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 :اإلالدمت العامت

إف من أبرز ظبات العوؼبة كأدكاهتا كأسباهبا تلك الثورة الرقمية اإللكًتكنية اليت جعلت من العاَف قرية صغَتة 
بفضل التطور اؼبذىل يف التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ؛ كلعٌل على رأس ىذه الوسائل شبكة اإلنًتنت اليت 
أعادت صياغة صورة اغبياة يف اجملتمعات البشرية يف شىت ؾباالهتا، كمنها اجملاؿ اإلدارم كاالقتصادم، فاستيحدثت يف 

االقتصاد الرقمي، اؼبنظمات الذكية، اإلدارة اإللكًتكنية، التجارة : أدبيات اإلدارة كاألعماؿ كاالقتصاد مصطلحات مثل
 ...اإللكًتكنية، اقتصاد اؼبعرفة

كلقد سارعت منظمات األعماؿ إُف االستفادة من مزااي ىذه التكنولوجيات لكسب ميزة تنافسية من خبلؿ 
القياـ دبختلف األنشطة التسويقية عرب اإلنًتنت، كاستغبلؿ ـبتلف قنوات االتصاؿ الرقمي ابلعميل من أجل كسبو 

 Customer) (CRM)" إدارة العبلقة مع العميل"كربقيق رضاه ككفائو، كذلك يف إطار ما اصطلح على تسميتو بػ 

Relationship Management) اليت أصبحت اإلسًتاتيجية الرئيسية ؼبنظمات القرف الواحد كالعشرين اؼبتشبعة بثقافة ،
 .التوجو ابلزبوف

ككذلك األمر على صعيد القطاع اغبكومي، فمنذ تسعينيات القرف اؼباضي سارعت الدكؿ بدكرىا إُف كضع 
برامج كإسًتاتيجيات للتأقلم مع ؾبتمعاهتا الرقمية اعبديدة، كاستخداـ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف 

اإلدارات العامة هبدؼ تسهيل العمليات اإلدارية اليومية كربسُت جودة خدماهتا العامة، كالوصوؿ إُف أكرب قدر من 
إدارة "اؼبشاركة اعبماىَتية يف صنع القرار كتطبيق ـبتلف اؼبمارسات اليت تكرس اغبكم الراشد؛ كذلك ربت تسمية 

سواء أكانت تلك العبلقة بُت القطاعات اغبكومية ، (CzRM) (Citizen Relationship Management)" العبلقة مع اؼبواطن
  ( أعماؿ–حكومة ) أك مع قطاع األعماؿ (Government to Government) (G to G) ( حكومة–حكومة )ذاهتا 

(Government to business) (G to B)  ( مواطن–حكومة )أـ مع اؼبواطنُت (Government to citizen) (G to C). 

-e)" اغبكومة اإللكًتكنية"اصطيلح على تسمية ىذا النظاـ اغبكومي الذم يقدـ خدماتو بطريقة رقمية بػػ 

government)، الذم يعٍت انتقاؿ اغبكومات من التسيَت بنظاـ بَتكقراطي كرقي إُف نظاـ إلكًتكقراطي يتفاعل مع 
 .اؼبواطنُت دكف انقطاع على مدار اليـو كاألسبوع كالسنة

كَف يعد ربوُّؿ اغبكومات التقليدية إُف حكومات رقمية خيارا أك ؾبرد رفاىية أك حاجة كمالية، بل أصبح ىذا 
االنتقاؿ حتمية تفرضها متطلبات االندماج يف االقتصاد الدكِف، كسبليها الضغوط الداخلية كضغوط ـبتلف اؼبنظمات 

 كآخر 2015، اليت حددت سنة "للمنظمة الدكلية للطَتاف اؼبدين"الدكلية، كما ىو الشأف على سبيل اؼبثاؿ ابلنسبة 
 .سنة الستعماؿ جواز السفر التقليدم كاستبدالو ابعبواز البيومًتم
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تقدـ اغبكومة اإللكًتكنية، ؼبختلف زابئنها، خدماهتا العامة جبودة عالية، بطريقة رقمية كاقتصادية يف ـبتلف 
اؼبدنية، خدمات التعليم، اػبدمات  اػبدمات اؼبتعلقة ابلبياانت كالواثئق الشخصية، سجبلت اغبالة: القطاعات مثل

 .إٍف...االجتماعية، الرعاية الصحية، الضرائب، النقل، اػبدمات اؼبالية ككسائل الدفع

اليت تتضمن عمليات اؼبشاركة " الديبقراطية اإللكًتكنية"أضف إُف ذلك، أهنا تساىم يف إرساء ما يسمى بػػ
الفعالة يف عملية صنع القرار كاغبكم، من خبلؿ االطبلع على اؼبعلومات اغبكومية بطريقة شفافة كعلى برامج 
األحزاب عرب اإلنًتنت، ككذا نظاـ التصويت اإللكًتكين عرب اإلنًتنت، كما كاف اغباؿ يف االنتخاابت احمللية يف 

 .1999النركيج سنة 

إف تطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية بشكل انجح، يتطلب من الدكلة أف تقـو بتهيئة األرضية من خبلؿ 
كما أف ىذه الطريقة يف تقدًن خدمات اغبكومة يستدعي كضع . إصبلح حكومة الواقع، مث التعبَت عنها بشكل رقمي

 .منظومة تشريعية لتقنُت كتنظيم التعامبلت اإللكًتكنية لتوفَت األمن اؼبعلومايت كؿباربة اعبريبة اإللكًتكنية

مدل جاىزية اجملتمع : كقد يصطدـ تطبيق ىذا النظاـ دبجموعة من الصعوابت كالعوائق اؼبتمثلة أساسا يف
الستيعاب ىذا التغيَت، مدل كفاءتو كربكمو يف استخداـ الوسائل اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، أك ابختصار مدل كوف 

يف اؼبنظمات " التوجو ابؼبواطن"، ككذا كاقع ثقافة "األمية الرقمية"كمدل انتشار ما يسمى بػ " ؾبتمع معرفة"اجملتمع 
 .العامة

كتعترب التجارب الدكلية يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف ذبارب حديثة نسبيا، إذ َف تتضح معاَف ىذا 
النظاـ سول خبلؿ عشرية التسعينيات من القرف اؼباضي، كَف تصل الدكؿ اؼبتقدمة إُف تطبيق فعلي ؽبذا اؼبفهـو على 

 الذم رتب الدكؿ حسب تطبيق مفهـو 2001كحسب تقرير األمم اؼبتحدة لسنة . 2000أرض الواقع إال منذ سنة 
اغبكومة اإللكًتكنية، أتيت الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف الصدارة، تليها أسًتاليا، نيوزلندا، سنغافورة، النركيج، كندا، 

 .اؼبملكة اؼبتحدة، ىولندا، الدامبارؾ كأؼبانيا

أما على الصعيد العريب، فربزت مع مطلع األلفية الثالثة ؿباكالت لٌلحاؽ بركب الدكؿ اؼبتقدمة يف تطبيق 
اغبكومة اإللكًتكنية، فمن الدكؿ العربية من حاكلت استنساخ ذبارب دكلية انجحة، كمنها من حاكلت كضع 

إسًتاتيجية خاصة هبا يف ظل صعوابت يفرضها الواقع العريب، لعل من أبرزىا مشكلة انتشار نسبة األمية اإللكًتكنية، 
زبلف البنية التحتية لبلتصاالت كاؼبعلومات، عدـ مواكبة التشريعات كالنظم اإلدارية ؼبتطلبات اإلدارة اإللكًتكنية 

 .كضعف الوعي العاـ أبنبية كمزااي تطبيقات اغبكومة اإللكًتكنية
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؛ أما على 2000كتعد اإلمارات العربية اؼبتحدة رائدة الدكؿ العربية يف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية منذ سنة 
صعيد دكؿ اؼبغرب العريب، فقد تفاكت االىتماـ هبذا اؼبشركع، حيث كانت تونس الشقيقة سباقة يف ىذا اؼبضمار؛ إذ 

 قانوان خاصا حوؿ التجارة كاؼببادالت 2000، ككضعت سنة 1997أكلت قطاع االتصاالت اىتماما كاضحا منذ سنة 
 .اإللكًتكنية

 " 2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية " بعنواف 2008أما يف اعبزائر، فوضعت اغبكومة خطة خاصة يف سنة 

(eAlgerie 2013)  لتطوير قطاع تقانة اؼبعلومات كاالتصاالت يف اجملتمع، كتسريع استخداـ التقنيات اغبديثة لئلعبلـ
ىذه اؼببادرة اليت ييعوَّؿ عليها الكثَت إلحداث ثورة . كاالتصاؿ يف اإلدارة كتدارؾ التأخر الكبَت يف ؾباؿ اػبدمات العامة

يف ؾباؿ إدارة العبلقة مع اؼبواطن كإسًتاتيجية حديثة يف العمل اغبكومي، كربقيق الرفاىية االجتماعية كربسُت جودة 
اػبدمات العامة اؼبقدمة للمواطن كعبلج األمراض البَتكقراطية اليت تقف حاجزا أماـ النمو االقتصادم للبلد كالتنمية 

 .يف ـبتلف ؾباالت اغبياة االجتماعية

:  بػياليت البدث

 :بناء على ما سبق تقديبو، سَتكز الباحث دراستو على السؤاؿ الرئيسي التاِف

يف ظل معطيات الواقع احلكومي، اإلداري ، التشريعي، الثقايف والرقمي، إىل أي مدى سيساىم تطبيق 
 ؟(CRM) مشروع احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر يف حتسٌن إدارة العالقة مع ادلواطن 

أم أف ؿبور اإلشكالية ىو دراسة تقييمية ألثر تطبيق كاستخداـ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف 
اإلدارة العمومية اعبزائرية على جودة اػبدمات العامة كتطبيق ـبتلف اؼبمارسات اؼبتعلقة ابؼبشاركة اإللكًتكنية كالشفافية 

 . 2013كدعم اغبكم الراشد، كذلك كلو يف ظل مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية 

 :كمن إشكالية البحث الرئيسية ىذه، يبكن أف تثار اؼبسائل الفرعية اآلتية

 كما ىي خطوات ، كما العبلقة بينهما؟"إدارة العبلقة مع اؼبواطن"ما ىي األبعاد اؼبختلفة للحكومة اإللكًتكنية ك -1
 كشركط كأدكات كتكلفة كمعوقات إرساء نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية؟

 ما ىو كاقع تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية عرب ـبتلف دكؿ العاَف؟- 2

يف ظل " 2013اعبزائر اإللكًتكنية " إُف أم مدل سيتم تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر انطبلقا من مبادرة -3
 التحدايت اليت يفرضها الواقع اإللكًتكين يف اعبزائر عند إطبلؽ اؼببادرة؟
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على جودة تقدًن اػبدمات العامة كتبٍت التوجو ابؼبواطن كتطبيق " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "كيف سيؤثر مشركع  -4
 اؼبمارسات اؼببلزمة ؽبذا التوجو؟

 ما ىو أثر تطبيق اؼبشركع على ربسُت ـبتلف أكجو اؼبمارسات الديبقراطية اإللكًتكنية يف اعبزائر؟  -5

 :فسطياث البدث

 :لئلجابة عن األسئلة اؼبذكورة أعبله، ككمنطلق للدراسة، يضع الباحث الفرضية الرئيسية التالية

 يف فبارسات إدارة العبلقة مع اؼبواطن نسيبستؤدم إُف ربسن " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "من اؼبتوقع أف مبادرة - 
 كابلنظر إُف التحدايت الكبَتة كالصعوابت الحتماؿ كوف األرضية غَت مهيأة بشكل كاؼ إلحداث ىذا التغيَتكذلك 

 . 2008اليت تواجو تطبيقها يف ظل معطيات كتعقيدات الواقع الرقمي للجزائر عند إطبلؽ اؼببادرة يف 

 : كما يضع الباحث الفرضيات اعبزئية التالية لئلشكاليات الفرعية

أبعاد متعددة كمتداخلة أكرب من ؾبرد كوهنما عملية رقمنة نظم " إدارة العبلقة مع اؼبواطن" للحكومة اإللكًتكنية ك-1
 ال ينحصر فقط يف إدخاؿ الوسائل اغبديثة لئلعبلـ اؼبعلومات للخدمات اغبكومية، كما نفًتض أف تطبيقهما

كاالتصاؿ يف العمل اإلدارم اغبكومي، بل يتعدل ىذا اؼبفهـو التقٍت إُف أبعاد أخرل إدارية كتنظيمية كتشريعية 
 .إٍف...كمالية

 من احملتمل أف يكوف ىناؾ تفاكت كبَت بُت دكؿ العاَف يف ؾباؿ تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية فبا قد يوٌلد فجوة رقمية -2
 .بُت اجملتمعات كاألقاليم

 .إُف تطبيق جزئي للحكومة اإللكًتكنية" 2013اعبزائر اإللكًتكنية " من اؼبتوقع أف تؤدم مبادرة -3
سيؤدم إُف ربسن كبَت يف جودة اػبدمات العامة كتعزيز التوجو ابؼبواطن يف " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "  مشركع -4

 .العمل اإلدارم اغبكومي بفضل استغبلؿ أرضية اغبكومة اإللكًتكنية
 .إُف تعزيز الشفافية اغبكومية كربسن كبَت يف اؼبمارسات الديبقراطية" 2013اعبزائر اإللكًتكنية " سيؤدم مشركع -5

 :ؤهميت اإلاىطىع

؛ فمن الناحية األكاديبية يتناكؿ  كالسياسييكتسي اؼبوضوع أنبية ابلغة على الصعيد األكاديبي كالعملي
موضوعا يندرج ضمن ؾباؿ اإلدارة العامة، كىو ؾباؿ َف يوؼ حقو من العناية العلمية من ًقبل األكاديبيُت يف اعبزائر، 
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 كجودة اػبدمات العامة، يف حُت أف أغلب البحوث (CRM)كما يسلط الضوء على موضوع إدارة العبلقة مع اؼبواطن 
 .(اؼبؤسسات الرحبية)تتناكؿ إدارة العبلقة مع الزبوف كجودة اػبدمات يف قطاع األعماؿ 

كما يعترب موضوع اغبكومة اإللكًتكنية يف منتهى اغبداثة، فلم تولو أقبلـ الباحثُت االىتماـ الكايف لتبياف 
كمعاعبة القضااي كاإلشكاليات اليت تثَتىا عادة مثل ىذه اؼبواضيع اعبديدة، خاصة على الصعيد العريب عموما 

كاعبزائرم بوجو أخص؛ إذ قبد اؼبكتبة اعبزائرية تشكو فقرىا الشبو كلي لرسالة أك كتاب يتناكؿ كيينظٌر ؽبذا اؼبوضوع 
الذم يعترب ثورة فعلية كحقبة جديدة يف اتريخ اجملتمع اعبزائرم إذا أيخذ على ؿبمل اعبد كطيٌبق على أرض الواقع 

ابلشكل الصحيح؛ ككاف يفًتض أف تولد كتتبلور فكرة ىذا اؼبشركع يف الوسط اعبامعي، مث تنقل إُف اعبهات اؼبعنية 
 .لبلسًتشاد بو

أما على الصعيد العملي؛ فتكمن أنبية ىذا البحث يف كونو يتناكؿ ابلدراسة كالتحليل كالتقييم ؼبوضوع 
تطبيقي عملي يتمثل يف إرساء حكومة إلكًتكنية يف اعبزائر، كما يقدـ تشروبا كافيا للواقع اإللكًتكين، الرقمي 

مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية "كاؼبعلومايت يف اجملتمع اعبزائرم؛ ابإلضافة إُف تزامن اإلطار الزمٍت ؽبذا البحث مع فًتة تنفيذ 
، كيبتد إُف ما بعدىا فبا يسمح بتتبع خطوات التجسيد خطوة خبطوة، حىت يبكن يف النهاية الوقوؼ على نتائج "2013

 .تطبيق اؼبشركع كتقييمو من زكاايه اؼبختلفة

يف حُت أف األنبية السياسية للموضوع انبعة من كوف اغبكومة اإللكًتكنية موضوعا لصيقا ابغبوكمة كاغبكم 
الراشد كالتنمية اؼبستديبة؛ إذ أصبح للتعامبلت اإللكًتكنية يف ىذا العصر الرقمي أثر ابرز على ـبتلف اؼبمارسات 
، كيف إدارة موجات التغيَت كاغبركات السياسية كاالجتماعية . السياسية يف اجملتمعات، كعلى عبلقة اغباكم ابحملكـو

كليست اعبزائر دبعزؿ عن ىذه التحوالت التكنولوجية، بل إهنا من أكثر الدكؿ اليت هبب أف تيعٌت هبذه النقلة ابلنظر 
إُف حداثة عهدىا بتطبيق التعامبلت اإللكًتكنية كنشوء ؾبتمع جزائرم جديد مبٍت حوؿ اؼبعرفة، مع األخذ بعُت 

 .االعتبار اؼبعطيات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية للبلد

 :ؤهداف البدث

 :يهدؼ الباحث من خبلؿ ىذا العمل إُف ربقيق األىداؼ التالية

 كضع إطار نظرم أكاديبي شامل ؼبوضوع اغبكومة اإللكًتكنية؛- 
 ؛(CRM)الربط بُت موضوعي التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كإدارة العبلقة مع اؼبواطن - 
 االطبلع على التجارب العاؼبية يف ؾباؿ موضوع البحث كمقارنتها كدراسة مدل إمكانية االستفادة منها؛- 
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تشريح الواقع اؼبعلومايت يف اجملتمع اعبزائرم كمدل جاىزيتو لتقبل كاستيعاب ىذا التغيَت اعبذرم يف طريقة - 
 استقباؿ اػبدمات العامة اؼبقدمة من اإلدارات العامة؛

 تسليط الضوء على كاقع األمية الرقمية يف اعبزائر؛- 
، كاؼبسانبة يف كضع مبوذج لتقييم اغبكومات "2013اعبزائر اإللكًتكنية "اػبركج بتقييم علمي ؼبشركع - 

 اإللكًتكنية من ىذا اؼبنظور؛
 تقدًن اقًتاحات كتوصيات من شأهنا دعم مسعى اغبكومة لبلنتقاؿ إُف حكومة إلكًتكنية؛- 
إثراء اؼبكتبة اعبزائرية كاعبامعية دبرجع حوؿ اؼبوضوع، يوفر مادة علمية أساسية، كيفتح آفاقا أماـ حبوث - 

 .جديدة يف ؾباؿ البحث

 :خدود الدزاطت

 : اإلطار الزمين -أ

يبتد اإلطار الزمٍت للبحث من جانبو الفكرم من بداية التسعينيات من القرف اؼباضي، كىي الفًتة اليت يبكن 
اعتبارىا بداية لبلىتماـ العلمي دبوضوع اغبكومة اإللكًتكنية، كخاصة من جانبو اإلدارم؛ حيث بدأ الكٌتاب 

كاؼبختصوف يف تطبيق النظرايت اإلدارية اليت عرفت يف إدارة األعماؿ على اإلدارة العمومية، كىو اؼبوضوع الذم 
 .سنتطرؽ إليو يف اعبزء النظرم من ىذا البحث

مبادرة " اليت مت خبلؽبا إطبلؽ 2008أما اإلطار الزمٍت للدراسة التطبيقية من ىذا البحث فتمتد من سنة 
؛ أم أف البحث سيمتد إُف ما بعد األجل النظرم الذم 2017إُف النصف األكؿ من سنة " 2013اعبزائر اإللكًتكنية 

، فبا سيسمح بدارسة اؼبشركع عرب ـبتلف اؼبراحل اليت "2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية "رظبتو اغبكومة اعبزائرية لتطبيق 
، مث دراسة سَتكرة تنفيذ اؼببادرة، كأخَتا 2008مٌر هبا، أم منذ كونو خطة حكومية أعدهتا اللجنة اإللكًتكنية يف سنة 

إجراء الدراسة التقييمية لو للوقوؼ على الواقع الراىن  للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر كآاثرىا على جودة اػبدمة 
 . العمومية كإدارة العبلقة مع اؼبواطن اعبزائرم

 : اإلطار اجلغرايف-ب

يتمثل اإلطار اؼبكاين للبحث أساسا يف اعبزائر، ابعتبار أف جوىر الدراسة ىو حبث مدل أتثَت مشركع اعبزائر 
 على ـبتلف أكجو إدارة العبلقة مع اؼبواطن يف اجملتمع اعبزائرم؛ كما يبتد ىذا اإلطار بشكل فرعي 2013اإللكًتكنية 
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إُف بعض من الدكؿ اليت سيتم التطرؽ إليها كتجارب دكلية يف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية، مع إجراء مقارانت جزئية 
 .بينها كبُت حالة اعبزائر

 :الدزاطاث الظابلت

اطٌلع الباحث على أىم الدراسات اؼبتوفرة اليت أجريت يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية عموما، مع الًتكيز على 
تلك األعماؿ اليت تناكلت دراسة التجربة اعبزائرية، حيث كجد الباحث بصفة عامة غزارة يف الدراسات النظرية 

للموضوع كيف الدراسات التطبيقية اليت تناكلت ابلتقييم ذبارب عدة دكؿ عرب العاَف، إال أنو كقف على حقيقة أف 
البحوث اؼبتعلقة بدراسة اغبالة اعبزائرية تكاد تعد على رؤكس األصابع، خاصة فيما تعٌلق ابلتقييم الشامل ؼبشركع 

 .اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر كفقا للمعايَت كاؼبؤشرات اؼبتعارؼ عليها يف ىذا اػبصوص

 ىو كوهنا من جهة جاءت خبلؿ سنوات استكماؿ - بوجو عاـ -كفبا الحظو الباحث على تلك الدراسات 
 أم أهنا َف أتخذ الصورة الكاملة عن كاقع اغبكومة - 2013 أم قبل سنة -اػبطة الزمنية اليت أعلنتها اغبكومة اعبزائرية 

اإللكًتكنية يف اعبزائر بعد استنفاذ أجل تطبيقو اؼبزمع؛ دبعٌت أف ىذه الدراسة اليت بُت أيدينا تعترب األحدث يف ىذا 
 .اجملاؿ، كقد أخذت حيزا زمنيا أكسع فبا يوٌفر حقائق أمشل كأحدث من الدراسات السابقة

كمن جهة أخرل، فإف الدراسات السابقة للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر زبتلف عن دراستنا ىذه بشكل 
ابإلضافة إُف تقديبو لنتائج ؿبدثة للتقييمات الكبلسيكية للحكومة - جوىرم يف ؿبور التقييم؛ فهذا البحث 

 يتناكؿ منهجا آخر يف تقييم اغبكومة -اإللكًتكنية يف اعبزائر بتطبيق اؼبؤشرات اؼبتعارؼ عليها يف ىذا اػبصوص 
 اليت تعترب أحدث فلسفة إدارية يف تطبيق (CzRM)" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اإللكًتكنية يف اعبزائر، كذلك من زاكية 

 .اغبكومة الذكية

فيما يلي، يذكر الباحث أىم الدراسات السابقة اليت عينيت بتقييم اغبكومة اإللكًتكنية، كاليت اعتمد عليها 
الباحث يف صياغة اإلشكالية كتقسيم البحث، كذلك سعيا منو إُف تقدًن إضافة معرفية بناء على ما توقفت عنده 

 :تلك الدراسات

 الرسائل اجلامعية: أوال

 الدولة صياغة دور إلعادة اإللكرتونية كإسرتاتيجية احلكومة": اؼبعنونة" عبدة نعماف الشريف"رسالة الباحث - 1

 درجة لنيل مقدمة أطركحة، كىي "اخلليجي التعاون رللس دول حالة- التحدايت  و الواقع: مؤسساهتا ووظائف

، جامعة التسيَت كعلـو االقتصادية العلـو كلية، "األعماؿ إدارة"زبصص، التسيَت كعلـو االقتصادية العلـو يف الدكتوراه
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، كفيها تناكؿ الباحث موضوع اغبكومة اإللكًتكنية 2008/2009اعبزائر، سبت مناقشتها خبلؿ السنة اعبامعية 
كإسًتاتيجية للتغيَت يف اإلدارة العمومية، كدبعٌت أدؽ فقد تناكؽبا كظاىرة تنظيمية يف إدارة الدكلة مع تفصيلو ؼبختلف 

اؼبسائل النظرية اؼبرتبطة ابغبكومة اإللكًتكنية كمتطلبات التحوؿ إليها كاستعرض التحدايت اليت تواجو تطبيقها؛ كتناكؿ 
 .يف اعبانب التطبيقي من أطركحتو دراسة حالة دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي

كمن أىم النتائج النظرية اليت توصل إليها الباحث ىي أف اغبكومة اإللكًتكنية أصبحت اإلسًتاتيجية األنسب 
ألم مشركع تغيَتم لتطوير أداء اإلدارة العمومية يف الدكؿ، بل إهنا تؤدم إُف تغيَت شامل يف صبيع أكجو اغبياة كيف 

دكر الدكلة يف اجملتمع، كما خليص إُف نقطة مهمة ىي أف قباح األعماؿ اإللكًتكنية كاف دافعا قواي لتبٍت كقباح فكرة 
كفيما ىبص دكؿ اجمللس فقد بٌُت الباحث درجة التفاكت يف تطبيقها للحكومة اإللكًتكنية، كما . اغبكومة اإللكًتكنية

 .كقف على عدـ كجود برانمج إسًتاتيجي للمجلس لتطبيق اؼبشركع برؤية مشًتكة يف الدكؿ األعضاء

ىذه الدراسة تتقاطع كثَتا مع دراستنا يف اعبوانب النظرية اػباصة دبفاىيم اغبكومة اإللكًتكنية كمتطلبات 
تطبيقها كـبتلف معوقاهتا كربدايهتا، غَت أهنما ىبتلفاف اختبلفا جوىراي يف اإلطار النظرم الضيق للموضوع، حيث أننا 

، كما ىبتلفاف بشكل كاضح يف ؾباؿ الدراسة "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"رٌكزان على تناكؿ ىذه اإلسًتاتيجية من منظور 
إُف حالة اعبزائر، كحاكؿ دراسة التجارب اػبليجية، " عبدة نعماف الشريف"التطبيقية، حيث َف تشر دراسة الباحث 

َف يكن اؼبشركع الرقمي اعبزائرم مطركحا  (2008قبل )كلعل دافعو يف ىذا اػبيار ىو أنو خبلؿ فًتة دراستو للموضوع 
 . كمشركع حكومي إسًتاتيجي قابل للدراسة

استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف اختاذ القرار ابدلؤسسة، ":  بعنواف"سهاـ طرشاين"دراسة الباحثة - 2
، كىي عبارة عن أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو "دراسة تطبيقية لعينة من ادلؤسسات اجلزائرية

، سبت مناقشتها يف السنة "3اعبزائر "التجارية، قدمت لكلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت جبامعة 
كإف كاف موضوعها الرئيسي ىو معاعبة مدل استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات - ىذه األطركحة .  2013/2014اعبامعية 

إال أف الباحثة خٌصصت فصبل كامبل تناكلت فيو البنية التحتية لتكنولوجيا - كاالتصاؿ يف ازباذ القرار ابؼبؤسسة 
اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اعبزائر كتقييم اعباىزية يف ىذا اجملاؿ، كقد تطرقت إليو نظرا غباجتها إُف ربط أثر كاقع البيئة 
الرٌقمية يف اعبزائر على تطبيق التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف اؼبؤسسات اعبزائرية، ابعتبار أف معطيات 

كما . الواقع الرقمي القطاعي كالكلي ينعكس إهبااب أك سلبا على استفادة األفراد كاؼبؤسسات من ىذه التكنولوجيات
تطرقت فيو الباحثة إُف استعراض أرقاـ كمؤشرات ؿبدثة لقطاع االتصاالت يف اعبزائر بكل فركعو، سواء يف سوؽ 

كما قٌدمت موجزا عن أىم اؼبشاريع اليت أطلقتها اعبزائر منذ ...اؽباتف الثابت أك النقاؿ أك اإلنًتنت أك الربؾبيات
- يف فصلها ىذا - كخلصت ". 2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية "مطلع األلفية هبدؼ النهوض ابلقطاع، كلعل أنبها 
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إُف أف األرقاـ كاؼبؤشرات اؼبختلفة تشَت إُف أتخر اعبزائر مقارنة ببقية الٌدكؿ يف ؾباؿ اؼبعلوماتية، مع كجود بنية ربتية 
 .مقبولة يف ؾباؿ اؽباتف الثابت كالنقاؿ ككجود مشاريع كمبادرات قد تسهم بتقدـ القطاع كبو األحسن

َف تكن ىذه الدراسة يف صميم موضوع حبثنا، بل عٌرجت فقط على جزئية منو، إال أننا استفدان منها الشيء 
الكثَت ككٌوان صورة عامة مدٌعمة دبؤشرات كأرقاـ ؿبدثة عن الواقع الرقمي يف اعبزائر، كىو ما سيساعد على فهم جزء 

 .من الصعوابت اليت تواجو التحوؿ إُف حكومة إلكًتكنية يف اعبزائر

، كىي عبارة عن رسالة "التجارة اإللكرتونية، حتميتها وواقعها يف اجلزائر"اؼبوسومة بػ " ظبية ديبش"دراسة الباحثة - 3
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، قيدمت لكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، 

جامعة منتورم، قسنطينة، طرحت فيها الباحثة إشكالية تطبيق التجارة اإللكًتكنية يف اعبزائر ابنية فرضياهتا حوؿ كوف 
التجارة اإللكًتكنية يف اعبزائر تعرؼ زبلفا كبَتا لعدـ توفر مقوماهتا مع كجود إمكانيات كامنة إلطبلقها، كعاعبت 

اإلشكالية من خبلؿ استعراض اعبوانب النظرية للظاىرة ككاقعها العاؼبي كالعريب، مث شٌرحت كاقع التجارة اإللكًتكنية يف 
اعبزائر من ـبتلف جوانبها التقنية كاالجتماعية كالتشريعية، لتخلص إُف نتائج تؤكد فعبل مدل التأخر الذم تعرفو 

زبلف البنية التحتية لبلتصاالت، زبلف نظم : اعبزائر يف ىذا القطاع بسبب صبلة من العقبات اليت ذكرت أف من أنبها
 للتجارة اإللكًتكنية، ابإلضافة إُف ضعف الثقافة اؼبعلوماتية كالثقة التشريعيالدفع اإللكًتكين، عدـ استكماؿ اإلطار 

 .يف التعامبلت الرقمية

 متخصصة يف معاعبة موضوع جزئي ـبتلف ىو التجارة اإللكًتكنية يف اعبزائر، إال كانتفهذه الدراسة كإف 
أهنا تشًتؾ مع دراستنا التقييمية ىذه للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر يف عدة ؿباكر للتقييم، فالبنية التحتية كاإلطار 

التشريعي للتعامبلت اإللكًتكنية كنظم الدفع كعوامل الثقافة كالثقة ىي قواسم مشًتكة بُت كل التعامبلت اإللكًتكنية 
سواء كانت يف القطاع التجارم أك القطاع اغبكومي؛ مع ضركرة التنبيو إُف اختبلؼ اإلطار الزمٍت للتقييمُت، حيث أف 

، فهي بذلك 2017، يف حُت أف دراستنا امتدت إُف غاية الثبلثي األكؿ من سنة 2011تقييم الباحثة كاف ؼبرحلة ما قبل 
إال أف ذلك ال يلغي يف كل . تعطي صورة أحدث قد زبتلف فيها معطيات التقييم كنتائجو عن الدراسة السابقة

األحواؿ خصوصية اغبكومة اإللكًتكنية من حيث طبيعة التعامبلت كالقوانُت كالبنية التحتية كالعبلقة اليت تربط أطراؼ 
إدارة العبلقة مع "التعامبلت اغبكومية كؿباكر التقييم، كما أف دراسة الباحثة َف تتطرؽ أبدا إُف التقييم من زاكية 

 .اليت تشكل ؿبورا مهما يف منهجنا للتقييم" اؼبواطن

 الوالايت العمومية يف اخلدمة ترشيد يف اإللكرتونية اإلدارة دور"اؼبعنونة بػ" عشور عبد الكرًن"دراسة الباحث  -4

 يف اؼباجستَت شهادة على اغبصوؿ ؼبتطلبات استكماال ، كىي رسالة ماجستَت مقدمة"واجلزائر األمريكية ادلتحدة
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 السياسية العلـو السياسية، قسم كالعلـو اغبقوؽ كالرشادة، كلية الديبقراطية زبصص :الدكلية كالعبلقات السياسية العلـو

؛ كقد سلط فيها الباحث الضوء على 2009/2010الدكلية، جامعة منتورم، قسنطينة، يف السنة اعبامعية  كالعبلقات
كجاءت الرسالة يف . ترشيد اػبدمة العمومية من مدخل اإلدارة اإللكًتكنية مقاران بُت النموذج األمريكي كاعبزائرم

ثبلث فصوؿ، فبعدما استعرض الباحث يف الفصل األكؿ اإلطار النظرم لئلدارة اإللكًتكنية كاػبدمة العمومية، انتقل 
إُف عرض تطور التجربة األمريكية يف اغبكومة اإللكًتكنية مث تناكؿ يف الفصل األخَت دراسة التجربة اعبزائرية يف التحوؿ 

 . اإللكًتكين

ىذه الدراسة زبتلف عن دراستنا بشكل جذرم يف جوىر اإلشكالية كمنهجية التقييم، فهي تناكلت التقييم 
من زاكية الًتشيد دبفهومو اؼباِف، يف حُت أف دراستنا تتناكؿ التقييم من مدخل إدارة العبلقة مع اؼبواطن الذم يعترب 

كعموما تلتقي الدراستاف يف بعض احملاكر الفرعية اؼبتعلقة بعرض التطور اإللكًتكين العمومي يف . مدخبل تسويقيا
اإلطار الزمٍت " عشور عبد الكرًن"اعبزائر، غَت أف دراستنا تتجاكزىا بكثَت يف اإلطار الزمٍت، فقد حٌدد الباحث 

، كابلتاِف فبل يبكن اعتبارىا دراسة تقييمية للحكومة 2009لدراستو من منتصف التسعينات من القرف اؼباضي إُف سنة 
اعبزائر اإللكًتكنية " إبطبلؽ مبادرة 2008اإللكًتكنية يف اعبزائر، ابعتبار أف البداية الفعلية للتجربة اعبزائرية كانت سنة 

 .  الذم يبثل مدة تنفيذ اؼببادرة2013 – 2008، كأف التقييم ذم الداللة يكوف بعد انقضاء اػبماسي "2013

 ادلقاالت ادلنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة: اثنيا

، "على مؤسسات األعماؿ(E.G) أثر تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية : "بعنواف" أضبد بن عيشاكم" دراسة الباحث -1
 .2009/2010يف عددىا السابع لسنة " ؾبلة الباحث"كىي عبار ة عن مقاؿ منشور يف 

يف مقالو ىذا على إثبات أنبية االستثمار يف اغبكومة اإللكًتكنية من خبلؿ ربط " بن عيشاكم"لقد ركز 
اؼبواطنُت كمؤسسات األعماؿ كمؤسسات اجملتمع اؼبدين كاؼبؤسسات اغبكومية يف عاَف افًتاضي يوفر اعبهد كاؼباؿ 

كالوقت عبميع أطراؼ اغبكومة الذكية، مع تركيزه على إبراز ىذه اؼبنافع على قطاع األعماؿ يف إطار ما أظباه 
كما خصص الباحث جزءا من مقالو لتشخيص حالة اعبزائر فيما يتعلق بتطبيق ىذا اؼبشركع ". االقتصاد الرقمي"

 .كإبراز أىم اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف إقباحو كربقيقو

من - آنذاؾ-كمن أىم ما خلص إليو صاحب اؼبقاؿ خبصوص اغبالة اعبزائرية ىو أنو كبعد ثبلث سنوات 
إطبلؽ اؼببادرة َف يتجسد اؼبشركع بعد على أرض الواقع، كأرجع ذلك إُف صبلة من اؼبعوقات أبرزىا عجز قطاع الربيد 
كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ عن تلبية طلبات العمبلء للحصوؿ على خط ىاتفي ابعتباره أىم قنوات االتصاؿ 
عرب اإلنًتنت؛ التأخر يف استكماؿ البنية التحتية لبلتصاالت كتفاكهتا اعبهوم كاتساع الفجوة الرقمية مع دكؿ العاَف 
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اؼبتقدـ؛ ؿبدكدية استخداـ شبكة اإلنًتنت يف اعبزائر؛ زبلف التعامبلت اؼبالية اإللكًتكنية؛ كؿبدكدية اعبانب التشريعي 
 .اؼبتخصص يف ىذا اجملاؿ

، أم أهنا جاءت بعد ثبلث سنوات فقط من إطبلؽ اؼبشركع يف 2010كاؼببلحظ أف ىذه الدراسة سبت سنة 
، كىو ما هبعلها ال تعكس التقييم اغبقيقي للمبادرة، يف حُت أف دراستنا ىذه أتيت بعد ما يقارب الثبلث 2008سنة 

 .سنوات من انتهاء اؼبدة اؼبربؾبة الستكماؿ تنفيذه، كىو ما هبعلها أقرب إُف الواقع اإللكًتكين للجزائر

يضاؼ إُف ذلك أف ؿبور دراستنا ىذه ال يقف عند إجراء تقييم كلي أك كصفي فقط للجزائر اإللكًتكنية، بل 
يتناكؿ تقييما مفصبل على أساس تقييم جودة اػبدمات اإللكًتكنية كتقييم احملتول اإللكًتكين للمواقع العامة، مع أخذ 

أحدث النظرايت اإلدارية يف تطبيق اغبكومة - كما أشران-اليت تعترب " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اؼبوضوع من زاكية 
 .االفًتاضية

 Towords an algerian e-government: strategy» اؼبعنونة بػ (Djilali Idoughi and Djeddi Abdelhakim) دراسة الباحثُت -2

and achievements  كىي عبارة عن دراسة منشورة يف ؾبلة ، «International Journal of e-business and e-government 

studies », vol 5, no 1, 2013, issn: 2146-0744 (online)اعبزائر اإللكًتكنية " عرضا إلسًتاتيجية ، تناكؿ فيها الباحثاف
، مث تناكال بشكل 2008، حيث استعرضا ملخصا للمحاكر الثبلثة عشر للمبادرة اليت مت إطبلقها يف سنة "2013

 بناء على دراسات األمم اؼبتحدة، غَت أف دراسة 2012 ك2010مقتضب كضعية اعبزائر اعبهوية كالعاؼبية يف سنيت 
الباحثُت َف ترؽ لتكوف دراسة تقييمية لنتائج تطبيق اؼببادرة، حيث أقر الباحثاف يف خبلصة البحث أبف التقييم الفعلي 

، لذلك تعد دراستنا ىذه أمشل كأكسع من حيث اإلطار الزمٍت، كأكثر تعمقا 2013للمشركع ال بد أف يكوف بعد سنة 
إدارة "يف دراسة اؼبشركع اعبزائرم كمتابعة تطوره خبلؿ السنوات اؼبزمعة لتنفيذه كنتائجو، مع تركيزان أكثر على جانب 

 ".العبلقة مع اؼبواطن

 األحباث ادلنشورة يف ادللتقيات العلمية: اثنيا

 Founding an E-government in Algeria by»، اؼبعنونة بػ Boutkhil Guemide, Chellali Benachaibaدراسة الباحثُت  -1

الديبقراطية "كىو حبث مقدـ ضمن فعاليات مؤسبر : (2014أتسيس حكومة إلكرتونية يف اجلزائر سنة : أم ) «2014
 أبسًتاليا، كفيها استعرض الباحثاف Danube-University Krems جبامعة 2012اؼبنعقد سنة " اإللكًتكنية كاغبكومة اؼبفتوحة

حقيقة أتخر اعبزائر يف ذبسيد اؼبشركع كزبلفها مقارنة بدكؿ اؼبغرب العريب ال سيما تونس كاؼبغرب، على الرغم من 
، كخلص الباحثاف إُف أف 2006 لبلنطبلؽ يف اؼبشركع كذبسيده حبلوؿ سنة 2004اػبطاابت الرظبية اليت حددت سنة 
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كما رٌكز الباحثاف على حبث  .  ال تزاؿ يف اؼبرحلة التمهيدية أك مرحلة النشوء2012اغبكومة اإللكًتكنية إُف غاية 
، كما َف تتطرؽ إُف ذكر 2012اؼبعيقات اليت حالت دكف ذبسيد اؼبشركع، غَت أف اإلطار الزمٍت للدراسة َف يتجاكز سنة 

 . اليت ىي صميم أم دراسة تقييمية يف ىذا الشأف2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية 

 حالة احلكومية، اخلدمات جودة حتسٌن يف اإللكرتونية احلكومة دور"اؼبوسومة بػ " كاعر كسيلة"دراسة الباحثة - 2

حول  الدويل ادللتقى"، كىي عبارة عن مداخلة قيٌدمت ضمن فعاليات "اجلزائر احمللية، واجلماعات الداخلية وزارة
بقسنطينة  منتورم التسيَت عبامعة كعلـو االقتصادية العلـو ، اؼبنظم من ًقبل كلية"اخلدمات بقطاع الشاملة اجلودة إدارة

، عاعبت فيها الباحثة مدل تطبيق كزارة الداخلية اعبزائرية للحكومة اإللكًتكنية يف تقدًن 2011 مام 11 ك10يومي 
خدماهتا كربسُت جودهتا، كخلصت دراستها إُف أف كزارة الداخلية حققت تطورات مهمة يف جودة خدماهتا بفضل 

مشركع الرٌقمنة الذم مت تنفيذه على مستول مصاٌف اغبالة اؼبدنية، خصوصا بفضل تطوير سجبلت اغبالة اؼبدنية 
 . كاستحداث الواثئق البيومًتية

إال أف ىذه الدراسة جاءت كذلك قبل استكماؿ رزانمة تنفيذ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، كما 
، كَف تيعمم على سائر القطاعات، كابلتاِف ال تعطينا (كزارة الداخلية)أهنا تيعٌد دراسة جزئية إلحدل اإلدارات العمومية 

إدارة "نبلحظ كذلك أف دراسة الباحثة سبت من منظور . صورة كاملة عن كاقع اػبدمات اإللكًتكنية للحكومة ككل
الذم اعتمدانه يف دراستنا كمحور للتقييم " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"، كىو منظور تقٍت سابق لػ "اعبودة الشاملة

الشامل للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، لذلك قبد اختبلفا جوىراي يف ؿبور التقييم من جهة كيف مشوليتو من جهة 
 .أخرل

 :ؤهم ما يميز الدزاطت الحاليت عً الدزاطاث الظابلت

اليت -تعترب دراستنا ىذه حبثا أصيبل يف ؾباؿ تقييم اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، كتنبع قيمتو العلمية اؼبضافة 
تقييم عاـ للوضعية الكلية للحكومة : من كوهنا تقييما من جانبُت- يرجو الباحث بلوغها من خبلؿ ىذا البحث

، كما يعطي البحث صورة ربليلية "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اإللكًتكنية يف اعبزائر، كتقييم متخصص ؽبا من زاكية 
لواقع اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية من خبلؿ دراسة صبلة من اػبصائص الٌدالة على درجة جودة اػبدمة 

يضاؼ إُف ذلك أف الباحث يكوف قد ساىم يف صياغة . اإللكًتكنية كدرجة توجو اإلدارة العامة اعبزائرية ابؼبواطن
 .مبوذج تطبيقي يبكن اعتماده يف ىذا النوع من الدراسات التقييمية
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 :مىهج البدث

 : اعتمد الباحث يف معاعبة ـبتلف جوانب البحث السالف ذكرىا على مناىج البحث التالية

 يتم استخدامهما عند التطرؽ إُف اإلطار النظرم العاـ ؼبوضوع اغبكومة اإللكًتكنية :ادلنهج الوصفي والتحليلي- 
كـبتلف العناصر الفرعية اؼبندرجة ربتو، ككذا عند معاعبة الواقع اإللكًتكين يف اجملتمع اعبزائرم؛ حيث سيقـو الباحث 
جبمع اؼبعلومات اؼبتوفرة حوؿ ىذه العناصر، بغرض كصف ـبتلف الظواىر كربليل تلك البياانت للوقوؼ على حقيقة 

 .العناصر اؼبكونة لظاىرة اغبكومة اإللكًتكنية كربط العبلقة بينها

 يطبق الباحث ىذا األسلوب عندما تستدعي بعض العناصر يف ثنااي ىذا البحث إجراءى مقارانت :ادلنهج ادلقارن- 
بُت اغبالة اعبزائرية كحالة بعض الدكؿ، إذ سنلجأ إليو عند تعرضنا ابلدراسة ؼبختلف التجارب الدكلية خبصوص 
تطبيقها ؼبشاريع اغبكومة اإللكًتكنية، سواء يف الدكؿ العربية أك غَت العربية، يف الدكؿ اؼبتقدمة أك النامية، كذلك 

إبحداث مقارنة بينها من حيث ظركؼ إطبلؽ اؼبشركع يف كل دكلة، كمن حيث التخطيط اإلسًتاتيجي لتنفيذه، كمن 
حيث اجملهودات التسويقية اؼببذكلة لتعريف اؼبواطنُت ابؼبشركع كأنبيتو كذبهيز اجملتمع بصفة عامة لقبوؿ التغيَت كعدـ 
مقاكمتو، ككذا خطوات تنفيذ اؼبشركع كالنتائج احملصل عليها، خاصة تلك اؼبتعلقة أبثر إرساء اغبكومات اإللكًتكنية 

على جودة اػبدمات العامة يف تلك اجملتمعات كحوكمتها؛ كما تسمح اؼبقارنة بتحديد موقع اعبزائر على الصعيد 
 .العاؼبي يف ؾباؿ ترتيب اغبكومات اإللكًتكنية كمؤشراهتا الفرعية اؼبختلفة

كما سيقـو الباحث دبقارنة تلك التجارب مع ظركؼ كربدايت التجربة اعبزائرية الناشئة، بغرض حبث 
ىذه اؼبقارنة ستسمح . إهبابيات كسلبيات كل ذبربة، كحبث إمكانية االستنساخ الكلي أك اعبزئي لتلك التجارب

، كفقا لظركؼ كربدايت الواقع االجتماعي الرقمي "اعبزائر اإللكًتكنية"كذلك بتصور مبوذج خاص بتطبيق مشركع 
 .للجزائر

 :هييل البدث

تبعا لئلشكالية الرئيسية اؼبطركحة، كما يندرج ربتها من أسئلة فرعية، يرل الباحث أف اإلؼباـ دبختلف جوانب 
 :الدراسة يتطلب تقسيم البحث إُف قسمُت كما يلي
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  : الجاهب الىغسر -ؤ

يشتمل ىذا اعبزء على ما يتعلق دبوضوع اغبكومة اإللكًتكنية كمادة فكرية، حيث وباكؿ الباحث فيو أف ييلٌم 
كما سييفرد الباحث جانبا معتربا يف ىذا ... دبختلف مكوانت اؼبوضوع كمفاىيمو كأبعاده السياسية كالتشريعية كالتقنية

 ابلنظر إُف حداثتو يف أدبيات إدارة األعماؿ العمومية من (CzRM)" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اعبزء لتفصيل موضوع 
كوبتوم ىذا اعبزء . جهة، كلكونو يشكل متغَتا اتبعا مهما يف دراسة أثر تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية من جهة أخرل

من البحث كذلك عرضا كربليبل لتجارب دكلية يف ؾباؿ التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية، كىو ما سيعطي صورة 
 .أكضح عن اؼبوضوع ككاقعو عرب ـبتلف األقطار

كعلى ىذا األساس، قاـ الباحث بتقسيم اعبانب النظرم للبحث إُف ثبلثة فصوؿ نستعرض إبهباز ؿبتول كل 
 :منها يف ما يلي

 مدخل إىل احلكومة اإللكرتونية: الفصل األول

يتناكؿ ىذا الفصل مدخبل نظراي أكاديبيا ؼبوضوع اغبكومة اإللكًتكنية، كذلك هبدؼ ربديد إطاره الفكرم 
 :كعليو يتم يف ىذا الفصل معاعبة العناصر التالية. كإزالة الغموض الذم وبيط بعٌدة مفاىيم ذات صلة كثيقة بو

  مفاىيم عامة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية : ادلبحث األول
  متطلبات تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية كمعوقاهتا:ادلبحث الثاين

  مراحل التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية :ادلبحث الثالث
  اإلطار القانوين للحكومة اإللكًتكنية :ادلبحث الرابع

أمن اغبكومة اإللكًتكنية   :ادلبحث اخلامس

  تقارير وجتارب: احلكومة اإللكرتونية عرب العامل: الفصل الثاين

هندؼ من خبلؿ ىذا الفصل إُف الوقوؼ على كاقع اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف، كمن أجل ذلك مت 
االستعانة بدراسات األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية اليت تيعٌد أىم دراسة تيعٌت دبتابعة تطبيق كتطٌور اغبكومة 

سيتم بعد ذلك التطرؽ إُف عرض بعض التجارب لعينة من الدكؿ يف ؾباؿ التحوؿ إُف . اإللكًتكنية يف دكؿ العاَف
سيحاكؿ الباحث تناكؿ ذبارب متفاكتة . حكومات إلكًتكنية بغية اؼبقارنة بينها كربديد نقاط اإلهباب كالسلب فيها

من حيث درجة التقدـ ألخذ صورة عن ذبارب انجحة كمبوذجية تػيٌتخذ كمثاؿ عن التحوؿ الصحيح كاإلهبايب إُف 
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اغبكومة الرقمية، كذلك من أجل استقراء اؼبنطلقات كاغبيثيات اليت ربكم مدل توفيق اجملتمعات من عدمو لدخوؿ 
 :كعليو سيشتمل الفصل الثاين على اؼبباحث الثبلث التالية. ىذه اغبقبة الرقمية اعبديدة

  تقارير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية:ادلبحث األول
 2016 إُف 2001 دراسة ربليلية ؼبضموف تقارير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية من :ادلبحث الثاين

  ذبارب دكلية يف اغبكومة اإللكًتكنية:ادلبحث الثالث

 يف ظل احلكومة اإللكرتونية" إدارة العالقة مع ادلواطن: "الفصل الثالث

كبياف عبلقتو دبوضوع (CzRM) " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"سيتم زبصيص ىذا الفصل اؼبهم لتفصيل موضوع 
اغبكومة اإللكًتكنية، كما سيبٌُت الباحث كيف كاف لقطاع األعماؿ دكر ؿبورم يف ظهور ىذا اؼبفهـو على مستول 

 الذم يعترب النواة (CRM)" إدارة العبلقة مع الزبوف"إدارة األعماؿ العمومية، كىو ما يقودان إُف التعريج على موضوع 
 :يتضمن ىذا الفصل اؼبباحث التالية. (CzRM)" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اغبقيقية لنشأة 

  إدارة العبلقة مع الزبوف:ادلبحث األول
  إدارة العبلقة مع اؼبواطن يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية:ادلبحث الثاين

 كدكر التكنولوجيا يف دعمها" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كفبارسات  أنشطة: ادلبحث الثالث

:  الجاهب الخطبيلي-ب

سنسعى من خبلؿ ىذا اعبزء إُف إجراء دراسة تقييمية شاملة ؼبشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر مع 
يشتمل ىذا الفصل التطبيقي على ثبلثة ". إدارة العبلقة مع اؼبواطن"زبصيص جزء لتقييم أثره على تطبيق فبارسات 

أجزاء، حيث خٌصصنا اؼببحث األكؿ منو لعرض اإلطار اؼبنهجي للدراسة، إذ سنتطرؽ بدءن لبياف إشكالية تقييم 
  كاألساليب اإلحصائية كمصادر صبع البياانتأدكاتاغبكومات اإللكًتكنية كاختيار مبوذج الدراسة التطبيقية ك

، مع الًتكيز على مبادرة اؼببادرات اإلصبلحية اإللكًتكنية يف اعبزائراؼبستخدمة؛ كيف اؼببحث الثاين سنقـو بعرض 
، أما يف الثالث فنجرم دراسة تقييمية كلية جملتمع اؼبعلومات اعبزائرم على ضوء أىداؼ "2013اعبزائر اإللكًتكنية "

؛ مث يف مبحث رابع سنحاكؿ قياس أثر ىذا 2008الذم مت إطبلقو يف سنة " 2013كؿباكر مشركع اعبزائر اإللكًتكنية 
مع إجراء دراسة ربليلية لعينة من اؼبواقع اإللكًتكنية كفقا " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اؼبشركع على ربسُت فبارسات 

 .الستبياف مبوذجي يشتمل على ؾبموعة من اػبصائص أعده الباحث بغرض التقييم
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كيف اػبتاـ سيقدـ الباحث عرضا كربليبل لنتائج الدراسة التقييمية للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر كأثرىا على 
إدارة العبلقة مع اؼبواطن، مث نقـو ابختبار فرضيات الدراسة للخركج جبملة من النتائج اليت سنبٍت عليها ؾبموعة من 

 .االقًتاحات كالتوصيات
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 ٌ  الفصل ألاو

 مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت 

:  ملدمت الفصل

 - (Electronic) "لكًتكينإ" كلمة ىبتصر الذم-  (E) اغبرؼ نرل أفيف حياتنا اؼبعاصرة  معتاداشيئا  صار لقد
 (NTIC)اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ  تتكنولوجيااؿ للٌداللة على إدخاؿ  التقليديةاؼبصطلحات من لكثَت كبادئة مضافا

 القرف من التسعيناتمطلع  منذ علينا تطل اؼبصطلحات ىذه بدأتكقد  .يف فبارسة كثَت من األنشطة التقليدية
 اغبرؼ ىذا إضافة مت لقد .اغبياة ؾباالت شىت تدخلك العاَف كباءأ صبيع يف تنتشر نًتنتإلا ثورة بدأت حيث اؼباضي

(E) اإللكًتكنية األعماؿ 1:اؼبثاؿ سبيل على منها نذكر، ك صطلحاتاَف من لكثَت E-business ،اإللكًتكنية التجارة  E-

Commerce، اإللكًتكين التعليم E-Learning ،اإللكًتكنية البنكية األعماؿ  E-Banking،  اإللكًتكنية اؼبالية األعماؿ E-

Finance ...اإللكًتكنية كأخَتا اغبكومة E-Governmentاستخداـ إُف تشَتأصبحت ىذه االختصارات حيث  ؛ 
 .ء تلك اؼبهاـ الكبلسيكيةدابشكل مبلـز أل كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا

تيعترب اغبكومة اإللكًتكنية ًحقبة جديدة يف حياة اجملتمعات البشرية، كىي موضوع حديث يف ؾباؿ إدارة 
 .األعماؿ العمومية، إذ َف يتبلور مفهومها سول يف مطلع القرف اغباِف

سيتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل التمهيدم ابلتفصيل ـبتلف اعبوانب النظرية كاإلطار الفكرم العاـ ؼبوضوع 
     :اغبكومة اإللكًتكنية، كذلك يف طبسة مباحث ىي

  مفاىيم عامة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية :ادلبحث األول
  متطلبات تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية كمعوقاهتا:ادلبحث الثاين

  مراحل التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية :ادلبحث الثالث
  اإلطار القانوين للحكومة اإللكًتكنية :ادلبحث الرابع

أمن اغبكومة اإللكًتكنية   :ادلبحث اخلامس
 

 

                                                           
 .04. ، م 1424ٌ ، معهض ؤلاصاعة العامت، صبي، مدغم الحىىمت ؤلالىتروهيتجىفُم بً دمحم الكمـ،  - 1
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 ٌ  مفاهيم عامت خٌى الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث ألاو

 ٌ  حعسيف الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلاطلب ألاو

تعريفات متعددة من ًقبل الباحثُت كالكتاب اؼبهتمُت   (E-Government)قيٌدمت للحكومة اإللكًتكنية
كقبل اػبوض يف استعراض ىذه التعريفات اؼبختلفة اليت . بدراسة مواضيعها ككذلك من ًقبل اؽبيئات ذات العبلقة هبا

 كمصطلح تقليدم ليسهل علينا فهم داللة (Government)قيٌدمت ؽبا، ال بٌد أكال من تبياف مفهـو كلمة اغبكومة 
 .مصطلح اغبكومة اإللكًتكنية

 ٌ  حعسيف الحىىمت : الفسع ألاو

 ابو يقصد كقد، "الدولة يف احلكم ىيئات كافة"من الناحية االصطبلحية  (Government) ابغبكومة يقصد
 أم ؛الدكلة يف العامة السلطات إُف اغبكومة معٌت ينصرؼ كهبذا .الدكلة يف اغبكم لنظاـ اؼبسػٌَتة اؽبيئات صبيع أيضا
 التنفيذ موضع القوانُت ىذه كضع تتوُف اليت "التنفيذية السلطة" ؛القوانُت فٌ س هبا ييناط التػي "التشريعية السلطة" إُف
 1.منازعات من عليها يطرح ما على القوانُت ىػذه تطبيق تتوُف اليت "القضائية السلطة"ك

منظمة عمومية تشكل جزء من نظام احلوكمة، إهنا وسيلة ":  على أهنامنظمة األمم ادلتحدةكعرٌفتها 
يف الوقت الراىن، يُنظر إىل احلكومة على أهنا منظمة عمومية نصَّبها اجملتمع دلتابعة األىداف . لتحقيق ىدف

التنموية لو، وىو ما يتطلب منها الّربط والتنسيق واجلمع بٌن سلتلف ادلتطلبات واحلاجات واإلشكاالت ادلرتبطة 
ابألىداف التنموية وتطبيق احللول والسياسات ادلالئمة ذلا، حيث تستمد احلكومة شرعيتها من مدى االقتناع 

وتشكل الشفافية عنصرا جوىراي ال غىن عنو  دلساءلة احلكومة أمام ىيئاهتا . واإلمجاع اجلماىًنيٌن حوذلا
  2."الرقابية

" منظمة عمومية"نبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف الذم قٌدمتو منظمة األمم اؼبتحدة أهنا استخدمت كصف 
، كىي مصطلحات "اؼبتطلبات كاغباجات"، "األىداؼ"لتعريف اغبكومة، كما ذكرت يف ثنااي التعريف مصطلحات 

مستخدمة بشكل أصلي يف أدبيات األعماؿ، كلعل ذلك داللة على اؼبنظور اعبديد للحكومة اؼببٍت على ذبسيد 
، "الشفافية"، "االقتناع كاإلصباع اعبماىَتيُت"يف القطاع اإلدارم العمومي؛ كما ذكر التعريف " الشركة"فبارسات 

                                                           

وهي الازخهاع اإلاخعاعف علُه إلاهُلح   Electronic Government هما ٌؿخعمل أخُاها الازخهاع ،E-Gov .

 .198 .، م2007، صاع الىخاب اللاهىوي، اللاَغة، مهغ، ؤلاصالح والخطىيس ؤلادازر همدخل للحىىمت ؤلالىتروهيتدمحم الهحرفي،  - 1
2 - Unied Nations, World public sector report 2003: e-government at the crossroads, New York, October 2003, p. 02. 
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؛ كىي توجهات حديثة يف اإلدارة العمومية اليت صارت أكثر توجها ابؼبواطن كما سنرل يف الفصل الثالث "اؼبساءلة"ك
 .من ىذا اعبزء

 حعسيفاث الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع الثاوي

ال بد من اإلشارة بدء إُف أف ىناؾ صبلة من اؼبصطلحات اؼبتباينة اليت تستخدـ كتسمية مرادفة للحكومة 
 1".اإلدارة اإللكًتكنية"أك " اإلدارة بغَت أكراؽ"أك " حكومة عصر اؼبعلومات"اإللكًتكنية؛ حيث يطلق عليها أحياان 

اغبكومة "، "اغبكومة اؼبفتوحة"، "اغبكومة الذكية"كما صادؼ الباحث ابإلضافة إُف ذلك  تسميات أخرل مثل 
 **"...اغبكومة االفًتاضية"، "اؼبتصلة

قيٌدمت للحكومة اإللكًتكنية تعريفات متعددة بتعدد زكااي النظر إُف اؼبوضوع كتشعب أبعاده من بعد تقٍت 
نلخص فيما يلي أىم ىذه التعريفات مع التعليق عليها كمناقشة ؿبتواىا كربليلها ... كقانوين كسياسي كإدارم كخدمي

 :للخركج بفهم كاضح كشامل للحكومة اإللكًتكنية

مثل الشبكات )استخدام اذليئات احلكومية لتكنولوجيا ادلعلومات ":  على أهناالبنك الدويلييعرٌفها 
بشكل يغًن العالقات بٌن احلكومة وادلواطنٌن وادلؤسسات وبقية أطراف  (...واإلنرتنت واحلواسيب واذلواتف

ىذه التكنولوجيات من شأهنا أن تؤدي إىل حتسٌن جودة اخلدمات ادلقدمة للمواطنٌن وحتسٌن . احلكومة
وىو ما يؤدي إىل التقليل ... من خالل إاتحة ادلعلومة" تقوية ادلواطن"ادلعامالت  مع ادلؤسسات، كما تساىم يف 

 2".من الفساد، زايدة الشفافية، زايدة الرفاىية مع تقليص التكاليف

                                                           
، 2011  الُبعت ألاولى،،، صاع الُاػوعي العلمُت لليكغ والخىػَع، ألاعصنالىماذج والخطبيلاث والخجازب الدوليت: الحىىمت ؤلالىتروهيتنفىان اإلابًُحن،  - 1

. 16 .م

في وامل بدثىا، هظغا لكُىع اؾخسضامه، وهظا العخماصٍ هدؿمُت عؾمُت على نعُض الضٌو واإلاإؾؿاث واإلاىظماث " الخيىمت ؤلالىتروهُت"وؿخسضم مهُلح  -  *

غ خىله ؤلاصاعة "ألاصق للضاللت على اإلاعنى اإلالهىص َى العلمي غحر أن هثحرا مً الباخثحن ًغون أن الخعبحر . الضولُت اإلاهخمت بضعاؾت اإلاىيىع وئعضاص الخلاٍع

ؿخسضم للضاللت على الؿُاؾت العامت للضولت وجدضًض ألاَضاف اإلاغاص ئصعاهها، وهي مهمت طَىُت ال" ؤلالىتروهُت ٌُ ً أن مهُلح الخيىمت  ٌؿخُُع أن ًلىم  معخبًر

ظٍ اإلاهمت " ؤلاصاعة " أما .  با ئال العلل اللكغي  هي - أي ؤلاصاعة - فهي جىفُظ الؿُاؾت العامت التي ؾبم ويعها، والعمل على جدلُم ألاَضاف العامت اإلاؿُغة، َو

لت الخللُضًت لت الغكمُت مً زالٌ الخاؾىب وقبىت اإلاعلىماث بضال مً أن جخم بالٍُغ ل َظا .  التي ًمىً أن جخم بالٍُغ غحر أهىا هغي أن اإلاهُلح ألامثل الظي ًٍؼ

ا عً ؤلاصاعة  ،"ؤلاصاعة الخيىمُت ؤلالىتروهُت"الللـ َى  فهى بظلً ٌعبر بكيل واضح عً جىفُظ ألاعماٌ الخيىمُت ئلىتروهُا مً حهت، ومً حهت أزغي ًمحَز

 .ؤلالىتروهُت في كُاع ألاعماٌ

:  اإلاىكع ؤلالىترووي للبىً الضولي، نفدت مخاخت على الغابِ الخالي - 2

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EX

TEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html  

اعة ش الٍؼ  .12/04/2016: جاٍع

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html
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يف ظل احلكومة التقليدية، تتم ادلعاملة بٌن احلكومة ": كييعٌقب البنك الدكِف على تعريفو ىذا فيضيف
وادلواطن أو ادلؤسسات على مستوى ادلكاتب احلكومية، أما مع التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال فصار 

 1..."من ادلمكن جعل مراكز اخلدمة احلكومية أقرب ما تكون إىل الزبون

 اليت تتيح للمؤسسات التعامل فيما بينها -على شاكلة التجارة اإللكرتونية "كيضيف البنك الدكِف أنو 
 هتدف احلكومة - (B2C)، وتُقرب الزبون من ادلؤسسة أكثر فأكثر  (B2B)بفاعلية أكثر فيما يعرف تسويقيا بـ 

 وكذا بٌن اإلدارات (G2B) ومؤسسات األعمال (G2C)اإللكرتونية إىل خلق التفاعل بينها وبٌن ادلواطنٌن 
(G2G)احلكومية فيما بينها 

 2."، وذلك مبزيد من األلفة والراحة والشفافية وبتكاليف أقل* 

التجارة "من خبلؿ ىذه اؼبقاربة اليت أجراىا البنك الدكِف يتضح أنو ييشٌبو اإلطار العاـ للحكومة اإللكًتكنية بػ 
اليت بدأت كازدىرت على مستول القطاع االقتصادم اػباص لسنوات قبل بدء تطبيقات اغبكومة " اإللكًتكنية

فهذه اؼبقاربة تدعم ما ذىب إليو الكثَتكف من أف التطور اؼببهر الذم شهدتو التعامبلت . اإللكًتكنية يف ـبتلف البلداف
 .اإللكًتكنية يف القطاع اػباص ييعٌد أىم دافع للحكومات حملاكاة ىذا النمط اغبديث من التعامبلت

 اليت 3- ابدلفهوم السابق الذي قدمتو ذلا ادلنظمة –ىي احلكومة ":  أبهنامنظمة األمم ادلتحدةكتعرفها 
 4".تطبق التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال إلدارة عالقاهتا الداخلية واخلارجية

كاؼببلحظ ىنا أف األمم اؼبتحدة ربصر مفهـو اغبكومة اإللكًتكنية يف استخداـ اغبكومة التقليدية للوسائل 
 . اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف تقدًن ـبرجاهتا لزابئنها الداخليُت كاػبارجيُت

                                                           
 . 16.  ؾابم، م مغحع،نفىان اإلابًُحن - 1

لي الخضًث اإلابني على العالكاث  - * ، ًجب على اإلاإؾؿت أن جلىم بخجؼئت ػبائنبا ئلى  (CRM)وئصاعة العالكت مع الؼبىن  (الدؿىٍم العالئلي)في ظل اإلافهىم الدؿٍى

ى ما ٌؿمذ بدشخُو العالكاث مع ول فئت وجلضًم اإلاىخجاث والخضماث اإلاىاؾبت ليل  ً معغفت زانت بيل فئت، َو فئاث خؿب معاًحر مسخلفت  بضف جيٍى

ى ما ٌؿمذ باصاعة جلً العالكت بكيل ًضًمها أٌَى مضة ممىىت، ومثاٌ طلً أن جلىم اإلاإؾؿت  بخجؼئت ػبائنبا ئلى فئخحن : منبا، أي اؾتبضافها بكيل مثالي، َو

.  Business to Customer (B2C)" ػبىن – مإؾؿت " ، وعالكت Business to Business (B2B)" مإؾؿت– مإؾؿت "مإؾؿاث ومؿتبلىحن، وعلُه جيكأ عالكت 

ئصاعة العالكت مع اإلاىاظً "بمفهىمها ؤلاصاعي الخضًث اإلابني هظلً على العالئلُت في ئَاع ما ًُلم علُه - وعلى هفـ الكاولت، في ظل الخيىمت ؤلالىتروهُت 

(CzRM) -خيىمت– خيىمت "العالكت : ًجب على الخيىماث أن جيّىن عالكاث زانت مع زالزت أَغاف مسخلفت هي "Government to citizen (G2G) العالكت ،

ى ما ٌؿمذ للخيىماث Government to Citizen (G2C)" مىاًَ– خيىمت "، والعالكت Government to Business (G2B)" مإؾؿاث ألاعماٌ– خيىمت " ، َو

. بفهم مخُلباث ول فئت وزضمتبا بكيل همىطجي

 ."ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"ؾِخم جفهُل َظٍ الفىغة في الفهل الثالث مً َظا البدث الظي ٌعالج مىيىع 

 .16. ، ماإلاغحع هفؿه - 2

ف في اهظغ  - 3  .20. مالخعٍغ

4- United Nations, (2003), op. cit, p. 02.  
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قدرة القطاعات احلكومية ":  فتعرؼ اغبكومة اإللكًتكنية على أهنا"اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية"أما 
ادلختلفة على توفًن اخلدمات احلكومية التقليدية للمواطنٌن بوسائل الكرتونية وبسرعة ودقة متناىيتٌن من خالل 

  1."موقع بوابة احلكومة االلكرتونية على شبكة االنرتنت

 :كما قدـ ؽبا الكتاب كالباحثوف كاػبرباء تعريفات ـبتلفة من زكااي كرؤل متعددة، نذكر منها التعريفات التالية

أي )احلكومة اإللكرتونية ىي النسخة االفرتاضية للحكومة احلقيقية " أف "نعيم إبراىيم الظاىر"يرل 
، مبعىن أهنا حكومة متواجدة على الشبكات ونظم ادلعلومات حبيث حتاكي وظائف احلكومة (حكومة الواقع

 2".احلقيقية ادلتواجدة بشكل مادي يف سلتلف أجهزة الدولة

ىذا التعريف يعطي للحكومة اإللكًتكنية بعدا تقنيا، كيرل صاحبو أهنا ؿباكاة ؼبهاـ حكومة الواقع بطريقة 
 .افًتاضية دكف أف يفصل يف أطرافها كأىدافها كمزاايىا عن اغبكومة التقليدية

قدرة القطاعات احلكومية على تبادل " 3: على أهنا"طالل بن عبد هللا حسٌن الشريف"كيعرفها 
ادلعلومات وتقدمي اخلدمات فيما بينها وبٌن ادلواطن وبٌن قطاع األعمال عرب شبكة اإلنرتنت بسرعة وبدقة عالية 

عصام عبد الفتاح "ك" دمحم الصًنيف"كيتفق كل من ". وأبقل التكاليف مع ضماانت سرية أمن ادلعلومات ادلتبادلة
4؛"موقع واحد على شبكة اإلنرتنت" يذكر أف ذلك يتم من خبلؿ "الصًنيف" مع ىذا التعريف، غَت أف "مطر

أما  
  5:فيستنتج أهنا ربقق تلك اؼبهاـ كاؼبزااي معتمدة على مبدأين نبا" عصام عبد الفتاح مطر"

 كيتمثل يف إعداد اؼبعلومات إلكًتكنيا كتناقلها عرب شبكة اإلنًتنت كضماف دقتها كسريتها؛: األول تقين
 . كيتمثل يف تنفيذ اؼبعامبلت كاػبدمات عن بعد مع ضماف صحتها كمصداقيتها:والثاين إجرائي

ىذا التعريف الذم قدمو ىؤالء الكتاب يركز على اعبانب التبادِف بُت ـبتلف أطراؼ اغبكومة اإللكًتكنية 
عرب شبكة اإلنًتنت، كيذكر بعض مزاايىا كالسرعة كالدقة كزبفيض التكاليف كالسرية، غَت أف اعبديد ىنا ىو ما جاء 

                                                           
 .، م2010  الُبعت ألاولى، ألاعصن،عمان،، صاع الثلافت لليكغ والخىػَع، اإلاظخلبل الىاعد لألحياٌ اللادمت: الخجازة الالىتروهيتدمحم عبض خؿحن الُائي، -  1

368. 

 .5. ، م2014، عالم الىخب الخضًث لليكغ والخىػَع، ئعبض، ألاعصن، الُبعت ألاولى، زئيت مخياملت: الطسيم هدى الحىىمت ؤلالىتروهيتوعُم ئبغاَُم الظاَغ،  - 2

ف،  - 3  زىزة اللسن الحادر والعؼسيً في جطىيس ؤلادازة العامت، ججسبت اإلاملىت العسبيت الظعىديت،: الحىىمت ؤلالىتروهيتَالٌ بً عبض هللا خؿحن الكٍغ

ت، مهغ،   .04 .، م2011اإلاىخب الجامعي الخضًث، ؤلاؾىىضٍع

 . 238 .دمحم الهحرفي، مغحع ؾابم، م -  4

ت، مهغ، الحىىمت ؤلالىتروهيت بين الىغسيت والخطبيمعهام عبض الفخاح مُغ،  - 5  .102 .، م2008، صاع الجامعت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع
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 الذم ذكر أف اغبكومة اإللكًتكنية تقدـ ـبرجاهتا عرب موقع إلكًتكين كاحد، كالذم سنطلق عليو فيما "الصًنيف"بو 
 ."بوابة احلكومة اإللكرتونية"بعد 

استغالل اإلدارة لتكنولوجيا ادلعلومات " ؽبا تعريفا اثف مفاده أهنا "عصام عبد الفتاح مطر"كيذكر 
واالتصاالت يف القيام مبهام ومسؤوليات اجلهاز اإلداري هبدف حتسٌن وتطوير العمليات اإلدارية وميكنة كافة 

النشاطات اإلدارية وتبسيط اإلجراءات وتيسًن تبادل ادلعلومات وتقدمي اخلدمات للمواطنٌن وقطاع األعمال مع 
 1..."توفًن الوقت واجلهد والتكلفة يف إصلاز ادلعامالت هبدف حتقيق أىداف ادلنظمات اإلدارية

ىي انتقال احلكومات من تقدمي اخلدمات العامة وادلعامالت من " كدبعٌت آخر، اغبكومة اإللكًتكنية 
استخدام " كيبكن تعريفها ببساطة على أهنا 2."شكلها الروتيين التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين عرب اإلنرتنت

كيعرفها البعض  3."اإلدارة لنظم تكنولوجيا ادلعلومات بغرض تقدمي أفضل خدمة للجمهور يف أسرع وقت شلكن
استخدام تكنولوجيا ادلعلومات الرقمية يف إصلاز ادلعامالت اإلدارية، وتقدمي اخلدمات ادلرفقية، والتواصل "أبهنا 

كىي كذلك تعريفات متقاربة تؤكد على أف جوىر اغبكومة اإللكًتكنية ىو تقدًن 4."مع ادلوظفٌن مبزيد من الدميقراطية
 البعدخدماهتا ؼبختلف األطراؼ ابستخداـ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، إال أف التعريف األخَت يضيف 

 الذم يصاحب تطبيق اغبكومة الذكية كفبارساهتا، كىو اؼبصطلح الذم تكرر يف التعريف الذم يرل أبف الدميقراطي
استخدام تكنولوجيا ادلعلومات الرقمية يف إصلاز ادلعامالت اإلدارية، وتقدمي "اؼبقصود ابغبكومة اإللكًتكنية ىو 

ويتم ذلك عن طريق شبكة ادلعلومات العادلية ...اخلدمات ادلرفقية، والتواصل مع ادلواطنٌن مبزيد من الدميقراطية
بقصد حتقيق أىداف معينة، أمهها تقدمي اخلدمات  (اإلنرتانت)، وشبكة ادلعلومات الداخلية (اإلنرتنت)

 كبذلك تكوف اغبكومة اإللكًتكنية أداة من أدكات تطبيق الديبقراطية 5."اإللكرتونية إما بتفاعل بشري أو إبصلاز آيل
 6.اإللكًتكنية اليت تساىم بدكرىا يف ربسُت عملية ازباذ القرار اغبكومي

                                                           
 . 36 .م ؾابم، مغحع، عهام عبض الفخاح مُغ  - 1

 . 13 .ممغحع ؾابم، نفىان اإلابًُحن،  - 2

 .36 .عهام عبض الفخاح مُغ، مغحع ؾابم، م - 3

 . 34اإلاغحع هفؿه، م - 4

. 21 .نفىان اإلابًُحن، مغحع ؾابم، م - 5

6 - David Griffin, Philippa Tevorrow and Edwarde Halpin, Developments in e-Government : Acritical analysis, IOS Press, Netherlands, 

2007, p. 96. 
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تعكس سعي احلكومات إىل إعادة ابتكار "إُف أف اغبكومة اإللكًتكنية  "الباسط عباس نس عبدأ"كيذىب 
نفسها يف رلال أداء مهامها بشكل فعال إىل مواطنيها ويف االقتصاد العادلي عرب الشبكة العنكبوتية، فهي ليست 

 1."سوى حتوال جذراي يف األساليب ادلتبعة دلباشرة أعماذلا يف نطاق جديد

 يضم صبيع اػبدمات اغبكومية وجود موقع إلكرتوين واحدكمن اؼببلحظ أف ىذا التعريف األخَت اشًتط 
 . حىت نكوف أماـ حكومة إلكًتكنية

انتقال احلكومة إىل ادلواطن بطريقة إلكرتونية لتيسًن تعامالتو مع ىيئاهتا " فَتل أهنا "علي لطفي"أما 
ادلختلفة، وابلتايل فهي تفتح الباب أمام منط جديد من التعامل يهيئ ادلناخ لالبتكارات اجلديدة؛ سواء فيما 

وابلتايل فهي تشتمل . يتعلق ابلتعامالت بٌن اجلهات احلكومية ذاهتا، أو بينها وبٌن ادلواطنٌن ومؤسسات األعمال
كلعل اؼبقصود من  2."اخلدمات اإللكرتونية، اإلدارة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية: على ثالثة أبعاد ىي

 ىو التعبَت عن النهج اعبديد لئلدارة العامة اؼببٍت على "انتقال احلكومة إىل ادلواطن"استخداـ صاحب التعريف لعبارة 
 كتركيز كل العمليات كاعبهود حوؿ خدمتو كربقيق رضاه، كذلك على شاكلة التوجو ابلزبوف الذم التوجو ابدلواطن

 .(CRM)" إدارة العبلقة مع العميل"شاع تطبيقو من قبل على مستول قطاع األعماؿ ربت مسمى 

، أعماذلا دلباشرة احلكومات تتبعها اليت الطرق يف جذري حتّول" أهنا على اإللكًتكنية اغبكومة إُف نظر مي كقد
 على التغلب أجل من واخلدمات ادلعلومات حركة لتحرير احلديثة التكنولوجيا استخدام تعظيم خالل من وذلك
 3".التقليدية واألنظمة األوراق يف ادلوجودة ادلادية والعوائق القيود

شبكة اإلنرتنت كأداة لتقدمي ادلعلومات واخلدمات  "غَت أف ىناؾ من وبصر ىذه التكنولوجيات يف
إال أف الباحث يرل يف ىذا الشأف أنو ال يبكن إغفاؿ الوسائل األخرل لئلعبلـ كاالتصاؿ كالشبكات  4".للمواطنٌن
اليت تستخدمها اإلدارات العمومية يف تبادؿ اؼبعلومات فيما بينها، كما ال  (extranet) كاػبارجية (intranet)الداخلية 

يصح عدـ اعتبار الربؾبيات اؼبستخدمة يف تنظيمها كاستغبلؿ قواعد البياانت ضمن الوسائل التكنولوجية لئلعبلـ 
 تكنولوجيا ادلعلومات: تتشكل من شقُت- كما ىو معركؼ-كاالتصاؿ، كذلك لكوف ىذه التكنولوجيات اغبديثة 

                                                           
،  دزاطت جطبيليت لعيىت مً الىشازاث في الجمهىزيت اليمىيت؛مخطلباث كيام الحىىمت الالىتروهيت بالترهيز على اإلاىازد البؼسيت أوـ عبض الباؾِ عباؽ، - 1

 .23 .، م2010ماعؽ - مجلت قإون العهغ، اإلاغهؼ الُمني للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، العضص الؿاصؽ والثالزىن، ًىاًغ

ؤلادازة العامت الجديدة والحىىمت "أوعاق عمل مإجمغ الخيىمت ؤلالىتروهُت الؿاصؽ الحىىمت ؤلالىتروهيت بين الىغسيت والخطبيم العلمي، علي لُفي،  - 2

ت، صبي، صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، "ؤلالىتروهيت  .4 .، م2007 صٌؿمبر 12 - 9، اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .95. ، م2009، صاع الُاػوعي، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى،  في اإلاىغماث العامت بين الىغسيت والخطبيمالاجصاٌبكحر العالق،  - 3

4 - Driss Kettani and Bernard Moulin, E-Government for good governance in developing countries: Empirical evidance from the eFez 

project, Anthem Press, London, New York, Delhi, 2014, p. 45. 
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اليت تيعٌت جبمع كتنظيم كمعاعبة اؼبعلومات كترتيبها يف قواعد بياانت جاىزة لبلستغبلؿ كتكوين اؼبعرفة كالرجوع إُف 
 اليت تسمح بنقل كتبادؿ تلك اؼبعلومات كإنتاج اػبدمة العامة كتقديبها وتكنولوجيا االتصالاؼبعلومة يف كقت اغباجة، 

 .ابالعتماد عليها

 األمر كإمبا اإلنًتنت، عرب أعماؽبا جبميع اغبكومة قياـ تعٍت ال اإللكًتكنية اغبكومة أف  إُف"الصًنيف"كينٌبو 
 استخػراج كالتصاريح، الرخيص كذبديد تسجيل الضرائب، دفع: مثل "اغبكومة تقدمها اليت اػبدمات"على قاصر

 اغبصوؿ كتسهيل اغبكومية اػبدمات مستول رفع إُف تؤدم اليت األنشطة من ذلك غَت إُف...اؼبيبلد شهادات
 1.عليها

 كيرل
*
 Dinesh Chandra Misra  أبف التعريفات السائدة للحكومة اإللكًتكنية يشوهبا القصور كاحملدكدية

كمعٌت ذلك أف اغبكومة اإللكًتكنية ىي أكرب من كوهنا ؾبرد . "معيار التوجو ابدلواطن"ما َف أتخذ بعُت االعتبار 
استعماؿ لتكنولوجيا اؼبعلومات أك طريقة ؿبدثة لتقدًن اػبدمة العمومية، بل تتعدل كل ذلك لتكوف أسلواب إداراي 
ىدفو إشباع حاجات اؼبواطن، كالتفاعل معو يف كل ما يتعلق بتقدًن اػبدمات العامة كإشراكو يف صنع القرارات 

 كأف كسائل، أك آالت تكوف أف تعدك ال اإللكًتكنية االتصاالت أف الصدد هبذا إليو اإلشارة ذبدر فبا ك2.اغبكومية
 من فائدة ال كأنو اإلنساف، من دائما تصدر ةرثاؼبؤ كالنوعية اعبيد الوصف ذات كالرسالة كاؼبناسبة الدقيقة اؼبعلومات

؛ كىذا ما يعزز فكرة اؼبنشودة أىدافو لتحقيق كاستثمارىا استعماؽبا على قادرا اإلنساف يكن َف ما اغبديثة الوسائل ىذه
أف اغبكومة اإللكًتكنية ىي أكرب من ؾبرد تقنية يتم تطبيقها، بل ؽبا أبعاد تنظيمية كسلوكية، كتشكل تغَتا جوىراي يف 
 .الثقافة اإلدارية العمومية لتصبح أكثر توجها كبو اؼبواطن، كتصبح خدمتو ىي معيار تقييم األداء يف اؼبنظمة العمومية

 تعريفا نراه أكثر مشولية كإؼباما دبختلف جوانب اغبكومة اإللكًتكنية، "فهد بن انصر العّبود"كقد قٌدـ ؽبا 
قدرة القطاعات احلكومية ادلختلفة على توفًن اخلدمات احلكومية التقليدية للمواطنٌن وإصلاز "حيث عرٌفها أبهنا 

ادلعامالت عرب شبكة اإلنرتنت بسرعة ودقة متناىيتٌن، وبتكاليف ورلهود أقل، ومن خالل موقع واحد على 
 السيما تطبيقات اإلنرتنت اليت تستند إىل مواقع على -وادلقصود ىنا ىو استخدام احلكومة للتقنية . الشبكة

 لتعزيز الوصول للحصول على ادلعلومات احلكومية وتوصيل اخلدمات إىل ادلواطنٌن وقطاع -الشبكة العنكبوتية 

                                                           
  .238 .دمحم الهحرفي، مغحع ؾابم، م - 1

م العمل لؿُاؾت جىىىلىحُا اإلاعلىماث إلكلُم صلهي، الهىض - *  .مؿدكاع في الخيىمت ؤلالىتروهُت، وعئِـ ؾابم لفٍغ

2- Dinesh Chandra Misra, Defining e-government: a citizen-centric criteria-based approach, 10th National Conference on e-

Governance, Bhopal, Madhya Pradesh, India, February 2 - 3, 2006, p. 2. 
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األعمال وادلوظفٌن واذليئات األخرى والبياانت احلكومية، ولديها اإلمكاانت الالزمة للمساعدة يف بناء عالقة 
 1." بشكل أكثر سالسة وسهولة وأكثر كفاءة– من خالل التفاعل مع ادلواطنٌن -أفضل بٌن احلكومة واجلمهور 

 أف التعريفات اؼبقدمة للحكومة اإللكًتكنية تشًتؾ يف اعتبارىا للحكومة اإللكًتكنية U.A.Warmanكيرل 
 كال شك يف أهنا نقطة جوىرية يف 2 يف تقدًن اػبدمات اغبكومية؛*عملية استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

-1)يلخص الشكل رقم . ربديد مفهـو اغبكومة اإللكًتكنية مع األخذ بعُت االعتبار ـبتلف األبعاد اؼبشكلة ؽبا

األبعاد اؼبختلفة للحكومة اإللكًتكنية من حيث اعبمهور اؼبستهدؼ، كؾباالت اػبدمة كإقليمها كمستوايت (01
 :تفاعليتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اى، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، الخطبيم العملي للخعامالث ؤلالىتروهيت الحىىميت: الحىىمت ؤلالىتروهيتفهض بً هانغ العبىص،  - 1 ،  مىخبت العبُيان، الٍغ

  .24. ، م2009الُبعت  ألاولى، 
فا حامعا ٌآؾُا كاؾُميكّضمذ  * فاث اإلالضمت مً كبل عضة باخثحن جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجهاٌ في عؾالتبا حعٍغ ، وطلً بعض اؾخعغايها لجملت مً الخعٍغ

ُئاث، ئط عغفتبا على أنبا وجىىىلىحيا  (اإلاعلىماجيت)جلً الخىىىلىحيا اإلاخىلدة هديجت الخلازب ؤو الخالخم الخىىىلىجي بين جىىىلىحيا معالجت اإلاعلىماث ": َو

بغسض حمع، جخصيً، معالجت وبث اإلاعلىماث طىاء ؤواهذ في ػيل صىحي، زمىش، ؤػياٌ، زطىم،  (بلخ...ؤكماز صىاعيت، فاهع، هاجف، ػبياث )الاجصاٌ 

 : اهظغ في طلً. "هصىو ؤو صىز 

في  الضهخىعاٍ قهاصة لىُل ملضمت ، أَغوختالجصائسيت للبىىن اللدزة الخىافظيت وجدظين اإلاصسفيت الخدماث جطىيس على اإلااليت العىإلات ؤزسآؾُا كاؾُمي، - 

ت و الاكخهاصًت العلىم  ولُت،والبىىن اإلاالُت اكخهاصًاث :الاكخهاصًت، جسهو العلىم الدؿُحر، حامعت ادمحم بىكغة، بىمغصاؽ، الؿىت  علىم و الخجاٍع

 .160 .م، 2014/2015الجامعُت 
2 - Umar Aditia Warman, An integrated model of E-Government adoption: The case of electronic tax filing among Indonesian 

corporate taxpayers, A doctoral dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy,  

International Islamic University  Malaysia (IIUM), Malaysia, 2015, P. 18. 
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ؤبعاد الحىىمت ؤلالىتروهيت : 01-1 الؼيل زكم

 

Source: Chihab Cherkaoui et al., Le e-Gouvernement et la modernisation du Secteur Public, 3rd international conference : 

sciences of electronic technologies of information and telecommunications (SETIT2005), March 27-31, 2005, Tunisia, p. 6. 

