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 : ةـمقدم
يعتبر االندماج في عصر المجتمع االلكتروني، والتكنولوجيا الرقمية أمر ضروري، لتحسين العمل اإلداري 

 وذلك باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
 : ىي أساسية أىداف ثالثة عمى االلكترونية الحكومة نظام ويرتكز

  الحكومي الجياز أداء ةكفاء رفع  -0  

 الذىاب إلى دون الحاجة المعمومات شبكة طريق عن والمستثمرين كافة لممواطنين المرفقية الخدمات أداء -6  

  إلى المؤسسات اإلدارية.

 وتوجيو القرار واالستفتاءات اتخاذ عمميات في المواطنين مساىمة بزيادة االلكترونية الديمقراطية مارسةم -3

 . االتصال وسائل طريق عن ليا التابعة والمؤسسات مةالحكو  عمل
 ما يمي: االلكترونية الحكومة مستمزمات وأىم    

  .المؤىل البشري العنصر  -أ

 المتطورة. العممية األجيزة -ب

 الكترونية. بالحكومة القوانين المتعمقة -ج
 وتسعى الجزائر جاىدة لمواكبة التطور الحاصل في ىذا المجال،   

 ؟في الجزائر هو واقع الحكومة اإللكترونيةفما 

 واقع الحكومة اإللكترونية في الجزائر في ظل المجتمع
 اإللكتروني والتكنولوجيا الرقمية
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                                                      وفوائدها اإللكترونية الحكومة مفهوم: أوال
 .E االلكترونية الحكومة: االلكترونية لمحكومة شامالً  مفيوماً  يقدم يكاد الذي الدولي البنك عرفي

Government  المعمومات شبكات مثل) المعمومات لتكنولوجيا الحكومية المؤسسات استخدام عممية ىي 
 وتحويل تغيير عمى القدرة لدييا والتي( المحمول الياتف عبر االتصال وأساليب االنترنيت، وشبكة العريضة،
 (1.)الحكومية المؤسسات ومختمف األعمال ورجال المواطنين مع العالقات

 اإلدارية، المعامالت إنجاز في الرقمية المعمومات تكنولوجيا استخدام:أيضا اإللكترونية بالحكومة يقصدو 
 عصر حكومة أحياناً  عمييا ويطمق .يمقراطيةالد من بمزيد المواطنين مع والتواصل المرفقية، الخدمات وتقديم

 .(2)األدق التعبير ىو وىذا ،اإللكترونية اإلدارة أو ، أوراق بغير اإلدارة أو المعمومات

مومات الداخمية )اإلنترانت( بقصد ويتم ذلك عن طريق شبكة المعمومات العالمية )اإلنترنت(، وشبكة المع
 ، أىميا تقديم الخدمات اإللكترونية إما بتفاعل بشري أو بإنجاز آلي. تحقيق أىداف معينة

 : (3)ويمكن القول أن من أىم فوائد الحكومة اإللكترونية ما يمي

 رفع مستوى األداء -

 زيادة دقة البيانات  -
 تقميص اإلجراءات اإلدارية -
  الستخدام األمثل لمطاقات البشريةا -

 :(4) ومنيا االلكترونية اإلدارةلتطبيق وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك سمبيات محتممة 

 التجسس االلكتروني -

 زيادة التبعية لمخارج -

 . اإلدارةثالثا: شمل  -
                                                                                                    اإللكترونية الحكومة مجال في الجزائر جهود: ثانيا

 إصدار في القديمة الماكينات تستعمل كانت التي البريد مراكز في اآللي لإلعالم شبكة أول تنصيب تم  
 يكن ألنو بريدي، صك عمى موظف كل يحصل أن بضرورة سياسي قرار صدر وعندما البريدية، الصكوك
 زبون أي بإمكان أصبح آنذاك،إذ المتوفرة باإلمكانيات  بريدي حساب ألف 033 رفيتو  تقنيا باإلمكان

 وبذلك قبل، من متوفرا يكن لم ما وىو ءشا بريدي مركز أي من أموالو سحب الجزائر لبريد
فريقية عربية دولة أول الجزائر صبحتأ  ىذا في وساعدنا ،اآللي لإلعالم استعماال إفريقيا جنوب دولة بعد وا 

