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 الملخص:

يف ظل التطورات اهلائلة وبني ما هو مفروض وما هو خمتار فإن احلكومة اإللكرتونية تعترب من 

بني مفرزات هذه التطورات، لذلك تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على اخلدمات احلكومية 

ل حديث يف تقديم اخلدمات العمومية يف ظل التحول من احلكومة اإللكرتونية كمدخ

التقليدية إىل احلكومة اإللكرتونية، ونتيجة هلذا التحول قامت اجلزائر على غرار دول العامل 

خاصة املتقدمة منها يف هذا اجملال ببذل جهود معتربة وتسخري اإلمكانيات املتاحة لتقديم 

لكرتونية، وتطرقنا يف هذه الدراسة إىل جتربة اجلزائر يف اخلدمات احلكومية بالطريقة اإل

اخلدمات احلكومية اإللكرتونية يف عدة قطاعات أبرزها التعليم والعدالة وغريها. ومن بني 

التجارب األكثر جناحا هي جتربة احلكومة اإللكرتونية يف اإلمارات العربية املتحدة حيث احتلت 

 2012حسب مؤشر اخلدمات اإللكرتونية )تقرير األمم املتحدة  193 دوليا من بني 7اإلمارات املرتبة 

للحكومات اإللكرتونية(، ونظرا للتقارب الفكري والثقايف بني اإلمارات واجلزائر فمن املمكن 

االستفادة من هذه التجربة الناجحة وتبين أهم إجيابياتها إلجناح مشروع احلكومة اإللكرتونية 

 .يف اجلزائر

اسة إىل أن احلكومة اجلزائرية مل تصل إىل املستوى املطلوب يف تقديم اخلدمات وتوصلت الدر

 احلكومية بالطريقة اإللكرتونية.      

 الكلمات المفتاحية: 

 اخلدمة، اخلدمة اإللكرتونية، اخلدمات احلكومية اإللكرتونية، اجلزائر.

Abstract 

The aim of this study is to highlight e-government services as a modern introduction 

to public service delivery in Algeria under the transition from the government 

traditional to e-government, As a result of this transformation, Algeria has made 

considerable efforts and harnessed the available possibilities for the electronic 

delivery of government services in this study, we discussed Algeria's experience in e-

government services in several sectors, most notably education, justice and others. 

The study found that the Algerian government did not reach the required level in the 

electronic delivery of government services. 
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  مقدمة:

 االتجملا خمتلف يف تطورا فرضت العامل، جتتاح اليت واملتسارعة املذهلة التغريات إن
 على العاملي االنفتاح :بينها من اليت نذكر ةواالقتصادي الثقافية السياسية، االجتماعية،

 املعرفة واملعلومات اقتصاد ظهور إىل إضافة التكنولوجي، التطور الدولية، التجارة حترير األسواق،
 .املعلومات بعصر العصر هذا يعرف أصبح حيث التطور، هذا مفرزات كأحد

تقدمة تزداد تقدما باستخدام أصبح واضحا اليوم أن التقدم العلمي ليس له حدود، فالدول امل

تقنيات املعلومات واالتصاالت بينما حتاول الدول النامية اللحاق بهذا الركب، واستخدام هذه 

التقنيات لتخطي وسد الفجوة العلمية والتكنولوجية الواسعة اليت تفصل بينها وبني الدول 

 املتقدمة.

ث األساليب وتبين االسرتاتيجيات لذلك سعت الدول املقدمة وهي يف سعي دائم للبحث عن أحد

املناسبة ملواكبة هذه التطورات إدارة خمتلف األزمات وتوفري أفضل اخلدمات جملتمعاتها يف 

خمتلف اجملاالت، االقتصادية، اإلدارية، االجتماعية.... ومن بني ما سعت إليه هو تبين مفهوم 

 (، e-governementالحكومة اإللكترونية  )

املتقدمة جناحات باهرة يف هذا اجملال ومن التجارب الناجحة: التجربة  ولقد حققت الدول

 البلجيكية، التجربة األمريكية، التجربة الفرنسية، التجربة اليابانية..

يف ظل هذه التطورات اهلائلة وبني ما هو مفروض وما هو خمتار، سعت بعض الدول العربية إىل 

مية وحتسني الظروف العامة للمجتمعات العربية من تبين مشروع احلكومة اإللكرتونية بهدف تن

تقريب اإلدارة من املواطن وتسهيل حياته اليومية إىل توفري بيئة عمل مناسبة ملنظمات األعمال 

سواء الوطنية أو األجنبية، وكآلية إلدارة األزمات واحلد من أثارها ومن بني هذه التجارب:جتربة 

كومة اإللكرتونية البحرينية، وجتربة احلكومة اإللكرتونية احلكومة اإللكرتونية املغربية، احل

 اإلماراتية اليت تعترب من بني أجنح التجارب.

احتلت حكومة اإلمارات اإللكرتونية املرتبة  2012ضمن تقرير األمم املتحدة للحكومات اإللكرتونية 

 99نتقلت من املرتبة دولة يف مؤشر خدمات احلكومة اإللكرتونية، ولقد ا 193 يف قائمة ضمت  7

، وهذا راجع إىل السياسات واإلجراءات اليت اختذتها احلكومة 2012سنة  7إىل املرتبة  2010سنة 

اإلماراتية يف جمال تطوير اخلدمات اإللكرتونية من حيث الوفرة، اجلودة ومدى استخدام 

اجلمهور هلذه اخلدمات

1

. 

 الرئيسي التالي:على ضوء ذلك تتجسد إشكالية الدراسة يف التساؤل 
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كيف تساعد احلكومة اإللكرتونية على ترقية اخلدمة العمومية؟ ما هي الوسائل 

واالسرتاتيجيات ؟ ما هي أهم خصائص التجربة اإلماراتية يف احلكومة اإللكرتونية وكيف ميكن 

 للحكومة اجلزائرية االستفادة منها؟

 وتهدف هذه الدراسة إىل ما يلي:

ية اإللكرتونية ودورها الفعال يف تلبية احتياجات املواطنني مقارنة إبراز اخلدمات احلكوم -

 باخلدمات التقليدية؛
 التعرف على واقع اخلدمات احلكومية اإللكرتونية يف اجلزائر.  -

 ولإلجابة على إشكالية الدراسة حتدد هيكل الدراسة يف حمورين هما على التوالي:

 ومية اإللكرتونية.احملور األول: اإلطار النظري للخدمات احلك

 احملور الثاني: إسرتاتيجية وواقع احلكومة اإللكرتونية اإلماراتية

 : جتربة اجلزائر يف تقديم اخلدمات احلكومية اإللكرتونيةلثاحملور الثا

 المحور األول: اإلطار النظري للخدمات الحكومية اإللكترونية

 أوال: مفهوم الخدمات الحكومية اإللكترونية

استخدم الباحثون مفهوم اخلدمة اإللكرتونية بشكل متزايد بداية من  اإللكرتونية:اخلدمة  -1

2000عام

2

اخلدمة املقدمة من خالل الوسائط اإللكرتونية مثل احملمول،  . فهناك من يعرفها بأنها

واإلنرتنت

3

االلكرتوني  االتصال. كما تعين اخلدمة اإللكرتونية األعمال اليت تقدم من خالل 

اخلدمة واملستفيد منها بني مقدم

4

. 