من خبلؿ استعراض التعريفات السابقة للحكومة اإللكًتكنية كمناقشة كربليل ؿبتواىا، نستعرض يف النقاط 
 :التالية صبلة من األفكار اليت نرل أهنا تشكل جوىر مفهـو اغبكومة اإللكًتكنية

اغبكومة اإللكًتكنية ىي ربوؿ جذرم شامل يف طريقة أداء القطاع اغبكومي كتقدًن اػبدمات من طريقة - 
تقليدية كرقية بَتكقراطية إُف طريقة حديثة تتميز ابلسرعة كاألماف كقلة التكلفة، معتمدة على ما كصلت إليو تكنولوجيا 

 اإلعبلـ كاالتصاؿ؛

اؼبواطن، مؤسسات األعماؿ، : تقدـ اغبكومة اإللكًتكنية خدماهتا لثبلثة أطراؼ تشكل يف اغبقيقة زابئنها- 
العبلقة : كاؼبنظمات العمومية يف حد ذاهتا، كعليو تنشأ يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية ثبلثة أشكاؿ من العبلقات

 حكومة؛ – أعماؿ، كحكومة – مواطن، حكومة –حكومة 

 احلكومة اإللكرتونية

الثقافة - 

العدالة - 

الصحة - 

التشغيل - 

 -
......... 

 ؾباالهتا 

 اجملاؿ اإلقليمي

 اعبمهور اؼبستهدؼ

 التفاعلية

 ؿبلي- 

 جهوم- 

 كطٍت- 

 -

..... 

اػبواص - 

 اؼبؤسسات- 

اجملموعات -

...  
 التواصل- 

 اإلعبلـ- 

  اؼبعامبلت-

.... - 



 ٌ   مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت.......................................................................................................................الفصل ألاو

29 

تشكل شبكة اإلنًتنت العمود الفقرم الذم تقـو عليو اغبكومة اإللكًتكنية، كال تصبح اغبكومة حكومة - 
، "بوابة اغبكومة اإللكًتكنية"إلكًتكنية إال إذا سبكنت من دمج كل مواقعها العامة كخدماهتا يف موقع كاحد يطلق عليو 

 كذلك ال يعٍت إغفاؿ الدكر الذم تلعبو بقية الشبكات كالتكنولوجيات يف تشكيل اغبكومة اإللكًتكنية؛

اغبكومة اإللكًتكنية ليست فقط ؾبرد ربوؿ جذرم أك ثورة يف أدكات تقدًن اػبدمة، بل ىي ثورة إدارية - 
شاملة تغَت الثقافة كالسلوؾ التنظيميُت يف اإلدارة العامة لتصبح ثقافة ؿبورىا اؼبواطن، مع فتح الباب أماـ التفاعل مع 

 .اعبمهور كإشراكو يف قضااي اغبكم، كزبويلو حق فبارسة الرقابة على أعماؿ اغبكومة كاؼبساءلة عن سياساهتا

 ؤوحه الاخخالف بين الحىىمت الخلليديت والحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع الثالث

يف مقدمة كتاهبما أف التطبيقات  Rose Marie - Rita Endeley ك Devindra Ramnarineبٌُت الكاتباف 
اؼبختلفة للوسائل اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كالبيٌت التحتية اؼبرتبطة ابلتقنيات اإللكًتكنية كالشبكات اػباصة هبا 

أصبحت ؿبل تبٌو متناـو من قبل اغبكومات عرب العاَف، كيرل الباحثاف أف ىذه اؼبوجة من التحوؿ من حكومات 
فمن الناحية االقتصادية قبد أف الدافع ىو ببساطة : تقليدية إُف أخرل رقمية ؾبركر جبملة من اؼبيزات ؽبذه األخَتة

ابعتبارىا تكٌلف أقل كتوفر سرعة أكرب يف نشر اؼبعلومة؛ كمن الناحية اإلدارية ذبد تربيرىا يف " الرشادة االقتصادية"
قدرهتا على الرفع من درجة التعاكف كالتنسيق بُت اإلدارات اغبكومية اؼبختلفة؛ كعلى الصعيد السياسي قبد اغبافز يف 

فاغبكومة كاغبوكمة . تنامي درجة التوقعات اعبماىَتية كالرغبة يف مواكبة النجاحات اؼببهرة اليت حققتها دكؿ أخرل
 كىو ما يوحي بوجود فركقات جوىرية كؿبورية بُت اغبكومتُت التقليدية 1اإللكًتكنية يبثبلف حبق موجة اؼبستقبل؛

 .كالرقمية

كلقد رأينا يف العنصر السابق أف العديد من الباحثُت يذىبوف إُف اعتبار اغبكومة اإللكًتكنية نسخة افًتاضية 
، كىو رأم سديد ابعتبار أف اغبكومة اإللكًتكنية ال تنوب عن اغبكومة (حكومة الواقع)عن اغبكومة اغبقيقية 

 ال تعدك أف تكوف – من الناحية التقنية البحتة –اغبقيقية، كال يبكنها أف تغطي مثبل عن عجز سياسات الواقع، فهي 
. غَت أنو بتدقيق النظر يف خصائص كظبات كطبيعة كل منهما قبد نقاط اختبلؼ جوىرية من زكااي عدة. دبثابة األداة

 :أىم الفركقات اؼبوجودة بُت اغبكومة الذكية كالتقليدية 01-1يلخص اعبدكؿ رقم 

 

 
                                                           

1 - Devindra Ramnarine, Rose Marie-Rita Endeley, Growth and success through e-Governance: Best practices from Cyprus and Malta, 

Commonwealth Secretariat, London, United Kingdom, 2008, p. 01. 



 ٌ   مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت.......................................................................................................................الفصل ألاو

30 

ؤوحه الاخخالف بين الحىىمت ؤلالىتروهيت والحىىمت الخلليديت : 01-1الجدٌو زكم 

 احلكومة اإللكرتونية احلكومة الكالسيكية أوجو ادلقارنة
 هنج رجاؿ األعماؿ  النهج البَتكقراطي الفلسفة

 اؽبدؼ
 حكومة سيادية؛- 
أتكيد ىيمنة الدكلة على كافة األنشطة اػبدمية - 

 .كاالقتصادية

 حكومة إلكًتكنية؛- 
مشاركة اجملتمع اؼبدين كمنظمات القطاع اػباص يف - 

 .األنشطة االقتصادية كاػبدمية
 .الًتكيز على األىداؼ كالنتائج .الًتكيز على اإلجراءات ؿبور االىتماـ

 التكامل
الفصل التاـ بُت اؼبنظمات اغبكومية يف أداء - 

 األعماؿ؛
 .التخصص على أساس كظيفي أك جغرايف- 

كسر اغبواجز التنظيمية لتحقيق التكامل كالًتابط بُت 
 .اؼبنظمات اغبكومية ابستخداـ الشبكات اإللكًتكنية

 .أعماؿ ابتكارية متجددة .أعماؿ ركتينية متكررة ربكمها البَتكقراطية مبط األعماؿ
تكنولوجيا 
 اؼبعلومات

دكرىا منفصل عن اإلدارة، كيقتصر على توفَت 
 .اؼبعلومات البلزمة لدعم ازباذ القرار

تضمن تكنولوجيا اؼبعلومات يف كافة كظائف اإلدارة من 
 .زبطيط كتنظيم كرقابة

 .التنظيمات الشبكية الواسعة .ىرمي متعدد اؼبستوايت التنظيم

 ازباذ القرارات
القرارات مركزية من خبلؿ مراكز السلطة بناء غلى 

 .قواعد جامدة
 .القرارات تشاركية بُت العاملُت كاإلدارة

 اؼبواطن
 اؼبواطن سليب يتلقى اػبدمة كال يشارؾ ابلرأم؛- 
 اؼبوظف مسؤكؿ عن إدارة شؤكف اؼبواطن؛- 

 عضو مشارؾ يف اغبصوؿ على اػبدمة اإللكًتكنية؛- 
 .يبتلك حق تقييم األداء اغبكومي- 

سرعة 
 التعامبلت

االستجابة البطيئة يف أداء اؼبعامبلت الداخلية 
 .كاػبارجية

االستجابة الفورية للمعامبلت الداخلية كاػبارجية كفقا 
 .آلليات السوؽ

تقدـ ابلطرؽ التقليدية كمرتبطة دبواعيد العمل  اػبدمات
 .احملددة

خدمات مبتكرة من خبلؿ شبكة اإلنًتنت كمتاحة يف أم 
 .كقت

تعتمد على األصوؿ اؼبادية اؼبلموسة كالواثئق  اؼبوارد
 .كاؼبستندات الورقية

 .تعتمد على رأس اؼباؿ الفكرم للعاملُت كالواثئق الرقمية

 .عاؼبي، خارج اغبدكد اعبغرافية للدكلة .ؿبلي، داخل حدكد الدكلة كسيادهتا نطاؽ اعمل
التعامل مع 

 اؼبوردين
 .التعامل السريع يف الوقت احملدد كالثقة اؼبتبادلة .إجراءات بطيئة كمعقدة كغياب الثقة يف التعامل

ت،اللاَغة، مدخل بدازر مخيامل: الحىىمت ؤلالىتروهيت ئًمان عبض املخؿً ػوي، :اإلاصدز  .، م2009، ميكىعاث اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

26 - 27 .

فهذا اعبدكؿ يبُت أف اغبكومة الذكية تتجاكز طابعها التقٍت الصرؼ، فباإلضافة إُف اؼبنافع الظاىرة لئلدارة 
فقد أدت طبيعتها البلمادية ... الرقمية يف أداء مهامها كعبلقاهتا الداخلية كاػبارجية من سرعة كدقة كزبفيض للنفقات

 أفقيا –إُف تغيَت جوىرم يف اؼبمارسات كالقيم اإلدارية على مستول اؼبنظمات اغبكومية، حيث أاتحت تكامبل أكرب 
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 بُت الوظائف كاإلدارات اؼبختلفة من نفس القطاع أك من قطاعات متباينة، كما أٌسست لقواعد الشفافية -كعموداي 
كاؼبساكاة بُت اؼبتعاملُت كطاليب اػبدمات اغبكومية بوجو عاـ، ابإلضافة إُف إرساء قواعد التسيَت التشاركي كالرقابة 

 ...اجملتمعية كالديبقراطية اإللكًتكنية

 الحىىمت ؤلالىتروهيت وإداة لإلصالح ؤلادازر والحىم الساػد: الفسع السابع

تعترب اغبكومة الذكية كثيقة الصلة دبمارسات اغبكم الراشد كعملية اإلصبلح اإلدارم اغبكومي، كسنبُت يف 
 .الفقرات اآلتية اعبذكر التارىبية لفكرة اغبكم الراشد ككيف صارت ىذه اغبكومة الرقمية كاحدة من أدكاتو الرئيسية

ظهر مصطلح اغبكم الراشد إُف الوجود خبلؿ القرف العشرين، حيث كانت بداايتو من خبلؿ النقاشات اليت 
كانت ذبرم يف أكساط اؼبختصُت يف إدارة األعماؿ ككذا االقتصاديُت الذين انصٌب تفكَتىم آنذاؾ حوؿ ىيكلة 

 1.اؼبنظمات كاسًتاتيجيات إدارهتا، كىي األفكار اليت أدت إُف زايدة رىيبة يف إنتاجية اؼبنظمات كأرابحها

كيف أكاخر الثمانينات من القرف اؼباضي، بدأ علماء االجتماع كالتنمية االقتصادية إيبلء مصطلح اغبكم 
كاعترب البنك الدكِف أف اغبكم الراشد ىو أحد اؼبتطلبات اعبوىرية على الصعيد الوطٍت . الراشد مزيدا من االىتماـ

 United)" برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي"كعلى خطى البنك الدكِف، تبٌٌت . إلقباح التنمية كاإلصبلح االقتصادم

Nations Developement Programme) (UNDP) ىذا اؼبفهـو خبلؿ التسعينيات من القرف اؼباضي متوسعا يف فكرة 
 2.أف اغبكم الراشد يساعد الدكؿ على ربقيق التنمية البشرية

ىذه اغبملة الفكرية اليت تنادم بضركرة اغبكم الراشد أفرزت تسارعا يف ؿباكالت اإلصبلح اإلدارم كتبٌٍت 
مفاىيم إدارية جديدة على مستول اإلدارة العمومية، كىو ما أدل إُف التحوؿ من اإلدارة العامة التقليدية اليت يبيزىا 

 (NPM) (New Public Management)" اإلدارة العمومية اعبديدة"النهج البَتكقراطي يف التسيَت إُف ما يعرؼ اليـو بػ 
التأكيد على أف اإلدارة العمومية كاإلدارة اػباصة هبب أف تكوان سواء؛ دبعٌت آخر، "اليت يتمحور مفهومها يف 

  3."أصبحت اؼبنظمات العامة حباجة إُف تبٌٍت اؼببادئ كالنماذج كاؼبمارسات اليت يقـو عليها القطاع اػباص

ىو ما كصل إليو قطاع األعماؿ " حرج"كلعل من أىم فبارسات القطاع اػباص اليت كضعت اغبكومات يف 
من تقدـ كقباح يف ؾباؿ اإلدارة اإللكًتكنية كالتجارة اإللكًتكنية كاستغبلؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ 

                                                           
1 - Driss Kettani and Bernard Moulin, op. cit, p. 43. 

2 - Idem. 

3 - Ibid, p. 44. 
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، كىو ما (CRM)" إدارة العبلقة مع الزبوف"استغبلال مثاليا يف تسيَت العبلقات مع الزابئن كاؼبوردين فيما يعرؼ بػ 
 .شكل ضغطا على اغبكومات لتحسُت أدائها كمواكبة ؿبيطها اؼبتطور، كاالستجابة لتوقعات اؼبواطنُت كاؼبؤسسات

اإلدارة العمومية "كعليو ال يبكن ألحد أف ينكر مدل مسانبة القطاع اػباص يف تبٌٍت اغبكومات ؼبفاىيم 
؛ ككذلك ظهور ما يسمى "التجارة اإللكًتكنية"اليت رباكي " اغبكومة اإللكًتكنية"، كاليت من أبرزىا (NPM)" اعبديدة

 الذم ظهر يف قطاع األعماؿ (CRM)" إدارة العبلقة مع الزبوف" الذم وباكي (CzRM)" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"بػ 
 * .بداية التسعينيات من القرف اؼبنصـر

كلقد سادت يف اؼباضي فكرة أف اؼبؤسسة ىي من تتأثر دبحيطها الذم تيشكل فيو الدكلة عنصرا ذا كزف 
بفضل منظومتها التشريعية كقوانينها اليت طاؼبا شٌكلت قيودا ابلنسبة للقطاع اػباص، إال أف الصورة يف موضوعنا ىذا 

تبدك مقلوبة، حيث أف ىناؾ تبادال لؤلدكار بُت اغبكومة كالقطاع اػباص الذم أصبح يشكل ؿبيطا مؤثرا على 
اإلدارات اغبكومية، كعنصرا ضاغطا حٌتم عليها تبٍت اإلصبلح اإلدارم كؿباكاة اؼبمارسات اعبيدة يف تسيَت اؼبؤسسات 

 . كحوكمتها

كما ... كقد شاع تطبيق ىذا اؼبفهـو اإلدارم اعبديد يف كثَت من الدكؿ حىت أصبح موضة العصر اغبديث
 على تطبيق اإلصبلحات اؼببنية على – كعلى اػبصوص البنك الدكِف كصندكؽ النقد الدكِف –عمل اؼباكبوف الدكليوف 

 من خبلؿ برامج التعديل اؽبيكلي اؼبطبقة على دكؿ انمية خبلؿ فًتة (NPM)" اإلدارة العمومية اعبديدة"مبادئ 
 1.الثمانينات من القرف اؼباضي

 إثٌت عشرة مشركعا للحكومة اإللكًتكنية يف دكؿ انمية كانت دبثابة مثاؿ حي على Bhatnagarكلقد أحصى 
مدل إسهاـ اغبكومة اإللكًتكنية يف ربقيق مكاسب صبٌة من خبلؿ زايدهتا لدرجة الشفافية كالتقليل من حجم الفساد 

فهذه . كربسُت جودة تقدًن اػبدمات اغبكومية كزايدة قوة كسلطة الشعب كدعم األىداؼ االقتصادية للحكم الراشد
اغبكومة اإللكًتكنية ىي عبارة عن طريق من " حُت قاؿ أف Heeksالعٌينة من اؼبشاريع تدعم ما ذىب إليو 

 فالتكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ تقدـ 2،" تؤدم إُف اغبكم الراشد(ICT)تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ 

                                                           
بم على مؿخىي ؤلاصاعاث "ئصاعة العاكت مع الؼبىن "ؾُفهل الباخث في الفهل الثالث مً َظٍ الغؾالت اإلاؿائل اإلاخعللت بـ  - *

ُ
، وهُف اهخلل اإلافهىم َو

 ."ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"الخيىمُت جدذ حؿمُت مكا بت هي 

1 - Driss Kettani and Bernard Moulin, op. cit, p. 44.  

2 - Ibid, p. 55. 
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دفعة قوية ؼبشاركة اؼبواطنُت يف عملية صناعة القرارات السياسية؛ حيث ذبعل من ىذه اؼبشاركة أكثر فاعلية كأقل 
 1.تكلفة سواء ابلنسبة للمواطن أك لئلدارات العمومية أك الكياانت السياسية

أك )" الديبقراطية اإللكًتكنية"على صعيد آخر، برز يف أدبيات اغبكم الراشد مصطلح حديث يتمثل يف 
اد بو استخداـ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ  (الرٌقمية لدعم ( إٍف...اإلنًتنت، اؽباتف، الكمبيوتر)لَتي

اؼبشاركة اإلهبابية للمواطنُت كدعم التعاكف كالتواصل الديبقراطي بُت ـبتلف الفاعلُت، هبدؼ كضع كمناقشة السياسات 
بصفتهم مواطنُت، فبثلُت  – أم الفاعلوف –بدكف حواجز الزماف كاؼبكاف كـبتلف الشركط اؼبادية األخرل، سواء كانوا 

إٍف، كيبكن تصنيف األدكار اليت تلعبها تلك التكنولوجيات ...منتخبُت، إدارات عمومية، صبعيات، أصحاب اؼبصاٌف
 2:اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف الوصوؿ إُف الديبقراطية اإللكًتكنية يف ثبلث نقاط رئيسية ىي

اؼبواقع  كالبواابت اإللكًتكنية اؼبزكدة : اإلعبلـ؛ كيراد بو نشر اؼبعلومة من خبلؿ قنوات متعددة مثل- 
 اٍف؛...بتقنيات البحث، األسئلة الشائعة كاؼبتكررة، الدردشة كاؼبنتدايت اإللكًتكنية، النشرايت

 إٍف؛...اؼبنتدايت كالدردشة كنظم إدارة الشكاكل كاالحتجاجات: التواصل كحق االطبلع من خبلؿ- 
 .إٍف...نظاـ الوساطة على اػبط، االنتخاب كاالستفتاء اإللكًتكين: اؼبشاركة اإللكًتكنية، مثل- 

 التقليدية اليت هتدؼ إُف ربقيق تمع ضركرة اإلشارة ىنا إُف أف ىذه التقنيات اغبديثة تبقى مكٌملة للممارسا
 .نفس األغراض السابقة

بناء على ما تقدـ، يبكن اعتبار اغبكومة اإللكًتكنية إحدل اؼبكوانت الرئيسية للحكم الراشد، فبتطبيقها 
 الذم يركز على الرفع من جودة اػبدمات العامة اؼبقدمة ألطراؼ اجملتمع، مع استغبلؽبا يف دعم -دبفهومها التقٍت 

 . تكوف قد سانبت يف إرساء أىم فبارسات اغبكم الراشد-الديبقراطية كالشفافية كاؼبشاركة اؼبدنية يف اغبكم

 ؤهداف الحىىمت ؤلالىتروهيت وطماتها: اإلاطلب الثاوي

تتصف اغبكومة الرقمية جبملة من السمات اليت سبيزىا عن نظَتهتا التقليدية ابلنظر إُف اختبلؼ الطابع اؼبادم 
كال شك يف أف التحوؿ إُف حكومات إلكًتكنية ال ىبلو من الرباغماتية، فهو عملية ىادفة تسعى إُف . كالبلمادم ؽبما

                                                           
1 - Donald F. Norris, Current issues and trends in E-Government research, Cyber Tech publishing, published in the United States of 

America and the United Kingdom, 2007, p. 204. 

2 - Ibid, p. 205. 
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بلوغ صبلة من األىداؼ العامة للمجتمع كللحكومة على حٌد السواء، تربٌر استثمار اغبكومات يف ىذه الثورة 
 .اإلسًتاتيجية يف أسلوب اغبوكمة

 .سيتناكؿ الباحث يف العنصرين اؼبواليُت تفصيل تلك األىداؼ كالسمات غبكومة القرف الواحد كالعشرين

 ٌ  ؤهداف الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع ألاو

هتدؼ اغبكومة اإللكًتكنية بصفة عامة إُف االستفادة من اؼبميزات الرئيسية لتطبيقها، كاليت تتمثل بصورة 
؛ كبصورة غَت مباشرة يف الفوائد الوقت واجلهد والتكلفة يف إقباز اؼبعامبلت كتقليل والدقة السرعةمباشرة يف 

كغَتىا من ...األخرل الناصبة عنها كمنع التزاحم أماـ اؼبصاٌف اغبكومية، كالقضاء على مشكلة تكٌدس األكراؽ
 .السلبيات اليت سيزكؿ أثرىا تدرهبيا بتطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية على العمليات اإلدارية

 أف اغبكومة اإللكًتكنية توفر للحكومة كزابئنها سبعة فوائد ”Chevallerau“ كقد بينت الدراسة اليت قاـ هبا 
 ربسُت جودة تقدًن اؼبعلومة، تقليص اؼبدة الزمنية إلقباز اؼبهاـ، التقليل من اغبواجز اإلدارية، زبفيض 1:رئيسية ىي

التكاليف التشغيلية، الرفع من جودة اػبدمات اؼبقٌدمة، الرفع من كفاءة العمل اإلدارم، كأخَتا الرفع من درجة الشعور 
 .ابلرضا لدل اؼبواطن

كيبكن تلخيص األىداؼ العامة لتطبيق اغبكومة الذكية من خبلؿ اؼبنافع الداخلية كاػبارجية اليت زبلقها كما 
 :ىو موضح يف الشكل التاِف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 - Jensen J. Zhao, Allen Truell, Melody Alexander, Characteristics and effectiveness of the U.S.State E-Government – to – Business 

services, The Delta Pi Epsilon Journal, Volume L, N. 2, Spring/Summer, 2008, op. cit, p. 100. 
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اإلاىافع الداخليت والخازحيت لخطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت : 02-1الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 
Source: Driss Kettani and Bernard Moulin, E-Government for good governance in developing countries: Empirical evidance from the 

eFez project, Anthem Press, London, New York, Delhi, 2014, p. 55. 

 1:كمن أىم األىداؼ اعبزئية للحكومة اإللكًتكنية نذكر ما يلي

كيكوف ذلك من خبلؿ تقليل التعامل ابلنماذج الورقية، مع ضماانت توفَت : رفع كفاءة األداء ابعبهاز اإلدارم – 01
 السرية كاألماف للمعلومات، ما يؤدم إُف تطوير كربسُت مستول الكفاءة اإلنتاجية يف اػبدمات اؼبقدمة للجمهور؛

على اػبدمات اؼبطلوبة، كذلك دكف - سواء كانوا صبهورا أك مستثمرين -  تيسَت سبل حصوؿ األفراد اؼبعنيُت – 02
كالتصروبات ...كمثاؿ ذلك القياـ بسداد فواتَت اؽباتف كالكهرابء كاؼبياه. اغباجة إُف التواجد يف جهات تقدًن اػبدمات

من خبلؿ شبكة اإلنًتنت، فاػبدمة يف ظٌل اغبكومة اإللكًتكنية ىي اليت ...الضريبية، التسجيبلت اؼبدرسية كاعبامعية
 تنتقل إُف اؼبستفيد كليس العكس؛

  تقليل التكاليف اػباصة بتوفَت كتطوير اػبدمات اؼبقدمة للمستفيدين كللقطاعات اؼبختلفة؛– 03
 ربويل األيدم العاملة الزائدة عن اغباجة إُف أيد عاملة ؽبا دكر أساسي يف تنفيذ مهاـ اإلدارة، كذلك عن طريق – 04

إعادة التأىيل لغرض مواكبة التطورات اعبديدة اليت طرأت على اؼبؤسسة، كاالستغناء عن اؼبوظفُت غَت األكفاء كغَت 
 القادرين على التكيف مع الوضع اعبديد؛

  إدارة كمتابعة اإلدارات اؼبختلفة للمؤسسة ككأهنا كحدة مركزية؛– 05
  تركيز نقطة ازباذ القرار يف نقاط العمل اػباص هبا مع منحها دعما أكرب يف مراقبتها؛– 06

                                                           
:  اهظغ هال مً - 1

. 38  -37 .عهام عبض الفخاح مُغ، مغحع ؾابم، م- 

م زالو خؿحن، -   .444  .، م2013، مجلت ولُت بغضاص للعلىم الاكخهاصًت الجامعت، العضص الخام بمإجمغ اليلُت، بغضاص، الحىىمت ؤلالىتروهيتمٍغ

تطبيق احلكومة 
 اإللكرتونية

 خارجيا
 السرعة الفعالية يف تقدًن اػبدمات؛- 
اؼبركنة يف االستفادة من اػبدمات - 

 اغبكومية؛
 اإلبداع يف أداء اػبدمات؛- 
 فتح اجملاؿ للمشاركة اعبماىَتية؛- 
 .زايدة سلطة اؼبواطن ذباه اغبكومة- 

 داخليا
 ذبنب االزدكاجية يف اإلجراءات اإلدارية؛- 
 زبفيض تكاليف اؼبعامبلت؛- 
 تبسيط اإلجراءات البَتكقراطية؛- 
 زايدة الكفاءة اإلدارية؛- 
 زايدة التنسيق كالتواصل بُت اإلدارات؛- 
 زايدة الشفافية يف األداء؛- 
 مشاركة اؼبعلومات ـ بُت اإلدارات؛- 
 .أتمُت اؼبعلومات- 
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  ذبميع البياانت من مصادرىا األصلية بصورة موحدة؛– 07
  تقليل معوقات ازباذ القرار عن طريق توفَت البياانت كربطها دبراكز ازباذ القرار؛– 08
  توظيف تقنية اؼبعلومات لدعم كبناء ثقافة مؤسسية إهبابية لدل كافة العاملُت؛– 09
 . زايدة الًتابط بُت العاملُت كاإلدارة العليا كمتابعة كإدارة كافة اؼبوارد– 10

 1: إُف األىداؼ السابق ذكرىا"صفوان ادلبيضٌن"كيضيف 

 توفَت اؼبناخ اؼبشجع لبلستثمار كتذليل العقبات أماـ اؼبستثمر احمللي كاألجنيب؛- 11
 توفَت معلومات دقيقة كؿبدثة ابستمرار تساعد يف التخطيط طويل اؼبدل؛- 12
 .هتيئة اعبهاز اغبكومي لبلندماج يف النظاـ العاؼبي اعبديد- 13

 2 :يضاؼ إُف ذلك

كذلك من خبلؿ إاتحة اؼبعلومات عن كافة األنشطة اغبكومية كإاتحة القوانُت : ربقيق الشفافية اغبكومية- 14
كاللوائح اغبكومية على شبكة اإلنًتنت، األمر الذم من شأنو ؿباربة الرشوة كالتبلعب كسوء اؼبعاملة كإبطاؿ سلطة 

 .اؼبكاتب لصاٌف سلطة الدكلة

رفع جودة اخلدمة : كيرل الباحث أنو يبكننا تلخيص األىداؼ الفرعية السابق ذكرىا يف أربع أساسية كىي
الديبقراطية، ) العمومية، ختفيض التكاليف، اقتصاد الوقت واجلهد، دعم ادلشاركة اجلماىًنية يف إدارة البالد

 .(...اؼبساءلة، الشفافية

 طماث الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع الثاوي

ؼباٌ كانت اؼبعامبلت تتم إلكًتكنيا يف ظل مشركع اغبكومة اإللكًتكنية، فإف ىذا األمر يتطلب إدارة جديدة 
، الزمانية، المكانية، الورقيةفهي إدارة : يبكن حصر ىذه السمات يف أربع. خبصائص ـبتلفة عن اإلدارة التقليدية

 3:كفيما يلي نقدـ تفصيبل ؽبذه السمات. مرنةكإدارة 

، حيث انتهى معها عصر األكراؽ الكثَتة، كمت تعويضها ابؼبستندات "ال كرقية" فهي حكومة :إدارة بدون ورق – 01
 اإللكًتكنية كابألرشيف الرقمي، كتطبيق اؼبتابعة اآللية؛

                                                           
 .14 .نفىان اإلابًُحن، مغحع ؾابم، م - 1

، مجلت الجامعت ؤلاؾالمُت دزاطت جطبيليت على اإلااطظاث الحىىميت في كطاع غصة: الحىىمت ؤلالىتروهيت ومعىكاث جطبيلهاصًاال حمُل دمحم الغػي،  - 2

، ًىاًغ  ً، العضص ألاٌو ت، املجلض العكٍغ  .198 .، م2012للضعاؾاث الاكخهاصًت وؤلاصاٍع

 .39 .عهام عبض الفخاح مُغ، مغحع ؾابم، م - 3
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، حيث أف الوصوؿ إُف اػبدمات العامة َف يعد يستوجب تنقل "ال مكانية" دبعٌت أهنا حكومة :إدارة بال مكان – 02
طالبها إُف اؼبوقع اغبقيقي للجهة اؼبقدمة للخدمة، بل يكفيو الدخوؿ إُف اؼبوقع اإللكًتكين اػباص هبا للحصوؿ على 

 اػبدمة اؼبطلوبة دكف ربمل عناء التنقل اغبقيقي كإىدار الوقت كاعبهد كاؼباؿ؛
، كال يرتبط طلب "ال زمانية" أم أهنا حكومة :إدارة بال زمان – 03 ، دبعٌت أف اػبدمة مستمرة طواؿ ساعات اليـو

 اػبدمات يف غالبيتها بساعات عمل ؿبددة؛
كنعٍت بذلك اإلشارة إُف اؼبؤسسات الذكية اليت تعتمد على العمل ،  فهي إدارة ببل تنظيمات جامدة:إدارة مرنة – 04

 .اؼبعريف كصناعة اؼبعرفة، بعيدا عن بَتكقراطية اؽبيكل التنظيمي الكبلسيكي

ىذه السمات األربع للحكومة اإللكًتكنية انبعة من طابعها البلمادم بفضل استغبلؿ خصائص التكنولوجيات 
 .اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ

 وؼإة الحىىمت ؤلالىتروهيت ومساخل جطىزها: اإلاطلب الثالث

 ٌ  وؼإة الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع ألاو

شهد التاريخ البشرم ربوالت كربل يف مبط اغبياة يف اجملتمعات، ىذه التحوالت ىي نتاج سعي اإلنساف 
ذبٌسد ىذا السعي يف الثورات الثبلث اؼبعركفة اليت شهدهتا . الدؤكب إُف ربسُت جودة اغبياة كرفع مستوايت اؼبعيشة

 .الثورة الزراعية، الثورة الصناعية مث الثورة اؼبعلوماتية: البشرية

 اليت نشأت - أم الثورة الرقمية –كلعٌلو من اؼبفيد يف ىذا اؼبقاـ تسليط الضوء يف عجالة على الثورة األخَتة 
 .على إثرىا اغبكومة اإللكًتكنية

ككما ىو معركؼ، فإف الثورة اؼبعلوماتية قد بدأت يف منتصف القرف اؼبيبلدم اؼبنصـر عندما مت اخًتاع جهاز 
اغباسب اآلِف، أعقب ذلك ظهور شبكات اغباسب اآلِف يف السبعينيات اؼبيبلدية، مث الشبكات احمللية يف 

 .الثمانينيات، كيف التسعينيات اؼبيبلدية ظهرت شبكة اإلنًتنت العاؼبية اليت تيعٌد النواة األكُف لنشأة اغبكومة الذكية

 كسبثلت خطواهتا األكُف يف *بدأت ذبربة اغبكومة اإللكًتكنية يف أكاسط الثمانينات يف الدكؿ اإلسكندانفية،
من   (LARS) "الرس"كييعٌد . (Electronic Villages) "القرى اإللكرتونية"كأطلق عليها اسم . ربط القرل البعيدة ابؼبركز

                                                           
غة جلع في قماٌ كاعة (Scandinavia) بالالجُيُت) بطىىديىاوة)ؤو  بطىىدهافيا - * ض،  الضهماعن، الجروٍج،: وجخيىن مً اإلامالً الخالُت أوعوبا هي قبه حٍؼ الؿٍى

 حكمل صوال أزغي مثل
ً
ٌ  ،وحؼع فاعو  وأٌؿلىضا فىلىضا وأخُاها يي والخًاعي والعالكاث الثلافُت التي جغبِ َظٍ الضو مع الضٌو  وطلً للخلاعب الخاٍع

ض: ؤلاؾىىضهافُت ألاؾاؾُت  .الضهماعن، الجروٍج والؿٍى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
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كمن ركاد اؼبشركع . "مراكز اخلدمة عن بعد"يف الدامبارؾ رائد ىذه التجربة اليت ظباىا (Adoneiss)  "أدونيس"جامعة 
 . اؼبعركفة اليت كاف ؽبا الدكر الرايدم يف ميداف اغبلوؿ اإللكًتكنية"دؿ" صاحب شركة *(M.Dell )"مايكل دل"

 كذلك ابالستفادة من التجربة ،"مانشسًتقرية " يف مشركع 1989كيف اؼبملكة اؼبتحدة بدأت التجربة عاـ 
 بوصفو مرحلة أكُف هتدؼ إُف ترقية "مضيف مانشسًت"كقد أينشئ . الدامباركية اليت تستند إليها عٌدة مشاريع فرعية

 .1991كمتابعة التطورات االجتماعية كاالقتصادية كالتعليمية كاؼبعمارية، كقد بدأ اؼبشركع فعليا عاـ 

كقد تبٌت ؾبلس لندف . يف اؼبملكة اؼبتحدة ؼبتابعة ىذه اؼبشاريع" األكواخ البعدية" عيقد مؤسبر 1992كيف عاـ 
 كالربيد - لبلتصاالت البعدية التقنية الذم أٌكد على صبع كنشر كتنمية اؼبعلومات بوسائل إلكًتكنية "بونتيل"مشركع 

 . لقواعد اؼبعلوماتبعد كالوصوؿ عن -اإللكًتكين 

 يف كالية فلوريدا، مث تبع ذلك ؿباكالت يف ـبتلف 1995كقد ظهرت ؿباكالت أخرل يف الوالايت اؼبتحدة عاـ 
 غَت أف الراجح لدل الباحث خبصوص بداايت التجربة األمريكية ىو أهنا كانت يف مطلع التسعينيات 1دكؿ العاَف؛
 **.أكاسطهاكليس يف 

 مساخل جطىز الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع الثاوي

. الشك يف أف اغبكومة اإللكًتكنية جاءت كنتيجة للتغَتات اليت طرأت على مبط اغبياة البشرية بوجو عاـ
يكمن القوؿ أف اغبكومة التقليدية كانت ترٌكز جل جهودىا على بناء البنية التحتية األساسية للمجتمع الذم تعمل 
فيو، كىي بذلك سانبت يف نقل اجملتمع البشرم من عصر الثورة الزراعية إُف عصر الثورة الصناعية، كىو ما شهده 

ـ، أما اغبكومة الذكية فهي تركز على بناء شبكات التعامبلت، كىي 1990ـ إُف 1790التاريخ العاؼبي يف الفًتة من 
                                                                                                                                                                                           

ت وألابدار الثلافُت أن مهُلح  والتي حؿُُغ فيبا  "الىىعصًت اللضًمت " ًمخض لِكمل حمُع اإلاىاَم التي جيلمذ لغت" ئؾىىضهافُا"بُيذ الضعاؾاث اللغٍى

 
ً
 مً َظا اإلافهىم فان انُالح  .اللغاث الجغماهُت الكمالُت خالُا

ً
 مً" ؾىىضهافُا"واهُالكا

ً
 ."حؼع فاعو "و "أٌؿلىضا" ًمخض لِكمل هال

، ًمىىىا اعخباع 
ً
يي وزلافي أًًا  مً" فىلىضا"ومً مىُلم جاٍع

ً
ؿمى )ئؾىىضهافُا  حؼءا

ُ
شFennoscandia)أو ح ل  ، وطلً على ألاغلب لإلقاعة ئلى الخاٍع الٍُى

ض مجمىعاث عغكُت  اإلاخحن بحن الضٌو ؤلاؾىىضهافُت وفىلىضا ئال أن الكعب الفىلىضي ًىدضع مً وبالغغم مً الخلاعب والترابِ الثلافي. لفىلىضا هجؼء جابع للؿٍى

ت مسخلفت جماما  .عً ححراهه ؤلاؾىىضهافُحن ألاؾاؾُحن ولغٍى

 .مىظ الخبلىع الؿُاس ي الظي َغأ بحن فىلىضا والضٌو ؤلاؾىىضهافُت اهلؿمذ آلاعاء بحن الضٌو ألاؾاؾُت خٌى يم ول مً آٌؿلىضا وفىلىضا

ؿخعاى عىه بمهُلح آزغ َى " ئؾىىضهافُا"مهُلح  ٌُ للضاللت على الجروٍج " بلضان الكماٌ"ًُلم على بلضان ججمعها كىاؾم مكترهت هثحرة، ئال أهه 

ض والضاهماعن مخًمىت ىالهض وفىلىضا   حؼع فاعو  والؿٍى : اهظغ اإلاىكع.وغٍغ

اعة،   ش الٍؼ 14/05/2016: جاٍع https://ar.wikipedia.org/wiki/ئؾىىضًىافُا 

ى الغئِـ اإلاضًغ العام اإلاإؾـ لكغهت ؤلاعالم آلالي Texas في والًت HOUSTONبـ  1965 مً فُفغي 23  في Michael Saul Dellولض  - * ىُت، َو  ؾىت DELL ألامٍغ

ىُلُضًا. 1984 الع https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Dell :اهظغ مىؾىعت ٍو ش الَا  .22/02/2016: ، جاٍع

 .16 .، م2010، صاع أؾامت لليكغ والخىػَع، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، الحىىمت ؤلالىتروهيت وؤلادازة اإلاعاصسةمدمىص اللضوة،   -1

ىُت في الخيىمت ؤلالىتروهُت الهفداث مً - **  . مً الغؾالت131  ئلى125 اهظغ بسهىم الخجغبت ألامٍغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/�����������
https://ar.wikipedia.org/wiki/�����������
https://ar.wikipedia.org/wiki/�����������
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Dell
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بذلك تنقل اجملتمع الذم تعمل فيو من عصر ثورة الصناعات إُف عصر ثورة االتصاالت، كىو ما شهده التاريخ 
يرل الباحثوف يف ىذا اجملاؿ أف ظهور اغبكومة اإللكًتكنية كاف فقط يف منتصف  1.ـ إُف اآلف1990العاؼبي منذ 

، كعلى غرار حداثتها فإف البحث العلمي يف ـبتلف ؾباالهتا النظرية كالتطبيقية يعد ؾباال  التسعينيات من القرف اؼبنصـر
غَت أنو ال يبكن اعبـز أبف اغبكومة اإللكًتكنية ىي كليدة عشرية التسعينيات من القرف اؼباضي، بل  2حديثا بدكره؛

ظهرت مبلؿبها األكُف إُف الوجود قبل ذلك بسنوات، حيث ارتبطت أكُف فبارسات اغبكومة اإللكًتكنية بظهور 
 .اغباسب اآلِف يف أكاسط القرف العشرين

بناء على ذلك، يبكن القوؿ أف تطبيقات اغبكومة اإللكًتكنية مرت دبراحل متعددة حىت كصلت إُف الوضع 
  3:اغباِف الذم ىي عليو

تتمثل يف دخوؿ اغباسبات اآللية إُف العمل اإلدارم، كقد سٌهلت العملية اإلدارية إُف حد : ادلرحلة األوىل- 
 كبَت؛

 سبت فيها أسبتة بعض اػبدمات كتطبيق نظم اؼبعلومات اإلدارية، حبيث يبكن توظيفها يف :ادلرحلة الثانية- 
 .تسديد فواتَت اػبدمات بواسطة اؽباتف

، حيث مت تفعيل األداء اإللكًتكين "اإلنًتنت" سبثٌلت يف ظهور شبكة اؼبعلومات الدكلية :ادلرحلة الثالثة- 
احتلت شبكة اإلنًتنت مكانة مهمة للغاية يف عاَف االتصاالت، كما تعد األداة كقد . على مستول اؼبنظمات اغبكومية

اؼبشٌغلة ؼبفهـو اغبكومة اإللكًتكنية، إذ دفعت التكنولوجيا عملية أتمُت إقباز اؼبهاـ كاؼبعامبلت اػبدمية كالتجارية 
كاؼبالية اؼبختلفة عرب شبكة اإلنًتنت، كما أصبحت ىذه الشبكة طريقا كاضحا لنقل البياانت كاؼبعلومات بُت األفراد 

 .كاؽبيئات كالدكؿ إلكًتكنيا

كابلٌنظر إُف حقيقة كوف ىذه الشبكة َف زبلي من اؼبخاطر، حدا ىذا األمر ابلعلماء إُف بذؿ أقصى اعبهود 
لتهيئة بيئة آمنة تعمل يف إطارىا شبكة اإلنًتنت كابتكركا نيظما ألمن اإلنًتنت كضباية عملياهتا، كعلى ىذا النحو 

 1.غدت اإلنًتنت جزء مهما من أعماؿ اغبكومة اإللكًتكنية كمؤسساهتا اؼبختلفة يف العاَف اؼبتقدـ

                                                           
دكاعص َُىـ،  - 1 ، مجلت زالناث هخب اإلاضًغ وعحل ألاعماٌ، الؿىت الخاصًت عكغ، العضص مً البيروكساطيت بلى ؤلالىتروكساطيت: الحىىمت ؤلالىتروهيتٍع

 .3، م 2003، اللاَغة، أهخىبغ "قعاع"الخاؾع عكغ، الكغهت العغبُت لإلعالم العلمي 

2-  Fang Zhao, Annibal José Scavarda, Marie-France Waxin, Key issues and challenges in egovernment development: An integrative 

case study of the number one eCity in the Arab world , Information Technology & People, Vol. 25, Iss. 4, pp. 395 - 422 

 .21، م ؾابممدمىص اللضوة، مغحع  - 3
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 ال توجد إُف اآلف دكلة طبقت اغبكومة اإللكًتكنية -" ريتشارد ىيكس" حسب –كىنا ذبدر اإلشارة إُف أنو 
يبقى صحيحا يف " ريتشارد" إال أف رأم 2.بشكل كامل، فبا يؤكد كجود مراحل الحقة للمراحل الثبلث السابق ذكرىا

، غَت أف اغبكومة اإللكًتكنية بعد ذلك كصلت إُف ذركهتا يف كثَت من (2003)حدكد الفًتة الزمنية اليت كتب فيها مقالو 
كعلى ىذا األساس يبكننا القوؿ أبف، اغبكومة اإللكًتكنية قد . الدكؿ كما سنرل يف الفصل الثاين من ىذه الرسالة

، كاليت نقصد هبا تواجد اغبكومة على شبكة اإلنًتنت من خبلؿ بوابة "اغبكومة اإللكًتكنية"كصلت إُف مرحلة 
 . اإللكًتكنيةاغبكوميةإلكًتكنية كاحدة ميدؾبة تربط صبيع اؽبيئات العمومية كتضم كل اػبدمات 

 ؤطساف الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلاطلب السابع

، حيث سبثل « x2y »أك  « x-to-y »تتخذ العبلقات يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية شكبل مصفوفيا على شاكلة 
 3. الطرؼ اؼبستفيد من خدمات اغبكومة الرقميةy اغبكومة، يف حُت سبثل xالقيمة 

كلقد ذكران يف ًخضٌم استعراضنا للتعريفات اؼبختلفة اليت قيدمت للحكومة اإللكًتكنية أهنا توفر خدماهتا 
اؼبواطن، مؤسسات األعماؿ، : بشكل رقمي لثبلث جهات رئيسية تعترب دبثابة زابئن ؽبا، ىذه األطراؼ الثبلثة ىي

 . كاإلدارات اغبكومية

 :سنقدـ فيما يلي شرحا مفصبل لكل فرع من ىذه العبلقات مع تدعيمها جبملة من األمثلة

ٌ فسعاٌ   * (G-C)مىاطً - خىىمت :  ألاو

كتشتمل ىذه العبلقة على اػبدمات اليت تقدمها اغبكومة للمواطن، كىو ما يتطلب حفظ اؼبعلومات اؼبختلفة 
ىي "  مواطن–حكومة "يبكن اعتبار أف العبلقة . اؼبتعلقة ابؼبواطنُت كتنظيمها يف قواعد بياانت ليتم استغبلؽبا إلكًتكنيا

  4.أىم عبلقات اغبكومة اإللكًتكنية، كذلك ابعتبار أف اؼبواطن ىو ؿبور اغبكومة االفًتاضية كسبب كجودىا

استخراج الواثئق اإلدارية الشخصية : من أمثلة اػبدمات اؼبقدمة للمواطن إلكًتكنيا يذكر الباحث ما يلي
عقود اؼبيبلد، عقود الزكاج، شهادة اغبالة اؼبدنية، شهادة اإلقامة، شهادة اعبنسية، شهادة السوابق العدلية، : مثل)

                                                                                                                                                                                           
ف العلىف،  - 1 ت، اللاَغة، الحىىمت ؤلالىتروهيت وجطبيلاتها في الىطً العسبيدمحم مدمىص الُعامىت، َاعق قٍغ ، ميكىعاث اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .34 .، م2004حمهىعٍت مهغ العغبُت، 

دكاعص َُىـ، مغحع ؾابم، م - 2  .21 .ٍع
3 - J.E.J. Prins, Designing e.Government, Kluwer Law International, Netherlands, 2nd Edition, 2007, p. 9. 

* - (G-C) هي ازخهاع لـ “Government to Citizen” .

 .7 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 4
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طلبات التوظيف، طلب رخصة، االستفسار عن )، تقدًن الطلبات كاالستفسارات على اػبط (...الشهادات اؼبدرسية
، تقدًن الشكاكل كالطعوف إلكًتكنيا، تسجيل األبناء يف اؼبدارس كاعبامعات، التصروبات اعببائية كشبو (...ملف ما

 . كغَتىا من اػبدمات اليت سبٌس اغبياة العادية للمواطن... اعببائية، تسديد الضرائب كالرسـو كاالشًتاكات كالغرامات

كيف مرحلة متقدمة من تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية، تصبح كسيلة للمشاركة اعبماىَتية يف شؤكف اغبكم 
كالسياسة، أك ما يعرؼ ابلديبقراطية اإللكًتكنية، حبيث يصبح اؼبواطن قادرا على التواصل كالتفاعل مع األحداث 

السياسية كالقرارات كالسياسات اغبكومية، سواء ابلتأييد أك اؼبعارضة أك النقد أك إبداء التحٌفظ أك مناقشة اؼبسؤكلُت 
كغَتىا من أكجو ... على اؼبستول احمللي خصوصا حوؿ اؼبخططات التنموية اليت سبس بشكل مباشر حياة اؼبواطن

 .اؼبشاركة الشعبية

 ** (G-B) ؤعماٌ –خىىمت : الفسع الثاوي

 اػبدمات اليت تقدمها اغبكومة للمتعاملُت االقتصاديُت، كىي خدمات داعمة لتسهيل تلككيقصد هبا 
 1.نشاط منظمات األعماؿ كاؼبهنيُت يف ـبتلف أكجو النشاط

تكمن يف دكرىا يف إزالة العراقيل اإلدارية كاإلجراءات الثقيلة اليت من "  أعماؿ–حكومة "كلعل أنبية العبلقة 
أضف . شأهنا التأثَت سلبا على كتَتة النشاط االقتصادم الذم يتطلب السرعة يف إسباـ اؼبعامبلت كاستغبلؿ الفرص

 زايدة على كونو يساىم يف زبفيض تكاليف التعامبلت اإلدارية –إُف ذلك أف ىذا األسلوب يف تقدًن اػبدمات 
كبوجو عاـ ...  يؤدم أيضا إُف اغبد من اؼبمارسات اإلدارية السلبية كاػباطئة مثل الوساطة كاحملسوبية كالرشوة-للطرفُت

تكتسي طابعا "  أعماؿ–حكومة " ىذه العبلقة 2.ؿباربة الفساد بكل أشكالو، كإرساء الشفافية التامة يف العمل
 يكوف فيها كبل الطرفُت راحبا، فاغبكومة اإللكًتكنية تعترب يف حد ذاهتا مناخا استثماراي مبلئما للمؤسسات، 3تشاركيا

حيث توفًٌر اؼبعلومات اؼببلئمة عرب البوابة اإللكًتكنية حوؿ صبيع اؼبعطيات اؼبؤثرة على القرار االستثمارم، كما تيعد 
كسيلة فعالة لتسيَت عبلقة اؼبؤسسة دبحيطها الذم تشكل فيو اإلدارة العامة كالقوانُت اؼبختلفة عنصرا ضاغطا على 

اؼبنظمة، كذلك ابلنظر إُف االلتزامات التصروبية كالتسديدية كاإلجرائية اليت تفرضها ـبتلف التشريعات الضريبية كشبو 
كابعبهة اؼبقابلة، ال يبكن إنكار أف مؤسسات القطاع االقتصادم تعترب زبوان قٌيما ابلنسبة . ذباىهاالضريبية كاعبمركية 

                                                           
** - (G-B) هي ازخهاع لـ “Government to Business”. 

 .14 .نفىان اإلابًُحن، مغحع ؾابم، م - 1

 .7 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 2

 .10 .اإلاغحع هفؿه، م - 3
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 اليت تدعم هبا اإليرادات العامة للحكومة، فبا يوٌفر ؽبا *للحكومة ابلنظر إُف حجم اؼبسانبات اعببائية كشبو اعببائية
 .موارد مالية ىامة تساىم بشكل ؿبسوس يف تطبيق سياساهتا التنموية

 لقطاع األعماؿ بطريقة إلكًتكنية كثَتة كمتعددة بتعدد قطاعات اػبدمات العامة ذات اؼبقدمةتيعد اػبدمات 
العبلقة ابؼبتعاملُت، مثل ؾباؿ الضرائب كالرسـو كاػبدمات اعبمركية، قطاع التأمينات االجتماعية، قطاع الصفقات 

استخراج السجل التجارم، : من أمثلة اػبدمات اؼبقدمة يف ىذا الشكل من أشكاؿ اغبكومة الذكية نذكر... العمومية
طلب الًتاخيص ؼبا يتعلق األمر ابألنشطة اؼبنظمة قانوان، التصروبات الضريبية كاعبمركية كتسديد اؼبستحقات، التصريح 

ابلعماؿ كابشًتاكات الضماف االجتماعي كتسديدىا، طلب العقارات االستثمارية، ملء دفاتر الشركط كاؼبشاركة يف 
 ...الصفقات العمومية إلكًتكنيا

 ***(G-G)خىىمت - خىىمت : الفسع الثالث

يقصد هبا تلك التعامبلت اإللكًتكنية كتبادؿ اؼبعلومات الذم يتم بُت األجهزة اغبكومية اؼبختلفة يف حدًٌ 
كقد يكوف ىذا التبادؿ على اؼبستول الوطٍت أك احمللي . ذاهتا، سواء بُت اإلدارات من نفس اعبهاز أك من أجهزة متباينة

 1.كحىت على اؼبستول الدكِف من خبلؿ ربط الوزارات كالدكائر كاؽبيئات اغبكومية بشبكة مشًتكة

 ىذا الربط بُت ـبتلف اؽبيئات كتبادؿ اؼبعلومات فيما بينها من شأنو ربسُت مستول التخطيط كالتنسيق 
بينها بشكل يؤدم إُف تبسيط كتوضيح اإلجراءات كزايدة اإلنتاجية اػبدمية اغبكومية كزبفيض التكاليف كربسُت 

 .جودة اؼبعلومة كاػبدمة اإلدارية داخل كبُت منظمات الدكلة

كلعل من أىم اؼبنافع اليت تنبع من ىذا الربط كالتبادؿ اإللكًتكين التقليل من ازدكاجية اإلجراءات اإلدارية 
كالتشابك كالتضارب بُت اإلدارات اؼبختلفة فبا ينعكس سلبا على جودة اػبدمة اؼبقدمة للمواطنُت كقطاع 

***.األعماؿ
 

                                                           
بت مىظ بضء جُبُلها في مغخلت اللبُلت  - * ا في علم اإلاالُت العامت، بل َى ألانل في ؾً الًٍغ بت مً أكضم ألاَضاف التي جم ئكغاَع خُث ٌعخبر الهضف اإلاالي للًٍغ

ل ومً أَم أصواث الؿُاؾت اإلاالُت والىلضًت والاحخماعُت للخيىماث  .والعكحرة، وأنبدذ الُىم مً أَم مهاصع الخمٍى

*** -  (G-G) هي ازخهاع لـ “Government to Government”. 

 .11. وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1
ت واوعياؾاتبا الؿلبُت على َالب الخضمت أن ًلضم اإلاؿدثمغ أو -  *** مً أخؿً ألامثلت التي جىضح َظٍ الاػصواحُت في ؤلاحغاءاث على مؿخىي ؤلاصاعاث الجؼائٍغ

ني للسجل الخجاعي   هما َى مىهىم علُه في اللاهىن الخجاعي (CNRC)الخاحغ ملفا وعكُا للدسجُل في السجل الخجاعي على مؿخىي الفغع الىالئي للمغهؼ الَى

ذ بالىحىص أمام ئصاعة الًغائب وفلا ألخيام اللاهىن الجبائي  الجؼائغي، وبعض خهىله على مؿخسغج مً السجل الخجاعي ًخىّحب علُه جلضًم ملف زان للخهٍغ

ى ملف ًخيىن مً وزائم جم جلضًمها على مؿخىي ؤلاصاعة التي ؾلمذ السجل الخجاعي  أو -  زم ًلؼمه كاهىن الًمان الاحخماعي بخلضًم ملف زالث !الجؼائغي، َو

ى ملف ًخيىن هظلً مً وزائم جم حؿلُمها لإلصاعجحن الؿابلخحن - ملفاث    ول َظٍ ؤلاحغاءاث والخعلُضاث!لالهسغاٍ في نىاصًم الًمان الاحخماعي املخخلفت َو
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كما أف التعامبلت اإللكًتكنية يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية تكتسي بعدا تسيَتاي مهما خبصوص اؼبوارد 
البشرية، كذلك من خبلؿ رفع كفاءة أداء اؼبوظفُت من خبلؿ التغيَت كالتدريب للعاملُت يف األجهزة اغبكومية يف كافة 
اجملاالت، ككذلك من خبلؿ تسهيل القياـ ابؼبهاـ كتسهيل االٌتصاؿ الداخلي بُت اؼبوظفُت كاألقساـ بعيدا عن متاعب 

1.*التعامبلت الورقية كمشقة اإلجراءات الركتينية الثقيلة يف ظل اغبكومة الكبلسيكية
 

كيبكن من خبلؿ اعبدكؿ التاِف تلخيص أىم اؼبكاسب اليت ذبنيها ـبتلف أطراؼ اغبكومة اإللكًتكنية يف 
 :شىت اجملاالت

مىافع الحىىمت ؤلالىتروهيت ملخخلف ؤطسافها : 02-1الجدٌو زكم 

 الفوائد رلاالت التطبيق أنواع ادلستخدمٌن

 ادلواطنون

 اإلعبلـ؛- 
 التعليم؛- 
 الرعاية الصحية؛- 
 .دفع الضرائب كالرسـو- 

 استخداـ قنوات إعبلـ كاتصاؿ أكثر مبلءمة؛- 
 زبفيض تكاليف اؼبعامبلت؛- 
 زايدة الشفافية كالتقليل من الفساد؛- 
 .تعزيز اؼبشاركة الديبقراطية- 

 اإلعبلـ كالتوجيو كاإلرشاد؛-  مؤسسات األعمال
 .الًتاخيص كالتنظيمات- 

 سرعة اؼبعامبلت كتقليص تكاليفها؛- 
 التقليل من اغبواجز كاإلجراءات التنظيمية كالقانونية؛- 
 .التقليل من الفساد ذباه قطاع األعماؿ- 

 .اؼبناقصات اإللكًتكنية-  ادلوردون

 ؛(الصفقات العمومية)سهولة الوصوؿ إُف السوؽ اغبكومية - 
 زبفيض تكاليف إبراـ الصفقات،- 
زايدة الشفافية كالتقليل من مظاىر الفساد يف الصفقات - 

 .العمومية

اإلدارات احلكومية 
 األخرى

 مشاركة اؼبعلومات؛- 
نقل اؼبعلومات كأسبتة العمليات - 

 .اإلدارية

 زايدة الدقة كالفعالية يف األداء اإلدارم؛- 
 زبفيض تكاليف التعامبلت؛- 
 .توزيع اؼبعلومة كمشاركتها بُت اإلدارات اغبكومية- 

Source: Driss Kettani and Bernard Moulin, E-Government for good governance in developing countries: Empirical evidance from the 

eFez project, Anthem Press, 2014, London, New York, Delhi, p. 57. 

 

 

 

                                                           
ض مً الخفهُل خٌى أَغاف الخيىمت ؤلالىتروهُت، ًمىً الغحىع ئلى - * : إلاٍؼ

 .90 – 86. ، م م2009، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَع والُباعت، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، ؤلادازة ؤلالىتروهيتدمحم ؾمحر أخمض، - 

 .9. وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1
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 مخطلباث جطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت ومعىكاتها: اإلابدث الثاوي

ينطوم تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية على ربوؿ شامل يف اؼبفاىيم كاألساليب كاؼبمارسات كاؽبياكل كالتشريعات اليت 
تقـو عليها اإلدارة العامة يف أية دكلة، كىي ليست ؾبرد شعار يرفع أك طموح يبكن ربقيقو من خبلؿ كصفة جاىزة أك خربة 

مستوردة، بل إهنا عملية معقدة كنظاـ متكامل من اؼبكوانت البشرية، التقنية اؼبعلوماتية، اؼبالية، التشريعية، البيئية 
كابلتاِف البد من توافر متطلبات عديدة كمتكاملة إلخراج مفهـو اغبكومة اإللكًتكنية إُف حيز الواقع العملي  ؛1...كغَتىا

 .يف أجهزة اإلدارة العامة

الذم يتيح لطالب اػبدمة التعامل مع اإلنًتنت بدال - بناء على ذلك فإف تطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية 
يستلـز إحداث تغيَتات كثَتة كاسعة تشمل نوعية العاملُت كاألجهزة اؼبستخدمة - من اؼبوظف اغبكومي التقليدم 

فليس من اؼبعقوؿ مثبل أف يتم االتصاؿ بُت طالب اػبدمة كاؼبسؤكلُت عرب اإلنًتنت، مث يقـو اؼبسؤكلوف . كطرؽ األداء
فينبغي أف يكوف التغيَت متكامبل كاألداء متجانسا، كأف تتم عملية إعادة . دبراجعة اؼبعلومات يدكاي ابألسلوب التقليدم

تنظيم شاملة للخدمات كاألدكات، كذلك لكوف تقدًن اػبدمة عرب اإلنًتنت لو خصوصياتو كمقوماتو اليت زبتلف عن 
 .اإلدارة التقليدية ؼبثل ىذه اػبدمات

كابعبهة اؼبقابلة، قد يصطدـ التحوؿ من اغبكومة التقليدية إُف اإللكًتكنية صبلة من العوائق كالعراقيل اؼبتنوعة 
 ...اليت قد ربوؿ دكف ىذا التغيَت أك أتخَته، سواء أكاف ذلك ألسباب سياسية أك بشرية أك مالية

 :يبكن تلخيص أىم مستلزمات اغبكومة اإللكًتكنية كمعوقاهتا فيما يلي

 ٌ   الحىىمت ؤلالىتروهيتمخطلباث جطبيم: اإلاطلب ألاو

، (Hardware)اغبكومة اإللكًتكنية ىي كأم نظاـ معلومات، يتكوف من العنصر البشرم، العنصر اؼبادم 
 فمبدئيا، يتطلب تطبيق نظاـ اغبكومة 2. كالبياانت كاؼبعلومات(Software)العنصر اؼبعلومايت أك الربؾبي أك اؼبؤسبت 

 .اإللكًتكنية يف أية دكلة العمل على توفَت كأتىيل ىذه احملاكر األربعة

                                                           
 .13 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1
، أَغوخت دزاطت ملازهت بين ػسواث الهاجف الىلاٌ في الجصائس– ي فعاليت بدازة العالكت مع الصبائً ٌؤزس جىىىلىحيا ؤلاعالم والاجصاٌ ععمغان عؼ الضًً،  - 2

ت وعلىم الدؿُحر ، الؿىت الجامعُت 1 حامعت فغخاث عباؽ ؾُُف ،ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ في العلىم الاكخهاصًت، ولُت العلىم الاكخهاصًت والخجاٍع

 .10 – 9. ، م م2016/2017
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إف التحوؿ إُف حكومة إلكًتكنية ىو عملية ابلغة التعقيد، كذلك لكونو يواجو صبلة من التحدايت منها 
يتطلب أساسا توفر  لذلك فهو مشركع ؾبتمعي 1.التكنولوجية، التنظيمية، الثقافية، السياسية، االجتماعية كاالقتصادية

اإلرادة السياسية على مستول ىـر السلطة كشرط رئيسي النطبلؽ اؼبشركع، كما هبب توفَت بنية قاعدية قوية كعصرية يف 
ؾباؿ االتصاالت، ابإلضافة إُف دكر العنصر البشرم يف ـبتلف مستوايتو يف تنفيذ كتسيَت اؼبشركع، ككل ذلك يف إطار 

 . تشريعي ؿبٌدث يتماشى كطبيعة التعامبلت االفًتاضية

:  اغبكومة اإللكًتكنية تواجو صبلة من التحدايت يف التطبيق كىي أفDjeddi Abdelhakim ك Djilali Idoughi يرل
مسألة اػبصوصية، مسألة األمن اإللكًتكين، التحدايت االقتصادية، إشكالية القبوؿ اعبماىَتم، اؼبتطلبات 

 فبا يدؿ على أف تطبيق ىذا اؼبشركع لو عدة أبعاد متداخلة ذبعل منو 2.إٍف...كالتواصلالتكنولوجية، إشكاليات اللغة 
 .عملية غاية يف التعقيد

 كآخركف أف قباح تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يتوقف على أربعة عوامل Weerakkodyكمن جهة أخر، يرل 
  3:رئيسية ىي

 تتضمن الدعم الذم يلقاه اؼبشركع من اغبكومة كالقيادة كسبويلو، ككذلك الدكر السياسي يف :العوامل السياسية- 
 ؛كضع رؤية إدارية لتطبيقها كربديث القوانُت كالتنظيمات الحتوائها

 تتمثل يف كضع البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كالربؾبيات اػباصة ابغبكومة :العوامل التكنولوجية- 
 ؛اإللكًتكنية كأتمينها كتوفَت اغبماية البلزمة للخصوصية

 تتمثل يف تعديل اؽبياكل التنظيمية كتغيَت الثقافات كتفويض السلطات كعدـ مركزية العمليات :العوامل التنظيمية- 
... كاألنشطة، اإلدارة اإلسًتاتيجية لنظاـ اؼبعلومات

 تتمثل يف تعليم كتدريب اؼبواطنُت على التعامبلت اإللكًتكنية، كالعمل على سد الفجوة :العوامل االجتماعية- 
دث تباينا يف قدرة اؼبواطنُت على الوصوؿ إُف تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ بسبب عوامل الدخل،  الرقمية اليت ربي

... اعبنس، العمر، اللغة

                                                           
1 Fang Zhao, Annibal José Scavarda, Marie-France Waxin, op.cit, pp. 395 – 422. 
2 - Djilali Idoughi, Djeddi Abdelhakim, Towords an algerian e-government strategy and achievements, International Journal of e-

business and e-government studies, vol. 5, no. 1, 2013, issn: 2146-0744 (online), p. 95. 
3 - Kanda Sorn-in, Kulthida Tuamsuk, Wasu Chaopanon, Factors affecting the development of egovernment using a citizen-centric 

approach, Journal of Science & Technology Policy Management, Vol. 6, Iss. 3, 2015, pp. 209 - 2010. 
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لذلك ذبدر اإلشارة ىنا إُف أف اغبكومة اإللكًتكنية ربتاج إُف أكثر من ؾبرد حلوؿ إلكًتكنية سحرية لتطوير 
كتقدًن خدماهتا على اػبط بنجاح، إهنا حباجة إُف كضع كتطوير خطط إسًتاتيجية لتنسيق كتنظيم اؼبوارد اؼبادية 

كبصفة إصبالية، ربتاج . كاغبواسيب كالشبكات، كغَت اؼبادية مثل اؼبهارات الوظيفية، اؼبعرفة كالعملية التنظيمية
 1:اؼبنظمات اغبكومية إُف التعامل مع قضيتُت رئيسيتُت لتحقيق النجاح

 أف تكتسب ؾبتمعا من اؼبواطنُت الراغبُت كالقادرين على التأقلم كاستخداـ اػبدمات اؼبقدمة على اػبط؛ :أوالمها- 
 الضركرة اؼبلٌحة لتطوير قدراهتا اإلدارية كالتقنية لتضع حيز التنفيذ ـبتلف التطبيقات اػباصة ابغبكومة :واثنيهما- 

. اإللكًتكنية لتلبية حاجات اؼبواطنُت

: نفصل فيما يلي من العناصر ـبتلف تلك اؼبتطلبات

 ٌ ؤلازادة الظياطيت : الفسع ألاو

الشك يف أنبية الدكر الذم تضطلع بو القيادة العليا للدكلة كعنصر أساسي يتوُف اؼببادرة لتحويل اغبكومة  
 كليس من البلـز أف تكوف. التقليدية إُف حكومة إلكًتكنية تتمكن من تغيَت مبط تقدًن اػبدمات اؼبرفقية إُف اؼبواطنُت

ىذه القيادة ىي القيادة الرظبية اؼبضطلعة بدكر الرائسة السياسية أك اإلدارية يف الدكلة، كإمبا اؼبهم أف تتمكن ىذه 
 .القيادة من إقناع اآلخرين كجعلهم يشًتكوف معها يف السعي إُف ربقيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية اعبديد

 على أف من العوامل الرئيسية لنجاح مشركع اغبكومة اإللكًتكنية 2كآخركف" شهاب شرقاوي"كقد أكد 
ككذا كجود الكفاءات كالبنية التحتية مع توفَت ... كجود إرادة سياسية فعلية كنظرة إسًتاتيجية شاملة كإرادة مدنية

 .األمن اؼبعلومايت كتوفَت اإلطار التشريعي اؼببلئم

لذلك فإف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يتطلب قيادة سياسية كإدارية قوية تلتـز علنا بدعم اعبهود اليت تؤدم 
إُف التحوؿ الناجح كبو اغبكومة الرقمية، كتيوفر اؼبناخ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالقانوين كالتكنولوجي الذم 

كما هبب إشراؾ اجملتمع  3.يسهم يف احتضاف ىذه الثورة اإلدارية كيف إطبلؽ قدرات القول العاملة اإلبداعية كاػببلقة

                                                           
1 - Driss Kettani and Bernard Moulin, op. cit, p. 47.  

2 - Chihab Cherkaoui et al, Le e-Gouvernement et la modernisation du Secteur Public, 3rd international conference: sciences of 

electronic technologies of information and telecommunications (SETIT 2005), March 27-31, 2005, Tunisia, p. 6. 

لُا، العضص الؿابع، الؿضاس ي الثاوي، مدخل اطتراجيجي: الحىىمت ؤلالىتروهيت وطبل جطبيلهاسخغ كضوعي الغفاعي،  - 3 ، مجلت اكخهاصًاث قماٌ ئفٍغ

 .305 .، م2009
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اؼبدين من مواطنُت كصبعيات كنقاابت كمنظمات غَت حكومية يف صياغة اغبكومة اإللكًتكنية كتبادؿ كجهات النظر 
 1.حوؽبا

مبوذجا جيدا للقائد السياسي الذم " الشيخ دمحم بن مكتـو"كلقد جٌسد رئيس الوزراء اإلمارايت كحاكم ديب 
آمن ابؼبشركع كقاده كبو الوجود، إذ قاد بنجاح أكؿ ذبربة انجحة للحكومة اإللكًتكنية يف الوطن العريب، كتتلخص 

لقد بدأان العمل لتحقيق رؤيتنا ": ىذه اإلرادة كالرؤية يف مقولتو القوية حوؿ مشركع اغبكومة الذكية، حيث قاؿ
حلكومة ادلستقبل، وقد أطلقت اليوم مشروع احلكومة الذكية، نريد تقدمي كافة اخلدمات احلكومية عرب اذلواتف 

نريد أن نصل  ":ليضيف، "الذكية، وأن كل مسؤول ال يستطيع إصلاز ىذه ادلهمة سوف يقام لو احتفال توديع
 كىي مقولة ذبمع بُت قوة الطموح ككضوح الرؤية 2".للناس ال أن يصلوا إلينا، سنصلهم عرب ىواتفهم الذكية

 .كالصرامة يف التنفيذ

 العىصس البؼسر اإلااهل : الفسع الثاوي

وبتاج تطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية بنجاح إُف إعداد الكوادر البشرية اؼبؤىلة كاؼبدربة على العمل يف ىذا 
اجملاؿ، كىذا يقتضي من اإلدارات اؼبختلفة إدخاؿ التغيَت كالتطوير على العنصر البشرم العامل هبا حىت يتمكن من 

كال ينبغي أبدا أف كبصر العنصر البشرم يف فئة اإلداريُت الساىرين على تقدًن خدمات . إدارة اؼبشركع بشكل فعاؿ
 (زابئن اغبكومة اإللكًتكنية)اغبكومة االفًتاضية فقط، بل هبب أف يتضمن كذلك الطرؼ الثاين اؼبستفيد من خدماهتا 

 .كما سنبُت أدانه

 خليص إُف أف تطوير اغبكومة اإللكًتكنية هبب أف يتماشى جنبا 2003 سنة Heeksكمن خبلؿ دراسة أعدىا 
إُف جنب مع تطوير السكاف، إذ هبب تطوير مهارات اؼبواطنُت يف كل اؼبستوايت عن طريق التعليم كالتدريب 

كآخركف أف قباح تطبيق مبادرات اغبكومة اإللكًتكنية يتوقف على Muhammad Ovais Ahmad كما يرل  3.اإللكًتكنيُت
 4.دعم اغبكومة للمشركع ككذا مدل قبوؿ اؼبواطنُت هبا

كيبلحظ أف نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية كما ينطوم عليو من تقنية اؼبعلومات اعبديدة كثَتا ما ييرىب أكلئك 
الذين ال علم ؽبم بو كَف أيلفوه؛ كغالبا ما وباكؿ اؼبوظفوف التقليديوف مقاكمة ما هبهلوف بدال من ؿباكلة تعٌلمو 

                                                           
 . 316، م ؾابممغحع ، سخغ كضوعي الغفاعي  - 1

 . أ.وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م- 2
3 - Kanda Sorn-in, Kulthida Tuamsuk, Wasu Chaopanon, op. cit, p. 209. 
4 - Muhammad Ovais Ahmad Jouni Markkula Markku Oivo, op. cit, p. 228. 
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لذلك ينبغي إقناع من يبكن إقناعهم منهم كاستبعاد أكلئك الذين يقفوف عقبة يف سبيل التطور الذم . كالتجاكب معو
 1.فرض نفسو، ليحل مكاهنم من يستطيعوف تنفيذه

كابعتبار اؼبواطن ىو اؽبدؼ الرئيسي من ىذا التحوؿ فإنو ال بد من القياـ ابلتوعية االجتماعية البلزمة بثقافة 
كغَت ذلك من ... كاالستعداد ؽبا من الناحية النفسية، السلوكية، التقنية كاؼبالية...اغبكومة اإللكًتكنية كمتطلباهتا

 2.متطلبات التكيف معها

كال ينبغي يف ىذا اؼبقاـ أف نغيض الطٍرؼ عن األنبية البالغة كالدكر الرايدم الذم تؤديو اؼبنظومة الًتبوية يف 
 لذا ينبغي إعادة النظر يف نظم التعليم كالتدريب 3ربسُت نوعية العناصر البشرية اؼبتفاعلة يف ىذا اجملتمع الرقمي اعبديد،

 .ؼبواكبة ىذا التحوؿ

للحكومة " صبهور إلكًتكين"كهبب كذلك نشر الوعي اعبماىَتم ابلتعامبلت اإللكًتكنية، أم تكوين 
إن احلكومة اإللكرتونية ال فائدة ": اإللكًتكنية، فكما قاؿ كِف عهد ديب يف افتتاح تطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية

كال نعٍت بذلك أف يتحوؿ كل أفراد الشعب إُف متخصصُت يف التقنيات اغبديثة . "منها بدون مجهور إلكرتوين
لئلعبلـ كاالتصاؿ، كإمبا اؼبقصود أف يكوف ىناؾ كعي صباىَتم مناسب دباىية اإلدارة اإللكًتكنية، كأف يتحمس ؽبا 

أفراد اجملتمع، ابإلضافة إُف تسٌلحو دبعلومات مبسطة عن كيفية التعامل مع الوسائل الفنية كالكمبيوتر كاإلنًتنت 
 4.إٍف...كتطبيقات اؽباتف

كليس الوعي اعبماىَتم ابغبكومة اإللكًتكنية دبعزؿ عن اؼبستول التعليمي للمجتمع، كال عن دكر اإلعبلـ يف 
تنميتو، لذلك فالوعي اإللكًتكين ال يتحقق دبجرد عقد الدكرات التدريبية كالتعليمية حوؿ تقنيات اغباسوب كشبكات 

االتصاؿ فحسب، بل األمر يتطلب أبعد من ذلك بكثَت، فالقضية تتطلب إعادة صياغة جذرية للمنظومة الًتبوية 
كابؼبوازاة مع ىذه اعبهود . كنظم التعليم يف ـبتلف أطواره، كربيُت الربامج الًتبوية دبا يتماشى كالتطورات التكنولوجية

البد من إجراء دراسات دكرية لسلوؾ اؼبواطنُت ذباه خدمات اغبكومة اإللكًتكنية، كما يتوقعونو منها كما يشتكوف منو 
 . أم اغبصوؿ على تغذية عكسية تسمح ابلتطوير اؼبستمر... 

