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 كر ــــــــــــــــــــــــــــــــــش
ني تتناثر الكممات حبرا وحبا عمى صفائح األوراق ،لكل من عمم

 ومن أزال غيمة جيل مررت بيا 
     برياح  العمم الطيبة ولكل من أعاد رسم مالمحي وتصحيح 

 عثراتي أبعث تحية شكر واحترام                 
             فتتالطم  أمواج الشكر وتعانق شواطئ التقدير وتبحر سفينة     

             تغطييا العرفان في رحمة الحب واالمتنان         
عوات صادقة د سماء األلفة والمشاعر الجياشة وتحمق في فضائيا
 في السجود وفي السر وفي العالنية 

                           اليادفة المباركة  أن تحفظ قمبك الطاىر المثابر وتسدد خطواتك
 محمـــــــــــــــد السايحأخي سندي 

 مصطفى. مـــــداح وأخي الذي لم تمده أمي                
:" وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو  لقوله تعالىمصداقا 

 والِمؤمنون"    
 

 

 

 



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 لي ، المذان كانا عونا وسندا والدتي العزيزة ووالدي العزيزأعز الناس وأقربيم إلى قمبي إلى  إلى 

 مبارك أعظم األثر في تسيير سفينة البحث حتى ترسو عمى ىذه الصورة .وكان لدعائيما ال

  التي تحممت الكثير  زوجتي العزيزةمن ساندتني وخطت معي خطواتيا ،ويسرت لي الصعاب إلى

 ووقوفي في ىذا المكان ما كان ليحدث لوال تشجيعيا المستمر لي. وعانت ،

  خميل. محمد األمين، فمذات كبدي ونور ظالمي ولدي:إلى 

  المذان حرما مني طيمة الفترة التي قضيتيا في سنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء.  مؤنستي وغاليتي ابنتي:إلى

 إعداد ىذا البحث. 

  كل باسميا أنتن زىرات حياتي وجواىري الثمينة وكنزي الغالي حفظكما اهلل ورعاكما.إلى اخواتي 

  محمد السايح ونور الدين أخويإلى . 

 خديجة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصري : ومشرفتي أستاذتيلى إ 

  كتابة ىده المذكرة . في من ساعدنيإلى 

  كل ىؤالء أىدييم ىذا العمل المتواضع سائال اهلل العمي القدير أن ينفعنا بو ويمدنا توفيقو.إلى 

 كل من سقط عن قممي سيواإلى 

 

 

 

 

  



 ص 2الممخ
ت الدولددددددة الجزائريددددددة ب ىميددددددة الحاجددددددة الماسددددددة لتحسددددددين المسددددددتمر فددددددي مجددددددال الخدددددددمات لتحقيددددددق كددددددلقددددددد أدر 

التطدددددددور فدددددددي مختمدددددددن المجددددددداالت واالسدددددددتفادة مدددددددن التقنيدددددددات الحديثدددددددة خصوصدددددددا مدددددددا يتعمدددددددق بتكنولوجيدددددددا 
المعمومددددددددات واالتصدددددددداالت ، لددددددددذا قامددددددددت بجممددددددددة مددددددددن ا صددددددددالحات بيدددددددددن اسددددددددتغالل ثددددددددورة المعمومددددددددات 

صدددددداالت ، فاسددددددتخدام المعددددددددات ا لكترونيددددددة سددددددديجعميا أكثددددددر قددددددددرة عمددددددى االسدددددددتفادة مددددددن المعمومدددددددات واالت
التدددددددي لددددددددييا وأكثدددددددر متابعدددددددة لسدددددددير عمدددددددل ا دارة ، وقدددددددد مسدددددددت ا صدددددددالحات ا دارة المحميدددددددة كييئدددددددة ال 
مركزيدددددة بغيدددددة النيدددددوض بمشددددداريع التنميدددددة عمدددددى المسدددددتوى المحمدددددي ، والقضددددداء عمدددددى السدددددموك البيروقراطدددددي 

لددددذي يسددددتيدن تحقيددددق منددددافع ذاتيددددة بطريقددددة غيددددر شددددرعية والددددذي أصددددبح مددددن المواضدددديع التددددي تثيددددر قمددددق ا
كبيدددددددر ىدددددددذا لخطورتيدددددددا . ونظدددددددرا ألىميدددددددة الخدمدددددددة العموميدددددددة ا لكترونيدددددددة عمدددددددى مسدددددددتوى ا دارة المحميدددددددة 

ات وجميدددددع القطاعدددددات الخدمدددددة العامدددددة  فدددددي الجزائدددددر  نقددددددم ىدددددذه الدراسدددددة التدددددي نتنددددداول فييدددددا واقدددددع وتحددددددي
 الخدمة العمومية ا لكترونية في الجزائر . 

 ، الخدمة العمومية ، الخدمة العمومية ا لكترونية إدارة إلكترونية  الكممات المفتاحية2
 

The reality and challenges of the électronique public service in Alegria 

Summary 

 The Algerian state has realized the importance of the urgent need to improve 
services to achieve development in various fields and take advantage of modern 
technologies, especially with regard to information and communication technology, 
so it has undertaken many reforms to exploit the revolution of information and 
communication technology using electronic technology. Equipment that will make 
it more able to benefit from the information it has and more follow the 
administrative process. The reforms touched on the local administration as a 
decentralized body to promote development projects at the local level and 
eliminate bureaucracy that leads to illegal benefits. Given the importance of the 
electronic public service to all administrative sectors in Algeria, we present this 
study in which we address the reality and challenges of the electronic public 
service in Algeria. 
Keywords: Electronic management, public service, electronic public service  
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لقد أدت الثورة المعموماتية الى رغبة الحكومات والشدعوب فدي االسدتفادة مدن تقنياتيدا وتممدس مزاياىدا فدي       

، فددي ظددل الخدددمات العامددةىميددا تحسددين أالحيدداة العامددة وتحقيددق عدددد مددن المتطمبددات مددن خالليددا والتددي مددن 

دى إلدى االنتقدال مدن األنشدطة العاديدة إلدى األنشدطة أالتي انتشار استخدام شبكة المعمومات العالمية األنترنت 

االلكترونية، فنش  ما يعرن با دارة الرقمية أو ا دارة االلكترونيدة، حيدث أفدرز التحدول نحدو ا دارة االلكترونيدة 

العديد من التغييدرات عمدى مفيدوم الخدمدة العموميدة، حيدث وفدر الكثيدر مدن فدرص النجداح والوضدوح والدقدة فدي 

نجاز المعامالت و نقمة نوعية في نموذج الخدمة العمومية.تقديم ال  خدمات وا 

إضددافة إلددى ذلددك أصددبح التحددول نحددو ا دارة االلكترونيددة يمثددل توجيددا عالميددا ، يشددجع عمددى تبنددي نظدددم      

الخدددمات االلكترونيددة ، التددي مددن بينيددا الخدمددة العموميددة االلكترونيددة ، حيددث كددان ىندداك جممددة مددن المبددادرات 

وعرفدت تحدديات وصدعوبات فدي دول أخدرى ،يا حكومات دول عديدة توجت بنجاح كبير في مناطق منيا قدمت

، ولعدل ىددذه النجاحدات وفددي المقابدل ليددا المعوقدات ىددي بحاجدة إلددى القيدام ببحددوث ودراسدات عميقددة تمكدن مددن 

المانعة لتحقيق  ا نجازات ومواصمة البحث بغية الكشن عن بعض التحديات والمعوقاتىاتو معرفة متطمبات 

 التحول نحو الخدمة العامة االلكترونية ك ساس لترشيد الخدمة العمومية.

ا لكترونيددة، السدديما  الجزائدر بدددورىا سددعت إلدى تطبيددق الخدددمات ا لكترونيدة مددن خددالل تحسديد ا دارة        

ال تطددوير الخدددمات مددن خددالل تجسدديدىا لمشددروع الجزائددر ا لكترونيددة الددذي يعتبددر نقطددة تحددول كبيددر فددي مجدد

العمومية، ورغم العراقيل التي واجيدت تطبيدق ىدذا المشدروع السديما مدن حيدث انعددام الجاىزيدة االلكترونيدة فدي 

الجزائددددر، إال أنددددو تددددم تطبيددددق الخدددددمات االلكترونيددددة فددددي القطاعددددات الميمددددة مثددددل وزارة الداخميددددة ووزارة البريددددد 

 عميم العالي والبحث العممي.والمواصالت ووزارة العدل والقطاع البنكي والت

ومن ىنا نجد أن المؤسسات و المنظمدات بنوعيتيدا العدام والخداص، تتطمدع إلدى إلغداء التعامدل التقميددي        

لدددردارة و التوجدددو إلدددى مدددا يعدددرن بالخدمدددة العموميدددة ا لكترونيدددة لتحقيدددق رغبدددات المدددواطنين، حيدددث ندددرى أن 
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عموماتيدة، فدنالحظ جيدودا لتجسديد الخددمات العموميدة ا لكترونيدة السمطات الجزائرية تسدعى لمواكبدة عصدر الم

 في كافة القطاعات وا دارات العمومية .

 :أهمية الدراسة -

مدددن طبيعدددة الموضدددوع المطدددروح الدددذي ينددداقش تطدددورات مجدددال عصدددرنة االدارة  ىميتيددداأتكتسدددب ىدددذه الدراسدددة 

مدن الخددمات التقميديدة .ومناقشدة حدال النقمدة النوعيدة العمومية الجزائرية في المجال المتعمق بالخدمة العمومية 

والتدددي تحددارب كدددل والتددي تتسدددم بالسددرعة والدقددة والفعاليدددة والشددفافية  ا كترونيددة الحديثددة فدددي السددنوات األخيدددرة.

   أشكال البيروقراطية السمبية التي ميزت الفترة السابقة، مع ربط كل ذلك بماىو كائن ومايجب أن يكون .

 اسة2أهداف الدر 

يمكدن حصدرىا فدي ازالدة الغمدوض وضدبط المفداىيم  تيدن ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىدان     

عن الخدمة العمومية وا لكترونيدة والتعدرن عمدى أىدم القطاعدات التدي تبندت فييدا الخددمات العامدة ا لكترونيدة 

ىددم التحددديات التددي تحددول دون الوصددول مدع دراسددة واقددع مشددروع الخدمددة العموميددة االلكترونيددة والوقددون عمددى أ

 . في الجزائر إلى خدمة عمومية الكترونية ترقى إلى الطموح المسطر في مشاريع الحكومة ا لكترونية

 : اختيار الموضوع أسباب 

اعتبددار الموضددوع مددن أىددم المواضدديع الحديثددة الددذي يفددرض نفسددو عمددى السدداحة العمميددة ألنددو يواكددب التطددورات 

 ع الخدمة العمومية ا لكترونية .الحديثة في قطا

تقييم قدرة ا دارة العمومية في تطبيق تكنولوجيا المعمومات ومعرفة درجة التحكم فدي المعدامالت التدي تدتم بدين 

 المواطن والدولة من خالل تطبيقات الخدمات ا لكترونية .

 

 



 مقدمة
 

 
ت  

 :أدبيات الدراسة

يمكددن رصددد أىددم الدراسددات فددي فددي الجزائددر نيددة فددي حدددود اطالعنددا عمددى موضددوع الخدمددة العموميددة ا لكترو 

 موضوع الخدمة العمومية ا لكترونية ومنيا: 

الدراسددة التددي قددام بيددا الطالددب نسدديم الددواعر فددي مددذكرة نيددل شدديادة ماسددتر فددي العمددوم السياسددية جامعددة أم . 1

الجزائر" ، ركدزت  تحت عنوان " ا صالح ا داري ودوره في تحسين الخدمة العمومية في 2006البواقي سنة 

ىذه الدراسة عمى جانب ا صالح ا داري والذي يعد جزء من أوجو ا دارة ودوره في تحسين الخدمة العمومية 

بصفة عامة دون التركيز عمى الخدمات العمومية ا لكترونية التي تعد ىدن االصالح ا داري والوصول الى 

 إدارة بال اوراق . 

طالدددب بدددن يوسدددن مصدددطفى فدددي مدددذكرة نيدددل شددديادة ماسدددتر فدددي العمدددوم سياسدددية الا يددد. الدراسدددة التدددي قدددام ب2

تحدددت  2017/2018تخصدددص إدارة الجماعدددات المحميدددة فدددي جامعدددة الجياللدددي بونعامدددة خمددديس ممياندددة سدددنة 

-2013عنوان دور الرقمنة االدارية في تحسدين الخدمدة العموميدة وانعكاسداتيا عمدى التنميدة المحميدة بدالجزائر 

حيث خمصت ىذه الدراسة عمى ان التكنولوجيا الرقمية ال تتوقن وىدي حالة بمدية المخاطرة ( ) دراسة  2017

، وتختمدن  دائما في تطور مستمر وليذا وجب عمدى السدمطات المحميدة لبمديدة المخداطرة مواكبدة ىدذه التطدورات

لحاصدل فدي ىاتدو ىذه الدراسدة عدن دراسدتنا بحيدث اقتصدرت عمدى دراسدة حالدة بمديدة المخداطرة ومددى التطدور ا

أمدا موضدوعنا فيدو يشدمل مجموعدة   ، طبيق منيج دراسة حالة بحيث البمدية وما تقدمو من خدمات الكترونية

في تمك  الخدمة العمومية ا لكترونية من خالل المشاريع التي طبقتمجل من القطاعات التي حققت تقدم في 

 .تطبيق التكنولوجيات الحديثة  القطاعات مع دراسة واقع
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 يمي2 ماتكمن صعوبات الدراسة في

 ضيق الوقت ألن الدراسة محددة بوقت معين. -

 قمة المراجع في الموضوع ألنو موضوع حديث النش ة . -

 التالية .شكالية عمى هذا األساس نطرح اإل

 ما ىو واقع الخدمة العمومية ا لكترونية في الجزائر؟

 2الفرعيةت الاؤ ستاإلشكالية مجموعة من ال تتفرع عن

 الخدمة العمومية االلكترونية؟ وما عالقتيا با دارة االلكترونية والتجارة االلكترونية؟المقصود بما 

 تطبيقيا؟تحديات التي تحول دون ىي وماالخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر ؟ واقع  وىما

 :الفرضيات

 في الجزائر.  ةلكترونيتطبيق االدارة ا لكترونية ساىم في تحسين الخدمة العمومية ا  -

التحددديات التددي تواجددو الخدمددة العموميددة ا لكترونيددة فددي الجزائددر تحددول دون تطبيقاىددا فددي جميددع القطاعددات -

 .وبشكل اوسع

 عمى المناىج األساسية التالية : االعتمادتم من خالل ىذه الدراسة : مناهج الدارسة

تعمقدددة بالموضدددوع و وصدددفيا وتحميميدددا ومدددن ثدددم والدددذي يعتمدددد عمدددى جمدددع المعمومدددات الم المـــناج الوصـــفي2 

 وىي الخدمة العمومية ا لكترونية في الجزائر الوصول الى نتائج واحكام حول الظاىرة المدروسة ، 

يستخدم ىذا المنيج في تحميدل األوضداع االجتماعيدة واالقتصدادية والسياسدة القائمدة  مناج تحميل المضمون 2

وىددذا النددوع مددن األبحدداث مفيددد بالنسددبة لمعرفددة عوامددل  .ر أو المسددتقبلفددي أي مجتمددع فددي الماضددي أو الحاضدد

ليدددذا يعتبدددر مدددنيج تحميدددل المضدددمون مناسدددبا  التغيدددر االجتمددداعي وردود فعدددل النددداس لقدددرارات القيدددادة السياسدددية.



 مقدمة
 

 
ج  

دولدة لموضوعنا واقع الخدمة العمومية ا لكترونية في الجزائر بحيث يتيح لنا تحميل نتائج التي وصمت الييا ال

في تطبيق مشروعيا االلكتروني والنتائج المحققة فيو ومدى تقبل المدواطنين لمخددمات ا لكترونيدة المقدمدة فدي 

  القطاعات العمومية .

