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مداخلــة بعنــوان " الســجل اللــي للحالــة المدنيــة بيــن مزايــا تجســيد المرفــق
اللكتروني و معوقاته"
ملخص :سعيا من الإسلطات الإعامة في الإدولإة لإتحقيق ما يسمى الدإارة اللإكترونيسسة و تحسسسين
الإخدمة الإعمومية تم إنشاء الإسسجل اللإسي لإلحالإسسة الإمدنيسة الإسسذي حقسق عديسسد الهأسسداف و الإتائسج
اليجابية بالإنسبة لإلمواطن و الدإارة على الإسواء.
و رغم هأذا أبان على عديد الإمعوقات و أظهر كثير الإنقائص و الإسسسلبيات الإسستي ل بسسد مسسن تلفيهسسا
في الإمستقبل لإلوصول إلإى نتائج مرضية.
و هأسسذا مسسا تضسسمنه الإبحسسث مسسن بيسسان مكونسسات الإسسسجل اللإسسي كأحسسد مظسساهأر الإمرفسسق الإعمسسومي
اللإكتروني ،مع بيان ما تعتريه من نقائص و ما تلحقه من معوقات.
Abstract: In order to achieve the so-called electronic management and improve the public service, the public
registry of the civil l status has been established, which achieved many goals and results for both the citizen
and
the
management.
Despite this, he showed many obstacles and showed many shortcomings and negatives that must be avoided in
the
future
to
reach
satisfactory
results.
This is what the research included in the statement of the components of the automated register as one of the
manifestations of the electronic public facility, with a statement of the shortcomings and the obstacles that it
presents.

مقدمة:
تعتبر مصلحة الإحالإسسة الإمدنيسسة إحسسدى الإمصسسالإح الإعموميسسة الإسستي يضسسطر كسسل مسسواطن إلإسى طلسسب
خدماتها و بشكل مستمر ،لنهسسا تتعلسق بمنحسه وثسائق ثبوتيسة مرتبطسسة بشخصسسيته الإقانونيسسة و مسا
يرتبط بها من مقومات  ،بدءا من الإولدإة إلإى حين الإوفاة.
لإذلإك كان من الإضروري الإعمل على تحسين الإخدمة الإعموميسة الإستي تقسسدمها هأسسذه الإمصسسلحة إن
فيما يتعلق بتحسين تكوين الإعنصر الإبشري أو فيم ا يتعلسق بتحسسيين الإهياكسل الإمرفقيسة و أيضسا
الإخدمات الإمقدمة ،ذلإك أن هأذه الإمصلحة اتسمت و مازالإت تتسم ببيروقراطيسسة كسسبيرة أرهأقسست
عموم الإمواطنين و خلقت الإتذمر لإديهم.
كما أن نوعية الإخدمات و شروطها كانت غاية في الإتعقيد  ،كمسسا كسسانت مرهأقسسة لإلمسسواطن الإسسذي
كان ينتقل مئات الإكيلومترات لستخراج وثيقة من بلدية ولدإته  ،و يصادإف بطسسابورات طويلسسة و
عريضة بما شكل سببا رئيسا في انتقادإ هأذه الإمصلحة و أدإائها.
ناهأيك عن الإجمودإ الإتي يتسم به بعض ضباط الإحالإة الإمدنية لإخوفهم من الإمسسسؤولإيات الإقانونيسسة
أو لإجهلهم بالحكام الإقانونية المر الإذي أثر سلبا على هأذه الإمصلحة.
رغم استقرار قانون الإحالإة الإمدنية عشرات الإسنين كان من الإضسسروري إعسسادإة الإنظسسر فيسسه بمسسا
يتمشى مع نظرة تحسين الإخدمة الإعمومية و ترقيتهسسا الإسسذي اتخسسذته الإسسسلطات الإعموميسسة هأسسدفا
منشودإا ل بد من تحقيقه.

و في سبيل ذلإك عدل قانون الإحالإة الإمدنية  ، 20-70في سنة  ، 2014ثم أعيد تعديله في سنة
 ، 2017و تضمن الإتعديلين عديد الجإراءات الإجديدة ضمن مساعي تحسين الإخدمة الإعموميسسة و
تطويرهأا.1
و من بين اللإيات الإتي أعتمدت في سبيل تحقيق تلك الإغاية إنشاء سجل ’لإي لإلحالإة الإمدنية؟
فما هأي مقومسسات هأسسذا الإسسسجل و مسسا تسسسأثيراته علسسى رقمنسسة مصسسلحة الإحالإسسة الإمدنيسسة و مسسا هأسسي
الإمعوقات الإتي تعرقل تحقيق هأذه الإرقمنة؟
الجإابة على هأذه الشكالإية تقتضي إعتمادإ محورين يخصص الول لإلسجل اللإي لإلحالإسسة الإمدنيسسة
كخطوة لإرقمنة مرفق الإبلدية في حين يخصص الإثسساني لإلثسسار اليجابيسسة لإرقمنسسة سسسجلت الإحالإسسة
الإمدنية و معوقاتها.
