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ـــس  املؤتمــــــر: ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيـــــــــــــــ

والحمد هلل رب العاملين، والعاقبة للمتقين، والصالة والسالم على عبده    بسم هللا الرحمن الرحيم ،

ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدهللا، وعلى  

أصحاب املعالي والسعادة كل   .آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد..

مع حفظ االلقاب و املقامات و األساتذة الباحثين من داخل الوطن وخارجه السالم عليكم  باسمه 

 ورحمة هللا وبركاته 

الناس ال وال  أ يشكر  ال  لكل  من  االمتنان  الشكر وجزيل  بوافر  اتقدم  ان  لي  اسمحوا  لذا  تعالى  يشكر هللا   

 راسهم:املجهودات الداعمة من قريب او بعيد لهذه الجهود الصادقة على 

 ليبيا  –جامعة طبرق   –وكيل الجامعة للشؤون العلمية   – آدم شعيب  وليد  د..أ •

جامعة  - مدير مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة  – عوادي مصطفى أ.د •

 الجزائر  –الشهيد حمة لخضر الوادي  

 الجزائر-أدرار مدير مخبر القانون واملجتمع جامعة أحمد دراية   – صالح حمليل أ.د. •

 ليبيا –جامعة طبرق   –مدير مركز البحوث والدراسات العلمية  – مراجع ابريك  أحمد أ. •

 برلين  – أملانيا  –رئيس املركز الديمقراطي العربي   – شرعان عمار  أ. •

أثر تقنين املعامالت اإللكترونية   PRFU  – فريق البحث التكويني الجامعي مليكة جامع د. •

الجزائر املركز الجامعي علي كافي تندوف و رئيسة اللجنة  –على النظام التقليدي للعقود 

 العلمية التي تابعت العملية منذ االعالن عن املؤتمر  

ملن دواعي السرور والغبطة أن أشاركم    جانب من فعاليات افتتاح  إنه أيها السادة والسيدات 

 املرونة والتعقيد".  بين اإللكترونية البيروقراطية ملتقاكم الدولي واملوسوم ب: "

التكنولوجيات   و  الرقمنة  مساهمة   من  يخص  ما  في  الباحثين  السادة  له  تطرق  مما   فيه  ال شك 

السياس ي   الصعيد  على  املختلفة  بالــمجاالت  مــرتبطة  جديدة  ومفاهيم  وقيم  أساليب  بــلورة  في  الحديثة 

القتصادي واالجتماعي واإلداري، هذه االخيرة اإلدارة التي لم تعد في معزل عن تلك التغيرات الجذرية التي  وا

أحدثتها وسائل االتصال الحديثة من أتمتة  و حوسبة لالنظمة و الخدمات  واالتصال بهدف إنشاء معامالت  
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للوثائق و التعقيد   بعيدا عن  ادارات و مؤسسات  ذات جودة عالية  و  بطئ  سير االعمال    في  االجراءات 

 وتماطل املستخدمين  و كل أشكال البيوقراطية، 

والدة  تطرح   التي  املؤتمر  اشكالية  جاءت  املعامالت    عليه  اإللكترونية،  اإلدارة  منها  جديدة  اليات 

التي  املفاهيم.  من  وغيرها  االلكترونية،  النقود  اإللكترونية،  التجارة  اإللكترونية،  الحكومة  االلكترونية، 

تمخض عنها االنتقال من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، لكن الواقع ابرز وجود النموذج البيروقراطي  

بعيدة كل البعد عن التقنية تعطل رغبات املستفيدين في الحصول   السلبي بما يحتويه من تعقيداتفي شقه  

عنه مشكلة أخالقية، وفساٍد في املمارسات    . االمر الذي  نجم  على خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر

لتكريس كأداة  االلكتروني  النموذج  حواجز   اصبح  كسر  من  بدال  الحديثة    الرقمية  البيئة  في  الفساد 

 البيروقراطية واملحسوبية.  

أملنا كبير في األساتذة الباحثين املساهمين من داخل الوطن وخارجه في اثراء املؤتمر بمداخالت  

مع حرصنا على أن يتوج هذا املؤتمر  بتوصيات ترى    ن تكون مرجعا هاما في البحث العلمي.قيمة تحظى أ

 طريقها إلى التطبيق الفعلي.

 وأن يرفع هللا عنا هذا البالء والوباء  وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح، مع دوام الصحة والعافية.

املسلح للطلبة   و بهذه املناسبة العظيمة   و في نفس الصدد تزامنا مع ذكرى اليوم الخالذ للكفاح

 التمنى لطلبتنا االفاضل مزيدا من التقدم و الرفاه و املجد والخلود لشهدائنا األبرار

 يحقق أهدافه الطموحة وغاياته النبيلة. وأشكركم على حسن االستما
ً
 مثمرا

ً
   ع.كما اتمنى مؤتمرا

 ورحـــــمة هللاوالســــــــالم عليــــــكم 

 

يلة بلغنامي نجاة وسد.   