                                                           
  28 – 25 . مان اإلابًُحن، مغحع ؾابم، مونف - 1

 .13 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 2

 .13. اإلاغحع هفؿه، م - 3

:  اهظغ هظلً. 27. اإلاغحع هفؿه، م - 4

ؿان وآزغون، -  لُا، العضص الخامـ،  قماٌ اكخهاصًاث مجلتعمليت،  خالت – الصواة بيذ: الىىيذ دولت في الالىتروهيت الحىىمت مؼسوعفاَمت الضَو ئفٍغ

 .256 – 255. م م،  2008حاهفي 



 ٌ   مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت.......................................................................................................................الفصل ألاو

49 

 البييت الخدخيت لإلعالم والاجصاٌ: الفسع الثالث

من خبلؿ نظاـ صبع كزبزين كتنظيم كاسًتجاع " إدارة اؼبعرفة"يتمحور تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية حوؿ عملية 
البياانت كاؼبعلومات؛ كىي عملية معقدة ال يبكن إسبامها إال ابستغبلؿ ما كصلت إليو التكنولوجيات اغبديثة يف ؾباؿ 

  1.اإلعبلـ كاالتصاؿ

إف من أىم متطلبات تنفيذ مشركع اغبكومة الرقمية كجود بنية أساسية فنية مناسبة، بدءن بتوفَت اغباسبات 
اآللية أبسعار مناسبة، كإاتحة الدخوؿ إُف اإلنًتنت للجميع، كتطوير شبكات االتصاالت اؽباتفية السلكية 

كالبلسلكية، ابإلضافة إُف ضركرة أتمُت كضباية البياانت كاؼبعلومات كاالتصاالت كالعمليات كالواثئق اإللكًتكنية، 
 من زبريبو كتدمَتو كاخًتاؽو كإتبلؼو *حيث استجد يف اجملتمعات البشرية خطر جديد يتمثل يف اعبرائم اإللكًتكنية

دبفهومها - كتزكيرو للمحررات كالسرقة كانتهاؾ سرية البياانت كاؼبعلومات، كىو ما يتطلب توفَت اغبماية اؼبعلوماتية 
 ...**كاغبماية اؼبدنية كاعبنائية كضباية التوقيع اإللكًتكين- التقٍت 

إف توفَت اؼبتطلبات التقنية كاغبمائية اؼبذكورة آنفا ال يبكن ربقيقها إال من خبلؿ االستثمار يف األجهزة 
العلمية اؼبتطورة كاؼبكلفة اليت صيٌممت ؽبذه األغراض، كقد كثرت كتنوعت يف السنوات األخَتة األدكات كاؼبنتجات 

 لتطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية اليت ال غٌت عنهااػباصة أبنظمة تقنية اؼبعلومات كاالتصاالت اؼبسموعة كاؼبرئية 
 2.بنجاح

فبل بٌد إذا من توفَت األجهزة كاؼبعدات كالربامج اؼببلئمة يف كافة اؼبؤسسات كإاتحتها لبلستخداـ الفردم 
فتوفَت سبل الوصوؿ إُف الشبكة العنكبوتية يعد مطلبا أساسيا يف تنفيذ مشركع ... 3كاؼبؤسسي على أكسع نطاؽ

فمثبل ىناؾ مستول . اغبكومات الذكية، كىو األمر الذم يبكن أف يتفاكت بُت الٌدكؿ كحىت داخل الدكلة الواحدة
-دبا يف ذلك فرنسا - عاؿو من الوصوؿ يف مشاؿ أكركاب، كلكن يقل عن ذلك كثَتا يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط 

فالعديد من العائبلت الفرنسية ليس لديها سبل الوصوؿ إُف الشبكة العاؼبية، كىو ما أفرز لدل األكركبيُت فكرة ما 
، إذ أف ؾبموعة من اؼبواطنُت ينعموف خبدمات الوصوؿ لئلنًتنت بينما البعض اآلخر ؿبرـك "التمييز الرقمي"يسمونو 

                                                           
1  - Hakikur Rahman, Social and Political Implications of Data Mining: Knowledge Management in E-Government, Information 

Science Reference, New York, United States of America, 2009, p. 44. 
 .70 – 65. م ؾِخم جفهُل كًُت الجغائم ؤلالىتروهُت وألامً في الخيىمت ؤلالىتروهُت في م - *

 .73 – 71. مؾِخم الخُغق ئلى مسخلف الىلاٍ اإلاخعللت  بالخىكُع ؤلالىترووي في الهفداث م  - **

 . 28 – 25 .ان اإلابًُحن، مغحع ؾابم، مونف - 2

 .13 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 3
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منها، كىذا ما دفع اغبكومات األكركبية إُف تبٍت برامج إليصاؿ خدمات الشبكة عبميع اؼبواطنُت يف دكؿ االرباد 
  1.األكركيب

 حؼسيعاث الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع السابع

أف يكوف عمبل مشركعا، أم أف يتم على أساس قانوين كربت مظلة  – كغَته –ال بد للعمل اغبكومي 
الشرعية القانونية اليت ذبسدىا النصوص التشريعية اؼبختلفة، حيث هبب أف ينبٍت أم عمل أك إجراء إدارم على أساس 

 .قانوين، كإال فقد شرعيتو كصار عمبل منعدما أك ابطبل

كإذا كاف ىذا ىو األساس يف اؼبنظمة اإلدارية التقليدية، فإنو سيبقى أيضا األساس القائم يف اؼبنظمة العامة 
ربت مظلة " التحرر من القوانُت" أف يستخدـ البعض عبارة –كمن اػبطر أيضا  –كلذلك فمن اػبطأ . اإللكًتكنية

 2.فاغباسوب ال يلغي أبدا القانوف، بل وبتاج إليو... التحرر من القيود كالركتُت

كالشك أف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية كتقدًن اػبدمات اؼبرفقية عرب شبكة اؼبعلومات ربتاج إُف تشريعات 
خاصة ربكمها، زبتلف كثَتا عن التشريعات التقليدية حبكم طبيعة التعامبلت الغَت كرقية، كذلك حىت تضع ؽبا التنظيم 

بل إف النصوص كالتشريعات التقليدية قد . القانوين اؼبناسب الذم يكفل ربقيقها ألىدافها على أفضل كجو فبكن
تكوف حجر عثرة أماـ اإلصبلح اإلدارم كعائقا أماـ عصرنة اإلدارات اغبكومية كقيودا سبنع رقمنة العمل اإلدارم 

كأسبتتو، كذلك ابعتبارىا نصوصا صاغبة فقط للتعامبلت الورقية التقليدية، لكنها عاجزة عن مواكبة كتكييف طبيعة 
 .التعامبلت اإللكًتكنية فبا يستوجب ربديثها كتغيَتىا

كابغبديث عن ىذه الٌنقلة التشريعية، ال يبكن إغفاؿ عملية رسكلة اؼبوارد البشرية يف قطاع العدالة، إذ ال بد 
من تكثيف الدكرات التكوينية عبميع األطراؼ الفاعلة يف تطبيق القانوف من قيضاة كؿبامُت كموثقُت كؿبضرين 

اٍف، كتدريبهم على التعامل مع التشريعات اعبديدة كفهم التعامبلت االفًتاضية بشكل عميق، فبدكف ذلك ...قضائيُت
 .ال يبكن للمشركع أف يرل النجاح اؼبنتظر

مفهـو القرار اإلدارم كأركانو، العقد : كمن األمثلة على األيطر التشريعية اليت تستوجب التحديث كالتعديل
فاؼبطلوب إذا ... اإلدارم، اؼبسؤكلية كقواعد اإلثبات كإجراءاتو، اعبريبة اإللكًتكنية، الغش التجارم كضباية اؼبستهلك

ىو إحداث تغيَت شامل يف اؼبنظومة القانونية كالقانوف اؼبدين، قانوف العقوابت، قانوف الوظيفة العمومية، القانوف 
إذ سارعت الٌدكؿ إُف سن قوانُت التجارة اإللكًتكنية، - خاصة مع تطور كازدىار التجارة اإللكًتكنية - التجارم 

                                                           
 .25 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1

 .33 .، ماإلاغحع هفؿه - 2
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أما يف العاَف الغريب فقد سارعت ... 2002، كتونس عاـ 2000قانوف ديب للتجارة اإللكًتكنية عاـ : فعلى سبيل اؼبثاؿ
بريطانيا كفرنسا كالوالايت اؼبتحدة األمريكية كغَتىا إُف إصدار تشريعاهتا اػباصة ابلتجارة اإللكًتكنية، كقبل ذلك 

كما ينبغي مراجعة الكثَت من القواعد ... 1996للتجارة اإللكًتكنية عن األمم اؼبتحدة سنة " مبوذج"صدر قانوف 
كاؼببادئ كالنظرايت اؼبشهورة يف ىذا اجملاؿ على غرار موضوع اؼبركزية كالبلمركزية اإلدارية، ككذا النصوص اػباصة 

 1.ابغبقوؽ كاغبرايت العامة كاػبصوصية

يوضح الشكل التاِف مثاال جيدا عن ـبتلف األبعاد كاإلشكاليات اليت تطرحها اؼبعامبلت اإللكًتكنية يف 
 :عصران الرقمي

 همىذج يىضح ألابعاد وؤلاػيالياث املخخلفت للعلد ؤلالىترووي  : 03-1الؼيل زكم 

 
، مجلت مؿاع للضعاؾاث ألاواصًمُت، املجلض الؿابع، العضص الغابع عكغ، جلىياث الدؼفير في الخبادٌ الخجازر ؤلالىتروويبضع حغاح،  هضي :اإلاصدز

 .12. ، م2009

يلخص ىذا الشكل صبلة من اؼبسائل كالتحدايت اؼبطركحة عند القياـ دبعاملة إلكًتكنية من حيث التأكد من 
اؽبوية كالتوقيع كضماف أمن اؼبعلومات كضباية خصوصيات األشخاص، ابإلضافة إُف اإلشكاليات القانونية كالقضائية 

اؼبتعلقة حبجية التعامبلت اإللكًتكنية كقبوؿ أدلة اإلثبات، كضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية ككذا إشكاليات ربديد الدائرة 
كغَتىا من التحدايت القانونية اليت ال يسع اؼبقاـ للتوسع فيها يف ... القضائية صاحبة االختصاص النوعي كاإلقليمي

 *.إطار ىذا البحث

                                                           
 .35 - 34 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م-  1

الع على الجىاهب اللاهىهُت للخعامالث ؤلالىتروهُت، ًمىً الغحىع ئلى- * ض مً ؤلَا : إلاٍؼ

. 68 – 60. ، م م2003، 02، مجلت الباخث، العضص به اإلاخعللت اللاهىهيت واإلاظائل ؤلالىترووي الخعاكدئلُاؽ بً ؾاس ي، - 
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كلعل من أىم الدكافع لعصرنة اؼبنظومة التشريعية للدكلة ظهور مصطلحات كمفاىيم كفبارسات جديدة كانت 
الذم يعٍت اإلجراء أك التصرؼ الذم يتم بشكل كامل بواسطة " األسبتة"بعيدة عن اجملاؿ القانوين، مثاؿ ذلك مصطلح 

 إُف قانوف – على سبيل اؼبثاؿ -اغباسب اآلِف دكف تدخل بشرم كفقا لربانمج إلكًتكين، فقد دخل ىذا اؼبصطلح 
التوقيع "كما أف ىناؾ مفاىيم كاصطبلحات جديدة ربتاج إُف إطار قانوين مثل . التجارة اإللكًتكنية يف ديب

 1"...البطاقات االئتمانية"، -  كالدرىم اإللكًتكين يف ديب –" النقود اإللكًتكنية"، "اإللكًتكين

فبل شك يف أف القوانُت التقليدية ستقف عاجزة أماـ كثَت من ىذه األفعاؿ كاؼبصطلحات اعبديدة، حيث 
يصعب تكييفها كإثباهتا كقياسها نسبة إُف التصرفات الورقية التقليدية؛ لذلك يتحتم على الدكؿ سن تشريعات جديدة 

؛ كأييت يف 1998عاـ " اعتماد التوقيع اإللكًتكين"كما كاف األمر يف أمريكا على سبيل اؼبثاؿ، إذ مت استحداث تشريع 
السياؽ ذاتو استحداث نصوص عقابية جديدة كتشريعات جزائية ؼبكافحة اعبرائم اإللكًتكنية اعبديدة مثل التخريب 

فاألمر إذا وبتاج بشكل جٌدم إُف جهد فقهي ... كالسرقة اإللكًتكنية كاالخًتاؽ كاالعتداء على التوقيع اإللكًتكين
  2.قانوين كبَت يستحق فعبل أف ييطلق عليو كصف الثورة التشريعية

سين هبا االستهداء بتشريعات الدكؿ ذات الٌسبق يف  كنظرا غبداثة عهد الدكؿ بنظاـ اغبكومة اإللكًتكنية وبى
كما ينبغي النظر بعُت االعتبار كالدراسة إُف القانوف الذم أصدرتو . ىذا اجملاؿ، مع كضع ظركؼ كل بلد يف اغبسباف

 كازبذتو بعض الدكؿ مبوذجا لتشريعاهتا اإللكًتكنية، مع دراسة التجارب ةاألمم اؼبتحدة بشأف اغبكومة اإللكًتكين
 .الناجحة كأخذ منها ما يتناسب كظركؼ الدكلة اليت سيطبق هبا مشركع اغبكومة الذكية

كقد أدركت بعض الدكؿ أنبية اغبكومة اإللكًتكنية فأصدرت تشريعات متعددة لتحقيقها، كذلك عبعل ربوؿ 
اغبكومة التقليدية إليها أمرا إجباراي كليس اختياراي، إف شاءت اغبكومة نفذتو كإف شاءت عزفت عنو، يف حُت 

 طبس سنوات - على سبيل اؼبثاؿ -حددت بعض الدكؿ مدة زمنية معينة كحد أقصى لتحقيق ذلك، فجعلتو بريطانيا 
كالوالايت - كاتبعت دكؿ أخرل . 2002، كجعلتو إمارة ديب سنة كنصف انتهت ابلفعل عاـ 2005تنتهي يف عاـ 

هنجا مغايرا للسعي إُف اغبكومة اإللكًتكنية دكف إجبار صريح أك موعد ؿبدد، كذلك ابستخداـ - اؼبتحدة األمريكية 

                                                                                                                                                                                           
ض بىزلُفي الؿعُض دمحم-   :جسهو، الخلىق  في اإلااؾتر قهاصة هُل مخُلباث ملضمت الؾخىماٌ مظهغة، الالىتروهيت الخجازة لعلىد اللاهىوي الىغامع، كٍى

 .2015/2016، الؿىت الجامعُت الخلىق  كؿم، الؿُاؾُت العلىم و الخلىق  ولُت، بؿىغة زًُغ دمحم حامعتٌ، عماأ كاهىن 

 .36. وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1

 .37 .اإلاغحع هفؿه، م - 2
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التشريع لتشجيع اؼبعامبلت اإللكًتكنية، كيف ىذا الصدد نذكر اؼبثالُت التاليُت على دكر التشريع يف حث اؼبتعاملُت 
 1:على استخداـ التعامبلت اإللكًتكنية

مع اإلدارة عن طريق الشبكة اإللكًتكنية،  (الصفقات العمومية)جعل تقدًن العطاءات أك عركض التعاقد  – 1
 كىذا ما يدفع من يريد التعاقد مع اإلدارة إُف التعامل معها عرب اإلنًتنت؛

 جعل اغبصوؿ على بعض اػبدمات اؼبرفقية عن طريق شبكة اؼبعلومات أيسر من اغبصوؿ عليها ابلطريق – 2
 .التقليدم، فبا يدفع طاليب اػبدمة إُف طلب اػبدمة إلكًتكنيا

  الحىىمت ؤلالىتروهيتمعىكاث جطبيم: اإلاطلب الثاوي

كأم مشركع كأم تغيَت تباشره اغبكومات يف أم ؾبتمع، ال بد من أف يبلقي صبلة من العراقيل كالصعوابت 
كحىت اؼبقاكمة من ـبتلف األطراؼ مهما كاف ىذا التغيَت يبشر ابألفضل، فالطبيعة البشرية جيبلت على حب الثبات 

 .كاالستقرار كاػبوؼ من اعبديد

البد من إعداد إسًتاتيجية تنطلق من دراسة - قبل االنتقاؿ إُف العاَف الرقمي - كهبب التنبيو أكال إُف أنو 
الواقع القائم كمشكبلتو لكي يتم ربقيق أىداؼ ىذا التحوؿ كالتغلب على صعوابتو اؼبتوقعة، كحىت ال يؤدم ىذا 

 فبل ينبغي فهم اغبكومة اإللكًتكنية على أهنا حل 2االنتقاؿ يف اؼبقابل إُف انتقاؿ عيوب الواقع إُف البيئة اإللكًتكنية،
 .سحرم لعجز اغبكومة الفعلية عن تنفيذ سياساهتا

 بعض اؼبعوقات اليت رباكؿ النيل - شأنو شأف أم نظاـ جديد -قد يواجو تطبيق نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية 
 :كيبكن حصر ىذه اؼبعوقات يف اآليت. منو أك القضاء عليو أك التقليل من مزاايه

 ٌ  معىكاث بدازيت : الفسع ألاو

كنقصد هبا ىنا الصعوابت اليت يبلقيها اؼبشركع من اإلدارة اغبالية القائمة على تنفيذه، سواء يف اؼبستوايت 
تتمثل أىم اؼبعوقات ذات الطابع اإلدارم اليت قد تقف حجر عثرة أماـ مشركع اغبكومة الرقمية فيما . العليا أـ الدنيا

 3:يلي

 تعقيد اإلجراءات اإلدارية كانعداـ مركنة اؽبياكل التنظيمية؛ – 1

                                                           
1

 43.  مان اإلابًُحن، مغحع ؾابم،ونف-  

 .24 - 23 . مأوـ عبض الباؾِ عباؽ، مغحع ؾابم، م - 2

 .54 - 52 . معهام عبض الفخاح مُغ، مغحع ؾابم، م - 3
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  انعداـ التخطيط لربامج اغبكومة اإللكًتكنية؛– 2
  كجود ـباكؼ على مستول القيادات اإلدارية العليا يف بعض الدكؿ من تنفيذ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية؛– 3
  غياب التنسيق بُت اإلدارات اغبكومية اؼبختلفة؛– 4

كلعل أخطر منها صبيعا أف يصطدـ اؼبشركع بفتور اإلرادة السياسية كعدـ إيبلئو األكلوية البلزمة كمشركع 
إسًتاتيجي لعصرنة اإلدارة العامة كعدـ كجود خطة زمنية كمرجع لتنفيذه، فبدكف إرادة قوية كإصرار من اإلدارة العليا 

 .للببلد كخطة عمل ال يبكن للمشركع أف يرل النور

 معىكاث بؼسيت: الفسع الثاوي

لتحقيق النجاح يف أم مشركع، البد أف تكوف جهود اإلصبلح مدعمة من ًقبل اؼبوظفُت كاؼبسؤكلُت يف 
ـبتلف اؼبستوايت، إال أهنم قد ال يرحبوف هبذا التغيَت كقد يقاكمونو بشىت الوسائل نظرا لتخوفهم من التحدايت اليت 

يفرضها عليهم، أك ػبوفهم من فقداف صبلحياهتم كنفوذىم كسلطتهم على اؼبواطن، كتضييق نطاؽ اؼبمارسات اإلدارية 
 . الفاسدة

هبا  مكلفُت ايضاؼ إُف ذلك زبوؼ اؼبوظفُت من استبداؽبم أبجهزة الكمبيوتر، حيث تصبح اؼبهاـ اليت كانو
كما أف قدامى اؼبوظفُت ككبار السن منهم يتخوفوف من عدـ قدرهتم على التعلم السريع .  كتيقٌدـ عرب اإلنًتنتسبةؿبيىوٍ 

للتقنيات اعبديدة، أك من الوقوع يف األخطاء، كقد يتصادموف مع الداخلُت اعبدد من اؼبوظفُت البلزمُت الذين 
كقد أثبتت الدراسات اليت قاـ هبا البنك . يبتلكوف الكفاءة يف التحكم يف التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ

الدكِف كيف أف األفراد يكونوف سببا رئيسيا يف إبطاء عملية إرساء مشاريع اغبكومة اإللكًتكنية يف ـبتلف الدكؿ اليت 
 1.كانت ؿبل الدراسة اليت قاـ هبا

  2:أف أىم اؼبعوقات البشرية لتنفيذ اغبكومة اإللكًتكنية تتمثل فيما يلي" عصاـ عبد الفتاح مطر"كيرل 

  البفاض اػبربات التكنولوجية كالكفاءة العالية يف تقدًن اػبدمات؛– 1
 عدـ كفاية التدريبات البلزمة للعاملُت على األجهزة اإللكًتكنية، حيث يقتصر تدريبهم على الشرح النظرم دكف – 2

أف يرتبط ذلك ابلتنفيذ الفعلي ؽبا، أك دبعٌت آخر فبارسة النشاط على ىذه األجهزة كفقا للشكل التقليدم دكف أف 
 يتطور ىذا األسلوب إُف اؼبستول اؼبطلوب؛

                                                           
1  - The World Bank, Staff incentives and project implementation: lessons from e-government, PREM notes, Public Sector, N°. 101, 

October 2005, pp. 1 - 2. 

 .54 - 52 . معهام عبض الفخاح مُغ، مغحع ؾابم، م - 2
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 عدـ تطور طرؽ اختيار القائمُت على األجهزة اإللكًتكنية، حيث يتم اختيارىم اعتمادا على اؼبقابلة الشخصية – 3
 دكف أف يقًتف ذلك دبمارسة عملية على ىذه األجهزة؛

 ضعف طرؽ تقييم اػبدمات اليت تقـو هبا الكوادر البشرية، حيث يتم تقييمها بصورة شكلية حبتة دكف النظر إُف – 4
 اعبانب اؼبوضوعي على أساس اػبدمة؛

 . انعداـ أك ضعف الوعي أبنبية التكنولوجيا كتطبيقاهتا، بل كتبٍت مواقف سلبية منها– 5

كبناء على ما سبق، نستخلص أف اؼبورد البشرم هبب أف هبمع بُت أمرين رئيسيُت حىت ال يكوف عائقا أما 
 .قبول الثقافة الرقمية اجلديدة كامتالك الكفاءة اإللكرتونية الكافية: مشركع التحوؿ اغبكومي كنبا

 معىكاث ماليت: الفسع الثالث

ال شك يف أف مشركعا حبجم اغبكومة اإللكًتكنية يعد استثمارا ضخما يبس جوانب عدة تتطلب التحديث 
. كالتطوير، كىو األمر الذم يتطلب من اغبكومات تسخَت اعتمادات مالية كبَتة إلنفاقها على متطلبات ىذه النهضة

كال شك أف تكلفة ىذا التحوؿ زبتلف من دكلة إُف أخرل حسب درجة تطورىا كامتبلكها لرصيد من الرأظباؿ 
 .االجتماعي يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، لذلك ييتوقع أف تصادؼ الدكؿ األقل تطورا متاعب مالية للقياـ هبذه القفزة

 1:تتمثل أىم ىذه اؼبعوقات ذات الطابع اؼباِف يف

 قلة اؼبوارد اؼبالية البلزمة لتوفَت البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة كالربامج التطبيقية، كؾباالت تطوير -1 
 اغباسبات اآللية، كإنشاء اؼبواقع كربط الشبكات؛ 

  عدـ كجود ـبصصات مالية كافية لتدريب العاملُت يف ؾباؿ نظم اؼبعلومات؛– 2
 . ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة اغباسبات اآللية، كنقص اؼبتخصصُت يف إجراء ىذه اػبدمات– 3

غَت أننا ال نعتقد أف ىذه النقطة األخَتة يبكن أف تعترب من صميم اؼبعوقات اليت تواجو اغبكومة اإللكًتكنية 
َف تعد بتلك التكلفة كال بذلك - بشقيها اؼبادم كاؼبعنوم - يف كقتنا اغباِف، حيث أف تكنولوجيات اإلعبلـ اآلِف 

التعقيد الذم كانت عليو من قبل، إال إذا تعلق األمر بصيانة الربؾبيات اؼبستخدمة يف تسيَت اغبكومة اإللكًتكنية اليت 
 .من اؼبؤكد أهنا ربتاج إُف خرباء متخصصُت يف ىذا اجملاؿ لتحديثها أك صيانتها
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 معىكاث فىيت وكاهىهيت: الفسع السابع

يقصد هبا تلك العراقيل ذات الطابع التقٍت كالتشريعي، فمن الناحية التقنية، يشكل التطور التكنولوجي 
، كما أف ؽبذا 1اؼبتسارع يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كاغبلوؿ كالربؾبيات ربد كبَت أماـ اغبكومات الستيعابو كمسايرتو

 .التأقلم جانب آخر ىو اعبانب القانوين، حيث يتوجب عليها كذلك تكييف قوانينها مع مستجدات البيئة الرقمية

 2:يبكن تلخيص أىم ىذه اؼبعوقات من ىذا النوع يف النقاط التالية

 عدـ متابعة التقدـ التقٍت يف ؾباؿ اغباسب اآلِف، حيث ارتفعت معدالت التغيَت يف تكنولوجيا االتصاالت – 1
 كاؼبعلومات بصورة كبَتة، يف الوقت الذم يبحث فيو األفراد عن استقرار نسيب؛

  عدـ كجود مواصفات كمعايَت اثبتة ألجهزة اغباسب اآلِف اؼبستخدمة يف إقباز اػبدمات؛– 2
 عدـ اعتماد الواثئق اإللكًتكنية كبديل عن الواثئق التقليدية يف إجراء اؼبعامبلت، سواء ما تعلق منها ابلعقود أك  -3

 توثيق اغبقوؽ كااللتزامات؛
 ازدايد حجم اؼبخالفات كاعبرائم الواقعة على اؼبعلومات، منها ما يتعلق بسرقة الربيد اإللكًتكين، أك سرقة بطاقات – 4

كيقرر البعض أف التوقيع اإللكًتكين يعد من أىم اؼبشكبلت القانونية اليت . االئتماف، ككذلك سرقة التوقيع اإللكًتكين
يثَتىا نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية، كيعود ذلك إُف افتقاد ىذا التوقيع للضماانت اؼبقررة غبماية التوقيع التقليدم، سواء 

 تعلق األمر حبجيتو أـ ابلطعن فيو ابلتزكير؛

 استبعاد النشر اإللكًتكين من كسائل كطرؽ اإلعبلف عن اؼبناقصات اغبكومية يعد من عيوب التنظيم القانوين – 5
 .للخدمات اغبكومية، كلذا فإنو ينبغي تنظيم اؼبناقصات كاؼبزايدات إلكًتكنيا، كذلك ابلنص عليها صراحة يف القانوف

 

 

 

 

                                                           
، مضازلت ملضمت -الجصائس –  املحليت والجماعاث الداخليت وشازة خالت الحىىميت، الخدماث حىدة جدظين في ؤلالىتروهيت الحىىمت دوز وؾُلت،  واعغ - 1

 11 و10كؿىُُىت، ًىمي  مىخىعي، الدؿُحر لجامعت وعلىم ؤلاكخهاصًت العلىم الخضماث، اإلاىعلض بيلُت بلُاع الكاملت الجىصة خٌى ئصاعة الضولي يمً اإلالخلى

 .09. ، م2011ماي 

 .54 .عهام عبض الفخاح مُغ، مغحع ؾابم، م - 2



 ٌ   مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت.......................................................................................................................الفصل ألاو

57 

مساخل الخدٌى بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت : زالثاإلابدث اٌ

ىناؾ مراحل متعاقبة لتحوؿ اغبكومة التقليدية إُف حكومة إلكًتكنية، ترتقي اغبكومة عربىا خطوة خبطوة 
 فتطبيق اغبكومة اإللكًتكنية بنجاح البد كأف يبر 1لتصبح حكومة ذكية، كال ينبغي القفز عرب ىذه اؼبراحل كاختزاؽبا،

 : على أهنا ثبلث مراحل كىي2بعدة مراحل، كقد استقر الكتاب كالباحثوف

 ٌ  (Publishing)مسخلت اليؼس : اإلاطلب ألاو

 حيث يتم يف ىذه اؼبرحلة ،"مرحلة النشر اإللكرتوين" أك "مرحلة عرض ادلعلومات"كىناؾ من يطلق عليها 
، أم أهنا (Présence) "مرحلة احلضور"نشر اؼبعلومات العامة على موقع إلكًتكين؛ كىناؾ من يطلق عليها أيضا 

كتيظًهر ىذه .  على اإلنًتنت من خبلؿ إنشاء صفحة للمؤسسة العمومية اؼبعنية على الشبكة العنكبوتيةالتواجدمرحلة 
 ابإلضافة 3الصفحة معلومات عن اؼبؤسسة كأىدافها كرسالتها كساعات الدكاـ كبعض الواثئق اليت وبتاج إليها اؼبواطن،

 كما ينبغي ربديد 4إُف نشر القواعد كالقوانُت كالنماذج كاالستمارات اؼبتعلقة ابػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسة العمومية،
الفئة اؼبستهدفة من اػبدمة اليت تقدمها اإلدارة العمومية كشركط االستفادة من اػبدمة كالواثئق الثبوتية اؼبطلوبة لتكوين 

 .ملف االستفادة

فهذه اؼبرحلة تيعٌتى بتوسيع الوصوؿ السريع إُف اؼبعلومات اؼبفيدة للمواطنُت كاألعماؿ دكف اغباجة إُف التنقل 
فإنشاء اؼبواقع ذات الواجهات البسيطة ... أك السفر للوصوؿ إُف الوزارات أك اؼبؤسسات اغبكومية كالوقوؼ يف طوابَت

 كيعترب أيضا تقدما كبَتا من شأنو أف 5يعترب من أىم خطوات نشر اؼبعلومات اغبكومية ألكرب عدد من اؼبستفيدين؛
 6.وبيٌد من البَتكقراطية كالفساد اإلدارم

                                                           
 .15 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1

: اهظغ في َظا الهضص - 2

حر اإلاهخضي، -    .37 – 33 . م، م2011، صاع أؾامت لليكغ والخىػَع، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، جىىىلىحيا الحىىمت ؤلالىتروهيتؾىؾً َػ

. 251 – 250 . مدمحم الهحرفي، مغحع ؾابم، م- 

. 77-  67 . مخمىص اللضوة، مغحع ؾابم، مم - 

ف العلىف، مغحع ؾابم، م -   .30 - 26.  مدمحم مدمىص الُعامىت، َاعق قٍغ

حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م - 3  .33 .ؾىؾً َػ

 .318 .سخغ كضوعي الغفاعي، مغحع ؾابم، م - 4

حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م - 5  .35 .ؾىؾً َػ

 .318 .سخغ كضوعي الغفاعي، مغحع ؾابم، م - 6
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كمن البديهي أنو قبل القياـ بعمليات النشر اإللكًتكين ال بد من كجود بنية ربتية قوية لبلتصاالت، مع دعم 
 .كزايدة أعداد اؽبواتف الثابتة كاحملمولة، كالوصوؿ إُف اإلنًتنت مع العمل على زبفيض تكاليف االتصاالت بوجو عاـ

كمن أجل اؼبركر الصحيح هبذه اؼبرحلة األكُف، هبب على اغبكومات األخذ بعُت االعتبار كذلك النقاط 
 1:التالية

 البدء بوضع خطة زمنية ؿبددة التواريخ لنشر اؼبعلومات على شبكة اإلنًتنت؛- 1
 نشر اؼبعلومات ذات القيمة كاليت سبس حياة اؼبواطنُت بلغة سهلة، مع البعد التاـ عن اغبشو أك اؼبعلومات التارىبية -2

 أك عرض ما ربقق من منجزات يف سابق العصر كاألكاف؛
 ضركرة كضع القوانُت اليت ربدد اؼبعلومات اإلجبارية الواجب توافرىا يف كل موقع كاليت زبدـ األىداؼ اليت أنشئت -3

 من أجلها تلك اعبهات كمواقعها، كالبعد عن التعريف ابؼبسؤكلُت كسَتهتم الذاتية بكافة تفاصيلها؛
 توحيد تصاميم اؼبواقع اغبكومية شكبل كمضموان حىت تيسٌهل على اؼبستفيدين سرعة الوصوؿ إُف اؼبعلومات -4

 .كاػبدمات اؼبنشودة

ىي إعطاء -  من كجهة نظران - كلعل الغاية من ىذا التوحيد يف التصميم كالعرض كحىت يف األلواف 
شخصية متميزة للمواقع اغبكومية التابعة لدكلة كاحدة، حيث يتعود عليها اؼبواطنوف، كيعلق يف أذىاهنم مبط معٌُت ؽبذه 

 اؼبواقع، كتصبح من صميم ثقافتهم اإللكًتكنية؛

 توفَت اإلمكاانت اؼبادية اؼبطلوبة لكافة العمليات بدء من التصميم كالنشر إُف التحديث الدائم كالصيانة اؼبستمرة -5
 للمواقع؛

 أف ربتوم اؼبواقع على نشرات كمعلومات عن الفرص االستثمارية كاػبطط التنموية بلغات أجنبية، كذلك عبلب -6
 .اؼبستثمرين األجانب

 2: ابإلضافة إُف ذلك هبب

 القياـ ابإلعبلـ اجملتمعي عن بدء توفَت تلك اػبدمات من خبلؿ كسائل اإلعبلـ كالندكات اؼبتخصصة اليت تؤدم -7
 دكرا حيواي يف توعية اؼبواطنُت كالتواصل معهم ليطٌلعوا على ما تقدمو ؽبم اغبكومة اإللكًتكنية؛

 . إاتحة إمكانية ملء النماذج اجملانية بعد طباعتها من شبكة اإلنًتنت كقبوؽبا لدل جهات أتدية اػبدمات-8

                                                           
حر اإلاهخضي، اإلاغحع الؿابم، م - 1  .36 - 35.  مؾىؾً َػ
ف العلىف، مغحع ؾابم، م-  2  .26 .دمحم مدمىص الُعامىت، َاعق قٍغ
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ذبدر اإلشارة إُف أنو هبب تصنيف اؼبعلومات عرب اؼبوقع اإللكًتكين بطريقة صحيحة كبشكل يتبلءـ مع 
فإذا كجد اؼبستفيدكف صعوبة يف استخداـ اؼبوقع اغبكومي اإللكًتكين فذلك يعٍت ... توقعات كاحتياجات اؼبستخدمُت

نفورىم من طلب اػبدمات بطريقة إلكًتكنية، كىو ما يعٍت إفشاؿ اؼبشركع برمتو كتبديد ىذا االستثمار؛ كؽبذا هبب 
 1:مراعاة تصنيف تلك اؼبعلومات كفقا ؼبعيار من اؼبعايَت، كأف تصنف كما يلي

 ؛(إٍف...شخصية، ذبارية، تعليمية، صحية)تبعا لنوع اػبدمة العامة اؼبقدمة - أ
شهادة اؼبيبلد، الكشف الطيب، التأمُت الصحي، االلتحاؽ ابؼبدارس كاعبامعات، )تبعا للمراحل العمرية للمواطن - ب

 ؛(إٍف...التجنيد، االنتخاب، التشغيل كالتوظيف، عقود الزكاج، الصحة اإلقبابية، اؼبرتبات كاؼبعاشات
 .(إٍف...أفراد، مؤسسات، نوادم، صبعيات، نقاابت)تبعا لنوع اؼبستفيدين من اػبدمة - جػ

، أم أف تقسم زابئنها كفقا ؼبعيار "التجزئة"معٌت ذلك أف اؼبواقع اغبكومية هبب أف تقـو دبا ييعرؼ تسويقيا بػ 
ىذه التجزئة تسمح دبعرفة أحسن لكل فئة كتقدًن خدمات . من اؼبعايَت اؼبذكورة يف النقاط الثبلث السابق ذكرىا
 .مشخصة تستهدؼ بدقة رغبات كتوقعات الزابئن

 (Transaction) والخبادٌ (Interaction)مسخلت الخفاعل : اإلاطلب الثاوي

بعد استكماؿ اؼبتطلبات السابق ذكرىا خبصوص اؼبرحلة األكُف، يبكن اآلف للمواقع اغبكومية أف تتعامل مع 
اؼبواطنُت كطاليب اػبدمة عموما دبزيد من التفاعل كالتبادؿ، بدؿ االكتفاء بعرض اؼبعلومات العامة كالتعريف ابغبقوؽ 

 ...كالواجبات كالشركط

ففي ىذه اؼبرحلة تسمح اؼبواقع ابالستفسار عن اؼبعلومات كملء االستمارات كالنماذج بنظاـ االتصاالت 
 كما تتيح ىذه اؼبرحلة االتصاؿ اؼبتبادؿ بُت اغبكومة كاؼبواطنُت من خبلؿ استخدـ الربيد 2.اؼبتبادلة ذم االذباىُت

 3.من خبلؿ التفاعل مع صانعي القرار (Governance)اإللكًتكين، كمشاركة اؼبواطن يف مسألة اغباكمية 

 كجود بيئة قانونية كمالية - ابإلضافة إُف زايدة قوة النية التحتية لبلتصاالت -يتطلب تنفيذ ىذه اؼبرحلة 
 لتقنُت التعامبلت كالتبادالت اإللكًتكنية، خاصة كأهنا تسمح ابلتبادالت اؼبالية كالوفاء اباللتزامات 1كأمنية مناسبة،

 .بشكل رقمي كما سنرل يف الفقرات القادمة

                                                           
 .16   -15 . موعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1
 .70 .مدمىص اللضوة، مغحع ؾابم، م-  2
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م - 3  .33 .ؾىؾً َػ
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 حيث تسمح 2كما هتدؼ ىذه اؼبرحلة إُف إهناء اؼبعامبلت أك جزء منها مباشرة من خبلؿ شبكة اإلنًتنت،
حيث يبكن تعبئة ... بعملية التبادؿ اؼباِف بُت اؼبواطن كاغبكومة، كىي تشبو التجارة اإللكًتكنية يف القطاع اػباص

 3...ككذا دفع الضرائب كالرسـو كالغرامات... النماذج الضريبية أك تقدًن طلب ذبديد رخصة

هبب التأكد دائما يف ىذه اؼبرحلة من أف تلك اؼبعلومات كالنماذج اؼبنشورة يف اؼبواقع اغبكومية تلقى قبوال 
كاليت تتم من خبلؿ مباذج  (Feedback)لدل اؼبواطنُت، كذلك عرب التواصل اؼبستمر من خبلؿ اؼبعلومات اؼبرذبعة 

 ىذه 4.صيممت ؽبذا الغرض، أك عرب رسائل الربيد اإللكًتكين اليت ترد للمواقع حوؿ اػبدمات اليت يقدمها اؼبوقع
 .التغذية العكسية من شأهنا أف تساعد على التحسُت اؼبستمر عبودة اػبدمات اغبكومية اإللكًتكنية

 مسخلت الخيامل والاهدماج: اإلاطلب الثالث

بعد استكماؿ اؼبرحلتُت السابقتُت، يبكن القوؿ أف اغبكومة قد كضعت القاعدة األساسية الستكماؿ 
مشركعها الرقمي، كإبحداث االندماج كالربط بُت ـبتلف قواعد البياانت كاؼبواقع اإللكًتكنية عبميع اإلدارات العمومية، 

 .تكوف اغبكومة قد دخلت فعليا مرحلة اغبكومة اإللكًتكنية

يتم يف ىذه اؼبرحلة ربقيق الربط اإللكًتكين الكامل بُت قواعد البياانت اغبكومية كإسباـ صبيع اؼبعامبلت 
كيتطلب تنفيذ تلك اؼبرحلة استكماؿ بناء النظم كقواعد البياانت يف . كاػبدمات مباشرة من خبلؿ ذلك الربط

ابإلضافة إُف توفَت بيئة قانونية كمالية كأمنية مناسبة لضماف سرية ... الوزارات كاؼبصاٌف اليت تقدـ خدمات صباىَتية
اؼبعلومات اػباصة كالشخصية يف الشبكات كبناء الثقة لدل العمبلء يف ىذا النظاـ، كذلك من خبلؿ عمليات 

كقبل كل ذلك، البد من كجود بنية ربتية قوية لبلتصاالت كاغباسبات، مع ضركرة بناء نظم ... التدقيق كالتشفَت
 5.معلومات متكاملة ؼبيكنة كأسبتة األعماؿ اغبكومية

يبكن القوؿ أف ىذه اؼبرحلة سبثل التحوؿ اغبقيقي كالفعلي إُف اغبكومة اإللكًتكنية، حيث أف كافة التعامبلت 
، كذلك من خبلؿ موقع مدمج متكامل يضم صبيع اػبدمات (Transaction Online)تتم مباشرة على الشبكة 

 ."بوابة اغبكومة اإللكًتكنية"اغبكومية يسمى 

                                                                                                                                                                                           
 .19 .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م - 1
ف العلىف، مغحع ؾابم، م-  2  .26 .دمحم مدمىص الُعامىت، َاعق قٍغ
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م - 3  .34  - 33 . مؾىؾً َػ
 . 36 .اإلاغحع هفؿه، م-  4
ف العلىف، مغحع ؾابم، م-  5  .28 - 27 . مدمحم مدمىص الُعامىت، َاعق قٍغ
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 على تقسيم أكثر تفصيبل، غَت أنو 2001كقد اعتمد تقرير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية لسنة 
 1:فباثل يف احملتول ؽبذه اؼبراحل الكربل الثبلث، حيث تكوف اؼبراحل حسب التقرير طبسا كىي

يكوف التواجد اغبكومي على اإلنًتنت يف ىذه اؼبرحلة من خبلؿ عدد قليل من اؼبواقع : (emerging)مرحلة النشوء - 1
 الرظبية، كاؼبعلومات ىنا تتميز بكوهنا معلومات بسيطة كقاعدية كما تتميز ابحملدكدية كالثبات؛

 ؿبتول اؼبواقع اإللكًتكنية كاؼبعلومات اليت تتضمنها ؿبدثة ابنتظاـ؛:  (enhanced) اؼبرحلة اؼبتقدمة-2
يبكن للمستخدمُت ربميل النماذج كاالتصاؿ ابؼبسؤكلُت كتقدًن الطلبات على : (interactive) اؼبرحلة التفاعلية -3

 ؛...اػبط
 يبكن للمستخدمُت تسديد حقوؽ اػبدمات كالقياـ دبعامبلت مالية على اػبط؛: (transactional) اؼبرحلة التبادلية -4
يتم فيها اندماج كتكامل كلي للوظائف كاػبدمات اإللكًتكنية بشكل يتجاكز : (seamless) مرحلة السبلسة -5

 .اغبدكد كالقيود اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - UNDESA and ASPA, Benchmarking E-government: A Global Perspective: Assessing the progress of the UN Member States, United 

Nations publications, New York, may 2002, p. IV. 
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ؤلاطاز اللاهىوي للحىىمت ؤلالىتروهيت : زابعاإلابدث اٌ

تناكلنا فيما سبق أف من متطلبات تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية كجود إطار تشريعي ؽبا، ابعتبار كوف 
كفيما يلي من العناصر سنحلل مدل األنبية اليت . التشريعات التقليدية ال تتماشى مع طبيعة التعامبلت الرقمية

يكتسيها اعبانب القانوين للحكومة الذكية، كما سنناقش ـبتلف اعبوانب اؼبثارة من الناحية القانونية يف ظل ىذه 
 . اغبكومة اعبديدة

 ٌ  طسوزة ؤلاطاز اللاهىوي للحىىمت ؤلالىتروهيت: الطلب ألاو

يعد البناء القانوين للحكومة اإللكًتكنية أكثر اؼبوضوعات حساسية كأنبية، حيث تيعترب اإلصبلحات القانونية 
اؽبادفة إُف خلق بيئة قانونية جيدة من أىم اؼبدخبلت اؼبطلوبة إلرسائها كتطويرىا، كمن أىم التحدايت اليت تواجهها 

 .الدكؿ عند التحويل من حكومات تقليدية إُف حكومات رقمية

فإذا كانت العبلقة سابقا بُت اإلدارة كاؼبواطن قائمة على الطابع اؼبادم للخدمة الذم ال يبثلو إال الورؽ 
كالكتابة، فإف ىذه العبلقة يف ظل ىذا اؼبفهـو اعبديد للحكومة صارت قائمة على التبادؿ اإللكًتكين للمعلومات 

 .كالواثئق، فبا أدل إُف رفع درجة اؼبخاكؼ حوؿ سبلمة ربويل كزبزين اؼبعلومات اإللكًتكنية

أضف إُف ذلك أف التعامبلت اإللكًتكنية تثَت إشكالية ضباية خصوصية األفراد كاؼبؤسسات يف ىذا العصر 
الرقمي كؾبتمع اؼبعرفة، كما تربز بقوة إشكالية اغبجية القانونية لؤلدلة اإللكًتكنية يف اإلثبات أماـ القضاء، ككذا حجية 

 ... التعاقد اإللكًتكين كاإلثبات ابلوسائل اإللكًتكنية كإشكالية التوقيع اإللكًتكين

كيف ظل غياب قواعد اؼبساءلة اعبنائية على العبث ابلكمبيوتر كالشبكات كإساءة استخدامهما، كعلى 
األنشطة اعبرمية اؼبرتكبة بواسطتهما، شبة خشية على أمن التعامل سواء فيما بُت اؼبؤسسات اغبكومية ذاهتا أك بينها 

 .كبُت اعبمهور

فائها فيما يتعلق ببعض مكيضاؼ إُف كل ذلك إشكاالت يف ميداف أنظمة الرسـو كالطوابع كعمليات است
 تيطرح إشكاليات عدة تتصل بوسائل الدفع ،كبصفة أعمجبائية؛ اػبدمات اغبكومية اليت زبضع غبقوؽ كرسـو 

 *.كقانونيتها كمدل قبوؿ القانوف للدفع اإللكًتكين كبديل عن الدفع النقدم

                                                           
الع على الجىاهب وؤلاقياالث اللاهىهُت اإلاغجبُت بالخعامالث ؤلالىتروهُت، ًمىً الغحىع ئلى* ض مً الَا :  إلاٍؼ

ت، الُبعت ألاولى، (كىاعد ألاووظيتراٌ ودليلها الدؼسيعي)كاهىن الخجازة ؤلالىتروهيت وائل أهىع بىضق، -  . 2009، مىخبت الىفاء اللاهىهُت، ؤلاؾىىضٍع
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كبناء على ما سبق بيانو من ربدايت كإشكاالت، ذبد اغبكومات نفسها أماـ حتمية تغيَت إطارىا التشريعي 
 قوانُت كلوائح ربكم التعامبلت بسنلئلجراءات الورقية التقليدية، كذلك " البديل اإللكًتكين"حبيث يتوافق مع 

، ككذا تعديل التشريعات اؼبتعلقة (األرشفة اإللكًتكنية)لسجبلت ؿحفظ ك يناإللكًتكنية من توقيع كدفع إلكًتكين
ُف تعديل إ كما أف قوانُت اإلجراءات اعبنائية ربتاج .حبقوؽ اؼبلكية الفكرية لتشمل ضباية ملكية احملتوايت اإللكًتكنية

 . كـبتلف أشكاؿ كصور اعبريبة اإللكًتكنية بصفة عامة1تشمل جرائم اإلنًتنت كسرقة البياانت اإللكًتكنيةؿكربديث 

 وؤلالىتروهيت الخلليديت ؤلازباث وطائل: اإلاطلب الثاوي

 عن اجملرد اغبق أف ىي أساسية حقيقة على اإلثبات نظرايت أتسست كقد عليو، اغبجة إقامة ىو اغبق إثبات
. اؼبنازعة حصوؿ عند عدما كيعدك لو، كجود ال الدليل

 اؼبدنية اؼبسائل يف كربديدا متقدمة، منزلة القانونية األدلة بُت من الكتابة احتلت قدكما ىو معركؼ، ؼك
. الشهادة بعدىا كأتيت ،ةمى العىٍقدً  كالتصرفات

 القانوف اعترب كقد .القانوف حددىا اليت تلك إال ككسائلو قؽطر من يقبل ال حبيث قانوين، نظاـ ىو كاإلثبات
 اػبطي اؼبستند: كىي اؼبادية، كالوقائع القانونية التصرفات صبيع إلثبات كاملة ثيبوتية بقوة يتمتع الوسائل ىذه بعض أف
 2.ةكاؼبعنوم منها اؼبادية القانونية كالقرائن اغباظبة، كاليمُت ،(االعًتاؼ )كاإلقرار( العادم أك الرظبي)

 األنظمة عرب كتبادؽبا اؼبعلومات نقل ؾباؿ يف العاؼبية العلمية كالثورة الرقمية، اؼبرحلة العاَف دخوؿ لكن
 بطرؽ كااللتزامات اغبقوؽ إنشاء إلمكانية تبعا اإلثبات مفهـو تغَت إُف أدل - اإلنًتنت كأنبها-  اإللكًتكنية
 .الورقية الكتابة عن األحياف غالب يف كاالستغناء إلكًتكنية،

                                                                                                                                                                                           
اص زلُف العجزي، -  ، صاع وائل لليكغ، ألاعصن، الُبعت ألاولى، اإلاؼىالث اللاهىهيت لعلىد الخجازة ؤلالىتروهيت مً خيث ؤلازباث وجدديد شمان وميان العلدٍػ

2010 .

. 2013، صاع الخامض لليكغ والخىػَع، ألاعصن، الُبعت ألاولى، دزاطت ملازهت: جىاشع اللىاهين في العلىد ؤلالىتروهيتدمحم أخمض علي املخاؾىت، - 

ت، العلىد ؤلالىتروهيت على ػبىت ؤلاهترهذ بين الؼسيعت واللاهىن مُيائُل عقُض علي، -  . 2015، صاع الجامعت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

، ميكىعاث الخلبي الخلىكُت، بحروث، لبىان، الُبعت دزاطت ملازهت: ؤطاليب الحمايت اللاهىهيت إلاعامالث الخجازة ؤلالىتروهيتدمحم ؾعُض أخمض ئؾماعُل، - 

. 2009ألاولى، 

 .2012، اإلاإؾؿت الخضًثت للىخاب، لبىان، الُبعت ألاولى، العلىد ؤلالىتروهيت في بطاز جىغيم الخجازة ؤلالىتروهيتؾمحر صهىن، - 
 .245. دمحم الهحرفي، مغحع ؾابم، م - 1
2

 .246. ، ماإلاغحع هفؿه-  
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 ؿبرر كجود يف األكُف السمة تتمثل: أساسيتُت بسمتُت تتسم التقليدية القانونية اؼبعامبلت أف اؼبعلـو منك
. كقت أم يف إليو الرجوع إمكانية عن فضبل، مضمونو يف التغَت أك إنكاره السهل من ليس مادم كسيط على مكتوب
. عليو كقع من إُف كنسبتو مضمونة بصحة اإلقرار يفيد اؼبستند بو ؿي مَّ ييذى  توقيع بوجود الثانية السمة كتتعلق

 يثَت ما كىو سابقا، عليها اؼبتعارؼ الصورة بنفس اإللكًتكنية احملررات خبصوص ؽبما كجود ال السمتاف ىااتف
. اإلثبات ؾباؿ يف السيما القانونية الناحية من كقيمتو اإللكًتكين اؼبستند يف كاألماف الثقة درجة حوؿ الشكوؾ

 إثبات يف اإللكًتكنية اإلثبات كسائل قبوؿ إُف عاـ بوجو كالفقهية كالقضائية القانونية النظم اذبهت لقد
 1.االحتجاج حملل كدليل كصبلحيتها الواقعة

 2: اآليتيف اآلف حىت اؼبعركفة اإللكًتكنية اإلثبات كسائل تتمثل

 ؛اإللكًتكين الربيد- 

 ؛اإللكًتكين التوقيع- 

 .(اإلنًتنت عرب التعاقد )اإللكًتكين العقد- 

فلو كقع نزاع بُت اتجرين حوؿ معاملة ما مثبل، كاستظهر أحدنبا نسخة من بريد إلكًتكين يثبت اؼبعاملة، 
كاألمثلة كثَتة عن . كقاـ الطرؼ الثاين إبنكارىا، فإف القوانُت التقليدية تقف عاجزة عن التكيف مع ىذه اغبيثيات

العجز الذم يبلـز القوانُت الكبلسيكية أما القضااي اليت تنطوم على معامبلت افًتاضية، فاألمر ببساطة وبتاج إُف 
 .ثورة يف اؼبنظومة التشريعية للدكلة

 

 

 

 

 

 
                                                           

ف، مغحع ؾابم، م - 1  .108 .َالٌ بً عبض هللا خؿحن الكٍغ
 .111. اإلاغحع هفؿه، م-  2
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ؤمً الحىىمت ؤلالىتروهيت  : خامعاإلابدث اٌ

أمن  يف اؼبتعاملُت فثقة اإللكًتكنية، تطبيق اغبكومةاليت تواجو  ربدايتاؿ أىم من اإلنًتنت على األمن يعترب
 أسباب أىم منتيعٌد  اإلنًتنت على األمن قضية أف كما ؛إليها كالتحوؿ قباحها عوامل أىم يعترب تعامبلت الرقميةاؿ

 اؼبعلومات كتقنية االتصاالت قطاعمؤسسات  اىتمت كلذلك، كاألفراد كالتجارية العامة اؼبؤسسات لدل التخوؼ
 .قلتحقيق اؼببلئمة الوسائل إبهباد

كعلى صعيد آخر فإف الثورة الرقمية اليت شهدىا العاَف اؼبعاصر أدت إُف ظهور نوع جديد من اعبرائم اليت 
تستهدؼ اؼبمتلكات اإللكًتكنية لؤلفراد كاؼبؤسسات كاغبكومات بغرض سرقتها أك التجسس على معلوماهتا أك زبريبها 

؛ كىو األمر الذم هبعل من عملية "اعبريبة اإللكًتكنية"كغَت ذلك من أشكاؿ ما أصطلح على تسميتو بػ ... كتدمَتىا
 .أتمُت اغبكومة اإللكًتكنية ضركرة قصول، بل شرطا أساسيا لقيامها

سنفصل فيما يلي من العناصر اؼبفهـو اػباص أبمن اغبكومة اإللكًتكنية كـبتلف اؼبخاطر اليت ربيط هبا، كما 
 .  سنقدـ عرضا كافيا عن اعبريبة اؼبعلوماتية، ككذا كسائل كحلوؿ أتمُت اغبكومة الرقمية

 ٌ  ألامً ؤلالىترووي واملخاطس ؤلالىتروهيت : اإلاطلب ألاو

 ٌ  مفهىم ألامً ؤلالىترووي: الفسع ألاو

 حققتفقد  انحية فمن ؛حٌدين ذك سبلح اإللكًتكنية اغباسبات لوجياككنتك االتصاؿ شبكات ظهور إف
 ذات كاؼبعلومات البياانت لتسرب عرضة أصبحت أخرل جهة كمن ؛اؼبعلومات تبادؿ ؾباؿ يف مسبوقة غَت طفرة

 عرب تبادؽبا عند اؼبعلومات على كاغبفاظ للحماية كسائل عن البحث ضركرة استدعى فبا اجملرمُت، إُف األنبٌية
 لذلك تعترب مسألة كسب ثقة اؼبواطنُت يف تعامبلت اغبكومة اإللكًتكنية كضباية معلوماهتم الشخصية 1.الشبكات

 كىي التحدايت ذاهتا اليت صادفت التجارة اإللكًتكنية يف 2كأتمينها كسريتها من أىم التحدايت اليت تواجو اؼبشركع،
، كاف أبرزىا ضباية اؼبستهلك يف ظل اػبصوصية اليت تطبع العقد التجارم اإللكًتكين مقارنة ابلعقد  عٌدة نواحو

التقليدم؛ فبالنظر إُف حداثتو برزت عدة مسائل كإشكاليات ال مثيل ؽبا يف العقود الكبلسيكية، بدء دبسألة التعبَت 

                                                           
ف، مغحع ؾابم، م - 1  .107 .َالٌ بً عبض هللا خؿحن الكٍغ
اى، الُبعت الثاهُت، الحىىمت ؤلالىتروهيت بين الخخطيط والخىفيرفهض بً هانغ العبىص،  - 2 ىُت، الٍغ . 152. ، م2005، مُبىعاث اإلالً فهض الَى



 ٌ   مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت.......................................................................................................................الفصل ألاو

66 

عن اإلرادة ككسيلة التعبَت عنها من خبلؿ التبادؿ اإللكًتكين للبياانت مركرا بقضية اإلهباب كالقبوؿ الٌلذيًن يتم التعبَت 
 1.عنهما بدرجة عالية من السرعة

 اؼبرغوب غَت اؼبستقبلية األحداث من اغبماية ربقق اليت اإلجراءات توفَت اإللكًتكين اؼبعلومات أبمن يقصد
.  اؼبعلوماتنظاـ جزئيات إحدل فقداف إُف عادة تؤدم" هتديدات "ثلمت األحداث ىذه فيها،

 توقيف اؼبعلومات، إلغاء أك تعديل اؼبشركع، غَت كصوؿاؿ اؼبعلومات، تسريب اإلنًتنت ـباطر أىم تعتربك
 تشغيل أجهزة اؼبستخدـ، على التعرؼ أجهزة النارية، كاعبدراف اؼبخاطر ؽبذه اغبلوؿ بعض حاليا كيتوفرإٍف؛ ...اػبدمة

 . سنقدـ فيما يلي من العناصر تفصيبل ؼبختلف ىذه التهديدات كاغبلوؿ ؼبواجهتها2.الرقمي كالتوقيع البياانت

 ؤلالىتروهيت املخاطس: الفسع الثاوي

 :يبكن تلخيص أىم اؼبخاطر اإللكًتكنية اليت هتدد أمن اغبكومة االفًتاضية فيما يلي

 الفيروطاث: ؤوال

 ذاتيا، التكاثر على قادرة غًن حية مادة من صغًنة جزئية" :أنو على البيولوجيا علم يف الفَتكس يعرؼ :مفهومها- أ
 حبيث اخللية، يف الفعالة العمليات وتغيًن حية خلية إىل الدخول من لتمكنها كافية وراثية مادة دتتلك ولكنها

 ."جديدة خالاي مهامجة بدورىا تستطيع واليت الفًنوس ذلك من جديدة جزيئات إبنتاج اخللية تلك تقوم

 ،(Replication )التناسخ على قادر برانمج" أنو على الكمبيوتر علم يف الفَتكس يعرؼ مشابو، كبشكل
 الربامج عن الفًنوس مييز ما وىذا. نفسو من( معدلة تكون قد )نسخ خلق أي واالنتشار، ادلتماثل النسخ أي

 3."(Bombs )ادلنطقية والقنابل( Trojans )طروادة أحصنة مثل نفسها تكرر ال اليت األخرى الضارة

كمن بينهم خرباء يف  - فكلكثَتاعتربه ا عن أكؿ فَتكسات الكمبيوتر، 1989عندما ربدثت التقارير يف عاـ 
 أحد كتاب قصص اػبياؿ العلمي، كأف كسائل اإلعبلـ رباكؿ أف ترسخها يف ابتدعهاأف ذلك ؾبرد خرافة - ىذا اجملاؿ

لقد امتدت تلك الظاىرة كاتسعت حىت ابتت تشكل خطرا .  بصلةأذىاف الناس كحقيقة رغم أهنا ال سبت إُف الواقع
ال تزيد عن - فمن بضعة فَتكسات ؛ ارعة يف علـو الكمبيوترسحقيقيا يهدد الثورة اؼبعلوماتية اليت فجرهتا التقنيات اؼبت

 كيف كل يـو تيكتشف أنواع جديدة . فَتكس يف يومنا ىذا15.000 إُف ما يزيد عن -عدد أصابع اليد يف السنة األكُف

                                                           
ً الخلىكُت، بغضاص، الُبعت دزاطت ملازهت: الحمايت اإلادهيت للمظتهلً في علىد الخجازة ؤلالىتروهيتمىفم خماص عبض،  - 1 ، مىخبت الؿنبىعي، ميكىعاث ٍػ

 .143.  م،2011 ألاولى،
ف، مغحع ؾابم، م-  2  .106. َالٌ بً عبض هللا خؿحن الكٍغ
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م - 3  .394 .ؾىؾً َػ
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 كمن فَتكسات بسيطة الضرر ،من الفَتكسات اؼبختلفة التأثَت فبا يقلق مستخدمي الكمبيوتر كيسلبهم راحة الباؿ
يد التخفي كيطوؿ زمن  فتاكة مركرا بفَتكسات خبيثة،كتشافها كالتخلص منهااكالتأثَت يسهل   ابلغة األذل ذبي

 فبا هبعل تقفي أثرىا كإلغاء ضررىا أمرا ، إُف فَتكسات ماكرة ذكية تػىبػٍرىع يف التغَتُّ كالتحوؿ من شكل آلخر،اكتشافها
 كلقد أصبحت الفَتكسات يف عاؼبنا اليـو حقيقة يعرفها اعبميع، كما أصبحت مضاداهتا كبرامج تعقبها 1. للغايةصعبا

 .كؿباربتها من اؼبنتجات اؼببلزمة ألم جهاز كمبيوتر

 2 :يبكن للفَتكسات أف تنتقل إُف اغبواسيب كالشبكات من خبلؿ اؼبصادر التالية :مصادرىا- ب

 ؛اإللكًتكنية الرسائل خبلؿ من -
 ؛(HTTP )اإلنًتنيت صفحات- 
 ؛اؼبقلدة الربامج نيسخ- 
 .الضوئية كاألقراص اؼبرنة األقراص- 

نلخص فيما يلي أىم ىذه . تؤدم الفَتكسات عموما إُف صبلة من األضرار اؼبتفاكتة يف طبيعتها كأثرىا :أتثًناهتا- ج
3:التأثَتات

 

 ؛العمل عن اغباسب فيتوقف العمليات مبليُت إُف تتم اليت العمليات زايدة- 
 ؛النظاـ ملفات بعض إلغاء- 
 ؛اؼبرات آالؼ نفسو على كتابتو إبعادة اؼبلف حجم زايدة -

 ؛مثبل اإلنًتنت إُف الدخوؿ عند نفسو تلقاء من اغباسب إغبلؽ_ 
 .BIOS (Basic Input Output System)لػ ا نظاـ على اؼبكتوب الربانمج إلغاء-

 (Trojan horses) طسوادة ؤخصىت: زاهيا

 يوفاليوانف اعبنود اختبأ حيث طركادة، غبصاف رةكاؼبشو القصةنسبة إُف  "طركادة حصاف"ػ ب الفَتكس ىذا ظبي
 يكوف حيث ،الفَتكس ىذا عمل آلية تكوف كىكذا. جيشها على كالتغلب "طركادة" مدينة اقتحاـ كاستطاعوا داخلو

                                                           
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م-  1  .393 - 392 . مؾىؾً َػ
 .395 - 394 . م، ماإلاغحع هفؿه - 2
 .395 .، ماإلاغحع هفؿه - 3
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 كيصل عملو بتنفيذ الربانمج يبدأ كعندما اؼبستخدـ، يعلم أف دكف برانمج من جزء يكوف أم الربامج، أحد مع مرفقا
 1. يتسلل ىذا الربانمج إُف النظاـ كيبدأ بتنفيذ العمليات كالتعديبلت اليت بيرمج من أجلهاما مرحلة إُف

 2:ىذه من مصدرين أساسيُت" أحصنة طركادة"أتيت  :مصادرىا- أ

 مع مرفق ملف أم  ينبغي فتحال لذا للتشغيل، قابلة ملفات معها اؼبرفق اإللكًتكنية الرسائل مع غالبا أتيتؼ- 
 ؛للتشغيل قابلة ملفات كانت إذا اإللكًتكنية الرسائل

 من ؾباين برانمج أم هبب عدـ ربميل لذا اإلنًتنت، على اؼبوجودة اجملانية لربامجا ربميل عند أيضا أتيت ك-
. الربانمج ىذا فيو الذم يوجد اؼبوقع يثق ثقة اتمة يف الاف اؼبستخدـ ؾ إذا اإلنًتنت

 3:تؤدم أحصنة طركادة إُف إحداث اؼبشاكل التقنية التالية :أتثًنىا- ب

 اؼبلفات؛ إبلغاء تقـو -
 اإللكًتكين؛ الربيد قائمة يف اؼبوجودين إُف  اؼبرسلمن مزيفة رسائل رسلت- 
 .اغباسوب مؽترخَف صاحب اعبهازب اػباصة اغبماية فتح ت-

 الخجظع بسامج: زالثا

 جهاز على تتم اليت كاألفعاؿ التحركات صبيع كتسجيل مراقبة يف التجسس لربامج األساسية الوظيفةتتمثل 
 على يصعب حبيث النظاـ من نفسو إبخفاء يقـو الكمبيوتر، جهاز على الربانمج تثبيت يتم أف فبعد ؛اغباسوب
 اليت ابلربامج أك اإلعبلانت، تعرض اليت ابلربامج جسسيةالت الربامج ربط يتم ما كعادة .كجوده اكتشاؼ اؼبستخدـ

 4.اغبساسة أك الشخصية اؼبعلومات تتعقب

 تتسبب فقد التشغيل، كنظاـ الكمبيوتر جهاز على تغيَتات ذبرم التجسس برامج من أخرل أنواع كىناؾ
 البحث أكصفحة الرئيسية الصفحة تغيَت الربامج ىذه أيضا كتستطيع .التشغيل نظاـ إيذاء أك بتعطيلو أك اعبهاز إببطاء

 5.األصل يف عليو كانت ما إُف كإعادهتا اإلعدادات تغيَت ل اؼبستخدـعل الربامج ىذه تصٌعب كقد ...كيب ؼبستعرض

 

                                                           
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم ، م م - 1  .411 - 410. ؾىؾً َػ
 .411. اإلاغحع هفؿه، م - 2
 .412. اإلاغحع هفؿه، م - 3
 .414. اإلاغحع هفؿه ، م-  4

 .، الهفدت هفؿهااإلاغحع هفؿه - 5
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 الاختراق: زابعا

 الذين األفراد إُف أساسية بصفة يشَت كأصبح ،األخَتة اآلكنة يف رىيبا انتشارا "اذلاكرز" مصطلح انتشر
 حالة كيف .هبا اؼبوجودة البياانت إفساد أك زبريب أك سرقة هبدؼ اغباسب أنظمة خًتاؽال لطرؽ غَت مشركعة يلجئوف

 خف ما بسرقة عادة يقـو "اذلاكر" ألف ،"كراكر" يسمى اؼبوجودة البياانت من أم حذؼ أك بتخريب اؼبخًتؽ قياـ
 1.التدمَت أك ابلتخريب يقـو كال كاؼبلفات الربامج من

بػياليت الجسيمت ؤلالىتروهيت  :اإلاطلب الثاوي

 اعبرائم أك- البعض عليها يطلق كما- العالية التقنية جرائم أك ،اإلنًتنتك الكمبيوتر جرائم ظاىرة إف
 التقنية بداللتها اؼبعطيات تستهدؼ جريبة كىي كمستحدثة، ميستجٌدة إجرامية ظاىرة ،(Cyber Crime )اإللكًتكنية

 فمن الثابت أف التقنية اغبديثة .الظاىرة ىذه ؼبعاعبة جبدية االلتفات ينبغي ؽبذا ؛(كبرامج كمعلومات بياانت )الواسعة
ككسائلها ايخًتعت لتسهيل حياة اإلنساف عرب العصور، غَت أف إساءة استخداـ معطياهتا من قبل اجملرمُت أمر ابت 
يثَت القلق يف كل مكاف، كإذا كانت تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ قد ساعدت اجملتمعات اؼبعاصرة على التواصل 
اغبضارم كالثقايف، إال أهنا من جهة أخرل سانبت يف تطور اعبريبة اإللكًتكنية كربدايهتا اليت عربت اغبدكد كىددت 

 كىو األمر الذم يستدعي التعامل معها كمواجهتها 2األمن الوطٍت كالدكِف بسبب األنشطة اإلجرامية اؼبنظمة كالفردية،
 .تقنيا كقانونيا على اؼبستويُت احمللي كالدكِف للحد من آاثرىا كخطورهتا

كلقد تزايدت معدالت ىذه اعبرائم يف العقدين األخَتين على كجو اػبصوص بصورة أدت إُف بزكغ فجر 
ظاىرة إجرامية جديدة تعرؼ ابإلجراـ اؼبعلومايت أك اإللكًتكين، حيث مت السطو على البنوؾ دبساعدة ىذه الوسائل 

اؼبستحدثة، كما مبت اعبريبة اؼبنظمة يف ظل ىذه الثورة الرقمية؛ كعلى كجو اػبصوص يف ؾباالت اإلرىاب كذبارة 
اؼبخدرات كاالذبار ابلسبلح كالدعارة اؼبنظمة ابستخداـ اإلنًتنت؛ ابإلضافة إُف استمرار ارتكاب اعبرائم التقليدية 

بوسائط إلكًتكنية كالسرقة كالنصب كخيانة األمانة كتزكير احملررات كاالعتداء على حرمة اغبياة اػباصة كعلى البياانت 
 3.الشخصية كالتجسس كالغش اإللكًتكين خصوصا يف ؾباؿ التجارة

                                                           
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م - 1  .425. ؾىؾً َػ
 .89. ؾمحر صهىن، مغحع ؾابم، م - 2
ت، الُبعت ألاولى، الحمايت الجىائيت للخصىصيت والخجازة ؤلالىتروهيتمدمىص ئبغاَُم غاػي، -  3  – 49. ، م م2014، مىخبت الىفاء اللاهىهُت، ؤلاؾىىضٍع

50. 
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 1:نذكر اإللكًتكنية اعبريبة أشكاؿ بُت من

.  اإلرىاب اإللكًتكينالتجسس اإللكًتكين، اغبركب اإللكًتكنية،: تتمثل يف: اجلرائم ادلتعلقة ابألمن القومي- 

 .مثل قرصنة الربؾبيات كاؼبواقع: القرصنة عرب اإلنرتنت- 

كىي جرائم تنفذىا صباعات على درجة كبَتة من التنظيم تستهدؼ الثراء : اجلرائم ادلنظمة وادلافيا عرب اإلنرتنت- 
 . كالكسب الغَت مشركع بصورة مستمرة

" شركات الواجهة"تتم عن طريق هتريب األمواؿ عرب اإلنًتنت ابستخداـ : جرائم غسيل األموال عرب اإلنرتنت- 
 .(معامبلت كنبية أك مزكرة)

كال شك أف ىذه األعماؿ اإلجرامية تعد من أكرب التهديدات اليت ربيط ابغبكومة اإللكًتكنية، فبا يستوجب 
سنتطرؽ يف اؼبطلب اآليت إُف أىم الوسائل كالتقنيات . توفَت كسائل تقنية كقانونية غبماية األمن القومي اإللكًتكين

 .اؼبستخدمة ؼبواجهة ىذا التحدم

 وطائل وجلىياث جإمين الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلاطلب الثالث

من أجل أتمُت اغبكومة اإللكًتكنية ضد اؼبخاطر كالتهديدات السابق ذكرىا، كمن أجل التصدم ؼبختلف 
أشكاؿ اعبريبة اإللكًتكنية، كصل العلم اغبديث إُف ؾبموعة من التقنيات كاغبلوؿ كالربامج اؼبخصصة ؽبذا الغرض، 

 .كالبحوث العلمية مستمرة كمتواصلة يف ىذا الشأف ؼبواكبة اؼبستجدات من التهديدات كأشكاؿ اعبرائم الرقمية
 :نستعرض يف ما يلي أبرز التقنيات كاغبلوؿ اؼبستخدمة لتأمُت اغبكومة اإللكًتكنية

 ٌ  Cryptography الدؼفير : الفسع ألاو

دد قوة نظاـ التشفَت بناءن على اػبوارزمية اؼبتبعةيعترب التشفَت من أساسيات اغبماية الرقمية للمعطيات، ك  ربي
كيزداد عامل األماف كلما ؛  اليت يتكوف منها اؼبفتاح(bits)" البتات" كنعٍت بطوؿ اؼبفتاح عدد .كطوؿ اؼبفتاح اؼبستخدـ

فكلما زادت عدد أسناف اؼبفتاح العادم، صعبت  كيبكن أف نشٌبو مفتاح التشفَت دبفتاح الباب العادم،.  عددىازاد
  2.قعملية تقليده، أك فتح القفل اؼبوافق ؿ

                                                           
: اهظغ هال مً لالؾتزاصة خٌى مىيىع الجغائم ؤلالىتروهُت  -1

حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، مؽ-   .248. وؾً َػ

 .95 - 90. ؾمحر صهىن، مغحع ؾابم، م م- 
 .4. ، م2009، مجلت مؿاع للضعاؾاث ألاواصًمُت، املجلض الؿابع، العضص الغابع عكغ، جلىياث الدؼفير في الخبادٌ الخجازر ؤلالىتروويبضع حغاح، هضي  - 2
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ف ىناؾ عدة معايَت     ، حيث أخضاعها اُف ىجمات تشفَتيةإنظمة التشفَت من خبلؿ أار سبلمة بكيتم اخت
(Criteria) عادة ما يطلق عليها اؽبجمات (Attacks ) ؼبواجهة تستخدـ لغرض ربديد مبلئمة نظاـ تشفَتم اليت

 1.هتديدات مستقبلية ؿبتملة
 (Digital Signature)لىترووي الخىكيع ؤلا: الفسع الثاوي

ييعٌرؼ التوقيع التقليدم أبنو عبلمة أك إشارة سبٌيز شخصية اؼبوٌقع كتيعرٌب عن إرادتو يف االلتزاـ دبضموف السند 
يقصد ابلتوقيع كفقا لنصوص قانوف اإلثبات التوقيع اؼبباشر على دعامات كرقية مادية؛ كمن مث فهو  ك2.اؼبوقع كإقراره لو

ال يستوعب أساليب التعامل اغبديثة؛ ؽبذا كاف من الضركرم األخذ ابلتوقيع الرقمي استجابة ؼبتطلبات التعامل 
ُف رسالة إلكًتكنية كالربيد اإللكًتكين إالتوقيع اإللكًتكين عبارة عن جزء صغَت مشفر من بياانت يضاؼ  ك3.اغبديث

نو أرقاـ كرموز أك صورة للتوقيع أ كشبة خلط كبَت يف مفهـو التوقيع الرقمي، حيث يظن البعض .أك العقد اإللكًتكين
 .توقيعا إلكًتكنيا (اؼباسحة الضوئية) كىو ليس كذلك، إذ ال تعد صورة التوقيع العادم بواسطة السكانر ،العادم

هبرم تشفَته  (جزء صغَت من البياانت)فالتوقيع اإللكًتكين على رسالة ما عبارة عن بياانت ؾبتزأة من الرسالة ذاهتا 
 حبيث يتم التوثق من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفَت كانطباؽ ؿبتول التوقيع على ،كإرسالو مع الرسالة

 4.الرسالة
 تظهر بشكل سلسلة - بعد تطبيق تقنيات التشفَت عليها -فتسمية التوقيع الرقمي جاءت من كوف الرسالة 

 Digital Signature)ف تكنولوجيا التوقيع الرقمي إ كيف نفس الوقت ؼ،(Stream of Digits)من اػباانت الرقمية اؼبشفرة 

Technology ) ف ظهور كاستعماؿ إكبذلك ؼ .كظيفيا للتوقيع اػبطي التقليدم هنا تقدـ بديبلأؽبا عدة تطبيقات كمنها
 5:التوقيع الرقمي يف التبادؿ التجارم اإللكًتكين يقصد منو ربقيق ثبلثة أىداؼ رئيسة ىي

 قد ةف الرسالة اإللكًتكينأ عن طريق ضماف (Authenticity of Electronic Message) ة موثوقية الرسالة اإللكًتكين-1
نينة للمستقًبل أبف مرسل الرسائل اؼبوقعة ال يستطيع أ كتوفَت الطم(Identification)صدرت من مرسلها اغبقيقي 

 ؛إنكارىا

                                                           
 .3. هضي بضع حغاح، مغحع ؾابم، م - 1
 .242. دمحم ؾعُض أخمض ئؾماعُل، مغحع ؾابم، م - 2
ت، الجىاهب اللاهىهيت لعلد الخجازة ؤلالىتروهيت: ببسام العلد ؤلالىترووي وبزباجهئًمان مأمىن أخمض ؾلُمان،  - 3 ، صاع الجامعت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾىىضٍع

 .247. ، م2008
 .4 .هضي بضع حغاح، مغحع ؾابم، م-  4
 .6 .، ماإلاغحع هفؿه - 5
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ف الرسالة أ كذلك عن طريق ضماف (Integrity of E-Message)ك تعديل أ من أم تزكير ةسبلمة الرسالة اإللكًتكين -2
ك تغيَتىا أف يتم تعديلها أ قد مت تلقيها من اؼبستقًبل بنفس احملتول الذم خرجت بو من جهاز اؼبرًسل دكف ةاإللكًتكين

 ؛ُف ؿبتواىاإضافة أم شيء جديد إك أ
 اؼبوقٌعة هبذه ةف الرسالة اإللكًتكينأ عن طريق ضماف (Confidentiality of E-Message) ة سرية الرسالة اإللكًتكين-3

ك استيعاهبا من أم شخص غَت ـبوؿ، فبا يبعث الراحة كالصمأنينة لدل كل من اؼبرًسل أيبكن قراءهتا  الطريقة ال
. كاؼبستقًبل

ف الشخص يكوف إ كابستعمالو ؼ،بواسطة برانمج كمبيوتر خاص ؽبذه الغاية (الرقمي)كيتم التوقيع اإللكًتكين 
كييستخدـ التوقيع الرقمي على كافة الرسائل . قد كٌقع على رسالتو سباما كما يوقع ماداي يف عاَف األكراؽ كالواثئق الورقية

 1.كالعقود اإللكًتكنية
 صورةن كاملة أك ـبتصرة لبلسم أك العبلمة اليت ىبتارىا الشخص - أم التوقيع كتابيا -قد يتخذ اإلمضاء 

نو فن إالتوقيع العادم عبارة عن رسم يقـو بو الشخص،  أم أف 2لنفسو ليدؿ هبا على إقراره كالتزامو دبضموف احملرر؛
 من مثك  أما التوقيع الرقمي، فهو من حيث األصل علم كليس فنا،.كليس علما، كمن ىنا يسهل تزكيره أك تقليده

تكمن صعوبة التزكير يف اختيار أجزاء من الوثيقة اؼبرسلة ذاهتا كمن مث تشفَت ىذه األجزاء، كىو ما إذ يصعب تزكيره، 
 3.يقـو بو برانمج الكمبيوتر كليس الشخص

كيف بيئة التوقيع العادم على األكراؽ أك احملررات، يبكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أك اقتطاع جزء 
ف ذلك ليس أمرا متاحا يف الوثيقة اإللكًتكنية اؼبوقعة رقميا، فالتوقيع الرقمي ال ييثبت أمنها كاستبدالو، يف حُت 

أنو جزء منها كرموز مقتطعة أم الشخص منظًٌم الوثيقة فقط، بل ييثبت بشكل ؿبدد الوثيقة ؿبل ىذا التوقيع، 
 4.كمشفرة، كلفك التشفَت يتعُت أف ينطبق التوقيع ذاتو على الوثيقة

فبا تقدـ تظهر العبلقة بُت التوقيع الرقمي كالتشفَت، فالتوقيع الرقمي ىو ختم رقمي مشفر، يبلك مفتاحو 
فعبل،  ف مرسل الرسالة ىو من أرسلهاأكيعٍت تطابق اؼبفتاح مع التوقيع الرقمي على الرسالة اإللكًتكنية . صاحب اػبتم

كيضمن التوقيع الرقمي عدـ . كليست مرسلة من قبل شخص آخر كتب عنوانك الربيدم لتبدك كأهنا مرسلة ابظبك
 5.تعرض الرسالة ألم نوع من أنواع التعديل

                                                           
 .4 .هضي بضع حغاح، مغحع ؾابم، م-  1
 .245. ئًمان مأمىن أخمض ؾلُمان، مغحع ؾابم، م - 2
 .5 .هضي بضع حغاح، مغحع ؾابم، م-  3
 .الهفدت هفؿها اإلاغحع هفؿه،-  4
 .الهفدت هفؿها، اإلاغحع هفؿه-  5
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البصمت ؤلالىتروهيت : الفسع الثالث

يقصد ابلبصمة دبفهومها التقليدم ذلك األثر الذم يًتكو إصبع الشخص على الورؽ، بعد غرسو يف مداد 
 غَت أف البصمة التقليدية ال 1.ملوف، كيتكوف من نقوش كخطوط طولية كعرضية يندير أف تتشابو لدل اثنُت من البشر

 . يبكنها أف تكوف كسيلة للحماية كأتمُت التعامبلت الرقمية
 أم - (biometrics)" البيومًتية"، حيث أف "التواقيع البيومًتية"كلذلك مت اعتماد نوع آخر من البصمات كىو 

 كلمة ايستعملت للداللة على تلك الوسائل اؼبرتبطة مباشرة ابلصفات اؼبميًٌزة كاػبواص الفيزايئية –القياسات اغبيوية 
 ابإلضافة إُف بصمة -كتتضمن ىذه البصمات البيومًتية . كالطبيعية كالسلوكية لئلنساف اليت زبتلف من شخص آلخر

 2.ككذلك سبييز األصوات  سبييز قزحية كشبكة العُت-اإلصبع 
نو ال يبنع اؼبخرًٌبُت من العبث هبا؛ أاالطبلع على ؿبتوايت الرسالة، إال  رغم أف التشفَت يبنع اؼبتلصًٌصُت منك

كىي بصمة رقمية يتم ؛ اإللكًتكنية كمن ىنا ظهرت اغباجة إُف البصمة .التشفَت ال يضمن سبلمة الرسالة فأأم 
ؽ ىذه اػبوارزميات حساابت رايضية على بٌ تط  إذق،نة تيدعى دكاال أك اقًتاانت التموممػبوارزميات مع اشتقاقها كفقان 

تتكوف البصمة اإللكًتكنية للرسالة من . اإللكًتكنية للرسالة كتيدعى البياانت الناذبة البصمة. الرسالة لتوليد بصمة
كتستطيع ىذه . تؤخذ من الرسالة احملولة ذات الطوؿ اؼبتغَت ( بت160 ك 128 يًتاكح عادة بُت)بياانت ؽبا طوؿ اثبت 

سيفضي - يف بت كاحد كلو كاف- ف أم تغيَت يف الرسالة أسبييز الرسالة األصلية كالتعرؼ عليها بدقة، حىت  البصمة
البصمات  كتتميز. كمن غَت اؼبمكن اشتقاؽ البصمة اإللكًتكنية ذاهتا من رسالتُت ـبتلفتُت .إُف بصمة ـبتلفة سباما

كال يبكن فك شيفرهتا إال ابستخداـ  اليت أنشأهتا،  (private  key) اإللكًتكنية عن بعضها حبسب اؼبفاتيح اػباصة
ستخدىـ يف إنشاء البصمة اإللكًتكنية اسم  كؽبذا. العائد إليها (public key) اؼبفتاح العاـ

ي
ييطلق على اقًتاف التمويو اؼب

كمن اعبدير ابلذكر أف استخداـ خوارزمية 3. (one-way hash function)"اقًتاف التمويو األحادم االذباه"آخر ىو 
 كؽبذا ،العاـ تشفَت نص ابستخداـ اؼبفتاح مأ ،تناظراَفبعملية التشفَت غَت  البصمة اإللكًتكنية أسرع من القياـ

 4.تيستخدىـ خوارزمية البصمة اإللكًتكنية كثَتان يف إنشاء تواقيع رقمية
كمن كل ما سبق نستنتج أف اغبكومة اإللكًتكنية بقدر ما ىي ظاىرة شاىدة على التطور العلمي الفائق يف 

ؾباؿ اؼبعلوماتية اإلدارية، تواجو ربدايت أمنية معقدة على نفس القدر من التعقيد التقٍت؛ إذ أهنا تواجو صبلة من 
 .اؼبخاطر كاعبرائم اإللكًتكنية تستدعي اليقضة التكنولوجية الدائمة للحيلولة دكف تدمَت ىذه الكياانت االفًتاضية

                                                           
 .244. ئًمان مأمىن أخمض ؾلُمان، مغحع ؾابم، م - 1
. 270 – 266. دمحم ؾعُض أخمض ئؾماعُل، مغحع ؾابم، نو - 2
 .7 .هضي بضع حغاح، مغحع ؾابم، م-  3
 .الهفدت هفؿها،اإلاغحع هفؿه - 4
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 :خالصت الفصل

تناكؿ ىذا الفصل التمهيدم ـبتلف اؼبفاىيم النظرية كاؼبكوانت الفكرية للحكومة اإللكًتكنية، كما تطرؽ فيو 
 .الباحث إُف عرض كدراسة كربليل األبعاد اؼبختلفة للحكومة الذكية

كقد خلص الباحث، من خبلؿ ىذا اعبزء من البحث، إُف أف اغبكومة اإللكًتكنية أصبحت تعٌد من متطلبات 
اغبكم الراشد ابلنظر إُف ما توفره من جودة يف اػبدمات كشفافية يف األداء كما تفتحو من ؾباالت للمشاركة 

 .اعبماىَتية يف صناعة القرار كتعزيز ما يعرؼ ابلديبقراطية اإللكًتكنية

إال أف الٌتحوؿ من حكومة تقليدية إُف رقمية، يبر دبراحل متعاقبة كمكملة لبعضها البعض، مع ضركرة إحداث 
تغيَتات جذرية يف ـبتلف اؼبفاىيم اإلدارية كالثقافية كتعديل األيطر التشريعية دبا يتماشى كالتعامبلت االفًتاضية، مع 
ضركرة زبصيص اعتمادات مالية معتربة تيوجو لبلستثمار يف بناء البنية التحتية لبلتصاالت كتنصيب نظاـ اغبكومة 

 .الذكية بوجو عاـ

كما مت التوصل إُف حقيقة مفادىا أف اغبكومة اإللكًتكنية عرضة ؼبخاطر اعبريبة اإللكًتكنية اليت هتدؼ إُف 
إغباؽ الضرر دبختلف اؼبوجودات الرقمية، كىو ما يفرض ربدو كبَت لتأمُت األصوؿ اؼبعلوماتية من االخًتاؽ كالتخريب 

 .كضباية التعامبلت اإللكًتكنية كضباية خصوصية األفراد من االنتهاؾ
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 الفصل الثاوي

جلازيس وججازب : الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر العالم

 :ملدمت الفصل

فٌصلنا يف الفصل األكؿ من ىذه الرسالة اعبوانب النظرية اؼبختلفة للحكومة اإللكًتكنية، حيث استعرضنا 
كخلصنا إُف أهنا من الناحية التارىبية تعترب ظاىرة إدارية ... جوانبها اؼبفاىيمية كالتارىبية كالقانونية كاالقتصادية كاألمنية

؛ كبناء على ذلك تعترب ذبارب الدكؿ يف  حديثة، كىي نتاج الثورة الرقمية اليت شهدهتا البشرية مع هناية القرف اؼبنصـر
ىذا اجملاؿ غاية يف اغبداثة، غَت أنو رغم حداثة عهد الدكؿ هبا فقد حققت مستوايت متفاكتة من التقدـ بشكل 

 .ملفت يف ىذا اجملاؿ

مت زبصيص ىذا الفصل للوقوؼ على كاقع اغبكومة اإللكًتكنية عرب ـبتلف دكؿ العاَف، حيث سيتم استعراض 
أىم ذبارب الشعوب يف ىذا اجملاؿ، كىو ما سيسمح أبخذ صورة شاملة عن الظركؼ العامة لكل دكلة عند إطبلؽ 

 مشاريعها اإللكًتكنية، كما سيسعى الباحث إُف حبث العوامل اعبوىرية لنجاح أك فشل مشركعات اغبكومة

كالشك يف أف مثل ىذه اؼبقارانت ستزيد . اإللكًتكنية، مع إجراء اؼبقارانت بُت اؼبنطلقات كسياسات العمل كالنتائج
البحث قيمة ؼبا يتعلق األمر إبسقاط التجارب الدكلية على بعض اعبوانب من التجربة اعبزائرية يف اعبانب التطبيقي 

 .من ىذا البحث

كال يبكن يف اغبقيقة أخذ صورة كاملة عن كضعية اغبكومة اإللكًتكنية يف العاَف ما َف نستعن ابلدراسات 
كىي الوحيدة من  - 2001كاؼبؤسسات التابعة ؽبا منذ العاـ " منظمة األمم اؼبتحدة"كالتقارير اليت دأبت على إعدادىا 

 . لذلك  خصص الباحث ؽبا جزء معتربا ضمن ىذا الفصل-نوعها على اؼبستول العاؼبي 

بناء على ذلك، سيتم التطرؽ يف اعبزء األكؿ من ىذا الفصل لشرح اإلطار العاـ لتلك التقارير كبياف كيفية 
إعدادىا، مث نتناكؿ يف اؼببحث الثاين منو دراسة كل تقرير على حدة، أما اؼببحث الثالث فخصص لدراسة ذبارب كل 

 .الوالايت اؼبتحدة األمريكية، اؼبملكة اؼبتحدة، صبهورية كوراي اعبنوبية، ماليزاي كاإلمارات العربية اؼبتحدة: من

