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ما مدى اجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية؟

مؤرش االستخدام التكنولوجي ً
مثال (  2012ـ 2016م)

حممد شايب

(*)

امللخص
حـاول الباحـث مـن خلال هذه الدراسـة التطـرق إىل مـدى اجلاهزيـة اإللكرتونية لبلوغ مشروع احلكومـة اإللكرتونية يف
اجلزائـر ،وتبين أن احلكومـة اجلزائريـة مازالـت بعيـدة عـن تبنـي هـذا املفهـوم ،بعدما اتضـح أهنـا يف املراتب األخيرة من خالل
اجلاهزيـة واسـتخدامها للتكنولوجيـات احلديثـة ،وهـذا حسـب ما أوضحتـه التقاريـر العاملية لتكنولوجيـا اإلعلام؛ انطال ًقا من
املحـاور الفرعيـة ملحـور مؤرش االسـتخدام احلكومـي اإللكرتوين.

ً
مسـتقبل ،واجلهود
يف ختام الدراسـة عالج الباحث متطلبات الوصول إىل حكومة إلكرتونية إلرسـاء حكم فعال ورشـيد
منتظرا حتققه سـنة  2013م.
اجلزائريـة املبذولة إلرسـاء وتفعيل مشروع احلكومة اإللكرتونية الذي كان
ً
الكلامت املفتاحية :اجلاهزية اإللكرتونية ،احلكومة اجلزائرية.

املقدمة

على الرغـم مـن التقـدم التكنولوجـي الواسـع الـذي
عرفـه العامل يف شـتى املجاالت ،فإن فكـرة التجديد يف القطاع
العـام قد تكون تدرجييـة؛ فعوامل مثل :الرتتيبات املؤسسـية،
والنـدرة يف امليزانيـة ،والتنـازع اجلامعـي ،واملعايير الثقافيـة
السـائدة وأنماط السـلوك االجتامعـي والسـيايس ،قد حدت
مـن إجـراءات احلكومة.
وتعمـل احلكومـة اإللكرتونيـة على ترسيـع وتيرة التحـول
اإللكتروين لكافـة اخلدمات احلكومية يف الدولة ،وتسـعى من خالل
البوابـة اإللكرتونيـة إىل إتاحـة اخلدمـات الوطنية واملحليـة كافة عرب
شـبكة اإلنرتنـت ما يوفـر وقت وجهـد ومال املسـتخدمني ،وبطريقة
سـهلة االسـتخدام .وتتـوىل احلكومـة اإللكرتونيـة مسـؤولية إدارة
اجلوانـب التقنيـة واملعلوماتيـة يف البوابـة االحتادية.

وإن التقاريـر العامليـة هـي التـي هتتـم هبـذا النـوع مـن
الدراسـات ،ومـن بني النتائج املهمـة هلذه التقاريـر أن الدول
(*) جامعة سطيف  1اجلزائر .Mohammedchaib19@yahoo.fr

كبيرا يف جممـل أداء احلكومات
واقتصاداهتـا ختتلـف اختال ًفا ً
اإللكرتونيـة اخلاصـة هبـا .ولقـد حققـت بعـض املؤسسـات
احلكوميـة تقد ًمـا يف احلضور الرقمي من خلال مواقعها عىل
اإلنرتنـت وارتباطها بالشـبكات.

وأمـا بالنسـبة ملرشوع احلكومـة اإللكرتونيـة ،فقد كان
تدرجييـا خلال مخـس سـنوات :أي
مقـررا أن يتـم تنفيـذه
ً
ًّ
بدايـة مـن سـنة 2008م إىل غايـة 2013م .سـطرت اللجنـة
اإللكرتونيـة بالوزارة إلنجاح مشروع احلكومة اإللكرتونية،
آليـة تطوير تطبيقـات وخدمات إلكرتونيـة موجهة لإلدارات
بإجيـاد شـبكة داخليـة بين خمتلـف القطاعـات والدوائـر
الوزاريـة املشـكلة للقطـاع التنفيـذي؛ قصـد ضمان سـيولة
عاليـة للمعلومـات بين خمتلـف األجهـزة ،قبـل أن تصمـم
بوابـات إلكرتونيـة جلميـع الدوائر الوزارية ،بعـد أن نجحت
وزارة الداخليـة يف إطالق موقعهـا اإللكرتوين .وكان يرتقب
أن تسـمح هـذه البوابـات بإجيـاد تفاعلية مبارشة بين اإلدارة
مقررا.
واملواطـن كما كان
ً
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وجـاءت هـذه الدراسـة لإلحاطـة بمختلـف جوانـب
موضـوع احلكومـة اإللكرتونيـة .واهلـدف منها هـو الوقوف
على مدى اسـتعداد احلكومة اجلزائرية مـن الناحية التقنية من
أجـل التحـول إىل حكومة إلكرتونية ،انطال ًقـا من تقييم مرتبة
عامليـا فيام خيص مؤرش االسـتخدام التكنولوجي ،من
اجلزائـر ًّ
خلال طرح اإلشـكال التايل:
مـا مـدى اجلاهزيـة اإللكرتونيـة للحكومـة اجلزائرية يف
السـنوات اخلمـس األخرية ؟

وذلـك بعـد االعتامد على التقارير السـنوية لتكنولوجيا
اإلعلام الصـادرة عـن املنتدى االقتصـادي العاملـي ،وتقرير
هيئـة األمـم املتحـدة .ولإلجابـة عـن التسـاؤل الرئيـس تـم
تقسـيم هـذه الدراسـة إىل املحـاور التالية:
املحور األول :أساسيات يف احلكومة اإللكرتونية.
املحور الثاين :قياس وتقييم اجلاهزية اإللكرتونية.

املحور الثالث :مدى جاهزية احلكومة اجلزائرية واستخدامها
للتكنولوجيا احلديثة.

املحــور الرابع :اجلهــود اجلزائرية املبذولة إلرســاء وتفعيل
احلكومة اإللكرتونية.

املحور األول :أساسيات يف احلكومة اإللكرتونية
أصبحـت احلكومة اإللكرتونيـة حقيقة يف معظم الدول
أكثـر مـن كوهنـا كلمـة شـائعة مسـتخدمة ،ليـس فقـط لربط
املواطنين بنظـام إلكتروين حديـث عـام ومتكامـل ،لتقديم
اخلدمـات ،ولكـن ً
داخليا يف
أيضا؛ لتسـهيل تبـادل البيانـات
ًّ
احلكومة وتعزيز الشـفافية ومسـاندة جمهودات حماربة الفسـاد
والقضـاء على البريوقراطية .سـنحاول فيام يلي تقديم مفهوم
للحكومـة اإللكرتونيـة وأهدافهـا وأهـم رشوط القيام هبا.