اخلدمات اإللكرتونية بأنها اخلدمات اليت يتم تقدميها أو توفريها أو  Ada Scupola ويعرف

استهالكها من خالل استخدام شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل األنظمة القائمة على 

اإلنرتنت

5

 . 

توصيل، وتكنولوجيات املعلومات املتقدمة، وتشمل اخلدمات اإللكرتونية أنواعا خمتلفة: أنظمة ال

ومنهجيات وتطبيقات اخلدمات عرب اإلنرتنت اليت توفرها احلكومة اإللكرتونية واألعمال 

اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية والسوق اإللكرتونية والتمويل اإللكرتوني وأنظمة التعلم 

اإللكرتوني، على سبيل املثال ال احلصر

6. 

:ة اإللكرتونية خباصيتني رئيسيتني هماوتتميز اخلدم

7

 

 ميكن الوصول إىل اخلدمة عن طريق الشبكات اإللكرتونية. -
 يستهلك الفرد اخلدمة من خالل اإلنرتنت. -
:يف النقاط التالية انتلفخي اخلدمة اإللكرتونية واخلدمة التقليدية:الفرق بني  -2

8

 

يف الواجهة لتقديم اخلدمة، أما  – املوظفني –تقليدية، يشارك األفراد فقط اليف اخلدمة  -

 اخلدمة اإللكرتونية يشارك املوظفني يف الواجهة بوساطة اإلنرتنت. 
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أثناء تقديم اخلدمة اإللكرتونية يقتصر دور الزبائن على االستماع واملشاهدة، يف حني ميكن  -

 للزبائن يف اخلدمات التقليدية جتربة اخلدمة باستخدام مجيع حواسهم. 
اإللكرتونية بإلغاء احلواجز  لتقليدية مقيدة باملسافة وساعات العمل بينما تتميزاخلدمات ا  -

 الزمانية واملكانية.
 : الفرق بني السلعة واخلدمة واخلدمة اإللكرتونية01اجلدول رقم 

 اخلدمات االلكرتونية اخلدمات السلعة

 غري ملموسة ، ولكن حتتاج كوسائل االعالم غري ملموسة ملموسة

زنهاميكن خ  ميكن خزنها ال ميكن خزنها 

عدم التالزم )االستهالك/ 

 اإلنتاج(

 قابلية الفصل او عدم التالزم عدم التالزم

ميكن أخذ براءة اخرتاع 

 فيها

ال ميكن أخذ براءة 

 اخرتاع

حتصل على حق املؤلف ويف حاالت معينة 

 متنح الرباءة

 التغاير متغايرة وحداتها متجانسة

التسعري صعبة سهلة التسعري  صعبة التسعري 

 ميكن نسخها ال ميكن نسخها ال ميكن نسخها

 ميكن تقامسها ال ميكن تقامسها ال ميكن تقامسها

 حتقق االستهالك املتكافئ

حتقق االستهالك 

 املتكافئ

 ال حتقق االستهالك املتكافئ

Bitsقائمة على البتات )  قائمة على الذرات قائمة على الذرات  )  

 H. Evanschitzky, G. R. Iyer, E-Service, Journal of Value Chain Management املصدر:

(Special Issue), Vol 1, No 1-2, 2007,  P20. 

متتلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عناصر قوة  اخلدمات احلكومية اإللكرتونية: -3

ت، وخنص بالذكر الدوائر تغيري يف أمناط العمل واإلدارة يف مجيع اجملاال باستطاعتها فرض

األداء وكسب الوقت واملال واجلهد. كما توفر الطفرة  احلكومية، حيث تقوم برفع كفاءة

اإللكرتونية احلديثة إمكانية اشراك املواطنني واجملتمع املدني يف مناقشة السياسات، من خالل 

ثر للمواطن واحتياجاته. احلوار املباشر، ودعم اختاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أك

من هذا املنطلق نشأت فكرة "احلكومة اإللكرتونية"، وأخذت بها معظم دول العامل ووصلت يف 

تنفيذها مستويات متقدمة

9

. وتقوم احلكومة اإللكرتونية على تقديم اخلدمات للمواطنني 

 بطريقة إلكرتونية أو ما يعرف باخلدمات احلكومية اإللكرتونية.

 تعراض ألهم التعاريف املقدمة للخدمات احلكومية اإللكرتونية:وفيما يلي اس
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التسليم  خلدمات احلكومية اإللكرتونية بأنهااIslam, M. Sirajul و  Scupola, Adaيعرف  -

اإللكرتوني للمعلومات والربامج واخلدمات احلكومية عرب اإلنرتنت

10

. 
مال اإلدارية واحلكومية الكرتونيا خلدمات احلكومية اإللكرتونية بأنها إجناز األعا عرف مطرو -

وقيام أجهزة احلكومة بإجناز ألعماهلا وتقديم خدماتها للجمهور الكرتونيا دون الذهاب إىل 

اجلهات احلكومية وتنفيذ اخلدمة باملنزل أو من أي مكان يف العامل عرب اإلنرتنت، وذلك بهدف 

 استثمار الوقت واجلهد واملال.
ة اإللكرتونية بأنها اجناز اخلدمات احلكومية بطريقة معلوماتية خلدمات احلكومياكما تعرف  -

تعتمد على اإلنرتنت ووفق ضرورات أمنية معينة حتمي املستفيد واجلهة صاحبة اخلدمة 

لتحسني وتدبري شؤون العامة واالتصاالتويتمثل ذلك يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 

11

. 
كومية اإللكرتونية تتمثل يف توظيف أدوات بناءًا على ما سبق نستنتج أن اخلدمات احل

كاإلنرتنت مثال يف تقديم اخلدمات احلكومية للمواطن يف أي  واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات 

وقت ومن أي مكان وبأقل جهد ممكن وتكلفة أقل لتحسني األداء احلكومي والرقي باخلدمة 

 العمومية. 

