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وتوجهات جديدة لدول العالم سواء كانت تطورات سريعة في عدة قطاعات، الحديث العالم  عرف

بشكل كبير و أثرت فرضتها العوملة والتطور املتسارع لتكنولوجيا املعلومات والاتصال، فقد متقدمة أو نامية، 

تطور الفرد وازدياد حاجاته وتعددها وتطورها، وأنتجت مفاهيم ومصطلحات اجتماعية واقتصادية  على

، ”E-GOUVERNMENT“ : حديثة، والتي أفرزت آليات جديدة إلدارة املجتمعات ومنها الحكومة إلالكترونية أو

التقليدية إلى الحكومة  نتقال من الحكومةلل وقد خطت العديد من دول العالم خطوات كبيرة في هذا املجال 

، عبر إحلل نظام إلكتروني شامل، مواكبة هذا التحول وإقامتهاإلى هي ألاخرى تسعى الجزائر و  كترونية،إلال

 ". الجزائر إلالكترونية"م إلانترنت من خلل إطلق مشروع وتعميم استخدا

رغبة في عصرنة قطاعاتها الحكومية وإلادارية والنهوض باقتصادها، طلقت الجزائر هذا املشروع فقد أ

الحكومية، من خلل تبادل من خلل كسر حاجزي الزمان واملكان في التعامل مع مختلف الجهات وألاطراف 

حتى تصبح هذه الخدمات أكثر توفرا وقربا من عملئها ومواطنيها، لتحقق ورقمنتها  ،املعلومات بين أجهزتها

ورفع في كفاءة داء الحكومي وزيادة في الانتاجية، زيادة في إلايرادات وخفض في التكاليف وتحسين في ألا  بذلك

 .درجة الشفافية في معاملتها لتقريب الفرد أكثر فأكثر من حكومته رفع منللمواردها البشرية وكذا 

التطور ركب سباق وأال تتخلف عن ومن هذا املنطلق، لم يعد أمام أي دولة في العالم إال أن تدخل ال

ونظرا إلى نحو املجتمع الالكتروني والتكنولوجيا الرقمية، وأن تسعى جاهدة ملسايرة عصر الثورة الحكومية، 

أن هذا التوجه يعتبر توجها استراتيجيا دو مزايا مادية ومالية وبشرية ارتأينا تسليط الضوء في دراستنا هذه 

لكترونية في الجزائر ومدى قدرتها على التحول إلى حكومة إلكترونية من خلل إلى واقع مشروع الحكومة إلا

 وكذاوانعكاساته على الاقتصاد الوطني، نجا  هذا املشروع الاستراتييي فة القدرات وإلامكانيات الكفيلة إل معر 

 مؤشر عرفة وم 8002سنة إلى غاية  8002سنة  منالفترة املمتدة العالمي للجزائر بين  التصنيف من خلل

معرفة  وكذا الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لألمم املتحدةتطوير الحكومة الالكترونية 

إلارادة السياسية في تجسيد هذا املشروع من خلل تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والاتصال 

 ا  أن نطر  إلاشكالية التالية:وانطلقا من هذا ارتأينوالاتصاالت السلكية واللسلكية 

 لنهوض باالقتصاد الوطني؟ل الجزائر الالكترونية في  ما مدى إسهام مشروع الحكومة 

إلى أسئلة فرعية املطرو  تفريع وتبسيط الغموض  أردنا، ةاملطروح وانطلقا من إلاشكالية الرئيسية

 :من خلل هذه الدراسةجابة عنها تساعد على تحليل وخدمة مشكلة البحث والتي سنحاول إلا 

 ما هو الفرق بين الحكومة التقليدية والحكومة إلالكترونية؟ 

  ما هي ألابعاد الاقتصادية للتحول إلى حكومة إلكترونية؟ 

 التي تتوفر عليها الجزائر إلنجا  هذا التحول الرقمي؟والبنى التحتية  ما هي املقومات 

 ؟8002ع تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية ما هو واق 

 ما مدى نجا  أو إخفاق هذا املشروع الاستراتييي في الجزائر؟ 

  هل تحققت ألاهداف املسطرة في هذا املشروع؟ 
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 من خلل هذه إلاشكالية نطر  الفرضيات التالية:

o  من خلل تطبيقاته إقتصادية أبعادإن تبني مشروع الحكومة الالكترونية يؤذي إلى تحقيق ،

 الالكترونية وفتح قطاعات اقتصادية جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني.الالكترونية كالتجارة 

o هداف ألا يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل لتحقيق  مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر لم

 .رغم مرور أكثر من عقد من الزمنالاستراتيجية املسطرة 

o  رادة السياسية سببين حقيقين وراء إلاعلم والاتصال وغياب إلا ضعف البنية التحتية لتكنولوجيات

 تخلف مشروع الجزائر الالكترونية. 

 أسباب اختيار املوضوع: .1

 :منها عدة منها موضوعية ومنها ذاتية نذكر ودوافع لقد تم اختيار هذا املوضوع ألسباب 

 :الدوافع املوضوعية 

 حداثة املوضوع ومواكبته لألحداث الراهنة. -

 املوضوع من كل جوانبه.الضرورة امللحة للتعريف بهذا  -

التعرف على التطور الحاصل في تكنولوجيات إلاعلم والاتصال والتكنولوجيات الرقمية على  -

 املستوى العالمي والوطني.

 التعرف على واقع الحكومة الالكترونية في الجزائر -

 :الدوافع الذاتية والشخصية 

 والرقمنة الاهتمام الشخص ي بتكنولوجيات إلاعلم والاتصال -

 كون املوضوع شيق يجهله غالبية الناس -

 أهداف الدراسة: .2

من خلل هذه الدراسة الكشف عن ألابعاد الاقتصادية وكذا الاجتماعية للتحول نحو الحكومة  أردنا

فريد من  باعتباره مشروع استراتييي ،على الجزائر الالكتروني والرقمي الالكترونية، وواقع تطبيق هذا التحول 

لتي تصنف الجزائر نوعه ملسايرة الدول ألاخرى، وكذا معرفة واقع تكنولوجيا إلاعلم والاتصال واملؤشرات ا

 ضمن دول العالم، وتقديم النتائج املحصلة عليها تحليلها وأهم املعوقات وكذا اقترا  حلول مناسبة لها.

 صعوبات الدراسة: .3

ويتجاهله كثير من الناس، فغالبية الباحثين ال يعطون باعتبار أن هذا املوضوع حديث بالساعة، 

تلقيت ضعف مستوى املراجع على املستوى الوطني على عكس الدول العربية، وانها تعتمد للموضوع أهمية، 

ات رة في املعطيات واملعلومات والاحصائيات على املستوى الهيئندعلى معطيات قديمة متكررة، وكذلك 

 حصائيات، أو وزارة البريد وتكنولوجيات إلاعلم والاتصال.طني لل الوطنية مثل املركز الو 

 



 املقدمة
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 :وألادوات املستعملة أسلوب الدراسة .4

ماد ألاسلوب الوصفي في جانبه النظري لتوضيح بعض املفاهيم تملعالجة هذا املوضوع سيتم اع

آلاخر املتعلق بالنتائج املتعلقة بالحكومة الالكترونية، وأسلوب تحليلي في الجانب ألاساسية النظرية 

 والدراسات والاحصائيات.

في بحثنا هذا بإحصائيات وطنية ودولية إضافة إلى  ايتعلق باألدوات املستعملة، فقد استعنن أما فيما

 تقارير ومراجع متعلقة باملوضوع.

 حدود الدراسة: .5

يد الفترة الزمنية من بالنسبة للحدود املكانية فقد تناول البحث دراسة حالة الجزائر، بينما تم تحد

 ، باعتبار أن هذه الحدود الزمنية تتعلق بتاريخ إطلق املشروع إلى غاية يومنا هذا8002إلى غاية  8002سنة 

 الدراسات السابقة: .6

 ستوى املحلي أو العربي أو الدوليسواء على املهتمام العديد من الباحثين قد لقي هذا املوضوع ال

 نذكر منها:

 ادةهش لنيل مذكرة ،"الجزائر حالة" العربية الدول  في الالكترونية الحكومة واقع بسام، شريف أحمد 

 .8000-8000 ،02 الجزائر جامعة والاتصال، الاعلم في املاجستير

 لنيل أطروحة الجزائر، في العمومية الخدمات أداء تحسين في الالكترونية الحكومة دور  عطية، العربي 

 8000-8002 بسكرة، جامعة التسيير، علوم في الدكتوراه شهادة

 تحليلية دراسة-التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان 

 إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة ،"8002 الالكترونية الجزائر استراتيجية"

 8002-8002 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد

 شهادة لنيل مذكرة الجزائر، حالة دراسة والتحديات الفرص الجزائر في الرقمي الاقتصاد نعيمة، سحقي 

 8002-8002 البويرة، جامعة التجارية، العلوم في املاستر

 أقسام الدراسة: .7

 تمت معالجة هذا البحث وتقسيمه إلى قسمين:

  إلى الجانب النظري، إذ تطرقنا فيه إلى دراسة موضوع الحكومة الالكترونية من الفصل ألاول تطرقنا فيه

 عناصره، والذي بدوره ينقسم إلى خمسة مباحث.كل جوانبه النظرية والتعمق في مفاهيمه و 

  أما الفصل الثاني فخصصناه إلى دراسة واقع الحكومة الالكترونية في الجزائر اعتماد على عرض

 منها، وتم تقسيمه إلى أربع مباحث.ات املحلية والدولية وتحليلها واستخلص النتائج الاحصائيات واملؤشر 





 الفصل األول
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 تمهيد:

ويعد هذا التطور عامال مذهال في تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،  تقدماشهد العالم املعاصر 

على  إذ تتسابق الدول املتقدمة في تطوير هذه التكنولوجيا والحصول ، أساسيا من عوامل التنمية الشاملة

ما ساهم في تنمية وتطوير والذي بات يعرف بما يسمى باقتصاد املعرفة،  قتصادياتهالتنمية ا فيها الريادة

بظهور  ألامر الذي عجلالعديد القطاعات الاقتصادية، الخدماتية، ألامنية، التعليمية، الصحية وغيرها، 

وتدبير الشؤون وقطاعاتها مفهوم الحكومة الالكترونية، التي تعتبر بمثابة أسلوب جديد إلدارة الدولة وأجهزتها 

من خالل التفاعل مع املواطنين والاقتراب رونية ال من أنشطة عادية إلى أنشطة إلكتوالانتقللبالد، العامة 

شجع التفاعلية بين مؤسسات الدولة ومختلف منهم وتمكينهم من الحصول على املعلومة، كما أنها ت

ومنح تسهيالت إدارية وخدماتية، وتحقيق الجودة في تقديم  ، وإضفاء نوع من الشفافيةالقطاعات ألاخرى 

ومن خالل هذا الفصل سنتطرق إلى بعض املفاهيم ألاساسية حول الحكومة الالكترونية  الخدمات العمومية.

ها وبين الحكومة التقليدية كما سنتطرق أيضا نظهورها وخصائصها والفرق بيوالتعاريف املختلفة وإلى أسباب 

 أقسام وأهداف وأبعاد الحكومة الالكترونية. إلى متطلبات التحول إلى حكومة إلكترونية وإلى

 

  الالكترونية الحكومة حول  مفاهيماملبحث ألاول: 

املعلومات بهدف تغيير أداء الحكومة من  تكنولوجيالالحكومة الالكترونية بأنها استخدام  يمكن اعتبار 

استخدام واسع لتقنيات الاتصال واملعلومات لتشجيع العمل الحكومي ، مع خالل جعلها أكثر كفاءة وفاعلية

وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة من قبل مختلف الجهات سواء كانت أفراد ومواطنين أو خواص أو 

ماتية نشطة التاارية والاقتصادية والخده التطبيقات لتشمل ألا، وتوسيع هذةالتابعة للحكومألاجهزة 

، وتوفير للوقت والجهد واملال والتقليل من الحواجز ...وألامنية والعسكرية  والصحية والتعليمية والثقافية

خوض ومن خالل هذا املبحث سن الجغرافية والزمنية وزيادة في الشفافية والرفع في مستوى الجودة والكفاءة.

 .خصائصه مبادئه أنواعه وكذا أقسامهالتاريخية  :من كل جوانبهلحكومة الالكترونية ل ي إلاطار املفاهيميف

 الالكترونية الحكومة عن تاريخية نبذةول: ألا  بلطامل

م عندما أثيرت 5391ظهرت الفكرة ألاولى للحكومة إلالكترونية في الواليات املتحدة ألامريكية عام 

كان موضوع هذه املشكلة يتمحور حول كيفية و جتماعي، قانون الضمان الا إثر صدور مسألة جدول الرواتب 

 62 ـحة لحفظ الوثائق تقدر بـ مليون عامل أمريكي، هذا ألامر تطلب مسا62إصدار أرقام الضمان الاجتماعي لـ 

عاب هذا الكم الهائل من الـأوراق يألف قدم مربع، حيث ال يوجد أي مبنى في مدينة واشنطن يمكنه است

وفي بداية الخمسينات من القرن املاض ي عملت مؤسسة الضمان  سواء من حيث الوزن أو املساحة،

ات الحفظ لى إنشاء أول حاسوب معد لخدمع IBMوبالتعاون مع شركة جتماعي في الواليات املتحدة الا 
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في خدمات متعددة هذه الاستلمت املؤسسة أول مبرمج للقيام ب ،و تقديم خدمات الضمان الاجتماعي والتخزين

 The IBM7051م ،  أهمها استالم الاشتراكات أطلق عليه اسم 5311شهر أوت من عام 

الحاسوب إلى أن وصلت إلى تطورات ضخمة في ات برزت معالم التطور في أجهزة يفي بداية الستينو

قد كانت ، و املركزبفي ربط القرى البعيدة  تتمثلالتي و  عندها ظهرت القرى إلالكترونية أوساط الثمانينات،

 Electronic Village. 2وسميت بـ  نمركأول تاربة في الدا

، وكانت انطالقتها ألاولى عندما بدأت 5331على املستوى العالمي في عام وبدأ استخدامها الفعلي و 

هيئة البريد املركزي في والية فلوريدا ألامريكية بتطبيقها على إدارتها، وفي هذا إلاطار قال الرئيس ألامريكي 

. وتولى نائبه "ة قوميةضرور  أصبح الكومبيوتر إن تعامل كل أفراد الشعب ألامريكي مع" :نتون يل كليبألاسبق 

، وأكدا على الاهتمام بتقانة املعلومات ونشرها بين املواطنين ألامريكان لكي يستطيع الخصوصحملة في هذا 

 
ً
كل فرد من أفراد الشعب ألامريكي أن يتفاعل وعلى نحو كامل مع مختلف قطاعات املاتمع ألاخرى اقتصاديا

 
ً
 وحتى اجتماعيا

ً
  3.وسياسيا

كان امليالد الرسمي للحكومة الالكترونية في مؤتمر الاتحاد ألاوربي في مدينة لشبونة الاسبانية املنعقد 

 يقض ي بوضع كل البرامج املتاحة الستخدام و ، حيث تبنى فيه الاتحاد ألاور 6222 سنة مارسفي 
ً
بي قرارا

ادر إلاشارة إلى ، تالخطط الالزمة لذلك وإعداد كل نية وإتاحتها ملواطني أوربا على الانترنتالحكومة الالكترو

ومنذ ، بية قامت بتشريع القوانين الخاصة بتنظيم عمل الحكومة الالكترونيةو تعد أول دولة أور  نلندةأن ف

 
ً
 .ذلك التاريخ بدأ انتشار قيام وتنظيم الحكومات الالكترونية وتطبيقاتها عامليا

ونية واستاابت  لقرارات وتوصيات مؤتمر القمة كما تبنت الدول العربية هي أيضا للحكومة الالكتر

دولة من مختلف بقاع  591 ممثلووقد حضره  6229العاملية ملاتمع املعلومات والذي عقد في جنيف سنة 

دولة عربية وهم العراق وقطر وإلامارات العربية ومصر والسودان وسوريا  51وشارك ممثلون عن  العالم،

وتونس واملغرب وعمان واليمن وموريتانيا وجزر القمر  ردن والكويت ولييياواململكة العربية السعودية وألا 

وقد تمخض عن املؤتمر مقررات وتوصيات عديدة لخدمة العملية التربوية والحكم والبحرين والجزائر، 

 4الالكترونية كإطار عام لتحقيق ذلك. الرشيد والتي تصب في ألاساس في الحكومة

 

                                                           
 في إلالكترونية الحكومة إرساء متطلبات حول  الدولي امللتقى إلالكترونية، بالحكومة املتعلقة ألاساسية املفاهيم بعض نوال، وصبايحي راضية بغدود 1

 12صفحة  البليدة دحلب، سعد جامعة إلالكترونية، الحكومة ماهية: املداخلة محور " الدول  بعض تاارب عرض" الجزائر
2
 ظبي، بإمارة ألاجانب وشؤون لإلقامة إلادارة في العاملين نظر وجهة من الالكترونية الحكومة مشروع نااح متطلبات تقييم املنهالي، صالح محمد  

 69صفحة  6255 جانفي ظبي، إمارة ألاوسط، الشرق  جامعة ألاعمال، إدارة في املاجستير شهادة لنيل مذكرة
3
 جامعة كليةآلاداب، ،6221 عام حتى تاريخية دراسة املستدامة العربية التنمية في الالكترونية الحكومة دور  العراقي، هللا عبد الدين محي ذاكر  

 29ق صفحة العرا املوصل،
العلوم الاقتصادية والتاارية جامعة باتنة، مالة العلوم الاقتصادية إلهام يحياوي، الحكومة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات، كلية   4

 65صفحة  6252، 52وعلوم التسيير العدد 
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 التقليدية الحكومة تعريفاملطلب الثاني: 

يتعين علينا التعريف بالحكومة التقليدية بعض الش يء قبل التطرق إلى التعريف بالحكومة 

إلالكترونية، إذ أن الحكومة التقليدية تعرف على أن ذلك الكيان التنظيمي الذي تشكله الدولة من أجل إدارة 

بل السياس ي والاقتصادي والاجتماعي، حيث ستراتياية املتعلقة باملستقشؤون البالد واتخاذ القرارات الا 

تغطي هذه إلادارة مااالت التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي والعسكري وألامني وتنمية الناتج القومي وتعليم 

ع العالم وتحسين ظروف معيشتهم وإدارة ألازمات وتنمية عالقات البالد ماملواطنين واملحافظة على صحتهم 

 5املهام املتعددة ألاخرى.الخارجي إلى غير ذلك من 

 لكترونيةإلا الحكومة تعريفاملطلب الثالث: 

في الواقع توجد تعاريف كثيرة  محدد ملصطلح الحكومة إلالكترونية، حيث أنهال يوجد تعريف   

تنفيذها  لىتعدد مستخدميها واملستفيدين منها والقائمين علتختلف نتياة  إذ، ومتباينة للحكومة إلالكترونية

تعريفها وقد اختلفت آلاراء حول  باإلضافة لألبعاد التقنية وإلادارية والتاارية والاجتماعية التي تؤثر عليها،

 .الفقهي املستوى  أو على ،سواء على املستوى الدولي

"استخدام إلانترنت والشبكة  :بأنها ألامم املتحدة الحكومة الالكترونية هاعرفت 6226في العام ف

 6العاملية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين".

"الحكومة إلالكترونية  :6229( في عام OECDمنظمة التعاون والتنمية في املاال الاقتصادي )وعرفتها 

 إلانترنت للوصول إلى حكومات 
ً
 7.أفضل"هي استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وخصوصا

عملية استخدام املؤسسات " :للحكومة إلالكترونية بأنها تعريفا 2005 معا البنك الدوليوقد قدم 

لتكنولوجيا املعلومات مثل شبكات الانترنت وشبكة املعلومات العريضة وغيرها، والتي لها القدرة على تغيير 

التكنولوجيا تقدم خدمات أفضل وهذه  ،واطنين ومختلف املؤسسات الحكوميةوتحويل العالقات مع امل

 ."، مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسساتمن الوصول للمعلومات همللمواطنين وتمكين

عملية استخدام ى أنها: "رفت الحكومة إلالكترونية عل، فقد عاملنظمة العربية للتنمية إلاداريةأما 

الهاتف الجوال، المتالكها القدرة على تغير وتحويل العالقات مع  والاتصال عبر  ،لألنترنتاملعلومات العريضة 

 8".املواطنين ورجال ألاعمال ومختلف املؤسسات الحكومية

                                                           
5
 611صفحة  6252-6223 ،20 العدد الباحث مالة ألاعمال، مؤسسات على EG الالكترونية الحكومة تطبيق أثر عيشاوي، بن أحمد  
6
 وإلادارية، الاقتصادية للعلوم الغري  مالة العراق،-البصرة جامعة الزراعة كلية الالكترونية، للحكومة الاقتصادية ألابعاد حسين، رشيد خولة 

 26صفحة  6251 سنة 92 العدد

 
 وإلادارية، الاقتصادية للعلوم الغري  مالة العراق،-البصرة جامعة الزراعة كلية الالكترونية، للحكومة الاقتصادية ألابعاد حسين، رشيد خولة7

 26صفحة  6251 سنة 92 العدد

 
 6252 الجزائر،- سعيدة السياسية والعلوم الحقوق  كلية ،"ألافاق-املعوقات" الجزائر في إلالكترونية الحكومة تطبيق إشكالية صغير، بن املومن عبد8

 29صفحة 
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 تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في ماال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها بأنها 
ً
وهناك أيضا

وآخرون  إلاداري،وسيلة لتحقيق إلاصالح ى أنها علوسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها 

 هناك من ذكر أنها قضية 
ً
ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع املواطن وتحقيق ديمقراطية أكبر، وأخيرا

 .نافس ي للهيئات والدوائر الحكوميةتاارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين ألاداء والوضع الت

تكنولوجيا املعلومات بصفة عامة والتاارة لبأنها "استخدام  Al &David 6226  عرفها فقد

الالكترونية بصفة خاصة إلمداد املواطنين واملنظمات باملداخل املالئمة للمعلومات والخدمات الحكومية، 

وتقديم الخدمات العامة للمواطنين ومنظمات ألاعمال واملوردين وكل من يعمل في القطاع الحكومي، كما  أنها 

أكثر كفاءة وفاعلية إلدارة املعامالت التاارية مع املواطنين ومنظمات ألاعمال وحتى مع املنظمات  طريقة

 . الحكومية ذاتها

حكومة خفية تحتضنها الحكومة الشرعية القائمة في الدولة، أي : "أنها أحمد القرعيالدكتور  وعرفها

وسائل الاتصال واملعلومات يتم توظيف كل املواطن سيد قراره، كما  أن أنها تقتنيها وال تمتلكها، حيث

 9".، وعلى الحكومة أن تلبي رغباته أينما كان في املنزل، الشارع، داخل الوطن أو خارجهلخدمته

ين من خالل عملية تغيير وتحويل العالقات من املؤسسات واملواطن": فرأى بأنها الهوش أما

ومات مما يوفر مزيدا وتمكينهم من الوصول إلى املعلبهدف تقديم أفضل للمواطنين  ،تكنولوجيات املعلومات

 10ات".ساد وتعظيم العائد وتخفيف النفقوتحجيم الف ،من الشفافية

استخدام تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت إلعادة هندسة الحكومات نها: فيرى أ يجتنكلرأما 

وتقديم  ،القصوى من التكنولوجيات الجديدة ويمكن التفاعل معها والاستفادة باعلها أكثر فاعلية وموثوقية،

 11.خدمات عامة أفضل للماتمع

نموذج أعمال مبتكر مستند ها: "، تعريفا للحكومة إلالكترونية بأنوزمالؤه أهلوكويستوقد قدم 

وأساليب التفاعل والشفافية واملصداقية والثقة ية، تقنيات الخدمة الذاتية الالسلك خصوصا لتقنيات،

، يستهدف بالدرجة ألاولى كرس وموجه للمواطنين ومنظمات أعمال الربحية منها وغير الربحيةاملتبادلة، م

ويحقق ألطراف التبادل  لتقديم خدمات عامة بأسلوب مميز يأخذ باعتبار خصوصيات السوق املستهدفة،

12.والتعامل لألهداف املشتركة بكفاءة فعالة
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، أنها تلك E-Gov الـ الالكترونية أو كما تسمى من خالل ما تقدم ذكره يمكننا تعريف الحكومةو 

الحكومة التي تقوم بتقديم خدماتها كما تفعلها الحكومة التقليدية لكن الفارق يكمن في كيانها الالكتروني 

عن الحكومة الحقيقية التقليدية التي نعرفها  افتراضيةبدال عن التعقيدات إلادارية وألاوراق، أي أنها نسخة 

حفظ البيانات للشبكة  الخاصة بمراكز  ها تعيش محفوظة في أجهزة الكمبيوتر املعقدة "السيرفر"نحن، غير أن

 ،تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الكترونيا بحيث تستخدم التقنيات الحديثة من وتدار نترنت، العاملية لال 

إحداث تغييرات جذرية في مع  ،والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ،كأدوات لتحقيق أهدافها السياسية

للوفاء بمتطلبات  ،النظم واملمارسات إلادارية املطبقة في هذه املنظمات بما يتفق مع الدور الجديد للدولة

وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية املتواجدة في ، املواطن بالرفاهية وجودة الحياة عصر املعرفة مما يعود على

دولة، ومن خالل هذا كله فالحكومة الالكترونية ليست بديال عن في أجهزة اللموس ومادي م يشكل حقيق

 الحكومة التقليدية لكنها الوجه الرقمي لها.

 ي:من خال ل التعاريف السابقة ما يلنستنتج 

 ،إنما  ال تقتصر الحكومة إلالكترونية على استخدام تكنولوجيا املعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين

 .ةالاجتماعية والسياسيو املؤسسات بشكل جديد له أبعاده إلادارية هي فكر متطور يعيد صياغة

 ،وإنما تمثل أساليب  إن الحكومة إلالكترونية ال تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين

وأن الديمقراطية هي أحد ألاهداف الرئيسية  نااز كافة ألاعمال التي تتم داخل وخارج املؤسسات،إلكترونية إل 

 .وهي العمل على مشاركة املستفيدين من خالل مشاركتهم عبر تلك آلاليات ة إلالكترونية،للحكوم

 حيث يتحول املستفيد  ،نيلكترونية تمثل عقدا جديدا بين املؤسسات واملستفيدة إلاالحكوم إن

 قرار.إلى مشارك في صنع ال بموجب هذا العقد من متلقي

  الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات ألاداء في إن الحكومة إلالكترونية هي استخدام نتاج

، وتشمل كذلك الاستفادة ا في تحقيق ألاهداف املرجوة منهااملؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليته

من حيث  من تراكم املعرفة والتقدم التقني املرافق لها في توسيع قاعدة املستفيدين من الخدمات العامة،

س طالع عليها في أي زمان ومكان على أسامها بوسائل إلكترونية تمكن من الا ت وأساليب تقديوفرة تلك الخدما

 ن.املساواة والعدالة بين املعنيي

وبالرغم من عدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه للحكومة إلالكترونية، إال أنه ال يكاد يختلف أحد 

ستمر لعمليات التفاعل بين ثالث ماموعات هي: عن الهدف ألاساس ي للحكومة إلالكترونية، وهو التحسين امل

وذلك من أجل تحسين الرقي السياس ي والاقتصادي والاجتماعي  الحكومة، قطاع ألاعمال واملواطنين،

 .للماتمع

 إلالكترونية والحكومة التقليدية الحكومة بين الفرق املطلب الرابع: 

ن الفرق بين الحكومات التقليدية والحكومات إلالكترونية في أن ألاولى تركز جل جهودها على بناء ميك

نها تنقل املاتمع من عصر الثورة الزراعية إلى عصر أأي  ،للماتمع الذي تعمل فيهالبنية التحتية ألاساسية 
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لك تنقل املاتمع التعامالت وهي بذعلى بناء شبكات ما الحكومة إلالكترونية فإنها تركز ، أالثورة الصناعية

فالحكومة إلالكترونية هي  13،اليشري الذي تعمل فيه من عصر ثورة الصناعات إلى عصر ثورة الاتصاالت

 .املرحلة التالية للحكومة التقليدية

 الحكومة إلالكترونية من خالل املعايير التالية:التقليدية و براز الفرق بين الحكومة ويمكن إ

 :سية، ة الدولة على جميع القطاعات، سياهيمن إبراز تعمل الحكومة التقليدية على  حسب الهدف

الجميع ومساهمتهم تعمل على مشاركة ف، أما الحكومة الالكترونية ... اقتصادية، أمنية، ثقافية، خدماتية

 ه الدولة.هذأنشطة الفعالة في 

 :روقراطي الوظيفي الطويل يالهيكل الب لتقليدية هو هيكل الحكومة ا حسب نوع الهيكل التنظيمي

ق الذي يعتمد على الوحدات إلادارية، أما هيكل الحكومة إلالكترونية هو هيكل مسطح شبكي يعتمد على فر 

 .العمل ويقوم على مبدأ املشاركة

 :تكون إدارة الحكومة التقليدية من خالل القواعد والتعليمات، في حين إدارة  حسب املبادئ إلادارية

 الحكومة إلالكترونية فهي مرنة تعتمد على فرق عمل مع وجود تنسيق مركزي.

  يدية هرمي من إن نمط الاتصال الداخلي في الحكومة التقل الخارجي:حسب نوع الاتصال الداخلي و

محدود، في حين نمط الاتصال الداخلي لخارجي هو اتصال مركزي، رسمي و ا نمط الاتصالأعلى إلى ألاسفل، و 

 الاتااهات، أما الاتصال الخارجي رسمي وغير رسمي. في الحكومة إلالكترونية شبكي متعدد

 :تقدم الخدمة في الحكومة التقليدية عبر وثائق وإلى الشخص نفسه،  حسب أسلوب تقديم الخدمة

 رونيا في الحكومة إلالكترونية.في حين يتم توصيل الخدمة إلكت

 :تكلفة الخدمة في الحكومة التقليدية عالية جدا، أما تكلفتها في الحكومة  حسب تكلفة الخدمة

 إلالكترونية فهي منخفضة.

 منخفضة في الحكومة و في الحكومة التقليدية،  عالية سب نسبة ألاخطاء عند تقديم الخدمة:ح

 .إلالكترونية

 :متوفرة في الحكومة التقليدية، أما في الحكومة إلالكترونية تحتاج إلى تشريعات. حسب الخصوصية 

 :توفرة على متوفرة في الحكومة التقليدية، أما في الحكومة إلالكترونية فهي م حسب درجة السرية

 قلها إلى الشبكة.مستويات طلب الخدمة ون

 :الحكومة  تكون ألاعمال في الحكومة التقليدية روتينية متكررة، أما ألاعمال في حسب نمط ألاعمال

 متاددة. الالكترونية فهي أعمال ابتكارية

 :ركزية من خالل مراكز السلطة رات في الحكومة التقليدية ماتكون القر  حسب كيفية اتخاذ القرار

ة هي قرارات تشاركية بين الحكومة على قواعد جامدة، أما القرارات في الحكومة الالكتروني بناء

  14واملواطنين.

                                                           
13

 سنة 53 العدد ألاعمال، ورجل املدير كتب خالصات إدراة مالة الالكتروقراطية، إلى البيروقراطية من: الالكترونية الحكومة هيكس، ريتشارد  

 .29صفحة  6229
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ومما سبق يمكننا القول أن الحكومة الالكترونية هي النسخة الافتراضية للحكومة التقليدية، ويمكننا 

 15تييان ذلك من خالل الجدول التالي الذي يوضح لنا الفرق بينهما:

 والحكومة الالكترونيةأوجه الاختالف بين الحكومة التقليدية : (I – 1)الجدول رقم 

 الحكومة الالكترونية الحكومة التقليدية وجه املقارنة

 الهدف
كد هيمنة الدولة على حكومة سيادية تؤ 

 كافة ألانشطة الاقتصادية والخدمية

تعتمد على املاتمع املدني  حكومة إلكترونية

ومنظمات القطاع الخاص مشاركة في ألانشطة 

 الخدمية والاقتصادية

 نهج إدارة ألاعمال النهج البيروقراطي الفلسفة

محور 

 الاهتمام
 التركيز على ألاهداف والنتائج إلاجراءاتالتركيز على 

 التكامل
التام في ألاداء ألاعمال  الفصل

 والتخصص على أساس وظيفي وجغرافي

كسر الحواجز التنظيمية لتحقيق التكامل 

والترابط بين املنظمات الحكومية باستخدام 

 الالكترونية تاالشبك

 أعمال مبتكرة متاددة أعمال روتينية نمط ألاعمال

تكنولوجيا 

 املعلومات

دورها منفصل عن إلادارة ويقتصر 

دورها على التزويد باملعطيات لدعم 

 اتخاذ القرارات

دورها في كافة وظائف إلادارة كالتخطيط 

 والتنظيم والتوجيه والرقابة

 التنظيمات الشبكية الواسعة هرمي متعدد املستويات التنظيم

اتخاذ 

 القرارات
 قرارات تشاركية بين العاملين وإلادارة قرارات مركزية بناء على قواعد جامدة

 املواطن

يتلقى الخدمة وال يشارك  ،مهمش

بالرأي، ويخضع لسلطة املوظف 

 املسؤول على إدارة شؤونه

عضو مشارك في الحصول على الخدمة 

 تقييم ألاداء الحكومي الالكترونية، ويمتلك حق

سرعة 

 التعامالت

طنية في أداء املعامالت االاستاابة الب

 الداخلية والخارجية
 الاستاابة الفورية في املعامالت

 الخدمات
تقدم بالطرق التقليدية ومرتبطة 

 بمواعيد العمل الرسمية

خدمات مبتكرة على شبكة الانترنت ومتاحة في 

 أي وقت
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 إلالكترونية الحكومة إرساء متطلبات حول  الدولي امللتقى إلالكترونية، بالحكومة املتعلقة ألاساسية املفاهيم بعض نوال، وصبايحي راضية بغدود  
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62 
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 املوارد
على املوارد امللموسة والوثائق  تعتمد

 واملستندات الورقية

تعتمد على الرأسمال الفكري والوثائق 

 الالكترونية

 عالمي خارج الحدود الجغرافية للدولة محلي داخل الحدود السيادية للدولة نطاق العمل

التعامل مع 

 املوردين

إجراءات بطيئة معقدة تخلو من الثقة 

 في التعامل الحكومي
 مل السريع والثقة التبادلية في املعلوماتالتعا

 

 9002القاهرة املنظمة العربية للتنمية  إيمان عبد املحسن زكي: الحكومة الالكترونية مدخل إداري متكاملاملصدر: 

 

 ةإلالكتروني الحكومة ظهور  أسباب: الخامس املطلب

، ال سيما في العقود ألاخيرة على جل ميادين لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالتثرت التقنيات الهائلة أ

على التحول إلى الحياة، ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها 

 :فيما يلي لكذ، ويمكن إيااز النمط إلالكتروني

 تمثلت أساسا في: أسباب سياسية: 

السيما في املاتمعات  ،خدمات أسهلتنافس السياسيين حول كسب رضا الجمهور من خالل تقديم  -

 .املتقدمة

 وتطورها. العوملةمفهوم ظهور  -

 .دعم البنك الدولي ملشاريع الحكومة إلالكترونية في الدول النامية -

 وأهمها: تكنولوجيةسباب أ: 

 .ظهور شبكة الانترنت -

 .جد معقولة أصبحت أسعار عتاد املعلوماتية -

 .بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها ممكنا تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات، -

 .ابتكار تقنية إلامضاء إلالكتروني -

 وأهمها: اقتصاديةسباب أ: 

 .ور التاارة إلالكترونيةظه -

 .استغالل الحكومات ملا توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف -

 .، وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعاتمشاريع الخصخصة التوجه نحو  -

 ةإلالكتروني الحكومةخصائص : سادساملطلب ال

دام تقنيات مبني أساسا على استخ ،والحكومة التقليديةالحكومة الالكترونية إن الاختالف بين 

 ي:تتميز باملة من السمات والخصائص يمكن إجمالها فيما يل هاياعلو  ،املعلومات والاتصاالت

 .دارة ومتابعة إلادارات املختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزيةإ -5

 .مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها، -6
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اتخاذ القرار عن طريق  وتقليص معوقات ،من مصادرها ألاصلية بصورة موحدة تاميع البيانات -9

 .توفير البيانات وربطها

 .توفير تكنولوجيات املعلومات من أجل دعم وبناء ثقة مؤسسية اياابية لدى كافة العاملين -1

ابط مع ، مع زيادة التر رية، وتوفير املعلومات للمستفيدين بصورة فو التعلم املستمر وبناء املعرفة -1

 .وإلادارة لكافة املوارد، واملتابعة العاملين وإلادارة العليا

ساعة متواصلة،  61بال زمان إذ تستمر في الحكومة الالكترونية دارة فاإل ، فهي صفة التواصل الدائم  -2

 .ويرفع من جودة الخدمات املقدمة للمواطن، ألامر الذي ينهي معاناة ألافراد في طابور الانتظار

سات الذكية، باعتبارها تعتمد على مرونة تنظيمية يعكسها طابع املؤسسات الشبكية، واملؤس  -0

 .صناعة املعرفة

إلالكترونية مرونة على التنظيم إلاداري، ويوفر الخدمات بشكل مباشر،  الحكومةكما يضفي تطبيق  -1

، وحتى طبيعة الخدمات، وبفضل ، والخاصةويسمح بالتخلص من التبعية اللصيقة باملؤسسة العامة

ق نوعية رفيعة في معالجة يإلالكترونية برقمنة جميع الوثائق، وتحقاملهام املنوطة بها تسمح إلادارة 

  .حدودةامل رخدمات غيلالبيانات، وخفض عدد العناصر الهامة الضرورية ل

ية ، والقيام بالوظائف إلادار ا من الترابط في انااز املعامالتإلالكترونية تحقق مزيد حكومةوبذلك فال

صداقية في تقديم ، والعمل على زيادة املمختلف القطاعات الحكومية، بين بشكل يخلق مزيدا من التشاركية

، واكتمال عنصر الشفافية، إذا ما تم تعزيز عالقة الدولة باملواطن من خالل الخدمات العامة الخدمة املدنية

والكينونة إلالكترونية مدخال تكامليا الستثمار الجهد والوقت،  الحكومةإلالكترونية، إضافة إلى ذلك تمثل 

 .عمل مستمر، فضال على أنها ، وتحقيق الرضا للجميعالاقتصادية وتعزيز الخدمة

وتقليل  متابعة عمليات إلادارة املختلفة،الحكومية بتقليل أوجه الصرف في  الحكومةحيث تتميز 

معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة البيانات، وربطها بمراكز اتخاذ القرار، وتوظيف تكنولوجيا 

 16.نمؤسسية اياابية لدى كافة العاملياملعلومات لدعم وبناء ثقافة 

 يالحظ أن تطبيق نظام الحكومة إلالكترونية سوف يوفر العديد من املزايا تتمثل في آلاتي: 

  اء الخدمات:سرعة أد .1

حيث أنه بإحالل الحاسب آلالي محل النظام اليدوي التقليدي، حدث تطور في تقديم الخدمة 

للجمهور حيث قلت الفترة الزمنية الالزمة ألداء خدمة يعود ذلك إلى سرعة تدفق املعلومات والبيانات من 

محدد قصير جدا. هذا فضال الحاسب آلالي بخصوص الخدمة املطلوبة، ومن ثم يتم القيام بها في وقت 

عن إلانااز إلالكتروني للخدمة يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض على املوظف في أداء أعماله 

 في نظام إلادارة التقليدية.
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 تخفيض التكاليف: .9

يالحظ أن أداء ألاعمال إلادارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبيرة جدا من ألاوراق 

وألادوات الكتابية. هذا فضال على أنه يحتاج إلى العرض على أكثر من موظف وذلك لالطالع عليه واملستندات 

والتوقيع ما يفيد ذلك وإحالته إلى موظف أخر. ومن شأن ذلك كله ارتفاع تكاليف أداء الخدمة، وذلك نظرا 

 الرتفاع أثمان وأسعار املواد الالزمة ألداء الخدمة.