 دول عدة من أفارقة لطمبة وسمحنا معموماتية، شبكات تنصيب عمى والمغرب تونس من كال الشأن
 .معاىدنا في اآللي اإلعالم دراسة من غالوالسني كموريطانيا
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 اآللي اإلعالم ميدان في بتقدميا الثالث العالم مستوى عمى معروفة السبعينات سنوات خالل الجزائر وأصبحت
 في الندوات العالمية الخاصة بيذا المجال، وقد كنت آنذاك عضوا مختمفي ف وأصبح ليا حضورىا الدولي

منظمة معالجة المعمومات،  في مجمس إدارة المكتب الدولي لإلعالم اآللي بروما وعضوا
سنوات الثمانينات  في ىذا المجال إال أن األمور تغيرت في واإلفريقيةيد من الدول العربية العد الجزائر وسبقت

 (5)التراجع في حين بدأنا نحن في حيث تطور جيراننا بسرعة أكبر منا

دولة وفق المؤشر العالمي لألمم  086عالميا من إجمالي  060عربيا والـ 03احتمت الجزائر المركز الـ
الدول ذاتيا لتكنولوجيا  ومدى استخدام 6707المتحدة لمدى جاىزية وسرعة الحكومة اإللكترونية لعام ،

عالميا،  22المعمومات لخدمة المواطنين والتفاعل معيم. ومغاربيا جاءت تونس في المركز السابع عربيا والـ
عالميا. وكل ىذه الدول  062عربيا والـ  06عالميا، المغرب المركز  006عربيا والـ 00واحتمت ليبيا المركز 

المغاربية، والجزائر حسب تقرير السنة الماضية تكون قد سجمت تقدما تأتي متقدمة عمى الجزائر في المنطقة 
مع اإلشارة إلى أن ثمة دوال أخرى سجمت تقدما أكثر من الجزائر عمى غرار لبنان وسوريا  .بعشرة مراكز

مركزا وىو ما يعني سرعة ىذا البمد بقطعو خطوات جبارة باتجاه تكريس الحكومة  88وعمى رأسيا تونس بـ 
وتصدرت البحرين الدول العربية محتمة المركز   ترونية وذلك في مدة زمنية ال تتجاوز السنة الواحدة.اإللك

عالميا، األردن في المركز الرابع  64عالميا تمييا اإلمارات في المركز الثاني عربيا والـ 03األول عربيا والـ
 .عالميا 80عربيا والـ

وىي تندرج ضمن  6703تكون جاىزة قبل  ناإللكترونية ل اتيورغم أن الجزائر كانت قد أعمنت أن حكوم  
مشروع أوسع ىو الجزائر اإللكترونية التي تشيد رقمنة كل المصالح العمومية المختمفة من الصحة 

صالح وزير مالتعميم اإللكتروني، وصوال إلى البمدية اإللكترونية حسب ما أعمن عن ذلك   اإللكترونية إلى
ألف مشترك جديد  477اإلعالم واالتصال، فيما أعمن كذلك أن الجزائر تحصي سنويا  البريد وتكنولوجيات

فيما كان وزير الداخمية نور الدين يزيد زرىوني قد أعمن في سياق حديثو عن مشروع   عبر شبكة األنترنت.
( 6).يةمميون دوالر لمشروع الحكومة اإللكترون 38جواز السفر البيومتيري أن الجزائر خصصت أكثر من 

دولة وفق المؤشر العالمي لألمم  086عالميا من إجمالي  060عربيا والـ 03ركز الـاحتمت الجزائر الم
ومدى استخدام الدول ذاتيا لتكنولوجيا  6707المتحدة لمدى جاىزية وسرعة الحكومة اإللكترونية لعام 

ا جاءت تونس ومغاربي                                          المعمومات لخدمة المواطنين والتفاعل معيم.
 06عالميا، المغرب المركز  006 عربيا والـ 00عالميا، واحتمت ليبيا المركز 22في المركز السابع عربيا والـ