 

 

 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 كلمة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف املرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بهديه إلى يوم الدين. 

 أملانيا.   -السيد رئيس املركز الديمقراطي العربي برلين  ✓

 ليبيا –السيد مدير جامعة طبرق  ✓

جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،  -مدير مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة  السيد   ✓

 الجزائر 

 جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر -السيد مدير مخبر القانون واملجتمع  ✓

 جامعة طبرق، ليبيا  –السيد رئيس مركز البحوث والدراسات العلمية  ✓

 زمالءنا األساتذة  ✓

 طلبتنا األفاضل  ✓

 التقنية    األسرة ✓

أصالة عن نفس ي ونيابة على كل فريق مؤتمر البيروقراطية اإللكترونية بين املرونة والتعقيد، أرحب بكم في رحاب  

 هذه التظاهرة العلمية التي تتم عبر تقنية التحاضر عن بعد، فأهال وسهال بكل املشاركين من مختلف بقاع العالم.

الكريم  الجمع  لنا أن نستضي  أيها  املتميزة من أساتذة وباحثين وإطارات من مختلف  إنه لشرف  الكوكبة  ف هذه 

إلثراء   وتكرمكم  دعوتنا  وقبولكم  لنا  تشريفكم  على  والشكر  الترحاب  كل  جميعا  منا  فلكم  والشقيقة،  الصديقة  الدول 

 موضوع هذا املؤتمر الدولي.

 اإلدارة استخدام دور  أصبح الحاسوبية والتطبيقات الحديثة التكنولوجيا استخدام في املتزايد التقدم ضوء ففي

 ورفع فيها  األداء تحسين  إيجابية نحو  نتائج  من تحققه  ملا البشرية  املوارد إدارات في عنها غنى ال  وضرورة مطلب اإللكترونية

 كفاءاتها. 

النموذج  بوجود  نتفاجأ  ذلك  ومع  والزمانية،  الجغرافية  للحواجز  كسر  من  التقنية  حققته  مما  الرغم  وعلى 

فرض نفسه على نظم اإلدارة    في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات وغموض لإلجراءات وغياب للشفافيةالبيروقراطي  

البع  لدى  للتقنية  الخاطئ  املفهوم  إلى  راجع  على  اإللكترونية، وهذا  إداري ومظاهر جمالية  ترف  يرونها مجرد  ض، حيث 

انتشار   كّرس  الخاطئ  املفهوم  هذا  إن  وغيرها.  والنسخ  الطباعة  على  فقط  دورها  يقتصر  واملوظفين  املسؤولين  مكاتب 

ملقومات    البيروقراطية في اإلدارة اإللكترونية، نتيجة وجود بعض الذهنيات والعقليات التقليدية املقاومة للتغيير والرافضة

 التجديد ومسايرة ما يحدث من تطورات على املستوى العاملي.  

ومن هنا جاءت فكرة املؤتمر لتعالج إشكالية مفادها "كيف يمكننا االستفادة من خدمات التقنية على نحو يحفز  

الفساد في   ة كأداة لردع األطر القانونية واألخالقية املناسب على إصالح العمل اإلداري وتجنب مساوئ البيروقراطية؟ وما هي 

 البيئة الرقمية؟. 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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عن   يزيد  ما  استقبلنا  امللخصات،  استقبال  وبداية  املؤتمر  عن  اإلعالن  يوم  من  أنه  القول  لنا  لشرف    120وإنه 

النموذج   املشاركون  راقية جسد من خاللها  كانت مساهمات  املؤتمر، حيث  انصبت على جميع محاور  مساهمة علمية، 

التزاوج اإليجابي   طبيقاته في بعض املؤسسات، محاولين إعطاء الحلول املالئمة التي من شأنها أن تحقق البيروقراطي وكذا ت

معلوماتية حياة  وتخلق  البشرية،  واملوارد  التقنية  بالسهولة   بين  تتميز  واألداء،  والشكل  النمط  في  افتراضيا  ومجتمعا 

حواجز البيروقراطية واملحسوبية، ومجسدة ملفهوم ذهاب  والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز األعمال، متجاوزة جميع  

