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 احلوكمة يف أنظمة املعلومات واملكتبات اجلزائرية 
 *د.غوار عفيف 

 قسم علم املكتبات والعلوم الواثئقية
 LASIAخمرب أنظمة املعلومات واألرشيف يف اجلزائر 

 اجلزائر  -أمحد بن بلة  1جامعة وهران
afif_6biblio@yahoo.fr 

 
 م 2021/ 08/ 12اتريخ القبول:        م2021/ 08/ 05اتريخ االرسال : 

 
 ملخص: 

تشكل ظاهرة احلوكمة رسالة تسيريية مرافقة جاءت هبا اهليئات الدولية املختصة و منها منظمة األمم املتحدة ، لتحقيق     
ما هلا    إهداف األلفية املسطرة املتعلقة ابلتنمية املستدامة و تطوير املورد البشري املتخصص خصوصا يف املؤسسة اخلدماتية و

  .من أثر إجيايب يف خدمة اجلماعات و الفئات املختلفة و منها الفئة اهلشة و احملرومة و األقليات
دخول هذا املصطلح يف ختصص علم املكتبات و املعلومات خري دليل على صفة التفاعل اليت تؤسس هلا مثل هذه املصطلحات 

فظاهرة احلوكمة و تطبيقاهتا       .التنظيمية خصوصا يف ميدان أنظمة املعلوماتخصوصا ابلنسبة للدول النامية و عالقتها  
املختلفة يف جممل نظم املعلومات تشكل ركيزة أساسية من حيث حتديد نظم القرارات و نظم التسيري و الوسائل املرتبطة هبذه  

احلوكمة.الظاهرة  ف   التسيري كثقافة جديدة حتدد من خالهلا  أثر  ضوابطها و أسسها.  تبيان  الدراسة حناول  من خالل هذه 
احلوكمة يف عملية التسيري يف املكتبات و نظم املعلومات ابجلزائر و كيف تساهم هذه الظاهرة يف ترقية هذه الفضاءات و  

    .تفتحتها على التقنيات، الثقافة و البحث العلمي
 .بات، اجلزائرنظم املعلومات، احلوكمة، دعم القرارات، املكت: املفتاحيةالكلمات 
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   مقدمة: .1
لنظم املعلومات عدة مسارات خمتلفة تتصل بعدة توجهات نظرية والتسرية وتطبيقات املختلفة مع         

ابقي القطاعات النشاط اليت تؤسس من خالهلا املنظمات رسالتها وتنوفوقهعاالعمليب والتنظيمي  والخيتلف  
لمؤسسات والتنظيمات  اثنان اليوم على مكانة أنظمة املعلومات خصوصا مع ارتباطاها مع الواقع العام ل

اليت تكون صورة مرافق املعلومات واملكتبات ورسالتها ونظمها   العامة  اليت تشكل الرسالة  الفنية املختلفة 
العامة فنظم املعلومات حتاتكي ابقي التصورات واإلرتباتطات العامة حلوكمة ونظمها  املختلف فاحلوكمة اليوم 

علومات وقد سعت املنظمات الدولية يف موائمة هذا التوجه اجلديد  تسعى اىل اعداد الدور احلقيقي للنظم امل
، أو خطة  عن سياسات تسعى لتطبيها احلكوماتهدفهامىن خالهلا هو حتديد املسارات احلقيقية وهي عبارة  

 اقليمية عن طريق برامج تنظيم وبرامج تنموية خمططة  وتسعى العديد املنظنمات هلذه التطبيقات .... 
الو  أهم  والرسالة  ومن  للمنظمات  العام  للواقع  حماكتها  هي  املعلومات  أنظمة  يف  العوملة  حتاكي  اليت  قائع 

املوضوعية ألنظمة املعلومات والفنيات اليت تشارك من خالهلا من املكنزمات العامة اليت تؤسس اىل وجود  
 هذا النوع من النظم العامة للمنظمات ... 

 .اإلشكالية: 2
من الواقع لألي دراسة مناهج أكادميي وحبثي موضوعي ، فال خيتلف اثنان عن دور هذه اإلطار املنهجي      

الواقعي الذي حيدد األطر النظرية والعلمية للدراسة ،فموضوع احلوكمة موضوع متشابك فبالقدر ماهو جديد 
زمات االقتصادية بعد تبين مفهوم  ومن فتح على األطر احلديثة لتسيري االقتصاد اجلديد الذي ايت بعد األ

ومدلول اقتصاد املعلومات يف الوالايت املتحدة األمرميية يف عقد التسعينات ،كنتيجة حتمية أتت هبا املنافسة  
واستهالك   التسيري  لعملية  مقياس ضروري  زاو  التوجه كمر  هلذا  األجنلوسكسوين  النمط  وإخراج  الدولية ، 

،فاحلكومة  وامليزانيات  تسيريي   األموال  مقياس  أو  إطار  عن  عبارة  التوجه  هي كذا  املعلومات  أنظمة  يف 
اجنلوسكسين الغرض منه التحكم يف املؤشرات الكربى للعملية التسريية ومذا يدخلها منت توجهات جديدة 
 اثر على الرسالة والدور العام العام ألنظمة املعلومات  واملكتبات فهي عبارة عن عوملة التسيري وربطه بكل 
ماهو جديد من اجل ترقية واندماج الكبري الذي خضع له ختصص عل ماملكتبات واملعلومات ،يف العشيتني  
األخرتني جمعله من العلوم املتحرئة املوائمة لكل التغريات خصوصا من الالناحية التكلفة اإلدارة املعرفة اقتصاد 

 املعلومات الوساطة وغريهامن التوجهات اجلديدة 
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احلوكمة يف انظمة املعلومات واملكتبات ومتاهي اإلطار اجلديد هلذا الالتوجه وماهي احللول   فماهي مكزمات
 اليت تقدمها احلوكة كإطار فلسفي جديد ؟

تعد احلوكمة اساس جديد يتسم ابلشفافية والسلمية واملنافسة املدروسة وقد اسستها الشركات اإلقتصادية  
بت غرف التجارة والصناعة ومجعيات رجال األعمال ومنتدايت من أجل لغرض اإلستدامة والتطوير حيث لع

اإلقتصادية دور كبريا يف تطوير هذدا املدلول من حيث الوجود والرسالة وخلف الاألهداف اجلدية لغرض 
 املنافسة واجياد رأسواق جديد وحماكات التطورات العامىة للمنظمة  

 . ابلربتغال الصناعيني مجعية /  والصناعة  التجارة غرفة  ✓
 . والباسيفيك آسيا يف التمويل مؤسسات تنمية مجعية  ✓
  أذربيجان، يف الصغر متناهي التمويل مجعية  أورورا، يف التجارة غرفة  ✓
 .كولومبيا بريطانيا أذربيجان املشرتكة  التجارة غرفة  ✓
 .أورجواي يف واخلدمات للتجارة الوطنية  الغرفة  ✓
 .نوفيساد ىف اإلقليمية  التجارة غرفة  كوينيت، غرب يف التجارة غرفة  ✓
مبادى احلوكمة جلمعيات    (. الرتكي  األعمال   ومجعية  تواراجنا،  يف  التجارة  غرفة   ساسكس،  يف  التجارة  غرفة  ✓