 ١ـ مفهوم احلكومة اإللكرتونية وأقسامها
احلكومــة اإللكرتونية هي قــدرة القطاعات احلكومية
املختلفة عىل تقديم اخلدمات واملعلومات احلكومية التقليدية
للمواطنــن بوســائل إلكرتونيــة وبرسعة ودقــة متناهيتني
وبتكاليف وجهد أقل ويف أي وقت (.)1
وهي كذلك عبارة عن اســتخدام تقنيــات املعلومات

بشــكل عام والتجــارة اإللكرتونية بشــكل خاص؛ لتمكني
املواطنني واملؤسسات من الوصول إىل املعلومات واخلدمات
التي تقدمها املؤسسات احلكومية بطريقة رسيعة وسهلة .فهي
تعد طريقة فعالة إلجراء املعامالت احلكومية كافة مع املواطنني
وبني املؤسسات احلكومية نفسها(.)2

يمكن تقســيم عمليات احلكومة اإللكرتونية إىل أربعة
أقسام رئيسة بحيث تصب معظم أعامل تلك احلكومة يف أحد
تلك األقسام ،وكام نعلم فإن احلكومة اإللكرتونية تتطرق إىل
تقديــم اخلدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنــت وحتقيق الكفاية
الداخليــة وحتصيل األموال املســتحقة عىل اخلدمات وجباية
الرضائــب بمختلف أنواعها ،وهي عــى العموم :اخلدمات
اإللكرتونيــة ،الديمقراطية اإللكرتونيــة ،التجارة احلكومية
اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية (.)3
أما عن تصنيفات احلكومة اإللكرتونية فتصنف إىل أربعة
تصنيفات :حكومة إىل مواطنني،Government-to-Citizen :
حكومة إىل مؤسسات  ، Government-to-Businessحكومة إىل
حكومة  ،Government-to-Governmentحكومة إىل موظفني
.)4(Government-to-employees

ِّ
متكن اخلدمات اإللكرتونية من توفري اجلهد والوقت من
خالل احلصول عىل كثري من اخلدمات احلكومية اإللكرتونية،
كــا ِّ
متكن من متابعــة املعامالت اخلاصة بــكل مواطن بكل
سهولة مع اجلهات احلكومية؛ عرب بوابة واحدة توصله إىل مجيع
خدمات احلكومة يف البلد.

 2ـ رشوط قيام حكومة إلكرتونية وأهدافها
للقيام بذلك يتطلب األمر ما ييل(:)5

ـ وضع القواعد واخلطط الالزمة عىل املستوى الوطني؛ جلعل
اخلدمات احلكومية اإللكرتونية يف متناول اجلمهور بكفاية
أفضل وبتكلفة وجهد أقل.

ـ دعم وتنسيق اجلهود عىل املستوى اإلقليمي ،لضامن املساندة
واســتفادة دول املنطقــة كافة ،من خالل تبــادل اخلربات
والتطبيقات الناجحة ،وحتسني اجلهود الرامية لالرتقاء باألداء
إلكرتونيا.
احلكومي
ًّ

ـ زيادة االهتامم بالتوعية لتطبيقات احلكومة اإللكرتونية ،وبناء

ما مدى اجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية؟(مؤرش االستخدام التكنولوجي ً
مثال  ٢٠١٢ـ ٢٠١٦م)

املواطن القادر عىل التعامل مع احلكومة اإللكرتونية.

من الواضح أن املشــكلة الرئيســة التي تواجه احلكومة
اإللكرتونية هي :التكاليف الرصحية اخلاصة بتطوير موقع عىل
ريا من
شــبكة اإلنرتنت ووضع خدمات به .واآلن يبدو أن كث ً
الدول تعتزم القيام هبذه املهام يف عزلة عن اآلخرين.
أما عن أهداف احلكومة اإللكرتونية فتمثل فيام ييل:

ـ تقديم أفضل اخلدمــات احلكومية وتنفيذها بكفاية وفاعلية
بام يضمن وصوهلا إىل مجيع املواطنني من جهة ومشــاركتهم
من جهة أخرى.
ـ احتــال املكانة الريادية يف تثقيف املجتمــع وزيادة الكفاية
الداخلية للمؤسسات احلكومية من خالل تبسيط اإلجراءات
احلكومية والتنســيق بني تلك املؤسسات من خالل برامج
البنية التحتية التي تتقاسمها اجلهات احلكومية.

ـ حتديد فرص التعاون املســتمر والتنســيق بني املســتفيدين
واهليئات احلكومية.
ـ تعزيــز احلوكمة والشــفافية عــن طريــق توضيح خمتلف
اإلجراءات وإسهام املستخدمني يف اختاذ القرارات.

 3ـ تطبيقات احلكومة اإللكرتونية
تستخدم الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنت) إلنجاز
إلكرتونيا وعىل مدار الساعة ،مثل :اخلدمات
كثري من األنشطة
ًّ
املبارشة للجمهور كاســتالم طلبات الرخص والشــهادات
ودفع الرضائب وتسجيل العقارات ،دفع املخالفات املرورية
والغرامــات والفواتري الربيدية والكهرباء ،تســهيل عمليات
الدفــع وتنفيذ املشــريات بالقطــاع العام ،توفــر النامذج
اإللكرتونية واســتطالع الرأي العام بشــكل آيل ،معلومات
الوظائف الشــاغرة ،توفري البيانــات اإلحصائية ،دعم تقنية
املعلومــات واالتصاالت لألعامل التطوعيــة ومراكز األمن
واملحاكــم ،وإجياد حكومة منفتحة بشــكل أفضل مثل :نرش
القوانني واللوائح التنفيذية عىل الشبكة املعلوماتية (.)6
لذا البد من إنشــاء حســاب إلكــروين للدخول عىل
اخلدمات التــي يقدمها خمتلف اجلهات احلكومية يف بيئة آمنة،
وبالتايل سيضيف املواطن اخلدمات التي حيتاجها إىل صفحته
الشخصية وينجز معامالته كافة مع احلكومة عرب اإلنرتنت.
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وهنــاك برامــج يتــم تثبيتها عــى اهلواتــف املتحركة
(األندرويــد ،البالك بريي ،اآليفون) متاحة جلميع الســكان
من املواطنني واملقيمني والزوار .ويكون التســجيل عن طريق
اسم املستخدم وكلمة املرور ،أو باستخدام بطاقة اهلوية الذكية
وقارئ البطاقة ،أو التســجيل باســتخدام بطاقة اهلوية ورقم
التعريف الشخيص.