 ةثانيا: أهداف الخدمات الحكومية اإللكتروني

:ميكن إمجال أهداف اخلدمات احلكومية اإللكرتونية فيما يأتي

12

 

توصيل اخلدمات للمستفيدين يف مكان تواجدهم بالشكل املناسب واألسلوب املناسبني،  -1

وبالسرعة والكفاءة املطلوبة، وأقل التكاليف، باستخدام التكنولوجيا املبينة على شبكات املعلومات 

 واالتصاالت.
مات اليت تقدم للمواطنني واملؤسسات بالتغلب على األخطاء اليت يقع فها حتسني مستوى اخلد -2

املوظف يف النظام اليدوي، والتسهيل عليهم وتبسيط إجراءات احلصول على اخلدمات من 

 املؤسسات احلكومية وتقليل الوقت املستهلك من قبل املواطنني واملؤسسات.
أنها تتصف باملوثوقية والسرعة  تقديم خدمات حمسنة اجلودة للمواطنني وهذا يعين -3

 والشفافية واألمانة.
 زيادة كفاءة العمليات احلكومية خالل تعاملها مع املواطنني واملؤسسات. -4
 تأكيد وإظهار الشفافية يف عمل املؤسسات احلكومية. -5
 العمل على زيادة مستوى التعليم والتدريب يف صفوف القطاعني العام واخلاص. -6
 فية ما بني املواطن واملؤسسات احلكومية.إنشاء قنوات اتصال اضا -7
العمل على توسيع قاعدة املستفيدين من أجهزة احلاسوب وزيادة وعي املواطن خبدمات  -8

 االنرتنت.
 تشجيع التكنولوجيا احلديثة باعتبارها مستقبل اجملتمع. -9
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 تأمني سرية املعامالت للمستفيدين من اخلدمات احلكومية. -10
 احلديثة للمواطنني يف الوقت املناسب.العمل على توفري املعلومات  -11
تقليل كلفة اإلجراءات احلكومية، واخلدمات وما يتعلق بها من عمليات إدارية عن طريق  -12

 تبسيط هذه األعمال، وجعلها أكثر كفاءة، وتقويم هذه العمليات واإلجراءات املتعلقة بها.

 ثالثا: أشكال الخدمات الحكومية اإللكترونية

التالي يف اإللكرتونية احلكومة تقدمها اليت اتاخلدم الطائي خلص

13: 

 عن معلومات لتقديم اإللكرتونية النافذة يف (: تتمثلDamp Serviceالصماء ) اخلدمة -1

 مع للتفاعل إمكانية هناك وليس للمواطن احلكومية اجلهة تبثها اليت واملعامالت اخلدمات
 .املستفيد

 أكثر تطوًرا، هي متعددة خدمات املوقع يقدم عندما (: حتدثTelex Serviceالتلكس ) خدمة -2
 .املستفيد يسددها أن ميكن اليت اخلدمات رسوم مثل

 اإللكرتونية حيث للحكومة الكامل التطبيق (: هيDeveloping Serviceاملتطورة ) اخلدمة -3
 القدرة مع اإلداري اجلهاز بيئة فعلًيا متثل حية داخلية عمل بيئة اإللكرتوني، املوقع ميثل

 .املوقع هذا خالل من املستفيدين طلبات مجيع تلبية ىعل

 رابعا: مجاالت الخدمات الحكومية اإللكترونية

 إن اخلدمات احلكومية اإللكرتونية تتخذ ثالثة جماالت وهي:

  :(Government –to- Citizenاحلكومة إىل املواطنني )اخلدمات من  -1

احلكومة إىل املواطنني بهدف حتسني اخلدمة  اإللكرتونية املقدمة من قبل وتتمثل يف اخلدمات

:العمومية، وعلى سيبل املثال

14

 

التسجيل املدني: مثل: إصدار شهادات امليالد، الزواج، جوازات السفر، شهادة األحوال املدنية، الوفاة،  -

 املسائل الشرعية حلياة املواطنني.
 طيب.اخلدمات الصحية: وتشمل الضمان الصحي، املستشفيات والعالج ال -
التعليم: الرتبية والتعليم األساسي والثانوي، التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات، اإليفاد،  -

 البعثات، الرحالت واإلجازات الدراسية.
: الضمان االجتماعي، التقاعد، االستخدام اجلزئي، التوظيف والرعاية االجتماعيةاخلدمات  -

 االجتماعية.
 ة األخرى املقدمة للمواطنني واملستفيدين.اخلدمات اإلجتماعية والثقافي -
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:(Government –to- Governmentاخلدمات من احلكومة إىل احلكومة ) -2

15

 

يوجد حجم كبري من البيانات واملعلومات والوثائق واألموال اليت تنتقل عرب مؤسسات وهيئات 

ستخدام األوراق ووكاالت احلكومة يف كل يوم. ولذلك تتجه التطبيقات احلديثة إىل تقليص ا

والوثائق الرمسية لتقليص الروتني اإلداري وختفيض تكلفة تنفيذ املعاملة الواحدة، وتسريع وقت 

 اإلجناز، وزيادة كفاءة أداء اإلدارات العامة.

 ومن أهم الوسائل اليت ميكن استخدامها يف تقديم اخلدمات احلكومية اإللكرتونية:

ملني يف الوزارات واملؤسسات واهليئات والوكاالت العامة، استخدام الربيد اإللكرتوني بني العا -

 وبصفة خاصة تبادل التعليمات والقرارات.
 استخدام تقنيات اإلنرتنت لتحسني إنتاجية العمل اإلداري. -
التوجه العملي حنو املكاتب الالورقية أو املكاتب اليت تتقلص فيها مساحة األوراق نتيجة  -

 ة يف إرسال وختزين املعامالت واألنشطة اليومية.الستخدام الوسائل اإللكرتوني
( لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية يف Intranet & Extranetتوظيف قدرات الشبكات ) -

 .ةاإلدار

  (:Government –to-Businessاخلدمات من احلكومة إىل األعمال ) -4

منظمات األعمال، إذ تقوم  تقوم املنظمات احلكومية جاهدة بالعمل على أمتتة املعامالت مع

املنظمات احلكومية  ببيع املنتجات واخلدمات إىل منظمات األعمال وتقوم منظمات األعمال 

بدورها ببيع املنتجات واخلدمات إىل املنظمات احلكومية وتستخدم يف هذه الفئة املزادات العلنية 

ة على هذه اخلدمات نشر ( واليت تتم عرب اإلنرتنت، ومن األمثلE-auctionsاإللكرتونية )

األحكام، القواعد، القوانني، وخدمات احلكومة املقدمة يف جمال األعمال، وتسجيل واحلصول على 

تراخيص العمل، دفع الضرائب
16
. 