 ( 53ص،2011األعمال والغرف التجارية 
 مبادئ احلوكمة جبمعيات األعمال.  2.2

تشكل احلوكمة اهم جمال حيوي ابلنسبة ملؤسسات األعمال يف العامل ، حيث شاركت العديد من          
هلا جمال فعليا ،" اجملعيات الدولية اإلقتصادية اليت تسعى من خال  

. فجمعيات األعمال ينبغي أن تقوم برتسيخ مبادئ الدميقراطية بداخلها يف إطار احلوكمة الرشيدة، -أ
صل ابختيار أعضاء جمالس إدارهتا، وممارسة أنشطتها، والتعامل مع أعضائهاوذلك فيما يت  

ينبغي أن يتيح إطار احلوكمة جبمعية األعمال ضمان قيام اجلمعية ابلتعبري عن املصاحل العريضة -ب .ب
 ألعضائها، وأن تكون قابلة للمساءلة من جانب األعضاء. 

ية عن أية أتثريات خارجية على ممارسات احلوكمة، أو على مثة أمهية لتمتع مجعية األعمال ابالستقالل .ج
 ما متارسه من وظائف إدارية 
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جيب أال خيضع متخذو القرار جبمعية األعمال أثناء ممارستهم ملسئولياهتم ألية أتثريات غري مرغوبة من -د.
 جانب بعض أعضاء اجلمعية. 

امهم مبهامهم، عن أمهية احلرص على جتنب يلزم أن يتصف متخذو القرار يف اجلمعية ابحلياد عند قي  -ه.
وأن ميارسوا تلك املهام بعناية فائقة، فضالتعارض املصاحل، والعمل على ما حيقق صاحل اجلمعية على أفضل 

 ( 2011ي لغرف التجارة،اإلحتاد العامل )  حنو ممكن، وهبذا الشأن.
 أساسيات احلوكمة وشروطها : .3

للحوكمة رسالة فنية والتنظيمية عامة ورسالة قانونوية وحماسبية ونظمها العامة يف الرسائل العام والتنظيم وهلا 
عدةجماالت ونظم خمتلفة فهي نشاط متحلرك من اإلطار الفلسفي املوضوعي ومنطق عام للمؤسسات يف 

راقية جيب العمل هبام نو أجل    العديد من التصورات التسي تكون فسي الغالب عبارة عن مؤشارات تنظمية 
 ترقية فعل ودور املؤسسات خصوصا منها ذات اخلدمايت ، 

 وتشمل ماجلني أساسسني :
 "اإللتزام ابملتطلبات القانونية واإلدارية وغريها .  •
رابح ،غامن هجرية    ) بوقرح  األداء بيما حيملهمنن استغالل للفرص املتاحة لألرتقاء ابلوحدة اإلقتصادية." •

،2012 ) 
 احلوكمة يف أنظمة املعلومات واملكتبات :   .4
تشكل احلومةمفوه مرتبط أبخالقيات املهنة يف علم املكتبات والعلوم الواثئقية ، فهي اداة اقتصادية الغرض     

والتنظيم واعداد املؤس التسيري  سة ككل ، منها استجابة لكل التصورات احلداثية اليت تعتمد على شفافية 
والخيتلف اثنان على الدور احملوري للمؤسسةة يف ترقية اإلطار العام للمنظمة الواثئقية وماحتمله من الرسائل 
املختلفة وعموم هذه الدراسة ، واحلوكمة هي من خمرجات التحكم اإلقتصاد السياسي بعد خروج راس املال  

نوب شرق أسيا ،إذن موائمة هذا املصطلح مع واقع األجنيب واإلستثمارات األجنبية يف النمور السبعة يف ج
التسريي يف   اإلطار  ترقية  عامة ،وخمتلفة على صعيد  من تصورات  مما حيملة  املعلوامت الىضرورى  انظمة 
املنظمات وماملصاحل اليت تسيري يف التصور اخلدمايت ، وليس هناك منت عوائق عملية هتتم هبا املؤسسات  

ددة لضرورة ترقية نظم املعلومات هلذه التصورات اليت تعانيها املؤسسات وليسب واملنظمات والرسائل املتع
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الغريب جتديد من املظمات هبذه التصورات العامة ، وال خيتلف معظم اخلرباء يف علم املكتبات يف العامل على  
 هذا التوجه اليوم .... 

رض منها هو جماهبة التصورات التنظيمية للعوملة دورا كبريا يف تطوير هذه التوجهات اليت سادت مؤخرا فالغ
يف املؤسسات الواثئقية ،وحماولةتطبيقها للواقع املعاش الذي تسعى اليه املؤسسات ؛ فالعوملة هسي اليت 
ادخلت هذه التصورات األساسية يف العمل فمن غري املعقول حماولة دمج الرسائل الفنية موع موضوع  

 حد ذاته غاية  احلوكمة ولو عرفنا ان مدلوهلا هو يف
 .إنفجار مصطلح احلوكمة : 5

ككل التصوررات احلديثة اليت هلا عالقة ابلتصورات العلمية والتنظيمة يف املؤسسات املختلفة ومنها مؤسسات  
اليت تنشط يف اإلطار اخلدمايت بروز أو انفجار مصطلح وانتشارؤها للعاملية كان بعد بروز األزمة اإلقتصادية  

جنوب شرق أسيا وخروج الرأس املال الصيين من العديد من الورشات واملؤسسات الكربى  للنمور السبعة يف  
مادفعها لإلفالس والبحث عن التمويالت اخلارجية من السلطات املالية الدولية العاملية ،اليت أخرجت هلم  

اد وفرضت  هذا املصطلح على أساس أن هذا التصور يعين الكثري من الشفافية وووجود العمل اإلداري اجل
 عليهم اجياد بعض املكنزمات املتعلقة مبتابعة املساعدات والقروض املالية .... 

 احلوكمة يف املكتبات اجلامعية . 
 احلوكمة يف املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية اجلزائرية . 

 احلوكمة واإلاتحة يف املكتبات . 
 احلوكمة والعوملة.  

