجلزائر      
يف اإلنفاق على مشاريع التحول الترشيد عدم استغالل الظروف يف مراحل سابقة ، وغياب 

  .ية ، الذي هو انعكاس لنقص املساءلة والرقابة االلكترون
والتسيب والالجناعة يف  اإلدارة العامة اجلزائرية قد عانت من مظاهر التعقيدات البريوقراطية ،     إن 

 أفريل 27يف خطاب رئيس اجلمهورية ضمنيا  نص بت ما اعترف  كذلك، وهذا عدد من املراحل
مريضة مبمارسة احملاباة ، مريضة باحملسوبية ، ،  إدارا إن الدولة مريضة معتلة يف "... 1999

والتعسف والنفوذ بالسلطة ، وعدم جدوى النفوذ والتظلمات  مريضة باالمتيازات اليت ال رقيب هلا 
وال حسيب ، مريضة بتبذير املوارد العامة ، وبها بال ناه ، وال رادع كلها أعراض أضعفت الروح 

وهجرت الكفاءات ونفرت أصحاب ...جلماعات ، وأبعدت القدرات املدنية لدى األفراد وا
الضمائر احلية ، واالستقامة ، وحالت بينهم ، وبني اإلسهام يف تدبري الشؤون العامة  وشوهت 

  .2 ..."مفهوم الدولة ، وغاية اخلدمة العمومية ما بعده تشويه
 والعلوم (Social sciences) تصنف ضمن العلوم االجتماعية    وانطالقا من أن اإلدارة  

االجتماعية مرتبطة باإلنسان الفرد واتمع ، وبالتايل فسلوكها انعكاس تمع حمدد ولزمن معني ، ال 
ميكن احلكم على مقدار فسادها أو صالحها بقوانني ثابتة ، ومن مث فاإلدارة العامة اجلزائرية قد مرت 

مها البريوقراطي لسنوات عديدة ، وهو ما أثر على بظروف سياسية واقتصادية أثرت يف بلورة تنظي
 .  التحول للخدمة العامة االلكترونية

       كما ميكن القول أن ضعف التخطيط ، وصياغة املشاريع اخلاصة بالتحول للخدمة العامة 
زائر، االلكترونية يف إطار مركزي بعيدا عن إشراك اهليئات احمللية ، وخمتلف التنظيمات الفاعلة يف اجل

واالستفادة من اخلربات اليت تولدها النقاشات على مستوى أمشل، من شأنه أن يكون سببا وراء هذا 
التأخر املسجل يف إجناز مشروع اإلدارة االلكترونية احلكومية ، والدليل جناح جتارب التحول 

  .االلكتروين يف الدول اليت أولت اهتماما هلذا اجلانب
   .2013تراتيجية اجلزائر االلكترونية تفعيل إس: املطلب الرابع 

على صناعة املضامني وتطبيق استخدامات التكنولوجيا تعتمد إستراتيجية اجلزائر االلكترونية         
يف حياة املواطن اجلزائري ، وهو ما يدفع مبشروع التحول االلكتروين إىل ضرورة توفري احلديثة 

                                                
 . املرجع نفسه  - 1
    .173ص  عماد صالح ، عبد الرزاق الشيخ داود ، مرجع سابق ،   - 2
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،   يتطلب وقتا إضافيا لبلوغ هدف احلكومة االلكترونية و ، خالل مراحل الحقة،ت القاعدية آاملنش
اإلدارة ( ن اللجنة االلكترونية  بالوزارة قد سطرت لنجاح مشروع احلكومة االلكترونية أخاصة و

عن كترونية موجهة لإلدارات إل برنامج يرمي إىل تطوير تطبيقات وخدمات ؛) العامة االلكترونية 
  . شبكة داخلية طريق خلق 

 ولعل أهم خطوة يف تفعيل إستراتيجية اجلزائر االلكترونية ما مت تسطريه من مشروع يهدف اىل      
عصرنة وثائق اهلوية والسفر واحلالة املدنية يف إطار أهداف إستراتيجية لتحسني فعالية وجناعة أداء "

 2010 من اإلدارة ، حيث سيصبح جواز السفر البيومتري اإللكتروين عمليا خالل السداسي األول
 ، 2011 /2010فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية اإللكترونية عملية خالل الفترة 

علما أنه مت يف أوت مت الشروع يف جتريب جواز السفر البيومتري اإللكتروين يف عينة من البلديات ، 
واسطة السكانري على وإطالق منوذج لشهادة ميالد خاصة ، وعملية تصوير سجالت احلالة املدنية ب

مستوى عدد من البلديات النموذجية ، يف حني يرتقب رقمنة السجل الوطين للحالة املدنية سنة 
2013 "1.  

اإلدارة االلكترونية (  على أن  جناح مشروع احلكومة االلكترونية       وتركز اجتاهات أخرى
 مرهون بوجود املواطن االلكتروين  ،2013 دخوله حيز اخلدمة يف اجلزائر قبل سنة املراد) العامة

، وبأسعار  الذي حبوزته جهاز كمبيوتر ، وبإمكانه النفاذ إىل الشبكة املعلوماتية بالسرعة الفائقة
 تزامنا و التنفيذ التدرجيي ملشروع ،ت القاعدية االلكترونية آمعقولة ، وهو ما يتطلب تطوير املنش

   .دمة سنوات القاةلكتروين خالل اخلمسالتحول اإل
    ومن بني املخططات اليت توليها إستراتيجية اجلزائر اإللكترونية هو تركيزها على حتقيق تطبيقات 
حكومية  أفقية ، وتطوير تطبيقات قطاعية يف القطاع العمومي ، دف حتقيق مقاييس اجلودة 

  : والنجاعة يف تقدمي اخلدمات العامة ، واليت ميكن تفصيلها يف اآليت 
       2 وير تطبيقات حكومية أفقية تط- 1 

 وذلك دف تسيري خمتلف اإلجراءات  ،لكترونية موجه لإلداراتإخدمات         تشمل 
االلكترونية اليت تربط خمتلف إدارات الدولة ، وبني خمتلف مستويات احلكومة بطريقة آمنة ، وضمن 

رورة اعتمادها على بنية حنتية هذا التوجه تدعو احلاجة إىل إقامة شبكة بني اإلدارات ، مع ض
لالتصاالت ذات دفق سريع ومؤمنة ، وذلك للتمكن من ضمان التبادل اخلاص بالبيانات واملعلومات 

                                                
  ، الثالثاء ،2723العدد  ، جريدة الشروق اليومي،  "2010جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريان بداية من "، ، لعالمي مجال  -1

  .3   ، ص22/09/2009
  e - commission ," e – Algérie 2013", op , cit , p16 . - 2   
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 فقد مت حتديد بعض  ،وكون هذا اهلدف ضمن التخطيط اخلاص باملستقبل االلكتروين للجزائر، 
   : مل تش واليت  ،العمليات الواجب إتباعها لبلوغ هذا اهلدف املسطر

 إقامة خمطط توجيهي لإلدارة االلكترونية ، والذي هدفه وضع بعض التدابري لتسهيل اجناز املساعي -
اإلدارية الكترونيا وخلق حميط تنظيمي قانوين مناسب للتوقيع االلكتروين على وثائق اإلدارة العامة  ، 

      :ويأخذ هذا املخطط التوجيهي شكلني مها 
  فيذي قطاعيخمطط توجيهي تن *    
خمطط توجيهي معلومايت استراتيجي*       
ع  فرض مجي إمكانية وضع قواعد مرجعية للموائمة تشمل جمموعة قواعد ومعايري ومقاييس هلا  -    

