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ملخص البحث
يستدعي تحسين أداء الجماعات المحلية في الجزائر آليات عملية ،تتأتّى بالنهوض
بالموارد البشرية كربطها بالمعرفة كالتكنولوجيا من خالؿ تعميم استخداـ اإلدارة اإللكتركنية،
حيث تعد كسيلة ىامة للرفع من كفاءة الموظفين كتطوير أدائهم .كما أصبحت الحلوؿ الرقمية
من الركائز الجوىرية في تطور اإلدارة العمومية ،كتعتبر اآللية المحورية التي تخدـ المواطنين
كتحرؾ عجلة التنمية في المستول المحلي.
كاتجهت جهود الجزائر إلى االىتماـ بتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كدمجها في
المؤسسات العمومية كاإلدارة المحلية ،بهدؼ تطوير الوظائف اإلدارية كالقضاء على
البيركقراطية كتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كيلمس المواطن درجة من التحسن في أداء اإلدارة المحلية ،باستخداـ تطبيقات
اإلدارة اإللكتركنية .لكن الوصوؿ إلى أعلى درجات الرضا ،يظل في حاجة ماسة إلى المزيد

من أعماؿ تطوير البنية التحتية (توصيل جميع فركع البلديات بشبكة األلياؼ البصرية)،
كتحسين ىياكل االستقباؿ ،كتطوير أساليب المعامالت اإلدارية للموظفين.
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ادلمذمـــــت
يتسم العمل الحكومي في كثير من الدكؿ  -من بينها الجزائر  -بإجراءاتو الركتينية
الطويلة ،كما يتسم بالبيركقراطية كبالبطء الشديد في طريقة تقديم الخدمات للمواطنين.
كمع تطور التقنيات الحديثة كاالىتماـ العالمي الكبير بقطاع تكنولوجيا المعلومات،
اتجهت اإلدارات العمومية في ىذا البلد نحو تبني الوسائل الحديثة في العمل اإلدارم لتحقيق
التنمية اإلدارية ،باعتبار أف اإلدارة العامة تهدؼ إلى تنفيذ السياسة العامة للدكلة كتتوجو الى
تحقيق الصالح العاـ ،فال يمكن تصور تحقيق تنمية مع كجود جهاز إدارم متخلف.
كيعتبر إدخاؿ تكنولوجيا المعلومات كاإلعالـ اآللي ثورة حقيقية في عالم اإلدارة ،حيث
يتم تحويل األعماؿ كالخدمات اإلدارية التقليدية إلى أعماؿ كخدمات إلكتركنية تساعد على
االرتقاء بأداء الجهاز االدارم ،كتحقيق االستخداـ األمثل للخدمات بسرعة عالية كدقة
متناىية.

كيشمل مفهوـ اإلدارة اإللكتركنية نموذجان جديدان من التعامالت الحكومية كإعادة
تعريف العالقة بين اإلدارة كالمواطن كىي ليست دربان من دركب الرفاىية كإنما حتمية تفرضها
المتغيرات العالمية ،فالموضوع يحمل في ثناياه حرية تبادؿ المعلومات كتدفقها بين دكائر

الحكومة من جهة كبين دكائر الحكومة كالمواطنين من جهة أخرل ،مما يؤدم إلى رفع كفاءة
اإلجراءات كتحسين الخدمة العمومية كتوفير الوقت كالتكلفة ،مما يساعد على تحقيق التنمية
اإلدارية كجزء من التنمية الشاملة.
كتهدؼ ىذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدل أىمية تطبيق اإلدارة
اإللكتركنية في الجماعات المحلية في الجزائر ،كالمساعي التي بذلت في ىذا المجاؿ،
كالمعيقات التي تحوؿ دكف تطوير ىذا التطبيق .كقصد اإلحاطة الكافية بهذه الموضوعات،
نطرح اإلشكالية التالية:
كيف تساىم اإلدارة اإللكتركنية في تطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر؟
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كتؤدم ىذه اإلشكالية إلى طرح مجموعة أخرل من التساؤالت مفادىا:
 ما المقصود باإلدارة اإللكتركنية؟ كيف يمكن التحوؿ من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكتركنية؟ كما ىي معيقات ىذاالتحوؿ؟
 ما مدل تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في الجماعات المحلية بالجزائر ؟كلمحاكلة اإلجابة على ىذه التساؤالت ،تم اعتماد خطة بحث تتضمن خمسة محاكر أساسية:
أكالن .اإلدارة اإللكتركنية :المفهوـ كاألىداؼ.

ثانيان .التحوؿ من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكتركنية.
ثالثان .معوقات تطبيق اإلدارة االلكتركنية.

رابعان .رقمنة اإلدارة الجزائرية.

خامسان .تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في الجماعات المحلية بالجزائر.

ا
أول  :اإلدارة اإللكرتوويت :ادلفهىم واألهذاف

يعتبر مصطلح اإلدارة اإللكتركنية ( )E. Administrationأك ( Administration

 ،)électroniqueمن المصطلحات العلمية الحديثة في مجاؿ العلوـ اإلدارية ،حيث تناكؿ
مفهومو العديد من المفكرين كالباحثين.
فقد عرفها البنك الدكلي بأنها "مفهوـ ينطوم على استخداـ تكنولوجيا المعلومات
كاالتصاالت بتغيير الطريقة التي يتفاعل من خاللها المواطنوف كالمؤسسات مع الحكومة،
للسماح بمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ،كربط طرؽ أفضل في الوصوؿ إلى

المعلومات كزيادة الشفافية كتعزيز دكر المجتمع المدني"(.)1

كتعرفها منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية ( )OCDEبأنها "االستعماؿ لتكنولوجيات

اإلعالـ كاالتصاؿ خصوصا األنترنيت كوسيلة تسمح بوضع إدارة بأفضل نوعية"(.)2

كفي مفهوـ الباحث "مبارؾ الزيغاـ" ،فإف اإلدارة اإللكتركنية ىي تحويل كافة األعماؿ
كالخدمات اإلدارية التقليدية من طوؿ اإلجراءات كاستخداـ األكراؽ ،إلى أعماؿ كخدمات
5
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إلكتركنية تنفذ بسرعة عالية كدقة متناىية ،باستخداـ تقنيات اإلدارة ،كىو ما يطلق عليو إدارة
بال أكراؽ .فهي كسيلة لرفع مستول أداء اإلدارة لتحقيق الكفاءة كالفعالية  ،كليست بديالن عنها
كال تهدؼ إلى إنهاء دكرىا ،كىي إدارة بال كرؽ إذ تستخدـ األرشيف اإللكتركني كاألدلة

كالمفكرات اإللكتركنية كالرسائل الصوتية .كىي إدارة بال مكاف كتعتمد كسائل االتصاؿ

الحديثة  ،كما أنها إدارة بال زماف ،إذ تعمل  24ساعة  7 /أياـ  365 /يومان في السنة(.)3