عالميا. وكل ىذه الدول تأتي متقدمة عمى الجزائر في المنطقة المغاربية، والجزائر حسب  062عربيا والـ 
  .كزتقرير السنة الماضية تكون قد سجمت تقدما بعشرة مرا
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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مع اإلشارة إلى أن ثمة دوال أخرى سجمت تقدما أكثر من الجزائر عمى غرار لبنان وسوريا وعمى رأسيا تونس 
مركزا وىو ما يعني سرعة ىذا البمد بقطعو خطوات جبارة باتجاه تكريس الحكومة اإللكترونية وذلك في  88بـ 

 03ول العربية محتمة المركز األول عربيا والـوتصدرت البحرين الد  مدة زمنية ال تتجاوز السنة الواحدة.
 .عالميا 80عالميا، األردن في المركز الرابع عربيا والـ 64عالميا تمييا اإلمارات في المركز الثاني عربيا والـ

وىي تندرج ضمن  6703ورغم أن الجزائر كانت قد أعمنت أن حكومتو اإللكترونية لم تكون جاىزة قبل   
زائر اإللكترونية التي تشيد رقمنة كل المصالح العمومية المختمفة من الصحة مشروع أوسع ىو الج

مبمدية اإللكترونية حسب ما أعمن عن ذلك بصالح وزير البريد لاإللكترونية إلى التعميم اإللكتروني، وصوال 
عبر ألف مشترك جديد  477وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، فيما أعمن كذلك أن الجزائر تحصي سنويا 

فيما كان وزير الداخمية نور الدين يزيد زرىوني قد أعمن في سياق حديثو عن مشروع جواز   شبكة األنترنت.
 (7).مميون دوالر لمشروع الحكومة اإللكترونية 38السفر البيومتيري أن الجزائر خصصت أكثر من 

تتمخص المؤشرات التي تم االعتماد عمييا في تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في و 
" في مؤشر  6703جزائر، حسب نص الوثيقة التي تعرض مضمون إستراتيجية" الجزائر االلكترونية ال

الجدوى، والنفاذ الرقمي، والتحضير االلكتروني، ومؤشر نشر تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، باإلضافة إلى 
 مؤشر التحضير الخاص بالحكومة االلكترونية.

ئر في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وخمصت إلى تصنيف وقد حددت ىذه المؤشرات وضعية الجزا
ما استدعى  مسجل في الدول المتقدمة وىو الجزائر ضمن البمدان ذات النتائج المتوسطة مقارنة بما ىو

التوجو إلى رسم إستراتيجية وطنية إلنشاء الحكومة االلكترونية لموصول إلى تحسين فعالية اإلدارة وشفافيتيا، 
توفير خدمات الكترونية تعمل عمى تسييل تعامل المواطن والشركات مع اإلدارة العمومية، في  من خالل

 مختمف المجاالت.
محوًرا رئيسًيا، تحدد األىداف الرئيسية، والخاصة، المزمع 03، حسب جريدة المساء وتتضمن اإلستراتيجية 

 راءات الالزمة لتنفيذىا.تحقيقيا عمى مدى السنوات الخمس القادمة باإلضافة إلى ضبط اإلج
وتتمخص ىذه المحاور، في استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية، وتسريع استعماليا 
في الشركات، وتطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيمة بتمكين المواطنين من االستفادة من تجييزات 

ع تطوير االقتصاد الرقمي، وتعزيز الشبكة األساسية لالتصاالت وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ودف
 ذات الدفع السريع والفائق السرعة، تطوير الكفاءات البشرية، وتدعيم ثالثية "البحث والتطوير 

واالبتكار"، وضبط مستوى اإلطار القانوني، باإلضافة إلى محور اإلعالم واالتصال الذي ييدف لمتحسيس 
 إلعالم واالتصال في تحسين معيشة المواطن والتنمية االجتماعية واالقتصادية لمجزائر، بدور تكنولوجيات ا
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زيادة عمى تثمين التعاون الدولي في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت الذي يخص امتالك 
 .التكنولوجيات والميارات ذات الصمة من خالل المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية

الجانب المرتبط بآليات التقييم والمتابعة، وتيدف إلى تحديد  كما تتضمن اإلستراتيجية في آخر محور ليا
نظام مؤشرات معينة تعني بالمتابعة والتقييم وتسمح بقياس مدى تأثير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال عمى 

لتنفيذ المخطط االستراتيجي"لمجزائر التنمية االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى إجراء تقييم دوري 
 ".6703-االلكترونية 

 :آليات تطبيق اإلستراتيجية
"، 6703تتمثل اآلليات العممية التفصيمية الخاصة بالمحاور التي تتضمنيا إستراتيجية " الجزائر االلكترونية 

وضع مختمف خدماتيا في إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية وتعزيز استخداميا و 
عمى شبكة االنترنت وتوفير المعمومات في أي وقت وفي أي مكان، وتم في ىذا اإلطار وضع أىداف خاصة 
وأخرى مشتركة لكل دائرة وزارية الستكمال البنى األساسية المعموماتية ونشر تطبيقات قطاعية متميزة، وتنمية 

 فائدة المواطنين والشركات والعمال واإلدارات األخرى.الكفاءات البشرية، وتطوير الخدمات االلكترونية ل
وسيتم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتالك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتحسين أداء الشركات 
رساء االستثمار  وتطوير خدماتيا، من خالل تنفيذ عدد من العمميات منيا وضع مصارف الكترونية، وا 

دارة األع مال االلكترونية، والتموين االلكتروني واستحداث السجل التجاري االلكتروني، والتجارة االلكتروني، وا 
 االلكترونية.

كما سيتم إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في المستثمرات الفالحية لرفع اإلنتاج واإلنتاجية، وفي 
 الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي نشاط الوكاالت السياحية.

"أسرتك" من خالل توفير الحواسيب الفردية وخطوط التوصيل ذات التدفق السريع  ادة بعث عمميةكما سيتم إع
وتوفير التكوين وتقديم مضامين خاصة بكل فئة من فئات المجتمع، ويجري في ىذا اإلطار، إعداد ممف 

عداد ممفات أخرى، تسمح باالستفادة من الحواسيب لصالح العاممين  حول المقاربة الجديدة ليذه العممية، وا 
التربية، والصحة، وأصحاب المين الحرة، وفئة المعوقين لتسييل اندماجيا في  بمختمف اإلدارات، وقطاع

 النشاط االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي لمبمد.
ولتطوير صناعة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، تم تحديد األىداف المتوخاة، وتتمثل في مواصمة الحوار 
والنقاش الناتج عن عممية إعداد اإلستراتيجية في الجوانب الخاصة بالحكومة االلكترونية، وتوفير الشروط 
قامة  الخاصة بتثمين الكفاءات العممية والتقنية الوطنية في مجال إنتاج البرمجيات والخدمات والتجييز، وا 

 (8)إجراءات تشجع عمى إنتاج المضامين.
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 واقع بعض الحكومات اإللكترونية في العالم مقارنة مع الجزائر:   :ثالثا
 يجد الزائر لموقع الواليات المتحدة األمريكية مدخل عمى السمطات الثالثة موقع الحكومة األمريكية: -0

التي تنضوي تحت كل والقضائية( ومن خالليا توجد مداخل لكافة المؤسسات والييئات  )التشريعية، التنفيذية
، كما يقدم الموقع خدمات ىامة كما يضم الموقع أيضا مداخل لييئات ومؤسسات الحكومات المحمية سمطة،

في مجال الرعاية الصحية، والضمان االجتماعي،واألحوال الشخصية،وشؤون اليجرة،والضرائب،وغيرىا،كما 
سيل الموقع لمزائر عممية البحث من خالل وي يوفر أيضا فرصا لمدفع اإللكتروني لدى الجيات المختصة،
 ( 9)محرك بحث، إضافة إلى فيرس أبجدي لمييئات الحكومية.