 :يةختصار إلاجراءات إلادار ا .3

ال شك العمل إلاداري التقليدي السائد آلان يتسم بالعديد من التعقيدات إلادارية وذلك ألنه يحتاج 

على العمل املطلوب، هذا فضال عن السمات التي تلحق  إداريةفي معظم ألاحيان إلى موافقة أكثر من جهة 

ي مكان عمله ومن ثم يتعطل أداء باملوظف القائم بأداء الخدمة والذي قد يحصل على إجازة أو ال يتواجد ف

 الخدمة من يوم إلى أخر. 

وللقضاء على هذه البيروقراطية فإنه إتباع طريق الحكومة إلالكترونية يمكن تيسيط هذه إلاجراءات،   

وإناازها بسرعة وسهولة توفيرا للوقت والجهد والنفقات وذلك خاصة فيما يتعلق بأماكن إلادارات وأعداد 

 17.العاملين

 ةإلالكتروني الحكومةمبادئ : ابعاملطلب الس

لقد وضع مالس التميز الحكومي في الواليات املتحدة ألامريكية سبعة مبادئ إرشادية حول ماهية 

 :يالحكومة الالكترونية، وتتلخص فيما يل

الفرد أو املواطن أو ألاشخاص مهما كانت طبيعتهم "طبيعية أو من خالل ربط  سهولة الاستعمال: -5

 .حسب احتياجاتهم ورغباتهمالرقمية بحكوماتهم  معنوية"

ياب أن تكون متاحة للجميع في املنزل، العمل، املدارس، املكتبات، لتمكن  إذ إلاتاحة للجميع: -6

 .من أي موقع يناسب املستخدم الالكترونية أو تهمالتواصل مع حكومالجميع من 

في إطار  ية املناسبة وألامن واملصداقية،التمتع بمعايير الخصوصية والسر  الخصوصية وألامان: -9

ريعات والقوانين املعمول شوالحريات الشخصية للمواطن من خالل الت حقوق إلانسانلاحترام 

 .والتطوير في ماال خدمات الجمهور  ألامر الذي يؤدي إلى النمو بها،

الاتصاف بالسرعة ألافكار وتاسيدها في أرض الواقع،  تحويل التحديث والتركيز على النتائج: -1

 .ملواكبة التغيرات والتطورات الحديثة واملتطورة

غير  الفاعلة في املاتمع من هيئات حكومية، أو طرافمشاركة كافة ألا  التعاون واملشاركة: -1

 .في وضع الحلول املاتمعة واملتطورة كل حسب خبرته وتاربتهعامة  خاصة أو الحكومية،
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الاستثمارية التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة وألاداء املستمر،  من خالل الاستراتيايات قلة التكلفة: -2

 .مما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف

يعتبر أسلوب العمل الحكومي ليس لتمويل املمارسات التطبيقية الحالية فقط  التغيير املستمر: -0

وذلك من خالل العمل على استخدام التقنية وتطبيقها وتحقيقها على املستوى الفردي 

 18.السطحيو 

 إلالكترونية الحكومة وأنواع نماذج: الثامناملطلب 

 الفرع ألاول: نماذج الحكومة إلالكترونية

للحكومة  أمثل انموذج إذ أنه من غير املمكن أن ناد للحكومة إلالكترونية، توجد نماذج عديدة

يعمل على تحقيق لكن الكل ك ماموعة من النماذج، كل نموذج وظرفه املناسب، و إلالكترونية، بل هنا

 نذكر منها:، أهداف معينة

خدمات البنية التحتية تنصب في البؤرة املركزية تعتبر أن الخدمات الحكومية و  النموذج البؤري: (5

 الذي ينتج عنه مركزية الخدمة الحكومية.وذج بالهندسة الحكومية الجذرية و للحكومة، يتميز هذا النم

 حداثإدخال ألانظمة الجديدة دون إيتعامل هذا النموذج مع الحكومة بطريقة  النموذج الشبكي: (6

إلادارات تتواصل مع بعضها البعض بالنموذج الشبكي ألن الوزارات و يسمىتغيير جذري في هيكلة الحكومة، و 

 في جميع الاتااهات بشكل شبكة، من أجل تنفيذ الخدمات الحكومية املطلوبة

ج في يقسم هذا النموذج الحكومة إلالكترونية إلى طبقات، يتم وضع هذا النموذ النموذج الطبقي: (9

ة ألاقسام على النموذج الشبكي، فهو ال يتطلب تغييرات جذرية، بل يتطلب زيادالوسط بين النموذج البؤري و 

 الهيكل.

السياسات مبدأ فصل الخدمات إلالكترونية و  ستراتياية هذا النموذج علىا: تعتمد النموذج الهرمي (1

للسياسات  الحكومة، ووزاراتات للمواطن والقطاع الخاص و الحكومية، وبذلك يصبح باإلمكان إنشاء وزار 

التركيز على مستواهم رسم السياسات على النموذج يساعد مسؤولي التخطيط و  هذاالاقتصادية وألامنية. 

 وسالمة الخدمة.لتركيز على جودة ، كما يساعد مسؤولي التنفيذ في االاستراتيجي

 الفرع الثاني: أنواع الحكومة إلالكترونية

 ي:ما يلمات الالكترونية يمكن تلخيصها فيثمانية أنواع من الحكو  وتندرج تحت هذه النماذج

توفر الدفع الذاتي لتقديم الخدمات العامة مباشرة وخاصة من خالل  :G2C الحكومة للمواطن (5

 توصيل الخدمة الالكترونية لتقديم املعلومات والاتصاالت.
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وخاصة من خالل  ،توفر الدفع الذاتي لتقديم الخدمات العامة مباشرة :C2G املواطن للحكومة (6

 توصيل الخدمة الالكترونية لتبادل املعلومات والاتصاالت.

مثل الحيازة الالكترونية  ،تقوم بمبادرات الصفقات التاارية الالكترونية :G2B كومة لألعمالالح (9

ناقصات الحيازة الحكومية من خالل الطرق الالكترونية بموفتح سوق الكتروني ملشتريات الحكومة والقيام 

 لتبادل املعلومات والبضائع.

مثل الحيازة الالكترونية  ،تقوم بمبادرات الصفقات التاارية الالكترونية :B2G ألاعمال للحكومية (1

وفتح سوق الكتروني ملشتريات الحكومة والقيام بمناقصات الحيازة الحكومية من خالل الطرق الالكترونية 

 لبيع البضائع والخدمات.

الاتصاالت الداخلية إلاقدام على مبادرات تسهل إدارة الخدمة املدنية و :G2F الحكومة للموظفين (1

 حتى يمكن جعل تقديم طلبات الوظائف الالكترونية دون ورق في املكتب الالكتروني. ،مع موظفي الحكومة

تزود أقسام أو وكاالت الحكومة بالتعاون والاتصاالت بصورة مباشرة،  :G2G الحكومة للحكومة (2

وبقواعد بيانات حكومية هائلة للتأثير على الكفاءة والفعالية، وتشمل أيضا التبادل الداخلي للمعلومات 

 واملعدات.

ات : تزود الحكومة املنظمات الالربحية، وألاحزاب السياسية واملنظمالحكومة للمؤسسات الالربحية (0

 الاجتماعية والهيئات التشريعية باملعلومات.

تبادل املعلومات والاتصاالت بين الحكومة واملؤسسات الالربحية  املؤسسات الالربحية للحكومة: (1

 وألاحزاب السياسية واملنظمات الاجتماعية والهيئات التشريعية.

 

 أقسام الحكومة الالكترونية: ثانياملبحث ال

الحكومة إلالكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية بحيث تصب معظم أعمال تلك يمكن تقسيم عمليات 

الحكومة في أحد تلك ألاقسام، وكما نعلم فإن الحكومة إلالكترونية تتطرق إلى تقديم الخدمات إلالكترونية 

ف عبر إلانترنت وتحقيق الكفاءة الداخلية وقبض ألاموال املستحقة على الخدمات وجباية الضرائب بمختل

أنواعها وسوف يكون من السهل على إلادارة أن تتعامل مع ماموعة تلك الخدمات على أنها كيانات تنظيمية 

وتتضح ، فيصبح باإلمكان تعيين مسؤولين مختلفين عن كل قناة خدمية أو قسم من الحكومة إلالكترونية

لتي تقوم بها والتي تنقسم ألاهمية القصوى للحكومة الالكترونية من خالل طبيعة العمليات ألاساسية ا

 :بدورها إلى أقسام منها

 «E-Service» املطلب ألاول: الخدمات الالكترونية

والقوانين املعمول  ضمن التشريعات هاواطنيوتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة مل

، إصدار شهادات امليالد، التصريح عن الدخل، الاستعالم عن سيارةتاديد رخصة الذلك مثال بها في البالد، و 

 حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختالفها مثل الصحية إلالكترونية، التعليم إلالكتروني وغيرها. 
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 لطبيعة الحكومة إلالكترونية فإنها من املمكن أن تقدم تلك الخدمات 
ً
ساعة في اليوم وعلى  61ونظرا

 ما يتم بناء بوابة إلكترونية موّحدة للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتاميعها مدار السنة، وعا
ً
دة

ضمن باقات خدمية تعكس حاجات املواطن ومؤسسات ألاعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، 

 منها
ً
عبر قنوات  وباإلضافة إلى إلانترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن املمكن للحكومة أن تقدم جزءا

أخرى كالهاتف الجوال وأكشاك املعلومات العامة أو عبر مكاتب معتمدة في حالة املواطنين الذين ال يملكون 

 19.ثقافة التكنولوجيا

 «E-Democracy» املطلب الثاني: الديمقراطية الالكترونية

وصورتها الديمقراطية ويهتم هذا الشق من الحكومة إلالكترونية بقضايا حساسة على مستوى البالد 

وهو يعالج موضوعات مشاركة املواطن في عملية املحاسبة واملساءلة عبر تقديم املعلومات الكافية عن أداء 

الحكومة عبر إلانترنت ووسائل التكنولوجيا املختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة 

بر إلانترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة املشاركة وسرعة إصدار فمن املمكن للمواطنين املشاركة باالنتخابات ع

 20ت.إلدارة عمليات الاقتراع والتصوي النتائج باإلضافة إلى تخفيض استهالك املوارد اليشرية املطلوبة

ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا املاال نذكر: منتديات النقاش إلالكترونية 

دائرة املواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحمالت السياسية الهادفة إلى توسيع 

 حول قضايا خالفية قد تهم املواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات 
ً
إلالكترونية، استطالع الشعب إلكترونيا

كة إلالكترونية من املواضيع الحكومية والبرملانية عبر إلانترنت وغيرها. وال شك أن موضوع الديمقراطية واملشار 

الشائكة املطروحة على ساحة النقاش ألنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ 

أو منقوص قد يعّرض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على املثلث 

ألدوات تلك الديمقراطية في حال كانت إلكترونية أو مادية الشعبي يصبح من الضروري -املؤسساتي-السياس ي

 .أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك املثلث

، وهو أحد املؤشرات التي تصدر كل سنتين عن E-Participationونعني بها أيضا املشاركة الالكترونية 

حيث عرفتها بأنها خدمات إلكترونية تقدمها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة ألامم املتحدة، 

ويقاس مؤشر املشاركة  فتح قنوات للمشاركة الالكترونية في الشؤون العامة،الحكومة الالكترونية بغرض 

 الالكترونية من املعايير الثالث التالية:

  املعلومات الالكترونيةE-Information:  تداولها.مدى توفير املعلومات الالكترونية وسهولة 

 الاستشارة الالكترونية E-Consultationوفرها الحكومة : هي تلك ألاساليب والطرق الالكترونية التي ت

 سياسية.الالكترونية لتمكين املواطن من التفاعل في اتخاذ القرارات ال
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 اتخاذ القرارات إلكترونيا E-Prise de decision : للمواطنين يسمح هذا املؤشر بقياس التأثير املباشر

 على القرارات السياسية "الانتخاب الالكتروني مثال".

 «E-Managment» ة الالكترونيةدار املطلب الثالث: إلا 

ن العالقة أالدراسات إلى  قد توصلتف الفقري للحكومة إلالكترونية، تمثل إلادارة إلالكترونية العمود

وتعني تحويل جميع من الحكومة الالكترونية، هي عالقة الجزء بالكل، فاإلدارة الالكترونية جزء  همابين

 رونية باستخدام التطورات التقنيةطبيعة الكت عمليات ذات إلىدارية ذات الطبيعة الورقية العمليات إلا 

 .وتعمل على تطوير البنية املعلوماتية داخل املؤسسة ،وراقأبال  دارةو إلا أ "العمل الالكتروني" الحديثة

وهي تشكل العمليات الداخلية والتي ال تظهر للمواطن أو املؤسسة بشكل مباشر بل عبر نتائاها من 

 إلى قبيل إدارة عالقات املواطنين واملؤسسات وربط إلادارات العامة والوزارات عبر أن
ً
ظمة التكامل ووصوال

كامل الوظائف ألاساسية للحكومة الكالسيكية، ومن املمكن الحديث في هذا املاال عن أنظمة قواعد  رقمنة

تسيير املوارد ف وإدارة الوثائق، أنظمة املعلومات الجغرافية، ألانظمة املالية، أنظمة يرشالبيانات، أنظمة ألا 

 .لحكومة إلادارية، ومختلف ألانظمة املعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات االيشرية

وتحتاج هذه املوجة الالكترونية.  دارة الالكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومةن إلا أوهذا يعني 

على مستوى  كوينهممهارات املسؤولين عن مشاريع الحكومة إلالكترونية وت تطوير الجديدة من إلادارة إلى 

املدراء واملوظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد اتبعت بعض الدول منهجيات محددة لالرتقاء بإدارتيها 

 ة.ة إلى مهارات إلادارة إلالكترونيمن مهارات إلادارة الكالسيكي

 «E-Commerce» املطلب الرابع: التجارة الالكترونية

مع ظهور تطبيق فترة السبعينات  بالواليات املتحدة ألامريكية، خاللالتاارة الالكترونية بدأت فكرة 

تطورت تطبيقات التاارة الالكترونية التحويالت الالكترونية لألموال والودائع املصرفية، وفي مطلع الثمانينات 

ي، ليتسع بين الشركات واملؤسسات بأسلوب التبادل الحكومي للبيانات والبريد الالكترون لتصبح أكثر انتشارا

 .والفواتيروثائق الهذا التطبيق من مارد معامالت مالية إلى معامالت أخرى كإرسال وتسليم 

جعلت الشبكة العاملية لالنترنت التي لعبت دورا أساسيا في نشر املعلومات وطبعها،  ومع ظهور 

ألافراد وأصحاب  طرف يها منوتزايد إمكانية الوصول إل التاارة الالكترونية أرخص وأسهل خاصة مع تقريبها

 ، فأصبحت معظم الشركات تملك موقعا على ألانترنت.الاقتصادية ألاعمال واملؤسسات

تطوير تاارة الالكترونية، هو بسيب وأحد ألاسباب التي أدت إلى النمو الكبير في عدد تطبيقات ال

وزيادة لحدة املنافسة بين الشركات، مما ساعد على إطالق تطبيقات مبدعة تمثلت في  الشبكات والبرمايات،

 على النت واملزادات وإنشاء مواقع مليئة باملعلومات.إلاعالنات 
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ابراز بعض هذه إعطاء تعريف موحد للتاارة الالكترونية وسنحاول  كرون فيفقد اختلف املف

 21التعريفات كما يلي:

  بية للمعلومات والتكنولوجيا والرقابةتعرف الهيئة ألاورو EITO  التاارة الالكترونية بأنها النشاط

 شبكات الاتصال الذي يؤدي إلى تبادل القيم عن طريق

  ويمكن تعريف التاارة الالكترونية على أنها عملية توظيف تكنولوجيا املعلومات ونظم الاتصاالت

 .كانت محلية أو دولية الحديثة في املعامالت واملبادالت التاارية، سواء

  ويمكن تعريفها أيضا أنها ماموع العمليات واملبادالت التاارية التي تتم في وسط إلكتروني قائم على

 بين ألافراد. أساس استخدام تكنولوجيا الاعالم والاتصال في التعامل سواء بين املنتاين أو املستهلكين أو 

 ك العمليات القائمة على التبادل التااري للسلع وتعرف التاارة إلالكترونية أيضا على أنها تل

محليا أو دوليا من خالل  وبعضهم البعض، أو بين املنتاين واملستهلكين نتاينوالخدمات التي تتم بين امل

 استعمال لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال في إطار سوق عاملية هي شبكة إلانترنت.

، B2B، وبين الشركات والشركات B2Cأصناف فتتم بين الشركات والزبائن  وللتاارة الالكترونية عدة

 .B2Aوبين الشركات وإلادارات الحكومية 

تتضمن عمليات الحكومة إلالكترونية معامالت قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع ألاثاث املستعمل 

إلانترنت واستيفاء الرسوم الناتاة عن الحكومي في املزاد إلالكتروني أو تنفيذ املشتريات الحكومية عبر 

 إلى بيع تذاكر املسابح العامة واملنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحص ي 
ً
الخدمات العامة وصوال

 مع املواطن أو 
ً
 أو مدينا

ً
 إما دائنا

ً
 تااريا

ً
 ال يستهان به من املعامالت التي تكون فيها الحكومة طرفا

ً
عددا

أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة إلالكترونية تأمين وسائل الدفع  مؤسسات ألاعمال، ومن

 .إلالكترونية على املستوى التقني والتشريعي

إن تقديم الخدمات العامة إلالكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التاارة 

تياة املنشودة من كفاءة وفعالية إلالكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق الن

ورفاهية. من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التاارة إلالكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة 

 للتوفير الحاصل في وقت املدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات 
ً
املشتريات بصورة كبيرة نظرا

 .ومقارنة ألاسعار فترات زمنية طويلة

لى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التااري إلى حد كبير مع محيطها باعتماد مبدأ وع

 إلى 
ً
مزود الخدمات الحكومية إلالكترونية، وتستطيع الحكومة أن تقوم بييع ألاخبار، بيانات املناخ، وصوال

مية ويمكن على سييل تأجير أماكن لإلعالنات التاارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الحكو 

املثال أن تقوم الحكومة بييع إعالنات منتاات ألاطفال في نفس املكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة 
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والدة، وبيع إعالنات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم إلالكترونية وإلى ما هنالك 

 22.من أفكار أخرى 

 الالكترونية الفرع ألاول: مجاالت التجارة

 :Business TO Business الشركة للشركة -1

ما بين الشركات، وأغلب معامالت التاارة الالكترونية تنصب في هذه الخانة وفي  وهي البيع والشراء

 ما بين الشركات. ماملها هي أنظمة املعلومات ما بين املنظمات وتعامالت ألاسواق الالكترونية

 :Business TO Consumerالشركة للمستهلك  -9

املنتاات والخدمات من الشركات للمستهلك، وتعامالتها من خالل بيع التازئة للمستهلك،  وهو بيع

 وبيعها للكتب للمستهلك عبر ألانترنت. أمازونكمثال على ذلك نذكر شركة 

 :Consumer TO Consumerاملستهلك للمستهلك  -3

تعتبر رائدة في ماال املزايدات، إذ  Ebayوتتمثل في بيع املستهلك ملستهلك آخر بصورة مباشرة، وشركة 

 أنها تقوم بوضع إعالنات في موقعها على إلانترنت من أجل بيع أغراض شخصية أو خبرات أو غير ذلك.

 الفرع الثاني: مراحل التجارة الالكترونية

 23خالل ثالث مراحل وهي كاآلتي:وتتم عملية تنفيذ املعامالت في التاارة الالكترونية عبر إلانترنت 

  /العرض والطلب إلكترونيا:املرحلة ألاولى 

يقوم الزبون بالتعرف من خالل القوائم الالكترونية "كاتالوج" على مواصفات السلع والبدائل حيث 

 السلعة عن طريق إلانترنت في أي مكان في العالم.املوجودة، وكذا أماكن تواجدها وطلب 

 تسليم البضائع /ثانيةاملرحلة ال: 

وترتبط بنوع البضاعة إذ يمكن تسليم بعض أنواع البضاعة الالكترونية من خالل إلانترنت، بينما 

 .تسلم ألانواع ألاخرى باليد أو عن طريق مندوب املبيعات

  تسديد القيمة/ الثالثةاملرحلة: 
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، 6259 الالكترونية الحكومة الجزائر مشروع: التطبيق إلى الاستراتياية من الالكترونية الحكومة مشاريع عادل، غزال  
ً
 Cybrarians مالة أنموذجا

Journal، 26صفحة  6251 مارس ،91 العدد 
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بمليء نموذج تعلقة بالصفقة، حيث يقوم الزبون سداد القيمة إلكترونيا وتسوية املدفوعات امل ويتحقق

للمنتوج الذي يحتاج إليه ويتم بعد ذلك نقل البيانات املوجودة في النموذج بواسطة  اختياره الشراء بعد

 النت من حسابه إلى حساب البنك الذي يتعامل معه الزبون لتخصم قيمة الصفقة من حسابه.

 املراحل السابقة في النقاط التالية: ويمكن تلخيص 

 الالكتروني للشركة؛اتصال الزبون بموقع الشركة على النت عن طريق البريد  -

 تصفح الزبائن للكاتالوج الذي يتضمن أنواع املنتاات؛ -

 وضع السلعة في السلعة الالكترونية؛ -

 مليء الاستمارات الالكترونية عبر الويب مع تحديد طريقة الدفع ثم إرسال النموذج؛ -

 استقبال الشركة للنموذج وفحص املعلومات الائتمانية للزبون؛ -

 إتمام الصفقة؛ -

 (: مراحل التجارة الالكترونيةI – 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالب بناء على التعاريف السابقة

 التجارة الالكترونية في العالمالفرع الثالث: نماذج شهيرة عن مشاريع 

وهو موقع عالمي للسياحة، يقدم خدمات للسفر الالكتروني ويسمح  :Expedia.comموقع  .1

مليون دوالر سنة  5للمسافرين بالبحث والتخطيط والشراء لخدمات السفر، ارتفعت عائداته من 

 ضعفا خالل سنتين فقط. 92إلى  5330

املتخصصة في التاارة الالكترونية عبر الويب، ويتميز  اقعوهو من أشهر املو : Amazon.comموقع  .9

بتقديمه لخدمات تتعلق خصوصا بييع الكتب في جميع املااالت، ويتمتع هذا املوقع بسمعة عاملية 

 الزبون:
 املستهلك

 :العميل
 الشركة

ستمارة الا مليء 

 لكترونيةإلا

 Catalogueالنموذج 

 

 دفع قيمة السلعة
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 فيجيدة تمكننا من الاعتماد عليه في شراء الكتب واستالمها في آجال تصل إلى يومين أو ثالثة 

 وسائل الشحن املختلفة.جميع أنحاء العالم، وعبر 

، وقوقل شركة عمالقة تساوي في سوق املال وهو محرك البحث العالمي املشهور  :Googleموقع  .3

بليون دوالر، متربعة على عرش شركات إلانترنت ببراماها وخدماتها، كما أنها  612العالمي أكثر من 

ت، فبمارد تصفح مواقع إلانترنت ملواقع ألانترن تحصل على إيراداتها عن طريق الارتباطات الدعائية

ملوقعك، فتحصل شركة  وزيارتها فإن قوقل وبشكل آلي ستقتطع منك مبلغا بسيطا مقابل كل زيارة

قوقل على تدفقات مالية غير محدودة ليال ونهارا ومن جميع بقاع العالم، لتثيت لنا أن عصر 

  الرقمنة هذا يلغي جميع الحدود الجغرافية املعروفة.

 

 24للمشتري وللبائع على التوالي: لتاارة الالكترونيةويمكننا استخالص من هذا كله فوائد ل 

 :بالنسبة للمشتري 

 .السهولة واليساطة وتوفير للجهد -

 ساعة ولسبعة أيام دون انقطاع. 61إمكانية املتاجرة إلكترونيا  -

 اختصار املكان والزمان. -

 الشراء ال يتم بمواعيد محددة أو طوابير. -

 نية الاطالع على السلعة أو الخدمة املعروضة مع معرفة خصائصها وثمنها وكافة بياناتها.إمكا -

 .طالع على منتوجاتهم املعروضةالتعامل مع عدة بائعين والا إمكانية  -

تها وكذا عن اإمكانية الاطالع على مختلف السلع واملنتوجات والخدمات مع عرض موسع عن بيان -

التي تعرض هذه الخدمة من خالل صور وفيديوهات وإحصائيات وأرقام تهم بيانات البائع أو الشركة 

 املشتري.

 .، والحصول على رد في أسرع وقترسال الطلبية للعميلإالسرعة في طلب السلعة و  -

 الوصول إلى أفضل ألاسعار من خالل التاارة الالكترونية، مما يخلق منافسة في ألاسعار. -
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 (: فوائد التجارة الالكترونية بالنسبة للمشتري I – 9الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالب بناء على املفاهيم السابقة

 :بالنسبة للبائع 

 الزبون بدون حدود زمنية أو مكانية.القدرة على خدمة  -

 سهولة عرض العديد من السلع واملنتاات أو الخدمات واملعلومات املختلفة. -

 الاحتفاظ بعالقة حسنة مع الزبون عن طريق اتصاالت تسويقية متبادلة. -

تصميم السلع والخدمات بما يناسب رغبات الزبون مما يمكنهم من تحقيق نوع من الرضا لدى  -

 وإلاسهام في وضع سمعة ووالء للشركة.الزبون 

، وتكلفة التوزيع واملراسالت البريدية شهاراتالتسويقية وإلا تخفيض للتكاليف الخاصة بالدعايات  -

 والتصنيع وأجور العاملين، والبريد والطباعة، وألاوراق.

 توسع ألاسواق وتسويق للسلع والخدمات بكفاءة عالية. -

 اظ بكميات من السلع واملنتوجات في املخزون، وكذا مخاطر إتالفه.تقليل املخاطر املرتبطة باالحتف -

 الولوج إلى أسواق عاملية دون قيود. -

 

 

 

معلومات 

 أكثر

 أسعار 

 أفضل

مزيد من 

 الراحة

منتوجات 

حسب رغبات 

 الزبون 

أختيارات 

 أفضل

 E-Comفوائد 

 على املشتري 
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 للبائعد التجارة الالكترونية بالنسبة (: فوائI – 3الشكل رقم )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالب بناء على املفاهيم السابقة

 

 الالكترونية الحكومة وأبعاد ومزايا أهداف: ثالثاملبحث ال

لم تظهر الحكومة الالكترونية من فراغ، فلقد كان ظهورها نتياة لتطورات ومتغيرات متعددة، 

الحكومة الالكترونية نقلة نوعية في املفاهيم والنظريات في مفهوم الحكومة، وباعتبار أن  جذرياوتحوال 

علينا معرفة أهداف  تعكس إياابيا صورة إلادارة الحكومية التقليدية، وجبوألاساليب بغية تحقيق أهداف 

 والسياسية والاجتماعية. وأبعادها الاقتصاديةمزاياها  الحكومة الالكترونية

 املطلب ألاول: أهداف الحكومة الالكترونية

ستراتياية العامة وكذا أهداف ا ية تحقيق جملة من ألاهدافينتظر من الحكومة الالكترون 

 كاآلتي:نذكرها ، وتكتيكية

 الفسادالشفافية ومحاربة  -

 إعطاء املواطن قوة من خالل توفير املعلومات. -

 توفير الوقت والجهد واملال لكل ألاطراف املعنية. -

 .في ضوء معايير عالية الجودة للمواطنينجودة الخدمات املوجهة تحسين  -

مخزون 

 أقل

عدد أكبر من 

 املشترين

تكاليف 

 أقل

تفاعالت أكثر 

 مع املستهلك

معلومات أكثر 

 املستهلكعن 
منتجات 

 أكثر

 E-Comفوائد 

 على البائع
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ألاسلوب املناسبين وجودهم وفقا الحتياجاتهم بالشكل و تقديم الخدمات إلى املتعاملين في مكان -

 .وبالسرعة والكفاءة املطلوبة

 تحسين إنتاجية وكفاءة في القطاعات الحكومية واملؤسسات الخاصة. -

 تشجيع النظام القانوني وتطبيقه، ومساندة ودعم القطاعات الاقتصادية. -

تشجيع إلادارة الجيدة وتوسيع املشاركة وتحقيق قدر أكبر من الضبط إلاداري وألامني بما يضمن  -

 ية إلاجراءات واملعلومات.سرعة وسرية ونظام

من خالل تسريع إلاجراءات، مما ينعكس  املستثمر  يواجههاات والتعقيدات التي التقليل من العقب -

 إياابا على الاستثمار املحلي وألاجنبي.

 توفير تطبيقات الحكومة الالكترونية.تصادي وخلق بيئة مناسبة من خالل دعم النمو الاق -

 لعصر الاقتصاد الجديد.تطوير املهارات الالزمة   -

 .ث التنمية الاقتصادية والبحث العلمياملساهمة في تطوير وتحدي -

 .تقديم الخدمات للمواطنين املحليين وحصولهم على الخدمة السريعة وغير املكلفة -

 .في جميع القضايا تمكين املواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم -

نااز توفير الوقت وخفض الزمن الالزم إل العمل على زيادة كفاءة الوحدات املحلية، مما يترتب عليها  -

 .املعامالت

 .داريةإلا والتقليل من البيروقراطية والتعقيدات  تحقيق الاتصال الفعال، -

تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وللمؤسسات بالتغلب على ألاخطاء التي يقع فيها  -

والتسهيل عليهم وتيسيط إجراءات الحصول على الخدمات من  ملوظف في النظام التقليدي اليدوي،ا

 .املؤسسات الحكومية وتقليل الوقت املستهلك من قبل املواطنين واملؤسسات

وتأسيس بنية  أي استخدام تقنيات املعلومات والاتصال في املؤسسات،خلق بيئة عمل أفضل   -

إلالكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خالل تحقيق الانسيابية تحتية للحكومة 

تخفيض التكاليف،  ين الحكومة والجهات ألاخرى، وكذاوالتفاعل املتبادل وتحسين واجهة التواصل ب

فربما يحتاج الاستثمار ألاولي تكلفة عالية إليااد بيئة إلكترونية، إال أن العائد من الاستثمار سرعان 

 .يحقق وفر كبير يتمثل في توفير الوقت والجهد للمواطنينما 

 .ية جديدةتوبناء القدرة على إدارة التغيير وإيااد ثقافة مؤسس ،اليشرية إعادة هندسة إدارة موارد -

 .وتقليص الازدواجية في إلاجراءات ترشيد العمليات الحكومية، -

 25.التحسينالحصول على معلومات أوسع من ألانظمة التشغيلية ملبادرات  -

 تخفيف القيود البيروقراطية والتقليل من الرزوم الورقية. -

 تيسيط واختصار الاجرءات إلادارية باسطة غربلة املعلومات وانتقاء ما يراد منها وإزالة الباقي. -

 واحد للحكومة إلالكترونية.تقديم موضع  -

 نقل التدابير الحكومية على الخط. -
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 لى الخط.وتعبئتها ع تطبيق النماذج الرقمية -

 التشفير.لعامة في حقل التقنية و تطوير البنى التحتية ا -

 .زيادة دقة البيانات -

 .تقليص إلاجراءات إلادارية -

 ستخدام ألامثل للطاقات اليشرية.الا  -

 املعلومات وتغيير ثقافة املؤسسة.ين باستعمال تكنولوجيا الاتصال و رفع كفاءة أداء العامل -

 26لنمو الاقتصادي.دعم امواكبة التطور التكنولوجي و  -

 املطلب الثاني: مزايا الحكومة الالكترونية

27أما فيما يتعلق باملزايا،
 فتعد تطبيقات الحكومة إلالكترونية مثلها مثل أي أسلوب أو ظاهرة 

كما أن لها جوانبها السلبية التي ال تؤثر على التوجه نحو تفعيل تطبيقات  لها جوانبها إلاياابية، جديدة،

الاعتبار تفعيل عين الحكومة إلالكترونية وإحاللها بدال من تطبيقات الحكومة التقليدية، مع ألاخذ في 

تصلح وعليه فللحكومة إلالكترونية مزايا عديدة  إلاياابيات والتغلب على السلبيات وتقدير حجم التحديات،

 :كمعايير لقياس كفاءة العمل إلاداري العام وجودته ومنها

  إن الوقت الذي توفره أدوات الحكومة إلالكترونية على مستهلكي الخدمات العامة : إلانجازتسريع

ل في بوتقة ألبرز دليل على الفائدة العامة لهذا النمط من إلادارة الالكترونية املعاصرة واملستحدثة للدخو 

 .الانتظار بدال منوسرعة أداء الخدمات 

 سهولة عمليات الرقابة لنتياة  تمتاز الخدمات املقدمة إلكترونيا بالدقة وإلاتقان، :زيادة إلاتقان

 .املباشرة عليها

 حيث تعتبر الحكومة إلالكترونية هي ألاداة البديلة والفعالة للقضاء وامتصاص  :تبسيط إلاجراءات

التي يعاني منها املواطنين داخل ألاجهزة إلادارية  دارية والروتين القاتل املستشري البيروقراطية والتعقيدات إلا 

 .للدولة

 إن استخدام ألاساليب التكنولوجية يؤدي إلى تقليل  :تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في ألاداء

مما يقلل الجهد واملوارد  الخاصة باملعامالت،عدد القائمين على حفظ ونسخ ونقل وتوزيع ألاعمال الورقية 

والتحول من ألاسلوب الورقي إلى ألاسلوب إلالكتروني في  ي ألاداء الحكومي،وبذلك تتحقق الكفاءة ف ،الخاصة

 املحددة والاجتماعية والاقتصاديةمما يحقق الفاعلية من خالل تحقيق ألاهداف السياسية  أداء أعماله،

 .رضا املواطنين وبذلك يتحقق للحكومة،
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 وذلك من خالل إتاحة املعلومات عن كافة ألانشطة الحكومية وإتاحة  :تحقيق الشفافية الحكومية

ألامر الذي يبعد الرشوة والتالعب وسوء املعاملة ويبطل  ،تينترنن واللوائح الحكومية على شبكة إلا القواني

 .الفساد املستحدثةسلطة املكاتب لصالح سلطة الدولة، ويقض ي على جميع أنماط 

 حيث يستطيع املواطن أن يحصل على خدماته دون : القضاء على التزاحم باملصالح الحكومية

أو مقعد  والتزاحم أمامها أو داخلها، أو ماابهة البحث عن موقف للسيارات، التردد على املصالح الحكومة،

 .لالنتظار وذلك عن طريق الشبكة إلالكترونية

  والذي يعني التعلم  :م إلالكترونييمن الخدمات إلالكترونية مثل التعلتقديم نماذج جديدة

وشبكة  أو شبكات مشتركة، سواء على شبكات مغلقة، باستخدام الحاسبات آلالية وبرماياتها املختلفة،

 .وهو تعلم مرن مفتوح ،نترنتالا 

 ات من خالل الوسائط حيث يتم تقديم الخدم :الطابع الدولي أو العاملي للخدمات إلالكترونية

 ة.الجغرافي الزمنية أو والتي ال تعرف الحدود  ،"الانترنت"إلالكترونية 

  واطن وقطاع كامل :إيجاد تفاعل جماعي متوازن بين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف أخرى

 .وألاجهزة الحكومية مع بعضها البعض ،ألاعمال

 ال والارتباط إلالكترونية على تصعيد مستوى الاتصتعمل الحكومة  ة:زيادة فعالية وكفاءة الحكوم

فضال عن تحسين مستوى الاتصال بين ألافراد واملرؤوسين في هذه املؤسسات، ألامر  ،بين مؤسسات الحكومة

 ،ن مستوى سرعة وجودة صنع القراراتالذي يؤدي إلى تحسين العمليات ونظم العمل فيها ويتيح ذلك تحسي

 .وابتكار حلول عقالنية بصددها ،وتحليل املشكالت املعقدة

 ومبدأ  ويتم ذلك من خالل الخدمات مامعة في مكان واحد، :وحدة الخدمات وتعدد املستفيدين

الذي يحب أن توفر له كافة  جماعة املستفيدين، إذ تتمركز خدمات الحكومة إلالكترونية نحو املواطن،

أقرب  أن تكون هذه الخدمات مخططة بصورةبحيث  ،وأن تحرر من القيود الهيكلية الخدمات بأنواعها،

 ن.ملقابلة احتياجات املواطني

 تنظرا لخصوصية املاتمع إلاسالمي والعربي، تطمح املرأة من تطبيقا :تيسير معامالت املرأة 

ونيا بأن تتعامل إلكتر ،تهاوهيئ هاصوت فيحيث تتطلب الشريعة إلاسالمية صيانة املرأة  الحكومة إلالكترونية،

 .وصيانة لكرامتها دون أن تختلط بالرجال ،كامل حريتها الشخصية وهي في

 مثل املعلومات  ،حيث توفر خدمات حية للمواطنين :تقديم الخدمات الصحية عن طريق الشبكة

 .بخصوص الحياة الصحية والوقاية من ألامراض والسجالت الصحية إلالكترونية والاستشارات عن بعد
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 (: فوائد الحكومة الالكترونية حسب الجهة املستهدفةI – 9الجدول رقم )

 املزايا والفوائد التطبيقات والخدمات الجهة املستهدفة

 واطنامل

 إلاعالم 

 التربية والتعليم 

 والصحية الخدمات الطبية 

 الخدمات الاجتماعية 

 دفع الضرائب 

  فعالةو قناة عملية 

 انخفاض في تكاليف التعامالت 

 زيادة في الشفافية 

 كبح للفساد 

 مشاركة أكبر في الديمقراطية 

 الشركات

 معلومات وتوجيهات 

 ورخص تشريعات وتسريحات 

 دفع للضرائب 

 تتبادال التعامالت و سرعة في ال 

 تخفيض في كلفة التبادالت 

  التنظيميةعباء لأل تقليص 

 كبح للفساد 

 الالكترونية املشتريات  العميل

 ولوج إلى ألاسواق الحكومية 

  التبادالتتخفيض في كلفة 

 زيادة في الشفافية 

 كبح للفساد 
 

 ,Driss KETTANI & Bernard MOULIN, L’E-Gouvernement pour la bonne gouvernance dans les pays en développementاملصدر: 

Presse de l’université LAVAL, 2014 page 76 

 

 املطلب الثالث: أبعاد الحكومة الالكترونية

إن عملية التحول من نمط إلادارة التقليدية إلى الحكومة إلالكترونية، هي عملية تغيير شاملة 

 28:ولها أبعاد متنوعة وهيفي شتى املااالت ومتشابكة 

 الفرع ألاول: البعد السياس ي

يعتبر عامال أساسيا ومهما لنااح مشروع الحكومة إلالكترونية، وهو أن تتوفر الرغبة السياسية عند 

يع ألاطراف التي تسهم في تكوين الرأي السياس ي، وذلك من منطلق القناعة ألاهلية وإلايمان باألهداف جم

والغايات والفوائد التي ستعود على الدول، كما ياب أن تعبر حكومة الدولة عن طريق الرغبة السياسية علنا 

د واملال واملوارد واملناخ السياس ي عن التزامها بدعم الجهود الرامية للتحول من خالل توفير الوقت، والجه

كما أن قرار  والاقتصادي، والتقني الفعال والخالق الذي يسهم في إطالق القدرات إلابداعية إلى أقص ى مداها،
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ة إلالكترونية مارد فكرة التحول هو قرار سيادي يتخذ على أعلى مستويات في الدول، وبدونه تبقى الحكوم

 ا.على ورق، وال قيمة لها إطالق

 القانونيالفرع الثاني: البعد 

إن البعد التشريعي أو القانوني، أو بما يسمى بالبناء القانوني إلرساء معالم الحكومة إلالكترونية، ال 

بأي حال من ألاحوال، ملا له من أهمية قصوى في ضمان حقوق جميع ألاطراف،  يمكن إغفاله أو الاستهانة به،

كومة إلكترونية تستدعي توفير بالضرورة تشريعات قانونية جديدة تتعامل حيث أن نشأة الحاجة إلى إنشاء ح

 :مع أسلوب التعامل الجديد منها

o تشريعات خاصة بتاريم اقتحام املواقع إلالكترونية أو إتالفها. 

o تاريم انتهاك حق الخصوصية. 

o تاريم انتهاك سر التوقيع إلالكتروني، وبتحديد الهوية الشخصية بشكل إلكتروني. 

o تشريعات تواجه أوجه فك التشابك بين إلادارات الحكومية بما يكفل مرونة توفير الخدمات. 

o تشريعات تنظم نشر املعلومات. 