. يف اإلدارات العموميةت نظم املعلوما  
ذلك وضع قواعد أمنية مرجعية دف ضمان مناخ من الثقة يف التعامالت االلكترونية ويتحقق  -

    مني تام للمعلومات أثناء القيام بعمليات التبادل أو املعاجلة أو التخزينأبإجياد ت
يتم من خالهلا إجياد نقطة اتصال فعالة بني املواطن واإلدارات: إقامة بوابة احلكومة االلكترونية  -  
  احلكومية وضبط مستواها ، وهنا تركز إستراتيجية مني شبكة االنترنتأت -

                                           1 تطوير تطبيقات قطاعية  يف القطاع العمومي/ 2        
لكترونية إجتاه العمال وخدمات املواطنني ، وخدمات الكترونية  لكترونية جتاه  إخدمات      تشمل 

 ة االلكترونية لإلدارة تشمل  تشكيلة مهمة من األنشط خلدمات، حيث أن اجتاه الشركات 
وتأخذ اخلدمات االلكترونية أربع   اليت يتم تنفيذها عن بعد بالوسائل االلكترونية ، ،والوظائف
:                                                                                             مستويات  

الشفافية على العمل وهدفها تأكيد تواجد اإلدارة وإضفاء اكرب قدر من : إعالمية *     
 اإلداري 

:فعن طريق هذه اخلدمات هناك إمكانية للتواصل يف اجتاهني : التفاعلية *   
ات البحث  عن املعلوماتحمرك أو استخدام   Email بني اإلدارة واملواطنني ، عن طريق الربيد /  أ

ينااللكترو  
.أو حتميل وعرض االستمارات   

ت للمرتفقني باستكمال معامالم عرب االنترنت دون احلاجة إىل تسمح هذه املعامال: املعامالتية * 
  التنقل

                                                
  Ibid , 17 , 18 .- 1  
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هذه املعامالت تستلزم إعادة تصور اإلجراءات اإلدارية لفائدة املواطن وليس اإلدارة : التحول * 
  العمومية 
 عملية من  447 العمومي مت تسطري   القطاع  يف  قطاعية  تطبيقات  هدف تطوير جنازوإل        

:الوزارية بغرض الوصول إىل إجيادت  و الدوائر اهليئا قبل مجيع   
) تفاعلية  183 إعالمية ، 112(  خدمة الكترونية جتاه املواطنني 295 -  
) تفاعلية 67 إعالمية ، 19(  خدمة الكترونية جتاه العمال 86 -  
) تفاعلية 42 إعالمية ، 24(  خدمة الكترونية جتاه الشركات 66  -  

 يف جمال تسريع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة العمومية خدمة ر اجلزائرتأخإن 
 توفري   منانطالقا ،  النظر يف إستراتيجيتها االلكترونية إعادة  حيتم  احلياة اليومية ،  يف للمواطنني

النموذج املقترح الذي اختالف مسات " لتعامل مع فجوات النظرية والتطبيق اليت تعين لمنهجية دقيقة 
الواقع الذي يعملون فيه ، فهم يطرحون منوذجا مدراء اإلدارة العامة االلكترونية ، مع  يقترحه       

.                          1"لطموحام الواقع ال يستجيب يف تنفيذه إال أن ويشرعون ، طموحا  
 :     2نهجانوتتلخص طريقة معاجلة فجوة النظرية والتطبيق يف م     

 من خالل ،تعديل النظرية والنموذج املقترح ليصبح أكثر توافقا مع الواقع : املنهج األول / 1
 أو التركيز على عدد اقل ،التركيز على اخلدمات االلكترونية يف املناطق ذات البنية األساسية املناسبة

معها  مات اليت ال ميكن التعامل اجلهود يف رقم اخلدتوزيعبدال من ، من اخلدمات العامة الضرورية
  .طبقا لإلمكانات املتاحة يف الواقع

والنموذج املقترح ، ولكن قبل تطبيق ، تغيري الواقع ليصبح أكثر توافقا مع النظرية :املنهج الثاين / 2
من خالل إدخال قطاع حكومي آخر أكثر ،  وحيدث ذلك حبل مشكلة نقص التمويل  النموذج 

  .، ليساهم يف عملية التطوير والبناء يةقدرة مالية ومتويل
 دول مشال وجنوب املتوسط ، مت اقتراح مشروع املستشفى       حيث ويف إطار الشراكة بني

من التشخيص إىل عن بعد خاصة يف مراقبة املريض االفتراضي باجلزائر، الذي سيقدم نظاما عالجيا 
 ، األخري الوسائل التقنية من اجليلب زائريف اجل املشروع إىل تزويد املستشفيات ويهدف ؛العالج

باملوازاة مع التخطيط إلقامة صلة بني األقمار الصناعية واملستشفيات ، بشكل يسمح من فتح جسر 
لنقل التكنولوجيا احلديثة يف ااالت الطبية ، من أوربا إىل دول الساحل اجلنويب ، ومن حوض 

                                                
  ،259، العدد عمال  ، نشرة خالصات كتب املدير واال "كترونية من البريوقراطية اىل االلكتروقراطيةاحلكومة االل" ريتشارد ، هيكس ،  - 1

  .7ص ، القاهرة  ، )شعاع ( ، الشركة العربية لالعالم العلمي  ،  2003اكتوبر 
   .8، 7 املرجع نفسه ، ص  - 2
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مساعدة من  تباط أفضل عالج للمرضى مع هذا االرسيقدم ، حيث البحر األبيض املتوسط
   .1 املتخصصني من خمتلف البلدان

وكذا إعطاء   ،دعم اخلربة العلمية والتقنية بذلك فاحلاجة قائمة للعديد من اإلجراءات دف      
، وتوفري املهندسني ذوي اخلربة يف تطوير املعدات والربجميات املتخصصة يف توفري شركات لل دور

شركات ل مركز  والعمل على إنشاءوالتكيف مع االحتياجات التدريبية لصناعة الربجميات ، ، احملتوى
   .2 يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وتعزيز وسائل محاية امللكية الفكرية املتخصصةالربجميات

إللكترونية ،       و مما ال جمال للشك فيه أن اجلزائر ما زالت يف خطواا األوىل يف بناء اإلدارة ا
حبيث هناك عددا من املواقع اليت ختص بعض اإلدارات واجلامعات تقوم بعرض خدماا ، وأن هناك 
اهتمام من قبل اإلدارات العليا يف حوسبة مهام الكثري من اإلدارات احلكومية بغية القضاء على 

   .3الروتني وتبسيط اإلجراءات للمواطنني
 أصبح أمرا ضروريا تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اجلزائر ن جناح القول أ يف األخري ميكن       
كالقيام بالعمليات الكربى على مستوى البنوك ومراكز الربيد  ، املقدمة للمواطنت تطوير اخلدمال

خدمات التعليم العايل منظومة  استعمال التكنولوجيات احلديثة يف حتسنيب،  وخمتلف املؤسسات املالية
 وجتهيز خمتلف االنترنت يف تطوير مؤسسات التكوين املهين وقطاع التربية ،ات كإدخال تقني، 

بآليات اإلدارة اإللكترونية ، من أجل دفع حركية إجناز املهام املوكلة ملؤسسات اخلدمة  امؤسسا
 النوعية يف عامل االتصال والتسيري اليت تقتضي توفرياحلكم الراشد  وحتقيقا ملتطلباتالعامة ، 

واإلسراع يف االستجابة  ،  تقريب املواطن واملؤسسات باإلدارة واهليئات الرمسية و ، ارياإلد
 . واستقبال شكاويهم والرد عليها يف ظرف قياسي ،ملختلف متطلبات املواطنني