ويعرن ب نو منيج يمكن عن طريقو جمع البيانات ودراستيا بحيث يمكن رسم صدورة كميدة  مناج دراسة حالة2

والذي ييدن الى جمع معطيات  عيا الثقافية ) تعرين فير تشايمد( .لوحدة معينة في عالقتيا المتنوعة وأوضا

وبيانددات حددول الحالددة المدروسددة ، ويظيددر توظيددن ىددذا المددنيج فددي البحددث فددي واقددع تجربددة الخدمددة العموميددة 

النتدائج المسدطرة االلكترونية في الجزائر ومحاولة التطرق الى الواقع والتحديات التدي تحدول دون الوصدول الدى 

 . طرن الدولة في تحسين الخدمات وتخفين األعباء عمى المواطنينمن 

 تقسيم الدراسة2 -

 قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصمين رئيسين :ولرجابة عمى االشكالية المطروحة 

تطرقنا في الفصل األول ا طار المفاىيمي لمخدمة العمومية االلكترونية ، وتم تقسيم ىذا الفصل إلدى مبحثدين 

تعريفيدا مبادئيدا واىددافيا كدذلك اسداليب وتقنيدات  االلكترونية العمومية الخدمةماىية ول نتناول فيو المبحث األ

 .تقديم الخدمة العمومية االلكترونية  

فتطرقنددا إلددى ا دارة العموميددة لمخدمددة العموميددة االلكترونيددة ة بيأمددا المبحددث الثدداني خصصددناه لممفدداىيم المشددا

الحكوميددة  و وكدذلك التجددارة االلكترونيدة لكترونيددة ك حدد افرازاتيددايدا الخدمددة العامدة االااللكترونيدة التدي تعتبددر في

م ىذا الفصدل بحيث قسأما الفصل الثاني خصصناه لواقع الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر ،  وتعريفيا

زائددر ا لكترونيددة أمدددا واقددع الخدمددة العموميددة ا لكترونيدددة مددن خددالل مشدداريع الج إلددى مبحثددين، المبحددث األول

 المبحث الثاني ندرس فيو مؤشرات الجاىزية والتحديات التي تواجو الخدمة العمومية ا لكترونية في الجزائر،

 والخروج بتوصيات . عرض فييا أىم النتائج المتوصل إلييانلنخمص في األخير إلى خاتمة 



 

 

 

 الفصل األول

 نيةاإلطار المفاهيمي لمخدمة العمومية االلكترو 
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بالرغم من ارتباط مفيوم االدارة ا لكترونية بمفيوم الخدمة العمومية باعتبار ان الخدمة العمومية 

االلكترونية ىي جزء من االدارة ا لكترونية إال اننا سنتطرق بالتوضيح والتبيان لمفيوم كل ىذه المفاىيم  

مة العمومية ا لكترونية والمفاىيم ذات ا طار المفاىيمي لمخداألول تحت عنوان في الفصل والتي تكون 

الصمة منيا ا دارة ا لكترونية والتجارة ا لكترونية وذلك لمدور الذي يمعبو ىذا ا طار المفاىيمي في مختمن 

الدراسات واألبحاث والتطرق الى توضيح العناصر الرئيسية ليذا الموضوع ومحاولة ضبط المفاىيم لكل من 

دارة ا لكترونية والتجارة ا لكترونية ، حيث أصبحت من الركائز الجوىرية في احداث الخدمة العمومية وا 

الم المادي الى العالم التنمية االقتصادية االجتماعية ، في الفترة التي يعرن فييا العالم تحوال من الع

مفاىيم جديدة تتوافق  القائم عمى الرقمنة كان لزاما عمى الحكومات مواكبة ىذه التغيرات وابتكار االفتراضي

معيا خاصة مع التطور في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال الذي احدث تغييرا جوىريا في شكل ودور 

يا البعض ومع المواطنين. ضا دارات واألجيزة الحكومية وعالقتيا مع بع
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 المبحث األول 2 ماهية الخدمة العمومية اإللكترونية .

لكترونيدددة مفيدددوم ميمدددا وجديددددا رافدددق التطدددور الدددذي عرفتدددو االدارة ة العموميدددة ا يعتبدددر مفيدددوم الخدمددد         

االلكترونية وقد ارتبط بالدور المتسارع الستخدام التكنولوجية الحديثة لممعمومات واالتصاالت من اجل تحسدين 

 الخدمات والقضاء عمى المشكالت االدارية .

طبيدق الخددمات العامدة االلكترونيدة ، بيددن تحقيدق مفدداىيم ولدذلك عمددت العديدد مدن التجدارب الحكوميدة الددى ت

تمثددل فددي مضددامينيا مرتكددزات لمحكددم الراشددد ىدددي الشددفافية الرقابددة ، محاسددبة ، روح المسددؤولية ، دولددة الحدددق 

 والقانون ، سرعة االستجابة لمخدمات العامة ، وغيرىا بما يصل الى غاية ترشيد الخدمة العمومية .

 ىذا المبحث تعرين الخدمة والخدمة العمومية وانواعيا والخدمة االلكترونية . سنتناول في        

 الخدمة العمومية االلكترونية . تعريفالمطمب األول2 

إن مصطمح الخدمة العمومية االلكترونية من المصطمحات الحديثة وفقا مدا تشدير اليدو أدبيدات الفكدر          

، ثدددم (1)عددارين التدددي قددددمت ليدددذا المصددطمح ، ونبددددأ بتعريدددن الخدمدددة المعاصددر ، إال أن ىنددداك العديدددد مدددن الت

 الخدمة العمومية ثم تعرين الخدمات العمومية االلكترونية . 

مفيوم الخدمة مرتبط بحاجات ا نسان، والخدمة ليا طرفدان الطدرن األول  الفرع األول 2 تعريف الخدمة2

رن أو جية لمنفعة عند طرن آخر أو جية أخرى ىو طالب الخدمة ، الطرن الثاني مقدم الخدمة. وحاجة ط

 منش  الخدمة.   

 عمل لو ، ساعد في العمل. أوال 2 التعريف المغوي لمخدمة 2 خدم ) خدمة وخدمة(

                                                           
جامعة  قسم العلوم السياسية، ة التجارة رسالة ماجستري كلي".)تطور مفهوم خدمات ادلواطنني وعالقتو بنظم ادلعلومات واالتصاالت" شريف صاحل زلمد، (1)

 .  17(.ص  2010، مصر،  بور سعيد
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المندددافع غيدددر ممموسدددة التدددي تقددددميا المنظمدددة "مقدمدددة  ىددديثانيـــا2 التعريـــف االصـــطةحي لمخدمـــة 2 

 حكومية. الخدمة" لعمالئيا سواء كانت حكومية أو غير

شباع حاجات طالبي الخدمة ىو المسؤولية األساسية لممنظمدة العامدة ويتوقدن نجاحيدا عمدى إشدباع ىدذه  وا 

 الحاجات ونيل رضا طالبييا.

لدددذا فدددرن األمدددر يتطمدددب تدددوفير ا مكانيدددات وت ىيدددل الكدددوادر مدددن أجدددل تقدددديم خدمدددة مميدددزة ترضدددي العمدددالء 

االجدراءات أو العمميدات التدي يوفرىدا مقددم الخدمدة وتيددن وعرفت الخدمة ب نيدا " سمسدمة مدن األنشدطة أو 

إلدددى تمبيدددة حاجدددة المتعددداممين عبدددر قندددوات تقدددديم الخددددمات المختمفدددة وتكدددون مبنيدددة عمدددى التفاعدددل مدددن قبدددل 

 . (1)المتعامل ومقدم الخدمة

مدة من خالل ىذه التعريفات تعرن الخدمة ب نيا" ىي منفعة يحصل عمييا المتعامل عدن طريدق مقددم الخد

أو مدن ينددوب عنددو وقددد تكددون إلزاميددة أو إختياريددة، أو قدد تكددون مجانيددة أو بمقابددل عبددر إجددراءات غالبددا مددا 

  يحددىا مقدم الخدمة. 

 ثالثا2 مميزات الخدمة2

 الخدمة غير ممموسة وغير محسوسة ، وال يمكن إدراكيا ماديا . -

ا طالدب الخدمدة مدن أيدة منظمدة يساىم العميل بشكل كبير في إنتاج الخدمة فالحاجات التي يبدديي -

يتوقن عمييا نجاح مقدم الخدمة في ت دية الخدمة بالكفاءة المطموبدة ،فمقددم الخدمدة يصدنع ويقددم 

الخدمدة وفقددا لحاجددات ورغبددات وتوقعددات وتفضدديالت العميددل ، والحكددم عمددى مددا قدمددو سدديرتبط بمددا 

 طمبو وتوقعو العميل.

 في مقدم الخدمة وزاد رضاء العمالء.كمما زادت جودة الخدمات كمما زادت الثقة  -
                                                           

  . 17سابق ، ص، مرجع  شريف صاحل زلمد(1)
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عمميدددة تسدددويق الخددددمات عمميدددة مرندددة ،فطالمدددا أن حاجدددات ورغبدددات العمدددالء طدددالبي الخدمدددة فدددي  -

تغييددر مسددتمر، فرنددو يمكددن ابتكددار تطددوير خدددمات جديدددة أو تطددوير وتبسدديط االجددراءات  شددباع 

 حاجات العمالء وتمبية رغباتيم.

 .    (1)جات والعوامل الموسمية وغيرىاتتغير نوعية الخدمات وفقا لرحتيا -

 الفرع الثاني2 تعريف الخدمة العمومية2

الحاجدات الضدرورية لحفدظ حيداة ا نسدان وتد مين الرفاىيدة، والتددي  إنيداالعامدة عمدى  ا دارةيعرفيدا خبدراء       

المجتمددع ىددي  يجددب توفيرىددا لغالبيددة الشددعب وااللتددزام فددي مددنيج توفيرىددا عمددى أن تكددون مصددمحة الغالبيددة مددن

 (2)المحرك األساسي لكل سياسة في شؤون الخدمات بيدن رفع مستوى المعيشة لممواطن 

وفقددا لمقددانون ا داري الفرنسددي " الخدمددة العموميددة ىددي تمددك التددي تعددد تقميدددا لخدمددة فنيددة ، تددزود بصددورة عامددة 

عمددى إدارتيددا مبدددأ المسدداواة بواسددطة منظمددة عامددة كاسددتجابة لحاجددة عامددة ويتطمددب توفيرىددا أن تحتددرم قددائمين 

 )3(واالستمرارية والتكين لتحقيق الصالح العام "

من خالل ما سبق يمكننا تعرين الخدمة العموميدة ب نيدا مجموعدة األنشدطة التدي تقددميا الدولدة أو الجيدة      

فعدة العامدة الرسمية في بمد ما لصالح العامة مدن النداس والمدواطنين دون تمييدز وتقدوم عمدى أسداس تحقيدق المن

 لجميع المواطنين ، فالحاجة التي تدفع بتقديميا متعمقة بعموم الشعب وال تخص بفئة دون أخرى،

                                                           
 .18، صمرجع سابق(1)
 جتماعيةمجلة الدراسات والبحوث اال"  االتصال العمومي واالدارة االلكرتونية ، رىانات ترشيد اخلدمة العموميةرقاد حليمة ، " ، العريب بوعمامة (2)

 .40،ص 2014،جامعة الوادي ،ديسمرب 09،العدد 
(3) Didier LINOTTE et Raphael ROMI , " Service public et Droit adminitratif et Economique ", 
75 éme  , édition , juris – Classeur , Paris , 2003,p 4. 
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وتتحمل الدولة المسؤولية عن أي تقصير في تقديميا. وبسبب التطورات االقتصادية واالجتماعية التي عرفتيدا 

أكثدر كمدا وكيفدا األمدر الدذي أدى  المجتمعات تعددت متطمبات وحاجات المواطنين في الحصول عمى خدمات

 إلى ظيور أنواع عديدة من الخدمات منيا :

وىددي جميددع الخدددمات االداريددة التددي تقددوم بيددا المؤسسددات الحكوميددة ،اليدددن منيددا الخــدمات اإلداريــة2  -

ضددبط وتنظدديم الشددؤون االجتماعيددة المتعمقددة بددالمواطنين، ولقددد تزايدددت ىددذه الخدددمات التنظيميددة بشددكل 

باتساع نشاط األفراد ، وتعتبر مراكز الشرطة وقدوى األمدن والمحداكم ودور القضداء المراكدز  كبير وىذا

اليامددة والمكمفددة بتسدديير عمميددات الضددبط إلددى جانددب األجيددزة ا داريددة المعنيددة األخددرى. ومددن األمثمددة 

 عمى ىذه الخدمات:

 ضبط وتنظيم األحوال الشخصية ألبناء المجتمع. -

 نية وحماية الممتمكات من السرقة واالعتداءات والحد من الجرائم.ضبط وتنظيم الجوانب األم -

 ضبط وتنظيم الشؤون التوظيفية لشغل الوظائن ا دارية.  -

 ضبط وتنظيم الشؤون واألنشطة السياسية في المجتمع)القواعد، الموائح...(.  -

ىدذه الخددمات : وىي جميع الخدمات العموميدة ذات الطدابع االقتصدادي، ظيدرت الخدمات االقتصادية -

بشددكميا المددذكور فددي القددرن العشددرين مددع التطدددور الممحددوظ لدددور الدولددة فددي الحيدداة االقتصددادية وفدددي 

 ومن أىميا نذكر مايمي: (1)تحقيق رفاىية المواطن وتحقيق احتياجاتو االساسية.

 ضبط وتنظيم الشؤون االقتصادية والمالية. -

 عي.تسجيل المؤسسات المالية ومؤسسات الضمان االجتما -

 تنظيم وادارة المؤسسات المالية ومؤسسات الضمان االجتماعي . -
                                                           

 .17،ص 1،2015اجلزائر: دار جسور للنشر والتوزيع ،طية واالتجاهات الحديثة ،التسيير العمومي بين االتجاهات الكالسيك مريزق عدمان،(1)
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 تنظيم ومتابعة االتفاقيات التجارية. -

وىي كل الخدمات المتعمقدة بالشدؤون االجتماعيدة لممدواطن الخدمات االجتماعية والصحية والتعميمية2  -

 كالتعميم والصحة وغيرىا، ومن أىميا:

 امعات ووضع المناىج وتدريب المعممين.افتتاح وادارة المدارس والمعاىد والج -

   (1)ادارة السياسة الصحية وبناء المستشفيات. -

 الفرع الثالث 2 تعريف الخدمة العمومية اإللكترونية2

 رين الخدمة العمومية االلكترونية مبادئيا وأىدافيا ثم تقنياتيا .تع نتناول في ىذا الفرع 

عمددى أنيددا كددل تمددك الخدددمات التددي يمكددن تقددديميا إلكترونيددا وىددي تعددرن الخدمددة العموميددة ا لكترونيددة        

كدذلك ذلددك الفعددل او االداء الددذي يخمددق القيمددة ويددوفر فوائددد لمعمددالء مددن خددالل العمميددة التددي يددتم تخزينيددا عمددى 

 (2)شكل خوارزمية وتنفذ عادة من قبل البرامج الشبكية.

خدددمات التدي تقدددميا المؤسسددات العموميددة الكترونيددا ، وتعدرن الخدمددة العموميددة االلكترونيددة عمدى انيددا : كددل ال

واالنتقال من إنجداز المعدامالت و تقدديم الخددمات العامدة مدن الطريقدة التقميديدة اليدويدة إلدى الشدكل االلكتروندي 

مدددن أجدددل اسدددتخدام أمثدددل لموقدددت و المدددال و الجيدددد، أو بمعندددى آخدددر ىدددي إنجددداز المعدددامالت ا داريدددة و تقدددديم 

كة االنترنت بدون أن يضطر العمالء من االنتقال إلى ا دارات شخصيا  نجاز معامالتيم. الخدمات عبر شب

في حين عرن الباحثون الخدمة العمومية االلكترونية ب نيا "قدرة األجيزة العمومية عمى تبادل المعمومات فيما 

سرعة وتكمفدة منخفضدة عبدر بينيا من جية، وتقديم الخدمات لممواطنين والقطاع العام من جية أخرى، وذلك ب

 مكان"  شبكات االنترنت، مع ضمان سرية وأمن المعمومات المتناقمة في أي وقت وأي

                                                           
 .29،ص2004، بريوت: ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، الحكومة االلكترونية من االستراتيجية إلى التطبيقعباس بدران ، (1) 

مع االشارة اىل حالة اجلزائر(" ،مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل العلمي حول جودة ،) فعالية احلوكمة االلكرتونية يف ترقية اخلدمة العمومية" كرمية جالم، (2)
 .2014أكتوبر  30و29اخلدمة العمومية يف ظل احلوكمة االلكرتونية يومي 
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كمدا عرفيدا الدبعض ا خدر ب نيدا كدل وظيفدة يكدون أداؤىدا مضدمونا ومضدبوطا ومراقبدا مدن قبدل الحداكمين، ألن 

مددن طبيعددة ال تجعميددا تتحقددق إال ت ديددة ىددذه الوظيفددة أمددر ضددروري لتحقيددق وتنميددة التددرابط االجتمدداعي، وىددي 

 بفضل تدخل الحكام".

ومن خالل  ىذه التعارين نستنتج أن الخدمة االلكترونية ما ىدي إال عمميدة ترجمدة األداء إلدى أرقدام خوارزميدة 

عبر الشبكات والوسائل ا لكترونية موجية نحو العمدالء. وبنداء عمدى ىدذا يمكدن القدول أن الخدمدة ا لكترونيدة 

مددا ىددي إال تقددديم الخدددمات العموميددة مدن قبددل الحكومددة باسددتخدام تكنولوجيددا المعمومددات واالتصدداالت العموميدة 

 مقدمتيا شبكة االنترنت.

 المطمب الثاني2 مبادئ وأهداف الخدمة العمومية اإللكترونية.

ة وأقدل تكمفدة تتجمى مبادئ الخدمة العمومية ا لكترونية بالدرجة األولى بخدمدة المدواطن وتمبيدة حاجياتدو بسدرع

  ،وتستمد الخدمات العمومية شرعيتيا من المبادئ التالية:

 الفرع األول2 مبادئ الخدمة العمومية االلكترونية.

