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–  بومرداس – امحمد بوقرةجامعة 
 AEAHHمخبر بحث مستقبل االقتصاد الجزائري خارج المحروقات 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير
 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة العمومية وتقييم أداء المرفق العام :حوليوم دراسي 

 المرفق العام اءتجارب حول تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة العمومية ودورها في عصرنة أد: محور المداخلة
 .تجربة الجزائرإلى إلشارة واقع الحكومة االلكترونية على ضوء بعض التجارب الرائدة مع ا :المداخلة عنوان

 
 

 :ملخص
و ذلك يف عصر تسوده تغريات كثرية، سريعة  ومستمرة، ، اجلزائرحيضى حاليا موضوع احلكومة اإللكرتونية اهتماما كبريا خاصة يف 

باإلضافة إىل التقدم التكنولوجي السريع و املستمر، هذا األخري الذي ألزم على إحداث تغيريات يف منوذج احلكومات و االنتقال من 
اهلا خدمات حكومية عن بعد، يحي  تكو  احلكومة  التقليدية  إىل احلكومة اإللكرتونية اليت تعتمد على التقنيات احلديثة، تقدم من خال

جعل دول العامل تسعى إلرساء احلكومة االلكرتونية من خالل  وهذا ماهذه اخلدمات دقيقة وبأقل تكلفة ميكن احلصول عليها بسهولة،  
الل التطرق لبعض التجارب واقع احلكومة االلكرتونية من خواهلذا فقد مت تسليط الضوء يف هذه الورقة البحثية على ، تطبيقاهتا ومفهومها

 .مع االشارة لتجربة اجلزائرالدولية 
            

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Abstract  

Regaining currently the subject of e-government considerable attention, particularly 

in Algeria, and in an era of many changes, fast and continuous, as well as rapid technological 

and continuous progress, the latter which is committed to bring about changes in the form of 

governments and the transition from traditional government to e-government rely on modern 

technology, through which government services remotely, so that these services be accurate 

and lowest cost can be easily obtained, and this is what made the world seeking to establish e-

government through its applications and its concept, and has been highlighted in this paper 

on the reality of E- government through of some international experiences discussed; with 

reference to the Algerian experience. 

 
 



 
3 

 المقدمة 
الدول ملزمة مبواكبة هذه التطورات لتبقى يف سباق  أصبحت، و التكنولوجيا املعلومايتيف غمرة التطورات املستمرة يف اجملال 

 .االستمرارية و التمييز
فعالة، ويف  إدارةو ختفيف البريوقراطية و تأمني  األداءااهلائلة اليت تؤمنها التكنولوجيا احلديثة يف حتسني  اإلمكانيات إىلبالنظر و 
       فقد تزايد اهتمام الدول ، عن بعد بوسائل الكرتونية اإلداريةتأدية املعامالت و اخلدمات  وإمكانيةو تقنياته  اإلداريالعمل  أساليبحتدي  

 كمبادراتعنها   اإلعال اليت يتم العديد من االصطالحات  بدأ تداولولذلك فقد ، هذه الوسائل بإدخالظمات عامليا و احلكومات و املن
 .  للتعبري عن مستوى هذا التحول

تنفيذ العمليات احلكومية و حتول يف  أساليبو  أسسهنا ظهر مفهوم احلكومة االلكرتونية الذي يعرب عن التحول اجلذري يف  و
 .اخلدماتثقافة تقدمي هذه 
الزالت تصارع  وأخرى فمنها من ذهب بعيدا يف تطبيقاته االلكرتونية، احلكومة إلرساءكا  نتاج لذلك ظهور جتارب دولية  و

 .املفهوممن اجل النهوض هبذا 
 :التالية  اإلشكاليةومن هذا املنطلق تتجلى 

 الحكومة االلكترونية من خالل تجارب بعض الدول ؟هو واقع  ما 
 :ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت طرح األسئلة الفرعية التالية

   ؟ما هو واقع احلكومة االلكرتونية من خالل بعض الدول العربية 
  ؟ األجنبيةما هو واقع احلكومة االلكرتونية من خالل بعض الدول املتقدمة 
  ؟ من خالل جتربة اجلزائر ما هو واقع احلكومة االلكرتونية 

  :يفو ملعاجلة هذا املوضوع مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة حماور متثلت 
  واقع احلكومة االلكرتونية من خالل بعض الدول العربية :األولالمحور. 
 املتقدمة األجنبيةبعض الدول واقع احلكومة االلكرتونية من خالل  :المحور الثاني. 
 من خالل جتربة اجلزائرواقع احلكومة االلكرتونية  :المحور الثالث. 
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 .العربيةالحكومة االلكترونية من خالل بعض الدول  واقع :األولالمحور 
 .التونسيةالتجربة :أوال

ما مّت وضعه  أساسا يفاملتمثلة اإلجنازات يف اجملال  منعرفت . اخلط يت خّولت بدورها حتقيق العديداألولّية لإلدارة اإللكرتونّية ال
اإللكرتونّية يف تونس تطّورا ميكن تبويبه ضمن مخسة مراحل أساسّية، مرحلة أوىل متهيديّة تعّلقت احلكومة  من خدمات عمومّية على

 1:مية يف العمل اإلدارياعتماد اإلعال بإدخال اإلعالمية داخل اإلدارة وأربعة مراحل أخرى مّت خالاهلا إرساء الدعائم
 .مراحل تطور االلكتروني -1

 (1555 -1593)المرحلة التمهيديّة   -
 كمرحلة متهيديّة، مّت االعتماد على اإلعالمّية يف العمل اإلداري منذ الثمانينات اليت مّكنت اإلدارة من تطوير العديد من 

 :من صبغتها املاديّة على غرار ةالتطبيقات الوطنية الكربى لتجريد عديد اإلجراءات اإلداريّ 
 منظومة أدب ملتابعة نفقات الدولة. 
 منظومة انصاف للتصرف يف الشؤو  اإلدارية واملالية للموظفني. 
 منظومة رشـاد للتصرف يف إجراءات بالقيام باملأموريات باخلارج. 