نوعا من االنفتاح وبناء على التجارب القطاعية سابقة الذكر ميكن القول أن اجلزائر قد عرفت      
دارة اإللكترونية ، كمرحلة هامة يف تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني ، وهي تفتقد على منوذج اإل

  .حاليا إىل تطوير هذه املمارسات للوصول إىل حتسني وترشيد اخلدمة العمومية 
  
  
  

                                                
 1 -"Le projet d'hopital virtuel eruo- méditerrnéen confié à l'Algérie Medinnov euro- 
méditerranéen de l'innovation", disponible sur: http //www.medinnov.com/le-projet-d-hopital-
virtuel-euro- mediterraneen-confie-a- l- algerie.html , page web consultée le : 17/11/2009. 
2 - kamel, benkadi , op, cit .  
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 والتحول من  ،مات العامة اإللكترونيةاخلد االنتقال حنو متثل اإلدارة اإللكترونية مرحلة حامسة يف 
 للمواطنني مع مؤسسات اخلدمة العامة ، إىل التواصل االفتراضي عرب الشبكات االتصال املباشر

واملعدات، و برامج   ، تنطلق من االستخدام األمثل ملختلف األجهزة و، اإللكترونية املختلفة
 ةيدات واملشاكل البريوقراطية اليت تعترض اإلدار، لتقدم حلوال للتعق تكنولوجيا املعلومات واالتصال
                                                                         .العمومية يف شكلها التقليدي 

 بإعادة هيكلة شاملة ، إن نوعية اإلدارة يف ظل التحوالت اإللكترونية و الرقمية قد بدأت تتشكل   
حنو غاية ،  والتقنية والسلوكية ، ، واإلدارية ، ، النظم املالية  واملؤسسية، نظيميةملفاهيم البىن الت

 ، والنوعية ومعايري الكلفة والتوقيت ،وأبعادها الكمية  ، كافة جوانبهايف  بفعالية اإلدارة االرتقاء
           . واملستثمرين العام للمستهلكني والعاملنيوالرضا

الضروري على كل احلكومات، الدخول يف مرحلة تطبيق اإلدارة لقد أصبح من            
كأداة لترقية أنشطة ومهام  تتيحه تكنولوجيا االتصال واملعلومات، واالنطالق مما ةاإللكتروني

دمات املقدمة صالحات اخلإساهم بصورة واضحة يف جتسيد ت ومؤسسات اخلدمة العمومية، 
مبا  ، ما تؤديه املنظمات العامة من خدمات على كل د  الفررقابةرفع من مستوى ت للمواطنني، و

  . العمومية  ،واليت يف مقدمتها تقدمي اخلدماتها على وظائفمن اجلودةيتيح  درجة عالية 
 وتنتهجه برامج  ، اإلدارة االلكترونية مطلبا هاما تفرضه التحوالت االلكترونيةبذلك مثلت       

 ظل العصر الرقمي ، واالنفتاح على اتمعات العاملية اإلصالح اإلداري ، كمرحلة ضرورية يف
 القضاء ، الرامي اىل احلقيقي ملؤسسات اخلدمة العمومية التطوير هضيقتي وهو ما  ،والتفاعل اإلنساين 

اخلدمات العامة  االلكترونية  ، فعلى التحديات البريوقراطية ، وتسهل مهمة طاليب اخلدمات العمومية
  خاصة اذا كان والرشوة واحملسوبية ، ومينع  احملاباة ، يكرس الرقابة والشفافية ، نسق خدمي بديل ،

اإلدارة االلكترونية متثل   ، وهو ما جعللالتعامل يتم بشكل افتراضي وفق مقولة اتصل وال تتنق
 لترشيد اخلدمات إال بالتحول لاخليار التنظيمي األول جلميع مؤسسات اخلدمة العامة ، وال سبي

اخلدمة وملا تضفيه من قيم  ، ، ملا متنحه من امتيازات وتسهيالتاخلدمي منها نموذج االلكتروين لل
  .العامة املعقلنة

، ميثل إستراتيجية حمورية ميكنها  ترشيد اخلدمة العموميةلإن تطبيق اإلدارة االلكترونية كآلية         
، وحيقق مقدار من املصداقية يف عمل  ةإضفاء نتائج اجيابية على عمل األجهزة اإلدارية احلكومي

منظمات اخلدمة العمومية ، فالتوجه حنو نشر املعلومات الضرورية أمام طالب اخلدمة املدنية  
و إجياد منافذ للخدمة العمومية ، كاإلعالن عن التوظيف ، توفري البيانات األساسية للخدمات 

 املواطن على نوعية اخلدمات ى أن حيقق رض، جتارية ، من شانه ، تعليمية مبختلف أنواعها صحية
 و يقلل من  حدة العالقة الصراعية  بينه ،كما يقضي على عنصر الشك لدى املواطن  اليت يطلبها ،
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و  ، لق مؤسسات عامة تتصف بالفعالية والكفاءةخ عمومية ، عن طريقوبني مؤسسات  اخلدمة ال
  . احلصول على خدمات عالية املستوى تستجيب الحتياجات املواطنني ، وتضمن املساواة يف

بتقدمي دفع جديد ملؤسسات اخلدمة  هذه االمتيازات يضطلع  مشروع االدارة االلكترونية من خالل 
العمومية ، ليس كادارة تدير شؤون الدولة واتمع بديال عن االدارة التقليدية ، وامنا كأسلوب 

 من النضج االداري ، وتسهيل العالقة بني املواطن جديد يف العمل االداري والتنظيمي ، حيقق قدرا
واملؤسسات العمومية ، وتوفري معلومات بشكل متكامل وسريع ، وجعلها مسة مميزة لالدارة العمومية 

  .بني االجهزة اخلدمية واملواطنني يتميز بالكفاءة الكبرية  ، يف اطار تفاعل
 املواطنني ، ويقلل من الصورة السلبية ملفهوم        كل ذلك سوف حيدث تغيريا سريعا يف منط حياة

اخلدمة العمومية ، النامجة عن تعقيدات اهليكل االداري وتزايد مستوياته التنظيمية يف شكلها التقليدي 
، وتنقل املواطنني بني مكاتب اهلرم االداري للحصول على اخلدمة ، وما ينجم عن ذلك من هدر 

  .   راجع يف االداء للوقت ، ارتفاع يف التكاليف ، وت
    وبالتايل يتيح تطبيق اإلدارة االلكترونية فرصة القضاء على صفوف االنتظار والذهاب إىل   

املؤسسات العمومية طلبا للخدمات ، ولن تكون هناك حاجة ملراعاة أوقات عمل تلك املؤسسات ، 
دخال تعديالت فكل اإلمكانيات سوف تكون مفتوحة من خالل العمل الشبكي ، وعن طريق إ

  .تركيبية على اإلدارة العمومية ، تدعم التواصل اآلين 
إلدارة اإللكترونية على واقع اخلدمات العامة اإللكترونية يف ا من تأثري ميكن استنتاجهما        

 الواليات املتحدة األمريكية يكمن يف حتسني مستوى تلك اخلدمات ، حيث أصبح بإمكان املواطنني
 مناذج اخلدمات جتسد من خالل وهذا ما ، لى اخلدمة بشكل متواصل ، دون انتظارطلب احلصول ع

 ، واليت وفرت على املواطن األمريكي عناء التنقل لطلب اخلدمات من املؤسسات العمومية عرب اخلط 
  .وخلقت نوعا من الفعالية يف إيصال املعلومات واخلدمات للعمالء  ، احلكومية

ألمريكية لإلدارة االلكترونية بدعم كلي من القيادة السياسية ، ووعي  االنموذجظى     حيث حي
حيث أصبح يهتم .   باستمرارهذا النموذجله من الفرص أن حيقق األفضل وحيسن من  مجاهريي ،

