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الملخص:

تعاين اإلدارة اجلزائرية يف تقدميها خلدماهتا العمومية للمواطن
العديد من السلبيات والعقبات اليت أفرزها التسيري البريوقراطي
داخل أجهزهتا اإلدارية ،ما أاثر الكثري من القلق واإلستياء لدى
الطبقة السياسية واملواطن على حد سواء حول مستقبل هذه
اإلدارة ،وهذا ما أدى ابلدولة اجلزائرية إىل تبين املقارابت اجلديدة
املتمثلة يف التحول حنو تبين النماذج اإللكرتونية للحد من هذه
السلبيات اليت تواجهها أجهزهتا اإلدارية على مجيع املستوايت
املركزية منها واحمللية من خالل تبين مشروع اجلزائر اإللكرتونية الذي
يهدف إىل حتقيق اخلدمة العمومية اإللكرتونية وتوطيد العالقة
ابملواطن وضمان اجلودة يف أدائها ،لذلك تعاجل هذه الدراسة
اإلسرتاتيجية اليت تبنتها الدولة اجلزائرية يف سبيل التحول إىل اخلدمة
العمومية اإللكرتونية ،من خالل حتديد األسباب واآلليات اليت
كرست حتقيق ذلك.
الكلمات املفتاحية :اخلدمة العمومية ،اخلدمة اإللكرتونية،
األسباب ،اآلليات ،اجلزائر.

Summary:

The Algerian administration, in its provision of its
public services to the citizenry, suffers from many
of the negatives and obstacles that the bureaucratic
management has caused within its administrative
apparatus, which has caused a lot of anxiety among
the political class and citizens alike about the future
of this administration, this has led the Algerian state
to adopt new approaches represented in the shift
towards Adopting electronic models to reduce these
negatives faced by its administrative bodies at all
levels, central and local, through the adoption of the
electronic project in Algeria, which aims to achieve
electronic public service in order to consolidate the
relationship with Citizen and quality assurance in
their performance, so this study addresses the
strategy adopted by the Algerian state in order to
switch to electronic public service, by identifying
the causes and mechanisms that have been devoted
to achieve this.
Keywords: Public Service, Electronic Service,
Reasons, Mechanisms, Algeria
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مقدمة:
نظرا لظهور العوملة وانفتاح العامل نتيجة الثورة املعلوماتية اليت أفرزهتا علوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خاصة بعد
ظهور الشبكة العنكبوتية ،أصبحت الدول تعرف مستقبال جديدا ساعد على ظهور العديد من املفاهيم اجلديدة يف شىت
اجملاالت ومن بني هذه املفاهيم واالسرتاتيجيات اجلديدة اليت أنتجتها هذه الثورة املعلوماتية منوذج احلكومة اإللكرتونية ،الذي
أصبح ضرورة ملحة يف ظل استغالل الشبكات اإللكرتونية والتقنيات احلديثة اليت ألغت العديد من احلواجز القائمـة عـلى بعد
املادية كـاملسـافات واحلـدود اجلغرافية ،حيث أصبحت العالقات ترتبط بشكل أساسي هبذا الفضاء الرقمي سواء يف عالقة
الدولة الداخلية ابملواطن أو العالقة اخلارجية ابلدول األخرى يف إطار حوكمة مؤسسات الدولة وتبين أهداف التنمية املستدامة.
كل هذه اإلفرازات وغريها ساعدت على تطور اخلدمة العمومية اليت تقدمها املؤسسات العمومية خدمة ملصاحل
مواطنيها ،ما أدى إىل ظهور اخلدمة العمومية اإللكرتونية ،واليت فرضت على الدولة اجلزائرية اإلندماج معها ملسايرة هذه
التطورات وحماولة اإلستفادة منها ،حيث جتسد ذلك من خالل تبنيها ملشروع "اجلزائر اإللكرتونية" ،الذي عكفت من خالله
إىل إحداث تغيريات واسعة داخل هياكلها اإلدارية على خمتلف مستوايهتا املركزية واحمللية ابإلستعانة ابلتكنولوجيات احلديثة
اليت مشلت العديد من القطاعات ،أين متكنت من إحداث نقلة نوعية يف اجملال اإلداري اخلدمايت ابعتباره مهزة الوصل بني
الدولة واملواطن وذلك من أجل القضاء على مشكالت التسيري التقليدي وحتقيق الشفافية يف املعامالت وتسريع وترية اخلدمات
اليت تقدمها.
لقد سعت الدولة اجلزائرية من خالل كل ذلك إىل حتقيق منوذج متكامل للوسائل اإللكرتونية على مستوى مؤسساهتا،
من أجل الوصول إىل حتقيق ما يسمى "احلكومة اإللكرتونية" ،وذلك يف إطار حتسني عالقة اإلدارة ابملواطن وتسريع وترية تقدمي
اخلدمات والقضاء على العراقيل واملعيقات اليت يواجهها املواطن يف سبيل تلبية احتياجاته املتواجدة داخل هذه األجهزة
اإلدارية.
ومن أجل معرفة دوافع التحول إىل اخلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر واآلليات اليت كرستها الدولة اجلزائرية لتحقيق
ذلك ،نطرح اإلشكالية التالية :ما هي األسباب اليت دفعت اجلزائر إىل التحول حنو اخلدمة العمومية اإللكرتونية ،وما
اآلليات اليت تبنتها يف سبيل ذلك؟
ولإلجابة على اإلشكالية مت تقسيم الدراسة إىل ثالث حماور ،أين تضمن احملور األول اإلطار املفاهيمي للخدمة
العمومية اإللكرتونية ،أما احملور الثاين فقد تضمن أسباب التحول حنو اخلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر ،بينما تضمن
احملور الثالث آليات التحول حنو اخلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر.
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احملور األول :اإلطار املفاهيمي للخدمة العمومية اإللكرتونية :هناك العديد من التعريفات اليت تعىن مبفهوم اخلدمة
العمومية اإللكرتونية ،حيث سنطرق يف هذا احملور إىل تعريف اخلدمة العمومية ومن مث تعريف اخلدمة العمومية اإللكرتونية.