 4ـ عالقة اإلدارة اإللكرتونية باحلكومة اإللكرتونية
هناك عالقة وطيــدة بني اإلدارة اإللكرتونية واحلكومة
اإللكرتونية ،والشكل التايل يوضح ذلك:

املصدر :من إعداد الباحث

الشكل رقم ( )١عالقة اإلدارة اإللكرتونية باحلكومة
اإللكرتونية

يسـتنتج مـن خلال الشـكل أن احلكومـة اإللكرتونيـة
تعـد جـز ًءا ال يتجـزأ مـن اإلدارة اإللكرتونيـة باعتبارهـا
منظومـة متكاملـة يف فضـاء رقمـي يشـمل ًّ
كل مـن األعمال
اإللكرتونيـة للداللـة على اإلدارة اإللكرتونيـة لألعمال،
واحلكومـة اإللكرتونيـة للداللـة على اإلدارة اإللكرتونيـة
ألعمال احلكومـة.

املحور الثاين :قياس تقييم اجلاهزية اإللكرتونية

اجلاهزيـة اإللكرتونيـة هـي :القـدرة على اسـتعامل
تكنولوجيا املعلومـات واالتصاالت ،لتنمية االقتصاد وزيادة
الرفاهيـة .هنـاك كثري مـن االختبارات واملنهجيـات يف قياس
اجلاهزيـة اإللكرتونيـة يف مسـتواها املوسـع ،macro level
والتـي يتـم حسـاهبا من قبـل مؤسسـات عديدة مثـل :البنك
الـدويل ووحـدة االسـتخبارات االقتصاديـة L’Economist
) Intelligence Unit (EIUوشـبكة The United UNPAN
 Nations Public Administration Networkوغريهـا.
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 1ـ أهداف تقييم اجلاهزية
يتطلب تقديم اخلدمات احلكومية اإللكرتونية قياس مدى
جاهزية اجلهات احلكومية الختاذ اخلطوات الالزمة للوصول
إىل مرحلة التحول اإللكــروين ،ومن ثم تقديم خدماهتا عرب
اإلنرتنت .وهيدف إجراء تقييم جاهزية اجلهات احلكومية إىل
حتقيق اآليت:

ـ اســتخدام معايري ومنهجية موحدة؛ لتقييم جاهزية اجلهات
احلكومية للتحول اإللكرتوين.

ـ تقييم الوضع احلايل للجهات احلكومية بالنسبة إىل اجلوانب
والعوامــل التي تســهم يف الوصول إىل مرحلــة التحول
اإللكرتوين.
ـ صياغة وحتديث أهداف وخطط التحول اإللكرتوين من قبل
اجلهات احلكومية؛ استنا ًدا إىل تقييم دقيق وواقعي.

ـ متكني متخذي القرار باجلهــات احلكومية من االطالع عىل
التحديثــات التي تطرأ عىل اجلهــة يف كل جوانب التحول
بصفة مستمرة.

ـ متكني اهليئة من حتديد الوســائل املناســبة؛ لتقديم املساندة
للجهات احلكومية.
ـ إصدار التقارير الدورية املعنية بقياس مســتوى التقدم نحو
التحول اإللكرتوين للحكومة.

 2ـ اجلاهزية العامة يف احلكومة
تعنى بقياس وتقييم اجلوانب العامة والعوامل األساسية
التي ينبغــي أن توجد لدى اجلهات احلكوميــة كافة؛ لتفعيل
اإلجــراءات الالزمة للوصول إىل املرحلة الرابعة من التحول
اإللكرتوين (ســيتم التطرق هلا الح ًقا) وقيادة عملية التحول
بصورة شاملة وفعالة ،وذلك من خالل:
ـ التنظيم و إدارة التحول :تقييم التنظيم الداخيل إلدارة التحول
اإللكرتوين.

ـ املوارد البرشية :تقييم املوارد البرشية املعنية بتنفيذ إجراءات
ومهام التحول اإللكرتوين.
ـ ميكنة العمل :تقييم البنية األساسية الالزم مليكنة اإلجراءات
واألعامل.

ـ إدارة العمليات :تقييم مقومات وأدوات إدارة عملية التحول
اإللكرتوين وإدارة املرشوعات كافة.

ـ التوافق مع املعايري القياســية :قياس مدى اســتخدام اجلهة
للمعايري القياسية التي توفرها اهليئة.

ـ توثيق العمليات وحتسينها :تقييم خطوات توثيق العمليات
وحتسينها وإىل أي مدى تم تبسيط اإلجراءات باجلهة؟
إن مــن مميزات نظام تقييم اجلاهزية أنه نظام إلكرتوين متاح
عىل اإلنرتنت ومفتوح لكل جهة عىل حدة ،يتم استخدامه يف
التقييم األول والتقييم الدوري .ويتيح إمكانية إصدار تقارير
(أرقام ،إحصاءات )..خاصة بكل جهة أو للحكومة ككل،
ناهيك عن أسئلة وافية ومبسطة تتيح رسعة تعبئة البيانات.

 3ـ حماور تقييم اجلاهزية اإللكرتونية:

ـ املســتوى األول :الوجود اإللكرتوين :يعنى بقياس وتقييم
مــدى توافق اجلهــة وجاهزيتها مع متطلبــات ومقومات
الوجود اإللكرتوين عىل اإلنرتنت( :ـ املوقع عىل اإلنرتنت،
تقييم موقع اجلهة عىل شبكة اإلنرتنت ،..ـ مقومات احلضور
الرقمي :تقييم اجلوانب األخرى املتعلقة بالوجود اإللكرتوين
مثل :توافر الربيد اإللكرتوين والرتابط مع الشبكة احلكومية
املوحدة).
ـ املستوى الثاين :التفاعل اإللكرتوين :يعنى بقياس وتقييم مدى
قدرة اجلهة عىل التفاعل املتواصل والشامل مع املستفيدين من
اخلدمات التي تقدمها اجلهة( :قنوات التواصل :تقييم قنوات
التواصل كافة مع املستفيدين ومدى استخدام اجلهة لتلك
القنــوات بكفاية وفاعلية ،ـ إدارة التواصل :تقييم مقومات
إدارة التواصل مع املســتفيدين وكفاية اجلهة يف اســتخدام
أدوات إلدارة التواصل).