بني مستوى التخطيط والتنفيذ  ،  تكامال منطقياباألمن القومي االلكتروين ، وهو بذلك يقدم 
يغلب على  إذ،  مبدأ املواطن أوالنطالقا من تركيزه على خدمة املواطن وفق اااللكترونية ، للربامج 

تسجيل السيارات  تطبيقات اخلدمات العامة االلكترونية األمريكية معامالت ، مثل  جتديد الرخص ،
، اليت  الغرامات ، وبالتايل يكون األفراد يف مأمن عن اهلجمات االلكترونية ، تسديد الضرائب ،

  .املواطننينتحال الشخصية واملساس وية تستهدف ا
     إضافة إىل مشولية مشروع إدارة احلكومة االلكترونية األمريكية ، الذي قدم منوذجا راقيا فيما 
يتعلق  بوضوح اإلستراتيجية االلكترونية ، وتركيزه على تقدمي اخلدمات العمومية كأولوية ، وهذا ما 
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هذا النموذج ، اليت متحورت حول النهوض بالقطاع اخلدمي تظهره أمناط اخلدمة املقدمة وفق 
  .احلكومي ، وإعادة االختراع للخدمات احلكومية من خالل آلية اإلدارة االلكترونية 

نقطة لتمثل ،  االلكترونية  التجربة اجلزائرية يف جمال اخلدمات العموميةتوجهتمقابل ذلك        
، خاصة مع ارتفاع عدد طاليب اخلدمات يف املدن ذات حتول هامة يف وظائف املنظمات العامة 

على  يوفر  مباالكثافة السكانية ، وبذلك مل تعد هناك حاجة كي يتم التنقل إىل مكان تواجد اخلدمة ،
  . ، واختزال املسافات أثناء طلب اخلدمة والوقت املواطن اجلزائري اجلهد ،

، إىل عرقلة اخلدمات العامة االلكترونية  أدى زائر  ضعف اجلاهزية االلكترونية يف اجل       غري أن
 اخلدمة العمومية مثل مشكل خروج الشباك اتواليت أعادت مشكلة الطابور من جديد يف مؤسس

 ، وضعف التجاوب مع مفهوم اخلدمة االلكترونية بسب نقص االلكتروين عن اخلدمة ساعات طويلة
  .الوعي اجلماهريي وقلة الثقافة االلكترونية 

 إرهاصات أولية تعرب عن قد مثلتجربة اجلزائرية يف منوذج اإلدارة االلكترونية        بالتايل فالت
اللكترونية ، وهي حباجة إىل تطوير برامج تكنولوجيا اوجود رغبة يف التحول للخدمات العامة 

 مبا خيلق ، ودعم جمتمع املعلومات العمومية  اخلدمةؤسساتماملعلومات واالتصال بشكل أكثر يف 
  . مسارات هامة وحقيقة ترتقي بترشيد اخلدمة العمومية 

أما فيما يتعلق بالنتائج املستخلصة من هذا البحث فيمكن الوصول إىل مجلة من النقاط يتم ذكرها    
  :   يف اآليت 

  تؤثر اإلدارة االلكترونية على شكل  اخلدمة العمومية ، من خالل آلياا املتمثلة يف شبكة -
  .النترنت وخمتلف املعدات التقنية والتكنولوجية ا

 اإلدارة االلكترونية هي بديل جديد يعيد النظر يف عالقة الفرد باملؤسسات احلكومية ، والتحول -
للروابط االفتراضية ، مبا حيسن من سرعة االستجابة ويزيد من مستوى الفعالية لدى األجهزة 

  ات العمومية واملنظمات احلكومية أثناء تأدية اخلدم
 تظهر حمددات اخلدمة العمومية الرشيدة أثناء تطبيق آلية اإلدارة االلكترونية ، وتتجلى معايريها يف -

التواصل اآلين ، الشفافية ، الدميومة و االستمرارية ، االستجابة ، السرعة وربح الوقت : القيم التالية 
  ، الدقة يف حتديد املهام  

 العمل على التخفيف من شدة مقاومة التغيري الذي أفرزته الثقافة ونية تتطلب اإلدارة االلكتر-
ن أل التقليدية لإلدارات احلكومية ، وخاصة أثناء التنفيذ ملشاريع اخلدمة العمومية االلكترونية ،

مقاومة التغيري من قبل العاملني يف اجلهاز البريوقراطي ، من شأنه أن جيعل اإلدارة االلكترونية تسري 
مع   ثقافة اإلدارة التقليدية ، إذا مل يكن هناك جتاوب للعاملني بأجهزة اخلدمة العمومية ،وفق

  اليت تفرزها اخلدمات االلكترونية املستجدات 
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جنحت جتربة اخلدمة العامة االلكترونية يف أمريكا  انطالقا من التقدم يف تكنولوجيا املعلومات  -
واإلتاحة  جمتمع املعلومات ومنو  %65إىل  من اتمع  نتواالتصال وارتفاع نسبة مستخدمي اإلنتر

  متتلك حاسوب يف املرتل  من األسر األمريكية % 70 املثلى ألجهزة اإلعالم اآليل
 عرف منوذج اإلدارة االلكترونية يف الواليات املتحدة األمريكية تطورات مرحلية دفعت حنو -

خلدمة العمومية ، واليت كانت نتيجة لوضوح الرؤية االرتقاء خبدمة األفراد والوصول إىل ترشيد ا
 استهداف  اجلمهور يتمثل يف  ، وتركيزها على هدف رئيسي اإلدارة االلكترونية الفلسفية ملبادرة 

   العام أثناء  إيصال اخلدمات 
يبقى النموذج ، على الرغم من توافر معظم املتطلبات األساسية لتطبيق اإلدارة االلكترونية  -
ويف مقدمتها  خماطر األمن االلكتروين وما ،  ةمريكي يعاين  من مشاكل التحول لإلدارة االلكترونياأل

  ويات عديدة يطرحه من إشكاالت على مست
هو ما يدعو  ، و2013 اجلزائر إىل بيئة الكترونية مناسبة إلستراتيجيتها االلكترونية   يسجل فقدان-

   إضافة إىل أن )النظر يف اإلمكانات مقارنة باملخططات(نفذ  ضرورة النظر فيما خطط ، وفيما سيإىل 
 طابع التخطيط االستراتيجي بعيد املدى يهايغلب عل بربامج التحول االلكتروين يف اجلزائروططات خم

يف الوقت احلايل ، خاصة أمام االفتقار إىل  ال خيدم مسار اخلدمة العامة االلكترونية وهو ما ، 2013
   خلطط ، ويتوىل مهام املتابعة والتنفيذ والتنسيق مع جل اجلهات املعنية نظام وطين يضع ا

 يعترض اخلدمة االلكترونية يف اجلزائر مشكل األمية االلكترونية ، اليت تكاد متس جل فئات اتمع -
 االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، األمر الذي شكل ديدا  حجم ضافة إىل ضعفإ

 االهتمام مبشكل  ، مما يطرح ضرورةوأضعف مردود احملتوى الرقمي هزية االلكترونية ،الواقع اجل
  ودعم برامج التعليم اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال على خمتلف مستويات ،التقنية ،األمية 

    يثة، والتفاعل مع التقنية احلد وأطوار الدراسة ، دف خلق جمتمع معلومات قادر على التواصل
، يف ظل غياب عوامل تشجيعية أمام  ضعف درجة الوصول اىل شبكة املعلومات العاملية -

 ترشيد هي عوامل ال تشجع على جناح - كالتخفيض من سعر استخدام االنترنت -املواطنني
     يف اجلزائرالعمومية اخلدمات 