ان اعتماد األفراد عمى المرفق العام في أداء الخدمات االلكترونيدة ليدم تحكميدم مجموعدة مدن المبدادئ العامدة  

 :(1)رونية من أىميا والتي كان ليا ت ثير من طرن ا دارة ا لكت

 مبدأ االستمرارية2أوال2 

تتميددز الخدمددة العموميددة أنيددا مسددتمرة وال تنتيددي، ممددا يتطمددب مددن الدولددة وضددع الخطددط التددي تحددافظ          

عمى استمراريتيا حتى في حالة القوة القاىرة او الظرون االستثنائية. وذلك لتخفين العبء عن المواطنين من 

, الوقت و توفير خدمة مستمرة عمى مدار الساعة . حيث سيستطيع الفرد الحصول عمدى حيث الجيد , المال 

راد، ىدذا مدا طدالخدمة المرفقية في أي وقت شاء وفي ذلك ت كيد تام لمبدأ دوام سير المرافق العامدة بانتظدام و ا
                                                           

 .43،ص2005االسكندرية :منشأة ادلعارف،علم االدارة العامة، ماجد راغب احللو ، (1)
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عمددى  سدديقمل مددن خطددورة إضددراب المددوظفين ومددن جيددة أخددرى ستقضددي ىددذه الخدمددة عمددى الطددوابير لمحصددول

 المعمومات أو إنجاز المعامالت أو إيداع الممفات ا دارية.

 (1)ثانيا2 مبدأ قابمية المرفق المتغير أو التعديل والتكيف 2 

إن ا دارة تعمل في تنظيميا لممرافق العامة عمى الوصول إلى تشغيميا ب كبر كفاءة ممكنة بطريقدة أفضدل 

حة العامة برحداث تعديالت تنظيمو دون اعتدراض المنتفعدين لزيادة كفاءة المرفق وذلك بغية تحقيق المصم

 بالمرفق .

قابمة لمتكين مع الظرون واالحتياجات فرذا كانت المنفعة العامة تتطور بتطور الدزمن البدد مدن أن  -1

 تستجيب المؤسسات العمومية لتمك التغييرات الحديثة و تطور الطمب االجتماعي.

جيدددة لدددذا يجدددب أن تواكدددب الخدمدددة العموميدددة أشدددكال التكنولوجيدددا متطدددورة ومواكبدددة التطدددورات التكنولو  -2

الحديثة في تقديم خدمات متطدورة لتسدييل العمدل لممدواطنين مقابدل مسداىمة رمزيدة فدي تكدالين ىدذه 

 (2)الخدمات.

 الشمولية والفاعمية من خالل شموليا لكافة شرائح المجتمع . -3

لمدواطن مدن التواصدل مدع االدارة ا لكترونيدة سيولة االستعمال واالتاحدة لمجميدع مدن خدالل تمكدين ا -4

 بكل سيولة .

 ثالثا2 مبدأ المساواة2 

 المساواة لجميع المواطنين الحق في تمقي الخدمة العمومية االلكترونية دون تميز و دون تقصير . -

 ضمان إلمام الجميع بالمعرفة ا لكترونية وكذا حياد المرافق العامة.  -

                                                           
،ص 23،2010 العدد، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، "  كومة االلكرتونية األبعاد النظرية وآليات التطلباحل" سعد عباس ،محزة اخلفاجي ، (1)

14  . 
  . 19-18مرجع سابق، ص ص، عدمان  مريزق (2)
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  (1)فافية والنزاىة في المعامالت ا دارية.تحقيق المزيد من الش -

 الخدمة ا لكترونية تؤدي إلى التغمب عمى مشكمة الرشوة والوساطة. -

  الفرع الثاني2 أهداف الخدمة العمومية االلكترونية .

إن الخدمة العمومية ا لكترونية تمثدل تغيدرا جوىريدا فدي ثقافدة تنفيدذ الخددمات والمعدامالت ا داريدة ونظدرة 

لزبدددائن واألعمدددال تجاىيدددا، واليددددن االسدددتراتيجي لمخدمدددة العموميدددة االلكترونيدددة ىدددو تبسددديط ودعدددم تمدددك ا

الخدمات، بحيث تسعى الدولة الى التحول المنشود في تحسدينيا وتكدريس مبادئيدا لموصدول إلدى األىددان 

 التالية وىي: 

 السعي الختصار الوقت ضمن مفيوم اداري معاصر ىو التنافس بالوقت.• 

 ترشيد وخفض التكالين ضمن مفيوم اداري معاصر ىو الريادة في ادارة التكالين.•      

 استبدال اسموب االدارة الورقية التقميدي ب سموب االدارة االلكترونية.• 

 تحسين األداء دون توقن ضمن مبدأ اداري معاصر ىو التحسين المستمر.•      

 ر ىو ادارة الجودة الشاممة . تحسين الجودة ضمن فكر اداري معاص•      

 االرتقاء بالخدمة الحكومية لمستوى يضاىي المستوى االفضل بالنظم المماثمة. • 

 (2)استبدال مركزية القرار بالالمركزية.

 تحسين أداء الخدمة باستخدام أساليب إلكترونية تتسم بالكفاءة والفعالية .• 

 المطموب  نياء المعامالت.تخفيض األعباء عمى المواطنين وتخفيض الجيد • 

تقان ا جراءات ا دارية .    •   تبسيط واختصار وا 
                                                           

 .94،ص2013،دار اجلامعة اجلديدة، االسكندريةالحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق، ، عصام عبد الفتاح مطر(1)
  .27مريزق عدمان ،مرجع سابق،ص(2)
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 تخفين حدة الجياز البيروقراطية وتعقيداتو، إذ ال حاجة إلى تضخيم المستويات ا دارية وتعددىا. • 

 ساعة وطيمة أيام األسبوع.  24تقديم الخدمات لممستفيدين بصورة مرضية خالل • 

 دمة العامة المعمقة عن طريق تطوير ا دارة العامة با ليات التقنية الحديثة.التحول نحو الخ• 

 (1)تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات المؤسسة الواحدة والذي من ش نو تقديم خدمات أفضل. • 

 كترونية.لاإل طمبات تقديم الخدمات العمومية مت 2ثالثالمطمب ال

ة إلددددى نظددددام الخدددددمات ا لكترونيددددة يعتبددددر عمميددددة متعددددددة الجوانددددب إن التحددددول مددددن الخدددددمات التقميديدددد     

والممارسات فيي ليست عممية بسيطة وتقنية بحثة، بل يجب تييئة البيئة المناسبة لتتفاعل مدع كافدة العناصدر 

السياسددددية واالجتماعيددددة والثقافيددددة والتكنولوجيددددة لددددذلك فددددرن مشددددروع ا دارة ا لكترونيددددة يجددددب أن يراعددددي عدددددة 

 بات منيا:متطم

تتطمدب االدارة ا لكترونيدة وجدود مسدتوى مناسدب إن لدم نقدل عدال مدن البنيدة التحتيدة أوال2 البنية التحتيـة2 

التددي تتضددمن شددبكة حديثددة لالتصدداالت والبيانددات ،وبنيددة تحتيددة متطددورة لالتصدداالت السددمكية والالسددمكية 

 داريددددة نفسدددديا مددددن جيددددة ،وبددددين تكددددون قددددادرة عمددددى تدددد مين التواصددددل ونقددددل المعمومددددات بددددين المؤسسددددات ا

 (2)المؤسسات والمواطن من جية أخرى .

التدي ثانيا2 توافر الوسائل اإللكترونية الةزمة لةستفادة من الخـدمات التـي تقـدماا االدارة اإللكترونيـة 2

تسداعد عمدى التواصدل ومنيدا أجيدزة الكمبيدوتر الشخصددية والمحمولدة واليداتن الشدبكي وغيرىدا مدن األجيددزة 

ي تمكنندددا مدددن االتصدددال بالشدددبكة العالميدددة أو الداخميدددة فدددي البمدددد وب سدددعار معقولدددة تتددديح لمعظدددم النددداس التددد

 الحصول عمييا.
                                                           

  .36،ص2010ادلكتبة األكادميية، :القاىرة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ، أسامة السيد زلمود،(1) 
مذكرة  لنيل شهادة  " ، ) رمتطلبات تطبيق االدارة اإللكرتونية يف مركز نظم ادلعلومات التابع للحكومة االلكرتونية يف دولة قط"  كلثم زلمد الكبيسي،  (2)

  .36( ، ص 2008ادلاجستري يف إدارة األعمال ،اجلامعية االفرتاضية الدولية ،سنة 
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ــت2  ــه مــن مــزودي الخدمــة باالنترن ــ س ب ــا2 تــوافر عــدد الب مددن أجددل فددتح المجددال األكبددر عدددد مددن ثالث

كمفة ممكنة مع ضرورة أن تكون المواطنين لمتفاعل مع ا دارة ا لكترونية في أقل جيد وأقصر وقت وأقل 

 األسعار معقولة قدر ا مكان.

وىددو يشدمل تعمدديم وتدددريب العداممين ،وتوعيددة وتثقيددن المتعداممين مددن خددالل رابعــا2 تــدريب وبنــاء القــدرات2 

إحددداث تغيددرات جذريددة فددي نوعيددة المددوارد البشددرية المالئمددة ليددا ،وىددذا يعنددي إعددادة النظددر فددي نظددم التعمدديم 

الية لمواكبة متطمبات التحول الجديد بما في ذلك إعداد الخطدط والبدرامج واألسداليب التعميميدة والتدريب الح

 (1)والتدريبات عمى كافة المستويات .

مدن خدالل وجدود إرادة سياسدية مدن طدرن القيدادة السياسدية لددعم اليياكدل خامسا2 توفر اإلرادة السياسـية2 

دخال التغييرات الجوىرية عمى أ ساليب العمدل فدي ا دارة، حيدث أن التدزام القيدادة عمندا بدالجيود ا دارية ،وا 

الراميدددة لمتحدددول لمحكومدددة ا لكترونيدددة ،مدددن خدددالل تدددوفير المدددال والجيدددد والوقدددت والمتابعدددة المسدددتمرة، ىدددي 

ن انعددمت ا رادة السياسدية  العناصر الرئيسية لنجاح عمميدة التحدول إلدى الحكومدة أو ا دارة ا لكترونيدة وا 

 (2)لدعوة إلى الحكومة أو ا دارة ا لكترونية تبقى فكرة عمى ورق.فرن ا

وىندددا تجددددر ا شدددارة إلدددى وجدددود العديدددد مدددن الييئدددات واألجيدددزة التدددي تيددددن إلدددى متابعدددة إصدددالح الخدمدددة 

العموميددة والوظيفددة العموميددة بصددفة عامددة ، والتددي يدددخل فددي صددالحيتيا بصددفة غيددر مباشددرة تطددوير مددا 

 ة ا لكترونية.يعرن بمفيوم ا دار 

فالمطمب التشريعي والقدانوني يعتبدر أسداس عمدل نظدامي سادسا2 وجود التشريعات والنصوص القانونية2 

لتحديددد العالقدددات بددين الجيدددات المتعاممددة مدددع أجيدددزة ا دارة ا لكترونيددة ،وحيدددث أن ضددمان حقدددوق جميدددع 
                                                           

والتكنولوجيا  دراسة حالة كلية العلوم - مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم العايل موسى عبد الناصر ، زلمد قريشي" (1)
    .90، جامعة ورقلة ، ص09،العدد  مجلة الباحثكرة "،جبامعة بس

مذكرة ماجستري ،قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق  ) ،"  تأثري اإلدارة االلكرتونية على إدارة ادلرفق العام وتطبيقاهتا يف الدول العربية" ، محاد سلتار (2)
 .  18( ،ص  2007والعلوم السياسية ،جامعة اجلزائر ،
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فييدا أنظمدة ا دارة ا لكترونيدة،  األطران يتطمدب تدوفير تشدريعات كفيمدة بتحديدد أطدر العمدل ،التدي تشدتغل

األمر الذي يتطمب سن تشريعات جديدة لضبط أسدموب التعامدل الجديدد مدع األوضداع التدي نشد ت الحاجدة 

 إلييا، ومن المتطمبات األساسية في ىذا السياق نذكر:

 تشريعات تنظم نشر المعمومات والمحافظة عل سريتيا. -

 اقع ا لكترونية.تشريعات خاصة بتحديد رسوم استخدام المو  -

 (1)تشريعات تنظم أساليب الدفع ا لكتروني. -

تعدد مسد لة أمدن المعمومدات مدن  سابعا2 توفير األمن اإللكتروني والسرية اإللكترونية عمى مستوى عـال2

أىدم معضددالت العمدل ا لكترونددي ،بمعندى أن الوثددائق التدي يددتم حفظيدا وتطبيددق إجدراءات المعالجددة والنقددل 

ا لتنفيذ متطمبات الخدمة يجب الحفاظ عمى أمنيا ،كدل ىدذا يصدب ألجدل حمايدة المعمومدات عمييا إلكتروني

الوطنيددة والشخصددية ،وصددون األرشددين ا لكترونددي مددن أي عبددث والتركيددز عمددى ىددذه النقطددة لمددا ليددا مددن 

 (2)أىمية وخطورة عمى األمن القومي والشخصي لمدولة أو األفراد.

ذلك  براز محاسنيا وضرورة  لمترويج الستخدام اإلدارة اإللكترونية2 ثامنا2 خطة تسويقية دعائية شاممة

مشاركة جميع المواطنين فييا والتفاعدل معيدا ويشدارك فدي ىدذه الحممدة جميدع وسدائل ا عدالم الوطنيدة مدن 

قامة الندوات والمؤتمرات واستضدافة المسدؤولين  إذاعة وتمفزيون وصحن والحرص عمى الجانب الدعائي وا 

والمددوظفين فددي حمقددات نقدداش حددول الموضددوع لتييئددة مندداخ شددعبي قددادر عمددى التعامددل مددع مفيددوم  والددوزراء

 ا دارة ا لكترونية.     

                                                           
 .186،ص2006 ،1وت: دار الغرب اإلسالمي ، طبري  ، 12نظريات اإلدارة الحديثة في القرن بوحوش ،  عمار(1)

  .91سابق، ص، مرجع ،زلمد قريشي موسى عبد الناصر(2)
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 المبحث الثاني2 المفاهيم المشاباة لمخدمة العمومية اإللكترونية.

لكترونيددة  سددنتطرق فددي ىددذا المبحددث إلددى ا دارة العموميددة االلكترونيددة التددي تعتبددر فييددا الخدمددة العامددة اال

 المفاىيم المشابية مثل الحكومة االلكترونية والتجارة  االلكترونية.ك حد إفرازاتيا ومحاولة ضبط 

 المطمب األول 2مفاوم االدارة العمومية اإللكترونية.         

ريددق تعتبددر ا دارة العموميددة االلكترونيددة أحددد مفدداىيم الثددورة الرقميددة التددي تقودنددا إلددى عصددرنة المعرفددة عددن ط

يصدال المعمومدات والخددمات  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والولدوج إلدى العدالم االلكتروندي، بيددن تقدديم وا 

الكترونيددا فددي كافددة المجدداالت حيددث أن إدخددال مفيددوم ا دارة االلكترونيددة كمليددة لتقددديم الخدمددة العموميددة أصددبح 

وير الميددام واألنشددطة المقدمددة مددن طدددرن يقدددم تحسددينات ىامددة عمددى شددكل تمدددك الخدددمات بمددا ينددتج عنددو تطددد

 (1)المنظمات الخدمية الحكومية.

تعددرن ا دارة ا لكترونيددة "بددا دارة الرقميددة" أو "إدارة الحكومددة ا لكترونيددة" تتضددمن مفيومددا ضدديقا يجعددل منيددا 

عالميددة انفتدداح ا دارة ، وخددرا واسددعا يفيددد ب نيددا مجمددوع الحمددول التقنيددة المسددكرة لتحقيددق (2)مجددرد مسدد لة تقنيددة وا 

عمددى محيطيددا الددداخمي والخددارجي عمددى حددد سددواء، أي بمفيددوم آخددر، فدداألمر ال يقتصددر عمددى إعمددال تقنيددات 

 (3)إعالمية حديثة في ىياكل قديمة.

جدددير بالددذكر أنددو رغددم التددداول الواسددع النطدداق لمفيددوم ا دارة ا لكترونيددة إال أن ا جمدداع عمددى تعريددن شددامل 

 كن رغم ذلك فالعديد من التعارين قدمت لممفيوم من بينيا:أمر لم يتم إقراره، ل

                                                           
  .87،ص2006دار وائل للنشر ، عمان:االدارة االلكترونية، ، عالء عبد الرزاق ،زلمد حسني السادلي(1)

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية "، ) رة االلكرتونية الواقع والتحديات اإلدارية والقانونيةاالداالشرقاوي أمحد، " (2)
   .  51( ،ص 2010واالجتماعية ،جامعة زلمد اخلامس، السويسي، سال، 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق ،كلية العلوم "، ) ة بني االدارة وادلوطننيإسهام تقنيات اإلعالم واالتصال يف حتسني العالق" يعقويب عماد،  (3)
   .10( ،ص 2006القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة زلمد االول وجدة، 
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"ىدددي اسدددتراتيجية إداريدددة لعصدددر المعمومدددات، تعمدددل عمدددى تقدددديم الخددددمات لممدددواطنين بشدددكل أرقددد  مدددن خدددالل االسدددتغالل األمثدددل 

مثل لموقدت والجيدد لمصادر المعمومات، وذلك بتوظين الموارد ا دارية والبشرية المتاحة في إطار حديث من أجل االستغالل األ

 (1)والمال".