المحور الولا :السجل اللي للحالة المدنية خطوة نحو رقمنة مرفق البلدية
يقتضي الإحديث عن الإسجل اللإي لإلحالإة الإمدنية الإحديث على الإمرفق الإعمسسومي اللإكسستروني أو
الدإارة اللإكترونية عموما  ،ثم تناول الإسجل اللإي لإلحالإة الإمدنية كعنصر ضمن هأذه الدإارة.
أول ـ الدإارة اللكترونية
تعتبرالدإارةاللإكترونيةمنالسالإيبالإمعاصرةالإتيتسعىلتحويللإمؤسساتإلإىمؤسساتإلإكترونيةتستخدمتك
نولإوجإياالإمعلوماتفيإنجازجإميعأعمالإهاومعاملتها الإوظيفية ووظائفها الدإاريسسة ،وهأسسي مسسدخل جإديسسد
يقوم على استخدام الإمعرفة والإمعلومسسات ونظسسم الإبرامسسج الإمتطسسورة والإمعلومسسات والتصسسالت
لإلقيام بالإوظائف الدإارية وانجاز العمسسال الإتنفيذيسسة ،واعتمسسادإ النسسترنت والإشسسبكات الخسسرى فسسي
تقديم الإخدمات والإسلع الخرى بصورة إلإكترونية بالضافة إلإى تبادإل الإمعلومسسات بيسسن الإعسساملين
فيالإمنظمسسة وبيسسن الطسسراف الإخارجإيسسة بمسسا يسسساعد علسسى اتخسساذ الإقسسرارات ورفسسع كفسساءة الدإاء
وفعالإيته.2
الدإارة اللإكترونية تعني البتعادإ عن استعمال الوارق واستخدام وسائل تكنولإوجإية متطورة بسسدل
مسسن السسسالإيب الإسستي كسسانت تسسستعمل فسسي الدإارة الإتقليديسسة وهأسسي تسسؤدإي إلإسسى تقسسديم الإخسسدمات
لإلمسسواطنين دإون الإرجإسسوع والنتقسسال لإلدإارات شخصسسيا وبالإتسسالإي سسسوف يسسؤدإي إلإسسى اسسستثمار
الإوقت والإجهد الإمبذول وتحقيق رضا الإجميع.3
ثانيا ـ السجل اللي للحالة المدنية ـ الهأداف و التطلعات ـ
و في هأذا الإشأن أشار عبسسد الإسسرا زق هأسساني الإمسسدير الإعسسام لإعصسسرنة الإوثسسائق والرشسسيف بسسوزارة
الإداخلية والإجماعات الإمحليسسة أن أول بدايسسة متمثلسسة فسسي ذاكسسرة الإشسسعب الإجزائسسري هأسي الإحالإسسة
الإمدنية حيث باشرت فيها الإمصالإح بعملية ضخمة لإجمع وحفسسظ كسسل الإمعطيسسات الإمتسسوفرة لإسسدى
مصالإح الإحالإة الإمدنية ل  1541بلدية ،والإيوم لإدينا حالإسسة مدنيسة واحسسدة وموحسدة ،سسمحت هأسذه
الإعملية بحفظ ذاكرتنا ،حيث تم تسجيل  20مليون ووثيقة مسجلة بذاكرة الإشعب .أما الإسجلت
الإقديمة فقد ألإغيت ويتم حفظ الإسجلت كأرشيف لإلذاكرة.4
وقد أعطى الإمدير الإعام تعليمات لإلبلديات وتجديدهأا وحفظها لإلتأريخ  ،وقد تمكنسسوا مسسن تصسسحيح
الإعديد من الخطاء الإتي تعودإ إلإى بداية  1800ولإقد تنوعت هأذه الخطاء في السماء الإمختلفسسة
بين البأ والبن والإجد والحفادإ ،ورغم الصلحات والإتصحيحات الإتي حصلت في الإسابق إل أنهسسا
لإم تطل الإدفاتر والإسجلت الإقاعدية والساسية لإيستمر الإخطأ .ول يزال الإعمسسل متواصسسل ،علمسسا
أنه تم حفظ نسخة قاعدية إلإكترونية في إدإارة الإمركزية ويتم الإلجوء إلإيها أثناء الإضرورة.5
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شرعت وزارة الإداخلية والإجماعات الإمحلية بداية من عام  2017في رقمنة الإبلديات والإوليسسات
وفق ما يسمى بأ )الإبلدية والإولية اللإكترونية ( ،الإعمليسسة حضسسر لإهسسا بشسسكل جإيسسد و تهسسدف إلإسسى