حيث أنو ال يبكن يف ىذا اؼبقاـ دراسة كشرح ىذه التجارب بصورة مفصلة، لذا ارأتينا أف نقدـ عرضا موجزا 
ألبرز مبلؿبها كأبرز خصائصها، مع االستعانة بشكل كبَت بدراسات كتقارير األمم اؼبتحدة كاؼبؤسسات التابعة ؽبا 

 على إعداد الدراسات كالتقارير حوؿ تطورىا عرب 2001حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف، إذ أهنا دأبت منذ عاـ 
 .العاَف كرصد اؼبستجدات يف اؼبمارسات اإلدارية اؼبتعلقة بتطبيقها يف كل دكلة
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 ٌ  جلازيس ألامم اإلاخددة خٌى الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث ألاو

من أجل الوقوؼ على كاقع اغبكومة اإللكًتكنية عرب ـبتلف أقطار العاَف، استعاف الباحث بتقارير األمم 
اؼبتحدة كمؤسساهتا الفرعية اليت تعدىا دكراي حوؿ مؤشرات ـبتلفة للحكومة اإللكًتكنية ؼبختلف الدكؿ مع ترتيبها 

 . كفقا لتقدمها أك أتخرىا على أساس تلك اؼبؤشرات

تكتسي ىذه التقارير أنبية كربل يف ؾباؿ دراسة اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف، كذلك ابلنظر إُف اتساع 
نطاقها اعبغرايف، كنظرا كذلك إُف تعمقها يف دراسة اؼبعطيات الرقمية لكل جهة إقليمية كلكل بلد على حدة، كما 

 .توفره من مؤشرات ـبتلفة الداللة يف ىذا اجملاؿ

يف البداية عرض اإلطار اؼبفاىيمي ؽبا كبياف كقبل اػبوض يف تفصيل مضموف تلك التقارير الدكرية، سيتم 
ؿبتوايهتا بوجو عاـ، ككذا تفصيل اعبوانب التقنية إلعداد ـبتلف اؼبؤشرات اليت تسهر اؼبنظمة على دراستها، ليتم بعدىا 

 . دراسة ؿبتواىا كما جاءت بو حوؿ كاقع اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف

 ٌ   وؤهدافهمفهىم جلسيس ألامم اإلاخددة خٌى الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلاطلب ألاو

 ٌ  مفهىم الخلسيس: الفسع ألاو

 اؼبتحدة األمم إدارة"تسهر على إعدادىا  استقصائية  ىو دراسة اغبكومة اإللكًتكنيةحوؿتقرير األمم اؼبتحدة 

نوعها  من الوحيدة كىي اؼبنظمة اإللكًتكنية، اغبكومة تطوير يف رائدة ككالة كىي ،"االقتصادية كاالجتماعية للشؤكف
 .العاؼبي اليت تيعٌت هبذا اجملاؿ ذات االمتداد

 حوؿ العاؼبي التقرير ىذا التابعة ؽبا على نشر" التنمية كإدارة العامة اإلدارة شعبة"خبلؿ  لقد دأبت اؼبنظمة من

 استخداـ توسيع سبل حوؿ الوطنية لئلدارات اؼبشورة تقدًن على ابنتظاـ ، كعملت 2001عاـ  منذ اإللكًتكنية اغبكومة

" لؤللفية اإلمبائية األىداؼ" ذلك يف دبا التنمية، أعماؿ جبدكؿ للنهوض كاالتصاالت اؼبعلومات لتكنولوجيا العاـ القطاع
 *.دكليا عليها اؼبتفق

                                                           
ؼ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وجمىحن اليؿاء، : جخمثل في زماهُت أَضاف هبري هي-  * اللًاء على الفلغ اإلاضكع والجىع،  الخعمُم الكامل للخعلُم الابخضائي، حعٍؼ

فاٌ، جدؿحن الصخت ؤلاهجابُت، ميافدت فحروؽ هلو . ، يمان الاؾخضامت البُئُت، ئكامت قغاهت عاإلاُت(ؤلاًضػ) اإلاىدؿبت اإلاىاعت زفٌ معضٌ وفُاث ألَا

 http://www.un.org/ar/millenniumgoals :ألامم اإلاخدضة على الغابِمىظمت لأللفُت ًمىً الغحىع ئلى مىكع  ؤلاهمائُت لإلَالع على جفانُل ألاَضاف

http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fbd1d883-1980-46d0-a5a6-d4a5fa1ae135
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fbd1d883-1980-46d0-a5a6-d4a5fa1ae135
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fbd1d883-1980-46d0-a5a6-d4a5fa1ae135
http://www.un.org/ar/millenniumgoals
http://www.un.org/ar/millenniumgoals
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يعترب التقرير أىم مرجع ذم نطاؽ عاؼبي يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية، كتزداد أنبيتو كونو يصدر من األمم 

عن  *كىو تقرير يصدر كل سنتُت  كما أشران،2001اؼبتحدة مباشرة، كاستمر يف الصدكر منذ انطبلقو ألكؿ مرة عاـ 

اليت تيعترب ككالة رائدة يف دراسة كتطوير اغبكومة اإللكًتكنية، " إدارة األمم اؼبتحدة للشؤكف االقتصادية كاالجتماعية"
ىو التقرير العاؼبي الوحيد الذم يقٌيم تطور اغبكومة اإللكًتكنية ك كنوعية اػبدمات اؼبقدمة لؤلفراد من قبل اغبكومات؛

 1. دكلة يف األمم اؼبتحدة193 عددىا البالغيف صبيع الدكؿ األعضاء 

 البواابت" يتم فيها كذلك تقييم استقصائية يعترب تقرير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية دراسة

 كىذه اإللكًتكنية؛ اؼبعلومات كاػبدمات على مدل توفَت الًتكيز مع اإلنًتنت، شبكة على األعضاء للدكؿ "اغبكومية

 2.اغبكومات كاؼبواطنُت بُت تربط اليت اإللكًتكنية اؼبشاركة كميزات تفاعلية معامبلت تشتمل على اػبدمات

 E-Government) " اإللكًتكنية للحكومة التنمية مؤشر"األعضاء كفقا لػ  الدكؿ كذلك ترتيب يتم

Development Index)(EGDI)، تكنولوجيا الوطنية على استخداـ اإلدارات كقدرة استعداد مدل مركب لقياس مؤشر كىو 

سيتم تفصيل اعبوانب التقنية غبساب ـبتلف مؤشرات التقرير بعد . العامة لتقدًن اػبدمات كاالتصاالت اؼبعلومات
 .عرضنا ألىداؼ التقرير

 ؤهداف الخلسيس : الفسع الثاوي

 3:يبكن تلخيص أىداؼ التقرير يف ما يلي

 لدعم الكفاءة، ، كالربامجيبُت كيف أف اغبكومات توظف سياسات اغبكومة اإللكًتكنيةبشكل تصنيف الدكؿ - 
 ؛عوامل للتطوربوصفها  ، كالشموليةالفعالية

لتطوير كترسيخ   من الًتكيز على اغبكومة اإللكًتكنيةا اللجنة أبف تضع اغبكومات مزيدإصدار توصيات من- 
 ؛كدمج إدارة كتقدًن اػبدمات التماسك اؼبؤسسايت

 ؛تعزيز التعاكف يف ؾباؿ التنمية الشاملة اليت هتدؼ إُف سد الفجوة الرقمية- 

                                                           
غ ألٌو مغة ؾىت -  * غ 2001نضع الخلٍغ غ ئلى غاًت ؾىت 2005 و 2004، 2003، زم جالٍ جلٍغ  وأنبذ بعضَا ًهضع بكيل مىخظم ول 2008، زم اهلُع الخلٍغ

 .ؾيخحن
اعة ،http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26736#.V-I4njUuc-d :مغهؼ أهباء ألامم اإلاخدضة، مخاح على الغابِ-  1 ش الٍؼ : جاٍع

21/09/2016. 
-http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un :مُبىعت ناصعة عً قبىت ألامم اإلاخدضة لإلصاعة العامت، مخاخت على الغابِ-  2

dpadm/unpan048886.pdf اعة ش الٍؼ  .16/09/2016: ، جاٍع
اعة ، http://www.unpan.org/e-govern : لألمم اإلاخدضة قبىت ؤلاصاعة العامتمىكع-  3 ش الٍؼ  .11/01/2015: جاٍع

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26736#.V-I4njUuc-d
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26736#.V-I4njUuc-d
http://www.unpan.org/e-govern
http://www.unpan.org/e-govern
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 لغد؛يؤدم إُف مبو ذكي كشامل كمنًصف ألجياؿ اليـو كاحبيث اغبكم الشرعي العاـ كالفعاؿ دعم - 

 .ضماف التنمية على اؼبدل الطويل كالعادؿ للشعب- 

 مظمىن الخلسيس: اإلاطلب الثاوي

كالذم يصنًٌف برامج اغبكومات الرقمية حوؿ " ؼبؤشر التنمية للحكومة اإللكًتكنية"يتميز التقرير بتضٌمنو 
(193)العاَف ؼبائة كثبلثة كتسعُت 

 دكلة حسب درجة تطبيقها ؽبا، كيعترب مركز دكلة ما كفقا ؽبذا اؼبؤشر صورة مباشرة *
  .عن مدل تطور اغبكومة اإللكًتكنية فيها

 United Nations Public) الدراسات حوؿ الدكؿ كلقد قٌدـ قسم اإلدارة العامة كالتطوير اإلدارم اؼبكلف إبعداد

Administration Country Studies)(UNPACS)يبُت مؤشر : " التابع ؼبنظمة األمم اؼبتحدة تعريفا ؽبذا اؼبؤشر على أنو
كإبجراء تقييم .  للدكؿ األعضاء يف منظمة األمم اؼبتحدةةاإللكًتكينالتنمية للحكومة اإللكًتكنية كضعية تقدـ اغبكومة 

ؼبدل تطور عناصر مواقع اإلنًتنت يف دكلة ما، يقـو مؤشر التنمية لؤلمم اؼبتحدة إبدراج اػبصائص اؼبختلفة للدخوؿ 
إُف تلك اؼبواقع، على غرار البنية التحتية، كاؼبستول التعليمي، ليعكس كيف تستخدـ دكلة ما تكنولوجيات اإلعبلـ 

 1".لتحسُت كصوؿ اؼبواطنُت كإدماجهم ضمن منظومة اغبكومة الذكية

:  ىو قياس مركب لثبلثة أبعاد رئيسية للحكومة اإللكًتكنية ىي(EGDI) للحكومة اإللكًتكنية التنميةكمؤشر 
دبعٌت آخر،  2".(HCI) ومؤشر اإلمكانيات البشرية (TII) مؤشر االتصاالت، (OSI) مؤشر توفًن اخلدمات على اخلط

عرب  اخلدمات ونوعية نطاق :اإللكًتكنية كىي اغبكومة أبعاد متغَتات تشكل لثبلثة اؼبرجح اؼبتوسط  ىواؼبؤشرىذا 
الثبلث  اجملموعات ىذه من كاحدة ككل ؛البشري ادلال رأسك ،لالتصاالت التحتية البنية تطوير حالة، كاإلنرتنت

مستقل لفهم  بشكل االستخبلص منو كالتحليل من خبللو  يبكن مركبا مقياسا ذاهتا حد يف تشكًٌل من اؼبؤشرات
 يف اغبكومة اإللكًتكنية، كىو ما نلتمسو عند تصفح التقارير اؼبختلفة، حيث أف اؼبنظمة تستخدـ ىذه اعبزئيةالقضااي 

 .البياانت اؼبفصلة يف إجراء اؼبقارانت بُت ـبتلف الدكؿ كاألقطار

 : ؽبذا اؼبؤشر يف الشكل اآليتالثبلثكقد مت تلخيص ىذه األبعاد 

 

                                                           
غ ؾىت 190جُّىع عضص الضٌو ألاعًاء مً  * غ ؾىت 193 ئلى 2001 صولت في جلٍغ  .2016 صولت في جلٍغ
1

-https://publicadministration.un.org/egovkb/en: اإلاىكع ؤلالىترووي للؿم ؤلاصاعة العامت الخابع لهُئت ألامم اإلاخدضة، مخاح على الغابِ-  

us/About/Overview/-E-Government اعة ش الٍؼ  .17/09/2016: ، جاٍع
اعةاإلاغحع هفؿه،  - 2 ش الٍؼ  .17/09/2016: جاٍع

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government
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 ألابعاد الثالر إلااػس الخىميت للحىىمت ؤلالىتروهيت: 01-2ػيل زكم 

 

 

 

 

 
، مُبىعاث خىىمت بلىتروهيت مً ؤحل اإلاظخلبل الرر هخطلع بليه: 2014دزاطت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت ، مىظمت ألامم اإلاخدضة :اإلاصدز

ىعن،  . 30 .، م2014ألامم اإلاخدضة، هٍُى

 : اغبكومة اإللكًتكنية كفقا للقاعدة الرايضية التاليةتنميةكعليو يتم حساب مؤشر 
 

-E)" مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية"غَت أف ىذه اؼبنظمة أضافت إُف ىذه األبعاد الثبلث بعدا رابعا ظبتو 

Participation Index) كىو يف اغبقيقة مؤشر مستقل ال يدخل يف حساب مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية؛ كقدمت ،
 :اؼبنظمة الشكل التاِف الذم يفٌصل أكثر ىذه األبعاد كاؼبكوانت، كيقدـ شرحا ؼبكوانت العناصر الفرعية

 مىىهاث ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت وماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت: 02-2الؼيل زكم 

 
اعةhttps://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Methodology: مىكع ألامم اإلاخدضة على الغابِ: اإلاصدز ش الٍؼ : ،  جاٍع

11/01/2015. 

 

 

 

 

 

 EGDI = 1/3 (OSI + TII + HCI) 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Methodology
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Methodology
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يندرج ضمن ما أصبح يعرؼ بػ  (مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية)ال شك يف أف إضافة ىذا البعد الرابع 
؛ كحسب الشكل السابق فهو مؤشر يقيس من جهة مدل إاتحة اؼبعلومة بكل أنواعها كيف "الديبقراطية اإللكًتكنية"

كل القطاعات فبا يضفي شفافية عالية يف العمل اغبكومي أماـ الشعب، أم أنو يبنح حق الرقابة للمواطن على 
فبثليو؛ كمن جهة أخرل يقيس ىذا البعد الرابع مدل إمكانية أف يطلب صيٌناع القرار اؼبشورة من اؼبواطن يف القضااي 
اليت زبٌصو، أك العكس، أبف يطلب اؼبواطن اؼبشورة من اؼبسؤكلُت يف ـبتلف اعبوانب اليت سبسو، خصوصا ؼبا يتعلق 

كمن زاكية أخرل، يشكًٌل آلية لصنع القرار بشكل تشاركي بُت اغبكومة كالشعب، . األمر ابلنواحي القانونية كاإلجرائية
سلطة اؼبواطنُت من خبلؿ التصميم اؼبشًتؾ للخيار السياسي كاإلنتاج "حبيث يزيد االتصاؿ اإللكًتكين بُت الطرفُت من 

-Empowering citizens through co-design of policy option and co» 1".اؼبشًتؾ لعناصر اػبدمة كأمباط تقديبها

production of service components and delivery modalities». 

 .سيتم يف العنصر اؼبواِف تفصيل اعبوانب التقنية ؽبذه اؼبؤشرات ككيفية حساهبا

 مالخغاث جلىيت خٌى اإلااػساث ومىهجيت الدزاطت والخلييم : اإلاطلب الثالث

سنورد يف ىذا العنصر بعض التفاصيل التقنية هبدؼ تكوين صورة إصبالية عن منهجية حساب كإعداد 
 .اؼبؤشرات الفرعية اؼبختلفة ؼبؤشر اغبكومة اإللكًتكنية

 ٌ  :ماػس البييت اللاعديت لالجصاالث: الفسع ألاو

 2: مؤشرات فرعية ىي(06)ىو مؤشر مركب يبثل اؼبتوسط اغبسايب لستة 

  شخص؛1000عدد أجهزة اغباسوب لكل - 
  شخص؛1000عدد مستخدمي اإلنًتنت لكل - 
  شخص؛1000عدد خطوط اؽباتف لكل - 
 عدد األفراد اؼبتواجدين على اػبط؛- 
  شخص؛1000عدد اؽبواتف النقالة لكل - 
 . شخص1000كعدد أجهزة التلفاز لكل - 

                                                           
:   مىكع كؿم ؤلاصاعة العامت الخابع لهُئت ألامم اإلاخدضة، مخاح على الغابِ - 1

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participationاعة ش الٍؼ  .18/09/2016:  ، جاٍع
2 - United Nations, World public sector report 2003: E-Government at the crossroads, United Nations publications, New York, 2003, p. 

107. 
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ككذلك  ، International Telecommunication Union (ITU)" االرباد الدكِف لبلتصاالت"ىذه اؼبعلومات يقدمها 
 .قسم اإلحصاء التابع ؼبنظمة األمم اؼبتحدة مع استكماؽبا دبعلومات يوفرىا البنك الدكِف

 :يتم حساب قيمة أم مؤشر من اؼبؤشرات اعبزئية الستة السابق ذكرىا كفقا للقاعدة التالية

 
  

 :2003كلتوضيح ذلك نقدًٌـ يف اعبدكؿ التاِف القيم القصول كالدنيا ؽبذه اؼبؤشرات الفرعية يف سنة 
 الليم اإلاطللت اللصىي والدهيا للماػساث الفسعيت للبييت الخدخيت لالجصاالث: 01-2الجدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government Survey, 2003, p.107. 

، القيمة القصول لعدد 21.7 شخص ىو 1000، عدد اغبواسيب لكل "الفلبُت"فعلى سبيل اؼبثاؿ، يف دكلة 
 :كعليو يتم حساب مؤشر عدد اغبواسيب كما يلي. 0، كالقيمة الدنيا ىي 760اغبواسيب ىو 

 

 
كبنفس الطريقة يتم حساب قيمة اؼبؤشرات اػبمس اؼبتبقية، كبعدىا يتم حساب اؼبؤشر الكلي للبنية التحتية 

 :لبلتصاالت كفق القاعدة التالية
 

 

 

 

 ( القيمة الدنيا–القيمة القصوى  / )( القيمة الدنيا–القيمة احلالية )= قيمة ادلؤشر

 0.029( = 0 – 760( / )0 –21.7= )قيمة مؤشر احلواسيب 

 مؤشر مؤشر اػبطوط 1/5+  مؤشر  اإلنًتنت 1/5+ مؤشر اغبواسيب  1/5)= قيمة مؤشر البنية التحتية لالتصاالت
 . مؤشر أجهزة التلفاز1/10+  مؤشر اؽبواتف النقالة 1/10+  مؤشر األفراد على اػبط 1/5+ اؽباتفية 
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 ماػس السؤطماٌ البؼسر : الفسع الثاوي

سب بدكره استنادا إُف مؤشرين نبا مؤشر ؿبو : "يعتمد مؤشر الرأظباؿ البشرم على مؤشر التعليم الذم وبي
 ".اؼبؤشر اإلصباِف  للتمدرس"ك" األمية لدل البالغُت

 سنة أك أكثر الذين 15 ىو النسبة اؼبئوية لؤلشخاص البالغُت (Adult literacy)" مؤشر ؿبو األمية لدل البالغُت"
 combined gross)" اؼبؤشر اإلصباِف  للتمدرس"أما . ؽبم القدرة على قراءة ككتابة كفهم صبلة بسيطة يف حياهتم اليومية

enrolment ratio) فهو النسبة اؼبئوية لعدد اؼبتمدرسُت يف اؼبستول االبتدائي كالثانوم كالتعليم العاِف إُف العدد اإلصباِف 
 1 .للقابلُت للتمدرس يف نفس األعمار

، ككانت نسبة (0.96أم أف مؤشر ؿبو األمية ىو ) 96 %فإذا كانت النسبة اؼبئوية حملو األمية يف بلد ما ىي 
 :ؽبذه الدكلة ىو" مؤشر التعليم"فيكوف  (0.812يعادؿ " اؼبؤشر اإلصباِف  للتمدرس"أم أف ) 81.2 %التمدرس ىي 

 

 

 .0.913كابلتطبيق يف مثالنا ىذا تكوف قيمة مؤشر التعليم ؽبذا البلد يساكم 

 ؤلالىتروهيت (اإلاىاكع)ماػس الخدماث : الفسع الثالث

من بُت أىم القضااي اليت كاجهها الباحثوف القائموف على إعداد تقارير كدراسات األمم اؼبتحدة ىي عملية 
فاغبالة اؼبثالية ىنا . دراسة كتقييم اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية هبدؼ الوقوؼ على جودة اػبدمات العامة اؼبقدمة عربىا

ىي كجود بوابة موحدة للحكومة اإللكًتكنية تقدـ صبيع اػبدمات العامة للجمهور، فتتم الدراسة عليها؛ كلعل أحسن 
، إال أف كثَتا من الدكؿ ال سبلك  http://FirstGov.govمثاؿ على ذلك البوابة اإللكًتكنية للوالايت اؼبتحدة األمريكية 

 فعندىا عبأ الباحثوف إُف اؼبواقع اإللكًتكنية األكثر سبثيبل للخدمات - دبفهـو البوابة اؼبوحدة -مثل ىذه اؼبواقع 
كغَتىا من اؼبواقع ... اغبكومية، مثل اؼبواقع اليت سبٌثل الرائسة أك موقع الوزير األكؿ، اجملالس الوطنية، كزارة اإلعبلـ

  2.الرظبية اليت من شأهنا أف تعكس مدل تقدًن اػبدمات العامة على اػبط

 

 
                                                           

1 - United Nations report, (2003), op. cit, pp. 107 - 108. 
2 - idem. 

  ادلؤشر اإلمجايل  للتمدرس1/3+ مؤشر زلو األمية 2/3= مؤشر التعليم 

http://firstgov.gov/
http://firstgov.gov/
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 ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت: الفسع السابع

يهدؼ مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية إُف ربديد كيفية تفاعل اغبكومات مع صباىَتىا كربفيزىم  على تقدًن 
 .مدخبلهتم على اػبط

،  (E-information)اإلعبلـ اإللكًتكين: مت تقسيم مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية إُف ثبلثة مؤشرات فرعية ىي
 .(E-decision making) كصناعة القرار اإللكًتكين (E-consultation) التشاكر اإللكًتكين 

بعُت االعتبار مدل توفر معلومات كاضحة كتوجيهات حوؿ التقرير كمن أجل تقدير ىذا اؼبؤشر أخذ 
اؼبشاركة اإللكًتكنية يف اؼبواقع اغبكومية، مدل إاتحة الدخوؿ إُف األرشيف اغبكومي كقواعد البياانت، اؼبنتدايت على 

كاعتمد الباحثوف التابعوف للمنظمة على القياس الكيفي لتقدير ... نظاـ رظبي للمشاكرات على اػبطكجود اإلنًتنت، 
 1.جودة اؼبعلومات كاػبدمات اليت توفرىا اؼبواقع الرظبية اغبكومية يف ىذا اػبصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - United Nations report, (2003), op. cit, p. 110. 



جلازيس وججازب :  الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر العالم.............................................................................................الفصل الثاوي

85 
 

دزاطت جدليليت إلاظمىن جلازيس ألامم اإلاخددة خٌى الحىىمت : اإلابدث الثاوي

 2016 بلى 2001ؤلالىتروهيت مً 

 دراسة ؿبتول تقارير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة - كما ىو  موضح من عنوانو -يتناكؿ ىذا اؼببحث 
، حيث سنلخص أىم ما جاء يف كل تقرير من حقائق كمؤشرات تسمح لنا 2001اإللكًتكنية منذ صدكرىا األكؿ عاـ 

أبخذ صورة إصبالية عن كضعية ـبتلف الدكؿ كاألقطار ذباه تطبيق اغبكومة الرقمية، حيث سنقدـ حملة عامة عن كل 
 .كاحد منها، مث نقدـ ربليبل ملخصا عن الوضعية الدكلية كالقارية يف ؾباؿ تنمية اغبكومة اإللكًتكنية كاؼبشاركة الرقمية

 ٌ  2001جلسيس الحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلاطلب ألاو

 ٌ  2001هغسة عامت خٌى جلسيس : الفسع ألاو

نظرة : ادلقارنة ادلرجعية للحكومة اإللكرتونية": جاء ىذا التقرير الذم يعترب األكؿ من نوعو ربت عنواف
 - Benchmarking E-government: A global perspective“) " تقييم الدول األعضاء يف األمم ادلتحدة-عامة 

Assessing the progress of the UN member states”) ،  الشركة األمريكية لئلدارة "كىو تقرير مت إعداده ابلشراكة بُت
" قسم االقتصاد العمومي كاإلدارة العامة" ك(The American Society for Public Administration (ASPA))" العامة

(UNDPEPA) التابع لقسم الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية ؼبنظمة األمم اؼبتحدة (DESA).1 

يتمثل اؽبدؼ الرئيسي ؽبذا التقرير يف تقدًن حقائق كنتائج حوؿ بيئة اغبكومات اإللكًتكنية للدكؿ األعضاء 
يف اؼبنظمة كمعرفة قدراهتا يف ىذا الشأف، كمت تدعيم ىذه الدراسة بتحليل مقارف ؼبؤشرات تكنولوجيا اإلعبلـ 

يعترب القياس النهائي ؼبؤشر اغبكومة اإللكًتكنية أداة مهمة . كاالتصاؿ، كقياس رأس اؼباؿ البشرم للدكؿ األعضاء
لصٌناع القرار كمؤشر للمقارنة اؼبرجعية السنوية، حيث يقيس عدة عوامل كيعطيها طابعا كميا بشكل هبعلها نقطة 

 2.مرجعية سبكًٌن الدكلة اؼبعنية من تقييم التطور اؼبستقبلي ؽبا يف ؾباؿ اغبكومة الذكية

 3:كحٌدد التقرير طبسة مبادئ للحكومة اإللكًتكنية كىي

كىو ما يعرؼ ابلتوجو ابؼبواطن أك )بناء اػبدمات العامة يكوف حوؿ ؿبور خيارات اؼبواطن ابلدرجة األكُف - 
 ؛(NPMالًتكيز حوؿ اؼبواطن يف اإلدارة العمومية اعبديدة 

                                                           
1 - UNDESA and ASPA, op. cit, p. IV. 
2 - Ibid, p. V. 
3 - Ibid, p. 06. 
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 جعل الوصوؿ إُف اغبكومة كخدماهتا أكثر إاتحة للمواطنُت؛- 
 تسهيل عملية االندماج االجتماعي للمواطنُت؛- 
 تقدًن اؼبعلومات بطريقة مسؤكلة؛- 
 .استخداـ اؼبوارد اغبكومية بكفاءة كفعالية- 

 األعضاء 190من أجل إعداد ىذا التقرير، مت إجراء دراسة ربليلية للمواقع اإللكًتكنية اؼبتاحة للدكؿ الػ 
ككاف .  فبا يسمح بتقدير درجة تطور دكلة ما يف ىذا اجملاؿ، موقع إلكًتكين1900آنذاؾ، حيث مت تصفح كتقييم 

، ككانت القطاعات األساسية اؼبستهدفة يف "الًتكيز حوؿ اؼبواطن"اؼبنهج القاعدم اؼبعتمد عليو يف ىذا التحليل ىو 
مت تقييم الدكؿ كذلك عن . الصحة، التعليم، العمل أك التشغيل، الرعاية كاػبدمات االجتماعية، كاؼبالية: الدراسة ىي

 1.مدل قدرهتا على إجراء اؼبعامبلت على اػبط

 2:مت تقييم مواقع الدكؿ ؿبل الدراسة كفقا للمعايَت التالية

 ؛(شرط رئيسي)التواجد اغبكومي الرظبي على الويب - 
، خدمات تفاعلية (نشر اؼبعلومات فقط)خدمات قاعدية أك إعبلمية : مبط اػبدمات اؼبقدمة اؼبتاحة- 

 كخدمات تعاقدية؛
الصحة، التعليم، العمل أك التشغيل، )كجود خدمات متعلقة ابلقطاعات اغبيوية اػبمس السابق ذكرىا - 

 ؛(الرعاية كاػبدمات االجتماعية، كاؼبالية
 كجود بوابة كحيدة للدخوؿ، أم كجود موقع رظبي للحكومة اإللكًتكنية؛- 
 .مدل االلتزاـ ابػبطط اإلسًتاتيجية ؼبشركع اغبكومة الذكية ككجود فرؽ عمل خاصة هبا- 

من شهر مام إُف جويلية، مث من شهر أكتوبر إُف ديسمرب من : سبت دراسة كتقييم ىذه اؼبواقع خبلؿ فًتتُت
األكؿ :  كسبت ىذه الدراسة ابستخداـ منهجُت3.، كىو ما يسمح ابغبصوؿ على معطيات أكثر دقة كثباات2001سنة 

يعتمد على ربليل اؼبواقع اإللكًتكنية للدكؿ من خبلؿ تقييم ؿبتواىا كاػبدمات اليت تقدمها للمواطنُت؛ حيث أف كجود 
أما الثاين . أك غياب خصائص معينة فيها يعطي صورة عن مدل تطور اغبكومة اإللكًتكنية يف الدكلة ؿبل الدراسة

ىذه القياسات . فيعتمد على التحليل اإلحصائي للبنية القاعدية لتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كالرأظباؿ البشرم

                                                           
1 - UNDESA and ASPA, op. cit, p. 11. 
2 - Ibid, p. 11. 
3 - Ibid, p. v. 
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الذم يعترب أداة  (E-Government Index)" مؤشر اغبكومة اإللكًتكنية"كالتحاليل ابؼبنهجُت اؼبذكورين تسمح حبساب 
التكميم اؼبوضوعي للعوامل :  ىذا اؼبؤشر يهدؼ إُف1.قٌيمة لصناع السياسات ابعتباره مؤشرا سنواي للمقارنة اؼبرجعية

اؼبؤثرة يف اغبكومة اإللكًتكنية، كأتسيس نقطة مرجعية سبٌكن دكلة ما من قياس التطور اؼبستقبلي غبكومتها اؼبفتوحة، 
فهو يبثل قياسا موضوعيا لبيئة اغبكومة اإللكًتكنية لكل دكلة، كما يقيس مدل تواجدىا على اػبط بشكل رظبي 

كيقٌيم البنية التحتية ؽبا يف ؾباؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، كيقيس كذلك مستول تنمية الرأظباؿ 
 2.البشرم

كيضيف التقرير أنو ليس من ابب اؼبفاجأة أف يعكس مؤشر اغبكومة اإللكًتكنية اؼبستول االقتصادم 
 3.كاالجتماعي كالديبوقراطي للدكلة

ذبدر اإلشارة إُف أف التقرير أٌفٌ على كوف التغيَت كالتحسُت هبب أف يكوان جزأين اثبتُت كمستمرين يف عملية 
 4.(citizen-centric approach)التحوؿ إُف حكومة إلكًتكنية كبلوغ أىدافها مع اتٌباع منهج أساسو التوجو ابؼبواطن 

 2001عسض خالصت مدخىي جلسيس : الفسع الثاوي

تناكؿ التقرير يف البداية عرضا لعملية التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية كحدد مراحلها، ككما رأينا يف الفصل 

  5: كىي*األكؿ من ىذه الرسالة فإف تقرير الدراسة حدد طبسة مراحل سبر هبا اغبكومة اإللكًتكنية

 اؼبرحلة التبادلية -4، (interactive) اؼبرحلة التفاعلية -3 ، (enhanced) اؼبرحلة اؼبتقدمة-2، (emerging) مرحلة النشوء -1
(transactional) ،5- مرحلة السبلسة (seamless). 

كيف ىذا الصدد، عملت الدراسة على تصنيف الدكؿ حسب اؼبرحلة اليت سبر هبا حكوماهتا اإللكًتكنية، 
 :كيبكن تلخيص ما كصلت إليو يف ىذا الشأف من خبلؿ الرسم البياين التاِف

 

 

                                                           
1 - UNDESA and ASPA, op. cit, p.  01. 
2 - Ibid, pp.  2 - 3. 
3 - Ibid, p. 3. 
4  -Ibid, p. v. 

الع على جفانُل ومدخىي َظٍ اإلاغاخل ًغجى مغاحعت الهفداث-  * ٌ  60 - 57 مً أحل الَا   .يمً الفهل ألاو
5 - UNDESA and ASPA, op. cit, p. 2. 
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 2001جىشيع الدٌو خظب مسخلت الحىىمت ؤلالىتروهيت في طىت : 03-2ػيل زكم 

Source: UNDESA and ASPA, Benchmarking E-government: A Global Perspective: Assessing the progress of the UN 

Member States, United Nations publications, New York, may 2002, p. 11. 

 ىي الطور 2001يظهر من خبلؿ ىذا التوزيع أف اؼبوجة العامة للحكومة اإللكًتكنية عرب العاَف يف سنة 
 بلغت اؼبرحلة التفاعلية، كَف تصل أية دكلة آنذاؾ إُف ( دكلة17)التقدمي كالتبادِف، يف حُت أف عددا قليبل من الدكؿ 

 .اؼبرحلة األخَتة من تطبيقها

، مع كضع 2001استعرض التقرير أيضا قيم مؤشر اغبكومة اإللكًتكنية للدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة لسنة 
 قيم 02-2يوضح اعبدكؿ رقم . ترتيب كتصنيف ؽبا، ككذا عرض رباليل قيطرية لقيم اؼبؤشر ؼبختلف األقاليم العاؼبية

 :اؼبؤشر للدكؿ مع تصنيفها حسب قوة اؼبؤشر
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 .2001ماػس الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : 02-2حدٌو زكم 

 

Source: UNDESA and ASPA, Benchmarking E-government: A Global Perspective: Assessing the progress of the UN 

Member States, United Nations publications, New York, may 2002, p. 07. 

 36، يف حُت أف (1.62)حققت مؤشرا أعلى من اؼبعدؿ العاـ ( 42 %) دكلة 61من خبلؿ الشكل، نبلحظ أف 
، أما بقية الدكؿ فتتوزع بُت القيمة اؼبتوسطة 2.00 حققت مؤشرا مرتفعا يفوؽ القيمة (25%) 144دكلة فقط من أصل 

 .كالدنيا كالضعيفة

تضمنت الدراسة أيضا ربليبل لنتائج اؼبؤشر على مستول القارات كاألقاليم، كقد ػٌبصت ذلك يف الشكل 
 :البياين التاِف
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 ماػس الحىىمت ؤلالىتروهيت خظب اإلاىاطم الجغسافيت: 04-2ػيل زكم 

 
Source: UNDESA and ASPA, Benchmarking E-government: A Global Perspective: Assessing the Progress of the UN 

Member States, United Nations publications, New York, may 2002, p. 34. 

يتضح من خبلؿ البياف أعبله أنو على اؼبستول اإلقليمي تتصدر دكؿ أمريكا الشمالية ابقي األقاليم بتحقها 
 لتأيت بعدىا ابقي األقاليم بقيم تنازلية كما ىو كاضح من 2.01، تليها دكؿ قارة أكركاب بػ 2.60ؼبؤشر إقليمي مرتفع قدره 

 (1.62) فقط مبتعدة بكثَت عن اؼبتوسط العاؼبي 0.84الشكل، يف حُت أف دكؿ قارة إفريقيا تتذيل الًتتيب بتحقيقها لػ 
ككذا عن أمريكا الشمالية صاحبة الصدارة، كىو ما يعرٌب بشكل جلي عن حجم اؽبوة الرقمية بُت ـبتلف أقطار العاَف 

 .يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية

 UN Global E-Government Survey) 2003الخلسيس الؼامل للحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلاطلب الثاوي

2003 ) 

 ٌ  2003هغسة عامت عً جلسيس : الفسع ألاو

مت إعداد ىذه الدراسة ابلتعاكف بُت قسم الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية التابع ؼبنظمة األمم اؼبتحدة 
(UNDESA)  ؾبموعة اؼبوارد اؼبدنية"كشركة "Civic Ressource Group (CRG)، كىي شركة استشارية اتبعة للقطاع اػباص 

 1.تيقٌدـ اغبلوؿ التكنولوجية اػباصة ابغبكومة اإللكًتكنية

 E-government at the)" اغبكومة اإللكًتكنية يف مفًتؽ الطرؽ"  فرعي ىوجاء ىذا التقرير ربت عنواف

Crossroads) كجاء يف ميستهلو جانب نظرم تضمن إقرارا من األمم اؼبتحدة حبتمية تبٍت اغبكومة اإللكًتكنية من ،
أكؽبما موجة العوؼبة اليت زادت من حجم االستثمارات البينية كالفرص اؼبالية : طرؼ الدكؿ، ميرجعة ذلك إُف سببُت

                                                           
1 - United Nations report, (2003), op. cit, p. i. 
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بفضل ما تتيحو الشبكات اإللكًتكنية من فرص كأسواؽ جديدة؛ كاثنيهما التطور اؼبذىل الذم حققتو التكنولوجيات 
كما أبرز التقرير األثر البالغ للقطاع اػباص على القطاع العاـ، حيث أف . اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف مطلع األلفية

االبتكار كاالستغبلؿ األمثل ؽبذه التكنولوجيات يف زبفيض التكاليف كزايدة اإلنتاجية كربقيق الفعالية يف اؼبعامبلت 
 أم أنو جاء 1.أصبح دافعا للحكومات حملاكاة القطاع اػباص يف استغبلؿ الثورة اؼبعلوماتية يف عملها اغبكومي

  . بضركرة ربسُت اػبدمة العمومية لؤلفراداتكعي اغبكـوخصوصا لزايدة 

 أبف - كإف كنا نراه حكما مسبقا كمطلقا يف ضوء نتائج التقرير يف حد ذاتو -كما أصدر التقرير حكما 
 إال أف 2الدكؿ أصبحت مدركة سباما ألنبية تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية لتحسُت مبط تقدًن خدماهتا العامة للجمهور؛

 أبف - كما سنرل يف عرضنا ػببلصة نتائج التقرير -التقرير يف حد ذاتو يعطي نتائج تتعارض مع ىذا الطرح، إذ يقر 
 من الدكؿ َف تيدرج ضمن مؤشرات الدراسة نظرا لعدـ تواجدىا الرظبي على اإلنًتنت، كأف مبط اغبكم 18

كاإليديولوجيا كانت من عوامل عدـ إطبلؽ ىكذا مشاريع يف كثَت من الدكؿ، فبا هبعل من اغبكم بوعي الدكؿ أبنبية 
 . اغبكومة اإللكًتكنية حكما نسبيا ال يصديؽ على صبيع الدكؿ

كما رأينا يف  –، كىو (E-Government readiness index)" اعباىزية اإللكًتكنية"مت ترتيب الدكؿ كفقا ؼبؤشر 
مؤشر تقييم اؼبواقع اإللكًتكنية، مؤشر تكنولوجيا اإلعبلـ :  مؤشر مركب من ثبلثة مؤشرات فرعية ىي- 2001تقرير 

كاالتصاؿ، كمؤشر رأس اؼباؿ البشرم؛ حيث يبثل كل منها ثلث القيمة اإلصبالية، مث يؤخذ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا 
سب بشكل مستقل  .للحصوؿ على مؤشر اعباىزية، يف حُت أف مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية وبي

 الىخائج العامت للخلسيس: الفسع الثاوي

 2003:3نلخص يف النقاط اآلتية أىم النتائج اليت جاء هبا تقرير 

 حققت الدكؿ عرب العاَف تطورا سريعا يف مدل استخداـ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف اإلدارة -1
 من الدكؿ األعضاء تستخدـ اإلنًتنت إُف حد 143 أف  2001اغبكومية مقارنة ابلتقرير السابق، حيث أحصى تقرير 
؛ 91 % دكلة عضوا، أم بنسبة 191 دكلة من أصل 173 إُف 2003ما يف تقدًن خدماهتا، يف حُت ارتفع عددىا يف سنة 

 دكلة اؼبتبقية َف تكن سباما على 18حيث أصبح ؽبا تواجد على اإلنًتنت من خبلؿ موقع حكومي، يف حُت أف 
 متواجدة على اػبط؛

                                                           
1
 - United Nations report, (2003), op. cit, p. 04. 

2
 - Ibid, p. 04. 

3
 - Idem. 
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 دكلة توفر 173 من أصل 125 أصبحت اللغة اإلقبليزية ىي لغة اغبكومة اإللكًتكنية اؼبتواجدة على اػبط، حيث أف -2
 من الدكؿ ؿبل الدراسة تقدـ اؼبعلومات على مواقعها 88 %مواقعها ابإلقبليزية ابإلضافة إُف لغتها الوطنية، ك

اإلقبليزية، الفرنسية، اإلسبانية، العربية، الصينية : اإللكًتكنية بلغة أك أكثر من اللغات الست لؤلمم اؼبتحدة كىي
 كالركسية؛

 من دكؿ أمريكا الوسطى كاعبنوبية كدكؿ الكارييب توفر مواقعها إما ابإلسبانية أك اإلقبليزية أك هبما 88 % ما يقارب -3
 من الدكؿ تقدـ مواقعها إما ابلفرنسية أك ابإلقبليزية، يف حُت أف معظم دكؿ غرب آسيا توفر 81 %معا؛ كيف إفريقيا، 

 موقعها ابللغة العربية؛
 ليس ىناؾ مبوذج كاحد للمواقع اغبكومية اإللكًتكنية، حيث قبد اختبلفات صبٌة بُت اؼبواقع اغبكومية كالقطاعية -4

 داخل الدكلة الواحدة كبُت دكلة كأخرل؛
 يبدك أف ىناؾ توجها عاما كبو تبٍت البواابت اإللكًتكنية الوطنية، البواابت اؼبتخصصة كمواقع خدمات الشباؾ -5

 الوحيد، إال أف ىناؾ تفاكت يف قدرات الدكؿ على تطويرىا كتقديبها يف شكل موحد كمدمج؛
كبوابة اغبكومة اإللكًتكنية؛ كبصفة  (أك خطاب رظبي) ىناؾ عبلقة ارتباط قوم بُت كجود سياسة حكومية رظبية -6

. عامة، قبد عبلقة للسياسة الرظبية جبودة كتصنيف اؼبواقع اإللكًتكنية لدكلة ما يف ـبتلف مؤشرات تقييم اؼبواقع
كيف ىذا الصدد قبد أف . كبشكل متزايد، تعمل الدكؿ على دمج خدماهتا كتقدًن اؼبعلومات من خبلؿ البوابة الواحدة

 األكُف يف الًتتيب سبتلك سياسة كخطااب 50 دكلة من أصل 39 دكلة الرئدة يف ىذا التقرير ك25 دكلة من أصل الػ 24
 كاضحُت خبصوص اغبكومة اإللكًتكنية كيف الوقت نفسو سبتلك بوابة إلكًتكنية خاصة؛

 ليس من الواجب اتباع مراحل اغبكومة اإللكًتكنية بشكل تدرهبي، حيث يبكن للدكؿ أف تقفز من مرحلة النشوء -7
 .إُف مرحلة التفاعلية أك االندماج يف ظرؼ كجيز

 :كخبصوص ترتيب األقاليم كفقا عباىزية اغبكومة اإللكًتكنية فقد خلص التقرير إُف النتائج التالية

  نبا اعبهتاف الرائداتف على اؼبستول العاؼبي؛0.558 كأكركاب بػ 0.867 أكد التقرير أف أمريكا الشمالية دبؤشر -8
، 0.437 للجاىزية اإللكًتكنية، تليها جنوب كشرؽ آسيا بػ 0.442 يف بقية العاَف قبد أمريكا الوسطى كاعبنوبية دبؤشر -9

 كأخَتا إفريقيا بػ 0.292، جنوب كسط آسيا بػ 0.351، دكؿ احمليط بػ 0.401، دكؿ الكارييب بػ 0.410غرب آسيا بػ 
0.241. 
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، 0.370 دبؤشر قدره 2003ذبدر اإلشارة ىنا إُف أف اعبزائر احتلت اؼبركز الرابع إفريقيا كفق تقرير اعباىزية لسنة 
 91 أما على الصعيد العاؼبي فقد احتلت اؼبرتبة 0.246.1يف حُت أف متوسط اؼبؤشر للقارة اإلفريقية كاف يف حدكد 

 0.370.2دبؤشر جاىزية يعادؿ 

 :يلخص الشكل التاِف مؤشر اعباىزية اإللكًتكنية حسب اعبهات

 2003ماػس الجاهصيت ؤلالىتروهيت خظب الجهاث لظىت : 05-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government Survey, 2003, p. 21. 

، 0.820، الدامبارؾ 0.831، أسًتاليا 0.840 متبوعة ابلسويد 0.927 احتلت الوالايت اؼبتحدة األمريكية الرايدة دبؤشر -10
 الرائدة يف مؤشر اعباىزية 25 اعبدكؿ التاِف يوضح الدكؿ الػ .0.778 كالنركيج 0.806، كندا 0.814اؼبملكة اؼبتحدة 
 :2003اإللكًتكنية لسنة 

 

 

 

 

 

                                                           
1- United Nations report, (2003), op. cit, p. 34. 
2 - Ibid, p. 62. 
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 2003 السائدة في ماػس الجاهصيت ؤلالىتروهيت لظىت 25الدٌو الـ : 03-2الجدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government Survey, 2003, p. 20. 

، إستونيا 0.744، مث صبهورية كوراي اعبنوبية 0.746 على مستول الدكؿ النامية، جاءت سنغافورة يف الرايدة دبؤشر -11
 ؛0.671، الشيلي0.697

 .0.402 اؼبعدؿ العاؼبي عباىزية اغبكومة اإللكًتكنية ىو -12

 :كفيما يتعلق ابؼبشاركة اإللكًتكنية، فقد جاءت النتائج كما يلي

 خلصت الدراسة إُف أف كضعية اغبكومة اإللكًتكنية يف دكلة ما ىو دالة يف كضعيتها االقتصادية، التكنولوجية -13
 كمستول تطور رأظباؽبا البشرم؛

 ليس ىناؾ كصفة مبوذجية غبكومة إلكًتكنية فعالة، فمحددات التفاكت فيما بُت الدكؿ تتنوع من النموذج -14
 السياسي كاالقتصادم إُف التفاكت يف اؼبوارد البشرية، اؼبالية كالرأظباؿ التقٍت؛

 ابعتبار اؼبواقع اإللكًتكنية تعكس توجو الدكلة كبو مشاركة اؼبعلومات كاؼبعرفة مع الشعب فإف األيديوعبيا تؤدم -15
 الدكر احملورم يف حجم مشاركة اؼبعرفة مع اعبمهور؛



جلازيس وججازب :  الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر العالم.............................................................................................الفصل الثاوي

95 
 

 رغم القبوؿ الشعيب للحكومة اإللكًتكنية إال أف قلة من الدكؿ كصلت إُف االستغبلؿ األحسن للمزااي الكامنة -16
 فيها بشكل مثاِف؛

يف حكومتها اإللكًتكنية، كما أف العديد من " إدماج الكل" معظم الدكؿ النامية ال تستخدـ بشكل مثاِف خاصية -17
الدكؿ اؼبصٌنعة ال تعرؼ نفس التقدـ يف ؾباؿ تقدًن اػبدمات التفاعلية كاؼبدؾبة بشكل متمحور حوؿ تطلعات 

 اؼبواطنُت؛
مازالت يف اؼبراحل الثبلث األكُف يف تطور اغبكومة اإللكًتكنية مع كجود عدد ضئيل أك   معظم الدكؿ النامية-18

 .معدـك من اػبدمات التبادلية أك الشبكية اؼبدؾبة

 :يوضح الشكل اآليت ترتيب الدكؿ الرائدة كفقا لقيم مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية 

 2003ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت للدٌو السائدة في طىت : 06-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government Survey, 2003, p. 54. 

-GLOBAL E) 2004الخلسيس الؼامل لجاهصيت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : اإلاطلب الثالث

GOVERNMENT READINESS REPORT) 2004 

 ٌ  هغسة عامت: الفسع ألاو

 من طرؼ فرع اإلدارة العمومية كإدارة التنمية التابع لقسم الشؤكف االقتصادية 2004مت إعداد تقرير سنة 
 Towards Access for" ةمن أجل الوصوؿ إُف الفرص"كاالجتماعية دبنظمة األمم اؼبتحدة، اختَت ؽبذا التقرير شعار 
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Opportunity بعنصر سبهيدم عيرضت فيو مفاىيم حوؿ ؾبتمع اؼبعلومات كالتكنولوجيات اغبديثة ىذا التقرير، ايستيهل 
لئلعبلـ كاالتصاؿ كعبلقتها ابلتنمية، كما تطرؽ إُف إشكالية الفجوة الرقمية بُت ـبتلف األقطار كالتحدايت اعبديدة 

 تناكؿ األكؿ الدراسة االستقصائية الشاملة للحكومة اإللكًتكنية جزأين،يف  مث جاء منت التقرير. للحكومة اإللكًتكنية
عرضا للنموذج اعبديد للتنمية القائم على " الوصوؿ إُف الفرص"، يف حُت تضمن احملور الثاين اؼبعنوف بػ 2004لسنة 

االستغبلؿ األمثل للتكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ من أجل إاتحة الوصوؿ إُف الفرص من قبل اغبكومات 
 .كالشعوب

 دكلة عضوا يف األمم اؼبتحدة 191خاصية للمواقع اإللكًتكنية اغبكومية لػ 000 50 مشلت الدراسة ما يزيد عن 
للوقوؼ على مدل رغبة كجاىزية اغبكومات عرب العاَف الغتناـ الفرصة اليت تتيحها ؽبا الوسائل اغبديثة لئلعبلـ 

كاالتصاؿ لتحسُت جودة اػبدمات القاعدية كتسهيل الوصوؿ إليها من طرؼ اعبمهور من أجل ربقيق تنمية بشرية 
 1.مستدامة

مت االعتماد يف الدراسة على مبوذج إحصائي لتقييم رقمنة اػبدمات العامة غبساب مؤشر اعباىزية اإللكًتكنية 
 . على تقييم اؼبواقع اإللكًتكنية، البنية التحتية لبلتصاالت كمؤشر الرأظباؿ البشرم-كما رأينا -الذم يستند 

خصَّص التقرير كذلك جزءا لقياس مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية الذم يدرس مدل إرادة اغبكومات يف إشراؾ 
اؼبعلومة اإللكًتكنية، التشاكر اإللكًتكين، : اؼبواطنُت يف صنع السياسة العامة كذلك من خبلؿ ثبلثة مؤشرات فرعية ىي

 2.كصنع القرار اإللكًتكين
 هخائج الخلسيس: الفسع الثاوي

 التفاكت الكبَت بُت 2004، بٌُت تقرير سنة 2003بصفة عامة، كعلى غرار تقرير اغبكومة اإللكًتكنية لسنة 
ـبتلف الدكؿ يف ؾباؿ اعباىزية اإللكًتكنية، كما أنو عرؼ تواجد طبسة دكؿ جديدة ضمن الًتتيب بعد أف أصبح ؽبا 

 عضوا يف منظمة األمم 191 دكلة من أصل 178تواجد على اإلنًتنت، ليصبح العدد اإلصباِف للدكؿ ؿبل الًتتيب 
 3.اؼبتحدة

                                                           
1 - United Nations, Global E-Government readiness report 2004: towards access for opportunity, United Nations Publications, 

November 2004, p. ix. 
2 - Ibid, pp. 18 - 19.   
3 - Idem. 
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على أما . 0.4127على اؼبستول العاؼبي بينت الدراسة أف قيمة مؤشر جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية تعادؿ 
، 0.587 متبوعة أبكركاب بػ 0.845الصعيد اعبهوم، فقد أكد التقرير ؾبددا رايدة أمريكا الشمالية دبؤشر جاىزية يساكم 

 :كىو ما يوضحو اعبدكؿ اآليت

 2004 و2003اإلااػس الجهىر للجاهصيت ؤلالىتروهيت بين : 04-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2004: towards access for opportunity, United Nations 

Publication, November 2004,  p. 26.  

 0.913أما على صعيد الدكؿ فقد جاءت الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف مقدمة الًتتيب دبؤشر جاىزية يعادؿ 
يلخص اعبدكؿ التاِف . (0.874)، السويد (0.885)، اؼبملكة اؼبتحدة (0.904)ؿباًفظة على اؼبركز األكؿ، متبوعة ابلدامبارؾ 

 : الرائدة عاؼبيا25قيمة مؤشر جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية للدكؿ الػ 
 2004 دولت السائدة في جلسيس طىت 25ماػس الجاهصيت ؤلالىتروهيت لـ : 05-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2004: towards access for opportunity, United Nations 

Publication, November 2004,  p. 23.  
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 الرائدة يف ؾباؿ جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية 25اعبدكؿ التاِف فيبُت التغَتات اغباصلة يف ترتيب الدكؿ الػ أما 
 :2004 ك 2003بُت سنيت 

 2004 و2003 السائدة في حاهصيت الحىىمت ؤلالىتروهيت بين 25حغيراث جسجيب الدٌو الـ : 06-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2004: towards access for opportunity, United Nations 

Publication, November 2004,  p. 25.  

كاعبدير ابؼببلحظة من خبلؿ ىذا اعبدكؿ ىو القفزة اليت حققتها بعض الدكؿ يف جدكؿ ترتيب اعباىزية، 
 .2004 مراتب لتحتل اؼبركز اػبامس سنة 8خصوصا صبهورية كوراي اعبنوبية اليت تقدمت يف ظرؼ سنة كاحدة بػ 

أما خبصوص مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية فقد جاءت اؼبملكة اؼبتحدة على رأس القائمة متبوعة ابلوالايت 
 الرائدة يف مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية مع بياف تغَت اؼبراكز 20يلخص اعبدكؿ اؼبواِف ترتيب الدكؿ الػ . اؼبتحدة األمريكية

 :2004ك 2003بُت سنيت 
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 .2004 السائدة في ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت لظىت 20جسجيب الدٌو الـ : 07-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2004: towards access for opportunity, United Nations 

Publication, November 2004,  p. 66.  

 Global E-Government) 2005الخلسيس الؼامل لجاهصيت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : اإلاطلب السابع

Readiness Report 2005)  

 ٌ  هغسة عامت: الفسع ألاو

 From "(االحتواء اإللكًتكين)من اغبكومة اإللكًتكنية إُف الشمولية اإللكًتكنية "جاء ىذا التقرير ربت شعار 

E-Government to E-Inclusion ، 2005ككرد يف مقدمتو أف الدكؿ القائدة أصبعت يف القمة الدكلية لؤلمم اؼبتحدة لسنة 
وُمندمج وُمتمحور حول الشعب، ووضع التكنولوجيات  بناء رلتمع معلومات شامل"على رؤية عصرية تتضمن 

، كأقر التقرير ابلتفاكت الكبَت بُت "احلديثة لإلعالم واالتصال يف خدمة التنمية ومواجهة حتدايت رلتمع ادلعلومات
 كما خصص جزء لبياف جهود األمم اؼبتحدة 1.ـبتلف أقطار العاَف يف ؾباؿ إاتحة ىذه التكنولوجيات كاستخدامها

لتقليص ىذه الفجوة، كبٌُت إطار العمل لتحسُت الوصوؿ إُف التكنولوجيات كإاتحة الفرصة بشكل عادؿ كربقيق 
 2.االندماج يف ؾبتمع اؼبعلومات

                                                           
1
 - United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, United Nations Publications, 

2005,  p. i.   
2 - Ibid, pp. 02 - 09.   
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ىدفت الدراسة إُف إعبلـ كربسيس صيٌناع السياسات كالربامج اغبكومية كربسُت فهمهم ؼبختلف اػبيارات، 
كما تيعد أداة قيًٌمة للمسؤكلُت اغبكوميُت كالباحثُت كفبثلي اجملتمع اؼبدين كالقطاع اػباص لفهم اؼبكانة النسبية لبلدىم 

 1.ذباه ابقي االقتصادايت العاؼبية

 على غرار التقارير -عمل التقرير كذلك على استكشاؼ العبلقة بُت اغبكومة اإللكًتكنية كالتنمية، كقدـ 
 دكلة، 191 تقييما لوضعية اغبكومة اإللكًتكنية كحجم اؼبشاركة اإللكًتكنية يف الدكؿ األعضاء البالغ عددىا -السابقة 

 2.كذلك من خبلؿ مؤشر اعباىزية الذم يقاس بناء على تقييم مواقع الويب، النية التحتية لبلتصاالت كاؼبوارد البشرية

كبصفة عامة، خلص التقرير إُف أف ىناؾ عددا ليس ابلقليل من الدكؿ عٌززت كحٌسنت من تواجدىا على 
كبوجو عاـ فإف غالبية . اػبط كتقدًن اػبدمات الرقمية، كما أدخلت العديد منها فبارسات متعلقة ابؼبشاركة اإللكًتكنية

 على التعزيز اؼبستمر لوعي اؼبواطن ابلسياسات كالربامج كاؼبناىج - حسب التقرير -حكومات الدكؿ النامية تعمل 
كاالسًتاتيجيات اغبكومية على مواقعها االفًتاضية، كتبذؿ جهودا إلدماج ـبتلف الشركاء كأصحاب اؼبصاٌف يف عملية 

 3.صنع القرار بشكل تشاركي من خبلؿ مبادرات إبداعية على مواقعها

 % 94 دكلة متصلة، كىو ما يعادؿ 179 تواجد حكومة جديدة على اػبط لَتتفع العدد إُف 2005كعرفت سنة 
 4. دكلة اؼبتبقية َف تتواجد بعد على الويب12، أم أف الػ 191من الدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة البالغ عددىا 

 وطعيت الجاهصيت واإلاؼازهت ؤلالىتروهيت : الفسع الثاوي

 : التقرير يف ؾباؿ اعباىزية كاؼبشاركة اإللكًتكنية يف النقاط التاليةنتائجيبكن تلخيص أىم 

على اؼبستول اإلقليمي، حافظت أمريكا الشمالية كأكركاب على مركزيهما الرايديُت يف ؾباؿ جاىزية اغبكومة - 
، 0.4922 على التواِف، يف حُت سجلت دكؿ جنوب غرب آسيا 0.6012 ك 0.8744اإللكًتكنية ؿبققتُت مؤشرا بقيمة 

، دكؿ 0.3448، جنوب ككسط آسيا 0.4282، دكؿ الكارييب 0.4384، غرب آسيا 0.4643دكؿ جنوب ككسط أمريكا 
 : يوضح اعبدكؿ التاِف ترتيب كقيمة اؼبؤشر اإلقليمي عباىزية اغبكومات اإللكًتكنية0.2642.5، إفريقيا 0.2888احمليط 

 

                                                           
1 - United Nations report, (2005), op. cit, pp. 13.   
2 - Ibid, p. i.   
3 - Ibid, p. xii.   
4 - Ibid, p. xi.   
5 - Ibid, p. 23.   
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 2005 بلى 2003الترجيب واإلااػساث ؤلاكليميت للجاهصيت ؤلالىتروهيت مً : 08-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, United Nations 

Publication, 2005,  p. 30. 

على مستول الدكؿ، حافظت الوالايت اؼبتحدة األمريكية على مركزىا الرايدم يف ؾباؿ جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية - 
، ككما كاف عليو األمر (0.8777)، اؼبملكة اؼبتحدة (0.8983)، السويد (0.9058)، متبوعة ابلدامبارؾ 0.9062دبؤشر قيمتو 

 2005.1 دكلة الرائدة يف سنة 25، فإف كبل من صبهورية كوراي، سنغفورة، إستونيا، مالطا كالٌشيلي ضمن الػ 2004يف 
 : دكلة يف ؾباؿ اعباىزية اإللكًتكنية25يلخص اعبدكؿ التاِف قيمة اؼبؤشر ألقول 

 2005 دولت في مجاٌ حاهصيت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت 25جسجيب ؤكىي : 09-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, United Nations 

Publication, 2005,  p. 25. 

 :أما اعبدكؿ التاِف فيوضح التغَتات اغباصلة يف ترتيب الدكؿ مقارنة ابلسنتُت السابقتُت

 
                                                           

1 - United Nations report, (2005), op. cit, p. xii.   
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 2005حغير مساهص الدٌو في جسجيب ماػس الجاهصيت ؤلالىتروهيت لظىت : 10-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, United Nations 

Publication, 2005,  p. 27. 

 من حيث التقدـ ضمن الًتتيب، حيث 2005كيبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف الياابف ىي أحسن دكلة يف سنة 
 ؛2005 يف سنة 14 إُف اؼبركز 2004 يف سنة 18انتقلت من اؼبركز 

؛ 2004 يف 0.4130 بعدما سجل 2005 يف 0.4267على اؼبستول العاؼبي ارتفع متوسط مؤشر اعباىزية اإللكًتكنية إُف - 
كييعزل ىذا االرتفاع إُف زايدة انتشار التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، تطور الرأظباؿ البشرم ككذا تطور 

كحافظت أمريكا الشمالية على صدارهتا اعبهوية، تليها قارة أكركاب، يف حُت احتلت دكؿ . اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية
 1جنوب كسط آسيا كإفريقيا مؤخرة الًتتيب اعبهوم؛

 دكلة متواجدة على اػبط، 179 خدمة إعبلمية كتشاركية لػ 21كخبصوص اؼبشاركة اإللكًتكنية، فقد مشلت الدراسة - 
اإلعبلـ اإللكًتكين، التشاكر اإللكًتكين كازباذ القرار اإللكًتكين، ككل دكلة : كمت صياغة األسئلة يف ثبلث ؾبموعات

نح تقيما من   كقد أكرد التقرير إحصائيات مفصلة حوؿ ىذه العناصر الثبلث، غَت أننا سنكتفي بعرض 4.2 إُف 1سبي
 .إصباِف ألىم ما جاء فيو

 إُف 2005فبوجو عاـ فإف العديد من الدكؿ كٌسعت من ؾباؿ اؼبشاركة، كيشَت مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية لسنة 
، يف حُت (0.9048) كالوالايت اؼبتحدة األمريكية (0.9841)أف اؼبملكة اؼبتحدة حافظت على الٌرايدة متبوعة بسنغافورة 

 .أنو من بُت الدكؿ النامية كانت كل من اؼبكسيك كالشيلي ككولومبيا ضمن الدكؿ الرائدة يف ؾباؿ اػبدمات التشاركية

                                                           
1 - United Nations report, (2005), op. cit, p. xii.   
2 - Ibid, p. 20.   
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 تيشجع اؼبواطنُت - كاليت سبلك بوابة حكومية - 179 دكلة من أصل 55كيف السياؽ ذاتو، خلص التقرير إُف أف 
 دكلة فقط تقدـ شرحا عن التشاكر اإللكًتكين كمدل أنبيتو 32على مناقشة قضااي جوىرية كابلغة األنبية، يف حُت أف 

 دكلة قدمت أتكيدات أبهنا ستأخذ يف اغبسباف آراء اؼبواطنُت يف عملية 28ككيفية تقدًن اؼبشورة إُف اغبكومة، كأف 
 مع تريبها يف الفًتة 2005 دكلة الرائدة يف سنة 25 يوضح اعبدكؿ اآليت قيم مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية للػ 1.ازباذ القرار

 :2005 إُف 2003من 

 . 2005 بلى 2003 وجسجيبها بين مً 2005 دولت السائدة لظىت 25ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت للـ : 11-2حدٌو زكم 

Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, United Nations 

Publication, 2005,  p. 27. 

 2:كقدـ التقرير طبسة توصيات رئيسية نلخصها يف النقاط التالية

، حيث ينبغي للحكومات أف (information siciety)اإلقرار أبنبية توفَت فرص متكافئة للمشاركة يف ؾبتمع اؼبعلومات - 
تعي جيدا اؼبكاسب الكامنة كالفرص اليت تتيحها التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ إذا مت استغبلؽبا بكفاءة يف 

 عملية التنمية البشرية؛
االلتزاـ كالقيادة من خبلؿ جدكؿ أعماؿ تنموم موجو هبذه التكنولوجيات من أجل ربقيق العدالة نبا شرطاف - 

 أساسياف، كىذا يتطلب إرادة سياسية من أجل ضماف أف كل خطوة تكوف موجهة كبو ربقيق األىداؼ اجملتمعية؛

                                                           
1 - United Nations report, (2005), op. cit, p. xii.   
2 - Ibid, p. xiv.   
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ىناؾ ضركرة لوجود رؤية حكومية لتطوير إسًتاتيجية تنموية متكاملة اجتماعيا ىادفة إُف تعزيز كل األطراؼ حسب - 
قدرات كمؤىبلت كل طرؼ، ىذه الرؤية هبب أف تتجسد على أرض الواقع من خبلؿ الواقع التنموم على اؼبستول 

الوطٍت، كذلك بتوافر البنية التحتية اؼبادية كالبشرية كاؼبوارد اؼبالية اليت تسمح كلها بتأسيس أرضية لتحقيق أىداؼ 
 اجملتمع كاالقتصاد كتعظيم القيمة العمومية؛

ربتاج الدكلة إُف إرادة كعزيبة لبلستفادة من االمتيازات الكامنة يف ؾبتمع اؼبعلومات، كذلك إبعادة ىيكلة سياسات - 
كبرامج اغبكومة دبا يتماشى كالدكر اعبديد لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ اؼبندؾبة مع نظاـ اغبوكمة كـبططات 

 التنمية؛
تشكيل إسًتاتيجية تنموية مبنية على االستخداـ الفعاؿ لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف كل القطاعات يعترب - 

مطلبا جوىراي يعطي األسواؽ كاغبكومات كاؼبواطنُت دكرا صباعيا مبنيا على العدؿ كتقاسم القيمة، كىذا األمر يتطلب 
 ...إعادة صياغة التفاعل بُت اغبكومة كاؼبواطن كبو تكوين شراكة ييتخذ من خبلؽبا القرار بشكل تشاركي

 الذم يينظًٌر لنموذج جديد "االندماج اجملتمعي اإللكرتوين" ؼبوضوع 1كخصص التقرير الفصل الرابع منو
 :للحكومة اإللكًتكنية، ىذا النموذج الذم يبكن تلخيص مضامينو يف الشكل الشامل التاِف

 همىذج الاهدماج ؤلالىترووي: 07-2ػيل زكم 

 
Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, United Nations 

Publication, 2005,  p. 115. 

                                                           
1 - United Nations report, (2005), op. cit, pp. 109 – 188.   
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ىذا الشكل يلخص أبعاد االندماج اإللكًتكين اجملتمعي، حيث ينتقل من اؼبفهـو التقٍت البسيط كاالستعماؿ 
الشخصي لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ إُف استغبلؽبا كأداة تسيَت يف ـبتلف القطاعات كؾباالت اغبياة كإدماج 
صبيع فئات اجملتمع فيها من شباب كشيوخ كنساء كرجاؿ كفئة اؼبعاقُت كاألقليات العرقية؛ ابإلضافة إُف إدماج كل 

 .فالنموذج اإلدماجي هبذا اؼبفهـو هبسد حبق اؼبفهـو الشامل جملتمع اؼبعرفة. اؼبناطق اعبغرافية، اغبضرية منها كالريفية

 UN E-Gouvernement) 2008الدزاطت الاطخلصائيت للحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلاطلب الخامع

Survey 2008)  

 ٌ  ملحت ػاملت: الفسع ألاو

 From E- government to)" (اؼبًتابطة)من اغبكومة اإللكًتكنية إُف اغبوكمة اؼبتصلة "ايختَت ؽبذا التقرير شعار 

connected governance) كذلك للداللة على طبيعة اؼبرحلة اليت تقتضي أف تكوف اغبكومة اإللكًتكنية أداة للحوكمة ،
جاء التقرير يف جزأين اثنُت، تناكؿ األكؿ الدراسة االستقصائية حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية . اؼببنية على إدارة اؼبعرفة

 ".اغبوكمة اؼبتصلة"دبختلف مؤشراهتا، يف حُت خيٌصص اعبزء الثاين للتنظَت لفكرة 

كذكر تقرير الدراسة أف ىناؾ موجة إصبلحات للقطاع العمومي يف عدة دكؿ عبعلو أكثر فعالية كشفافية، 
كأكثر توجها كبو الًتكيز على اعبانب اػبدمي، كذلك بناء على تطور مطالب كتوقعات اؼبواطنُت من اغبكومات يف 

 1.قضااي الفعالية يف األداء كاؼبساءلة كالثقة العمومية ككذلك مبط تقدًن اػبدمات العمومية

 دكلة عضوا يف األمم اؼبتحدة، حيث قدـ تقييما ؼبدل 192 على 2008اشتملت الدراسة االستقصائية لسنة 
استخدامها للتكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، مع اإلشارة إُف أف التقييم كضع اؼبواطن يف أكُف اىتماماتو، 

كما يبيز ىذا التقرير عن سابقيو ىو أنو . كذلك ابلًتكيز على اؼبنتجات كاػبدمات اغبكومية اليت سبسهم ابلدرجة األكُف
ككذلك العبلقة  (G to B)" أعماؿ- حكومة " كالعبلقة (G to C)" مواطن- حكومة "تناكؿ بشكل مفصل العبلقة 

يسمح التقرير يف النهاية ؼبختلف الدكؿ دبعرفة موقعها العاؼبي كاإلقليمي يف ؾباؿ . (G to G)" حكومة- حكومة "
اعباىزية اإللكًتكنية كهبعلها تبحث عن األسباب اليت جعلتها يف منأل عن دكؿ اؼبقدمة كيدفعها للًتكيز أكثر حوؿ 

تطوير اسًتاتيجياهتا كسياساهتا اػباصة ابغبكومة اإللكًتكنية كمراجعة اػبطوات اليت سبت يف ىذا اجملاؿ من أجل ربسُت 
 2.تقييمها كترتيبها

                                                           
1 - United Nations, E-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance, United Nations Publications, New 

York, 2008, p. xii. 
2 - Ibid, pp. 12 - 14. 
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 للدكؿ األعضاء، كقد اعتمد التقييم يف ذلك على (web measure index)" مؤشر قياس الويب"كما مت تقييم 
أك عدـ كجود خواص معينة أك خدمات ؿبددة يف /  بناء على كجود 0 أك 1استبياف ثنائي القيمة؛ حيث يبنح عبلمة 

كيف حالة . كمن أجل ذلك سبت الدراسة بشكل أساسي على البواابت اإللكًتكنية للدكؿ األعضاء. اؼبواقع اإللكًتكنية
غياب ىذه البوابة الرظبية مت اللجوء إُف تقييم مواقع حكومية أخرل رظبية، مع اإلشارة إُف أف تقييم اػبدمات على 

 كمت تصفح تلك اؼبواقع مرات عدة خبلؿ ىذين الشهرين بغرض كضع ،2007اػبط مت خبلؿ شهرم أكتوبر كنوفمرب 
 1.أحدث اؼبعلومات اؼبدرجة حيز التقييم

كتشَت نتائج الدراسة إُف مضي اغبكومات عرب العاَف قيديما كبو تطوير حكوماهتا اإللكًتكنية، حيث أهنا تبذؿ 
كمن أجل . ؾبهودات إلعادة تنشيط إداراهتا العمومية كجعلها أكثر فعالية كشفافية كخاصة جعلها أكثر توجها ابػبدمة

ذلك سجلت الدراسة أف اغبكومات أصبحت تدرج أكثر فأكثر عنصر اإلبداع ضمن ثقافتها التنظيمية كفبارساهتا 
غَت أف التقرير أقٌر أبف . كأكثر استغبلال إلمكانياهتا اؼبادية كالبشرية كالتكنولوجية الرقمية يف ربسُت اػبدمة العمومية

كتَتة التطوير ىذه تبقى بطيئة يف ؾباؿ البنية التحتية كتطبيقات الوسائل اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كتطوير 
 2...اػبدمات

كيف ؾباؿ تطوير البنية التحتية تبُت أف قطاع اؽباتف النقاؿ احتل مركز الصدارة يف حجم االستثمارات خبلؿ 
 3.السنوات الثبلث اؼباضية سواء يف الدكؿ اؼبتقدمة أك النامية على حد سواء

 2008الجاهصيت واإلاؼازهت ؤلالىتروهيت في : الفسع الثاوي

على الصعيد اإلقليمي، بٌُت التقرير كجود فركقات كاسعة بُت األقاليم اػبمس يف ؾباؿ جاىزية اغبكومات 
 :يلخص الشكل اآليت قيم مؤشر اعباىزية اإللكًتكنية ؼبختلف األقاليم. اإللكًتكنية

 

 

 

 

 
                                                           

1 - United Nations report, (2008), op. cit, pp. 15. 
2 - Ibid, p. xii. 
3 - Ibid, p. xiii. 
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 2008اإلاعدٌ ؤلاكليمي إلااػس الجاهصيت ؤلالىتروهيت عبر العالم لظىت : 08-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance, United Nations 

Publication, New York, 2008, p. 19. 

، 0.6490حيث يبلحظ من خبلؿ الشكل أف القارة األكركبية ابتعدت ىذه اؼبرة يف صدارة اؼبؤشر مسجلة 
كما . 0.2739 مث إفريقيا يف مؤخرة الًتتيب بقيمة 0.4338، دكؿ احمليط بػ 0.4470، آسيا بػ 0.4936تليها األمريكيتاف بػ 

، يف حُت أف قارة إفريقيا (0.4514) مؤشرا أقل من اؼبعدؿ العاؼبي للجاىزية تلوحظ أف كبل من آسيا كدكؿ احمليط سجل
 1.تبقى بعيدة عن ىذا اؼبعدؿ

يف ىذه السنة، انتزعت السويد اؼبركز األكؿ من الوالايت اؼبتحدة األمريكية اليت حافظت عليها منذ سنة 
، يف حُت تبعتها الدامبارؾ اليت حققت اؼبركز الثاين بػ 0.9157، حيث حققت السويد مؤشر جاىزية قدره 2001

ما يبلحظ على ترتيب . 0.8644، أما الوالايت اؼبتحدة األمريكية فحٌلت رابعةن بػمؤشر 0.8921، مث النركيج بػ 0.9134
 2. ىو أف دكؿ اؼبقدمة الثبلث كلها دكؿ إسكندانفية2008اعباىزية اإللكًتكنية لسنة 

 :2008 الرائدة يف مؤشر اعباىزية اإللكًتكنية يف تقرير 35يتضمن اعبدكؿ اآليت قائمة الدكؿ الػ 

 

 

 

 

                                                           
1- United Nations report, (2008), op. cit, p.19. 
2 - Ibid, p. xiii. 
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 2008 السائدة في ماػس الجاهصيت ؤلالىتروهيت في جلسيس 35الدٌو الـ : 12-2الجدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance, United Nations 

Publication, New York, 2008, p. 19. 

 من  70 % ىو أف الدكؿ األكركبية سبثل 2008فبا يبكن مبلحظتو كذلك من خبلؿ جدكؿ الًتتيب لسنة 
كأعزل التقرير ىذا .  منها كانت دكال آسيوية20 % األكُف يف التصنيف، يف حُت أف 35الدكؿ اؼبتواجدة ضمن الػ 

االكتساح للمراتب األكُف من ًقبل الدكؿ األكركبية إُف استثمارىا يف البنية التحتية كاالتصاالت، السيما ذات التدفق 
كما يبلحظ عدـ كجود أم دكلة من إفريقيا، دكؿ الكارييب، أمريكا الوسطى، آسيا الوسطى، أمريكا اعبنوبية . العاِف

 1.كجنوب آسيا

كيف ؾباؿ إشراؾ اؼبواطنُت، فقد حقق مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية ارتفاعا متواضعا، حيث ارتفع عدد الدكؿ 
 من ىذه الدكؿ كانت ضمن الثلث 82 %، كما أف 2005 سنة 179 دكلة بعدما كاف 189اؼبتواجدة على اػبط إُف 

 الرائدة يف مؤشر 25 يشتمل اعبدكؿ اآليت على ترتيب الدكؿ الػ 2.األدىن من ؾباؿ قيم مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية
 :2008اؼبشاركة اإللكًتكنية لسنة 

 

 

                                                           
1 - United Nations report, (2008), op. cit, p. xiii. 
2 - Ibid, p. xiii. 
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 .2008 السائدة وفم ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت لظىت 25جسجيب الدٌو الـ : 13-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance, United Nations 

Publication, New York, 2008, p. 58. 

احتلت الوالايت اؼبتحدة األمريكية مركز الصدارة يف ترتيب اؼبشاركة اإللكًتكنية ألكؿ مرة، كمردُّ ذلك بشكل 
كَف . رئيسي ىو قوهتا يف اإلعبلـ اإللكًتكين كاؼبشاكرات اإللكًتكنية اليت جعلت من اؼبوطنُت أكثر تفاعبل مع حكومتهم

، حيث أهنا حققت نتائج جيدة 0.9773تكن كوراي اعبنوبية بعيدة عنها يف اؼبركز الثاين، ؿبققة مؤشر مشاركة قدره 
أما اؼبركز الثالث فاشًتكت فيو كل من الدامبارؾ كفرنسا ؿبققتُت ". اؼبشاكرات اإللكًتكنية"خصوصا يف تقييم مؤشر 

 0.9318.1مؤشرا بقيمة 

 2008الحىىمت اإلاخصلت طمً جلسيس : الفسع الثالث

اغبكومة " أك connected government" اغبكومة اؼبتصلة"خصص التقرير اعبزء الثاين منو للتنظَت ؼبفهـو 
 from E-Government)" من اغبكومة اإللكًتكنية إُف اغبكومة اؼبتصلة" معنوان إايه بػ networked government" الشبكية

to Connected Government) . كخبلصة ىذا اؼبفهـو اعبديد ىي أف التحدم اعبديد أماـ اغبكومات َف يعد يف رقمنة
كضع اإلسًتاتيجيات " اليت يتمحور مفهومها يف knowledge management (KM)خدماهتا بل ىو يف إدارة اؼبعرفة 

، فإدارة اؼبعرفة تقـو على "للحصوؿ على اؼبعرفة الصحيحة حوؿ الشخص اؼببلئم يف الوقت اؼببلئم كابلصيغة اؼببلئمة
أساس فكرة أف أىم أصوؿ اؼبنظمات اغبكومية تتمثل يف معرفتها بشعبها، كصياغة إسًتاتيجية ىذه اإلدارة تقـو على 

كما ذكر التقرير بعدا ىاما من . اؼبواطن، العمليات كالتكنولوجيات بشقيها اؼبادم كاؼبعنوم: ثبلثة ؿباكر أساسية ىي

                                                           
1 - United Nations report, (2008), op. cit, p. 59. 
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 اليت تتمحور فلسفتها حوؿ تعزيز التوجو ابلزبوف كبناء عبلقات (CRM)" إدارة العبلقة مع الزبوف"أبعاد إدارة اؼبعرفة كىو 
 1.مع الشركاء من القطاع اػباص

معلومات أكثر تنظيما، كأكثر اندماجا كتدفقا، كتوفر إمكانيات أكرب إلبراـ " اغبكومة اؼبتصلة"توفًٌر 
 2.اؼبعامبلت، كما توفر ميكانيزمات للحصوؿ على التغذية الراجعة كأيطرا تشاركية لتعزيز الديبقراطية

هبذا اؼبفهـو يعرب عن منهج شامل للحكومة اإللكًتكنية أيخذ بعُت االعتبار " اغبكومة اؼبتصلة"فمصطلح 
اعبانب التكنولوجي كأداة إسًتاتيجية إلدارة اؼبعرفة كاإلبداع يف اػبدمة العمومية كالرفع من إنتاجية اؼبنظمات اغبكومية، 

 ".التوجو ابؼبواطن"حبيث يدكر كل ذلك حوؿ ؿبور رئيسي كاحد ىو 

 UN E-Government Survey) 2010الدزاطت الاطخلصائيت للحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلاطلب الظادض

2010) 

 ٌ  جلديم الخلسيس: الفسع ألاو

 أخذ بدكره عنواان خاصا يتماشي كطبيعة اؼبرحلة 2010تقرير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية لسنة 
تعزيز اغبكومة اإللكًتكنية يف "كالظركؼ االقتصادية الدكلية آنذاؾ اليت سبيزت ابنفجار األزمة اؼبالية، حيث كاف عنوانو 

، فباعتباره (Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis) "ظل األزمة اؼبالية كاالقتصادية
موضوعا عاما للدراسة، ركز التقرير على الوضع الراىن آنذاؾ، حيث كاف التحدم األكرب الذم يواجو دكؿ العاَف ىو 

األزمة اؼبالية كاالقتصادية العاؼبية، كعليو فقد خٌصصت األمم اؼبتحدة اعبزء األكؿ من الدراسة ؼبناقشة كيف يبكن 
للحكومة اإللكًتكنية أف تيسهم يف التخفيف من حدة آاثر األزمة على التنمية، يف حُت خيصًٌص اعبزء الثاين لعرض 

 .كربليل نتائج الدراسة ؼبختلف مؤشرات اغبكومة اإللكًتكنية

 يستفيدكف اخبصوص كضعية اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف، خلص التقرير إُف أف اؼبواطنُت بوجو عاـ أصبحو
من خدمات إلكًتكنية متقدمة، كأصبحوا أكثر كصوال إُف اؼبعلومات اغبكومية كأكثر تفاعبل مع حكوماهتم، كذلك 

كلو راجع بشكل أساسي إُف االستخداـ اؼبتزايد من ًقبل اغبكومات للتكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، كما 

                                                           
1 - United Nations report, (2008), op. cit, pp. xiii - xv. 
2 - Ibid, p. vxiii. 
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أشار التقرير إُف أف العديد من الدكؿ النامية حباجة إُف بذؿ ؾبهودات أكرب لتطوير خدماهتا التبادلية ككذلك القنوات 
 1.اإللكًتكنية إلشراؾ اؼبواطنُت يف اؼبشاكرات العامة كازباذ القرارات

 خالصت الىخائج: الفسع الثاوي

 إُف أف اؼبعدؿ العاؼبي ؼبؤشر تطور اغبكومة اإللكًتكنية سٌجل تراجعا طفيفا مقارنة 2010خلصت دراسة 
ابلتقرير األخَت، كذلك ال ينبغي أف ييفهم على أنو بسبب تراجع الدكؿ يف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية، بل مرد ذلك 

ىو التعديبلت اليت أدخلتها األمم اؼبتحدة على االستبياف الذم تيقيًٌم من خبللو اعباىزية اإللكًتكنية، حيث أهنا 
بعد -  سؤاال آخر؛ كعليو أصبح العدد اإلصباِف ألسئلة االستبياف 29 آخر كعٌدلت 16 سؤاال كحذفت 25أضافت 

كاألىم من ذلك ىو أف ييؤخذ التقييم كالًتتيب . 2008 يف سنة 86 سؤاال بعدما كاف 95  -اغبذؼ كالزايدة كالتعديل
 2.على أساس أنو مرجع لتقيم أداء الدكؿ مقارنة ببعضها البعض

خبصوص الًتتيب العاؼبي فإف الدكؿ ذات الدخل اؼبرتفع احتلت اؼبراكز األكُف كما كاف األمر عليو يف التقرير 
، تليها الوالايت (0.8785)السابق، حيث احتلت ىذه اؼبرة صبهورية كوراي اعبنوبية الصدارة ؿبققة أعلى قيمة للمؤشر بػ 

يلخص اعبدكؿ اآليت ترتيب . (0.8097)، ىولندا (0.8147)، اؼبملكة اؼبتحدة (0.8448)، كندا (0.8510)اؼبتحدة األمريكية 
 : دكلة احتلت اؼبراتب األكُف20كقيمة اؼبؤشر لػ 

 2010 دولت ألاولى وفم ماػس جطىز الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت 20جسجيب الدٌو الـ : 14-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, 

United Nations Publication, New York, 2010, p. 60. 