كتركز مجمل التعريفات على اختصار الوقت كالسرعة في إنجاز المعامالت اإلدارية مع

تقريب المسافات بين المواطنين كمصالح اإلدارة .كعلى ضوء ما تقدـ ،يمكن أف نعرؼ اإلدارة
اإللكتركنية بأنها منظومة متكاملة تهدؼ إلى تحويل العمل اإلدارم العادم من إدارة يدكية إلى
إدارة باستخداـ اإلعالـ اآللي ،باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار
اإلدارم بأسرع كقت كبأقل التكاليف.
ضمن ىذا السياؽ ،يمكن استنباط األىداؼ التي تنشدىا المصالح اإلدارية بتطبيق
()4

آليات اإلدارة اإللكتركنية ،كتتمثل خصوصان في األىداؼ التالية:

 تطوير اإلدارة العامة من خالؿ خفض األعماؿ الورقية ،كتحسين الخدمات بالتقليل منالتنقل ،كسهولة كصوؿ المواطنين إلى المعلومات ،إلى جانب خفض المصاريف سواء
لإلدارات أك للمواطنين بتقليص عدد الوثائق كالمطبوعات.
 اختصار اإلجراءات كربح الوقت باالستفادة القصول من اإلمكانيات التي تتيحها التقنياتالحديثة لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ ،التي تسمح بالحصوؿ على إدارة فعالة كسريعة
كخدمات ذات مستول عاؿ.
 إمكانية التواصل اإللكتركني بين المواطنين كاإلدارة عبر رسائل البريد اإللكتركني ،كينتجعن ىذا اإلجراء تقريب المواطن من اإلدارة دكف ضغوط المكاف كالزماف.
 الحد من مظاىر الفوضى داخل المصالح اإلدارية ،كالقضاء على البيركقراطية كما ينجمعنها من آفات كالرشوة كالمحاباة.
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كتساىم اإلدارة اإللكتركنية في تطوير العمل اإلدارم ،باعتبارىا نمطان جديدان من اإلدارة

ترؾ أثاره الواسعة على المؤسسات كمجاالت عملها كعلى استراتيجياتها ككظائفها .كفي الواقع
إف التأثيرات ال تعود فقط إلى البعد التكنولوجي المتمثل في التكنولوجيا الرقمية ،كإنما أيضان
إلى البعد اإلدارم المتمثل بتطور المفاىيم اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة ،كأصبحت
تعمل على تحقيق المزيد من المركنة اإلدارية في التفويض كالتمكين اإلدارم كاإلدارة القائمة
على الفريق .كقد ساىمت الثورة الرقمية في إحداث تغيرات عميقة في بيئة العمل كأساليبو،
أىمها:

()5

 االنتقاؿ من إدارة النشاط المادم إلى إدارة النشاط االفتراضي. االنتقاؿ من اإلدارة المباشرة كجها لوجو إلى اإلدارة عن بعد. االنتقاؿ من التنظيم الهرمي القائم على سلسلة األكامر إلى التنظيم الشبكي. االنتقاؿ من القيادة المرتكزة على المهاـ أك على العاملين إلى القيادة المرتكزة علىالمزيج تكنولوجيا  -زبوف.

 االنتقاؿ من الرقابة بمفهوـ مقارنة األداء الفعلي مع المخطط إلى الرقابة المباشرة اآلنية.ا
ثاويا  :التحىل مه اإلدارة التمليذيت إىل اإلدارة اإللكرتوويت :

إف التحوؿ من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكتركنية ،أمر غير يسير ،في بداية األمر

خصوصان في المجتمعات النامية ،ألف ىذا التحوؿ يتطلب تغييران عميقان في الممارسات اإلدارية
كالبيركقراطية ،كتحوالن في أسلوب عمل الموظفين كالعاملين في المرافق العمومية كاإلدارية.

كينبغي أف يكوف اإلجراء األكؿ ،للشركع في ىذا التحوؿ ،ضركرة توفر إرادة سياسية

قصد دعم الهياكل اإلدارية كإدخاؿ التغييرات الالزمة على أساليب العمل في اإلدارة ،حيث

ينبغي إعداد برامج كتوفير مستلزمات ىذا التحوؿ من ماؿ كعتاد ،باإلضافة إلى تكوين
العاملين كتحقيق المتابعة المستمرة في مراحل التنفيذ.
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كتزامنان مع ىذا اإلجراء ،فإف تطبيق اإلدارة اإللكتركنية يحتاج إلى استعداد تشريعي
متكامل ،حيث يقتضي تدريب كل األطراؼ المعنية بعملية تنفيذ اإلدارة اإللكتركنية في
األجهزة اإلدارية المركزية كالمحلية ،كاألجهزة القضائية كاألمنية؛ كالحرص على إصدار
التشريعات التي تنظم نشر المعلومات كالمحافظة على األسرار ،كالتشريعات التي تخص
تحديد رسوـ االستخداـ اإللكتركني ،كالتشريعات المرتبطة بتجريم انتهاؾ سر التوقع

اإللكتركني ،كتلك المتعلقة بضماف حقوؽ جميع األطراؼ المعنية بالعمل اإللكتركني(.)6

استكماالن لإلجراءات التشريعية ،تأتي المتطلبات األمنية التي تستدعي ضماف كحماية

المعلومات ،حيث تلجأ الهيئات اإلدارية إلى حماية أنظمتها من االختراؽ كالتجسس
كالقرصنة ،كتأمين أجهزة الحاسوب ببرامج حماية متعددة لحفظ سالمة المعلومات .كلذلك
تعمل ىذه الهيئات على مراعاة الجوانب التالية:

()7

 -التحقق من المستخدـ ،بمعنى التأكد من ىوية األطراؼ المشاركة.

 التصديق كالتأكد من المعلومات االلكتركنية لألشخاص المعنيين فقط ،من خالؿ األرقاـالسرية التي تسمح لهم بالدخوؿ.
 السرية ،كعدـ إفشاء المعلومات إلى أشخاص أك أطراؼ غير معنيين بها كالمحافظة عليها.كبما أف االنترنيت ىي الوسيلة التي يعتمد عليها في تسيير اإلدارة اإللكتركنية ،فإف
المشكلة التي تتعلق باألمن تزداد حدة في الشبكات ،مقارنة بأجهزة الحاسوب المستقلة غير
المرتبطة بالشبكات .ما زاد في ىواجس المؤسسات اإلدارية التي تقوـ بتطوير أنظمة التشفير
للمحافظة على السرية المتعلقة بخدمات االنترنيت ،كتسعى إلى استخداـ بعض الوسائل
األمنية كالبطاقة الذكية للتثبت من ىوية المواطن ،كغيرىا من الوسائل الحديثة التي تواكب
التقنية الرقمية.
إجماالن ،فإف عملية التحوؿ من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكتركنية ،يستلزـ توفير
جملة من المستلزمات تتثمل في:
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 كجود بنية شبكية تحتية قوية كسريعة كآمن ،كقادرة على استيعاب المستجدات في ىذاالمجاؿ ،بحيث يتم ربط كافة مؤسسات الدكلة بشبكة معلومات كاحدة كتبادؿ المعلومات
بين مختلف الجهات.
 إعداد نظم معلومات قوية ،مع تحويل جميع معلومات الحكومة ككزارتها كإداراتها المحليةالورقية إلى معلومات الكتركنية ،كتحديد جميع التعامالت بين المواطن ككل مؤسسة
كتحويلها إلى تعامالت الكتركنية.
 تحضير إطار بشرم مدرب على استخداـ التقنيات الحديثة ،كقادر على القياـ بعملياتالدعم الفني المستمر كتطوير النظم المعلوماتية المختلفة.
 كبالمقابل البد أف يكوف المواطنوف أك المتعاملوف مع اإلدارة قادرين على استخداـالتقنيات الحديثة كعلى تقديم معامالتهم عبر االنترنيت أك الهاتف النقاؿ ،لذلك كجب