 خامسا: فوائد الخدمات الحكومية اإللكترونية

ة اخلدمة اإللكرتونية هي متكني املستفيدين من اجناز اخلدمات املطلوبة من خالل نافذ

الكرتونية شاملة، وميكن من خالل اخلدمات اإللكرتونية حتقيق الفوائد التالية

17

: 

 اجياد خيارات متعددة أمام املستفيدين إلجناز اخلدمات اخلاصة بهم. -1
 ساعة وطوال أيام األسبوع. 24إمكانية الوصول للخدمات على مدار  -2
حمدود اخلربة أو غري ختفيف حدة املشكالت النامجة عن تعامل طالب اخلدمة مع موظف  -3

 معتدل املزاج، أو حتى ال يرغب يف أداء العمل املطلوب.
 تعدد اخلدمات اليت ميكن تقدميها عن طريق نافذة موحدة للوصول للخدمة. -4
تبسيط اجراءات العمل وهذا ينعكس إجيابيا على مستوى اخلدمات املقدمة ويؤدي إىل رفع  -5

 كفاءة العمليات وتوحيد اإلجراءات.
 الكفاءة والفعالية اخلاصة باملؤسسات اخلدمية العامة. حتسني  -6
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 سادسا: طرق إيصال اخلدمات احلكومية اإللكرتونية

تتعدد طرق واألدوات املستخدمة يف تقديم اخلدمات احلكومية اإللكرتونية، وفيما يلي نورد 

أهمها

18

: 

ن وذلك لتوفر االنرتنت من خالل احلواسيب الشخصية: وهي الطريقة األكثر شيوعا حتى اآل -1

 احلواسيب الشخصية وخطوط وخدمات اإلنرتنت.

الراديو: ميكن أن توصل احلكومة خدماتها من خالل الراديو كما ميكن االتصال باملواطن  -2

 ومناقشة مشاكله.

التلفزيون الرقمي: ونعين به استخدام التلفزيون العادي لتوفري خدمات االنرتنت واالتصال  -3

 املباشر.

لثابتة )أو أكشاك اخلدمة(: وهي من القنوات املهمة حيث تغطي هذه القناة حمطات احلاسوب ا -4

ضعف البنية التحتية يف الدولة ففي حال مل تتوفر شبكات اإلنرتنت يف مناطق معينة أو كانت 

كلفتها اكرب من قدرة القطاع السكاني يف أحد املناطق السكانية فان احلكومة توفر منصات 

( يتم من خالهلا الوصول إىل خدمات االنرتنت واخلدمات Kiosksخدمة حاسوبية ثابتة )

احلكومية. كما ميكن توفري اخلدمة اإللكرتونية يف ذات املواقع اخلاصة بالدوائر احلكومية 

وليتمكن املواطن من استخدامها بدل اخلدمات التقليدية يف حال مل تتوفر أو كانت اخلدمة 

 التقليدية مزدمحة.

من القنوات اليت مازالت تستخدم هي اهلاتف العادي والي من خالله يتم اهلاتف التقليدي:  -5

اإلتصال باحلكومة لتوفري خدمة أو اإلستفسار عن خدمة أو املشاركة الفاعلة بقرار. ومن األمثلة 

 املنتشرة عليها اخلطوط الساخنة اليت توفرها احلكومات لتسهيل التواصل مع املواطن.
أو رسائل  (SMS اخلدمة من خالل الرسائل النصية القصرية )اهلاتف احملمول: يتم توفري -6

الفيديو والصور أو حتى الرسائل الصوتية. تتميز باحلرية وبالتوفر وكذلك أجهزة احملمول لدى 

 غالبية املواطنني. 
إىل أن تطبيقات اهلاتف احملمول  2016وتشري اإلحصائيات املنشورة من قبل األمم املتحدة لعام 

، إضافة إىل أن قطاع املالية 2016تبة األوىل يف تقديم اخلدمات اإللكرتونية يف عام حتتل املر

يف استخدام اهلاتف احملمول لإلستفادة من اخلدمات ليليه قطاع  2016حيتل املرتبة األوىل لعام 

هية يف الصحة يف املرتبة الثانية، والتعليم يف املرتبة الثانية، والبيئة يف املرتبة الرابعة، والرفا

 .01املرتبة اخلامسة ويف األخري الشغل يف املرتبة السادسة كما هو موضح يف الشكل رقم 
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 : أشكال االستفادة من اخلدمات اإللكرتونية حسب القطاعات01الشكل رقم 

 

 United Nations, E-Government survey 2016: E-Government in Support ofاملصدر: 

Sustainable Development, New York, 2016, P 81. 

 سابعا: دور الخدمات الحكومية اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية

احلكومية اإللكرتونية تلعب دورًا بارزًا يف حتسني اخلدمة العمومية، اخلدمات ترى الباحثة أن 

 ويتجلى ذلك فيما يلي:

 ا.تبسيط إجراءات اجناز اخلدمة وتقليل الوقت املستغرق يف تقدميه -1

 تقليل األخطاء إىل أدنى حد مبا ميكن من رفع جودة اخلدمة العمومية. -2
متكني خمتلف فئات اجملتمع من نساء ورجال ومعاقني...إخل من إمكانية الوصول للخدمة دون  -3

 تكبد عناء التنقل اجلغرايف.
دمة العدالة يف تقديم اخلدمة من خالل عدم التمييز بني األفراد )املواطنني( يف تقديم اخل -4

 على عكس الطريقة التقليدية مبا يساهم يف حتقيق عنصر الشفافية وإرساء آليات احلكم الراشد.
ختفيض التكاليف بشكل ملحوظ لكل من احلكومة واملواطن؛ إذ تساهم اخلدمات احلكومية  -5

ز اإللكرتونية يف تقليص اليد العاملة وتكاليف املستلزمات )أقالم، أوراق،...اخل( املصاحبة إلجنا

 وتنفيذ اخلدمة أما بالنسبة للمواطن ميكنه ختفيض مصاريف التنقل. 
 التقليص من استخدام األوراق مبا يساهم يف احلفاظ على البيئة. -6
ختفيف ضغط التعامل مع العدد الكبري لطاليب اخلدمة على املوظفني خاصة العاملني يف  -7

 اخلطوط األمامية. 
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عض املؤسسات احلكومية مثل البلديات والدوائر التخفيف من ضغط الطوابري اليت تشهدها ب -8

 وغريها. 
تعزيز العالقة بني احلكومة واملواطن نتيجة لسهولة تواصل هذا األخري مع األجهزة احلكومية  -9

 يف أي وقت ومن أي مكان مما يعزز ثقة املواطن باملؤسسات احلكومية.