ملؤسسات بصفة عامة والميكن إعداد الشروط وضاهنا اال بعد التمكن  ظاهرة احلوكمة هي رسالة مهمة يف ا
 من حتوير وإدراج التصورات العامة حيث أن ظاهرة عامة وموضوعية نزلت من التصورات العامة للمنظمة 

 حتدايت حوكمة املعلومات. 5-1
على الرغم من "تظل هذه املشكلة األوىل ، بغض النظر عن حجم املنظمة اليت متت مقابلتها ،   ✓

 سنوات 3نقاط يف  5اخنفاض طفيف قدره 
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برز العدد الثاين احلاجة إىل تنظيم احلفاظ على الواثئق على املدى الطويل ، ويثري بعض اجمليبني   ✓
٪ إىل    7، اكتسبت هذه املشكلة مكانني من    2011فكرة "الرتاث الواثئقي" ؛ منذ البارومرت األول لعام  

 ٪ هذا العام.  33
عن كثب لعبة تطوير اثلثة: إدارة املخاطر املتعلقة إبدارة املستندات والبياانت ، مقابل    ويتبعها ✓

 " 2011٪ فقط من املشاركني يف عام 4٪ من الردود. مت االستشهاد به من قبل 28
املسألة املتعلقة بتعريف القواعد والعمليات يف إدارة املستندات )إدارة اإلصدار ، سري العمل ،   ✓

 ئق ، ....( ، ترتاجع مكانني. يتم وضعه يف املركز الرابعتسمية الواث
٪ من اجمليبني ، أي 14إن تقييم املعلومات كرأمسال غري ملموس هو جمرد مشكلة ابلنسبة لـ   ✓

٪ مقارنة ابملقياس السابق ؛ تعزز هذه النتيجة حقيقة أن مفهوم "رأس املال غري املادي"  7ابخنفاض قدره  
 يًدا يف املنظمات وال يرتجم بشكل كاف إىل أنظمة معلومات.يظل مفهوًما غري مفهوم ج

من الواضح أن املخاطر االقتصادية ليست سببا كافيا للشروع يف إدارة املعلومات ، أو على   ✓
الفائدة. إىل  ينظر  ال   Gouvernance de l'information dans les ) "األقل 

organisations,2014,9-10) 
 تنقل وسائل املعلومات 

الراحة اليت توفرها األجهزة احملمولة )اهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة واألجهزة اللوحية وما إىل  "إن 
، تؤدي إىل تعدد الوسائط اليت تنتشر فيها املعلومات.    lecloudذلك( إىل جانب حلول التخزين يف  

قل املستندات من خارج الصندوق يستخدم عدد متزايد من املوظفني هذه احللول إلدارة أجندة عملهم أو ن 
 )أحضر حاسوبك اخلاص( BYOC)أحضر جهازك اخلاص( أو  BYOD، وهذا ما يسمى 

لشركة   ]  IDCوفًقا  فإن   GOUVINFO 2012األمريكية   ، الطرفية  40،[  احملطات  من   ٪
ويقدر   شخصية.  أجهزة  هي  األعمال  تطبيقات  إىل  للوصول  العامل  أحناء  مجيع  يف  املستخدمة 

[GARTNER  أنه يف عام ]من إسرتاتيجيات    30، "أكثر من    2016 ٪BYOD   ستتحمل
 الطلبات الشخصية والبياانت والروابط االجتماعية ، ألغراض املؤسسات.متوسط 

قد تكون هذه الظاهرة انجتة عن حقيقة أن املستخدمني غري راضني عن احللول املقرتحة. )على سبيل املثال 
لتخزين التقومي أو املزيد من البياانت الشخصية ...(.    Googleني يستخدمون  ، حقيقة أن املستخدم
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سواء كان األمر كذلك ، فإن تنقل وسائل اإلعالم ينطوي على خماطر للمنظمة يف جمال أمن املعلومات. 
-Olivier GLASSEY,2014.p4.    )جيب أن يتم القبض على هذه املخاطر بطريقة واعية."

6 ) 
 .احلوكمة : 6

احلوكمة هي رابطة التوجيه ، أي للتأكد من أن قرارات اليوم تستعد بشكل صحيح غًدا والسيطرة ، وهذا  إن  
كلما كان من املمكن حتديد نظام ، فمن املمكن التحدث فيما يتعلق مبا مت التخطيط له.   يعين قياس الفرق

 عن احلكم"
 "هياكل صنع القرار ،   .1
 حلوكمة فعالة وتضفي الطابع الرمسي على عمليات التنفيذ ،. عمليات املواءمة اليت جتعل قرارات ا .2
 التصاالت الرمسية"  .3
 .أثر احلوكمة على املكتبات ومراكز املعلومات :7

املتعلقة       أن احلوكمة هي من الرهاانت اجلديدة اليت أسست هلا املنظمات الدولية  فيه هو  مما الشك 
املؤسسات  مايسمى  أو  املعاصرة  ابملنظمات  املفهوم  أو  التوجه  هذا  ماربط  وكثريا   ، واإلقتصاد  ابلتجارة 

النامية اليت بدأت تبحث عن حلول جراء إهد الدول  الناشئة يف  الكبرية على اإلقتصادية  املالية  ار املوارد 
املشاريع لكن الكفاءة أو املرجعية كانت ضئيلة ؛مادفع الكثري من املؤسسات على الصعيد الدول ومنها  
املؤسسات اخلدماتية لتبين هذا املفهوم نظرا للوضعيات املالية أو حاالت التقشف نظرا املستعصية اليت وقعت  

ملوارد املالية الكافية لتغطية خدمات الثقافة واملعرفة واإلتصال ،فكثريا  فيها بعض الدول ، يف احلصول على ا
ماتلجأ املنظمات اىل تغيري يف الفكرة أو اخلط يف صرف النظر على هذه القطاعات اليت التعترب من أولوايهتا 

الرتكيز  ؛وحىت تتمكن مؤسسات املعلومات اخلدمات واملكتبات من املوائمة مع هذه التورات احلديثة وجب 
 أو اإعتماد على األسس التالية : 

  وضع برامج العمل أو خطط املكتبة تتطابق متاما مع السياسات احلكومية املطبقة يف اجملال :فغالبا مانج  ✓
أن السياسة العامة تضع بعض  الشروط املتعلقة بنهج طريق احلومة والتقشف واحلفاظ على املال العام 

 ،مؤسسات املكتبات املختلفة تسبح عكس التيار أو التطبق متاما أي سياسة منتهجة يف ذلك . 
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طرق    التوجد خطط ممنهجة لعمل هذه املراكز أو توصيات حكومية ابرزةتنص على إتباع مناهج  أو ✓
معينة يف عملية احلفاظ على الرتاث املمتلكات الثقافية ،وهنج الطرق السليمة لصرف املوارد واحلفاظ 

 عليها مثال احلوكمة . 
تعيني خرباء ممارسني يف املكتبات ذاهتا لتبين املفاهيم اجلديدة مثل احلوكمة ومقارابهتا للدخول يف أجواء  ✓

 ت حىت التصبح تعاين من التأخري . اإلندماج الوطين والدويل ،هلذه املؤسسا
التعريف إبجابيات وسلبيات احلوكمة  ومعايري اإلستفادةمنها يف املكتبات املختلفة بتبين هنج متزن لبلوغ   ✓

 أهداف مقبولة ؛
 فللحاكمة عدة أاثر جيب تلخيصها يف املؤشرات التالية :

 ت . تبين رسالة احلوكمة هواإلندماج يف النسيج للدويل لعمل املنظما •
إقرار هبذا النهج هو رسالة مباشرة على وجود صعوابت تسريية وعدم حتكم يف الرموز الكربى لصرف  •