ـ املســتوى الثالث :التعامل اإللكرتوين :يعنى بقياس وتقييم
إلكرتونيا ،ومتكني
مدى قدرة اجلهة عــى توفري خدماهتــا
ًّ
املســتفيدين من القيام بمعامــات إلكرتونية مع اجلهة(:ـ
قياس الطلب عىل اخلدمــات :تقييم وقياس الطلب الفعيل
عــى خدمات اجلهة من قبل املســتفيدين ،ـ مســتوى أمتتة
اخلدمات :قياس مستوى أمتتة العمليات باستخدام بنية تقنية
املعلومات باجلهة ،ـ جاهزية إجراء املعامالت اإللكرتونية:
إلكرتونيا والقيام
قيــاس جاهزية اجلهة نحو تقديم خدماهتا
ًّ

ما مدى اجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية؟(مؤرش االستخدام التكنولوجي ً
مثال  ٢٠١٢ـ ٢٠١٦م)

باملعامالت اإللكرتونيــة ،ـ قنوات املعامالت اإللكرتونية:
تقييــم توافر عدد من القنوات املختلفــة؛ لتقديم اخلدمات
واملعامــات اإللكرتونية ومدى تفعيل تلــك اجلهة لتلك
القنــوات ،ـ التكامل مع البنى األساســية الوطنية :قياس
جاهزيــة ومدى ترابط اجلهة مع مكونات البنى األساســية
للتكامل التي توفرها اهليئة).

ـ املســتوى الرابع :التحول اإللكرتوين :يعنى بقياس جاهزية
اجلهة للوصــول إىل مرحلة التحول اإللكــروين يف إدارة
العمل ،وتقديم اخلدمات اإللكرتونية املتكاملة بالتعاون مع
اجلهات األخرى( :ـ اإلدارة اآللية للعمليات :قياس جاهزية
ومستوى اإلدارة اآللية للعمليات باجلهة ،واستخدام تقنية
املعلومات يف إدارة العمل ،ـ اخلدمات اإللكرتونية املتكاملة:
تقييم إمكانية إجراء املعامالت اإللكرتونية املتكاملة املقدمة
من اجلهة).

 4ـ مؤرش جاهزية الشبكات
)Index (NRI

Networked Readiness

تضمن مــؤرش اجلاهزية الرئيس لســنة 2012م أربعة
مؤرشات رئيســة :مؤرش البيئة التكنولوجيــةEnvironment
 ،Component Indexمؤرش اجلاهزية التكنولوجية Readiness
 ،Component Indexمؤرش االستخدام التكنولوجيUsage
 ،Component Indexمؤرش األثر  . Impact Indexبعدما كانت
ثالثة فقط يف السنوات السابقة .حيث متت إضافة مؤرش جديد
وهو املتعلق باألثر.
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سـيتم من خالل الشـكل السـابق الرتكيـز عىل مؤرشين
خيدمـان هذه الدراسـة أال ومها:

ـ مؤرش االستخدام  :Usage Component Indexحيث يعكس
هذا املؤرش درجة اســتخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
وتطبيقاهتا من قبل األفراد ومؤسسات األعامل واحلكومة.
كام يعتمد هذا املؤرش يف احتسابه عىل ثالثة مؤرشات فرعية
وهي :مؤرش استخدام األفراد Individual Usage Sub index
ومؤرش استخدام مؤسســات األعامل Usage Sub index
 Businessناهيك عن:

ـ مــؤرش اســتخدام احلكومــة: Government Usage Sub
 indexويعكس مستوى اســتخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من قبل املؤسسات احلكومية؛ لتقديم خدماهتا.
كام يعكس هذا املؤرش جهود احلكومة يف تطبيق سياســات
قطــاع االتصاالت واملعلومــات؛ لزيادة التنافســية ورفع
املستوى املعييش لألفراد وتطوير هذا القطاع؛ باإلضافة إىل
إلكرتونيا.
عدد اخلدمات احلكومية املقدمة
ًّ

وينـدرج حتـت هـذا املـؤرش كثري مـن العوامـل الفرعية
كمـدى نجـاح الربامـج احلكوميـة يف ترويـج اسـتخدام
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ،ومـدى تطـور تقديم
احلكومـة خلدماهتـا عبر شـبكة اإلنرتنـت .ومـؤرش أمهيـة
تكنولوجيـا اإلعلام واالتصال لرؤيـة احلكومة للمسـتقبل.

املحور الثالــث :مدى جاهزيــة احلكومة
اجلزائرية واستخدامها للتكنولوجيا احلديثة

هيـدف مشروع احلكومـة اإللكتروين يف اجلزائـر إىل
عرصنـة اإلدارة العموميـة ،وتقريبهـا مـن املواطـن ،والعمل
على إدخال التكنولوجيات احلديثة يف كل مؤسسـات الدولة،
رئيسـا ّ
سـطرت على مـدى
وتنحصر أهدافـه يف 13
ً
حمـورا ً
مخس سـنوات .وسـيتم يف النقاط اآلتية معرفـة مدى جاهزية
إلكرتونيا.
احلكومـة اجلزائريـة
ًّ

 1ـ ترتيب استخدام احلكومة اجلزائرية للتكنولوجيا

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل رقم ( )٢مؤرش االستخدام التكنولوجي

لقـد أفادت التقاريـر الصادرة عن املنتـدى االقتصادي
العاملـي حول اسـتخدام تكنولوجيات اإلعلام :أن احلكومة
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املجلة العربية الدولية للمعلوماتية ،املجلد اخلامس ،العدد العارش٢٠١٧ ،م

اجلزائريـة يف تراجـع مـؤرشات اجلاهزيـة التكنولوجيـة ،كما
يوضحه اجلـدول اآليت:
اجلدول رقم ( )1ترتيب احلكومة حسب حماور ومؤرشات
جاهزية التكنولوجيا

مؤرشات اجلاهزية

مؤرش جاهزية اجلزائر
االستفادة من أحدث
التطورات التكنولوجية

الرتتيب الرتتيب الرتتيب الرتتيب
الرتتيب
حسب حسب حسب حسب
حسب
تقرير تقرير تقرير تقرير
تقرير
عام
عام
عام
عام
عام
2016- 2015- 2014- 20132012من
من
من
من
من
أصل أصل أصل أصل
أصل
()139( )143( )148( )144
()142
دولة دولة دولة دولة
دولة
118

131

129

120

117

مؤرش االستخدام
التكنولوجي

127

140

134

129

125

مؤرش استخدام احلكومة

135

139

134

134

130

(Networked Readiness
))Index (NRI

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل:

-The Global InformationTechnology Report2012 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.175
- The Global InformationTechnology Report 2013 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.143
-The Global InformationTechnology Report 2014 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.101
- The Global InformationTechnology Report 2015 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.119

تراجـع كبري السـتخدامها التطبيقـات التكنولوجيـة احلديثة،
مقارنـة ببقيـة دول العـامل ،واحتالهلـا املراتب األخيرة ما بعد
املئة .باسـتثناء الرتاجع الطفيف يف سـنتي 2015 :و2016م.