توعيتهم بفوائد اإلدارة اإللكتركنية كأىميتها(.)8

ا
ثالثا  :معىلاث تطبيك اإلدارة اللكرتوويت :

إف تنفيذ آليات اإلدارة اإللكتركنية على أرض الواقع ،يصطدـ بجملة من المعوقات

بعضها ذات طابع نفسي كسلوكي يصدر من العاملين ،كبعضها اآلخر يتعلق بعوامل مادية
كتنظيمية:
 يشكل الخوؼ من التغيير لدل الموظفين بالمصالح اإلدارية ،العائق األكؿ أماـ التنفيذالسريع كالناجح لإلدارة اإللكتركنية .كينبغي لذلك التحضير المعنوم لهؤالء العاملين
كتحسيسهم بأىمية االنتقاؿ من الوضع القديم للعمل اإلدارم إلى كضع جديد ،يستم

بالسرعة كالفعالية في األداء.

 كما قد يترتب على تداخل المسؤكليات كضعف التنسيق بين العاملين في األجهزةاإلدارية ،خصوصان في بداية التنفيذ أحد المعوقات التي تحوؿ دكف تطوير اإلدارة
اإللكتركنية داخل نفس المنظمة.
9
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 -لقد أثبتت الممارسات الميدانية أف غياب التشريعات المناسبة ،تكوف سببان في عدـ تطور

اإلدارة اإللكتركنية كاصطدامها بجملة من المشاكل ،نتيجة عدـ كضوح القوانين التي تتيح

إمكانية حل المشكالت العالقة إداريان أك قانونيان .ما يجعل الجهات المختصة تسارع إلى
إصدار التشريعات التي تسد ىذا الفراغ القانوني.
 تتطلب اإلدارة اإللكتركنية ،توفير بينة تحتية جيدة من الشبكات كالمعدات( ،)Hardwareكالبرمجيات ( )Softwareكنظم تشغيل قوية (Operating
) Systemsلكن ذلك يتوقف على توفير اعتمادات مالية معتبرة إلنجازىا ،كبدكنها لن
تتمكن الدكلة من تعميم استعماؿ اإلدارة اإللكتركنية بالصورة المثلى في كافة المرافق
العمومية ،كفي أكسع نطاؽ جغرافي.
 كتبعان لنقص االعتمادات كعدـ تنصيب شبكات رقمية نوعية ،فإف ذلك سينعكس بشكلمباشر على نوعية الخدمات من خالؿ محدكدية انتشار األنترنيت كضعف تدفقها .فولوج

عالم التحديث كالعصرنة ،يتطلب توظيف اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة ،كىو ما يجب
أف تدركو الجهات المسؤكلة بغرض تحسين نوعية الخدمة المقدمة للجمهور.
كبذلك فإف كثيران من التجارب ،في بعض الدكؿ ،تشير إلى أف تطبيق اإلدارة االلكتركنية

في مراحلها األكلى ال يمكن أف تزيل كل المصاعب كالمشاكل اإلدارية كالتقنية ،ألف األمر
يحتاج إلى تدقيق مستمر كمتواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع
االستخداـ األمثل للوقت كالماؿ كالجهد ،مع األخذ بعين االعتبار كجود خطط بديلة أك خطّة
طوارئ في حاؿ تعثّر اإلدارة االلكتركنية في عملها لسبب من األسباب أك لسلبية من
السلبيات المحتملة لتطبيق اإلدارة االلكتركنية.

كتتمثل ىذه السلبيات خصوصان في االختراؽ االلكتركني ،حيث من الطبيعي أف يتعرض

األرشيف اإللكتركني لمخاطر التجسس على الوثائق ككشفها كنقلها كحتى إتالفها .إضافة إلى
أف االنتقاؿ دفعة كاحدة من النمط التقليدم لإلدارة إلى اإلدارة االلكتركنية ،دكف اعتماد

التسلسل كالتدرج في االنتقاؿ ،من شأنو أف يؤدم إلى نقائص كأخطاء في أداء الموظفين.
10
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ا
رابعا  :رلمىت اإلدارة اجلزائريت :

توجهت الجزائر ،مع بداية األلفية الثالثة ،في إطار اإلصالحات اإلدارية ،كأسوة بكثير

من دكؿ العالم نحو الدخوؿ تدريجيان في عصر المعلومات ،قصد ترقية كظائف المؤسسات
الحكومية ،كمنظمات الخدمة العمومية ،كتبنت إحداث سلسلة من التغييرات على كظائفها

التقليدية في ظل التحوؿ نحو استخداـ تكنولوجيا المعلومات ضمن أنشطتها الخدمية ،بغية
التجسيد الفعلي للتحوؿ نحو مفهوـ اإلدارة اإللكتركنية ،في سبيل ترشيد الخدمة العمومية.
في ىذا السياؽ ،حاكلت العديد من القطاعات العمومية الشركع في تطبيقات الخدمة
العامة االلكتركنية تستهدؼ االرتقاء بمستول الخدمات المقدمة للمواطنين ،كيع ّد قطاع البريد
كالمواصالت أكلى القطاعات الخدمية التي شملتها عمليات الرقمنة ،قبل أف تتبعها قطاعات

أخرل ،كذلك ما سنتناكلو كفق اآلتي:

أ .قطاع البريد كالمواصالت :حيث خضع إلى جملة من التحوالت في إطار ما سمي بإعادة
ىيكلة ىذا القطاع ،كتجسدت في سن قانوف جديد للقطاع في أكت  ،2222كالذم جاء
ليحد من احتكار الدكلة لنشاطات البريد كالمواصالت .كتم إنشاء سلطة ضبط مستقلة
إداريان كماليان ،كإنشاء مؤسسات منفصلة ذات مهاـ متباينة ،تتكفل إحداىا بالنشاطات
البريدية كالخدمات المالية كالبريدية (بريد الجزائر) ،كأخرل باالتصاالت (اتصاالت
الجزائر)(.)9

كتماشيان مع التطور المحيط بمؤسسة بريد الجزائر ،كبالنظر إلى الحجم الضخم للتعامالت
مع المواطنين ،شرعت المؤسسة في عصرنة ىذه التعامالت بإدخاؿ تكنولوجيا المعلومات
كاالتصاؿ لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين األداء كتحقيق أفضل النتائج .كتم
لهذا الغرض إنشاء آالت كبطاقات السحب اإللكتركني ،كإتاحة توفير إمكانية االطالع