أوال -تعريف اخلدمة العمومية  :تناول عدة ابحثني مفهوم اخلدمة العامة حماولني تعريفها تعريفا جامعا ومانعا وندرج

ضمن هذه الدراسة مجلة من هذه التعريفات وهي:

 -اخلدمة العمومية وفقا للقانون اإلداري الفرنسي "اخلدمة العمومية هي تلك اليت تعد تقليداي خدمة فنية ،تزود

بصورة عامة بواسطة منظمة كاستجابة حلاجة عامة ويتطلب توفريها أن حيرتم القائمني على إدارهتا مبادئ املساواة واإلستمرارية
1
والتكيف لتحقيق الصاحل العام".
 -تعريف " بيار بويب """ : "PIERRE BAUBYهي مثرة الزمان واملكان ،والتحدايت اليت تواجه اجملتمع".

2

 تعريف "كوتلر" "" :"KOTLERهي نشاط أو أداء خاضع للمبادلة غري ملموس ،وال ينتج عنه نقل للملكية،3
وميكن أن يرتبط مبنتج مادي".
 -تعريف "دانيال شافيز" " " :"DANIEL CHAVEZاحلاجات الضرورية حلف حياة اإلنسان ومأمني

رفاهيته ،واليت جيب توفريها ابلنسبة لغالبية اجملتمع ،وهي احملرك األساسي لكل سياسة يف شؤون اخلدمات هبدف رفع مستوى
4
املواطن".
 -تعريف اللجنة األوربية (" :)0116إنشاء حق كل مواطن يف اإلستفادة من بعض اخلدمات األساسية

والضرورية".

5

 كما تعرف اخلدمة العمومية "على أهنا مهمة ذات فائدة عامة تقدم من طرف هيئة عمومية متلك عند اإلقتضاء6
سلطة ذات قوة عمومية خاضعة لنظام قانوين مكيف مع احتياجات اخلدمة".
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أبن اخلدمة العمومية هي عبارة عن جمموعة األنشطة اليت تقدمها الدولة أو
ٍ
العامة جلميع املواطنني،
العامة من الناس واملواطنني دون متييز ،وتقوم على أساس حتقيق املنفعة ّ
اجلهة الرمسيّة يف بلد ما لصاحل ّ
وتتحمل الدولة املسؤوليّة عن أي تقصري يف
فاحلاجة اليت تدفع بتقدميها متعلقة بعموم الشعب وال ختتص بفئة دون أُخرى،
ّ
تقدميها.
اثنيا -أنواع اخلدمة العموميّة :تضم اخلدمة العمومية جمموعة كبرية وغري متجانسة للخدمات اجلماعية املنظمة من
7
طرف الدولة وميكن حصرها يف جمموعة اخلدمات التالية:
أوال :من حيث طبيعة نشاط اخلدمة:
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 .1اخلدمات اإلدارية :هي اخلدمات اليت تقدمها اإلدارات العمومية أو املرافق العمومية اإلدارية سواء على املستوى
احمللي أو املركزي مثل خدمات مرفق احلالة املدنية.
 .2اخلدمات الصناعية والتجارية :تتمثل يف اخلدمات اليت توفرها املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ،مثال
خدمة مؤسسة املياه والكهرابء والغاز.
.3اخلدمات اإلجتماعية والثقافية  :تتمثل يف اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلجتماعي
والثقايف مثل خدمة التمدرس اإللزامي واخلدمات الصحية.
اثنيا  :من حيث طبيعة اخلدمة املقدمة:
.1خدمات فردية :تتمثل يف اخلدمات اليت يتحصل عليها الفرد دون ارتباطه جبماعة ،حيث يقوم بطلب توفريها أو
يعمل للحصول عليها .
.2خدمات مجاعية :هي اخلدمات اليت حيصل عليها ويستغلها األفراد يف إطار مجاعة دون أن يقوم بطلب توفريها
)اإلانرة العمومية ) ،وهي اخلدمات اليت جاءت نتيجة تطور دور الدولة ،وتدخلها يف احلياة اإلقتصادية ،وانتقاهلا من دور
الدولة احلارسة إىل دور الدولة املتدخلة واليت هتدف إىل حتقيق رفاهية املواطن من خالل توفري اخلدمات (النقل ،اإلتصاالت ،
املياه  ،الطرقات  ،الطاقة  ..إخل).
كما ميكن تصنيف اخلدمة العمومية حسب طبيعة استهالكها إىل:

8

.1خدمة ذات إستهالك إجباري :كالتعليم األساسي إجباري.

 .0خدمة ذات إستهالك إختياري ،مثال :خدمات النقل ابلسكك احلديدية.

وميكن تصنيفها من حيث حتمل تكلفة اخلدمة إىل ثالث أصناف:

9

 .1خدمة جمانية  :تقدم بدون مقابل وتتحمل تكلفتها كليا اخلزينة العمومية مثل محالت التلقيح ،األمن العمومي،
اإلانرة العمومية  ...إخل.
.0خدمة مبقابل :واليت يتحملها بشكل مباشر املستفيد منها كالكهرابء ،اهلاتف العمومي ،املاء الشروب ...إخل.

 .3اخلدمة املدعمة :يتحمل املستفيد جزء من تكلفة اخلدمة والباقي تتحمله خزينة الدولة مثل النقل العمومي،
السكن اإلجتماعي.
كما ميكن تصنيفها من حيث أهنا خدمات عمومية حملية إىل:

10

 .1خدمات احلالة املدنية.

 -0الشباك اإللكرتوين.

.3خدمات الكهرابء واملاء والتطهري ومعاجلة النفاايت املنزلية والصناعية.