وهـذا مـا دلـت عليـه املرتبـة  131ملـؤرش االسـتخدام
مـن بني  144دولـة خالل سـنة 2013م ،بعدمـا كانت حتتل
املرتبة  118سـنة 2012م .كام جاءت اجلزائر يف سنة 2013م
ضمـن الـدول الــ  11األخيرة على الصعيـد اإلفريقـي ،إىل
جانـب موريتانيـا والتشـاد واللوزوطـو( .)7ويف سـنة 2014
عامليا ضمـن  148دولة (.)8
فقـد احتلـت اجلزائر املرتبة ًّ 129

انعكـس التأخـر يف املؤرش العام للجاهزية عىل مسـتوى
االقتصـاد عمو ًمـا سـل ًبا ،ومـن ثـم على مـؤرش االسـتخدام
التكنولوجي ،وعىل جاهزية املؤسسـات واألفراد ،واستخدام
احلكومـة ،كام هـو موضح يف اجلدول السـابق .هـذا يدل عىل
أن اإلدارات احلكوميـة بعيـدة كل البعـد عن واقع اسـتخدام
التكنولوجيـات احلديثة لإلعالم واالتصـال يف الدول العربية
والغربيـة .وسـيتم توضيـح ذلـك أكثـر مـن خلال دراسـة
املحـاور الفرعية ملؤرش االسـتخدام التكنولوحـي احلكومي.

 2ـ مرتبــة اجلزائــر يف املحــاور الفرعية ملحور
االستخدام احلكومي اإللكرتوين
يمكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:

اجلدول رقم ( )٢ترتيب احلكومة حسب املحاور الفرعية
لالستخدام اإللكرتوين

املحاور الفرعية

الرتتيب
حسب
تقرير عام
2012من أصل
()142
دولة

مؤرش استخدام احلكومة

135

-The Global InformationTechnology Report 2016 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.57.

مـن خلال القـراءة للتقاريـر السـنوية جلاهزيـة
تكنولوجيـات اإلعلام ،ومن خلال مؤرش جاهزيـة اجلزائر
االسـتفادة من أحدث التطـورات التكنولوجية (Networked
) ،)Readiness Index (NRIيتبين أن احلكومـة اجلزائريـة يف

الرتتيب الرتتيب الرتتيب الرتتيب
حسب حسب حسب حسب
تقرير تقرير عام تقرير عام تقرير عام
عام2016- 2015- 2014- -
من
من
من
2013
من أصل أصل أصل
أصل ()139( )143( )148
دولة
دولة
( )144دولة
دولة
139

134

134

130

ما مدى اجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية؟(مؤرش االستخدام التكنولوجي ً
مثال  ٢٠١٢ـ ٢٠١٦م)

مـع املسـتفيدين وإدارة املصـادر الداخليـة .وهذا مـا ينعكس
كذلـك على رسعة اختـاذ القـرارات لدهيـا التي تكـون بطيئة
مـا قد يتسـبب يف تأخير تقديـم اخلدمـات احلكومية.

األولوية التي توليها
احلكومة لقطاع تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال Gov’t
prioritization of ICT

حتول سنة  2013و2014
اىل:
نجاح احلكومة يف تكنولوجيا
االعالم واالتصال ،الرتويج

123

137

136

125

115

Gov’t Success in ICT.
Promotion

أمهية تكنولوجيا اإلعالم
احلكومة
واالتصال لرؤية
133
للمستقبل Importance of

140

122

116

119

ICT to gov’t vision

مؤرش خدمات احلكومة عىل
اخلط 126 government online
service index

39

120

123

133

130

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل:

-The Global InformationTechnology Report 2012 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.175
- The Global InformationTechnology Report 2013 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.143
-The Global InformationTechnology Report 2014 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.101
- The Global InformationTechnology Report 2015 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.119
- The Global InformationTechnology Report 2016 Mobility in a Networked World. World Economic Forum.
INSEAD.57

أشارت النتائج يف قياس مؤرش االستخدام التكنولوجي
للحكومـة اجلزائرية ومـن خالل املحاور الثالثـة الفرعية :أن
عامليـا (الثالثينيـات بعـد املئـة)،
اجلزائـر يف املراتـب األخير ًّ
وبالتـايل فإن أغلب املؤسسـات احلكومية تفتقر إىل اسـتخدام
أنظمـة أمتتـة العمـل املتعلقـة بـإدارة األعمال واإلجـراءات
الداخليـة للمؤسسـات احلكوميـة .وهـو األمـر الـذي أثـر
سـل ًبا عىل الكفايـة والفاعلية الداخلية للمؤسسـات احلكومية
اجلزائريـة ،وبالتايل أثـر كذلك عىل تقديم وتشـغيل اخلدمات
بصـورة دائمـة؛ ً
علما بـأن تلـك األنظمـة تشـمل أنظمـة
املراسلات واألرشـفة والربيد اإللكتروين وإدارة العالقات

ـ مؤرش اخلدمات احلكومية عىل اخلط :يقيس هذا املؤرش نسبة
اخلدمات احلكومية اجلزائريــة املقدمة عن طريق اإلنرتنت
ونوعيــة هذه اخلدمــات املقدمة من احلكومة .ويســتخدم
مصدرا
مؤرش األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية بوصفه
ً
هلذا املؤرش من خالل املسح اخلاص باخلدمات اإللكرتونية.
هذا وقد تراجعت اجلزائر يف الرتتيب منذ سنة 2012م بعدما
عامليا .واحتلت املرتبة 130
كانت حتتل مرتبة متقدمة ًّ 126
سنة 2015م.