على رصيد الحسابات البريدية الشخصية إلكتركنيان.
كقد عملت المؤسسة ،إلى سنة  ،2214على تعميم األنترنيت في ( )3533مكتب
بريدم ،من أصل ( )3633مكتب بريدم موجود بالجزائر .كما بلغ طوؿ األلياؼ البصرية
11
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المنجزة إلى غاية الثالثي األكؿ من عاـ ( ،)2215مقدار ( 66958كم) ،شملت

( )1296بلدية من الوطن(.)12

كرغم محاكلة تحسين الخدمات البريدية عبر رقمنتها ،غير أف المواطن يصطدـ في كثير
من األحياف بمشكل التغطية الشبكية للخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد الجزائر ،إضافة
إلى تعطل الموزعات اآللية لألكراؽ النقدية ،ما يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بمصالح األفراد.
ب .قطاع العدالة :عمل المسؤكلوف في الدكلة على رقمنة ىذا القطاع من خالؿ تقديم خدمات
عمومية إلكتركنية ،تقوـ على تحسين الخدمات العمومية التي يقدمها مرفق القضاء عبر
الشباؾ اإللكتركني ،كعلى المعالجة السريعة للقضايا التي تطرح على جهاز العدالة.
كمن بين أبرز اإلجراءات التي اتخذىا ىذا القطاع في صالح المواطنين ىو استخراج
صحيفة السوابق القضائية كالصحيفة رقم ( )3كشهادة الجنسية الجزائرية عبر األنترنيت،
في كقت قصير كمن أم جهة قضائية متواجدة بالتراب الوطني.

كصدر في جانفي ( )2215القانوف المتعلق بعصرنة العدالة الذم يهدؼ إلى عصرنة
القطاع كتكييفو مع التطورات التي تعرفها تكنولوجيات االتصاؿ كاإلعالـ .كما يهدؼ إلى
إدراج تكنولوجيات االتصاؿ الحديثة في التعامالت القضائية بغرض االستغناء التدريجي
للدعائم الورقية ،إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في اإلجراءات القضائية
كاالعتماد على التصديق االلكتركني على الوثائق المحررة من قبل كزارة العدؿ

كالمؤسسات التابعة لها ،مع تجريم االستعماؿ غير القانوني للتوقيع االلكتركني(.)11

كبذلك عرؼ قطاع العدالة في الجزائر قفزة نوعية في مجاؿ تحسين الخدمة العمومية من
خالؿ عمليات العصرنة التي شملتو ،حيث يعد نظاـ اإلمضاء كالتصديق اإللكتركني للوثائق
القضائية بمثابة ثورة حقيقية في مجاؿ القضاء كتحسين الخدمة العمومية للمواطن الذم
أصبح في إمكانو الحصوؿ على شهادة الجنسية كشهادة السوابق العدلية عبر البريد
اإللكتركني .كينتظر أف تتطور ىذه الخدمة في مرحلة قادمة لتشمل جميع السندات

اإلدارية كالقضائية ذات الصلة بقطاع العدالة.
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ج .قطاع البنوؾ :ظهرت بعض المبادرات في الجزائر نحو التحوؿ للصرؼ االلكتركني ،التي
تقوـ على تقديم البنوؾ للخدمات المصرفية المعهودة من خالؿ نظاـ شبكي ،انطالقا من
البطاقة المصرفية االلكتركنية كبطاقات االئتماف الممغنطة .كشهد ىذا القطاع نوعان من
التحسن في المعامالت مع الزبائن في إطار عصرنة الخدمات المالية كاالنتقاؿ من
التعامالت الكالسيكية إلى التعامالت الرقمية فيما يتعلق بعمليات صرؼ كإيداع كسحب
كتحويل األمواؿ.
لكن ال تعكس ىذه المبادرات مدل االرتياح لدل زبائن ىذه البنوؾ ،إذا ما قورنت
بالمؤسسات المصرفية في دكؿ أكركبا أك حتى دكؿ الجوار ،حيث يشكو المواطنوف من
عدـ كفاءة الشباؾ االلكتركني ،إذ يفضل األغلبية منهم سحب أموالهم من البنك بالشكل
التقليدم ،بسبب تعطل جهاز السحب اآللي ،أك عدـ توفر العملة؛ ما يجعل مظاىر
الطوابير كاالنتظار أماـ شبابيك الدفع أك السحب داخل البنوؾ الجزائرية ال تزاؿ

قائمة(.)12

كتعتبر المنظومة البنكية الجزائرية ،رغم السعي إلى رقمنتها ،من األنظمة المتأخرة على
الصعيد الدكلي كاإلقليمي ،بالنظر إلى التخلف كبطء كتيرة المعامالت المالية ،تحت ذريعة
إضفاء حماية مالية أكبر للتحويالت ،كالمحافظة على ممتلكات الزبائن الخواص
كالشركات .كيؤكد المختصوف في النشاط البنكي أف النظاـ المصرفي في الجزائر من بين
أكثر األنظمة تخلفان ،من حيث ثقل العمليات المالية التي لم تتمكن من تجنيب البنوؾ
التعرض في مناسبات مختلفة الختراقات أدت إلى ضياع أمواؿ الزبائن ،األمر الذم
يستدعي إجراء إصالحات مستعجلة كفعلية لتطوير القطاع الذم تسيطر عليو بنوؾ عمومية
ال تزاؿ محافظة على أساليب تقليدية تجاكزىا الزمن ،إلى درجة أف المواطن أصبح يفضل

اكتناز أموالو في منزلو بدال من فتح حسابات بنكية(.)13

د .قطاع التعليم العالي كالبحث العلمي :حيث عملت مختلف الجامعات الجزائرية على
تفعيل تقنيات اإلدارة اإللكتركنية خالؿ التسجيالت الجامعية بتوفير خدمات إلكتركنية
13
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للناجحين في امتحانات البكالوريا .كتتيح المواقع اإللكتركنية لوزارة التعليم العالي
كالجامعات الجزائرية ،للمقبلين على الدراسات الجامعية ،التعرؼ على جميع التخصصات
الموجودة ،ما يسمح لهم بحسن االختيار .كتتم العملية بملء كإرساؿ بطاقة إلكتركنية
للمعلومات كالرغبات ،كتخضع إلى نظاـ المعالجة المعلوماتية الوطنية ،ثم الكشف عن
نتائج التوجيو ،لتليها مرحلة تأكيد التسجيالت كالطعوف لمن ُك ّجو إلى غير رغبتو .كتنتهي
اإلجراءات بالتسجيل النهائي بتسليم الملف الورقي على مستول الجامعة المعنية.
كقد ترجم توجو المنظومة الجامعية نحو تطبيق الخدمات العامة اإللكتركنية للطلبة ،تحقيق
عدة امتيازات ،تتمثل خصوصا في التخفيف من عناء التنقالت كتخفيض التكاليف ،كإنهاء
ظاىرة الطوابير كاالنتظار الطويل أماـ مكاتب التسجيل ،كالسرعة كالدقة في تقديم
الخدمات على الخط.
ق .قطاع التربية :باشرت كزارة التربية الوطنية خالؿ الموسوـ الدراسي ()2216/2215