تعرن كذلك ب نيا "عممية تطبيدق تكنولوجيدا المعمومدات فدي تقدديم الخددمات العامدة والخاصدة مدن خدالل وسدائل االتصدال الحديثدة 

كاألنترنيددت بيدددن إيصددال الخدددمات لممددواطن أو العميددل وزيددادة التدد ثير ا يجددابي عمددى مجتمددع األعمددال وجعددل ا دارات تعمددل 

 (2)وفعالية عاليتين " بكفاءة

مقابددل ذلددك، فددرغم عدددم توحيددد التعددارين إال أنددو تددم االتفدداق حددول الغايددة مددن وراء تبنييددا، فالبحددث عددن تحقيددق 

جودة الخدمات وتجديد العالقة بين ا دارة والمواطن، ناىيدك عدن تحقيدق الشدفافية فدي المعدامالت ىدو المسدعى 

عة، الرضاء، الدقة والفعالية من مقومات ا دارة المعاصرة التدي من تطبيق ىذه االستراتيجية، لذا أضحت السر 

 (3)تستند في تقديم خدماتيا عمى عامل التكنولوجيا.

 المطمب الثاني2 مفاوم الحكومة اإللكترونية

يعتبدددر مصدددطمح الحكومدددة االلكترونيدددة مدددن المصدددطمحات العمميدددة المسدددتحدثة، حيدددث يطمدددق عمييدددا العديدددد مدددن 

قد تتشابو وتختمن في بعض الجواندب، ولكنيدا فدي المحصدمة تددل عمدى مجدال واحدد مثدل:  التسميات واأللفاظ،

 ، والديمقراطية االلكترونيةDigital Governmentالحكومة الرقمية 

E-Democracy األعمدددال االلكترونيدددة ،E-Businessوا دارة ا لكترونيدددة ، E-Management  ، الددد..

ى العممية التدي يدتم بيدا انجداز مختمدن األنشدطة والخددمات العامدة بدين ويشير مصطمح الحكومة االلكترونية إل

الجيات الحكومية بطريقة معموماتية، تعتمد عمى استخدام شبكات االتصال، ومواقدع األنترندت، لضدمان تدوفير 

 خدمة حكومية مميزة لممواطنين.
                                                           

 .207،ص2014،07، العدد لتنميةالمجلة الجزائرية لألمن وا"، دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني أداء اخلدمات اإلداريةبن حسني سليمة ،"   (1)
  .53مرجع سابق، ص ،الشرقاوي أمحد (2)

ة ،فرع " ادلشاركة صورة لتجديد العالقة بني االدارة وادلواطن " ،) أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، ميدان احلقوق والعلوم السياسي بوراي دليلة،  (3)
 .    100( ،ص 2020علوم السياسية ،جامعة عبد الرمحان مرية جباية ، وال احلقوق ،قسم القانون العام ،كلية احلقوق
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العالميددة العريضددة لتقددديم معمومددات ب نيددا: "اسددتخدام ا نترنددت والشددبكة  2002فقددد عرفتيددا األمددم المتحدددة لعددام 

 وخدمات حكومية لممواطنين".

ب نيدا: "عمميدة اسدتخدام المؤسسدات التكنولوجيدا المعمومدات واالتصداالت  2005عام  كما عرفاا البنك الدولي2

من اجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمو من خدمات لممواطن ورجدال األعمدال، مدن 

 (1)تمكينيم من الوصول إلى المعمومات قصد القضاء عمى الفساد داخل ىذه المؤسسات". خالل

: " ب نيا استخدام وسائل المعمومات واالتصال التغير 2004بينما تعرفيا المنظمة العربية لمتنمية ا دارية لعام 

 (2)وتحويل العالقات مع المواطنين ورجال األعمال مع مختمن المؤسسات الحكومية".

ولقد عرفيا "عبد الفتاح مراد" في كتابو الحكومة ا لكترونية: ب نيا " مشروع تسعى من خاللدو الدولدة إلدى إدارة 

مؤسساتيا وتقديم كل خدماتيا إلكترونيا، وينظر ليا عمى أنيا ثورة في التفكير والتنفيذ وثورة لمقضاء عمى ىدر 

 E-Govالقدول بد ن الحكومدة ا لكترونيدة أو كمدا تسدمى  فدي ضدوء مدا تقددم، يمكدن (3)الوقت والجيد والموارد".

ىدددي ببسددداطة اسدددتخدام الوسدددائل االلكترونيدددة فدددي ربدددط المؤسسدددات الحكوميدددة ببعضددديا الدددبعض وربدددط مختمدددن 

خدددماتيا بالمؤسسددات الخاصددة والمددواطنين عمومددا مددن أجددل وضددع المعمومددة فددي متندداول الجميددع، وذلددك لخمددق 

 السرعة والدقة.عالقة تتصن بشفافية والفعالية و 

 المطمب الثالث2 مفاوم التجارة اإللكترونية .

تعتبدددر عمميدددة التحويدددل النقددددي لطمدددوال أولدددى تطبيقدددات التجدددارة االلكترونيدددة والتدددي كاندددت تدددتم بدددين المؤسسدددات 

.ثدم جداء التحدول االلكتروندي لموثدائق بدين المؤسسدات 1970والشركات المالية الكبرى وكان ىذا في بداية سنة 

ذلددك مفيددوم التجددارة االلكترونيددة ،ولكددن التوسددع الحقيقددي لتطبيقددات التجددارة االلكترونيددة كددان مددع ظيددور  ليوسددع

                                                           
 .443،ص2013بغداد: رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، ،الحكومة االلكترونيةمرمي خالص حسني، (1)
 .1002الحكومة االلكترونية في الوطن العربي لعام  ،2004ة لعام اريادلنظمة العربية للتنمية االد تقرير(2)
  .24، ص 1995مصر: شركة البهاء ،الحكومة اإللكترونية،  مراد عبد الفتاح، (3)
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توسددعت ىددذه التطبيقددات مددن خددالل  1995وانتشددار شددبكة االنترنددت فددي تسددعينيات القددرن العشددرين ،فمنددذ سددنة 

الحجددم مواقعددا ليددا عبددر  المددزادات واالعالنددات عمددى االنترنددت وأنشددئت العديددد مددن المؤسسددات الكبددرى متوسددطة

عمددددى سددددبيل المثددددال برنشدددداء موقددددع ليددددا عبددددر االنترنددددت  ) General Motorsاالنترنددددت فقامددددت شددددركة )

(www.gm.com  (  وصدددمة لخددددمات 98000صدددفحة معمومدددات ويحتدددوي عمدددى 18000فيدددو أكثدددر مدددن

 (1)ومنتجات ىذه الشركة .

 تعريف التجارة اإللكترونية 2  

 ة االلكترونية يجب أن ننظر إلييا من خالل تقسيم ىذا التعبير إلى مقطعين:قبل التعرض لتعرين التجار 

وىي تعني في مفيوميا التقميدي ممارسة البيع والشدراء، وتشدير كممدة تجدارة إلدى أن ىنداك تبدادل لمسدمع التجارة 

وصدمنا  والخدمات باستخدام وسديط مدا، ولقدد شديد ىدذا الوسديط تطدورا عبدر مراحدل زمنيدة عديددة وطويمدة ،حتدى

إلددى النقددود التددي نعرفيددا ا ن، وىددذا مددا أصددبح يعددرن بالتجددارة التقميديددة .ففددي ىددذه التجددارة يددتم اسددتخدام العقددود 

 والفواتير الورقية والطرق اليدوية في التسميم.

لكن اقتران كممة تجارة بوصن االلكترونية يعني أن أسموب ممارسة النشاط االقتصادي قد تغير، حيث أصبح 

التيمفدون إلدى  تخدام وسائل إلكترونية متعددة و متنوعة تشديد تطدورا بشدكل دائدم و مسدتمر مدن اسدتخداميتم باس

 (2)استخدام االنترنت و الياتن المحمول ،وتعتبر األنترنت من أىم الوسائل .

ذا تدددم تبدددادل المعمومدددات والبياندددات والتفددداوض والتعاقدددد إلكترونيدددا أمدددا عمميدددة التسدددميم وتسدددوية المددددفوع ات تدددتم وا 

بالطريقة التقميدية فرنيا التجارة االلكترونية القديمة ،في حين التجارة االلكترونية الحديثدة فتعتمدد عمدى االنترندت 

ووسائل االتصال الحديثة وفق بروتوكدوالت لمدتحكم فدي النقدل وىدي مؤمندة لعدرض وتبدادل البياندات عمدى شدبكة 

                                                           
  .125،ص 2008، 1طدار الفكر اجلامعي، مصر: ، لوجيستات التجارة االلكترونيةخالد شلدوح إبراىيم ، (1)
 .31،ص 2006، تنمية اإلداريةعربية للمنشورات ادلنظمة ال مصر: التجارة االلكترونية والعولمة،، السيد أمحد عبد اخلالق(2)
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ا تدددتم كدددل مراحددل التعامدددل بشدددكل إلكترونددي إبتدددداءا مدددن .وفييدد (1)االنترنددت مدددن خدددالل وسددائل عديددددة كالتشدددفير

 (2)ا عالن عن السمعة، التسوق، التعاقد وصوال إلى تسوية الدفع.

 تعريف التجارة اال لكترونية 2

في الواقع ليس ىناك تعرين محدد لمتجارة االلكترونيدة حتدى ا ن وذلدك بسدبب تعددد الجيدات والمنظمدات      

 درج منيا:الدولية المعرفة لذلك ن

 (UN 2) أوال2 منظمة األمم المتحدة 

 اىتمت منظمة األمم المتحدة ممثمة في لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي االونيسترال حيث   

 (*(Uncitral   حيث وافقت  1996ديسمبر  16بوضع مشروع قانون التجارة االلكترونية وقد تم ليا ذلك في

 (3)دار القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية .لجنة االونيسترال عن اص

لقددد سددمح ىددذا القددانون بتعريددن الوسددائل المسددتخدمة فددي العقددود ا لكترونيددة ففددي الفقددرة األولددى مددن المددادة      

الثانيددة ندددص عمدددى أن مدددن وسدددائل االتصدددال التدددي يددتم عدددن طريقيدددا التجدددارة االلكترونيدددة عمدددى سدددبيل المثدددال ال 

البياندات إلكترونيدا أيضدا البريدد االلكتروندي أو الدتمكس أو الفداكس، إذ مدن الممكدن مدثال  الحصر بخالن تبدادل

 أن يتم ا يجاب عن طريق ا نترنت والقبول عن طريق الفاكس.

النمددوذجي لمتجددارة االلكترونيددة أصدددرت العديددد مددن دول العددالم قددوانين (4) قــانون األونســترالوبعددد صدددور      

ترونيددة مسترشدددة ب حكددام ىددذا القددانون النمددوذجي، فكانددت دولددة سددنغافورة أول دولددة فددي تددنظم المعددامالت االلك

                                                           
 .التشفري ىي تقنية لرتميز البيانات وادلعلومات فال ميكن قراءهتا إال بعد فك التشفري(1)
  .32السيد أمحد عبد اخلالق ،مرجع سابق،ص(2)

االلكرتونية يف  عن التجارةالجزء الثاني و عن التجارة االلكرتونية عموما الجزء األول يتكون القانون النموذجي من سبعة عشر مادة مقسمة إىل جزئني:  (3)
   رلاالت زلددة.

* United Nations Commission on International Trade Law. 
       W W W.UNICETRAL.ORGللمزيد من ادلعلومات أنظر: (4)
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ثم  1998العالم طبقت القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية حيث أصدرت قانون المعامالت االلكترونية سنة 

يطاليددا سددنة  نس والصددين سددنة وفرنسددا وتددو 1999تمتيددا بعددد ذلددك عدددة دول منيددا الواليددات المتحدددة األمريكيددة وا 

مارة دبي ودولة البحرين سنة 2001وايرلندا  2000  (1). 2002وا 

 OMC(2) (2ثانيا2 منظمة التجارة العالمية ) 

وتعدددرن منظمدددة التجدددارة العالميدددة التجدددارة االلكترونيدددة عمدددى أنيدددا: "أنشدددطة إنتددداج السدددمع والخددددمات وتوزيعيدددا 

 ائط االلكترونية.وتسويقيا وبيعيا أو تسميميا لممشتري من خالل الوس

 وحسب ىذا التعرين تشمل المعامالت التجارية ثالثة أنواع من العمميات:

 عمميات ا عالن عن المنتج وعمميات البحث عنو.-أ

 عمميات تقديم طمب الشراء وسداد ثمن المشتريات. -ب

شددراء المنتجددات  عمميددات تسددميم المشددتريات. "ومددن ىددذا ،فددرن مفيددوم التجددارة االلكترونيددة ال يقتصددر عمددى -ج

فحسدددب فالمعمومدددات والخددددمات التدددي تتبدددادل بدددين شدددركة وأخدددرى أو بدددين شدددركة أو مسدددتيمك والتدددي تدددتم عبدددر 

األنترنت أو وسائل االتصال االلكترونية االخرى فيي االخرى كذلك تددخل ضدمن التجدارة االلكترونيدة ، إبتددءا 

 (3)من معمومات ما قبل الشراء إلى خدمات ما بعد البيع .

 : OCDE(4))التعاون االقتصادي والتنمية )  الثا2 منظمةث

أمددا منظمددة التعدداون االقتصددادي والتنميددة فتشددير إلددى أن التجددارة االلكترونيددة "تشددمل جميددع أشددكال المعمومددات 

التجاريددة التددي تمتددد بددين الشددركات واألفددراد والتددي تقددوم عمددى أسدداس التبددادل االلكترونددي لمبيانددات ،سددواء كانددت 

                                                           
 .130سابق ،ص خالد شلدوح إبراىيم ،مرجع (1)

 (2)OMC: Organisation Mondiale du commerce. 
 .12-11،ص ص  2003، 1مصر: ادلكتبة األكادميية القاىرة، ط التجارة االلكترونية ،راىيم العيسوي ،إب(3)

(4) OCDE : Organisation de coopération et de développement économique. 



 االلكترونية العمومية لمخدمة المفاهيمي الفصل األول                              اإلطار
 

 
 

25 

م مرئية أو مسموعة ،ىذا با ضافة إلى شمول األثار المترتبة عمى عممية تبادل البيانات والمعمومدات مكتوبة أ

 (1)التجارية إلكترونيا ومدى ت ثيرىا عمى المؤسسات والعمميات التي تدعم وتحكم األنشطة التجارية ".

 نيدا ستسديطر عمدى كافدة األنشدطة لقد بين تقرير الذي نشرتو منظمدة األمدم المتحددة حدول التجدارة االلكتروندي ب

 التجارية سواء العقود التجارية أو المفاوضات التجارية أو اتفاقيات التمويل.

ىددددذا التقريددددر تعددددرض ألىددددم المشدددداكل اليامددددة المترتبددددة عددددن ممارسددددة التجددددارة االلكترونيددددة كالبنيددددة األساسدددددية 

عبددر الشددبكة الدوليددة، إضددافة إلددى  لالتصدداالت الرقميددة والخدددمات والضددرائب وحمايددة المسددتيمك والخصوصددية

المشدداكل المتعمقددة بحمايددة الموقددع واسددمو وعنوانددو عمددى الشددبكة العالميددة وحقددوق الممكيددة الفكريددة وكددذا تحديدددد 

 (2)القوانين والمحكمة المختصة بحل المشاكل المترتبة عن تطبيق العقود االلكترونية والمنازعات حوليا.