ـ مؤرش أمهية تكنولوجيا اإلعــام واالتصال لرؤية احلكومة
للمستقبل :يقيس هذا املؤرش مدى امتالك احلكومة اجلزائرية
خطة مستقبلية لكيفية استغالل التكنولوجيا يف تطوير مستوى
الدولــة التنافيس يف مجيع املجــاالت .ولقد تقدمت اجلزائر
بمراتب بعدما كانت حتتل املرتبة  133سنة  2012واملرتبة
 140ســنة  2013إىل املرتبة  122عامليا سنة  ،2014وهذا
هــو املؤرش الثاين الوحيد الذي حتســنت فيه احلزائر .حيث
علميا.
احتلت املرتبة 116
ًّ

ـ مؤرش األولوية التي توليها احلكومة لقطاع تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ،ومؤرش نجاح احلكومــة يف تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال .الرتويج :يالحظ من خالهلام تراجعها عىل املستوى
العاملي بخصوص هذين املؤرشين فبعدما كانت حتتل اجلزائر
عامليا ســنة 2012م أصبحت حتتل املرتبة 136
املرتبة ًّ 123
عامليا ســنة 2014م .لكن بدأت تتحسن املرتبة
من بني ًّ 148
ابتدا ًء من ســنة 2014م ،لتحقق املرتبة  115سنة 2016م.
وهي أفضل مرتبة بعد املئة يف اخلمس سنوات األخرية.

 3ـ ترتيب اجلزائر حســب هيئة األمم املتحدة يف
مؤرش احلكومة اإللكرتونية
كشـف تقريـر إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتامعية،
بمنظمـة األمـم املتحـدة ،يف مـؤرش احلكومـة اإللكرتونيـة
لعـام 2014م(( ،)9ويقيـس التقريـر مدى اسـتعداد وجاهزية
املؤسسـات احلكوميـة يف اجلزائـر للتحـول إىل احلكومـة
عربيا ويف شمال إفريقيا يف
اإللكرتونيـة) :أن اجلزائـر األسـوأ ًّ
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جمـال تطبيـق احلكومـة اإللكرتونيـة .واسـتنا ًدا إىل التصنيـف
عامليـا ،موريشـيوس
األممـي؛ فـإن تونـس تـأيت يف املرتبـة ًّ 75
( ،)76مصر ( )80وسيشـيل ( )81واملغـرب ( )82وفيما
يتعلـق باجلزائـر ،كانـت يف املرتبـة  136على مسـتوى العـامل
يف عـام 2014م مـن ضمـن  191دولـة مقارنـة مـع 132
يف عـام 2012م ،بانخفـاض قـدره  4نقـاط يف سـنتني.
هـذا ويتـم تصنيف الـدول األعضاء يف منظمـة األمم املتحدة
يف تقريـر احلكومـة اإللكرتونية وف ًقا لثالثة مؤرشات أساسـية
بنسـب متسـاوية هـي :مـؤرش تقديـم اخلدمـات احلكوميـة
اإللكرتونيـة ،مـؤرش تطـور البنيـة األساسـية لالتصـاالت،
ومـؤرش رأس املـال البشري .ويتم تصنيف الـدول األعضاء
يف األمـم املتحدة وف ًقا ملـؤرش التنمية يف احلكومة اإللكرتونية،
وهـو مـؤرش مركب يقيس مـدى اسـتعداد وقـدرة اإلدارات
الوطنيـة السـتخدام تقنيـة املعلومات واالتصـاالت ()ICT؛
لتقديـم اخلدمـات العامـة .وهذا املـؤرش عبارة عن املتوسـط
العـام لثالث نتائـج يف أبعاد احلكومة اإللكرتونية وهي٪33 :
مـن نوعيـة اخلدمات عرب اإلنرتنـت ،و ٪33مـن تطوير البنية
األساسـية لالتصاالت ،و ٪33مـن رأس املال البرشي .ويتم
قيـاس وحتليل كل مؤرش من هذه املؤرشات بشـكل مسـتقل.
جيـدر بالذكـر أن معظـم دول العـامل ،وبرامج احلكومة
اإللكرتونيـة تضـع هـدف حتسين الرتتيـب يف املـؤرش ضمن
أهدافها اإلستراتيجية.

 ٤ـ التقييم الشامل حسب رأي الباحث
عامليـا يف التطور
بعـد أن تعـرض الباحث ملرتبـة اجلزائر ًّ
واالسـتخدام التكنولوجـي مـن أجـل التحـول إىل حكومـة
إلكرتونيا يف اجلزائر كمرحلة
إلكرتونيـة ،أي تقديم اخلدمـات
ًّ
بعـد احلضـور والتفاعـل والتعامـل اإللكرتوين ،فإنـه يتطلب
وجـود تطبيقات وبنى أساسـية حديثة باملؤسسـات احلكومية
تسـتخدم يف تنفيذ العمليـات املتعلقة بتقديم وإتاحة اخلدمات
إلكرتونيـا وربط تلـك التطبيقات باإلنرتنـت .وبالعودة إىل:
ًّ

ـ الوجود الرقمي للمؤسســات احلكوميــة اجلزائرية :يتبني:
ريا من املؤسســات احلكومية اجلزائرية ليس هلا مواقع
أن كث ً
إلكرتونية عىل اإلنرتنت باللغة العربية ،كام أن هناك من لدهيا
مواقع إلكرتونية باللغة الفرنســية وغــر مرتمجة إىل العربية

(قيد التحضري) .أما فيام خيتص بالربط مع البوابة الرســمية
للخدمات اإللكرتونية؛ فإنــه التوجد ً
أصل هذه البوابة يف
اجلزائر ( .)١٠بالرغم من وجود بعض املؤسســات احلكومية
التي توفر الربط باإلنرتنت ملقراهتا الرئيسة.

ـ التفاعل مع املواطنني :بعض املؤسسات احلكومية اجلزائرية
لدهيا مراكز لالتصال ختتص بالرد عىل املواطنني واإلصغاء
إليهم .وهنــاك من املؤسســات َمن تتيــح إمكانية تنزيل
االســتامرات وطلبات التقدم للحصول عىل اخلدمات من
خالل مواقعها اإللكرتونية ،وينطبق ذلك عىل كل خدماهتا
أو بعضها.
وتدل النتائج والتقارير الســابقة أن املؤسسات احلكومية ال
متتلك األطر واملكونات األساســية للتفاعل التي متكنها من
تطوير تفاعلها مع املســتفيدين ،وبالتايل لن تســهم يف رفع
جودة تقديم اخلدمات .وعىل اجلانب اآلخر ،فإن مؤسسات
احلكومة اجلزائرية املشاركة بقياس اجلاهزية تقري ًبا ليس لدهيا
حضور عىل شبكات التواصل االجتامعي وعىل األخص عىل:
 ،YouTube ،Twitter ،Facebookما يظهر تزايد االهتامم من
قبل املؤسسات احلكومية بإجياد وسائل خمتلفة للتواصل مع
املستفيدين.