نقطة من بينها برنامج  02الذي تضّمن ( 1991سنة )كما متّيزت هذه الفرتة أيضا باالنطالق يف تنفيذ برنامج تأهيل اإلدارة 
 .ات وزاريّة متعّلقة باإلعالمّيةاإلعالمّية يف اإلدارة الذي مّت تبنيه من قبل كافّة الوزارات يف إطار خمّطط

 (0330 -0333) االنترنتتفّتح اإلدارة على  -
من تطوير عدد من املواقع العمومّية واليت مثّلت اجليل األّول من مواقع  االنرتنتمكن انفتاح اإلدارة التونسّية على تكنولوجيا 

 . الواب باعتبار أّّنا مل تتعّد مستوى توفري املعلومة للمواطن ملساعدته على قضاء شؤونه اإلداريّة
 (0339 -0330)بروز النواة األولى لإلدارة االتصالية  -

ن مواقع الواب واليت مّكنت من تطوير آليّات التواصل والتفاعل بني اإلدارة وخمتلف خالل هذه املرحلة مّت تطوير اجليل الثاين م
على غرار توفري أركا  لالتصال عرب املوقع، إتاحة إمكانّية حتميل املطبوعات اإلداريّة وكرّاسات الشروط . املتعاملني معها ولو بصفة نسبّية

 .ساتّية والقانونّية اخلاّصة هباارة االتصالّية اليت تدّعمت بإرساء األطر املؤسوقد أّدى ذلك بربوز النواة األوىل لإلد. على اخلط
 (0335 -0334)التوجه نحو وضع الخدمات بصفة كلّية على الخّط  -

كلّية بفضل ما مّت حتقيقه من إجنازات يف املراحل الّسابقة أصبحت اإلدارة التونسّية تتمّتع جباهزيّة لتطوير عدد من اخلدمات بصفة  
وقد مشلت هذه اخلدمات العديد من امليادين، وكانت موّجهة باألساس . على اخلط وقد أّدى ذلك إىل بروز اجليل الثال  من مواقع الواب

إىل املواطن واملؤسسة على غرار الرتسيم اجلامعي على اخلط، دفع الفواتري على اخلط، اإلحداث القانوين للشركات على اخلّط، منظومة 
 .،التعليم االفرتاضي(الة املدنيةاستخراج وثائق احل)  مدنية 

 ...(-0335)تقديم خدمات إدارية مندمجة  -
ل جديد من اخلدمات ـضبط إسرتاتيجية لتطوير اإلدارة اإللكرتونّية والشروع يف تنفيذها قصد توفري جي 0229سنة  ّنايةمّت مع 

املعلومات التابعة اهلياكل إداريّة خمتلفة قصد تيسري تبادل املعطيات بينها وجتنيب اإلداريّة على اخلط تقوم على فكرة الدمج بني نظم 
وانطالقا من هذه الفرتة مّت . املتعامل مع اإلدارة عناء التنّقل بني عديد ااهلياكل للتمّكن من االنتفاع خبدمة يف أقصر اآلجال وبأقّل التكاليف

 . بالشروع يف تطوير اجليل الرّابع من مواقع الوا
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 .تركيز وحدة اإلدارة اإللكترونّية -
. ذ خطّة العمل لتطوير اإلدارة اإللكرتونّيةـمبتابعة تنفي 0222تتوىّل وحدة اإلدارة اإللكرتونّية اليت مّت إحداثها بالوزارة األوىل سنة 
اإللكرتونية و التنسيق بينها قصد تأطري وتوحيد جهودها  احلكومةوهي بذلك تضطلع بدور احملّفز ملختلف ااهلياكل العمومية لتطبيق مشاريع 

ولالضطالع هبذا الدور، تعتمد وحدة اإلدارة اإللكرتونية على فريق يشمل االختصاصات . لتحقيق األهداف والتوجهات الوطنية يف اجملال
وقد قامت هذه . كّلما اقتضت الضرورة ذلك  التنظيمية والفنية كما ميكنها االلتجاء إىل بعض الكفاءات من القطاعني العام أو اخلاص

الوحدة منذ إحداثها بربط عالقات مع العديد من اخلرباء على املستوى العاملي من القطاع العام واخلاص وذلك لالستفادة من جتارب 
لكرتونّية ميّثل حلقة الوصل بني كما مّت على مستوى كّل وزارة تعيني منّسق لربنامج اإلدارة اإل. اآلخرين واالستئناس هبا كّلما أمكن ذلك

يت تتعّلق مبشاريع اإلدارة ـر البّت يف اجلوانب الفنّية الـولتيسي. الوحدة ووزارته ملتابعة كل املسائل املتعلقة بتنفيذ مشاريع اإلدارة االلكرتونّية
الّية كما ميكنها الّرجوع إىل اللجنة الوزاريّة لإلدارة االتصالّية اإللكرتونّية ترجع وحدة اإلدارة اإللكرتونّية بالنظر إىل اللجنة الفنّية لإلدارة االتص

 .ي هتّم اإلدارة اإللكرتونّيةـتللمصادقة على التوجهات العامة ال
 .  للحكومة االلكترونيةالبرنامج الحالي 
وذلك من خالل توفري خدمات " إرساء إدارة مندجمة ختدم املواطن والتنمية"يف تونس إىل  اإللكرتونّيةحلكومة ايسعى برنامج 

 .تها تسهيل التعامالت مع اإلدارةغاي
ولوضع خدمات تستجيب إىل تطّلعات املواطن وخمتلف أطراف احلياة االجتماعية واالقتصادية ال بّد من العمل على حتدي  

 .ماد على اإلمكانّيات اليت توفّرها تكنولوجيات املعلومات واالتصالاإلدارة على كّل املستويات باالعت
 اإللكترونّيةالحكومة داف برنامج أهــ-0

ى عدد من وتقوم هذه اخلطّة عل. لتجسيم هذا الربنامج مّت ضبط خطّة عمل لتطوير اإلدارة االلكرتونّية خالل الفرتة املقبلة
 :تبويبها كما يلي ال واليت متّ اإلسرتاتيجية يف اجمل األهداف

ااهلدف هو الوصول تدرجييا وبالنسبة لكل قطاع إىل حتديد جمموعة جديدة من : تطوير عدد من اخلدمات اإلدارية التفاعلّية على اخلط 
 :اخلدمات لوضعها على اخلط وذلك باألخذ بعني االعتبار

 ،إعادة هندسة اإلجراءات 
 ،حتديد قيمة اخلدمة وعائد االستثمار 
 إىل حاجيات املستعملني االستجابة 
 يتنوع وخيتلف هذا ااهلدف حسب طبيعة املستعمل أخذا بعني االعتبار : حتسني جودة اخلدمات اإلداريّة على اخلط

 :خصوصّية حاجّياته وتطلعاته اليت متّيزه عن غريه من املستعملني
اإلدارة منه من خالل متكينه من اإلطالع يف أي احلرص على تسهيل املعامالت اإلداريّة على املواطن وتقريب : المواطنون

وقت ومن أي مكا  على املعلومات الضروريّة املتعّلقة بإجراءات وشروط احلصول على اخلدمة اإلداريّة و إمتام اإلجراءات واملعامالت 
 .اإلداريّة إلكرتونيّا دو  احلاجة لالتصال أو مراجعة ااهليكل العمومي أكثر من مرة