لعمل السائدة أمر في ، وأنماط ابالقوانين املعمول بها في الدول  لذا فإن تأثر وتأثير الحكومة إلالكترونية

 ر القوانين الكفيلة لتتالءم مع متطلبات الحكومة إلالكترونية، وبالتالي فإن املطلوب تعديل وتغييةغاية ألاهمي

 الفرع الثالث: البعد إلاداري 

البيروقراطيات املركزية  أو عملية تحويل و أحد ألابعاد الرئيسة في عملية إعادة ابتكار الحكومة،ه

، وهو بال شك سوف ية إدارية قبل أن تكون قضية فنية، والتحول للحكومة إلالكترونية هو قضالهرمية

يحدث تغييرا في الهيكل إلاداري ألجهزة الحكومة للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية التي توفرها ألامر الذي 

للحكومة، وحتى يمكن التحتية سينعكس بشكل أو أخر إلى تغيير هيكل العمليات واملعامالت وإلاجراءات والبنى 

وداخل الدائرة الوحدة كل بقدر اختصاصه الوظيفي بما  ،حكوميةواملعلومات بين الدوائر الانسياب البيانات 

، إلى وظائف قائمة، واستحداث وظائف جديدة، مما يعني تقليل الحاجة يتالءم مع طبيعة وظيفته وعمله

قادرا على أداء مهامه بعد  ، حتى يكون دريب العاملين في الجهاز الحكوميوتوتكوين حيث يتطلب ذلك تأهيل 

 ل.التحو 

 توعوي : البعد الرابعع الالفر 

إن القيام بحمالت التوعية ال تقل أهمية عن غيرها من ألابعاد، حيث أن التاارب العاملية وإلاقليمية 

يس ي في برامج التي فشلت في تنفيذ الحكومة إلالكترونية ترجع باألساس إلى أنها لم تأخذ بعد التوعية كعامل رئ

يمكن أن تسميه بأعداء الحكومة إلالكترونية وألهمية تكوين وعي عند  وبالتالي خلقت ما ،التطبيق واتااهاتها

، فال بد من قيام الحكومة قافتهم ومستواهمجميع املتعاملين مع الحكومة بكافة فئاتهم وأعمارهم ودرجة ث
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ذلك بإتباع الخطوات التالية في حمالتها الهادفة إلى نشر الوعي والاستعداد النفس ي للحكومة إلالكترونية، و 

 :من خالل ما يلي

o بدءا من اسم املشروع إلى شعار الحكومة إلالكترونية وقيمها، ومهمتها في الدولة :تشكيل الهوية. 

o وذلك لتوضيح كيفية تفاعل وتعامل املواطنين والجمهور بشكل أكثر سهولة ويسر : تحديد الرسالة

 .وأمان وبتكاليف أقل

o الرسالة املثلى التي يمكن توجيهها عبر التلفاز أو  وذلك من خالل: تحديد وسائل ووسائط إلاعالن

حمالت إلاعالن التي تقوم بها مع توازي هذه الحمالت ت، بحيث حف أو الوسائل الحديثة كاالنترنتالص

 ل.ركات التاارية ملنتااتها الجديدة، وبحيث تستمر كلما استخدمت خدمة، أو أضيفت قناة جديدة للتعامالش

o ياب أن يتم اختيار الوقت والظروف املحيطة بنشر التوعية بين الجمهور،  :بدئ حملة التوعية

ترونية وذلك من خالل تحديد أماكن الدورات املاانية حول كيفية التعامل والتدريب على ألاجهزة إلالك

لعالقات ، أو من خالل برامج التوعية املختلفة بالتعاون مع إدارات ابواسطة شركات كبرى متخصصة

، بحيث تكون هذه التوعية املاتمعية مستمرة لتوضيح أهمية الحكومة إلالكترونية ي القطاع الخاصف  العامة

كمالية، الثانوية، ثم ، الاة إلالكترونية ابتداء من املدرسة، كما أن نشر الثقافر ألاداء الحكوميفي تطوي

 .الجامعة سيؤدي إلى كسر الحاجز النفس ي لتحول إلى الحكومة إلالكترونية

o بعمل هذه الحمالت لتقييم  عن طريق الشركات الكبرى املتخصصةويتم ذلك : تقييم نتائج الحملة

 .، ومؤسسات ألاعمال، حتى يمكن إدخال التحسينات الالزمة لالستمرار فيهافعل الجمهور رد 

واملؤسسات الحكومية ، بل  ،النفس ي ليس فقط على مستوى املوظفإن مسألة التوعية والاستعداد 

كومات مستوى املاتمع، بحيث يكون هناك توافق بين كل ألافراد في املاتمع للقبول بالتعامل مع الحعلى 

، ومن هنا ياب أن يراعى هذا العامل في الخطوات التي تتخذها الدول في تنفيذ الحكومات إلالكترونية

 .إلالكترونية

 قتصادي: البعد الاخامسالفرع ال

والفاعل في الاقتصاد، لذا فإن تحرك الحكومة للتعامل تعد الحكومات هي املحرك الرئيس ي 

إلالكتروني سيكون له أثار وفوائد متنوعة، بحيث ياب على القطاع الخاص أن يلعب دورا فاعال في بناء 

الرؤية وفي مراحل التنفيذ املختلفة، حيث أن تحفيز التاارة إلالكترونية، وخلق صناعات تقنية متطورة في 

ية تعتمد على البنية التحتية للحكومة إلالكترونية التي ياب أن يستفاد منها من جانب التنمية الاقتصاد

 .القطاع الخاص

واضحة على النواحي وتعد تطبيقات الحكومة الالكترونية من نتائج الثورة الرقمية والتي لها تأثيرات 

ختلف دول العالم وبدون في مالاقتصادية، حيث أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحوال في الحياة الاقتصادية 

استثناء، وتتمثل ألابعاد الاقتصادية في تسريع التطور الاقتصادي عن طريق فتح قطاعات استثمارية جديدة 

تتمثل في قطاع التقنيات املعلوماتية، وزيادة القدرات الحكومية على املساعدة والتواصل مع قطاع ألاعمال 
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وتحريك القوى العاملة على مستوى الدولة  مما يحفزه ألداء عالي، الذي يعد شريك في الحكومة الالكترونية

عن طريق إيااد وظائف جديدة ودخول مهارات جديدة إلى السوق وكذلك تخفيف أعباء التعامالت اليومية 

مما ينعكس على القطاع الاقتصادي للدولة، الحكومة والقطاع الخاص وبقية أطراف الخدمة،  بين قطاع

إلى السوق  سلع جديدةفضال عن ذلك فإن من شأن تطبيق التحول الحكومي نحو العمل الالكتروني، دخول 

ونوعية العمل املنتج، مما يعطي تأثيرا بارزا على املحلي، وزيادة العوامل املحفزة لالقتصاد والتغيير في تركيبة 

 29ي.مامل املاال الاقتصاد

إن تطبيق نظام الحكومة الالكترونية مرتبط وبشكل مباشر بالقوى العاملة إذ أن أداء الخدمات 

الالكترونية يؤدي إلى تقليل عدد املوظفين الذين كانوا يعملون في الحكومة التقليدية وبمختلف املستويات، 

لى زيادة البطالة وملواجهة ذلك ، مما يؤدي إمع إحداث تغيير كبير في هيكلة العمالة من حيث النوع والكم

الذي تتطلبه الحكومة الالكترونية، ينبغي تحفيز العاملين على تنمية مهاراتهم بما يخدم الواقع الجديد 

فالحكومة الالكترونية تحتاج إلى مهارات إدارية وتكنولوجية وتسويقية واقتصادية، وإن هذه املهارات متاددة 

يستوجب تنمية املوارد اليشرية أو رأس املال اليشري من أجل النهوض  وذلك بالطبع ومتغيرة بشكل مستمر 

 بأعمال الحكومة الالكترونية الجديدة.

، تاحة تطبيقات التاارة الالكترونيةإكما تساهم الحكومة الالكترونية في زيادة الاستثمار من خالل 

الالكترونية من شأنه أن يوسع إمكانية والذي ينعكس إياابا على املشتريات الحكومية، إن استخدام التاارة 

 السوق ودخل املبيعات الذي تولده بضائع وخدمات الشركات عن طريق زيادة نطاق زبائن جدد محتملين

وساعات العمل، كما يتوقع من التاارة الالكترونية أن تقلل من نفقات الصفقات املرتبطة بييع وشراء 

عن طريق تقليص التكاليف الداخلة في امتالك أسهم من خالل البضائع والخدمات وإدارة تكاليف الشركات 

استخدام أفضل ألانظمة لضبط ألاسهم والسلع، كما أن تحسين الشركات لنوعية الخدمة وتقليل الوقت 

املرتبط بها يساهم في جذب زبائن جدد أو الحفاظ على زبائنها ألاصليين ألصول مدة من الزمن. كما أن املزيد 

لدقيقة حول التاارة الالكترونية سيتيح لصانعي السياسة تحليل لتأثير التاارة الالكترونية في من البيانات ا

السياسة ورجال ألاعمال  السوق ووظيفته، وهذا بالتأكيد سيشجع صانعيوبنى  أسواق العملة وتوزيع الدخل

في القطاعات املرتبطة على اتخاذ قرارات صائبة حول أفضل تدابير السياسة العامة والاستثمارات الخاصة 

 بالتاارة الالكترونية.

 لفرع السادس: البعد الفنيا

علومات في إن من أهم أهداف إنشاء حكومة إلكترونية هو استخدام إلامكانات الهائلة لتكنولوجيا امل

من  ، ويتكون الهيكل الفني للحكومةلومات لكافة ألاطراف بسهولة ويسرعلى توفير املعة زيادة القدرة الحكومي

 :أربعة وحدات رئيسية وهي
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o بمراقبة قنوات الاتصال وكفاءتها، والعمل على ضمان  تقوم هذه الوحدة: قنوات الاتصال

، حيث وسريعة جدا ومناسبة لجميع الفئاتن سهلة و ، بحيث تكستمراريتها وتصميم أسلوب التعامل معهاا

 .تعد هذه الوحدة هي واجهة التعامل مع الحكومة

o املتعاملين مع من مهامها تحديد أسلوب وطرق تلقي الطلبات من : الحكومية وحدة التعامالت

طالع وأخذ إلاجراء الالزم والرد عليها حسب نوع ، أو تحويلها للجهات الحكومية املناسبة لال الحكومة ومعالجتها

للتعامل آلالي مع  التعامل املطلوب، كما تقوم بتوفير التاهيزات املطلوبة لإلدارة الحكومية، بحيث تكون قادرة

 .املتطلبات املحولة إليها من خالل شبكة الحكومة الخاصة واملؤمنة

o تعمل هذه الوحدة على استمرارية عمل الشبكة الحكومية : وحدة الشبكة الحكومية الخاصة

هائل من الخاصة، مع توفير البدائل في حالة توقفها ألي سيب فني، وضمان قدرتها على التحمل الكم ال

 .بغية تحقيق البعد ألامني .تقوم بمراقبة الشبكة، وما فيها من محاوالت اختراقها ، كمانات املتبادلة معهاالبيا

o خاطب مع ألانظمة الحكومية يتم تهيئتها بحيث تكون قادرة على الت: وحدة ألانظمة آلالية الحكومية

 .، ومع قنوات الخدمة إلالكترونيةألاخرى 

 

 لكترونيةالاحكومة المتطلبات التحول إلى : رابعاملبحث ال

لى الحكومة الالكترونية نقطة تحول جوهرية في التقليدية إ يعتبر انتقال الحكومات من الحكومة

أنظمة الحكم املتعارف عليها، لذا فان ألامر يستلزم ماموعة من املتطلبات الجوهرية من الضروري توفيرها، 

الالكترونية والذي يعني تعدد وتنوع مااالت تطبيقها كان من الضروري كما أن املفهوم الواسع للحكومة 

 .تنفيذها من خالل مراحل متدرجة يمكن التطرق اليها بشكل من الاختصار

 الحكومة الالكترونيةمتطلبات بناء : املطلب ألاول 

لبناء حكومة التقنية والتنظيمية وإلادارية والقانونية واليشرية ثمة هناك العديد من املتطلبات 

تحتية الضرورية إلقامة هذا املشروع من ألاساسيات التي تشكل البنية ال هذه املتطلبات وتعتبر إلكترونية، 

 30ويمكن تلخيصها كما يلي:

على عاتقها  أن تأخذ الدولةيستلزم على  لكترونية:إلاحكومة المشروع جدية التوجه نحو إنشاء  .1

هذا وطنية مستقبلية شاملة، إذ أن  ستراتيايةلتكنولوجيا املعلومات كا طار واسعبناء الرؤية الالكترونية في إ

في ألاهمية ألامر حيوي ومهم لكل نشاط وقطاع، وفي ماال الحكومة الالكترونية يعتبر هذا ألامر توجها بالغ 

ازداد هذا  فهو يحتاج إلى الجهد واملال والوقت واملورد اليشري، فكلما لتزامات كثيرة،نظرا ألنه يترتب عنه ا

وخاصة أن هذا املشروع يعتبر مشروعا استراتيايا، التوجه عمقا واتساعا انعكس ذلك على كل الخطوات، 

وتتلقى الدعم السياس ي  هيئة عليا تتولى دراسة املشروع،فريق عمل على شكل ألامر الذي يستلزم تشكيل 

لى مستوى الحكومة ثم على مستوى كل ع تكون هذه الهيئة على عدة مستويات؛و  والتمويل الالزم لتنفيذه،
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وزارة ثم على مستوى كل هيئة أو منظمة أقل منها، وتقوم هذه الهيئة املكلفة باملشروع باحتضان الفكرة 

وبلورتها وتوفير إلامكانيات الالزمة وتطويرها وتقسيمها حسب القطاعات، كما تقوم بوضع الخطط الرئيسية 

 الالكترونية املوحدة بحيث يكون هناك موقع واحد لجميع الوزارات.والفرعية وتحديد املنافد 

إن استخدام تقنيات املعلومات لتحميل  :واملعلوماتية توفير البنية التحتية الالزمة لالتصاالت .9

أعمال الحكومة إلالكترونية يتم كله عبر شبكات الاتصال ولهذا فإن املسؤولية ألاكبر في هذا السياق تقع على 

في السهر على توفير وصيانة هذه  تكنولوجيا املعلومات أو املواصالت أو الاتصاالتاملكلفة بتسيير وزارة لاعاتق 

، ويعتمد ذلك انسياب املعلومات وتوفير ألانظمة املعلوماتية إلادارية، وتهيئة باقي املتطلبات الشبكات باستمرار

مدربين على أنظمة معالجة البيانات ونظام إدارة التقنية واليشرية من مبرماين ومحللين ومهندسين مؤهلين و 

 وشبكات الربط الالكتروني وغيرها من الخدمات السائدة. قواعد البيانات

ألاساس في بناء الحكومة الالكترونية التي بواسطتها يتم تعد هذه الوسيلة  ضرورة انتشار إلانترنت: .3

القطاعات الحكومية أو غير الحكومية واملواطنين تأمين الاتصال بين مستخدمي الشبكة على مستوى جميع 

 ضمن بيئة رقمية عالية التخصصات.

أن مامل الخدمات الالكترونية تتم عبر هذا الجهاز فإنه يعد  بما كمبيوتر:الضرورة إتاحة جهاز  .4

ألامر الذي يستلزم استطاعة املواطن على اقتنائه من جهة وإلاملام باستخداماته من جهة  مطلب ال بديل عنه،

 أخرى.

وهذا يتطلب توفير جملة من القوانين التي تعمل على ضرورة توفير التشريعات والتنظيمات الالزمة:  .5

وانب الحساسة في هذا صون وضمان ألامن وسرية البيانات والوثائق وحماية التوقيع الالكتروني وغيره من الج

، إعطاء الصبغة القانونية لهذه ألاعمال إلالكترونية وتحديد النشاطات املسموح بها وضبطها وكذا الشأن

خال ، اد، وتحديد ألامن الوثائقي للحفاظ على سرية العمل الالكتروني وخصوصيتهالعقوبات املفروضة عليها

ة والاعتراف بالوثائق الشخصية وتسهيل املعامالت، وكذا استخدام الامضاء الالكتروني والبصمة الالكتروني

 .املراجعة الدورية واملستمرة لهذه القوانين

 يتطلب بناء مشروع الحكومة إلالكترونية إعادة هندسةإعادة هندسة إجراءات العمل في الحكومة:  .6

التنظيمي لتحقيقها ليتم وإحداث تغييرات في الهيكل جميع إلاجراءات املتعلقة بأعمال الحكومة املختلفة 

 الخطوات التالية: إتباع من خاللالرقمي وهذا وتحويلها للنظام  متطلبات الحكومة الالكترونية التوافق مع

 وصف كل خدمات الحكومة بالتفصيل ومن يقوم بهذه الخدمات. -

 .واجتناب تداخل إلاجراءات مختلف الدوائر بالتفصيلالوزارات و  بينعالقة التحديد  -

 حذف إلاجراء الذي ال يتناسب مع هذا ألاسلوب الجديد.إعادة تصميم إلاجراءات حيث يتم  -

 نشر تفاصيل إلاجراءات الجديدة على موقع إلانترنت. -

 تحديد املتطلبات املادية واليشرية واملالية للموارد إلالكترونية. -

 .تحتاجها هذه إلادارةإجراء التغييرات التنظيمية الالزمة وتحديد الوظائف الجديدة التي  -
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 الحكومة الالكترونيةمراحل الانتقال إلى تطبيق املطلب الثاني: 

هناك مراحل متعاقبة لتحول الحكومة التقليدية إلى حكومة إلكترونية، وتبعا لهذه املراحل ترتقي 

 التقليدية.الحكومات شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة الحكومة الالكترونية التي تعتبر تطويرا للحكومة 

ال يمكن للحكومات التقليدية القفز عبر هذه املراحل واختزالها دون املرور بها مرحلة تلوى ألاخرى، 

31والتي نسردها على النحو التالي:
 

 املرحلة ألاولى:

املؤسسة الحكومية على حفظ البيانات وتحديثها وعرضها بوسيلة مالئمة على املواطن  وفيها تقتصر 

الذي يطلبها، ولكن دور الحكومة يتوقف عند هذا الحد، فهي تعجز عن تقديم أية خدمات تتااوز عرض 

 املعلومات، فال توجد خدمات تفاعلية تتضمن استقبال البيانات من املستخدم وتشغيلها وإخراج نتياة

تقدم للمواطنين في هذه املرحلة  الحكوماتن بيانات، جديدة بل تكتفي املؤسسة الحكومية بعرض ما لديها م

 خدمات من قبيل الاستعالم عن فواتير الهاتف أو مخالفات السيارات عبر إلانترنت.

 :ثانيةاملرحلة ال

بسيطة للمستخدم، تنتقل الحكومة إلالكترونية في هذه املرحلة إلى تقديم خدمات وتعامالت 

هنا يكون في اتااه واحد فقط، فالخدمات تتضمن استقبال بيانات خاصة من  والتفاعل مع املستخدم

لسماح للمستخدم بتطوير وتسجيلها لدى أرشيف املؤسسة الحكومية، وهذا يعني ااملستخدم واعتمادها 

ل العمل في املرحلة السابقة، ففي اته، وليس بيد املوظفين الحكوميين الذين كانوا يقومون بكبياناته بذ

املرحلة الثانية يبدأ تمكين املواطن ليحل محل املوظف الحكومي، وتقدم الحكومات في هذه املرحلة للمواطنين 

بواسطة بطاقات  خدمات من قبيل استقبال قرارات الضرائب وطلبات الترخيص والدفع عن طريق إلانترنت

 الائتمان.

 املرحلة الثالثة:

لحكومة خطوة أخرى حيث تتخذ الخدمات والتعامالت التفاعلية بين املؤسسة الحكومية ترتقي ا

بيانات محددة، ثم تقوم املؤسسة واملستخدم شكال ثنائيا في الاتصال، فيتم السماح للمستخدم بإدخال 

من  صالالعامة بتشغيل هذه البيانات إلكترونيا، ثم تعطي املستخدم نتياة جديدة، ففي هذه املرة يتم ات

املواطن يتبعه رد من الحكومة عبر املوقع الالكتروني، وتقدم الحكومات في هذه املرحلة خدمات نذكر منها 

ة عبر ألانترنت، وتكمن درجة الصعوبة في هذا يرسم مثال: خدمات تاديد التراخيص، استخراج شهادات

 ومكافحة عمليات التزوير وأمن املعلومات. في عملية التعرف على املستخدم وتأكيد شخصيته املستوى 
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 الالكترونية الجزائر استراتياية" تحليلية دراسة - التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان  

صفحة  6250-6252 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية اليشرية، املوارد إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة ،"6259

62-60 
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 املرحلة الرابعة:

تتقدم الحكومة على املراحل السابقة بوجود ربط شبكي بين املؤسسات الحكومية املختلفة،  وفيها

بحيث يتمكن املواطن "املستخدم" من الحصول على الخدمات العامة من مختلف الجهات الحكومية بشكل 

ي واحد، وهنا تتميز الحكومة إلالكترونية بإمكانية تقديم خدمات حكومية مفصلة تفاعلي ومن موقع إلكترون

أن يستخرج  املواطن "املستخدم" عبر منفذ إلكتروني واحد يستطيع املستخدم من خالله طبقا الحتياجات

ألاخرى، ه مثال شهادة ميالده باإلضافة إلى تاديد رخصة سيارته والاستعالم عن فاتورة الهاتف وسداد التزامات

 دون أن يضطر إلى مفارقة املوقع إلالكتروني ليدخل إلى موقع جديد.

هذا يعني أن هناك ربطا شبكيا بين املؤسسات الحكومية املختلفة التي تقدم خدمات عامة ومتنوعة 

 للمواطنين واملستخدمين، مع الجمع بينهما في منفذ إلكتروني متكامل.

 املرحلة الخامسة:

في هذه املرحلة ما سبق بين قنوات الاتصال املختلفة بين املؤسسات الحكومية تتااوز الحكومة 

واملستخدم، فهنا تبادر املؤسسات الحكومية باالتصال باملواطنين عبر وسائل الاتصال التي تالئمهم، دون أن 

تذكيره بميعاد تنتظر منهم أن يبادروا هم باالتصال، فتقوم مثال بإرسال رسالة للمواطن عبر الهاتف الخلوي ل

تاديد رخصة السياقة أو دفع فاتورة الهاتف مثال، حتى يدخل بعض البيانات التي تمكنه من الحصول على 

 ملحمول.الخدمة العامة في الوقت املناسب، فيحصل على الرخصة أو يسدد فاتورة الهاتف من جهاز الهاتف ا

وبالشركات الداخلية والخارجية، اطنين" ففي هذه املرحلة تكون الحكومة ربطت نفسها بالعمالء "املو 

ويبدأ الجميع بالعمل في منظومة إلكترونية واحدة ومتكاملة، بحيث يتالش ى دور املوظفين الحكوميين 

 ئة.االوسطاء تماما، ويصبح ألاداء رقمي بنسبة مئة بامل
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 الدراسات التي تناولت مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية :(I – 3)الجدول رقم 

 مراحل التطبيق الدراسة

 املتحدة دراسة هيئة ألامم

 الظهور الناش ئ 

 الظهور املتقدم 

 الظهور التفاعلي 

 الظهور التبادلي 

 الظهور الشبكي 

  Baum  & Dimaioدراسة 

  الحضور 

 التفاعل 

 التبادل 

  التحول 

 9000دراسة جارتنر 

  املوقعانشاء 

 التفاعل 

 اجراء املعامالت 

  اجراء التحول 

 9001دراسة دلويت 

 نشر املعلومات 

 التفاعل في الاتااهين 

 تكامل املواقع 

 املواقع الشخصية 

 التنسيق بين الخدمات 

 تكامل املنظمات الحكومية 

 9009دراسة مون 

 اتاحة املعلومات 

 التفاعل في الاتااهين 

 املعامالت املالية والخدمية 

 التكامل الرأس ي وألافقي 

 9005دراسة كانغ سيو 

 مرحلة انشاء املواقع 

 مرحلة التفاعل 

 مرحلة اجراء املعامالت 

  مرحلة التحول 

 يموقراطية الالكترونيةدمرحلة ال 
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 لكترونيةإلا حكومةال إلى التحول  أسباباملطلب الثالث: 

حجم ألاعمال الحكومية، اضطرت مع تزايد الخدمات التي يريد املواطن الحصول عليها ومع تزايد 

الحكومات إلى التفكير بادية إليااد حلول جذرية لتسهيل آليات تقديم هذه الخدمات وتوفيرها بسهولة 

ألاسباب ومن أهم  ،التحول من نمط الحكومة التقليدية إلى نمط الحكومة إلالكترونية للمواطن، عن طريق

 32:كاآلتي جملة منها نذكرها Gilbert & Balestini, 2004ذكر الدافعة إلى هذا التحول 

 :رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات وإلاجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق .5

 تحسين مستوى الكفاءة في استخدام تقنيات املعلومات وتوظيفها. -

 تقليل الوقت املستغرق في أداء إلاجراءات ضمن كل إدارة. -

 املمارسات في أداء ألاعمال.الاستفادة من أفضل  -

 إنااز الوظائف املختلفة. الدقة في -

 وذلك عن طريق: (G2Gحكومية  –)حكومية تقليل التكاليف الحكومية  .6

 تحسين وتطوير وإعادة هندسة إجراءات ألاعمال. -

 تسهيل تدفق وسريان ألاعمال بشفافية وسهولة عالية. -

 إلاجراءات واملعلومات املتكررة.تقليل  -

 الوحدة والتكامل والتبادل آلاتي للبيانات.تشجيع  -

 ( وذلك عن طريق:G2Cمواطن  –مستوى رضا املستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم )حكومية  رفع .9

 تسهيل استخدام الخدمات الحكومية. -

 تقليل الوقت املستغرق في حصول املواطن على الخدمة التي يحتاج إليها. -

 املناسب حسب الحاجة.تقديم بيانات دقيقة في الوقت  -

 ( وذلك عن طريق:G2Bأعمال  –مساندة برامج التطوير الاقتصادي )حكومية  .1

 تسهيل املعامالت بين القطاعات الحكومية والقطاع ألاعمال. -

 تقليل تكاليف التنسيق واملتابعة املستمرة. -

 زيادة الفرص الوظيفية. -

 عمال.امالت الحكومية مع قطاعات ألا زيادة العوائد الربحية للتع -

 تشجيع بناء ونشر بنى تحتية لتقنية املعلومات عالية الكفاءة. -

 .فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع املعلومات -

تحقيق درجة عالية من التكامل بين املشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد  -

 الوطني.
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 ظبي، بإمارة ألاجانب وشؤون لإلقامة إلادارة في العاملين نظر وجهة من الالكترونية الحكومة مشروع نااح متطلبات تقييم املنهالي، صالح محمد  

 62-53صفحة  6255 جانفي ظبي، إمارة ألاوسط، الشرق  جامعة ألاعمال، إدارة في املاجستير شهادة لنيل مذكرة
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 لكترونيةإلا حكومةال إلى التحول املطلب الرابع: معوقات 

واملعوقات هناك ماموعة من العقبات إن التحول إلى الحكومة الالكترونية مسعى ال بد منه إال أن 

 33:تمس عدة جوانب منهاتعترض طريق تحقيقه البد من معرفتها و 

التقدم في هذا الشأن، فمتخصصة ونصوص قانونية يتطلب إصدار تشريعات  الجانب القانوني: -1

من الصعب مواكبة تغيرات القوانين، ألامر التكنولوجي السريع يمثل عقبة أمام الجهات القانونية، حيث أنه 

 التقدم الرقمي الحاصل. الذي يتطلب تأهيل وتكوين القضاة واملحامين وفقا ملا يتطلبه

ملواطنين الذين ليس ال يمكن تعميم هذه العملية ألنها تعتبر عقبة أمام بعض ا السداد إلالكتروني: -9

 لديهم الدراية أو الغائبين عن الصورة.

التحول إلى الحكومة إلالكترونية يحتاج إلى ميكنة نظم املعلومات، و لكن انعدام  نظم املعلومات: -3

 معايير و مواصفات هذه العملية يعتبر عائقا أساسيا لعملية الاتصال.

التي تحتاجها عملية التحول ة لتمويل البنية ألاساسية الكافيعدم توفر املبالغ املالية  العامل املالي: -4

 إلى الحكومة إلالكترونية يعيق هذا التحول.

ثقة املواطنين واملؤسسات قوية إلنااح تطبيق الحكومة إلالكترونية ال بد أن تكون  عامل الثقة: -5

 لهذا التحول. عدم توفرها سوف يشكل عائقا كبيراف لذلكمرسخة في أذهانهم، و و 

وأفراد الاعتناء باملواطن بالضرورة رونية يتوجب لتطبيق الحكومة إلالكت العامل الاجتماعي: -6

 .م للتعامل مع استخدامات التقنيات الحديثةوتأهيله املؤسسات وتكوينهم

االنتشار املحدود ف ،لوصول إلى الخدمةهي افرد ال هاواجهي التي عوائقمن بين ال الوصول إلى الخدمة: -7

 .يعد سيبا مهما لذلك ،خاصة في ألاماكن البعيدةإلنترنت ل

هناك العديد من القيادات إلادارية ياهلون موضوع الحكومة  مفهوم الحكومة إلالكترونية: تجاهل -8

 حتى أنه يوجد من لم يسمع بهذا املصطلح أصال.ويعتبرونه أمرا غامضا بعيدا عنهم كل البعد، إلالكترونية، 

كذلك التغيير التغيير في القيادات إلادارية، و الحكومة إلالكترونية يستلزم  التحول إلى مقاومة التغيير: -2

 في املراكز إلادارية، كل هذا سيؤدي إلى ظهور مقاومة التغيير باعتبار إلانسان يخاف ويرفض التغيير.

الالكترونية املعوقات التي تاابه تطبيق الحكومة  همأمن املعلوماتي من يعد ألا ألامن املعلوماتي:  -10

خصوصية لفقدان يترتب عليه وهذا  ،الختراق املنظومة املعلوماتية ساليبحيث هناك ماموعة من ألا 

 وأالمتها وضمان بقائها وعدم حذفها من املعلوماتي سرية املعلومات وسمن مظاهر ألا ف املستفيدين وسريتهم،

 .تدميرها
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 632صفحة  6252-6223 ،20 العدد الباحث مالة ألاعمال، مؤسسات على EG الالكترونية الحكومة تطبيق أثر عيشاوي، بن أحمد 
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 لكترونيةإلا حكومةال إلى التحول املطلب الخامس: آثار 

، منها ما هو إياابي، ومنها ما هو سلبي يمكن تلخيصها آثاريترتب عن التحول إلى حكومة إلكترونية 

 فيما يلي:

 :إلايجابيةآلاثار  -1

 ل املعلومات.من خالل نظم تبادمع أكبر فعالية للرقابة اتخاذ القرارات إلادارية على  تحقيق القدرة 

  .رفع مستوى الخدمة الحكومية املقدمة 

 .تيسيط إلاجراءات التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف 

 املبنية على الديمقراطية  ،تساعد على تنمية العالقة بين املواطن والحكومة والقطاع الخاص

 .فافيةوالش

  بينهما لمسافةواختصار لالحكومة إلالكترونية هي وسيلة تواصل بين املواطنين والحكومة. 

 .رفع مستوى أداء العاملين من خالل سهولة ودقة انتقال املعلومات 

  الجهد للعاملين في الحكومة.توفير الوقت و 

  واملعلومات دقة البياناتفي زيادة. 

 .استغالل الطاقات اليشرية في ألاعمال ألاكثر إنتاجية 

 مكانية التخاطب بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات موحدةإ. 

  الخدمة بذات الكفاءة والجودة مما تزيد من رفاهية املواطن. تقديمالعدالة في 

 السلبية: آلاثار  -9

  والحواسيب والهواتف  عتماد على ألاجهزةال ل نتياةالتقليل من استخدام املوارد اليشرية

 البطالة.في معدالت يؤدي إلى زيادة  قد ، ممااملحمولة

  ية والذي سيؤدي سلبا على افتقارهم للعالقات إلانسانالشعور بالعزلة لدى املوظفين نتياة

 كفاءتهم.حالتهم النفسية، وهذا ما يؤثر على أداءهم و 

 ل على التكنولوجيا.فقدان العالقات الاجتماعية نتياة التفكك الاجتماعي في حالة الاعتماد الكام 

  ذي سيؤدي إلى الزيادة ضغوط العمل بسيب الخوف من عدم القدرة على مواكبة املستادات، و

 الخوف من الفشل أو فقدان العمل.

 عمله. ارتفاع أو انخفاض عبء الفرد أقل رضا عن عمله بسيب صبحي مع التقدم التكنولوجي 

 ذكيةالحكومة الاملطلب السادس: 

في العالم املتصل اليوم أصبحت الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونية ثم تحولت هذه الحكومات 

، فالحكومة الذكية هي التطور الطبيعي لنموذج الحكومة الالكترونية، وفي الوقت الذي كانت فيه إلى ذكية

من خالل تطبيقات الويب والبوابات الالكترونية وغيرها، هذه ألاخيرة تبرز خدماتها الالكترونية عبر إلانترنت 

عبر الاقتراب أكثر من املواطن والتفاعل  تأتي الحكومة الذكية وتطبيقاتها لكي تكمل ما تم بناؤه والاستثمار فيه

رت وقد تطو  املباشر واملتزامن من الداتا املنتشرة في املاتمع ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية وألامنية،
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ة ألامنية في املدن وأجهزة والتي ترتبط باإلنترنت مثل كاميرات املراقبة أدوات وأجهزة الاستشعار الذكي

ستهالك الطاقة والكهرباء املرتبطة بشبكة إنترنت الحكومة، وغيرها من ازة قياس املناخ وأجه  ستشعارا

ألادوات الاستشعارية الذكية وساعدت في تطوير بيئة إلكترونية جديدة من املمكن أن تستفيد منها الحكومة 

أو في تشغيل وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة وأقل عرضة لحصول ألاخطاء اليشرية 

  .التااوزات إلادارية

، "فإنه أصبح 34مدير مركز دراسات الحكومة الالكترونية في بيروت عباس بدراندكتور فحسب 

نت بإمكان أي مواطن أن يقوم بالخدمات العامة، كتاديد دفتر السواقة وجواز السفر عبر مواقع إلانتر 

أنه ال يكفي أن يكون "ويضيف مدير مركز دراسات الحكومة إلالكترونية الحكومية وبطريقة آمنة وسرية"، 

لدى املواطن هاتف ذكي لكي يتمكن من إجراء معامالته، ياب أن تكون هذه ألاجهزة الذكية متصلة 

ما تقوم به مدينة دبي في جعل املدينة مدينة  على ذلك، ويقدم الدكتور عباس بدران كمثال ".باإلنترنت

تصال بالشبكة في ألاماكن العامة والحدائق العامة ، والعمل على توفير الاConnected Cityترنت متصلة باإلن

ني إلى شبكة إلانترنت، بحيث يمكن للمواطن تتيح الوصول املاا  Hotspot التي أصبحت مزودة بنقاط ساخنة

يشير الدكتور عباس بدران إلى أن التبني و جهزة الذكية املحمولة املتصلة. أن يتابع معامالته إلادارية عبر ألا 

، ويضيق الدكتور تطال هذه الخدمات كافة املواطنينسنوات لكي  1أو  1الكامل لهذا النموذج سيأخذ ما بين 

مدينة دبي نقلت جزءا كبيرا من خدمات الحكومة إلى الهاتف الذكي وألاجهزة الذكية التي أن "عباس بدران 

يحملها املواطن في جعبته أينما كان، فأصبح بإمكانه أن يتابع حالة معامالته الحكومية وهو يحمل الجهاز 

ة الطرقات عن حالة الطقس أو عن املناخ وبالتالي أن يستعلم عن حالالخاص به والاستعالم  الذكي

 ".هواملواصالت عبر هاتف

مدير مركز دراسات الحكومة إلالكترونية أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا يزيد املخاطر،  يعتبر

فاليشر ينفتحون على عالم ما زال في مرحلة التاربة. ويؤكد الدكتور عباس بدران على ضرورة توفير معايير 

فالجهاز الذكي الذي ، أن أمن املعلومات مهدد دمات إلالكترونية وخاصةألمن املعلومات بموازاة وبأهمية الخ

ستطاعتها الاستيالء على ايقوم املواطن من خالله بخدماته مع الحكومة يمكن أن يحوي برامج خبيثة التي ب

وهذا ما يخشاه املواطن اليوم، سرقة بياناته الشخصية  ،الائتمان وعلى املعلومات الشخصيةبيانات بطاقة 

وبياناته املصرفية، لذا على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع حماية البيانات، فأي خطأ في هذا إلاطار 

 سياعل املواطن يفقد الثقة بالتطبيقات الذكية والخدمات إلالكترونية.
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 دزر الحكومة الذكية(: I – 4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث بناء على املعطيات السابقة :املصدر

 

 الرقمي قتصادوالا إلالكترونية الحكومة: خامساملبحث ال

للتقنيات الحديثة في ماال املعلومات والاتصاالت مع التطور التكنولوجي الحاصل والانتشار الواسع 

بصفة عامة لفرد أو املواطن احياة رنت وتطورها، لتشمل جميع نواحي والتوسع الهائل في استعمال الانت

باالقتصاد الرقمي أو الالكتروني الذي يعتمد على والاقتصادية بصفة خاصة، شاع مصطلح ما يطلق عليه 

لذا يطلق عليه أيضا اقتصاد إلانترنت،  وضرورية، إلانترنت كوسيلة أساسيةوسائل الاتصاالت الحديثة و

 .التقليديمفهوم جديد يتميز به عن الاقتصاد باعتباره 

 مفهوم الاقتصاد الرقمياملطلب ألاول: 

لظاهرة جديدة ضمن مفهوم يتعلق باقتصاديات آلاونة ألاخيرة مصطلح جديد  ييتردد كثيرا ف

في ف، Digital economy الاقتصاد الرقميسم طلق عليه اأات وماتمع املعلومات و املعلوماملعلومات وعصر 

ن التطور في تكنولوجيا املعلومات الذي قاده أمريكية من خالل تقرير لها الحظت وزارة التاارة ألا  5331العام 

واستنادا إلى هذا  كثر صحة مما كان متوقعا له،أالنمو في استخدام الانترنت قد ساهم في خلق اقتصاد 

ذا صح التعبير في خلق ثورة صناعية إن تساهم الثورة املعلوماتية أيين ئصاخكثيرون من ألا التقرير توقع ال

الحكومة 

 الذكية

على ألاجهزة تنشر خدماتها 

الجوالة والهواتف الذكية 

 بطريقة فعالة وآمنة

تستوعب الطلب املتزايد على 

الطاقة الحاسوبية ومتطلبات 

 التخزين بطريقة ديناميكية

تلتقط البيانات املنتشرة حولها من 

مختلف القطاعات ألامنية الصحية 

الطاقوية ...عبر أجهزة الاستشعار 

 الذكية

جمهورها تتفاعل مع 

بشفافية وتشارك في الحراك 

 الالكتروني والاجتماعي
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وأهميته تنبع من كونه يتعلق وقد ظهر هذا املصطلح في الواليات املتحدة ألامريكية،  واقتصادية جديدة،

 على إلانترنت،وهو اقتصاد قائم ، تطوير نظامها الاقتصاديويسهم في بموضوع يهم الفرد والدولة باألساس 

ويتعامل مع الرقميات أو املعلومات الرقمية، إذ أن جوهر إنشاء الثروة انتقل من املواد وآلاالت وألابنية إلى 

لهذا يبدو اليوم هو ألاقوى في رقميات، فاالقتصاد الرقمي تطور بسرعة غير معهودة، املعلومات واملعرفة وال

استخدام أملع العقول الاقتصاديات من حيث حجم الاستثمارات، نماذج ألاعمال، إلانتاجية ألاعلى، 

 35وألافراد...