ارة االلكترونيددة ىدددي شددكل متطددور مددن التجدددارة وتشددمل كددل األنشدددطة وممددا سددبق يمكددن أن نسدددتخمص أن التجدد

التجاريدة وابددرام الصددفقات والعقددود التددي تددتم بددين المتعدداممين االقتصدداديين سددواء أفددراد أو مؤسسددات أو حكومددات 

باسددتخدام تقنيددات تكنولوجيددا المعمومددات واالتصدداالت وعبددر شددبكة االتصددال الدوليددة األنترنددت سددواء تمددت عمددى 

 وى المحمي أو المستوى الدولي .المست

                                                           
  .34السيد أمحد عبد اخلالق، مرجع سابق، ص (1) 
 .132سابق، صرجع مخالد شلدوح إبراىيم، (2)
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 2الفصل خةصة

بناء عمى كل ما تم التطرق لو في الفصل األول يمكدن اسدتخالص أن الخدمدة العموميدة ا لكترونيدة ىدي      

التحول من الخدمة التقميدية التي تعتمد عمى األوراق إلى الخدمة التي تعتمد عمى وسائل ا عالم والتكنولوجيدا 

، فددي تقددديم وتددوفير الخدددمات مددن خددالل تحويميددا الددى خدددمات إلكترونيددة، وىددي و االنترنددت فددة المختمالحديثددة 

تيدددن إلددى تقددديم أحسددن الخدددمات فددي أقددل جيددد ووقددت و ب فضددل جددودة وذلددك سددعيا لكسددب رضددى الزبددائن أو 

ولة الى خيار والتقميل من معاناتيم في التنقل والوقون في طوابير أثناء طمب الخدمة حيث تبني الد المواطنين

عصددرنة القطدداع العمددومي وكددذلك الخدداص والمحدداق بركددب دول الجددوار التددي قطعددت أشددواطا كبيددرة فددي مجددال 

الخدددمات االلكترونيددة عبددر االنترنددت وذلددك مددن خددالل سياسددات تحسددين المرفددق العددام و تبنددي مشدداريع لتطددويره 

الذي بدء العمل بو رسميا بعد سنة  2013الى  2008ومنيا مشروع الجزائر ا لكترونية الذي جاء في اواخر 

وىددذا مددا سددنتناولو فددي الفصددل الثدداني مددن خددالل دراسددة واقددع وتحددديات الخدمددة العموميددة االلكترونيددة  2013



 

 

 الفصل الثاني

واقع وتحديات الخدمة العمومية اإللكترونية في 

 الجزائر
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ت ، والذي امتد ت ثيره إلدى كافدة جواندب إن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعمومات و االتصاال      

جيدددزة الحكوميدددة وعالقتيدددا مدددع بعضددديا ألحددددث  تغييدددرا جوىريدددا فدددي شدددكل و دور ا دارات و اأالحيددداة العامدددة، 

الددبعض ومددع المددواطنين، بحيددث تعتبددر الخدمددة العموميددة االلكترونيددة مددن بددين المفدداىيم الحديثددة التددي أوجدددىا 

ة لما ليا من مزايا في تحسين الخدمات العمومية، وتعتبر الجزائر من بين الددول التحول إلى ا دارة االلكتروني

 التي سعت إلى تحسين في نوعية الخدمات المقدمة إلكترونيا وىذا تماشيا مع التطورات الحاصمة في العالم .

العموميدة  ومن خالل ما سبق نحاول في ىذا الفصدل المقسدم إلدى مبحثدين دراسدة واقدع وتحدديات الخدمدة      

 االلكترونية في الجزائر .
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 المبحث األول2 واقع الخدمة العمومية االلكترونية المقدمة في الجزائر.

إن التطورات  الحاصمة في تكنولوجيا االعالم واالتصال أفدرزت آليدات جديددة  دارة المجتمعدات ومنيدا        

متيددا عبددر إحددالل نظددام إلكترونددي شددامل وتعمدديم الحكومددة االلكترونيددة التددي تسددعى السددمطات العموميددة إلددى إقا

 استخدام االنترنت خالل السنوات المقبمة لتطمق مشروع الجزائر االلكتروني .

 .  ةالمطمب األول2 مشروع الجزائر االلكتروني

يعتبدددر مشدددروع الجزائدددر ا لكترونيدددة مدددن المشددداريع الكبدددرى التدددي أطمقتيدددا وزارة البريدددد وتكنولوجيدددا          

، والددذي شدداركت فيددو العديددد مددن األطددران مددن مؤسسددات 2008م واالتصددال ابتددداء مددن أواخددر عددام ا عددال

دارات عمومية ومتعاممين اقتصاديين عمدوميين وخدواص،  الجامعدات ومراكدز البحدث، الجمعيدات المينيدة  وا 

ص( ، شددخ 300التددي تنشددط فددي مجددال العمددوم وتكنولوجيددا ا عددالم واالتصددال )والددذين بمدد  عددددىم حددوالي 

نجازىا إتحدد األىدان المزمع  امحور  13أشير، وكانت الحصيمة  6حيث تم طرح األفكار ومناقشتيا لمدة 

 (1): 2013إلى غاية 

 أوال2 تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعةم واالتصال في اإلدارة العمومية 2

 يتضمن ىذا المحور األىدان الخاصة التالية: 

 موماتية .استكمال البنية األساسية لممع 

 . وضع نظم إعالم مندمجة 

 . نشر تطبيقات متميزة 

 . تنمية الكفاءة البشرية 
                                                           

 09،العدددروس في مقياس االدارة العمومية االلكترونية"ش ،" رىانات ترشيد اخلدمة العمومية رللة الدراسات والبحوث االجتماعية رو عيسى ق (1)
 .50، ص 2014،جامعة الوادي ، ديسمرب 
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 .تطوير الخدمات االلكترونية لفائدة المواطنين والشركات والعمال وا دارات األخرى 

 ثانيا2 تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعةم واالتصال في الشركات2 

 يتضمن األىدان الخاصة التالية :

 تكنولوجيا االعالم واالتصال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  دعم تممك 

  .تطوير تطبيقات لتحسين أداء الشركات 

  .تطوير عرض خدمات االلكترونية من جانب الشركات 

 ثالثا2 تطوير اآلليات التحفيزية الكفيمة لةستفادة من الماارات وشبكات تكنولوجيات اإلعةم واالتصال 2

ي ليددددذا الحددددور ىددددو تمكددددين المددددواطنين فددددي أي نقطددددة مددددن وصددددول واالسددددتفادة مددددن الخدددددمات اليدددددن األساسدددد

 :(1)االلكترونية واالنترنت، أما األىدان الخاصة فتشمل عمى الخصوص

  إعادة بعث مشروع " أسرتك " عن طريق موقع حواسيب شخصية وخطوط توصيل ذات الدفع السدريع

 كل فئة من فئاتو المجتمع.مع توفير التكوين ومضامين متميزة لفائدة 

  الزيددادة بقدددر معتبددر فددي عدددد الفضدداءات العموميددة الجماعيددة ومحددالت االنترنددت والمنصددات المتعددددة

 الوسائط، والحظائر المعموماتية ودور الثقافة ...ال . 

 العامة لتسييل الوصول إلى االنترنت. اتتوسيع الخدم 

 رابعا2 دفع تطوير االقتصاد الرقمي2

واالتصدددال  فعيدددل خبدددرات وميدددارات المؤسسدددات الجزائريدددة العاممدددة فدددي مجدددال تكنولوجيدددا ا عدددالممدددن خدددالل ت

وتصديرىا نحو األسواق األخرى، ضدمن ىدذا السدياق ويتمثدل اليددن الدرئيس ليدذا المحدور فدي تدوفير الظدرون 

                                                           
 .50العريب بوعمامة ،رقاد حليمة ، مرجع سابق ،ص (1)
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أىددان خاصدة المالئمة لتكوين صناعة تكنولوجيدا ا عدالم واالتصدال ينددرج تحدت ىدذا اليددن الرئيسدي أربعدة 

 ىي: 

  مواصددمة الحددوار الددوطني بددين الحكومددة والشددركات، والددذي تمددت مباشددرتو فددي إطددار إعددداد إسددتراتيجية

 الجزائر ا لكتروني.

  تددددوفير كددددل الظددددرون المالئمددددة ، لتثمددددين كددددل الكفدددداءات العمميددددة والتقنيددددة الوطنيددددة فددددي مجددددال إنتدددداج

 البرمجيات وتوفير الخدمات والتجييزات .

 تحفيزية ا نتاج المضمون. وضع إجراءات 

  . توجيو النشاط االقتصادي في مجال تكنولوجيا ا عالم واالتصال نحو التصدير 

 خامسا2 تعزيز البنية األساسية لةتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة

ل التدراب يجب أن تكون شدركة االتصداالت ذات التددفق السدريع قدادرة عمدى تدوفير القددرات الضدرورية عبدر كامد

الددددوطني بنوعيددددة وأمددددان يسددددتجيبان لممعددددايير الدوليددددة، يندددددرج تحددددت ىددددذا اليدددددن الرئيسددددي األىدددددان الخاصددددة 

 (1)التالية:

  .ت ىيل البنية التحتية الوطنية لالتصاالت 

  .ت مين الشبكات 

  .نوعية خدمات الشبكات 

 . التسيير الفعال السم نطاق 

                                                           
ادلقدمة يف ادللتقى الوطين األول : مشروع  الجزائر االلكترونية بين التخطيط والتجسيد  "،ة "سلمى عشبة ،منرية بوراس ،عنوان ادلداخل عبد العزيز(1)

 . 8، ص  2020كلية احلقوق والعلوم سياسية ، جامعة سطيف ، مارس   -حتديات الواقع ورىانات ادلستقبل –اخلدمة العمومية االلكرتونية يف اجلزائر 
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ق البنددى التحتيددة وتعمدديم النفدداذ لتكنولوجيددا ا عددالم واالتصددال يجددب إرفددا سادســا2 تطــوير الكفــاءات البشــرية2

بددرجراءات ممموسددة فددي مجددال التكددوين وتطددوير الكفدداءات البشددرية مددن اجددل تعمدديم اسددتعمال تكنولوجيددا ا عددالم 

 واالتصال وضمان تممكيا عمى جميع المستويات، لتحقيق ىذا اليدن تم تسطير ىدفين خاصين ىما: 

  امج التعميم العالي والتكوين الميني في مجال تكنولوجيا ا عالم واالتصال .إعادة النظر في بر 

 .تمقين تكنولوجيا ا عالم واالتصال لجميع الفئات االجتماعية 

ـــار2 ـــدعيم البحـــث التطـــوير واالبتك يخدددتص ىدددذا اليددددن بتطدددوير المنتجدددات والخددددمات ذات القيمدددة  ســـابعا2 ت

 تصال عن طريق تعزيز نشاطات البحث والتطوير أما األىدانالمضافة في مجال تكنولوجيا ا عالم واال

 الخاصة فتشمل التنظيم والبرمجة وتثمين نتائج البحث وحشد الكفاءات وتنظيم نقل التكنولوجيا والميارات.

يتمثددل اليدددن الرئيسددي فددي تييئددة مندداخ يشددجع عمددى إقامددة الحكومددة  ثامنــا2 ضــبط مســتوى اإلطــار القــانوني2

 ذا اليدن يستمزم بدوره ىدفا خاصا يتعمق بتحديد إطار تشريعي وتنظيمي مالئم.االلكترونية وى

يتعمدق اليددن الرئيسدي ليدذا المحدور بالتحسديس تكنولوجيدا المعمومدات فدي تحسدين  تاسعا2 اإلعةم واالتصـال 2

 المعيشة المواطن والتنمية االجتماعية واالقتصادية لموطن، أما األىدان الخاصة ليذا المحور فتتمثل في:

  . إعداد و تنفيذ مخطط اتصال حول مجتمع المعمومات في الجزائر 

 يود الحكومي. إقامة نسيج جمعوي كامتداد لممج 

ــدولي2 المتدد خرة نسددبيا فددي تطبيددق ا دارة ا لكترونيددة تعتبددر الجزائددر مددن الدددول  (1)عاشــرا 2 تثمــين التعــاون ال

التدي مدن شد نيا أن تحدول  مدن خبدرات ىدذه الددول بصدورة تسدمح بداختزال كثيدر مدن العقبدات االستفادة،وبيدن 

أكدددد مشدددروع الجزائدددر ا لكترونيدددة عمدددى أىميدددة التعددداون فقدددد دون التطبيدددق السدددميم لبرندددامج التحدددول ا لكتروندددي 

                                                           
 . 08،اللجنة اإللكرتونية ، ص  2013-2008،مشروع اجلزائر الشعبية  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية (1)
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الددولي. حيدث تدم الت كدد مدن أن التعداون الددولي يتصددن بعددد ىائدل مدن المشداريع المعتبدرة السديما مدع االتحدداد 

األوروبدي وتددم فدي ىددذا االطدار تحديددد ىددن رئيسددي لمتعداون الدددولي فدي تممددك التكنولوجيدات والميددارات ويتفددرع 

 يتمثالن في:       عنو ىدفان خاصان

  . المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية 

  بيدن تممك التكنولوجيا والميارات.  استراتيجيةإقامة شراكات 

يتمثدل اليددن الرئيسدي ليدذا المحدور فدي إقامدة نظدام مؤشدرات متابعدة الحادي عشر2 آليات المراقبـة والتقيـيم2 

وجيدا ا عدالم واالتصدال عمدى التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة ممنيجدة، وتقييم تسمح بقيداس مددى تد ثير تكنول

وبرجراء تقييم دوري لتنفيذ المخطط االستراتيجي " الجزائر االلكترونية " من جيدة أخدرى، أمدا بالنسدبة األىددان 

 (1)الخاصة ليذا المحور فتضم:

  .إعداد ا طار التصوري لنظام مؤشرات نوعية 

  مالئمة.إعداد قائمة مؤشرات 

ييدددن ىددذا المحددور إلددى وضددع تنظدديم مؤسسدداتي متناسددق، يتمحددور حددول  الثــاني عشــر 2 إجــراءات تنظيميــة2

ثالثدددة مسدددتويات: التوجيدددو، التنسددديق بدددين القطاعدددات والتنفيدددذ وسيضدددمن ىدددذا التنظددديم التنفيدددذ الفعمدددي لممخطدددط 

الفدداعمين المعنيددين، بالنسددبة  االسددتراتيجي بفضددل تدد طير فعددال و متابعددة دائمددة و تنسدديق منسددجم بددين مختمددن

 لطىدان الخاصة ليذا المحور تتمثل في :

  .تدعيم االنسجام والتنسيق وطنيا بين القطاعات 

                                                           
( " ، مذكرة لنيل شهادة ماسرت علوم سياسية ، كلية احلقوق والعلوم 2018 – 2013فاطمة الزىراء مومنني ، " اخلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر ) (1)

 . 43، ص  2019سياسية ، جامعة أدرار ، 
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 .(1)تدعيم قدرات التدخل عمى مستوى القطاعات والييئات المخصصة 

عتبدرة يسدتحيل توفرىدا يستمزم تنفيذ استراتيجية الجزائدر االلكترونيدة مدوارد ماليدة م الثالث عشر2 الموارد المالية2

من مصدر واحد، و بالتالي ال بد من اسدتغالل جميدع مصدادر التمويدل المتاحدة اسدتغالال جيددا، كمدا يجدب أن 

تكددون ا جددراءات التشددريعية والتنظيميددة أو الماديددة مقرونددة بتقيدديم مددالي دقيددق ويسددتمزم األمددر أيضددا ترتيددب ىددذه 

 ية واالجتماعية .ا جراءات حسب ت ثيرىا عمى التنمية االقتصاد

الجزائر االلكترونية وتجسيدىا عمى ارض الواقع وفقا لسياسة الدولة المسطر  استراتيجيةان تطبيق         

 في مشروع الجزائر ا لكتروني تختمن من قطاع الى آخر وفقا ألىميتو وامكاناتو.

 الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر. مشاريعالمطمب الثاني2 

ك حددد إفددرازات تطبيددق و التددي تعتبددر العامددة االلكترونيددة ات الخدددمالجزائددر فددي تجربددة لالطددالع عمددى         

التجددارب القطاعيددة فددي ميدددان تقددديم الخدددمات عددن عددرض بعددض  اصددبح مددن الضددروريا دارة االلكترونيددة ، 

مدن  ت االقميميدة والدوليدةااللكترونية ومواكبة التطورا العموميةات الخدمأفضل لموصول إلى  والتي تيدن بعد،

 تي :خالل تجارب قطاعات عمومية وفق ا 

 الفرع االول2 مشاريع الخدمة االلكترونية المقدمة في االدارة المحمية

 أوال2 مشروع رقمنة الحالة المدنية2 

 لقد انطمقت عممية تجريبية عمى مستوى بمديتي حسين داي وباب الواد بالجزائر العاصمة قبل       

                                                           
    2017،  11العددمجلة الباحث للدراسات االكاديمية ، ،ىدار رانيا "دور اإلدارة االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف اجلزائر"، أمحد باي  (1)

 . 130ص
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ميا تدريجيا عمى مستوى كافدة التدراب الدوطني ويتمثدل ىدذا المشدروع فدي انشداء تطبيدق عمدى الويدب تعمي

يسمح بردخال البيانات الخاصة لممواطن الجزائري ، من عقود ووثائق الحالة المدنية عمى قاعدة بيانات 

عمددددى متطددددورة متواجدددددة عمددددى اجيددددزة رئيسددددية وحفظيددددا ليددددتم اسددددترجاعيا الحقددددا سددددواء بيدددددن الحصددددول 

معمومدددات دقيقدددة بواسدددطة بحدددث يجريدددو موظدددن البمديدددة او مدددن اجدددل تمكدددين ضدددابط الحالدددة المدنيدددة مدددن 

عرض نس  الكترونية عمى شبكة االنترنت وثدائق وعقدود الحالدة المدنيدة الخاصدة بدالمواطن ليدتمكن مدن 

مارس  04في  حفظيا او طبعيا وكانت او بمدية طبق فييا مشروع رقمنة الحالة المدنية ىي والية باتنة

، وىي تقنية جديدة تجسد ايضا امكانية اعداد وتسميم الوثائق عمى مستوى فروع البمدية الواحددة  2010

  .دون ان يضطر المواطن لمتنقل او السفر لمركز الحالة المدنية

 ثانيا2 مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيو متري 2

لكترونيدة وثيقدة مؤمندة تمامدا وذات شدكل اكثدر مروندة طبقدا ترية وا يو موتعد بطاقة التعرين الوطنية الب      

ألخدر التطددورات التكنولوجيددة فددي العددالم حيددث تحتددوي عمددى شددريحة الكترونيددة وصددورة رقميددة ستضددمن لممددواطن 

اتمدددام السدددريع لمختمدددن االجدددراءات اليوميدددة بسدددبب ثقدددتيم واسدددتخداماتيا المتنوعدددة فدددي اطدددار الدددربط البيندددي مدددع 

 (1)االخرى. القطاعات

امددا جددواز السددفر الجزائددري فيددو واحددد مددن اىددم الوثددائق التددي تسددمميا السددمطة الجزائريددة لممددواطنين الجزائددريين 

تددم اصدددار جددواز السددفر البيددو متددري الجديددد  2010لمددتمكن مددن السددفر الددى الخددارج بسدديولة وفددي اواخددر عددام 

 وازات المزيد من األمان ومكافحة التزوير .ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ، حيث توفر تمك الج

                                                           
قتصاد البديل مجلة االفاطمة بلقرع ، العمري دالل ،قريشي ىاجر "جاىزية اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر ودورىا يف حتسني اخلدمة العمومية"  (1)

 .11، ص 2017،  07العدد  االقتصادي
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ومن أجل تسدييل عمميدة الحصدول عمدى جدواز السدفر وبطاقدة التعريدن الوطنيدة البيدو متدريين وضدعت وزارة 

 الداخمية في موقعيا االلكتروني امكانية طمب الوثائق البيو مترية الكترونيا .