السعي إىل تعزيز مناخ األعمال يف تونس الذي بدوره ميّثل شرطا أساسيّا لدفع االستثمار اخلاص بالبالد وذلك : رجال االعمال
من خالل إتاحة اإلمكانية للمستثمر سواء كا  تونسّيا أو أجنبّيا لالتصال باإلدارة إلكرتونيّا، باالعتماد على قنوات متنوعة، للحصول 

ّل يسر والستكمال املعامالت واإلجراءات اإلداريّة يف أقصر اآلجال ودو  حاجة للتواجد شخصيّا بااهليكل على املعلومة اليت حيتاجها بك
 .العمومي املسدي للخدمة

الرفع من مستوى الكفاءة والفعالية للموظف العمومي مبختلف ااهلياكل العمومّية من خالل تكوينه على اكتساب : الموظفون
يت حيّتمها االستعمال املتزايد لتكنولوجيّات املعلومات واالتصال داخل اإلدارة وتبسيط اإلجراءات باالعتماد اخلربات واملهارات اجلديدة ال
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على هذه التكنولوجّيات ومتكينه من احلصول على املعلومات اليت حيتاجها إلجناز مهامه وتباداهلا مع غريه من املوظفني بأكثر سرعة 
 .وجناعة

 .خطة العمـل -0
 :خمتلف هذه األهداف، مّت يف إطار اخلطّة اإلسرتاتيجية ضبط خطّة عمل تنفيذيّة تقوم على احملاور األساسّية التاليةلتجسيم 

  االلكرتويندعم اإلطار املؤسسايت املشرف على تنفيذ إسرتاتيجّية تطوير  . 
  ونّيةاإللكرت احلكومة تعديل اإلطار القانوين والرتتييب وتطويره لالستجابة إىل متطلّبات. 
 دمج نظم املعلومات وتأهيلها جلعلها حتاوريّة. 
 تطوير البنّية األساسّية والتجهيزات واملعّدات اإللكرتونّية باإلدارة التونسّية. 
 تكوين املوارد البشريّة وتأهيلها. 
 توفري مواصفات ومرجعيات مشرتكة وتقامسها مع كّل ااهلياكل املتدّخلة يف الربنامج. 
 سريه إىل مواقع الواب وما تتضّمنه من حمتوىتعميم النفاذ وتي. 
 تعزيز آليّات االتصال داخل اإلدارة وخارجها لتعريف خبدمات اإللكرتونّية وتفعيل استعمااهلا. 

 .التجربة الكويتية: ثانيا
وقد واجه .  املفهومإذ طورت منظمات عديدة يف إدخال بياناهتا يف إطار هذا ، دأبت الكويت على إنشاء حكومة الكرتونية          

شأنه أ  يعكس فرص توافر  هذا املفهوم رفضا يف بداية األمر ظنا با  احلكومة االلكرتونية هي أسلوب جديد يف العمل احلكومي من
ة وظائف ملهارات جديد أ  هذا املفهوم ما لب  أ  تالشى عندما مت اتفاق عند األغلبية با  احلكومة االلكرتونية توفر  ، إىلالوظائف

ومما الشك .  ويبشر بفوائد و اجيابيات هذا املفهوم، ، با  تسويق فكر احلكومة االلكرتونية حيقق اتساع القبول اهلذا املفهوموجليل جديد
وساعد وجود االنرتنت يف ، وغريها ةأ  مصطلحات عديدة قد تنطوي حتت هذا املفهوم ومنها التجارة االلكرتونية و املنظمة االفرتاضي فيه
 .  األنشطة التجارية و االقتصادية احلديثة شيوع

وتوجد حاليا شبكة معلومات حكومية تربط كل البيانات املتفرقة يف اجلهات احلكومية ومبا ييسر للمواطنني و املسؤولني بالدولة 
توفري بيانات عديدة وهناك قاعدة بيانات خاصة لكل جهة حكومية تساهم بشكل أو أخر يف .  التعامل مع البيانات عرب هذه الشبكة
 .عن كل املتعاملني و املعنيني بأنشطتها

إ  اإلجراءات املعمول هبا يف غياب احلكومة االلكرتونية بطريقة توفر كل اجلهود ومن خالل ميكنة مجيع األعمال واستبدال 
 .  األعمال الورقية اليدوية باألعمال الكمبيوترية و االنرتنت و االنرتانت

وهناك العديد من املشروعات اليت طبقت فيها .  رحلة وضع التشريعات املناسبة لتطبيق احلكومة االلكرتونيةكما أعقبت هذه امل
 :احلكومة االلكرتونية ومنها 

 .مكتب املساعدة  -       . التدريب اخلارجي -  . تسجيل الشركات -
 .التدريب الداخلي -    . مكتبة التخطيط -

 
اذ يتم تسجيل الشركات ، و اليت تشري إىل عالقة وزارة التخطيط مع الشركات ، G2Bكما أعدت وزارة التخطيط خدمة 

لدى وزارة التخطيط بصيغة دورية سنويا و ذلك هبدف تصنيف كل تلك الشركات يحسب صيغة عملها و املشاريع املنفذة و أحجامها، 
النظام للجهات احلكومية عامة للتعرف على تلك الشركات وهناك فائدة أخرى من .  ومن مث مت إصدار شهادة بإمتام إجراءات التسجيل

 .  دو  احلاجة لتكرار اخذ البيانات
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كما تقدم خدمة تتعلق بالتدريب حي  تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق بني خمتلف اجلهات احلكومية وبني القطاع اخلاص الذي 
القطاع اخلاص من حتدي  بيانات دوراهتا على االنرتنت من خالل  وستكمن اخلدمة اجلديدة شركات.  يقد اخلدمات التدريبية التعليمية

وهبذا ستتمكن اجلهات احلكومية من التعرف على الدورات املتوفرة خالل هذا العام أو األعوام ، الدخول على موقع وزارة التخطيط
 1. دمة من خالل شبكة االنرتنتاالق

 :بوابة الحكومة االلكترونية بالكويت كما يلي ويمكن عرض أهم اإلحصائيات المتعلقة باستعمال 

  .  7102إجمالي استعماالت البوابة لشهر جانفي :   31 الشكل رقم

 

 www.e.gov.kw  :المصدر 

أي تقريبا ثالث  0.22هذا اجلدول يبني عدد الزيارات للبوابة وعدد متصفحي البوابة و معدل تصفح للفرد الذي يقدر ب
البالغ  0212لشهر جانفي  باإلضافة إىل إمجايل املبالغ املسددة عن طريق الدفع االلكرتوين.الولوج الواحدصفحات للفرد عند 

 :وفق الشكل التايل  0212مقارنة بشهر جانفي  0211كما كانت االحصائيات لشهر ديسمرب    دينار كوييت 2.099.301