 ، وحلماية املتعاملني عرب الشبكات حتتاج اجلزائر إىل ترسانة قانونية لتأمني معامالا االلكترونية -
     االلكترونية ،خاصة اخلدمات املالية مبؤسسة بريد اجلزائر

 بدرجة من الرداءة بسبب عدم ية تتميز بعض اخلدمات االلكترونية من خالل  التجربة اجلزائر-
ات إضافة إىل بطء أو غياب تسريع تطبيقات اخلدم،  ةتطابقها مع خصائص اإلدارة االلكتروني

االلكترونية يف جمال احلالة املدنية ، خاصة وأا متثل أكرب جهاز خدمة عمومية يرتاده املواطن 
  اجلزائري بشكل مستمر ، ويستقبل أعددا كثرية من طاليب اخلدمات   
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 عرفت اجلزائر مبادرات أولية يف تطبيق اإلدارة االلكترونية العمومية ، حتتاج إىل جتاوز عوائق -
، مع  االستعانة بالتقارير الدورية اخلاصة بالعمليات التقييمية ملراحل تنفيذ التحول و اجلاهزية ،

   ضرورة إشراك العاملني يف تنفيذ برامج التحول 
  ، تقتضي احلاجة توسيع نطاق اخلدمات اإللكترونية لدى مؤسسة بريد اجلزائر دف ترقية   -

) تضمني كل قطاع مبوزع آيل( ة بشكل المركزي نشر املوزعات اآللية لألوراق النقدياخلدمات ب
    دف تسهيل العمليات ، وتفاديا ملشاكل االزدحام

  يتطلب النهوض مبفهوم إحداث تقدم نوعي يف جمال التعليم اإللكتروين يف اجلامعات اجلزائرية ، -
وعدم لشبكة ، التعليم املتزامن القائم على االتصال املباشر ، وتقدمي الدروس اإلفتراضية على ا

   االقتصار على إتاحة عمليات التسجيل األولية فقط على شبكة اإلنترنت
أما النتيجة الرئيسية هلذه الدراسة فتنطلق من أن اإلدارة االلكترونية متثل آلية هامة يف بناء  وترقية    

ساءلة ، الرقابة ، معمار متكامل من اخلدمات العامة االلكترونية ، مبا حيقق الرتاهة ، احملاسبة ، امل
سرعة االستجابة ، يف اخلدمات املقدمة جلمهور املواطنني ، ويرفع من مستوى وضوح اخلدمة 
العمومية ، ويقرا من املواطن ، غري أن التباين واالختالف يبقى بني كل منوذج وآخر ، تبعا لبيئة 

    .التجربة أو النموذج املطبق وخصوصية 
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  األشــكال    اجلداول  فـهـرس
 الصفحة        
 

  
     14.................................خمطط يوضح أبعاد مفهوم االدارة االلكترونية  - 1  

       29.................... خمطط يشرح تعاضد العناصر االساسية لالدارة االلكترونية-   2
   شخص يف اجلزائر100ترنت لكل يبني تطور مستخدمي االن) 1( جدول رقم -  3
   118 ...... ) ..........................................2008 إىل 2000من سنة ( 
 يوضح تطور االشتراكات يف اهلاتف اخللوي احملمول لكل ) 2(جدول رقم  - 4

119   )................... 2008 إىل 2000من سنة (  شخص يف اجلزائر  100  
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 قائـــمة املـالحــق
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    اخلدمة العامة يف املنظمات العامة كنظام1امللحق رقم 
املصدر:ثابت ، عبد الرمحن إدريس، املدخل احلديث يف اإلدارة العامة  ، الدار اجلامعية ، دون بلد 

.459 ، ص2001النشر ،  
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                                                                      )                 2(م لحق رقم
 موقع إلكتروين يبني األطر العامة اليت حتكم التجارة اإللكترونية العاملية يف الواليات املتحدة األمريكية
                                 http// www.commerce.gov               املصدر    :  
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03   :ملحق رقم  
 البوابة اإللكترونية لإلدارة األمريكية

http//www.usa.gov/  املصدر:  
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                              04 :ملحق رقم    
  

  باما األمريكية ى االنترنت لطاليب اخلدمات بوالية أالمنوذج جتديد رخص القيادة عل   
                                                            ww.dvla.gov.uk :     املصدر     
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            )                                                                          05(ملحق رقم  
رسم بياين يوضح تطور عمليات احلساب الربيدي اجلاري على مستوى شبابيك الربيد واملوزعات  

  2008منوذج بريد والية خنشلة خالل شهر سبتمرب ) البطاقة املغناطيسية ( اآللية لالوراق النقدية 
                                                                                              : املصدر

-Activité du mois du ramdhan" Le facteur , Direction de la 

cmmunication d’Algérie poste,N° 60 Octobre 2008.p5. 
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   رسم بياين يوضح عمليات السحب املنجزة عن طريق بطاقة احلساب الربيدي  : 06لحق رقم  م
ية الوحيد ، واملوزعات اآللية لألوراق النقدية من جانفي إىل غاية نوفمرب عمل الاجلاري و مطبوع  

   .                                                                              2008 من سنة 
                                                                                              :املصدر

- "Utilisation de la carte CCP" , Le facteur , Direction de la 
cmmunication d’Algérie poste,N° 63 Janvier 2009.P09 
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 شهادة إستمارة إلكترونية تبني  خدمات التسجيالت اجلامعية  االولية  حلاملي : 07 ملحق رقم    
  البكالوريا اجلدد يف اجلزائر   

                                                                                           :صدر امل
 La préinscription, Disponible sur : 
        www.orientation.ini.dz.    
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   08ملحق رقم  

عدل اجلزائرية على شبكة اإلنترنت كفضاء إعالمي خدميموقع وزارة ال   
:املصدر          
   - République algérienne démocratique et populaire , Ministère                        
de la Justice , Disponible sur: www.mjustice.dz    
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 ، والبيانات فضاء يبني جمموعة من املعطيات ك موقع بنك اجلزائر على االنترنت :  09ملحق رقم
                   يف اجلزائر                                                 عن السياسة املالية والنقدية

  :املصدر 
- République algérienne démocratique et populaire, Banque 
D’Algérie, Disponible sur: www.bank-of- algeria .dz 
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يوان الوطين للتعليم نترنت اخلاصة بالدإستمارة التسجيل االلكترونية عرب اال:   10ملحق رقم      
                                                                                  بعد عنوالتكوين

      http//www.onefd.edu. م الديوان الوطين للتعلي: املصدر    :والتكوين عن بعد    
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     عــــمة املراجـــــقائ
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   املراجع باللغة العربية:وال أ
   الكـــــتب/أ

 يف الوطن احلكومة االلكترونية وتطبيقاا ، شريف ، الطعا منة، حممد حممود ،طارق و العلوش-1
  .2004 ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،األردن، العريب

بيةللتنمية اإلدارية ،  املنظمةالعر،  القاهرة،احلكمانية قضايا وتطبيقات ،زهريعبد الكرمي ،الكايد -2
2003 .  