ـ أســلوب إتاحة اخلدمات وتأدية اإلجراءات الداخلية :تبني
التقارير واملراتب األخرية أن أغلب اخلدمات تتاح من خالل
قنوات تقليدية ما يتسبب يف إحداث بطء يف تقديم اخلدمات
ويزيد من تكلفة تأدية اخلدمات ،ولكن عىل الرغم من هذا
فإن بعض املؤسسات حتاول اختاذ إجراءات فاعلة نحو تأدية
إلكرتونيا.
آليا وإتاحتها
ًّ
خدماهتا ًّ

إن اخلدمـات احلكوميـة بصفـة عامـة تنفـذ إجراءاهتـا
جزئيا ،بالرغم مـن أنه يوجد
الداخليـة بصـورة يدوية أو آليـة ًّ
اهتمام متزايـد مـن قبـل املؤسسـات احلكوميـة بالتحـول إىل
آليا
تنفيـذ اإلجـراءات الداخليـة للخدمـات اإلجرائية لتنفـذ ًّ
نظـرا ألمهيتها للمسـتفيدين.
بالكامـل؛ ً
لكـن ،وكما أوضحـت النتائـج والتقاريـر واحتلال
احلكومـة اجلزائرية املراتب األخرية عىل املسـتوى العاملي ،فإن
هذا ال ينفي وجود بعض النجاحات البسـيطة واملتواضعة يف
أمتتة األعمال الداخلية وتفعيل أنظمة املراسلات واألرشـفة
والربيـد اإللكتروين لـدى بعـض املؤسسـات اجلزائريـة ،إال

ما مدى اجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية؟(مؤرش االستخدام التكنولوجي ً
مثال  ٢٠١٢ـ ٢٠١٦م)

ّأنـا غير كافيـة .وهـذا يعـدُّ متهيـدً ا أو كما يسـمى احلضـور
اإللكتروين لبعـض املؤسسـات املتقدمـة يف جاهزيتهـا
للتعاملات اإللكرتونيـة ،ومـن ثـم التحـول إىل احلكومـة
اإللكرتونيـة كمرحلـة رابعـة وأخرية من مسـتويات اجلاهزية
اإللكرتونية.

املحــور الرابع :اجلهــود اجلزائرية املبذولة
إلرساء وتفعيل احلكومة اإللكرتونية
إن إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية 2013م وما بعدها
تنـدرج ضمن الرؤيـة الرامية إىل بـروز جمتمع العلـم واملعرفة
اجلزائـري الـذي ينهـض باقتصاد الوطـن ،وإلرسـاء مدخل
احلكومـة اإللكرتونيـة قامت احلكومـة اجلزائرية باآليت:

 1ـ إعداد مرشوع «اجلزائر اإللكرتونية 2013م»
ركزت إستراتيجية احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر عىل
ضمان الفاعليـة يف تقديـم اخلدمـات احلكوميـة للمواطنين،
وأن تكـون متاحـة للجميـع ،وذلـك مـن خلال العمـل عىل
رفـع نسـبة تكامـل خدمـات املواقـع بالبوابـة باعتبارها أحد
أهـم أهـداف التحول إىل احلكومـة اإللكرتونيـة .األمر الذي
تعمـل عليـه اهليئـة ،لتحقيـق هـذا التكامـل بين اخلدمـات
وقواعـد البيانات عن طريق موقع البوابة الرسـمية للخدمات
احلكوميـة اإللكرتونية.
فكثير من املؤسسـات احلكوميـة حيتاج تبسـيط وإعادة
ٍ
لبعـض أو كل مـن خدماهتـا ،ويف
هندسـة اإلجـراءات
هـذا اجلانـب البـد أن تقـوم اللجنـة اإللكرتونيـة بتقديـم
االستشـارات الالزمـة والـورش التدريبيـة؛ لتعريف وتطوير
مهـارات وخبرات أعضـاء فريـق العمل يف خمتلـف اجلهات
احلكوميـة؛ فاملؤسسـات احلكوميـة اجلزائريـة حتتـاج إجـراء
تعديلات على بناهـا األساسـية أو أهنـا حتتـاج تغيير بناهـا
األساسـية بدرجـات متفاوتـة.

 2ـ ترسيــع اســتخدام تكنولوجيــات اإلعالم
واالتصال يف اإلدارة العمومية
تسـمح تكنولوجيـات اإلعلام واالتصـال ،السـيام
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اإلنرتنـت بإنشـاء فضـاء اتصـال ،يعتمـد على المركزيـة
املعلومـات واحتكارهـا يف حتسين نوعيـة عمليـة صنـع
القـرار .فعلى كل دائـرة وزاريـة جزائريـة اسـتكامل البنـى
األساسـية املعلوماتيـة ووضـع نظـم إعلام مندجمـة ،ونشر
تطبيقـات قطاعيـة متميـزة ،تنميـة الكفايات البرشيـة ،تطوير
اخلدمات اإللكرتونية لفائدة املواطنني والرشكات واإلدارات
األخـرى ،ترسيع اسـتعامل تكنولوجيات اإلعلام واالتصال
يف الشركات ،دفـع تطويـر االقتصاد الرقمـي ،يف الربجميات،
اخلدمـات والتجهيـز؛ باإلضافـة إىل تعزيـز البنيـة األساسـية
لالتصـاالت ذات الدفـع الرسيـع وفائـق الرسعـة ،كذلـك:
ـ ينبغي تعزيز البنى التحتيــة وتعميم النفاذ إىل تكنولوجيات
اإلعــام واالتصال بإجراءات ملموســة يف جمال التكوين
وتطويــر الكفايــات البرشية مــن أجل تعميم اســتعامل
تكنولوجيات اإلعــام واالتصال وضامن متلكها عىل مجيع
املستويات.
ـ إعادة النظر يف برامج التعليم والتكوين يف جمال تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال ،وتلقــن مناهج تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال جلميع الفئات االجتامعية.