 املوارد املالية. 
فريق عمل متكامل جيب مسيارت كل ظرف وحل مجيع   • تكمن إجراءات احلوكمة املعقدة يف إجياد 

 التعقيدات املهنية ،بوجود خربات فعالة يف ذلك..... 
دائم • العوملة  ذلك  تبحث  حتقيق  على  القادرة  الفعالة  والقدرات  الكفاءاة  وتثيت  املوارد  ترشيد  على  ا 

 ،لذلك جند أن مؤسسة املكتبةيف غالب احلاالت تتأخر عن تثبيتهذا املدلول أو الرسالة 
.تغلق ممارسات احلوكمة نوع مهم من إجراراءات  اإلحرتاز والتحفض على نشاط املؤسسات اخلدماتية  •

غري منتجة مستهلكة للموارد املالية ،يؤسس ذلك بروز عامل الشك واليقني والتخوف  بصفتها مؤسسة  
 من اإلنفراد ابلقرارات يف املكتبات مايعين ذلك ،تعد مصاحل وأتخر العديد من النشاطات . 

من أاثر احلوكمة كثرة املعايري واملرقبة املستمرة من هيئات معقدة بطرق املباشرة أو غري مباشرة ،وهذه    •
 التجارب مل ختتربها املكتبات بعد.

  



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

225 

 

 يف احلكم اجلامعي. الواثئق  .قيادة الواثئق واحلكامة يف اجلامعات :/8
ابإلضافة إىل مهمتها األساسية املتمثلة يف دعم التدريب والبحث من خالل شراء وتقدمي واثئق مفيدة      

جملتمع اجلامعة، وكذلك الوصول إىل أماكن املعيشة والعمل ، واخلدمات األفالم الواثئقية وسعت تدرجييا  
 وتنوع جمال عملها. 

ذا التطور ، الذي يعزز فقط طابعها املستعرض. يتجاوز وقد ساعد تطوير التكنولوجيا الرقمية على إبراز ه
 نطاق التفاعالت بني هذه اخلدمات ومؤسستها اآلن املعىن املقيد ملا هو اجملال الواثئقي.

من الواضح أن جناح الطالب هو إحدى أولوايت اخلدمات الواثئقية: يف حني أصبح تدريب الطالب على  
ئقية واسع االنتشار ، أبشكال خمتلفة ، على مر السنني ، أصبحت  البحث عن املعلومات واملهارات الواث

املكتبات متعددة ، من اآلن فصاعًدا إىل أن يهتموا ابالبتكارات التعليمية وبذل كل ما يف وسعهم للحصول  
اإلجراءات اليت تستهدف الباحثني أكثر حداثة. على وجه اخلصوص ، واجهت  .على واثئق تربوية أفضل

 .ع الزايدة املطردة يف تكلفة الدورايت عرب اإلنرتنتلعدة سنوات م
ولكن صحيح أهنا حتتاج إىل   - يف حني أن بعض املؤسسات حتتفظ برؤية مؤرخة لنطاق خدمتها الواثئقية  

فإن تصور إدارة املؤسسات اليت مشلتها الدراسة خمتلف    -مزيد من التواصل بشكل أفضل بشأن تصرفاهتا  
اخلدم إىل  يُنظر  مبتكرة"متاًما:  أهنا  على  الواثئقية   Olivier CAUDRON ; Joëlle ) ات 

CLAUD,2018,) 
 .اجملموعات املكتبية واحلوكمة يف املكتبات اجلامعية : 9

عند دور املؤسسة املكتبية وغايتها املباشرة والغري املباشرة ، ففي القطاع اجلامعي تسعى   الخيتلف إثنان       
املؤسسات ذات البعد الثقايف اىل تطوير الرسالة العملية والفنية اليت تشارك فيها املؤسسات على كل حال  

 قابلة للتنظيم واملعاجلة   فقد ساد اإلعتقاد أنت املؤسسات الواثئقية واملكتبات هي وحدات غري مندجمة وغري
والميكن حتويل هذه النظرة السلبية اليت حلقت هبا بدون حترير ذهنيات كثري انشطة يف القطاع ،وميكن حصر  

 جماالت احلوكمة يف املكتبات اجلامعية يف النشاطات التالية :
 ة للجزائر . ميزانية الشراءيف املكتبات اليت كانت تعترب خصوصا يف وقت مضى األرحيية املالي •
 ميدان اإلشرتاك يف الدورايت العلمية الذي إستهلك موارد املالية خارقة ابلعملية الصعبة .  •
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ميدان فروع املكتبات اجلامعية خصوصا يف تطابق املقتنيات مع اجلامعة املركزية مايعد هدرا للمال العام   •
. 

انية املعرفة مل يصبح هلا معين يف  قطاع اإلشرتاكات الذي يعد ضئيال ابلنسبة للخدمات املقدمة ،فاجمل •
 الوقت راهن .

 الرتكيز على جلب املوارد خمصصة للمكتبة يف كل النشاطات حىت يتم التحكم فيها بصورة شفافة . •
 توحيد اجراءات عمل مع املنظمات األخرى ذات العالقة . •
 ها . نشر كل الصفقات يف فضاءات خمصصة ،والتأكد من مطابقة األسعار مع السوق ونشر  •
واللجوء • املشبوهة  الرتاضي  بصفقات  واملقبولة   التخلي عن عمل  معروفة  الشراء  سياسات  توحيد  اىل 

 للجميع األطراف .
 والتزويد واإلقتناء ، تعزيزا لدور احلوكمة .  تعزيز دور الشركاء والعاملني يف عملية  •
 .إلغاء التحفظات املهنية على عملية اإلقتناء  •
 اء يف العمليةومشرفني متدربني على العملية ... ختصيص موظفني نزهاء وأكف •

جيب على املكتبات اآلن أن تظهر أهنا ميكن أن تكون عامالً للتقدم من خالل خطة األمم املتحدة لعام  
. نظرًا ألن أهداف التنمية املستدامة هي أهداف عاملية ، سيكون كل بلد مسؤواًل عن تطوير وتنفيذ 2030

 تحقيقها وسيحتاج إىل رصد التقدم احملرز اخلاص به حنو كل هدف واإلبالغ عنه. االسرتاتيجيات الوطنية ل
 .أهداف مربع األدوات هذا: 10
 ودعوة اإلفال ؛   2030. فهم عملية جدول أعمال األمم املتحدة لعام 1
 على املستوى الوطين ؛ 2030. فهم كيفية تنفيذ خطة األمم املتحدة لعام 2
. تنظيم اجتماعات مع صانعي السياسات إلثبات مسامهة املكتبات والوصول إىل املعلومات يف التنمية  3 

 الوطنية من خالل أهداف التنمية املستدامة ؛  
 وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ؛   2030. متابعة جدول أعمال األمم املتحدة 4
 O DDs " (Libraries implementing of the UN. إعالم مستخدمي املكتبة حول 5