وتكون هذه  ،التقنية الرقمية ب لصلةذات ا ألانشطة الاقتصادية قطاع ل تصور  هو الرقمي االقتصادف

  .الكالسيكية أو الحديثة النماذج الاقتصادية ألانشطة مبنية على

 : تعريف الاقتصاد الرقميلثانيا املطلب

ما يمكننا قوله هو ما جاء  ولعل من أبرز  تعددت آلاراء حول إيااد تعريف موحد لالقتصاد الرقمي،

وانعكاساته على  حول الاقتصاد الافتراض ي الخامس في املداخلة للمشاركة في فعاليات امللتقى الدولي

يقصد باالقتصاد الرقمي " :بوعافية رشيدوالدكتور  يدو محمدالسادة لكل من  الاقتصاديات الدولية

علومات والاتصاالت من جهة وبين الاقتصاد القومي التفاعل والتكامل والتنسيق املستمرين لتكنولوجيا امل

وإلانتاجية لجميع املؤشرات الاقتصادية والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والفورية 

، وتعود نشأة هذا "املساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتاارية واملالية في الدولة من خالل فترة ما

ستينيات مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها أمريكا والنمو الاقتصادي املتواصل إلى فترة ال املصطلح

 أكبر اقتصاد في العالم. باعتبار أن اقتصادها

قتصاد املرتبط بمفهوم ماتمع املعلومات الذي يعبر عن قتصاد الرقمي على أنه "ذلك الاكما يّعرف الا

قتصاد والعالقات اليشرية ككل متاسدة في الركيزة ألاساسية لالرؤية مستقبلية لعالم تكون فيه املعلومات 

 ".بنية تحتية رقمية عالية كفيلة بتحقيق ذلك في شتى مااالت الحياة

، قتصاد املعرفةاقتصاد الرقمي على نشر "ماتمع املعلومات واملعرفة"، أو ما يطلق عليه يعمل الاكما 

ير الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد القائم على إلانترنت أو الويب، يش، ،تمع الالسلكيأو املاتمع الشبكي أو املا

وهو الاقتصاد الذي يتعامل مع الرقميات أو املعلومات الرقمية، الشركات الرقمية، الزبائن الرقميين، مثل 

 ...، اتالاتصاالت عن بعد، التكنولوجيا الخلوية، باإلضافة إلى املنتاات الرقمية مثل قواعد البيانات، البرماي

"هو املاتمع  (:6229أما التعريف الذي تيناه مؤتمر القمة العالمي ملاتمع املعلومات واملعرفة )جنيف 

ستخدامها وتقاسمها بحيث يمكن استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها و االذي يستطيع فيه كل فرد 

بتنميتهم املستدامة وتحسين نوعية  اتهم في النهوضيفراد واملنتاات والشعوب من تسخير كامل إمكانألا 

 حياتهم".
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، E-Governmentنتشار ماتمع املعلومات واملعرفة على تشجيع بناء الحكومة إلالكترونية اويساعد 

، E-Management ، وإلادارة إلالكترونية E-Commerce، والتاارة إلالكترونيةE-Banking والبنوك إلالكترونية

، ويحتاج كل ذلك إلى التطوير املستمر في مؤشر ماتمع  E-Corporationنيةشركة املساهمة إلالكترووكذا 

ستخداماتها في املعامالت والوظائف ا، و املعلومات واملعرفة عن طريق زيادة أعداد الحواسيب إلالكترونية

ألانشطة ستخدام البرمايات في إدارة اوتطوير Internet وزيادة عدد املشتركين في الشبكة الدولية للمعلومات 

 .نشطة  التعليمية والتدرييية قتصادية والتاارية وإلانتاجية واملالية والتسويقية وإدارة املوارد اليشرية والا الا

 الاقتصاد الرقمي عدة تسميات نذكر منها:تخذ يو 

 الاقتصاد الجديد 

 اقتصاد املعرفة 

 اقتصاد إلانترنت أو الويب 

 الاقتصاد الالكتروني 

 الاقتصاد الافتراض ي 

علومات، أما قطاعات الاقتصاد الرقمي أو ويرتكز الاقتصاد الرقمي على التاارة الالكترونية وتقنية امل

 الاقتصاد الجديد هي كاآلتي:

 : قطاعات الاقتصاد الجديد(I – 5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادة لنيل مذكرة الكبرى، العربية الحرة التجارة منطقة حالة الحرة التجارة مناطق تفعيل في الالكترونية التجارة دور  فوزية، هبايشاملصدر: 

 05فحة ص 9019-9011 الشلف، الاقتصادية، العلوم في املاجستير

 

 القطاع ألاول 

o  الزراعة، الغابات، التدخين، الصيد البحري 

o املقالع، الخامات، النفط 

o التصنيع 

 

 الثانيالقطاع 

o املنافع 

o  والبناءالتشييد 

o التمويل بالصيرفة 

 

 الثالثالقطاع 

o النقل والاتصاالت 

o السفر 

o الخدمات الشخصية والاجتماعية 

 

 الرابعالقطاع 

o املعلومات 

o املعرفة 

o  الفنون 

o ألاخالقيات 
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الرقمي الذي تؤذي فيه املعرفة واملعلومات دور  يعتبر القطاع الرابع الركيزة ألاساسية لالقتصاد

بط بالتعزيزات الكثيرة التي تاري في البيئة الصناعية وخاصة ما يتعلق حيث أنه يرت الحجر ألاساس،

الاتصاالت والشبكات مما يعني أن التكنولوجيا هي التي تلعب الدور ألاساس ي  بتكنولوجيا املعلومات والانترنت،

 36في تطوير الاقتصاد الرقمي.

 بالحكومة الالكترونية صاد الرقمي: عالقة الاقتالثالثاملطلب 

عمل الحكومة، وأن التقنية هي أداتها طريقة عملية تحول وإعادة صياغة  تعتبر الحكومة الالكترونية

ملساعدة املواطنين واملؤسسات بصفة عامة، كما هو متعارف عليه في العالم إلاداري والاقتصادي الحالي، 

وهي مكلفة، وتتطلب تغيير طريقة تفكير وعمل املوظفين إلاداريين وكيف يتشاركون  ولكنها ليست عملية سهلة

لذا فهي تستلزم إعادة هندسة أسلوب العمل  ،واملؤسسات وألافراد في نقل املعلومات بين مختلف الدوائر 

 37الحكومي سواء داخل املؤسسة الواحدة أو فيما بين املؤسسات الحكومية املتعددة.

ر الحكومة الالكترونية طرفا فاعال يساعد في تنامي وتوسع الاقتصاد الرقمي في العالم ومن هنا تعتب

وفي  نترنت،فقات الافتراضية من خالل شبكة إلا تسعى إلى تنفيذ أغلب الصالافتراض ي الالكتروني، فالحكومات 

ط صفقاتها على العمل الالكتروني من شأنه ضب نفس الوقت اعتماد الحكومات في تنفيذ هذه الصفقات

يتسنى لها تقليل تكلفة هذه الصفقات وتنفيذها في وقت قصير وفرض  الاقتصادية الرقمية الافتراضية، حيث

الرقابة عليها، وتكمن خطورة تدخل الحكومة الالكترونية في ممارستها لصفقات افتراضية في إيااد حالة من 

للقيام  ما يدفعهم الوهم الاقتصادي قد يصدقها ويتصرف بناء عليها حتى كبار الاقتصاديين والسياسيين،

ريع أكبر حجما من مقدراتهم الحقيقية، وقد تكون ملثل هذه ألاعمال أثار إياابية مؤقتة خاصة إذا كانت بمشا

 هذه املشاريع داخلة في حقل التنافس مع الغير.
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 الافتراض ي الاقتصاد الدولي العلمي امللتقى الافتراض ي، الاقتصاد مخاطر مواجهة في الالكترونية الحكومة متطلبات القادر، عبد العاطف  

 23-21صفحة  الشلف، جامعة الدولية، الاقتصاديات على وانعكاساته
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 الفصل:خالصة 

تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية سيغير من املفهوم ، أن في هذا الفصل عرفنامن خالل ما 

ذا توفرت إال ميز شعارها، وال يتم هذا التطبيق إللحكومة في أسلوب عملها، وياعل الجودة والتالتقليدي 

ى ألافراد واملاتمع مفهوم وأهمية هذه ألاخيرة لد بات واملرور بمراحل حتى يتم ترسيخماموعة من املتطل

 ر.صدم مع مقاومة التغييككل، حتى ال نن

ال انعكاسات لتحوالت إ، ما هي في آلاونة ألاخيرةوبروزها  يةمصطلح الحكومة الالكترون راوانتش ظهور و 

وتطورات كثيرة ومتشعبة يشهدها العالم منذ فترة فرضتها التكنولوجيا الرقمية، مما أدى الى املزيد من 

الضغوط على القطاع العام، بحيث أصبحت الحاجة ملحة الى تحديث الادارة الحكومية بشكل ينعكس على 

على كل مؤسسات الدولة، في صورة انااز الخدمات بصورة أكثر فاعلية، وبذلك تكون الحكومة املواطنين، بل 

 محض. معلوماتي لتحويل املاتمع الى ماتمعالالكترونية واحدة من الدعائم ألاساسية 

وألن الجزائر من بين هذه الدول التي انتهجت استراتياية التحول نحو الحكومة الالكترونية من خالل 

نااح أو إخفاق هذا ، سنحاول من خالل الفصل الثاني إبراز مدى 6259مشروعها الجزائر الالكترونية 

 املشروع، وكذا انعكاساته على الاقتصاد الوطني.





 الثانيالفصل 
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 تمهيد:

 اتيتقني ف الاستثمار اهمفاد ةيأساس فكرة حول  تمحور ي ةيإلالكترون الحكومة بناء مشروع إن

 ومؤسسات ةيالحكوم واملؤسسات طنااملو  وربط ،ي البشر  للعنصر الالزم ريوالتحض والاتصاالت، املعلومات

 ألاطرافه ذه نيب املعامالت مختلف إجراء حيت، يموحدي إلكترون بنسقي املدن املجتمع ومنظمات ألاعمال

ه وج على ألاعمال ملؤسسات حققيو  ف،يوالتكال والوقت دهالج وفري مما الالزمة، والسرعة ولةهبالس عايجم

 زةياملتم الاستخدامات ضمن  املتعددة اهوظائف أداء مستوى  من ترفع ةيمهألا  ةيغاي ف ايمزا الخصوص

 من تتمكن حتى املشروع، ذاه ذيتنف تحاول ي الت ةيالنام الدول  إحدى والجزائر، يالافتراض ي الرقم لالقتصاد

 .املتعامل على أو الحكومة على سواء املشروع ذاه اهدر ي يالت اتيجابيالا  من الاستفادة

يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى بروز  ،"3102 ةيالالكترون الجزائرإن مشروع الحكومة الالكترونية "

مجتمع العلم واملعرفة الجزائري الذي ينهض باالقتصاد الوطني، ليطرح بدائل لسياسة الريع املعتمدة على 

النفط املفروضة في غياب التنمية، عن طريق تعزيز أداء الشركات وإلادارة وتسعى إلى تحسين قدرات التعليم 

اء كوكبات صناعية في مجال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال للرفع من جاذبية البلد والبحث والابتكار وإنش

وعلى ذكر ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة واقع تطبيق مشروع الحكومة وتحسين حياة املواطنين، 

لتحتية الالكترونية في الجزائر من خالل التعرف إلى مختلف محاوره وأهدافه وتقييم مدى جاهزيته والبنية ا

التي تتوفر عليها الجزائر، وسنتطرق أيضا إلى مؤشرات تطور الحكومة الالكترونية في الجزائر خالل الفترة 

8002 – 8002. 

 

 في الجزائر ةيالالكترون الحكومة واقع تطبيق ألاول: املبحث

املعلومات املنعقدة تبنت الجزائر تجربة الحكومة الالكترونية استجابة لقرارات القمة العاملية ملجتمع 

بجنيف سويسرا، والذي تمخض عنه قرارات وتوصيات عديدة لخدمة الحكم الرشيد، والتي  8002سنة 

تصب أساسا في الحكومة الالكترونية، وكغيرها من دول العالم تسعى الجزائر في التوجه نحو تطوير سياساتها 

ة والاقتصادية الجديدة وتطوير التقنيات العامة بما يتناسب مع معطيات العصر والتطورات التكنولوجي

 والوسائل وآلاليات لتنفيذ ذلك.

 في الجزائر ةيالالكترون الحكومةاملطلب ألاول: مشروع 

أطلقت الجزائر من خالل وزارة البريد وتكنولوجيا إلاعالم والاتصال مشروع برنامج الحكومة 

الذي تم التشاور فيه مع املؤسسات  ،«E-Algérie» "3102-3112" ةيالالكترون الجزائرالالكترونية: 

وإلادارات العمومية واملتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والجامعات ومراكز البحث املتخصصة 

ثالثة  200والجمعيات املهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات إلاعالم والاتصال، إذ شارك أكثر من 

محورا تحدد ألاهداف الرئيسية والخاصة  02كار ومناقشتها خالل ستة أشهر وتضمن مئة شخص في طرح ألاف
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. ويهدف هذا املشروع حسب مضمونه إلى جعل املجتمع املعلوماتي والاقتصاد 8002واملزمع إنجازها إلى غاية 

 الرقمي في الجزائر أداة تأثير فاعلة في النمو الاقتصادي لبالدنا.

إلى أن  8002في أواخر شهر ديسمبر  "3102"الجزائر الالكترونية ة عن وخلصت اللجنة الالكتروني

املعرفة الرقمية وتدعيم الرأسمال البشري أساسا للرهانات التي تطرحها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع 

وير، وجوب تبني مقربة ناجعة وفعالة لتنمية الرأسمال الفكري الذي تكمن قوامه الرئيسية في: البحث، التط

الابتكار، التربية والتكوين، وعليه يجب بدل املجهودات صوب املعلمين وآلاباء لجعلهم يساهمون في نشر 

 الثقافة الرقمية، وتطوير معدات النفاذ إلى إلانترنت ذي الدفع السريع.

من أهم املشاريع التي تم اقتراحها والتخطيط لها، فهو  8002ويعتبر مشروع الجزائر الالكترونية 

يهدف إلى ربط كل مؤسسات الدولة ومكونات الجماعات املحلية وجميع القطاعات الوزارية ذات الاتصال 

املباشر مع املواطنين بشبكة وطنية للتواصل بواسطة تقنية الرقمنة، ولإلشارة فإن السيد الوزير حميد صالح 

وتكنولوجيا الاتصال وإلاعالم خلفا هو ألاب الروحي للمشروع، الذي شرع في إعداده فور مجيئه وزارة البريد 

 لبوجمعة هيشور.

 في الجزائر ةيالالكترون الحكومةاملطلب الثاني: الخطابات الرسمية حول تطبيق 

، وثيقة اقتصرت 8002قدمت الحكومة الجزائرية في قمة مجتمع املعلومات التي عقدت بجنيف سنة 

الحكومة الجزائرية فعله، وهذا أكثر من تقديمها ألهداف فيها على إظهار النوايا الحسنة والتمنيات، وما تنوي 

محددة بدقة ووفق مخططات مضبوطة يمكن التحقق من درجة انجازها في امليدان وتضمنت هذه الوثيقة ما 

إن الجزائر تعتبر أن النفاذ إلى شبكة املعلومات يشكل أساسيا لكل تقدم سياس ي واقتصادي يلي: "

تطور نحو مجتمع املعلومات يتطلب توفر بنية قاعدية كافية في مجال الاتصاالت واجتماعي وثقافي ... إن ال

 وتواجدها في جميع املناطق املسكونة إلى جانب توفر بنية قاعدية بشرية كافية واملوارد املالية الضرورية"،

أساس ي للتحول  واملالحظ في هذه الوثيقة أنها ال تتحدث عن ضرورة توفير ثقافة معلوماتية في املجتمع كشرط

إلى مجتمع املعلومات، وكأن ألامر يتعلق فقط في بعده الاقتصادي، وقد تحدثت الوثيقة عن مهام الوزارة التي 

أصبحت تسميتها وزارة البريد وتكنولوجيا إلاعالم والاتصال عوضا عن وزارة البريد واملواصالت، حيث تحدد 

 وجيا إلاعالم والاتصال وإدماج الجزائر في الاقتصاد الجديد.في تدارك التأخر في مجال تطوير  واستخدام تكنول

، في 8002نوفمبر  02بتاريخ  قةيبوتفل زيالعز  عبدوفي الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد 

، أكد الرئيس على النقاط املذكورة في الوثيقة 8002القمة العاملية ملجتمع املعلومات املنعقد في تونس سنة 

السابقة، ومنها التأكيد على إلاصالحات الاقتصادية وتحرير قطاع تكنولوجيا إلاعالم والاتصال والتأكيد على 

ء الاقتصاديين واملواطنين ههدف تججيع استخدام تكنولوجيا إلاعالم إلاجراءات املتخذة اتجاه العمال

حاسوب لكل عائلة، وتزويد ستة ماليين أسرة جزائرية بحاسوب موصول " أسرتكوالاتصال منها مشروع "

 . ومشروع الحظيرة الوطنية لإلعالم آلالي بسيدي عبد هللا،....8000بالشبكة العنكبوتية في حدود 
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في امللتقى الذي  بصالح ديحموزير البريد وتكنولوجيا إلاعالم والاتصال السابق  وفي خطاب للسيد

"حول الحكومة الالكترونية والصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني والبلدية  8002مارس  82نظم في 

الاقتصاد  يهدف إلى بناء مجتمع املعلومات وتحريك 8002الالكترونية"، أكد أن مشروع الجزائر الالكترونية 

وجعله رقمي إضافة إلى تقليص البيروقراطية والوصول إلى سرعة اتخاذ القرارات. كما وضح أن املشروع 

يهدف إلى تطوير ودعم املؤسسات إلادارية والاقتصادية وتحسين مستوى معيشة املواطنين، بغية تحريك 

 الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاد رقمي.

 كوميسالدولي لإلعالم آلالي وتقنيات مكاتب إلاعالم والاتصال "للصالون  02وعلى هامش الدورة 

مدير مجتمع املعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيا إلاعالم والاتصال، حاتم الحسيني ، تدخل السيد "3101

تتمحور حول إلادارة الالكترونية واملؤسسة الالكترونية واملواطن  8002وأكد فيها أن الجزائر الالكترونية 

لكتروني موضحا أن تطوير هذه املواضيع يقتض ي إطارا قانونيا وتعاونا دوليا، وخاصة الكفاءات البشرية، الا

 التي تعتبر أساس لنجاح هذه إلاستراتيجية.

 ترأس الوزاریة، القطاعات مختلف لنشاطات یخصصھا يالت السنویة الاستماع جلسات إطار يوف

 وتكنولوجیا البرید قطاع لتقییم خصص مصغرا اجتماعا بوتفلیقة العزیز عبد السید الجمھوریة رئیس

 ترقیة على باإلشراف املكلفة الوطنیة اللجنةتعمل  بأن: "الجمھوریة رئیس أمر یثوالاتصال، ح إلاعالم

 املخطط تنفیذ يف إلاسراعو عملھا تكثیف وعلى املعرفة على القائم الاقتصاد و املعلومات مجتمع

  ".يالوطن والاقتصاد املواطنین لفائدة 3102 - 2009ي إلالكترون يالاستراتیج

 البلد علیھایتوفر  يالت املؤھالت تثمين و املسعى توحید بغیة للحكومة تعلیمات الدولة رئیس وجه كما

 1.الحدیثة والاتصال إلاعالم تكنولوجیات مجال يف املعرفة و التكنولوجیا تحویل ترقیة إلى الرامیة هجھود يف

في الندوة إلاقليمية رفيعة املستوى حول الاقتصاد  يحيأو  أحمدوفي كلمة ألقاها السيد الوزير ألاول 

 من الاستفادة الجزائر تعتزم، قال: "8002مارس  82الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق ألاوسط بتاريخ 

 والـمستقبل الحاضر اهفرضي يالت وداتهالـمج تبذلهي و ي الرقم الاقتصاد اتيجابيإ من الـمشروع اهحق

ي الذ الـمدرسةي في آلال إلاعالم ميتعلي ف معتبرا داهجي بالد تبذل كذاه" قائال: وأضاف"، الـمجال ذاي هف

 31.111 نيتكو  تمي نیحي ف ،ي والثانو  الـمتوسط نيالطور  ذيتالم من % 01ي لاحو  ايحاله من ديستفي

 ."ايسنو ي آلال إلاعالمي في وتقن ندسهم

  لومتريك 031.111 تفوق ي الت ةيالبصر  افيألال من اهشبكت ريتطو  الجزائر تواصل" ضا:يأ وذكر

ي الذ ةيالعموم الخدمة لرقمنةي وطن برنامج علىي بالد تعكف ذلك، عن وفضال الوطن.  أنحاء  كل  عبر

 برنامج ة،يالوطن ةيوالترب ةيالـمحل وإلادارة العدالة قطاع غرار على ،قطاعات عدةي ف امةه أشواطا قطع

 الـمجتمع إلى الانتقالي في بالد شرعت لقد أجل. كأقص ى ةيالعشر ه ذه ةياهن قبله استكمال تميس

                                                           
1
 جامعة والاتصال، الاعالم في املاجستير دةهشا لنيل مذكرة ،"الجزائر حالة" العربية الدول  في الالكترونية الحكومة واقع بسام، شريف أحمد 

 028-020صفحة  8000-8000 ،02 الجزائر
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 نفسي وف ألاعمال. طيبمح تعلقي ما كلي ف عامة، وبصفة ،ي والتجار ي الـمصرف الـمجالي في الـمعلومات

 نايعل عوده يأن ریغ الـمجال. ذاهب الـمتعلقة ةيميوالتنظ ةيالقانون نصوصنا نيیتحي ف انطلقنا اق،يالس

 ذاي هوف الـمطلوبة. العصرنة كليه عل وندخل بالدناي ف ألاعمال مناخ لهنؤ ي لك ةيإضاف أشواط قطع

 ."واعدة ةيإصالح برامج ذيتنف علىي الدول النقد وصندوق ي العالـم البنك مع نعكف الـمجال،

 3102املطلب الثالث: استراتيجية الجزائر إلالكترونية 

قامت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع املعاهد وإلادارات واملتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص 

 حول ه ذه العمل خطة وتتمحور ، "3102 ةيالالكترون الجزائر ةيجيستراتا"بإعداد مخطط أطلق عليه اسم 

 دافهألا  ديتحد مع محور  لكل بالنسبة للوضع جرد قائمة إعداد تم ثيح ا،يسيرئ محورا عشر ثالثة

ه ذهوتتمثل  ،8002 إلى 8002 من الخمس السنوات مدى على اهقيتحق املزمع الخاصة دافهوألا  ةيسيالرئ

 2ر في:املحاو 

يسمح تسريع استعمال  :ةيالعموم اتدار إلا ي ف والاتصال إلاعالم اتيتكنولوج استخدام عيتسر  .0

تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في إلادارات العمومية بتقديم خدماتها للمواطن بطريقة جيدة وسهلة، عن طريق 

توفير مختلف الخدمات على شبكة الانترنت، ويعتبر هذا تحوال مهما في ألاساليب التنظيمية وطرق العمل، 

الانترنت فضاء للتواصل املستقل عن الوجود املادي،  وتوفر تكنولوجيا إلاعالم والاتصال وخاصة فضاء

 ويعتمد على ال مركزية املعلومات واحتكارها في تحسين نوعية صنع القرار والرفع من جودة اتخاذ القرارات.

إن وسائل  :الشركاتو  املؤسسات مستوى  على الاتصال و إلاعالم اتيتكنولوج استعمال عيتسر  .3

جيا إلاعالم والاتصال تمثل اليوم الضمان الوحيد ملتابعة ومسايرة املؤسسات التسيير املتمركزة على تكنولو 

والشركات ملتطلبات العوملة، فبفضل إلانترنت أصبحت فكرة السوق ذات بعد عالمي ضمن نمط اقتصادي 

أصبحت فيه املعرفة قيمة أساسية، ورفع القدرة التنافسية واغتنام الفرص ومصادر جديدة للدخل التي 

 ا سوق واسعة وأكثر حركية.تتيحه

 زاتهیتج من الاستفادة من نیاملواطن نیبتمك لةيالكف ةيز یالتحف إلاجراءات و اتيآلال ريتطو  .2

تسهيل وتوسيع استعمال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال للسماح  :والاتصال إلاعالم اتيتكنولوج وشبكات

للمواطنين عبر كامل إقليم الدولة باالستفادة من مختلف الخدمات الالكترونية، بما في ذلك البيانات واملعرفة 

 التي توفرها شبكة إلانترنت، وكل هذا يتم من خالل برنامج لتطوير التدفق العالي لإلنترنت وبرامج للتكوين

وذلك لتسريع إجراءات تعميم استعمال هذه التكنولوجيا، مثال ذلك تدعيم برنامج "أسرتك" والرفع من 

 فضاءات الاتصال كمقاهي الانترنت، املدن التكنولوجية، دور الشباب ودور الثقافة ...

 اتيتكنولوج صناعة ريلتطو  املناسبة الظروف ئةهيت خالل من :يالرقم الاقتصاد نحو التحول  دعم .4

ويرتكز على ثالث  ،، إذ أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على اقتصاد املعرفةمكثفا رايتطو  والاتصال إلاعالم

، الخدمات والتجهيزات. والهدف «Application & Logiciel»مقومات رئيسية وهي: التطبيقات والبرمجيات 

                                                           
2
 علوم في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة الجزائر، في العمومية الخدمات أداء تحسين في الالكترونية الحكومة دور  عطية، العربي  

 820صفحة  8000-8002 بسكرة، جامعة التسيير،
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ر املكثف للنشاط الصناعي في ميدان الرئيس ي في هذا إلاطار يرتكز على تهيئة وتوفير الشروط املالئمة للتطوي

-تكنولوجيا إلاعالم والاتصال، ويمكن أن يتفرع عن الهدف الرئيس ي أهداف فرعية: استكمال الحوار "حكومة 

، توفير كل الشروط الضرورية لتثمين 8002مؤسسة" في إطار تحضير استراتيجية الجزائر الالكترونية 

مجال التطبيقات الالكترونية والخدمات والتجهيزات، توجيه النشاط الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية في 

 الصناعي في ميدان تكنولوجيا إلاعالم والاتصال نحو التصدير.

: مع احترام معايير السرعة الفائق و عيالسر  التدفق ذات لالتصاالت ةيألاساس ةيالبن زيتعز  .5

السالمة وألامن املعلوماتي، حيث تشكل أرضية لجميع النشاطات والخدمات الحكومية الالكترونية لصالح 

املواطن واملؤسسات وإلادارات العمومية، ويتطلب هذا ألامر: إعادة تأهيل البنية التحتية الوطنية لالتصاالت، 

 .« DZ. »الالكترونية، التسيير الفعال للمواقع الجزائرية تأمين الشبكات الحالية، تحسين جودة الخدمات 

وهذا باملوازاة مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا إلاعالم  :ةيالبشر  والقدرات الكفاءات ريتطو  .6

والاتصال وللوصول إلى هذا الهدف يجب دعم التكوين في مجال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال سواء على 

العالي أو على مستوى التكوين املنهي والتمهين، وكدا تعميم تدريس تكنولوجيا إلاعالم مستوى التعليم 

 والاتصال لكل فئات املجتمع.

ألن الاقتصاد املؤسس على املعرفة مرتبط  بداع:وإلا  والابتكار  ريوالتطو  البحث أنشطة ميتدع .7

دان تكنولوجيا الاتصال وإلاعالم بالبحث والتطوير والابتكار الذي يضمن منتجات ذات قيمة إضافية في مي

 من خالل تكثيف نشاطات البحث والتطوير وإلابداع.

يسمح بتغطية  :يميوالتنظي عيالتشر  نيیاملستو  علىه وضبط يالوطني القانون إلاطار لهيتأ  .2

املعلومات، املسائل القانونية الناجمة عن استعمال وتطوير تكنولوجيا إلاعالم والاتصال والتحكم في مجتمع 

ومن هذا املنطلق وجب صياغة إطار تشريعي يتماش ى واملمارسات الدولية ومتطلبات مجتمع املعرفة، فهذا 

 املشروع يتطلب توفير محيط ثقة مالئم تضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية.

كعاملين لهما دور أساس ي في ترقية الاقتصاد الرقمي، فاإلعالم يشكل قيمة  :والاتصال إلاعالم .0

رئيسية وآلية للتحسيس بأهمية دور تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في تحسين جودة حياة املواطن والتنمية 

 الاقتصادية والاجتماعية، لذا من الواجب وضع مخطط لالتصال ضمن خطة بناء مجتمع املعرفة في الجزائر

وبالخصوص مع الاتحاد  والاتصال: إلاعالم ايتكنولوج دانيمي في الدول التعاون  زيوتعز  نیتثم .01

، ويسهم هذا في املشاركة الفعالة في الحوار واملبادالت الدولة، وإقامة « Meda II » ألاوروبي في إطار برنامج

 شراكات استراتيجية ههدف تملك التكنولوجيات واملهارات.

ويكون ذلك من خالل تشكيل لجنة وزارية تدعى اللجنة الالكترونية يترأسها  ة:يميالتنظ إلاجراءات .00

رئيس الوزراء مهمتها التوجيه وتدعيم الانسجام والتنسيق بين القطاعات والتنفيذ، وكذا تدعيم قدرات 

 التدخل على املستوى القطاعي والهيئات املتخصصة.

ي املبن والاقتصاد املعرفة مجتمعي ف للتحكم ةيوالفعال بالدقة تتسم اهأن إذ :واملتابعة مييالتق اتيآل .03

 إلاطار إعداد ة،يالالكترون للحكومةي جيالاسترات البرنامج ةيلفعال ضمانا اتيآلاله ذه تشكل ثيح املعرفة، على

للمتابعة والتقييم تسمح بقياس تأثيرات  املالئمة باملؤشرات قائمة وإعداد الجودة مؤشرات لنظامي التصور 
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تكنولوجيا إلاعالم والاتصال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتقييم الدوري ملشروع الجزائر 

 .8002الالكترونية 

، ولذا فقد ثم تخصيص ميزانية خاصة امج أموال طائلةنالبر  ذيتنف ستلزمي ثيح :ةياملال املوارد .02

إلى  8002وهي تغطي جميع مراحل تنفيذ الاستراتيجية، وفقا للميزانية العامة للسنوات من  ،لتطبيق البرنامج

8002. 

 املطلب الرابع: أهداف مشروع الحكومة إلالكترونية في الجزائر

 "3102 ةيإلالكترون الجزائر" ةيإلالكترون الحكومة مشروعوراء إنجاز  من ةيألاساس فادهألا  إن

 3تتمثل في النقاط آلاتية:

 لهيبتس وذلك ع،يللجم متاحة تكون  وأن ن،يللمواطن ةيالحكوم الخدمات ميتقدي ف ةيالفعال ضمان

 .معلومات أو وثائق على لحصول لدارية التي تسعى من خاللها إلا  املراحل طيوتبس

 .عصرنة إلادارة عن طريق إدخال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال وتقريبها للمواطن 

  عن طريق إدخال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال.دعم القطاع الاقتصادي 

 ةيالرسم ئاتهيوال راتاالوز  مختلف نيب قيالتنس. 

 .إنجاز منشآت الاتصاالت ذات التدفق العالي وفائق السرعة، مؤمنة وذات نوعية جيدة 

 .إعداد برنامج يمنح ألاولوية للتكوين العالي والتكوين املنهي في مجال تكنولوجيا إلاعالم 

 البالد ةيلتنم كبحا تشكلي الت ةيروقراطيالب مكافحة. 