فرض شفافية ومتابعة آنية في الإتسيير الإمحلي بإخضاع كل الإمصسسالإح لإتسسسيير آلإسسي مسسن ميزانيسسة
إلإى صفقات ومشاريع إلإى الإسياسة الجإتماعية وغيرهأا،في انتظار تجهيسسزات بلسسديات الإسسوطن بأ
)سيت وابأ ( بداية عام  ، 2018كما أنهسست الإسسوزارة أضسسخم عمليسسة عصسسرنة ممثلسسة فسسي رقمنسسة
إدإارتها عبر كامل الإترابأ الإوطني،حيث تسسم ربسسط مسسا يزيسسد عسسن  3041بلديسسة وملحقسسة  ،كمسسا أن
عملية تطوير الإوثائق والرشيف سمحت بإعادإة العتبار لإذاكرة الإشعب من خلل تسجيل وحفظ
ما يزيد عن  95مليون وثيقة في الإحالإة الإمدنية باعتبارهأا ذاكسسرة الإشسسعب موزعسسة بيسسن شسسهادإات
ميلدإ وزواج ووفاة  ،أما الإوثائق الإبيومترية فتعرف تقدما كبيرا بإحصاء مليين جإوازات الإسسسفر و
مليين بطاقات الإتعريف الإبيومترية.6
نظرا لإمهامها الإمتعددإة والإتي تتعلسسق بصسسفة رئيسسسية بالإحيسساة الإيوميسسة لإلمسسواطن  ،اعتبرتمصسسلحة
الإحالإة الإمدنية من أنشط وأهأم الإمصالإح بالإبلدية  ،كما أن الإمواطن يلجأ إلإيها من أجإل إسسستخراج
مختلف الإوثائق الإمشكلة لإمختلف الإملفات الدإارية الإتي تهم شؤونه الإيومية ،واستنادإا إلإسسى ذلإسسك
فإن أي عملية لإترقية الإمرافق الإعامة من أجإل تحسين الإخدمسسة الإعموميسسة الإمقدمسسة مسسن طسسرف
الإمرافق الإعامة خاصة الإبلدية  ،وجإب أن تمس بالإدرجإة الولإى مصلحة الإحالإة الإمدنية وقد تجلت
مظاهأر عصرنة هأذا الإمرفق من خلل رقمنة سجلت الإحالإة الإمدنية وتخفيف الجإراءات الدإاريسسة
على الإمواطن.7
و في إطار تحقيق مسعى الإحكومة والإمتعلق بعصرنة الدإارة والإمرافق الإعامة  ،تم إنشاء سجل
وطني آلإي لإلحالإة الإمدنية  ،بحيث كانت الإمبادإرة الولإى لنشاء هأذا الإسسسجل قبسسل صسسدور تعسسديل
قانون الإحالإة الإمدنية وذلإك بإصدار وزير الإداخلية والإجماعات الإمحليسسة لإتعليمسسة تتعلسسق بالإشسسروع
في الإعمل بالإسجل الإوطني الوتوماتيكي لإلحالإسسة الإمدنيسسة والإسستي حسسددإت بتاريسسخ ،15/02/2014
لإلشروع في تسليم شهادإات الإميلدإ بالعتمادإ فقط على هأذا الإسسسجل ثسسم جإسساء بعسسد ذلإسسك تعسسديل
قانون الإحالإة الإمدنية ، 8لإيستحدث قسما خاصا من أقسامه لإلنص علسسى الإسسسجل الإسسوطني اللإسسي
لإلحالإة الإمدنية الإذي يحدث لإدى وزارة الإداخلية و يرتبط بالإبلديات و ملحقاتها الدإارية.9
تمت رقمنة جإميع سجلت الإحالإة الإمدنيسسة علسسى الإمسسستوى الإسسوطني وإحسسداث الإسسسجل الإسسوطني
اللإي لإلحالإة الإمدنية وربط كل الإبلديات ووملحقاتها الدإارية وكسسذا الإبعثسسات الإدبلوماسسسية والإسسدوائر
الإقنصلية به ،وولإقد مكن هأذا النجاز من ،تمكين الإمواطن من استخراج كل وثائق الإحالإة الإمدنيسسة
بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدإارية عبر الإوطن دإون أن يتكبسسد عنسساءا لإتنقسسل ،و كسسذا تمكيسسن
الإجالإية الإجزائرية الإمقيمة بالإخارج بتقديم طلب الإحصول على عقد الإميلدإ الإخسساص  12مباشسسرة
10
عبر خدمة النترنتو والإحصول عليه من الإممثلية الإدبلوماسية أو الإقنصلية الإمسجل فيها .