                                                           
1 - United Nations, E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, United Nations 

Publications, New York, 2010, p. 59. 
2 - Ibid, pp. 59 - 60. 
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 حققتا قيما أعلى (0.4790) كاألمريكيتُت (0.6227)أما عن معدؿ النتائج اإلقليمية فيبلحىظ أف كبل من أكركاب 
 (0.2733) كانت قريبة من اؼبعدؿ العاؼبي، أما إفريقيا (0.4424)، يف حُت أف دكؿ قارة آسيا (0.4406)من اؼبعدؿ العاؼبي 

 :الشكل اآليت يلخص قيم اؼبؤشرات اإلقليمية اؼبختلفة.  فكانتا أقل من اؼبعدؿ العاؼبي(0.4193)كدكؿ احمليط 

 2010اإلااػس ؤلاكليمي لخطىز الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : 09-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, 

United Nations Publication, New York, 2010, p. 61. 

يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية، أثبتت الدراسة أف العديد من الدكؿ صارت تشرؾ اؼبواطنُت يف التغذية 
العكسية، كأف اؼبواطنُت أصبحوا أكثر أتثَتا على مبط إدارة الدكلة بفضل اػبصائص اليت توفرىا شبكة اإلنًتنت؛ 

فبفضل ىذه األخَتة كـبتلف شبكاهتا االجتماعية، نشأت بيئة جديدة أجربت صيٌناع القرار على االندماج يف ىذه 
كقد حٌسنت كثَته من اغبكومات من بواابهتا الوطنية كمواقعها ... اؼبنظومة االتصالية كإدراجها ضمن أعماؽبم اليومية

كبناء على ذلك، يبكن النظر إُف مؤشر اؼبشاركة ... الوزارية إبدراج أدكات تفاعلية تيعٌزًز من اؼبشاركة اعبماىَتية
اإللكًتكنية من زاكية كونو يعكس مدل توفَت اغبكومات لبيئة يكوف فيها اؼبواطن أكثر نشاطا كمسانبة يف العمل 

 1.اغبكومي

 فقد شهد تغَتات مهمة مقارنة بسنة 2010كخبصوص ترتيب الدكؿ كفق مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية لسنة 
.2008 األكُف يف التصنيف ىي دكؿ جديدة مقارنة بتصنيف 35، حيث أف ما يزيد عن ثلث الدكؿ الػ 2008

2
  

 مع الًتتيب كاؼبقارنة بسنة 2010 دكلة رائدة يف سنة 20يبُت اعبدكؿ اآليت قيم مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية لػ 
2008: 

 

                                                           
1 - United Nations report, (2010), op. cit, p. 84. 
2 - Ibid, p. 85. 
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 2010 دولت زائدة في طىت 20ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت لـ : 15-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, 

United Nations Publication, New York, 2010, p. 85. 

يتضح من ىذا اعبدكؿ أف كوراي اعبنوبية تقدمت برتبة كاحدة لتحتل صدارة ترتيب مؤشر اؼبشاركة 
اإللكًتكنية، متبوعة أبسًتاليا، إسبانيا كنيوزلندا، يف حُت تراجعت الوالايت اؼبتحدة األمريكية من الصدارة إُف اؼبركز 

 مثل 2008كما ذبدر اإلشارة إليو كذلك ىو القفزة الكبَتة اليت حٌققتها بعض الدكؿ يف الًتتيب مقارنة بسنة . السادس
 ...إسبانيا، اؼبملكة اؼبتحدة، البحرين، ماليزاي، أؼبانيا

 (UN E-Government Survey 2012) 2012جلسيس الحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلاطلب الظابع

 ٌ  2012جلديم جلسيس : الفسع ألاو

 e-government for the)" اغبكومة اإللكًتكنية من أجل الشعب"ازبذ التقرير ىذه اؼبرة عنواان فرعيا ىو 

people)اؼبطالبة مع جنب إُف جنبا كالتشاركية الشاملة التنمية تعزيز يف اإللكًتكنية اغبكومات يلخص تزايد دكر ، حيث 

العاَف، كما يعاًف أيضا القضااي اؼبفاىيمية كالتحليلية اؼبتعلقة بكيفية  مناطق صبيع يف كاؼبساءلة اؼبتزايدة ابلشفافية
 األعضاء لتقنيات اؼبعلومات كاالتصاؿ لتعزيز إيصاؿ اػبدمات ابلًتكيز على اؼبواطن كإشراكو 193استخداـ الدكؿ الػ 

يف صناعتها من أجل ضماف تنمية ذكية كشاملة كمستدامة ألجياؿ اليـو كالغد؛ حيث أدرجت الدراسة ألكؿ مرة 
مؤشرات إلكًتكنية حوؿ البيئة، لقياس مدل توفَت اغبكومات للمعلومات كاإلرشادات اليت من شأهنا تعزيز احملافظة 

 . (...اؽبواء النظيف، اؼباء النقي، احملافظة على اؼبوارد، الطاقة)على البيئة كاجتناب ـباطرىا 

خلصت الدراسة إُف أف ىناؾ جهودا متواصلة من ًقبل كثَت من اغبكومات لتسريع كتطوير إدماج الوسائل 
اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ من أجل خدمة شعوهبا بشكل أفضل كربقيق التنمية اؼبستدامة، كما سٌجلت سعي الدكؿ 
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كًٌن اؼبواطنُت من الوصوؿ من خبلؽبا إُف أية  كبو توحيد مواقعها اغبكومية كدؾبها يف بوابة كطنية إلكًتكنية كاحدة سبي
إال أف التقرير حٌذر يف الوقت نفسو من اؽبوة الرقمية الناصبة . خدمة عامة على اختبلؼ السلطات كاؽبيئات اؼبقدمة ؽبا

 1.عن التباين الكبَت بُت دكؿ العاَف يف ؾباؿ استخداـ تقنيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

 خالصت الىخائج: الفسع الثاوي

 اغبكومة يف مؤشر تطور األكُف اؼبرتبة صبهورية كوراي اعبنوبية على حكومة كحبسب ىذه الدراسة فقد حافظت

أم  ،0.9125الثانية بػ  ىولندا اؼبرتبة ، يف حُت ربتل0.9283 ؿبققة مؤشرا قيمتو  2010عاـ يف كسبتها كاليت اإللكًتكنية،
اثلث  لتصبح كاحدة اليت تقدمت برتبة اؼبتحدة ، مث اؼبملكة2010عاـ  يف عليو كانت ما مراتب على ثبلث أهنا تقدمت

، مث أتيت بعد ذلك دبؤشرات متقاربة كلٌّ من الوالايت اؼبتحدة 0.8889، تليها الدامبارؾ بػ 0.8960حكومة دبؤشر 
 دكلة الرائدة يف التصنيف 20 يلخص اعبدكؿ اآليت قيم اؼبؤشر لػلػ 2.األمريكية، كندا، فرنسا، النركيج، سنغافورة كالسويد

 :العاؼبي

 2012 دولت السائدة لظىت 20كيم ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت للــ : 16-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2012: e-government for the people, United Nations Publication, New York, 

2012, p. 10. 

                                                           
ىعن، الحىىمت ؤلالىتروهيت مً ؤحل الؼعب: 2012طخطالع الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت مىظمت ألامم اإلاخدضة، ا-  1 ، 2012، مُبىعاث ألامم اإلاخدضة، هٍُى

 .، بخهغف11 – 10 .، و م م4 - 3 . مم
 .11 - 10. اإلاغحع هفؿه، م م-  2
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 حكومة رايدية للمرة 20 الػ ضمن قائمة جديدة بلداف  للحكومة اإللكًتكنية تواجد ثبلثة2012عرفت دراسة 

يف تطوير  كبَتة موارد استثمرت كاليت كلوكسمبورغ، ليختنشتاين األكُف، يتعلق األمر بكل من الكياف الصهيوين،
 1.اإللكًتكنية اغبكومة تطوير ركاد بُت من لتكوف اؼباضية القليلة السنوات يف اإللكًتكنية اغبكومة

 سنة 0.4406 بعدما كاف يف حدكد 0.4877يبلحظ كذلك من ربليل ؿبتول التقرير ارتفاع اؼبؤشر العاؼبي إُف 
، كأعزت الدراسة ىذا االرتفاع إُف التحسُت اؼبستمر للعناصر اؼبكونة ؼبؤشر تطور اغبكومة اإللكًتكنية؛ كما 2010

  2.يعكس ذلك أف الدكؿ عموما تعمل على ربسُت إيصاؿ اػبدمات العامة ؼبواطنيها كاالستجابة ؼبتطلباهتم

 تبٍت دكؿ انمية كثَتة سياسات أكثر مشولية إلشراؾ اؼبواطنُت كمنظمات اجملتمع اؼبدين 2012سٌجلت دراسة 
يف منظومة اؼبشاركة اإللكًتكنية، كأصبح التوجو العاـ ىو أف تيسٌهل اغبكومات اػبدمات كاؼبعلومات، ال أف تبقى 

 .مسيطرة عليها، كأف ال تنظر إُف اؼبواطن على أنو مستقًبل سليب للخدمة بل كفاعل كمتفاعل من خبلؽبا

 جاءت صبهورية كواي اعبنوبية كىولندا يف اؼبقدمة، يف 2012 يف مقدمة ترتيب مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية لسنة 
حُت تلتهما بنتائج ليست ابلبعيدة كل من سنغافورة ككازاخستاف، أما الدكؿ األكركبية فكانت ؽبا اغبصة األكرب ضمن 

 :يلخص اعبدكؿ اآليت كضعية الدكؿ الرائدة يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية. قائمة الدكؿ األكثر مشاركة إلكًتكنية

 2012جسجيب دٌو اإلالدمت وفم ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت لظىت : 17-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2012: e-government for the people, United Nations Publication, New York, 

2012, p. 43. 

                                                           
غ مىظمت ألامم اإلاخدضة، -  1  .04 - 03. ، مغحع ؾابم، م م(2012)جلٍغ
 .03. اإلاغحع هفؿه، م-  2
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غَت أف االطبلع على قيم اؼبؤشرات اإلقليمية اليت أكردىا التقرير عن تطور اغبكومة اإللكًتكنية على الصعيد 
، تلتها أمريكا (0.7188)اإلقليمي يكشف استمرارية التفاكت الرقمي بُت األقاليم، فقد احتلت أكركاب مركز الرايدة دبؤشر 

 فيبلحظ مثبل أف دكؿ 1.(0.2762)، فإفريقيا (0.3464)، جنوب آسيا (0.6344)، دكؿ آسيا الشرقية (0.8559)الشمالية 
قارة إفريقيا إصباال بعيدة عن اؼبعدؿ العاؼبي، حيث َف ربقق سول نصفو، يف الوقت الذم حققت فقط ما يقارب ثلث 

 :يلخص البياف اآليت كضعية األقاليم ذباه اغبكومة اإللكًتكنية. اؼبؤشر اإلقليمي ألمريكا الشمالية

 2012اإلاعدٌ ؤلاكليمي العالمي إلااػس جطىز الحىىمت ؤلالىتروهيت في : 10-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2012: e-government for the people, United Nations Publication, New York, 

2012, p. 14. 

  (E-Gouvernement Survey 2014) عً الحىىمت ؤلالىتروهيت 2014جلسيس : اإلاطلب الثامً

 ٌ  2014ملحت عً مدخىي جلسيس : الفسع ألاو

إُف العربية   ابللغتُت اإلقبلييزية كالعربية، حيث سبت الًتصبة2014صدر تقرير دراسة اغبكومة اإللكًتكنية لسنة 
اغبكومة اإللكًتكنية من أجل اؼبستقبل " كاختَت ؽبذا التقرير كعنواف. البحرين دبملكة اإللكًتكنية اغبكومة ىيئة قبل من

يقدـ تقييما غبالة تنمية اغبكومة اإللكًتكنية يف الدكؿ ،  (E-government for the future we want)  "الذم نتطلع إليو
 على ربط موضوع 2014 دكلة؛ كبصفة خاصة، سبحورت نسخة 193األعضاء يف منظمة األمم اؼبتحدة البالغ عددىم 

، حيث تناكؿ يف فصولو الثمانية  اغبكومة اإللكًتكنية ابلتحدايت اؼبعقدة كاؼبتعددة األكجو اليت تشهدىا اجملتمعات اليـو
 .اعبوانب األساسية اليت تربط اغبكومة اإللكًتكنية ابلتنمية اؼبستدامة

من  ، 2014لعاـ االستقصائية الدراسة كربليبل شامبل لبياانت عامة نظرة األكؿ من تقرير الدراسة الفصل يقدـ
الثاين،  الفصل كيستعرض .الدكؿ ؾبموعات حبسب كاؼبعلومات إعطاء حملة حوؿ التقدـ كالتطورات اإلقليمية خبلؿ

                                                           
1

غ مىظمت ألامم اإلاخدضة، -    .04. ، مغحع ؾابم، م(2012)جلٍغ
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 الدراسة يف اؼبستجدات اإللكًتكنية، كيشرح اػبدمات قياس كيفية اإللكًتكنية، اػبدمات تقدًن ابلتقدـ يف اػباص

كاإلقليمية  الدكلية اؼبراتب يشرح فهو اإللكًتكنية، اؼبشاركة على يركز الذم الثالث، الفصل  أما 2014.االستقصائية لعاـ
 تنمية كبو كاؼبتكامل الشموِف النهج لتعزيز ككل للحكومة اؽباـ الدكر على الرابع الفصل كيركز. اإللكًتكنية للمشاركة

اؼبؤسسي  العمل كأطر اؼبشًتكة التنظيمية كالثقافة التعاكنية ابلقيادة االرتقاء سبل كما يستكشف اغبكومة اإللكًتكنية،
 إدارة تقنية كاسًتاتيجيات اؼبواطن كإشراؾ اػبدمة لتقدًن االبتكارية كاؼبساءلة، كدعم العمليات الفاعل التنسيق أجل من

 كشاملة، متعددة قنوات عرب لتوفَت اػبدمات األخرل كالقنوات النقاؿ اؽباتف على اػبامس الفصل كيركز. اؼبعلومات

 اإللكًتكين كالربيد الويب بوابة ذلك يف دبا اػبدمة العامة، لتقدًن اؼبختلفة للقنوات كاإلقليمية العاؼبية التوجهات كيبحث

 القطاعُت كشراكات العامة اػبدمة كمراكز االجتماعية كتطبيقاتو كالوسائط النقاؿ اؽباتف كبوابو القصَتة الرسائل كخدمة

 كيقدـ صورة الرقمي رأب الصدع توجهات يف السادس الفصل كيبحث. كاؽباتفية كاػبدمات اؼبباشرة كاػباص العاـ

 الفصل كيوجز. كاألقليات للجماعات اؼبهمشة اإللكًتكنية اػبدمات على اػباص الًتكيز مع الرقمي للتوصيل كاملة

 اغبكومة مزااي وبٌدد األعضاء، كما الدكؿ تبذؽبا اليت اإللكًتكنية كاعبهود اغبكومة الستخداـ اغباِف الوضع السابع

 اغبكومية البياانت يف العاؼبية كاإلقليمية التوجهات الثامن الفصل كيعكس. اؼبستدامة ذباه ربقيق التنمية اإللكًتكنية

 .اجملاؿ ىذا يف االستقصائية الدراسة عرض نتائج مع اؼبفتوحة

كما خصص التقرير جزء منو ؼبسألة الفوارؽ اإلقليمية كالدَّكلية يف مستول تطور اغبكومة اإللكًتكنية، كقد 
ػٌبصت الدراسة العوائق اليت من شأهنا إحداث الفوارؽ يف تطوير اغبكومة اإللكًتكنية يف الدكلة يف كضعها 

. االقتصادم، بنيتها التحتية للمعلومات كاالتصاالت، مستواىا التعليمي ككذلك الوعي اإللكًتكين داخل أجهزة الدكلة
غَت أف التقرير نٌبو إُف أف الوضع االقتصادم لدكلة ما ال يؤثر بشكل طردم كمنفصل على درجة مبو اغبكومة 

قق دبفرده ال الدخل القومي اإللكًتكنية فيها، كأف  حكومتها من طٌورت عٌدة تنميتها، فقد سيٌجلت حاالت لدكؿ  وبي

 رغم زبٌلفت كثَتة دكال ىناؾ أف كما القومي، دخلها يف النسيب االلبفاض من الرغم على كبَت اإللكًتكنية بشكل

 1.القومي دخلها يف االرتفاع النسيب

                                                           
، مُبىعاث ألامم اإلاخدضة، "خىىمت بلىتروهيت مً ؤحل اإلاظخلبل الرر هخطلع بليه: 2014دزاطت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت "مىظمت ألامم اإلاخدضة، -  1

ىعن،  . 22 - 21. ، م م2014هٍُى
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 -دكلة  كتسعوف كثبلث ةاؼبائ- اؼبتحدة  ابألمم األعضاء الدكؿ ابتت سبلك كل األكُف، ، كللمرة2014عاـ  يف
دبعٌت أنو ال  اغبكومة اإللكًتكنية، تنمية من متوسطة أك منخفضة سبٌر دبستوايت غالبيتها لكن ،*إلكًتكنية ؿبلية مواقع

 1.تزاؿ يف مرحلة النشوء

 2014هخائج جلسيس : الفسع الثاوي

" اعبنوبية كوراي صبهورية" خبصوص الًتتيب العاؼبي للدكؿ يف ؾباؿ تطور اغبكومة اإللكًتكنية، احتفظت
 كتقدمت اإللكًتكنية؛ ؾباؿ اغبكومة يف االبتكار على كتركيزىا ، كذلك بفضل قيادهتا 2014عاـ يف ابؼبرتبة األكُف

عاـ  يف العاؼبي على تصنيفهما كبَت الثالثة ؿبققتُت ربسنا بشكل إُف اؼبرتبة" سنغافورة"الثانية ك إُف اؼبرتبة" أسًتاليا"
 دكلة الرائدة يف مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية مع اؼبقارنة بًتتيب سنة 25اعبدكؿ اآليت يتضمن قائمة الػ . 2012
2012: 

 2012 مع اإلالازهت بـ 2014الدٌو السائدة في الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : 18-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2014: E-Government for the future we want, United Nations Publication, 

New York, 2014, p. 15. 

 يفوؽ بكثَت اؼبعدؿ العاؼبي (0.8368)يبلحظ من خبلؿ ىذا اعبدكؿ أف متوسط اؼبؤشر ؽبذه الدكؿ الرائدة 
 .، كىو ما يثبت فعبل كجود فجوة رقمية كبَتة بُت ـبتلف البلداف(0.4712)

                                                           
، زم أنبدذ حمُع الضٌو ألاعًاء 2012 صٌو فلِ في 3 صولت، لُخللو ئلى 18 وان في خضوص 2003عأًىا أن عضص الضٌو غحر اإلاخىاحضة على ؤلاهترهذ في ؾىت -  *

 .2014مخىاحضة على ؤلاهترهذ في ؾىت 
غ مىظمت ألامم اإلاخدضة، -  1  .23. ، مغحع ؾابم، م(2014)جلٍغ
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مؤشر إقليمي  أبعلى القيادة يف مستمرة أف أكركاب الدراسة تظهر ىذه السابقة، السنوات يف اغباؿ ىو ككما
فرنسا  الرائدة عدة دكؿ أكركبية ربتل مراتب متقدمة على غرار الدكؿ اغبكومة اإللكًتكنية، حيث تتضمن قائمة لتنمية

 مستول ، كلعل مرد ىذه اؽبيمنة األكركبية ىو(العاشرة)كفنلندا  (الثامنة)اؼبتحدة  كاؼبملكة (اػبامسة)كىولندا  (الرابعة)

 تنمية مستول ارتفاع تساىم يف اليت األساسية العوامل كمن أحد لدكؽبا، كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية التنمية

 كتوفَت البشرم اؼباؿ كالبلسلكية كرأس السلكية االتصاالت يف كاغباِف اؼباضي االستثمار ىو اإللكًتكنية اغبكومة

 ،(عاؼبيان  السابعة اؼبرتبة يف)األمريكية  الوالايت اؼبتحدة بقيادة األمريكيتاف، أتيت بعد قارة أكركاب. اإللكًتكنية اػبدمات
 75 اؼبرتبة يف)" تونس" بقيادة ، كإفريقيا،"اسًتاليا"بقيادة  "أكقيانوسيا"ك ،"كوراي اعبنوبية صبهورية" بقيادة كآسيا،

 الشكل اآليت يوضح أكثر حجم ىذا 1.كبَتا داخليا تفاكات تظهر جغرافية منطقة التقرير يوضح أف كل ، إال أف(عاؼبيا
 :التفاكت اإلقليمي

 2014اإلااػس ؤلاكليمي لخىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : 11-2ػيل زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2014: E-Government for the future we want, United Nations Publication, 

New York, 2014, p. 20. 

فالشكل يبُت بشكل جلي مدل قرب أك بعد اجملموعات اإلقليمية من متوسط اؼبؤشر العاؼبي اؼبشار إليو 
 .0.4712ابؼبستقيم األفقي يف الشكل عند القيمة 

كخبصوص اؼبشاركة اإللكًتكنية فقد أشار التقرير إُف الفرص الكامنة اليت تتيحها الوسائط االجتماعية 
كاؽبواتف النقالة اليت أصبحت يف درجة متقدمة من التفاعلية، كقد مت تسجيل كتَتة متزايدة يف استغبلؿ الدكؿ ؽبذه 
القنوات، فهي فرص ال ربتاج إال لوضع اسًتاتيجيات فاعلة تصنع بيئة تساعد على اؼبشاركة اإللكًتكنية، ال سيما 

 2.توفَت األطر القانونية ؽبا

                                                           
غ مىظمت ألامم اإلاخدضة، -  1  .51 - 36. ، مغحع ؾابم، م م(2014)جلٍغ
 .23. اإلاغحع هفؿه، م-  2
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كوراي  صبهورية"مناصفة مع " ىولندا"أما ترتيب الدكؿ كفق مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية فيشَت إُف صدارة 
تليهما أكرغوام يف اؼبرتبة الثالثة مث فرنسا، الياابف، اؼبملكة اؼبتحدة، أسًتاليا، الوالايت اؼبتحدة األمريكية  ،"اعبنوبية

 1.ةكسنغافور

  (E-Gouvernement Survey 2016) عً الحىىمت ؤلالىتروهيت 2016جلسيس : اإلاطلب الخاطع

 ٌ  2016عسض املحخىي العام لخلسيس : الفسع ألاو

اغبكومة اإللكًتكنية يف دعم التنمية : " ابللغتُت اإلقبليزية كالصينية، ككاف عنوانو الفرعي2016صدر تقرير 
، كجاء التقرير يف الوقت الذم (E-GOVERNMENT IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT) "اؼبستدامة

 كىو ما أنتج توجها 2 للتنمية اؼبستدامة من أجل ربقيق أىدافها السبعة عشر،2030بدأت فيو الدكؿ يف إطبلؽ أجندة 
 ككسابقاهتا، اعتمدت الدراسة 3.جديدا يف دراسة كربليل اغبكومة اإللكًتكنية لتتمحور حوؿ أىداؼ التنمية اؼبستدامة

 الذم ىو مؤشر (EGDI)يف تقييم تطور الدكؿ يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية على مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 
سب كمتوسط مرجح لثبلث مؤشرات فرعية كما رأينا  .مركب وبي

 حققت 2016 سنة األخَتة، ففي سنة 15أكضح التقرير أف اغبكومة اإللكًتكنية قد تطورت بسرعة خبلؿ الػ 
، حيث تراكحت قيمتو يف ىذه "اؼبرتفع جدا" دكلة يف ؾباؿ تنمية اغبكومة اإللكًتكنية مؤشرات تصنف يف ؾباؿ 29

كما أف نسبة الدكؿ اليت . 2003 فقط سنة 10، يف حُت كاف عدد ىذه الدكؿ يف حدكد 1.00 إُف 0.75الدكؿ بُت 
 2003.4 يف 73 % مقابل 2016يف  51 %حققت مؤشرا بُت اؼبتوسط كالضعيف ىي 

إلكًتكين  (تواجد) حضور 193 أصبح عبميع الدكؿ األعضاء البالغ عددىا 2014هبدر التذكَت أبنو كمنذ سنة 
 . غَت متواجدة على اػبط2003 دكلة سنة 18على شبكة اإلنًتنت يف حُت كانت ىناؾ 

خٌصص تقرير الدراسة جزء مهما منو لعناصر االندماج اغبكومي، الشفافية كاؼبشاركة اإللكًتكنية من خبلؿ 
 كعلى غرار التقارير السابقة، قدـ التقرير أيضا تصنيفا كربليبل للدكؿ كاألقاليم يف ؾباؿ 5.بياانت اغبكومة اؼبفتوحة

                                                           
1

غ مىظمت ألامم اإلاخدضة، -    .23.  ، م، مغحع ؾابم(2014)جلٍغ
: لالَالع بالخفهُل على مًمىن َظٍ ألاحىضة وأَضافها ؤلاهمائُت الؿبعت عكغ، ًمىً الغحىع ئلى الغابِ الخالي-  2

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication ،اعة ش الٍؼ  .09/10/2016: جاٍع
3 - United Nations, E-Government Survey 2016: E-Government in support of sustainable development, United Nations Publication, 

New York, 2016, p. 85. 
4 - Ibid, p. 05. 
5 - Ibid, pp. 07-78. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
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يبثل الشكل اآليت توزيع النسب اؼبئوية للدكؿ حسب قوة مؤشر تنمية اغبكومة . مؤشرات اغبكومة اإللكًتكنية
 :اإللكًتكنية فيها

 2016 و2014جىشيع الدٌو خظب مظخىياث ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت بين : 12-2الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

Source: United Nations, E-Government Survey 2016: E-Government in support of sustainable development, United 

Nations Publication, New York, 2016, p. 108. 

 دكلة 29 ليصل إُف 2016يف  (0.75أكثر من )يوضح الشكل زايدة عدد الدكؿ اليت حققت مؤشرا جد مرتفع 
 دكلة، كتراجع عدد الدكؿ 65 إُف 62من  (0.75 ك 0.50بُت )، بينما ارتفع عدد الدكؿ يف خانة اؼبؤشر اؼبرتفع 2016يف 

 دكلة، يف حُت َف يتغَت عدد الدكؿ ذات اؼبؤشر اؼبنخفض 67 إُف 74من  (0.50 إُف 0.25من )ذات اؼبؤشر اؼبتوسط 
مؤشر ) كتيفسر ىذه النتائج كالتغَتات أبف دكال من فئة اؼبؤشر اؼبتوسط التحقت إبحدل الفئتُت *،(0.25أقل من )

، كذلك يدؿ على التوجو العاؼبي كبو ربسُت الدكؿ ألدائها اإللكًتكين كاعبهود اؼببذكلة (مرتفع جدا مرتفع أك
البنية التحتية لئلعبلـ كاالتصاؿ، اػبدمات اإللكًتكنية  : كاالستثمارات اؼبوجهة لذلك على مستول احملاكر الثبلث

 .كتطوير الرأظباؿ البشرم، اليت ربدد ؾبتمعة درجة تنمية اغبكومة اإللكًتكنية

 وطعيت الدٌو ججاه جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت واإلاؼازهت: الفسع الثاوي

اؼبشار إليها  (0.75ذات مؤشر يفوؽ ) الرائدة يف ؾباؿ تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 29خبصوص قائمة الدكؿ الػ 
يف الشكل السابق، يلخصها اعبدكؿ اؼبواِف الذم يفٌصل كذلك قيم اؼبؤشرات الفرعية الثبلثة اليت تشكل مؤشر تنمية 

 :2016 - 2003اغبكومة اإللكًتكنية ؽبا، كما يوضح برسم بياين تطور ترتيب كل دكلة منها يف الفًتة 

                                                           
 .283 ، م 02 لإلَالع على جهيُف الضٌو وفلا ملجاٌ كىة مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت ًغجى الغحىع ئلى اإلالخم عكم-  *

2016                                                              2014   
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 2016الدٌو السائدة وفلا إلااػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت : 19-2حدٌو زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2016: E-Government in support of sustainable development, United 

Nations Publication, New York, 2016, p. 111. 

يبلحظ من خبلؿ ىذا اعبدكؿ السيطرة اؼبستمرة للدكؿ األكركبية على قائمة الركاد، كما يبلحظ أف قائمة 
 24 مث احتلت اؼبرتبة 2014 يف 18 إُف 2012 يف 36انتقلت من اؼبرتبة ) تضمنت دكلتُت عربيتُت نبا دكلة البحرين 2016

 (.29اؼبرتبة )كدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة  (2016يف 

يوضح الشكل .  ىي مرآة عاكسة لنتائج التقارير السابقة2016أما على اؼبستول اإلقليمي، فإف نتائج تقرير 
اآليت استمرار الفجوة الرقمية بُت األقاليم، كما يبُت كجود تغَتات طفيفة يف مستوايت مؤشر اغبكومة اإللكًتكنية بُت 

 :2016 ك 2014سنيت 
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 EGDIجىشيع عدد الدٌو خظب اإلاىاطم الجغسافيت وفلا للىة ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت : 13-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2016: E-Government in support of sustainable development, United 

Nations Publication, New York, 2016, p. 112. 

يبلحظ من خبلؿ الشكل تواصل السيطرة األكركبية على اؼبراكز الرايدية يف ؾباؿ تنمية اغبكومة اإللكًتكنية، 
حيث قبدىا أكثر تواجدا يف ؾباِف اؼبؤشر اؼبرتفع كاؼبرتفع جدا، كابؼبقابل قبد أف الدكؿ اإلفريقية ىي األكثر تواجدا يف 

 .ؾباؿ القيمة اؼبتوسطة كاؼبنخفضة للمؤشر

 َف يطرأ أم تغيَت يف سبوقع ىذه األقاليم يف ترتيب مؤشر اغبكومة 2003ذبدر اإلشارة إُف أنو كمنذ عاـ 
 .اإللكًتكنية، حيث حافظت على نفس اؼبراكز

كخبصوص اؼبشاركة اإللكًتكنية فقد أكدت الدراسة ؾبددا عن استمرار مبو العبلقة بُت الشعوب كاغبكومات 
  كما مت قياس 1لتصبح أكثر إهبابية، مع تزايد استخداـ اؼبنظمات اغبكومية لوسائل التواصل االجتماعي اؼبستحدثة،

 بنفس منهجية القياس اؼبعتمدة يف الدراسات السابقة، حيث وبسب اؼبؤشر بتقييم EPIمؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية 
 .اإلعبلـ اإللكًتكين، اؼبشاكرات اإللكًتكنية كازباذ القرار اإللكًتكين: اؼبتغَتات الثبلث

على الصعيد الدكِف، جاءت اؼبملكة اؼبتحدة يف مقدمة الًتتيب، تلتها الياابف، أسًتاليا، صبهورية كوراي 
 50اعبنوبية مث ىولندا كنيوزيلندا اللتاف تقاظبتا اؼبركز اػبامس، كعموما فقد سيطرت الدكؿ األكركبية على اؼبراكز الػ 

 :األكُف ؼبؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية، كىو ما يوضحو الشكل البياين اآليت

                                                           
1
 - United Nations, (2016), op. cit, pp. 50 - 51. 
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 2016 السياديت وفلا إلااػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت لظىت 50جىشيع الدٌو الـ : 14-2الؼيل زكم 

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2016: E-Government in support of sustainable development, United 

Nations Publication, New York, 2016, p. 60. 

 من 50 %، إال أهنا تشكل 193من ؾبموع الدكؿ األعضاء الػ 22 % فالشكل يوضح أف الدكؿ األركبية سبثل 
 من الدكؿ األعضاء إال أهنا َف تسجل حضورا ضمن 28 % الرائدة، كابؼبقابل قبد أف الدكؿ اإلفريقية سبثل 50الدكؿ الػ 

 . فقط، كىو ما يؤكد استمرار فجوة اؼبشاركة اإللكًتكنية بُت ـبتلف أقطار العاَف06 %قائمة الرُّكاد سول بنسبة 
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 ججازب دوليت في الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث الثالث

بعد استعراضنا ػببلصة النتائج اليت جاءت هبا تقارير األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية يف العاَف للفًتة 
سنتناكؿ . ، ننتقل يف ىذا اؼببحث إُف استعراض بعض التجارب الدكلية يف ؾباؿ تطبيق اغبكومة الرقمية2016 – 2001

ابلدراسة يف ىذا الٌصدد ذبارب طبس دكؿ منها ثبلث دكؿ ؿبسوبة على فئة الدكؿ اؼبتطورة يف تطبيق اغبكومة 
الوالايت اؼبتحدة األمريكية، اؼبملكة اؼبتحدة كصبهورية كوراي اعبنوبية، كاثنتاف ؿبسوبتاف على ما : اإللكًتكنية كىي

 .يعرؼ ابلدكؿ الناشئة يف تطبيقها، كىنا يتعلق األمر بكل من ماليزاي كاإلمارات العربية اؼبتحدة

 ٌ  الخجسبت ألامسيىيت في الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلاطلب ألاو

فبا ال شك فيو أف التجربة األمريكية يف اغبكومة اإللكًتكنية عل قدر من األنبية للباحثُت، كذلك لكوهنا 
كثيقة الصلة بتاريخ نشأة اغبكومة اإللكًتكنية كما رأينا، حيث أهنا تيعٌد حبقٌو صاحبة السبق التارىبي يف تطبيقها؛ 

يضاؼ إُف ذلك النتائج كاؼبؤشرات اؼبرتفعة اليت حققتها كواحدة من الدكؿ الرائدة عاؼبيا يف ىذا اجملاؿ كما رأينا يف 
 .خضم استعراضنا لتقارير األمم اؼبتحدة يف ىذا اؼبوضوع، كىو ما هبعلها ذبربة جديرة ابلدراسة من ـبتلف الزكااي

 ٌ  ملحت جازيخيت عً بطالق اإلاؼسوع ألامسييي: الفسع ألاو

تيعترب اغبكومة اإللكًتكنية ظاىرة تكنولوجية يف القطاع العاـ، كييعتقد أف أكؿ استخداـ للمصطلح كرد يف 
 إف َف -الدكؿ  أكائل من األمريكية اؼبتحدة الوالايت  لذلك تيعدٌ 1992.1عاـ " بيل كلينتوف"خطاب للرئيس األمريكي 

اإللكًتكين، إذ كانت أكؿ بلد ينتهج سياسة استخداـ تقنية  اؼبواطن كخلق اإللكًتكنية تبنت اغبكومة اليت -نقل األكُف 
 بعد 1993اؼبعلومات كاالتصاالت الوطنية هبدؼ التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية؛ كقد بدأ اؼبشركع يف أمريكا سنة 

 أىدافا طموحة لتوفَت الوصوؿ اإللكًتكين 1993 حيث كضعت اغبكومة الفدرالية سنة 2الرائسة،" بيل كلنتوف"توِف 
 يف مستوايت اغبكومة ـبتلف اجملاؿ كعلى ىذا كبَتا كسريعا يف تقدمان   كقد أحرزت3لكل اؼبعلومات اغبكومية،

   4.احمللية الوالايت كاغبكومات الفدرالية كحكومات اغبكومة األمريكي، أم على مستول اؼبتحدة الوالايت

                                                           
-24.  م م،2009، صاع الىخاب الخضًث، اللاَغة، الخجازة ؤلالىتروهيت وميافدت الجسيمت اإلاعلىماجيت، كىاعد ؤلازباث اإلادوي والخجازر معىان مهُفى،  - 1

25. 
2- Nur Fatima Azzaharah Bt Mohd Noor, “Electronic government: the experience of Malaysian civil service”, A doctoral dissertation 

presented in partial fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy, IIUM university, Malaysia, 2007, pp.32 - 33. 
 . 47 . م مغحع ؾابم،،(2005)فهض بً هانغ العبىص، -  3
م زالو خؿحن، مغحع ؾابم، م-  4  .451 .مٍغ
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عندما أثَتت مسألة  1935ظهرت الفكرة األكُف للحكومة اإللكًتكنية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية عاـ 
جدكؿ الركاتب عند دخوؿ قانوف الضماف االجتماعي حيز التطبيق؛ ككاف ؿبور اإلشكالية اؼبطركحة آنذاؾ ىو كيفية 

 26 مليوف عامل أمريكي؛ ىذا األمر كاف يتطلب مساحة غبفظ الواثئق تقدر بػ 26إصدار أرقاـ الضماف االجتماعي لػ 
ألف قدـ مربع، حيث ال يوجد أم مبٌت يف مدينة كاشنطن يبكنو استيعاب ىذا الكم اؽبائل من األكراؽ، سواء من 

 غبفظ  BALTIMOREىذا األمر جعل الدكلة تلجأ إُف مصانع شركة كوكاكوال يف مدينة . حيث الوزف أك اؼبساحة
- ابستشارة مساعدىا األكؿ يف اغباسوب  Frances Perkinsالواثئق، كيف العاـ نفسو قامت كزيرة العمل  األمريكية

 حوؿ ىذه اؼبعضلة، كيف بداية اػبمسينات من القرف اؼباضي - األمريكية خصيصا ؽبذه الغاية  IBMالذم أنتجتو شركة
عملت مؤسسة الضماف االجتماعي يف الوالايت اؼبتحدة على إنشاء أكؿ حاسوب ميعد ػبدمة أغراضها العملية، كيف 

 استلمت اؼبؤسسة أكؿ مربًمج للقياـ خبدمات متعددة،  أنبها استبلـ االشًتاكات، أيطلق ـ1955شهر أكت من عاـ 
 1. كىو أكؿ حاسوب قاـ بتغطية نشاط اغبفظ كتقدًن خدمات الضماف االجتماعي،The IBM705عليو اسم 

ح أف بوادر التحوؿ اغبقيقي إُف اغبكومة اإللكًتكنية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية كفق  غَت أف الباحث يرجًٌ
مشركع قومي كاف يف مطلع التسعينيات من القرف اؼباضي، حيث كانت الوالايت اؼبتحدة األمريكية أكؿ دكلة أدخلت 

  حيث كضعت2التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كمشركع كطٍت يهدؼ إُف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية،

 كضعت 1993 كيف سنة 3كفاعلية، كلفة كأقل أذكى اغبكومة عبعل إسًتاتيجية 1992 سنة خبلؿ األمريكية اإلدارة
اغبكومة الفدرالية أىدافا طموحة لتتيح الوصوؿ إُف اؼبعلومات اغبكومية اليت هتم صبهور اؼبواطنُت كسبكنهم من إسباـ 

 4.التعامبلت على اػبط

األجندة اإلدارية "، ابشر عدة إصبلحات أنبها 2001 على رأس اإلدارة األمريكية يف G.W.Bushكمع كصوؿ 
، ىدفها جعل اغبكومة أكثر توجها ابلنتائج كأكثر كفاءة كتركيزا (PMA) (President’s Management Agenda)" للرئيس

 لتساىم يف إنقاذ مبليَت الدكالرات من التبذير يف اإلنفاؽ 2001حوؿ اؼبواطن، كقد بدأ تطبيق ىذه األجندة يف جويلية 
 5.اغبكومي، كتقليص مدة معاعبة اؼبلفات كاػبدمات اؼبقدمة للمواطنُت من أسابيع إُف بضعة دقائق

                                                           
حر اإلاهخضي، مغحع ؾابم، م م-  1  .20 - 19. ؾىؾً َػ

2 - J.E.J. Prins, op. cit, p. 87.  
م زالو خؿحن، مغحع ؾابم، م-  3  .451. مٍغ

4 - J.E.J. Prins, op. cit, p. 87. 
5
 - Nur Fatima Azzaharah Bt Mohd Noor, op. cit, p. 35. 
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 القانونية األسسي  كاعتيمدت العشرين، القرف يف االربادية السياسة يف اؼبهم العنصر ىذه اػبطوة كأصبحت

 بشكل اإللكًتكنية ابغبكومة اػباصة القوانُت تطبيق مت كقد اؼبشركع بنجاح، إلقامة ىذا التحتية البلزمة البنية ككيضعت

تكنولوجيا  استخداـ سياسة كضع مع ابلتزامن كذلك العامة، كاؽبيئات كالوزارات الوكاالت صبيع  يف 2002عاـ منذ فعلي
  1.اؼبعلومات نظم إدارة مدير سلطة ربت اؼبعلومات

 جىفير اإلاؼسوع ألامسييي: الفسع الثاوي

تبنت الوالايت اؼبتحدة األمريكية اغبكومة اإللكًتكنية حبماس كبَت، حيث ازبذت اغبكومة الفدرالية بوابة 
إلكًتكنية ؽبا على شبكة اإلنًتنت تضم ركابط لعدة مواقع حكومية كككاالت فدرالية كإدارات ؿبلية كؿباكم 

فببضعة نقرات فقط صار من اؼبمكن الوصوؿ ألية كحدة حكومية يف ـبتلف اؼبستوايت، حيث مرر ... كمسؤكلُت
لتأطَت اؼببادرة اليت قامت هبا اغبكومة الفدرالية يف ؾباؿ " 2002قانوف اغبكومة اإللكًتكنية "ما يعرؼ بػ " الكونغرس"

 :نبا االلكًتكنية اغبكومة استخداـ  أك ابألحرل اؼبصادقة على قانونُت ملزًمُت يفرضاف2التحوؿ إُف حكومة إلكًتكنية،
 على اػباص كالقطاع للمواطنُت اػبدمات بوضع اؼبتعلق"  كوىُت-كلينجر " كقانوف الورقية األعماؿ من التخلص قانوف

اؼبعلومات،  تقنية ؾباؿ يف استثماراهتا على اؼبًتتبة استخبلص النتائج على كبَت بشكل الًتكيز اإلنًتنيت، مع شبكة
عدة  تستهدؼ ربقيق األمريكية اؼبتحدة ابلوالايت اإللكًتكنية اغبكومة حيث نٌص القانوف على أف إسًتاتيجية

 3:بينها من إصبلحات

 اؼبواطنُت؛ اػبدمات إُف توزيع تبسيط - 

 البَتكقراطية؛ إزالة - 

 الفيدرالية؛ الوكاالت عمل تبسيط - 

 .اغبكومة أنشطة يف فائقة سرعة كربقيق اإلدارم العمل تكاليف زبفيض - 

 مواطنيها، قبل من اؼبعلومات تقنية استخداـ األمريكية على إثر ذلك القانوف بتعميم اغبكومة اىتمت كلقد

 نسبة مستخدمي بلغت الدكؿ، إذ مقدمة أتيت يف اؼبتحدة الوالايت كىو األمر الذم جعل اػباص، القطاع ككذلك

مواطنُت إلكًتكنيُت،  أصبحوا يف أمريكا اؼبواطنُت  من 60 %أف  حُت يف تقريبا، 70 % فيها حواِف الشخصي اغباسب
 ىو توفَت ذلك على يشجعها االرتفاع؛ كفبا إُف اؼبعدالت تدفع هبذه كشاملة عامة سياسات تطبيق إُف أمريكا كسعت

                                                           
م زالو خؿحن، مغحع ؾابم، م-  1  .451. مٍغ

2 - J.E.J. Prins, op. cit, p. 69.  
م زالو خؿحن، مغحع ؾابم، م-  3 . 452. مٍغ
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 اؼبعامبلت طريق عن اػبدمة نفس تقدًن بتكلفة مقارنة االلكًتكنية إُف اػبدمة ابلتحوؿ التكلفة من 70 % من ما يقارب

 1:على ذلك األمثلة التقليدية؛ كمن أك اؼبباشرة

 أمريكي لكل دكالر 2 حبواِف تكلفتو تقدر حيث اإللكًتكين، التعامل طريق عن "أريزكان"كالية  يف الرخص ذبديد- 

 التقليدية؛ ابلطرؽ أمريكي دكالر 7 مقابل عملية

 اؼبواد  من تكلفة20 % إُف  10 %اؼبتوسط من يف يوفر اإللكًتكين اغبكومي الشراء نظاـ ،"كاشنطن" كالية يف- 
 .كاؼبشًتايت

كقد كاف االستعماؿ الغالب لشبكة اإلنًتنت ىو نشر اؼبعلومة، حيث ازبذت اإلدارة األمريكية يف كل 
 مواقع ؽبا على الشبكة العنكبوتية تيزكًٌد من خبلؽبا ـبتلف - من اغبكومة الفدرالية إُف اإلدارات احمللية -مستوايهتا 

اللوائح كالنماذج كاؼبعلومات العامة حوؿ العمليات اإلدارية اغبكومية، كما تيزٌكد اؼبواطنُت بقائمة الركابط لبلتصاؿ 
ابؽبيئات اغبكومية سبٌكنهم من إرساؿ الرسائل إُف اؼبسؤكلُت كاؼبنتخبُت، كما سبٌكنهم من االطبلع على عركض البيع 

 2.كالشراء كدفاتر الشركط، كىو ما أدل إُف ربسُت العبلقة بُت اغبكومة كاؼبواطن

إال أف منافع تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية ذباكزت أبعد من ذلك، فسهولة 
التواصل اليت توفرىا اغبواسيب كشبكة اإلنًتنت كاف ؽبا دكر مهم يف تغذية اؼبمارسات الديبقراطية ربت تسمية 

، حيث أهنا كضعت اؼبسؤكلُت األمريكيُت يف اتصاؿ دائم كسهل كمثمر مع اعبمهور بشكل "الديبقراطية اإللكًتكنية"
  3.يف ازباذ القرار" غَت الرظبية"جعل آراء اؼبواطنُت كتعليقاهتم من أىم األدكات 

 Resistance to change مؼيلت ملاومت الخغيير : الفسع الثالث

أفرزت الثقافة التقليدية لئلدارات األمريكية بَتكقراطية مقاًكمة للتغيَت كاالبتكار التكنولوجي؛ فبدال من 
االىتماـ إبعادة ىندسة األعماؿ اإلدارية ابستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات؛ تركز اإلدارات على مهاـ إعداد اؼبيزانيات 

 4.كاألنشطة التشغيلية اليومية

يف ىذا السياؽ يبكن أف نبلحظ أف التحدايت اليت كاجهت عملية تطوير اإلدارة اإللكًتكنية يف أمريكا 
فإذا كانت معظم أقطار العاَف حديثة العهد ابستخداـ تكنولوجيا . زبتلف عن مشكبلت أقطار العاَف اؼبختلفة األخرل

                                                           
م زالو خؿحن، مغحع ؾابم، م-  1  .452. مٍغ

2 - J.E.J.Prins, op. cit, pp. 70 - 71. 
3 - Ibid, p. 71.  

 . 278. ، م2005، معهض ؤلاصاعة العامت، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، ؤلادازة ؤلالىتروهيت وآفاق جطبيلاتها العسبيتؾعض غالب ًاؾحن، -  4
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اؼبعلومات كاإلنًتنت كشبكات االتصاؿ األخرل فإف ىذا النوع من اؼبشكبلت ليس لو أتثَت جوىرم يف قباح التجربة 
فإذا . األمريكية يف زبطيط كتنفيذ مشركعات اإلدارة اإللكًتكنية؛ كيف مقدمتها برانمج اغبكومة الفيدرالية اإللكًتكنية

أخذان بعُت االعتبار مؤشرات تكنولوجيا اؼبعلومات كمقاييس رأس اؼباؿ اإلنساين؛ قبد أف اإلدارة األمريكية كما ىو 
معركؼ كانت من أكائل من أستخدـ تكنولوجيا اغباسوب يف التطبيقات اؼبدنية كالعسكرية منذ اغبرب العاؼبية الثانية 

 1.كحىت الوقت اغباضر

لذلك فإف جهود اإلدارة األمريكية تنصب أصبل يف سياؽ ربديث اإلدارة كإعادة ىندسة العمل اإلدارم 
كجزء من مشركع إسًتاتيجي ردبا تصح تسميتو دبشركع األلفية الثالثة، كىو بناء الطريق السريع للمعلومات 

«Information Highways» حيث يستطيع الناس التواصل كتبادؿ البياانت كاؼبعلومات كالصور من منازؽبم أك خارج 
 2.منازؽبم كابستخداـ أمباط متنوعة من أجهزة االتصاالت

 3:كبصفة عامة، يبكن تلخيص أىم مبلمح كميزات التجربة األمريكية يف النقاط اؼبوالية

 أيعطيت اغبكومة اإللكًتكنية مكاان ؿبوراي ضمن سياسة اإلدارة األمريكية؛- 
 *شكلت اػبصوصية كاألمن اإللكًتكين أكلوية قصول ضمن قائمة أكلوايت اغبكومة األمريكية يف كل مستوايهتا؛- 
بينت الدراسات أف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية كاجو مقاكمة تغيَت على عدة - 

 مستوايت؛
َف تتمكن اغبكومة اإللكًتكنية من أف تنوب بشكل كامل عن اغبكومة التقليدية يف تقدًن اػبدمات العامة، كذلك - 

لكوهنا ليست متاحة عرب اإلنًتنت عبميع األمريكيُت بشكل مطلق، كىو األمر الذم أخذتو اغبكومة الفدرالية يف 
 . اغبسباف

 مياهت الخجسبت ألامسيىيت على الصعيد العالمي: الفسع السابع 

على الصعيد العاؼبي، ليس ىناؾ أدىن شك من كوف التجربة األمريكية كانت دبثابة ثورة يف اإلدارة اإللكًتكنية 
 اليت سارعت إُف - خصوصا اؼبتقدمة منها كبعض الدكؿ النامية -العامة، حيث حذت حذكىا غالبية دكؿ العاَف 
                                                           

.  278. ؾعض غالب ًاؾحن، مغحع ؾابم، م-  1

 .279. اإلاغحع هفؿه، م-  2
3 - J.E.J. Prins, op. cit, pp. 87- 88.   

ىُت، عّبر 2004/2005في صعاؾت خيىمُت جمذ ؾىت  فعلى ؾلُل اإلاثاٌ *  مً اإلاؿخجىبحن عً عضم عغبتبم في ويع 80 % على مىاَني والًت مِكُغً ألامٍغ

: اهظغ في َظا الهضص. الخيىماث إلاعلىماتبم على مىاكعها، في خحن عبر آزغون عً كبىلهم ئجاخت معلىملذ مدضوصة جسههم فلِ على الخِ

- Hammerman Carrie, E – Government II :Lessons learned in Michigan - Best practices for local E-Government, Bulletin of the 

American society  for Information Science and Technology, Feb/Mar 2005;  p. 17. 
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االستلهاـ من اؼبشركع األمريكي كالعمل على تطوير منظوماهتا اإلدارية كتسريع إسًتاتيجيات التحوؿ إُف اغبكومة 
يلخص اعبدكؿ اآليت تطور ترتيب الوالايت اؼبتحدة األمريكية كفق مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية خبلؿ . الذكية
 . كفقا لدراسات األمم اؼبتحدة2016 – 2001الفًتة 

 2016- 2001جطىز ماػس الحىىمت ؤلالىتروهيت للىالياث اإلاخددة ألامسيىيت وجسجيبها في الفترة : 20-2حدٌو زكم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 2001 السنوات

 0.8420 0.8748 0.8687 0.8147 0.8644 0.9062 0.9132 0.927 3.11 قيمة ادلؤشر

 12 07 05 04 04 01 01 01 01 الرتتيب العادلي

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016 - 2001مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

من خبلؿ ىذا اعبدكؿ يتضح أف الوالايت اؼبتحدة األمريكية احتكرت رايدة الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ اغبكومة 
 بل حىت منذ بداية التسعينات حيث َف تكن ىناؾ دراسات - 2001اإللكًتكنية لفًتة ليست ابلوجيزة، فمنذ 

، احتلت اؼبركز األكؿ دبؤشر قوم جدا، مث 2005 إُف غاية سنة -متخصصة لؤلمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية 
كليس ىذا .  اليت حٌلت فيها يف اؼبركز الثاين عشر2016 إُف غاية سنة 2005أخذت يف الًتاجع التدرهبي منذ سنة 

الًتاجع أبدا مؤشرا على تراجع أداء اغبكومة اإللكًتكنية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية على أرض الواقع، بل داللة 
 حيث تزايد كعي اغبكومات 2005ذلك ىي أف الدكؿ األخرل ىي من ذباكزت درجة التطور األمريكي، كذلك منذ 

كاىتمامها ابالستثمار يف ىذا اجملاؿ، كجسدت استثمارات ضخمة يف احملاكر الثبلث اليت تشكل مؤشر اغبكومة 
البنية التحتية لئلعبلـ كاالتصاؿ، اػبدمات اإللكًتكنية، الرأظباؿ البشرم، كذلك على غرار ما حققتو كل : اإللكًتكنية

يف السنوات األخَتة من أرقاـ يف ىذه احملاكر ... من صبهورية كوراي اعبنوبية، اؼبملكة اؼبتحدة، أسًتاليا، سنغافورة
 ىو قياس -كما رأينا يف طريقة حسابو  - أضف إُف ذلك أف اؼبؤشر *.الثبلث، فبا جعلها تعتلي مراكز الصدارة

مرجعي، دبعٌت أف ترتيب الدكؿ كفق مؤشراهتا يتأثر ابلقيم اليت ربققها الدكلة األفضل، دبعٌت أف دكؿ اؼبقدمة بصفة 
 **.عامة تكوف يف مستوايت متطورة من التحوؿ الرقمي

 املحخىي العام للبىابت ؤلالىتروهيت لحىىمت الىالياث اإلاخددة ألامسيىيت: الفسع الخامع

 www.first ربت تسمية 2001سنة  مت إطبلؽ موقع البوابة اإللكًتكنية غبكومة الوالايت اؼبتحدة األمريكية

gov.govأما اؼبوقع اغباِف للبوابة فهو 1 ؛  https://www.usa.gov كىو معركض ابللغة اإلقبليزية مع خيار التحوؿ إُف ، 

                                                           
غ ؾىت 122، م19 - 2 ًمىً الغحىع ئلى الجضٌو عكم-  *  واإلاخًمً بالخفهُل كُم اإلاإقغاث الثالزت اإلايىهت 2016، اإلاخًمً جغجِب الضٌو الغائضة وفلا لخلٍغ

ىُت  .إلاإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت مً أحل فهم الخُىعاث والىخائج التي خللتبا الضٌو اإلاهىفت كبل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
لت خؿاب مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت، ًغجى مغاحعت-  **  . يمً َظا الفهل83 - 79.  م ملالَالع على ٍَغ

1
 - Nur Fatima Azzaharah Bt Mohd Noor, op. cit, p. 34.  

http://www.first/
http://www.first/
http://www.first/
https://www.usa.gov/
https://www.usa.gov/
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 for ابلنقر على رابط kids.govعرضو ابللغة اإلسبانية، كما يبكن التحوؿ إُف نسخة اؼبوقع اغبكومي اػباصة ابألطفاؿ 

kids  ،الذم يعرض ؿبتوايت مبسطة حوؿ العملية االنتخابية كالثقافة القانونية مع اؼبزج دبحتوايت تعليمية كترفيهية ،
األطفاؿ دكف اػبامسة، : كىو يستهدؼ أربعة فئات من خبلؿ أربعة ركابط موضحة يف أعلى صفحة اؼبوقع كىي

 1. سنوات، اؼبعلموف كاألكلياء8 إُف 6األطفاؿ من 

 ركابط للخدمات األكثر شعبية مثل قضااي البحث عن العمل كالسكن كالتمويل usa.govيعرض موقع 
كاالنتخاابت كالسفر كاؽبجرة إُف أمريكا، كما يوفر رابطا وبتوم على صبيع اؽبيئات اغبكومية مرتبة ترتيبا أجبداي، 

 .ابإلضافة إُف توفر اؼبوقع على ؿبرؾ حبث يبكن من خبللو البحث عن خدمة بعينها أك إدارة عمومية ؿبددة

يوفر اؼبوقع قنوات متنوعة سبٌكن اؼبواطن من التواصل مع ـبتلف الوالايت كاؼبؤسسات اغبكومية كمع 
 * .اؼبنتخىبُت، سواء ابلربيد اإللكًتكين أك عرب ـبتلف شبكات التواصل االجتماعي

كبناء على كل ما تقدـ، يتضح لنا أف التجربة األمريكية يف ؾباؿ التحوؿ إُف اغبكومة االفًتاضية ذبربة فريدة 
كرائدة كؽبا خصوصياهتا اليت قد ال تتوفر يف دكؿ أخرل، فمن الواضح أف اإلرادة السياسية للقادة األمريكاف كانت 

ٍبًقها العاؼبي على الرغم من الصعوابت اليت كاجهت اؼبشركع، كخصوصا فيما يتعلق دبقاكمة  ؿبور قباح ىذه الثورة كسى
 .التغيَت

 ججسبت حمهىزيت هىزيا الجىىبيت : اإلاطلب الثاوي

 ٌ  هغسة عامت: الفسع ألاو

عملت كوراي اعبنوبية على التحوؿ السريع إُف اغبكومة اإللكًتكنية كأداة ؿبورية عبعل حكومتها أكثر تنافسية 
. من خبلؿ االستفادة من أحسن التكنولوجيات العاؼبية يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، كمنها اإلنًتنت ذات التدفق العاِف

كىو  - National Basic Information System (NBIS)" نظاـ اؼبعلومات األساسي الوطٍت"فبعد هتيئة األرضية من خبلؿ 
ككضع اؼبنظومة القانونية كاؼبؤسسية - نظاـ لشبكات الكمبيوتر، كذلك خبلؿ عشرية الثمانينيات من القرف اؼبنصـر 

خبلؿ التسعينيات، كضعت اغبكومة الكورية مشركع اغبكومة اإللكًتكنية كأجندة كطنية كربل للعشرية األكُف من 
 مهمة 31، كما حٌددت 2002-2001 مهمة كربل هبب تنفيذىا خبلؿ سنيت 11القرف اغبادم كالعشرين، فقد حٌددت 

، ككانت النتيجة أف أصبحت اغبكومة الرقمية 2007-2003كربل لتنفيذ خارطة طريق اغبكومة اإللكًتكنية للفًتة 
                                                           

ىُت املخههت لألَفاٌ، مخاخت على الغابِ-  1 اعةhttps://kids.usa.gov :بىابت خيىمت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ش الٍؼ  .27/10/2016: ، جاٍع
ىُت، هما ًمىً 03 لالَالع أهثر على املخخىي العام للبىابت، اهظغ اإلالخم عكم-  *  اإلاخًمً نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت لخيىمت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 https://www.usa.govجهفذ اإلاىكع ؤلالىترووي لها 

https://kids.usa.gov/
https://kids.usa.gov/
https://www.usa.gov/
https://www.usa.gov/
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 2001حيث كانت عاـ - على الرغم من كوهنا ؿبسوبة على الدكؿ النامية  - 1ؾبسدة يف كل أركاف اغبكومة الكورية
 2من أحسن الدكؿ يف العاَف من حيث النجاح يف تطبيق برانمج اغبكومة اإللكًتكنية مع توفَت خدمات تبادلية آنذاؾ،

 96 % أصبحت تقدـ 2005 يف حُت أهنا مع سنة 3.لتصبح بعد ذلك بسنة تقدـ خدمات تفاعلية بشكل شبو كامل
 كصيٌنفت سادسة على اؼبستول العاؼبي يف 4من اػبدمات اليت تقدمها حكومة الوالايت اؼبتحدة األمريكية على اػبط،

 5.ؾباؿ تقدًن خدمات الدفع على اػبط

فمع مطلع األلفية الثالثة، أصبحت صبهورية كوراي اعبنوبية عاشر أقول دكلة من انحية البنية التحتية 
 إذ أكلت اىتماما ابلغا هبذه التكنولوجيات 2003،6لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كفقا لتقرير األمم اؼبتحدة لسنة 

كيف مقدمتها شبكة اإلنًتنت ذات التدفق العاِف اليت عملت على نشرىا على أكسع نطاؽ، كيف ىذا الشأف تشَت 
، كىو ما جعلها يف مركز الرايدة 54.8 % بلغت نسبة ربط البيوت بشبكة اإلنًتنت 2002اإلحصائيات إُف أنو مع سنة 

، 11 %العاؼبية يف ىذا اجملاؿ، كىي نسبة جديرة ابؼببلحظة إذا ما قورنت ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية اليت حققت 
 كما أف النمو السريع لشبكات التواصل االجتماعي جعل من صناع 0.6،7 % كأسًتاليا 1.3 %، إقبلًتا 6.2 %الياابف 

القرار يف صبهورية كوراي اعبنوبية ربت ضغط كبَت للبحث عن قنوات أكثر للتواصل كطرؽ أحدث ؼبزيد من التفاعل مع 
            8.اؼبواطنُت

كبفضل الرؤية اإلسًتاتيجية كالقيادة السياسية الرشيدة فقد اكتسبت فعالية تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف 
 كما أف 9صبهورية كوراي اعبنوبية االعًتاؼ العاؼبي، حيث مت تصدير الكثَت من نظم حكومتها الرقمية إُف دكؿ أجنبية،

 منحتها دكما مكاان مع دكؿ الصدارة، كأعطتها قيما مرتفعة ؼبختلف 2001تقارير األمم اؼبتحدة منذ بداية صدكرىا يف 

                                                           
1 - Ministry of public administration and security of South Korea, National Information Society Agency, “e-Government of Korea: Best 

Practices”, 2009, Seoul office, p. 04. Document available on: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNGC/UNPAN043625.pdf , visited on: 31/10/2016. 
2 - UN report, (2001), op. cit, p. 43.  
3 - UN report, (2004), op. cit, p. 57. 
4 - UN report, (2005), op. cit, p. 41. 
5 - Ibid. p. 89. 
6 - UN report, (2003), op. cit, p. 91. 
7 - Yong J. John, G.E. Gorman, Internet use in South Korea, Online Information Review, Vol. 26, Iss. 5, 2002, p. 335. 
8 - Gohar Feroz Khan et al, From e-government to social government: Twitter use by Korea„s central government, Online Information 

Review, Vol. 38, Iss. 1,2004,  p. 109. 
9 - Ministry of public administration and security of South Korea, National Information Society Agency, op. cit, p. 04. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNGC/UNPAN043625.pdf
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اؼبؤشرات، سواء يف ؾباؿ البنية التحتية أك اػبدمات على اػبط أك اؼبشاركة اإللكًتكنية، كىو ما سنقـو بتفصيلو يف 
 .العنصر اؼبواِف

  العالمي جطىز جسجيبها: الفسع الثاوي

، احتلت صبهورية كوراي اعبنوبية 2001منذ بداية صدكر تقارير الدراسات اليت تعدىا منظمة األمم اؼبتحدة يف 
مراكز متقدمة يف ترتيب الدكؿ كفقا ؼبختلف مؤشرات اغبكومة اإللكًتكنية، حيث أف أسوأ مرتبة احتلتها ىي  اؼبرتبة 

اعبدكؿ التاِف . ، لتتدرج بعدىا يف اعبدكؿ حىت صارت الدكلة الرائدة يف ىذا اجملاؿ2001، ككاف ذلك يف عاـ 15
 :2016 – 2001يوضح تطور ترتيب اعبمهورية الكورية يف مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية خبلؿ الفًتة 

 2016-2001جطىز جسجيب حمهىزيت هىزيا الجىىبيت وفلا إلااػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت في الفترة : 21-2الجدٌو زكم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 2001 السنوات

 0.8915 0.9462 0.9283 0.8785 0.8317 0.8727 0.8575 0.744 2.30 قيمة ادلؤشر

 03 01 01 01 06 05 05 13 15 الرتتيب العادلي

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز . 2016-2001مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

يتضح من خبلؿ ىذا اعبدكؿ أف صبهورية كوراي اعبنوبية كمنذ مطلع األلفية تعترب من أحسن دكؿ العاَف يف 
، حيث تصدرت 2014 حىت سنة 2010تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية، بل كانت األحسن على اإلطبلؽ منذ سنة 

الًتتيب العاؼبي يف مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية، كىي أرقاـ تؤكد حقيقة ما استعرضناه يف الفرع السابق من كجود 
إرادة قوية من القيادة العليا للمضي قيدما يف ىذا التحوؿ، كما يؤكد كذلك األرقاـ كاإلحصائيات اإلهبابية حوؿ قوة 

 .بنيتها التحتية

حققت صبهورية كوراي اعبنوبية كذلك تقدما ملحوظا يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية، فبعد أف كانت يف اؼبركز 
 تدرجت يف الًتتيب لتصنف من أحسن الدكؿ يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية كربتل اؼبركز الرابع يف 2003 عاؼبيا سنة 12

 توفر منتدايت ؼبناقشة السياسات اغبكومية، كتقـو ابستطبلعات للرأم لزابئنها 2004، فكوراي منذ 2016تقرير 
 .يناؼبختلف

 البىابت ؤلالىتروهيت: الفسع الثالث

 بوابة مبوذجية ابلنظر إُف تصميمها كؿبتوايهتا، صفحتها *تعترب البوابة اإللكًتكنية عبمهورية كوراي اعبنوبية
 غَت أنو عند 1،...الرئيسية معركضة ابللغة الكورية مع خيارات لغوية متعددة منها اإلقبليزية كالعربية كالفرنسة كاإلسبانية

                                                           
 http://www.korea.go.kr/main: مىكع البىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لجمهىعٍت وىعٍا الجىىبُت َى *
 .اإلاخًمً نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لجمهىعٍت وىعٍا الجىىبُت 04 اهظغ اإلالخم عكم-  1
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 دكف أف تعرض تفاصيل اػبدمات كالركابط اؼبختلفة *التحوؿ إُف لغة أجنبية تيعرض صفحة أخرل أكثر عمومية،
اؼبوجهة للشعب الكورم، فكأهنا تتحوؿ إُف دليل لؤلجانب حوؿ اعبمهورية، فمحتول بوابة اغبكومة اإللكًتكنية 

متوفر فقط ابللغة الكورية، كمن أجل فهم ؿبتول ىذه الصفحة الرئيسة، عبأ الباحث إُف ترصبتها إُف اللغة اإلقبليزية 
 .Googleابستخداـ خدمة ترصبة اؼبواقع اليت توفرىا شركة 

، كيوفر رابطا خاصا ببوابة ...يتوفر اؼبوقع على معلومات كاسعة حوؿ كوراي كثقافتها كاقتصادىا كاترىبها
 خدمة رئيسية منها اػبدمات 18حكومية موجهة لؤلطفاؿ، أما اػبدمات العامة فقد مت تصنيفها بشكل دقيق إُف 

، العمل، التأمينات كاؼبعاشات، خدمات للمؤسسات تتضمن ... التعليمية، الصحة، النقل كاؼبركر، الضرائب كالرسـو
البوابة أيضا ؿبرؾ حبث يبكن من خبللو البحث حسب اعبهة اإلدارية اغبكومية اؼبقدمة للخدمة، كما يبكن للمواطنُت 

اغبصوؿ على خدمات ميشٌخصة من خبلؿ إدخاؿ أعمارىم كجنسهم كقائمة اػبدمات اليت ؽبم اىتمامات هبا، 
 1.ككذلك إبمكاهنم ربميل تطبيقات اػبدمات اليت هتمهم على مستول ىواتفهم الذكية

كلعل من أحسن فبارسات كتطبيقات اغبكومة الرقمية يف صبهورية كوراي اعبنوبية نظاـ الصفقات العمومية 
تضم صبيع اػبدمات اؼبتعلقة إببراـ الصفقات  (http://www.g2b.go.kr)اإللكًتكين الذم خيصًٌصت لو بوابة فرعية خاصة 

، كما يبكن تتبع مراحل تنفيذ الصفقة إلكًتكنيا كيف الوقت ...من تقدًن العركض إُف إبراـ العقود كالدفع اإللكًتكين
 كاألمر نفسو ابلنسبة لعمليات التخليص اعبمركي على الصادرات كالواردات من خبلؿ البوابة اإللكًتكنية 2.اغبقيقي

 .(portal.customs.go.kr)للجمارؾ الكورية 

 ججسبت اإلاملىت اإلاخددة: اإلاطلب الثالث

 ٌ  هغسة عامت: الفسع ألاو

 أصدر مكتب ؾبلس الوزراء للمملكة اؼبتحدة كثيقة تتضمن قرار اجمللس بتحسُت كتطوير أداء 1999يف سنة 
 100اغبكومة كطريقة تقديبها للخدمات العامة للمواطنُت، كحددت الوثيقة ىدفها الرئيسي يف أف تبلغ اغبكومة نسبة 

 صرٌح أبنو يطمح « Tony Blair »، غَت أف الوزير األكؿ آنذاؾ 2008ابؼبائة يف تقدًن خدماهتا على اإلنًتنت حبلوؿ سنة 

                                                           
*

   http://www.korea.net: البىابت اليىعٍت العامت-  
اعةhttp://www.korea.go.kr/main: مىكع البىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لجمهىعٍت وىعٍا الجىىبُت-  1 ش الٍؼ  02/11/2016: ، جاٍع

2 - Ministry of public administration and security of South Korea, National Information Society Agency, op. cit, p.04. 

http://www.korea.go.kr/main
http://www.korea.go.kr/main
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، كبناء على ذلك مت صياغة اإلسًتاتيجية العامة للحكومة اإللكًتكنية 2005إُف بلوغ ىذا اؽبدؼ مع حلوؿ عاـ 
 1.للملكة اؼبتحدة كمت تنصيب اؽبيئة اؼبكلفة ابلسهر على تنفيذىا

أثبتت حكومة اؼبملكة اؼبتحدة بشكل مستمر التزامها الدائم بتطبيق اغبكومة اإللكًتكنية، ساعية دكما إُف 
 للتحوؿ للحكومة اإللكًتكنية ثبلثة ؿباكر للتحسُت 2005كلقد حددت إسًتاتيجية . ربسُت جودة خدماهتا العامة

تصميم اػبدمة حبيث تكوف متمحورة حوؿ اؼبواطنُت كمؤسسات األعماؿ كليس حوؿ مقدمي اػبدمة، خدمات : كىي
 2.اؼبشاركة، ككضع معايَت االحًتافية ؼبوظفي القطاع العاـ

 3:يهدؼ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اؼبملكة اؼبتحدة إُف

 بناء اػبدمات العمومية حوؿ خيارات اؼبواطن؛- 
 تسهيل الوصوؿ إُف اغبكومة كجعل خدماهتا العمومية أكثر إاتحة؛- 
 تسهيل عملية االندماج االجتماعي؛- 
 تقدًن اؼبعلومات بطريقة مسؤكلة؛- 
 .استخداـ اؼبوارد اغبكومية بكفاءة كفعالية- 

 جطىزها جسجيبها الدولي: الفسع الثاوي

ال شك كأف اؼبملكة اؼبتحدة تيعد من ركاد اغبكومة اإللكًتكنية، كلعل ذلك ؿبصلة لتاريخ عريق يف الصناعة 
تشَت أرقاـ اعبدكؿ اؼبواِف إُف اؼبكانة العاؼبية اؼبرموقة اليت احتلتها اؼبملكة . كالثورة الرقمية اليت كانت اؼبملكة مهدا ؽبما
 :كفقا لقيم مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية

 2016-2001جطىز جسجيب اإلاملىت اإلاخددة وفلا إلااػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت في الفترة : 22-2الجدٌو زكم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 2001 السنوات

 0.9193 0.8695 0.8960 0.8147 0.7872 0.8777 0.885 0.814 2.52 قيمة ادلؤشر

 01 08 03 04 10 04 03 05 07 الرتتيب العادلي

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016-2001مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

                                                           
1 - Majed Al-Mashari, A benchmarking study of experiences with electronic government, Benchmarking: An International Journal, Vol. 

14, Iss. 2, 2007 ,p. 175. 
2 - Ailsa Kolsaker Liz Lee-Kelley, Citizens' attitudes towards e-government and e-governance: a UK study, International Journal of 

Public Sector Management, Vol. 21, Iss. 7, 2008, p. 724. 
3 - UNDESA and ASPA, op. cit, p. 06. 
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 من ضمن الدكؿ اليت تقدـ عرب بوابتها اإللكًتكنية معامبلت كاملة 2001كانت اؼبملكة اؼبتحدة يف سنة 
كآمنة عرب اػبط مثل اغبصوؿ على التأشَتات كجوازات السفر، كالرخص، كتسجيبلت اؼبيبلد كالوفاة، تسديد 

 1...اؼبخالفات اؼبركرية كرسـو تسجيل السيارات، تسديد الفواتَت كالضرائب كالرسـو اؼبختلفة

ككما ىو اغباؿ خبصوص تنمية اغبكومة اإللكًتكنية، تيعترب اؼبملكة اؼبتحدة من الدكؿ السباقة كالرائدة يف 
  2003تطبيق فبارسات اؼبشاركة اإللكًتكنية كاالستماع إُف اعبمهور، كىو األمر الذم أشاد بو تقرير األمم اؼبتحدة لسنة 

تذل بو كنٌوه بتخصيص مساحة للمواطن ضمن البوابة  الذم احتلت فيو اؼبرتبة األكُف عاؼبيا، حيث اعتربىا مبوذجا وبي
 2.الوطنية، تتوفر على عدة ركابط كبو اؼبنتدايت كاؼبشاكرات كفضاءات إبداء الرأم حوؿ ـبتلف القضااي كالسياسات

 إُف 2008، كىو الًتاجع الذم أرجعو تقرير 25 الذم تراجعت فيو إُف اؼبرتبة 2008كاستمرت يف الصدارة إُف غاية العاـ 
 فهو ال يعٍت مطلقا تراجع اؼبملكة 3نقل قنوات اؼبشاركة إُف اؼبستول اعبهوم كاحمللي الذين ال تشملهما الدراسة،

 2016احتلت اؼبملكة اؼبتحدة مرة أخرل مركز الصدارة سنة . اؼبتحدة يف اؼبمارسات الديبقراطية كالتشاركية اإللكًتكنية
 4.يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية

 البىابت ؤلالىتروهيت للملىت اإلاخددة: الفسع الثالث

 نوعا 16سبتلك اؼبملكة اؼبتحدة بوابة كطنية إلكًتكنية شاملة كسهلة االستخداـ، كتعرض صفحتها الرئيسية 
من اؼبعلومات األكثر طلبا كتوفر عدة قنوات للمشاركة اإللكًتكنية، كما توفر خاصية العرائض اإللكًتكنية اليت يبكن 

 *.للمواطنُت إمضاءىا كإرساؽبا إُف مكتب الوزير األكؿ

كما أغبت حكومة اؼبملكة اؼبتحدة على اإلدارات احمللية أبف تكوف ؽبا بواابت إلكًتكنية ؿبلية من أجل جعل 
 أصبحت ىذه اإلدارات  تقدـ بشكل فعلي خدمات إدارية 2008العمل اغبكومي أكثر كفاءة كجودة، كحبلوؿ سنة 

 مثل خدمة دفع الضرائب كالرسـو احمللية كتقدًن طلبات اغبصوؿ على إعاانت اجتماعية، كطلبات ،ؿبلية عرب بواابهتا
 ابؼبائة من الضرائب كالرسـو يف اؼبملكة اؼبتحدة 85 أصبحت 2016، كيف سنة 5...اغبصوؿ على السكنات العمومية

 6. ابؼبائة من اختبارات السياقة يتم حجزىا عرب اإلنًتنت كذلك98تدفع على اػبط، يف حُت أف 
                                                           

1
 - UN report, (2001), op. cit, p. 14. 

2
 - UN report, (2003), op. cit, p. 25. 

3
 - UN report, (2008), op. cit, p. 59. 

4
 - UN report, (2016), op. cit, p. 175. 

*
 اإلاخًمً نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت للمملىت اإلاخدضة، أو الضزٌى ئلى اإلاىكع عبر 05لالَالع على املخخىي العام للبىابت ًمىً الغحىع ئلى اإلالخم عكم -  

 /https://www.gov.uk: الغابِ
5 - Ailsa Kolsaker Liz Lee-Kelley, op. cit, p. 724. 
6 - UN report, (2016), op. cit, p. 110. 
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 جنيو إسًتليٍت يف 12 إُف 3.3كتشَت دراسة هبذا اػبصوص إُف أف اؼبملكة اؼبتحدة سبكنت من توفَت مابُت 
 1.اػبدمة الواحدة بفضل ربوؽبا إُف تقدًن اػبدمات العامة على اػبط

بعد تطرقنا للتجارب الثبلث السابقة كاليت تعترب ذبارب رائدة لدكؿ متقدمة يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية، 
يتعلق األمر بكل من . نتطرؽ يف اؼبطلبُت البلحقُت إُف ذبربتُت لدكلتُت تيعترباف دكلتُت انشئتُت يف اغبكومة اإللكًتكنية

 .دكلة ماليزاي كاإلمارات العربية اؼبتحدة

 الخجسبت اإلااليزيت: اإلاطلب السابع

 ٌ  مىحص عً بطالق وجطبيم اإلاؼسوع اإلااليزر : الفسع ألاو

 كقد 2؛(2020ماليزاي )يعترب قباح مبادرة اغبكومة اإللكًتكنية يف ماليزاي عامبل حيواي لتحقيق رؤيتها اؼبستقبية 
عمبل ابؼبشركع " مهاتَت دمحم" على يد رئيس كزرائها السابق 1997مت إطبلؽ مبادرة اغبكومة اإللكًتكنية اؼباليزية سنة 

 The multimedia super "ادلمر اخلارق للوسائط ادلتعددة" كالذم أيطلق عليو 1996الوطٍت الذم كيضع أساسيو يف سنة 

corridor (MSC) . اغبكومة " إعادة اخًتاع"هتدؼ اؼببادرة إُف قيادة اجملتمع لبلندماج يف عصر اؼبعلومات، كذلك يتطلب
 كما يهدؼ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف 3.من خبلؿ تغيَت طريقة عملها كعصرنة مبط تقديبها ػبدماهتا العامة

 كلعل 4.ماليزاي إُف ربسُت التنافسية الوطنية كخلق مناصب عمل قيًٌمة كتنمية الصادرات ككذا تقليص الفجوة الرقمية
من أىم العوامل اليت ساعدت ماليزاي على اؼبضي يف مشركع الرقمنة ىو كوهنا من الدكؿ اليت راىنت يف هنضتها على 

األجندة اؼباليزية الوطنية "كذلك ضمن ما أطلق عليو  5تطوير التعليم كالتدريب كمحور لتحقيق معدالت مبو مرتفعة،
 1996، كىي إطار عمل إسًتاتيجي كيضع سنة (NITA) (The Malaysian National IT Agenda)" لتكنولوجيا اؼبعلومات

التنمية البشرية، : هبدؼ نقل األمة اؼباليزية إُف ؾبتمع مبٍت على اؼبعرفة؛ كقد ركزت ىذه األجندة على ثبلثة عناصر ىي

                                                           
1 - UN report, (2012), op. cit, p. 97. 
2 - Nur Fatima Azzaharah Bt Mohd Noor, p. 52. 
3 - Azmizam Abdul Rashid, Hamzah Jusoh, Jalaluddin Abdul Malek, Enhancing urban governance efficiency through the e-government 

of Malaysian local authorities–The case of Subang Jaya, GEOGRAFIA Online TM Malaysian Journal of Society and Space, 6 issue 1(1-

12), ISSN 2180-2491, 2010, P. 02. 
4 - Mohsin Bin HJ Ahmad et al, Implementation of electronic government in Malaysia: The status and potential for better service to 

the public, Public sector ICT management review, vol.1, N°.1, October 2006 - march 2007, P. 02. 
 الضولي العلمي ، اإلاإجمغالجصائس لحالت مع ؤلاػازة الدوليت، الخجازب لبعع عسض :اإلاعسفت على اللائم الاكخصاد بلى الاهخلاٌ مخطلباثؾضي علي،  - 5

خىهت حامعت ،اإلاعسفت ومجخمع الخغيير بدازة :الثامً الؿىىي  ل 24 – 21ألاعصن،  : الٍؼ  .15. ، م2008 أفٍغ
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 كىو ما ساعد 1.البنية التحتية لئلعبلـ، كدعم التطبيقات اؼبعلوماتية من حيث تطوير احملتول كدعم التفاعل كالتواصل
 .اجملتمع اؼباليزم على االنتقاؿ بسبلسة إُف ؾبتمع اؼبعلومات

 "وحدة العصرنة اإلدارية والتخطيط اإلداري دلاليزاي"كحىت تدخل اؼببادرة حيز التطبيق، مت أتسيس 
(MAMPU)* ،كمت استحداثي سياساتو عدة كسنُّ تشريعاتو ـبتلفة لتقنُت الفضاء الرقمي 2 التابعة ؼبكتب رئيس الوزراء 

، قانوف اعبريبة (1997)قانوف التوقيع الرقمي : اغباِف كاؼبستقبلي ؼباليزاي، من بُت تلك التشريعات اؼبستحدثة نذكر
 (Telemedicine Act)" التطبيب عن بعد"، قانوف (1997)، تعديل قانوف حقوؽ النشر كالتأليف (1997)اإللكًتكنية 

مشركع قانوف األنشطة  ،(1998)، قانوف االتصاؿ كالوسائط اؼبتعددة (2004)، قانوف ضباية البياانت الشخصية (1997)
 3.اغبكومية اإللكًتكنية، كمشركع قانوف اؼبعامبلت اإللكًتكنية

يف ىذا الصدد، هبدر بنا أف نبلحظ صورة من صور التوافق كالًتافق بُت التخطيط كالتنفيذ يف التجربة اؼباليزية 
، جاءت بعدىا مباشرة 1996فبعد تبٌٍت اؼببادرة يف سنة - السيما يف هتيئة األرضية التشريعية للحكومة اإللكًتكنية - 

ترسانة من القوانُت كالتشريعات اليت تسمح بوضع اؼبشركع حيز التطبيق، دكف أف نىغفل عن الدكر احملورم لتشريعات 
 **.اغبكومة اإللكًتكنية كإحدل متطلبات تطبيق اغبكومة االفًتاضية كما رأينا يف الفصل األكؿ من ىذا البحث

حوؿ اغبكومة  (TNSؾبموعة ) من طرؼ مكتب للدراسات السوقية 2003كبينت دراسة أجريت سنة 
 فقط من اؼباليزيُت يستخدموف اإلنًتنت 15 %اإللكًتكنية يف ماليزاي أهنا تتطور كلكن بوتَتة بطيئة، حيث كيجد أف 
 يف السنة اليت قبلها، كما أف ماليزاي صيٌنفت 12 %للوصوؿ إُف اػبدمات اغبكومية على اػبط، يف حُت كانت النسبة 

 4. دكلة يف ؾباؿ مبو استخداـ اغبكومة اإللكًتكنية32 من أصل 25يف اؼبركز 

ما يعادؿ  Subang Jaya، استقبل اجمللس البلدم لػ 2008كتشَت دراسة أخرل إُف أنو إُف غاية شهر أكت 
من ؾبموع الشكاكل اؼبقدمة من طرؼ اؼبواطنُت البالغة  10.60 %   شكول عرب قنوات إلكًتكنية، كىو ما يعادؿ1119

 5.من ؾبموع الشكاكل عرب الربيد اإللكًتكين ( شكول433 )4.1 % شكول، ككانت 10561
                                                           

1
 - Morshidah binti Mohamed, An empirical investyigation of the relationship between enablers of change and information systems 

success for Malaysia„s E-Government systems, A doctoral dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree 

of doctor of philosophy,  International Islamic University  Malaysia (IIUM), Malaysia, 2007, p. 32. 
* - MAMPU: The Malaysia Administrative Modernization and Management Planning Unit. 
2 - Majed Al-Mashari, op. cit, p. 176. 
3 - Mohsin Bin HJ Ahmad et al, op. cit, p. 03. 

 .53 – 50 عاحع م م-  **
4 - Mohsin Bin HJ Ahmad et al, op. cit, p. 04.  