برقمنة القطاع من خالؿ إنشاء موقع إلكتركني كطني يحمل جميع البيانات بما في ذلك

المستخدمين كالتالميذ .كتتم العملية بجمع المعلومات على شكل ملفات إدارية ثم
إدخالها إلى الموقع بطريقة محمية إلكتركنيا من االختراؽ.
تعتبر عملية رقمنة قطاع التربية من بين األىداؼ االستراتيجية التي سطرتها كزارة التربية
الوطنية كتستهدؼ في بدايتها التعليم الثانوم في مرحلة أكلى ،من خالؿ حجز المعلومات
الخاصة بالتالميذ كالحالة المدنية كالحالة الدراسية كالحالة االجتماعية كالصحية ،كىي
عبارة عن أرضية كطنية كقاعدة للبيانات ،حيث يصبح لكل تلميذ رقم كطني خاص بو،
يرجى منها تسيير تمدرس التالميذ .كيمكن استخراج الشهادة المدرسية كالملف
اإللكتركني عن طريق األرضية .كما ستعمل اللجنة المكلفة بالرقمنة على إضافة مقاييس
أخرل لتسيير تمدرس التالميذ على سبيل المثاؿ ،ككشوؼ النقاط كمتابعة غيابات التالميذ

كالملف الصحي المفصل للتلميذ(.)14
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ككانت ذات الوزارة قد أتاحت للتالميذ المقبلين على االمتحانات الرسمية (البكالوريا
كشهادة التعليم المتوسط) بتسجيل أنفسهم عن بعد ،كاالطالع على نتائج امتحاناتهم
الرسمية من موقع الديواف الوطني لالمتحانات كالمسابقات ( .)ONECكما فتحت مجاؿ
الخدمات اإللكتركنية للتالميذ الذين يتلقوف دركس التعليم عبر الديواف الوطني للتعليم
كالتكوين عن بعد ()ONEFD؛ إذ يتيح ىذا الموقع الخاص للديواف خدمات ،تتعلق
بإمكانية التسجيل إلكتركنيا ،كتوفير الدركس المقررة كفق المنهاج التربوم ،كإرساؿ
الفركض كتصحيحاتها ،يتم تحميلها آليا من الموقع.
ا
خامسا  :تطبيماث اإلدارة اإللكرتوويت يف اجلماعاث احملليت باجلزائر:

تقوـ كزارة الداخلية كالجماعات المحلية بتجسيد برنامج خاص برقمنة الخدمات

اإلدارية بالبلديات كالدكائر االدارية ،من خالؿ توفير الوسائل التكنولوجية كاللوجيستيكية
الالزمة في عملية االتصاؿ كالتواصل بين اإلدارة كالمواطن إلنشاء نظاـ اإلدارة االلكتركنية.
كقد شرعت الجماعات المحلية فعليان منذ حوالي سنة ( )2212برقمنة جميع كثائق

الحالة المدنية ،بدء بوثيقة عقد الميالد رقم ( ،)12التي شرع المواطنوف في شتى أنحاء البالد
من استخراجها إلكتركنيان من أم بلدية من البلديات .كما تعتبر عملية تخفيف اإلجراءات
اإلدارية كتقريب اإلدارة من المواطن ضمن الورشات الكبرل التي باشرت بها الدكلة.
أ .تخفيف اإلجراءات اإلدارية:
حرصت كزارة الداخلية كالجماعات المحلية على تقليص عدد الوثائق التي يطالَب بها

المواطن في إعداد مختلف ملفاتو اإلدارية ،من ( )29كثيقة إلى ( ،)14مع استحداث كثيقتين

سميت بالوثيقة المشتركة بين المصالح .كقد صدر في ىذا الشأف مرسوـ تنفيذم مؤرخ في
( 17فبراير  ،)2214يحدد قائمة كثائق الحالة المدنية.

()15

كتتكوف ىذه القائمة من ( )12كثيقة للحالة المدنية تستعمل في البلديات كالمصالح
القنصلية ككثيقتين أخريين مشتركتين بين المصالح (اإلشعار بالزكاج كالطالؽ كاإلشعار بالوفاة).
15
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كما تم إلغاء بعض الوثائق مثل الشهادة الشخصية للحالة المدنية ،كتقليص عدة كثائق في
كثيقة كاحدة .كلم يتبق سول ثالث كثائق من مجموع الوثائق العشر المتعلقة بالزكاج المتضمنة
في القائمة السابقة الستمارة الحالة المدنية التي صدرت بالمرسوـ التنفيذم رقم ()211-12
المؤرخ في ( 16سبتمبر  .)2212ك تم تقليص عدد الوثائق المتعلقة بالوفاة من أربع كثائق
إلى كثيقتين .كما تم تقليص عدد استمارات تسجيل شهادات الوالدة من خمس استمارات إلى
كثيقتين.
كتشير كزارة الداخلية أف تخفيف عدد استمارات الحالة المدنية ،يندرج ضمن
االجراءات التي قررتها السلطات العمومية بتعميم استعماؿ اإلدارة اإللكتركنية لمكافحة
المماطالت البيركقراطية في اإلدارات العمومية .كمن بين ىذه االجراءات التي اتخذت ،إنشاء
سجل كطني رقمي للحالة المدنية ،يرتبط بالبلديات كملحقاتها اإلدارية كالبعثات الديبلوماسية
كالدكائر القنصلية ،كيربط ىذا السجل بالمؤسسات العمومية األخرل المعنية ،ال سيما

المصالح المركزية لوزارة العدؿ(.)16

كفي نفس المسعى ،تم تعديل القانوف المتعلق بوثائق السفر لتبسيط االجراءات
االدارية للحصوؿ على جواز سفر بيو مترم تم تعميمو عبر كافة الواليات سنة ( ،)2215كتم

تمديد مدة صالحيتو من ( 5إلى  )12سنوات(.)17

كبصفة إجمالية ،فإف اإلجراءات التي اتخذتها كزارة الداخلية كالجماعات المحلية،
تصب تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية كمحاربة كل أشكاؿ البيركقراطية التي تعرقل حصوؿ
المواطن على الوثائق اإلدارية في الوقت المناسب .كتشمل ىذه اإلجراءات:

()18

 إعفاء المواطن من تقديم كثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالةالمدنية.
 -تمديد مدة صالحية جواز السفر البيو مترم من ( 5إلى  )12سنوات.