وفي سبيل تفعيل هأذا الإسجل يجب على الإبلديات وملحقاتها )حسسسب صسسراحة نسسص الإمسسادإة 6/3
من ق انون الإحالإسة الإمدنيسة وفسق الإتعسديل  2014وأيضسا عل ى الإبعثسات الإدبلوماسسية والإقنصسسلية
) حسب مقتضيات تفعيل الإمادإة  25مكرر مسن الإقسانون الإسسابق الإسسذكر( إرسسال نسسسخة رقميسسة
لإلسجلت كلسنة إلإى وزارة الإداخلية .وهأسسذا إلإسسزام فينظرنسسا يفيسسد ضسسرورة إنشسساء سسسجل محلسسي
رقمي لإلحالإة الإمدنية سواء على مستوى الإبلديات أو الإبعثات ،فل يمكن إرسسسال الإسسسجل إل بعسسد
إنشائه.11
يتضمن الإسجل الإوطني الإرقمي كافة الإعقودإ الإمشار إلإيها فسسي الإمسسادإة الإسادإسسسة مسسن قحسسم ،أي
عقودإ الإميلدإ وعقودإ الإوفيات وعقودإ الإزواج ،كما يتضمن كافة الغفالت والإتعديلت والإتسسسجيلت
 6س عبد الإجبار بابي ،ترقية الإمرفق الإعام في الإجزائر ) دإراسة حالإة بلدية ورقلة( ،مذكرة مقدمة لستكمال
متطلبات شهادإة ماستر أكادإيمي ،جإامعة قاصدي مرباح ،ورقلة  ،كلية الإحقوق و الإعلوم الإسياسية ،قسم
الإحقوق ،2016/2017 ،ص .29
7س عبد الإجبار بابي ،مرجإع سابق  ،ص 35
8س الإقانون رقم  08-14مؤرخ في  13شوال عام  1435الإموافق  09غشت سنة  2014يعدلإويتممالمر 20-70
،جإريدة رسمية الإعددإ  49لإسنة .2014
9س عبد الإجبار بابي ،مرجإع سابق  ،ص .35
 10س دإ الإمكي دإراجإي ،و طالإبة الإدكتوراه راشدة موساوي ،دإور الدإارة اللإكترونية في تطوير الإخدمة الإعموميسسة و
الإمرفق الإعام في الإجزائر / ،دإراسة لإنموذجإين قطاعيين :الإعدالإة  ،الإداخلية و الإجماعات الإمحلية س مجلة الإعلوم
الإقانونية و الإسياسية ،عددإ  ،17جإانفي  ،2018ص .32
 11س دإ طحطاح علل  ،شرح قانون الإحالإة الإمدنية و ما يرتبط به من مسائل في قانون السرة ،مطبوعة موجإهسسة
لإطلبة كلية الإحقوق لإيسانس و ماستر قانون أسرة ،كلية الإحقوق و الإعلوم الإسياسية ،جإامعة الإجيللإي بونعامسسة ،
خميس مليانة ،2017 ،ص  82و ما بعدهأا.

والإتصحيحات الإتي تتم وفقا لحكام قانون الإحالإة الإمدنية ) الإمادإة  25مكرر  1من قانون الإحالإسسة
الإمدنية.
يتم تسليم ضابط الإحالإة الإمدنية لإلبلديات والإملحقسسات الدإاريسسة والإبعثسسات الإدبلوماسسسية والإسسدوائر
الإقنصلية نسخة رقمية مطابقة لصل الإعقودإ الإرقمية الإمحفوظة مركزيا ،أي على مستوى وزارة
الإداخلية ) الإمادإة  25مكرر  2من قانون الإحالإة الإمدنية(.
ويلحظ أنا لإفقرة  2من الإمادإة  25مكرر من قانون الإحالإة الإمدنية قدأ حالإتنا إلإى الإمادإة  65من
الإقانون نفسه ،وأعتقد أن الحالإة خاطئة لإعدم إرتباط حكمي الإمادإتين.
ونستنتج من خلل الإمادإة  65مكرر  3قانون حالإة مدنية أنه بإمكان الشخاص طلب نسخة طبقا
لصل من الإعقودإا لإرقمية من الإبلدية سواء بلدية محل القامة أو أي بلدية أو ملحقة إدإارية
أخرى أو الإدائرة الإقنصلية محل القامة .