 ي ف كذلك مةهواملسا مجتمعنا اةيح مجاالت مختلفي ف نيللمواطن املقدمة الخدمات ةينوع نيتحس

 ةيالجوار  ةيالوطن اسةيالس قيتحق كذلكو  واملساواة ةيالاجتماع العدالة مبادئ الواقع أرض على ديتجس

 .املواطن من إلادارة بيتقر  قيطر  عن

 وكذا للحدود العابرة املنظمة مةيالجر  وباألخص املنظمة مةيالجر  آفة ضد وبالدنا مجتمعنا ةيحما 

 .اهالنتشار  لةيكوس والسفر ةيو هال وثائق ديوتقل ريتزو  غالبا تستعملي والت ابهإلار  رةهظا

 املطلب الخامس: آلية تطبيق مشروع الحكومة إلالكترونية الجزائر

 الالكترونية الجزائر" ستراتيجيةا تتضمنها التي باملحاور  الخاصة التفصيلية العملية آلاليات تتمثل

 ، من خاللحدا على محور  بكل الخاصة باألهداف املتعلقة التفصيلية إلاجراءات من مجموعة في "2013

 :التالية التقاط

 مختلف خدماتها ووضع استخدامها وتعزيز العمومية إلادارة في والاتصال إلاعالم تكنولوجيات إدخال -

 وأخرى  خاصة وضع أهداف إلاطار هذا في وتم مكان، أي وفي وقت أي في املعلومات وتوفير الانترنت شبكة على

                                                           
3
 ،"8002 الالكترونية الجزائر استراتيجية" تحليلية دراسة -التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان  

 22صفحة   8002-8002 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة
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 وتنمية متميزة، قطاعية ونشر تطبيقات املعلوماتية ألاساسية البنى الستكمال وزارية دائرة لكل مشتركة

 .ألاخرى  وإلادارات والعمال والشركات املواطنين لفائدة الالكترونية الخدمات وتطوير البشرية، الكفاءات

 أداء الشركات وتحسين والاتصال إلاعالم تكنولوجيات المتالك واملتوسطة الصغيرة املؤسسات دعم -

 الاستثمار الكترونية، وإرساء مصارف وضع منها العمليات من عدد تنفيذ خالل من خدماتها، وتطوير

 الالكتروني، التجاري  واستحداث السجل الالكتروني والتموين الالكترونية، ألاعمال وإدارة الالكتروني،

 إلانتاج لرفع الفالحية املستثمرات في إلاعالم والاتصال تكنولوجيات إدخال سيتم كما .الالكترونية والتجارة

 السياحية. الوكاالت نشاط واملتوسطة، وفي الصغيرة الصناعات وفي وإلانتاجية،

التدفق  ذات التوصيل وخطوط الفردية الحواسيب توفير خالل من "أسرتك" عملية بعث إعادة -

 إلاطار، إعداد هذا في ويجري  املجتمع، فئات من فئة بكل خاصة مضامين وتقديم التكوين وتوفير السريع

 لصالح من الحواسيب باالستفادة تسمح أخرى، ملفات وإعداد العملية، لهذه الجديدة املقاربة حول  ملف

 اندماجها لتسهيل املعوقين وفئة الحرة، املهن وأصحاب والصحة، التربية، وقطاع إلادارات، بمختلف العاملين

 .للبلد والثقافي والاجتماعي والسياس ي الاقتصادي النشاط في

مواصلة  في وتتمثل املتوخاة، ألاهداف تحديد تم والاتصال، إلاعالم تكنولوجيات لتطوير صناعة -

 الالكترونية، وتوفير بالحكومة الخاصة الجوانب في الاستراتيجية إعداد عملية عن الناتج والنقاش الحوار

 والتجهيز، والخدمات البرمجيات إنتاج مجال في الوطنية والتقنية العلمية الكفاءات بتثمين الخاصة الشروط

 .املضامين إنتاج على تججع إجراءات وإقامة

تجهيزات  باستبدال تدريجيا القيام لالتصال، الوطنية املنشآت مستوى  تأهيل إطار في سيتم -

 2009بين  السنة، في خط ألف 900 بمعدل ماليين، 4 عددها والبالغ التحويل مراكز في املركبة املشتركين

 مجموع خماس ي لتطوير برنامج وإعداد املحرومة، املناطق لصالح جديدة نفاذ تجهيزات واقتناء ،2013و

 في سلكية بسط شبكات خالل من إضافي مشترك مليون  وتوصيل املشتركين، لربط السلكية الشبكات

 إنجاز إلى باإلضافة اتصاالت الجزائر، بشبكة املوصولة غير الجديدة السكنية املناطق أو السكانية التجمعات

 على لإلشراف نظام وإقامة منفذ، بسعة مليون  وألارصفة والعمارات باملنازل  موصولة البصرية لأللياف شبكة

 الربط شبكات وتحويل ،2013 آفاق في في الشهر عطل آالف 5 بتصليح يسمح ألاعطال، وكشف الشبكة

 الشبكة مستوى  تأهيل إلى باإلضافة الريفية، املناطق املدنية نحو العمرانية املناطق في املركبة الالسلكي املحلي

 تحسين مسألة الاعتبار بعين الاستراتيجية املعلومات. وتأخذ وطني ملعالجة مركز وإنشاء الخدمات، املتعددة

 باسم تسيير وكالة وإنشاء « DZ. » للرمز فعال تسيير اعتماد خالل من الانترنت يخص فيما الجزائر رؤية

 .املذكور  النطاق

ألاولوية  يمنح برنامجا تضع الاستراتيجية فان البشرية الكفاءات بتطوير املرتبط الجانب يخص فيما -

 لكافة التكنولوجيات هذه ويلقن والاتصال، إلاعالم تكنولوجيات مجال في املنهي والتكوين العالي للتكوين

 .الاجتماعية الشرائح

يحث  مسعى خالل اعتماد من واملهارة واملعرفة التكنولوجيات نقل عملية تنظيم إلى باإلضافة -

 تحفيزية وتججيعية إجراءات وإقرار الجزائر في البحث نشاط في الاستثمار على للدول  العابرة الشركات

 الجزائرية، السوق  على مستوى  املتواجدة وسيسكو أوراكل، ميكروسوفت، منها الجنسيات املتعددة للشركات
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 مركز بإنشاء والتعجيل هللا، سيدي عبد بمدينة والابتكار التكنولوجيات نقل مجال في الجزائر في لالستثمار

 مستوى  تأهيل طريق عن املعرفة ونقل تحويل عملية لتنظيم والاتصال إلاعالم تكنولوجيات مجال في ابتكار

 .العلمي التعاون  وتطوير الجزائريين، والعلميين املهندسين

 القطاعات الوزارية من عدد بإشراك التشريعي، باإلطار املتعلق الجانب دراسة، تمت آخر من جانب -

 جو مجتمع املعلومات. ولتوفير ومتطلبات الدولية املمارسات مع يتماش ى بشكل التنظيمية، النصوص إلعداد

 بإدخال الالكترونية، جانب املؤسسة إلى ألاخيرة هذه ستقوم الالكترونية، الحكومة إقامة وتعزيز الثقة من

 خاص تنظيم وتفعيل إعداد من خالل الالكترونية الوسائل على مبنية والتبادل التعامل في جديدة طرق 

 باملبادالت خاص آخر وتنظيم الكتروني، وتكون بتوقيع والشركات باألفراد خاصة وحيدة الالكترونية بالهوية

 سرية لضمان الجخصية املعطيات بحماية خاص وضع تنظيم إلى باإلضافة عليها، مصادق الالكترونية

 إلى باإلضافة فقط، املؤهلة إلادارات على استعمالها وحصر باملواطنين والشركات الخاصة املعلومات وسالمة

 وتطوير املجال، ههذا املرتبطة املخالفات ومكافحة بالوقاية خاصة قانونية تنظيمية وأخرى  نصوص استصدار

 .الالكترونية العقود ونجاعة صالحية تحديد إلى باإلضافة مجتمع املعلومات خدمات

 املطلب السادس: برنامج عمل تنفيذ مشروع الحكومة إلالكترونية الجزائر

 يةالجزائر  حكومةال اهاتتبني الت ةيالتنمو  عيواملشار  املبادرات ضمن ةيالالكترون الحكومة برنامج يأتي

 الحكومة مشروع ذيتنف عمل برنامج تمثليو  اة،يالح جوانب مختلفي ف املستدامة ةيالتنم قيلتحق

 4في: ةيالالكترون

 ةيالالكترون ةيالحكوم املعامالت نظمي ،قانون  إعداد تضمني يوالذ عات:يالتشر  ريتطو  برنامج (0

 القائمة. عاتيالتشر  ريوتطو 

 .مرونة أكثر لتصبح ،ايمال املؤسسات ريتطو  على البرنامج عملي ة:ياملال ةيالبن ريتطو  برنامج (3

 املقرر  اتهالجي ف العمل بيأسال ريتطو  شملي يوالذ :يذيوالتنفي إلادار  ريالتطو  برنامج (2

 ة.استخدامها للمعامالت الالكتروني

 ةيالحكوم اتهالجي ف ةيالرقم ايالتكنولوج استخدام على البرنامج ذاه ركز ي :يالفن ريالتطو  برنامج (4

ي والت ةيليالتشغ الكفاءة نيبتحس البرنامج تميه كذلك املشروع، إلنجاز الالزمة والقدرات الطاقات ريلتطو 

 لالتصاالت ةيألاساس ةيالبن ثيوتحد اناتيالب قواعد وأنظمة واملعدات زةهألاج أحدث استخدام تتضمن

 .واملعلومات

 مع تالءمي بما ةيالحكوم اداتيالق فكر ريتطو  على العمل خالل من ة:يالبشر  الكوادر ةيتنم برنامج (5

 اتهالج عيجم من اهنيتكو  تمي يالت العمل فرق  بيلتدر  مناسبة خطة وإعداد ة،يالالكترون الحكومة ومهمف

 .هاختصاص حسب كله إدارت على القدرة دفهه ةيالالكترون الحكومة مشروعي ف تشاركي الت ةيالحكوم

 إلى التحول  ايبمزا املجتمع فيتعر  خطة إعداد البرنامج خالل من تمي ة:يوالتوع عالمإلا  برنامج (6

 .ةيإلالكترون الحكومة مشروع من الاستفادة ةيفيوكي الرقم املجتمع

                                                           
4
 020صفحة  الجزائر  البيض ،8002أكتوبر ،08 العدد واملجال الانسان مجلة الجزائر، في الالكترونية الحكومة نظام تقييم سعيد، حاج هللا عبد  
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 الالكترونية في الجزائراملبحث الثاني: تقييم مدى جاهزية الحكومة 

للتأكد من جاهزية الحكومة الالكترونية في الجزائر، وتخطي عقبات الوصول إلى تطبيقاتها الناجحة، 

لزم علينا باألساس الارتكاز على إلارادة السياسية الداعمة لهذا التوجه، والراعي الرسمي لهذا التحول ولحسن 

تها أسس ومقومات التحول الناجح، إذ أن دور السلطات العليا في اختيار البرامج القطاعية التي تحمل في طيا

البالد حاسم في قيادة هذا التحول، والذي يعتبر قرارا يحمل طابعا سياسيا، فهي الجهة املخولة لإلسراع في 

تبنيه، وتوفير أرضية مالئمة وبيئة مناسبة تساعد على ذلك، من خالل الانتقال من ألاساليب التقليدية ومن 

إعداد البيانات ومسك الحسابات والعمليات املالية وما إلى ذلك إلى الوسائل الالكترونية عبر استخدام أنظمة 

 الحاسب آلالي بدال من ألاوراق واملستندات، وإضفاء طابع ترشيد النفقات على الخدمات العمومية.

 املطلب ألاول: البنية التحتية للحكومة الالكترونية في الجزائر

ر في تقنيات الاستثما اهمفاد ةيأساس فكرة حول  تمحور ي ةيإلالكترون الحكومة بناء وعمشر  إن

 ومؤسسات ةيالحكوم واملؤسسات طنااملو  وربط ،ي البشر  للعنصر الالزم ريوالتحض ،تاملعلومات والاتصاال 

ف ألاطراه ذه نيب املعامالت مختلف إجراء حيت، يموحدي إلكترون بنسقي املدن املجتمع ومنظمات ألاعمال

 حققيو  ،مما يوفر الجهد والوقت والتكاليفلتهيئة ألارضية الالزمة لذلك،  ،املطلوبةجميعا بالسهولة والسرعة 

 ضمن  املتعددة اهوظائف أداء مستوى  من ترفع ةيمهألا  ةيغاي ف ايمزا الخصوصه وج على ألاعمال ملؤسسات

 .يالافتراض ي الرقم لالقتصاد زةياملتم الاستخدامات

وعلى هذا ألاساس أصبح من أولويات الحكومة الجزائرية، التعجيل باستعماالت تكنولوجيا إلاعالم 

والاتصال في إلادارات واملؤسسات وعرض الخدمات عبر الانترنت وتعميم استعماالتها في مختلف القطاعات، 

ستراتيجي على أساس تطوير وكذا تعميم الاستفادة منها عبر الفضاءات املعلوماتية، ويقوم هذا البرنامج الا 

الكفاءات البشرية وتأهيل املنشآت وتهيئة ألاطر القانونية والتشريعية، كما تسعى الحكومة جاهدة التخاذ 

جملة من التدابير التي ترمي إلى تحسين مؤشرات خدمات الهاتف الثابت والهاتف املنقول والانترنت، وهذا ما 

 سنوضحه في النقاط التالية:

 :يالالكترون التحول  دعمي ف ةياسيالس إلارادةالفرع ألاول: 

باللجنة لدعم مشروع الحكومة الالكترونية، قامت الحكومة الجزائرية بتنصيب لجنة وزارية سميت 

، وهي تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضم ممثلين عن جميع الوزارات، «E-Commission»"  ةيالالكترون

جابيا يعكس نية الحكومة وعزمها على تنفيذ هذا املشروع، وتترجم نوع التوجه ألامر الذي يعتبر مؤشرا إي

 5السياس ي وإلارادة السياسية.

                                                           
 

5
 ،"8002 الالكترونية الجزائر استراتيجية" تحليلية دراسة-التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان 

 22صفحة  8002-8002 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة
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فهذه اللجنة مكلفة بمتابعة تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، وتنفيذ برنامج تحديث إلادارة 

العمومية وإدخال تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت، خاصة أن اللجنة تم تدعيمها بلجنة تقنية تضم خبراء 

باستراتيجية ميزانية خاص  في تقنيات تكنولوجيا إلاعالم والاتصال، لتوفير الدعم الفني، وتحديد برنامج

وفقا ملراحل تنفيذية مرتقبة، يتم عرضها سنويا، إلى غاية استكمال  E-Algérie 2013 الجزائر الالكترونية

كما يمكن تسجيل مبادرة الوزارة الخاصة بتوسيع الخدمة  8002إلى غاية سنة  8002البرنامج أي من سنة 

ولة تسريع إدخال تكنولوجيا املعلومات والاتصال في العامة بواسطة تسهيل النفاذ لالنترنت، ومحا

استخدامات إلادارات العمومية، بالشكل الذي يعيد النظر في كيفية تسييرها، وتنظيمها وتكييف الخدمة التي 

 تقدمها مع املتطلبات الرقمية.

 :يالالكترون للتحول ي عيوالتشر ي القانون إلاطارالفرع الثاني: 

 إلاعالم ايتكنولوجي ف الحاصل التطور  رةيمسا ةيالقانون النصوص من ديالعد يف املشرع حاول 

 تدخل يوالتوالنصوص التنظيمية  نيالقوان من ديالعد سن خالل من املعرفة مجتمع بناء فالاتصال ههدو

، وهذا من خالل تهيئة بيئة تشريعية مرافقة ةيالالكترون الحكومة لفكرة تؤسس يالت اتيآلال ضمن

 الحكومة الالكترونية.الستراتيجية 

فقد أقرت الجزائر منظومة من التشريعات والتنظيمات باملوازاة مع التطور الحاصل في ميدان 

تكنولوجيا إلاعالم والاتصال، وباعتبارها من املتطلبات ألاساسية لهذا التحول نحو الحكومة الالكترونية إذ 

دمات املختلفة للفاعلين معها، وتحضير املجتمع يعد نمط حديث في تسيير الشأن العام للدولة وتقديم الخ

قصد الولوج إلى اقتصاد مبني على املعرفة وبناء مجتمع املعلومات، أقرت الدولة الجزائرية جملة من 

وفيما يلي بعض  8002النصوص القانونية من شأنها تعزيز املحاور الرئيسية لتطبيقات الجزائر الالكترونية 

 منها:

 ممارسة اتيفيوك شروط ضبطي يوالذ: 0002 أوت 25 يف املؤرخ 375-02 رقمي ذيالتنف املرسوم -

 جدد نيمزود ور هبظ سمح مما الانترنت لقطاع الدولة احتكار املرسوم ذاه ىهأن وقد الانترنت خدمات

   6، وتججيع الاستثمار في هذا الجانب من النشاط وتسهيل النفاذ إلى هذه الخدمات.وخواص ون يعموم

 :375-02 رقم لمرسومل املعدل 3111أكتوبر  04ي ف املؤرخ 217-2000 رقم يذيالتنف املرسوم -

 وإلاجراءات الخدمة يمقدم لتزاماتاو  وحقوق  اهمن والاستفادة الانترنت ميتنظ رييومعا شروط حدد يوالذ

 خدمة ميلتقد الرخص منح لجنة ليتشك ضرورة إلى أشار كما اهسحب وحاالت الرخصة على للحصول  املتبعة

 7الانترنت.

                                                           
6
املتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات الانترنت واستغاللها الجريدة الرسمية العدد  0222أوت  25 املؤرخ في 822-22املرسوم التنفيذي رقم   

 02صفحة  82/02/0222الصادر بتاريخ  22
7
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت  822-22 املعدل ملرسوم رقم 8000أكتوبر  01املؤرخ في  202-2000رقم  التنفيذي املرسوم  

 02صفحة  02/00/8000الصادر بتاريخ  20الجريدة الرسمية العدد  –واستغاللها 
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املتعلق بنظام الاستغالل املطبق على كل  :3110ي ما 10ي ف املؤرخ 032-10 رقمي ذيالتنف املرسوم -

نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية، لقد تم 

، لتعطي الصالحيات لسلطة يالالكترون عيبالتوقإدراج ثالث مواد من هذا املرسوم لتلبية الحاجات املتعلقة 

 8الضبط بمنح الرخص املتعلقة بوضع استغالل خدمات املصادقة الالكترونية.

 ديبالبر  املتعلقة العامة القواعد حددي يوالذ: 3111أوت  15ي ف املؤرخ 3111-12 القانون  -

 الاتصاالت، ومتعاملي ديالبر  املتعامل وظائف نيب الفصل كرسي يوالذ ةيوالالسلك ةيالسلك واملواصالت

 وفتحت وحرة مستقلة ضبط لسلطة يقانون إطار ديبتحد سمح واملواصالت ديالبر  وزارة كلةهي فإعادة

 الثابت أو النقال اتفهبال املتعلقة سواء الخاص للقطاع الرخص بمنح وتكفلت الخواص نيللمستثمر  ألابواب

 9.الانترنت خدماتموزعي  صاتيوترخ

املتعلق بالنقد والقرض، الذي يبرز فيه اعتراف القانون  :3112أوت  36املؤرخ في  00-12مر رقم ألا  -

والتي تنص على أن وسائل الدفع الالكتروني هي كل ألادوات التي  22الجزائري بوسائل الدفع، ففي نص مادته 

 10ل.تمكن الجخص من تحويل ألاموال مهما كان السند أو ألاسلوب التقني املستعم

أمام الفراغ القانوني في مجال الجريمة الالكترونية : 3114نوفمبر  01املؤرخ في  05-14القانون رقم  -

تم إصدار هذا القانون املعدل واملتمم لقانون العقوبات والذي ينص على الحماية الجزائية لألنظمة 

الجة آلالية للمعطيات كالدخول املعلوماتية من خالل تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة املع

 ...11غير املشروع لألنظمة املعلوماتية، تغيير أو إتالف املعطيات 

 املشرع انتقل ثيح ياملدن للقانون  واملعدل املتمم :3115 جوان 31ي ف املؤرخ 01-15 رقم لقانون ا -

 مكان يالالكترون الشكلي ف للكتابة أصبح ثيح يالالكترون النظام إلى إلاثبات يف يالورق النظام من هخالل من

 الشكل يف الكتابة باه قصديو  مكرر  323 املادة لنص طبقا ي الجزائر  ياملدن القانون  يف إلاثبات قواعد ضمن

 لةيالوس كانت ماهم ومهمف معنى ذات رموز  أو عالمات ةيأ أو ألارقام أو ألاوصافي ف التسلسل ذاتي الالكترون

  12.اهإرسال طرق  كانت ماهوم املستعملة ةيالالكترون

 رقمي ذيالتنف للمرسوم واملتمم املعدل 3117ي ما 21ي ف املؤرخ 063-17 رقمي ذيالتنف املرسوم -

 ةيالسلك والاتصاالت ديالبر  ضبط سلطةه تمنح صيترخ وهو  ،يالالكترون قيبالتصد ملتعلقا: 10-032

 الخدمات يمؤد وواجبات حقوق  حددي يالذ الشروط بدفتر مرفق كون ي صيالترخ ذاهو  ةيوالالسلك

 شروط نفس ميهف تتوفر أن جبي النشاط ذاه ممارسة قانونا مهل جوز ي نيالذ وألاشخاص اهل واملستعمل

                                                           
8
علق بنظام الاستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية املت 8000ماي  02املؤرخ في  082-00املرسوم التنفيذي رقم   

 02صفحة  02/2/8000الصادر في  80الجريدة الرسمية العدد  -الكهربائية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية 
9
 12الجريدة الرسمية العدد –باملواصالت السلكية والالسلكية املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد و  8000أوت  02املؤرخ في  8000-02القانون   

 02صفحة  02/02/8000الصادر بتاريخ 
10

 02صفحة  82/02/8002الصادر بتاريخ  28الجريدة الرسمية العدد  -املتعلق بالنقد والقرض  8002أوت  82املؤرخ في  00-02ألامر رقم   

 
11

 20الجريدة الرسمية العدد  –واملتضمن قانون العقوبات  022 -22املعدل واملتمم لألمر رقم  8001نوفمبر  00املؤرخ في  02 -01القانون رقم   

 02صفحة  00/00/8001الصادر بتاريخ 
12

الصادر بتاريخ  11الجريدة الرسمية العدد  –املتضمن القانون املدني  22-22لألمر  واملعدل املتمم 8002جوان  80املؤرخ في  00-02القانون رقم   

 02صفحة  82/02/8002
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 خضعي اياقتصاد نشاطا عتبري قيالتصد خدمات يمقدم نشاط فإن يوبالتال الجزائر يف الانترنت خدمة يمقدم

 13.ي التجار  للقانون  طبقا ي التجار  ديللق

لقد تم سن قانون الجريمة الالكترونية املتضمن القاعدة  :3110أوت  15املؤرخ في  14-10القانون  -

 14الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها.

الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة املتعلقة  :3105فبراير  10املؤرخ في  14-05القانون رقم  -

الالكترونيين، والذي عرف التوقيع الالكتروني في مادته الثانية على أنها بيانات في شكل  بالتوقيع والتصديق

 15ونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق.إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكتر

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد والاتصاالت  :3102ماي  01املؤرخ في  14-02القانون  -

كترونية، ويهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصاالت الال

الالكترونية وترقية تطوير الاتصاالت الالكترونية وتحديد الشروط العامة الستغالل نشاطات البريد 

 16الالكترونية. البريد والاتصاالت والاتصاالت الالكترونية، ويطبق هذا القانون على نشاطات

والذي يحدد القواعد العامة  الالكترونية،املتعلق بالتجارة  :3102ماي  01املؤرخ في  15-02القانون  -

بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات، إذ نصت املادة الثانية منه على: "يطبق القانون الجزائري في مجال 

املعامالت التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية 

زائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو أو مقيما إقامة شرعية في الج

 17.تنفيذ في الجزائر"

 الجزائر:ي ف والاتصال إلاعالم ايتكنولوج ةيأرضالفرع الثالث: 

إن بناء مجتمع املعلومات وفق منطق التحول الالكتروني أصبح أحد ضروريات الانفتاح على تطبيق 

الاتصال في الحياة اليومية للمواطنين، وفي ظل الاعتماد على التكنولوجيا، واعتبارها تكنولوجيا املعلومات و

املنطلق ألاساس ي واملحوري الذي يشغل قضايا التنمية، وتماشيا مع هذا أولت الجزائر اهتماما أساسيا يدعو 

عام  008ب القرار رقم إلى تعزيز القدرات واملساعدة التقنية التي جاء هها الاتحاد الدولي لالتصاالت بموج

، ضمن هذا إلاطار ركزت مطالب الجزائر في املنتدى العالمي لسياسات الاتصاالت بالجزائر في أفريل 8002

على ضرورة نقل املعرفة والخبرة لصالح البلدان النامية، التي هي بأمس الحاجة لتحسين مستواها  8002

بمبادرة وخطة جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن  ههدف إقامة مجتمع معلومات عالمي شامل، كما التزمت

                                                           
13

املتعلق بنظام الاستغالل املطبق على كل  082-00املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  8002ماي  20املؤرخ في  028-02املرسوم التنفيذي رقم   

الصادر  22الجريدة الرسمية العدد  –دمات املواصالت السلكية والالسلكية نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خ

 08صفحة  02/02/8002بتاريخ 
14

 –املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها  8002أوت  02املؤرخ في  01-02القانون   

 02صفحة  02/02/8002بتاريخ الصادر  12الجريدة الرسمية العدد 
15

 02الجريدة الرسمية العدد  –املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين  8002فبراير  00املؤرخ في  01-02القانون رقم   

 02صفحة  00/00/8002الصادر بتاريخ 
16

الصادر  82الجريدة الرسمية العدد  –املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد والاتصاالت الالكترونية  8002ماي  00املؤرخ في  01-02القانون   

 02صفحة  02/02/8002بتاريخ 
17

 01صفحة  02/02/8002ادر بتاريخ الص 82الجريدة الرسمية العدد  –املتعلق بالتجارة الالكترونية  8002ماي  00املؤرخ في  02-02القانون   
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مجتمع املعلومات وبالتالي سعت الجزائر إلى وضع لجنة قيادة مجتمع املعلومات، هدفها البحث عن آفاق 

 والاتصال إلاعالم اتيتكنولوج باستعمال ليالتعج الحكومة اتيأولو  نيب منو  تنمية التكنولوجيا في الجزائر،

ي ف والاتصال إلاعالم اتيتكنولوج استعمال ميوتعم الانترنت عبر الخدمات وعرض واملؤسسات، إلادارةي ف

 املجموعات، فضاءات عبر اهمن الاستفادة ميوتعم ن،يوالتكو  ميوالتعل ةيالترب مايالس القطاعات، مختلف

 .يةالقانون روألاط املنشآت لهيوتأ ةيالبشر  الكفاءات ريتطو  أساس علىي جيالاسترات البرنامج ذاه قوميو 

 الجزائر يف واملواصالت ديالبر  قطاع كلةهي إعادة .0

 يوالذ 2000 أوتي ف للقطاع ديجد قانون  سن يف املواصالتو  ديالبر  قطاع التيتعد تجسدت لقد

 واستغالل ميالتنظ ينشاط نيب الفصل مدعما، واملواصالت ديالبر  لنشاطات الدولة احتكار من حديل جاء

 ماهاحد نيومتعامل ا،يومال ا،يإدار  مستقلة ضبط سلطة إنشاء تم املبدأ ذاهل قايوتطب الشبكات، رييوتس

 .الاتصاالتوآخر  ة،يديالبر  ةياملال والخدمات ة،يديالبر  بالنشاطات تكفلي

 املؤسسة إلى واملواصالت ديالبر  وزارة ونشاطات وظائف يف الحاصل رييالتغ عن تولد يوبالتال

 وفق ةيالالسلكو  ةيالسلك املواصالت متعامل والىي، وتجار  يصناع الطابع ذات كمؤسسة ديللبر  ةيالعموم

 ي:آلات

  ي وتجار  يصناع طابع ذات ةيعموم كمؤسسة اهفصل تم: الجزائر ديبر(EPIC) 

 ةياقتصاد ةيعموم مؤسسة هي: الجزائر اتصاالت (EPE) ، شركة ذات ألاسهمSPA 

 نظام سيتأس إلى ضرورة ناكه كانت الاتصاالت يف الاستثمار سوق  فتح أمام اذ الضبط: سلطة 

 .الضبط بسلطة تعرف ا،هل مقرا العاصمة الجزائر من تتخذ خاصة سلطة

 

 لالتصاالت: العامة الشبكة .3

من أهم الدالئل على زيادة توجه أي مجتمع نحو مجتمع املعلومات هو توفر شبكات الاتصاالت 

خاللها النفاذ إلى الانترنت، وتطبيقات الحكومة الالكترونية، فضعف الهاتفية الثابتة والنقالة، والتي يتم من 

 18بي متطلبات ألاعمال الالكترونية.هذه الشبكات ال يقدم أي دعم فعال لشبكات ألاعمال وال يل

 ديبالبر  املتعلقة العامة القواعد حددي يالذ 8000 أوت 02ي ف املؤرخ 8000 -02 قانون صدور ال فبعد

، الاتصاالت ومتعاملي ديالبر  املتعامل وظائف نيب الفصل كرسي يوالذ ةيوالالسلك ةيالسلك تواملواصال 

الدولة لنشاطات البريد واملواصالت، ووضع حدا فاصال بين نشاطي التنظيم  والذي جاء إلنهاء احتكار

 تعتبري والت" والاتصاالت ديالبر  ضبط سلطة  إنشاء تم القانون  ذاه صدور  ومع، الشبكات إدارةواستغالل أو 

ا بين الجهات املختلفة، وهيمنت على سوق الاتصاالت شركة "اتصاالت الجزائر" وهي حكم مستقلة سلطة

 تكن لم اهولكن واملحمولة، الثابتة ةياتفهال الاتصاالت خدماتالشركة ألام والتابعة للحكومة والتي تقدم 
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 على ةياملصر  كوم راس أو شركة حصلت ثيح الجزائري ف املحمول  اتفهال خدمات قدمتي الت ألاولى الشركة

 لالتصاالت ةيالجزائر  تطلق أن قبلي" جيز " اهشركت عبر الجزائري ف املحمول  اتفهال ليلتشغ رخصة أول 

ه ذه ونجحت ،"نجمة" شركة خالل من ثالث كمشغل" ةيتيالكو  ةيالوطن"  شركة رايوأخ" سيليموب" اهشركت

ي ف املحمول، اتفهال خدماتل مشترك ون يمل 13 بعدد الوصول ي ف سنوات أربع تتجاوز  ال فترة خالل الشركات

واضح على مليون مشترك ألامر الذي يؤثر بشكل  8.2 الثابتة واتفهالي مشترك عدديه ف تجاوز ي ال ي الذ الوقت

 19انتشار خدمات الانترنت.

 :الثابت اتفهالي مستخدم 3-0

الثالث سنوات الاخيرة نحو استقرار نوعي حيث فاق تجه عدد مشتركي الهاتف الثابت في الجزائر في ي

 . كما هو موضح في الجدول أدناه.8002الثالث ماليين مشترك منذ سنة 

الاستغناء عن تكنولوجيا الهاتف الثابت الالسلكي الذي خصص للمناطق  8002كما عرفت سنة 

 .حتية لالتصاالت أكثر نجاعةالريفية وذلك راجع الى استراتيجية الدولة بتزويد هذه املناطق ببنية ت

وفي  ℅ 07,50نسبة  8002كما نجد ان كثافة الهاتف الثابت عرفت انخفاضا حيث بلغت في سنة 

 النقال الهاتف الى املواطن لتوجه ذلك ويرجع ℅ 2282نسبة  8002سنة 

 3107-3101: تطور عدد املشتركین في شبكة الهاتف الثابت خالل الفترة (II – 0)جدول رقم 

 مشتركي الهاتف الثابت 

 السلكي

مشتركي الهاتف الثابت 

 WLLالالسلكي 

 إجمالي مشتركي الهاتف الثابت

3101 8.822.212 222.222 2.082.122 

3100 8.210.828 202.021 2.020.022 

3103 8.222.020 222.822 2.820.228 

3102 8.202.222 180.282 2.022.201 

3104 8.282.282 828.220 2.022.222 

3105 2.002.120 821.028 2.822.228 

3106 2.021.222 882.220 2.101.202 

3107 2.020.020 0 2.020.020 
 

 املصدر: من إعداد الطالب بناء مؤشرات الهاتف الثابت

https://www.mpttn.gov.dz/ar 
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 النقال: اتفهالي مستخدم 3-3

أوت  02املؤرخ في  02-8002 م فتح سوق الهاتف النقال للمنافسة بالجزائر إثر إصدار القانون رقمت

متعاملين للهاتف النقال داخل  02املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت، وينشط حاليا  8000

 .السوق الجزائرية

يث تجاوزت نسبة تغطية السكان شهدت خدمات الهاتف النقال في الجزائر تحسنا ملحوظا، ح

 12222وهذا ما يفسر الارتفاع املستمر لعدد املشتركين حيث وصل إلى  8002% عام 22بشبكة الهاتف النقال 

 % 2208أي بزيادة قدرها  8002مليون مشترك سنة  12.01 لمقاب 8002مليون مشترك سنة 

وفي شهر واحد فقط ، 8002ديسمبر عامفي الجزائر في  3G بدأت خدمة الهاتف املحمول الجيل الثالث

وصل إلى أكثر من  8002في عام ، و8001 مرة في عام 82مشترك، وتضاعف هذا الرقم  202002تم تسجيل 

 .مليون مشترك 82

في إطار التحديث ونشر شبكة الاتصاالت في البالد لتوجيه البالد نحو الاقتصاد الرقمي، اعلنت و

الانطالق  8002أكتوبر  0والتكنولوجيات والرقمنة، يوم السلكية والالسلكية  السيدة وزيرة البريد واملواصالت

حيث 8002 مشترك سنة 12822200 للهاتف النقال في الجزائر حيث تم تسجيل 4Gالرسمي للجيل الرابع 

 .٪22222يمثل عدد الاشتراكات املدفوعة مسبقا نسبة 

لم يتغير الترتيب منذ سنين، حيث في  ،GSM حول توزيع حصة السوق بين متعاملين الهاتف النقالو 

 سالجزائر لالتصاالت موبيلي ، تليها%22222الصدارة بـ  أوراسكوم تليكوم الجزائر، تتولى شركة 8002عام 

تقود  موبيليس، 4G الرابعالجيل و  3G  أما بالنسبة لسوق الجيل الثالث، التصاالت الجزائرالوطنية  ثم

 20ي.٪ على التوال22221٪ و 12208املتعاملين بـ 

 وتر:يالكمب زةهأج .2

يقصد هها أجهزة الحاسوب وملحقاتها وأنظمة البرمجيات التي من ألافضل للهيئات مهما كانت طبيعتها 

امتالك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد في العالم ومسايرة آخر التطورات التكنولوجية الحاصلة، بما 

 طرفهم.يتوافق مع الخدمات املقدمة من 

، كان من الضروري توفير جميع العوامل التي 8002فمن أجل تفعيل مشروع الجزائر الالكترونية 

تتيح للجزائر فرصة حقيقية لتبني املعامالت الالكترونية الحديثة، ومن بينها أجهزة الحاسوب. فقد شرعت 

وتر شخص ي لكل عائلة، والذي كمبي "0 أسرتكالجزائر في تعميم استعمال الحاسوب من خالل تنفيذ برنامج "

 02، وقد بدأ الحديث عن هذا البرنامج في 8000يهدف إلى تجهيز العائالت الجزائرية بكمبيوتر وذلك في آفاق 
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على إثر توقيع اتفاقية ما بين البنوك الجزائرية، موزعي الكمبيوتر، ووكاالت التأمين، موزعي  8002جويلية 

 الذي تم في وزارة البريد وتكنولوجيا إلاعالم والاتصال.البرمجيات والجزائرية لالتصاالت و 

ماليين  2، وكان الهدف املرسوم للبرنامج هو تجهيز 8002وبدأ تنفيذ هذا البرنامج رسميا في سبتمبر 

، ويتم تجهيزهم عن طريق اقتناء العائالت الجزائرية للكمبيوتر 8000عائلة جزائرية بكمبيوتر شخص ي بحلول 

شهرا، وتتراوح ألاسعار ما  22و 08، أو عن طريق قرض بنكي يسدد في فترة ما بين «Cash»ي إما بتسديد فور 

 دج، شرط أن يكون الفرد مواطنا جزائريا لديه دخل وحساب بنكي أو بريدي جاري. 10.000و 02.200بين 

صيل كما يهدف هذا املشروع بعد الانتهاء من التجهيز املادي للعائالت بأجهزة الكمبيوتر والتو 

باالنترنت، إلى قياس نوعية وجودة هذا التوصيل من خالل ما تقدمه التكنولوجيا املستخدمة، القدرات 

ملجال سيحرص املتوفرة أو الواجب توفيرها حتى تمكن من استعماله وكذا نوع التوصيل باالنترنت، وفي هذا ا

 21القانون على ما يلي:

في مجاالت: الصحة، ألامومة، الطفولة، التغذية،  املحتوى يجب أن يعطي مدخال نحو معلومات هامة -

 حقوق إلانسان، حماية البيئة، تكنولوجيات إلانتاج، التعليم، التكوين، العمل، ....

جمع املعلومات حول نوع املحتويات املستهلكة )الترفيه، املحتويات الاجتماعية، العائلية، التكوينية،  -

 )السن، الجنس، الانتماء، ...(. الاقتصادية، السياسية(، ومن طرف أي فئة

التعرف على القدرات الجخصية من أجل التعرف على نوع ومستوى التكوينات التي تسمح بالتعامل  -

 هذه التكنولوجيات.

إال أن هذا البرنامج لم يلق نجاحا كبيرا، وبالتالي لم يحقق ألاهداف املرجوة منه، وذلك لعدة أسباب 

 ات إلاعالم والاتصال فيما يلي:يلخصها وزير البريد وتكنولوجي

 أن استراتيجية التسويق لم تكن مناسبة. -

 نسب الفائدة والتكاليف املالية املرتفعة، وكذا البطء في معالجة امللفات على مستوى البنوك. -

الرسوم املفروضة من طرف الديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة على وسائط تخزين  -

 ر مباشرة على السعر النهائي لألجهزة.املعلومات، مما يؤث

 غياب املحتويات، خاصة التكوين. -

 8008وعلى إثر ذلك ومن أجل تدارك النقائص املسجلة، أدرج مخطط نشاط الحكومة لسنة 

ومخطط نشاط وزارة البريد وتكنولوجيا إلاعالم والاتصال مجموعة من الخطوات العملية ذات البعد التقني 

، وتدارك النقائص وألاخطاء "3 "أسرتكهذا البرنامج في صيغة جديدة تحت مسمى  من بينها إعادة بعث

، ومرافقة ذلك بإنشاء مراكز ملحو ألامية الرقمية "0"أسرتك وإزالة العراقيل التي سجلت في البرنامج السابق 

تتماش ى مع ألف ساكن سنويا، مع رفع نسبة ربط املؤسسات وإلادارات بخدمة إلانترنت، بحيث  200لتكوين 
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 22صفحة  8008-8000 قسنطينة،
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كل فئة من فئات املجتمع )أساتذة، طلبة، تالميذ، موظفون، ممارسو الصحة، أصحاب املهن الحرة، 

 ألاشخاص دوي الاحتياجات الخاصة ...(.

  الانترنت: شبكة .4

 فترضي ،همن جزءا ةيإلالكترون التجارة تعد يوالت املعرفة اقتصاد نحو التحول  يف الجزائر رغبة إن

 بيتقر  إلىي ؤدي يإلكترون طيكوس تيإلانترن وتطور  نضوج مع الواقع أرض على وتتجسد تتحقق أن اهل

 .املعامالت إنجاز يف والسرعة الكفاءة ورفع فيالتكال ضيوتخف الحواجز وإزالة املسافات

ه ذه قيلتحق املّتخذة الخطوات أولى وكانت التحول، ذاه بضرورة ةيالجزائر  الدولة يوع زاد ولقد

ملركز  0222 سنة ةيالدول بالشبكات اهوربط ةيوطن شبكة إنشاء مهام إسناد هي تإلانترن ةيتقن ميوتعم الرغبة

ي، وكان الانطالق العلم والبحث يالعال ميالتعل لوزارة التابع، «CERIST»البحث وإلاعالم العلمي والتقني 

إيطاليا. حيث كانت سرعة الخط عن طريق  0221الفعلي الرتباط الجزائر بشبكة الانترنت في مارس سنة 

آنذاك ضعيفة جدا، ومع مرور الوقت بدأت تنمو وتتطور بفضل ربط الجزائر بواشنطن عن طريق القمر 

 0222.22الصناعي ألامريكي سنة 

 إلى 1999 سنة اهعدد صليل ئةهي 020ي بحوال 0222 سنة الانترنتي ف املشتركة ئاتهيال عدد وقدر

 يف 150و يالاقتصاد القطاع يف 500و يالطب القطاع يف 50و يالجامع القطاع يف 100 اهمن ئةهي 200

 باملرسوم واملعدل 1998 أوت 25 خيبتار  822-22 رقمي ذيالتنف املرسوم صدور  وبعد ألاخرى  القطاعات

 خدمة استغالل وضع اتيفيوك شروط حددي يوالذ 2000 أكتوبر 14 خيبتار  8000-202 رقمي ذيالتنف

 مما يوالتقن يالعلم إلاعالم يف البحث مركز جانب إلى ون يوعموم خواص نيمزود ور هظ إلى أدى ما الانترنت

 23الشبكة. يمستخدم ادةيز  إلى أدى

أما فيما يخص تقديم خدمات الانترنت فقد ظل القطاع محتكر من قبل الدولة حتى صدور القانون 

 يمزود أمام اواسع، الذي حرر هذا القطاع وأنهى احتكار الدولة وفتح مجاال 0222أوت  82في  22-822

 يمستخدم دعدر تطو  يف ملحوظ بشكل مهسا مما م،هنشاط ملمارسة نييوالعموم الخواص تيإلانترن خدمات

  ن،ييالجزائر  تيإلانترن

طار عصرنة البنية التحتية والخدمات، تتواصل عمليات الربط بشبكة ألالياف البصرية، ففي وفي إ

من أجل تلبية حاجيات مستخدمي الانترنت ، تم ربط كل البلديات بشبكة ألالياف البصرية 8002واخر سنة أ

يتوقف النطاق الدولي عن التطور بحيث بلغ في اواخر سنة لم ف .نوعيةالجزائريين وكذا تقديم خدمة ذات 

 .يجابايت/ثانيةج 200.022 حوالي 8002
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 02صفحة  الجزائر  البيض ،8002أكتوبر ،08 العدد واملجال الانسان مجلة الجزائر، في الالكترونية الحكومة نظام تقييم سعيد، حاج هللا عبد  
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 3107-3103: مؤشرات شبكة إلانترنت في الجزائر خالل الفترة (II – 3)الجدول رقم 

 3107 3106 3105 3104 3102 3103 املؤشرات   /   السنوات

 20228 22201.22 20200 20222 20200 12820 طول ألالياف البصرية )كم(

عدد البلديات املوصولة باأللياف 

 البصرية
0000 0020 0882 0280 0112 0210 

عرض نطاق ألانترنت الوطنية 

 )ميغابايت/ثانية(
020000 028080 212000 220000 - 200000 

عرض نطاق ألانترنت الدولية 

 )ميغابايت/ثانية(
001112 022000 822000 122022 020220 200022 

 

 املصدر: موقع وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

https://www.mpttn.gov.dz/ar/ 

 

فمن خالل املعروضة في الجدول أعاله نالحظ تزايد مستمر في جميع املؤشرات املتعلقة بتطوير شبكة 

 8008كم سنة  12.820ألانترنت، فنالحظ زيادة في طول ألالياف البصرية على املستوى الوطني إذ انتقل من 

، نفس الش يء بالنسبة لعدد البلديات املوصولة باأللياف البصرية والتي ارتفعت 8002كم سنة  20.228إلى 

ودات التي تبدلها الوزارة املعنية ، مما يدل على املجه8002بلدية سنة  0210إلى  8008بلدية سنة  0000من 

لربط املواطنين في كافة ربوع الوطن بشبكة ألانترنت، كما نالحظ أيضا الارتفاع املتزايد في عرض نطاق ألانترنت 

 .8002إلى غاية  8008الوطنية باملوازاة مع عرض نطاق ألانترنت الدولية خالل الفترة 

 3105وخدمات ألانترنت خالل السداس ي ألاول لسنة : مؤشرات مواقع الواب (II – 2)الجدول رقم 

 )السداس ي ألاول( 3105 املؤشرات

 DZ 2012.عدد مواقع الانترنت 

 222 عدد املواقع املؤسساتية )الوزارات والهيئات التابعة لها(

 822 عدد الاستمارات املتوفرة

 82 عدد الاجراءات املتوفرة على الانترنت
 

 البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةاملصدر: موقع وزارة 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/ 
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مما يكرس ملفهوم  DZ.نميز من خالل الجدول أعاله ارتفاع في استعمال املواقع التي تحمل تسمية 

اقع أنترنت مؤسساتية من أجل تقريب املواطن أكثر فأكثر والسماح له تطوير الحكومة الالكترونية ووضع مو 

 بالوصول إلى مختلف املعلومات الضرورية والتفاعل مع إلادارة.