 .الخدمة أو السلعة إلى املستفيد أو العميل وليس العكس

 ، إننا نتوقع من خالل ملتقانا هذا تحقيق جملة من األهداف أهمها: أيها الحضور الكريم  

 / الوقوف على مفهوم البيروقراطية اإللكترونية  1

 / التعرف على واقع اإلدارة اإللكترونية في الجزائر  2

 / تحديد تحديات اإلدارة اإللكترونية ومعوقاتها 3

 / تنوير األفراد بخدمات اإلدارة اإللكترونية 4

 / تعزيز قيم األخالق في املمارسات الرقمية. 5

 خالقية والقانونية./ تفعيل دور املسؤولية األ 6

أخيرا بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عمار شرعان لرعايته لهذه التظاهرة العلمية، وعلى الدافعية القوية  

واإليجابية التي تمثلت في تسهيل كل اإلجراءات من بداية اإلعالن على املؤتمر إلى غاية انعقاده، والتي ستستمر بإذن هللا  

ترى فيه مساهماتكم العلمية النور بنشرها على مستوى املركز الديمقراطي العربي، فله منا جزيل الشكر    تعالى إلى اليوم التي

 والعرفان.  

للسيد مدير جامعة طبرق   الشكر والعرفان  لتقديم جزيل  الفرصة  البحوث    –أغتنم  رئيس مركز  ليبيا، والسيد 

 تنظيم هذه التظاهرة.  جامعة طبرق، ليبيا ملشاركتهم معنا في –والدراسات العلمية 

املستدامة   االقتصادية  املؤسسات  أعمال  إدارة  مخبر  إلى  أيضا  موصول  لخضر  -والشكر  حمة  الشهيد  جامعة 

القانون واملجتمع   الجزائر، ومخبر  املؤتمر  -الوادي،  تنظيم هذا  في  القوية  الجزائر ملساهمتهما  أدرار،  أحمد دراية  جامعة 

املوسومة بأثر تقنين املعامالت اإللكترونية على النظام التقليدي للعقود، فلهم   PRFUالدولي، دون أن ننس ى فرقة البحث  

 منا أسمى عبارات التقدير واالحترام. 

الكريم الجمع  بالشكر  أيها  أتوجه  فإليهم  وإداريين وطلبة،  أساتذة  من  كبيرة  بجهود  املؤتمر جاء  تنظيم هذا  إن   ،

 الخالص على ما بذلوه من مجهودات خاصة. 

وفي األخير أجدد شكري للجميع وأرحب بمشاركينا الكرام من مختلف الدول، ونتمنى لكم جولة علمية طيبة وإفادة  

 متميزة، وأشكركم على حسن وكرم اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.    

 

مليكة جامع د.   



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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يباجة املؤتمر  د  

ثورة   نتيجة  العالم  شهده  الذي  املعرفي  االنفجار  اإلصالح  أسفر  سياسة  على  انعكاساته  واالتصاالت  املعلومات 

اإلداري وتطوير املرافق العامة الى انبثاق مفاهيم جديدة منها مفهوم اإلدارة اإللكترونية، املعامالت االلكترونية، الحكومة  

الذي تمخض   املفاهيم. األمر  النقود االلكترونية، وغيرها من  التجارة اإللكترونية،  عنه االنتقال من البيئة  اإللكترونية، 

التقليدية إلى البيئة الرقمية، التي تهدف إلى االستثمار في تكنولوجيا املعلومات من أجل االستفادة من تقنيات املعلومات  

 .وتسخيرها لخدمة املستفيد أو العميل وتطوير األداء وزيادة اإلنتاجية بسرعة ودقة عالية وبتكاليف ومجهود أقل

ملتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية أصبح دور استخدام اإلدارة  ففي ضوء التقدم ا

اإللكترونية مطلب وضرورة ال غنى عنها في إدارات املوارد البشرية ملا تحققه من نتائج إيجابية نحو تحسين األداء فيها ورفع  

 .كفاءاتها

لت مجتمعا افتراضيا في النمط والشكل   تمخض عنه حياة معلوماتيةإّن هذا التزاوج بين التقنية واملوارد البشرية  
ّ
شك

واألداء، تميز بالسهولة والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز األعمال، متجاوزا جميع حواجز البيروقراطية واملحسوبية،  

 .مجسدا مفهوم ذهاب الخدمة أو السلعة إلى املستفيد أو العميل وليس العكس

حققته التقنية من كسر للحواجز الجغرافية والزمانية، ومع ذلك نتفاجأ بوجود النموذج البيروقراطي  ووسط ما  

في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات وغموض لإلجراءات وغياب للشفافية فرض نفسه على نظم اإلدارة اإللكترونية،  

جرد ترف إداري ومظاهر جمالية على مكاتب املسؤولين  وهذا راجع إلى املفهوم الخاطئ للتقنية لدى البعض، حيث يرونها م

 .واملوظفين يقتصر دورها فقط على الطباعة والنسخ وغيرها

إن هذا املفهوم الخاطئ كّرس انتشار البيروقراطية في اإلدارة اإللكترونية، نتيجة وجود بعض الذهنيات والعقليات  

د ومسايرة ما يحدث من تطورات على املستوى العاملي، حيث وجدت  التقليدية املقاومة للتغيير والرافضة ملقومات التجدي

 للقّوة لم يعثروا عليها في قوة سلطات املكاتب الحقيقية، وأجبروا من يبرمج وينّفذ الصفحات  
ً
في سلطة املكتب الرقمي آلة

املواقع   على صفحات  املوقف حتى  والتعقيد سيدا  الروتين  يكون  أن  على  اإللكترونّية  هذا  واألنظمة  وليس  اإللكترونية. 