وأعتقد أن هأنا أي في الإفقرة الإثالإثة من الإمادإة  25مكرر ينبغي الحالإة إلإى الإمادإة  65الإتي
حددإت بعض الإشروط في بعض الإحالت لإمنح نسخ عن عقودإ الإحالإة الإمدنية .وعلى هأذا تكون
الحالإة الإتي وردإت في الإمادإة  25مكرر  2لإلمادإة  65مكانها في وجإهة نظرنا هأو الإمادإة 25
مكرر .3
كما أعطى الإقانون في الإمادإة  25مكرر  4صلحية توقيع نسخ الإعقودإ الإمذكورة في الإمادإة 25
مكرر ، 1سأي نسخ شهادإات الإميلدإ وشهادإات الإوفاة وعقودإ الإزواج لإضباط الإحالإة الإمدنية
لإلبلديات والإملحقات الدإارية والإدوائر الإقنصلية ،بما يعني أنه بات لإديهم إختصاص وطني بشأن
إصدار نسخ جإميع شهادإات الإميلدإ والإوفاة وعقودإ الإزواج ،بشرط أن تكون موجإودإة ضمن
الإسجل الإرقمي الإوطني إذا كانت تخرج عن إطار إختصاصهم الإبلدي أو الإقنصلي بطبيعة الإحال.
وفي هأذا الإشأن فإن وضع إختصاص وطني لإضباط الإحالإة الإمدنية يعد آلإية حقيقية لإلتسهيل على
الإمواطنين ،وهأو تقريب حقيقي لإلدإارة من الإمواط وهأو أيضا خطوة ممتازة نحو تحسين الإخدمة
الإعمومية في هأذا الإقطاع ،ونأمل أن يواكب الإواقع ما توصل إلإيه الإقانون على الإمستوى
الإنظري.12
المحور الثاني :مزايا و معوقات رقمنة سجلت الحالة المدنية
ل شك أن إنشاء الإسجل اللإي لإلحالإة الإمدنية عادإ بكثير من الإنفع سواءا على الإمواطن أو حتى
على الدإارة ذاتها ،غير أن عملية الإرقمنة و آثارهأا تواجإه عديد الإعقبات و كثير من الإمعوقات.
أولـ مزايا رقمنة سجلت الحالة المدنية
ترتبط مزايا رقمنة سجلت الإحالإة الإمدنية بمزايا الدإارة اللإكترونية عموما و تنفردإ ببعض
مزاياهأا الإخاصة.
ففي إطار مزايا الدإارة اللإكترونية فقد عددإ الإبعض آثار إيجابية لإلدإارة اللإكترونية وفق ما
يلي: 13
*تبسيط الجإراءات دإاخل الإمؤسسات وهأذا ينعكس ايجابيا على مستوى الإخدمات الإتي تقدم
إلإى الإمواطنين،ومنه اختصار وقت تنفيذ انجاز الإمعاملت الدإارية الإمختلفة
*تسهيل إجإراء التصال بين الإدوائر الإمختلفة لإلمؤسسة وكذلإك مع الإمؤسسات الخرى.
*الإدقة والإموضوعية في انجاز الإعمليات الإمختلفة دإاخل الإمؤسسة.
*تقليل استخدام الإورق بشكل ملحوظ وهأذا ما يؤثر إيجابا على عمل الإمؤسسة.
كما أدإى الإتوجإه نحو الإبلدية اللإكترونية إلإى توفير بعض الإمزايا ذكرهأا بعض الإباحثين وفق ما يلي
14
:
* توفر الإمصالإح على كل الجإهزة والإبرامج الإلزمة لإتسهيل استخراج الإوثائق الإبيومترية
* تضمن قاعدة الإبيانات الإمعتمدة لإدى مصالإح استخراج الإوثائق الإبيومترية توفير المان
والإسرية لإمعلومات الإمواطنين الإمسجلين
*تبسيط الجإراءات وتقليل تكلفتها وإعطاء خدمة أكثر جإودإة
* تسهيل إجإراء التصال بين مصالإح الإبلدية الإمختلفة ومع الإمؤسسات الخرى دإاخل وخارج
إقليم الإبلدية
* اختصار الإوقت في انجاز وتنفيذ الإمعاملت الدإارية بدون أن يضطر الإمواطن لإلتنقل بين
الدإارات شخصيا لستخراج وثائقه مع ما يرافقه من إهأدار لإلوقت والإجهد
12س دإ علل طحطاح مرجإع سابق ،ص .84
 13س حورية قارطي و إيمان مداوي،مرجإع سابق  ،ص .234
14س عبد الإجبار بابي ،ص .41

* تطوير وتعزيز الإشفافية في الإمرافق الإعمومية والبتعادإ عن الإمحسوبية والإبيروقراطية
وكسب ثقة الإمواطن .