 3107-3102في الجزائر خالل الفترة  (: تطور مشتركي ألانترنتII – 4)الجدول رقم 

 3107 3106 3105 3104 3102 مشتركي ألانترنت

 ADSL 0822810 0202282 1838492 2083114 2246727مشتركي 

 4G LTE - 20222 423280 775792 919368مشتركي 

 WIMAX 022 802 822 220 280مشتركي 

 3G 202002 8509053 18021881 25214732 23701023مشتركي 

 4G - - - 1464811 10968495مشتركي 

 37836425 29539110 20283886 10108591 0220122 مشتركي الانترنت الثايت والنقال
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 عدد يف أساسا تتمثل يوالت ا،هئتيب إلى ق التطر  دون  ةيإلالكترون كومةالحالتطرق إلى  املعقول  ريغ منو 

. ةيإلالكترون الحكومة اتيعمل كل ايهعل تقوم يالت ةيألارض تعد الشبكة هذهف ت،يإلانترن شبكة يمستخدم

فقد  ة،يالعنكبوت الشبكة استخدام على نييللجزائر  ريالكب إلاقبال على ليدل حسنالسابق أل  الجدول  عديو 

د شراتأمدونا بمؤ 
ّ
 شبكة استخدام مجال يف اهه باس ال أشواطا قطعت جزائرال أن ملموس بشكل تؤك

 الانترنت.

مشتركي الانترنت في تزايد مستمر على مستوى كل  نأ لنا ّتضحي السابق الجدول  يف التمعن خالل ومن

، 8002مليون سنة  22أنواع الاشتراكات إذ بلغ عدد مشتركي الانترنت عبر الهاتف الثابت والنقال إلى أكثر من 

، كما 4GLTEومن املتوقع أن يرتفع الرقم أكثر مع استقدام تكنولوجيا التدفق العالي الالسلكي للهاتف الثابت 

 8002بال الكبير على تكنولوجيات الجيل الثالث والرابع خاصة عند إطالق هذا ألاخير خالل سنة نالحظ الاق

 خالل منهذا كله املجهودات املبدولة من طرف الدولة  ترجميو إذ قفز قفزة نوعية خالل سنتين فقط، 

 املحّقق. ةيجابيإلا  النتائج

 تيإلانترن نمو ةيتغذ يف ريكب بشكل متهسا يالعال التدفق ذو تإلانترن ايكنولوجت أن إلاشارة وتجدر

 ضرورةبال تطلبي الجزائر يف ةيإلالكترون ي مشروع الحكومةتبن محاولة فإن هومن ،هاستعمال حقل عيوتوس

 ةيعال تإنترن التيتوص وتوفر اناتيالب نقل من ةيعال معدالت حيتت النطاق، ضةيعر  إنترنت شبكة توفر

 .الاتصال ذاه ايمزا من باالستفادة سواء حد على واملؤسسات لألفراد سمحيس مما السرعة،
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وفيما يتعلق باإلنجازات املتعلقة بأقطاب التجديد وتطوير املضامين والبرمجيات، تأوي الحظيرة 

 الالكترونية لسيدي عبد هللا مؤسسات مختصة في مجاالت تكنولوجيا إلاعالم والاتصال.

وفي مجال التطبيقات الفضائية، سيسمح انجاز أقمار صناعية لترصد ألارض والاتصاالت السلكية 

والالسلكية في الجزائر والخارج، باكتساب املعارف الضرورية للتحكم في التكنولوجيات الفضائية من أجل 

 24استعمال سلمي للفضاء خارج الغالف الجوي. 

 ت:الانترنهي ومقا الانترنت خدماتي مزود .5

لعل من أهم املؤشرات الدالة على مستوى تقدم الجزائر في استخدام الانترنت وتطبيقاته هو نمو 

سوق الانترنت وزيادة استخدامه، وزيادة عدد مزودي خدمات الانترنت، وعدد مقاهي الانترنت التي تعد 

 رنت الجزائرية. النافدة لكثير من الجزائريين للوصول إلى الانترنت، وكذا مدى تطور مواقع الانت

 . مزودي خدمات الانترنت:5-0

الذي يبين شروط وكيفيات وضع واستغالل خدمات الانترنت  822-22بعد صدور املرسوم التنفيذي 

سمح ملزودين آخرين بالظهور، حيث كان الشرط ألاساس ي ملنح الترخيص هو الجنسية الجزائرية وتقديم 

د حصل على الرخصة هو مؤسسة البث إلاذاعي والتلفزيون طلبات لوزير الاتصاالت فقط، وكان أول مزو 

 0222.25ماي  02في  TDAالجزائري 

تشهد السوق الجزائرية تزايد عدد الشركات التي تقوم بمهمة التزويد بخدمات الانترنت كما يوضحه 

 الجدول التالي:

 3106- 3102: الجزائري فاملتعاملین ومقدمي الخدمات في مجال الاتصاالت  عدد :(II – 5) رقم الجدول 

 3106 3105 3104 3102 املتعاملین

 0 0 0 0 الهاتف الثابت

 GSM 0 0 0 0الهاتف النقال 

 3G 2 2 2 2الهاتف النقال الجيل الثالث 

 4G - - - 2الهاتف النقال الجيل الثالث 

 FAI 17 80 82 82 (ISP) موفر الدخول لألنترنت
 

 واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةاملصدر: موقع وزارة البريد 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/ 
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  دخل السوق الجزائرية ثالثة موفري خدمة الانترنت جدد8002خالل السداس ي الاول من عام ،. 

 نشاط موفري خدمة إلانترنت (ISP) نموا ملحوظا في الجزائر مع إدراج ثالثة ال تزال تشهد (ISP)  جدد

 .8002وخمسة آخرين في عام  8002في السوق خالل عام 

 فضاءات ألانترنت: .5-3

ن تيإلانترن هيمقا فيتعر  مكني
ّ
 املعرفة ةيترق إلى باألساس دفهت ة،يثقاف ةيتربو  ةيعلم مؤسسات: "اهأ

 الشبكة عبر املتنوعة والخدمات للمعلومات والدائم يالجماع ميللتنظ فضاءات وتمثل، رهيالجما أوساط يف

نوايل ةيالعمر  الفئات مختلف من تيإلانترن مستعملو ألاماكن هذه قصديو  ،"عيللجم واملتاحة
ّ
 الارتباط من تمك

 وإنشاء يلكترونإلا ديالبر  خدمة إلانترنت، استعراض: مثل متنوعة خدمات على والحصول  تيإلانترن بشبكة

 غرار على املكتب خدمات إلى باإلضافة ت،يإلانترن بروتوكول  خالل من ةياتفهال املكاملات د،يالبر  ذاهل نيعناو 

 وما والشعارات البطاقات ميتصم مثل الثابتة ألاعمال ميتصم املستندات، ريوتصو  النصوص معالجة برامج

 .ذلك إلى

 محاولة إلى ولجأت ةيالتقن هذه ةيمهأل  الجزائر إدراك زاد ،هب تمامهالا  ادةيوز  إلانترنت تطور  مع

 واملؤسسات ألافراد تسابق بالفعل وزاد الحاسوب، زةهأج نشر خالل من اهلتطور  الالزمة اتيإلامكان ريتوف

  ،تيباإلنترن والاتصال زةهألاج هذه القتناء
ّ
 متناول  عن دةيبع تبقى والاتصال الاقتناء ذاه فيتكال أن إال

 وتعرف إلانترنت خدمات تقدم دةيجد مؤسسات ور هظ أمام واسعا مجاال فسح مما ألافراد خاصة عيالجم

 26.إلانترنت هيمقا إلانترنت، فضاءات ة،يإلالكترون يلنوادــاب

 : تطور عدد فضاءات ألانترنت في الجزائر(II – 6) الجدول 

 3106 3105 3104 3102 املؤشرات

 - KMS  - 24786 24065 عدد ألاكشاك املتعددة الخدمات

 - 5548 - - مقاهي الانترنت عدد
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  بدال من  81022، إلى 8002من املالحظ أن عدد ألاكشاك املتعددة الخدمات قد انخفض سنة

وهذا ما هو قائم عامليا حيث انخفض عددها مع تطور وتعميم خدمات الهاتف  8001في  81222

 ل.النقا
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 تّم إحصاء ، بعد دراسة أجرتها وزارة البريد وتكنولوجيات إلاعالم والاتصال عبر مديرياتها الوالئية

 .8002 ني خالل سنةمقهى انترنت ينشط عبر التراب الوط 2212حوالي 

 في حياة املقاهي هذه أهمية زيادة على دليل الجزائر في إلالكترونية للنوادي الواسع الانتشار هذا وإن

 من هذه ألاخيرة أصبحت حيث عليها، إقبالهم فشيئا شيئا وزاد املقاهي، ههذه كثيرا تعلقوا الذين املواطنين

 من املواطنين كبيرة لنسبة الوحيدة النافذة بمثابة فهي زيارة، والتدريب الاجتماعي التفاعل أماكن أكثر

دت دراسة وقد املنازل، في املنخفض إلانترنت اختراق معدل إلى بالنظر إلانترنيت الكتشاف
ّ
 لسلوك أك

 النوادي على يترددون  % 12.1الدراسة  محل املستخدمين هؤالء نصف حوالي أن إلانترنيت مستخدمي

 الشبكات. شبكة إلى للولوج إلالكترونية

إلالكترونية  تطوير التجارة في كبير بقدر تساهم إلانترنت فضاءات فإن التجاري  الصعيد وعلى

 ملعدالت املعرفة ورفعها الجزائريين، إلانترنت ملتصفحي إلامكانيات من كبير لحيز لتقديمها نظرا الجزائرية،

 واملادي مستواهم الثقافي عمرهم، جنسهم، اختالف على الجزائريين لكّل  عظيمة لفرصة ومنحها التكنولوجية

الع العاملية إلى الشبكة استعمالها( والولوج كيفية حول  نصائح تقديم الحاسوب )مع أجهزة الستخدام ...
ّ
 لالط

 .إلالكترونية الصفقات وإبرام التجارية الفرص على

  ،يالقانون ديالصع على أما
ّ
مي حيصر  قانون  وجدي ال هفإن

ّ
  ت،يإلانترن هيمقا نشاط نظ

ّ
  إال

ّ
 وخالل هأن

صدر 8002سنة 
ُ
 من ألاولى السنوات دتهش كما ليل.ال منتصف بعد هياملقا نشاط يهف حظري مرسوم أ

 إصدار تم ثيح 2009 سنة إلالكترونية، وفي يالنواد نشاط على والرقابة قييالتض من نوعا إلانترنت انتشار

 حمالت إجراءو  والاتصاالت، املعلومات بمراقبة اميالق جواز على نص ة،يالالكترون مةيبالجر  متعلق قانون 

 .الجرائم عن الكشف يف تساعد يالت املعلومات وحجز يالنواد هذهل شيتفت

 الجزائر:ي ف املعلومات ايبتكنولوج املكلفة ةيالوطن ئاتهيال .6

من  إن وضع ألاسس ألاولية ملجتمع املعلومات يتطلب خطة عمل وطنية، ال بد أن تكون نتيجة بحث

طرف هيئات وطنية متخصصة. في هذا الصدد، قامت الحكومة الجزائرية بصفة عامة ووزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي بصفة خاصة بتعيين لجنة وطنية مختصة في تكنولوجيات املعلومات والاتصال في سنة 

 27من املهام التي تأتي على ذكرها: ، وأسند إلى هذه اللجنة مجموعة8000

النشاطات واللقاءات على املستوى الوطني حول املواضيع الخاصة بتكنولوجيات املعلومات  تنشيط -

 والاتصال.

 فتح مجاالت التفكير الشاملة، والعمل كجهاز استشاري في ميدان تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت. -

 املشاركة في وضع سياسة وطنية حول تكنولوجيات إلاعالم والاتصال. -
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رغم حداثة إنشائها، تلعب الوكالة املكلفة بتثمين البحث والتطور التكنولوجي من جهة أخرى، و 

ANVREDT .دورا مهما في تدعيم الجهود في البحث والتطور التكنولوجي 

إضافة إلى الهيئات السابقة الذكر، تم أيضا إنشاء هيئات ولجنات قطاعية في إطار التشاور 

 املعلومات.والتنسيق الوطنيين لترقية مجتمع 

 في الجزائر إلاعالم والاتصالكنولوجيات البريد وت ية لقطاعقتصادالاؤشرات امل: رابعلالفرع ا

اصبحت  عتبر تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت والرقمنة أحد عوامل نمو اقتصاديات الدول، حيثت

 جتماعية والثقافية ... وتمثل أحدالتكنولوجيا والرقمنة في كل مكان وفي جميع ألانشطة الاقتصادية والا 

 28وامل القدرة التنافسية لالقتصاديات الحديثة.ع

والرقمنة له أهمية إلاعالم والاتصال الالسلكية وتكنولوجيات املواصالت السلكية و إن قطاع البريد و 

فإنه من الضروري اليوم رصد  وتنميتها، وعليهالنشاطات ألاخرى نظرا لتأثيره على جل القطاعات و  بالغة

وزارة البريد واملواصالت ألاساس قامت على هذا و  ،الرقمنةوقياس اقتصاد البريد واقتصاد التكنولوجيا و 

 :ليي قة بماوبتوفير إلاحصائيات املتعلبجمع  السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

 د.مساهمة القطاع في الناتج املحلي إلاجمالي للبل -

عدد وتوزيع الشرکات العاملة في قطاع البريد وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وفقا لقائمة  -

 .النشاطات املستخدمة من قبل املرکز الوطني للسجل التجاري 

 .التجارة الخارجية لسلع تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت -

ه البيانات تمكننا من اتخاذ الاجراءات والقرارات الالزمة من اجل مواصلة بناء حكومة الكترونية هذ

  .واقتصاد رقمي يواكب برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

 : يوضح املؤشرات الاقتصادية لقطاع تكنولوجيات املعلومات والاتصال(II – 7)الجدول رقم 

 3102 3104 3105 3106 

 827,77 / 713,724 591,771 ج(لالستثمار ملشغلي شبكات الهاتف النقال )مليار داملبلغ التراكمي 

 122 228 122 122 ج(رقم أعمال قطاع الاتصاالت )مليار د

 212 281.2 822.2 821.2 ألارباح املحققة من خدمات الهاتف النقال

 / %  2.02 % 8.20 % 8.20 معدل مساهمة قطاع الاتصاالت في الناتج الخام
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من خالل الجدول املوضح أعاله نالحظ إيرادات قطاع تكنولوجيات املعلومات والاتصال قدرت بنحو 

 .% 02.20أي بانخفاض قدره  8002مليار دج سنة  228مقابل  8002مليار دج سنة  122

 282تقدر بأكثر من  8002التي قامت هها شركات الاتصاالت النقالة الثالثة في عام بينما الاستثمارات 

 8002سنة  % 2.02ج، بينما معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج الخام يعد ضئيال إذ أنه قدر بـ مليار د

مسجال بذلك ارتفاعا ملموسا، يعتبر هذا املؤشر مهما إذ يبين لنا مدى مساهمة  8002سنة  % 8.20مقابل 

قطاع تكنولوجيات املعلومات والاتصال في الناتج املحلي إلاجمالي للبلد وكذا معرفة الاستثمارات التي شهدها 

 القطاع ومدى اسهامه في الاقتصاد الوطني

 كترونية في الجزائراملطلب الثالث: تطبيقات الحكومة الال

قد بدأت الجزائر بالفعل في تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، حيث تم تحقيق العديد من 

 29العمليات على عدة مستويات نذكر منها:

 الفرع ألاول: على مستوى الحكومة

وهي نظام شامل يتضمن مجموعة الوسائل الحديثة  RIG ةيداخل ةيحكوم شبكة بيتنصلقد تم 

 في مستوى الحكومات العاملية. لالتصال

 20هذه الشبكة تسمح بتبادل املعلومات بين مختلف املؤسسات الحكومية وتتعلق ههذه الشبكة 

مناصب  00مؤسسة من وزارات، مؤسسات وطنية ومؤسسات عمومية كبيرة، وكل مؤسسة تابعة للدولة لها 

 الداخلية.مرتبطة بالبنية التحتية املركزية بالشبكة الحكومية 

 ومن أهم هذه الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة، نجد:

 البريد آلامن واملوحد بين إلادارات الحكومية. -

 نشر وتوزيع الوثائق. -

 املفكرة املشتركة. -

 تسيير الدليل السنوي. -

 تطبيقات التسيير. -

ية، البوابات ، البوابة الحكومVidéo Conférenceتسيير النماذج الالكترونية، املحاضرات املرئية  -

 الوزارية والولوج لالنترنت.
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مع إلاشارة إلى أن تنصيب شبكة الانترنت الحكومية ال يستثني البرامج القطاعية التي ساعدت على 

 .القيام ببعض إلاصالحات املستندة على إدخال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال

 ةياملحل والجماعات ةيالداخل وزارةالفرع الثاني: 

 ةياملحل إلاداراتهي  ةيالعموم الخدمات على الطلب كثرة من ضغطه تواجي الت إلادارات أكثر إن

 ة.يالوالئ إلادارات ايثان ايهوتل ةيالبلد وخصوصا

ففي إطار الاصالحات الهيكلية الكبرى التي تمس هياكل ومهام الدولة واقتصاد البلد، قامت وزارة 

رى لعصرنة إلادارة املركزية والجماعات املحلية وذلك بالوضع الداخلية والجماعات املحلية بإطالق ورشة كب

التدريجي لنظام وطني للتعريف املؤمن، الذي يرتكز على محورين أساسيين وهما: إطالق بطاقة التعريف 

 البيومترية والالكترونية، وإطالق جواز السفر الالكتروني والبيومتري.

وية والسفر، إلى تنمية وبصفة متواصلة لسياسات وتهدف هذه العملية الخاصة بعصرنة وثائق اله

تبسيط وتخفيف إلاجراءات إلادارية وكذا مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا للتنمية الشاملة، كما تهدف 

أيضا إلى تحسين نوعية الخدمات املقدمة للمواطنين في مختلف املجاالت عن طريق تقريب إلادارة من 

 املواطن.

 ةيالالكترون ةيالبلد مشروع .0

 بيالو  على قيتطب وإنشاء ةياملدن الحالة مصلحة رقمنة الجزائر يف ةيالالكترون الحكومة عيمشار  من

 اناتيب قاعدة على ةياملدن الحالة ووثائق عقود من ي الجزائر  باملواطن الخاصة اناتيالب بإدخال سمحي

 معلومات على الحصول  دفهه سواء الحقا اهاسترجاع تميل اهحفظو  ةيسيرئ زةهأج على متواجدة متطورة

 نسخ عرض من ةياملدن الحالة ضابط نيتمك اجل من أو ةيالبلد موظف يهجر ي بحث بواسطة قةيدق

 .اهطباعت أو اهحفظ من. تمكنيل باملواطن الخاصة ةياملدن الحالة عقودو  لوثائق الانترنت شبكة على ةيإلكترون

 شرق ) باتنة يفي إلادار  يالفرع باملقر 2011 مارس 14 ومي بالجزائر ةيالكترون ةيبلد أول  ودشنت

 ةيإمكان تجسد ةيتقن هيو  يالالكترون الشباك مستوى  على ثوان بضع يف الديم ادةهش أول  وأصدرت( الجزائر

 للحالة يس يالرئ املقر إلى للتنقل املواطن ضطري أن دون  ةيالبلد فروع مستوى  على الوثائق ميوتسل إعداد

 كافة إلى ةيالعمل ديتمد انتظار يف لوفاةاو  الزواج اداتهش الظروف نفس يف إصدار ضايأ عيوتستط ةياملدن

 30.الوثائق

 :ةيومتر يالب ةيالوطن فيالتعر  بطاقة .3
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 ّوكذا إلاجراءات من جملة بإقرار 31،الجزائري ف ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل وزارة قامتلقد 

 موحدي إلكترون قيتطب خالل من ّوذلك ةيومتر يالب ةيالوطن فيالتعر  بطاقة على الحصول  نيلتمك اتيالتقن

 هذه على الحصول  بإجراءات اميالق من املواطن مكني ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل وزارة قبل منه وضع تم

 اهاستالم موعد معرفة إلى اهمعالجت مراحل ّومتابعة قةيالوثه ذه لطلب الاستمارة ليتحم من ةيبدا قةيالوث

 الصور  ألخذ ةيالبلد مقرات إلى ألاكثر على واحدة مرة املواطن انتقال تمي ثيبح ،يإلالكترون قيالتطب ذاه عبر 

 .السواء حد على ّواملوظف املواطن أمام ةيالعمل لهسيو  ّوالّوقت دهالج من قللي ما ذاهوّ  البصمات وكذا

 ةيالعموم الخدمة أداء نيتحس ٍالى ادفهال الحكومة عمل ملخطط ذايّوتنف إلاجراءاته ذه لهيّولتس

ي ف امةه عيمشار  عدة ديبتجس ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل وزارة قامت ةيّوالشفاف ةيبالفعالي تتم اهوجعل

 نيتمك إلى إلانجازات هذه مجمل دفهت ثة،يالحد ةيالتكنولوج الوسائل باستعمال العام املرفق عصرنة مجال

 :يلي ما املجال ذاي هف إلانجازات مهأ نيب ومن ةيونوع جودة ذات ةيعموم خدمة من املواطن

 ةياملدن للحالةي آلالي الوطن جلسال وإحداثي الوطن املستوى  على ةياملدن الحالة سجالت عيجم رقمنة -

 .هب ةيالقنصل ّوالدوائر ةيالدبلوماس البعثات وكذا ةيإلادار  اهّوملحقات اتيالبلد كل وربط

 عبر ةيإدار  ملحقة أو ةيبلدي أ من ةيآن بصفة ةياملدن الحالة وثائق كل استخراج من املواطن نيتمك -

 .التنقل عناء تكبدي أن دون  الوطن

 S12 الخاص الديامل عقد على الحصول  طلب ميبتقد بالخارج مةياملق ةيالجزائر  ةيالجال نيتمك -

 .ايهف جلسامل ةيالقنصل أو ةيالدبلوماس ةياملمثل منيه عل ّوالحصول  ألانترنت خدمة عبر مباشرة

 ميالترق بطاقات على الحصول  من نياملواطن مكني الذ املركبات ميلترقي آلالي الوطن جلسال إنشاء -

 .ليجسالت ةيوال  إلى التنقل عناء تكبد ودون  ةيآن بصفة مهملركبات

 بوزارة فيّوألارش الوثائق بعصرنة املكلف العام رياملد ينهم الرزاق عبد /ديالس أكد اقيالس ذاي هوف

 ةياملحل والجماعات ةيالداخل وزارة طرف من املتبعة إلاجراءاته ذهل جةينته أن ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل

 كل ّوحفظ جمع اهمن اتيعمل بعدة ةيالداخل وزارة باشرت ةيإلالكترون إلادارة قيتطب على ديالتأك ّوبفضل

 ّوتم وموحدة واحدة ةيدنامل حالةال ّوأصبحت ةيبلد 1541 ل ةياملدن الحاالت مصالح لدى املتوفرة اتياملعط

 جالتسال حيالتصح مس وقد مضت لسنوات تعودي الت ألاخطاء من ديالعد حيتصح ةيالعمله ذه خالل من

 ّومحفوظة، جلةسم قةيوث ون يمل 95 إلى الصفر مني الوطن فيألارش انتقل ّوبذلك ةيّوألاساس ةيالقاعد

 اهمن قطاعا 18 من أكثر ربط تم كما ة،ياملّركز  إلادارةي ف ةيإلكترون ةيقاعد خةسبن الاحتفاظ تم اطيّولالحت

 عمر ديبتمد تعلقي قانون  إصدار تم كما ة،يالداخل لوزارة التابع ةياملدن للحالةي الوطن جلسبال الوزارات

 22 من ّوالانتقال الوثائق من ديالعد إلغاء وتم ّوالوفاة الزواج قةيوث باستثناء سنوات 10 إلى عام من قةيالوث

ي ومتر يب سفر جواز 25.000 من أكثر استخراج تمه يفإن ةيومتر يالب الوثائق خصي مايف أما وثائق، 7 إلى قةيوث

 6 من ّوأكثر سنوات، 04 ظرفي في ومتر يب سفر جواز ون يمل 8.700 من أكثر ميتسل تم كما ا،يومي يإلكترون
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 و ةيمرئ ألاولى نيحتيشر ي ف متمثل خاص نيبتأم زتيتمي الت رةيألاخه ذهوّ  ةيومتر يب فيتعر  بطاقة نييمال 

ستعانة تم ولقد ة،يخف ألاخرى 
ّ
ي الت اتياملعط ةيحما تضمن متعددة اتيبتكنولوج الوثائقه ذه صناعةي ف الا

 ةيّووال  ةيبلد إلى الوصول  أجل من ّوإلاجراءات اتيالعمل هذه كل أن أكد ثيح ولةهبس ايهإل الولوج مكني ال 

 .ةيإلكترون

 خالل مني الغاز  محمد /ديالس ةيالعموم الخدمة بإصالح املكلف ريالوز  طرف من ديالتأك تم كما

 الوالة السادة وإلى الحكومة أعضاء إلى ةهواملوج ،00/00/8002 خيوبتار /و.م.إ.خ.ع 28 رقم ةيالبرق مضمون 

 ،يإلالكترون املوقع ر،ألاخض الرقم) نياملواطنيه ّوتوج ّوإلاعالم لالتصال ةيالعصر  الوسائل ريتوف بضرورة

 ليّوالتقل اهمن طائل الي الت ليوالعراق ةياملجد ريغ التنقالت املواطن بيتجن أجل من وذلك (يإلالكترون ديالبر 

 ة.البيروقراطي ر همظا من

 خيبتار  املستعجلة ةيالبرق خالل من ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل ريوز  الدولة ريوّز  وأكد

 ن،يمنتدب ووالة والة، من ةياملحل الجماعاتي مسؤول عيجم إلى ةهملوجا 2022 رقم تحملي لتا 20/00/8002

 ادةهش اقة،يالس رخصة وثائق إصداّر  ةيإلزام ايهف أكدي ّوالت ...ةيالبلد ةيالشعب املجالس رؤساء دوائر، رؤساء

 ي.إلالكترون باالستعمالة( الرمادي البطاقة) ميالترق بطاقة ارات،يللس املراقبة بطاقة الكفاءة،

ي ف مرة ّوألول  إنشاء تم فقد املواطن من اهبيتقر و  ةيإلادار  إلاجراءات لهيتس إطاري وف إجراء وكآخر

 نياملواطن كله خالل من تمكنيسي ّوالذ " يإجراءات " عنوان حملي النقال اتفهال عبر ديجد قيتطب الجزائر

 ّوالجماعات ةيالداخل وزارة مصالحه تقدمي إدارّ  إجراءي بأ املتعلقة املعلومات عيجم على الاطالع من تمكنواي

 ة.املحلي

 التحول  مبادرة ضمن ةياملحل إلادارة ريتطو  ليسبي ف ةيالوص السلطة اهتبنتي الت إلاجراءاته ذه كل

 بيّوتقر  العام املرفق ةيترقي ف اهعيجم تصب ة،يإلكترون ةيعموم لخدمة التحول  ملخططات ّودفعاي الرقم

 ارةيز  خالل من ي بدو  نيالد نور  /ديالس ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل ريوز ه أكد ما وذلك املواطن من إلادارة

 01/00/8002 خيبتار  (الجزائر) الزوار بباب ةيومتر يالب الوثائق إلنتاجي الوطن املركز إلى اهه قامي الت العمل

 بحالة نيمتعلق نيعرض ميتقد تم الغرض ذاهّول إلادارة، عصرنة ةيعمل حول  عرضي تلق اهضمن من كاني والت

 نياملواطن على اهومنافع املؤمنة الوثائق إنتاج مايّوالس القسم اهه قومي يالت العصرنة عيمشار  مختلف تقدم

 .ايهتعم خالل من

 الانترنت، عبر نيللمواطن املقدمة دةيالجد الخدمات إلى املؤمنة ّوالوثائق السندات ةير يمد أشارت كما

 ون يمل 15 إنتاج تمه أن على ي بدو  نيالد نور  /ديالس ةيالداخل ريلوز  املقدم العرض خالل من ديالتأك تم كما

 ة،يومتر يب قةيوث ون يمل 46 إنتاج تميس 2021 عام حلول  إلى ناه ومن وميال حد إلى مختلفة ةيومتر يب قةيوث

 ةيإلادار  إلاجراءات لهيبتس املتعلقة ماتيالتعل ض ىبمقت اهبعمل تقوم ةير ياملد فإنيه إل إلاشارة تمت ما وحسب

ه شق مايّوالس الحكومة مخطط حسب ّوكذا قة،يبوتفل زيالعز  عبد ديالس ةيوّر هالجم سيرئ فخامة اهقدمي لتا

 أن ريالوز  ديالس أشار اقيالس ذاي هوف ة،يالعموم الخدمة ةيّوالمركز  املواطن من إلادارة بيبتقر  املتعلق
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 العنصر عني التخل ألاشكال من شكلي بأي عني ال ي إلادار  العملي ف ثةيالحد اتيالتكنولوج استخدام

 ةيالبلد قانون  إعدادي ف الاعتبار نيبع اهأخذ تم قد الشركاء اهقدمي الت الاقتراحات أن إلى اهمنو  ،ي البشر 

 .ةياملحل ةيللجبا ثيالحد رييّوالتس ديالجد

ي الذ املشروع وهوّ  اتيالبلد مستوى  على املوحد الشباك مشروع لىإ العرض تطرق  أخرى  ةهج من

ه ب العمل ي جار  الشباك ذاه فإن ّولإلشارة ة،يومتر يالب الوثائقي لحامل ةيإلادارّ  امللفات كل بحذف سمحيس

 كل على اهميتعم تميّوس ضاءيالب والدار حسن بابا الوسطى، الجزائري: وه رائدة اتيبلد 3 مستوى  على

 طباعة فيتكال ضيبتخف النفقات ديترش ةيجياسترات إطاري ف سمحيس ما وهو  2018 سنةي ف اتيالبلد

 ت.ّوالاستمارا الوثائق مختلف

 :ي ومتر يالب السفر جواز .2

 منيه تعتر  ملا 32،ةياملحل ّوالجماعات ةيالداخل وزارة تمامها من ألاسد حصة قةيالوثه ذه أخذت لقد

 يإلالكترون اهموقعي ف خاصا جانباه ل ّوخصصت املواطن، لدى بالغة ةيمهأ

http://passeport.interieur.gov.dz/Ar كل تضمنيوّ  السفر، لجوازي إلالكترون الطلبي ف ختصي 

 مراحل متابعة ةيإمكان وكذا الالزمة، الصور  رييمعا املطلوبة، الوثائق الطلب، استمارة من الالزمة، املعلومات

 .مةهامل قةيالوثه ذه على الحصول 

الوطنية  سفر بيومتري مسبقا يمكن له الحصول على بطاقة التعريف ولإلشارة فإن من يملك جواز 

 ة.أقل جهد ودون التنقل إلى املصالح إلاداريو  البيومترية بأسرع وقت

 املعلومات ألن وذلك ،ي ومتر يب سفر جواز املواطن لدى كون ي أن جبي الخدمةه ذه من ولالستفادة

 ،ي ومتر يالب السفر جواز على املوجودة اهنفسهي  ةيومتر يالب ةيالوطن فيالتعر  بطاقة على اهطبع تميسي الت

ي تلق من املواطن تمكني يلك وذلك املحمول، اتفهال رقم ادخال جبيو  ،بدقة إلاقامة عنوان ديتحد جبي

 .ةيومتر يالب ةيالوطن فيالتعر  بطاقة استالم ومكان خيتار  عنه تعلم( SMS) رةيقص ةينص رسالة

 :التسجيل الالكتروني للحج .4

وذلك عبر  8002داخلية والجماعات املحلية في عملية التسجيل الالكتروني للحج سنة شرعت وزارة ال

كافة بلديات الوطن، وساهم هذا الاجراء في تخفيف العبء على املواطنين في التنقل واستخراج الوثائق 

 والانتظار لدى شباك البلدية.

 البطاقة الرمادية ورخصة السياقة الالكترونيین: .5
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، على عملية نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية السيد شرف أ

الانطالق الرسمي في إصدار رخصة السياقة البيومترية، وحسب ما أعلن عنه بدوي فإن العملية ستنطلق عبر 

حسن وهي البلديات التي تم  بلديات نموذجية في العاصمة وهي الجزائر الوسطى، القبة، الدار البيضاء وبابا 1

 ، كما أبرز الوزير بأن العملية في البداية ستخصص للفائزين8002تزويدها بالشباك الالكتروني منذ جانفي 

 ملن يخوله القانون بذلكبل أن تعمم على باقي السائقين، و في مسابقات تعلم السياقة، ق
ّ
 .ال تمنح إال

وهي جد مؤمنة وغير قابلة للتزوير، كما أن تصميمها تم وفق تم تصميمها وفق املعايير الدولية، وقد 

كما كشف وزير الداخلية أن عملية تعميم القارئات  ،سمع باستغاللها على املدى البعيدتكنولوجيات ت

حيث أكد على أهميتها في زيادة فاعلية تدخل  الالكترونية عبر مصالح البلديات ستكون شهر ماي املقبل،

وعليه  درك عند معاينة املخالفات، و سحب النقاط و دفع املخالفات عبر النظام إلالكتروني،مصالح ألامن و ال

سيكون بإمكان املواطن استخراج مختلف الوثائق باستعمال بطاقة تعريفه الالكترونية عبر الشباك 

ة مصلحة الالكتروني، ما سيسمح بالقضاء نهائيا عن التعامل باألوراق مستقبال، كما سيجعل من البلدي

 .ودة بأحدث التقنيات خدمة للمواطنعصرية مز 

، التي سترى النور في القريب دوبية الوطنية لألمن عبر الطرقاتكما أوضح بدوي عن استحداث املن

تتكفل حسبه بإعادة تنظيم السلطات العمومية في ميدان السالمة املرورية، كما سيعهد لها بتنسيق  العاجل،

لبطاقيات الدرك عبر تسيير ال املتدخلين خاصة النقل وألامن و من في الطرقات مع كالنشاطات املتعلقة باأل 

 .ملرور وبطاقات ترقيم السيارات والرخص عن طريق النقاطمخالفات قواعد االوطنية لرخص السياقة و 

من جهة أخرى، أعلن بدوي بأن البطاقة الالكترونية لتسجيل املركبات سترى النور في شهر سبتمبر و 

، إضافة إلى حرص الوزارة على التوجه إلنشاء بلدية الكترونية و عصرية مزودة بأحدث التقيات، 8002

خدمة للمواطن و هي التي ستوفر للمواطنين كل الخدمات بشكل الكتروني في إطار شباك يضمن ثالث خدمات 

طلب مختلف الرخص ترونية و الوثائق إلادارية الالك خدمةلوثائق البيرمترية الالكترونية و أساسية وهي خدمة ا

أو الخدمات الاجتماعية، و في إطار توضيحه لبرنامج الشباك الالكتروني، أكد وزير الداخلية توجه مصالحه إلى 

 .تعميمه على مستوى كل التراب الوطني بداية من هذه السنة

 العدالة قطاعالفرع الثالث: 

 إطار يف ذلك دخليو  ةيإلالكترون إلادارة مشروع تبنتي الت القطاعات أولى من العدالة قطاع عتبري

 إلى للوصول  ذلكو  2003 سنة قةيبوتفل زيالعز  عبد سيالرئ اهأقر ي ّوالت العدالة إلصالح ةيالوطن الخطة

 33د:نج لذلك املتبعة الخطط مهأ ّومن سرعة ّوأكثر ةيفعال بأكبر املواطن متناول ي ف عدالة

 :ISP ألانترنت ةيأرض إنجاز .0
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 ة.ّرفيع ةينوع ذو ألانترنت إلى الدخول  بممول  العدالة قطاع ديتزو  تم 2003 نوفمبر فمنذ

 :يإلكترون موقع استحداث .3

 محتوى  أما الناس لعامة ةيقانون معلومات إعطاء إلىي رمي يّوالذ 2003 نوفمبري فه إنشاؤ  تمي والذ

 معلومات علىي حتو ي كماه ّونشاطاته وبرامجه امهوم القطاع ميتنظ حول  معلومات تضمني و هف املوقع

 إلى بالخصوص هّواملوج العدالة قطاعي ف INTRANET ألانترنت شبكة ريتطو  إلى باإلضافة عامة ةيقانون

 تتضمن ةيالقضائ للمجالسويب  مواقع إنجاز تم 2009و 2005ي سنت نيوب ن،ياملوظف نيبي الداخل الاتصال

ي ّوالت 2006 سنة للوزارة ةيالداخل الشبكة وضع تم كما املجالس،ه ذه نشاطات حول  معلومات املواقعه ذه

 .ةيالقضائ ّواملجالس الوزارة مصالح مختلف نيب املعلومات تبادلي ف مهتسا

 :القانون  بوابة إنشاء .2

 الوثائق كل القانون ي ف نياملتخصص تصرف تحت تضعي ّوالت 2003 نوفمبر أواخري ف اهإنشاؤ  تم

 بمحرك مزود املوقع ذاهو  ةيالدول داتهّواملعا اتيّوالاتفاقي القضائ ادهالاجت م،يالتنظ ع،يبالتشر  املتعلقة

 جوان من ةيبدا املوقع ذاهلي الفعل العمل انطلق ّوقد مضغوط قرص على خسالن ةيوإمكان املوضوع حسب

8002. 