اثنيا -اخلدمات العامة اإللكرتونية :يعد موضوع احلكومة اإللكرتونية واستخدام التقنيات احلديثة لتقدمي اخلدمة

العمومية يف مؤسسات القطاع العام ،واليت تسمى هنا اخلدمات اإللكرتونية العامة ،من املواضيع املهمة يف األحباث حول أنظمة
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املعلومات واإلدارة العامة حيث أن هنالك شبه عدم اإلمجاع على معىن يوحد املفاهيم املستخدمة لوصف ومناقشة هذه
اخلدمات اإللكرتونية ،ومن بني املفاهيم املستخدمة ذات الصلة على سبيل املثال ال احلصر :خدمة احلكومة اإللكرتونية،
اخلدمة اإللكرتونية ،اخلدمة اإللكرتونية العامة ،واخلدمة الرقمية ،ولفهم اخلدمات اإللكرتونية يف جمال القطاع العام ال بد من
تفكيك مفهوم اخلدمة اإللكرتونية العامة إىل ثالثة أبعاد من حيث كوهنا ( )1خدمة )2( ،إلكرتونية،و ( )3عامة.

11

 -6تعريف اخلدمة العامة اإللكرتونية:
يشري مصطلح "اخلدمة اإللكرتونية" إىل اخلدمة اإللكرتونية ،وابلتايل فهو خدمة يتم تقدميها إلكرتونيًا ،وكلمة
"خدمة" مشتقة من الكلمة الالتينية  ،servitiumاليت تعين "العبودية" ،ولكن اليوم مل يعد معناها يرتبط بـ "العبودية" ،بل
ميكن الرجوع له على أنه:

12

 اإلجراء أو عملية التقدمي. فعل املساعدة. نظام يوفر حاجة عامة.عرف ابحثو التسويق اخلدمة أبهنا " ...أي فعل أو أداء ميكن أن يقدمه طرف آلخر غري جوهري وال ينتج عنه
 ّ13
ملكية أي شيء قد يرتبط إنتاجه أو ال يرتبط مبنتج مادي ".
يالح من هذا التعريف أن هذا يناقض اخلدمات مع السلع ذلك أن هلا ثالث خصائص وهي :عدم امللموسية،
عدم الفصل ،وعدم التجانس.
يعرف  Rowleyاخلدمة اإللكرتونية على أهنا "أفعال أو جهود أو عروض يتم إيصاهلا بواسطة تكنولوجيا
 ّاملعلومات (مبا يف ذلك الويب وأكشاك املعلومات واألجهزة احملمولة) ،تشتمل هذه اخلدمة اإللكرتونية على عناصر خدمة
اخلياطة اإللكرتونية ودعم العمالء وتقدمي اخلدمات ".

14

يؤكد هذا التعريف على أن اخلدمات اإللكرتونية تتكون من أفعال (أفعال أو جهود أو عروض) بواسطة تكنولوجيا
املعلومات.
 تعريف آخر من قبل "دي رويرت" :اخلدمة اإللكرتونية هي " ...خدمة عمالء تفاعلية تتمحور حول احملتوى وقائمةعلى اإلنرتنت ،يقودها العميل ومتكاملة مع عمليات وتقنيات دعم العمالء التنظيمية ذات الصلة هبدف تعزيز عالقة مزود
خدمة العمالء.

15

إن هذا التعريف أضيق ويؤكد أن اخلدمة اإللكرتونية تعتمد على اإلنرتنت وتفاعلية وقائمة على العمالء ومتكاملة مع
التقنيات والعمليات ذات الصلة داخل املؤسسة املوردة ،ويرتتب على التعريفات املذكورة أعاله أنه ميكن اعتبار اخلدمة اليت تتم
بوساطة إلكرتونية كإجراءات بوساطة من خالل إستخدام تكنولوجيا املعلومات.
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من خالل التعريفات السابقة ميكن القول أبن اخلدمة اإللكرتونية هي تلك اخلدمات اليت يتلقاها املواطن أو الزبون يف
شكلها النهائي عن طريق وسائل التكنولوجيات احلديثة بشكل إلكرتوين.
عددا من فوائد اخلدمات اإللكرتونية ،أمهها:16
 -0أمهية اخلدمة اإللكرتونية :حيدد "لو" ً
 -1الوصول إىل قاعدة عمالء أكرب.
 -2توسيع نطاق الوصول إىل السوق.
 -3خفض حاجز الدخول إىل أسواق جديدة وتكلفة شراء عمالء جدد.
 -4قناة إتصال بديلة للعمالء.
 -5زايدة اخلدمات للعمالء.
 -6تعزيز صورة الشركة املتصورة.
 -7احلصول على مزااي تنافسية.
 -8تعزيز الشفافية.
احملور الثاين :أسباب التحول حنو اخلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر

ينطوي واقع اإلدارة اجلزائرية على العديد من النقائص واإلختالالت من الناحية اهليكلية والوظيفية وحىت القانونية وهو
ما يشكل عائقا نفسيا وماداي حيول دون بلوغ مستوى تطلعات املواطنني ،الشيء الذي يستدعي إعادة النظر يف طرق
تسيريها ،وتبين إسرتاتيجية واضحة للتخلص من منطق الشباك ،ومن منطق التسيري التقليدي الذي أفرز العديد من املمارسات
السلبية كالبريوقراطية والرشوة وغريها من مظاهر الفساد اإلداري ،خاصة أمام اتساع املفهوم الدميقراطي للحكم وارتفاع املستوى
الثقايف للشعوب وازدايد وعيهم مبشاكلهم وحاجاهتم اإلجتماعية والصحية واإلدارية والثقافية واإلقتصادية ،وتزايد املنظمات
واجلمعيات اليت تدافع عن حقوقهم ومصاحلهم وتطالب ابجلودة والشفافية وسرعة األداء كإحدى أسس احلكم الرشيد.17
ولعل هذه املشاكل اليت تعاين منها اإلدارة اجلزائرية تربز من خالل خطاب السيد رئيس اجلمهورية أمام والة اجلمهورية
سنة  2222حول اإلدارة اجلزائرية والذي جاء فيه إهنا "إدارة غري موصلة ابملواطنني وأبوضاعهم احلقيقية امللموسة ،وغري مبالية
برغبات الناس الذين تشرف عليهم وال حباجاهتم ...وتؤدي يف غالبية األحيان إىل تشجيع الالكفاءة وتعميم التفاهة...،إدارة
هي أميل ما تكون إىل التبذير منها إىل التسيري ،إدارة متقادمة يف مناهجها وال تكاد تلم أبسباب التقدم العلمي ،"...وميكن
اعتبار هذا املقتطف مصادرة تفيد إجرائيا ابختالل أداء اإلدارة اجلزائرية يف تعاطيها للشأن العام ،تلك اإلدارة اليت يسيطر على
عقلها منطق مترد املنمي على هدف التنمية ،وهو ما جيعل اإلدارة تبدو يف ذهن بعض اجلزائريني عصابة يدافع بعضها عن
بعض ،ولكن هذا التمرد مضبوط قانوان ،حيث تستطيع اإلدارة ممارسة كل أشكال التسويف واإلكراه ومتييع القانون
واملسئوليات واعتماد التعتيم ،وامليل إىل حالة اإلنتهاز عند تقييم الناس والتعاطي مع مساهتم ومقدراهتم ،بل يغدو هؤالء الناس
بنظر اإلدارة خمرتقي القانون ،فاإلدارة اجلزائرية إذا تعاين من مشاكل بنيوية ومزمنة.18
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وهذا األمر الذي اعرتف به حىت الوزير األول الذي قال أبن "املواطن ال زال يعاين يف تعاملة مع اإلدارة ،األمر الذي
خلق بؤرا للرشوة ،مؤكدا أنه من غري املعقول ويف سنة  2213اإلستمرار يف تسيري اإلدارة بطريقة العصور الوسطى يف بلد
كاجلزائر ميتلك كل املوارد البشرية واملالية.19
وميكن حتديد هذه اإلختالالت اليت تعرفها اإلدارة العمومية فيما يلي:20
 -1حتول اجلهاز البريوقراطي احلكومي إىل مركز قوة يف اجملتمع اجلزائري يسيطر على موارد األمة دون رقابة خارجية
فعالة ،نتيجة عدم وجود سلطة تشريعية فعالة ،وسلطة قضائية مستقلة ،وهذا اإلختالل للنخبة البريوقراطية أن تتحصن وأن
تكتسب مناعة ضد املساءلة واحلساب وكذا اإلصالح والتنمية اإلدارية.21
 -0غياب األساليب احلديثة للتسيري :يعتمد تسيري املرافق العمومية من طرف الدولة وبصفة عامة اإلدارة على
مناهج تقليدية مما انعكس سلبا على أدائها ومردوديتها وشكل عائقا حقيقيا أمام التحوالت اجلديدة للمرافق العمومية وما
تفرضه املنافسة ،فأهم خلل تعاين منه املرافق العمومية هو نقص استعمال التكنولوجيا احلديثة اليت تساعد على التطور
املعلومايت واالتصايل ،خاصة وأن اإلتصال داخل املرفق يعد مبثابة احملرك األساسي لسري عملها ويضمن هلا فعالية أكرب.
ويعد اإلفتقاد إىل شبكة داخلية للمعلومات يف املرافق العامة من أهم عوامل التخلف ،حيث تستغرق املعامالت
واملراسالت وقتا أطول ،كما أن استعماهلا يقتصر على األعمال املكتبية فحسب ،دون أن يتعداها إىل املعامالت مع املواطنني
واملرتفقني .إضافة إىل افتقار املرافق العمومية إىل األدوات احلديثة فإن استعمال املناهج العلمية يكاد يكون منعدما ،حيث
نسجل غيااب اتما للمنامجنت العمومي كمنهج يسهل هلا القيام بوظائفها بصفة علمية ودقيقة وميكنها من حتقيق أهدافها.
 -1عدم التحكم يف النفقات وارتفاع التكلفة اإلقتصادية للخدمة :يعترب اإلسراف من أهم مظاهر التخلف
اإلداري سواء على مستوى القطاع العام أو على مستوى املرافق العامة ،فما يالح هو اإلرتفاع النسيب يف تكلفة اخلدمة ،مما
يرتتب عليه رفع أسعارها مقارنة مبنفعتها للمستهلك ،إضافة إىل اإلسراف الذي يؤدي إىل ارتفاع تكلفة اخلدمات املقدمة،
هناك جانب آخر يتعلق ابستعمال املوارد املادية والبشرية بشكل غري فعال ويظهر يف:
 إستخدام قدر من املوارد أكرب مما تتطلبه طبيعة اإلنتاج أو اخلدمة ،ومثال ذلك استخدام عدد كبري من املوظفني يفاإلدارة ،مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف.
 إستخدام نوعيات من املوارد أكفأ وأعلى قدرا مما حتتاجه ظروف اإلنتاج أو األداء ،وتؤدي عيوب اإلسراف يفاستخدام املوارد يف أهنا حتد من قدرة اإلدارة على حتقيق أقصى عائد ممكن من املوارد املتاحة ومن مثة تنخفض اإلنتاجية
احلقيقية وترتفع التكلفة الفعلية لإلنتاج أو األداء.
 -1ضعف اإلدارة اجلزائرية :وذلك نتيجة لعدة أسباب وهي:
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 اإلدارة من خالل التسيري املباشر مقيدة بقوانني ولوائح حتد كثريا من نشاطاهتا ،وبذلك خيشى املوظفون اإلبتكاروالتحديث ومييلون إىل اتباع الروتني البريوقراطي جتنبا للمسئولية خاصة يف ظل نظام ال يهدف إىل التحفيز ويعتمد على الرتقية
ابألقدمية أكثر منه على املردودية والفعالية والكفاءة.
 خضوع املرافق العامة املسرية مباشرة لألهواء السياسية ،وبذلك يوجد عدم استقرار هلا من حيث التمويل ومن حيثالفعالية واملردودية ،فنجد هذا يشجع التعليم ومينحه كل التحفيزات الالزمة فيما يهمل قطاعات أخرى والعكس مع اآلخر،
فهي خاضعة ابلدرجة األوىل إىل اهتمام السلطات وتركيزها على قطاع ما.
 حجم املرافق العامة املسرية من قبل الدولة مباشرة مثل الوزارات وضخامة املصاحل التابعة هلا مما يصعب السيطرةعليها والتحكم الفعال يف كل اخلدمات والنشاطات اليت تؤديها ،أي تعقد التنظيم وضياع السلطات واملسئوليات وطول
اإلجراءات.22
 الروتني اإلداري :من األمراض اإلدارية اخلطرية ،وتبدو أسباب ظهوره يف عدم الكفاية اإلدارية ،وعدم وضع الرجلاملناسب يف املكان املناسب ،والتميز يف الصالحيات واملسئوليات بني اإلدارات ذات األغراض املتقاربة ،وصوال إىل بعض
أسباب وعوامل نشوء البريوقراطية ذاهتا كالتضخم يف األجهزة واخلوف من املسئولية والتمسك احلريف والشكلي ابلنصوص
القانونية.
 اإلمهال وسوء املعاملة للجمهور :عدم إجناز املوظف ملا هو مطلوب منه على أحسن وجه ،وانتشار مظاهراإلمهال والتسيب واإلتكالية بني املوظفني ،مما خلق هوة بني املواطنني واإلدارة العمومية ،ومن مظاهرها وجود حوافز تفصل
املواطن عن املسئولني اإلداريني ،ويكمن جوهر هذه املشكلة يف التعقيدات وتدهور األوضاع داخل اإلدارة العمومية كسوء
اإلداريني وعدم كفاءهتم ،مما ينشأ ما ميكن تسميته "أزمة ثقة".23
 عدم مواكبة التطور التكنولوجي من خالل إمهال مجيع مستوايت تطوير املنشآت القاعدية ،حتديث املناهج والطرقخاصة إ ستعمال اإلعالم اآليل واستعمال برامج معلوماتية تدرس طلبات اجلمهور ،خاصة وأن املرافق العامة معقدة وشبكاتية
جيب أن تعتمد على أنظمة دقيقة وبرامج حديثة جتعلها قادرة على منافسة القطاع اخلاص من حيث نوعية اخلدمة وتلبية
حاجات املواطنني.
 البريوقراطية  :انتشرت ظاهرة البريوقراطية بكل ما حتمله من مساوئ وسلبيات كتعطيل العمل وتراكمه ،كثرةاإلجراءات وتعقيد التعامل مع هذه املرافق ،التأخر الكبري والدائم ،نوعية اخلدمات الرديئة...إخل وغياب نظام معلومات جيد
وفعال يسمح بوجود نوع من التواصل بني خمتلف املصاحل اإلدارية ،مما يضمن حسن سري وجناعة املرفق العام ،ومما يبعد املرفق
كل البعد عن حاجيات املواطنني وبذلك عن الدور األساسي له ،ويؤثر سلبا على فعالية املرفق ،خاصة يف ظل غياب وسائل
رقابة شعبية لتنفيذ نشاطات الوزارات وأداء املرافق العامة خاصة املسرية مباشرة من قبل الدولة.24
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 تفشي ظاهرة الفساد :إن فساد اجلهاز البريوقراطي وهيمنته على القرار اإلداري والسياسي واملايل واإلجتماعي،جعل من اجلزائر البلد الغين بكل أشكال الثروة ،يعيش أغلب فئات شعبه على أدىن مستوى الفقر ،حيث أن اخلطاب الرمسي
مل ينفك ابإلعرتاف ابلفساد ،مما يشكل اعرتافا حكوميا ضمنيا ابنتشار الفساد وتغلغله يف اجلهاز البريوقراطي ،إذ جاء يف نص
خطاب رئس اجلمهورية املوجه لألمة يف ماي ... " 1111إن الدولة مريضة معتلة ،إهنا مريضة يف إدارهتا ،مريضة مبمارسة
احملاابة ،مريضة ابحملسوبية ،والتعسف ابلنفوذ والسلطة ،وعدم جدوى الطعون والتظلمات ،مريضة ابإلمتيازات اليت ال رقيب هلا
وال حسيب ،مريضة بتبذير املوارد العامة وهنبها بال انه وال رادع ،كلها أعراض أضعفت الروح املدنية لألفراد واجلماعات.25"...
 كما أن اإلدارة يف اجلزائر ال تتوفر هلا الدافعية الكافية من أجل إرضاء اجلماهري املتعاملة معها ،فهي ال تدرك منطقإرضاء العميل ،فاإلدارة تعمل مبنطق احملتكر الذي يسيطر على جماالت اخلدمات واملرافق.26
إن وجود هذا الكم اهلائل من املشاكل وغريها مينع األجهزة اإلدارية من أن تكون أداة فعالة لتنفيذ سياسات
الدولة ،وتقدمي اخلدمات اليت حيتاج إليها املواطنون ،وهذا ما يدركه املواطنون من خالل تعاطيهم اليومي مع هذه األجهزة،
وابلتايل يعمق من إقتناعهم بتفشي الفساد يف أجهزة الدولة اليت جيعل منها ضعفها اهليكلي من جهة وكثرة العمليات
البريوقراطية ،وتعقيد اإلجراءات من جهة أخرى ،بيئة مواتية النتشار الفساد.27
احملور الثالث :آليات التحول حنو اخلدمة العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر
إعتمدت الدولة اجلزائرية يف خمططاهتا التنموية على جمموعة من اآلليات من أجل التحول إىل اخلدمة العمومية
اإللكرتونية ،هذه اآلليات مت جتسيدها يف شكل مشاريع واليت متثلت أساسا فيما يلي:
أوال :مشروع اجلزائر اإللكرتونية :تدعيما السرتاتيجية حتسني اخلدمة العمومية والتحول حنو منوذج فعال للخدمة

العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر من أجل حماربة الفساد والقضاء على املشاكل البريوقراطية والروتني والتعقيدات اإلدارية اليت
تعاين منها اإلدارة اجلزائرية وتطوير عملها ،أطلقت اجلزائر من خالل وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،أحد امللفات
الكربى وهو مشروع برانمج اجلزائر اإللكرتونية  2213-2228الذي مت التشاور فيه مع املؤسسات واإلدارات العمومية
واملتعاملني اإلقتصاديني العموميني واخلواص واجلامعات ومراكز البحث واجلمعيات املهنية اليت تنشط يف جمال العلوم
وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ،حيث شارك فيه أكثر من  322خبري يف طرح األفكار ومناقشتها خالل  6أشهر.28
إن تبين هذا املشروع اهلادف إىل حتويل عمل اإلدارات العمومية يف اجلزائر من األساليب اإلدارية التقليدية إىل
األساليب اإللكرتونية هبدف حتديث البنية وطريقة تنفيذ األعمال لتعزيز الدور اإلجيايب يف التنمية اإلقتصادية واالجتماعية من
خالل السرعة والدقة واإلتقان يف األداء ،وتنظيم سري العمل اإلداري ،وزايدة نوعية اخلدمات ،وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
وحتسني عالقة املواطن ابلدولة.29
ويتضمن مشروع اجلزائر اإللكرتونية  13حمورا حتدد األهداف الرئيسية واخلاصة ،وهي كما يلي:30
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 -1تسربع إستعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف اإلدارة العمومية :تسمح تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال السيما
األنرتنت إبنشاء فضاء إتصال مستقل عن التموقع املادي والزمين ،ويعتمد على المركزية املعلومات واحتكارها يف حتسني نوعية
عملية صنع القرار ،وعليه على كل دائرة وزارية استكمال البىن األساسية املعلوماتية ،ووضع نظم إعالم مندجمة ،ونشر تطبيقات
قطاعية متميزة ،وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير اخلدمات اإللكرتونية لفائدة املواطنني والشركات واإلدارات األخرى.
 -2تسريع إستعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف الشركات.
 -3متكني املواطنني من اإلستفادة من جتهيزات وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وفق العملية ج" 2أسرتك"
اخلاصة بقطاع الرتبية ،حاسوب للرتبية وكذلك ملوظفي اإلدارة.
 -4دفع تطوير اإلقتصاد الرقمي يف الربجميات ،اخلدمات والتجهيز.
 -5تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات الدفع السريع وفائق السرعة ،وتطوير الكفاءات البشرية.
 -6جيب إرفاق تعزيز البىن التحتية وتعميم النفاذ إىل تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال إبجراءات ملموسة يف جمال
التكوين وتطوير الكفاءات البشرية من أجل تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وضمان متلكها على مجيع
املستوايت ،وذلك إبعادة النظر يف برامج التعليم والتكوين يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وتلقينها جلميع الفئات
اإلجتماعية.
 -7تدعيم البحث ،التطوير واالبتكار.
 -8ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين.
 -1اإلعالم واإلتصال :يضطلع كل من اإلعالم واالتصال بدور أساسي يف عملية بناء جمتمع املعلومات واإلقتصاد
الرقمي ،وعليه جيب إعداد وتنفيذ خمطط اتصال حول جمتمع املعلومات يف اجلزائر ،وإقامة نسيج مجعوي كامتداد جملهود الدولة.
 -12تثمني التعاون الدويل كربانمج  MEDAIIليسهم يف املشاركة الفعالة يف احلوار واملبادالت الدولية ،وإقامة
شراكات إسرتاتيجية هبدف متلك التكنولوجيات واملهارات.
 -11آليات التقييم واملتابعة حيث يعتمد على املؤشرات للوصول إىل اجلزائر اإللكرتونية يف .2213
 -12اإلجراءات التنظيمية :يتم تشكيل جلنة وزارية تدعى اللجنة اإللكرتونية يرتأسها رئيس الوزراء مهمتها التوجيه،
التنسيق بني القطاعات والتنفيذ.
 -13املوارد املالية مأيت يف شكل ض متواصل يف كل سنة وفق امليزانية العامة للسنوات من  2228إىل .2213
أهداف مشروع اجلزائر اإللكرتونية  :0161إن اهلدف األساسي من مشروع اجلزائر اإللكرتونية  2213يتمثل يف
جمموعة النقاط التالية:31
 ضمان الفعالية يف تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني وأن تكون متاحة للجميع ،وذلك بتسهيل وتبسيط املراحلاإلدارية اليت يسعى من خالهلا إىل احلصول على واثئق أو معلومات.
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 التنسيق بني خمتلف الوزارات واهليئات الرمسية. مكافحة البريوقراطية اليت تشكل كبحا لتنمية البالد. حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني يف خمتلف جماالت حياة جمتمعنا واملسامهة كذلك يف جتسيد على أرضالواقع مبادئ العدالة اإلجتماعية واملساواة وكذا حتقيق السياسة الوطنية اجلوارية عن طريق تقريب اإلدارة من املواطن.