 اراتيةالمحور الثاني: إستراتيجية وواقع الحكومة اإللكترونية اإلم

 إستراتيجية الحكومة اإللكترونية اإلماراتية:أوال: 

كرتوني للخدمات احلكومية منذ العربية املتحدة عملية التحول اإلل دولة اإلماراتبدأت حكومة 

وفق إسرتاتيجية تتلخص رؤيتها يف "االرتقاء بتنافسية اإلمارات العربية املتحدة من  2001عام 

خالل تبين ممارسات عاملية املستوى يف كافة جماالت احلكومة اإللكرتونية" أي تبين تكنولوجيا 

مي ورفع جودة اخلدمات املقدمة ملختلف اإلعالم واالتصال احلديثة واملتجددة لتحسني األداء احلكو

 األطراف.

 وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية النقاط التالية: 

تتحدد رسالة احلكومة اإللكرتونية اإلماراتية يف "حكومة إلكرتونية مبدعة، ملتزمة  الرسالة: -1

على باملساهمة يف رفع تنافسية الدولة وتوفري خدمات عاملية املستوى متعددة القنوات قائمة 

رغبات املتعاملني، من خالل حكومة مرتابطة كفؤة، تستفيد من بنية حتتية رقمية متقدمة، 

وموارد بشرية مؤهلة ضمن إطار ذكي للحوكمة" تسعى دولة اإلمارات من خالل تبنيها للحكومة 

اإللكرتونية إىل تطوير وتنمية االقتصاد واجملتمع اإلماراتي واالنتقال به إىل مصاف الدول 

تقدمة من خالل تقديم أفضل اخلدمات وتوفري كل الظروف املناسبة للمواطنني ولألجانب امل

ق مناخ مشجع لالستثمار وجاذب لرؤوس األموال والكفاءات البشرية املؤهلة واليت لواملستثمرين خل

 تساهم يف تطوير الدولة يف خمتلف اجملاالت.

العربية املتحدة إطالق العديد من برامج احلكومة اإللكرتونية الناجحة  دولة اإلماراتوشهدت 

، رأس اخليمة، الشارقة، دبي، أبو ظيبعلى املستوى احمللي، وتضم البوابات الرمسية إلمارات 

العديد من اخلدمات احلكومية واملعلومات اخلاصة بكل إمارة،  والفجرية، أم القيوين ، عجمان

 .وجتمعها يف مكان واحد يسهل الوصول إليه يف أي وقت ومن أي مكان
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 أهداف اإلسرتاتيجية:  -2

 : أهداف احلكومة اإللكرتونية اإلماراتية02 رقم الشكل

 /  http://www.uaepedia.ae/index.phpاملصدر:املوسوعة اإللكرتونية لإلمارات: 

 تتجسد أهداف هذه اإلسرتاتيجية يف مخسة نقاط أساسية هي كالتالي:

 رفع مستوى النضج اإللكرتوني للجهات احلكومية؛ -
تعزيز احلوكمة عرب بناء اهلياكل ودعم توحيد العمليات وتعزيزها مبهارات بشرية ذات  -

 ى عاملي؛مستو
تصميم وبناء بنية حتتية وتطبيقات مشرتكة لزيادة التعاون بني اجلهات احلكومية وخفض  -

 تكلفة مشاريع تقنية املعلومات
 االرتقاء بتنافسية دولة اإلمارات يف جمال احلكومة اإللكرتونية -
 رفع مستوى التحول اإللكرتوني للخدمات احلكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  -
من بني اخلدمات اليت تقدمها احلكومية اإللكرتونية يف اإلمارات وخمتلف  اخلدمات املقدمة: -3

الدوائر )دبي، الشارقة...( نذكر

19

: 

 خدمات املنح اإلسكانية؛ -

 معادلة الشهادات الدراسية؛ -

 إصدار الوثائق املدنية؛ -

 دفع املخالفات املرورية؛ -

 دفع الزكاة؛ -

 ؛خدمة القروض اإلسكانية -

 ؛االستفسار عن التأشرياتو إذن الدخول سياحةو الفنادقحجز  -

http://www.uaepedia.ae/index.php/
http://www.uaepedia.ae/index.php/


 
 

 

 ؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلوماتامل

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

643 

 ؛احلصول على خرائط املرتو -

 ؛إجراءات الرخصة التجارية -

 ؛استقبال عروض الشركات -

 ؛إصدار شهادة اجناز مبنى -

 ؛االستعالم عن حالة الطلب -

 ؛إصدار تصريح استزاد شتالت وبذور ومنتجات السمكية -

 .إصدار تصريح بناء فندق -

  إىل احلكومة اإللكرتونية:مراحل التحول  -5

 تتمثل مراحل التحول اإللكرتوني فيما يلي:

 عمل خطة وتنفيذ إعداد املرحلة هذه تنفيذ يسبق أن جيب: اإللكرتوني النشر مرحلة
 :اآلتي الستكمال

 .اخلدمات لتأدية املستخدمة النماذج وتنميط تبسيط -
والندوات  اإلعالم ائلوس خالل من اخلدمات تلك توفري بدء عن اجملتمعي اإلعالم -

 .املتخصصة
جهات  لدى وقبوهلا اإلنرتنت شبكة من طباعتها بعد اجملانية النماذج ملء إمكانية إتاحة -

 .On-line  اخلدمات تأدية
و ما  2001صّرح به ولي عهد دبي ووزير الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة سنة  هذا ما

من خالل اإلعالنات وإصدار الدليل اإللكرتوني والتعريف  عملت عليه احلكومة اإللكرتونية

 باحلكومة واخلدمات اإللكرتونية يف خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال.
 أو جزئًيا املعامالت تنفيذ يتم املرحلة هذه يف: اإلنرتنت شبكة على احلكومية املعامالت تنفيذ