Agenda 2030,2015.p2 ) 
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 إذن وبدون شك  أن احلكامة هي أساس عمل املنظمات الدولية يف الوقت الراهن حيث أن املنظمات كلها
، من ذلك جند أن املنظمات الواثئقية تعيش نفس    2030تسري حنو هنج وخطة األمم املتحدة للتنمية لسنة  

 .. الرهان من خالل تتبع عدة مسارات يف امليدان وجمال العمل ،
 .أسباب جلوء املكتبات اجلامعية للحوكمة : 11

اجلديدة           الرسالة  توفري  تسعى إىل  اجلامعة  أن  هو  احلديثة ،وكذلك  املنظمات  فكر جديد يف  هو 
للمنظمات الناشطة يف فضاءها،  من خالل التفكري حنو جتديد العهد مع التسيري اجلديد وخصوصا الفكر  

ري الدعم اخلرايف ووضع الرسالة ، الذي يعد توجها أساسيا غري تقليدي وغري مغلوق الغرض منه عدم تكث
حد لتهاون يف املصروفات وتبذير املوارد املالية يف املكتبات اليت هي أصال تتحصل عليها بصعوابت كبرية 
وماتفتا إىل أنت تصرف بغري عناية ،ومن أجل معرفة هذا امليدان أو التقرب منه نود أن نطرح العمل على  

وهي .تيارت وسعيدة  وتلمسان وسيبدي بلعباس مستغامن  جمموعة من مكتبات جامعية يف الغرب اجلزائري 
وأدرار ر وهذه املكتبات يف رأينا  مل أتخذ قسطها من الدراسة والعناية والتمحيص العلمي من غري ابقي أنواع 
النود أن نقننها يف هذا املوضوع ، من خالل حماولة التفتح على التصورات   املكتبات ، وهذه الدراسات 

 دخل يف نظم املعلومات واملكتبات ،اجلديدة اليت 
 .اجلانب امليداين :.الدراسة امليدانية : 12

 العدد النسبة  
 1 %16.67 جامعة تيارت
 1 %16.67 جامعة سعيدة

 1 %16.67 جامعة مستغامن
جامعة سيدي 

 1 %16.67 بلعباس
 1 %16.67 جامعة تلمسان 

 1 %16.67 جامعة أدرار
 6 %100 اجملموع
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شكل هذه الدارسة امليدانية لب املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات الواثئقية واملكتبات حبث حاولنا     
من خالل هذه الدارسة التعمق يف الوالايت الصغرية واليت حتوي على مكتبات جامعية ، وتكون يف الغالب 

حقيقية ذات منفعة   املؤسسات حوهرية تعيش قيمة كبرية من طرف مجيع السلطات وتكون هبذا مؤسسة 
قوية وابرزة ، حيث ان املؤسسات التنظيمة واملكتبات وخالص فعلي لعملية التسسري وهي ، وتسعى هذه 
الدراسة اىل بيان دور احلوكمة يف هذه املكتبات اليت مل تغطيها الدراسات يف علم املكتبات واملعلومات يف 

  الدراسات العليا ابجلزائر .
 يف نظم املعلومات واملكتبات .  وكمة .احملور الثاين: احل14
 للحكومة دور أساسي يف ترقية نظم املعلومات و املكتبات يف اجلزائر -1

 

 
ابلنسبة هلذا احملور  اخلاص  ابحلوكمة يف نظم املعلومات واملكتبات ،ويف سؤال اخلاص ابحلوكمةدور  

  حد   يف  يعذ  وهذا  بنعم  %100أساسي يف ترقية نظم املعلومات ابجلزائر حتصلنا على اإلجابة الكاملة ب
 امليداين  اٌقرتاب   حيث  من   التوجه  هذا  أن  ونظن  الفرتة،  هذه  يف  اكثر  توضيحه  وجيب  ،  عنه  الغىن  اطار  ذاته

  حديث  مفهوم  ،أو  التسيري  حيث  من  مبعاجلتها  املكتبات  عليها  تعودت  اليت  التصورات  عن  جديد  للعينة 
 .  للعينة  ابلنسبة 

 
 
 

أساسي يف للحكومة دور  -1
املكتبات   ترقية نظم املعلومات و
 يف اجلزائر

 ال نعم
100% 0% 

100% 
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 شكلت احلكومة دورا جديدا للتسيري يف املكتبات األكادميية   -2

 
 
 

 
لل لسؤال اخلاص  النسبتني    ابلنسبة  األكادميية  سجلنا  املكتبات  تسيري  دورا جديد يف  حوكمة 

ابلتكنولوجية  %  27.78األولتني اإلستعانة  ابلنسبة    %22.22خاص  النسبة  نس  اخلدماتوهي  حتسني 
إلقرتاح تطوير رسالة املكتبة . وهذه نسب خاطئة خصوصا اهنا اتيت من اعلى رتب املؤسسة وهم مشريف  

  16.67هذا معروف يف الظروف احلالية ابلنسبة لتسيري املكتبات اجلامعية ، ونسبة  الوحدات الواثئقية و 
 للحكومة دور يف:وهي نفس النسبة  ل ترشيد النفقات وهي اإلجابة  الصحيحة اليت مل تتنبه هلا العينة %
 
 

  

 
شكلت احلكومة دورا جديدا للتسيري يف   -2

 األكادمييةاملكتبات 
 التكرار النسبة 

من خالل أتطري 
 املوارد البشرية 

11,11% 2 

 4 %22,22 حتسني اخلدمات 
االستعانة  
 5 %27,78 ابلتكنولوجيا 

 4 %22,22 تطوير رسالة املكتبة 
 3 %16.67 ترشيد النفقات 

 18 %100 اجملموع
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كانت موزعة على الشكل التايل :للحوكمة دور    ويف هذا التوجه كانت جمموعة من اإلقرتاحات اليت اليت   
. ؛حلفاظ على  %40 توفري أدوات ومكنزمات جديدة للتسيري.%  30براقمايت يف عملية التسيري احلديث

؛  وأظن العينة املستهدفة يف هذه الدراسة رغم أمهيتها وانتقائها اىل انه فعال ختاف  %30املوارد و املمتلكات
 األسئلة احملرجة واجلديدة واليت هلا مكانة فعلية يف تطوير هذه املنظمات ، من مثل هذه 

 .احملور الثالث: احلكومة ودورها يف هيكل املكتبات اجلامعية. 15
،خصوصا         املنظمات  يف  اجلديدة  الواثئقية  الرسالة  وتطوير  تنظيم  يف  أساسي  رهان  احلوكمة  تشكل 

رة للمال العام أو مستهلكة للموارد املالية وتتصف ابجلنون يف عملية  اخلدماتية املتهمة أبهنا مؤسسات مبذ
هدر املال العام ،وقد بينت فعال التحوالت والصعوابت االقتصادية يف اجلزائر إىل التخلي السلطات العمومية  

 عن فكرة التمويل  نظرا لغياب الشافية ،وهي تطلب اليوم التوجه حنو احلوكمة . 
  