 محاية جمتمعنا وبالدان ضد آفة اجلرمية املنظمة وابألخص اجلرمية العابرة للحدود وكذا ظاهرة اإلرهاب واليت تستعملغالبا تزوير وتقليد واثئق اهلوية والسفر كوسيلة النتشارها.
برانمج عمل تنفيذ مشروع اجلزائر اإللكرتونية  :0161يتمثل برانمج عمل تنفيذ مشروع اجلزائر اإللكرتونية فيما
يلي:32
 برانمج تطوير التشريعات :والذي يتضمن إعداد قانون ينظم املعامالت احلكومية اإللكرتونية وتطوير التشريعاتالقائمة.
 برامج تطوير البنية املالية :يعمل الربانمج على تطوير املؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة. برانمج التطوير اإلداري والتنفيذي :والذي يشمل تطوير أساليب العمل يف اجلهات املقرر استخدامها للمعامالتاإللكرتونية.
 برانمج التطوير الفين :يركز هذا الربانمج على استخدام التكنولوجيا الرقمية يف اجلهات احلكومية لتطوير الطاقاتوالقدرات الالزمة إلجناز املشروع ،كذلك يهتم الربانمج بتحسني الكفاءة التشغيلية واليت تتضمن استخدام أحدث األجهزة
واملعدات وأنظمة قواعد البياانت وحتديث البنية األساسية لإلتصاالت واملعلومات.
 برانمج تنمية الكوادر البشرية :من خالل العمل على تطوير فكر القيادات احلكومية مبا يتالءم مع مفهوماحلكومة اإل لكرتونية ،وإعداد خطة مناسبة لتدريب فرق العمل اليت يتم تكوينها من مجيع اجلهات احلكومية اليت تشارك يف
مشروع احلكومة اإللكرتونية هبدف القدرة على إدارته كل حسب اختصاصه.
 برانمج اإلعالم والتوعية :يتم من خالل الربانمج إعداد خطة تعرف اجملتمع مبزااي التحول إىل اجملتمع الرقمي وكيفيةاإلستفادة من مشروع احلكومة اإللكرتونية.
اثنيا :توطيد العالقة بني اإلدارة واملواطن ابجلزائر:
تعترب عملية ختفيف اإلجراءات اإلدارية وتقريب اإلدارة من املواطن من ضمن التوجهات الكربى اليت ابشرهتا الدولة
اجلزائرية  ،فقد اختذت السلطات العمومية مجلة من التدابري اليت من شأهنا أن تسمح بتسهيل األمور للمواطن ورفع العوائق
البريوقراطية من أجل تقليص اهلوة املوجودة بني اإلدارة واملواطن.33
فقد شكل تطوير اإلدارة اإللكرتونية أول حمور أساسي السرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية ،ويتعلق هذا بتسريع استعمال
تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف اإلدارة العمومية من خالل إدخال هذه التكنولوجيات اجلديدة وتعزيز استعماهلا على مستوى
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اإلدارة العمومية ،حيث يرتجم هذا احملور االسرتاتيجي إرادة سياسية واضحة لتطوير العديد من اخلدمات اإللكرتونية يف اإلدارة
اجلزائرية يف صاحل املواطنني واملؤسسات أو اإلدارات األخرى ،ومت مأكيد ذلك من خالل الربانمج اخلماسي 2211-2214
من طرف رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،سيما يف جزئه املتعلق بتعزيز احلكم الراشد ،حيث يتعلق هذا األخري أساسا
بتفعيل فعالية نشاط اإلدارة اإلقليمية وكذا حتسني نوعية حياة املواطنني من خالل اخلدمات عرب األنرتنت ،ومن أجل ذلك مت
حتديد أهداف خاصة بكل دائرة وزارية تتعلق أساسا ابستكمال الشبكات واألنظمة على مستوى شبكات األنرتنت للشبكات
احمللية ووضع األنظمة املعلوماتية املندجمة وكذا تطوير اخلدمات عرب األنرتنت جتاه املواطنني واملؤسسات واإلدارات األخرى.34
ولتسهيل إجراءات احلصول على الواثئق اإلدارية وتنفيذا ملخطط عمل احلكومة اهلادف إىل حتسني أداء اخلدمة
العمومية وجعلها تتسم ابلفعالية والشفافية ،قامت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بتجسيد عدة مشاريع هامة يف جمال عصرنة
املرفق العام ابستعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة ،هتدف يف جمملها إىل متكني املواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية
ومن بني أهم اإلجنازات يف هذ اجملال ما يلي:35
 رقمنة مجيع سجالت احلالة املدنية على املستوى الوطين وإحداث السجل الوطين اآليل للحالة املدنية وربط كلالبلدايت وملحقاهتا اإلدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به.
 متكني املواطن من استخراج كل واثئق احلالة املدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عرب الوطن دون تكبدعناء التنقل.
 متكني اجلالية اجلزائرية املقيمة ابخلارج بتقدمي طلب احلصول على عقد امليالد اخلاص  S12مباشرة عرب خدمةاألنرتنت واحلصول عليه من املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية املسجل فيها.
 إنشاء السجل الوطين اآليل لرتقيم املركبات الذي ميكن املواطنني من احلصول على بطاقات الرتقيم ملركباهتم بصفةآنية ودون تكبد عناء التنقل إىل والية التسجيل.
اثلثا :مشروع املواطن اإللكرتوين:
أطلقت وزارة الداخلية يف أواخر سنة  2213مشروع املواطن اإللكرتوين واإلدارة اإللكرتونية ،والذي خيتصر أرشيف
كل مواطن يف رقم واحد يتبعه مدى احلياة ،ميكن من خالله استخراج مجيع الواثئق اإلدارية وفق نظام إلكرتوين يعمل على
إصدار خمتلف الواثئق يف مدة ال تتجاوز  32اثنية ،ابإلضافة إىل وضع رقم وطين لكل جزائري وجزائرية حيل حمل كل الواثئق،