 ثالثا2 مشروع المواطن االلكتروني 2

وزارة الداخميدددة مشدددروع المدددواطن االلكتروندددي ألول مدددرة فدددي الجزائدددر الدددذي  2013ر لقدددد اطمقدددت فدددي اواخددد 

يختصر ارشين كل مواطن في رقم واحد يتبعو مدى الحيداة الدذي يحدل محدل كدل الوثدائق وتقمديص الوثدائق 

ا داريدة المتعمقددة برصددار رخصددة سدياقة وجددواز السدفر وغيددره واالكتفداء فقددط ببطاقدة التعريددن الدوطني التددي 

ستكون بطاقدة رقميدة مددة صدالحيتيا مددى الحيداة ويعدد ىدذا االجدراء خطدوة ىامدة فدي دخدول الجزائدر مجدال 

االدارة االلكترونية والتي يجب بموغيا في غضون خمدس سدنوات، حيدث شدمل ىدذا المشدروع وضدع شدبكات 

 ربط بين المؤسسات والوزارات يكون بمثابة البوابة الرقمية الحكومية .

 الموحد 2رابعا2 الشباك 

ويدددتم فيدددو تسدددخير مدددوظفين  (1)الشدددباك الموحدددد  ىدددو الصددديغة العمميدددة لمشدددروع البمديدددة االلكتروندددي     

مددؤىمين السددتقبال مختمددن الممفددات التددي سدديودعيا المددواطن فددي الشددباك الموحددد قصددد توجيددو العمميددات 

شدباك الطمبدات التدي االدارية بشكل مباشر الى المصالح المعنية في ظرن زمني قياسي حيث يستقبل ال

تسددجل الكترونيددا فددي حينيددا الددى المصددمحة المعنيددة وفددق نظددام الكترونددي داخمددي ، ىددذا ويعتبددر الشددباك 

الموحددد اجددراء الغددرض منددو القضدداء عمددى أشددكال البيروقراطيددة الموجددودة فددي االدارة الجزائريددة ولقددد بدددأ 

 .  2019العمل في الشبكات االلكتروني في 

 

                                                           
،  1، ط  المركز الديمقراطي العربيأدلانيا: " ، خلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر معطيات الواقع ورىانات ادلستقبلاعماد لبيد ، موازي بالل ،" (1)

 . 242، ص  2021
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  ل الوطني االلي لترقيم المركبات2خامسا 2 إنشاء السج

لدى إنيدة ودون تكبدد عنداء التنقدل آوالذي يمكن المواطنين مدن الحصدول عمدى بطاقدات التدرقيم لمركبداتيم بصدفة 

 والية التسجيل ، وكذلك كرجراء لمقضاء عمى البيروقراطية وتسييل عممية الحصول عمى وثائق تسجيل سيارة 

نشدداء تطبيددق جديددد عبددر إحميددة وتقريددب االدارة مددن المددواطن ، فقددد تددم طددار عصددرنة قطدداع االدارة المإوفددي 

الدذي يمكدن المدواطنين مدن االطدالع عمدى جميدع المعمومدات المتعمقدة  إجراءاتيالياتن النقال يحمل تسدمية 

 ب ي إجراء اداري تقدمو مصالح وزارة الداخمية والجماعات المحمية .

                         2                                                                     -ستشاراتك ا –سادسا 2 مشروع الديمقراطية التشاركية 

 من أجل تحفيز المواطنين وتشجيعيم عمى المشاركة في ادارة البمدية ، تم وضع منصة 

ين أو ابددداء أراءىددم.                                                                                                    خددمات عمددى الخدط مددع وحددات معموماتيددة وتفاعميددة ، تمثدل فضدداء يسدمح بددرعالم المدواطن

وكتجسدديد لمبدددأ الديمقراطيددة التشدداركية وتعزيددز أللياتيددا أعمنددت وزارة الداخميددة والجماعددات المحميددة عددن دخددول 

المددواطنين مددن المشدداركة فددي تسدديير شددؤونيم المحميددة وذلددك عددن  حيددز الخدمددة تطبيددق "استشدداراتك" الددذي يمكددن

طريق الموقع الرسمي لموزارة ، كما يندرج ىذا التطبيق ضمن استراتيجية العصدرنة المنتيجدة مدن طدرن الدولدة 

ضفاء الشفافية والفعالية عمى القرارات المتخذة محميا .  الجزائرية لتقريب االدارة من المواطن وا 

 (1)في قطاع البريد والمواصةت. الخدمة العمومية االلكترونية الفرع الثاني2

تمثدددل مؤسسدددة بريدددد الجزائدددر أحدددد مؤسسدددات الخدمدددة العموميدددة التدددي ليدددا حمايدددة شدددبو كميدددة مدددن الدولدددة ،       

بددالنظر إلددى وضددعيتيا االحتكاريددة ، وفددي ظددل الضددعن أو االنعدددام الكمددي لططددران المنافسددة ليددا، أصددبحت 

قابة عمومية ىدي وزارة البريدد وتكنولوجيدا ا عدالم واالتصدال ، وبالتدالي يصدبح تددخل الدولدة مؤسسة تخضع لر 

                                                           
 .13ص،ق فاطمة بلقرع ، العمري دالل ،قريشي ىاجر، مرجع ساب (1)
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 –فييا متطورا ، وىو ما يفسره البعض ب نو ناتج عن حجدم وكبدر المؤسسدة فدي مجدال تقدديم الخددمات إذ تقدوم 

م خدمدة االطدالع بجممدة خددمات تتمثدل فدي )خددمات الحسداب البريددي الجداري ، وتقدد -مؤسسة بريدد الجزائدر 

 عمى الحساب ، الدفع ، السحب ، صناديق التوفير، الطرود البريدية ، الحواالت البريدية ، الرسائل (.

وتماشيا مع التطور المحيط بمؤسسة بريدد الجزائدر ، اتجيدت سياسدة ىدذه األخيدرة إلدى االعتمداد عمدى نمدوذج   

يم بالمؤسسدة ، ومدوازاة مدع محاولدة عصدرنة قطداع الخدمات التي تكفل احترام حقدوق المدواطنين ، وتكسدب ثقدت

البريد تدم إدراج تكنولوجيدا المعمومدات واالتصدال لتطدوير الخددمات المقدمدة لممدواطنين ، بشدكل يعدزز مدن الثقدة 

ويكددرس أفضددل النتددائج واالنجددازات وبالتددالي تكددرس الت سدديس النظددام الخدددمات العامددة االلكترونيددة التددي تبددذليا 

 (1)ئر ويمكن ترجمتيا في النماذج األتية:مؤسسة بريد الجزا

 2الشباك االلكتروني2 أوال

ويقدددوم بتدددوفير خددددمات لمزبدددائن والمتعددداممين، وىدددي كدددل األجيدددزة االلكترونيدددة التدددي تسدددمح بعمميدددة سدددحب       

 األوراق النقدية آليا.

 2  بطاقة السحب االلكترونية 2 نياثا

تم اسدتعماليا لمحصدول عمدى الخددمات الماليدة لددى مؤسسدة بريدد تمثل بطاقة السحب االلكترونيدة بطاقدة يد     

الجزائر ، والتي تعمل مع وجود الشباك االلكتروني إذ عن طريقيا يتمكن المواطن أو الزبون من سحب النقدود 

 في أي شباك بريدي أو موزع أوتوماتيكي عبر القطر الجزائري.

 2 خدمات السحب 2ثالثا

 ة المتواجدة خارج مؤسسات البريد فرصة سحب األموال لممواطنين.إذ توفر الموزعات ا لي    

                                                           
 .86ص ،عيسى قروش ، مرجع سابق (1)
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  2 خدمات االطةع عمى الرصيد 2رابعا

إذ عددن طريددق إدخددال بطاقددة السددحب البريديددة ، مددع تشددكيل الددرقم السددري الخدداص بكددل مسددتعمل يحصددل      

 الزبون عمى كشن رصيده ، ولو إمكانية االحتفاظ بتذكرة خاصة بكشن الرصيد.

  2 خدمات طمب نماذج من الصكوك البريدية 2خامسا

التي تقدم لكدل صداحب حسداب بريددي جداري، حيدث تمنحدو طمدب نمداذج بعدد مدال االسدتمارة االلكترونيدة       

 التي يتم استظيارىا عمى الموزع األلي لمنقود الورقية .

  2 خدمات عبر شبكة االنترنت2دساسا

ونية لكل األفراد ، والمتعاممين لدى مؤسسدة بريدد الجزائدر ، و الدذين إذ توفر شبكة االنترنت خدمات الكتر      

يممكون حساب بريدي جاري ، إذ ليم إمكانية طمب: خدمات االطالع عمى الرصيد، خدمات طمب نماذج مدن 

الصددكوك البريديددة خدددمات الحصددول عمددى كشددن العمميددات الحسددابية، عبددر الموقددع االلكترونددي لمؤسسددة بريددد 

 الجزائر.

 . قطاع التعميم العالي والبحث العممي الخدمات االلكترونية المقدمة في: رع الثالثالف

عممت مختمن الجامعات الجزائرية ، إلى جانب المراكز عمى محاولة تفعيدل تقنيدات ا دارة االلكترونيدة ،      

 :(1)والتي يمكن استعراضيا من خالل

ئريدة خددمات الكترونيدة عامدة لفائددة الطمبدة حداممي شديادة : حيث تدوفر الجامعدة الجزا التسجيةت الجامعية -

البكالوريا الجددد، وتمدنحيم الجامعدة فرصدة لالسدتفادة مدن خددمات التسدجيل األولدي عدن طريدق االنترندت بمدلء 

                                                           
، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية "ر اإلدارة االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الواليات ادلتحدة األمريكية واجلزائردو "عبد الكرمي عشور،   (1)

 .145، ص 2010-2009ة قسنطينة، سية، جامعوالعالقات الدولية ختصص الدميقراطية والرشادة، كلية احلقوق والعلوم السيا
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بطاقددة الرغبددات فددي شددكل اسددتمارة الكترونيددة ، يددتم إتاحتيددا بمجددرد ا عددالن عددن نتددائج البكالوريددا عبددر مواقددع 

ضافة إلى ذلك تتيح مواقع التسجيل األولدي عمدى شدبكة االنترندت خددمات عامدة الكترونيدة ، تمكدن إلكترونية، إ

الطالب من االطالع عمى شروط االستفادة من الخددمات الجامعيدة ) المنحدة ، ا طعدام ، النقدل( ، كمدا تعتمدد 

، وىذا ما يتجمى عمى بوابات الجامعة الجزائرية عمى شبكة االنترنت لتقديم بعض الخدمات العامة االلكترونية 

عددالن النتددائج عددن طريددق موقددع  الجامعددات والمراكددز الجامعيددة ، مددن إتاحددة لرعددالن عددن فددتح المسددابقات ، وا 

الجامعدددة ، وىدددذا كمدددو يرمدددي إلدددى التوجدددو نحدددو مشدددروع الجامعدددة االفتراضدددية ، التدددي يدددتم التحضدددير ليدددا ضدددمن 

 (1)استراتيجية الجزائر ا لكترونية.

 : بع 2الخدمات االلكترونية في قطاع العدالةالفرع الرا

 حد مشاريع ا صالح األساسية في برنامج الحكومة أيمثل مشروع إصالح قطاع العدالة        

قرار العدالة ، والت سيس  دولة الحق والقدانون لالجزائرية ، والذي ترمي من وراءه إلى محاولة تحقيق النزاىة ، وا 

جزائر إلى تطبيدق تكنولوجيدا المعمومدات واالتصدال فدي اليياكدل ا داريدة والتنظيميدة توجو قطاع العدالة في ال .

لمقطدداع ، والتددي تيدددن ضددمنيا إلددى التحددول نحددو تقددديم خدددمات عموميددة الكترونيددة : ففددي البرنددامج الخدداص 

 االتي : بعصرنة قطاع العدالة ، يمكن رصد أىم ا نجازات والتي تتمثل في

: ىي أنظمدة موجيدة لخدمدة المدواطن ، والمتقاضدي ، ولتحسدين الخددمات العموميدة اتية أوال2 األنظمة المعموم

 التي يقدميا مرفق القضاء األمر الذي يجعل القطاع يسير في فضاء ا عالم واالتصال بدالمواطن والمتقاضدي

اعدات ومن خالل مجموعدة مدن التطبيقدات الخدميدة اسدتطاع قطداع العددل فدي الجزائدر أن يصدبح مدن أىدم القط

                                                           
 .  147سابق ، صمرجع  عبد الكرمي عاشور،(1)
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التددي سددارت فددي مواكبددة التطددور التكنولددوجي بيدددن عصددرنة القطدداع، والتحددول لمخدمددة العموميددة االلكترونيددة ، 

 (1)لرعاية وحماية مصالح المواطن .

: بيدددن تكممددة نظددام المعموماتيددة السددابق جدداء إطددالق خدمددة ثانيــا2 خدمــة الشــباك االلكترونــي عبــر االنترنــت

العدل وتقريبو من المواطن ، وقد تجسدد ىدذا فدي شدكل بوابدة لتوجيدو الرسدائل  الشباك االلكتروني لتطوير قطاع

االلكترونية ، التي تمكن المواطن من الحصول عمى ا جابة المباشدرة عدن طريدق بريدده ا لكتروندي وذلدك بعدد 

طددارات مددن وز  ارة التشددخيص لمقضددية ، أو االستفسددار مددن قبددل الخميددة المشددكمة مددن قضدداة، ورجددال القددانون ، وا 

 العدل .