 تقليص عدد الوثائق اإلدارية الصادرة عن مصالح الحالة المدنية من ( 29إلى  )14كثيقة. إلغاء شرط المصادقة على نسخ الوثائق األصلية المسلمة من طرؼ اإلدارات العمومية.16
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 تمديد أجل صالحية عقد الميالد إلى عشر ( )12سنوات بعد ما كاف سنة كاحدة من قبل. إلغاء تحديد أجل صالحية شهادة الوفاة بعدما كاف سنة كاحدة من قبل أصبح غير محدداألجل.
 تكفل إدارة الحالة المدنية (البلديات) بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة بطلباتالمواطنين الراغبين في تصحيح األخطاء المكتشفة في كثائق الحالة المدنية الخاصة بهم،
كالقياـ بإجراءات تصحيحها عوضان عنهم ،كبالتالي تخليص المواطنين من عناء التنقل بين
البلدية كالمحكمة.
 تمديد أجل التصريح بالوالدات كالوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى ()22يومان بدؿ من يوـ كاحد ،كما كاف معموالن بو من قبل.

ب .صعوبات في تجسيد مشركع "البلدية الذكية":

إف الرقي بواقع الخدمة العمومية ،من خالؿ تطوير كتحسين كتسريع المردكدية في أداء

الخدمات كعصرنة اإلدارة بتعميم استعماؿ تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ بالبلديات ،ىو ىدؼ
تسعى إليو السطات ،كحلم يتمنى المواطن الجزائرم تحقيقو ،في إطار ما يعرؼ بػ ػ ػػ"البلدية
الذكية".
كتقضي البلدية الذكية بتوفير كافة الوسائل التكنولوجية كاللوجستية الالزمة في عملية
االتصاؿ كالتواصل بين اإلدارة كالمواطن إلنشاء نظاـ اإلدارة اإللكتركنية ،كضماف توفر قنوات
االتصاؿ من حواسيب كىواتف كشبكة إنترنيت عالية التدفق كأقمار صناعية قادرة على نقل
البيانات بشكل متبادؿ بين المصالح اإلدارية كالمواطن.
كبرؤية إلى الواقع ،يبدك أف تجسيد "البلدية الذكية" كتحسين خدمات اإلدارة العمومية
ببعض بلديات كمقرات اإلدارة بالجزائر ،يواجو عدة عقبات تحوؿ دكف إنجازه .كيلحظ
المواطن في بعض البلديات ضيقان شديدان في مقراتها ،حيث ال تستوعب المواطنين الذين
يقصدكنها الستخراج الوثائق الالزمة ،باإلضافة إلى غياب الكفاءة المهنية لدل بعض
الموظفين .كما تفتقر كثير من ىذه الجماعات المحلية إلى الربط بشبكة اإلنترنيت أك
17
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انقطاعها بشكل متكرر ،ما يحوؿ دكف تحقيق مسعى السلطات إلى تجسيد البلديات الذكية
في آجاؿ قريبة في الجزائر .كما تشير األرقاـ إلى أف ما يقارب ( )72بالمائة من بلديات
العاصمة – كاجهة البالد  -ال تملك موقعان إلكتركنيان من شأنو أف يساىم في تحسين عملية
االتصاؿ بين المواطن كمنتخبيو(.)19

كبالحديث عن المواقع اإللكتركنية للجماعات المحلية ،فإف التقديرات تشير إلى
( )82بالمائة من بلديات الوطن تفتقر إلى ىذه البوابة المعلوماتية .أما البلديات التي تملكها
فأغلبها ال يهتم بتفعيلها كتحيينها كطرح األخبار كاألنشطة البلدية التي تهم المواطنين من
إعالنات كمستجدات تتعلق بمجاالت التنمية كاألحواؿ العامة للمواطنين .كيبقى المواطن
رىينة األساليب التقليدية لالتصاؿ ،التي تجبره على التنقل إلى مقر البلدية لمعرفة جديد
اإلعالنات ،كمحاضر مداكالت المجالس البلدية ،أك عندما يريد طرح انشغالو على رئيس
البلدية أك على أحد نوابو ،فقد ال يحظى باالستقباؿ ،خاصة إذا لم تكن الزيارة خالؿ يوـ

االستقباؿ.

كيستلزـ تنفيذ برنامج "البلدية الذكية" ،مجموعة من الخصائص كالمقومات  -حسب
رئيس لجنة االتصاؿ كتكنولوجيات اإلعالـ بالمجلس الشعبي الوالئي لوالية الجزائر  -كتقوـ
()22

على ما يلي:

 توديع عهد األكراؽ كاستبدالها بالحواسيب اآللية. توفر اإلدارة على األرشيف االلكتركني كالبريد كااللكتركني كنظم تطبيقات المتابعة اآللية. التخلص من محدكدية المكاف بحفظ جميع ىذه الخدمات على الوسائل التكنولوجيةالحديثة.
 التخلص من النظم اإلدارية الركتينية الجامدة. الرقي بالعالقة التي تربط بين اإلدارة كالمواطن بتبسيط إجراءاتها اإلدارية كتعزيز الشفافيةلتخفيض حدة النزاعات الناشبة بين الطرفين في اإلدارة الكالسيكية.

18
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ج .إنجازات في تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في بلديات الجزائر:
كضعت الدكلة الخطوة األكلى في طريق العصرنة بافتتاح أكؿ بلدية الكتركنية بالجزائر،
يوـ ( 14مارس  ،)2211بالمقر الفرعي اإلدارم لحي  522مسكن بباتنة .البلدية
االلكتركنية المرتكزة أساسان على التكنولوجيات الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ ،تسمح بسحب
الوثائق اإلدارية خالؿ ثواف فقط ،على مستول الشباؾ االلكتركني .كىي تقنية تجسد أيضان
إمكانية إعداد كتسليم الوثائق على مستول فركع البلدية ،دكف أف يضطر المواطن للتنقل إلى

مقر الحالة المدنية الرئيسي بالبلدية.
كبادرت السلطات ،بفضل استخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية ،إلى إزالة شهادة
الميالد الخاصة (12خ) من ملف الحيازة على بطاقة التعريف الوطنية ،كاستبدالها بشهادة
الميالد العادية رقم ( ،)12ككذا التقليص من مدة دراسة ملفات الحيازة على البطاقة الرمادية
إلى يوـ كاحد في الحاالت العادية ،كإلى ( )21يومان في حاالت بيع السيارات ما بين
الواليات .كما تم حذؼ شهادة الجنسية الجزائرية من ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية
كجواز السفر ،كاستبدالها بشهادة ميالد أك كفاة األب أك األـ .كتخفيف ملف تجديد رخصة
السياقة إلى صورتين شمسيتين ،شهادة طبية ،طابع ضريبي كرخصة السياقة القديمة.
كضمن مزايا استخدامات اإلدارة اإللكتركنية ،تمت ألكؿ مرة في الجزائر ،التسجيالت
الخاصة بقرعة الحج لموسم (1437ىجرم  2216 /ميالدم) ،عبر موقع كزارة الداخلية
كالجماعات المحلية عن طريق االنترنت .كستعقب عملية التسجيل اإللكتركني في الموسم
الموالي القرعة اإللكتركنية عبر جميع البلديات .كقد تمت تسجيالت الراغبين في الحج ،في
أكؿ تجربة ،عن طريق ملء استمارة المعلومات الشخصية التي كضعت في متناكؿ كل مواطن
بالغ تجاكز عمره ( )19سنة.
كمن المزايا الكبرل لهذه العملية ،أنها جرت على مدار الساعة كخالؿ كل أياـ