 لكويتدولة اإحصائيات زوار البوابة االلكترونية ل:  30 الشكل رقم

 
 www.e.gov.kw  : :املصدر 

 .  وهنا نستنتج التطور و التقدم امللحوظ يف استعمال البوابة االلكرتونية لدولة الكويت

                                                           

 .122-120،ص0223، طارق العلوش، احلكومة االلكرتونية و تطبيقاهتا يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، حممد الطعامنة  1
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 .0211ونفس التقدير بالنسبة لطريقة الدفع االلكرتونية و الذي كا  وفق االحصائيات التالية مرتفعا لشهر جانفي مقارنة بشهر ديسمرب 

 اجمالي المبالغ المسددة عن طريق الدفع االلكتروني:  30 الشكل رقم
 

 
 www.e.gov.kw  :المصدر 

 اجمالي العمليات للمبالغ المسددة: 36 الشكل رقم

 
 www.e.gov.kw  :المصدر 
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 :حكومية في دولة الكويت  موجز الخدمات المعلوماتية و اإللكترونية عن كل جهة : 21 اجلدول رقم

 اسم الجهة
الخدمات 
 االلكترونية

الخدمات 
 اسم الجهة المعلوماتية

الخدمات 
 الخدمات المعلوماتية االلكترونية

 451 118 وزارة األشغال العامة 46 22 املؤسسة العامة للرعاية السكنيةا

 14 21 وزارة اإلعالم 11 54 اإلدارة العامة لإلطفاء

 11 28 وزارة الرتبية 22 13 ااهليئة العامة للصناعة

 30 17 وزارة العدل 13 7 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ااهليئة

 6 99 وزارة الصحة 7 86 وزارة املالية

 7 105 وزارة التجارة والصناعة 18 47 وزارة الداخلية
 www.e.gov.kw  : :المصدر

 .  تجربة قطر: ثالثا 
على رصد مدى تقدم و انتشار و استخدام وسائل  0222دأبت وزارة املواصالت و االتصاالت يف دولة قطر منذ عام          

مبا يف ذلك رصد قطاع األسر و .  االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات يف أهم القطاعات احليوية ملتابعة منو االقتصاد القائم على املعرفة
لرتكيز على قياس مدى استخدام وسائل ففي القطاع احلكومي على سبيل املثال انصب ا.  األفراد و قطاع األعمال و القطاع احلكومي

 .  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لرفع مستوى أداء اخلدمات احلكومية و تعزيز الكفاءة و الشفافية يف اجلهات احلكومية
املواصالت أوكلت وزارة ، وللحصول على صورة أوضح ملشهد االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات يف اجلهات احلكومية يف دولة قطر

قامت بإجراء يح  ، وهي شركة عاملية متخصصة يف أيحاث السوق، IDCكة انرتناشيونال داتا كوروبوربشني ر االتصاالت يف البالد إىل ش
 1:أساسي و ثانوي يف قطاع احلكومي هبدف

  جاهزيتها ومدى استخدامها داخل تقييم و حتليل املستويات الراهنة للبنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومدى
 .  اجلهات احلكومية الرئيسية يف قطر

  إجراء حتليل مفصل عن الوضع الراهن للبيئة و مدى جاهزية اجلهات احلكومية ومدى استخدام املعلومات داخل اجلهات
 .احلكومية يف دولة قطر

 لدويل من حي  احلكومة االلكرتونية ومدى استخدام إجراء مقارنة قياسية بني قطر وعدد من الدول على املستوى اإلقليمي و ا
 .  نية التحتية احلكومية لالتصاالت و تكنولوجيا املعلوماتلبوسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومدى جاهزية ا

 الدوافع احملفزة و التحديات اليت تواجهها اجلهات احلكومية ذات الصلة باحلكومة االلكرتونية حتديد  . 
  مدى تأثري آخر مبادرات االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات على القطاع احلكوميتقييم. 
 وهذه بعض اإلحصائيات عن التجاوب القطري حنو تفعيل احلكومة االلكرتونية. 

  

                                                           

 .20/20/0212، تاريخ االطالع portal.www.gov.qa/wps/portal/e participation، على اخلط 0212املشهد الرقمي لدولة قطر   1 
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 العوامل التي تحول دون انتقال الجهات الحكومية الى أو االستفادة الكاملة من مركز البيانات الحكومي: 39 الشكل رقم

 
 portal.www.gov.qa/wps/portal/e participation:المصدر     

من خالل الشكل نالحظ أ  نسبة اخنفاض جودة اخلدمات املقدمة هي ضعيفة جدا وهذا ما هو إال دليل على مدى اإلقبال 
 .  تقبل املعلومات الصادرة عن ااهليئات احلكومية

 .  ة عمليات أنشطتها الرئيسيةمبأمتباملئة من اجلهات احلكومية  90قام  0212ففي عام 
 .وخاصة التي تعتمد على الهاتف المقال في تقديم خدماتها  أهم العمليات التشغيلية التي تم أتممتها: 34 الشكل رقم

 
  portal.www.gov.qa/wps/portal/e participation:المصدر 
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 الهاتف الجوالاسباب استخدام الجهات الحكومية لتطبيقات : 36 الشكل رقم

 
  portal.www.gov.qa/wps/portal/e participation:المصدر 

فــإ  احلكومة ، 0212وبنـاء علـى نتائـج تقريـر املنتدى االقتصادي العاملي واملنشور ف التقريــر العاملي لتكنولوجيــا املعلومات لعــام 
التكنولوجيــا، حيــ  يقــوم بتعزيــز اإلبداع واالبتكار، يف ذات الوقــت الــذي يلعــب فيــه الــدور القطريــة تعتبــر رائــدة مــن حيــ  اســتخدام 

حترز  دولـة قطـر درجـة عاليـة عنـد  2إلـى  1ويف مقياس من . الرئيســي لنشــر واســتخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  يف الدولة
وأمهيـة االتصاالت  وتكنولوجيـا ، 2.2حصــول احلكومة علــى تكنولوجيـا متطـورة : يــ  ثالثــة مؤشــراتمقارنتهـا بـدول أخــرى مــن ح
ولقـد متــت ترمجــة تلــك ، 2.2ومــدى جنــاح احلكومة يف الرتويـج االتصاالت  وتكنولوجيـا املعلومات ، 2.2املعلومات للرؤيــة احلكومية 
ويف بعـض املؤشرات، تتبـوأ قطـر ترتيبـا أعلـى مـن سـنغافورة . دولـة علـى الرتتيـب 130مـن بـن  2و 0و 1راكز النتائــج يف تبوأ قطــر امل

 1.وفنلنـدا
 وتكنولوجيا المعلومات المقارنة المعيارية الدولية من األداء الحكومي في مجال االتصاالت: 39 رقموهذا موضح في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  portal.www.gov.qa/wps/portal/e participation:المصدر  

 : 0303استراتيجة ديجيتال قطر 

                                                           

  1 . ، مرجع سبق ذكره0212املشهد الرقمي لدولة قطر  
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 على العمالء مع التعاو  خالل من وسياسية اقتصادية قيمة لتوليد احلكومة االنفتاح زيادة  ووه االسرتاتيجي ااهلدف تتضمن  
 .املشرتك التصميم
 :1هي احلكومة زيادة االنفتاح عن األهداف
 احلكومة بإشراف املنتديات يف املشاركني املستخدمني يف سنويا ٪02 بنسبة زيادة. 
 حكومية بيانات جمموعات توافر يف سنويا ٪12 بنسبة زيادة. 