 (10)يتضمن الموقع أربعة أجزاء تقريبا::  ع دولة الكويتموق -2
،وىو يوفر خدمات في مجال: الوقف عن طريق االنترنت، خاص بالمواطنين والمقيمين األول: جزءال -

الشيري في قضايا  اإليجارتسديد  إيصاالتاالستعالم عن بيانات قيد الناخب/ناخبة،االستعالم عن 
م عن أوامر الضبط واإلحضار، خدمات مفوضي الييئة العامة ،تجديد البطاقة المدنية،االستعالاإليجارات

 لشؤون القصر مخالفات المرور لألفراد.
وىو يضم الخدمات اإللكترونية المقدمة من لجنة البيوت  خاص بقطاع األعمال، الثاني: جزءال -

زية بجريدة الكويت إعالن لجنة المناقصات المرك االستشارية، تسديد الفواتير وخدمة الشحن لمياتف النقال،
لدولة الكويت،االستعالم عن مخالفات المرور  واالقتصاديةاليوم،التشريعات والقوانين التجارية 

 لمشركات،االستعالم عن كفاالت الشركات، الخدمات اإللكترونية من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
التسوق اإللكتروني، الفنادق  لكويت،وىو يتعمق بالزائرين، وفيو السيرة الذاتية ألمير ا :جزء الثالثال -

 المعالم السياحية في الكويت. مطاعم الكويت، والمنتجعات،
مخصص لنظام الدفع اإللكتروني لممخالفات)المرور، اليجرة،والسفر(،إضافة إلى االستعالم  الجزء الرابع: -

 والدفع اإللكتروني لمستحقات أمالك الدولة.

يقدم ىذا الموقع خدمات لممواطنين في ما يتعمق بـ:االستعالم : غزةفي  رئاسة مجمس الوزراءموقع  -6
دليل الياتف  أطمس العالم، عن فاتورة الكيرباء،ترخيص استخدام أشعة سينية،الجوازات واألحوال المدنية،

األطمس  جمة)جميع لغات العالم(،الفمسطيني،نتائج الثانوية العامة، الكتب المدرسية الفمسطينية،تر 
 (11)إضافة إلى روابط خاصة بالوزارات والييئات الحكومية. ي،وحدة اإلقراض والمساعدات الطالبية،اإلحصائ

ويضم  فرنسية،يقدم الموقع خدمات ومعمومات بالمغتين العربية وال: موقع الوزارة األولى في الجزائر -3
قانون المالية  ،6774مخطط العمل لسنة  أرشيف حكومي، نشاطات الوزير األول،النشاط الحكومي،

، برنامج 6707قانون المالية التكميمي  ،6707قانون المالية  ،6700قانون المالية التكميمي  ،6706
 (12).6703الجزائر اإللكترونية ،6778العمل الوطني في مجال الحكامة 

  

 
 : ةـخاتم
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سريعة عمى المواقع اإللكترونية لمحكومات التالية: الواليات المتحدة األمريكية، النظرة ال ىذه من خالل
القول أن الفارق ، يمكن في الجزائر الكويت، السمطة الفمسطينية في غزة، ومقارنتيا بموقع الوزارة األولى

تمثل سوى نسبة قميمة جدا،كما أن ترتيب األمم المتحدة  كبير،ألن الخدمات المقدمة في موقع الوزارة األولى ال
الذي يضع الجزائر في مؤخرة الترتيب يعكس صورة الواقع الحقيقي لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر، 

انتشار ظاىرة األمية اإللكترونية في الجزائر، وعدم وجود إرادة حقيقية، حيث  ىإل‘ويمكن رد ىذا الوضع 
 يمكن فرض عمى اإلدارات مثال تقديم بعض الخدمات عن طريق االنترنت.

نما ضرورة اقتضاىا  في األخير نقول أن الحكومة اإللكترونية اليوم ال تمثل مظيرا من مظاىر الرفاىية، وا 
و من سرعة وكفاءة وشفافية، وليذا ينبغي عمينا مواكبة التطور الذي يجري من وما يتطمب عصر العولمة،

ال بقينا في عزلة عن العالم الخارجي،ليذا يجب  ألن المسؤولية ممقاة عمى عاتق  أن نشحذ اليمم؛حولنا،وا 
  د الجميع.فالحكومة اإللكترونية تقتضي مشاركة الجميع لكي يستفي الشركات، األفراد، سواء السمطة، الجميع،
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