األسبوع ،ما أدل إلى تقلص عدد المواطنين أماـ الشبابيك عكس السنوات الماضية ،باعتبار
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أف التسجيل التقليدم لم يلغ ،كتم ببلدية اإلقامة أك على مستول أم بلدية أخرل من التراب
الوطني بعنواف بلدية اإلقامة ،خالؿ أياـ كساعات العمل المعتادة.
كمن اإلنجازات المسجلة ،تسليم أكلى بطاقات التعريف الوطنية البيومترية اإللكتركنية،
يوـ السبت ( )32جانفي ،بالجزائر العاصمة لمجموعة رمزية من الصحافيين كاألئمة كالفنانين
كالتالميذ المترشحين المتحاف البكالوريا ،قبل أف توسع العملية إلى بقية المواطنين ،حيث تقرر
استصدار ،بطاقات التعريف البيومترية الخاصة بالتالميذ المقبلين على اجتياز امتحاف شهادة
البكالوريا في المرحلة األكلى كالبالغ عددىم ( )722الف مترشح .كستوسع العملية إلى باقي
شرائح المجتمع باستعماؿ المعطيات الخاصة بالمواطنين التي ىي بحوزة المركز الوطني إلنتاج
السندات كالوثائق المؤمنة ،إلعداد بطاقاتهم كسيتم االتصاؿ بهم بصفة تدريجية عن طريق
الرسائل القصيرة حتى يتسلموىا.
كتنوم كزارة الداخلية كالجماعات المحلية ،إعداد ما يقارب مليوف بطاقة كمرحلة أكلى،

ليشمل الحقان كل الفئات عبر كامل التراب الوطني ،من أجل استبداؿ أكثر من ( )33مليوف

بطاقة تعريف عادية تدريجيان ببطاقات تعريف بيومترية إلكتركنية في أقل من خمس سنوات ،بعد
تزكيد مركزم صنع الوثائق البيومترية كااللكتركنية بالجزائر كاألغواط بالتجهيزات التكنولوجية

الالزمة.
كتمتد صالحية البطاقة البيومترية خمس سنوات للمواطنين البالغين أقل من 19سنة،
ك( )12سنوات بالنسبة للمواطنين البالغ سنهم ( )19سنة فما فوؽ ،كىي بطاقة تتيح للمواطن
االستغناء عن الوثائق الورقية كتسمح لو باستعمالها في التسجيل في الجامعات كالمدارس
كالضماف االجتماعي ،كما أنها تعوض الدفتر العائلي .كتسمح أيضان بتأمين المعلومات
الشخصية للمواطن كتفادم التزكير في الوثائق ،كما يمكن البطاقة البيومترية تعويض جواز
السفر في حاؿ كجود اتفاقات ثنائية مع دكؿ ثانية مستقبلة للجزائريين على أراضيها(.)21
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د .عصرنة المرفق العاـ :

تنفيذان لمخطط عمل الحكومة الذم يهدؼ اٍلى تحسين أداء ٍاالدارة العمومية كجعلو

يتميز بالفعالية كالشفافية ،قامت كزارة الداخلية كالجماعات المحلية ،منذ سنة (،)2214
بتجسيد عدة مشاريع ىامة في مجاؿ عصرنة المرفق العاـ باستعماؿ الوسائل التكنولوجية
الحديثة .تهدؼ مجمل ىذه اإلنجازات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة
كنوعية ،كمن بين أىمها:

()22

 رقمنة جميع سجالت الحالة المدنية على مستول الوطني كإحداث السجل الوطني اآللي
للحالة المدنية كربط كل البلديات كملحقاتها اإلدارية ككذا البعثات الديبلوماسية كالدكائر
القنصلية بو .كقد مكن ىذا اإلنجاز من:
 تمكين المواطن من استخراج كل كثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أم بلدية أك ملحقةإدارية عبر الوطن دكف أف يتكبد عناء التنقل.

 تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصوؿ على عقد الميالد الخاص(12خ) مباشرة عبر خدمة األنترنيت كالحصوؿ عليو من الممثلية الديبلوماسية أك القنصلية
المسجل فيها.
 إنشاء السجل الوطني اآللي لترقيم المركبات الذم مكن المواطنين من الحصوؿ علىبطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آنية كدكف تكبد عناء التنقل إلى كالية التسجيل.
 توفير خدمات إلكتركنية من خالؿ:
 خدمة جديدة عبر اإلنترنت تمكن طالبي جواز السفر البيو مترم من متابعة مراحل معالجةملفاتهم.
كقد سمح تعميم اإلدارة االلكتركنية على العديد من القطاعات في الجزائر ،مع نهاية
سنة ( ،)2215بتقليص الملفات كتوفير ( )222مليار سنتيم سنويان من ميزانية الدكلة .ككانت

اإلدارة االلكتركنية ،في بداية تطبيقها في الجزائر ،تربط قطاعي الداخلية كالعمل كالتضامن

االجتماعي ،كتم توسيعها بشكل تدريجي إلشراؾ قطاعات أخرل ،من خالؿ تعميم استعماؿ
21
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تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ في اإلدارات العمومية كتحسين العالقات بين اإلدارة كالمواطن
كمكافحة المماطالت البيركقراطية كالمحسوبية.
كترمي كزارة الداخلية في األفق إلى تطبيق مخطط يقوـ على جملة من اإلجراءات ،كىي:

()23

 استحداث مركز البيانات لوزارة الداخلية كالجماعات المحلية يسمح بتخزين كافة البياناتكالبرمجيات المعلوماتية الخاصة بالخدمات اإللكتركنية التي تقدمها المصالح التابعة للقطاع
لفائدة المواطنين أك قطاعات النشاطات األخرل في إطار التعامالت البينية.
 مواصلة األعماؿ الرامية الى تجسيد مشركع رخصة السياقة المؤمنة من خالؿ إنشاء البطاقيةالوطنية للحائزين على رخصة السياقة التي تمكن المواطن من استخراج شهادة الكفاءة من
أية دائرة عبر كافة التراب الوطني ،كإنشاء البطاقية الوطنية للمخالفات المركرية.
 إعداد دراسة كتصور لتجسيد مشركع اعتماد بطاقة رمادية جديدة مؤمنة. إعداد بطاقية رقمية من أجل متابعة برامج التنمية المحلية من أجل الوقوؼ على مدل تقدـتجسيد ىذه البرامج كمعرفة العراقيل كالصعوبات التي تعترضها"

 تنفيذ نظاـ معلوماتي خاص بالبلديات لالستفادة من المزايا التي توفرىا اإلدارة اإللكتركنيةفي تبادؿ كنقل المعلومات كتسيير الشؤكف المحلية ،من خالؿ استحداث بنية تحتية
لشبكات التبادؿ كنقل المعلومات فيما بين الجماعات المحلية كبينها كبين اإلدارة المركزية.
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اخلامتـــــــت