 مدخل وتطوير، البيانات املفتوحة  سياسة وضع ذلك يف مبا االسرتاتيجي، ااهلدف هذا لتحقيق املشاريع من عدد تصميم مت وقد
 .املفتوحة البيانات

 وينص احلكومة، لفتح القطرية احلكومة التزام تؤكد السياسة وهذه .0213 عام نوفمرب يف املفتوحة البيانات سياسة قطر نشرت
 اجلمهور وصول نطاق لتوسيع خطوات ستتخذ حكومتنا وكاالت مجيع لضما  حمددة إجراءات وإقامة املفتوحة البيانات سياسة" أ  على
  ."عقد أو واللوائح والسياسة، القانو ، مبوجب مقيدة تكن مل ما االنرتنت على متاحة جعلها طريق عن حكومية بيانات إىل

 .المتقدمةواقع الحكومة االلكترونية من خالل بعض الدول : المحور الثاني
 .التجربة البريطانية:أوال 

ويف هذا اإلطار بدا العمل .  للحكومة الربيطانيةإ  التحول حلكومة عصر املعلومات يعترب عامال رئيسيا يف إسرتاتيجية التحدي          
ولقد ظهرت اإلشارات األوىل ملا ، اجلاد من قبل الوحدة املركزية لتقنية املعلومات يف تطوير إسرتاتيجية لعصر املعلومات يف احلكومة الربيطانية

اإلشارات األوىل ملا تنطوي عليه هذه اإلسرتاتيجية عند ولقد ظهرت ، تنطوي عليه هذه اإلسرتاتيجية لعصر املعلومات يف احلكومة الربيطانية
 ،6991املبادئ اليت وضعتها الورقة رمسيا يف مارس  احملافظني ،فقد تبنت حكومة6991نشرها يف الوثيقة ورقة العمل اخلضراء يف نوفمرب

يت املستهدفة للتنفيذ يحي  تتوفر كافة ،ولقد مت حتديد  املواق6991ومتت املصادقة عليها من قبل حكومة العمال املنتخبة يف ماي 
،ومت وضع وثائق احلكومة االلكرتونية اليت تشكل وتوفر إطارا لتطوير احلكومة 5002املعامالت مع احلكومة الكرتونيا يحلول عام 

 2.  االلكرتونية يف كل مرافق اخلدمات العامة،يحي  تغطي تلك الوثائق ملوضوعات عديدة
باحلكومة االلكرتونية عموما وتقدمي اخلدمات الكرتونيا على وجه اخلصوص كرد  فعل للتشتت املتزايد والتعقيد وينظر لالهتمام 

وقد أصبح مألوفا تعهد احلكومة كمجموعة من صوامع املعلومات اليت تشكل عائقا دو  انسياب املعلومات،ولقد ، يف األجهزة احلكومية
 .ى الصوامع على األقل يف نظر املستفيدين من اخلدمةتعهدت احلكومة االلكرتونية بالقضاء عل

هتدف احلكومة الربيطانية أ  جتعل من بريطانيا ، تعترب جتربة اململكة املتحدة يف جمال احلكومة االلكرتونية من التجارب الطموحة
وهو االسم ، اللكرتونية يف بريطانياحمور إمجاع احلكومة ا ukonlineأفضل مكا  يف العامل على اإلطالق للتجارة االلكرتونية وميثل 

،بغرض 5000وقد بدا العمل به يف ّناية عام  www.ukonline.gov.uk التجاري للحكومة الربيطانية وتظهر واجهة املوقع باسم 
ويف عام .  لنظر عن مستوى اجلهة احلكومية اليت وفرهتاتقدمي صورة متكاملة ومسلك الكرتوين مناسب يوصل لكل اخلدمات العامة بغض ا

الذي يوفر تسهيالت يف املعامالت بني  ukonlineالوسطى يف موقع  www.gateway.gov.uk،أطلق مدخل احلكومة على 5006
اليت توفر بنية حتتية مأمونة ، حلكومية عن طريق شبكة احلكومة الداخلية املأمونةاملرافق العامة واملستفيدين الكرتونيا،والذي يرتبط باإلدارات ا

كما قامت احلكومة الربيطانية ،  ودعم اخلدمات واملشروعات املشرتكة بني اإلدارات احلكومية، إلرسال البيانات لكافة األجهزة احلكومية

                                                           

 .20/20/0212، تاريخ االطالع portal.www.gov.qa/wps/portal/e participationسياسة املشاركة االلكرتونية، على اخلط   1
  192،ص 0221، األوىلطبعة ، اإلسالميدار الغرب ، جامعة اجلزائر، الدارة احلديثة يف القر  الواح والعشرينعمار بوحوش،نظريات ا  2

http://www.ukonline.gov.uk/
http://www.ukonline.gov.uk/
http://www.gateway.gov.uk/
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ومن هذه  ،5002يحلول عام  % 600لكرتوين وبنسبة بوضع اخلطط واألهداف من اجل تقدمي اخلدمات احلكومية بشكل ا
 1:االسرتاتيجيات واخلطط

  فيما ، مليو  جنيه إسرتليين 530من اجل تنفيذ مشاريع احلكومة االلكرتونية للثالث سنوات القادمة،خصصت احلكومة مبلغ
مليارات جنيه  2واملشرتيات احلكومية تبلغ تتوقع احلكومة أ  توفر مبالغ كبرية من خال استغالل أدوات الكرتونية يف العطاءات 

 .إسرتليين خالل تلك السنوات الثالثة

  والذي جاء فيه أ  التحدي  واإلصالح ، ،قامت احلكومة الربيطانية بإصدار كتاب ابيض لتحدي  احلكومة6999يف مارس
عام للتغيريات األساسية اليت سوف تعمل عليها وقد أرسى الكتاب اإلطار ال، اإلداري من أهم األولويات يف حتدي  األجهزة احلكومية