بناء القدرات يف تطبيقات خمتارة ، –اسكوا -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا  -3
احلكومة : ا، اجلزء االول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الدول االعضاء يف اإلسكو

   .   2003ملتحدة ،االلكترونية والتجارة االلكترونية ، بريوت ، منشورات االمم ا
 .ELGA،1997 منشورات ، مبادىء اإلدارة العامة،عبد احلميد حممود ،النعيمي -4
دون بلد النشر ،   ،اإلصالح والتطويراإلداري كمدخل للحكومة اإللكترونية ،حممد الصرييف، -5

   .  2007دار الكتاب القانوين ، 
،  داراملسرية للنشر والتوزيع ،عمان ، املعرفةاملدخل إىل إدارة  ، وآخرون ،عبد الستار ، العلي -6

2006     .   
  .، دون تاريخ نشر دار وائل للنشر، األردن ،اإلدارة االلكترونية  ، عالء عبد الرزاق، الساملي -7
 بريوت ، دار الغرب ،نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد والعشرين ،عمار، بوحوش  -8

   .     2006اإلسالمي ، 
االسكندرية ،  ،الدار اجلامعية ، املدخل احلديث يف اإلدارة العامة ، إدريس ،عبد الرمحن  ثابت-9

2001 .  
، عمان ، دار  علم اجتماع اإلعالم رؤية سوسيولوجية مستقلةجاعد حمسن الدليمي ،محيد ،  -10

       .2002الشروق للنشر والتوزيع، 
قانوين حلماية احلكومة االلكترونية ، الكتاب األول ، النظام العبد الفتاح بيومي ،   حجازي ،-11

  .2003اإلسكندرية،  دار الفكر اجلامعي ،  ،القانوين للحكومة االلكترونية النظام
 ، امللتقى اإلداري اإلدارة واملتغريات العاملية اجلديدة اإلدارة االلكترونية ،رأفت ، رضوان ،  -12

  .2004، مركز املعلومات واختاذ القرار،  القاهرةالثاين للجمعية السعودية لإلدارة ، 
  املؤسسات العمومية واإلدارية، تعريفها ، طبيعتها القانونية ، الشخصية  ، علي ، زغدود  -13

  .،دون تاريخ نشر ، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية ، اجلزائر املعنوية
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) وقائع أعمال خمتارة ( ومة اإللكترونيةالتطوير اإلداري وتطبيقات احلك ، عيسى ،طوين -14  
  مكتبة صادر ناشرون، بريوت،اللجنة االقتصادية لغريب أسيا ،  األمم املتحدة، جمموعة أوراق

،2005   
ترمجة عبد الرمحن بن (  ، إدارة اجلودة الكلية يف احلكومةكوهني، ستيفن و براند ، رونالد ،  -15 

  .1997ودية ، معهد اإلدارة العامة للبحوث ، اململكة العربية السع) أمحد هيجان 
 دراسة يف نظم املعلومات وحتديث... العصر الرقمي وثورة املعلومات مد ، حم  صاحل سامل ، -16

   .2002 ، دون بلد النشر ، عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، اتمع
منشورات احتاد الكتاب  ،دمشق  ، الفساد واإلصالح،  عماد، صالح عبد الرزاق داود -17

   .2003،  العرب
 ، )مبيك(مركز اخلربات املهنية لإلدارة  ،  القاهرة، اإلدارة اإللكترونية ، توفيق ،عبد الرمحن -18

2003  .  
 ، االسكندرية ، دار الفتح للتجليد اإلدارة االلكترونية للموارد  ،عبد الفتاح حافظ ، حممد -19

   .2008الفين ، 
 ، األردن إدارة املؤسسات العامة يف الدول النامية  منظور استراتيجيأمحد ،  عثمان طلحة ،  -20

   .2008  ،، دار احلامد للنشر والتوزيع
،  اململكة العربية السعودية ، اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاا العربية ، سعد، غالب ياسني  -21

   .2005 ، معهد اإلدارة العامة
  الت املقا/ب
   .2002 ، جامعة ورقلة، 01عدد  ، جملة الباحث ، "االنترنت يف اجلزائر " ، إبراهيم ،  خبيت-22
، جملة مكتبة امللك فهد " التحول من جمتمع املعلومات اىل جمتمع املعرفة"حمي الدين ،  حسانة ، -23

   .2006  ، أوت2 ، العدد رقم 12الوطنية ، اململكة العربية السعودية ، الد رقم 
، مصر ، " نشرية تكنولوجيا االدارة "  أمحد  ، الشفافية والرتاهة حلمنا القادم ،،  درويش -24

  .2007مارس / ، فيفريي  العدد الثامن، اإلدارية وزارة الدولة للتنمية 
ة ينشر، " ىل االلكتروقراطيةإاحلكومة االلكترونية من البريوقراطية " ريتشارد ، هيكس ،-25

عالم العلمي ، الشركة العربية لإل  ،259عمال ، القاهرة ، العدد األرجل كتب املدير وخالصات 
  . 2003 ،اكتوبر أ

 "إختراع احلكومة إبعاد شبح البريوقراطية مخس استراتيجيات إلعادة "،   مقال بدون مؤلف -26
، ) شعاع ( علمي  القاهرة ، الشركة العربية لإلعالم ال،نشرية خالصات كتب املدير ورجل األعمال

                                     .1998 ، سبتمرب 18العدد 
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إعادة إختراع احلكومة كيف تعمل روح املبادرة على إحياء القطاع " مقال بدون مؤلف ، - 27 
 (   لإلعالم العلمي  القاهرة ، الشركة العربية ،نشرية خالصات كتب املدير ورجل األعمال ،" العام

                                   . 1994مارس   ،6، العدد ) شعاع 
نشرية ، "احلكومة اإللكترونية من البريوقراطية إىل اإللكترونية " ، مقال بدون مؤلف  - 28

  ، العدد ) شعاع ( خالصات كتب املدير ورجل األعمال القاهرة ، الشركة العربية لإلعالم العلمي 
  . 2003 أكتوبر  ،259

نشرية خالصات كتب املدير  "الدليل العلمي العادة اختراع احلكومة " ،  مقال بدون مؤلف -29
  .2002 ، مارس 222، القاهرة ، العدد )شعاع(ورجل االعمال ، الشركة العربية لالعالم العلمي 

 نشرية " راحة املواطن وسالح يف وجه الفساد،...، مراكز اخلدمات اجلماهريية  ناصر ، فؤاد -30
 .2007مارس / العدد الثامن ، فيفريي ، مصر ، وزارة الدولة للتنمية االدارية، " تكنولوجيا االدارة 

 نوعية اإلدارة واحلكومة اإللكترونية يف العامل الرقمي دراسة "، نائل ،  عبد احلافظ العواملة-31
   .  2003،الرياض،)2(العلوم االدارية ،15جملد ،جملة جامعة امللك سعود،"ستطالعيةا

، جملة " واقع االقتصاد اجلديد يف العامل العريب واالسالمي"عمار ، عماري ، وآخرون ،  -32
  .  2007 ، 5الباحث ، جامعة ورقلة ، عدد 

ثرها على املصارف املركزية يف ادارة السياسة أااللكترونية و النقود "  حممود ، ، سحنون-33
 ، دار اهلدى للطباعة 09معة حممد خيضر بسكرة ، العدد ، جملة العلوم االنسانية ، جا" النقدية 

  .2006 اجلزائر ، مارس – عني مليلة –والنشر والتوزيع 
   الرسائل اجلامعية واحملاضرات/ج
   الرسائل اجلامعية-1

إعادة هندسة اخلدمات املرورية وفقا لبيئة العمل اإللكتروين  "علي بن ضبيان ، ، الرشيدي -34
، أطروحة مقدمة " ى شعب رخص القيادة والسري يف بعض مناطق اململكةدراسة تطبيقية عل

استكماال ملتطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية ، الرياض ، جامعة نايف 
   .    2006العربية للعلوم األمنية ، 

ارة االلكترونية يف املصارف األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلد"بدر بن حممد ،   املالك  ،-35
، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية غري منشورة ، جامعة نايف العربية )" دراسة مسحية(السعودية 