 للحكومة دور يف:
 التكرار النسبة  

يف عملية  براقمايت
 3 %30 التسيري احلديث 

توفري أدوات وكنزمات 
 4 %40 جديدة للتسيري

احلفاظ على املوارد و 
 3 %30 املمتلكات 

 10 %100 اجملموع
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 جديد يف املكتبات وهو احلفاظ على املوارد املاليةللحكومة دور  -1

 
للحوكمة دور جديد يف  املغلقة ، خاص ب  األسئلة  من  وهو  العينة  املطروح على  التساؤل  هلذا  ابلنسبة 

مهم ابلنسبة للعينة    وهذاتغري %100املكتتبات وهو احلفاظ على املوارد البشرية ، فقد حتصلنا على نسبة  
 يف التطابق مع أسئلة العينة . 

 للمكتبات قيمة حقيقة من خالل تبين مفهوم احلكومة  
 

 
   

  

للحكومة دور جديد يف    -1
 املكتبات وهو احلفاظ على

 املوارد املالية
 ال نعم

100% 0% 

للمكتبات قيمة حقيقة من خالل تبين 
 مفهوم احلكومة 

 التكرار النسبة 
 0 %0 متديد املهين

 1 %10 متابعة املتغريات
حتديد الوظائف 

 4 %40 اجلديدة 

التألق مع املتغريات 
 اإلدارية و التسيريية

50% 5 

 10 %100 اجملموع
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اخلاص ابلقيمة احلقيقية من خالل تبين مفهوم احلوكمة حتصلنا على   ومن خالل طرح الساؤل       
ابلنسبة حتديد    %40ابلنسبة  لتألق مع املتغريات اإلدارية والتسريية و   %50اإلجاابت التالية ، 
ابلنسبة ملتابعة املتغريات  وهذه النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة تعد  % 10الوظائف اجلديدة و

 معقولة .
 تلعب احلكومة دور حموري يف هيكلة الظروف التسريية احلديثة  

 
احلديثة ،حيث حتصلنا    ويف هذا التساؤول اخلاص بتلعب احلوكمة  دور حموري يف هيكلة الظروف التسريية 

ويعهترب الرد معقول حلد ما  نظرا ألن تطبيق مبادئ احلوكمة مزال     %20بنسبة نعم و   %80على نسبة  
 جديدا يف الظروف احلالية . 

 ..احملور الرابع: احلكومة ونظم التسيري احلديثة يف املكتبات16
 املعايري اجلديدة للحكومة رسالة جديدة بني الواقع التسيري ورسالة -1

 

 
 

تلعب احلكومة دور حموري يف هيكلة  
 الظروف التسريية احلديثة

 ال نعم
80% 20% 

للحكومة رسالة جديدة بني الواقع    -2
 اجلديدة  التسيري ورسالة املعايري

 نوعا ما ال نعم
100% 0% 0% 
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للحكومة رسالة جديدة بني الواقع التسيري ورسالة املعايري اجلديدة، حيث حتصلنا على    اما ابلنسبة للتساؤول
بنعم وهي نفس اإلجابة ابلنسبة لإلقرتاح األول  وهذا تصور معقول ابلنسبة لإلجاابت يف العلوم 100%

هي اإلجابة الصحيحة وهذا مانبحث عنه    ونظن أن العينة مل تنتبه لإلقرتاحات فاإلجابة بنوعما  اإلنسانية. 
 من خالل دفع حنو هذه اإلقرتاحات . 

من الرهاانت اجلديدة يف تسيري املكتبات و املعلومات و هي الشروط اجلديدة للحفاظ عن املوارد و  -1
 املساعدات من خالل تبين هنج احلكومة 

  
اخلاص من الرهاانت اجلديدة يف تسيري املكتبات و املعلومات و هي الشروط اجلديدة   أما ابلنسبة للسؤوال

من الرهاانت اجلديدة يف   -3
تسيري املكتبات و املعلومات و 

اجلديدة للحفاظ عن  الشروطهي 
املوارد و املساعدات من خالل  

 تبين هنج احلكومة 

 ال نعم

100% 0% 
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 بنعم ونسبة  %100فتحصلنا على نسبة  للحفاظ عن املوارد و املساعدات من خالل تبين هنج احلكومة،
بعيد.شكل 00% معقول الاىل حد  وهذا  املكتبات وكل    بال   مبدأ حيوي يف  التنظيم  و  التسيري  رهان 

 للحكومة أثر ابلغا يف حتوير هذا النمط التسريي التقليدي أو شائع من خالل:
 

 
 
 
 
 
 

مبدأ حيوي يف   التنظيم  و  التسيري  التايل؛ شكل رهان  الشكل  أخر حمور خاص كان على  ويف 
أو شائع حيث حتصلنا على  التقليدي  النمط التسريي  أثر ابلغا يف حتوير هذا  املكتبات و كل للحكومة 

املكتبات من خالل احلكومة ،و  ابلنسبة   31.25% للعمل يف  فعلي  الرتكيز على   .%25توفري رهان 
، توفري البيئة اجلديدة للعمل ،وهي نفس    %18.75ملكنزمات احلديثة اليت دخلت ميدان التسيري ،ونسبة ا

املكتبات و كل للحكومة أثر ابلغا يف حتوير هذا  شكل رهان التسيري و التنظيم مبدأ حيوي يف -4
 :من خالل النمط التسريي التقليدي أو شائع

 التكرار النسبة  
 3 %18.75 حتديد طرق منهجية للتنظيم 

 1 %6.25 استغالل املوارد املالية و املساعدات 
 3 %18.75 توفري البيئة اجلديدة للعمل 

 4 %25 الرتكيز على املكنزمات احلديثة اليت دخلت ميدان التسيري 
 5 %31.25 توفري رهان فعلي للعمل يف املكتبات من خالل احلكومة 

 16 %100 اجملموع
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وهي اخر نسبة هلذا التساؤول    %6.25النسبة إلقرتاح حتديد طرق منهجية للتنظيم وجاء يف األخري نسبة  
لعينة هلذه التوجهات اجلديدة   واإلقرتاح وهذه  اإلجاابت يف هذا احملور كانت مبعثر دليل على عدم معرفة ا

تطبيق   حتدايت  يف  املركزية  املكتبات  االستعدادات  عن  نبحث  ،فنحن  الدراسات  هذه  من  املبتغى  وهذا 
 ،بات اجلامعية وغريها من التصوراتاملصطلحات يف املكت

 .احملور اخلامس:  احلكومة ورسالة املؤسسات اخلدماتية و التكنولوجيا .17
تنظيمي والتسيري احلايل ابستعمال التكنولوجيا احلديثة من الرهاانت األساسية اليت تعد يعد اإلطار ال     

فيها املنظمات يف الوقت الراهن ولعل مايشري اىل تطوير هذا الدور وفهمه من طرف أخصائي املعلومات  
تقضي على مجيع واملكتبات فمن خالل التكنولوجيا نقي على العديد من اإلجراءات الروتينية السلبية اليت  

لنا املمارسة   تتيح  العديد من مكنزمات اليت  الواثئقية ومن خالهلا نتحكم يف  أشكال السلبية يف املنظمة 
 املعقولة وكسب رهان احلوكمة . 