 :ةيالعدل للسوابق يوطن مركز إنشاء .4

ه دفه إلادارة وعصرنة ريلتطو  ةيقيحق ةيمرجع مثلي مشروع وهوّ  2004ي فر يف 06ي فه استالم تم

 ظروف يف ةيالعدل السوابق فةيلصح 02 رقم البطاقة ّومنح ّوإعداد امةه ةيعموم خدمة أداء هو ألاساس

 :دفهه ّوذلك ةيوالفعال بالسرعة تتسم

 .للمواطن بالنسبة قةيالوثه ذه طلب ةيعمل لهيتس -

 .نياملساج مللفات ّوالفعالة عةيالسر  املعالجة على اهتساعد ثيبح ا،هنفس ةيالقضائ اتهالج ساعدةم -

 طلب ة،يواملعنو  ةه املاديحقوق بكامل تمتعي جزائري  مواطن كل بإمكان أصبح ،2010 سنة ةبداي وفي

 العدل وزارةبموقع  نموذج بتعبئة الانترنت، قطري عن ايإلكترون 03 رقم ةيالعدل السوابق ادةشه إصدار

 ،باملوقع قائمة في الواردة املختارة، باملحكمة كون ي قةالوثي وسحب ،http://arabic.mjustice.dzالجزائرية: 

 إصدار بطلب املتقدم على جبي هبأن دتفي ة،إلكتروني رسالةبعد ورود  ا،شخصي تقدمي أن املعني على نيتعيو 

 وطابع ةالهوي إثبات بطاقة امالح اعليه الحصول  قصد محكمة اقرب إلى التقدم ةالعدلي السوابق ادةشه

 ةألاساسي املعلومات من مجموعة اهه توجد التي الاستمارة تعبئة بعد ةالعملي ذهه وتتم، دج 30 قيمته جبائي

 ... الخ. السكنى مقر من بةالقري املحكمة الد،املي ختاري اللقب، كاالسم، ادةالشه لطالب

 بالعاصمة، سراي مراد ببئر ةالعدلي السوابق فةلصحي الوطني باملركز ت، أعطي82/02/8000وبتاريخ 

 من بمبادرة بالخارج، مةاملقي ةالجزائري ةللجالي ةالقضائي السوابق ادةشه استصدار ةعملي انطالق إشارة
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 على دقائق عشر من أقل في تحصلي أن ألارض من بقعة ةأي في جزائري  مواطن لكل تسمح التي العدل، وزارة

 على وأشرف ،فيه تواجدي الذي بالبلد الجزائر ةقنصلي مستوى  على ،هب املتعلقة ةالقضائي السوابق فةصحي

 وحضر ،مدلس ي مراد الخارجية الشؤون رووزي ،زبلعی بالطيألاختام  حافظ العدل روزي ةالعملي انطالق

 محلي بالخارج ةالوطني ةبالجالي املكلف ةالخارجي الشؤون روزي لدى الدولة وكاتب ،لمه ناصرالاتصال  ر وزي

 مع مباشرة بصفة ةالقضائي السوابق ادةهش استصدار ةعملي أول  عالجمي أمام تأجري ثحي ،هلل عطا بن

 العدل روزي وأشاد .بفرنسا ناملقيمي نالجزائريي ناملواطني أحد لفائدة س،بباري للجزائر العامة ةالقنصلي

 تحصلي أن املعمورة من بقعة ةأي في جزائري  مواطن لكل“ سمحي الذي باإلنجاز ز،بلعي بالطي ألاختام حافظ

 بالبلد الجزائر ةقنصلي مستوى  على هب املتعلقة ةالقضائي السوابق فةصحي على دقائق عشر من أقل في

 يتواجد فيه. الذي

 :العدل لوزارة ةيالقطاع الشبكة .5

 ّوتم ة،ياملعلومات قاتيالتطبي ف للتوسع مطلقة بصفة ةيّوضرور  ةيماد ةيتحت قاعدة عن عبارةهي 

 011ي ف اهميتعم تم قد( و رانهو و  للجزائر  ةيالقضائ اتهالج) نييسيرئ نيموقعي ف أوال ةيمحل شبكات وضع

 املحاكم،) ةيالقضائ للمؤسسات ةياملحل الشبكات ربط عيتوس اهعقب، و 8001 سمبريدي ف ةيقضائ ئةهي

 (.8002 سنة منذ ةياملركز  باإلدارة الدولة ّومجلس ايالعل املحكمة ة،يالقضائ املجالس

 :ةيالقضائ امللفات ومتابعة ريیتس نظام .6

 بما نياملتدخل كل ملفات معرفة من التمكن خالل من ايالقضا ةيّوموضوع ةيشفاف ضمني ما ذاهو 

ي ف النظام ذاه إنجاز  تم ّولقدي إلالكترون والشباك ةيآلال الاستشارة قيطر  عنيه ّومحامي املعن املواطن ميهف

 على املطروحة ايالقضا مسار حول  معلومات على ايّوآل ايآن بالحصول  للمواطن سمحي ما ّو وه 8002 سنة

 .ةيالقضائ اتهالج

والذي يهدف  8002فبراير  00املؤرخ في  02-02وفي إطار عصرنة العدالة، صادق البرملان على القانون 

ل الوثائق إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خالل وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل وكذا إرسا

 واملحررات القضائية بطريقة إلكترونية واستخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد في إلاجراءات القضائية

 املؤقت الحبس عن ليكبدي إلالكترون السوار اعتماد وه العدالة قطاع مستي الت إلاصالحات ّوكآخر

 ليكبد ّوذلك العدالة قطاع عصرنة ضمن تندرج ّوكخطوة ةيالجزائ إلاجراءات قانون  إصالح إطاري ف ّوذلك

 كان ّولقد املؤقت، الحبسي لتفادي تحفظ كإجراء ضايأ ستعمله يأن كما ةيللحر  السالبة العقوبات قيلتطب

 ريوز  أكد ّولقد ،82/08/8002 خيبتار  بازةيت ةيلوال  ةيالابتدائ املحكمةي في إلالكترون للسوار استعمال أول 

 مني الذ الوطن محاكم عموم على إلاجراء ذاه استخدام ميتعم تميسه أن على لوح بيالط /ديالس العدل

 من ذلك تميوّ  ،ياطيالاحت الحبس إجراء إلى اللجوء من الحد خالل من إلانسان حقوق  احترام عزز ي أنه شأن

 بمقاومةيز تمي و هوّ  بعد، عن نيمهاملت أماكن ديتحد من ةيالقضائ السلطات مكني الكاحلي ف سوار وضع خالل
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 بعازل  ّومزود ةيسجالبنف فوّق  لألشعة مقاومه أن كما ّوالفتح والقطع والتمزق  ةيالعال الحرارة ودرجات املاء

 .ةيالحساس من الكاحل ةيلحما القماش من مصنوع

، أخرّى  ةهج من إلانسان حقوق  ّز يوتعز  ةهج من العدالة قطاع عصرنة إلى إلاجراءاته ذه دفهّوت

 ايعرب ألاولى املراتب الحتالل الجزائر رشح ما وهو  ّوملموسا واضحا ايسع لذلك ةيالجزائر  الدولة سعت ّولقد

 .ةيالقضائ املتابعاتي في إلالكترون السوار اعتماد ايهبتبن

 

 ميوالتعل ةيالتربقطاع  الرابع: الفرع

 ي الثانو  ذيلتالم املخصصة ،الرقمیة باملدرسة سمىي ما « AEPAD» باديإ مؤسسة أطلقت

 ادةهش امتحانات على نيللمقبل ،ي بدايتهف موجه الانترنت شبكة على خاص برنامج وضع خالل من واملتوسط،

 عن عبارة وهي ،"تربیتك" اسم ةيالافتراض املدرسة هذه على أطلق وقد ،يألاساس  ميالتعل ادةهش أو ايالبكالور 

 علجمي سمحي ومتكامل شامل حل عن عبارة فهي بعد، عن للتعلم ساحة أو يافتراض  يداغوجيب فضاء

 ذيللتالم بالخصوص هموج هألن ةأهمي ألاكثر يوالثان بعد، عن ميالتعل يف التمدرس ةعملي يف الفاعلة ألاطراف

 34".تربیتك" وهو  سواء حد على ةيالتربو  واملؤسسات مهائيوأول

 نيالذ ذيللتالم تسمح ةيافتراض مدرسة ،"تربیتك" البرنامج نفس داخل "إیباد" مؤسسة واستحدثت

 يالت املواد وتعد لالمتحانات، راتحضي ذاهو  افيه ليبالتسج اهخارج أو ةيالرسم املدرسة يف مهدروس تابعون ي

 خيتار  عودوي .ةيالترب وزارة طرف من املسطر يالرسم البرنامج مع متطابقة ةالافتراضي املدرسة هذه يف تدرس

 متعمي على الشركة، مستوى  على يآلال إلاعالم مهندسو عملي الصدد ذاه يوف، 8002سنة  إلى ذاه إطالق

 برامج استحداث انتظار يف ،ي الثانو  مالتعلي من ةالثاني للسنة مخصص برنامج باقري طلقسي ثحي البرنامج

 ألاخر. اتاملستوي ةلبقي ةمستقبلي أخرى 

 سجلوي تكتربي موقع إلى دخلي أن متوسط، والرابعة النهائي يف ناملتمدرسي من ذتلمي يأل  مكنوي

 والشرح، حالتصحي مع نتمري 4000 إلى إضافة للمتوسط، درس 300و يائللنه بالنسبة درس 300 جدي ثحي

 على الاطالع يمكنه كما شروح، على حصللي البرنامج ذاه على املادة بأستاذ تصلي أن ذالتلمي عويستطي

 عبر الاطالع مجهته من اءلألولي مكنوي .حبالتصحي ةاملاضي يألاساس  مالتعلي أو البكالوريا امتحانات عمواضي

 طلعون وي الطفل، مستوى  وحتى اباتوالغي الدروس تتوقي املدرسة، يف ألابناء به قومي ما كل على الشبكة

 طلعي أن ألاستاذ مكتب خالل من "تكتربي" برنامج داخل ألاستاذ عيستطي كما .واملالحظات النقاط كل على

 دروسه. وعلى ذالتالمي قائمة على
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 جامعة والاتصال، الاعالم في املاجستير شادة لنيل مذكرة ،"الجزائر حالة" العربية الدول  في الالكترونية الحكومة واقع بسام، شريف أحمد  

 022صفحة  8000-8000 ،02 الجزائر
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 امنه دج ون ملي 000ي حوال العام راملدي سالرئي حاتلتصري تبعا ادايب ملؤسسة يالثان املشروع وكلف

 العام القطاع من ون جزائري ومتعاملون  شركات اهه متساه فقد يالباق أما ایباد طرف من مقدمة % 20

 ص.والخا

 وزنه عدىيت ال الوسائط متعدد محمول  وتركمبي ازبجه تكتربي مشروع تدعم آخر دصعي وعلى

 جعلي ما دج، ألف 45 بسعر ألاساتذة متناول  يف كون سي نحي يف الطلبة، لفائدة دج ألف 30 بسعر غ،200

 تعمل أن نتظري للعلمي. املدرس  طي املحيف ي جر ي بما والطلبة ألاساتذة لربط ةداخلي شبكة بمثابة ازالجه ذاه

 يف الحاصلة التطورات ملواكبة املستقبل الأجي رى تحضيعل ةرقمي مدرسة جادإلي ةالرامي التجارب هذه

 ةالبيداغوجي البرامج اتمحتوي رطويت يف مستساه كما املعرفة قاعدة على تستند يوالت املعاصرة املجتمعات

م طرق  نلتحسي ألاقسام يف وترالكمبي ازجه استعمال موتعمي
ّ
 مكتب) ةافتراضي نافذة "تكتربي" توفر. و التعل

 .ةالافتراضي املكاتب من مجموعة وتقدم ة،الرقمي املدرسة يف فاعل كوشر  طرف لكل ي(افتراض 

 التجارة الالكترونية :خامسال الفرع

فقد صادق البرملان مؤخرا على قانون يتعلق  E-Commerceوفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية 

، والذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتجارة الالكترونية 8002ماي  00بالتجارة الالكترونية املؤرخ بتاريخ 

 للسلع والخدمات.

ويقصد في مفهوم هذا القانون حسب املادة السادسة منه على أن التجارة الالكترونية هي النشاط 

باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد ملستهلك  E-Fournisseurم بموجبه مورد إلكتروني الذي يقو 

 ، عن طريق الاتصاالت الالكترونية.E-Consommateurإلكتروني 

وحسب نفس املادة فاملستلم هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعة أو خدمة عن طريق 

روني الذي يعرف هو أيضا على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم الاتصاالت الالكترونية من املورد الالكت

بتسويق سلعة أو خدمة عن طريق الاتصاالت الالكترونية، وتكون وسيلة الدفع مرخص تمكن صاحبها من 

 08-01القيام بالدفع عن قرب أو بعد عبر منظومة إلكترونية، وفقا لعقد إلكتروني يحكمه القانون رقم 

ملطبقة على املمارسات التجارية دون الحضور الفعلي واملتزامن ألطرافه باللجوء حصريا املحدد للقواعد ا

 لتقنية الاتصال الالكتروني.

 مجال الضمان الاجتماعي :السادس الفرع

 على يرتكز عصري  نظام بكونه نظامهذا ال يعرف، و الشفاء بطاقة نظام تطبيقاتويتعلق ألامر ب

 معلومات على تحتوي بأحدث التكنولوجيات إذ  مزودة بطاقة فهي حديثة، تقنيات فيها تستعمل تقنية آليات

 أنها كما الكترونية صفيحة في مخزنة املعلومات هذهوكل  حقوقه، وذوي  الاجتماعي للمؤمن وطبية إدارية

على  التعرف يتم ذلك، خالل ومن التأمين ورقم ولقبه كاسمه للمؤّمن الجخصية املعلومات سائر على تحتوي 

 القانون  وجاء الصحة، ممتنهي طرف من الالكترونية الشفاء بطاقة استعمال وكيفية ةجتماعيالا  املؤمن صفة
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 هذا ويعتبر ،الاجتماعية بالتأمينات املتعلق 11-38 القانون  نصوص لتكملة 2008 جانفي 23 في املؤرخ 02-00

 إلى ألاساس في تهدف ألاخيرة هذه الشفاء، بطاقة استعمال تطبيق يقّر  الذي التشريعي الوعاء القانون 

 املعالجة على ألاساس في تعتمد حديثة تقنيات على يرتكز عصري  جديد نظام إلى القديم النظام من الانتقال

 .الاجتماعي الضمان لدي املتوفرة للمعلومات آلالية

 سهولةب التعويض ملفات معالجة وتيرة تحسين في فتتمثل والخاصة، العامة ألاهداف عن أما

 وذوي  املؤمن حقوق  إبراز جانب إلى الصحية املصاريف في الجيد والتحكم التعويض، عملية في وإلاسراع

 ألاطباء من الصحي املجال في العاملين لدى وذلك الغير، قبل من الدفع نظام إطار في السيما وذويه الحقوق 

 داءاتألا  وقوائم مدونات الصحة ممتنهي تصرف تحت يوضع كما والصيادلة، العمومية والهيئات الخواص

 .الاجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق  طرف من املعوضة الصيدالنية واملواد الطبية الكشوفات وكذلك

 هذه مع تأقلم من فهناك املؤمن طرف من الشفاء بطاقة استعمال مدى حول  آلاراء اختلفت

 ألاخر البعض لدى التجاهل من نوعا نلمس حين في املزمنة، ألامراض ذوي  سيما للضرورة بسرعة التكنولوجيا

 35.البطاقة ههذه درايتهم وعدم

 قطاع البريد :السابع الفرع

 (:اللون  صفراء) املغناطيسية البطاقة .0

 Distributeur Automatique»تعني  DABأن  حيث ،DAB  &GABجهازي  من ألاموال لسحب جعلت

de Billet de banque»  وبين بينه الفرق و GAB «Guichet Automatique de Billet de banque» ألاول  أن هو 

 شبكة لتسيير بستعمل جهاز فهو الثاني أما مباشر، منه السحب، ويكون البريد بشبكة فقط خاص جهاز

 نكأ أي مباشر غير بشكل هو منه والسحب إضافية ةسمك البريد شبكة بعد فيما له أضيف ولكن البنوك

 36.بعد فيما العملية لتكمل البريد أم البنوك شبكة هي هل الشبكة تحديد على ألاول  في مجبر

 خدمة رصيدي: .3

، وهي تسمح لزبائن بريد الجزائر الذين يملكون RACIDIعلى هذه الخدمة خدمة رصيدي أطلق 

على رصيد الحساب البريدي الجاري من خالل سريحة الهاتف النقال حساب جاري بريدي ورقم سري الاطالع 

للمتعامل موبيليس، وذلك بإرسال رسالة نصية تحمل رقم الحساب البريدي الجاري بدون مفتاح يليها مسافة 

                                                           
35

 الاقتصادية العلوم مجلة باتنة، جامعة والتجارية الاقتصادية العلوم كلية والتحديات، الواقع بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يحياوي، إلهام  

 12صفحة  8002 ،02 العدد التسيير وعلوم
36

 الاقتصادية العلوم مجلة باتنة، جامعة والتجارية الاقتصادية العلوم كلية والتحديات، الواقع بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يحياوي، إلهام  

 12صفحة  8002 ،02 العدد التسيير وعلوم
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 80لتصله بعد لحظات رسالة نصية تعلمه برصيد حسابه الجاري مقابل اقتطاع  202ثم الرقم السري إلى 

 37الجزائر مقابل إجراء هذه الخدمة.دج من طرف مؤسسة بريد  00ملتعامل موبيليس ودج من طرف ا

 (:الذهبية البطاقة) إلالكتروني الدفع طاقةب .2

 بإجراء تسمح التي" الذهبية"إلالكتروني الدفع بطاقة 8002ديسمبر  02بتاريخ  الجزائر يدبر  طلقأ

 هدى تصالوالا إلاعالم وتكنولوجيات البريد وزيرة أوضحت ولقد، إلانترنت عبر املالية املعامالت مختلف

 دفع بطاقة ماليين 2ـ ب واملقدرة ألاولى الحصة إصدار مرحلة في الجزائر بريد مؤسسة" أن ،فرعون  إيمان

 في واملتمثل املتوسط املدى على املسطر الهدف تحقيق مع الجاري  ديسمبر شهر من بداية وذلك إلكترونية،

 البطاقةالبطاقة ) هذه وتتيحالبطاقات".  ههذه الجارية البريدية الحسابات أصحاب من مليون  20 تزويد

 على ألاموال ودفع سحب عمليات مختلف إجراء لحامليها، EMV بنظام تعمل التي( إلالكتروني للدفع الذهبية

 38واملاء. والغاز بالكهرباء الخاصة الاستهالكية الفواتير وتسديد ألانترنت، عبر البريدية حساباتهم

 تحميل بعد الوقود دفع خدمة على مستقبال الجزائر لبريد إلالكتروني الدفع خدمة ستشمل كما

 داخل والشبابيك GAB آلالي املوزع عبر ألاموال سحب البطاقة هذه لحاملي يمكن كما، نفطال تطبيق

 ة.البريدي املكاتب

 هويتهم، حقيقة من التأكد يتم أن بعد الزبائن حسابات ويؤمن يحمي بمعيار الذهبية البطاقة وتعمل

 مستعمل هوية من التأكد يتم خالله من والذي الترميز بنظام الخاص السري  الرمز إدخال يتم حيث

 .البطاقة

 ألامن الوطني :الثامن الفرع

 وفرتها التي التكنولوجيا أجهزة أحدث سمحت، الوطني ألامن في الالكترونية الحكومة تطبيقفي إطار 

 مجال في ورائدة قيمة انجازات تحقيقب ،الشرطة جهاز وتحديث عصرنة ههدف الوطني لألمن العامة املديرية

 وأجهزة واملعادن، املتفجرات كشف بأجهزة الشرطة عناصر تزويد تم كما .ألامن وتحقيق الجريمة مكافحة

 بنظام يعمل متطور  جد برادار املزودة لألمن الذكية بالدوريات يسمى ما وإنشاء الجيبي، الجخص ي الحاسوب

 مدار على ونهارا ليال لأللواح الدقيقة الصور  وأخذ بقراءة يسمح الذي السيارات بترقيم للوحدات آلالي القارئ 

 التي املعدات بكافة" شاطوناف" العلمية الشرطة جهاز وتجهيز، يوميا سيارة 8000 وبمعدل درجة 360

 39.واملعقدة املرتكبة الجرائم خيوط لكشف الشرطة تستعملها

                                                           
37

 8002 جانفي ،02 العدد مليانة، خميس جامعة الجديد الاقتصاد مجلة الجزائر، في الالكترونية الحكومة تطبيقات جمال، رحماني بوزيان  

 002صفحة 
38

 الاقتصادية العلوم مجلة باتنة، جامعة والتجارية الاقتصادية العلوم كلية والتحديات، الواقع بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يحياوي، إلهام  

 12ص  8002 ،02 العدد التسيير وعلوم
39

 الاقتصادية العلوم مجلة باتنة، جامعة والتجارية الاقتصادية العلوم كلية والتحديات، الواقع بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يحياوي، إلهام  

 12صفحة  8002 ،02 العدد التسيير وعلوم
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 إرساء أجل من خطوات قيادتها أعدتها التي املستقبلية الرؤية بفضل الجزائرية الشرطة حققت وقد

 املؤسسات كافة مقصد جعلها مما الاحترافية، على تقوم القانون  دولة ظل في وعصرية متطورة شرطة دعائم

 املواطن حماية، و الجريمة مكافحة مجال في وخبراتها تجارهها من لالستفادة استثناء دون  الدولية ألامنية

 .الوطن في والاستقرار ألامن وتحقيق وممتلكاته

 التاسع: التصريح الجبائي الفرع

، وفي إطار عصرنة إلادارة الجبائية الجزائرية قامت 8002من قانون املالية لسنة  22وفقا لنص املادة 

، وهي « JIBAYATIC »  جبايتكبإطالق تطبيق إلكتروني تحت مسمى  8002وزارة املالية ابتداء من جانفي 

تسعى من خالله املؤسسة  خدمة موجهة للتصريح الجبائي، وتعتبر بوابة إلكترونية نحو تحول استراتيجي

الجبائية الجزائرية التقرب أكثر فأكثر من املؤسسات والشركات، من خالل تسهيل وتبسيط عملية التصريح 

الجبائي بمختلف الضرائب والرسوم عن طريق ألانترنت، من خالل التسجيل في موقعها الالكتروني 

www.jibayatic.dz لكتروني ، ويكون الدفع عن طريق الدفع البنكي الاE-Banking  إلكترونية خدمة وهي

 .مقدمة من قبل البنوك الجزائرية

 العاشر: إنشاء املؤسسات عن طريق ألانترنت الفرع

هذه الخدمة ستسمح لك ، فالبوابة الجزائرية إلنشاء املؤسسات يةسمة تأطلق على هذه الخدم

إلكترونية عن طريق املوثق الذي بدوره سيقوم بإتمام جميع إلاجراءات الالزمة إلنشاء مؤسستك بطريقة 

دارات املعنية بإنشاء املؤسسات، املتمثلة في املركز الوطني للسجل بإرسال ما يلزم من معلومات ووثائق لإل 

 ، عن طريق اتباع الخطوات التالية:التجاري، الضرائب والضمان الاجتماعي

ل على مساحة مخصصة و الحصمن مح لك سالذي سي ،يجب إنشاء حساب مستخدم في هذا املوقع -

 .متابعة ملفكو  ،لك على موقع "إنشاء املؤسسات التجارية"

التي تخص إنشاء مؤسستك عن طريق ملء استمارة إلكترونية و  علومات التي بحوزتكإدخال امل -

 .واحدة

 .ت.س.و.يمكنك اختيار عبر املوقع "إنشاء مؤسسة" موثق من قائمة املوثقين املتفقين مع م -

من الضروري الانتقال إلى املوثق و  ،لتقرب من املوثق الذي سيدرس ملفك املتعلق بإنشاء مؤسسةا -

املختار محمل بالوثائق الورقية املطلوبة في امللف )يمكنك التعرف على قائمة الوثائق املطلوبة عبر 

 (.https://www.jecreemonentreprise.dz هذا املوقع

وفقا (، والدفع عن بعد لبعض املستحقات )امللف )مصادقة امللفتكفل برقمنة املوثق هو الذي سي -

ت( واستكمال املعلومات الناقصة في الاستمارة .س.و.تفاقية املبرمة بين غرفة املوثقين و مال

 إلالكترونية املوحدة عبر الانترنت.

 ،صحة كل املعلومات من قبل املوثق املصادقة عليه بعد التحقق منعند الانتهاء من رقمنة امللف و  -

 .ت.س.و."إنشاء مؤسسة " إلى م يقوم هذا ألاخير بإرسال كل هذه املعلومات عبر املوقع
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يتم تخصيص يقوم بمعالجة الطلب و  ،ت.س.و.طلب إنشاء السجل التجاري يتلقاه تلقائيا موظف م -

 .رقم السجل التجاري لهذا امللف

يقوم بمعالجة الطلب  ،ائب يتلقاه تلقائيا موظف الضرائبر طلب إعالن عن الوجود بالنسبة للض -

 ويتم تخصيص رقم التعريف الضريبي.

ا ذاملوظف حيث يقوم ه يتم تقديم طلب العضوية في الضمان الاجتماعي للغير ألاجراء تلقائيا إلى -

 .ألاخير بمعالجة الطلب ويتم تخصيص رقم الانتماء إلى الضمان الاجتماعي

ة يكون لديك في الفضاء الخاص بك على موقع "إنشاء املؤسسة" ثالثة أرقام، وهي وفي نهاية العملي -

 .لقد تم إنشاء مؤسستك ،بالضرائب وبالضمان الاجتماعي ،ألارقام الخاصة بالسجل التجاري 

 .يمكنك تكليف املوثق بسحب الوثائق الورقية من هذه الهيئات -

أو معلومات غير متناسقة، املوثق هو املكلف الحظ أنه خالل هذه العملية، في حالة حدوث مشاكل  -

 «https://www.jecreemonentreprise.dz» "إنشاء مؤسسة" باتخاذ التدابير الالزمة عبر موقع

 .لحل هذه املشاكل أو العودة اليكم

 الحادية عشرة: قطاع الصحة الفرع

باشرت الجزائر مساعيها الرامية إلى ادراج تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في قطاع الصحة انطالقا من 

صحة"  -بإنشاء شبكة "الجزائر ANPS، وهذا من خالل تكلف الوكالة الوطنية لترقية الصحة 0222سنة 

والتي تهدف إلى ادخال طرق اتصال جديدة في هذا القطاع وتحسين نوعية التكفل الصحي باملواطنين، 

باإلضافة إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة، كما تمهد التطورات والتحديثات ألاخيرة لهذه الشبكة لظهور مفهوم 

عدة مزايا من بينها تمكين املستشفيات التي ال تتوفر على في الجزائر والذي له  "الصحة الالكترونية"

مزايا اختصاصات معينة من الاستفادة منها عن بعد وبأقل تكلفة، وهو ما يساعد املواطن على الاستفادة من 

 40الطب عن بعد.

 

 3106-3112 الجزائر في الالكترونية الحكومة تنمية مؤشر ثالث:املبحث ال

يسمح هذا املؤشر بتقييم الحكومات الالكترونية في العالم، ومعرفة مدى تطور أو تراجع تكنولوجيا 

املعلومات والاتصال ومعها الحكومات الالكترونية للدول، وفي ظل غياب أرقم وإحصائيات حول تقدم 

والاجتماعي باألمم الحكومة الالكترونية على املستوى الوطني، قمنا بمراجعة تقارير املجلس الاقتصادي 

املتحدة الخاصة بأوضاع برامج الحكومة الالكترونية باملنظمة، ومن خالل تصنيف الجزائر خالل السنوات 

يمكننا قياس فعالية الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الجزائر في إطار تبني وتجسيد  8002إلى  8002من 

لقياس  EDGI مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية ، وذلك بالتطرق إلى8002مشروع الحكومة الالكترونية 

                                                           
40

-8000 قسنطينة، جامعة الاقتصادية، العلوم في املاجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في وواقعها حتميتها الالكترونية التجارة ديمش، سمية  

 822صفحة  8000
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استعداد وقدرة إلادارة الوطنية الستخدام تقنية املعلومات والاتصاالت في تقديم الخدمات العامة، وهذا 

املؤشر أنفع ألصحاب القرار وممثلي املجتمع املدني والقطاع الخاص، وتمكينهم من تقييم الوضع العام للدولة 

 حكومة الالكترونية.عند التعامل مع ال

 الالكترونية الحكومة تنمية ملؤشر املفاهيمي إلاطاراملطلب ألاول: 

 8000دأت ألامم املتحدة العمل ههذا القياس السنوي لخدمات الحكومة إلالكترونية من العام ب

 من العام  022للدول ألاعضاء هها والتي يبلغ مجموعها آلان 
ً
هذا القياس  أصبح ُيجرى  8002دولة، واعتبارا

 واحدة كل سنتين
ً
وعلى الرغم من كثرة املؤشرات الدولية التي تقيس تقدم تطبيق الحكومة إلالكترونية  ،مرة

 ما تعتمد الدول املشاركة فيه على نتائجه في وضع 
ً
إال أن هذا املؤشر يعد من أفضلها وأدقها، وغالبا

طر التنفيذ
ُ
 .EDGI الحكومة إلالكترونية نميةم لتهذا القياس عبارة عن مؤشر عاو  ،السياسات وأ

ويستهدف مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية أهم أبعاد الحكومة الالكترونية، وهي الخدمات 

هذا املؤشر تنمية ويقدم الحكومية الالكترونية وجودتها، والاتصاالت السلكية والالسلكية والقدرات البشرية، 

العاملية وإلاقليمية، ويستكشف ارتباط الحكومة الالكترونية مع الحكومات الالكترونية على املستويات 

 املؤشرات ألاخرى مثل الدخل القومي.

ويعد هذا املؤشر مقياسا مركبا من ثالث مؤشرات فرعية وهذه املؤشرات هي مؤشر الخدمات 

ي، ويهدف تصنيف الالكترونية، مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية ومؤشر رأس املال البشر 

الحكومة الالكترونية وفقا ملؤشر تنمية الحكومة الالكترونية إلى تقديم تقدير أداء الحكومات الوطنية املرتبطة 

 ببعضها البعض.

 EGDI الحكومة الالكترونية تنميةؤشر الثالث ملكونات امل: (II – 0)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد طالب بناء على التعريف السابق

 

 EDGI الحكومة الالكترونية تنميةمؤشر 

 الالكترونيةة الخدممؤشر 

OSI 

 مؤشر رأس املال البشري 

HCI 

 مؤشر البنية التحتية لالتصاالت

TII 



 الفصل الثاني: واقع الاقتصاد الوطني في ظل الحكومة الالكترونية
 

83 
 

 OSIالفرع ألاول: مؤشر الخدمة الالكترونية 

املعلومات ألاساسية، خدمات ويفترض هذا املؤشر مرور الخدمات إلالكترونية بأربعة مراحل: خدمات 

املعلومات املتقدمة، خدمات املعامالت، الخدمات التفاعلية. ويتم استخدام درجة إلانجاز في هذه املراحل 

 بجانب عوامل أخرى كأدوات قياس لهذا املؤشر

ويقيس هذا املؤشر الفرعي عن طريق معاينة الخدمات الالكترونية عبر الويب، ومدى تواجد دولة ما 

في ألامم املتحدة على شبكة الانترنت، من خالل بوابة الحكومة الالكترونية الوطنية أو صفحات  عضو 

الاستقبال الرسمية ومواقع الوزارات والجهات الرسمية ألاخرى مثل وزارات التعليم والعمل والصحة والتجارة 

 وغيرها من املواقع ألاخرى ذات الصلة، ويراعى في قياس هذا املؤشر ما يلي:

 ألاهمية املتزايدة ملنهج الحكومة املتكاملة ودمج تقديم الخدمة الالكترونية. -

بخصوص القضايا املتعلقة استخدام الحكومة الالكترونية لتوفير املعلومات والخدمات للمواطنين  -

 41بالبيئة.

 البيئة التحتية ودورها الصاعد في رأب الهوة الرقمية، مع التأكيد الخاص على توفير الخدمات -

 الالكترونية الفاعلة إلشراك الفئات الهشة واملهمشة.

 التوسع في املشاركة الالكترونية والحكومة املتنقلة -

 وهذا باإلضافة إلى تقييم جودة املحتوى ونوعيته وتطور الخدمات الحكومية املقدمة عبر ألانترنت. 

 TIIالفرع الثاني: مؤشر البنية التحتية لالتصاالت 

ويتم قياس هذا املؤشر بناًء على خمسة السلكية والالسلكية،  تحتية لالتصاالتو مؤشر البنية اله

 42:متعلقة بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وهي كاآلتي عناصر 

 عدد املشتركين في الهاتف النقال. 

 عدد املشتركين في الهاتف الثابت. 

 عدد مستخدمي إلانترنت. 

  الثابتةعدد املشتركين في خدمات النطاق العريض. 

 عدد املشتركين في خدمات النطاق العريض الالسلكية. 

                                                           
41

 الالكترونية الجزائر استراتيجية" تحليلية دراسة -التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان  

صفحة  8002-8002 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة ،"8002

22 
42

 الالكترونية الجزائر استراتيجية" تحليلية دراسة -التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، محنان  

 8002-8002 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة ،"8002

 22صفحة



 الفصل الثاني: واقع الاقتصاد الوطني في ظل الحكومة الالكترونية
 

84 
 

ويعتبر الاتحاد الدولي لالتصاالت املصدر الاحصائي للمكونات الخمس ملؤشر البنية التحتية لالتصاالت 

 السلكية والالسلكية.

 HCIالفرع الثالث: مؤشر رأس املال البشري 

يحسب هذا املؤشر انطالقا من احصائيات منظمة ألامم املتحددة للتربية والعلوم والثقافة 

 43أو مقومات هي: أربعة عناصر  بناء على، UNISCO"اليونيسكو" 

 محو أمية الكبار. 

 معدل الالتحاق بالتعليم. 

 سنوات التعليم املتوقعة. 

 متوسط سنوات التعليم. 

 EPIاملطلب الثاني: مؤشر املشاركة الالكترونية 

يعتبر مؤشر املشاركة الالكترونية مؤشرا تكميلي لدراسة ألامم املتحدة حول الحكومة الالكترونية، 

 44ريق تصميم نموذج بثالثة مستويات:عن ط يقيس املشاركة إلالكترونيةآخر أساس ي مؤشر وهو 

 :E-Information املعلومات إلالكترونية .0

عن طريق التركيز على استخدام الخدمات الالكترونية لتيسير تقديم املعلومات من قبل الحكومات إلى 

 وبناء عليه. تمكين املشاركة عن طريق تزويد املواطنين باملعلومات والنفاذ إليها دون طلباملواطنين، أي 

 :E-Consultation الاستشارة إلالكترونية .3

في املساهمات واملناقشات حول  وهي اشراك املواطنين، املستفيدةالتفاعل مع الجهات ويقصد هها 

 السياسات والخدمات العامة.

 :E-Decision-Making إلالكترونية القرار صناعة .2

التعاون في صنع القرار، تمكين املواطنين عبر التصميم املشترك لخيارات السياسة وإلانتاج املشترك 

 ملقومات الخدمة وطرق التقديم.

أن هذا املؤشر نوعي قائم على توفر وصلة الخدمات التشاركية املتاحة على املواقع الالكترونية وبما 

الحكومية، يعتمد هذا املؤشر على توفر املعلومات الخاصة بحقوق املواطنين للحصول على املعلومات 

                                                           
43

 https://www.yesser.gov.sa/AR/Transformation_Indicators/international_indicators/Pages/2014-UN_indicator.aspx موقع:  
44

 الالكترونية الجزائر استراتيجية" تحليلية دراسة -التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان  

صفحة  8002-8002 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة ،"8002

22 
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سين خدماتهم الحكومية مع تقديم املخرجات حول املالحظات املتلقاة من املواطنين، فيما يتعلق بتح

الالكترونية والتزود باألدوات من أجل الحصول على الرأي العام ملناقشة السياسة العامة عبر الوسائط 

الاجتماعية والاستفتاءات الالكترونية وأدوات تقديم الطلبات العامة وأدوات التصويت ولوحات إلاعالنات 

 الحكومية ومنتديات املناقشة الالكترونية.

 3106-3112تصنيف الجزائر وفقا ملؤشر تنمية الحكومة الالكترونية بین  املطلب الثالث:

من أجل إدراك أحسن لنتائج تطوير مجتمع املعلومات على الاقتصاد الوطني واملجتمع بصفة عامة، 

من الضروري قياس وتقييم مدى إمكانية تحقيق هذا وأهميته، سواء من حيث النوعية أو الكم أو فيما 

 عاده.يخص آثاره وأب

ونظرا لغياب أرقام إحصائيات حول تقدم برنامج الحكومة الالكترونية على املستوى الوطني، قمنا 

بمراجعة تقارير املجلس الاقتصادي والاجتماعي باألمم املتحدة الخاص بدراسة برنامج الحكومات الالكترونية 

مكانة الحكومة الالكترونية وتصنيفها دولة، ومن خالل التقارير الصادرة عن هذه املنظمة استخالص  022لــ 

 من بين دول العالم.