15
و إلإى جإانب كل ما سبق تظهر مزايا رقمنة مرفق الإبلدية في :
*تقليل الإضغوط على مستوى شبابيك الإخدمة ووتقليص آجإال النتظار.
*تقليل الإتراكم الإورقي بإحلل الإوثائق اللإكترونية بدل من الإوثائق الإورقية.
*تهيئةالإجهازالإحكوميللندماجإفيالإنظامالإعالإميحتىيواكبمستوىأدإاءالإحكومة.
*محو المية الإمعلوماتية ووالإتشجيع على استخدام تكنولإوجإيات العلم ووالتصال.
*توفير ووتسهيل الإخدمات في الإمناطق الإنائية.
أما بالإنسبة لإلسجل اللإي لإلحالإة الإمدنية فقد خفف على الإمواطن من عدة زوايا ،فقد ألإغى
بعض مظاهأر الإبروقراطية الإتي كان يواجإهها عند استخراجإه لإوثائق الإحالإة الإمدنية ،كما دإفع إلإى
تقليص الإوثائق الإمطلوبة في الإملفات الدإارية  ،و خفف الإجهد الإمبذول لستخراج تلك الإوثائق و
خفف الإتكالإيف الإمالإية و الإزمنية ،و ربط مختلف مصالإح الإحالإة الإمدنية سواء بالإبلديات أو حتى
بالإقنصليات ببعضها الإبعض.
إلإى جإانب إنشاء ذاكرة وطنية تتعلق بالإحالإة الإمدنية لإكل الإمواطنين ،كما قربأ الإهيآت الإمركزية
بالإهيآت الإلمركزية.
كما أن هأذا الإسجل يعد تجربة رائدة نحو رقمنة مصالإح الإبلدية الخرى بل الإمصالإح الدإارية
عموما  ،ذلإك ان هأذه الإتجربة ستستشف من خللإها الإسلطات الإعامة لإلدولإة رؤى مستقبلية و
خبرات تعتمدهأا في الإسير قدما نحو الإمرفق اللإكتروني و الإحكومة اللإكترونية.
ثانيا ـ معوقات فعالية السجل اللي للحالة المدنية:
إن الإوصول إلإى إدإارة إلإكترونية عموما يقتضي إعتمادإ مجموعة من الإمبادإئ يعتبر استبعادإهأا
أهأم الإمعوقات أمام الإوصول إلإى فعالإية الدإارة اللإكترونية ،إلإى جإانب بعض الإمعوقات الخرى
الإمرتبطة بالإجانب الإبشري خصوصا أو الإهيكلي ،و هأذه الإمعوقات من شأنها خلق آثار سلبية
ترتبط برقمنة الإمرافق الإعمومية عموما و مرفق الإحالإة الإمدنية خصوصا.
1ـ المبادإئ الواجبة لتحقيق إدإارة إلكترونية
هأناك مجموعة من الإمبادإئ الإتي ينبغي الإتعرف عليها عندما يرادإ تطبيق الدإارة اللإكترونية و
تتمثل أساسا في:16
* خلق مناخ تشريعي قانوني ملئم يؤمن تأسيس منظومة الدإارة اللإكترونية ،و العمال
اللإكترونية.
*الرتقاء بالإبنية الإتحتية اللإكترونية من جإوانبها الإمختلفة سواء الإبنية الإمادإية من خلل توفير
الجإهزة والإمعدات الإمستخدمة من حواسيب ،أو الإبنية الإبشرية عبر الرتقاء بالإكفاءات الإبشرية
الإلزمة لإعملية الإقيادإة اللإكترونية أو الإبنية الإتنظيمية الإتي تشمل وضع معايير قياس الإنظم
الإفنية.
إذن ل بد من توفير عدو مكونات لإلوصول إلإى الدإارة اللإكترونية و لإنجاح أي رقمنة بما فيها
سجلت الإحالإة الإمدنية.
سيما توفير عنصر بشري مؤهأل علميا و فنيا و أيضا مزودإ بإرادإة من أجإل الإمساهأمة في إنجاح
رقمنة سجلت الإحالإة الإمدنية و رقمنة الإمرفق الإعمومي ،و هأذا الإعنصر هأو الإعنصر الإرئيس و
باقي الإعناصر تابعة لإه و خادإمة لإه.
كما ينبغي تزويد الإمرافق الإعمومية بما فيها مصلحة الإحالإة الإمدنية بالمكانيات الإمادإية من
أجإهزة و أموال و عتادإ لزم لنجاح الإعملية.