تعتبر اإلدارة المحلية  -الجماعات المحلية خصوصان  -من أكثر المؤسسات حاجة
إلى تغيير أساليبها بما يتناسب مع تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت ،بهدؼ تبسيط إجراءاتها
كتقريب خدماتها من المواطن.
كيتطلب ذلك التوجو الجاد نحو إرساء آليات اإلدارة اإللكتركنية ،كالتوعية االجتماعية
بأىميتها كبمتطلباتها ،كتوفير التكنولوجيات المالئمة كمواكبة مستجداتها.
كيواجو تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في أجهزة اإلدارة المحلية ،العديد من التحديات
المرتبطة بالتبعية للقرار السياسي المركزم ،كضعف اإلمكانيات التقنية ،كنقص الموارد المالية
لتطوير المنشآت كالتجهيزات اإللكتركنية.
كقد ترتب على بداية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية باإلدارات المحلية بالجزائر نتائج
إيجابية ،سمحت بتسريع الخدمات ،كتبسيط اإلجراءات اإلدارية ،كالتقليل من مظاىر

البيركقراطية .لكن تعظيم ىذه النتائج اإليجابية ،كيتطلب بذؿ المزيد من الجهود في مجاؿ
تعميم التغطية الشبكية على كافة البلديات كفركعها الملحقة ،كتكثيف عمليات تدريب كتأىيل
الموظفين بما يتالءـ مع التحوالت الجديدة نحو اإلدارة اإللكتركنية.

23

املجلد الخامس – العدد ألاول 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

اذلــىامــش و ادلصـــــــادر

( )1نجم عبود نجم ،اإلدارة اإللكتركنية :االستراتيجية كالوظائف كالمشكالت ،دار المريخ،
السعودية ،2224 ،ص .121
(2) OCDE, Études de l'OCDE sur l'administration électronique /
L'administration électronique: un impératif, 24 novembre 2004, p.
26.

( )3مبارؾ الزيغاـ ،اإلدارة اإللكتركنية المغربية ،الحوار المتمدف ،العدد  23 ،2877جانفي
.2212

(4) OCDE, Op. cit, pp. 30 – 31.

( )5نجم عبود نجم ،مرجع سابق ،ص .127

( )6عبد الفتاح بيومي حجازم ،النظاـ القانوني للحماية االلكتركنية ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،2223 ،ص .182
( )7ماجد راغب الحلو ،علم اإلدارة العامة ،الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية ،ص .424
( )8مبارؾ الزيغاـ ،مرجع سابق.
( )9قانوف رقم  23 – 2222المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنشاطات البريد كالمواصالت،
مؤرخ في  25أكت  ،2222الجريدة الرسمية ،عدد  ،48مؤرخة في  26أكت .2222
( )12كزارة البريد كتكنولوجيات االعالـ كاالتصاؿ ،مؤشرات تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ
كمجتمع المعلومات ،زيارة الموقع يوـ ./http://www.mptic.dz/ar ،2216/22/23

( )11ينظر :قانوف رقم  15 – 23مؤرخ في أكؿ فبراير  ،2215يتعلق بعصرنة العدالة،
الجريدة الرسمية ،عدد  ،26مؤرخة في  12فبراير .2215
( )12حيزية .ت ،رقمنة القطاع المصرفي تدكر في حلقة مفرغة ،جريدة الجمهورية ،عدد يوـ
 26أكتوبر .2215
( )13سعيد بشار ،بنوؾ الجزائر تعيش عصر التخلف ،يومية الخبر ،عدد يوـ  22مام
.2215
24

املجلد الخامس – العدد ألاول 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

( )14أـ الخير .س ،المكلف باإلعالـ بمديرية التربية لوالية معسكر :ضعف تدفق األنترنت
يعيق عملية الرقمنة ،يومية الشعب ،عدد يوـ السبت  12ديسمبر .2215
( )15مرسوـ تنفيذم رقم  75 – 14مؤرخ في  17فبراير  ،2214يحدد قائمة كثائق الحالة
المدنية ،الجريدة الرسمية ،عدد  ،11مؤرخة في  26فبراير .2214
( )16المادة  25مكرر من القانوف رقم  28 – 14مؤرخ في  29أكت  ،2214يعدؿ كيتمم
األمر رقم  22 – 72المؤرخ في  19فبراير  ،1972المتعلق بالحالة المدنية ،الجريدة
الرسمية ،عدد  ،49مؤرخة في  22أكت .2214
( )17قانوف رقم  23 – 14مؤرخ في  24فبراير  ،2214يتعلق بسندات ككثائق السفر،
الجريدة الرسمية ،عدد  ،16مؤرخة في  23مارس .2214
(18) Ministère de l'intérieur et des collectivités locales, Allègement
des
procédures,
site
consulté
le
23/02/2016,
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=27&s=4.

( )19صفية نسناس ،تجسيد مشركع البلدية الذكية باإلدارة المحلية يتقدـ على كقع النقائص،
جريدة المحور اليومي ،عدد يوـ  27نوفمبر .2215

( .)22سليمة حفص ،سباؽ ماراطوني لتحقيق حلم "اإلدارة المحلية الذكية" بالعاصمة نهاية
سنة  ،2215يومية الفجر ،عدد  25أكتوبر .2215
( .)21أحمد أمير ،بدكم يسلم أكؿ بطاقة تعريف كطنية بيومترية الكتركنية ،الجزائر اليوـ31 ،
جانفي .2216
( .)22كزارة الداخلية كالجماعات المحلية ،عصرنة المرفق العاـ ،تم تصفح الموقع يوـ
،2216/22/22
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=6&s=4

( .)23ك.أ.ج ،السيد بدكم يؤكد على أىمية تجسيد مشركع اإلدارة اإللكتركنية 14 ،جواف
.http://www.aps.dz/ar/algerie/17118 ،2215

25

6102 / املجلد الخامس – العدد ألاول

مجلة العلوم القانونية والسياسية

E-governance as a mechanism to improve the performance of local
groups in Algeria
Prof. Dr. Bo Hunia Qawi
College of Law and Political Sciences- University Kasdi Merbah, Algerian
Researcher Abdel-Meguid Ramadan
College of Law and Political Sciences- University Kasdi Merbah, Algerian

Abstract
Improving the performance of local authorities in Algeria,
requires practical mechanisms by developing human resources and
linking them with the knowledge and technology through the universal
use of e-administration. Which is an important way to improve staff
efficiency and develop their performance.
Digital solutions have become, too, the fundamental pillars of the
development of public administration, which is the central mechanism
that serves citizens and catalyze the development at local level.
Algeria's efforts tend to pay attention to information technology
and communication to be integrated with both public institutions and
local administration. Thus, to develop the administrative functions,
eliminate bureaucracy and improve services to citizens.
The citizen feels a certain degree of improvement in the
performance of local government using the e-administration
applications. However, to achieve the highest satisfaction levels, there
is an urgent need for new acts of infrastructure development (connect
all municipalities branches by the network of optical fibers),
promoting facilities, and improving the methods of administrative
transactions of officials.
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