والذي  EDGIمع التطرق إلى مختلف املؤشرات املذكورة آنفا، مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية 

النوعي مؤشر املشاركة الالكترونية  ؤشراملوكذا  OSI , HCI, TIIيحتسب كمتوسط ملؤشراته الفرعية الثالث 

EPI 8002وسنة  8001، 8008، 8000، 8002، خالل السنوات 

 3106-3112: ترتيب الجزائر عامليا وفقا ملؤشر تنمية الحكومة الالكترونية خالل الفترة (II – 2)جدول رقم

 3106 3104 3103 3101 3112 /    السنوات     EGDI -مؤشر  ت.ح.إ 

 028222 022002 022202 022020 022202 مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية للجزائر

 051 026 023 020 030 الترتيب العاملي للجزائر

 01 - 1 - 0 - 00 - / الفارق في الترتيب

 022022 022128 022822 022222 022022 مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية للمرتبة ألاولى عامليا

 املتحدةاململكة  . ج كوريا . ج كوريا . ج كوريا السويد املرتبة ألاولى عامليا

 022228 022220 021222 021282 021222 مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية للمرتبة ألاولى في املنطقة

 تونس تونس تونس تونس مصر املرتبة ألاولى إقليميا
 

 3106، 3104، 3103، 3101، 3112للسنوات:   املصدر: من إعداد الطالب، بناء على تقارير ألامم املتحدة للحكومة الالكترونية

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/ 

 

للجزائر في تناقص  EGDIمن خالل الجدول املبين أعاله نالحظ أن مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية 

، يقابله تراجع في 0.8222 أين أصبح 8002إلى غاية سنة  0.2202أين كان يقدر بـ  8002مستمر منذ سنة 
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، وهذا مقارنة بالدول 8002سنة  020إلى  8002سنة  080عامليا وفقا لهذا املؤشر من  الجزائرترتيب 

ملدة أربع سنوات  وتونس 0.1222بمؤشر  8002سنة  مصرإلاقليمية املجاورة التي تصدرت القائمة مثل: 

القائمة  املتحدة اململكةينما عامليا تصدرت . ب8002سنة  0.2228إلى  8000سنة  0.1282بمعدالت من 

 .8002سنة  0.2022بمؤشر 

ومن خالل هذا كله نالحظ أن الصورة العامة للجزائر غير مرضية، إذ تقودنا هذه ألارقام إلى بعض 

الدالالت حول برنامج الحكومة الالكترونية في الجزائر، عكستها ألارقام الخاصة باملراتب التي احتلتها الجزائر في 

العاملية يعتبر مؤشر تنمية الحكومة فحسب تقييم هذه املنظمة ، EGDIمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية 

 وكل هذا يبين أداء سلبي، مرتفعمؤشر تونس الذي قيم في مستوى  مقارنة مع منخفضالالكترونية للجزائر 

املجهودات التي تبذل من أجل تحسين واقع تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في الجزائر، والتي  كبير رغم وتدهور 

ذا املؤشر العالمي. وفيما يلي شكل بياني يوضح تطور مؤشر تنمية الحكومة لم تحقق نتائجا ملموسة وفقا له

بناء على الجدول السابق وكذا شكل بياني  8002إلى غاية  8002الالكترونية للجزائر خالل الفترة املمتدة من 

 توضيحي لترتيب الجزائر وفقا لنفس املؤشر.

 3106-3112للجزائر خالل الفترة  EGDI: يمثل تطور مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (II – 3)شكل رقم 

 

  ملصدر: من إعداد الطالب بناء على بيانات تقارير ألامم املتحدة ملؤشر تنمية الحكومة الالكترونيةا

 3106، 3104، 3103، 3101، 3112للسنوات: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria#data-tab-egdi-components 
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 3106-3112بین  EGDI: يمثل ترتيب الجزائر حسب مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (II – 2)شكل رقم 

 ألامم املتحدة ملؤشر تنمية الحكومة الالكترونيةملصدر: من إعداد الطالب بناء على بيانات تقارير ا

 3106، 3104، 3103، 3101، 3112للسنوات: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria#data-tab-egdi-components 

مؤشر الخدمة وفيما يلي سنوضح بالتفصيل املؤشرات الفرعية الثالث لهذا املؤشر، املتمثلة في 

 إضافة إلى. HCI وكذا مؤشر رأس املال البشري ، TII مؤشر البنية التحتية لالتصاالتو  ،OSI الالكترونية

 ا للجدول التالي:وفق 8002إلى غاية  8002خالل الفترة املمتدة من  EPIمؤشر املشاركة الالكترونية 

 3106-3112: ترتيب الجزائر بالنسبة لكل مؤشر خالل الفترة املمتدة من (II – 0)الجدول رقم 

 ملؤشرا/     

 /السنوات

 EPIمؤشر املشاركة الالكترونية  EGDIمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية 

 التغيیر الترتيب القيمة OSI HCI TII التغيیر الترتيب القيمة

3112 022202 030 - 028810 022001 020820 020882 053 - 

3101 022020 020 00 - 020221 022222 020812 020012 057 2 - 

3103 022202 023 0 - 028212 022122 020208 020282 034 22 

3104 022002 026 1 - 020222 022212 020222 020221 073 12 - 

3106 028222 051 01 - 020228 022108 020221 020022 067 2 
 

 3106، 3104، 3103، 3101، 3112للسنوات:  املصدر: من إعداد الطالب، بناء على تقارير ألامم املتحدة للحكومة الالكترونية

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/ 

 

121 

131 

132 

136 

150 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2008

2010

2012

2014

2016

 الترتيب العاملي

ت
وا

سن
ال

 



 الفصل الثاني: واقع الاقتصاد الوطني في ظل الحكومة الالكترونية
 

88 
 

مرتبط  EGDIمن خالل هذا الجدول نالحظ أن التغيير الحاصل في مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية 

شهد تغيرات إذ وصل إلى ذروته عند  OSIباملؤشرات الفرعية الثالث، إذ أن مؤشر الخدمة الالكترونية 

ل بذلك أدنى ليسج 8002سنة  0.0228ثم إلى  0.0222إلى  8001لينخفض بعدها سنة  8008سنة  0.8212

مستوا له كما هو مبين أيضا في الشكل البياني أدناه، ومن خالل هذا املؤشر يتضح لنا مدى النقص الفادح 

الذي تعانيه الخدمات الالكترونية في الجزائر مقارنة مع دول العالم من حيث خدمات املعلومات ألاساسية 

لى شبكة ألانترنت، ورداءة املواقع الرسمية الحكومة والتفاعلية مع ألافراد ويبين هذا التذبذب غياب الدول ع

 وقطاعاتها الوزارية ولربما غياب تام لهذه الخدمات أو عدم توفرها تماما.

 022222عرف ارتفاع قدر بـ  8000ه في سنة نجد أن، HCI مؤشر رأس املال البشري  وإذا جئنا إلى

من أحسن املؤشرات التي حققتها  املؤشر  ويعتبر هذا ،022108إلى  8002لينخفض بعدها حتى يصل سنة 

واملقومات التي يعتمد عليها في حسابه  عناصر الحكومة الالكترونية في الجزائر، ولربما هذا راجع إلى تحسن ال

كمعدل ألامية والتعليم ومتوسط سنوات التعليم ودرجة التعلم لدى الكبار وكل هذه العوامل ساعدت نوعا 

 ؤشر.ما في الرفع من مستوى امل

نالحظ حسب الجدول  ،TII مؤشر البنية التحتية لالتصاالتوإذا انتقلنا إلى املؤشر الثالث املتمثل في 

ليرتفع  020820نجده عند  8002أن قيمة هذا املؤشر منخفضة جدا مقارنة مع املؤشرات ألاخرى، ففي سنة 

البنية التحتية  ، ويعكس هذا املؤشر ضعف8002سنة  020221بعدها ارتفاعا طفيفا محتشما ليصل عند 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،  عناصر ال هقياس السلكية والالسلكية، إذ أنه يعتمد في لالتصاالت

وهذا الانخفاض في املؤشر القريب من الصفر واملحرج ال يدل إلى على النقص الكبير الذي هي عليه البنية 

التحتية لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال وخاصة فيما يتعلق بشبكة ألانترنت التي تعاني منها الجزائر مقارنة مع 

ا الشك فيه أن الجزائر تشهد تخلفا كبيرا في هذا امليدان رغم املجهودات املبذولة من طرف دول العالم، ومم

الدولة لتطوير هذا القطاع الحساس، ولربما الارتفاع الذي رأيناه كان نتيجة إلدخال بعض من تكنولوجيات 

قال أو ألالياف البصرية إلاعالم والاتصاالت السلكية والالسلكية مثل الجيل الثالث والرابع من الهاتف الن

 وارتفاع عدد مستخدمي الانترنت.

هو آلاخر كونه يحسب على أساس  EGDIونتيجة لكل ذلك يتأثر مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية 

املؤشرات الثالثة املذكورة آنفا باعتبارهم عناصر مشكلة له، وعلى هذا ألاساس نالحظ من خالل الجدول 

 0.2202متأثرا باملؤشرات ألاخرى حيث انتقل من ، EGDIبين أدناه تذبذب أداء مؤشر أعاله والرسم البياني امل

، إال أن أداء هذا املؤشر 0.2202إلى ذروته عند  8008. ليصل سنة 8002سنة  0.8222إلى  8002سنة 

ية، ما وضعيفا جدا وأقل بكثير من املعدالت العامل منخفضابالنسبة للحكومة الالكترونية في الجزائر يعتبر 
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يصنفها في املراتب ألاخيرة مع الدول الصغير واملتخلفة، حيث نالحظ ابتعاد الجزائر أكثر فأكثر إذ أنها انتقلت 

 .8002سنة  020إلى املرتبة  8002عامليا سنة  080من املرتبة 

. نالحظ أن أداء هذا EGDIتكميليا ملؤشر  باعتباره مؤشر  EPIوأخيرا مؤشر املشاركة الالكترونية 

ليرتفع بعدها  8002سنة  020882، إذ سجل هذا املؤشر النوعي 0.8000املؤشر منخفض جدا ال يتعدى 

في  EPI، وفي املقابل نجد أن ترتيب الجزائر وفقا لهذا املؤشر 020022إلى  8002ارتفاعا طفيفا يصل سنة 

 8008سنة  081ووصلت إلى مرتبة  028املرتبة  8002انخفاض كبير رغم ارتفاع أداءه إذ احتلت الجزائر سنة 

رغم ارتفاع أداء مؤشر  8002سنة  022 كانت منخفضة، حيث أنها تحتل املركز EPIرغم أن أداء املؤشر 

، مما يدل على تقدم دوال أخرى في هذا املؤشر وتخلف الجزائر فيه، وهذا إن دل على EPI املشاركة الالكترونية

التفاعل بين الحكومة واملواطن حول السياسات والخدمات العامة، وعدم  ش يء إنما يدل على ضعف

إشراكهم في صنع القرار وغياب للوصالت التشاركية للخدمات الالكترونية املتاحة على املواقع الحكومية 

الرسمية، وعدم توفير املعلومات بالشكل الكافي للمواطنين لتمكينهم من تقديم مالحظاتهم فيما يتعلق 

سين هذه الخدمات الالكترونية وإبداء رأيهم حول السياسة العامة عبر الوسائط الاجتماعية بتح

 والاستفتاءات الالكترونية وأدوات التصويت أي ضعف تام أو شلل في التفاعل بين الحكومة واملواطن.

 

 3106-3112: تقييم ملختلف املؤشرات بالنسبة للجزائر خالل الفترة (II – 4)الشكل 
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 3106، 3104، 3103، 3101، 3112للسنوات:  من إعداد الطالب بناء على بيانات تقارير ألامم املتحدة ملؤشر تنمية الحكومة الالكترونيةملصدر:ا

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria#data-tab-egdi-components 

 

ومن خالل ما سبق من دراسة ملختلف البيانات واملؤشرات والاحصائيات التي تحصلنا عليها والواردة 

في الجداول السابقة يتبين لنا مدى التراجع الكبير في تكنولوجيا إلاعالم والاتصال وجاهزية البنية التحتية 

 التي صرفت في هذا املجال، والتكنولوجية ورداءة الخدمات الالكترونية ونوعيتها، رغم إلامكانيات 

 

 

 

 

 

  بيق الحكومة الالكترونية في الجزائرطمعوقات ت الرابع:املطلب 

من خالل الدراسة السابقة التي تطرقنا فيها إلى دراسة مؤشرات تنمية الحكومة الالكترونية في الجزائر 

، والتي يفترض أن تظهر فيها مالح نجاح مشروع 8002إلى غاية سنة  8002خالل الفترة املمتدة من سنة 

، أين 8002وفقا لالستراتيجية التي رسمتها الدولة منذ تاريخ  3102الجزائر الالكترونية الحكومة الالكترونية 

سجل هبوط كبير في ترتيب الجزائر عامليا وفقا للمؤشرات التي أشرنا إليها سابقا، ومعها انخفاض في باقي 

املؤشرات الفرعية، مما يؤكد أن مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر تعترضه معوقات كثيرة ومؤثرة 

قدم هذا املشروع، رغم املجهودات التي تحاول الدولة بذلها في هذا الاطار، من إمكانيات مالية أعاقت ت

 وبشرية ومادية سخرت للوصول إلى ألاهداف املسطرة، غير أنها تبدو غير كافية لتحقيق ذلك.

تجسد إلى أنه لم ي "،3102"الجزائر الالكترونية على الرغم من إطالق مشروع الحكومة الالكترونية 

بعد على أرض الواقع، فبعد قرابة عقد من الزمن ال يتحقق ش يء من ذلك سوى بعض التطبيقات هنا 

وهناك، وتأتي هذه املعوقات بالدرجة ألاولى نتيجة لغياب إلارادة السياسية، إذ أنه ال توجد قناعة على 

أصحاب السلطة من الحداثة  مستوى عال بأهمية التكنولوجيا رغم إلاعالن الرسمي عنها، فتخوف كبار السن

واعتقادهم أنه يمكن أن يحيلهم هذا التحول على التقاعد، خلق صراعا لألجيال، فالشباب يعدون أكثر دراية 

أن تضمن عملية اتصال ذات مستوى عال مثلما هو الحال في بأهمية وجود وسائل اصال حديثة من شأنها 

 ة.دولوذلك عن طريق تجديد إطارات الالدول املتقدمة، 

 ويمكننا تلخيصها هذه معوقات والصعوبات من خالل النقاط التالية:
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  عجز قطاع البريد وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في تلبية طلبات العمالء على إيصال الهاتف

 ت.يتجسد عبرها التواصل عبر الانترنالذي يعد أهم القنوات التي 

 ت، وتباينها من منطقة ألخرى وتأسيسا عليه فإن الفارق لتأخير في استكمال البنية التحتية لالتصاال ا

 .كبير لسد الفجوة الرقمية مع دول العالم املتقدم في هذا املجال

  محدودية انتشار الانترنت في الجزائر، حيث أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة الانتشار عالمي

، مقارنة % 01.22إذ تبلغ في املغرب على سبيل املثال  ال يزال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول املجاورة،

 . % 2.22 بالجزائر التي ال تتعدى سوى 

 نوات على شروع السلطات ، رغم مرور عدة س، ال تزال في بدايتهاالتعامالت املالية إلالكترونية

تعميم التعامالت املالية إلالكترونية على مستوى مختلف املؤسسات املالية والتجارية، إال أن هذه  الجزائرية

، وكذا املواطنين واسعة من املتعاملين الاقتصاديينالتجربة ال تزال متعثرة، فعلى سبيل املثال إن فئات 

خطاء الناجمة عن جهاز يتخوفون من استعمال البطاقة املغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة ألا 

 ه.والتأخير الكبير في تحيين حساباتالسحب إلالكتروني، 

 حيث تحتاج محدودية الجانب التشريعي في هذا املجال، وذلك من خالل غياب التشريعات املناسبة ،

ة ، مما يستلزم الدقة والوعي التام بكافنظمة وتشريعات تتناسب مع طبيعتهاإلى وضع أ ألاعمال إلالكترونية

، السهل إنجازهب، لتحقيق ألامن املعلوماتي، والذي هو أمر ليس قنية املستخدمة في هذه التطبيقاتجوانب الت

من حيث الوقت املتاح ودرجة تداخله مع جوانب الحياة املختلفة، باإلضافة إلى عدم مسايرة بعض القوانين 

 .رونية منذ بدايتها وحتى تطبيقهاوالتشريعات املنظمة للعمل إلالكتروني لتطبيقات الحكومة إلالكت

 ة لالستثمار في تقنيات املعلومات، خاصة على املدى البعيدظالتكلفة الباه. 

 سيطرة املفاهيم التقليدية، واملتمثلة في البيروقراطية السلبية وعدم إمكانية التغلب عليها. 

 والتي تمتلك إلالكترونية عالقة بنشاط الحكومةغياب التنسيق بين ألاجهزة وإلادارات ألاخرى ذات ال ،

 .، بحيث تتم املشاركة وتبادل املعلومات بين هذه الفئاتس ألانواع من ألاجهزة والبرمجياتنف

  ضعف الوعي الاجتماعي باملميزات والفوائد من تطبيقات الحكومة إلالكترونية شكل معوق في طريق

 .التحول للعمل إلالكتروني واملجتمع املعلوماتي

  صعوبة وتعقيد إعادة هندسة العمليات املتعلقة بالحكومة إلالكترونية على مستوى ألاجهزة

 :خاصة وموجهة والتي تتجلى في تستراتيجيااالحكومية في حاجة إلى 

  عدم الاستمرار في عملية إعادة الهندسة، وبالتالي التوقف عن التحقيق النجاحات الجزئية، أو

 .عن الاصطدام ببعض املشاكل

 لديهم إلادراك ، و ت العليا الذين يملكون الصالحياتعدم تبني التغيير والبدء به من القيادا

 .، وليس من القاعدةبجميع جوانب العمل

 ،الجهد عدم توفر املوارد املتعددة التي تحتاج إليها عملية التغيير، واملتمثلة في الوقت، املال ،

 .الطاقات البشرية، والاستعداد وغير ذلك
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 :الفصل خالصة

إلنجاح مشروع الجزائر الالكترونية من  بارزا تماماها أولت ةيالجزائر  الدولة أن نالحظ سبق مما

قطاع تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،  ريتطو خالل تهيئة البيئة التحتية ألارضية املناسبة عن طريق 

 نظم ريوتطو  ن،ياملواطن نيّوب اهنيب العالقة ديلتوط ّوذلك ،اهقطاعات معظم علىتطبيقات الالكترونية  ميتعمو 

 ة، تظهر نتائجه على الاقتصاد الوطني ككل.تكلف ّوأقل ةيفعال بأكثر راشد حكم إلى التوصل أجل من الحكم

املحتشم التأخر الكبير  ال تعكس ،ومازالت تبذلها في هذا املجال ،رغم الجهود التي بذلتها الجزائرف

، إضافة إلى نولوجيا املعلومات والاتصاالتوهذا نظرا لنقص البنى التحتية لتك ،للركب العالميوعدم مواكبتها 

ذلك فإن أهم عقبة تعاني منها الجزائر هي عدم قدرتها على تصنيع موارد تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت 

ستثمار في قطاع تكنولوجيا محليا، بل مازالت في تبعية مباشرة لألسواق ألاجنبية، وهذا راجع لضعف حجم الا 

 املعلومات والاتصاالت سواء كان وطنيا أو أجنبيا مقارنة مع بعض الدول في العالم والدول العربية.

غير أن مؤشرات تطور تنمية الحكومة الالكترونية املتدهورة، املتطرق إليها خالل هذا البحث التي 

باعتبار أن هذه املدة كافية القتناء  8002اية إلى غ 8002حصرت في مدة قدرها عقد من الزمن، أي من 

وتطوير تكنولوجيات إلاعالم والاتصال، تخفي لنا في طياتها سبب رئيس ي لهذا إلاخفاق حسب رأيي، هو غياب 

واضح لإلرادة السياسية الداعمة الوحيدة لهذا التحول وتقاعس كبير ألصحاب القرارات في السلطة للنهوض 

 جية.ههذه الرؤية الاستراتي





 اخلامتة



 



 الخاتمة العامة
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من خالل دراستنا للحكومة الالكترونية كنموذج عصري للتسيير والقيادة الرشيدة، وتحول من 

ألاسلوب التقليدي معتاد إلى ألاسلوب الالكتروني الرقمي، وإلى اقتصاد مبني على املعرفة، ومسايرة التطور 

املتسارع لتكنولوجيات إلاعالم والاتصال، باعتبار هذا ألاخير الحجر ألاساس وألارضية الثابتة الذي يقوم عليه 

نجاح أو إخفاق نظام الحكومة الالكترونية، لتمكيننا من الاستفادة من مزايا هذا التحول ذي ألابعاد 

 الاقتصادية والاجتماعية.

لى نظام الحكومة الالكترونية يرتكز أيضا على العامل من النظام الحكومي التقليدي إفالتحول 

البشري ومدى تأهيله والتفاعل معه، باعتباره دعيمة أساسية إلرساء هذه الاستراتيجية العامة. إلى أن هذه 

الرؤية الاستراتيجية ال تترجم في امليدان دون وجود إرادة سياسية واضحة، بغية الوصول إلى ألاهداف 

والتسيير الحسن على املستوى السياس ي  ر أن هذه ألاخيرة عامل حاسم إلنجاح هذا املشروع،املسطرة، باعتبا

 وإلاداري مرحلة بمرحلة، بغية تصحيح وتعديل مسار السياسات الخاطئة واملعيقة.

سياسة ل هاوكغيرها من الدول سعت الجزائر هي ألاخرى مسايرة الركب العالمي، من خالل انتهاج

طموحا، فتبنت مشروع "الجزائر الاستراتيجية  ، باعتباره تحوال استراتيجيا8002سنة  يالتحول الالكترون

سنوات لم يتحقق ما كان يرجا منه، فكل النتائج املحققة لم تكن في مستوى  00"، فبعد مرور قرابة 8002

 طموح هذا املشروع، هذا ما أكدته املؤشرات والتقارير الدولية املختصة في هذا املجال.

 تبار الفرضيات:اخ

 يمكن اختبار الفرضيات السابقة وذلك من خالل تحليلنا ودراستنا لجوانب املوضوع حيث توصلنا إلى:

 إذ أن تبني مشروع الحكومة الالكترونية يحقق لنا عدة مزايا وأبعاد  صحيحة: الفرضية ألاولى

 إقتصادية، تستهدف تغييرا شامال في كافة القطاعات.

  :لم يرقى مشروع الحكومة الالكترونية إلى ما كان يخطط له، حتى أنه الفرضية الثانية صحيحة

 لم يصل حتى إلى مرحلة النضج، رغم مرور فترة عشرة سنوات عليه.

  في الدرجة ألاولى إلى  8002الفرضية الثالثة صحيحة: يعود فشل مشروع الجزائر الالكترونية

 تخلف البنية التحتية لتكنولوجيات إلاعالم والاتصال.غياب إلارادة السياسية وإلى 

تفعيل مشروع الحكومة إلالكترونية في التي ربما تمكننا من الحلول املمكنة يمكننا اقتراح مجموعة من 

 ، ومعالجة النقائص وتفادي املعوقات:الجزائر

كبير على املواطن من لوتوضيح مميزاتها ومردودها ا ،ويق الخدمات الحكومة إلالكترونيةالبدء في تس .0

، حتى يزول التحفظ املوجود عند بعض بررات القوية الالزمة الستخدامها، وتبين املنواحي كثيرة

 .املواطنين
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، بحيث أن تتوقف الحكومات فورا عن تحميل رسة ألاعمال ذات الصبغة التجاريةعدم مواصلة مما  .8

، ألامر الذي سوف يشجع املواطنين إلالكترونيةستخدام الحكومة املواطنين أي رسوم إضافية من أجل ا

 .على استخدام الحكومة إلالكترونية

، بحيث يتم إلاعالن عن في املواقع املشهورة على الانترت إلاعالن عن خدمات الحكومة إلالكترونية .2

ى انتباههم إل  ، وذلك من أجل جذب أعداد كبيرة من املواطنين وشدخدماتها على أكبر مواقع الانترنت

 :خدمات الحكومة إلالكترونية ،ومن أشهرها

- www.aiibusincss.com  ،   YAHOO 

 MSNموقع:  -

، من خالل ضمان أن املعلومات على مواقع الحكومة يتم تحديثها فورا عبر حديث املعلومات أوال بأول ت .4

 . انتباه املواطنين بالدعاية وإلاعالن عن ذلك بطرق وأساليب كثيرة جميع القنوات وكذلك يجب لفت

 . العمل على توجيه الاستثمارات في مجال تكنولوجيات املعلومات .5

 . مناهج التعليم في الدولة  إدراج تكنولوجيا املعلومات في جميع .6

 .توفير البيئة ألاساسية الضرورية لنجاح تطبيقات الحكومة إلالكترونية .7

العمل على تنظيم البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا املعلومات لجميع موظفي القطاع العام لضمان  .2

 . تأهيلهم وإعدادهم الستغالل التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع العام

، وذلك لتوفيرها لألسر ذات واملعدات الرقميةإقامة مراكز ملساعدة الفئات التي تفتقر إلى التحضيرات  .9

 . ل املنخفضالدخ

 . ضرورة توفير التعليم ألاساس ي لهذه ألاسر في مجاالت تكنولوجيا املعلومات .00

، مما يساعد على استقطاب املزيد من دمات التي يتطلبها النظام الجديدزيادة الطلب على الوظائف و الخ .00

 . باإلضافة إلى جذب الشركات في مجال التكنولوجيا املتطورة املهارات والخبرات

 التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين مختلف الدوائر الحكومية ومع الدائرة الحكومية .08

 . إلالكترونية خالل مراحل تطبيق املشروع

 وزيادة سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات واملعلومات في ،ودة الخدمات وتقليل نسبة ألاخطاءتطوير ج .02

  موعدها املحدد عبر الانترنت

  رؤية وإستراتجية واضحة لتطبيق الحكومة إلالكترونية تحديد .04

  تنفيذ ومتابعة تطبيق الحكومة إلالكترونية في مختلف الدوائر الحكومية .05

  تحديد رؤية واضحة وأهداف واقعية ودافعية ملموسة على املدى القريب والبعيد .06

ادها لتشغيل الخدمات واستعدوتحليل مدى مقدرتها  ،ية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتدراسة البن .07

 . ، ودعم تطبيقات الحكومة إلالكترونيةإلالكترونية

 . واملعايير الفنية املختلفة التي تستخدم عامليا في بيئة الانترنت ،مقارنة البرامج وألاجهزة .02

 . ، بأهداف ومنطلقات مشروع الحكومة إلالكترونيةتساهم في رفع الوعي تنظيم الندوات التي .09

 . ملة لتنفيذ املشروع وفق مراحل متعددةوضع خطة شا .80
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، وذلك من خالل دمج كومة إلالكترونية في قيادة موحدةضرورة توحيد مهنة الاختصاص ملشروع الح .80

 .، ليصبح بذلك هيئة موحدةومات مع الفريق التنفيذي للمشروعاملوارد البشرية ونظم املعل لجنة

ومن أهمها الاستثمارات في مجاالت  ،متعددة اب الاستثمارات في مجاالتالعمل على تسهيل استقط .88

ودعامة رئيسية ملشروع الحكومة  ،إيجاد قطاع خاص ذو فاعلية كبيرة الرقمية مما يساهم في التقنية

 . إلالكترونية

 ، تهدف إلى تسهيل املراسالتمع تطبيقات الحكومة إلالكترونية تهيئة القوانين والتشريعات التي تتناسب .82

 ، وإرساء مبادئ موحدة  التقليل من حاالت تزوير املراسالت الالكترونية والتعديالت الالحقة ،إلالكترونية

 . للمراسالت الالكترونية ، وتعزيز ثقة الجمهور في سالمة وصحة املعامالت الالكترونية

 ترتيب عدد من الدورات التدريبية ملوظفي الحكومة إلالكترونية وكذلك العمالء على كيفية استخدام .84

 .والاستفادة من الخدمات إلالكترونية

 .، وتأهيل املسؤولين واملوظفين على تطبيقهعبر كامل التراب الوطني صدار سياسة أمن املعلوماتإ .85

 عن طريق نشر املعلومات حول أسس تطوير تلك ،وعي الاجتماعي بالسياسات ألامنيةرفع مستوى ال .86

 ، كل ذلك سيكفل في النهاية محاصرةوالتوعية املوجهةبر الوسائط إلالكترونية املتعددة، السياسات ع

 .التهديدات ألامنية في أضيق نطاق

بحث أهم السبل والسياسات التي من شأنها أن تساهم في واقع تلك املنظمات وإمكانياتها ومواردها  .87

 .املتاحة بهدف استيعاب وتطبيق نظام الحكومة الالكترونية

 .من ألاخطار ألامنية التي تحيط بهمتوعية مستخدمي البريد الالكتروني  .82

، وبأقل تماعية ومواقع الانترنت املختلفةنشر الوعي عن كيفية استخدام البريد الالكتروني والشبكات الاج .89

 .أخطار أمنية ممكنة

 تأهيل كادر حكومي مختص في مجاالت هندسة العمليات وتطبيقات الحكومة الالكترونية .20
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 :خاتمة

انبها، إن الحكومة اإللكترونية في نمطها الحالي لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة الكاملة وهي مازالت تفتقر إلى التطوير الكبير في كثير من جو

صرها كونها ليست فقط تحويل نظام الخدمة والعمل إلى نظام إلكتروني، بل هي منظومة معقدة ومتشابكة وتحتاج لدراسات معمقة وواعية لكافة عنا

ل معها قبل التحول الكامل ألتمتة جميع الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، فإن تطوير هذه المنظومة يمكن أن ينشأ عنه بعض السلبيات التي يجب التعام

ولذا فإننا نقدم  بحذر شديد، حيث أن التحول من حكومة تقليدية إلى حكومة إلكترونية مع غزو معلوماتي جديد يمثل تحٍد كبير أمام الحكومة القائمة,

 :التوصيات التالية

 .ضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومرسومة المعالم من طرف الحكومات المقبلة على انشاء مشاريع الحكومة اإللكترونية –

 .الحرص على التدريب والتطوير المستمر للمورد البشري المشرف على المشروع –

 .ول معها خطوة بخطوةمحاولة مواكبة التكنولوجيات الحديثة والتح –

رجات لبدى من التوعية المستمرة للمواطنين بأهمية مثل هذه المشاريع، وكذلك تكوينه في مجال اإلعالم اآللي حتى يكون بمقداره التعامل مع مخ –

 الحكومة اإللكترونية

 

 و ةيثقاف و ةياجلتماع و ةياسيس و ةياقلتصاد ايمزاه ل تكون اياللتكنولوج لتككمي منه أنيه ف شك ال مما إن
نواع من بينها األ من ديالعد إىل اياللتكنولوج تلتفرع ثيح ،الوطين االقلتصاد مسلتوى األوىل بالدجة تدعم اليت

 حسب ألخرى دولة من اهدرجلت ختلتكف و اهتطور  يف مراحل عدة عرفت واليت االتصالو  تكنولوجيا املعكومات
 إىل العامل مناطق خملتكف نيب ايجغراف املعكومات ايوتكنولوج األنرتنت انلتاار يف اللتفاوت أدى ا،اسلتعماهل درجة
لعربية حيث ميك مالحظلته من ا الدول نيب حىت الفارق ذاه جند كماالنامية وامللتقدمة   الدول نيب ةيرقم فجوة بروز
 .الذكر السابقة املؤشرات خملتكف لخال



 املراجع
 

 الرسائل الجامعية:

 ادةهش لنيل مذكرة ،"الجزائر حالة" العربية الدول  في الالكترونية الحكومة واقع بسام، شريف أحمد 

 .0300-0303 ،30 الجزائر جامعة والاتصال، الاعالم في املاجستير

 لنيل أطروحة الجزائر، في العمومية الخدمات أداء تحسين في الالكترونية الحكومة دور  عطية، العربي 

 0303-0332 بسكرة، جامعة التسيير، علوم في الدكتوراه شهادة

 تحليلية دراسة-التقنية والاشكاالت السياسية إلارادة بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يعقوب، حنان 

 إدارة تخصص السياسية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة ،"0300 الالكترونية الجزائر استراتيجية"

 0302-0302 الجلفة جامعة والعلوم، الحقوق  كلية البشرية، املوارد

 شهادة لنيل مذكرة الجزائر، حالة دراسة والتحديات الفرص الجزائر في الرقمي الاقتصاد نعيمة، سحقي 

 0302-0302 البويرة، جامعة التجارية، العلوم في املاستر

 العلوم في املاجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في وواقعها حتميتها الالكترونية التجارة ديمش، سمية 

 0300-0303 قسنطينة، جامعة الاقتصادية،

 شهادة لنيل مذكرة بالجزائر، الالكترونية الحكومة مشروع ضمن الجامعية املكتبات موقع نزار، شنيقل 

 0300-0300 قسنطينة، جامعة املكتبات، علم في املاجستير

 في العاملين نظر وجهة من الالكترونية الحكومة مشروع نجاح متطلبات تقييم املنهالي، صالح محمد 

 جامعة ألاعمال، إدارة في املاجستير شهادة لنيل مذكرة ظبي، بإمارة ألاجانب وشؤون لإلقامة إلادارة

 0300 جانفي ظبي، إمارة ألاوسط، الشرق 

 الحرة التجارة منطقة حالة الحرة التجارة مناطق تفعيل في الالكترونية التجارة دور  فوزية، هبايش 

 0300-0300 الشلف، الاقتصادية، العلوم في املاجستير شهادة لنيل مذكرة الكبرى، العربية

 ورقة بحثية:

 الالكترونية الحكومة تطبيق أثر عيشاوي، بن أحمد EG العدد الباحث مجلة ألاعمال، مؤسسات على 

32، 0332-0303 

 الاقتصادية العلوم كلية والتحديات، الواقع بين الجزائر في الالكترونية الحكومة يحياوي، إلهام 

 0302 ،02 العدد التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم مجلة باتنة، جامعة والتجارية

 العراق،-البصرة جامعة الزراعة كلية الالكترونية، للحكومة الاقتصادية ألابعاد حسين، رشيد خولة 

 0302 سنة 03 العدد وإلادارية، الاقتصادية للعلوم الغري  مجلة

 بسكرة، قطب التسيير، علوم دكتوراه مدرسة الجديد، الاقتصاد مظاهر جابر، وزيد عامر بن داهينين 

0332 

 تاريخية دراسة املستدامة العربية التنمية في الالكترونية الحكومة دور  العراقي، هللا عبد الدين محي ذاكر 

 العراق املوصل، جامعة كليةآلاداب، ،0332 عام حتى



 املراجع
 

 كتب خالصات إدراة مجلة الالكتروقراطية، إلى البيروقراطية من: الالكترونية الحكومة هيكس، ريتشارد 

 0330 سنة 02 العدد ألاعمال، ورجل املدير

 30 العدد واملجال الانسان مجلة الجزائر، في الالكترونية الحكومة نظام تقييم سعيد، حاج هللا عبد، 

 الجزائر البيض ،0302أكتوبر

 كلية ،"ألافاق -املعوقات" الجزائر في إلالكترونية الحكومة تطبيق إشكالية صغير، بن املومن عبد 

 0302 الجزائر، - سعيدة السياسية والعلوم الحقوق 

 الحكومة الجزائر مشروع: التطبيق إلى الاستراتيجية من الالكترونية الحكومة مشاريع  عادل، غزال 

، 0300 الالكترونية
ً
 0302 مارس ،02 العدد ،Cybrarians Journal مجلة أنموذجا

 :مداخلة

 امللتقى الافتراض ي، الاقتصاد مخاطر مواجهة في الالكترونية الحكومة متطلبات القادر، عبد العاطف 

 0303 الشلف، جامعة الدولية، الاقتصاديات على وانعكاساته الافتراض ي الاقتصاد الدولي العلمي

 الدولي امللتقى إلالكترونية، بالحكومة املتعلقة ألاساسية املفاهيم بعض نوال، وصبايحي راضية بغدود 

:  املداخلة محور " الدول   بعض تجارب عرض" الجزائر في  إلالكترونية  الحكومة إرساء متطلبات حول 

 البليدة دحلب، سعد جامعة إلالكترونية، الحكومة ماهية

 التقارير:

  0332تقرير هيئة ألامم املتحدة حول الحكومة الالكترونية لسنة 

  0303تقرير هيئة ألامم املتحدة حول الحكومة الالكترونية لسنة 

  0300تقرير هيئة ألامم املتحدة حول الحكومة الالكترونية لسنة 

 0302حول الحكومة الالكترونية لسنة  تقرير هيئة ألامم املتحدة 

  0302تقرير هيئة ألامم املتحدة حول الحكومة الالكترونية لسنة 

  وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةتقارير وزارة 

 القوانين واملراسيم:

  املتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات  0222أوت  25 املؤرخ في 022-22املرسوم التنفيذي رقم

 02/32/0222الصادر بتاريخ  20الانترنت واستغاللها الجريدة الرسمية العدد 

 الذي يضبط  022-22 املعدل ملرسوم رقم 0333أكتوبر  02املؤرخ في  032-2000رقم  التنفيذي املرسوم

الصادر بتاريخ  23الجريدة الرسمية العدد  –شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت واستغاللها 

02/03/0333 

  املتعلق بنظام الاستغالل املطبق على كل نوع  0330ماي  32املؤرخ في  000-30املرسوم التنفيذي رقم

الجريدة  -من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية 

 00/2/0330در في الصا 00الرسمية العدد 



 املراجع
 

  املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت السلكية  0333أوت  32املؤرخ في  0333-30القانون

 32/32/0333الصادر بتاريخ  22 الجريدة الرسمية العدد –والالسلكية 

  الصادر  20عدد الجريدة الرسمية ال -املتعلق بالنقد والقرض  0330أوت  02املؤرخ في  00-30ألامر رقم

 30صفحة  02/32/0330بتاريخ 

  واملتضمن قانون  022-22املعدل واملتمم لألمر رقم  0332نوفمبر  03املؤرخ في  02-32القانون رقم

 03/00/0332الصادر بتاريخ  20الجريدة الرسمية العدد  –العقوبات 

  املتضمن القانون املدني  22-22لألمر  واملعدل املتمم 0332جوان  03املؤرخ في  03-32القانون رقم– 

 02/32/0332الصادر بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 

  000-30املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  0332ماي  03املؤرخ في  020-32املرسوم التنفيذي رقم 

ئية وعلى املتعلق بنظام الاستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربا

الصادر بتاريخ  02الجريدة الرسمية العدد  –مختلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية 

32/32/0332 

  املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة  0332أوت  32املؤرخ في  32-32القانون

 02/32/0332صادر بتاريخ ال 22الجريدة الرسمية العدد  –بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها 

  املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق  0302فبراير  30املؤرخ في  32-02القانون رقم

 03/03/0302الصادر بتاريخ  32الجريدة الرسمية العدد  –الالكترونيين 

  الاتصاالت الالكترونية املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد و 0302ماي  03املؤرخ في  32-02القانون
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 امللخص:

يعد موضوع الحكومة الالكترونية من املواضيع املهمة والحديثة على الساحتين الدولية وإلاقليمية، 

إدارة باستخدام فالحكومة الالكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل إلاداري العادي من إدارة يدوية إلى 

الحاسوب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد على اتخاذ القرار إلاداري بأسرع وقت وأقل كلفة، 

 .هيته وأبعاده الاقتصاديةوألهمية هذا املوضوع سلطنا الضوء في دراستنا هذه على مفاهيمه وما

 واحاطة 8002 غاية إلى 8002 الفترة من الجزائر في الالكترونية الحكومة واقع دراسة في تطرقناو 

 تحليلها ،العاملية املؤشرات ،التحتية البنية تطبيقاتها، الاقتصادية أبعادها واقعها جوانبه، كل من املوضوع

 .حلول  واقتراح ائجتبن والخروج املعوقات كذاو 

 

Abstract 

The subject of the e-government of important topics and  modern 

international and regional arenas, the government electronic or sense and 

accurate translation of the term E-Government E-governance is  the system 

integrated electronic aims to transform the administrative work normal 

administration handy to run using the computer, based on information systems 

strong help decision as soon as the administrative and less expensive. From this 

point to the importance of the subject and the novelty of this study was to shed 

light on the subject and what it looks in its requirements and then economic 

dimensions. 

And We discussed the study of the reality of e-government in Algeria 

from 2008 to 2016, and the scope of the topic in all its aspects, its economic 

dimensions, its applications, infrastructure, global indicators, analysis As well as 

obstacles and come up with results and propose solutions. 

 