 كسب التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال كل الرهاانت التسيريية اجلديدة  -1

 
 ففي التساؤل املتعلق ب كسب التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال كل الرهاانت التسيريية اجلديدة   

بال وهذه النسبة ابلنسبة إلختالف العينة    %0احياان  ونسبة    %20بنعم ونسبة    %80حتصلنا على نسبة 
 تعد مهمة واساسية  ميكن تصنيفها يف خانة اإلجاابت املعقولة.

كسب التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و  -1
 التسيريية اجلديدة  االتصال كل الرهاانت

 أحياان ال نعم
80% 0% 20% 
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 ا تزال التصورات احلديثة للتسيري تعيق الدور املراد منها من خالل تقلص االعتماد على التكنولوجيا -1

 
 

أما ابلنسبة للتساؤل اخلاص التصورات احلديثة للتسيري تعيق الدور املراد منها من خالل تقلص االعتماد      
بال وهذه نسبة كذلك    %0أحياان  ونسبة    %60بنعم  ونسبة   %40على التكنولوجيا،حتصلنا على نسبة  

 الظروف الراهنة معقولة ومهمة والميكن  عزل اإلجابة عن احمليط العام للتسري يف املكتبات يف 
ال تزال املؤسسات الواثئقية و املكتبات يف اجلزائر حتاول تبين رسالة مهمة و أساسية للحكومة و   -1

 التكنولوجيا هي السبيل لذلك.

ال تزال التصورات احلديثة للتسيري تعيق   -2
خالل تقلص   الدور املراد منها من
  االعتماد

 أحياان ال نعم
40% 0% 60% 

ال تزال املؤسسات الواثئقية و املكتبات يف  
رسالة مهمة و أساسية  اجلزائر حتاول تبين

 للحكومة و التكنولوجيا هي السبيل لذلك 
 دائما  ال نعم

100% 0% 0% 
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فيما خيص هذا الطرح املوسوم ب ال تزال املؤسسات الواثئقية و املكتبات يف اجلزائر حتاول تبين رسالة   

بنعم وهذه   %100مهمة و أساسية للحكومة و التكنولوجيا هي السبيل لذلك ،وقد حتصلنا على نسبة 
  24مرتبطة ابلتكنولوجيا ألن رهان املكتبات اجلامعية منذ أكثر من  اإلجابة مهمة وحقيقية ولكن يف رئيينا

 سنة هي التكنولوجيا احلديثة . 

 
 
 
 
 
 

 :للمنظمات املعاصرة من خالل  احلكومة و التكنولوجيا احلديثة هي جمال جديد -4
 التكرار النسبة  

 2 %18.18 استعداد للتسيري من خالل احلكومة 
 5 %45.45 احلكومة هي جمال جديد يتطابق مع التكنولوجيا

 1 %9.09 لتطبيق احلكومة رسالة التكنولوجيا هي اساس منطقي  
تكنولوجيا احلديثة هي رمز تطوري جديد جيب من خالله تبين مفهومه ومنط 

 3 %27.27 احلكومة 
 11 %100 اجملموع
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 احلكومة و التكنولوجيا احلديثة هي جمال جديد للمنظمات املعاصرة من خالل:   -1
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حيث حتصلنا على اإلجاابت التالية احلوكمة والتكنولوجيا احلديثة هي جمال جديد للمنظمات املعاصرة ،   
      ، احلكومة  خالل  من  للتسيري  مع %18.18استعداد  يتطابق  جديد  جمال  هي  احلكومة  ؛ 

تكنولوجيا احلديثة  ؛  %9.09؛ رسالة التكنولوجيا هي اساس منطقي لتطبيق احلكومة %45.45التكنولوجيا
.  وهذه اإلجاابت تعرب    %27.27هي رمز تطوري جديد جيب من خالله تبين مفهومه ومنط احلكومة  

حبق عن اختالف وجه النظر ابلنسبة للحوكمة يف أنظمة املعلومات ويف احلقيقية هي رهان تنظيمي وتسيري  
 يف هذه املؤسسات خمتلفة التوجهات .  براقمايت يف الظروف احلالية ، نظرا لتعقد فعال الوجه التسريية 
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 .نتائج الدراسة : 18

 من بني النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة :
 على الصعيد العلمي :

 هناك نقص جوهري ابلنسبة لإلطار املعلومايت للعينة . ✓
 عدم موائمة اإلقرتحات مع املعلومات واملعرفة املقدمة للتحليل . ✓
 الوظائف التقليدية للمكتبة والتصورات اجلديدة للمنظمات . هناك خلط بني  ✓

 على الصعيد اإلجرائي :
موضوع احلوكمة هو  ؛التصورات املعرفية اجلديدة اليت دخلت املكتبات اليعرفها أو يتحكم فيها املكتبيني  

ألسف  واإلطار الواثئقية وهذه اجملالت يتحكم فيها اخلرباء ،وهي ل  جمال يرتسم ابلعالقة بني املاجنمنت والتسري
احملافظني ؛ والتخلي عن  بعيدة عن تصورات  املوارد  تربط بصرف  ان  اجلامعية ميكن  املكتبات  احلوكمة يف 

 الضمري وأخالقيات املهنة . 
ملعلومات منذ تقريبا هناك ضعف يف استوعاب املكتبيني لتصورات اجلديدة اليت دخلت غفي علم املكتبات وا

سنة .موضوع احلوكمة هو موضوع أساسي يف الوقت الراهن الذي يستدعي تطوير منومة التكوين وتطبيق  15
 املفاهيم . 

 :  اخلامتة.19
أنظمة املعلومات واملكتبات فال تزال املؤسساات             ضمن احلوكمة رسالة مهمة للتسيري والتنظيم يف 

لب األحيان ،تعيش املنظمات الواثئقية هذا الدور من خالل بعض تعيش نوع من القبول والتطور ويف غا
 العمليات اليت متر عرب مصاحلها وتتسم ابلشفافية والوضوح من خالل عدة مسرات وجال نظم. 

يف السابق كانت تطبيق احلوكمة على املؤسسات اإلقتصادية واملالية مث حتول اإلهتمام اىل املؤسسات اخلدماتية  
 نفرغم  تقربنا املهين وامليداين للدراسةمن خالل هذه املواضيع.  ومنها املكتبات

فدور احلوكمة يف الواقع هو دور حموري خصوصا عند وجود األضرفة املالية الكبرية اليت صرفتها السلطات 
العمومية يف الوقت السابق ولكن املوارد املالية كلها ، صدرت وذهبت هباائ منشورا يف الوقت احلايل بدأ  
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فكري يف ضرورة البحث عن اجملاالت جديد نستطيع من خالهلا التوفيق بني الواقع احلايل وجماالت اخلصبة  الت
 لعملية التنظيم والتسيري وصرف املوارد املالية،..... 