5 - Azmizam Abdul Rashid, Hamzah Jusoh, Jalaluddin Abdul Malek, op. cit, p. 02. 
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الذم ييعرؼ ضمن اػبطة " نظاـ الصفقات اإللكًتكنية"كمن بُت ؿباكر تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف ماليزاي 
، اؽبادؼ إُف تبسيط كترشيد عمليات الشراء اغبكومية، كيف الوقت نفسو يهدؼ e-Perolehan (eP)اؼباليزية دبشركع 

كًٌنهم من عرض خدماهتم كمنتجاهتم على اإلنًتنت  إُف ربسُت جودة اػبدمات اؼبقدمة للمتعاملُت اؼبتعاقدين، حيث يبي
كاغبصوؿ على كاثئق اؼبشاركة يف اؼبناقصات كتقدًن العركض كاستقباؿ الطلبيات اغبكومية كإدارهتا إلكًتكنيا كربصيل 

 CommerceDotCom أٌسست اغبكومة شركة أظبتها 1999كيف سنة . قيمة الصفقات عن طريق الدفع اإللكًتكين

Sdn.Bhd (CDC) ككلفتها إبدارة مشركع الصفقات اإللكًتكنية (eP) 2007 كتطويره ككضعو حيز التطبيق، كمع سنة 
 1. من ؾبموع اؽبيئات التعاقدية53 %بلغت نسبة اؽبيئات العامة اؼبنخرطة بشكل كامل ضمن ىذا النظاـ 

 البىابت ؤلالىتروهيت السطميت إلااليزيا: الفسع الثاوي

 Bahasa) "ابىاسا مااليو" معركضة ابللغة الوطنية الرظبية كىي 2الصفحة الرئيسية للبوابة الرظبية غبكومة ماليزاي

Melayu)،الصينية، :  مع إمكانية عرضها خبمس لغات أجنبية أخرل ىي3 ابإلضافة إُف خيار عرضها ابللغة اإلقبليزية
لغة التاميل، العربية، الياابنية كالفرنسية، مع اإلشارة إُف أف الصفحة هبذه اللغات اػبمس يوفرىا طرؼ اثلث ىو شركة 

«Google»عن طريق خدمة الًتصبة . 

م بوابة حكومة ماليزاي اؼبستخًدمُت إُف أربع فئات ىيأما عن تنظيم كعرض البوابة، اؼبواطنوف :  فتيقسًٌ
، كاغبكومة، كعند الدخوؿ إُف كل فئة منها هبد اؼبستخًدـ ركابط (الزكار)، مؤسسات األعماؿ، غَت اؼبواطنُت (األفراد)

 .عدة كبو خدمات ـبتلفة، مع خيارات البحث يف اؼبوقع سواء بنمط اػبدمة أك ابغبركؼ األجبدية

يبكن للمستخًدمُت الوصوؿ إُف اػبدمات من خبلؿ تسجيل الدخوؿ دبعلومات الربيد اإللكًتكين ككلمة 
اؼبركر، كما يبكنهم التواصل مع اعبهات اغبكومية اؼبختلفة بوسائط كشبكات تواصل متعددة سواء هبدؼ االستعبلـ 

أك الشكول أك إبداء الرأم أك تقدًن تغذية عكسية حوؿ خدمات اغبكومة اإللكًتكنية، كما خيصًٌصت مساحة ضمن 

                                                           
1 - Aini Aman Hasmiah Kasimin, E-procurement implementation: a case of Malaysia government, Transforming Government: People, 

Process and Policy, Vol. 5, Iss. 4, 2011,  P. 334. 
ا، مخاخت على الغابِ-  2 اعة ،https://www.malaysia.gov.my/en/home  :البىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لخيىمت مالحًز ش الٍؼ . 24/10/2016: جاٍع
ا06اهظغ اإلالخم عكم -  3   . اإلاخًمً نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت لخيىمت مالحًز

https://www.malaysia.gov.my/en/home
https://www.malaysia.gov.my/en/home


جلازيس وججازب :  الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر العالم.............................................................................................الفصل الثاوي

140 
 

 كانت اؼبواضيع الساخنة ىي رسم السلع 1البوابة لعرض اؼبواضيع الساخنة، فعلى سبيل اؼبثاؿ بتاريخ تصفحنا للبوابة

 . كالشكاكل اؼبتعلقة هبا ككذا موضوع تسديد الضريبة على الدخل إلكًتكنيا(GST)*كاػبدمات 

 2016 - 2001جطىز جسجيب ماليزيا طمً ماػساث الحىىمت ؤلالىتروهيت في الفترة : الفسع الثالث

نلٌخص يف اعبدكؿ - كفقا ؼبؤشر األمم اؼبتحدة لتنمية اغبكومة اإللكًتكنية - على صعيد الًتتيب العاؼبي 
 :2016 – 2001اؼبواِف قيم اؼبؤشر كترتيب الدكلة يف الفًتة 

 2016 - 2001جطىز جسجيب دولت ماليزيا وفلا إلااػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت في الفترة : 23-2الجدٌو زكم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 2001 السنوات 

 0.6175 0.6115 0.6703 0.6101 0.6063 0.5706 0.5409 0.524 1.36 قيمة ادلؤشر 

 60 52 40 32 34 43 42 43 59 الرتتيب العادلي 

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016- 2001مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

 اليت مت فيها تبٍتًٌ خطة اسًتاتيجية رقمية شاملة كما جاء على إثرىا من 1996 بل منذ – 2001فمنذ العاـ 
ًاعتىربت ماليزاي اغبكومة اإللكًتكنية أكلوية كطنية، كسعت إُف اللحاؽ بركب الدكؿ - تعديبلت تشريعية كما رأينا 

 كىو مصنف ضمن 1.36 عاؼبيا كاػبامس قاراي، إذ حققت آنذاؾ مؤشرا قيمتو 59اؼبتطورة يف ىذا اجملاؿ، ؿبققة اؼبركز 
ؾباؿ القيم اؼبتوسطة، يف حُت حققت مؤشرا للبنية التحتية قيمتو ضعف قيمة متوسط اؼبؤشر اآلسيوم، إال أهنا حققت 

 2.قيما ضعيفة يف ؾباؿ الوصوؿ إُف اؼبعلومات كصينفت خدماهتا اغبكومية على اػبط يف مرحلة قريبة من التفاعلية

 بدأت ماليزاي ربقق مراتب متقدمة على الصعيد العاؼبي كالقارم حيث جاءت بعد 2008كابتداء من سنة 
 18 كما حققت قفزة كربل يف ؾباؿ اػبدمات على اػبط، فقد جاءت يف اؼبركز 3سنغافورة يف ترتيب دكؿ آسيا،

 لؤلمم اؼبتحدة جبوار دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة كاعتربنبا من الدكؿ الصاعدة يف 2008 كقد أشاد هبا تقرير 4.عاؼبيا
ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية كاػبدمات على اػبط، الًسيما من خبلؿ تقويتهما للخدمات اإللكًتكنية يف الوزارات 

العدالة االجتماعية، العمل كاؼبالية، كىي مواقع كزارية تقدـ خدمات التوقيع اإللكًتكين، التواصل عرب الربيد : الثبلث
ع اؼبواطنُت على  اإللكًتكين، ربميل كملء النماذج إلكًتكنيا كالدفع اإللكًتكين عن طريق بطاقات االئتماف، كما تيشجًٌ

                                                           
اعة-  1 ش الٍؼ ا، مغحع ؾابم، جاٍع  .25/10/2016: البىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لخيىمت مالحًز
*  -GST هي ازخهاع لـ Goods and Services Tax ى ما ًلابل الغؾم على اللُمت اإلاًافت  اإلاُبم في الجؼائغ وفي هثحر TVA أي الغؾم على الؿلع والخضماث، َو

ا خحز الخُبُم مىظ الفاجذ مً فبراًغ مً ؾىت  مً الضٌو على عملُت الاؾتبالن النبائي للؿلع والخضماث، جم ويع الغؾم ، 2015 على الؿلع والخضماث في مالحًز

. وكض أزاع حضال واؾعا في مسخلف ألاوؾاٍ
2 - UNDESA and ASPA, op. cit, p. 43. 
3 - UN report, (2008), op. cit, p. 34. 
4 - Ibid, p. 43. 
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 الذم يقدـ خدمات عرب اؽباتف اعبواؿ، سواء mySMS كضعت اغبكومة نظاـ 2009 كيف سنة 1اؼبشاركة اإللكًتكنية،
 فعلى سبيل اؼبثاؿ، منذ 2تعلق األمر بتلقي إشعارات أك بطلب معلومات ككاثئق أك تقدًن شكاكل للهيئات اغبكومية،

، يبكن للمزارعُت رفع تقرير سريع إُف كزارة الفبلحة عن طريق رسالة ىاتفية قصَتة حوؿ اؽبجمات اليت 2012عاـ 
حكومات " اليت تعترب 25 ضمن الدكؿ الػ 2012 بل إهنا صارت يف 3تتعرض ؽبا حقوؽبم دبا يف ذلك األكبئة كاآلفات،

، كما استمر تواجدىا ضمن أحسن الدكؿ يف مؤشرات اػبدمات كإهناء (m-Government)* 4"ىاتف متحرك
 الذم 2016 كاستمر تواجدىا ضمن اؼبراتب اؼبتقدمة عاؼبيا كقاراي إُف غاية العاـ 5اؼبعامبلت كالتواصل على اػبط،

 . على اؼبستول العاؼبي60 رغم تراجعها إُف اؼبركز 6حققت فيو مؤشرا لتنمية اغبكومة اإللكًتكنية صينف يف خانة اؼبرتفع

 من 2008 كاعتربىا تقرير 2004،8 ك 20037 عاؼبيا سنة 30يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية، احتلت ماليزاي اؼبركز 
 يف 12 كتقدمت إُف اؼبركز 9 اليت تنشر عرب مواقعها االفًتاضية نتائج استطبلعات الرأم اؼبوجهة للمواطنُت،23الدكؿ 

 11. يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية2016 األكائل يف سنة 50 ككانت ضمن الػ 2010،10مؤشر اؼبشاركة اإللكًتكنية لسنة 

 ججسبت ؤلامازاث العسبيت اإلاخددة: اإلاطلب الخامع

شهدت دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة تطورا كبَتا يف اغبياة االجتماعية كاالقتصادية، كىي الدكلة الرائدة بُت 
الدكؿ العربية يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية، لذلك فهي ذبربة جديرة ابلدراسة، السيما كأهنا ستسمح إبجراء بعض 

اؼبقارانت عند التطرؽ لتقييم التجربة اعبزائرية يف اعبزء التطبيقي من ىذا البحث، خصوصا كأف اغبكومة اإللكًتكنية يف 
 .اإلمارات تيعد من أحسن قصص النجاح على اؼبستول العاؼبي كما سنرل من خبلؿ ىذا العرض

 

                                                           
1 - UN report, (2008), op. cit, p. 44. 
2 - UN report, (2010), op. cit, p. 70. 
3 - UN report, (2012), op. cit, p. 77. 
4 - Ibid, p. 96. 

  .Mobile Governmentوهي ازخهاع لـ -  *
5 - UN report, (2012), op. cit, pp. 77-78. 
6 - UN report, (2016), op. cit, p. 156. 
7 - UN report, (2003), op. cit, p. 102. 
8 - UN report, (2004), op. cit, p. 158. 
9 - UN report, (2008), op. cit, p. 66. 
10 - UN report, (2010), op. cit, p. 85. 
11 - UN report, (2016), op. cit, p. 57. 
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 ٌ  ملحت عامت عً اإلاؼسوع ؤلامازاحي: الفسع ألاو

 :ىي ، كتتكوف من سبع إمارات1971 ديسمرب 2 أتسست يف ارباديةإلمارات العربية اؼبتحدة ىي دكلة ا
كىي عضو يف جامعة الدكؿ العربية، ؾبلس  1، كديب كالشارقة كرأس اػبيمة كعجماف كأـ القيوين كالفجَتةأبوظيب

 .التعاكف اػبليجي كمنظمة األمم اؼبتحدة

إف اغبديث عن اغبكومة اإللكًتكنية يف دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة يبر حتما عرب تناكؿ ذبربة إمارة ديب يف 
ىذا اجملاؿ، لكوهنا صاحبة اؼببادرة األكُف يف التوجو كبو اغبكومة الذكية يف مطلع ىذه األلفية، لتيعٌمم اؼببادرة يف 

تذل بو ابلنسبة للدكؿ الناشئة يف ؾباؿ . السنوات القليلة التالية ؽبا على سائر اإلمارات كتعد ىذه التجربة مبوذجا وبي
 ذبمع بُت حيسن التخطيط االسًتاتيجي كالعزيبة -كما سنرل فيما يلي من السطور-اغبكومة اإللكًتكنية، فهي 
كعلى ىذا األساس . كغَتىا من اػبصائص اليت جعلت منها مشركعا مرجعيا... السياسية كقوة البنية التحتية

 . سنستعرض أكال موجزا عن مبادرة ديب اإللكًتكنية لننتقل بعدىا إُف عرض أىم مبلمح التجربة اإلماراتية

، ككاف اؽبدؼ منو ىو 2001مت إطبلؽ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة سنة 
ككانت إسًتاتيجية . ربويل صبيع اػبدمات اغبكومية إُف خدمات إلكًتكنية متاحة على اػبط على مدار اليـو كاألسبوع

 2.اعباىزية، اػبدمات اإللكًتكنية كالبيئة التكنولوجية لئلعبلـ كاالتصاؿ: التحوؿ مبنية على تطوير ثبلثة ؿباكر ىي
، حيث مت تدشُت البوابة 2001ككانت البداية من إمارة ديب اليت أطلقت ضبلتها للتحوؿ إُف حكومة إلكًتكنية عاـ 

ككاف اؽبدؼ من اؼببادرة ىو تسهيل حياة اؼبواطنُت كاؼبؤسسات يف تفاعلهم مع اغبكومة كجعل ديب . اإللكًتكنية ؽبا
مركزا اقتصاداي رائدا، كقد صٌنفتها منظمة األمم اؼبتحدة كأحسن مدينة إلكًتكنية يف العاَف العريب كالثامنة عشر على 

 3.اؼبستول العاؼبي يف ؾباؿ تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية

كلقد أٌدت اإلرادة السياسية دكرا ؿبوراي يف إحداث القفزة الرقمية إلمارة ديب، حيث جسد رئيس الوزراء 
مبوذجا جيدا للقائد السياسي الذم آمن ابؼبشركع كقاده كبو الوجود، إذ " الشيخ دمحم بن مكتـو"اإلمارايت كحاكم ديب 

قاد بنجاح أكؿ ذبربة انجحة للحكومة اإللكًتكنية يف الوطن العريب، كتتلخص ىذه اإلرادة كالرؤية يف مقولتو القوية 
لقد بدأان العمل لتحقيق رؤيتنا حلكومة ادلستقبل، وقد أطلقت اليوم ": حوؿ مشركع اغبكومة الذكية، حيث قاؿ

مشروع احلكومة الذكية، نريد تقدمي كافة اخلدمات احلكومية عرب اذلواتف الذكية، وأن كلَّ مسؤول ال يستطيع 
                                                           

اعةhttp://www.government.ae/ar/web/guest/uae :البىابت الغؾمُت لخيىمت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، على الغابِ-  1 ش الٍؼ  .19/10/2016: ، جاٍع
2 - ALaa Aldin. A. AL Athmay, Kamel Fantazy  Vinod Kumar ,E-government adoption and user„s satisfaction: an empirical investigation, 

EuroMed Journal of Business, Vol. 11, Iss. 1, 2016, p. 60. 
3 - Fang Zhao, Annibal José Scavarda, Marie-France Waxin, op. cit, p. 396. 

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.government.ae/ar/web/guest/uae
http://www.government.ae/ar/web/guest/uae
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نريد أن نصل إىل الناس ال أن يصلوا إلينا، سنصلهم  ":ليضيف، "إصلاز ىذه ادلهمة سوف يقام لو احتفال توديع
 . كىي مقولة ذبمع بُت قوة الطموح ككضوح الرؤية كالصرامة يف التنفيذ1".عرب ىواتفهم الذكية

 2: بعض احملطات اؽبامة يف تطور حكومة ديب اإللكًتكنيةإبهبازكفيما يلي سنستعرض 

 . خدمة إلكًتكنية14، ككانت تقدـ 2001 يف أكتوبر (dubau.ae)مت إطبلؽ بوابة ديب اإللكًتكنية  :2001عاـ - 
 . خدمة600إُف  (dubau.ae) كصل عدد اػبدمات اؼبقدمة عرب بوابة ديب اإللكًتكنية 2003يف يونيو : 2003عاـ - 
 .إطبلؽ بوابة اؽباتف اؼبتحرؾ: 2005عاـ - 
 .(دفع الزكاة إلكًتكنيا)إدراج خاصية اػبصم اؼبباشر من اغبساب للدفع اإللكًتكين : 2006عاـ - 
 . خدمة2300 ما يزيد عن dubau.aeتوفر بوابة : 2007عاـ - 
 زائر، كما فازت ىذه البوابة يف نفس السنة 200.000 بلغ عدد الزكار شهراي لبوابة ديب اإللكًتكنية 2011كيف سنة - 

 3.جبائزة االمتياز يف اغبكومة اإللكًتكنية كاػبدمات اإللكًتكنية يف فئة أحسن البواابت اإللكًتكنية

أما عن حكومة اإلمارات اإللكًتكنية كمشركع كطٍت، فبل يقل شأان عن مشركع إمارة ديب، كسنستعرض يف 
 .الفقرات اؼبوالية صبلة من التحاليل كاغبقائق عن أىم مبلؿبها ككاقعها

 اإلاياهت الدوليت لحىىمت ؤلامازاث ؤلالىتروهيت: الفسع الثاوي

على صعيد الًتتيب العاؼبي كفقا ؼبؤشر األمم اؼبتحدة لتنمية اغبكومة اإللكًتكنية نلخص يف اعبدكؿ اؼبواِف قيم 
 :2016 – 2001اؼبؤشر كترتيب الدكلة يف الفًتة 

-2001جطىز جسجيب دولت ؤلامازاث العسبيت اإلاخددة وفلا إلااػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت في الفترة : 24-2الجدٌو زكم 

2016 

 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 2001 السنوات

 0.7515 0.7136 0.7344 0.5349 0.6301 0.5718 0.4736 0.535 2.17 قيمة ادلؤشر

 29 32 28 49 32 42 60 38 21 الرتتيب العادلي

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  . 2016 - 2001مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

                                                           
 . أ .وعُم ئبغاَُم الظاَغ، مغحع ؾابم، م- 1
 مجلت النبًت، املجلض العاقغ، ،دوز الحىىمت ؤلالىتروهيت في جدظين حىدة الخدماث الحىىميت بالخطبيم على وزػت خىىمت دبيًاؾغ عبض الىَاب، -  2

 .132. ، م2009العضص الغابع، أهخىبغ 
3 - Faouzi Kamoun, Mohamed Basel Almourad, Accessibility as an integral factor in e-government website evaluation, Information 

Technology & People, Vol. 27, Iss. 2, 2014, p. 210. 
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 مراتب متقدمة نسبيا يف التصنيف العاؼبي، 2001فمن الواضح أف اإلمارات العربية اؼبتحدة احتلت منذ سنة 
 60، حيث انتقلت من الرتبة 2005ك 2004كقد أشاد تقرير األمم اؼبتحدة ابلقفزة اليت حققتها دكلة اإلمارات بُت سنيت 

اليت مت تنظيمها لتيبلئم اؼبستخدـ النهائي  http://www.government.ae، كما أشاد ببوابتها اإللكًتكنية 42إُف الرتبة 
من حيث تقديبها للمعلومة كعرضها للخدمات كاؼبعامبلت كفق بواابت منفصلة لكل من اؼبواطنُت اؼبقيمُت، 

اؼبؤسسات، الزكار كاؽبيئات اغبكومية؛ مع اإلشادة كذلك بتحديث اؼبعلومات كتوفَت التسجيبلت كاؼبناقصات 
بوابة الدرىم اإللكًتكين : اإللكًتكنية؛ أضف إُف ذلك أنو يوفر رابطُت كاضحُت كبو بوابتُت أخريُت ابلغيت األنبية نبا

، كبوابة النماذج اإللكًتكنية http://www.e-dirham.gov.aeاػباصة ابؼبعامبلت اؼبالية 
http://www.uaesmartforms.com1. حىت يتسٌت للمستخدـ ملؤىا على اػبط 

ابإلضافة إُف ذلك، نورد فيما يلي بعض اغبقائق كاإلحصائيات عن مدل تطور اغبكومة اإللكًتكنية يف 
 2:اإلمارات العربية اؼبتحدة كتقدمها الرقمي

 من كبار مستخدمي شبكة اإلنًتنت، حيث حٌققت اإلمارات 2011صينًٌف مواطنو اإلمارات العربية اؼبتحدة يف عاـ - 
 ، كىي أعلى نسبة على مستول دكؿ الشرؽ األكسط؛70 % إُف الويب بنسبة أعلى نسبة دخوؿ

 سبتلك اإلمارات العربية اؼبتحدة كاحدة من أقول البيٌت التحتية لئلعبلـ كاالتصاؿ على اؼبستول العاؼبي؛- 
احتلت اإلمارات اؼبركز السابع عاؼبيا ضمن مؤشر اػبدمات على اػبط، كاؼبركز السادس ضمن مؤشر اؼبشاركة - 

 ؛2012اإللكًتكنية، كذلك كفقا لتقرير األمم اؼبتحدة للحكومة اإللكًتكنية لسنة 
خدمات الدفع اإللكًتكين من خبلؿ اغبكومة اإللكًتكنية ىي ؿبور ربسُت كتطوير مستمر، حيث مت ربصيل ما - 

 .2011يزيد عن مليار دكالر من خدمات الدفع اإللكًتكنية يف سنة 

 البىابت السطميت لحىىمت ؤلامازاث العسبيت اإلاخددة: الفسع الثالث

كابطبلعنا على البوابة اإللكًتكنية غبكومة اإلمارات العربية اؼبتحدة كتدقيق ؿبتواىا، يبكننا اغبكم أبهنا فعبل 
بوابة متكاملة، كذلك ابعتبارىا استوفت اؼبراحل األربع للحكومة اإللكًتكنية، من النشر اإللكًتكين إُف التبادلية 

  3.فالتفاعلية فاالندماج

                                                           
1 - United Nations report, (2005), op. cit, p. 52.   
2 - Faouzi Kamoun, Mohamed Basel Almourad, op. cit, p. 216. 

 :فُما ًخعلم بالخدالُل الىاعصة في َظا العىهغ، اعخمض الباخث على البىابت الغؾمُت لخيىمت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، مخاخت على الغابِ-  3

http://www.government.ae/ar/web/guest/home#home ،اعة ش الٍؼ  25/10/2016 ئلى 19/10/2016مً : جاٍع

http://www.government.ae/
http://www.government.ae/
http://www.government.ae/ar/web/guest/home#home
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كأكؿ ما يبلحظ عند الدخوؿ إُف كاجو الصفحة الرئيسية للبوابة، أهنا معركضة ابللغة الوطنية لدكلة اإلمارات 
 مع التذكَت أبف معيار اللغة يعترب من بُت 1ابإلضافة إُف إمكانية عرضها ابللغة اإلقبليزية،- كىي اللغة العربية طبعا - 

أما من حيث احملتول فهو هبمع بُت النشر . اؼبعايَت اؼبأخوذة بعُت االعتبار يف عملية تقييم اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية
 . اإللكًتكين كالتفاعل كالتبادؿ كاؼبشاركة اإللكًتكنية

فالبوابة تنشر معلومات عامة عن دكلة اإلمارات مع إظهار التاريخ كالتوقيت كحالة الطقس، كما تنشر 
النشر "كغَتىا من اؼبعلومات اليت تصٌب يف خانة ... إحصائيات كتقارير كأدلة إرشادية كقوانُت كمستندات

توفر حكومة دكلة ، حيث "البياانت اؼبفتوحة غبكومة دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة"، كذلك عمبل بسياسة "اإللكًتكين
البياانت "اإلمارات العديد من اؼبلفات كالواثئق اليت تضم ؿبتول مفتوحان لبلستخداـ كإعادة االستخداـ ضمن مفهـو 

العديد من اإلحصاءات كذلك د يف ىذا القسم  نج.م يهدؼ إُف تعزيز اؼبشاركة كرفع مستول اؼبعرفةذاؿ" اؼبفتوحة
 .كالتقارير كالدراسات اػباصة ابعبهات اغبكومية كبصيغ ـبتلفة

 كما تيقٌدـ البوابة لزابئنها خدمات مصنفة بشكل كاضح كفق معيار الطرؼ اؼبستفيد، أم أهنا تقـو بتجزئة 
حديثو الوالدة، األطفاؿ، : مصنفُت إُف أربع فئات عمرية ىي)مواطنُت أفراد : للزابئن كما ىو متعارؼ عليو إُف

، كىيئات حكومية؛ كما يبكن عرض اػبدمات حسب (أجانب)، مؤسسات أعماؿ، زكار (الشباب، كبار السن
أضف إُف ذلك . نوعها، كيبكن كذلك الدخوؿ مباشرة إُف رابط اإلمارة اليت يرغب الزبوف يف اغبصوؿ على خدماهتا

أهنا تتيح ركابط لبلتصاؿ كتقدًن الشكاكل كاالقًتاحات كاؼبشاركة يف اؼبنتدايت، كتعرض نتائج االستبياانت 
كاستطبلعات الرأم اؼبختلفة اليت ذبريها اغبكومة للحصوؿ على التغذية العكسية من ـبتلف األطراؼ، كما تعرض 

كًٌن الزابئن من التواصل مع اؽبيئات اغبكومية، كركابط غبساابهتا على شبكات التواصل  القنوات اؼبختلفة اليت سبي
 ".الفايس بوؾ"ك" اإلنستغراـ"، "تويًت: "االجتماعي

إشراؾ يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية، خٌصصت البوابة ضمن كاجهتها انفذة كاضحة ؽبا، كالغاية منها ىي 
 من التعاكف يف صياغة السياسات كاالسًتاتيجيات ىمسبكُت كاؼبواطنُت يف التشاكر بشأف السياسات كاػبدمات العامة

 كعند الدخوؿ إليها هبد اؼبواطن شركحا عن عملية اؼبشاركة .كاؼبشاركة يف إنتاج مكوانت اػبدمة كطرائق التوصيل
جلسات "اإللكًتكنية كؿباكرىا كقنواهتا، حيث يبكن ألم طرؼ إبداء رأيو كاقًتاحاتو كانتقاداتو ضمن ما ظبتو البوابة بػ 

على حساابت اغبكومة يف شبكات التواصل االجتماعي السابق اإلشارة إليها، أك اؼبشاركة يف " العصف الذىٍت
 .االستبياانت كاالستقصاءات

                                                           
 .اإلاخًمً نفدت الىاحهت لبىابت الخيىمت ؤلالىتروهُت لإلماعاث العغبُت اإلاخدضة 07 اهظغ اإلالخم عكم-  1
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 التطبيقات ميعخٌصصت اإلمارات متجرا ًف-  أك حكومة اؽباتف النقاؿ -كيف ؾباؿ اغبكومة الذكية 
، كما سبتلك البوابة ؾبلة خاصة من خبلؿ األجهزة الذكية  www.apps.gov.ae يو عرب موقعيبكن الدخوؿ إؿك اغبكومية،

 .2016 عددا إُف غاية أكتوبر 36دبواضيع اغبكومة الذكية صدر منها 
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 :خالصت الفصل

استعرضنا من خبلؿ ىذا الفصل تقارير منظمة األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية، كاليت ىي دراسات 
كتزداد أنبيتها يف . دكرية ابلغة األنبية ألخذ صورة عن كاقع كتطور تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية على اؼبستول الدكِف

كقدمنا يف . حبوث اغبكومة اإللكًتكنية ابلنظر إُف كوهنا الدراسة الوحيدة اليت تتم على ىذا اؼبستول العاؼبي الشامل
ثنااي ىذا الفصل اإلطار اؼبفاىيمي كالتقٍت ؽبذه الدراسات كالتقارير، مث تناكلنا ابلدراسة كل تقرير على حدة منذ 

كبصفة عامة، مٌكننا ذلك من اػبركج . 2016 كصوال إُف التقرير األخَت الذم صدر يف 2001صدكر األكؿ منها يف 
جبملة من اؼبعارؼ حوؿ ـبتلف اؼبؤشرات اؼبستخدمة لتقييم اغبكومة اإللكًتكنية، كما أخذان صورة كافية حوؿ أداء 

الدكؿ كتطورات ترتيبها الدكِف من فًتة إُف أخرل، حيث مٌيزان بُت دكؿ رايدية تؤدم جيدا يف تطبيق اغبكومة 
اإللكًتكنية كأيخىرى صيٌنفت كدكؿ انشئة، كىي دكؿ انمية يف األصل سبكنت من ربقيق ترتيب قريب من الدكؿ اؼبتقدمة، 

كعموما أثبتت ىذه الدراسات كجود فجوة . كدكؿ أخرل متخلفة حٌققت مؤشرات متدنية كبعيدة عن اؼبتوسط العاؼبي
 .رقمية ىائلة بُت ـبتلف الدكؿ كالقارات

كما استعرضنا يف ىذا الفصل بعض التجارب الدكلية يف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية، حيث اشتملت دراستنا 
الوالايت اؼبتحدة األمريكية، صبهورية كوراي اعبنوبية كاؼبملكة اؼبتحدة، : على ثبلث دكؿ متقدمة يف ىذا اجملاؿ كىي

كقد مٌكنتنا دراسة ىذه التجارب من الوقوؼ على مقومات . ماليزاي كاإلمارات العربية اؼبتحدة: كدكلتُت انشئتُت نبا
قباح ىذه الدكؿ يف تطوير حكوماهتا الرقمية، ال سيما قوة اإلرادة السياسية لئلدارة العليا كاالستثمار يف قوة البنية 

التحتية لئلعبلـ كاالتصاؿ كالرأظباؿ البشرم ككذلك هتيئة البيئة القانونية من خبلؿ سن القوانُت اليت تيؤطر التعامبلت 
 .اغبكومية االفًتاضية
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 لثالفصل الثا

لحىىمت ؤلالىتروهيت بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل ا

  :ملدمت الفصل

إدارة "يتضمن ىذا الفصل جزء مهما من موضوع ىذه الرسالة، إذ يتناكؿ ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة دبوضوع 
الذم ييعد من أحدث اؼبفاىيم اؼبشكًٌلة لتطبيقات اغبكومة اإللكًتكنية؛ حيث سنقدـ خلفية " العبلقة مع اؼبواطن

فكرية للموضوع قبل التطرؽ إُف ـبتلف فبارسات اغبكومة اإللكًتكنية اليت تكٌرس تطبيق ىذه الفلسفة اإلدارية اعبديدة 
 .كالتوجو اعبديد لئلدارة العمومية اغبديثة

اليت سبق قطاع األعماؿ إُف تطبيقها؛ " إدارة العبلقة مع الزبوف" إال أننا قبل ذلك خصصنا جزء ؼبوضوع 
على الصعيد اغبكومي، حيث أننا سنحاكؿ إجراء مقاربة بُت " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"ابعتباره نقطة االنطبلؽ لفهم 

 .اؼبفهومُت يف القطاعُت اؼبختلفُت

كبناء على ذلك، جاء ىذا الفصل يف ثبلثة مباحث، نتناكؿ يف األكؿ منو ـبتلف اعبوانب اؼبفاىيمية 
ببياف إطارىا " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"، أما الثاين فسنخصصو لػ "إدارة العبلقة مع الزبوف"كالتطبيقية كالتكنولوجية لػ 

الفكرم اإلدارم، مع ؿباكلة بياف كيفية بنائو من منطلق الفكر اإلدارم لقطاع األعماؿ؛ يف حُت سنخصص اؼببحث 
يف اغبكومة اإللكًتكنية مع بياف دكر " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"الثالث لتفصيل اؼبمارسات اإلدارية اليت ذبسد تطبيق 

 .كأنبية التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف دعمها

 

 

 

 

ن
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 لثالفصل الثا

لحىىمت ؤلالىتروهيت بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل ا

  :ملدمت الفصل

إدارة "يتضمن ىذا الفصل جزء مهما من موضوع ىذه الرسالة، إذ يتناكؿ ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة دبوضوع 
الذم ييعد من أحدث اؼبفاىيم اؼبشكًٌلة لتطبيقات اغبكومة اإللكًتكنية؛ حيث سنقدـ خلفية " العبلقة مع اؼبواطن

فكرية للموضوع قبل التطرؽ إُف ـبتلف فبارسات اغبكومة اإللكًتكنية اليت تكٌرس تطبيق ىذه الفلسفة اإلدارية اعبديدة 
 .كالتوجو اعبديد لئلدارة العمومية اغبديثة

اليت سبق قطاع األعماؿ إُف تطبيقها؛ " إدارة العبلقة مع الزبوف" إال أننا قبل ذلك خصصنا جزء ؼبوضوع 
على الصعيد اغبكومي، حيث أننا سنحاكؿ إجراء مقاربة بُت " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"ابعتباره نقطة االنطبلؽ لفهم 

 .اؼبفهومُت يف القطاعُت اؼبختلفُت

كبناء على ذلك، جاء ىذا الفصل يف ثبلثة مباحث، نتناكؿ يف األكؿ منو ـبتلف اعبوانب اؼبفاىيمية 
ببياف إطارىا " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"، أما الثاين فسنخصصو لػ "إدارة العبلقة مع الزبوف"كالتطبيقية كالتكنولوجية لػ 

الفكرم اإلدارم، مع ؿباكلة بياف كيفية بنائو من منطلق الفكر اإلدارم لقطاع األعماؿ؛ يف حُت سنخصص اؼببحث 
يف اغبكومة اإللكًتكنية مع بياف دكر " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"الثالث لتفصيل اؼبمارسات اإلدارية اليت ذبسد تطبيق 

 .كأنبية التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف دعمها
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 ٌ  بدازة العالكت مع الصبىن : اإلابدث ألاو

إدارة "أف نبدأ بعرض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بػ " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"من الضركرم قبل اػبوض يف تفاصيل 
 . العلمية الوطيدة بينهما كما سنرل يف العناصر القادمةالعبلقة، كذلك ابلنظر إُف "العبلقة مع الزبوف

 ٌ  ها الخازيخيت وحروز "بدازة العالكت مع الصبىن "مفهىم : اإلاطلب ألاو

من اؼبفاىيم اغبديثة يف أدبيات إدارة األعماؿ، كىي ذبٌسد ثورة يف اؼبفاىيم " إدارة العبلقة مع الزبوف"تعترب 
، كخبلصة ىذه الثورة ىي ربوؿ منظمات األعماؿ من التوجو ابؼبنتىج إُف التوجو ابلزبوف، كتوجهاهتاالتسويقية ابؼبؤسسة 

 .ىذا األخَت أصبح على رأس أكلوايت اؼبنظمات كؿبورا إلسًتاتيجياهتا

 ٌ  وؤهميخه اإلافهىم اإلاعاصس للصبىن : الفسع ألاو

 الذم تغَت تعريفو من التعريف" الزبوف"لعل أكُف اؼبفاىيم اليت تغَتت يف اؼبنظمات اؼبعاصرة ىو مفهـو 
ذلك "، "ذلك الذم يدفع للمؤسسة"الكبلسيكي إُف التعريف اغبديث، فالتعريفات التقليدية للعميل تتمحور حوؿ كونو 

ذلك الشخص الذم يستخدـ اؼبنتج اػباص هبا "، "الشخص الذم يتقدـ لشراء منتجاهتا أك للحصوؿ على خدماهتا
 فهي تعريفات تتمحور كلها حوؿ اؼبفهـو البيعي، أم أف اؽبدؼ التسويقي للمؤسسة كفقا ؽبذه 1".حبلتو النهائية

 االىتماـ دبا قبل الصفقة كما بعدىا من عبلقات، كما ال أتخذ بعُت االعتبار دكفاؼبفاىيم ىو إبراـ صفقة مع الزبوف 
 .اؼبتعاملُت مع اؼبنظمات العامة كغَت الرحبية من كوهنم زابئن

 سواء كاف من خارج اؼبؤسسة أك داخلها، -أما التعريف اغبديث للعميل فيعترب أف كل شخص نتعامل معو 
 هبب النظر إليو ابعتباره عميبل؛ كيعٍت ذلك أف العمبلء ينقسموف إُف فئتُت - الرحبيةيف اؼبنظمات الرحبية كغَت 

  2:رئيسيتُت نبا

 العمالء الداخليون - 1

  :العمالء اخلارجيون -2

البيئة االقتصادية : كيبكن حصر العوامل اليت أدت إُف تزايد أنبية العميل ابلنسبة للمنظمات اؼبعاصرة يف
 فهذه العوامل ؾبتمعة أدت إُف تزايد حدة اؼبنافسة احمللية كاألجنبية، 1اعبديدة كتوقعات الزابئن كعامل التكنولوجيا؛
                                                           

1 -  Jean – Michel Monin, La certification qualité dans les services: outil de performance et d'orientation client, AFNOR, Paris, France, 

2001,  pp. 41- 42. 
. 11 - 9. ، م م1997، مغهؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة، اللاَغة، مهغ،  طسيلت لالخخفاظ بعمالئً بلى ألابد50بٌى جُم، جغحمت َالت نضقي،  - 2
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كأصبح من الصعب على العمبلء اؼبفاضلة بُت العركض الكثَتة كاؼبتشاهبة، فبا يعقد من مهمة اؼبؤسسة يف اغبصوؿ 
 .على زبوف جديد كاالحتفاظ بو

 (06 )جذب عميل جديد سبثل ما يقارب ستة" ؿباكلة" توٌصلت الدراسات يف ىذا اجملاؿ إُف أف تكلفة 
أضعاؼ تكلفة االحتفاظ ابلعميل اغباِف، كذلك لكوف اؼبؤسسة يف اغبالة األكُف تتحمل تكاليف ابىظة على كسائل 

الدعاية كاإلعبلف كالتشجيع، أما يف الثانية فكل ما تتحملو من تكلفة ىو عبارة عن ىدااي بسيطة، زبفيضات، كتقدًن 
 كابؼبقابل فإف اآلاثر اؼبدكية لفقداف الزبوف ذبعل األمر أكثر سوءا، فقد أظهرت الدراسات 2.خدمات بسيطة للزابئن

 55 فردا يف اؼبتوسط، كىم بدكرىم فرضا سيخربكف 11يف ىذا اجملاؿ أف العميل احملبط أك غَت الراضي ينقل ذبربتو إُف 
 فكل ىذه اؼبستجدات كاغبقائق دفعت 3! شخصا67شخصا آخر فقط، فيكوف إصباِف من كصلت إليهم األخبار 

 .اؼبنظمات إُف حتمية تغيَت منهج عملها كإعادة صياغة إسًتاتيجية جديدة إلدارة عبلقتها مع العميل

 الخطىز الخازييي للعالكت مع الصبىن : الفسع الثاوي

ال شك  يف أف العبلقة بُت اؼبؤسسة كالزبوف ليست ابلشيء اعبديد يف حٌد ذاتو، فهي قد برزت مع أكُف 
ىذه العبلقة بشكل " إدارة"أشكاؿ التبادؿ، كىي لصيقة بو ابعتبارىا مرادفا للتعامل؛ أما الشيء اعبديد فيها فهو 

 .علمي متكامل كىادؼ انطبلقا من كوهنا ثقافة مؤسسية كإسًتاتيجية ؿبورية لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة

يعترب مفهوما " إدارة العبلقة مع الزبوف"قديبة قدـ عملية التبادؿ، فإف مفهـو " العبلقة مع الزبوف"فإذا كانت 
يبكن تلخيص اؼبراحل اليت مرت هبا . حديثا، كىو ييعٌد نتيجة لتطورات متعاقبة لنظرة اؼبؤسسة إُف العبلقة مع الزبوف

 4:العبلقة مع الزبوف فيما يلي

 اإلنتاج ابظهور الثورة الصناعية، بفضل تطور تكنولوجي" اإلنتاج ابغبجم"انتقلت اؼبؤسسات بعدىا إُف مرحلة 
سبيز الطلب يف ىذه اؼبرحلة أيضا ابلبساطة، لذلك . اليت تسمح دبضاعفة العرض، كاالستجابة للطلب اؼبتنامي آنذاؾ

كقد استمرت ىذه . كاف تركيز اؼبؤسسات منصبا على التوسع يف العرض كٌمان مع العمل على إطبلؽ منتجات جديدة
 .اؼبرحلة إُف هناية الستينيات من القرف اؼباضي

                                                                                                                                                                                           
1 - Pierre Alard, Domien Dirringer, La stratégie de relation client, un support dynamique de   management de la relation client : le 

modèle "customer connections" , Edition Dunod, Paris, France, 1ère édition, Juillet 2000,  p. 9.  
2 - Pierre Morgat, Fidélisez vos clients: stratégie, outils, CRM et e-CRM, Edition D'organisation, Paris, France, 2ème édition, 2003, p. 12. 

ب والبرمجت، -  3 . 22 – 16 .، م م1998، الضاع العغبُت للعلىم، بحروث، لبىان، الُبعت ألاولى، ؤصٌى خدمت الصبائًحىن واإلاحن، جغحمت مغهؼ الخعٍغ
4 - René Lefébure, Gilles Venturi, Gestion de la relation client, Edition Eyrolles, Paris, France, 3ème édition, 2001,  pp. 9 -11. 
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؛ حيث كاف تركيز اؼبؤسسة دائما "مرحلة التوجو ابلػمينتىج"يبكن أف نطلق على اؼبراحل السابقة ؾبتمعة تسمية 
 .منصبا على اؼبنتىج كمحور لتطورىا كبقائها كإبقاء العبلقة مع زابئنها

كما يبيز مرحلة التوجو ابؼبنتىج ىو أف اؼبنظمات كانت تنظر ذباه عمبلئها نظرة قاصرة كجزئية، بل كاستعبلئية 
كذلك؛ حيث كانت تشعر أهنا تقف فوؽ جبل كزبوهنا يقبع يف كادو، كىو اتبع ؽبا كتفرض عليو ما تريد، كما عليو إال 

فاإلدارة التقليدية تفًتض أف اؼبؤسسة أكثر معرفة حباجات كرغبات العمبلء ككيفية ربقيقها من  1.أف يستجيب ؽبا
 2. دبعزؿ عن العمبلءتلبيتها على كالعملالعمبلء أنفسهم، لذلك تقـو بتحديدىا 

كمع دخوؿ مرحلة التسعينيات، كانت مؤسسات األعماؿ على موعد مع منعرج إسًتاتيجي كتسويقي مهم، 
تىج" إنو االنتقاؿ من  ، حيث "عصر الزبوف"، فهذه اؼبرحلة تشكل حبق بداية "التوجو ابلعميل"إُف " التوجو ابلػمينػٍ

سارعت اؼبؤسسات إُف تكوين قواعد بياانت حوؿ زابئنها كتوسيع قنوات االتصاؿ اؼبباشر معهم كالًتكيز على التسويق 
اإلقرار اليـو أبف العبلقات الوطيدة " إدارة العبلقة مع العميل"كفبا عجل كسرع من مساعي تبٍت مدخل . اؼبباشر

 3.كالطويلة األمد مع العمبلء سبثل كاحدة من أىم أصوؿ اؼبنظمة

 customer)" الًتكيز على الزبوف" كالذم يطلق عليو أحياان (Customer orientation)" التوجو ابلزبوف"ييعرؼ 

focus)ؾبموعة من القيم كاؼبعتقدات اليت تضع اىتمامات الزبوف على رأس أكلوايت اؼبنظمة دكف إقصاء : " على أنو
 كآخركف أف جوىر Shahكيضيف ". االىتمامات األخرل لؤلطراؼ ذات اؼبصلحة على غرار اؼببلؾ كاؼبسَتين كاؼبوظفُت

 يف العمل على خلق القيمة للعميل، كالذم يؤدم آليا إُف خلق القيمة للمؤسسة؛ يتمثل" التوجو ابلعميل"منهج 
 بل أصبح العميل دبثابة 4كابلتاِف فالتوجو ابلعميل ىو أبعد ما يكوف عن ؾبرد البحث عن كيفية بيع اؼبنتج للزبوف،

 5.اغبىكم النهائي على اؼبنتج الذم تيقدمو اؼبؤسسة كؿبورا ألم عملية تطوير كربسُت لو
قد ذبسد فعليا كثقافة كإسًتاتيجية مؤسسية، كتكرَّس ىذا  كمع دخوؿ األلفية الثالثة، يكوف ىذا التوجو

 الذم يعٍت تقدًن عرض خاص لكل زبوف، ( One to One Marketing)" التسويق كاحد لواحد"التوجو بظهور مفهـو 
                                                           

،مجلت ولُت بغضاص بدث ميداوي في بعع اإلاصازف الحىىميت: دازة عالكاث الصبىن، جىحه جىغيمي حديدعلي مدؿً عبض الغيا، علي خؿىن الُائي، ئ - 1

  .233. ، م2007، 14للعلىم الاكخهاصًت، ؤلانضاع 
دزاطت ميداهيت على بعع اإلااطظاث : ؤلادازة بالجىدة الؼاملت مدخل لتركيت جىافظيت اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىططت الجصائسيتفخُدت بىخغوص،  - 2

ت الاكخهاصًت العلىم الاكخهاصًت، ولُت العلىم في علىم صهخىعاٍ قهاصة لىُل ملضمت ، عؾالتبظطيف ، الؿىت 1الدؿُحر، حامعت ؾُُف  وعلىم والخجاٍع

 .187. ، م2012/2013الجامعُت 
ت، اللاَغة، مهغ، الدظىيم في عصس ؤلاهترهذ والاكخصاد السكميبكحر العالق،   -3   .73. ، م2003، ميكىعاث اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

4 -  Fabio Cassia, Francesca Magno, Public services co-production: exploring the role of citizen orientation, International Journal of 

Quality and Service Sciences, Vol. 1, Iss. 3 , 2009, p. 337. 
 .189. فخُدت بىخغوص، مغحع ؾابم، م - 5
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 تكالذم أصبح متاحا بفضل توسع استخداـ شبكة اإلنًتنت، ابلتوازم مع اآلفاؽ اعبديدة اليت فتحتها التكنولوجيا
 فبا ، كاليت ظبحت ابالتصاؿ اؼبباشر بُت اؼبؤسسة كالزبوف كبتقليص الوسطاء(NTIC) اغبديثة األخرل لئلعبلـ كاالتصاؿ

 .يتيح للعميل صناعة اؼبنتوج الذم يريده كاػبدمات اؼبلحقة بو كضماف اعبودة بنفسو

يتبلور من خبلؿ تطور التقنيات اؼبختلفة يف عملية االتصاؿ تلك " إدارة العبلقة مع الزبوف"كقد بدأ مفهـو 
كتوظيفها يف التعامل مع الزبوف، فقامت اؼبنظمات إبنشاء مراكز اتصاؿ خاصة مع الزابئن هبدؼ توفَت اؼبعلومات 

كبفضل دعم ىذه التقنيات سبثل فلسفة جديدة كثورة " إدارة العبلقة مع الزبوف"اؼبختلفة عنهم، كؽبذا يبكن القوؿ أف 
 1.يف التعامل مع الزبوف

بعد كل ىذه التطورات كمع ربدايت البيئة التنافسية اعبديدة لؤللفية الثالثة، ذبد مؤسسات األعماؿ نفسها 
لضماف بقائها، فًتل ماذا يعٍت ىذا اؼبفهـو اعبديد؟ كما ىي أىدافو كمزاايه " إدارة العبلقة مع الزبوف"أماـ حتمية 

 كمقتضيات تطبيقو؟

 (CRM) مع الصبىن ةحعسيف بدازة العالق: الفسع الثالث

 كاليت تعرؼ (Customer Relationship Management)ىي ترصبة للعبارة اإلقبليزية " إدارة العبلقة مع الزبوف"
 بدأ ىذا اؼبفهـو يتبوأ مكانة مرموقة كعنصر رئيسي من عناصر .(CRM)اختصارا يف أدبيات إدارة األعماؿ بػ 

 . اإلسًتاتيجية العامة يف العديد من اؼبنظمات

 مع بداية عشرية التسعينات من - كما أسلفنا يف العنصر السابق -" إدارة العبلقة مع الزبوف"نشأ مفهـو 
القرف اؼبنصـر كإسًتاتيجية حديثة يف إدارة األعماؿ تتمحور حوؿ صبع اؼبعلومات فيما يتعلق ابلعبلقات كالتعامبلت 

إدارة العبلقة مع "كقد ظهرت اذباىات ـبتلفة يف ربديد مفهـو  2.كمعاعبتها كربليلها مدعوما ابغبلوؿ التكنولوجية
ف أيف ربقيق متطلباتو كمنها ما يركز على اعبانب اآلِف ابعتبار فمنها ما يؤكد على ضركرة التفاعل اإلنساين " الزبوف

أف ىذا اؼبفهـو ىبتص بتكوين " بشَت العبلؽ" كيرل 3.لوجي الكبَتكابألساس كليد التطور التكن ىذا اؼبفهـو ىو
 مع كل عميل من أجل تعظيم القيمة (individualized relationships)كتطوير كتعزيز عبلقات دائمة ذات صفة فردية 

 4.اإلصبالية اؼبقدمة لو

                                                           
  .234.  ممغحع ؾابم،علي مدؿً عبض الغيا، علي خؿىن الُائي،  - 1

2 - Jorge Carrola Rodrigues , CRM for dummies,  John Wiley & Sons, Ltd, England, 2012, p. 05. 
  .234. علي مدؿً عبض الغيا، علي خؿىن الُائي، مغحع ؾابم، م - 3
 .79.، م 2002، مإؾؿت الىعاق لليكغ والخىػَع، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، مدخل حظىيلي: جطبيلاث جىىىلىحيا اإلاعلىماث في ألاعماٌبكحر العالق،  - 4
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 1":إدارة العبلقة مع العميل"يف الواقع ىناؾ ثبلث كجهات نظر مفاىيمية لػ 

 إدارة العبلقة مع العميل ىي تطبيق حلوؿ تكنولوجية خاصة، كىي نظرة ضيقة تركز على اعبانب التقٍت؛ 

  ىي تطبيق سلسلة متكاملة ككاسعة النطاؽ من اغبلوؿ التكنولوجية اليت ذبسد التوجو ابلزبوف، كىي نظرة
 أكسع من االذباه السابق؛ فهو يشًتط توجو اغبلوؿ التكنولوجية ابلزبوف؛

 يتمحور حوؿ العميل من أجل خلق القيمة "إدارة العبلقة مع الزبوف" لػ ىي منهج إسًتاتيجي شامل 
 .الدائمة اؼبشًتكة

. كابلنظر إُف حداثة ىذا اؼبفهـو قبد أف اؼبنظٌرين كاؼبمارسُت على حٌد سواء َف يستقركا على تعريف موحد لو
 :كفيما يلي نورد بعض التعريفات اؼبقٌدمة لو

 الداعمة ؽبا من أجل فهم زابئنها من زكااي ـبتلفة، تإدارة العبلقة مع الزبوف تشمل أنشطة اؼبؤسسة كالتكنولوجيا- "
هبدؼ سبييز منتجات كخدمات اؼبؤسسة بشكل تنافسي، كىي تقتضي القياـ جبهود متواصلة لتحسُت معرفة الزبوف 

ككيفية كسبو كاحملافظة عليو، كهتدؼ إُف رفع مستول رضا العميل كتعظيم درجة كالئو للمؤسسة كقيمة مشًتايتو؛ كل 
 2".ذلك يف إطار اؼبنافسة الشرسة يف ظل العوؼبة كارتفاع معدؿ دكراف الزابئن كالتكاليف اؼبتزايدة للفوز بعميل جديد

اسًتاتيجية خلق القيمة للزبوف كللمؤسسة من خبلؿ غرس ثقافة التوجو ابلعميل ككضع اإلسًتاتيجيات "إهنا - 
التشغيلية اليت تسمح بتجسيد ىذا التوجو انطبلقا من معرفة الزبوف كحاجاتو كتوقعاتو كصوال إُف إشباعها كربقيق رضاه 

 3". اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسةةككسب كالئو، كابلتاِف خلق القيمة للزبوف كربقيق اؼبردكدم

أما على صعيد األىداؼ، فإف منظمات األعماؿ تتبٌت إسًتاتيجية التوجو ابلزبوف بشكل أساسي من أجل 
كسب رضا الزبوف كبناء كالئو للمؤسسة، كاحملافظة على العمبلء اغباليُت، جلب عمبلء جدد، كتعظيم رحبية كلٌو 

كىي دكافع قوية لتيوٌجو اؼبنظمة موارد مالية ىامة ... منهم، كتنشيط القول البيعية كربسُت جودة اػبدمة بوجو عاـ
  4".إدارة العبلقة مع العميل"لبلستثمار يف حلوؿ 

ثقافية، : إف التمعن يف التعريفات السابقة كربليلها يدؿ على أف إلدارة العبلقة مع الزبوف أبعادا ـبتلفة
ىي إسًتاتيجية مؤسسة "  العبلقة مع الزبوفةإدار"إٍف؛ فمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف ...تكنولوجية، إسًتاتيجية

                                                           
1 - Rui da Silva, Luciano Batista, Boosting government reputation through CRM, International Journal of Public Sector Management, Vol. 

20, Iss. 7, 2007, P. 597. 
2 - Amrit Tiwana, Gestion des connaissances: application CRM et e- business, Edition Compus press, Paris, France, 2001,  p. 32.   
3 - Jean Supizet, Le management de la performance durable, Edition d'organisation, Paris, France, 2002,  p. 420. 
4 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, pp. 597- 598. 
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 من أجل توطيد العبلقة مع كل أنواع الزابئن، دبعٌت توجيو جهود تتدمج األفراد، األنشطة، الوظائف كالتكنولوجيا
 ػيتمثل اؽبدؼ األكؿ إلدارة العبلقة مع الزبوف يف تزكيد اؼبؤسسة بنظرة شاملة للزبوف ب. اؼبؤسسة كبو كسب الزبوف بيع

 درجة من خبلؿ اؼبعلومة اؼبتحصل عليها عن طريق نقاط االتصاؿ، كمن مث إدارة ىذه اؼبعلومة ابلشكل الذم 360
يضمن أف كل عميل يتلقى اؼبنتىج اؼبناسب كاػبدمة اؼبناسبة، كابلتاِف ضماف عدـ تفويت أية فرصة بيع، كاإلبقاء على 

 .درجة عالية من الرضا، كابلتاِف كسب كالئو للمؤسسة

إدارة العبلقة مع الزبوف ىي ثقافة مؤسسة أساسها : "كعليو يبكن للباحث أف يقدـ ؽبا التعريف اعبامع التاِف
التوجو ابلزبوف، ىدفها كسب العميل كاحملافظة عليو كبناء عبلقة دائمة معو بشكل ييعظٌم القيمة للطرفُت، يتم ذبسيدىا 
من خبلؿ كضع إسًتاتيجيات تشغيلية هتدؼ إُف معرفة الزبوف، حاجاتو، رغباتو كتوقعاتو، كمن مث العمل على إشباعها 

 ".من أجل ربقيق رضاه ككسب كفائو

 ىي ثقافة كإسًتاتيجية مؤسسة كليست فقط سلسلة عميلكما هبب التنبيو أيضا إُف أف إدارة العبلقة مع اؿ
، حيث أف مصنعي ىذه الربؾبيات وباكلوف إقناع مسَتم اؼبؤسسات أبهنا كفيلة أبف (software)متتالية من الربؾبيات 

إدارة العبلقة مع " كيبكن تشبيو مكانة تكنولوجيا 1.تكوف حلوال مثالية كسحرية لكل أكجو إدارة العبلقة مع الزبوف
 ابلنسبة للصحفي، فلو قاـ ىذا األخَت ابقتناء Microsoft Worldبوجو عاـ ابلنسبة للمؤسسة دبكانة برانمج  " العميل

فاألمر يتوقف على قدرة اؼبنظمة على تطبيق  2 ! ىل ؟ ىل تكتسب زابئن إضافيُت؟ ردبا نعم، كردبا الىذا الربانمج، ؼ
 .بشكل شامل يدمج الوظائف كاألفراد كالثقافات كالتكنولوجيا" إدارة العبلقة مع العميل"إسًتاتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Amrit Tiwana, op. cit, p. 32.   

 . عماع علُلي، مغحع ؾابم-  2
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 "إدارة العالقة مع الزبون"المفهوم التسويقي في ظل : المطلب الثاني

ىي تطور اؼبفهـو التسويقي نتيجة ىذا التوجو " إدارة العبلقة مع الزبوف"من بُت اآلاثر البارزة لتبٍت إسًتاتيجية 
الذم يقـو على فكرة اقتناص الفرص  - (transaction marketing) (أك تسويق الصفقة)" تسويق اؼبعاملة"من فلسفة 

التسويقية السريعة كالسعي الدائم عبذب العمبلء اعبدد، كيتم التعامل معهم يف أغلب األحياف بشكل مؤقت، فهو ال 
، كيعترب أف كل عملية تبادلية (hit and run marketing)" الكٌر كالفرٌ "يتمتع بصفة االستمرارية كالدكاـ كيقـو على فكرة 

أك " التسويق ابلعبلقات"إُف فلسفة - مع العمبلء ىي فرصة يف حد ذاهتا دكف االىتماـ بعملية التواصل اؼبستقبلي 
(relationship marketing)" التسويق العبلئقي"

1
اؼببٍت  على بناء العبلقات كإدامتها مع الزبوف الذم يتم كسبو؛ فهو  

 .تسويق مستمر يبدأ قبل اؼبعاملة كيظهر أثناءىا كيستمر ؼبا بعدىا

 اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كابػبصوص اإلنًتنت كمراكز تال يبكن أف تتم دبعزؿ عن استغبلؿ التكنولوجيا
 يوضح اعبدكؿ اآليت الفركؽ اعبوىرية بُت التسويق 2. اليت تتيح أكرب درجة من التفاعلية(call centers)االتصاؿ 

 :ابلصفقة كالتسويق العبلئقي

" حظىيم الصفلت"و" الدظىيم العالئلي"ملازهت بين : 01-3 الجدٌو زكم

 تسويق الصفقة التسويق العالئقي
 .يقـو بصفقة ما مث ىبتفي .يقدـ اغبلوؿ كيبقى متواجدا لتقدًن نتائج أفضل

 .ينافس ابألسعار .يقدـ كيدعم القيمة للعمبلء
 .تفكَت كسلوؾ قصَت األجل .تفكَت كسلوؾ طويل األجل

 .تبٍت فلسفة العمل حوؿ الصفقات .تبٍت فلسفة العمل حوؿ العبلقات
 .الًتكيز على جذب العمبلء .الًتكيز على االحتفاظ ابلعمبلء

 .التوجد أنشطة تتصف ابالستمرارية .ىبلق ىيكبل من األنشطة تدعم العبلقات
 .يقدـ حوافز لتنفيذ الصفقات .يقدـ حوافز طويلة األجل
 .يركز على عائدات البيع .(الوفاء)يركز على عائدات الثقة 

 .خدمات ما بعد البيع تعٍت تكلفة إضافية .خدمات ما بعد البيع ىي استثمار يف العبلقات
 .الًتكيز على اؼبنتجات .الًتكيز على التوقعات كاإلدراؾ

 .الصفقة ىي النهاية .ىي البداية (الصفقة)اؼببيعات 
 ، الفسو والخددياث:الدظىيم في الىطً العسبي، بدث ملضم في اإلالخلى العغبي الثاوي خٌى الدظىيم بالعالكاث ئلهام فسغي أخمض خؿحن، :اإلاصدز

ت، الضوخت، كُغ، مً   .406 . م،2003 أهخىبغ 08 ئلى 06اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 

 
                                                           

  .393 .ئلهام فسغي أخمض خؿً، مغحع ؾابم الظهغ، م - 1
2 - Pierre Alard, Domien Dirringer, op. cit, p. 86. 
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  في دعمهااودور التكنولوجي" إدارة العالقة مع الزبون"أنشطة : المطلب الثالث

ال بد من القياـ جبملة من اؼبمارسات كاألنشطة اؽبادفة " إدارة العبلقة مع العميل"من أجل ذبسيد إسًتاتيجية 
إُف تكريس توجو اؼبنظمة بعمبلئها، كما أف تنفيذ تلك األنشطة يتطلب كذلك اكتساب الوسائل التكنولوجية اليت 

سنستعرض يف العناصر اآلتية ـبتلف ىذه األنشطة مع بياف دكر التكنولوجيات . ذبعل من إدارة العبلقات أمرا عمليا
  .يف تطبيقها

 "إدارة العالقة مع الزبون"أنشطة : الفرع األول

 معرفة الزبونإدارة : أوال

مع العلماء كاػبرباء يف ؾباالت اإلدارة كاالقتصاد على أف اؼبعرفة تيعد اؼبصدر اإلسًتاتيجي األكثر أنبية يف  هبي
من ، ك"إدارة العبلقة مع الزبوف" كتعترب اؼبعرفة اؼبنطلق األساسي لتنفيذ إسًتاتيجية 1.بناء اؼبيزة التنافسية للمؤسسة

البديهي أف تكوف معرفة الزبوف على رأس قائمة أنشطتها، إذ ال ينتظر ربقيق أم قباح من تطبيق إدارة العبلقة مع 
طرؼ ؾبهوؿ، فمعرفة الزبوف هتدؼ إُف توضيح الصورة من كل جوانبها حوؿ ىذا الذم ندير العبلقة معو، كذلك من 

 ال بد من القياـ ابنتقاء كتصفية اؼبعلومات الكثيفة اؼبتدفقة من الزابئن  كمن أجل ذلك2.إٍف...خبلؿ صبع اؼبعلومة ؟
 .عرب قنوات االتصاؿ اؼبختلفة

 تطلبمك ما  كه،دارة كربسُت العبلقات مع الزابئن يف البيع كالتسويق كاػبدمةفاؼبنظمات اليـو تعمل على إ
اإلؼباـ بكافة اؼبعلومات عن الزابئن كحاجاهتم اغبالية كاؼبستقبلية ضمن سياؽ عبلقة طويلة األمد للزابئن اغباليُت 

ت اغبديثة اليت تسهل استخداـ التكنولوجياحبيث يتم صبع البياانت كربليلها بفضل  يتطلب األمر ، كماكاحملتملُت
 3.تكوين ىذه اؼبعرفة الشاملة حوؿ الزبوف

كمن أجل تكوين معرفة علمية صحيحة عن العميل البد من تكوين قاعدة بياانت حوؿ الزابئن كربليلها من 
 فبل يبكن اغبديث عن اإلدارة اؼبثلى للعبلقة مع الزبوف دكف التحديد 4أجل ازباذ القرارات على أساس ىذا التحليل،

كعلى ىذا األساس ". اؼبعلومة"الدقيق ؽبذا األخَت، كما ال يبكن القياـ ابألنشطة األخرل التالية ؼبعرفة الزبوف يف غياب 

                                                           
 .26. ، م2009، 2، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَع والُباعت، عمان، ألاعصن، ٍ اإلادخل بلى بدازة اإلاعسفتعبض الؿخاع العلي، عامغ كىضًلجي، غؿان العمغي،  - 1
ت، مهغ، الُبعت الخامؿت،هيف ججخرب عميال دائما؟ الجديد في فً البيع اإلاخميزَلعذ أؾعض عبض الخمُض،   - 2  . 42م  ،2001، ميكأة اإلاعاعف، ؤلاؾىىضٍع

 .236. علي مدؿً عبض الغيا، علي خؿىن الُائي، مغحع ؾابم، م - 3
4 - Amrit Tiwana, op. cit, p. 43. 
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 لذا هبب صبع كانتقاء كتنظيم كتصنيف ىذه اؼبعلومات على 1فاؼبعلومة سبثل ؿبور التوجو ابلزبوف كإدارة العبلقة معو،
شكل قاعدة بياانت، يتم على أساس ربليلها اكتشاؼ ارتباطات جديدة، توجهات عامة، قواعد، مباذج، كأصناؼ 

، كـبتلف العبلقات اليت تربط بُت ىذه اؼبعلومات؛ كذلك من شأنو، ببل شك، دعم عملية ازباذ القرار ...متجانسة
 أم الوصوؿ إُف تشخيص العبلقة مع كل عميل إُف أبعد ،(one to one marketing) 2"كاحد لواحد"كتطبيق التسويق 

 .حد فبكن

كنظرا غبداثتها كأنبيتها، أصدرت الدكؿ اؼبتقدمة قوانُت كتشريعات غبماية قاعدة البياانت كاعتبارىا نوعا من 
 الذم يعٌرؼ كوبمي قاعدة 1996 مارس 11حقوؽ اؼبلكية الفكرية، كذلك على غرار القانوف األكركيب الصادر يف 

 3.البياانت

تعترب قاعدة البياانت دبثابة نظاـ شامل ؼبعلومات العميل بدء من اؼبعلومات الشخصية مثل السن، اعبنس، 
. إٍف، كانتهاء بتاريخ معامبلتو مع اؼبنظمة من حيث القيمة كعدد اؼبرات كمدل انتظاـ التعامل من عدمو...العنواف

من خبلؿ :  ىذه اؼبعلومات كأخرل يتم اغبصوؿ عليها من مصدرين أساسيُت4.إٍف...كما قد تتضمن ما بعد البيع
إحصاءات  )أك من خبلؿ مصادر خارجية  (إٍف...(التعاقد)اؼبشًتايت، الطلبات، الدفع، االكتتاب )طبيعة نشاطها 

 5.(إٍف...مهنية، دراسات اؼبنافسة

كسبثل قاعدة بياانت العمبلء الدعامة األساسية الزباذ القرارات بشأف تقدًن اؼبنتجات اعبديدة كتطوير 
اػبدمات اغبالية كربسُت اؼبركز التنبؤ هبذه االحتياجات كتقدًن اػبدمة بشكل يفوؽ توقعاهتم، فبا يدعم الوالء كاالنتماء 

 6.للمؤسسة

 

 

 

 

                                                           
، حامعت اإلاىىفُت، مهغ، "آفاق حضًضة"، مجلت ؤزس جىحه اإلايؼإة بالظىق على طلىن واججاهاث اللىة البيعيتحماٌ عبض الخمُض، علي عبض الؿمُع،  - 1  

، ًىاًغ  . 16 .، م1998الؿىت العاقغة، العضص ألاٌو
2 - Marié- Hélène Delmond, , Management des systèmes d'information, Edition Dunod, Paris, France, 1ère édition, 2003, p. 188.  
3 - Pierre Desmet, Marketing direct : Concepts et méthodes, Edition Dunod, Paris, France, 2ème  édition, 2001,  p. 94.  

.    117 .حماٌ الضًً دمحم مغس ي، مهُفى مدمىص أبى بىغ، مغحع ؾابم، م -  4
5 - Jay Curry, Ludovic Stora, , Le client, capital de l'entreprise, Les éditions d'organisation, Paris, France, 1993, p. 51.  

. 117 .حماٌ الضًً دمحم مغس ي، مهُفى مدمىص أبى بىغ، مغحع ؾابم، م -  6
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 جتزئة الزابئن: اثنيا

تشتمل إدارة العبلقة مع الزبوف على تقدًن خدمات مناسبة كـبصصة للعميل كإدارة القيمة اؼبالية للعمبلء 
 كلذلك كاف من البلـز تقسيم الزابئن إُف 1.كزبزين أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات عن العمبلء كعن عاداهتم الشرائية

 .فئات متجانسة كفق معايَت ـبتلفة تسمح إبدارة مشخصة للعبلقة مع كل فئة كاستهدافها بدقة متناىية

تيعد ذبزئة الزابئن من أكُف األنشطة اإلسًتاتيجية للمؤسسة يف إطار تطبيق سياسة كسب :  مفهوم جتزئة الزابئن-1
 2...إهنا تعٍت تقسيم العمبلء إُف ؾبموعات، أم كضع الزابئن اؼبتشاهبُت داخل ؾبموعة كاحدة. رضا الزبوف ككفائو

تنطلق التجزئة من فكرة أف الزابئن يبثلوف قيما ـبتلفة ابلنسبة للمؤسسة، ككذلك أف االستهداؼ الفعاؿ ؽبم ال يتم إال 
 3.إبدراؾ نقاط االختبلؼ كالتشابو بُت سلوكاهتم كأمزجتهم الشرائية

لقاعدة البياانت كما سبق اإلشارة إليو  (اإلحصائي)ىذا التصنيف ال يتم إال ابلتحليل الكيفي كالكمي 
 :يوضح الشكل التاِف كيفية ذبزئة الزابئن كفقا ؽبـر القيمة. سلفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ب كؿم الترحمت بضاع الفاعوق، الخيىمت ؤلالىتروهُت، مىخبت ألاؾغة، اللاَغة، -  1  .166.، م2007حلىعٍا ئًفاهؼ، حعٍغ

2 - H. Lacroix- Sablayrolles, êtes vous vraiment orienté client ? , Edition Dunod, Paris, France, 2004,  p. 94. 
3 - Pierre Desmet, (2001),  op. cit, p. 125.  
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 هسم الصبائً: 01-3 الؼيل زكم

 
Source: Jay Curry, Ludovic Stora, Le client, capital de l'entreprise, Les éditions d'organisation, Paris, France, 1993, p. 21. 

كفقا ؽبذا الشكل تعترب التجزئة كفقا ؼبعيار قيمة الزبوف من ابب االستخداـ األمثل ؼبوارد اؼبؤسسة اؼبالية منها 
كالبشرية، كانتهاج سياسة تسويقية فعالة على أساس زبصيص العبلقة مع كل زبوف، كذلك أخذا بعُت االعتبار للصنف 

 الذين ترغب اؼبؤسسة يف االحتفاظ هبم، كتربطها الزابئن الشركاء 1:الذم ينتمي إليو من بُت األصناؼ الثبلثة التالية
هبم عبلقة كفاء قوية، كذلك ابلنظر غبجم القيمة اليت ىبلقها كل طرؼ لآلخر، حيث يتعامبلف دبنطق التعاكف 

كىم زابئن مهموف ابلنسبة :  والزابئن اجليدون؛كالتشارؾ يف ربقيق أىدافهما معا، لذلك استحقوا كصف الشركاء
 وزابئن الدرجة للمؤسسة ابلنظر للقيمة اليت ىبلقوهنا، لكن دكف أف يصلوا إُف درجة الشركاء ابؼبفهـو السابق الذكر؛

يبثلوف أنبية أقل ابلنسبة للمؤسسة، كقد تكوف تكاليفهم التسويقية أعلى من اإليرادات اليت وبققوهنا،  الذينالثالثة 
 .كيتوجب على اإلدارة التسويقية تقليل التكاليف اؼبخصصة الستهدافهم أك حىت حذفهم من قائمة اؼبستهدفُت

إما جغرافيا أك حسب السن، حسب الصناعة، حسب عدد :  كعليو، يبكن إجراء ىذا التقسيم بطرؽ عديدة
مرات الشراء أك غَت ذلك؛ كيتوقف انتقاء اؼبؤسسة للمعايَت اليت تتم على أساسها التجزئة على طبيعة نشاطها كنوع 

                                                           
1 - Jay Curry, Ludovic Stora, op. cit, pp. 96 - 97. 

                                              
جيدكف زابئن  

 زابئن معياريوف

 

 زابئن صغار

 زابئن جدد

 زابئن ؿبتملوف

.................................. 

من  80 %
 التكاليف التجارية

من   20 %
 اؼببيعات

من   20 %
 التكاليف التجارية

من  80 %
 اؼببيعات
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كعلى الرغم من أنبية ىذه اؼبعايَت يف التجزئة، إال أف اؼبعيار األنسب لئلدارة اؼبوجهة ابلزبوف ىو معيار . منتجاهتا
 1.االحتياجات اؼبختلفة للزابئن، كابلتاِف ربديد اؼبنتجات كاػبدمات اليت يقبلوف عليها

 االستماع إىل الزبون: اثلثا

رأينا سابقا أف من مقتضيات التوجو ابلزبوف أف تفكر اؼبؤسسة بعقل عميلها كليس :  مفهوم االستماع وأمهيتو-1
 ".االستماع إُف الزبوف"بعقلها ىي، كذبسيد ىذه الفكرة يكوف دبمارسة النشاط اؼبسمى 

لذلك ينبغي للمؤسسة أف تبادر ىي ؼبعرفة أفكار زابئنها كاستكشاؼ الطرؽ اؼبمكنة للتحسُت، كما أظهرت 
 2.األحباث أنو من بُت كل أدكات اإلدارة، يعترب اإلصغاء إُف الزابئن ىو اؼبتغَت األكثق عبلقة برحبية الشركة

فبدكف معرفة أفكار العمبلء تكوف ؿباكلة ربسُت اؼببيعات كاألساليب التسويقية أشبو إبطبلؽ األسهم يف 
الظبلـ، حيث ال نعرؼ أين اؽبدؼ كال إف كانت األسهم قد أصابت أىدافها أـ ال؟ كالغريب يف األمر أف مؤسسات 

 كىو ما يتناىف كلية مع فلسفة التوجو 3!عديدة تبدأ عملياهتا التحسينية دكف أف تتحدث إطبلقا كلو مع زبوف كاحد
 .ابلزبوف اليت ذبعل ىذا األخَت مديرا لكافة أنشطة اؼبؤسسة

تعتقد الكثَت من الشركات أف العمبلء اغباليُت ىم فقط الواجب إشراكهم عند إجراء :  مصادر االستماع وأساليبو-2
الذين ) الزابئن اغباليُت، الزابئن اؼبفقودين 4:حبث يف إطار االستماع، كىذا خطأ كبَت، إذ هبب أيضا إشراؾ كل من

، الزابئن (الوسطاء اػبارجيُت)، الزابئن احملتملُت، زابئن الشركات اؼبنافسة، الزابئن غَت اؼبباشرين (خسرهتم اؼبؤسسة
 .الداخلُت

ينبغي لكل مؤسسة أف تستخدـ، على أقل تقدير، أسلواب رظبيا كاحدا لبلستماع إُف العمبلء، كقد قبد 
 االستطبلعات 5:يبكن حصر األساليب الرئيسية لبلستماع يف. بعضها يستخدـ مزهبا متكامبل من ىذه األساليب

الكتابية، االستطبلعات ابؽباتف، اؼبقاببلت، االستطبلعات العمياء، ؾبالس الزابئن، العاملُت يف اؼببيعات كغَتىم من 
 .اؼبتصلُت ابلزابئن

                                                           
ب -  1 خلي، صًاث َِؿان، حعٍغ دكاعص ٍو ، مغهؼ الخبراث اإلاهىُت اطتراجيجياث جدٌى الؼسواث العمالكت بلى العاإلايت: ؤلادازة بالعمالءعبض الغخمً جىفُم، : ٍع

 .65 .م، 1998، حمهىعٍت مهغ العغبُت، "بمًُ"لإلصاعة 

ب أؾعض وامل ئلُاؽ، . صاهُِل م - 2 ل، حعٍغ ، اإلابيعاث والدظىيم والخدظين اإلاخىاصل، ؤفظل طذ ممازطاث لخدليم همى في ؤلايساد وشيادة والء الصبىن ؾخٍى

اى، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت   .86 .م، 2002 الُبعت ألاولى، ،مُبعت العبُيان، الٍغ
ب. صاهُِل م - 3 ل، حعٍغ . 88 .، م، مغحع ؾابم أؾعض وامل ئلُاؽ:ؾخٍى
 :اهظغ هظلً .97–  94 . م، ماإلاغحع هفؿه-  4

خلي، صًاث َِؿان، مغحع ؾابم، م-  دكاعص ٍو . 109 .ٍع
ب. صاهُِل م-  5 ل، حعٍغ   .118- 100 . م أؾعض وامل ئلُاؽ، مغحع ؾابم، م:ؾخٍى
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  العمالءشكاوىإدارة  :رابعا

 اؼبدراء إُف الشكاكل نظرة سلبية ابعتبارىا مؤشرا سلبيا عن مستوايت األداء بدال من اعتبارىا بعضقد ينظر 
إف ذباىل كإنباؿ الشكاكل يبثل فقداان ألحد اؼبصادر . فرصا ذىبية للتحسُت اؼبستمر ؼبنتجات كخدمات اؼبنظمة

 . عن مستول السلعة أك اػبدمة كالفرص الكامنة لتطويرىاللمعلوماتاؼبهمة كالقٌيمة 

فبٌا يربىن على أنبية الشكاكل ابلنسبة للمؤسسة، ما أظهرتو نتائج إحدل الدراسات اؼبشهورة يف ؾباؿ ك
 1:شكاكل الزابئن من أرقاـ كإحصائيات مذىلة، حيث خلصت الدراسة إُف أف

  من العمبلء اؼبتذمرين ال يعلنوف عن شكواىم؛ 96%- 
  فردا يتم إببلغهم دبشاعر العميل اؼبتذمر؛13 إُف 9من - 
 . من العمبلء اؼبتذمرين يفكركف يف البحث عن بديل آخر 91%- 

إذا فالزابئن الذين يبادركف بتقدًن شكاكيهم يبثلوف أحد اؼبصادر اؼبهمة للتعرؼ على جوانب القصور يف 
كذلك قد تتعلق . األداء كؾباالت التحسُت اؼبمكنة، فبا يساعد على ذبنب فقداف العمبلء أك ربوؽبم إُف اؼبنافسُت

الشكاكل بتوقعات العمبلء ألداء اؼبنتج، حيث ال هبدكف فيو اؼبستول الذم يرضيهم، كعليو فإف ىذه الشكاكل 
 ال يسع اؼبؤسسة إال اؼببادرة لتشجيع زابئنها على تقدًن شكاكيهم 2.تساىم يف تطوير اؼبنتىج كمن مث زايدة اؼببيعات

 القياـ بذلك، مع كضع نظاـ صاـر كمتكامل لتحليل كمعاعبة تلك اؼبشاكل كاالستفادة منها كإجراءاتكتسهيل طرؽ 
 .مستقببل

 

 

 

 

 
                                                           

.66 .حماٌ الضًً دمحم مغس ي، مهُفى مدمىص أبى بىغ، مغحع ؾابم، م-   1  

.72 .حىن واإلاحن، مغحع ؾابم، م-   2  
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 خدمة الزبون: خامسا

 ؾبموعة القيم كاؼبنافع اليت وبصل عليها الزبوف خببلؼ اؼبنفعة (customer service) الزبوف خبدمةيقصد 
 .أم أهنا قيمة ملحقة كليست رئيسية. األساسية للمنتج

 بُت (Transaction)يبكن تقسيم العناصر األساسية ػبدمة العمبلء كفقا لتوقيت حدكث اؼبعاملة أك التبادؿ 
 عناصر خدمة العمبلء قبل اؼبعاملة، عناصر خدمة العمبلء أثناء اؼبعاملة، عناصر خدمة 1:اؼبورد كالعميل كما أييت

 .فاػبدمة إذا ىي نشاط مستمر يهدؼ إُف خلق قيمة مكملة عبودة اؼبنتىج الرئيسي للمؤسسة. العمبلء بعد اؼبعاملة

اؼبؤسسة منتىج فريد من نوعو، إال أنو ال يبقى كذلك إُف األبد، يف حُت أهنا يبكن أف سبتلك نظاما ؿبكما 
للخدمات تصعب ؿباكاتو ابلنظر إُف الطابع اإلنساين كالعبلئقي الذم تكتسبو اػبدمة، فهي إذا فرصة لزايدة قيمة 

 .اؼبنتج يف نظر الزبوف من خبلؿ بعض النشاطات غَت اإلنتاجية

 متابعة معدالت الرضا والوفاء: سادسا

تتمحور حوؿ ربقيق رضا الزبوف ككفائو، كأف " إدارة العبلقة مع الزبوف"ذكران يف اؼببحث السابق أف أىداؼ 
من . ربقيق ىذين اؽبدفُت يؤدم ابلضركرة إُف ربقيق ىدؼ البقاء كاألىداؼ اؼبالية للمؤسسة ككذا النمو كاالستمرارية
ىذا اؼبنطلق فإف متابعة معدالت رضا الزابئن ككفائهم يعد دبثابة نشاط رقايب على األنشطة السالفة الذكر إلدارة 

 .العبلقة مع الزبوف كىو دبثابة مؤشر ىاـ ؼبدل ربقيق األىداؼ كألداء اؼبؤسسة بوجو عاـ

ككما ىو الشأف ابلنسبة لبقية األنشطة، يتطلب القياـ بقياس كمتابعة معدِف الرضا كالوفاء قاعدة بياانت 
ؿبكمة تشتمل ابػبصوص على معطيات حوؿ اتريخ التعامل مع العميل، ابإلضافة إُف كجود نظاـ فعاؿ لبلتصاؿ معو 

 .للحصوؿ بشكل دائم على تغذية مرتدة حوؿ درجة رضاه ككفائو

 "إدارة العالقة مع الزبون" اإلعالم واالتصال في دعم تدور تكنولوجيا: الفرع  الثاني

نتج عن التقدـ التكنولوجي يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ العديد من التغَتات اليت انعكست على سلوؾ 
اؼبستهلكُت كأنشطة منظمات األعماؿ على حد سواء، فظهور تكنولوجيات جديدة أدل إُف ظهور منتجات 

                                                           
ـ،-  1  .87 .م، 2003، الضاع الجامعُت، اللاَغة، مهغ،ملدمت في بدازة ألاعماٌ اللىحظديت زابذ عبض الغخمً ئصَع
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كخدمات جديدة، كما استحدىثت طرقا جديدة للشراء كالدفع، حيث أصبحت الفرصة متاحة للحصوؿ على السلع 
 customized)كاػبدمات يف أم كقت كمن أم مكاف فضبل عن ظهور كتعاظم تواجد السلع اليت تصنع ابلطلب 

product) كليس فقط السلع النمطية (standardized).
1
كلعل األىم من ذلك ىو تطور إمكانيات اغبصوؿ على  

 . اؼبعلومات كبناء قواعد بياانت تسويقية كابلتاِف ارتفاع درجة التحكم يف اؼبعلومات

 الدور العام للتكنولوجيا وحدودها: أوال

 من أىم اؼببلمح اؼبميزة لبيئة - كابألخص يف قطاع اإلعبلـ كاالتصاؿ - اؼبذىل ميعترب التطور التكنولوج
اؼبتفاعلة كلية مع حاجات " اؼبؤسسة االفًتاضية" يف ظهور ما أصبح يعرؼ اليـو ابسم ساىماألعماؿ اؼبعاصرة، حيث 

كمتطلبات كتوقعات العمبلء مع ما يصحب ىذا التحوؿ يف اؼبفهـو اؼبكاين للمؤسسة كالسوؽ من آاثر سلوكية 
 .كمالية

حوكمة "لقد أدل ىذا التطور اؼبتسارع إُف ظهور فرع جديد ضمن فركع حوكمة اؼبنظمات أيطلق عليو 
اليت يتمحور مفهومها حوؿ إدراج اؼبنظمة ؽبذه التكنولوجيات ضمن إسًتاتيجياهتا " تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

 *.كالعمل على اغبصوؿ على أفضل اؼبخرجات اؼبمكنة من خبلؽبا بشكل ىبلق قيمة مضافة كعائدا للمنٌظمة

اإلدارة اإللكًتكنية للعبلقة "كلقد أنتج استخداـ ىذه التكنولوجيات اغبديثة مفهوما جديدا ؽبذا التوجو كىو 
من خبلؿ ؾبموعة كذلك   2 اليت تيعرٌب عن فبارسة األنشطة السابق ذكرىا بطريقة إلكًتكنية،(E-CRM)" مع العميل

الربامج كاألساليب كاألنشطة التكنولوجية اليت تساعد اؼبنشأة يف عملية إدارة عبلقاهتا مع العمبلء اغباليُت كاؼبرتقبُت من 
 ففي ؾباؿ معرفة 3...خبلؿ تنظيم العمليات اػباصة بتحديد الشرائح السوقية كدراسة دكافع اؼبستهلكُت كسلوكهم

 متاحا ؼبؤسسات اليـو اغبصوؿ على جهاز كمبيوتر كتنصيب إحدل برامج إدارة أصبحالزبوف على سبيل اؼبثاؿ، 
 دعم إدارة ىذه األنشطة بكفاءة أكرب 4قواعد البياانت لتخزين كتسيَت اؼبعطيات اؼبتعلقة بعشرات اؼببليُت من الزابئن،

 .كبتكاليف أقل

                                                           
ت، مهغ، هيف حظيطس على ألاطىاق؟ حعلم مً الخجسبت الياباهيت عبض الؿالم أبى كدف، -  1    .236 .م، 2003، الضاع الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع

ض مً الخفهُل خٌى خىن* : ًمىً الغحىع ئلى... ة جىىىلىحُاث ؤلاعالم والاجهاٌ، وأَمُتبا ومباصئبا وأصواتبام إلاٍؼ

 .60 – 45. عمغان عؼ الضًً، مغحع ؾابم، م م- 
 .64. عمغان عؼ الضًً، مغحع ؾابم، م - 2
 .54. دمحم ؾمحر أخمض، مغحع ؾابم، م - 3

4 - Jay Curry, Ludovic Stora, op. cit, p. 27.   



بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل الحىىمت ؤلالىتروهيت  .................................................................................زالثالفصل اٌ

166 

 الرقمية اليت ة إبدارة العبلقة مع الزبوف َف يكن يرقى إُف ما ىو عليو اليـو قبل الثورة التكنولوجياالىتماـإف 
 كذلك ابلنظر إُف الوقع الكبَت كالتأثَت اعبوىرم الذم أحدثتو على صبيع نشاطات 1شهدهتا أكاخر القرف اؼباضي،

منشآت األعماؿ بشكل عاـ، كعلى عمليات التسويق بشكل خاص اليت تدٌعمت بوسائل كربسينات مهمة يف ؾباؿ 
، فأصبحنا أماـ ما ...معاعبة البياانت كالعمليات كاالتصاؿ ابلزابئن كتعظيم دكرىم يف عملية ازباذ القرارات التسويقية

 اؼبتمٌيز بفعاليتو من حيث التكلفة، كتكٌيفو كفقا غباجات (intelligent marketing)" التسويق الذكي"يعرؼ اليـو بػ 
.(interactive) كتفاعلو معهم (individualized)العمبلء كظركفهم اػباصة 

2 

رأينا سابقا أف دكر التسويق التفاعلي يتلخص يف إعبلـ الزبوف من جهة كاالستماع إليو من جهة أخرل 
كذلك يف الوقت اغبقيقي، كىذا ال يتأتى إال ابستعماؿ التكنولوجيات اغبديثة، ال سيما اإلنًتنت كمركز االتصاؿ 

 3.اللذاف ييعٌداف الوسيلتُت اللتُت توفراف أعلى درجة من التفاعلية على اإلطبلؽ

  ففي إطار إدارة العبلقة مع الزبوف، تسمح تكنولوجيات ربليل 4."تعترب معرفة الزبوف اؼبقبلة على اؼبقاس
 صبع كزبزين البياانت حوؿ الزابئن، تنظيم كربليل اؼبعطيات بغرض تسهيل فهم كمعرفة الزبوف، 5:كمعاعبة اؼبعلومات بػ

 .تقدًن إجابة دقيقة كمشخصة غباجات كتوقعات الزبوف

إدارة العبلقة مع "كعلى الرغم من الدكر احملورم الذم تؤديو التكنولوجيات كاغبلوؿ يف تنفيذ مبادرات 
إدارة العبلقة مع "، إال أنو هبب النظر إُف التكنولوجيا على أهنا أداة عمل فقط، يف حُت هبب النظر إُف "الزبوف
 دبعٌت آخر، اإلسًتاتيجية كالثقافة 6على أساس أهنا فلسفة إدارية كإسًتاتيجية عمل للمنظمات اغبديثة،"  الزبوف

 .التنظيمية كالفلسفة اإلدارية اعبديدة هبب أف تسبق األداة

، حيث 7ىدفها الوصوؿ إُف درجة االمتياز يف خدمة الزابئن، كىو األمر الذم تدركو مؤسسات األعماؿ اليـو
 ىي اغبل  لذلك ال بد من التنبيو إُف أنو من اػبطأ االعتقاد أبف التكنولوجيا8.أف التكنولوجيات يبي كالثقافة اإلهبابية

                                                           
1 - Jean Supuzet, op. cit, p. 49. 

. 66 .، مغحع ؾابم، م(2002)بكحر العالق، -  2
3 - Pierre Alard, Damien Dirringer, op. cit, p. 86. 
4 - Ibid. p. 175. 
5 - Christophe Allard, Le management de la valeur client, Edition Dunod, Paris, Frace, 2002, p. 201. 
6- Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P. 605.  
7 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P. 597. 

 .140. عبض الؿخاع العلي، عامغ كىضًلجي، غؿان العمغي، مغحع ؾابم، م - 8
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اليت غَتت بشكل " اإلنًتنت"السحرم لكل اؼبشاكل اؼبتعلقة إبدارة العبلقة مع العميل، كلعل خَت مثاؿ على ذلك 
 .جذرم كأبدعت يف أسبتة العبلقة مع الزبوف كفتحت آفاقا جديدة َف تكن الوسائل التقليدية قادرة على فتحها

 نماذج من تطبيقات التكنولوجيا في مجال إدارة العالقة مع العميل: ثانيا

بصفة عامة إُف ثبلث فئات رئيسية، كذلك كفقا " إدارة العبلقة مع الزبوف"يبكن تصنيف تكنولوجيات 
 1:لدكرىا كأىدافها، كىي

 كىي التكنولوجيات اليت تسٌَت أنشطة خدمة الزبوف على مستول ؿببلت :تكنولوجيات تشغيلية -
 .الواجهة، كمراكز االتصاؿ كقواعد بياانت اػبدمات اؼبيدانية

-field self) كىي التكنولوجيات الداعمة لتطبيقات اػبدمات الذاتية اؼبيدانية :تكنولوجيات تعاونية -

service applications) كاليت تتيح ؼبختلف أصناؼ العمبلء التعامل عرب قناة خدمة كاحدة. 

ابالعتماد على قاعدة البياانت اؼبكونة " الغربلة" ىي الربؾبيات اليت توفر خدمات :تكنولوجيات حتليلية -
 .أثناء التعامل مع الزابئن هبدؼ اغبصوؿ على معلومات ذبارية ىامة كمفيدة

شبكة اإلنًتنت، تكنولوجيات مركز : يبكن حصر التكنولوجيات األساسية إلدارة العبلقة مع العميل يف
 :، كفيما يلي سنبُت كيفية استخداـ كل منها"إدارة العبلقة مع الزبوف"االتصاؿ، كبرؾبيات 

 ابزباذ مواقع إلكًتكنية ؽبا على الٌشبكة تعرض فيها 1994ك 1993بدأت اؼبؤسسات بُت سنيت :  شبكة اإلنًتنت-1
كتطور األمر إُف .  كإقبازاهتا ككافة اؼبعلومات اؼبهمة عنها، كما تستغلها للقياـ حبمبلت تسويقيةكمنتجاهتافلسفتها 

مزيد من التفاعل بُت اؼبؤسسات كزابئنها كتبادؿ كجهات النظر كالرد عن االستفسارات بدال من تلقي اؼبعلومات 
، كلقد أدركت اؼبؤسسات التحدايت اعبديدة كاآلفاؽ اليت فتحتها ىذه الشبكة، فنجد مؤسسات رائدة تنفق 2...فقط

 خبلؿ السنوات  %250ىذا الرقم مرشح لبلرتفاع بنسبة . تنفق ما يزيد عن اؼبليوين أكرك سنواي على مواقعها اإللكًتكنية
 . كىو ما يثبت األنبية اؼبتزايدة لئلنًتنت كأداة ابرزة يف إدارة األعماؿ3القليلة القادمة،

يف كوهنا زبلق كتيعظٌم القيمة " إدارة العبلقة مع العميل" اختصار أنبية شبكة اإلنًتنت يف إطار كعليو يبكن
  4.فهي زبفض من التكاليف التسويقية للمؤسسة، كما أهنا ربقق أعظم إشباع للعميلاؼبؤسسة كالزبوف، : لكبل الطرفُت

  4.للعميل

                                                           
1 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P. 596. 

  .139حماٌ الضًً دمحم مغس ي، مهُفى مدمىص أبىبىغ، مغحع ؾابم، م -  2
3 - Pierre Alard, op. cit, p. 59. 
4 - Pierre Desmet, Promotion des ventes, Edition Dunod, Paris, France, 2ème édition, 2002,  p. 303. 
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كحدة مكونة من ؾبموعة استشارية مكٌلفة إبدارة : "يعرؼ مركز االتصاؿ على أنو:  تكنولوجيات مركز االتصال-2
 كسائل بشرية، تنظيمية كتقنية لبلستجابة لطلبات الزابئن ؾبموعةاتصاالت الزابئن اغباليُت كاحملتملُت عرب اؽباتف، إنو 

 1".اؼبختلفة
، كىو عميل من أىم األدكات اؼبستخدمة يف ؾباؿ إدارة العبلقة مع اؿ(contact center)يعترب مركز االتصاؿ 

عبارة عن نظاـ ؼبعاعبة االتصاالت الصادرة عن  الزابئن، كىو مزكد بتكنولوجيات تسمح بتوجيو صبلة اؼبتصلُت إُف 
 الذم يتيح للمتصل (le serveur vocal interactif) (SVI)" اػبادـ الصويت التفاعلي"اػبدمة اؼبطلوبة من خبلؿ نظاـ 

يؤدم ىذا النظاـ دكرا ىاما يف معاعبة االتصاالت بكفاءة عالية كبتكلفة منخفضة، حيث يصل . خيارات متنوعة
  كما يغٍت عن استقباؿ كمعاعبة كل اتصاؿ على حدة، 2 اؼبطلوبة،اػبدمةالزبوف مباشرة ابلشخص اؼبناسب لتقدًن 

 .حيث يبكنو معاعبة أكثر من اتصاؿ يف الوقت نفسو دكف حدكث أم ازدحاـ

 call) فربزت ضركرة تطوير اؼبفهـو السابق ؼبركز االتصاؿ من ؾبرد مركز الستقباؿ االتصاالت اؽباتفية 3إٍف،...

center)إٍف، كتبعا لذلك أصبح يطلق عليو ...الفاكس، اإلنًتنت:  إُف مركز شامل تدمج فيو كل القنوات األخرل مثل
 داللة على مشوليتو كإدماجو لكافة قنوات االتصاؿ مع تزكيده كدعمو دبنتجات (contact center)تسمية مركز االتصاؿ 

 .(e- CRM)اإلدارة اإللكًتكنية إلدارة العبلقة مع الزبوف 

كلقد أصبحت شبكة اإلنًتنت ابلنسبة لكثَت من اؼبؤسسات أداة مهمة لدعم مركز االتصاالت كتفادم 
االزدحاـ الذم قد وبدثو الكم اؽبائل من االتصاالت اؽباتفية، كما تيعٌد أداة اقتصادية ابلغة الكفاءة، حيث تعاًف 

من اتصاالت زابئنها عن طريق اإلنًتنت، فبا يسمح ؽبا ابقتصاد مبليُت الدكالرات سنواي،   %75بعض اؼبؤسسات 
 4. اليت تسمح للزبوف أبف يكوف يف اتصاؿ مباشر دبجرد نقرة كاحدة(call me)كذلك دبجرد تزكيد موقع اؼبؤسسة خبدمة 

                                                           
1 - Pierre Alard, op. cit, p. 43. 
2 - Sylvain Waserman, L'organisation relation clients, Edition Dunod, Paris, France, 2001, p. 178.  

  .126 .، م2003، مىخبت لبىان هاقغون، لبىان، الُبعت ألاولى، بدازة ألاعماٌ الخجازيت ؤلالىتروهيت ًىعن بغؽ،  - 3
4 - Pierre Alard, op. cit, p. 47. 
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شركة " إدارة العبلقة مع العميل"من أىم الشركات العريقة يف إنتاج أنظمة :  برمجيات إدارة العالقة مع الزبون-3
"Siebel Systems"كيتجاكز رقم مبيعات 1.، تقدًن حلوؿ شاملة تتكامل فيها األنشطة التسويقية، البيعية كاػبدمية 

 مليوف دكالر أمريكي لكل فصل، كىي تعترب األقول يف ؾباؿ برؾبيات اإلدارة اإللكًتكنية للعبلقة مع 300الشركة 
 2.، مباشرة على شبكة الويب(e-CRM)العميل 

 لتكتمل 3 بليوف دكالر أمريكي،5.85 مقابل 2005 قامت بشرائها يف سنة (oracle) اؼبنافسة شركتهاإال أف 
إدارة العبلقة مع " رائد منتجات oracle أصبحت ذلك كعلى إثر 2006،4سنة  Siebel Systems لشركة oracleملكية 
 ".العميل

 5:من بُت أىم الربؾبيات األساسية إلدارة العبلقة مع الزبوف نذكر ما يلي

 6".تفتقد إُف أسلوب علمي للتنقيب عنها كاالستفادة منها:  بررليات تكوين وحتليل واستغالل قاعدة البياانت-أ
 ىو السبيل للتحكم يف حجم اؼبعلومات اؼبتنامي  دبعدالت متسارعة جدا كالقياـ تإف استخداـ ىذه التكنولوجيا

 .دبسح شامل ؽبا عوض ربليل عينة صغَتة منها، فبا يكسب اؼبؤسسة معرفة اتمة بزابئنها اغباليُت كاحملتملُت
برانمج : يف إطار ربليل كتكوين كاستغبلؿ قواعد بياانت العمبلء تطرح الشركات عدة منتجات مثل

Customer Data Integration ،ككذا حساب ـبتلف اؼبؤشرات حوؿ الزابئن. 

، كىي منتجات (Marketing automation)" برؾبيات أسبتة التسويق"كيطلق عليها أيضا :  التسويقإدارة بررليات -ب
معركضة من ًقبل الشركات اؼبصنًٌعة غبلوؿ إدارة العبلقة مع العميل، تعتمد على قاعدة البياانت التسويقية للقياـ 

 .حبمبلت تستهدؼ زابئن حاليُت أك متوقَّعُت بشكل آِف
 أسبتة القول البيعية، 7:مضلة تضم ربتها أربعة أصناؼ من التطبيقات الفرعية" إدارة العبلقة مع العميل"كنظاـ 

إدارة العبلقة مع "أسبتة التسويق، خدمة الزبوف كخدمات الدعم، إدارة قنوات التوريد كـبتلف الشركاء؛ كىو ما يعرؼ بػ 
  Partner Relationship Management » (PRM)» "الشركاء

                                                           
1 - René Lefébure, Gilles Venturi, op. cit, p. 250.  

  .135. ًىعن بغؽ، مغحع ؾابم، م -  2
3 - Laurie J. Flynnsept, Oracle to Pay $5.85 Billion for Siebel, the New York Times Journal, 

http://www.nytimes.com/2005/09/13/technology/oracle-to-pay-585-billion-for-siebel.html?_r=0, visited on 28/04/2017. 
اعةhttp://www.oracle.com/us/corporate/press/017211_EN: ، على الغابoracleِعً مىكع قغهت  - 4 ش الٍؼ . 28/04/2017: ، جاٍع

5 - René Lefébure, Gilles Venturi, op. cit, pp. 217- 221. 
  .304، مغحع ؾابم، م (2002)بكحر العالق،  -  6

7 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P. 596.  

http://www.nytimes.com/2005/09/13/technology/oracle-to-pay-585-billion-for-siebel.html?_r=0
http://www.oracle.com/us/corporate/press/017211_EN
http://www.oracle.com/us/corporate/press/017211_EN
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 بدازة العالكت مع اإلاىاطً وؤهميتها في الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث الثاوي

 كتطورىا اكبياف كيفية انبثاقو" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"سننتقل يف ىذا اؼببحث إُف بياف اؼبفاىيم اؼبرتبطة بػ 
 يف إدارة األعماؿ كما سبق بياهنا يف اؼببحث السابق، كما سنوضح كيفية اندماج ىذا اعبديدةانطبلقا من الفلسفة 

الفكر اإلدارم اعبديد مع اغبكومة اإللكًتكنية بفضل الثقافة اعبديدة لئلدارة العمومية كـبتلف األنشطة كاؼبمارسات 
 . اغبكومية اليت تكرس ىذا التوجو، مع بياف دكر التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف دعمها

 ٌ  "بدازة العالكت مع اإلاىاطً"ؤلاطاز العام لـ : اإلاطلب ألاو

 ٌ  وؤهدافها" بدازة العالكت مع اإلاىاطً"مفهىم : الفسع ألاو

موجودة منذ القدـ "  زبوف–مؤسسة "أف العبلقة "  مع الزبوفإدارة العبلقة"رأينا يف خضم تطرقنا إُف مفهـو 
اؼبواطنوف كأفراد ) الشأف يف قطاع األعماؿ فإف نشوء العبلقات بُت الدكلة كاألشخاص ىوككما . بوجود التداكؿ
 على مر العصور بغض النظر عن شكل ييعترب صفة أصيلة يف النشاط اغبكومي (اؼبؤسسات اغبكوميةككمؤسسات، 

، فاألفراد كاؼبؤسسات يرتبطوف طواؿ .  كذلك حبكم رابطة اؼبواطنةاألنظمة اغباكمة كطبيعة العبلقة بُت اغباكم كاحملكـو
حياهتم ابغبكومة من خبلؿ منظومة اغبقوؽ كالواجبات اليت تدفعهم إُف التعامل كالتفاعل مع ـبتلف اؽبيئات 

 .كاإلدارات العامة منذ الوالدة كحىت الوفاة

 على أهنا عبلقة بُت الشخص كالدكلة مبنية على ؾبموعة اغبقوؽ كالواجبات كاألدكار كالقيم اؼبواطىنةتيعٌرؼ 
 كتتخذ عبلقة اؼبواطنة أمباطا زبتلف من دكلة إُف أخرل بُت النمط السالب الذم يظهر فيو اؼبواطن ؾبرد 1.اؼبتبادلة

                                                           
1 - H. Michel, e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: A typology of Citizenship management using 

ICTs, The Electronic Journal of e-Government, Volume. 3, Issue. 4, 2005,  p. 214. 
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مستهلك للحقوؽ كاػبدمات العامة، كالنمط اإلهبايب التفاعلي الذم يكوف فيو اؼبواطن طرفا فاعبل يف صناعة اغبقوؽ 
 .كالواجبات كاػبدمات العامة اليت يستهلكها

" إدارة العبلقة"موجودة بشكل تلقائي كأزِف حبكم صلة اؼبواطنة؛  فإف "  مواطن-حكومة "فإذا كانت العبلقة 
إدارة العبلقة مع "كال شك يف أف منهج . كمنهج إدارم لئلدارة العمومية اغبديثة ىو الشيء اعبديد يف ىذه العبلقة

اإلدارة "الذم تبناه قطاع األعماؿ، كىي من أىم ظبات " إدارة العبلقة مع الزبوف"ىو امتداد كؿباكاة ؼبنهج " اؼبواطن
سنقدـ يف الفقرات اآلتية مفهوما . اؼببنية على تطبيق فبارسات قطاع األعماؿ يف القطاع العمومي" العمومية اعبديدة

 ".إدارة العبلقة مع الزبوف"بعد أف نبُت كيف بيٍت انطبلقا من " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"علميا لػ 

من " إدارة العبلقة مع اؼبواطن" أف اؼبفكرين يف ؾباؿ اإلدارة العامة قد استخلصوا بعض مبادئ H. Michelيرل 
حكومة الشعب، من " الذم ينص على أف اؼببدأ األساسي للجمهورية ينبٍت على 1958 الفرنسي لسنة الدستور

، حيث أعطى اؼبفكركف أبعادا إدارية ربٌلل ىذه األركاف الثبلث للجمهورية؛ فمن خبلؿ "الشعب ومن أجل الشعب
أكؽبما ىو كوف اؼبواطن ىو طرؼ تتم إدارتو، دبعٌت آخر أف : ىذه األكضاع الثبلث للحكومة يبكن استنتاج أمرين

فالنموذج : اؼبواطنة ىي شيء أك قضية تتم حوكمتها؛ كاثنيهما ىو أف ىناؾ رؤل أك مباذج متعددة إلدارة ىذه اؼبواطنة
مستهلك فقط " زبوف" الذم يًتجم النظرة اإلدارية للمواطن على أنو "حكومة من أجل الشعب"األكؿ ينبثق عن مبدأ 

. للحقوؽ كاػبدمات العامة، كىو ما يقتضي من الناحية اإلدارية أف تسعى اغبكومة إُف ترقية ىذه اغبقوؽ كاػبدمات
 فيقتضي من اغبكومة تعزيز سبل كآليات االختيار الشعيب كالتمثيل اعبماىَتم يف "حكومة الشعب"أما النموذج الثاين 

 ييطبق من الناحية اإلدارية من خبلؿ دعم اؼبشاركة "حكومة من الشعب"يف حُت أف النموذج الثالث . اغبكومة
األبعاد اؼبختلفة  02-3يفٌصل اعبدكؿ رقم  1. من العملية السياسيةيتجزأكالشورل اعبماىَتية، كيىعترب اؼبواطنى جزءن ال 

 ":إدارة العبلقة مع اؼبواطن"لػ

 ألابعاد املخخلفت إلدازة العالكت مع اإلاىاطً: 02-3الجدٌو زكم 

 احلوكمة اإللكرتونية احلكومة اإللكرتونية اإلدارة اإللكرتونية 
 حكومة ابلشعب حكومة الشعب حكومة من أجل الشعب مبادئ اجلمهورية الفرنسية

 اؼبشاركة الواجبات اغبقوؽ مكوانت ادلواطنة

طرؼ سليب يف ربديد الواجبات  (زبوف)مستهلك  الدور ادلمنوح للمواطن
 (مستقًبل)

يف صياغة  (نشط)طرؼ فاعل 
 اغبقوؽ كالواجبات

تشجيع اؼبداكالت مع اعبمهور زايدة حظوظ قباح السياسات تقدًن اػبدمات، ربسُت  ادلنطق اإلداري ادلوافق

                                                           
1 - H. Michel, op. cit, p. 214. 



بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل الحىىمت ؤلالىتروهيت  .................................................................................زالثالفصل اٌ

172 

رضا اؼبواطن، عرض 
 السياسة اغبكومية

كمشاركة اؼبواطنُت، تطوير  اغبكومية
 الديبقراطية احمللية

التنظيم، الرفع من األداء  دور ادلنتخبٌن احملليٌن
 اإلدارم

فهم كجهات نظر اؼبواطنُت من 
خبلؿ التشاكر، ربسُت درجة قبوؿ 

 .اؼبواطنُت للسياسات العامة

ضباية حرية التعبَت، تنظيم البنية 
 التحتية

أدوات تكنولوجيات 
 اإلعالم واالتصال ادلالئمة

اػبدمات اإلدارية على 
 اػبط

اؼبشاكرات اإللكًتكنية، طرؽ 
 كأدكات االنتخاب اإللكًتكين

أدكات تعاكنية، بناء اػبيارات 
 اعبماعية على اػبط

: مً ئعضاص الباخث باالعخماص على: اإلاصدز

- H. Michel, e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: A typology of Citizenship management 

using ICTs, The Electronic Journal of e-Government, Volume. 3, Issue. 4, 2005, p. 217. 

فمن خبلؿ مصفوفة اؼبقاربة يف ىذا اعبدكؿ تتضح لنا ـبتلف أكجو العبلقات مع اؼبواطن كـبتلف األدكار اليت 
اعتبارىا عبلقة موجهة ابغبكومة، يف  يبكن ،"الشعب أجل من حكومة"للوضع األكؿ  تلعبها أطراؼ العبلقة، فبالنسبة

 .ربسينها كالرفع من جودهتا يستوجب العامة، كىو ما للحقوؽ اؼبتمثلة يف اػبدمات ىنا ىو مستهلك اؼبواطن حُت أف
 إقباح على العمل خبلؿ من اؼبواطن فتستدعي مضاعفة شرعية اغبكومة لدل "الشعب حكومة"يف كضعية  أما

كأخَتا كضعية  .اغبكومية كإضفاء اؼبصداقية عليها عن طريق ازباذ القرارات اؼبدعَّمة ابؼبشاكرات اعبماىَتية السياسات
 اؼبشاركة كتعترب عنصر اليت تدعم" للحوكمة"كىي الوضعية األقرب للكماؿ، حيث أهنا تطبيق " ابلشعب حكومة"

ما يبيز  من بُت أىم اليت هتمو؛ كىذا العامة، يبادر ابؼبشاركة يف صنع القرارات السياسة اؼبواطن فاعبل رئيسيا يف
الذم "pull" نظاـ اعبذب   إُف "push"من نظاـ الدفع " مواطن-حكومة "، أين تنتقل العبلقة "اغبيكيومة"عن  "اغبىوٍكمة"

 .القمة إُف القاعدة من اؼبعلومة تنتقل فيو

أبعدى من ذلك، كيضٌموف إُف ىذا اؼبنهج اعبديد " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"بل كيذىب الباحثوف يف موضوع 
اليت تعرٌب عن تفاعل اؼبواطنُت فيما بينهم كمشاركتهم للمعرفة فيما بينهم يف إطار ما يصطلح " مواطن- مواطن "العبلقة 
 ".  مدينة اؼبعرفة"عليو بػ 

ع على اإلبداع اؼبتواصل، " على أهنا (the knowledge city)" مدينة اؼبعرفة"تيعٌرؼ  تلك اؼبدينة اليت تيشجًٌ
اؼبشاركة، التقييم، ذبديد كربديث اؼبعرفة من خبلؿ التفاعل بُت مواطٍت اؼبدينة الواحدة أك اؼبدف األخرل؛ ىذه 

التفاعبلت تشكل جوىر اؼبدينة اؼبتعلمة مدعومة بثقافة مشاركة اؼبعرفة بُت اؼبواطنُت ككذلك  البنية التحتية لتكنولوجيا 

أنو من الغرابة يف عصر ربطت فيو التكنولوجيا بُت الناس عرب أقطار ـبتلفة  Kent Roberts* كيرل  1".اإلعبلـ كشبكاهتا

                                                           
1 - Michal Goldberg, Edna Pasher and Maya Levin-Sagi, Citizen participation in decision-making processes: knowledge sharing in 

knowledge cities, Journal of Knowledge Management, Vol. 10, Iss. 5, 2006, p. 92. 
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من العاَف، أف يبقى اؼبواطنوف منفصلُت عن بعضهم البعض؛ ففي الوقت الذم صار فيو إبمكاننا الوصوؿ إُف أطناف 
من اؼبعلومات، نبدكا عاجزين عن تكوين اغبلوؿ السليمة للمشاكل اليت تواجهنا، لذلك ال بد من إعادة أتسيس 

 1.كتشكيل أيطيران كثقافتنا االجتماعية

ىذه انبعة من كوف اؼبدينة سبتلك بعض خصائص اؼبنظمة، كذلك من حيث كجود " مدينة اؼبعرفة"كلعل فكرة 
، اإلدارة الوسطى كالعماؿ، ككجود (رئيس البلدية مثبل مقابل الرئيس كاعبهاز التنفيذيُت يف اؼبنظمة)اإلدارة العليا 

فاؼبدينة اؼبتعلمة ىي مثل اؼبنظمة اؼبتعلمة، ينبغي ؽبا أف تكوف مكاان للتعلم الفردم كاعبماعي من . (اؼبواطنوف)الزابئن 
 2. كالتغذية العكسيةاألفعاؿخبلؿ احملاداثت كردكد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

* Kent Robertsِىُت، اهظغ مىكع اإلاغهؼ على الغاب ني للمىاَىت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ / http://www.civilitycenter.org:  َى مإؾـ اإلاغهؼ الَى
1 - Michal Goldberg, Edna Pasher and Maya Levin-Sagi, op. cit, p. 93. 
2 - Michal Goldberg, Edna Pasher and Maya Levin-Sagi, op. cit, p. 93. 



بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل الحىىمت ؤلالىتروهيت  .................................................................................زالثالفصل اٌ

174 

 

 

 

 

 

 

 بدازة العالكت مع اإلاىاطً وؤهميتها في الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث الثاوي

 كتطورىا اكبياف كيفية انبثاقو" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"سننتقل يف ىذا اؼببحث إُف بياف اؼبفاىيم اؼبرتبطة بػ 
 يف إدارة األعماؿ كما سبق بياهنا يف اؼببحث السابق، كما سنوضح كيفية اندماج ىذا اعبديدةانطبلقا من الفلسفة 

الفكر اإلدارم اعبديد مع اغبكومة اإللكًتكنية بفضل الثقافة اعبديدة لئلدارة العمومية كـبتلف األنشطة كاؼبمارسات 
 . اغبكومية اليت تكرس ىذا التوجو، مع بياف دكر التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف دعمها

 ٌ  "بدازة العالكت مع اإلاىاطً"ؤلاطاز العام لـ : اإلاطلب ألاو

 ٌ  وؤهدافها" بدازة العالكت مع اإلاىاطً"مفهىم : الفسع ألاو

موجودة منذ القدـ "  زبوف–مؤسسة "أف العبلقة "  مع الزبوفإدارة العبلقة"رأينا يف خضم تطرقنا إُف مفهـو 
اؼبواطنوف كأفراد ) الشأف يف قطاع األعماؿ فإف نشوء العبلقات بُت الدكلة كاألشخاص ىوككما . بوجود التداكؿ
 على مر العصور بغض النظر عن شكل ييعترب صفة أصيلة يف النشاط اغبكومي (اؼبؤسسات اغبكوميةككمؤسسات، 

، فاألفراد كاؼبؤسسات يرتبطوف طواؿ .  كذلك حبكم رابطة اؼبواطنةاألنظمة اغباكمة كطبيعة العبلقة بُت اغباكم كاحملكـو
حياهتم ابغبكومة من خبلؿ منظومة اغبقوؽ كالواجبات اليت تدفعهم إُف التعامل كالتفاعل مع ـبتلف اؽبيئات 

 .كاإلدارات العامة منذ الوالدة كحىت الوفاة

 على أهنا عبلقة بُت الشخص كالدكلة مبنية على ؾبموعة اغبقوؽ كالواجبات كاألدكار كالقيم اؼبواطىنةتيعٌرؼ 
 كتتخذ عبلقة اؼبواطنة أمباطا زبتلف من دكلة إُف أخرل بُت النمط السالب الذم يظهر فيو اؼبواطن ؾبرد 1.اؼبتبادلة

                                                           
1 - H. Michel, e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: A typology of Citizenship management using 

ICTs, The Electronic Journal of e-Government, Volume. 3, Issue. 4, 2005,  p. 214. 
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مستهلك للحقوؽ كاػبدمات العامة، كالنمط اإلهبايب التفاعلي الذم يكوف فيو اؼبواطن طرفا فاعبل يف صناعة اغبقوؽ 
 .كالواجبات كاػبدمات العامة اليت يستهلكها

" إدارة العبلقة"موجودة بشكل تلقائي كأزِف حبكم صلة اؼبواطنة؛  فإف "  مواطن-حكومة "فإذا كانت العبلقة 
إدارة العبلقة مع "كال شك يف أف منهج . كمنهج إدارم لئلدارة العمومية اغبديثة ىو الشيء اعبديد يف ىذه العبلقة

اإلدارة "الذم تبناه قطاع األعماؿ، كىي من أىم ظبات " إدارة العبلقة مع الزبوف"ىو امتداد كؿباكاة ؼبنهج " اؼبواطن
سنقدـ يف الفقرات اآلتية مفهوما . اؼببنية على تطبيق فبارسات قطاع األعماؿ يف القطاع العمومي" العمومية اعبديدة

 ".إدارة العبلقة مع الزبوف"بعد أف نبُت كيف بيٍت انطبلقا من " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"علميا لػ 

من " إدارة العبلقة مع اؼبواطن" أف اؼبفكرين يف ؾباؿ اإلدارة العامة قد استخلصوا بعض مبادئ H. Michelيرل 
حكومة الشعب، من " الذم ينص على أف اؼببدأ األساسي للجمهورية ينبٍت على 1958 الفرنسي لسنة الدستور

، حيث أعطى اؼبفكركف أبعادا إدارية ربٌلل ىذه األركاف الثبلث للجمهورية؛ فمن خبلؿ "الشعب ومن أجل الشعب
أكؽبما ىو كوف اؼبواطن ىو طرؼ تتم إدارتو، دبعٌت آخر أف : ىذه األكضاع الثبلث للحكومة يبكن استنتاج أمرين

فالنموذج : اؼبواطنة ىي شيء أك قضية تتم حوكمتها؛ كاثنيهما ىو أف ىناؾ رؤل أك مباذج متعددة إلدارة ىذه اؼبواطنة
مستهلك فقط " زبوف" الذم يًتجم النظرة اإلدارية للمواطن على أنو "حكومة من أجل الشعب"األكؿ ينبثق عن مبدأ 

. للحقوؽ كاػبدمات العامة، كىو ما يقتضي من الناحية اإلدارية أف تسعى اغبكومة إُف ترقية ىذه اغبقوؽ كاػبدمات
 فيقتضي من اغبكومة تعزيز سبل كآليات االختيار الشعيب كالتمثيل اعبماىَتم يف "حكومة الشعب"أما النموذج الثاين 

 ييطبق من الناحية اإلدارية من خبلؿ دعم اؼبشاركة "حكومة من الشعب"يف حُت أف النموذج الثالث . اغبكومة
األبعاد اؼبختلفة  02-3يفٌصل اعبدكؿ رقم  1. من العملية السياسيةيتجزأكالشورل اعبماىَتية، كيىعترب اؼبواطنى جزءن ال 

 ":إدارة العبلقة مع اؼبواطن"لػ

 ألابعاد املخخلفت إلدازة العالكت مع اإلاىاطً: 02-3الجدٌو زكم 

 احلوكمة اإللكرتونية احلكومة اإللكرتونية اإلدارة اإللكرتونية 
 حكومة ابلشعب حكومة الشعب حكومة من أجل الشعب مبادئ اجلمهورية الفرنسية

 اؼبشاركة الواجبات اغبقوؽ مكوانت ادلواطنة

طرؼ سليب يف ربديد الواجبات  (زبوف)مستهلك  الدور ادلمنوح للمواطن
 (مستقًبل)

يف صياغة  (نشط)طرؼ فاعل 
 اغبقوؽ كالواجبات

تشجيع اؼبداكالت مع اعبمهور زايدة حظوظ قباح السياسات تقدًن اػبدمات، ربسُت  ادلنطق اإلداري ادلوافق

                                                           
1 - H. Michel, op. cit, p. 214. 
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رضا اؼبواطن، عرض 
 السياسة اغبكومية

كمشاركة اؼبواطنُت، تطوير  اغبكومية
 الديبقراطية احمللية

التنظيم، الرفع من األداء  دور ادلنتخبٌن احملليٌن
 اإلدارم

فهم كجهات نظر اؼبواطنُت من 
خبلؿ التشاكر، ربسُت درجة قبوؿ 

 .اؼبواطنُت للسياسات العامة

ضباية حرية التعبَت، تنظيم البنية 
 التحتية

أدوات تكنولوجيات 
 اإلعالم واالتصال ادلالئمة

اػبدمات اإلدارية على 
 اػبط

اؼبشاكرات اإللكًتكنية، طرؽ 
 كأدكات االنتخاب اإللكًتكين

أدكات تعاكنية، بناء اػبيارات 
 اعبماعية على اػبط

: مً ئعضاص الباخث باالعخماص على: اإلاصدز

- H. Michel, e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: A typology of Citizenship management 

using ICTs, The Electronic Journal of e-Government, Volume. 3, Issue. 4, 2005, p. 217. 

فمن خبلؿ مصفوفة اؼبقاربة يف ىذا اعبدكؿ تتضح لنا ـبتلف أكجو العبلقات مع اؼبواطن كـبتلف األدكار اليت 
اعتبارىا عبلقة موجهة ابغبكومة، يف  يبكن ،"الشعب أجل من حكومة"للوضع األكؿ  تلعبها أطراؼ العبلقة، فبالنسبة

 .ربسينها كالرفع من جودهتا يستوجب العامة، كىو ما للحقوؽ اؼبتمثلة يف اػبدمات ىنا ىو مستهلك اؼبواطن حُت أف
 إقباح على العمل خبلؿ من اؼبواطن فتستدعي مضاعفة شرعية اغبكومة لدل "الشعب حكومة"يف كضعية  أما

كأخَتا كضعية  .اغبكومية كإضفاء اؼبصداقية عليها عن طريق ازباذ القرارات اؼبدعَّمة ابؼبشاكرات اعبماىَتية السياسات
 اؼبشاركة كتعترب عنصر اليت تدعم" للحوكمة"كىي الوضعية األقرب للكماؿ، حيث أهنا تطبيق " ابلشعب حكومة"

ما يبيز  من بُت أىم اليت هتمو؛ كىذا العامة، يبادر ابؼبشاركة يف صنع القرارات السياسة اؼبواطن فاعبل رئيسيا يف
الذم "pull" نظاـ اعبذب   إُف "push"من نظاـ الدفع " مواطن-حكومة "، أين تنتقل العبلقة "اغبيكيومة"عن  "اغبىوٍكمة"

 .القمة إُف القاعدة من اؼبعلومة تنتقل فيو

أبعدى من ذلك، كيضٌموف إُف ىذا اؼبنهج اعبديد " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"بل كيذىب الباحثوف يف موضوع 
اليت تعرٌب عن تفاعل اؼبواطنُت فيما بينهم كمشاركتهم للمعرفة فيما بينهم يف إطار ما يصطلح " مواطن- مواطن "العبلقة 
 ".  مدينة اؼبعرفة"عليو بػ 

ع على اإلبداع اؼبتواصل، " على أهنا (the knowledge city)" مدينة اؼبعرفة"تيعٌرؼ  تلك اؼبدينة اليت تيشجًٌ
اؼبشاركة، التقييم، ذبديد كربديث اؼبعرفة من خبلؿ التفاعل بُت مواطٍت اؼبدينة الواحدة أك اؼبدف األخرل؛ ىذه 

التفاعبلت تشكل جوىر اؼبدينة اؼبتعلمة مدعومة بثقافة مشاركة اؼبعرفة بُت اؼبواطنُت ككذلك  البنية التحتية لتكنولوجيا 

أنو من الغرابة يف عصر ربطت فيو التكنولوجيا بُت الناس عرب أقطار ـبتلفة  Kent Roberts* كيرل  1".اإلعبلـ كشبكاهتا

                                                           
1 - Michal Goldberg, Edna Pasher and Maya Levin-Sagi, Citizen participation in decision-making processes: knowledge sharing in 

knowledge cities, Journal of Knowledge Management, Vol. 10, Iss. 5, 2006, p. 92. 
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من العاَف، أف يبقى اؼبواطنوف منفصلُت عن بعضهم البعض؛ ففي الوقت الذم صار فيو إبمكاننا الوصوؿ إُف أطناف 
من اؼبعلومات، نبدكا عاجزين عن تكوين اغبلوؿ السليمة للمشاكل اليت تواجهنا، لذلك ال بد من إعادة أتسيس 

 1.كتشكيل أيطيران كثقافتنا االجتماعية

ىذه انبعة من كوف اؼبدينة سبتلك بعض خصائص اؼبنظمة، كذلك من حيث كجود " مدينة اؼبعرفة"كلعل فكرة 
، اإلدارة الوسطى كالعماؿ، ككجود (رئيس البلدية مثبل مقابل الرئيس كاعبهاز التنفيذيُت يف اؼبنظمة)اإلدارة العليا 

فاؼبدينة اؼبتعلمة ىي مثل اؼبنظمة اؼبتعلمة، ينبغي ؽبا أف تكوف مكاان للتعلم الفردم كاعبماعي من . (اؼبواطنوف)الزابئن 
 2. كالتغذية العكسيةاألفعاؿخبلؿ احملاداثت كردكد 

 اليت اعتربت أف اغبوكمة ليست ىي - حسب األمم اؼبتحدة (Governance)كابلرجوع إُف مفهـو اغبوكمة 
عملية "، كليست عملية التسيَت عن طريق ؾبموعة من األفراد، بل ىي (كجهاز تنفيذم)اغبكومة دبفهومها اؼبادم 

شاملة تقود فيها اؽبيئات كاؼبنظمات كاؼبواطنوف اجملتمع بشكل صباعي، كىي ذلك التفاعل مع القطاع العاـ ككيفية 
يتضح لنا من  3."تنظيم اجملتمع لنفسو من أجل ازباذ القرار بشكل صباعي كتوفَت آليات الشفافية من أجل ذلك

ىي صورة من صور اغبوكمة، أك ابألحرل "يف النهاية " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"خبلؿ ربليل ىذا اؼبفهـو للحوكمة أف 
اؼبنهج اإلدارم الذم يتم تطبيقو يف العمل اغبكومي لتحقيق اغبكم الراشد، كذلك "ىي " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"فإف 

 للعمل اغبكومي، كابالعتماد على التسهيبلت كاؼبزااي اليت توفرىا التكنولوجيات اغبديثة كمحورابلًتكيز على اؼبواطن 
 ".لئلعبلـ كاالتصاؿ كأداة للحكومة اإللكًتكنية

ىي منهج ": كما يلي" إدارة العبلقة مع اؼبواطن" السابق يبكننا اػبركج بتعريف علمي لػ التحليلمن خبلؿ 
إداري حديث يف اإلدارة العامة، مبين على التوجو ابدلواطن، يهدف إىل تقدمي اخلدمات العامة للمواطنٌن جبودة 

عالية وإشراكهم يف صناعتها، ابإلضافة إىل إشراكهم يف اختاذ القرارات العمومية وفتح اجملال للمشاورات 
وادلناقشات حول السياسات احلكومية وتطبيق سلتلف صور ادلمارسات الدميقراطية يف ظل الشفافية احلكومية، 

 ".وكل ذلك ابستغالل الوسائط احلديثة لإلعالم واالتصال اليت تشكل ما يعرف ابحلكومة اإللكرتونية

يف قطاع األعماؿ جذب " إدارة العبلقة مع الزبوف"أما خبصوص األىداؼ فقد رأينا أف من أىم أىداؼ 
يظهر ىذاف اؽبدفاف بصورة رباكي ىذا اعبذب " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"الزبوف كاحملافظة عليو، ككبن نرل أنو يف ظل 

                                                                                                                                                                                           
* Kent Robertsِىُت، اهظغ مىكع اإلاغهؼ على الغاب ني للمىاَىت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ / http://www.civilitycenter.org:  َى مإؾـ اإلاغهؼ الَى

1 - Michal Goldberg, Edna Pasher and Maya Levin-Sagi, op. cit, p. 93. 
2 - Michal Goldberg, Edna Pasher and Maya Levin-Sagi, op. cit, p. 93. 
3 - UNDESA and ASPA report, Op. cit, pp. 53-54. 
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يتجسد يف سعي اغبكومات إُف استقطاب الكفاءات البشرية من دكؿ أخرل " جذب اؼبواطن"كاالحتفاظ، فهدؼ 
كجذب االستثمارات كرؤكس األمواؿ األجنبية، كذلك من خبلؿ ـبتلف التحفيزات كالسياسات اليت ذبعل من الدكلة 

كلعل كثَتا من الدكؿ الغربية انتهجت ىذه . إقليما ذا تنافسية عالية كجاذبية لبلستثمار كفبارسة اغبياة بوجهو عاـ
السياسة إلعمار بعض األقاليم أك استقطاب األدمغة كالكفاءات اليت تنتج قيمة مضافة، كىي السياسة اليت انتهجتها 

أما اؽبدؼ . من خبلؿ قوانينها اؼبنظًٌمة للهجرة... على سبيل اؼبثاؿ كل من كندا، الوالايت اؼبتحدة األمريكية، أؼبانيا
 يتمثل يف ضركرة سعي اغبكومات إُف" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"فنرل أف إسقاطو يف ظل  –االحتفاظ ابؼبواطن  –الثاين 

اإلبقاء على الكفاءات كاؼبؤسسات اؼبستثمرة األجنبية اليت مت بذؿ ك -كأفراد كمؤسسات- احملافظة على اؼبواطنُت 
اعبهد كالتكلفة الستقطاهبا، كمن قبلها هبب أكال احملافظة على اؼبؤسسات كالكفاءات احمللية كاغبيلولة دكف ىجرة 

 احملفزةاألدمغة كرؤكس األمواؿ الوطنية؛ ككل ذلك من خبلؿ حسن إدارة العبلقة معها كتوفَت الظركؼ كاػبدمات 
 .كتقوية رابطة اؼبواطنة بوجو عاـ

 الخىحه باإلاىاطً همدىز للحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع الثاوي

تطرقنا يف خضم استعراضنا لتطور الفلسفة اإلدارية ؼبنظمات األعماؿ إُف التحوؿ الفارؽ يف توجهاهتا، فبعد 
أف سادت مرحلة التوجو ابؼبنتوج لفًتات طويلة، غٌَتت الظركؼ االقتصادية من توجهات اؼبؤسسات كجعلت الزبوف 

أف الثقافة التنظيمية يف كال شك . ىو اؼبلك الذم هبب أف تتمحور حوؿ إرضائو كل أنشطة ككظائف اؼبؤسسة
 على مستول اؽبيئات اغبكومية ستضع بصمتها يف حكومة (NPM)" اإلدارة العمومية اعبديدة"اعبديدة اليت أدخلتها 

اؼبستقبل، فقد أحدثت إُف حد اآلف ربوال جوىراي من الًتكيز على االعتبارات اؼبؤسسية اإلدارية إُف الًتكيز حوؿ 
بل إف عدـ كضع اؼبواطن يف صلب اىتمامات اإلدارة ييعٌد من أخطر مظاىر كدرجات  1؛اؼبخرجات النهائية للمنظمة

ففي العصر اغبديث، ربوؿ منهج تقدًن اػبدمات اغبكومية اإللكًتكنية من التوجو ابغبكومة إُف  2.الفساد يف الدكلة
كقد مت تطبيق منهج التوجو ابؼبواطن ، التوجو ابؼبواطن، حيث أصبح اؼبواطن كلمة مفتاحية يف تصميم اػبدمة العمومية

بشكل كاسع يف عديد الدكؿ مثل الوالايت اؼبتحدة األمريكية، كندا، إقبلًتا، أسًتاليا، إيطاليا، كوراي اعبنوبية 
 ىناؾ تكوف حىت كاغبكومة اؼبواطنُت بُت تفاعل كجود يتطلب تطبيق اغبوكمة دبفهومها السابق  كما أف3.كسنغافورة

                                                           
1 - J.E.J. Prins, op. cit, p. 18. 

ف،  - 2 ٌ  خالت- الخددياث  و  الىاكع:ماطظاتها ووعائف الدولت صياغت دوز  إلعادة طتراجيجيت وةؤلالىتروهيت الحىىمتعبضة وعمان الكٍغ  مجلع دو

 العلىم ، ولُت" ألاعماٌ ئصاعة "  جسهو،الدؿُحر وعلىم الاكخهاصًت العلىم في الضهخىعاٍ صعحت هُليمً مخُلباث  ملضمت ، أَغوختالخليجي الخعاون 

 .41. ، م2008/2009الدؿُحر، حامعت الجؼائغ، الؿىت الجامعُت  وعلىم الاكخهاصًت
3 - Kanda Sorn-in, Kulthida Tuamsuk, Wasu Chaopanon, op. cit, p. 207. 
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 اليت لؤلفكار كاؼببادرات كاالقًتاحات مصدرا أساسيا  يعتربأصبح اؼبواطنُت، بل إف اؼبواطن من اقًتاحات كتفاعبلت
 .من أجل بلوغ اغبوكمة الرشيدة تشجيعها هبب

ؾبموعة من القيم كالرموز كالطقوس : "ككما ىو الشأف ابلنسبة لثقافة منظمة األعماؿ، اليت تيعٌرؼ على أهنا
اؼبشًتكة بُت أفراد كحدة معينة، كاليت ربدد كيفية أداء اؼبهاـ كمعاعبة اؼبشكبلت اإلدارية الداخلية أك تلك اؼبتعلقة 

 فإف ثقافة اؼبنظمة العمومية اؼبوجهة ابلزبوف هبب أف تكوف 1؛"ابلزابئن كاؼبوردين كـبتلف عناصر احمليط اػبارجي
 كاؼبمارسات اليت تضع اؼبواطن على رأس اىتمامات اؼبنظمة اغبكوميوفؾبموعة من القيم اليت يؤمن هبا اؼبوظفوف 

كمن أجل تكريس مبدأ التوجو ابلزبوف . اغبكومية، كتسعى دكما إُف تقدًن أحسن اؼبخرجات كابعبودة اليت ربقق رضاه
التوجو "يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية ال بد من تغيَت ثقافة اؼبنظمة اغبكومية من الثقافة البَتكقراطية السلبية إُف ثقافة 

 2:اليت تتميز ابػبصائص التالية" ابؼبواطن

 اؼبواطن؛ يف اإلدارة العامة بشكل ؿبورم إُف خدمة اليت يتم تنفيذىا كاألنشطة اؼبهاـ هتدؼ -
 تيقٌيم اؼبنظمة اغبكومية على أساس جودة اػبدمة اؼبقدمة مقارنة ابؼبوارد اؼبتاحة؛ -
 اػبدمة اؼبقدمة ىي قيمة مشًتكة انذبة عن صبيع األطراؼ اؼبنتمُت إُف اؼبنظمة العمومية؛ -
 التواصل الدائم مع اؼبواطن؛ -
 تقدًن اػبدمة اعبيدة ىي ىدؼ مشًتؾ بُت كل أطراؼ اإلدارة العامة؛ -
 .هبب ربليل اؼبشاكل اليت تنشأ عند تقدًن اػبدمة بشكل دقيق كمعمق -

أف مفهـو التوجو ابؼبواطن يتشكل من أربعة ؿباكر أساسية   Dinesh Chandra Misra ذاتو، يرل السياؽكيف 
كىي عناصر من شأهنا أف . حرية اؼبعلومة، اؼبساءلة كالشفافية، اإلدارة ابلنتائج، ازباذ القرار اؼبرتكز على اؼبواطن 3:ىي

 .تدعم عملية اغبوكمة الرشيدة

كقد حظي موضوع التوجو ابؼبواطن ابىتماـ التقارير كالدراسات اليت أعدهتا منظمة األمم اؼبتحدة حوؿ 
 اعترب التوجو ابؼبواطن أكؿ أركاف بناء 2001 تقرير األمم اؼبتحدة لسنة ، فكما رأينا سابقا، فإفاإللكًتكنيةاغبكومة 

 أف بناء اػبدمات العامة يكوف حوؿ ؿبور خيارات اؼبواطن ابلدرجة األكُف، كىو علىاغبكومة اإللكًتكنية، حيث نٌص 

                                                           
1 - Enrique Claver et al, Public administration: From bureaucratic culture to citizen-oriented culture, International Journal of Public 

Sector Management, Vol. 12, Iss. 5, 1999, p. 456. 
2 - Enrique Claver et al, op. cit, p. 459. 
3 - Dinesh Chandra Misra, op. cit, p.03. 
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.(NPM)ما يعرؼ ابلتوجو ابؼبواطن أك الًتكيز حوؿ اؼبواطن يف اإلدارة العمومية اعبديدة 
1
 2008كما خصص تقرير سنة  

 networked)" اغبكومة الشبكية" أك (connected government)" اغبكومة اؼبتصلة"اعبزء الثاين منو للتنظَت ؼبفهـو 

government) من اغبكومة اإللكًتكنية إُف اغبكومة اؼبتصلة" معنوان إايه بػ "(from E-Government to Connected 

Government) .بل ىو ،كخبلصة ىذا اؼبفهـو اعبديد ىي أف التحدم اعبديد أماـ اغبكومات َف يعد يف رقمنة خدماهتا 
كضع اإلسًتاتيجيات للحصوؿ على اؼبعرفة " اليت يتلخص مفهومها يف (KM) (knowledge management)يف إدارة اؼبعرفة 

، فإدارة اؼبعرفة تقـو على أساس فكرة أف أىم "الصحيحة حوؿ الشخص اؼببلئم يف الوقت اؼببلئم كابلصيغة اؼببلئمة
كصياغة إسًتاتيجية ىذه اإلدارة تقـو على ثبلثة ؿباكر أساسية . أصوؿ اؼبنظمات اغبكومية تتمثل يف معرفتها بشعبها

كما ذكر التقرير بعدا ىاما من أبعاد إدارة اؼبعرفة . اؼبواطن، العمليات، كالتكنولوجيات بشقيها اؼبادم كاؼبعنوم: ىي
 اليت تتمحور فلسفتها حوؿ تعزيز التوجو ابلزبوف كبناء عبلقات مع الشركاء من (CRM)" إدارة العبلقة مع الزبوف"كىو 

 فاغبكومة اؼبتصلة توفر معلومات أكثر تنظيما، كأكثر اندماجا كتدفقا، كتوفر إمكانيات أكرب إلبراـ 2.القطاع اػباص
 ذبدر بنا اؼببلحظة 3.اؼبعامبلت كما توفر ميكانيزمات للحصوؿ على التغذية الراجعة كأيطرا تشاركية لتعزيز الديبقراطية

إدارة العبلقة مع "يف قطاع األعماؿ، ك" إدارة العبلقة مع العميل" بُت مشًتؾيف ىذه النقطة أف إدارة اؼبعرفة ىي نشاط 
 .يف القطاع العاـ" اؼبواطن

 هبذا اؼبفهـو يعرب عن منهج شامل للحكومة اإللكًتكنية، أيخذ بعُت االعتبار" اغبكومة اؼبتصلة"كمصطلح 

اعبانب التكنولوجي كأداة إسًتاتيجية إلدارة اؼبعرفة كاإلبداع يف اػبدمة العمومية كالرفع من إنتاجية اؼبنظمات اغبكومية، 
 ".التوجو ابؼبواطن"حبيث يدكر كل ذلك حوؿ ؿبور رئيسي كاحد ىو 

فاغبكومة اإللكًتكنية ليست ؾبرد موقع إلكًتكين على شبكة اإلنًتنت، بل ىي أبعد من ذلك؛ فهي هتدؼ 
اغبكومة، اؼبواطنُت، كمؤسسات األعماؿ؛ كابلتاِف يبكن اعتبارىا أداة : إُف دعم كتسهيل عملية اغبوكمة عبميع أطرافها

 4.(good governance) كاغبكم الراشد (e-governance)من أدكات اغبوكمة اإللكًتكنية 

مفهـو اغبكومة اإللكًتكنية ىو الًتكيز على اؼبستفيد كاحتياجاتو بدال من جوىر كيرل كثَت من الباحثُت أف 
الًتكيز على االحتياجات الداخلية للمؤسسات العامة، كأف استخداـ أدكات ككسائل تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ 

يرل أف ىذا الطرح " عبدة نعماف صاٌف الشريف"ىدفو دعم ىذا التحوؿ يف الًتكيز من اؼبوظف إُف اؼبستفيد؛ غَت أف 

                                                           
1 - UNDESA and ASPA report, op. cit, p. 06. 
2 - United Nations report, (2008), op. cit, pp. xiii-xv. 
3 - Ibid, p. vxiii. 
4
 - Umar Aditia Warman, pp. 21 – 22. 
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فيو نوع من القصور، حيث أف الصواب ىو أف جوىر اغبكومة اإللكًتكنية ىو ربوؿ شامل يف اإلدارة اغبكومية 
 كىو ما يوافق الطرح الذم قدمناه يف عرضنا للمفهـو 1يقتضي الًتكيز على اؼبستفيدين كلهم دبا يف ذلك اؼبوظف،

اغبديث للزبوف، كالذم يعترب أف األطراؼ الداخلية يف اؼبنظمة يعتربكف كذلك زابئن ؽبا، يستقبلوف ـبرجاهتا مثل الزابئن 
 .اػبارجيُت، كيتوجب على اؼبنظمة إدارة العبلقة معهم أيضا

إدارة "يف منظمات األعماؿ، تقتضي " إدارة العبلقة مع الزبوف"نستخلص يف ختاـ ىذا العنصر أنو على غرار 
كذلك ربٌوؿ اؼبنظمات اغبكومية من توجهها ابؼبنظمة كاؼبوظف إُف التوجو ابؼبواطن كجعلو على " العبلقة مع اؼبواطن

رأس أكلوايهتا كؿبورا لكل إسًتاتيجياهتا اغبالية كاؼبستقبلية كأساسا مرجعيا لكل عملية تطوير للخدمات أك ازباذ 
 .كيف العنصر اؼبواِف سنفصل أكثر يف كيفية أتثَت اؼبفهـو األكؿ على الثاين. للقرارات

 "بدازة العالكت مع اإلاىاطً"بلى " بدازة العالكت مع الصبىن "مً : اإلاطلب الثاوي

 ٌ  جإزير كطاع ألاعماٌ على الفىس ؤلادازر العمىمي: الفسع ألاو

يعود الفضل يف جزء كبَت من تطور الفكر اإلدارم العمومي كعمليات اإلصبلح اإلدارم اغبكومي إُف 
كمحاكاة " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كعلى ىذا األساس، جاء منهج . النجاح اؼببهر الذم عرفو فكر إدارة األعماؿ

ربليل العبلقة على سنعمل من خبلؿ ىذا العنصر . اليت جسدىا قطاع األعماؿ" إدارة العبلقة مع العميل"ؼبنهج 
 .اؼبفاىيمية كاإلسًتاتيجية اؼبوجودة بُت اؼبنهجُت

إدارة " بدراسة ىدفها إبراز القدرات الكامنة يف Luciano Batista ك  Rui da Silvaيف ىذا اجملاؿ، قاـ الباحثاف 
 من خبلؿ تطبيق اعبوانب (government reputation) يف بناء كتعزيز السمعة اغبكومية (CRM)" العبلقة مع الزبوف

 حيث يرل الباحثاف أنو من اؼبمكن تعظيم الٌسمعة 2،(corporate reputation theory)" نظرية ظبعة الشركة"الرئيسية لػ 
كتطبيقاهتا التكنولوجية على مستول منظمات " إدارة العبلقة مع الزبوف"اغبكومية بتطبيق نفس توجهات إسًتاتيجية 

األعماؿ، كقد خلصت دراستهما إُف أف اغبكومات تواجو ربدٌو كبَت ذباه مواطنيها لتغيَت الصورة اليت ىي عليها، حيث 
لذلك فهي تسعى  ... التصقت هبا ظبعة سيئة لكوف اإلدارة العمومية بَتكقراطية، بطيئة كغَت كفئة يف سرعة ازباذ القرار

لعكس ىذه الصورة أماـ صبهورىا بتبٍت اؼبناىج اؼبطبقة يف قطاع األعماؿ كتطبيق التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ للرفع 

                                                           
ف،  - 1 ، 35، الؿىت الثالثت عكغ، العضص "قإون العهغ"، مجلت بطتراجيجيت جلديم خدماث الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر اإلاىبايلعبضة وعمان نالح الكٍغ

 .145 م، م 2009صٌؿمبر – أهخىبغ /  َـ 1430طو الدجت – الُمً، قىاٌ - نىعاء 
2 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, pp. 588 – 607. 
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سبتلك قيمة كامنة لتلبية حاجة اغبكومات لتحسُت " إدارة العبلقة مع الزبوف"من كفاءة عملها، لذلك فإف إسًتاتيجية 
 .صورهتا أماـ اؼبواطنُت

: كمن جهة أخرل، فمنظمات األعماؿ تنشئ كتدير عبلقات مع ذكم اؼبصاٌف يف ؿبيطها الداخلي كاػبارجي
؛ كبشكل 1...، اؼبوردكف، اؼببٌلؾ، اؼبنافسوف، اؼبوظفوف، اؼبنظموف(اؼبستهلكوف سواء كانوا أفرادا أك مؤسسات)الزابئن 

النقاابت : فباثل فإف اؼبنظمات اغبكومية ؿباطة كذلك دبجموعة من أصحاب اؼبصاٌف كاعبماعات الضاغطة مثل
كىو ما ... ، اعبمعيات األىليةالعامة اؼبصاٌف صباعاتكاالربادات العمالية، اعبماعات الدينية، اؼبوظفُت العسكريُت، 

 2.وبٌتم عليها الرفع من أدائها كإدارة العبلقة مع كل ىذه األطراؼ اليت تطالب ابستمرار بتحسُت اػبدمات اغبكومية
كمن أجل ذلك أصبحت اغبكومات اليـو مدركة للتوقعات اجملتمعية أبسبتة اػبدمات اغبكومية، كأصبحت تعمل على 

االستجابة ؽبذه الضغوطات من خبلؿ االستثمار يف التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، فهي تستغلها للرفع من 
الكفاءة التشغيلية لئلدارة العمومية كزبفيض تكاليفها كربسُت صورهتا العامة، حيث أصبح من اؼبمكن قيادة صبلة من 

، استخراج جوازات السفر، االنتخاابت، ملء : العمليات اغبكومية على اػبط مثل تسديد الضرائب كالرسـو
 3.االستمارات كالنماذج، كرصد التعليقات حوؿ الربامج كالقضااي العامة

 كاليت تتمثل يف كسب الزبوف –يف قطاع األعماؿ كما رأيناىا " إدارة العبلقة مع العميل"غَت أف أىداؼ 
 4 ال تنطبق كلية كبنفس الصورة على القطاع العاـ،-كربقيق رضاه كضماف كالئو للمؤسسة كابلتبعية تعظيم األرابح 

كمرد ذلك إُف اختبلؼ طبيعة نشاطهما كأىداؼ كل منهما، حيث ال يظهر مفهـو اؼبنافسة كتعضيم الرحبية يف 
القطاع العاـ؛  فالقطاع اغبكومي يبكنو أف يستفيد من ىذه اإلسًتاتيجية يف مسألة رضا اؼبواطنُت، كربسُت جودة 

 قبد تطبيقا ؼبفهـو االكتساب كربقيق الوالء بصيغة مغايرة من خبلؿ حُتاػبدمات كالرفع من األداء بصفة عامة، يف 
 .سعي اغبكومة إُف جعل الدكلة إقليما ذا جاذبية للمواطنُت كاؼبؤسسات الوطنية كاألجنبية

جاءت ضمن سياؽ التأثَتات اليت " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"فبا سبق يبكننا أف نستخلص أف إسًتاتيجية 
أحدثها الفكر اإلدارم لقطاع األعماؿ على نظَته يف اإلدارة العمومية، فهي برزت كخيار حتمي لدل اغبكومات 

 اعبودة اليت أحدثها تبٍت قطاع األعماؿ لنهج التوجو ابلعميل كاستغبلؿ كفجوةلتدارؾ الفجوة يف الذىنية اإلدارية 
أحدث التكنولوجيات ألسبتة ىذه العبلقة، فبا أحدث فركقات غَت مقبولة لدل اؼبواطن يف اعبودة اؼبستىقبىلة عند 

                                                           
1 - Ibid, pp. 588 - 589. 
2 - Ibid, P. 589. 
3 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P. 601. 
4 - Ibid, P. 598. 
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 من كاالستماع ؽبم (اؼبواطنُت) عمبلئها من التقرب اغبكومية التعامل مع القطاعُت؛ كعليو صار لزاما على اؽبيئات

 ؾبالس اؼبباشر، االتصاؿ كاؼبتابعة، الرأم كقنوات كتقنيات االتصاؿ اؼبتعددة، على شاكلة استطبلعات كسائل خبلؿ

كىي ... كالشكاكل االقًتاحات صناديق االلكًتكين، الربيد االستطبلعية، الًتكيز، اؼبقاببلت ؾبموعات العمبلء،
 .تقنيات مطبقة يف قطاع األعماؿ من شأهنا اؼبساعدة على تدارؾ فجوة التوقعات لدل اؼبواطنُت بُت القطاعُت

 مياهت العالكت مع اإلاىاطً في عل ؤلادازة العمىميت الجديدة: الفسع الثاوي

كلتعزيز الفكرة السابقة عن ربوؿ الفكر اإلدارم العمومي يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية إُف فكر فباثل إلدارة 
األعماؿ يف توجهو ابلزبوف، نرجع قليبل إُف ربليل اعبذكر الفكرية للحكومة اإللكًتكنية؛ حيث قبدىا تعود إُف ظهور 

مدرستُت فكريتُت يف اإلدارة العمومية، جاءات يف أعقاب تزايد موجة العوؼبة اؼبوجَّهة دبذىب الليربالية اعبديدة 
: ىااتف اؼبدرستاف نبا. كالنيوكبلسيكية اؼببنية على فلسفة السوؽ، كىو الفكر الذم انتشر منذ شبانينات القرف اؼبنصـر

، ككلتا اؼبدرستُت (public governance school)" اغبوكمة العمومية" كمدرسة (NPM)" مدرسة اإلدارة العمومية اعبيدة"
 ككلتانبا مرتبطتاف بفكرة 1 يف توظيف كتوزيع موارد اجملتمع،اغبكومةمبنية على فكرة أف السوؽ أكثر كفاءة من 

ن.اغبوكمة كمشتقتاف منها
 فاغبوكمة دبفهومها الشامل تعبَت عن مبط تنظيم كتنسيق ،مفهـو كاسع كمفهـو دقيق: فللحوكمة مفهوماف

. اغبياة يف ؾبتمع ما، كهبذا اؼبفهـو يينظر إُف اغبكومة على أهنا كاحدة فقط من اؼبؤسسات العاملة يف عملية اغبوكمة
شبكة من اؼبنظمات اليت تتضمن اغبكومة، "كدبعٌت آخر، فإف اغبوكمة ىي مصطلح أكسع نطاقا من اغبكومة، فهي 

أما اؼبفهـو الدقيق للحوكمة فيتضمن إدخاؿ أدكات القطاع اػباص كقول ". اؼبنظمات غَت الرحبية كمنظمات األعماؿ
 كذبدر اؼببلحظة ىنا إُف أف اؼبفهـو الشامل 2.السوؽ كإسًتاتيجيات الشراكة مع القطاع اػباص ضمن العمل اغبكومي

الذم ينبٍت على منظورىا الشامل لدكر اغبكومة يف اجملتمع، يف " اغبوكمة العمومية"للحوكمة ىو األقرب لفكر مدرسة 
 .اليت تنادم بضركرة تبٍت اغبكومة اإللكًتكنية" اإلدارة العمومية اعبديدة"حُت أف اؼبفهـو الضيق ؽبا ىو األقرب ؼبدرسة 

كلتعزيز ىذا الطرح، نوضح من خبلؿ اعبدكؿ التاِف التطور التارىبي للفكر اإلصبلحي لئلدارة العمومية 
 :كالتغَت يف توجهاهتا كمبادئها

مساخل جطىز ؤلادازة العمىميت وؤلاصالح ؤلادازر : 03-3 حدٌو زكم

 اخلصائص الفرتة الزمنية التسمية ادلرحلة
                                                           

1 - Ahmed Mustafa Mansour, E-Government in the Gulf Cooperation Council Countries: A Comparative Study, Journal of the Social 

Sciences, Vol. 40, No. 1, 2012, pp. 14 - 15. 
2 - Ibid, op. cit, p. 16. 
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 السلطوية، الصبلبة كاعبمود اإلدارم، التوجو ابللوائح كالقواعد ما قبل شبانينات القرف اؼباضي التنظيم البَتكقراطي التقليدم 01

02 
اإلدارة العمومية اعبديدة 

 كاغبوكمة العمومية

منذ الثمانينات إُف أكاسط 
 كالتوجو ابلنتائج" الشركة"تطبيق فبارسات  التسعينات

 التوجو ابؼبواطن كالتفاعل كالتجاكب اإلداريُت منذ أكاسط التسعينات اغبكومة اإللكًتكنية 03
:     مً ئعضاص الباخث باالعخماص على:اإلاصدز

Dinesh Chandra Misra, Defining e-government: a citizen-centric criteria-based approach, 10th National Conference on e-

Governance, Bhopal, Madhya Pradesh, India, February 2-3, 2006, p. 03. 

كبناء على ذلك فإف مذىب اإلدارة العمومية اعبديدة مبٍت على نظرة أف اغبكومة ىي مقدـ للخدمات 
للمواطنُت كمنظمات األعماؿ الذين ىم زابئن ابلنسبة ؽبا؛ كعليو، هبب إدخاؿ أدكات السوؽ يف العمليات 

القطاع اإلدارم العمومي، ليس دبفهـو خوصصة اؼبلكية بل دبفهـو خوصصة " خوصصة" أم أنو ال بٌد من 1.اغبكومية
اؼبمارسات كجعلها مبنية على الٌرشادة االقتصادية كاعبودة كالتوجو ابلعميل؛ كلعل من أىم أكجو تطبيق ىذه اؼبمارسات 

ىو إدخاؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف العمل اغبكومي هبدؼ إدارة العبلقة مع اؼبواطن بطريقة 
 .إلكًتكنية كما كاف الشأف يف قطاع األعماؿ الذم سٌخرىا إُف أبعد اغبدكد اؼبمكنة يف إدارة العبلقة مع الزبوف

 في الحىىمت اإلاعاصسة" بدازة العالكت مع اإلاىاطً"ؤهميت وطسوزة : اإلاطلب الثالث

لقد أصبح من الضركرم اليـو إعادة التفكَت بعمق يف طبيعة اغبكومة كطريقة اشتغاؽبا يف ىذا العصر الرقمي، 
 فبا يضع 2كذلك ابلنظر إُف نشوء كتطور مبط جديد من العبلقات بُت اغبكومة كزابئنها عرب الوسائط اإللكًتكنية،

 .ضغطا على اغبكومات الحتواء ىذا النمظ اعبديد من اغبياة كالعبلقات اجملتمعية
 ىو جعل القطاع العاـ أكثر فباثلة -كما رأينا  – (NPM)" اإلدارة العمومية اعبديدة"كما أف من أىم أىداؼ 

للقطاع اػباص، كذلك ابلتقليل من البَتكقراطية كتسريع اإلجراءات اإلدارية، كتعزيز اؼبمارسات اإلدارية اؼبقاكالتية 
(entrepreneurial management practices)،كىي اؼبمارسات اليت سبق 3 ، ابإلضافة إُف التقليل من التبذير كرفع األداء 

ىي اإلجابة الشافية عن ذلك لكوهنا رباكي " إدارة العبلقة مع اؼبواطن "إسًتاتيجيةإليها قطاع األعماؿ؛ لذلك تعترب 
 على اػبدمات مقدمي ربقق عدة مكاسب أنبها أهنا تيرغم ابلعميل ؛ فهي كنظاـ موجو"إدارة العبلقة مع العميل"

 .العدالة كاؼبساكاة التكاليف كربقق كالتطوير كزبفض االبتكار إُف تشجيع كتؤدم ابؼبواطن من االىتماـ مزيد تقدًن

                                                           
1 - Ahmed Mustafa Mansour, op. cit p. 15. 
2 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P. 601. 
3 - Ibid, P. 592. 
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 ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية حوؿ تسيَت القطاع اغبكومي 1999 دراسة سنة Whelanكيف ىذا الصدد أجرل 
 مواطن أمريكي، كطرح عليهم 1000مقارنة ابلقطاع اػباص من كجهة نظر اؼبواطن، حيث مشلت الدراسة عينة من 

اغبكومة الفدرالية األمريكية، حكومات الوالايت، كشركة : سؤاؿ حوؿ مدل حسن أك سوء التسيَت يف كل من
McDonalds التسيَت اؼبثاِف 10 درجات، حبيث سبثل العبلمة 10 إُف 1، حيث طلب منهم إعطاء تقييم كفقا لسلم من 

 McDonalds.1 لشركة  7 للحكومة الوالئية، ك5 للحكومة الفدرالية، 4.6:  يليكماككانت متوسطات النتائج . اؼبمتاز
 اؼبواطن غبجم فارؽ اعبودة بُت قطاع األعماؿ كالقطاع اغبكومي؛ كىي إدراؾ ىي داللة على McDonaldsفتفوؽ شركة 

 .ؾبرد عينة فقط عن فجوة األداء بينهما، كىو األمر الذم هبعل اؼبواطن يرفع سقف توقعاتو من القطاع اغبكومي

كيف الواقع، كبشكل متزايد، َف يعد اؼبواطنوف قادرين على تقبل فكرة أنو إبمكاهنم شراء تذكرة الطائرة، حجز 
فندؽ، أك طلب أتثيث كامل للمنزؿ دبجرد نقرات ابؼباكس؛ كيف اؼبقابل يقفوف يف الطوابَت لساعات من أجل ذبديد 

، كتفرض عليهم الغرامات، كابلتاِف فهم ينتظركف أف  !رخص السياقة فهم يركف أف اغبكومة أتخذ منهم ضرائب كرسـو
 تعترب ربداي كبَتا خصوصا يف اجملتمعات اليت التوقعات ىذه 2.يكوف اؼبقابل خدمات يف مستول اؼببالغ اليت دفعوىا
 .تتمتع بشفافية عالية كزبضع فيها اغبكومة للمساءلة

الذم لعبتو التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كشبكات التواصل االجتماعي يف الكبَت الدكر كما أف 
 يف ابقيهبا  االىتماـ السياسي تزايدإُف أدل  دكؿ عديدة يف السنوات القليلة اؼباضيةالتغَتات السياسية بكتغطية  أتطَت
؛ لذلك كجب على اغبكومات من اؼبواطنُت ؿبورا للقوة السياسيةجعلت  ىذه الوسائل كذلك ابعتبار أف ؛ العاَفدكؿ

استغبلؿ ىذه الوسائل لتحسُت إدارة عبلقتها مع اعبمهور، ليس فقط يف تقدًن اػبدمات، بل أىم من ذلك يف إدارة 
 .العبلقات السياسية معو

 اؼبزااي من االستفادة اغبكومية اإلدارات يف اؼبعنيُت على كأماـ ىذا الوضع الذم تفرضو ىذه الشبكات، يتعُت
 كالوصوؿ إُف اإلنًتنت عرب اػبدمات استخداـ لزايدة الذكية هبدكا الطرؽ كأف اؼبتنوعة القنوات تقدمها اليت اؼبختلفة

3.أتطَتىا كإدماجها اجتماعيا أجلمن  كاؼبستضعفة احملركمة اؼبواطنُت كاعبماعات
 

خيارا حتميا للحكومات من أجل " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كل ىذه اؼبعطيات جعلت من تبٍت منهج 
مواكبة قطاع األعماؿ كاالستجابة للتوقعات اؼبتزايدة للجمهور حوؿ اػبدمات اإلدارية اغبكومية؛ ابإلضافة إُف أف 

                                                           
1 - Idem. 
2 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, p. 592. 

 ، مُبىعاث ألامم اإلاخدضة،خىىمت بلىتروهيت مً ؤحل اإلاظخلبل الرر هخطلع بليه: 2014دزاطت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت مىظمت ألامم اإلاخدضة، - 3

ىعن،   .26 - 25 .، م م2014هٍُى
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 العدالة كربقيق دعم اغبرايت يف الوقت الراىن يشهد موجات قوية من اؼبطالبة ابلتغيَت اؼبستمر بشكل جعل منالعاَف 

.  اشعوهبا كآمالو طموحات لتحقيق الدكؿ أماـ إلزاميا كالديبقراطية خيارا االجتماعية

 

 

 

 

ودوز الخىىىلىحيا في " بدازة العالكت مع اإلاىاطً"ؤوؼطت وممازطاث : اإلابدث الثالث

 دعمها

يف " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"، فإف ذبسيد إسًتاتيجية "إدارة العبلقة مع العميل"كما كاف الشأف ابلنسبة لػ 
األنشطة اإلدارية اغبكومية يستلـز تبٍت ثقافة جديدة يف اؼبنظمات العمومية تًتصبها صبلة من اؼبمارسات اإلدارية 

 ىذا اؼببحث لتفصيل صبلة ىذه األنشطة كاؼبمارسات مع زبصيص خٌصصنا. كاألنشطة اليت تضع الزبوف ؿبورا لنشاطها
 . جانب منو لشرح دكر التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف تطبيقها

 ٌ ن"بدازة العالكت مع اإلاىاطً"ؤوؼطت وممازطاث : اإلاطلب ألاو
لقد كاف الدكر التقليدم للحكومة ىو تقدًن اػبدمات العامة ؼبواطنيها ابعتبارىم زابئن مستهلكُت ؼبخرجات 
اإلدارة العمومية، غَت أف اغبكومة اإللكًتكنية تذىب إُف أبعد من ؾبرد تقدًن اػبدمات العامة إلكًتكنيا لتمتد إُف بناء 
تفاعبلت خارجية كتعزيز الديبقراطية من خبلؿ ربسُت اؼبشاركة التمثيلية يف صناعة القرار السياسي، كتقوية العمليات 

 أم أف مسألة 1.كاؼبؤسسات الديبقراطية كإشراؾ اعبماىَت يف اػبيارات السياسية بشكل وبًـت حاجاهتم كأكلوايهتم
اػبدمات ىي كظيفة مفًتضة للحكومة ابعتبار أهنا تيشٌكل اغبد األدىن من االلتزاـ اغبكومي ذباه اعبمهور، لكنها َف 
تعد الوظيفة الوحيدة للحكومات، حيث يتوجب عليها القياـ أبنشطة عبلئقية أخرل من أجل حوكمة العبلقة مع 

تقدًن اػبدمات اإللكًتكنية، تطبيق الديبقراطية اإللكًتكنية، دعم اؼبشاركة : يبكن حصر ىذه األنشطة يف. اؼبواطنُت
 .نستعرض يف الفركع اآلتية ـبتلف ىذه األنشطة كمضامينها. اإللكًتكنية كدعم الشفافية

                                                           
1 - Ailsa Kolsaker Liz Lee-Kelley, op. cit, p. 726. 



بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل الحىىمت ؤلالىتروهيت  .................................................................................زالثالفصل اٌ

187 

 اخلدمات اإللكرتونية: الفرع األول

يبكننا اعتبار أف اػبدمات العمومية اإللكًتكنية ىي الوظيفة الكبلسيكية للحكومة اإللكًتكنية كما أشران 
، حيث يطالب خبدمات عمومية "مستهلك إهبايب للحقوؽ"سلفا، ففي ظل ىذه اغبكومة هبب النظر إُف اؼبواطن كػ 

  1.مشخصة كأكثر كفاءة؛ فهي حكومة من أجل الشعب تعمل على التطوير اؼبستمر إلسًتاتيجية ربقيق رضا اؼبواطن
كما أنو يف ظل اغبكومة الرقمية، أصبحت اػبدمات اإللكًتكنية سبنح سلطة أكرب للمواطن إلجراء التعامبلت أبنفسهم 

 غَت أنو ال بد من األخذ بعُت االعتبار ضركرة 2.كدكف اغباجة إُف زايرة اؼبكاتب اغبكومية كاغبديث إُف موظفيها
كجود الطابع التشاركي كالتشاكرم يف ربسُت كصياغة خدمات اغبكومة اإللكًتكنية؛ ىذه اؼبشاركة يف صياغة اػبدمات 

 .سنفصلو الحقا" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"العمومية ىي يف اغبقيقة جزء من نشاط آخر من أنشطة 

 اغبكومية كال شك أف خدمة اؼبواطن يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية اؼبوجهة ابلعميل تقتضي أف تعمل اؽبيئات

 من كاالستماع إليهم هبدؼ إشراكهم يف التحسُت اؼبستمر للخدمات العامة، كذلك عمبلئها من دكما على التقرب

 .كأساليب االستماع كاالتصاؿ اؼبتعددة كسائل خبلؿ

 يف ىذا الشأف أف اؼبنظمات العامة قد أصبحت اليـو تسعى إُف مزيد من إشراؾ اؼبواطنُت H. Michelكيرل 
، كذلك من خبلؿ سعيها لتحسُت اػبدمات اؼبقدمة لو عن "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"يف صناعة قراراهتا كإُف تطوير 

 3.طريق زبفيض التكلفة كالوقت بفضل استغبلؽبا للوسائل اغبديثة لئلدارة اإللكًتكنية اؼبطورة من أجل ىذه الغاايت

اليت تسعى إُف ربسُت " اإلدارة العمومية اعبديدة"كيندرج ربسُت جودة اػبدمات العامة ضمن أىم أىداؼ 
كتطبيقا ؽبذا اؼبنطق، هبب على اؼبسؤكلُت . جودة كفعالية أداء اإلدارة العامة كفقا لنموذج مبٍت على منطق السوؽ

اغبكوميُت تركيز اعبهود على زايدة إشراؾ اؼبواطنُت يف تصميم اػبدمة كمبط تقديبها، كىو النموذج الذم ييعرؼ بػ 
 a value)، حيث أف اؼبواطن ىو من ىبلق القيمة (services co-production)" اإلنتاج اؼبشًتؾ للخدمة العمومية"

creator) يف حُت أف اؼبنظمة العمومية ىي من تيسهًٌل عملية خلق القيمة؛ كيتم ذلك عرب عدة كسائل مثل ،
" التوجو ابؼبواطن" ىذه اؼبشاركة يف صناعة اػبدمة العمومية تندرج ربت ما أظبيناه بػ 4.االستبياانت اؼبوجهة للزابئن

 .يف قطاع األعماؿ" التوجو ابلزبوف"الذم وباكي 

                                                           
1 - H. Michel, op. cit,  p. 213. 
2 - Rui da Silva, Luciano Batista, op. cit, P.  601. 
3 - H. Michel, op. cit,  p. 213. 
4 - Fabio Cassia, Francesca Magno, op. cit, p. 335. 
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كما أف اإلنتاج اؼبشًتؾ للخدمة العمومية يوفر عدة مكاسب كإهبابيات عبميع األطراؼ، فبالنسبة للمواطنُت 
فهم يصبحوف أكثر اطبلعا كمعرفة ابلشؤكف العامة، مع إمكانية التأثَت على اػبطط اإلدارية؛ ككنتيجة لذلك فهم 

سَّنة كأكثر جودة أما ابلنسبة للسياسيُت كاؼبسؤكلُت اغبكوميُت فاؼبشاركة يف صناعة اػبدمة . وبصلوف على خدمات ؿبي
تزكًٌدىم دبعلومات ىامة حوؿ تفضيبلت اؼبواطن، كما أهنا تعطي شرعية كمصداقية أكرب للقرارات اإلدارية خصوصا 

 . مشاكلو كمتطلباتو اليوميةمعاعبة ابعتبار أف اإلدارة احمللية أكثر احتكاكا ابؼبواطن كأقرب إُف 1على اؼبستول احمللي

 

 

 تطبيق الدميقراطية اإللكرتونية:  الثاينفرعال

 (tele-democracy)" الديبقراطية عن بعد"مصطلحات مرادفة مثل " الديبقراطية اإللكًتكنية"يطلق على 
؛ كيقصد هبا استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ من أجل (IT-democracy)" ديبقراطية تكنولوجيات اإلعبلـ"ك

استخداـ " كبشكل أكثر تفصيبل يبكن تعريفها على أهنا 2دعم كربسُت اؼبشاركة اعبماىَتية يف العملية الديبقراطية؛
اغبكومات، اؼبسؤكلُت اؼبنتخبُت، كسائل )التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ من طرؼ الفاعلُت الديبقراطيُت 

يف العملية السياسية كعمليات اغبوكمة على مستول اعبماعات احمللية،  (اإلعبلـ، اؼبنظمات السياسية، الناخبُت
تتجلى يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية على " مواطن- حكومة "أف العبلقة يف  شك  فبل3".الدكلة، كعلى اؼبستول العاؼبي

اؿ اغبديثة من أجل ربسُت العمل الديبقراطي شكل صبلة من اؼبمارسات السياسية اليت توظف تقنيات اإلعبلـ كاالتص
 تكتسي - أم الديبقراطية اإللكًتكنية –  غَت أف ىذه العملية؛"الديبقراطية اإللكًتكنية"تسمية ربت  بوجو خاص

 سياسية كحزبية على رقابةحساسية أكرب من تقدًن سائر اػبدمات العامة على اػبط، كذلك ابلنظر إُف كجود 
 4.فبارساهتا

اليت تتم  «e-voting»كلعل من أبرز تلك اؼبمارسات الديبقراطية الرقمية ما ييعرؼ بعملية االنتخاب اإللكًتكين 
 كابلتاِف شرعية أكرب للسلطة 5،عرب بوابة إلكًتكنية خاصة بعملية االقًتاع، كىو ما يعطي شرعية أكثر لبلنتخاابت

                                                           
1 - Ibid, p. 335. 
2
 - Manaf Kosai Abdul Aziz, Perception towards E-Democracy, A doctoral dissertation presented in partial fulfillment of the requirement 

for the degree of doctor of philosophy,  International Islamic University  Malaysia (IIUM), Malaysia, October 2005, p. 2. 
3
 - Ibid, p. 21. 