    .                                             2007للعلوم األمنية، الرياض ، 
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جراءات وعمليات احلماية املدنية دور اإلدارة االلكترونية يف تفعيل إ"العتييب ، عساف  سعد ، -36
، رسالة ماجستري يف العلوم ) "دراسة ميدانية على ضباط مديرية الدفاع املدين مبنطقة الرياض(

    .   2006الشرطية غري منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ، 
 دراسة ،يق اإلدارة االلكترونيةاملتطلبات اإلدارية واألمنية لتطب " ،سعيد بن معال ، لعمري ا-37 

أكادميية نايف العربية ،الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة ،"مسحية على املؤسسة العامة للموانئ 
  . 2003 ،للعلوم األمنية

دراسة مسحية على " ،مهددات األمن املعلومايت وسبل مواجهتها" ،بن سعدرمنصو، القحطاين-38
، رسالة ماجستري غري  "وات البحرية امللكية السعودية بالرياضمنسويب مركز احلاسب اآليل بالق

   .2008، الرياض ،منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية 
تطبيقات اإلدارة االلكترونية يف األجهزة األمنية  دراسة مسحية "القرين ،عبد الرمحن سعد ،   -39

ستري غري منشورة ، جامعة نايف العربية الرياض ، رسالة ماج" على ضباط شرطة منطقة الرياض 
  .2007للعلوم األمنية، 

دراسة (متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية"،مري  ، إيهاب مخيس أمحد- 40
الرياض، رسالة ،")تطبيقية على العاملني باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف مملكة البحرين

   .2007جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ،شورة ماجستري غريمن
دراسة على قطاع الربيد (التسويق يف مؤسسات اخلدمات العمومية  " ،برانيس ،عبد القادر – 41

كلية العلوم  اطروحة دوكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة ، ،)"واالتصاالت يف اجلزائر
  . 2006/2007جامعة اجلزائر ،، االقتصاديةقسم العلوم،وعلوم التسيري االقتصادية

تطبيقات احلكومة اإللكترونية   دراسة ميدانية على "، علي  حممد بن عبد العزيز،بن درويش - 42
 جامعة نايف العربية للعلوم ، الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة،"إدارة اجلنسية واإلقامة بديب

   . 2005قسم العلوم اإلدارية ، ،األمنية
مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املديرية العامة " بن عبد العزيز الضايف ، حممد،  - 43

، الرياض ،رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم العلوم اإلدارية ، جامعة " للجوازات ملدينة الرياض
                                                           .2006نايف العربية للعلوم األمنية ، 

دراسة حالة (، " امهية التسيري العمومي اجلديد يف قطاع التعليم العايل" بن عيسى، ليلى ،- 44 
، مذكرة ماجستري غري منشورة ، قسم علوم التسيري ، فرع التسيري )جامعة حممد خيضر بسكرة

  2006.العمومي، جامعة بسكرة 
 استراتيجيات االصالح والتطوير اإلداري ودورها "فيصل ،  بن معيض آل مسري القحطاين ، - 45

دراسة حتليلية الجتاهات القيادات العليا املدنية واألمنية يف اململكة العربية  يف تعزيز األمن الوطين
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 ، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف العلوم اإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية ، جامعة نايف "السعودية 
  .2006 الرياض ، العربية للعلوم األمنية ،

عالقة االنترنت كتكنولوجيا حديثة لالتصال واملعلومات بالتنمية يف "بومايلة ، حفيظة ،  - 46 
، مذكرة ماجستري غري منشورة  ، قسم العلوم السياسية ، فرع تنظيمات "اجلزائر: دول العامل الثالث

  .167 ص ،2003سياسية وادارية ،جامعة باتنة ، 
دور اإلدارة االلكترونية  يف التطوير التنظيمي باألجهزة األمنية " قبالن ،   ، محد  آل فطيح- 47

، اململكة العربية السعودية، رسالة ) "دراسة مسحية على ضباط  شرطة املنطقة الشرقية (
  .2008 ، الرياض ، األمنية جامعة نايف العربية للعلوم، ماجستريغريمنشورة

دراسة مسحية لتجربة ( ديات األمنية للحكومة االلكترونية التح" مصطفى قاسم ، صالح ،  - 48
، قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على )" ديب يف دولة االمارات العربية املتحدة 

درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، 
   .2003الرياض ، 

   احملاضرات-2  
دور احلكومة اإللكترونية يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية وتفعيل "  الشيحة ، عدنان بن عبد اهللا ،- 49

 عمل ورقة، الفرص والتحديات ، " املشاركة الشعبية يف ظل التنظيمات البريوقراطية يف الدول النامية
دون تاريخ اململكة العربية السعودية ،   كلية العمارة والتخطيط ، جامعة امللك فيصل ،،، الدمام

   .نشر 
املؤمتر العلمي "الصريفة االلكترونية يف اجلزائر ،"،  حورية، آيت زيان ،  كمال ، آيت زيان  -50

 ، جامعة فيالدلفيا 2007  جويلية 5 - 4 ،"اخلامس حنو مناخ استثمار واعمال مصرفية الكترونية 
   .، االردن

، ألقيت على طلبة السنة األوىل  "اضرات يف  احلكم الراشد احملليحم" بوريش ، رياض ، - 51
ماجستري ، قسم العلوم السياسية ، فرع الدميقراطية و الرشادة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية 

  . 2007،جامعة منتوري قسنطينة، 
لكتروين كآلية ابراهيم ، التعليم اال" جامل ، عبد الرمحن عبد السالم ، وحممد عبد الرزاق ، -52

حبث مقدم ملؤمتر الدويل االول حول التعليم االلكتروين ، )" دراسة حتليلية(لتحقيق جمتمع املعرفة 
  . ، البحرين ، مركز التعليم االلكتروين2006افريل 

التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال ودورها يف تطوير البحث " عبد القادر  ، خالدي -53
، املؤمتر العريب الثالث البحوث االدارية )"حتدي استراتيجي لالدارة يف الوطن العريب( يف علوم االدارة 

  . 2003 ماي 14،15، القاهرة ،  والنشر
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متطلبات التحضري النوعي للمؤسسة اجلزائرية لتسري "،  ميلود ، مقدم ، زيد اخلري ، عبريات -54
تنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة  ، امللتقى الدويل حول ال"املعرفة والكفاءات البشرية 

  .2004 مارس 09/10كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ، ،والكفاءات البشرية 
، املدرسة الوطنية "ةملتقى احلكم الراشد يف اإلدارة العمومي"  فريق حبث اإلدارة العامة  ،-55

    .2006 ،اجلزائر  لإلدارة ،
مؤمتر الشام الدويل  ليان ، تطبيقات احلكومة االلكترونية يف مراكز خدمة املواطن ، ، قطيين – 56

  . 2006 ، سبتمرب سوريا ، الثالث للمعلوماتية
   الوثائق احلكومية-/د

 25  املؤرخ يف 256 - 98مرسوم تنفيذي رقم  اجلمهورية اجلزائرية اليمقراطية الشعبية، -57
 4 ،  الصادر يف 63اجلريدة الرمسية ،العدد ، الربيد واملواصالت  ، املتضمن قانون 1998أوت  

    .1998 أوت 26:  هـ املوافق لـ1419مجادي األوىل  
 25  املؤرخ يف 257 - 98تنفيذي رقم  رسوم  ،ماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -58

اجلريدة ،  واستغالهلا  ، املتعلق بضبط شروط  و كيفيات إقامة خدمات االنترنت1998أوت  
  . 1998 أوت 26:  هـ املوافق لـ1419 مجادي األوىل ، 4 ، 63الرمسية ،العدد 

 05، املؤرخ يف 03- 2000اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،قانون رقم  -59 
 ، 48 ، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت ، ا جلريدة الرمسية ، العدد2000أوت