ـ تطويــر قدرات فرق املحتوى اإللكرتوين عن طريق الورش
التدريبية املتعلقة بإدارة املحتوى والشــبكات االجتامعية،
وســهولة االســتخدام والنفاذ الرقمي ،وتعريفهم باملعايري
واإلرشــادات الدوليــة والتوجهات احلديثــة يف احلكومة
اإللكرتونية.
 3ـ التعاون الدويل كربنامج MEDA
حيث يسـهم يف املشـاركة الفعالة يف احلـوار واملبادالت
الدوليـة وإقامـة رشاكات إستراتيجية؛ هبـدف متلـك
التكنولوجيـات واملهـارات وآليـات التقييـم واملتابعة ،حيث
يعتمـد عىل املـؤرشات للوصـول إىل اجلزائـر اإللكرتونية فيام
بعـد 2013م .والعمل عىل جتسـيد اخلطط واإلستراتيجيات
الوطنيـة لتكنولوجيا اإلعلام واالتصال يف إطار إعداد برامج
النيباد ً
مثلا (. )11

 4ـ إنجاح مرشوع املواطن اإللكرتوين

مـازال عـدد اجلزائريين املسـتخدمني لإلنرتنـت ً
قليل؛
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مقارنـة باملسـتخدمني يف الـدول العربيـة األخـرى ،حيـث
أطلقـت وزارة الداخليـة مشروع املواطن اإللكتروين ألول
مـرة يف اجلزائـر ،والـذي سـيخترص أرشـيف كل مواطـن يف
رقـم واحـد يتبعـه مدى احليـاة ،يمكـن من خالله اسـتخراج
مجيـع الوثائـق اإلدارية وفق نظام إلكتروين يعمل عىل إصدار
خمتلـف الوثائـق يف مـدة ال تتجاوز  30ثانية .وهذا ما سـينهي
متاعـب اجلزائريين مـع اسـتخراج الوثائـق التي طاملـا كانت
يوميـا لكل مواطن يقصد مصالـح البلدية أو الدائرة،
ً
هاجسـا ًّ
مـع أمـل أن يـرى هذا املشروع النـور يف اآلجـال القريبة.

كما حاولـت احلكومـة اجلزائريـة تطبيـق تكنولوجيـا
املعلومـات واالتصـال يف مؤسسـاهتا؛ لتحديـث املامرسـة
اإلداريـة ،وربـط اهليـاكل اإلداريـة بـكل القطاعـات املعنيـة
ضمـن نظام شـبكي ،من خلال رفع كفاية العاملين باإلدارة
العموميـة احلكوميـة؛ انطال ًقا من قطاعـات احلكومة :التعليم
العايل ،الرتبية ،الصحـة العمومية ،العدالة ،املصارف واملالية.
لـذا ،مـن الرضورة حتقيق اجلهـات احلكومية األهداف
املطلوبة كافة بحسـب خطة التحول إىل احلكومة اإللكرتونية؛
إضافـة إىل رضورة قيامهـا بنشر املعلومـات املتعلقـة بقيـاس
جـودة اخلدمـة ورضـا املسـتفيد على مواقعهـا اإللكرتونيـة
بشـكل مسـتمر حتقي ًقا ملبـدأ املشـاركة املجتمعية.

اخلامتــــة

حيتـاج كثري مـن املؤسسـات احلكوميـة اجلزائرية تعديل
تطبيقاته؛ لتتناسـب مع متطلبات مرحلـة التحول اإللكرتوين
التـي هتـدف الوصـول إىل التكامل بين التطبيقـات احلكومية
عبر البوابـة احلكومية واألنظمـة املركزية لتكامـل التطبيقات
واخلدمـات التـي توفرهـا هيئـات تقنيـة املعلومـات ووزارة
الربيـد وتكنولوجيـا اإلعالم ،مـا يمكن املؤسسـات كافة من
تقديم خدمـات إلكرتونية متكاملة عبر القنوات اإللكرتونية
دون احلاجـة إىل توجـه املواطن إىل مقر املؤسسـات احلكومية
للحصـول على اخلدمات املختلفة مسـتقبال.

هذا وتسـعى احلكومة اجلزائريـة إىل إحالل نظام اإلدارة
اإللكرتونيـة يف خططها املسـتقبلية ،خاصة بعـد املصادقة عىل
قانـون التجـارة اإللكرتونيـة وتعميم اسـتخدام اإلنرتنت من
أجـل إطالقهـا وبلوغهـا إىل مشروع اجلزائـر اإللكرتونيـة

القديـم ،مـا يؤكد أن لدى املؤسسـات احلكوميـة فرصة كبرية
لتطويـر هذه اخلدمات وإعادة هندسـة إجراءاهتا؛ متهيدً ا ألمتتة
إلكرتونيـا .لكن هناك عدد مـن املعوقات
خدماهتـا وإتاحتهـا
ًّ
تواجـه اسـتخدام بلـوغ مشروع احلكومـة اإللكرتونيـة عىل
الرغـم من اختاذها خطوات فاعلة نحـو تنظيم عملية التحول
إىل جانـب التقـدم النسـبي يف أمتتـة العمل داخل املؤسسـات
احلكوميـة ،ومن تلـك املعوقات:
ـ وجــود ضعف وعجز عىل مســتوى االتصال املؤسســايت
واختالل يف أنظمة تبادل املعلومات واملعطيات.

ـ ارتفاع التكلفة املادية إلنشاء شبكة املعلومات الدولية ،فهي
حتتاج شــبكة اتصال جيدة وأجهزة حاسوب ،وهذا يرتبط
بالقدرة عىل متويل املبالغ الالزمة لذلك.
ـ وجــود احلاجة إىل تدريب املوظفني عىل اســتخدام شــبكة
املعلومــات الدولية بكفاية وفاعليــة ،ويف ضوء األهداف
املطلوبة.
ـ وجود بعض االجتاهات الســلبية من قبــل بعض املديرين
واملوظفني نحو اســتخدام التقنيات احلديثة ومنها شــبكة
املعلومات الدولية.
ـ ضعف اجلهاز املايل واملرصيف من ناحية التحديث والعرصنة
وتبنيه التكنولوجيا احلديثة ،واســتخدامه للدفع والسحب
اإللكرتونيني مع تعميم البطاقات املرصفية والربيدية.

ـ عدم دقة وصحة مجيع املعلومات املوجودة يف شبكة املعلومات
الدولية ،فقد توجد مواقع غري معروفة أو مشبوهة.
يف األخير يسـتنتج أن مشروع احلكومـة اإللكرتونية مل
يتجسـد ً
فعلا يف اجلزائـر وقـد كانت تطمـح إىل تفعيلـه بداية
من سـنة 2013م عىل الرغم من أمهيته ،وحتى اآلن مل يتحقق
أي يشء ،وسـط غياب إرادة سياسـية مع ظهور فضائح فساد
مـايل وإداري متعلقة بمخصصـات هذا املرشوع.
إن هـذا التأخير يف اإلنجـاز يبقـي على حـال الفوىض
العارمـة التـي تعـاين منهـا اإلدارات العموميـة والتـي يدفـع
ربا على التضحية
ثمنهـا املواطـن اجلزائـري ،الذي أصبـح جم ً
بوقتـه وأموالـه وراحتـه إلنجـاز معاملات روتينية.

ما مدى اجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية؟(مؤرش االستخدام التكنولوجي ً
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