فحسب، بل كثيرا ما نجد بعض املوظفين عاجزين عن تيسير معامالت األفراد نتيجة استحواذ املدير على كلمة املرور،  

نقف أمام طوابير    -ونحن في عصر التكنولوجيا-وبالتالي الدخول إلى النظام مرهون بموافقة هذا املدير. وال غلو في القول  

ن دورك يخبرك املوظف أن النظام قد تعطل، أو أن الوثيقة لن تستلمها إال بعد توقيعها خطيا من  طويلة، وعندما يحي

 .املدير

اإلدارة   إلى  التحول  فتجعل  اإللكترونية،  اإلدارة  ظل  في  الديمقراطي  النموذج  ترسخ  الذهنيات  هذه  مثل  إن 

راق فقط، أما من حيث طريقة العمل وإجراءاته  اإللكترونية مجرد مفهوم للتوفير والتخلي عن استخدام املزيد من األو 

وخطواته التنظيمية فهي بعيدة كل البعد عن التقنية بل ظلت نفس اإلجراءات والتعقيدات إلكترونيا ولكن بدون معامالت  

 .ورقية

ية إلى  صفوة القول، أنه وبالرغم من املخاوف التي شكلها هذا املفهوم الراهن ، إال أن التحول من اإلدارة التقليد

على   الحصول  في  املستفيدين  لرغبات  واستجابة  من جهة،  املعلوماتية  متطلبات عصر  أمرا فرضته  اإللكترونية  اإلدارة 



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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املنتوج   أو  الذي يفترض أن يكون توفير الخدمة  الوقت  خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر من جهة أخرى. ففي 

الت وانجازها في كافة املجاالت وجل القطاعات، وإن تمت تكون بمواعيد  املعام كبير في عملية تسيير زر، لوحظ بطء بكبسة

طويلة في خضم تطبيقات ذكية، األمر الذي نجم عنه مشكلة أخالقية، وفساٍد في املمارسات مما طرح إشكالية قانونية  

 . تبحث في سبل وآليات كسر حقل جديد ظهر للوجود يعرف بالبيروقراطية االلكترونية

 :ؤتمر الدولي إشكالية امل

عطفا على ما سبق، ومن خالل هذا امللتقى سنحاول معالجة اإلشكالية التالية: كيف يمكننا االستفادة من خدمات  

هي وما  البيروقراطية؟  مساوئ  وتجنب  اإلداري  العمل  إصالح  على  يحفز  نحو  على  واألخالقية   التقنية  القانونية  األطر 

 .الفساد في البيئة الرقمية؟ املناسبة كأداة لردع 

 :الدولي   املؤتمر  افأهد

 :يرمي املؤتمر  إلى تحقيق األهداف التالية

 الوقوف على مفهوم البيروقراطية اإللكترونية  ✓

 التعرف على واقع اإلدارة اإللكترونية ✓

 تحديد تحديات اإلدارة اإللكترونية ومعوقاتها  ✓

 تنوير األفراد بخدمات اإلدارة اإللكترونية ✓

 .املمارسات الرقميةتعزيز قيم األخالق في  ✓

 .تفعيل دور املسؤولية األخالقية والقانونية ✓

 :املؤتمر محاور 

 .املحور األول: اإلطار املفاهيمي لإلدارة اإللكترونية ونماذج البيروقراطية ✓

 .املحور الثاني: تطور التنظيم البيروقراطي في علم االجتماع ومقارنته بمداخل اإلدارة الحديثة ✓

 .ار القانوني والرقابي للممارسات واملعامالت االلكترونيةاملحور الثالث: اإلط ✓

 .املحور الرابع: اإلطار األخالقي والديني لدعائم البيروقراطية االلكترونية ✓

 .املحور الخامس: تجارب كسر الحواجز والعراقيل االلكترونية واملادية في بيئة العمل ✓

  



 (الثاني)الجزء  البيروقراطية اإللكترونية بين المرونة والتعقيد      
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 فهرس املحتويات 

 الباحث  عنوان املداخلة  الصفحة 
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