من اخلدمات مع حلول العام  %52ولقد تضمنت هذه األهداف أ  تكو  األجهزة احلكومية قادرة على تقدمي مانسبته ، احلكومة
 .5002،وباقي مجيع اخلدمات مع حلول العام 5002من حلول العام  5005،20%

  

  5006ن املشرتيات احلكومية ذات القيمة املنخفضة الكرتونيا يحلول شهر ابريل م %90قامت احلكومة بوضع أهداف لشراء 

  مت تعيني مايعرف باملندوب االلكرتوين(E.enveoy) ، وذلك من اجل املضي يف حتقيق أهداف برنامج التجارة االلكرتوين،كما
كرتونية علة وحدة تكنولوجيا املعلومات يف احلكومة وتقع مسؤولية تنسيق شؤو  احلكومة االل، مت تعيني فريق حكومة عصر املعلوماتية

 .E.enveoyواليت تقدم التقارير إىل املندوب االلكرتوين ( www.citu.govuk)الربيطانية 

 
جند أ  بريطانيا تتصدر القائمة استناد الدول للحكومة االلكرتونية أما يف يومنا هذا وتبعا لإلحصائيات األمم املتحدة حول      

 .%95العاملية بنسبة تفوق
 EGDIاحلكومات االلكرتونية  تطور مؤشراحلكومات االلكرتونية الرائدة عامليا حسب : 09الشكل رقم 

 
  https://publicadministration.un.org/egovkb:المصدر 

  

                                                           

، على االقتصاديات الدولية االفرتاضي و انعكاساته اخلامس لالقتصادالعاطف عبد القادر، متطلبات احلكومة االلكرتونية يف مواجهة خماطر االقتصاد االفرتاضي، امللتقى  1
 .12-9ص

http://www.citu.govuk/
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  .تجربة األمريكية:ثانيا 

حركة اإلصالح اإلداري متأخرة كثريا،فألزم الرئيس بيل كلينتو  اإلدارة بإعادة اكتشاف احلكومة جاءت احلكومة األمريكية إىل 
وهي إسرتاتيجية جلعل احلكومة أذكى واقل كلفة وفاعلية،تويل آل غور قيادة هذا اجملهود،وأصبحت هذه اخلطوة العنصر ااهلام ، 6995عام 

ألغور معروفا باهتمامه باالنرتنيت والتكنولوجيا واهتمامه بإعادة ابتكار احلكومة،ولذلك أصبح .  يف السياسة االحتادية يف القر  العشرين
ا فاحلكومة االلكرتونية كما يراها أل غور بأّنا نقلة كبرية حنو التقدم االقتصادي والسياسي واالجتماعي ويف هذا السياق فقد عرفها بأّن

ولذلك تعد الواليات ، "ين وتدعيم النمو االقتصادي وزيادة مسؤولية احلكومة حنو املواطننيتسخري التكنولوجيا احلديثة لتقدمي اجملتمع املد"
املتحدة األمريكية من أوائل الدول اليت تبنت احلكومة االلكرتونية وأحرزت تقدما كبريا يف هذا اجملال من خالل مستويات احلكومة يف 

واحلكومات احمللية،كما قامت احلكومة األمريكية بإلزام ، وحكومات الواليات، ةاحلكومة الفيدرالي:الواليات املتحدة األمريكية وهي 
 1:احلكومات رمسيا باستخدام احلكومة االلكرتونية من خالل قانونني قامت بسنهم مها

اخلدمات واللذا  يطلبا  من إدارة احلكومة الفدرالية أ  تضع ، كوهني  –قانو  التخلص من األعمال الورقية وقانو  كلينجر 
وتعتمد ، للمواطنني والقطاع اخلاص عرب الشبكة وا  تركز االهتمام على إدراك النتائج املرتتبة على استثماراهتا يف جمال تقنية املعلومات
قدمة حي  احلكومة االلكرتونية على استخدام تقنية املعلومات من قبل املواطنني اجلمهور العام،القطاع اخلاص،تأيت الواليات املتحدة يف امل

ويدفع االقتصاد ،  %10تقريبا من األسر تستخدم احلاسب الشخصي بينما يتجاوز معدل استخدام االنرتنيت   %10أ  هناك 
 .والسياسات العامة هبذه املعدالت إىل االرتفاع

ومايت،ولذلك تنطلق وتعترب احلكومة األمريكية االلكرتونية هدفا أساسيا لتقدمي اخلدمات العامة الكرتونيا وخلق جمتمع معل
 :منها، احلكومة الفدرالية من خالل العديد من الثوابت للتحول حنو احلكومة االلكرتونية حي  تطرح آليات لذلك

  أطلقت احلكومة األمريكية عدد من املبادرات تلتزم من خالاهلا بالتحول حنو تقدمي اخلدمات احلكومية االلكرتونية ويأيت هذا
 .لى اجلهات احلكوميةااللتزام للتنفيذ من أع

  وذلك من خالل مبادرة موقع  6991وجود الرؤية املستقبلية لتقدمي اخلدمات احلكومية الكرتونيا إىل اجلمهور العام منذ عام 

http://accesamperica.gov 

 تبين آلية وسائل الدفع والشراء االلكرتوين للحكومة االحتادية من خالل املوقع االلكرتوين :
htt://policywork :gov/org/main/me/epic/opendocs.htm 

  األطر العامة اليت حتكم التجارة االلكرتونية العاملية وذلك من خالل املوقع االلكرتوين:http://www.commeree.gov  

 :ة تبنت األمريكية تبنت هذا التطور عرب الشبكة تدرجييا ومن خالل ثالثة مراحلية األمريكا  احلكوم
تقوم السلطات من خالاهلا بوضع خدمات حمددة عرب الشبكة مع الرتكيز على عدم : 0222/0220التجربة :المرحلة األولى

تسديد :املخاطر،ويكو  احلجم منها حمدودا وكمثال على ذلك االندفاع يف تقدمي خدمات كثرية،يحي  تكو  هذه اخلدمات املقدمة قليلة 
خمالفات قوانني السيارات،يحي  أصبح من اليسري على املستخدمني تسديد املخالفات فورا على الشبكة بدال من إرسال املخالفة مصحوبة 

قامت احلكومة األمريكية باختاذ بشيك من مظروف عن طريق الربدي الذي يستغرق عدة أيام حىت يصل مث تسديد املخالفة،ولقد 
 :على النحو التايل 5000/5005اإلجراءات على مجيع املستويات يف الفرتة من عام 

 طن من نواح كثرية،وتبني املربرات مميزاهتا ومردودها الكبري على الو  البدء يف تسويق خدمات احلكومة االلكرتونية وتوضيح
 .ظ املوجود عند بعض املواطننيالقوية الالزمة الستخدامها حىت يزول التحف