 اخلدمة طالب بني ما وملء االستمارات ورالتحا أو املعلومات أو تبادل االستفادة طريق عن كلًيا
املتبادلة االتصاالت نظام خالل من الشبكة على للخدمة جمهز وموقع

20

 . 
 أو شبكة اإلنرتنت شبكة خالل من مباشرة منها جزء أو املعامالت إنهاء إىل املرحلة هذه تهدف

اراتية يف شهر نوفمرب وهذا ما قامت به وزارة املالية والصناعة اإلم اخلدمة. أكشاك أو اهلاتف

حيث مت تشكيل جلنة تنسيقية لقيادة برنامج احلكومة اإللكرتونية االحتادية، ويف مارس  2002

بإجراء دراسة تقييمية للجهات االحتادية وتطوير خطة تنفيذية.  IBM ، مت تكليف شركة2003

ة اإللكرتونية حيث ، بادرت وزارة املالية والصناعة بوضع خطة تشغيلية للحكوم2004ويف يونيو 

لتوفري البنية التحتية  "اتصاالت" بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة دولة اإلماراتقامت حكومة 

، قامت وزارة املالية والصناعة بإطالق 2005للحكومة اإللكرتونية على ثالث مراحل. ويف مارس 

البوابة التجريبية للحكومة اإللكرتونية

21

. 

http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 حتقيق هو املرحلة هذه من اهلدف :اإللكرتوني الرتابط لتحقيق احلكومية األعمال تكامل
 واخلدمات املعامالت مجيع احلكومية وإمتام البيانات قواعد بني الكامل اإللكرتوني الربط
 وقواعد النظم بناء استكمال تنفيذ هذه املرحلة ويتطلب الربط، ذلك خالل من مباشرة

 القواعد لتلك تتوافر أن على ني،خدمات للمواطن تقدم اليت واملصاحل الوزارات يف البيانات
 االستقرار من درجة أعلى على اتصاالت وجود شبكات البعض وأيضا بعضها مع التحدث إمكانية

 .املعلومات نقل واألمانة يف والسرية السرعة يضمن ومبا
على  القدرة الكتساب احلكومية باجلهات اخلدمات تقديم أسلوب تطوير ذلك يتطلب كما

 واخلصوصية الالزمة السرية تضمن آليات توفري مع اإللكرتونية، األعمال مةمنظو مع التعامل
 مناسبة وأمنية ومالية قانونية بيئة توفري املرحلة تنفيذ هذه ويتطلب.املعامالت تلك إلجراء
 معلومات نظم بناء ضرورة مع واحلاسبات لالتصاالت قوية حتتية وجود بنية على عالوة

واملخازن  واملشرتيات واحلسابات اإللكرتوني األرشيف مثل حلكوميةا مليكنة األعمال متكاملة

 .العاملني وشؤون احلكومية

بنية حتتية متطورة يف جمال تقنية املعلومات  ية املتحدةدولة اإلمارات العربحيث متتلك 

واالتصاالت، ليس على مستوى املنطقة فحسب، ولكن على مستوى العامل ككل، وخباصة فيما يتعلق 

إىل أن جودة  2010بالنطاق العريض لإلنرتنت حيث تشري دراسة أجرتها شركة سيسكو عام 

  .األعلى يف العاملالنطاق العريض يف اإلمارات من بني العشر 
 100لكل  196.3وطبًقا إلحصاءات هيئة تنظيم االتصاالت، يبلغ عدد مشرتكي اهلاتف املتحرك 

 100مشرتًكا لكل  62.4نسمة، إي حنو 100لكل 1.417.519نسمة، بينما يبلغ عدد مشرتكي اإلنرتنت 

نسمة

22

 . 

اصة بكل إمارة ضمن بوابة ومت جتميع الدوائر احلكومية اإللكرتونية )الدوائر السبعة ( اخل

إلكرتونية موحدة حلكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة باستخدام اسم النطاق العربي )حكومة. 

إمارات(، وذلك يف تأكيد من حكومة الدولة على أن يتواكب التحول اإللكرتوني مع احلفاظ على 

من جهة، وعلى الوصول إىل أوسع شرحية من املستخدمني يف الدولة  والثقافة الوطنيتنياهلوية 

من جهة أخرى واهلدف األمسى هو توحيد اإلدارات والقطاعات احلكومية يف إطار ونظام 

كومة إىل ربط خمتلف القطاعات بنفس النظام من اجل تسهيل معلوماتي واحد، وتسعى احل

 سواء املواطن أو املستثمر. للكلاخلدمة وتوفري املعلومة يف املكان والزمان املناسبني 

 : جتربة اجلزائر يف تقديم اخلدمات احلكومية اإللكرتونيةلثاحملور الثا

 أوال: مشروع اجلزائر اإللكرتونية

يثة إلرساء معامل احلكومة اإللكرتونية وجتسد ذلك يف تبين مشروع مبساعي حثقامت اجلزائر 

حمورا كما يلي 13( القائم على 2013-2008اجلزائر اإللكرتونية )

23

: 

 تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف اإلدارة العمومية. -1
 تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف الشركات. -2

http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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جراءات التحفيزية الكفيلة بتمكني املواطنني من االستفادة من جتهيزات تطوير اآلليات واإل -3

 وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال.
 دفع تطوير االقتصاد الرقمي. -4
 تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة. -5
 تطوير الكفاءات البشرية. -6
 تدعيم البحث والتطوير واإلبتكار. -7
 ستوى اإلطار القانوني الوطين.ضبط م -8
 اإلعالم واإلتصال. -9

 تثمني التعاون الدولي. -10
 آليات التقييم واملتابعة. -11
 إجراءات تنظيمية. -12
 املوارد املالية. -13

 ثانيا: الخدمات الحكومية اإللكترونية في الجزائر

لتحسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر ومواكبة التطور الرقمي قامت احلكومة اجلزائرية 

وظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف عملية تقديم اخلدمات يف عدة قطاعات أبرزها بت

 .03قطاع الربيد والتعليم والعدالة واألمن وغريها من القطاعات كما هو مبني يف اجلدول رقم 

 : أمثلة عن اخلدمات احلكومية اإللكرتونية باجلزائر02اجلدول رقم 
 ــومــيــة اإللــكرتونــيةاخلدمـــات احلكــ القطــــاع

 ريد اجلزائرب

 الشباك اإللكرتوني: بتسخري األجهزة اإللكرتونية لتسهيل عملية سحب األموال آليا. -1
يف  اجلزائر بريدبطاقة الدفع اإللكرتوني أو البطاقة الذهبية اليت أعلنت عنها مؤسسة  -2