إضافة إلى ذلك يقوم الشباك االلكتروندي كجيداز خدمدة عموميدة ، بتوجيدو المدواطن فيمدا يخدص استفسداراتو أو 

يقدددم ع و المتخصصددة لددذلك عمددى مسددتوى الموقدد لة قانونيددة ، مددن خددالل إرشدداده إلددى األركددان بحثددو عددن أي مسدد

ة بالتشدريع الجزائدري ، والقدوانين ، واالتفاقيدات الشباك عددا من الوثدائق القانونيدة ، تضدم تشدكيمة مكتممدة متعمقد

الدوليددة الموجيددة لمرجددال القددانون ، فضددال عددن دالئددل وكتيبددات توضددع تحددت تصددرن المددواطن ، كمددا تددم تزويددد 

نقدداش عامددا دوريددا حددول مسددائل السداعة اليامددة ، وذلددك بغيددة نشددر الثقافددة  تنظديمالموقدع بمنتدددى يددتم فددي إطدداره 

ة االسددتقبال واالسددتعالم والتوجيددو فددي مختمددن الجيددات القضددائية . كمددا يتدديح موقددع القانونيددة ، ووضددع مصددمح

فضدداء إعالمددي خدددمي يعددرض مددا تقددوم بددو الددوزارة مددن نشدداطات مثددل  (www.mjustice.dzوزارة العدددل )

 .قات ، المناقصات ، نشاطات الوزيرا عالن عن المساب

 

 

                                                           
 . 133عماد لبيد ، موازي بالل ، مرجع سابق ، ص  (1)

http://www.mjustice.dz/
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 الثاني 2 تحديات التي تواجه الخدمة العمومية االلكترونية في الجزائر. لمبحثا

تراىن الحكومة الجزائرية عمى تطوير الخدمات العمومية االلكترونية ومواجية عدة تحديات وجب عمييا       

وجيدددات تجاوزىدددا فدددي ضدددل البيئدددة االتصدددالية الحديثدددة التدددي تتميدددز بالتفاعميدددة واألنيدددة خاصدددة مدددع تفعيدددل التكنول

الحديثددة واالنتقددال نحددو الرقمنددة فددي العديددد مددن القطاعددات ، فيددي تعمددل ضددمن االمكانيددات المتاحددة والمتددوفرة 

ومحاولة تجسيد الخطط والسياسات عمى ارض الواقع حيدث عممدت الجزائدر عمدى االسدتفادة مدن خددمات شدبكة 

مركددز البحددث العممددي والتقنددي فقددط ، االنترنددت ومختمددن التقنيددات المرتبطددة بيددا فكانددت االنترنددت مقتصددرة عمددى 

لكن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصداالت تعترضدو مجموعدة مدن التحدديات والتدي نحداول الوقدون عمييدا 

 خالل النقاط التالية:

 جاهزية اإللكترونية في الجزائر.الالمطمب األول2 مؤشرات 

الكشدن عدن جممدة مدن المؤشدرات والتدي تتمثدل فدي إن تحديد الجاىزية االلكترونيدة فدي الجزائدر يكدون ب        

 تي :ا 

  أوال2 مؤشر الوصول إلى الشبكة 2

شددبكة  يمكددن القددول أن دخددول االنترنددت إلددى الجزائددر فددي سددنة البددالنظر إلددى درجددة وصددول األفددراد إلددى        

بسدرعة وفدي وقدت حديثة وتنظيم الخدمات والميدام  استراتيجيةقد أعطى إمكانية جديدة  عادة صياغة  1994

وجيز  وبالتالي فبيئة التكنولوجيا الحديثة تسيطر عمييا شبكة االنترنت کشبكة يمكن الوصول إلييدا مدن طدرن 

 (1)فئة كبيرة من المجتمع.

                                                           
مة خدمات ، ادلتعلق بضبط الشروط وكيفية اقا 1998أوت  25مؤرخ يف  257 – 98اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، " مرسوم التنفيذي رقم  (1)

 . 5ص ،  1998أوت  26ه ادلوافق ل 1419مجادى األوىل  04، الصادرة بتاريخ  63، العدد  الجريدة الرسميةاالنرتنت واستغالذلا " ، 
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فبالرغم من البددايات المحتشدمة لتطدور الشدبكة مدع أول دخدول ليدا وفدي السدنوات األولدى مدن انطدالق خددماتيا  

 الوقت الحالي أصبحت شبكة أساسية في تقديم خدمات االتصال . في الجزائر ، إال أنو في

حيث كانت استفادة األفراد في البداية من خدمات شبكة االنترنت داخل نطاق المراكز العممية والبحثية، لتنتقل 

 إلي مكان تواجدىا األول في المركز العممي والتقني بعدىا إلى الجيات أخرى.   

ىيئة وفي  130االنترنت إلى الجزائر بم  عدد الييئات المشتركة باألنترنت حوالي وبعد عامين من دخول     

فدددي  50فددي القطددداع الجدددامعي  100ىيئدددة منيدددا  800قددددر عددددد الييئددات المشدددتركة فدددي الشددبكة  1999سددنة 

فدددي القطاعدددات األخدددرى. قددد عقدددب تطدددور االنترندددت فدددي  150فدددي القطددداع االقتصددادي،  500القطدداع الطبدددي 

، و التددي ال يمكددن إغفددال دورىددا األساسددي فددي إتاحددة الوصددول إلددى (1)ا عددرن بالمقدداىي االلكترونيددة الجزائددر مدد

شددبكة االنترنددت حيددث يمكددن تبريددر بانخفدداض التكمفددة التددي يدددفعيا المددواطن نتيجددة اسددتخدامو لمشددبكة. وكانددت 

تقدددل إلدددى األفدددراد فدددي بدايدددة الدددربط األنترندددت قدددد عرفدددت تركيدددزا عمدددى المؤسسدددات العموميدددة والخاصدددة قبدددل أن تن

 المنازل، فمقد تولت مؤسسة اتصاالت الجزائر بالدور األساسي في عمميات ربط األنترنت.

فددي سدددياق التحدددول نحددو خددددمات شدددبكة االنترندددت تحتدداج الجزائدددر إلدددى االسدددتفادة ممددا تتيحدددو بعدددض المبدددادرات 

االنترندت حيدث ينبغدي عمدى المواقدع أن االلكترونية من خبرات وىنا يمكن االستعانة بالمنظمة العربيدة لمعدايير 

تشارك في برنامج شيادات الجدودة مدن المنظمدة ، مدن أجدل الدتمكن مدن تطبيدق أفضدل الممارسدات عالميدا فدي 

مجددال صددناعة المواقددع  والددذي يعددود بعدددة منددافع عمددى كددل موقددع مشددترك  أىميددا تسددريع عمميددة نمددو االقتصدداد 

ة إلكترونيددة آمنددة لكددل مسددتخدمي الموقددع وعالمتددو  الت كددد مددن الرقمددي وجعمددو يواكددب التطددور ومددع تددوفير بيئدد

 (2)محتوى الموقع ضد القرصنة االلكترونية وسرقة البيانات.

 
                                                           

(1)
 . 125، مرجع سابق ، ص  عبد الكرمي عشور 

 . 31، ص 2002، جامعة ورقلة  01، ع  مجلة البحثإبراىيم خبيت ، " األنرتنت يف  اجلزائر " ،   (2)
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 ثانيا2 مؤشر التعميم عبر الشبكة2 

إن تحميدددل مؤشدددر التعمددديم عبدددر الشدددبكة يددددعو إلدددى ضدددرورة الكشدددن عدددن واقدددع وأثدددر تكنولوجيدددا ا عدددالم      

يم ومحدداتدددو ومددددى االسدددتفادة مدددن، وتبيدددين حمولدددو والعقبدددات التدددي تحدددد مدددن نشدددره واالتصدددال فدددي مجدددال التعمددد

 .1991لمصالح الطمبة واألساتذة فعن طريق شركة التي تم إنشاؤىا سنة 

قامددة نظددام  فددي إطددار تعزيددز دور أكثددر األنترنددت فددي تقددديم الدددعم لميدددان التعمدديم عاليددة مددع تكمفددة منخفضددة وا 

 معات والمدارس لرفع مستوى االتصال وتقويتو فيما بينيا.يضطمع بميمة الربط بين الجا

كما تسدتفيد كدل الجامعدات بمدا فييدا المراكدز مدن خددمات االنترندت والتدي تمثدل أداة لمبحدث واالسدتزادة المعرفيدة 

 .(1)ك حد ضرورات العصر كتقنية مركزية في الدعم وتطوير البحث واالبتكار العممي

الحديثددة قددد أسددس لمبددادرة التعمدديم والتكددوين عددن بعددد وكمحاولددة ميمددة فددي ىددذا  فاسددتخدام تكنولوجيددا االتصدداالت

المجال يمثل مشروع شبكة البحوث األكاديمية أحد التوجييات التي توفر خدمات التكوين التعميم والبحدث وفدق 

قامدة شبكة تكنولوجيا تضطمع بميام توفير األساسديات فدي مجدال االتصداالت والبحدث العممدي وىدو مدا يميدد  

 مشروع الجامعة االفتراضية بالجزائر .

  ثالثا2 مؤشر انتشار الشبكة في المجتمع2

يمكددن االنطددالق مددن السياسددة الحكوميددة لمعرفددة مدددى وجددود مبددادرة نشددر تكنولوجيددا المعمومددات التددي فددي     

إذ يمثدل برندامج مقدمتيا تمكين المدواطنين مدن الوصدول إلدى خددمات االنترندت والتزويدد بتكنولوجيدا المعمومدات 

جياز كومبيوتر لكل عائمة فدي الجزائدر أحدد المنطمقدات األساسدية الراميدة إلدى توسديع اسدتخدام الشدبكات ونشدر 

 التكنولوجيا بين أفراد المجتمع.

                                                           
 . 126عبد الكرمي عشور ، مرجع سابق ، ص  (1)
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إضددافة إلددى محاولددة تعمدديم الددربط األنترنددت التددي أصددبحت اليددوم تتددوفر فددي المنددازل والمكاتددب الخاصددة إذ تقددوم 

عمدديم اسددتخدام الحاسددوب الشخصددي " أسددرتك " كومبيددوتر لمكددل أسددرة بتحقيددق الوصددول إلددى الجزائددر فددي إطددار ت

 (1)ألة نس  سنوية . 250000كومبيوتر و 50000ألن مستفيد وتستود  700عدد مشتركين يقدر ب 

 : رابعا2 انتشار الشبكة في االقتصاد

ن شددددبكة االنترنددددت فددددي مجددددال تحديدددددا ووفددددق ىددددذا المؤشددددر عممددددت الجزائددددر عمددددى محاولددددة االسددددتفادة مدددد     

 االقتصادي ويرى بعض الباحثين . اعتمادا عمى مؤشرات البيئة الرقمية .

عمى الدول العربية في مجال إدماج التكنولوجيا الحديثة لرعالم إن الجزائر ال تزال بعيدة حتدى واالتصدال فدي 

 االقتصاد.

صال في الجزائر ىي حبيسة قطاعات قميمة وأشخاص كما أن الواقع يبين أن التكنولوجيا الحديثة لرعالم واالت

محددددين وىددذا غيددر كددان  قامددة اقتصدداد معرفدد  فعددال ويكددرس الفشددل فددي االعتمدداد عمددى وسددائل التكنولوجيددا 

 الحديثة في تدارك التخمن االقتصادي.

ا البندددوك أحدددد أمدددا المبدددادرات الجزائريدددة فيمثدددل مشدددروع السدددداد االلكتروندددي، والصدددرفية االلكترونيدددة التدددي تقددددمي

الخدددمات التددي تددتم مددن خددالل شددبكات اتصددال الكترونيددة تقتصددر صددالحية الدددخول إلييددا عمددى المشدداركين فييددا 

 (2)وفقا لشروط العضوية المحددة من طرن البنك . 

 

 

 
                                                           

ية جامعة باتنة حفيظة بومايلة ، "عالقة االنرتنت كتكنولوجيا حديثة لالتصال ادلعلومايت بالتنمية والعامل الثالث " ، )مذكرة ماجيستري قسم علوم سياس (1)
 . 174( ، ص  2003

 . 37ص، فاطمة الزىراء مومنني ، مرجع سابق  (2)
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  خامسا2 مؤشر سياسة الشبكة2

، 2013االلكتروندددي  بالنسدددبة لمجزائدددر يمكدددن تحديدددد سياسدددة الشدددبكة انطالقدددا مدددن المخطدددط االسدددتراتيجي      

 الرامي إلى تثمين ودعم ترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفية في مجال تكنولوجيا ا عالم واالتصال الحديثة. 

أما دعم نشر تكنولوجيا المعمومات وسياسة تحرير االتصاالت فيالحظ ىناك حريدة كبيدرة يتمتدع بيدا مسدتعممي 

واسدع مدن السدمطة حيدث وبدالرغم مدن غيداب الرقابدة مركزيدة  االنترنت في الجزائدر ودون مضدايقات عمدى نطداق

 عمى تصفح شبكة االنترنت تقع المسؤولية القانونية عمى المحتوى الذي يتم نشره مباشرة

عمى مسؤولية مزودي  1998من مرسوم االتصاالت الصادر عام  14عمى مزودة الخدمة حيث تنص المادة 

مواقددع التددي يقومددون باستضددافتو، كمددا ترصددد بعددض التقددارير أنددو فددي خدددمات االنترنددت عددن المددادة المنشددورة وال

الفترة األولى الستخدام شبكة االنترنت في الجزائر شيدت بعض المدن تشديدا عمى عمل مقاىي األنترنت من 

خدالل طمدب الشدرطة مدن مدديري المقداىي االحتفداظ بالمعمومدات الكاممدة عدن الدزوار وتسدميم القدوائم يوميدا لقسدم 

 (1)ة.الشرط

وتددذىب بعددض ا راء إلددى أن التشددديد عمددى اسددتخدام االنترندددت والرقابددة الدوريددة عمددى مقدداىي االنترنددت يددددخل 

ضمن باب التضييق عمى الحريات وانتياكيا غير أن بعدض الجيدات الميتمدة بقضدايا األسدرة طالبدت بضدرورة 

مبي ليددذا الشددبكة عمددى األطفددال مددن سددن تشددريع  قددانوني يددنظم العمددل فددي مقدداىي االنترنددت  لتفددادي التدد ثير السدد

خالل إقامة رقابة أمنية عمييا مع تحديد السن القانوني الالزم لدخوليا وفرض عقوبات صدارمة عمدى أصدحاب 

 مقاىي االنترنت إذا لم تطبق ىذا القانون.

من استفادة  ن أىم العراقيل التي تتحدأأما تقييم سياسية الوصول إلى شبكة االنترنت في الجزائر فيمكن القول 

المواطن الحقيقة من شبكة االنترنت ىي سوء الخدمات التي تقدميا الشبكة والتي تندتج عدن االنقطداع المتكدرر 

                                                           
 .46إبراىيم خبيت ،مرجع سابق،ص (1)
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في الخدمات وتواصل ذلك أحيانا ليوم كامل مما يدؤثر سدمبا عمدى بعدض األعمدال ويدؤدي إلدى اضدطرابات فدي 

 انجاز الميام.

اىيم ا دارة االلكترونيدة  والخدمدة العامدة االلكترونيدة ومدا يتطمدب و يجاد بيئة مساعدة عمى عممية التحول المفد

مددن تحضدديرات يقتضددي ذلددك االىتمددام بالقدددرات المجتمعيددة وتنميتيددا العمددل عمددى االرتقدداء بمجتمددع المعمومددات 

 (1)وتطويره كمنطق تفرضو مرحمة التحول لردارات االلكترونية .

 ة العمومية االلكترونية في الجزائر.المطمب الثاني2 التحديات التي تواجه الخدم

 أوال2 تحديات تتعمق بالجانب البشري 2   

  (2)وتتمثل في مجموعة من العراقيل التي ترتبط بذىنية واداء العامل  البشري وتشمل ما يمي :       

غيدداب دورات تكونيددة التددي تحفددز العنصددر البشددري والتددي تسدداعده عمددى التكيددن مددع متطمبددات االدارة  -

 لكترونية .اال

 انعدام او ضعن الوعي ب ىمية تطبيق التكنولوجيا في الجانب االداري. -

 اشكالية البطالة التي يمكن ان تنجم عن تبني عممية االدارة االلكترونية . -

  ثانيا2 تحديات البنية التحتية التكنولوجية2   

كذلك تدىور واقع تكنولوجيا  ويتجمى ذلك في مؤشر ضعن البنية التحتية لمشروع ا دارة ا لكترونية،

 المعمومات واالتصاالت مثل تذبذب في تدفق االنترنت . 

 (1)إضافة إلى عدم توافر ا الت و األدوات التكنولوجية الحديثة الالزمة لردارة ا لكترونية.

                                                           
 . 46إبراىيم خبيت ، مرجع سابق ، ص  (1)
قانوين للمرفق العام مسيحة براىيم ، "االدارة االلكرتونية يف اجلزائر بني الواقع واألفاق " مداخلة مقدمة اىل ادلؤدتر الدويل السادس بعنوان : النظام ال (2)

 . 11،ص  2018االلكرتوين ، جامعة ادلسيلة نوفمرب 
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 ثالثا2 تحديات اإلرادة السياسية2
ى التكنولوجيددا الحديثددة وال يحدددث ىددذا إال مددن تعتبددر ا رادة السياسددية ىددي الداعمددة إلددى توجددو االعتمدداد عمدد   

خالل توفر ا رادة السياسية لوضع منظور استراتيجي وطني وشامل، يرتكز عمى رؤية واضحة لمنقمدة النوعيدة 

المطموب وبالنظر إلى ضعن استخدام االنترندت وتكنولوجيدا المعمومدات واالتصداالت فدرن الجزائدر بحاجدة إلدى 

ة التحول ا لكتروندي. كمدا يشدير التحديدد الددقيق لوجدود إرادة سياسدية التدي تدؤدي إعادة النظر في صياغة خط

دورا بددارزا فددي التحددول لمخدمددة العامددة ا لكترونيددة، إنمددا ىددو بحاجددة إلددى تحديددد مدددى قدددرات ىددذه القيددادة فددي 

، والتقدددويم لكدددل تحويددل المدددوارد الماليددة، وا مكاندددات البشددرية، إلدددى واقددع مممدددوس، دون إىمددال المتابعدددة الدوريددة

 (2)العجز المسجل في استراتيجية التحول . مرحمة، بيدن الكشن عن

 رابعا2التحديات اإلدارية2
ويقصدد بيدا تمددك الصدعوبات والتحددديات التدي يمكددن أن يواجييدا مشددروع ا دارة االلكترونيدة مددن ا دارة         

 تمثل تمك الصعوبات فيما يمي:القائمة سواء عمى المستوى المركزي أو عمى المستوى المحمي وت

 ضعن التخطيط والتنسيق عمى مستوى ا دارة المركزية لبرامج ا دارة االلكترونية .  -

 تعقيد ا جراءات ا دارية وانعدام مرونة اليياكل التنظيمية.  -

 عمى قيام موظفي ا دارة القائمة بمقاومة وعرقمة عممية االنتقال إلى ا دارة االلكترونية خوفا -

   (3)مناصبيم ومستقبميم الوظيفي. 