فمن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا على مشريف ومسؤويل املكتبات اجلامعية يف بعض اجلامعات يف  
املهمشة من حيث الدرسات ،حاولنا التجريب اإلستبانة على ، مدراء املكتبات اجلامعية يف    الغرب اجلزائري

هذه اجلهات من اجلزائر ،ولكن النتائج كانت غامضة من حيث ان املوضوع جديد ،فكيف حنضر لتطور  
نت  املكتبات إىل النمط اجلديد خصوصا وأن ختصص املكتبات واملعلومات ختصص متحرك وان اإلجابة كا

 ضيقة اىل حد كبري ،وهذا هو التوجه الذي نريد أن نزيله عن الوحدات واملؤسسات .
Conclusion:  

Governance has an important message for management and organization in 

information systems and libraries. Institutions are under process of change, 

and in most cases, documentation centers see this role as well through some 

processes that are characterized by transparency and clarity through several 

mechanisms and systems. 

In the past, governance was applied to economic and financial institutions; 

however it shifted to service institutions, including libraries, which is our 

main concern, i.e. our professional and field work approach to the study 

through these topics. 

Governance has pivotal role, especially financial spending that public 

authorities spent in the past, but all the financial resources went in vain. In 

today’s changing world it becomes crucial to look for new areas to keep pace 

with modern day with particular emphasize on the process of organizing, 

managing and spending financial resources. 

Through our field study on library supervisors in some of the university 

libraries in western Algeria  which are neglected, questionnaires were chosen 

as instrument for our research to the directors of university libraries in these 

regions of Algeria but the results were ambiguous in terms of topic which is 

considered by some as new, so how to find ways and to step forward to 

develop modern libraries if we tend to think of  library and information 

science as dynamic in nature,  nevertheless the answers of our respondents 

were narrow to a large extent, and our aim is to unveil this issue and to set the 

trend to these  units and institutions. 
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 53،مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،ص.
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 ،ملتقى وطين ، 
 ترمجة املصادر ابللغة اإلجنليزية : 

Bibliography List :  
 قائمة املراجع املرتمجة من العربية اىل اإلجنليزية  

1-Higher Federation of Chambers of Commerce (2011). Principles of governance 

for Business Associations and Chambers of Commerce, higher federation of 

chambers of commerce, center for international private projects, p.53. 
2-Bouqrah Rabeh, Ghanem Hajira (2012). Governance Concept and Importance, 

Corporate governance as a mechanism for curbing financial and administrative 

corruption, national forum. 

 قائمة املراجع املرتمجة من الفرنسية اىل اإلجنليزية  
3-White Book (2014). . Information governance in public service organizations - 

private companies - associations; June 2014 ; p9.10 

-Date 08, 18, 2018 ;A22.00 

4-Olivier Glassey (2014); Information governance: definition, challenges and 

perspectives in the City of Geneva; Jul 2, 2014 - 2-p4-6 

-www.http:Gouvernance de l'information - RERO DOC. 

-doc.rero.ch/record/232841/files/M12_TM_PAGNAMENTA.pdf;data18-08-

2019A23.00;  

5-Olivier Caudron . Joëlle Claud (2018). Documentation Management  in the 

Governance of Universities; December 2018 

-cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.../rapport_pilotage_mise... 

. ;DATE19-08-2019 ;A20.00 

6-cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.../rapport_pilotage_mise... 

Date 08, 19, 2019 ; A20.00  

7-UN. (2015). Libraries implementing of the UN Agenda 2030; Action for 

Development through Libraries Program October 2015: First version; p, 2 

-Libraries and the implementation of the UN Agenda 2030 - IFLA 

-https://www.ifla.org › documents › libraries-un-2030-agenda-toolkit-fr 

 Date 08, 22, 2019 A;19.46. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiInI7F5o_kAhUh-YUKHSPfDdAQFjALegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdoc.rero.ch%2Frecord%2F232841%2Ffiles%2FM12_TM_PAGNAMENTA.pdf&usg=AOvVaw2PEokG5W8BiFACyS_o7EON
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiInI7F5o_kAhUh-YUKHSPfDdAQFjALegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdoc.rero.ch%2Frecord%2F232841%2Ffiles%2FM12_TM_PAGNAMENTA.pdf&usg=AOvVaw2PEokG5W8BiFACyS_o7EON
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiInI7F5o_kAhUh-YUKHSPfDdAQFjALegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdoc.rero.ch%2Frecord%2F232841%2Ffiles%2FM12_TM_PAGNAMENTA.pdf&usg=AOvVaw2PEokG5W8BiFACyS_o7EON
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiInI7F5o_kAhUh-YUKHSPfDdAQFjALegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdoc.rero.ch%2Frecord%2F232841%2Ffiles%2FM12_TM_PAGNAMENTA.pdf&usg=AOvVaw2PEokG5W8BiFACyS_o7EON
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB8Zmy8pTkAhXFyIUKHcoCB3QQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fcache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr%2Ffile%2F2019%2F61%2F0%2Frapport_pilotage_mise_en-ligne_1065610.pdf&usg=AOvVaw0I257CmbNFq_S4lw3d0tbe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB8Zmy8pTkAhXFyIUKHcoCB3QQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fcache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr%2Ffile%2F2019%2F61%2F0%2Frapport_pilotage_mise_en-ligne_1065610.pdf&usg=AOvVaw0I257CmbNFq_S4lw3d0tbe


  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

242 

 

 

Governance in Algerian information systems and libraries 
Senior lecturer 

Department of library and information science 

University of Ahmed Ben Bella Oran1, Algeria 

Laboratory of Information system and archive in Algeria LASIA 

afif_6biblio@yahoo.fr 

 

Abstract:  

The phenomenon of governances is considered as managerial message 

that many international organizations have adopted such as United Nation for 

the purpose of achieving  the millennium  development goals relating to 

sustainable development as well as human resource development especially 

for institutions in general and those that are specialized in services in 

particular, and its positive impact in serving a different groups from different 

backgrounds like needy, deprived  individuals and minorities, however the 

impact of this concept namely governance is clear cut indication of the 

significant role it might play on the developing countries that is to say 

governance  inters new era and becomes part of the fabric of library and 

information science with regards as well to its organizational relation 

especially in the field of information system . Furthermore the arrival of this 

concept and its application becomes one of the foundation that shapes the 

information system in terms of decision system and managerial tools that are 

associated with it. Management as new culture is limited by disciplines and 

foundation of governance. The aim of this study is to cast the light upon the 

concept of governance as well as it is an effort to better unfold and measure 

the impact of governance in process of management in libraries and 

information systems in Algeria and how it contributes greatly in the 

promotion of those spaces and to open a door to technology, culture and 

scientific research 
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