 ، وتستعمل بطاقة الدفع اإللكرتوني لألغراض التالية:2016ديسمرب  07العاصمة اليوم األربعاء 
 اإلنرتنت. إجراء خمتلف عمليات سحب ودفع األموال على حساباتهم الربيدية عرب 
 .تسديد الفواتري االستهالكية اخلاصة بالكهرباء والغاز واملاء 
 خدمة دفع الوقود بعد حتميل تطبيق نفطال. 
 استخراج األموال عرب املوزع اآللي GAB والشبابيك داخل املكاتب الربيدي. 
ية خدمة جديدة تتمثل يف االشعارات عرب الرسائل النص مؤخرًا أطلقت مؤسسة بريد اجلزائر -3

ترسل إىل هاتف الزبون عند دخول األموال حلسابه الربيدي من خالل املوقع  (SMSالقصرية )

(. واملميز يف اخلدمة اجلديدة هو أنها متت بالتعاون مع https://eccp.poste.dzاإللكرتوني )

http://www.thaqfny.com/105465/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-poste-dz/
https://eccp.poste.dz/
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وريدو على عكس اخلدمات السابقة مثل متعاملي اهلاتف النقال الثالثة: موبيليس، جازي وأ

 .رصيدي وراسيمو اليت متت بالتعاون مع موبيليس فقط

 

الصندوق 

الوطين 

للتأمينات 

اإلجتماعية 

 للعمال األجراء

التصريح عن بعد: يوفر الصندوق جلميع املستخدمني إمكانية التصريح باشرتاكات الضمان  -1

طيلة أيام األسبوع جمانا وبكل  24سا/ 24د"، اإلجتماعي عن بعد  عرب بوابة "التصريح عن بع

 أمان.

الدفع اإللكرتوني: خدمة الدفع اإللكرتوني تسمح للمستخدمني بتسديد اشرتاكات الضمان  -2

على مدار األسبوع،  24سا/24االجتماعي عرب بوابة التصريح عن بعد بصفة فورية وبكل أمان، 

 تعمال البطاقة البنكية.دون عناء التنقل ودون تقديم أي وثيقة عن طريق اس

اإللكرتونية للضمان اإلجتماعي بداية من عام  بطاقة الشفاء: شرع يف استخدام البطاقة -3

 خدمات من استفادته أثناء احلقوق وذوي املؤمن على بالتعرف تسمح بطاقة الشفاء ، حيث2007
 اإلجتماعي من أي صيدلية. الضمان

 قطاع العدالة

وشهادة اجلنسية عرب اإلنرتنت بعد املصادقة على  3لية رقم استخراج صحيفة السوابق العد

 قانون عصرنة العدالة وصدروه يف اجلريدة الرمسية.

ألمانة العـامة ا

 للحكـومة

قامت األمانة العامة للحكومة اجلزائرية بوضع املوقع اإللكرتوني باللغة العربية والفرنسية  

(www.joradp.dz:حتت تصرف املواطن يتضمن ) 

 اإلطالع على الدستور. -
 اإلطالع على اجلريدة. -
 إجراء حبث حسب املواضيع حول جمموعة النصوص املنشورة يف اجلريدة الرمسية. -
 اإلطالع على املنشورات اليت أعدتها مصاحل األمانة العامة للحكومة. -

 طاع التعليمق

 :الرتبية 
للتعليم والتكوين عن بعد واملركز التعليم عن بعد: وهو ما يوفره كل من الديوان الوطين  -1

 الوطين للتعليم املهين عن بعد.
 شبكة لإلطالع على نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم املتوسط. -2
يف قطاع الرتبية يتم توظيف األساتذة من خالل األرضية الرقمية  -3

(tawdif.education.gov.dzبالتسجيل األولي، وإعالن النتائج الكرتوني ) ا بإدخال الرقم السري

 اخلاص بكل مرتشح.
-http://www.eduانشاء صفحة )مدونة الرتبية والتعليم( من خالل املوقع اإللكرتوني ) -4

dz.com تعنى بتقديم املعلومات املتعلقة بالتعليم مبختلف مستوياته بدءًا بالتعليم االبتدائي )

 وصواًل إىل التعليم اجلامعي.
 :التعليم اجلامعي 
يف  2016م اإللكرتوني على مستوى اجلامعات، واالنطالق يف جتربة املاسرت عن بعد عام التعلي -1
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، جامعة وهران إىل  2، وكذا جامعة البليدة 3وجامعة اجلزائر  1أربع جامعات وهي: جامعة اجلزائر 

 .جانب جامعة قسنطينة

لطلبة اجلدد حاملي التسجيالت اجلامعية: قامت اجلامعات بتوفري التسجيل إلكرتونيا لفائدة ا -2

(، والتسجيل  ,www.mesrs.dzwww.ini.dz, www.orientation.ini.dzشهادة البكالوريا من خالل )

 اإللكرتوني للماسرت.

 ية.املكتبة االفرتاض -3

 

وزارة الداخلية 

واجلماعات 

 احمللية

انشاء صفحة إلكرتونية )بوابة املواطن( تقدم معلومات وخدمات الكرتونية تتعلق باحلياة  -1

 http://www.elmouwatin.dzاليومية للمواطن من خالل املوقع اإللكرتوني: 

ة إىل البلدية اإللكرتونية من خالل استحداث قاعدة البيانات التحول من البلدية التقليدي -2

 إلكرتونية لوثائق احلالة املدنية وهو ما سهل على املواطن عملية استخراج وثائقهم بسهولة.
 إصدار بطاقة التعريف البيومرتية واجلواز السفر البيومرتي. -3
 التسجيل إلكرتونيا لطاليب الرتشح ألداء مناسك احلج. -4

 

 لتجارةقطاع ا

( 2014استحداث السجل التجاري اإللكرتوني: قام املركز الوطين للسجل التجاري )منذ شهر جوان  -1

بدمج يف مستخرج السجل التجاري رمز مؤمن؛ إذ يسمح ها الرمز بتأمني مستخرج السجل التجاري 

قارئ  وإثبات مصداقيته وكذا املراقبة على اخلط للمعطيات وتتم قراءة الرمز املؤّمن بواسطة

السجل التجاري اإللكرتوني وهو عبارة عن تطبيق يثبت على األجهزة املزودة بنظام إلتقاط 

، هذا القارئ ُيمّكن من قراءة وإثبات املعلومات اخلاصة  ...الصورة  هواتف ذكية، لوحات إلكرتونية

 بالسجل التجاري على اخلط )ضرورة وجود الربط باإلنرتنت(.