و أيضا الإقيام بعملية توعية من أجإل تحضير الإمواطن لإلنتقال من الإمرفق الإتقليدي إلإى الإمرفق
اللإكتروني لإتوقي أي تشنجات قد تحصل خلل الإمرحلة النتقالإية سيما بما يتصف به الإمواطن
الإجزائري من نفاذ صبر عند الإتعامل مع الدإارة نظرا لإسوء نية الإموظف اتجاه الإموظف و
تعامله معه وفق قرينة بروقراطيته و تهاونه في أدإاء عمله.
2ـ معوقات فعالية السجل اللي للحالة المدنية:
هأذه الإمعوقات هأي ذاتها معوقات فعالإية الإمرفق الإعمومي اللإكتروني و الإتي تتمثل خصوصا
فيما يلي:17
15س دإ الإمكي دإراجإي ،و طالإبة الإدكتوراه راشدة موساوي ،مرجإع سابق ،ص .34
16س عزوز محمد الإطيب  ،سعودإي عامر ،مرجإع سايق  ،ص .12
17س عبد الإجبار بابي ،ص .42

* تأخر استكمال الإبنية الإتحتية لإلتصالت وتباينها من منطقة إلإى أخرى ،إضافة إلإى ذلإك فإن
الإفارق كبير لإسد الإفجوة الإرقمية بين الإمناطق وهأو ما يطرح مشكل كبيرا .
* الإعوائق الإتقليدية الإتي أصبحت بمثابة عرفا من العراف الدإارية في معظم الدإارات ،
فالإبيروقراطية في مجمل الدإارات لإها جإذور عميقة في كل مصالإح الدإارة وهأو ما ينتج عنه
عرقلة عملية عصرنة الإمرافق الإعامة وتردإي الإخدمات الإمقدمة من طرفها .
* عدم اقتناع الإموظفين والإمواطنين في الإتعامل مع النظمة الإمستحدثة على مستوى
الإمرفق ،وقلة الإدافعية لإلتغيير عند بعض الإموظفين
*محدودإية استخدام النترنيت على الإمستوى الإمحلي
* نقص الإدورات الإتدريبية لإلموظفين في مجال الإرقمنة
*الإمخاوف الإمتعلقة بالمن الإمعلوماتي بسبب إمكانية اختراق الإمنظومة الإمعلوماتية  ،وما
يترتب عليه من فقدان خصوصية وسرية الإمعلومات وسلمتها وكذلإك الإتزوير والإتلعب
والإتخريب الإمقصودإ لإلشبكات .
* نقص الإتخصص الإنوعي لإلموظفين في الإمجالت الإتقنية.
* ضعف كفاءة الإمجالإس الإشعبية الإتي تؤدإي في كثير من الحيان إلإى عرقلة الإمشاريع وتأخرهأا
عن الإتنفيذ
*تصادإم الإمشاريع على الإواقع بذهأنية الإمواطنين الإذين يصرون على تنفيذهأا وفق ما يريدون
ولإيس حسب الإدراسة الإمنجزة من الإمتخصصين .
هأذه الإمعوقات أدإت إلإى بروز عديد الإسلبيات و الخفاقات.
18
و قد لإخص بعض الإباحثين الإمعوقات و الإصعوبات و قسمها إلإى عدة أقسام و ذكر منها :
الإصعوبات الإبشرية :تتلخص في مايلي :
*تفشي المية لإدى الإعديد من الإمواطنين ،وصعوبة الإتواصل عبر الإتقنية الإحديثة.
*انخفاض الإدخل الإفردإي ،مما أدإى إلإى صعوبة الإتواصل عبر شبكات الدإارة اللإكترونية.
*تزايد الإفوارق الجإتماعية بين فئات الإمجتمع بين من يملك معدات حديثة  ،وبين من يفتقدهأا
على الإرغم من برنامج الإحكومة الإذي دإعا إلإى تجسيد مشروع "في مكتبتي" دإاخل كل أسرة،
المر الإذي أضعف مشاريع مواكبة مشروع الدإارة الإرقمية.
*إشكالت الإبطالإة الإتي قد تنجم عن تطبيق الدإارة الإرقمية ،هأذه الإتقنية الإتي قد يرفضها
الإعامل خوفا من فقدان امتيازاته فضل عن منصبه.
الإصعوبات الإفنية والإتقنية : 19إن هأذا الإنوع من الإمعوقات ناتج عن طبيعة الإتكنولإوجإيا في حد
ذاتها على اعتبار أنها تمثل نظاما بالإغ الإتعقيد من الإناحية الإفنية.