 التحديات المالية2  خامسا2
ت تتمثل في قمة الميزانية المخصصة لتصميم وتطوير برامج وتطبيقات الحاسب ا لي، وكذلك المعامال  

  .المالية ال تزال في بدايتيا
                                                           

 
 . 244عماد لبيد ، موازي بالل ، مرجع سابق ، ص  (1)
 . 162عبد الكرمي عشور ، مرجع سابق ،ص  (2)
 . 46العريب بوعمامة ، رقاد حليمة ، مرجع سابق ، ص  (3)
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 خةصة الفصل 2

دمدددة العموميدددة فدددي الجزائدددر تعددداني مدددن مدددن خدددالل مدددا تدددم تقديمدددو فدددي ىدددذا الفصدددل يمكدددن القدددول أن الخ     

ا جددراءات البيروقراطيددة فددي بعددض االدارات والمصددالح التددي تعددرن اقبدداال لممددواطنين ويرجددع السددبب فددي ذلددك 

كددون أن معظددم ىددذه المصددالح مازالددت تعتمددد الطريقددة التقميديددة فددي تقددديم الخدمددة إضددافة إلددى ذلددك فددرن كثددرة 

م تقمدديص بعددض ىددذه الوثددائق وزيددادة فددي مدددة صددالحيتيا والتددي يصددعب الوثددائق الخاصددة بالممفددات ا داريددة رغدد

 الحصول عمييا في بعض األحيان وىو ما يجعل الحصول عمى الخدمة أمر صعب .

والتدي ولكن يمكن القول أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في ا صالحات التدي عرفتيدا المنظومدة ا داريدة      

راطيددة وذلددك مددن خددالل اعتمدداد عمددى االدارة االلكترونيددة والرقمنددة فددي قددد خففددت مددن بعددض ا جددراءات البيروق

العمميات االدارية التي سيمت الحصول عمى معظم الوثائق ا دارية بصفة خاصدة والخدمدة بصدفة عامدة وىدذا 

ما تصبوا اليو الحكومة من خالل تخفين األعبداء وتقدديم خددمات الكترونيدة التدي تجعدل الخدمدة التدي تسدتغني 

لددورق بحيددث يمكددن الوصددول الددى الخدمددة عبددر االنترندت فقددط سددواء كانددت خدمددة عموميددة الكترونيددة عبددر عدن ا

 المواقع الحكومية .
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في ظل التطور اليائل الذي شديده العدالم فدي مجدال التكنولوجيدا والمعمومداتل تحداول الكثيدر مدن الددول        

لوجيدددا فدددي نشددداطاتيا وخددددماتيا المقدمدددة لممدددواطنين والمؤسسدددات، وتعدددد الخدمدددة العموميدددة توظيدددن ىدددذه التكنو 

، فيدو مفيدوم مدرتبط أساسدا باسدتخدام التكنولوجيدا الحديثدة لممعمومدات  االلكترونية مدن أىدم نتدائج الثدورة الرقمندة

إلددى تحسددين ييدددن  واالتصدداالت فددي تسددير وفاعميددة العمددل ا داري فرضددتو جممددة مددن الظددرون المحيطددة،

 مستويات أداء المؤسسات ودعم كفاءة وفعالية العمميات ا دارية وتقديم الخدمات  لممواطن بسيولة.

الجزائر كباقي دول العالم عرفت عدة تغييرات شممت مختمن نواحي الحيداة خاصدة مدن الناحيدة  ا داريدة      

عتبددر نقطددة انطددالق جوىريددة ستسدداىم بشددكل كبيددر ف سددموب ا دارة االلكترونيددة الددذي تتبندداه ا دارات العموميددة ي

في التحسين المستمر لنوعية الخدمات العمومية المقدمة لممواطنين، ويتطمدب ذلدك تدوفر العديدد مدن ا مكاندات 

بيدن تقديم خدمة متميدزة لممدواطنين وتحقيدق مسدتوى أداء مناسدب لمنظمدات ا دارة العامدةل كالبنيدة التحتيدة و 

و مددن مددزودي الخدمددة با نترنددت، و تددوفر الوسددائل االلكترونيددة الالزمددة ليددذا التحددول، و تددوافر عدددد ال بدد س بدد

توفير السرية االلكترونية وجود التشريعات والقوانين التي تسيل عمل ا دارة االلكترونيدةل ت ىيدل المدوظفين فدي 

 ا المجال.مجال التقنيات الحديثةل وجود إرادة سياسية قوية تتولى مسؤولية  التغيير في ىذ

تيدن إلى تحسين قدرات البحث واالبتكار وعصدرنة القطاعدات والمؤسسدات  استراتيجيةانتيجت الجزائر       

من بينيا البريد والمواصدالت ووزارة الداخميدة التدي ت كدد مدن خاللدو أىميدة الخدمدة العموميدة االلكترونيدة السديما 

 مترية وىو ما حاولنا  ر البيونجاح مشروع رقمنة سجالت الحالة المدنية وجواز السف

 تفصيمو سابقا.

ومدددن ىندددا نسدددتنتج أن الخدمدددة العموميدددة االلكترونيدددة فدددي الجزائدددر يعترضددديا مشدددكل األميدددة االلكترونيدددة        

انيا إلدى بيئدة الكترونيدة مناسدبة إضافة إلى ضدعن حجدم االسدتثمار فدي تكنولوجيدا المعمومدات واالتصدال، وفقدد
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األمدددر الدددذي جعميدددا لدددم تحقدددق المسدددتوى المطمدددوب وطمدددوح الحكومدددة فدددي مواكبدددة الدددذي األمدددر  تيااالسدددتراتيجي

 وعميو نخمص إلى توصيات نراىا مناسبة من أجل تقديم خدمة عمومية الكترونية الئقة في الجزائر: العصرنة

 ضرورة االىتمام بمشكل األمية التقنية ونشر الثقافة االلكترونية . (1

كنولوجيدا المعمومدات عمدى مختمدن مسدتويات وأطدوار الدراسدة قصدد خمدق دعم برامج التعميم الخاصة بت (2

 تمع معمومات قادر عمى التواصل واالستفادة من الخدمات المقدمة في االنترنيت .جم

استكمال البنية التحتية لالتصاالت وحل مشدكل تباينيدا مدن منطقدة الدى اخدرى وسدد الفجدوة الرقميدة -3 (3

داخميددة والمدددن الصددحراوية شددبو المعزولددة عمددى اسددتراتيجية التنميددة بددين مدددن الشددمال الكبددرى والمدددن ال

 الشاممة في الجزائر 

حدددل المشددداكل المرتبطدددة بددداألمن المعمومددداتي بالنسدددبة لممؤسسدددات العموميدددة، واالسدددتفادة مدددن التجدددارب  (4

 الدولية في ىذا المجال.

مجانيدة األنترندت السديما تعميم األنترنت ذات التدفق السدريع لضدمان جدودة وسدرعة االتصدال، وتدوفير  (5

 في قطاع التعميم والصحة. 

 االىتمام بدور القوانين والتشريعات المنظمة لمخدمة العمومية ا لكترونية . (6

اشراك القطاع الخاص في تفعيل مشروع الحكومة االلكتروني لخمق المنافسة وتطوير قطداع الخددمات  (7

 االلكترونية.

 مية المتعمقة بالتكنولوجيا الحديثة في التطوير.تفعيل دور الجامعة ومراكز البحوث العم (8

بندداء شددراكات قويددة مددع الدددول والقطاعددات الخاصددة مددن كبريددات الشددركات العالميددة المتخصصددة فددي  (9

 مجال الرقمنة واألمننة ا لكترونية .
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I. القوانين والمراسيم :  

،  1998أوت  25مدؤرخ فدي  257 – 98، " مرسوم التنفيذي رقدم الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

،  63، العددددد  الجريـــدة الرســـميةالمتعمدددق بضدددبط الشدددروط وكيفيدددة اقامدددة خددددمات االنترندددت واسدددتغالليا " ، 

 . 1998أوت  26ه الموافق ل 1419جمادى األولى  04الصادرة بتاري  

II. 2 قائمة المراجع 

 2 بالمغة العربية مراجعال أوال2

 الكتب2 -1

 .2008، 1مصر: دار الفكر الجامعي،ط،  لوجيستات التجارة االلكترونية .إبراىيم ، خالد ممدوح  .1

ــى التطبيــق .بدددران ، عبدداس  .2 ــة مــن االســتراتيجية إل ، بيددروت: المؤسسددة العربيددة الحكومــة االلكتروني

 .2004لمدراسات والنشر، 

، 1بيدروت: دار الغدرب ا سدالمي ، ط ، 11نظريـات اإلدارة الحديثـة فـي القـرن  .بوحدوش ، عمدار  .3

2006. 

 .2013، بغداد: مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ،الحكومة االلكترونية .حسين ، مريم خالص  .4

 .2005االسكندرية :منش ة المعارن،عمم االدارة العامة، .الحمو ، ماجد راغب  .5

: منشددورات المنظمدة العربيددة لمتنميددة مصدرالتجـارة االلكترونيــة والعولمــة، .عبدد الخددالق ، السديد أحمددد  .6

 .2006ا دارية ،

 .2006دار وائل لمنشر ، عمان:االدارة االلكترونية،  .محمد حسين ،السالمي  ،عبد الرزاق ، عالء  .7

 .1995مصر: شركة البياء ،الحكومة اإللكترونية،   .عبد الفتاح ، مراد  .8
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الجزائددر: دار يكية واالتجاهــات الحديثــة ،التســيير العمــومي بــين االتجاهــات الكةســ. عدددمان، مريددزق .9

 . 1،2015جسور لمنشر والتوزيع ،ط

 . 2003، 1مصر: المكتبة األكاديمية القاىرة، ط التجارة االلكترونية ،.العيسوي ، إبراىيم  .10

لخدمددددة العموميددددة ا لكترونيددددة فددددي الجزائددددر معطيددددات الواقددددع ا".لبيددددد ، عمدددداد ، مددددوازي بددددالل  .11

 . 2021،  1، ط  المركز الديمقراطي العربيمانيا: أل" ، ورىانات المستقبل

ــات والمعمومــات ، .محمددود ، أسددامة السدديد  .11 ــي المكتب ــة ف القدداىرة : المكتبددة االتجاهــات الحديث

 .2010األكاديمية،

دار 2 االسددكندريةالحكومــة االلكترونيــة بــين النظريــة والتطبيــق، .مطددر ، عصددام عبددد الفتدداح  .13

 .2013،الجامعة الجديدة

 ةت العممية 2المج -1

مجمــة "دور ا دارة االلكترونيددة فددي ترشدديد الخدمددة العموميددة فددي الجزائددر"،  .رانيددا  ،بدداي ، أحمددد ،ىدددار  (1

 .    2017،  11العددالباحث لمدراسات االكاديمية ، 

 . 2002، جامعة ورقمة  01، ع  مجمة البحث" األنترنت في  الجزائر " ،  .بختي ، إبراىيم  (2

"االدارة االلكترونية في الجزائر بين الواقع واألفاق " مداخمة مقدمة الى المؤتمر الددولي  .براىيم ،سميحة  (3

 .2018وني ، جامعة المسيمة نوفمبر السادس بعنوان : النظام القانوني لممرفق العام االلكتر 

ودورىدا فدي "جاىزيدة ا دارة ا لكترونيدة فدي الجزائدر  .دالل ،قريشدي ، ىداجر ،بمقرع  ، فاطمة ، العمري  (4

 .. 2017،  07العدد  مجمة االقتصاد البديل االقتصاديتحسين الخدمة العمومية" 

"االتصددال العمددومي واالدارة االلكترونيددة ، رىانددات ترشدديد الخدمددة  .حميمددة ، بوعمامددة ، العربددي ، رقدداد  (5

 . 2014،جامعة الوادي ،ديسمبر 09،العدد  " مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية العمومية
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مع االشارة الى حالدة الجزائدر(" ،) "فعالية الحوكمة االلكترونية في ترقية الخدمة العمومية .جالم ،كريمة  (6

،مداخمددة مقدمددة فددي الممتقددى الدددولي العممددي حددول جددودة الخدمددة العموميددة فددي ظددل الحوكمددة االلكترونيددة 

 .2014أكتوبر  30و29يومي 

، مجمـة كميـة لكترونية األبعداد النظريدة وآليدات التطمدب " "الحكومة اال .الخفاجي ، عباس ، سعد ،حمزة  (7

 .14 23،2010،العدد  بغداد لمعموم االقتصادية

مشروع  الجزائر االلكترونية بين التخطيط عنوان المداخمدة ".بوراس ، عبد العزيز ، سممى عشبة ،منيرة  (8

تحددديات  –لكترونيددة فددي الجزائددر المقدمددة فددي الممتقدى الددوطني األول : الخدمددة العموميددة االوالتجســيد  "،

   . 2020كمية الحقوق والعموم سياسية ، جامعة سطين ، مارس  -الواقع ورىانات المستقبل

مسدددداىمة ا دارة ا لكترونيددددة فددددي تطددددوير العمددددل ا داري  ".محمددددد ، عبددددد الناصددددر ، موسددددى ، قريشددددي  (9

،العددد  مجمـة الباحـثبجامعدة بسدكرة "، دراسدة حالدة كميدة العمدوم والتكنولوجيدا - بمؤسسات التعميم العالي

 ، جامعة ورقمة .09

"دروس فــي " رىانددات ترشدديد الخدمددة العموميددة مجمددة الدراسددات والبحددوث االجتماعيددة . قددروش ، عيسددى  (10

 . 2014،جامعة الوادي ، ديسمبر  09،العددمقياس االدارة العمومية االلكترونية

 المذكرات واألطروحات 2 -3

لمشاركة صورة لتجديد العالقة بين االدارة والمواطن " ،) أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه " ا .بوراي ، دليمة (11

فددي القددانون، ميدددان الحقددوق والعمددوم السياسددية ،فددرع الحقددوق ،قسددم القددانون العددام ،كميددة الحقددوق والعمددوم 

 ( .     2020السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، 

النترندت كتكنولوجيدا حديثدة لالتصدال المعمومداتي بالتنميدة والعدالم الثالدث " ، "عالقدة ا .بومايمة ، حفيظدة  (12

 ( . 2003)مذكرة ماجيستير قسم عموم سياسية جامعة باتنة 
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أطروحدددة لنيدددل شددديادة "، ) "االدارة االلكترونيدددة الواقدددع والتحدددديات ا داريدددة والقانونيدددة .الشدددرقاوي ، أحمدددد  (13

القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخدامس، السويسدي، الدكتوراه في الحقوق ،كمية العموم 

 ( .  2010سال، 

"نددددور ا دارة االلكترونيددددة فددددي ترشدددديد الخدمددددة العموميددددة فددددي الواليددددات المتحدددددة  .عشددددور ، عبددددد الكددددريم  (14

 األمريكيددددة والجزائددددر"، رسددددالة ماجسددددتير فددددي العمددددوم السياسددددية والعالقددددات الدوليددددة تخصددددص الديمقراطيددددة

 . 2010-2009والرشادة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قسنطينة، 

" متطمبات تطبيق االدارة ا لكترونية في مركز نظم المعمومات التابع لمحكومة  .الكبيسي ،  كمثم محمد  (15

ضدية مدذكرة  لنيدل شديادة الماجسدتير فدي إدارة األعمدال ،الجامعيدة االفترا " ، ) االلكترونية في دولة قطر

  ( .2008الدولية ،سنة 

رسالة ".)تطور مفيوم خدمات المواطنين وعالقتو بنظم المعمومات واالتصاالت" .محمد ، شرين صالح  (16

 ( . 2010، مصر،  جامعة بور سعيد قسم العموم السياسية، ماجستير كمية التجارة 

" ، ) وتطبيقاتيدا فدي الددول العربيدة ت ثير ا دارة االلكترونية عمى إدارة المرفدق العدام "  .مختار  ، حماد  (17

 ( .   2007مذكرة ماجستير ،قسم العموم السياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الجزائر ،

( " ، مدددذكرة 2018 – 2013" الخدمددة العموميددة ا لكترونيددة فددي الجزائددر ) .مددومنين ، فاطمددة الزىددراء  (18

 . 2019وق والعموم سياسية ، جامعة أدرار ، لنيل شيادة ماستر عموم سياسية ، كمية الحق

"، ) "إسددديام تقنيدددات ا عدددالم واالتصدددال فدددي تحسدددين العالقدددة بدددين االدارة والمدددوطنين .يعقدددوبي ، عمددداد  (19

أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في الحقوق ،كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعدة محمدد 

   ( . 2006االول وجدة، 
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