 طاع األمنق

حتت تصرف  PPGN.MDN.DZقام الدرك الوطين بوضع موقع إلكرتوني  2015يف عام  -1

 املواطنني ويتضمن هذا املوقع الشكاوي املسبقة واملعلومات عن بعد.
( خاص باإلعالم املروري tariki.dzقام الدرك الوطين بوضع موقع واب "طريقي" ) 2016يف عام  -2

د توجيههم يف تنقالتهم، إضافة إىل لتقديم معلومات وقائية ومفيدة عن حالة الطرقات قص

توفري خريطة تفاعلية تعكس الوقت احلقيقي معلومات عن املسالك احملتملة واملثالية، الطرقات 

املزدمحة، النقاط السوداء لشبكة الطرقات، مساحات الراحة، األحوال اجلوية للطرقات وكذا تقدم 

 األشغال اخلاصة بالطرقات.

 .نياملصدر: من إعداد الباحث

مؤشر اخلدمة بالرغم من أن اجلزائر بلغت أشواطًا معتربة يف تبين اخلدمة اإللكرتونية إال أن 

اإللكرتونية

 

 (Online Service Index )– حمتلة  2016لعام   0,0652منخفض بلغ  -01امللحق رقم

150بذلك مرتبة 

24

ى كما هو مقارنة بالدول العربية األخر 2016حسب ما نشرته األمم املتحدة عام  

  .مبني يف اجلدول

http://www.mesrs.dz/
http://www.ini.dz/
http://www.orientation.ini.dz/
http://www.elmouwatin.dz/
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 2016لعام   ة: مؤشر اخلدمة اإللكرتونية للدول العربي03اجلدول رقم 

اخلدمة مؤشر  البلد املرتبة

 اإللكرتونية

 0,8261 البحرين 24

 0,8913 اإلمارات العربية املتحدة 29

 0,6522 الكويت 40

 0,6739 اململكة العربية السعودية 44

 0,6739 قطر 48

 0,5942 عمان 66

 0,7174 تونس 72

 0,5145 لبنان 73

 0,7391 املغرب 85

 0,4565 األردن 91

 0,4710 مصر 108

 0,1087 ليبيا 118

 0,3261 سوريا 137
 0,3551 العراق 141

 0,0652 اجلزائر 150

 0,2174 السودان 161

 0,1449 اليمن 174

 0,1232 جنوب السودان 183

 0,0652 موريتانيا 184

 (0.25اخلدمة اإللكرتونية منخفض: )أقل من مؤشر  -
 0.50و  0.25اخلدمة اإللكرتونية متوسط: بني مؤشر  -
 0.75و  0.50اخلدمة اإللكرتونية مرتفع: بني مؤشر  -
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 0.75اخلدمة اإللكرتونية مرتفع جدًا: أكثر من مؤشر  -

 :باالعتماد على نياملصدر: من إعداد الباحث

United Nations, E-Government survey 2016: E-Government in Support of 

Sustainable Development, New York, 2016, P 81. 

 خاتمــــــــة

تلعب اخلدمات احلكومية اإللكرتونية دورًا فعااًل يف تقريب املواطن من احلكومة من خالل 

احلكومة حيث أن  عة،سا 24التعريف بربامج هذه األخرية وتوفري املعلومات واخلدمات على مدار 

اإللكرتونية هي نتيجة طبيعية لثورة املعلومات واقتصاد املعرفة، ومشروع احلكومة اإللكرتونية 

يقوم بالبحث عن أفضل الوسائل اليت ميكن بها استفادة احلكومات من تقنيات املعلومات 

إللكرتونية تسعى من واالتصاالت يف إدارة األزمات وتسيري خمتلف شؤون اجملتمع، إذ أن احلكومة ا

خالل منوذجها اجلديد أن تساهم يف تنمية وتطوير االقتصاد الوطين وحتسني صورة البلد 

بشكل عام باإلضافة إىل خدمة العنصر األهم يف اجملتمع أال وهو املواطن. إن احلكومة 

، بل اإللكرتونية لن تكون بديال عن احلكومة الكالسيكية يف تقديم اخلدمات ملختلف األطراف

 ستكون الوجه اآلخر هلا ولكن يف الفضاء اإللكرتوني.

إن جتربة اإلمارات العربية املتحدة يف احلكومة اإللكرتونية تعترب من بني أجنح التجارب العاملية 

وهذا ما رأينها من خالل ما سبق وما يؤكد ذلك تقارير األمم املتحدة واملنظمات العاملية املتخصصة 

ت العربية املتحدة ضمن املراتب األوىل عامليا فيما يتعلق باخلدمات واليت صنفت األمارا

اإللكرتونية واستعمال التكنولوجيا األحدث يف جمال اإلعالم واالتصال، لذلك ميكن للحكومة 

 اجلزائرية أن تستفيد من هذه التجربة الناجحة يف بناء احلكومة اإللكرتونية اجلزائرية.

جية واضحة وحمددة لتطوير إدارات األجهزة احلكومية من وزارات ضرورة اإلسراع بوضع إسرتاتي -

وإدارات رمسية يف اجلزائر من خالل املعلوماتية مع حتديد األهداف املراد حتقيقها من تنفيذ هذه 

 اإلسرتاتيجية على مستوى القطاع العام.
وضع برامج  االهتمام بتنمية العنصر البشري العامل يف إدارات األجهزة احلكومية من خالل -

تدريبية علي أحدث استخدامات املعلوماتية، مع توفري احلوافز لتشجيع العاملني علي التعامل مع 

 التكنولوجيا احلديثة.

نشر الثقافة اإللكرتونية بتوعية املواطن بأهمية استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات يف  -

مية االلكرتونية للتعريف بها خمتلف تعامالته اليومية والعمل على تسويق اخلدمات احلكو

وجذب املواطنني هلا من خالل الصحف، التلفزيون، اإلذاعة، شبكات التواصل اإلجتماعي وغريها 

 من الوسائل.
ربط املناطق النائية بشبكة اهلاتف واإلنرتنت لتمكني املواطن من االستفادة من اخلدمات  -

 اإللكرتونية. 
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املالية، البشرية،...اخل( الداعمة للخدمات احلكومية توفري البنية التحتية )التكنولوجية،  -

 اإللكرتونية.
التدعيم بالقوانني والتشريعات إلضفاء الشرعية والرمسية على اخلدمات احلكومية  -

 اإللكرتونية.
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