 2000 أوت 06:  هـ املوافق لـ 1421 مجادي األوىل 06الصادر يف 
  املؤرخ يف307 - 2000رسوم تنفيذي  رقم م، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -60
 ، املتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا ،اجلريدة 2000 أكتوبر14

  . 2000 أكتوبر 15:  هـ املوافق لـ1421 رجب 17ادر يف   ، الص60الرمسية ، العدد 
   التقارير و الربامج/هـ
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، وزارة الربيد واملواصالت ، اصالح وتطوير قطاع  -61

االتصاالت يف اجلزائر ، وثيقة عمل مقدمة من ادارة الربيد واملواصالت اىل االجتماع العريب 
                                                              . 04/2002 /15،16ضريي الثاين للقمة العاملية تمع املعلومات ، تونس ، التح
، حوار وزير العدل حافظ األختام الطيب بلعيز  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، -62

   .2007 مارس 25،  األحد  وكالة األنباء اجلزائرية منشور خاص ب
وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ،  ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -63

تعلميات استعمال بطاقة الشفاء للمؤمن " الصندوق الوطين للتامينات االجتماعية للعمال االجراء ، 
  .2007، مطبعة الضمان االجتماعي ، نوفمرب " له اجتماعيا
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الديوان الوطين للتعليم  ، ،وزارة التربية الوطنية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -64
  . دون تاريخ نشر  ،، اجلزائر"دليل التسجيل عرب االنترنت"والتكوين عن بعد ، 

  ،، استراتيجية حتديث القطاعات العامة اململكة املغربية ، وزارة حتديث القطاعات العامة -65
  . 2009 فيفري 12،  امج العمل على االمد القصري واملتوسطبرن

الرشيدة لتحقيق اإلدارة  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -66
مشروع وثيقة العمل اخلاصة مبجموعات العمل احملورية ،   ،ا التنمية يف الشرق األوسط ومشال إفريقي

                           . 2004 أفريل ،   30-29الرباط ، 
االجتماع   تقرير املغرب حول املبادرة العربية من اجل حكامة رشيدة يف خدمة التنمية ،- 67

تنظيم اململكة املغربية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية  الوظيفة العمومية والرتاهة ،: األول
     .  2005 مية ، يوليو ،االقتصادية وبرنامج األمم املتحدة للتن

تعزيز قدرة "الس االقتصادي واالجتماعي لالمم املتحدة ،  جلنة خرباء االدارة العامة ،  -68
، موجز تقرير االمانة العامة ، بريوت، " االدارة العامة على تنفيذ اعالن االمم املتحدة بشان االلفية 

2002.   
،البحر امليت،اململكة "إعالن املبادرة " ية يف البالد العربية،مبادرة اإلدارة الرشيدة خلدمة التنم -69

    .2005 ،  دون دار النشراألردنية اهلامشية،
  .2003 حنو إقامة جمتمع املعرفة ، تقرير التنمية االنسانية العربية ، -70 
   املقابالت/م

 بسكرة ،  جالل ، مقابلة مع السيد الطاهر مخخام ، مدير مؤسسة إتصاالت اجلزائر ، أوالد-71
   .2009 .04. 21يوم 

       اجلرائدو االذاعة/ن
    .06/10/2009 يوم  الثانية مساء ، الرئيسية ،اإلذاعة الوطنية اجلزائرية ، نشرة األخبار - 72

   م، س ، يف إطار عصرنة العدالة وتقريبها من املواطن ، إطالق شباك الكتروين قانوين إلعالم  -  73      
    2009 مارس 4 ، 3356 السبت املقبل ، جريدة االحرار،  العدد املواطنني

 ، جريدة الشروق"2010بداية من  بيومتريان  جوازسفر وبطاقة تعريف"، مجال ، لعالمي - 74
   .    22/09/2009 ، الثالثاء 2723، العدد  اليومي

     املراجع االلكترونية-/ص    
اشارة إىل (  احلكم الرشيد وخوصصة املؤسسات  غامل جلطي،،األخضر ، أبو عالء عزي -75

 مارس 27العدد :  ةلثالسنة الثا جملة علوم انسانية ، ،)واقع االقتصاد الوطين واملؤسسات اجلزائرية
   .14/05/2009:تاريخ االطالع ، nl.ulum.www://http/ : متاح يف ،2006
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 ،املركز الوطين للتعليم االلكتروين والتعليم عن بعد، أمريكا لتعليم عن بعد يفاألسبوع الوطين ل -76
 p?php.showthread/vb/sa.edu.elc.www://http=7814  :متاح يف

  .15/11/2009 :تاريخ االطالع 
  :اللكترونية األوىل ، جملة التقنية للجميع ، متاح يف للحكومة ا.. البوابة األوىل   -77
AE_ar,lang/53/314/view/content/ae.dubai.all4e//:http    تاريخ اإلطالع ،         

15/04/2009.  
   بعد، التسجيل عرب االنترنت ، وزارة التربية الوطنية ، الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن-78

  .03/10/2009:، تاريخ االطالع dz.edu.onefd.www//http  : متاح يف 
                                                                       : اجلزائر خبطى ثابة حنو جمتمع املعلومات ، متاح يف -79
41/38/view/content/ar/com.samas-el.www://http/  تاريخ اإلطالع    :
22/09/2008                                                                          
كلمة عبد العزيز بوتفليقة "، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وزارة الشؤون اخلارجية -80

: ، متاح يف2006 /06 25 ،" بقصر االمماحلكومة والوالةرئيس اجلمهورية يف افتتاح ندوة 
93455/26/06/06=story?php.stories/ar_ma/.233.78.194193://http      

  .19/08/2009: تاريخ االطالع 
 :                             ،متاح يف "احلجب والرقابة واملصادرة "  -81

. shtml sjalgeria/2006net/reports/net.openarab.www  ،تاريخ االطالع:  
07/06/2009    .  

اخلطر اإللكتروين يهدد األمن القومي : احلكومة اإللكترونية غري مستعدة هلجمات إلكترونية  "-82 
 :                                                   ، متاح يف 2009 جويلية 23، " األمريكي

http//eraya.info/index.php ? option=com-content&view=article   
                     &id=56:admin&c&tid=16:electronics&Itemid=12. 

25/09/2009: تاريخ االطالع   
أوباما استحدث منصب منسق األمن : احلكومة األمريكية أمام خطر اهلجمات اإللكترونية  -83

 :  ، متاح يف " اإللكتروين
/attacks cyber.us/26/7/scitech/2009/com.cnn.arabic//http،  تاريخ  

             .16/10/2009: االطالع 
               :متاح يف،  اإللكترونية حلكومة ا-84

 htm .1006t-topic/43fmontada/net.forum-go.islamfin://http  
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   .14/02/2009:تاريخ االطالع
جملة التقنية ،  القطاع اخلاص يف اخلدمات اإللكترونية على تتفوق األمريكية احلكومية الدوائر - 85

    :، متاح يف  للجميع
AE_ar,lang/53/78/view/content/ae.dubai.all4e://http  

 .10/08/2009: ، تاريخ االطالع       
،قسم علم جتارب من دول العامل  يف جمال  التعليم االلكتروين ،  سارة،  اللقماين -86

  : تاريخ االطالع ،html.118c/nl.ulum.www://http : متاح يف ،املعلومات
18/08/2009.  
، احلوار " التنمية واملشكالت املؤسسية للعمل الطوعي"الوهاب ، حممد الفاتح، عبد ،  العتييب -87

 : متاح يف ، 22/01/2009 ،2534املتمدن ، العدد،
 159937=aid ?  asp.art.show/ debat/ org.Ahewar. www //:http  
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