ومن بين الإمعوقات الإفنية والإتقنية الإتي تواجإه تكنولإوجإيا الإمعلومات وتوظيفها نذكرمايلي:
*قلة الإبرامج الإتدريبي لإلمواردإ الإبشرية ،ورسكلة موظفي الدإارة ،والستعانة بخبرات معلوماتية
في ميدان تكنولإوجإيا الإمعلومات ذات كفاءة عالإية.
*ضعفالإمواردإالإمالإيةالإمخصصةلإمشاريعالدإارةالإرقمية،إضافةإلإىارتفاعتكالإيفالإصيانةالإتقنيةلإبرامجا
لدإارةاللإكترونية.
*ارتفاعتكالإيفتجهيزالإبنىالإتحتيةلإلدإارةالإرقمية،المرالإذييحدمنتقدممشاريعالإتحوللإرقمي.
*صعوبات فنية تتعلق بتكنولإوجإيا الإمعلومات على مستويات عديدة.
*ارتفاع تكالإيف الستفادإة من خدمات شبكة النترنت ،مما يحول إلإى الإوصول الإمتكافئ
لإمستخدمي هأذه الإشبكة.
هأذه الإمعوقات أدإت إلإى بروز عديد الإسلبيات و الخفاقات.
3ـ السلبيات المرتبطة برقمنة سجل الحالة المدنية:
لإقد استتبع رقمنة الإمرافق الإعمومية عديد الإسلبيات الإواقعية والإمخاوف الإمستقبلية ،وقد عددإ
بعض الإباحثين هأذه الإسلبيات وفق الإتالإي:20
*استعمال الإتكنولإوجإيا وووسائل العلم اللإي قد يؤدإي إلإى الستغناء عن بعض الإموظفين
ممايؤدإي إلإى انتشار الإبطالإة خاصة في الإمستويات الإدنيا ووالإوسطى.
*اختراق الإخصوصية الإمجتمعية.
*عدم الإقدرة عل البداع ووالبتكاور في أسالإيب الإعمل بسبب الإوسائل الإمتطورة والإحديثة.
18س دإ مصطفى بوادإي ،صناعة بيئة رقمية فسسي ظسسل عصسسرنة الإمرفسسق الإعسسام و تحسسسين الإخدمسسة الإعموميسسة فسسي
الإجزائر الإصعوبات و الفاقس س  ،دإفاتر الإسياسة و الإقانون ،الإعددإ  17جإوان  ،2017ص 262
19س س دإ مصطفى بوادإي ،مرجإع سابق ،ص .261
20س س دإ الإمكي دإراجإي ،و طالإبة الإدكتوراه راشدة موساوي ،مرجإع سابق ،ص .35

*انتشاور الإجرائم اللإكترونية.
*ضعف الإشبكة التصالإية ووكثرة أعطابها.
و رغم هأذه الإسلبيات ل أحد ينكر الإتحسن في ادإاء مرفق الإحالإة الإمدنية مع رقمنة سجل الإحالإة
الإمدنية و مختلف الإتطورات الإتي واكبت ذلإك.
خاتمة :في ظل اقتصادإ الإمعرفة و الإتطور الإتكنولإوجإي الإكبير لإم يعد من بد لإمواكبة هأذه
الإتطورات إل الإولإوج فيها و محاولإة مواكبتها ،هأذا يقتضي تهيئة الإمناخ الإمناسب سوآءا من حيث
الإنصوص أو من حيث المكانات الإبشرية و الإتقنية و الإفنية و من خلل الإبحث الإعلمي الإذي يحددإ
الإمعوقات و الإنقائص و يرسم الإخطط و الإسياسات.
و لإعل الإبدأ في رقمنة الإحالإة الإمدنية خطوة مهما نحو الإوصول إلإى الدإارة اللإكترونية لإجني
ثمارهأا و تخفيف الإعبء على الإمواطن و على الدإارة على الإسواء.
و هأذا يقتضي تكاتف الإجهودإ من الإجميع و الإتحلي بروح الإمسؤولإية في سبيل الإوصول إلإى
تحسين الإخدمة الإعمومية و فقا لإمتطلبات الإعصر.
و الإواقع يشهد على الإفرق الإشاسع من حيث الدإاء بينما كان عليه المر قبل رقمنة الإحالإة
الإمدنية و بعدهأا ،فالإفرق شاسع من حيث الإوقت و الإتكالإيف و الإجهد ،ناهأيك عن الإتقليل من
الإضغوط الإنفسية سواء على الإمواطن أو على الإموظف بما ينعكس إيجابا على الإعلقة بين
هأذين الإمكونين لإيؤدإي في الإنهاية إلإى نجاعة الإمرفق الإعمومي و رضا الإمرتفق.
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