  عدم مواصلة ممارسة األعمال ذات الصبغة التجارية، يحي  أ  تتوقف احلكومات فورا عن حتميل املواطنني أي رسوم إضافية
 .من اجل استخدام احلكومة االلكرتونية األمر الذي سوف يشجع املواطنني على استخدام احلكومة االلكرتونية

                                                           

-112ص، 0229جامعة اجلزائر،، ، كلية علوم التسيريأعمال إدارة، رسالة ماجستري، املرافق العمومية أداءانعكاسات تطبيق احلكومة االلكرتونية على ، سعداوي حممد  1
112  . 

http://accesamperica.gov/
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 كومة االلكرتونية يف املواقع املشهورة على االنرتنيت اإلعال  عن خدمات احلMSN 

  ،حتدي  املعلومات أوال بأول من خالل ضما  أ  املعلومات على مواقع احلكومة يتم حتديثها فورا عرب مجيع القنوات
 .وكذلك جيب لفت انتباه املواطنني إىل ذلك بالدعاية واإلعال  عن ذلك بطرق وأساليب كثرية

مع ازدياد استخدام احلكومة االلكرتونية عرب الشبكة سريعا،سوف جترب احلكومات  :0220/0222التكامل : نيةالمرحلة الثا
على االستجابة لطلبات املواطنني وذلك من خالل تقدمي العروض األكثر تطورا واألكثر تركيزا على الزبو  واليت تتطلب تكامل إدارات 

 .ونية والتجارة االلكرتونية املتمثل يف تقدمي أرقى اخلدمات وانسبها للعميلمتعددة،نظرا لتكامل بني احلكومة االلكرت 
يعترب ظهور احلكومة االلكرتونية األمريكية انتصارا ضد البريوقراطية اليت :وما بعدها 0222-إعادة االختراع : المرحلة الثالثة

توفري املزيد من نقاط الوصول إىل خدمات احلكومة والتوسع إىل  عاىن منها الناس كثريا،حي  يرتكز حمور اهتمام احلكومة االلكرتونية يف
القطاع اخلاص، كي تتوافق أفضل تطبيقات احلكومة االلكرتونية على حنو خال من العيوب مع تسهيل مجيع اخلدمات وتبسيطها 

بواسطة منوذج أو استمارة واحدة كما يحي  تكو  اخلدمات أكثر سهولة ويسرا من خالل عرضها  على بوابة الكرتونية واحدة ، للمواطنني
كما أ  التشريعات اجلديدة سوف تكو  ذات فاعلية كبرية واهلا ،  يؤدي ذلك إىل توفري املال والوقت واجلهد لكل من احلكومة واملواطنني
كومة على حنو أفضل  من وسوف تواكب النماذج اجلديدة مجهور احل، دور رئيسي يف إعادة بناء إدارة الوالية اجلديدة يف عصر املعلومات

خالل استخدام تطبيقات احلكومة االلكرتونية األمر الذي تسعى اله احلكومة لزيادة معدالت الرضا من قبل املستفيدين وتطوير احلكومة 
 :االلكرتونية ومتثلت التطبيقات اليت تقدمها احلكومة على النحو التايل

 وضعت هذه اخلدمات على :خدمات املكتبات(online ) يحي  يقوم املستخدم بإدخال الرقم اخلاص به للحصول على
كما متكن املستفيدين من طرح ،  واملعلومات اليت يرغب هبا،كذلك ميكنه من جتديد بطاقة العضوية اخلاصة باملكتبات، البيانات

 .بة من خاللهاألسئلة املتعلقة ببحثهم عن طريق احملادثة عرب االنرتنيت مع موظفي املكتبات واحلصول على اإلجا

 اسرتجاع املبالغ،الئحة االهتام،ومتكن ملوظفي مدينة ايرفنج البح  بواسطة االسم أو ، تقدم خدمة دفع الغرامات: حماكم البلدية
رقم رخصة القيادة بوالية تكساس،كما تقدم املعلومات عن طريق ااهلاتف وكذلك إرسال املعلومات ، بطاقة ااهلوية اخلاصة
 والبيانات الكرتونيا

 ويتم ذلك من خالل املوقع :دفع الضرائب .orgdallascuontywww.  يحي  يتمكن املواطنو  من دفع الضرائب املرتتبة
 .عليهم

  واخلدمات األخرى يتمكن املوظفو  واملقيمني من خالل املوقع اخلاص مبدينة ايرفنج من دفع فواتري املاء والكهرباء:دفع الفواتري.       
 صورة الونالحظ من خالل 

 .موقع البوابة األمريكية للحكومة االلكرتونية مدى التطور ااهلائل وااهلام للخدمات االلكرتونية للبلد: 12الشكل رقم 

 
  . https://www.usa.gov:المصدر 

http://www.dallascuonty.org/
http://www.dallascuonty.org/
https://www.usa.gov/
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 .واقع الحكومة االلكترونية من خالل تجربة الجزائر :المحور الثالث
 

بإخطار اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي إلبداء رأيه حول امللف  0229جانفي  13بتاريخ  اجلزائرية  قامت احلكومة
ودراسة الرهانات األساسية املرتبطة  ، ولغرض تقييم املشروع من كل جوانبه النظرية والتطبيقية0210املتعلق بإسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية 

جلنة خمتصة متكونة من أعضاء متخصصني دائمني باجمللس، وجمموعة من اخلرباء مت "بتنصيب  0229جانفي  03به، قام اجمللس بتاريخ 
وفاعلني اقتصاديني االستعانة هبم من خارج اجمللس لتجربتهم وخربهتم يف اجملال، كما تضم هذه اللجنة ممثلني عن املؤسسات العمومية 

إضافة إىل استدعاء وزير الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال املكلف هبذا املشروع لشرح . "وخمتصني ينتمو  إىل العامل األكادميي
 .حيثيات تكوين هذا امللف وإزالة الغموض على بعض احملاور املتعلقة بالدراسة

اليت بادرت هبا وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال مسامهة هامة تستحق  0210تعد إسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية         
 1.املواصلة والتشجيع، لكوّنا أول حماولة لتحديد سياسة عمومية يف هذا اجملال، منذ إنشاء هذه الوزارة بتسميتها اجلديدة

مجيع امليادين املعنية بالسياسة العمومية لتطوير تكنولوجيات  تعترب الدراسة املقدمة من طرف الوزارة ثرية جدا باملعلومات، وتشمل 
فصال، ااهلدف منهم هو إعداد جرد منتظم للوسائل ورصد الفرص املتاحة لتطوير  10اإلعالم واالتصال، حي  تضمن الربنامج 
إحصائيات التغطية، مدى التأخر املسجل  إذ تعكس عناصر املقارنة املقرتحة يف الدراسة، وكذا. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجلزائر

سواء يف جمال جتهيز األعوا  االقتصاديني وتطبيقات اجلمهور العريض، أو يف ميدا  االقتصاد اجلديد الذي تسوده صناعة املضمو  
 .وشركات اخلدمات

 2:ولقد مت حتقيق العديد من العمليات منها
  تنصيب شبكة حكومية داخليةRIG  ضمن جمموعة الوسائل احلديثة لالتصال على مستوى احلكومات وهي نظام شامل يت

 .  العاملية
  كذلك على مستوى الوظيف العمومي وعلى مستوى مصلحة املوارد البشرية مت وضع برنامجIDARA ، أما فيما خيص التسيري

مع ااهلياكل املركزية و احمللية املكلفة بالوظيف  اإلداراتمت تنصيب شبكة معلومات تربط ، التنبؤي لعمال الوظيف العمومي
 .  العمومي

 العديد من املعلومات املتعلقة مبختلف الدوائر احلكومية عرب مواقع الويب أمتتت. 
  ورشة كربى لعصرنة  بإطالقوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية على عاتقها عملية تقنني اخلدمات االلكرتونية  أخذتكما

 :مها أساسينيكزية و اجلماعات احمللية و ذلك بالوضع التدرجيي لنظام وطين للتعريف املؤمن يرتكز على حمورين املر  اإلدارة
 بطاقة التعريف البيومرتية و االلكرتونية  إطالق 
 و االلكرتوين جوازات السفر البيومرتي إطالق  . 
 الربيد االلكرتوين إنشاء  . 
 نظام تسيري و متابعة امللفات القضائية  إعداد 
 شبكة الصحة اجلزائرية مع ربط خمتلف املؤسسات الصحية  دإعدا 

                                                           

كلية العــلوم االقــتصادية وعـلوم التسـيري،جامعة اجلزائر ، ادارة اعمال، دكتوراه ،اطروحة-اجلزائر منوذجـا-حممد حيياوي، احلكومة االلكرتونية كأداة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية   1
 .039،ص0212، 0
 13-10، قتصاديات الدوليةبلعريب عبد القادر،حتديات التحول اىل احلكومة االلكرتونية باجلزائر، ملتقى الدويل اخلامس،االقتصاد االفرتاضي  و انعكاساته على اال  2

 .  10-11،جامعة مخيس مليانة ص0210مارس،
11-https://publicadministration.un.org/egovkb  20/20/0202تاريخ االطالع  . 
21-:https://www.usa.gov 20/20/0202االطالع  تاريخ   . 

https://publicadministration.un.org/egovkbتاريخ%20الاطلاع%2002/03/2017
https://publicadministration.un.org/egovkbتاريخ%20الاطلاع%2002/03/2017
https://www.usa.govتاريخ
https://www.usa.govتاريخ
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 طاقات السحب و الدفع االلكرتوين وتوزيع ب.  زعات بنكيةو م إلنشاء باإلضافة، نظام الدفع البنكي و احلسابات الربيدية إعداد 
 ات التكوين العايلو يحثية تربط جمموعة مؤسس أكادمييةشبكة  إنشاء  . 
  و املتوسط وشهادة البكالوريا األساسيشبكة االطالع على نتائج امتحانات شهادات التعليم  . 
  للحاملني اجلدد لشهادة البكالوريا األويلالتسجيل  . 
 واالتصال  اإلعالميف تكنولوجيا  األيحاثمركز الدراسات و  إنشاءCERTIC   كنقطة اتصال للبح  و التطوير و تدعيم

العلمي و التقين  اإلعالمو مركز  CDTAو االتصال يف مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة  اإلعالمالنشاطات و تكنولوجيا 
CERIST    ومركز البح  العلمي و التقين لتطوير اللغة العربيةCRSTDLA   . 

 ة للجزائر بين الواقع والتحديات مشروع الحكومة االلكتروني 11: الشكل رقم

 
ملتقى الدولي الخامس،االقتصاد االفتراضي  و ، بلعربي عبد القادر،تحديات التحول الى الحكومة االلكترونية بالجزائر: المصدر  

 .  10صجامعة خميس مليانة،،0310مارس، 16-10، انعكاساته على االقتصاديات الدولية
بالدول باحلكومة االلكرتونية التصنيف العاملي لألمم املتحدة اخلاص  خارجأ  اجلزائر تصنف التايل الشكل وميكن أ  نرى من خالل      

 .األفريقية العشر األوىل 
 العالمي لألمم المتحدة حسب التصنيف الحكومة االلكترونية تتعامل ب فريقية ادول  13احسن : 10رقم  الشكل

 
  https://publicadministration.un.org/egovkb:المصدر 

 :الخاتمة
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يف ظل التطورات التقنية املتالحقة يف عاملنا اليوم، أصبح من املهم ومن الضروري للدولة احلديثة أ  تستثمر تلك التقنيات اخلاصة           

ومن خالل ما طرحناه من جتارب جند أ  .واملعلومات يف تطوير منظماهتا ويف تطوير وسائل وأشكال تقدميها للخدمات العامةباالتصاالت 
كما هناك من مازال يتحدى ،  فمنها من استطاع أ  يفرض وجوده خاصة الدول األوروبية، الدول يف العامل عازمة على رفع التحدي

 .  مثل بعض الدول العربية مثل البحرين وقطر و تونس واملغربإمكانياته واستطاع اللحاق بالركب 
صح  إ  ية صلبة تتحمل هذا التحول اجلذري للدخول إىل العامل الرقمي أوتوعلى غرار ذلك تبقى اجلزائر تصارع يف وضع بنية حت      

 .  التعبري العامل االفرتاضي من خالل بوابة احلكومة االلكرتونية
ضرورة تأهيل العنصر البشري الكرتونيا سواء تعلق األمر باملواطنني وذلك من خالل الربامج التدريسية، جيعل اجلزائر مطالبة ب وهذا ما      

  أو باملوظفني احلكوميني من خالل تكثيف الدورات التكوينية، للقضاء على األمية املعلوماتية اليت تعترب من أكرب العوائق اليت حتول دو 
اإلسراع يف تفعيل التكنولوجيا اليت تعتزم احلكومة إنشاؤها ألّنا باإلضافة ، ل ملثل هذه املشاريع واالنتقال جملتمع املعلوماتالتطبيق الفعا

مداد مبختلف اإلتعترب القاعدة التكنولوجية الوطنية اليت ميكن االعتماد عليها يف ابتكار وتطوير التجهيزات والتقنيات االلكرتونية حمليا مع 
 .  يةيات الالزمة لضما  استمرار التقن
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