وتقليص الواثئ ق اإلدارية املتعلقة إبصدار رخصة السياقة وجواز السفر وغريها واإلكتفاء فقط ببطاقة التعريف الوطنية ،اليت
ستكون بطاقة رقمية مدة صالحيتها مدى احلياة ،ويعد هذا اإلجراء خطوة هامة يف دخول اجلزائر جمال اإلدارة اإللكرتونية.36
ويف هذا السياق اختذت وزارة الداخلية عديد اإلجراءات يف سبيل تقدمي خدمة عمومية نوعية للمواطنني الذين أصبح
إبمكاهنم استخراج مجيع الواثئق املتعلقة ابحلالة املدنية ،من أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية اليت ولدوا فيها ،زايدة عن
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بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومرتية ،ما عجل ابستئصال الطوابري اليت كانت تشهدها الدوائر والبلدايت على حد
سواء.37
كما كان لقرارات عصرنة أداءات اإلدارة وإلغاء العديد من الواثئق يف تكوين امللفات اإلدارية وكذا االستعانة
ابخلدمات عرب االنرتنت وإلغاء التصديق على النس طبق األصل ،آاثرا إجيابية على مستوى اإلدارات واملرافق العامة ،حيث
أصبح يف اإلمكان طلب واثئق هامة دون تكبد عناء التنقل من خالل بواابت إلكرتونية وفرهتا وزارة الداخلية كبطاقة التعريف
الوطنية البيومرتية ،كما يتيسر حاليا اسرتجاع واثئق بصفة آنية كالبطاقات الرمادية ،ويسمح للجالية اجلزائرية املقيمة ابخلارج
من تقدمي طلب احلصول على عقد امليالد اخلاص رقم  12مباشرة عرب خدمة األنرتنت واحلصول عليه من املمثلية الدبلوماسية
أو القنصلية املسجل فيها ،ابإلضافة إىل إنشاء السجل الوطين اآليل لرتقيم املركبات الذي ميكن املواطنني من احلصول على
بطاقات الرتقيم ملركباهتم بصفة آنية ودون التنقل إىل والية التسجيل.38
ويف جمال التسجيل املدين ،مت إصدار شهادات امليالد ،جواز السفر وبطاقات التعريف البيومرتية ،عقود الزواج،
شهادات اجلنسية ،وصحائف السوابق العدلية وغريها ،وكذلك األمر يف اجملاالت التعليمية والصحية واإلجتماعية ،وكل تلك
اخلدمات اليت ميكن حتويلها إىل خدمات إلكرتونية تسلم عن طريق املكاتب الالورقية ،الشيء الذي يؤدي إىل تقليص الروتني
اإلداري وختفيض تكلفة إجناز وتنفيذ التعامالت وتسريع وقت اإلجناز ومن مث زايدة كفاءة أداء اإلدارة العمومية ،هذا زايدة على
إنشاء بوابة املواطن اإللكرتونية اليت تضم كافة اخلدمات اإلدارية املوجهة للمواطنني.
ولقد متيزت سنة  2215بتسريع وترية عصرنة اإلدارة هبدف حتسني اخلدمة العمومية وتقريب اإلدارة من املواطن من
خالل مجلة من التدابري متثلت خصوصا يف ختفيض آجال منح جواز السفر البيومرتي وبطاقة التعريف الوطنية إىل جانب
استحداث والايت منتدبة ابجلنوب ،ومتثلت هذه التدابري يف صدور مرسوم تنفيذي يف جويلية  2215يتضمن إعفاء املواطن
من تقدمي واثئق احلالة املدنية املتوفرة ابلسجل الوطين اآليل للحالة املدنية ،قصد التخفيف من حجم امللفات واإلجراءات
اإلدارية ،كما ألزم هذا املرسوم الوالايت والدوائر والبلدايت والوزارات واإلدارات العمومية التابعة هلا بعدم اإلشرتاط مستقبال من
املواطن تقدمي واثئق احلالة مثل مستخرجات من عقود امليالد والزواج والوفاة ،وذلك بعد ربطها املباشر ابلسجل الوطين اآليل
للحالة املدنية التابع لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،واستفادت يف مرحلة أوىل من هذا الربط كل من وزارات التعليم العايل
والرتبية الوطنية والتكوين املهين.
ولتفادي عناء التنقل إىل املقرات اإلدارية ابلنسبة للمرضى واملسنني وذوي اإلحتياجات اخلاصة استحدثت وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية ألول مرة فرق تقنية جمهزة حبقائب بيومرتية متنقلة ،لتمكني هذه الفئات من القيام إبجراءات
استخراج خمتلف الواثئق اإلدارية كأخذ البصمات والتوقيع اإللكرتوين وكذا الصورة الرقمية من مقرات سكناهم ،ولتخفيف
وتسهيل اإلجراءات اإلدارية لفائدة املواطن تقرر أيضا إلغاء شهادة الكفاءة يف ملفات جتديد رخصة السياقة ابلنسبة للمواطنني
الراغبني يف جتديد رخصة السياقة عند تغيري مقر إقامتهم من والية إىل أخرى.39
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اخلامتة:
إن التوجه اجلديد الذي تبنته الدولة اجلزائرية يف إطار تبنيها ملشروع " اجلزائر اإللكرتونية" يهدف إىل حتسني اخلدمة
العمومية املقدمة للمواطنني وتسريع وتبسيط اإلجراءات اإلدارية للوصول إىل منوذج اخلدمة العمومية اإللكرتونية ،ويظهر ذلك
من خالل تطبيقها لنموذج اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العمومية الذي حقق العديد من املزااي اليت أدت إىل حتسني اخلدمة
العمومية وتفعيل آليات احلوكمة من خالل حتقيق مبدأ توطيد العالقة بني اإلدارة واملواطن ،وحتقيق الشفافية يف التسيري اإلداري
لتمكني املواطنني من الوصول إىل املعلومة بسهولة ،وختفيض نسب مدركات الفساد اإلداري والتصرفات السلبية النامجة عن
النموذج البريواقراطي.
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