4 - N. Ben Fairweather, S. Rogerson,Towards morally defensible e-government interactions with citizens, Journal of Information, 

Communication and Ethics in Society, Vol. 4, Iss. 4, 2006, p. 178. 
5 - Ibid, p. 178. 
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التنفيذية كالتشريعية للدكلة مقارنة ابلطريقة التقليدية لبلقًتاع، كاليت كثَتا ما كانت ؿبل طعن كتشكيك كاهتاـ ابلتزكير 
 كالتبلعب لؤلنظمة القائمة من ًقبل األحزاب اؼبعارًضة ؽبا، كخصوصا يف الدكؿ اؼبتخلفة اليت تسودىا أنظمة ديكتاتورية

غَت أف ىذا ال يعٍت أف عملية االقًتاع اإللكًتكين مطلقة الشفافية، . ، كتستخًدـ الديبقراطية كواجهة ؽبا فقطأك فاسدة
من تيعٌد فهي أيضا تكوف أحياان ؿبل التشكيك بوجود تزكير إلكًتكين بتقنيات متقدمة، كلعل االنتخاابت األمريكية 

.  كل مناسبة انتخابيةعلى بركز ىكذا جدؿ عقباليت يبكننا االستشهاد هبا أحسن األمثلة 

 دعم اغبرايت يف الوقت الراىن، يشهد العاَف موجات قوية من اؼبطالبة ابلتغيَت اؼبستمر بشكل جعل منك
 كابؼبقابل فإف. شعوهبا كآماؿ طموحات لتحقيق الدكؿ أماـ إلزاميا كالديبقراطية خيارا االجتماعية العدالة كربقيق
 عمل كطرؽ أدكات كآليات إُف تشكُّل أدل مع اغبياة السياسية للمجتمعات تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ اندماج

اؼبعلومات  تكنولوجيا ديبقراطية" عليو أف نطلق يبكن فيما كالعمل السياسي بوجو عاـ، الديبقراطية جديدة ؼبمارسة
كمفهـو -الديبقراطية  كجوىر قيم بُت للتكامل تيعٌد نتاجنا اليت ،"الرقمية" أك "اإللكًتكنية الديبقراطية"، أك "كاالتصاالت

 ؼبعلوماتيةؿ التحتية البنية لذلك تيعدٌ . لتعزيزىا ككسيلة كاالتصاالت كآلية اؼبعلومات  كتكنولوجيا-كاجتماعي سياسي
 للشعب تتيح اليت الفلسفة أك ابعتبارىا الفكر اغبقيقية، الديبقراطية عليها تنمو اليت دبثابة األرضية الصلبة كاالتصاالت

 االنتخاابت يف كالتصويت عن الرأم، كالتعبَت اغبوار آليات كأنبها السياسية، ؼبمارسة حقوقو نبةـ آليات
 1.اؼبيداين السياسي كالتنظيم العاـ، الرأم كاالستفتاءات، كاستطبلع

كلقد دفع الدكر الذم لعبتو التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كشبكات التواصل االجتماعي يف 
كما كاف  - كعلى موجات مكافحة الفساد ،"تونس" ك"مصر" ك"الفلبُت"التأثَت على التغَتات السياسية بكل من 

 العاَف، حبيث جعلت ىذه الوسائل من  دكؿإُف مزيد من االىتماـ السياسي يف ابقي - 2011 سنة "اؽبند"الشأف يف 
 غَت أف درجة االىتماـ كمبطو ىبتلف من دكلة إُف أخرل بُت دكؿ تتقبل كتتبٌت  2.اؼبواطنُت ؿبورا للقوة السياسية

 كدكؿ أخرل تسعى دكما إُف التضييق عليها كذبرًن الكثَت االجتماعيةاؼبمارسات الديبقراطية عن طريق تلك الشبكات 
 .من التفاعبلت كالتغريدات عربىا

ادلشاركة اإللكرتونية :  الثالثفرعال

                                                           
  .2. مغحع ؾابم، مخؿحن عبض اإلاُلب ألاؾغج، -  1

2 - Singara Rao Karna, The Largest Democracy (India) Poised for Electronic Government and Electronic Democracy, Proceedings of 

the International Conference for E-Democracy and Open Government, Edition Danube-University Krems , Austria, 3 - 4 May 2012, pp. 67-

72. 
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من أىم اؼبمارسات اإلدارية يف ظل اغبكومة الرقمية فتح ابب اؼبشاركة كاغبوار بُت اغبكومة كالشعب إف 
 حيث تعترب اإلدارة ابؼبشاركة - فكما ىو اغباؿ ابلنسبة إلدارة األعماؿ التجارية ،كـبتلف الفاعلُت يف اجملتمع اؼبدين

صبلة من اؼبشاكل كالبفاض اإلنتاجية، ارتفاع غبل اليت ينتهجها اؼبديركف  (غَت اؼبكلفة طبعا)من أىم اإلسًتاتيجيات 
 تعترب اؼبشاركة يف اإلدارة العمومية -... مع القول العاملةالصراعاتمعدالت التغيب، البفاض جودة اؼبنتجات، ككذا 

 1.اغبديثة من أىم اإلسًتاتيجيات اؼبطبقة إلدارة العبلقة مع اؼبواطنُت

يؤدم إشراؾ اؼبواطن يف صنع القرار إُف تقوية العبلقة بُت اغبكومة كشعبها، كما أف تقدًن اػبدمات العامة ك
 يقتضي أف تستجيب لرغبات اؼبواطنُت كتوقعاهتم اؼبتغَتة، ابإلضافة إُف تكوين معرفة مفصلة حوؿ  على الوجو األمثل

 كىي معلومات ال يبكن اغبصوؿ عليها دكف االستماع إُف اؼبواطن، 2اؼبشاكل اليومية اليت تعاين منها اجملتمعات،
 غبل اؼبشكلة اليت يطرحها حبكم معايشتو ؽبا كفهمو لتفاصيلها سليمابعتباره أدرل ابحتياجاتو، كردبا يكوف لو تصور 

.  كمسبباهتا

كتعترب اؼبشاركة اعبماىَتية يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية درجة متقدمة من درجات العبلقة بُت اغبكومة 
البسيطة، كاليت تتميز " العبلقة اإلدارية" أكؽبا 3:تشتمل على ثبلث مستوايت"  مواطن–حكومة "العبلقة كاؼبواطن؛ ؼ

بنوع من اعبمود كغياب التفاعل، حيث يظهر فيها اؼبواطن كطرؼ سالب يستقبل فقط اػبدمات اإللكًتكنية العامة 
ىو الذم تبادر فيو اغبكومة بطلب ، ك"استشارم"لو طابع اؼبقدمة لو من طرؼ اغبكومة، يف حُت أف اؼبستول الثاين 

مدخبلت من اؼبواطنُت حوؿ ـبتلف القضااي اؼبتعلقة بتقدًن اػبدمة كصياغة بعض السياسات، ففي ىذا اؼبستول تبقى 
الذم تصبح فيو العبلقة " التشاركي"العبلقة تفاعلية من جانب كاحد ىو اغبكومة، أما اؼبستول الثالث فهو اؼبستول 

بل إٌف ىذا الطرؼ األخَت يف الدكؿ األكثر ديبقراطية يصبح الطرؼ . اغبكومة كاؼبواطن: تفاعلية من كبل الطرفُت
األكثر أتثَتا يف العبلقة، حيث أف اؼبشاركة اعبماىَتية القوية تكوف العامل األكثر أتثَتا يف صياغة السياسات اغبكومية 

:  التشاركية بُت اغبكومة كاؼبواطنللعبلقةفبيزات اؼبستوايت الثبلث اآليت يوضح اعبدكؿ  .العامة

 

 
                                                           

1- Karin Axelsson, Ulf Melin and Ida Lindgren, Exploring the importance of citizen participation and involvement in e-government 

projects, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4, Iss. 4, 2010, p. 303. 
2 - Steve Jones Ray Hackney Zahir Irani, Towards e-government transformation: conceptualizing “citizen engagement”, Transforming 

Government: People, Process and Policy, Vol. 1, Iss. 2, 2007, p. 147. 
3 - Christopher G. Reddick, Citizen interaction and e-government: Evidence for the managerial, consultative, and participatory 

models, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 5, Iss. 2, 2011, p. 168. 
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خصائص اإلاظخىياث الثالزت للمؼازهت ؤلالىتروهيت : 04-3 الجدٌو زكم

مستوايت ادلشاركة اإللكرتونية  
العالقة التشاركية العالقة االستشارية العالقة اإلدارية  

دور احلكومة 
الكفاءة يف تقدًن اػبدمات 

للمواطن 
انتقاء أحسن السياسات 

العامة ابالعتماد على 
مدخبلت اؼبواطنُت 

تفاعل اؼبواطن يشكل ؿبورا 
أساسيا لتطوير السياسات 

اغبكومية 

األطراف ادلشاركة 

: زابئن اغبكومة مثل
، مؤسسات يناؼبواطن

األعماؿ، كسائل 
... اإلعبلـ

صباعات اؼبصاٌف، اؼبواطنوف، 
منظمات األعماؿ 

اعبمعيات التطوعية، 
صباعات اؼبصاٌف، اؼبواطنوف 

تدفق ادلعلومة 
موجهة من اغبكومة، لكنها موجهة من اغبكومة 

ؿبددة دبدخبلت اؼبواطنُت 
على درجة من التعقيد، 

تتدفق بشكل تبادِف بُت 
اغبكومة كاؼبواطن 

التكنولوجيات ادلستخدمة 
مواقع الويب لتقدًن 

اػبدمات كنشر اؼبعلومات 
كربصيل الضرائب 

تكنولوجيات التواصل 
االجتماعي 

االقًتاع اإللكًتكين، سرب 
اآلراء، اؼبلتقيات اإللكًتكنية 

اؼبفتوحة 

ربسُت عملية تقدًن اذلدف 
اػبدمات 

ربسُت قباح السياسات 
العامة 

دعم الديبقراطية 

ضعف خاصية االقتصاد اإلشكاليات ادلتعلقة ابلتطبيق 
يف التكلفة 

غياب مؤشرات التغيَت اؼبقاطعة اعبماىَتية 
اعبذرم 

Source: Christopher G. Reddick, Citizen interaction and e-government: Evidence for the managerial, consultative, and 

participatory models, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 5, Iss. 2, 2011, p. 169. 
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للمشاركة اإللكًتكنية ة السابق ذكرىا ىناؾ ثبلثة أصناؼ من اؼبتغَتات اليت ربدد كتؤثر على اؼبستوايت الثبلثك
 -متغَتات متعلقة ابلطلب، متغَتات سسوسيو: تتمثل ىذه اؼبتغَتات يف". مواطن - حكومة"يف ظل العبلقة 

: التاِفديبغرافية، كمتغَتات سياسية، كىو ما يلخصو الشكل 

 

 

 

 

 

اإلاخغيراث املحددة لىمط اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت : 02-3 الؼيل زكم

 

 

 

 

 

 
Source: Christopher G. Reddick, Christopher G. Reddick, Citizen interaction and e-government: Evidence for the managerial, 

consultative, and participatory models, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 5, Iss. 2, 2011, p. 172. 

يف مدل كوف التجارب اليت يبر هبا اؼبواطن يف طلبو على  (الطلب)تتمثل اؼبتغَتات من الصنف األكؿ 
خدمات اغبكومة اإللكًتكنية ذبارب انجحة أـ خبلؼ ذلك، فقد بينت الدراسات أف اؼبواطنُت السعداء ابحتكاكهم 

 1.ابغبكومة اإللكًتكنية يف ذبارب سابقة ىم األكثر إقباال على اؼبشاركة اإللكًتكنية

 داخل (the digital divide)ديبغرافية فتتلخص ابػبصوص يف حجم الفجوة الرقمية  -أما اؼبتغَتات السوسيو
 كنقصد هبا ىنا مدل إاتحة الوصوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية، كىو أمر مرتبط أساسا دبدل ارتباط اجملتمع ؛اجملتمع

                                                           
1 - Christopher G. Reddick, op. cit, p. 171. 

متغَتات طلب 
اؼبستول -  اؼبواطنُت

 اإلدارم
اؼبستول - 

 االستشارم
اؼبستول - 

 التشاركي

متغَتات 
 سوسيوديبغرافية

 متغَتات
 سياسية
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، الدخل،  لئلقليمتغطية البنية التحتيةمدل :  كىو أمر كذلك ربكمو صبلة من احملددات مثل1بشبكة اإلنًتنت،
كعلى ىذا األساس تكوف اعبماعات الديبغرافية األكثر ارتباطا ابإلنًتنت ىي ... اؼبستول التعليمي، العرؽ، اعبنس

 .  مشاركتها اإللكًتكنية يف توجيو السياسة العامة للحكومةخبلؿصاحبة التأثَت اغبكومي األكرب من 

تتمثل اؼبتغَتات السياسية يف مدل الثقة اليت ربظى هبا اغبكومة لدل اؼبواطن، فحجم اؼبشاركة اإللكًتكنية ك
 ؛يتناسب طردا مع درجة الثقة يف اغبكومة، أم أف اؼبواطن يقاطع اغبكومة على اػبط كما يقاطعها ابلطرؽ التقليدية

ىناؾ عامل سياسي آخر وبكم حجم اؼبشاركة ك. ال يرل جدكل من اؼبشاركة برأيو يف الشأف العاـقد حيث 
، ففي الوالايت اؼبتحدة األمريكية مثبل قبد أف الديبقراطيُت أكثر إقباال على اؼبشاركة "االنتماء اغبزيب"اإللكًتكنية كىو 

 2.اإللكًتكنية من نظرائهم اعبمهوريُت

 الشفافية اإللكرتونية:  الرابعالفرع

 قضية ؿبورية يف حوكمة الدكؿ، فلقد صارت الشفافية (openness)لقد أصبحت قضية االنفتاح اغبكومي 
اؼبشاركة، الثقة يف : ات اػبصائص كاؼبمارسات الديبقراطيةمكاغبق يف الوصوؿ إُف اؼبعلومة اغبكومية من أىم أساس

اغبكومة، الوقاية من الفساد، شفافية ازباذ القرار، دقة اؼبعلومة اغبكومية، توفَت اؼبعلومة للجمهور كاؼبؤسسات 
 اغبكومات تراىن على الوسائل اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ للرفع من درجة منكىو ما جعل الكثَت  ...كالصحافة

 من الدكؿ 91 % كانت 2006 تشَت الدراسات يف ىذا الصدد إُف أنو حبلوؿ عاـ 3.شفافيتها كمكافحة مظاىر الفساد
 من الدكؿ صارت تستخدـ أدكات على اػبط 29 %سبتلك بريدا إلكًتكنيا للتبليغ عن حاالت الفساد، يف حُت أف 

 4.لتسهيل عملية الرقابة على الغش كالفساد

يف التقليل من انتشار الفساد نظرا إلسهامها يف إرساء اغبكم بشكل ابرز تساىم تلك الوسائل التكنولوجية ك
الراشد كتقوية اؼببادرات اإلصبلحية كتقليل ىامش السلوكيات الفاسدة كتقوية العبلقة بُت اؼبوظفُت اغبكوميُت 

كقد أثبتت دراسات عدة .  قادرا على تتبع األنشطة اغبكومية كسلوكيات اؼبوظفُت العموميُتأصبحكاعبمهور الذم 
كرباليل إحصائية مدل قباعة تلك الوسائط كمضاد للفساد كأداة للرقابة اإلدارية الداخلية كاؼبساءلة اغبكومية، كذلك 

                                                           
1 - Ibid, p. 172. 
2 - Ibid, pp. 172-173. 
3 - John Carlo Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, Promoting transparency and accountability  through ICTs, social media,  and 

collaborative e-government, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 6, Iss. 1, 2012, p. 78. 
4 - John C. Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as 

openness and anti-corruption tools for societies, Government Information Quarterly 27, 2010, p. 267. 
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كلذلك قبد الكثَت من الدكؿ اليت كضعت تشريعات تدعم  1. كيف آسيا كأكركاباألمريكيتُتيف دكؿ عدة خصوصا يف 
 2.الشفافية استعانت يف تطبيقها ابالستثمار يف تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ متجسدة يف اغبكومة اإللكًتكنية

غَت أف دكر ىذه الوسائط التكنولوجية يف ىذه العملية يبكن أف يكوف ؿبدكدا حبكم صبلة من العوائق اؼبتمثلة 
يف مدل سهولة االستخداـ كإاتحة الوصوؿ، اللغة، األمية التكنولوجية، ضعف البنية القاعدية، ضعف مستول ثقة 

اعبمهور يف مؤسسات الدكلة اؼبزكدة للخدمات كاؼبعلومات اإللكًتكنية، ككذلك مدل توافر اغبواسيب كإاتحة الوصوؿ 
 فهي قيود ربد من فعالية تكنولوجيات االتصاؿ يف دعم االنفتاح كالشفافية 3.إُف الشبكة لقطاعات كاسعة من اجملتمع

 .اغبكومية

عموما، يبكن اغبكم على مدل توظيف اغبكومات لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف ؿباربة الفساد من 
 4:خبلؿ اؼبؤشرات التالية

 توفَت اؼبعلومات حوؿ القوانُت اغبكومية كحقوؽ اؼبواطنُت؛ -
 توفَت اؼبعلومات حوؿ النشاط اغبكومي كالقرارات اؼبتخذة؛ -
 ربسُت الرقابة على النشاط كاإلنفاؽ اغبكوميُت؛ -
 نشر اؼبعلومات حوؿ األداء اغبكومي؛ -
السجبلت العقارية، طلبات اغبصوؿ على : انتهاج سياسة اغبكومة اؼبفتوحة يف العمليات اغبكومية مثل -

 إٍف؛...الًتاخيص، الوضعية اعببائية ذباه تسديد الضرائب
نشر اؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبسؤكلُت كاؼبنتخبُت كموظفي اػبدمة اؼبدنية الذين ىم قيد التحقيق بتهمة  -

 الفساد كاألنشطة االحتيالية؛
 .االفصاح عن األصوؿ كاالستثمارات اؼبملوكة من طرؼ اؼبسؤكلُت اؼبنتخبُت كموظفي اػبدمة اؼبدنية -

 الكثَت من األمراض اإلدارية كالسلبيات اليت من  الشفافية اغبكومية إُفمستوليؤدم ضعف كابؼبقابل، 
 5:أنبها

 ؛من فبارسات الفساد أقل ـباطرة كابلتاِف يصبح أكثر جاذبيةضعف مستول الشفافية هبعل  -

                                                           
1 - John Carlo Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, (2012), op. cit, pp. 80 - 81. 

2- John C. Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, (2010), op. cit, p. 265. 
3 - Ibid, p. 265. 
4 - John C. Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, (2010), op. cit, p. 267. 
5 - John Carlo Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, (2012), op. cit, pp. 79-80. 
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 ؛سؤكلية ذباه الصاٌف العاـَف ابحليصرؼ اؼبسؤكلُت عن الت -
 ؛(احتكار اؼبعلومة)خلق امتيازات معلوماتية لفائدة صباعات مفضلة لدل اؼبسؤكلُت  -
 ؛سيطرة فئة قليلة انفذة على اؼبوارد كطريقة صرفها -
 ؛تشجيع االنتهازية كضعف ركح التعاكف من أجل اؼبصلحة العامة -
 ؛صعوبة تقييم كفاءة أداء القطاع العاـ -
. إضعاؼ الثقة االجتماعية كابلتاِف كبح التنمية -

غياب الشفافية يعترب من أىم عيوب كسلبيات اغبكومة التقليدية، حيث أف الضبابية اليت لذلك كلو نرل أف 
تفرضها التعامبلت الورقية كثَتا ما ربجب ذباكزات اؼبوظفُت العموميُت من رشاكل كؾبامبلت، كىي اؼبمارسات اليت 

مها بفضل ما يطلق عليو  جًٌ اليت تػيعىٌد من التبعات " حكومة البياانت اؼبفتوحة"من شأف اغبكومة اإللكًتكنية أف ربي
كلعل من أحسن األمثلة على ذلك النظاـ اإللكًتكين للصفقات العمومية اؼبطبق يف . اإلهبابية لتبٍت اغبكومة الرقمية

.   يف كل مراحلها كالذم ينشر تفاصيل إجراء الطلبية العمومية كإبراـ الصفقات،عديد الدكؿ

 تدفق اؼبعلومات كاالتصاؿ كتعترب الشفافية اغبكومية كثيقة الصلة ابؼبمارسات الديبقراطية يف الدكلة، ذلك أف
 على أهنما عنصراف حيوايف يف العملية السياسية الديبقراطية، خصوصا ابلنسبة للدكؿ اليت ماالفٌعاؿ يبكن أف يينظر إليو

 يف ظل الدعم الذم تقدمو التكنولوجيات التفاعلية اؼبتنقلة كبتكاليف منخفضة ةصاخكتنشد بلوغ الديبقراطية اؼبثالية، 
فهذه الوسائل اغبديثة . كاليت يتزايد اإلقباؿ عليها بشكل َف يسبق لو مثيل يف التاريخ - على غرار اؽبواتف الذكية -

 كبصفة عامة، يعترب تدفق اؼبعلومات 1.رفعت من مستوايت تدفق اؼبعلومات داخل اجملتمع الواحد كفيما بُت اجملتمعات
العمود الفقرم ؼبمارسات إدارة العبلقة مع اؼبواطن، فبدكف البياانت اؼبفتوحة ال يبكن تصور كجود ديبقراطية أك مشاركة 

 .أك شفافية كمساءلة حكومية

 "بدازة العالكت مع اإلاىاطً"دوز الخىىىلىحيا في دعم ؤوؼطت : اإلاطلب الثاوي

يتناكؿ ىذا العنصر ؿباكلة للربط بُت التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كالتوجو اعبديد لئلدارة 
، حيث سنبُت بدءن أثر الثورة الرقمية اليت غَتت الكثَت من "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"العمومية اغبديثة اؼبعرب عنو بػ 

اؼبفاىيم كاؼبمارسات اإلدارية العمومية، لننتقل بعد ذلك إُف تفصيل دكر الوسائط اإللكًتكنية يف دعم ىذا التوجو 
 .اعبديد

                                                           
1 - J.E.J.Prins, op. cit, p. 58. 
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 ٌ  ؤزس الثىزة اإلاعلىماجيت على اإلامازطاث ؤلادازيت العمىميت : الفسع ألاو

 كما -لقد أثٌر النجاح اؼببهر لتطبيق التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف القطاع اػباص أتثَتا جوىراي 
 كاليت من أبرزىا القطاع اغبكومي الذم سعى ، ككذلك كاف األثر على ـبتلف األطراؼ اؼبشكًٌلة حمليطو-رأينا سلفا 

 (knowledge management)كاستغل يف ذلك إدارة اؼبعرفة  1،إُف إدماج خدمات القطاع العاـ ضمن ثورة اإلنًتنت

(KM)فمنذ ما يزيد عن العقدين من الزمن عملت اغبكومات عرب 2. كأداة قوية لئلصبلحات الداخلية كاػبارجية 
 عرفت كقد 3سياساهتا الوطنية كإسًتاتيجياهتا التنموية، ـبتلف أقطار العاَف على إدماج تلك التكنولوجيات ضمن

تطورا متسارعا، حيث انتقلت من مرحلة نشر اؼبعلومات إُف مرحلة جديدة على إثر ذلك اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية 
  4.تتميز فيها دبزيد من التفاعلية كالتبادلية كالذكاء كاالندماج من أجل خدمة زابئنها بشكل أفضل

كلقد غٌَتت الثورة الرقمية بشكل جذرم الوسائل كالقنوات اؼبستخدمة من قبل اغبكومات لتسيَت عبلقاهتا مع 
االتصاؿ كجها لوجو، اؽباتف، رسائل الربيد : القنوات التقليدية لبلتصاؿ تتضمنـبتلف األطراؼ، حيث كانت 

الرسائل القصَتة، مواقع ) يف حُت أف الوسائل اغبديثة تتضمن اؼبواقع اإللكًتكنية، اػبدمات عرب اؽباتف النقاؿ ؛العادم
 ابإلضافة إُف تكنولوجيات إدارة اؼبعرفة 5...، نقاط اػبدمة العمومية مثل األكشاؾ اإللكًتكنية(تطبيقاتاؿنًتنت كاإل

 كال شك يف أفضلية 6.كتشكيل قواعد البياانت اغبكومية كأسبتتها اليت سٌهلت عملية رقمنة الواثئق اإلدارية كحوسبتها
ىذه الوسائل اغبديثة يف إدارة العبلقة مع اؼبواطن مقارنة ابلقنوات التقليدية؛ غَت أهنا ال تلغيها كلٌية، فاالتصاؿ اؼبباشر 
كجها لوجو على سبيل اؼبثاؿ سيظل أداة رئيسية يف التواصل مع اؼبواطن، خصوصا عندما يكوف ىناؾ حائل لدل فئة 
اجتماعية يبنعها من التعامل إلكًتكنيا مع اؼبؤسسات اغبكومية، على غرار كجود فجوة رقمية انصبة عن مشكلة األمية 

 .مثبل لدل شروبة من اجملتمع

 صفة  اعبذرمأف التطور اؼبذىل الذم حققتو شبكة اإلنًتنت ىو الذم أكسب ىذا التحوؿيف كال شك 
 مليوف مستخدـ منذ اخًتاعو، احتاجت الشبكة 50 سنة لبلوغ 75، ففي الوقت الذم احتاج فيو اؽباتف إُف "الثورية"

فالتطور يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات غٌَت بشكل .  سنوات فقط لبلوغ نفس العدد من اؼبستخدمُتأربعالعنكبوتية إُف 

                                                           
1 - Jyoti Choudrie, Vishanth Weerakkody, Stephen Jones, Realising e-government in the UK: rural and urban challenges, Journal of 

Enterprise Information Management, Vol. 18, Iss. 5, 2005, p. 568. 
2 - Hakikur Rahman, op. cit, p. 18. 
3 - Kanda Sorn-in, Kulthida Tuamsuk, Wasu Chaopanon, op. cit, p. 207. 
4 - Jensen J. Zhao, Allen Truell, Melody Alexander, op. cit, P. 100.  
5 - United Nations report, (2012), op. cit, p. 74. 

 .189. عبض الؿخاع العلي، عامغ كىضًلجي، غؿان العمغي، مغحع ؾابم، م - 6
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 ؛"الثورة الصناعية الثانية"جذرم طريقة التعامل كالتفاعل على اؼبستول العاؼبي، ما دفع البعض ليطلقوا عليو اسم 
 مليوف 20 مرة، حيث ارتفع عددىا من 32 تضاعفت – عن طريق الربيد اإللكًتكين على سبيل اؼبثاؿ -فاؼبعامبلت 

، كما أنو كبفضل نظم اؼبعلومات اؼبدؾبة، أصبحت 2005رسالة سنة مليوف  651 إُف 1994رسالة إلكًتكنية سنة 
 كال يزاؿ االعتماد على ىكذا تكنولوجيات ؛اؼبنتجات كاػبدمات الرقمية متاحة ألصغر اؼبؤسسات كأبعد اؼبناطق

  1.مستمرا كبوتَتة متزايدة

 كبَت بشكل ذاتو قٌلصت كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا قطاع اؼبتسارعة يف االخًتاعات كتَتة أف كما
 اؼبعلومات تكنولوجيا على استخداـ ديبقراطي طابع إبضفاء ظبح فبا ىذه التكنولوجيات، على اغبصوؿ تكاليف

 هبذه األخذ اىمس عيشهم، كما سبل لتحسُت يستخدموهنا الذين الفقراء شروبة كاسعةذلك  يف دبا كاالتصاالت،
 دبعٌت آخر فإف االنتشار الواسع ؽبذه األدكات كإاتحتها لطبقات كاسعة يف 2.من الفقر اغبد برامج يف التكنولوجيات

 .اجملتمعات قلص بشكل كبَت من اؽبوة الرقمية الناصبة عن الظركؼ االقتصادية الشخصية لؤلفراد

مكاف كيف أم  إُف مزيد من اؼبعلومات العامة كاػبدمات العامة من أم بسهولة للوصوؿ متزايد توقُّع كىناؾ
 أف  2014 كتوٌضح الدراسة االستقصائية لؤلمم اؼبتحدة لعاـ. كقت من خبلؿ القنوات اؼبتعددة أك نقاط االتصاؿ

القنوات الرقمية، مع تنوعها كانتشارىا، تتبناىا غالبية الدكؿ بصورة متزايدة، يف حُت أف اػبدمة اؼبباشرة كاػبدمات 
 3.مستمرة يف العمل كقنوات أساسية (الصوتية)اؽباتفية 

تسارع كتَتة انتشار كاستخداـ ـبتلف التكنولوجيات اغبديثة حقيقة  اآليتيلخص الشكل كإثباات ؼبا سبق، 
: لئلعبلـ كاالتصاؿ على اؼبستول العاؼبي منذ مطلع عشرية التسعينيات من القرف اؼبنصـر

. 2003  –1991الىمى العالمي في مجاٌ اطخخدام الخىىىلىحياث الحديثت لإلعالم والاجصاٌ للفترة : 03-3 ػيل زكماٌ

                                                           
1 - United Nations report, (2005),op. cit,  p. 01. 

 .02 .ممغحع ؾابم، خؿحن عبض اإلاُلب ألاؾغج، -  2
غ  - 3  26 - 25 . م م، مسحع طابم،(2014)مىظمت ألامم اإلاخدضة، جلٍغ
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Source: United Nations, Global E-Government readiness report 2005: From E-Government to E-Inclusion, UN Publication, 2005,  p. 128. 

يتضح من خبلؿ ىذا الرسم البياين أف االستخداـ العاؼبي للتكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ قد عرؼ 
مبوا مذىبل كمتسارعا يف فًتة كجيزة تقارب العشر سنوات، حيث كاف عدد مستخدمي اإلنًتنت كاؽباتف اػبلوم 
ضعيفا مقارنة ابستخداـ اؽباتف الثابت كاغبواسيب الشخصية، إال أف عدد مستخدمي اإلنًتنت كاؽباتف اػبلوم 

 ما يقارب اؼبليار 2003، حيث تزايد العدد بوتَتة خطية ليبلغ مع سنة 1995عرؼ مبوا سريعا خصوصا بعد سنة 
أف ذلك شٌكل بنية ربتية قوية كجاىزية إلكًتكنية للتحوؿ إُف اغبكومة يف كنصف اؼبليار مستخدـ، كال شك 

 .اإللكًتكنية كالذكية

 األعضاء ابألمم اؼبتحدة سبلك بعض ين كثبلثة كتسعةاؼبائالدكؿ  أف  2014كتشَت دراسة األمم اؼبتحدة لسنة
 كثبلث دكؿ  2003  عاـالصور للوجود على اإلنًتنت، مقارنة ابلدكؿ الثمانية عشرة اليت ال تتواجد على اإلنًتنت يف

 ألكثر من ثلثي 2014ك  2012أف استخداـ الربيد اإللكًتكين َف يتزايد إال قليبلن بُت تشَت نفس الدراسة إُف ك. 2012 يف
  اإلخطارات كاؼبعلوماتجيولتوبغرض استخدامو ستمر يف النمو يف اؼبستقبل، خاصة مالدكؿ، كمن احملتمل أف 

 االستخدامات اؼبماثلة للرسائل النصية القصَتة عن طريق أجهزة اؽباتف كبنفس الوتَتة ييتوقع أف تتزايد .للمواطنُت
 اليت ال سبثل اتحة من الدكؿ َف تستغل بعد ىذه القناة اإلصبالية اَفةابؼبائ  80النقاؿ، على الرغم من أف ىناؾ أكثر من 

 2012.1 ذإال تقدمان طفيفان من

مليار ىاتف ذكي مستخدـ   1.5 ما يزيد عن 2014فقد بلغ عددىا عاـ كمن حيث استخداـ اؽبواتف النقالة 
 تضاعف عدد الدكؿ اليت تقدـ تطبيقات 2014ك 2012 كما بُت . بصورة أسٌيةتزايدمالعدد على نطاؽ عاؼبي، كىذا 

                                                           
غ  - 1  26 -25 . م م  مغحع ؾابم،،(2014)مىظمت ألامم اإلاخدضة، جلٍغ
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 دكلة، حيث إهنا تيستخدـ بشكل مباشر لدعم اغبد من الفقر كاؼبساكاة بُت 50كبواابت اؽبواتف النقالة إُف حواِف 
   1.اعبنسُت كالتضمُت االجتماعي، فضبل عن تعزيز التنمية االقتصادية كاغبماية البيئية كإدارة الكوارث

، كذلك (SMS)تستخدـ اغبكومة اؽباتف النقاؿ أيضا للتواصل مع اؼبواطنُت عن طريق الرسائل النصية القصَتة 
  حيث تقـو إبرساؿ التعليمات كاإلعبلانت كالتوجيهات – push SMS كيطلق عليها –سواء من اغبكومة إُف اؼبواطن 

حيث يرسلها لطلب اػبدمات  – pull SMS كتعرؼ بػ –كالقوانُت كغَتىا عرب ىذه الرسائل، أك من اؼبواطن إُف اغبكومة 
 كيتم من أجل ذلك زبصيص رقم مبسط خاص بكل إدارة عمومية أك بكل فئة 2كاؼبعلومات كاالستعبلمات اؼبختلفة؛

"   حكومة اؽباتف النقاؿ"تدخل يف إطار ما أطلقنا عليو " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"ىذه التقنية يف . من اػبدمات
(M- Government) ؛ كمن مزااي ىذه األخَتة أهنا تتيح تشخيص اػبدمات لكل مواطن، كذلك بفضل االنتشار الواسع

 3.ألجهزة اؽباتف احملموؿ

 دكلة يف 36 إُف 2012 دكلة يف 24يوجد استخداـ متزايد لؤلكشاؾ العامة من كجبانب كل تلك الوسائط، 
سهل الوصوؿ إليها يف النطاقات كاألماكن العامة اليت توفر االستخداـ اجملاين للخدمات م الستخدامها كمرافق 2014

خاصة يف اؼبناطق اؼبهٌمشة أك النائية كحيثما ال يكوف االستخداـ الفردم لتقنية اؼبعلومات كاالتصاالت كعرب اإلنًتنت، 
تظل اػبدمات اؼبباشرة كاؽباتفية قنوات أساسية لدل غالبية الدكؿ، كغالبان ما يينظر يف كل األحواؿ س ك4.كاسع االنتشار

  مع اػبدمات حُت يتعٌذر على البعض حل مشكبلهتم عن طريقإليها على أهنا ملحقات ىامة غبل اؼبشكبلت الفردية
.  كاػبدماتتقدًن اؼبعلوماتكقناة ؿاؼبواقع اإللكًتكنية اليت تيعد األفضل بصفة عامة 

 "بدازة العالكت مع اإلاىاطً"دوز الىطائط الخىىىلىحيت في دعم : الفسع الثاوي

 5تيعترب شبكة اإلنًتنت بوجو عاـ أداة جديدة لتقوية األسس كالقواعد التقليدية للسلوؾ السياسي كللحوكمة،
 بدراسة الوسائط التكنولوجية كدكرىا يف – كابألخص يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية –اىتم علماء اإلدارة العمومية كلقد 

دعم التفاعلية ما بُت اغبكومة كزابئنها من مواطنُت كمؤسسات اقتصادية كحكومية، ىذه الوسائط تتضمن ـبتلف 

                                                           
 . 25 .م  ،اإلاغحع هفؿه - 1
ف، مغحع ؾابم، م م - 2  .150 – 149 .عبضة وعمان نالح الكٍغ

3
 - Haifa Fahad M Aal-Zouabi, Measuring the effectiveness and performance of E- Government portals in the Kingdom of Saudi 

Arabia, A doctoral dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy,  International 

Islamic University  Malaysia (IIUM), Malaysia,  2014, p. 36. 

 
غ  - 4  .26  .م ، مغحع ؾابم،(2014)مىظمت ألامم اإلاخدضة، جلٍغ

5
 - Manaf Kosai Abdul Aziz, op. cit, p. 21. 
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شبكات "يشَت مصطلح  .(web 2.0 technologies)  2.0 *شبكات التواصل االجتماعي كسائر تكنولوجيات الويب
إُف صبلة اؼبواقع اإللكًتكنية كاألدكات اليت تيسٌهل التفاعل بُت مستخدميها بفضل ما توفره من " التواصل االجتماعي

فرص لتقاسم اؼبعلومات كاآلراء كاالىتمامات، ىذا التفاعل من خبلؿ تلك الوسائل كاألدكات أصبح جزء رئيسيا من 
اغبياة اليومية لؤلفراد يف اجملتمعات اؼبعاصرة، كما بدأت تتوغل بشكل تدرهبي يف القطاع العمومي، كىو ما أفرز ظهور 

 الذم يقصد بو أف اؽبيئات اغبكومية اؼبختلفة كاإلدارات العمومية 1(s-government) **"اغبكومة االجتماعية"مصطلح 
 االجتماعي اؼبختلفة، تتواصل من خبلؽبا مع التواصلعلى اختبلؼ مستوايهتا تفتح ؽبا حساابت على شبكات 

بل إف كثَتا من . اؼبواطنُت كتستمع إُف انشغاالهتم كتناقش معهم القضااي اؼبرتبطة ابؼبهاـ اؼبوكلة لكل ىيئة منها
 . مع شعبهم عرب صفحاهتم الشخصية على ـبتلف الشبكاتيتواصلوفاؼبسؤكلُت السامُت يف دكؿ كثَتة أصبحوا 

 حكومة يبكن لشبكات التواصل االجتماعي أف تكوف أداة للتواصل –العبلقة حكومة كما أنو يف إطار 
كالتعاكف كتقاسم اؼبعلومات بُت ـبتلف اؼبنظمات اغبكومية كاؼبوظفُت، كما يبكن أف توٌفر حيزا افًتاضيا للمشاركة يف 

 2. أفراد-النقاش كالتداكؿ حوؿ صياغة السياسات يف إطار العبلقة حكومة 

يزداد استخداـ الوسائط االجتماعية من ، 2014ككفقا لدراسة األمم اؼبتحدة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية لسنة 
ئة يف عاـ ا ابَف50مع زايدة بنسبة ، 2012 إُف 2010ًقبل اغبكومات بشكل سريع مع تضاعف العدد ثبلث مرات من 

ما يبيز  ك3.للحكومة اإللكًتكنية عمومان دكلة  70 لبلستشارات اإللكًتكنية كآنذاؾ دكلة 118، كبذلك تستخدمها 2014
يف الغالب  بقدر ما ربتاج  مرتفعةيةتكاليف استثمارأهنا ال تتطلب  االجتماعية كقنوات اؽبواتف النقالة ىذه الوسائط

 .إُف الًتكيز على اؼبواطن كمحور لعمل اؼبنظماتؿ كتحاؿإُف 

                                                           
عبر مهُلح .  عغفذ اإلاىاكع ؤلالىتروهُت جُىعاث مخعاكبت بضء بالجُل ألاٌو ئلى الجُل الخامـ خالُا* عً زهائو معُىت في جهمُم " حُل ؤلاهترهذ"َو

ففي الجُل الثاوي على ؾلُل اإلاثاٌ، ... وعغى وجهفذ اإلاىاكع ؤلالىتروهُت، جخمثل َظٍ الخهائو على ؾلُل اإلاثاٌ في املخخىي، الخفاعل، الفُضًى، الخباصٌ

ً على الخىانل فُما بُنبم عبر مسخلف الكبياث، في خحن واهىا في عهغ الجُل ألاٌو مجغص مؿخلبلحن أو مخهفدحن ملخخىي اإلاىاكع  أنبذ اإلاؿخسضمىن كاصٍع

في ألاحُاٌ الخالُت للجُل الثاوي جم جؼوٍضَا بسهائو أهثر جُىعا مً خُث العغى والخفاعل وعغى الفُضًى والبث الحي  .(static pages)التي جخمحز بالؿيىن 

ا... وألابعاص ب ًمىً الغحىع ئلى اإلاىكعحن الخالُحن. وغحَر الع على جفانُل ألاحُاٌ الخمؿت لهفداث الٍى ض مً ؤلَا : وإلاٍؼ

http://rayvandenbel.weebly.com/web1-web5.html   

https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition / 
  .social government ازخهاعا لـ **

1 - Gohar Feroz Khan et al, op. cit, pp. 95 – 96. 
2 - Gohar Feroz Khan et al, op. cit p. 96. 

غ مىظمت ألامم اإلاخدضة،  - 3  .26 - 25. ، مغحع ؾابم، م م (2014)جلٍغ

http://rayvandenbel.weebly.com/web1-web5.html
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 (web 2.0)ىور اعبيل الثاين من مواقع اإلنًتنت كلعل ىذا التحوؿ إُف اغبكومة االجتماعية يعود أساسا إُف ظ
أك ما يطلق عليو -  أم اعبيل الثاين من اغبكومة اإللكًتكنية ،(government 2.0)أدل إُف تبلور مصطلح الذم 

 كيهدؼ ،الذم يركز على البعد التفاعلي يف النشاط اغبكومي االفًتاضي - (s-government)" اغبكومة االجتماعية"
إُف جعل اغبكومة أكثر تشاكرية كتشاركية كشفافية، كذلك على خبلؼ ما كاف يف ظل اعبيل األكؿ من اغبكومة 

 أم أف اغبكومة اإللكًتكنية انتقلت من 1، الذم يتمحور حوؿ نظاـ تقدًن اؼبعلومات(government 1.0)اإللكًتكنية 
اليت تبدأ " مراحل التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية"الوضع الساكن إُف الوضع التفاعلي، كىو ما يوافق ما أطلقنا عليو 

 .(االندماج)دبرحلة النشر اإللكًتكين مركرا دبرحليت التبادؿ كالتفاعل كصوال إُف مرحلة التكامل 

لعل من أىم مزااي التكنولوجيا اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ ىو اعبمع كالدمج بُت األشخاص كاؼبعلومات ك
كالعمليات عن بعد، فوصوؿ اؽبيئات اغبكومية إُف اؼبواطنُت ككصوؽبم إليها أصبح متاحا يف كل كقت كمن أم مكاف، 

 متاحة كمعركفة – اليت كانت ميكٌدسة كمتخفية يف الورؽ، كاليت َف تكن تلقى اىتماما كبَتا -كما أصبحت البياانت 
اؼبكاف، فهي حبق ثورة يف التنظيم كالسلوؾ اإلداريُت، فبدؿ إلزاـ اؼبواطن يف اغبكومة الكبلسيكية ابغبضور يف ساعات 

 أصبح دبقدكره اليـو الذىاب إُف كاجهة معلوماتية متعددة الوظائف كاػبدمات ،ؿبددة أماـ اؼبكتب العمومي للخدمة
للحصوؿ على اػبدمة اؼبطلوبة كإجراء االتصاالت كإهناء اؼبعامبلت مع أية ىيئة إدارية من خبلؿ تلك البوابة، 

 2.(Back office) كاؼبكتب اػبلفي (Front office)فالتكنولوجيا أعطت بعدا معنواي ؼبا يعرؼ ابؼبكتب األمامي 

 أصبح لؤلفراد بل كاحملكومُت، اغباكم بُت مباشرة أداة اتصاؿ كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا أصبحت كقد
 كالتأثَت اغبكومة، على الضغط كفبارسة كمكافحة الفساد، اغبكومي، األداء على الرقابة يف ىااستخداـ عرب مؤثر دكر

تطبيقات  أبرز يعد االنتخابية العملية يف التصويت اإللكًتكين كلعل .السياسي القرار صٌناع كعلى العاـ يف الرأم
 كقد بينا يف معرض تناكلنا لضركرة تبٍت اغبكومات 3.ابؼبخاطر يزاؿ ؿبفوفنا ال أنو من الرغم على اإللكًتكنية، الديبقراطية

إلدارة العبلقة مع اؼبواطن كيف أف ىذه التكنولوجيات كالشبكات برز أتثَتىا القوم يف أتطَت كثَت من االضطراابت 
 .كالتحوالت اليت شهدهتا العديد من الدكؿ

كيف األخَت، ال بد من التنبيو إُف أنو ال يصح االعتقاد أبف ؾبرد استثمار الدكلة يف تكنولوجيات اإلعبلـ 
"  إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كاالتصاؿ سيؤدم حتما إُف الوصوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية أك سيحٌسن آليا من فبارسات 

كال الوصوؿ إُف اغبوكمة الرشيدة، ما َف يرافق ذلك االستثمار التغيَت الشامل يف اؼبورد البشرم، سواء يف تغيَت 
                                                           

1 - Gohar Feroz Khan et al, op. cit, p. 96. 
2 - J.E.J.Prins, op. cit, p. 11.  

 .02. مغحع ؾابم، مخؿحن عبض اإلاُلب ألاؾغج، -  3
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اعتبار اغبكومة اإللكًتكنية فكرة منحصرة يف استعماؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ الذىنيات أك الثقافة التنظيمية، ؼ
 – ىو فكرة قاصرة عن حقيقتها، كاغبقيقة أهنا ،كاالتصاؿ يف تنفيذ اؼبهاـ اإلدارية كتقدًن اػبدمة العمومية للمواطنُت

. كاغبكم التشاركي كتطبيق الديبقراطية اإللكًتكنية  أصبحت من أىم أدكات اغبكم الراشد-أم التكنولوجيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصت الفصل

إدارة العبلقة مع "تناكؿ ىذا الفصل جزء مهما من اإلطار النظرم للبحث، حيث تطرقنا فيو إُف إسًتاتيجية 
كقد تبُت لنا أف ىذه اإلسًتاتيجية اغبديثة على مستول اإلدارة . كحاكلنا الربط بينها كبُت اغبكومة اإللكًتكنية" اؼبواطن

اليت من أسسها الًتكيز حوؿ اؼبواطن " اإلدارة العمومية اعبديدة"اغبكومية ىي نتاج الثورة اإلدارية اليت جاء هبا فكر 
كمن أجل ذبسيد ىذا التوجو اعبديد، ذكران صبلة من األنشطة كاؼبمارسات اؽبادفة إُف ربسُت جودة . كالتوجو بو

اػبدمة العمومية كتعزيز اؼبشاركة اعبماىَتية يف النشاط اإلدارم اغبكومي ككذلك تعزيز الديبقراطية اإللكًتكنية؛ ككل 
 .ذلك بفضل استغبلؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف ظل تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية

إدارة العبلقة مع "ك" إدارة العبلقة مع الزبوف"كما استخلصنا نتيجة مهمة من خبلؿ اؼبقاربة بُت مفهومي 
؛ حيث أف ىذه األخَتة تعترب ؿباكاة لئلسًتاتيجية األكُف اليت كاف قطاع األعماؿ سباقا يف ذبسيدىا؛ كبصفة "اؼبواطن
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عامة كقفنا على حقيقة أف اإلصبلحات اليت مست اإلدارة العمومية كانت ربت أتثَت النجاح اؼببهر ؼبنظمات األعماؿ 
 .بعد تبنيها للتوجو ابلزبوف كاستغبللو للتكنولوجيات اغبديثة إلدارة العبلقة معو
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 السابعالفصل 

 دزاطت جلييميت إلاؼسوع الجصائس ؤلالىتروهيت مً مىغىز بدازة العالكت مع اإلاىاطً

:  ملدمت الفصل

يتضمن ىذا الفصل التطبيقي دراسة تقييمية شاملة ؼبشركع اعبزائر اإللكًتكنية كآاثر تطبيقو على فبارسات 
يف اإلدارات العمومية اعبزائرية، حيث أجرينا تقييما عاما لو من خبلؿ ـبتلف اؼبؤشرات " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"

الكلية للحكومة اإللكًتكنية السيما مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية كاؼبؤشرات الفرعية اؼبكونة لو كمؤشر اؼبشاركة 
اإللكًتكنية؛ كما قمنا بدراسة معمقة حملتول عينة من اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية من أجل الوقوؼ على مستول 

رقمنة اػبدمات العامة كجودهتا كؿبتواىا كمدل توجو اإلدارة اعبزائرية ابؼبواطن يف تصميم كتقدًن خدماهتا، كما نسعى 
، ابإلضافة إُف ؿباكلة  من خبلؿ ىذا التحليل للوقوؼ على كاقع الدفع اإللكًتكين للخدمات اػباضعة للحقوؽ كالرسـو

 .الوقوؼ على مدل توٌفرىا على اػبصائص التشاركية كالتشاكرية كالشفافية كدعمها ؼبختلف اؼبمارسات الديبقراطية

 .سيتم تقييم ـبتلف ىذه اػبصائص من خبلؿ مبوذج أعده الباحث ؽبذا الغرض

كعليو، يشتمل ىذا الفصل على أربعة مباحث، يشتمل األكؿ على عرض اإلطار اؼبنهجي للدراسة، أما الثاين 
اعبزائر "التقييم الكلي ؼبشركع ، كيتضمن الثالث ؼببادرات اإلصبلحية اإللكًتكنية يف اعبزائرفيتضمن  عرضا موجزا ؿ

دراسة تقييمية لعينة من اؼبواقع اإللكًتكنية العمومية ، يف حُت خصصنا اؼببحث الرابع إلجراء "2013اإللكًتكنية 
 .، كما خصصنا مبحثا للمناقشة كتقييم الفرضيات كعرض النتائجاعبزائرية
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 ٌ  عسض ؤلاطاز اإلانهجي للدزاطت: اإلابدث ألاو

نستعرض يف ىذا اؼببحث التمهيدم إشكالية البحث الرئيسية كاإلشكاليات الفرعية، مع الفرضيات 
اؼبوضوعة، مث نقدـ نبذة عن أنبية تقييم اغبكومة اإللكًتكنية، كنستعرض بعد ذلك أىم الدراسات كاؼبناىج اليت 

 .اعتمدهتا يف عملية التقييم، ليتم بعدىا مناقشة كعرض منهج الدراسة الذم اعتمدانه يف حبثنا ىذا

 ٌ عسض ؤلاػياليت والفسطياث : اإلاطلب ألاو

يتضمن ىذا اؼبطلب تذكَتا إبشكالية البحث الرئيسية كإشكالياهتا الفرعية، كعرضا للفرضيات اؼبطركحة 
 :للدراسة

 ٌ جرهير بةػيالياث البدث : الفسع ألاو

 تذكًن ابإلشكالية الرئيسية للبحث: أوال

يف دراسة مدل أتثَت - كما مت عرضها يف اؼبقدمة العامة ؽبذا البحث - تتمثل اإلشكالية التطبيقية للبحث 
مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر على تطبيقات كفبارسات إدارة العبلقة مع اؼبواطن، حيث يسعى الباحث إُف 

على ـبتلف أكجو كتطبيقات منهج التوجو ابؼبواطن كإدارة العبلقة معو، " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "قياس نتائج مشركع 
 :لذلك جاءت اإلشكالية يف صيغة السؤاؿ احملورم التاِف

 ؟"إدارة العبلقة مع اؼبواطن"إُف ربسُت فبارسات " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "إُف أم مدل سيؤدم مشركع - 

 : ىذه اإلشكالية احملورية، سبت صياغتها على شكل األسئلة الفرعية اآلتيةمعاعبةكمن أجل 

 اإلشكاليات الفرعية: اثنيا

، وما العالقة بينهما؟ وما ىي "إدارة العالقة مع ادلواطن" ما ىي األبعاد ادلختلفة للحكومة اإللكرتونية و-1
 خطوات وشروط وأدوات وتكلفة ومعوقات إرساء نظام احلكومة اإللكرتونية؟

 اإلشكالية النظرية لبحثنا ىذا يف مدل أتثَت تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية على ربسُت إدارة العبلقة تتمثلحيث 
اؼبواطن، فهي إشكالية نظرية تستوجب اإلجابة عنها الدراسة اؼبعمقة لئلطار الفكرم كالنظرم ؼبختلف اؼبفاىيم مع 

اؼبرتبطة هبما، كقد عاعبنا ىذه اإلشكالية يف فصوؿ اعبانب النظرم من الرسالة، كسيتم مناقشة الفرضيات النظرية 
 .كربليل كعرض النتائج النظرية يف اؼببحث اؼبخصص لذلك
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يف " 2013اجلزائر اإللكرتونية " إىل أي مدى سيتم تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر انطالقا من مبادرة -2
 ظل التحدايت اليت يفرضها الواقع اإللكرتوين يف اجلزائر عند إطالق ادلبادرة؟

فهذه اإلشكالية تبحث يف مدل قباح اغبكومة اعبزائرية يف إرساء اغبكومة اإللكًتكنية كالتحوؿ إُف ؾبتمع 
، كذلك يستوجب البحث يف مدل قباح اؼبشركع يف إرساء 2008اؼبعرفة من خبلؿ مبادرهتا اليت أطلقتها يف سنة 

متطلبات اغبكومة اإللكًتكنية اليت تطرقنا إليها يف اعبانب النظرم من الرسالة سواء من حيث كجود اإلرادة السياسية 
 ...أك ذبهيز البنية التحتية لبلتصاالت أك اعبانب التشريعي

 على جودة تقدمي اخلدمات العامة وتبين التوجو ابدلواطن؟" 2013اجلزائر اإللكرتونية " كيف سيؤثر مشروع -3

كاؼبقصود ىنا ىو قياس ـبتلف اػبدمات اؼبقدمة عرب اؼبواقع اإللكًتكنية للحكومة اعبزائرية؛ كمن أجل ذلك 
البد من القياـ بدراسة ربليلية لعينة من ىذه اؼبواقع على أساس توٌفر أك عدـ توفر ؾبموعة من اػبصائص اليت تعرب عن 

مدل جودة اػبدمة كمدل التوجو ابؼبواطن يف تقديبها، ككذلك مدل كجود أك عدـ كجود إسًتاتيجية إلدارة العبلقة 
 .معو

  ما ىو أثر تطبيق ادلشروع على حتسٌن سلتلف أوجو ادلمارسات الدميقراطية اإللكرتونية يف اجلزائر؟ -4

أم قياس أثر تطبيق اؼبشركع على زايدة الشفافية اغبكومية كفتح ابب اؼبشاكرات كاؼبشاركة اعبماىَتية يف 
 .شؤكف اغبكم كازباذ القرار

فهذه اإلشكاليات الفرعية الثبلث األخَتة ىي إشكاالت عملية تستوجب تقييم كقياس اآلاثر اإلدارية 
، 2013اؼبختلفة الناصبة عن تنفيذ اؼببادرة بعد استيفاء مدة اؼبخطط اػبماسي لتنفيذىا، كاليت تنقضي بنهاية سنة 

 كما 2008 مقارنة ابلسنة اؼبرجعية 2013كذلك ابستخداـ مؤشرات ـبتلفة لقياس كتقييم اغبكومة اإللكًتكنية بعد سنة 
 .قبلها، ابإلضافة إُف تقييم اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية

  جرهير بفسطياث الدزاطت:زاويالفسع اٌ

 الفرضية الرئيسية: أوال

ستؤدم إُف " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "بٌت الباحث فرضيتو الرئيسية على أساس أنو من اؼبتوقع أف مبادرة 
الحتماؿ كوف األرضية غَت مهيأة بشكل كاؼ إلحداث ىذا  يف فبارسات إدارة العبلقة مع اؼبواطن كذلك نسيبربسن 
 كابلنظر إُف التحدايت الكبَتة كالصعوابت اليت تواجو تطبيقها يف ظل معطيات كتعقيدات الواقع الرقمي للجزائر التغيَت

 . 2008عند إطبلؽ اؼببادرة يف 
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 الفرضيات الفرعية: اثنيا

أبعاد متعددة ومتداخلة أكرب من رلرد كوهنما عملية رقمنة " إدارة العالقة مع ادلواطن" للحكومة اإللكرتونية و-1
نظم ادلعلومات للخدمات احلكومية، كما نفرتض أن تطبيقهما ال ينحصر فقط يف إدخال الوسائل احلديثة 

لإلعالم واالتصال يف العمل اإلداري احلكومي، بل يتعدى ىذا ادلفهوم التقين إىل أبعاد أخرى إدارية وتنظيمية 
كىي فرضية نظرية، كإلثباهتا أك نفيها ال بد من استعراض اإلطار اؼبفاىيمي كالنظرم كالفكرم : إخل...وتشريعية ومالية

 حبيث – إف كجدت –ؽبذين اؼبفهومُت كموضوعُت مستقلُت أكال، مث ؿباكلة إهباد الركابط الفكرية كاإلدارية بينهما 
تتشكل نظرية إدارية جديدة تبُت كتفسر العبلقة بينهما كأتثَت أحدنبا عن اآلخر؛ كقد تضمن اعبزء النظرم من ىذه 

 .الرسالة دراسة مفصلة ؽبذه اؼبتغَتات كربليل الركابط الفكرية كالعملية بينها
 كإلثباهتا أك :إىل تطبيق جزئي للحكومة اإللكرتونية" 2013اجلزائر اإللكرتونية "من ادلتوقع أن تؤدي مبادرة  -2

نفيها ال بد من البحث عن مؤشرات لقياس مدل تنمية اغبكومة اإللكًتكنية كتطبيقها على حالة اعبزائر، حبيث 
يسمح ربليل تطور قيم تلك اؼبؤشرات خبلؿ فًتة تنفيذ اؼببادرة كبعدىا ابغبكم على مدل تقدـ اغبكومة اإللكًتكنية 
يف اعبزائر؛ ابإلضافة إُف ؿباكلة تقييم قوة اإلرادة السياسية يف تنفيذ اؼبشركع كتقييم مدل ربديث اؼبنظومة التشريعية 

 .الحتواء ىذا التحوؿ

سيؤدي إىل حتسن كبًن يف جودة اخلدمات العامة وتعزيز التوجو ابدلواطن " 2013اجلزائر اإللكرتونية "مشروع   -3
 كللتحقق منها ال بد من ربليل خدمات :يف العمل اإلداري احلكومي بفضل استغالل أرضية احلكومة اإللكرتونية

اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية من خبلؿ مبوذج يشتمل على تقييم كجود أك عدـ كجود اػبصائص اؼبعربة عن 
 .جودة اػبدمة العمومية اإللكًتكنية

إىل تعزيز الشفافية احلكومية وحتسن كبًن يف ادلمارسات " 2013اجلزائر اإللكرتونية "سيؤدي مشروع  -4
 كذلك بفضل اؼبزااي اليت يتيحها تطبيق التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف العمل اغبكومي :الدميقراطية

السيما شبكة اإلنًتنت كابألخص شبكات التواصل االجتماعي، كيتم دراسة ىذه الفرضية من خبلؿ حبث مدل 
 .كجود خصائص داعمة ؼبمارسات الشفافية كالديبقراطية بوسائط إلكًتكنية
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 ؤهميت جلييم الحىىمت ؤلالىتروهيت وبػياليت الىمىذج : اإلاطلب الثاوي

يتناكؿ ىذا اؼبطلب بياف مدل أنبية عملية تقييم مشاريع اغبكومة اإللكًتكنية للدكؿ، ىذا التقييم يتم على 
 .مستوايت كؿباكر جزئية متعددة، كىو ما يطرح إشكالية النموذج اؼبنتهج لتقييم اؼبشركع

 ٌ  ؤهميت جلييم الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع ألاو

يعترب تقييم اغبكومة اإللكًتكنية أمرا مهما عبميع حكومات العاَف، كذلك من أجل الوقوؼ على الوضعية 
اغبالية لدرجة تنمية اغبكومة اإللكًتكنية فيها، حيث تيعرٌب نتائج التقييم عن مدل تطبيقها ؼبخططات العمل اغبكومي 
كدرجة ربقيق إسًتاتيجيات كأىداؼ اؼبشركع الرقمي، كما تساىم يف اكتشاؼ نقاط القوة كالضعف، كتسمح ابؼبقارنة 

  1.اؼبرجعية على اؼبستول احمللي كالدكِف

 حوؿ مشاريع تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف، خلص إُف أف 2008 سنة Heeksكيف دراسة أجراىا 
 فقد حققت (50 %) منها إُف الفشل، أما نصف اؼبشاريع 35 % منها حققت النجاح يف التطبيق، يف حُت آلت %15

 كىو ما يدؿ على أف تطبيق اغبكومة 2. نسبيا، ككانت معظم حاالت الفشل يف الدكؿ النامية- أك فشبل –قباحا 
اإللكًتكنية ىو مشركع ابلغ التعقيد كمرتفع التكلفة ببل شك، كىو ما يتطلب الرقابة كالتقييم قبل كأثناء كبعد تنفيذه، 

 من جهة أخرل؛ خصوصا يف الدكؿ الناشئة يف الرقميةكذلك تفاداي ؽبدر اؼباؿ العاـ من جهة، كعدـ توسيع الفجوة 
 .ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية

غَت أف التقييم ليس ابلعملية البسيطة كالنمطية، بل ىي عملية ابلغة التعقيد ابلنظر إُف ؿباكره اؼبختلفة كفركعو 
البنية التحتية، العنصر البشرم، اؼبكتب )فماذا سنقيم؟ : اؼبتشعبة، حيث تطرح عدة إشكاالت حوؿ موضوع التقييم

؟ كما (أم األدكات كاػبطوات)؟ ككيف نقٌيم (...اػبلفي، اؼبكتب األمامي، البوابة اؼبوحدة، اؼبواقع العمومية اؼبتفرقة
اعباىزية، البنية التحتية، التكلفة اؼبالية، جودة اػبدمة، التقييم من كجهة نظر اإلدارة، التقييم من )اؽبدؼ من التقييم؟ 
 .(...كجهة نظر اؼبواطن

دبعٌت أننا كبتاج إُف صياغة مبوذج ؽبذه العملية، كىو األمر الذم تناكلتو العديد من الدراسات اليت سنستعرض 
 .أنبها يف العنصر اآليت

 
                                                           

1 - Mohammed Anwer Awer et al, Egovernment services evaluation from citizen satisfaction perspective: A case of Afghanistan, 

Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 10, Iss. 1, 2016, p. 140. 
2 - Muhammad Ovais Ahmad Jouni Markkula Markku Oivo, op. cit, p. 228.  
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 بػياليت هماذج جلييم الحىىمت ؤلالىتروهيت: الفسع الثاوي

ييعترب تقييم اغبكومات اإللكًتكنية أمرا غاية يف التعقيد كما أشران، كذلك نظرا لعدـ كجود منهج مبوذجي 
كإطار معيارم للتقييم، لذلك قبد الباحثُت يف ىذا اجملاؿ يعتمدكف مباذج متباينة للدراسة كفقا لزاكية معينة من 

يضاؼ إُف ذلك أف النموذج الذم يتم اعتماده للتقييم يعتمد على درجة التطور اليت بلغها مشركع اغبكومة . اؼبوضوع
اإللكًتكنية يف دكلة ما يف حد ذاتو، دبعٌت أف ؿباكر كمعايَت التقييم اؼبعتمدة يف حكومة إلكًتكنية بلغت مرحلة 

 .االندماج زبتلف عن تلك اؼبعتمدة يف حالة دكلة انشئة يف مشركعها الرقمي

كمن أجل كضع مبوذج للدراسة التطبيقية اعتمد الباحث على ؾبموعة من األحباث اليت أيقبزت يف سياؽ 
األكجو اؼبختلفة لتقييم اغبكومة اإللكًتكنية، كأخذ منها صورة إصبالية عن ؿبتول التقييم كعناصره كمصادر البياانت 

كمعاعبتها؛ كنشَت ىنا إُف أف ىذه األحباث تتميز ابغبداثة كالتخصص، حيث أف معضمها منشورة يف ؾببلت ؿبٌكمة 
 .كمتخصصة يف دراسات اغبكومة اإللكًتكنية، فبا يعطيها جودة كقيمة علمية رفيعة

نستعرض فيما يلي صبلة من النماذج اؼبستخدمة من ًقبل ابحثُت ـبتلفُت يف تقييم اغبكومة اإللكًتكنية، على 
 :أف ننتقل بعد ذلك إُف مناقشة النموذج الذم سنعتمده يف دراستنا التقييمية

 حوؿ تقييم خدمات اغبكومة اإللكًتكنية من منظور (Mohammed Anwer Awer et al) يف دراسة حديثة أعدىا -1
رضا اؼبواطن، ػٌبص الباحثوف صبلة من النماذج اليت اعتمد عليها ابحثوف آخركف يف دراساهتم التقييمية يف ؾباؿ 

 كخبلصة عرضهم لتلك النماذج ىي أف الدراسات اليت تيعٌت بتقييم اغبكومة اإللكًتكنية ينبغي أف 1.اغبكومة الرقمية
ٍيًن يبكن دؾبهما ربت كصف جانب الطلب، كجانب العرض: تتناكؿ ؿبورين رئيسُت نبا  "ادلكتب األمامي" كالٌلذى

(Front office) . ،كفقا ؽبذا اؼبنهج تتم دراسة عملية تقدًن اػبدمات من طرؼ اغبكومة الرقمية ابلنسبة عبانب العرض
كيضيف الباحثوف يف ىذا اجملاؿ أنو مت مبلحظة أف . يف حُت تتم دراسة تفاعل اؼبواطنُت مع تلك اػبدمات اؼبقدمة

 اليت َف تتم (Back office)" اؼبكتب اػبلفي"التأخر يف مبادرات تطوير اغبكومة اإللكًتكنية كاف مرده غالبا إُف عمليات 
كابؼبقابل، يشتمل اؼبكتب اػبلفي على .  بشكل جيد(computerized) كحوسبتها (reorganized)إعادة تنظيمها 

عملية تكوين كاستخداـ ـبتلف نظم اؼبعلومات اؼبتضمنة قواعد البياانت، نظاـ إدارة الواثئق، مشاركة كتبادؿ البياانت 
 . بُت ـبتلف اؽبيئات اغبكومية

كمي )فقد اعتمدكا على مبوذج ـبتلط  (Mohammed Anwer Awer et al) الدراسةأما الباحثوف يف تلك 
العرض كالطلب :  جبانبيها(G2C)"  مواطن–حكومة "، مركًٌزين على العبلقة (quantitative and qualitative) (كنوعي

                                                           
1 - Mohammed Anwer Awer et al, op. cit, pp. 141 - 143. 
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 معتمدين على ربليل اؼبواقع اغبكومية على الويب كمركًٌزين على ربليل اػبصائص اؼبتعلقة 1.على اػبدمة العمومية
ابلتوجو ابلزبوف، كابؼبقابل مت إجراء دراسة استقصائية على عينة من اؼبواطنُت حوؿ الرضا كالثقة يف خدمات اغبكومة 

 2.اإللكًتكنية يف أفغانستاف

 ؾبموعة من الدراسات التقييمية للحكومات اإللكًتكنية، موضحة احملاكر Haifa Fahad M Aal-Zouabi استعرضت -2
تقييم البوابة : اليت اعتمد عليها الباحثوف يف دراساهتم التقييمية تلك، ككانت أىم تلك احملاكر كالنماذج اؼبعتمدة ىي

اإللكًتكنية من حيث سهولة االستخداـ كاؼبنفعة، تقييم ؿبددات تقٌبل اؼبواطنُت للحكومة اإللكًتكنية، تقييم البنية 
التحتية لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، تقييم خدمات كأداء بوابة اغبكومة اإللكًتكنية، التقييم من حيث إاتحة 

الدخوؿ، القابلية لبلستخداـ، الشفافية، االستجابة لطلبات اؼبواطن؛ تقييم جودة خدمات البوابة اإللكًتكنية كقياس 
، كأخَتا التقييم من (النشر، التبادؿ كالتفاعل كاالندماج)مستول رضا اؼبستخدمُت، تقييم مراحل اغبكومة اإللكًتكنية 

 3.حيث تكلفة اػبدمة

كاؼببلحظ من خبلؿ ىذه الدراسة أف تقييم اغبكومة اإللكًتكنية يبكن أف يتم على أساس ؿباكر جزئية، كيبقى 
على اؽبدؼ الذم يسعى إليو اؼبقيًٌم أك اإلشكالية اليت يطرحها كل متوقفا اختيار احملور الذم سييعتمد يف التقييم 

 .ابحث

 اليت تناكلت دراسة تقييمية ؼبدل استخداـ حكومة كوراي اعبنوبية لشبكة 4كآخركف Gohar Feroz Khanدراسة - 3
 كبرانمج API؛ اعتمد فيها الباحثوف على تطبيق " أفراد–حكومة "ك"  حكومة–حكومة "قة اليف إدارة الع" تويًت"

NodeXL حسااب حكوميا للفًتة من شهر جانفي إُف شهر أكت من سنة 35لػ " تويًت" عبمع البياانت حوؿ تغريدات 
، حيث مت ذبميع بياانت حوؿ كل حساب حكومي تتضمن عدد اؼبتابعُت، كعدد التغريدات كقائمة حساابت 2011

، مث مت إخضاعها " أفراد–حكومة "ك" حكومة –حكومة : "اؼبشًتكُت كقائمة اغبساابت اؼبفضلة، كذلك للعبلقتُت
للتحليل اإلحصائي، مع تدعيم البياانت إبجراء مقاببلت على مستول بعض اإلدارات العمومية، ليتم الوصوؿ إُف 
نتائج مفصلة عن كل كزارة، كنتيجة عامة مفادىا أف اغبكومة الكورية كمؤسساهتا اغبكومية مًتابطة بقوة عن طريق 

 . ، يف حُت أهنا أقل تفاعبل يف عبلقتها مع األفراد"حكومة-حكومة"شبكة تويًت يف ظل العبلقة 

                                                           
1 - Mohammed Anwer Awer et al, op. cit, p. 139.  
2 - Ibid, pp. 145 - 148. 
3
 - Haifa Fahad M Aal-Zouabi, op. cit, pp. 10 - 26. 

4 - Gohar Feroz Khan et al, op. cit, pp.101 - 107. 
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، 1كآخركف Zahir Irani كلعل من أىم الدراسات اليت عينيت دبوضوع تقييم اغبكومة اإللكًتكنية، الدراسة اليت أجراىا -4
حيث اشًتؾ عشرة ابحثُت يف إجراء دراسة ىدفها ربليل أطر البحث كاؼبنهجيات كالنماذج اؼبستخدمة يف دراسات 

 دراسة 114، كألجل ذلك قاـ ىؤالء الباحثوف بتحليل عينة مكونة من 2012-2000اغبكومة اإللكًتكنية يف الفًتة 
 دراسة منشورة يف فًتة الدراسة يف تسع ؾببلت متخصصة يف 3934منشورة حوؿ اغبكومة اإللكًتكنية من أصل 

، كمشل التحليل دراسة نوعية اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف تلك SCOPISاغبكومة اإللكًتكنية مدرجة ضمن قاعدة البياانت 
 ... الدراسات كأحجاـ العينات كطرؽ صبع البياانت كاألدكات اإلحصائية اليت مت توظيفها كتقنيات التحليل

كخلصت تلك الدراسة إُف أف اؼبنهج الكمي اؼبدٌعم ابلتحليل اإلحصائي كاف اؼبنهج الغالب اؼبستخدـ من 
، يف حُت أف قلة من الباحثُت اعتمدكا 2012- 2000ًقبل الباحثُت يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية خبلؿ فًتة الدراسة 

 .على اؼبنهج الكيفي يف إجراء دراسات حالة كاستجواابت

 اليت قدمت مبوذجا مرجعيا لتقييم التوجو ابؼبواطن يف إطار خدمات اغبكومة 2كآخركف، Aggeliki Tsohou دراسة -5
 كاؼبعتًمد أساسا Griffin and Halpinاإللكًتكنية، حيث استعرض الباحثوف النماذج السائدة للتقييم، بدء بعرض مبوذج 

 :على ثبلث ؿباكر للتقييم ىي

 تقييم مراحل تطور اػبدمات إللكًتكنية العامة؛ 
 تقييم اؼبواقع اإللكًتكنية كخدماهتا على اػبط؛ 
 العائد كالتكلفة من اغبكومة اإللكًتكنية. 

الذم يرل أبف تقييم اغبكومة اإللكًتكنية يشتمل ثبلثة ؿباكر  Gupta and Janaمث استعرض الباحثوف مبوذج 
 :كذلك ىي

 الذم يقيس األدكات كالتكنولوجيات كوبلل تكاليفها كعوائدىا اؼبادية؛: القياس اؼبادم 
 كقياس مراحل اغبكومة اإللكًتكنية، التقييم االجتماعي: القياس اؼبعنوم... 
 كيشتمل على تقييم أداء اغبكومة اإللكًتكنية كفق سلم : تقييم العائد على اغبكومة اإللكًتكنية

 .تنقيطي من ست درجات

                                                           
1 - Zahir Irani et al, An analysis of methodologies utilised in e-government research, Journal of Enterprise Information Management, 

Vol. 25, Iss. 3, 2012, pp. 298 – 313. 
2 - Aggeliki Tsohou et al,"Proposing a reference process model for the citizen-centric evaluation of e-government services", 

Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 7 Iss 2, 2013, pp. 240 – 255. 
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 :الذم يرل أبف التقييم يشتمل على Andresen مبوذج  اكيف األخَت استعرضو

 التقييم اؼباِف الذم يقيس مدخبلت كـبرجات االستثمار يف تكنولوجيات اإلعبلـ؛ 
 التقييم الكمي الذم يقيس متغَتات كمية أخرل غَت اؼبالية؛ 
  التقييم الكيفي الذم يقيس اؼبخرجات اؼبعنوية لبلستثمار يف تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف

 .اغبكومة اإللكًتكنية

يعتمد على انتقاء اػبدمات   فقد صاغوا مبوذجا جديدا(كآخركف Aggeliki Tsohou)أما ىؤالء الباحثوف 
 KPIs (key performance indicators)اغبكومية اإللكًتكنية اليت هتم أكثر اؼبواطن، مث ربديد اؼبؤشرات اؼبفتاحية لؤلداء 

سهولة االستخداـ، اؼبنفعة، االنفتاح، الثقة، االقتصاد يف التكلفة، إاتحة الوصوؿ، األداء، زمن االنتظار، : كىي
مشاركة اؼبواطن، اؼبوثوقية، التحكم الشخصي، جودة اؼبعلومة، اؼبخاطر اؼبمكنة، اإلبداع الشخصي، دقة اؼبعلومة، 

 .العرض، اؼبركنة

 تقييما اغبديثةتناكلت ىذه الدراسة  Aderonke A Oni, Adekunle Okunoye and Victor W Mbarika:1دراسة الباحثُت - 6
ؼبدل تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف نيجَتاي، كذلك من خبلؿ اتباع منهجية التقييم من خبلؿ ربليل اؼبواقع اإللكًتكنية 

 دراسة سابقة يف ؾباؿ التقييم لدكؿ ـبتلفة، 13من حيث احملتول كالتصميم كاػبصائص التشغيلية ؽبا، معتمدين على 
 فقرة يتم منح كل منها تقييما 28 حيث صمم الباحثوف مبوذجا مفصبل على شكل استمارة أك استبياف وبتوم على

 الباحثوف بتصفح اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية للوالايت النيجَتية اليت سبلك مواقع كفق سلم متعدد الدرجات، كقاـ
 كربليلها مث تفريغها (استمارة 28)االستمارة اػباصة بكل موقع كملء  (64 % أك 36 كالية من أصل 23)إلكًتكنية 

  .ابستخداـ التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسطات
 الدراسة اغبديثة بشكل كبَت يف اعبزء اؼبتعلق بدراستنا التقييمية لعينة من اؼبواقع ىذهكلقد استفدان من 

اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية، حيث قمنا بصياغة استمارة فباثلة، مع صياغة الفقرات دبحتول مبلئم إلشكالية دراستنا 
 ".إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اليت تقتضي أف تكوف الفقرات موجهة أكثر كبو التقييم من زاكية 

غَت أننا نرل أف النماذج اؼبستخدمة يف الدراسات التقييمية للحكومة اإللكًتكنية السابق عرضها صاغبة 
، حيث (مرحلة التواجد)للتطبيق فقط يف اغباالت اليت كصلت فيها اغبكومة اإللكًتكنية على األقل إُف أكُف مراحلها 

تتبٌت اغبكومة إسًتاتيجية كطنية للتحوؿ إُف اغبكومة الرقمية بدء إبلزامية تواجد كل ىيئاهتا عرب مواقع خاصة هبا تنشر 
فيها يف مرحلة أكُف اؼبعلومات اؼبتعلقة ابػبدمات اليت تؤديها، ليتم تطويرىا كفق خطة معينة للوصوؿ إُف اؼبرحلة 

                                                           
1 - Oni A, Okunoye A and Mbarika V, Evaluation of E-Government Implementation: The Case of State Government Websites in 

Nigeria, The Electronic Journal of e-Government, Volume 14, Issue 1, 2016, (pp 48-59), available online at www.ejeg.com 

http://www.ejeg.com/
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لذلك سعينا  إُف صياغة مبوذج خاص أيخذ بعُت االعتبار معطيات اغبالة اعبزائرية يف . (اؼبرحلة االندماجية)األخَتة 
 .ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية، كىو ما يتضمنو اؼبطلب اؼبواِف

 عسض همىذج الدزاطت الخطبيليت: اإلاطلب الثالث

يبكننا تلخيص احملاكر اليت يبكن من خبلؿ عرضنا السابق للدراسات اليت عينيت بتقييم اغبكومة اإللكًتكنية، 
 :اعتمادىا يف دراسات اغبكومة اإللكًتكنية كأسس للتقييم فيما يلي

العرض كالطلب، حيث يشتمل :  كاؼبقصود ىنا ىو تقييم اغبكومة اإللكًتكنية من جانبيها:تقييم ادلكتب األمامي- 
تقييم جانب العرض على تقييم البوابة اإللكًتكنية للحكومة أك اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اؼبختلفة يف حالة عدـ 

كجود بوابة كحيدة شاملة، حيث تيقٌيم خدماهتا العامة كفقا جملموعة من اػبصائص اليت وبددىا الباحث للحكم على 
إاتحة الدخوؿ، القابلية لبلستخداـ، الشفافية، االستجابة لطلبات اؼبواطن، تقييم جودة : مثل) درجة اعبودة اؼبقدمة

من أىم مزااي ىذه الطريقة أهنا تسمح بتحديد . (...خدمات البوابة اإللكًتكنية كقياس مستول رضا اؼبستخدمُت
. (مرحلة النشر اإللكًتكين، مرحلة التبادؿ كالتفاعل، مرحلة االندماج)اؼبرحلة اليت سبر هبا اغبكومة اإللكًتكنية يف الدكلة 

أما تقييم جانب الطلب فيتمثل أساسا يف قياس درجة رضا اؼبواطن عن اػبدمات اإللكًتكنية، كما يبكن أف يشمل 
كيبكن للباحث ... دراسة خصائص أخرل لطالب اػبدمة، مثل مسألة الثقة يف اػبدمات اإللكًتكنية، األمية الرقمية

 .أف يستخدـ يف ىذا النوع من التقييم األسلوبُت الكمي كالنوعي

على اعتبار " اؼبشاركة اإللكًتكنية"كمدل " الديبقراطية اإللكًتكنية"كيبكن أف ندرج ضمن ىذا النموذج تقييم فبارسات 
 .كوهنما من مكوانت اؼبكتب األمامي

، كذلك (CRM)" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"يعترب ىذا النموذج ىو األكثر مبلءمة للدراسات اليت هتتم بتقييم 
، أم أهنا (أفراد أك مؤسسات أعماؿ أك إدارات حكومية)لكونو يهتم أكثر بتقييم العناصر اليت زبص جانب الطلب 

 .تركز على اؼبستخًدـ، كابلتاِف فهو مبوذج يبكن من خبللو تقييم مدل توجو اإلدارة اغبكومية ابؼبواطن

 كىو مبوذج صاٌف لبلستخداـ يف الدراسات اليت تيعٌت ابعبانب اؼباِف :التقييم ادلايل دلشروع احلكومة اإللكرتونية- 
، كىو منهج "التكلفة كالعائد"كدراسات اعبدكل اػباصة دبشاريع اغبكومة اإللكًتكنية، كىي تعتمد أساسا على منطق 

براغمايت يقيس الوفرة اؼبالية يف اإلنفاؽ العاـ الناتج من اعتماد التعامبلت اإللكًتكنية بدؿ الورقية يف تقدًن اػبدمة 
االستثمارات اػباصة ابلبنية )العمومية، كيتم كفقا ؽبذا النموذج تقييم تكاليف اؼبشركع سواء كانت نفقات ذبهيز 

نفقات اؼبستخدمُت )أك نفقات تسيَت  (التحتية للشبكات أك األجهزة كالربؾبيات اؼبستخدمة يف اإلدارة اإللكًتكنية
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، كىو ما يبٌكن من الوصوؿ إُف حساب تكلفة (اغبكوميُت كاالستهبلكات اليت تتم على مستول اإلدارات العمومية
 .اػبدمة

 يقصد بتقييم اعباىزية اإللكًتكنية دراسة مستول نظم :تقييم اجلاىزية اإللكرتونية العامة للحكومة اإللكرتونية- 
كأدكات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كتقييم اؽبياكل اإلدارية كدرجة كفاءة اؼبؤسسات العمومية كفعالية نظم 

 كىو النموذج اؼبعتمد من قبل منظمة األمم اؼبتحدة يف دراساهتا 1.التعليم كالتدريب كاالستشارات كاػبدمات الرقمية
. للحكومة اإللكًتكنية، حيث كضعت مؤشرات مرجعية لقياس درجة تطور اغبكومة اإللكًتكنية يف الدكلة ؿبل الدراسة

مؤشر " يف - كما رأينا يف دراسة التقارير اليت تيعدىا يف ىذا الشأف–يتمثل اؼبؤشر الرئيسي لدراسات األمم اؼبتحدة 
مؤشر البنية التحتية :  الذم يعتمد بدكره على حساب ثبلثة مؤشرات فرعية ىي(EGDI)" تنمية اغبكومة اإللكًتكنية

  .(HCI)، كمؤشر رأس اؼباؿ البشرم (OSI)لبلتصاالت، مؤشر اػبدمات على اػبط 

خبصوص الدراسة التقييمية للحكومة اإللكًتكنية اعبزائرية تًبعا لئلشكالية كالفرضيات اليت مت كضعها، نرل أنو 
، كذلك بناء على تقييم التقييم الكلي للحكومة اإللكرتونية: من الناحية اؼبنهجية هبب إجراؤىا كفقا حملورين أساسيُت

 من التقييم اجلزئي الوظيفيؾبتمع اؼبعلومات اعبزائرم كالواقع اغبكومي الرقمي ابستخداـ صبلة من اؼبؤشرات، ؛ ك
أم أننا من خبلؿ ىذين احملورية للتقييم سنسعى إُف إعداد تقييم . خبلؿ ربليل احملتول اإللكًتكين للمواقع اغبكومية

شامل، كذلك ابعتبار أف التجربة اإللكًتكنية اعبزائرية تيعٌد ذبربة انشئة؛ كىو ما يستلـز القياـ بقياس درجة التحوؿ إُف 
كعليو فإف منهجنا . اغبكومة اإللكًتكنية من خبلؿ استعراض ـبتلف اؼبؤشرات الكلية لقياس اغبكومات اإللكًتكنية

 :للتقييم سيشتمل على احملورية اآلتيُت

 للحكومة اإللكرتونية (الكلي)التقييم العام : أوال

يشتمل على تقييم اعباىزية اإللكًتكنية للحكومة اعبزائرية بصفة عامة، أم ربليل الواقع الرقمي يف اعبزائر 
، منظومة تشريعية، أمية ... اإللكًتكنية من ىاتف اثبت، ىاتف ؿبموؿ، كمبيوتر، شبكاتللحكومةالبنية التحتية )

، كربليل الربامج اغبكومية ، كتقييم اإلرادة السياسية من خبلؿ ربليل اػبطاب اغبكومي كالسياسي كالرظبي(...،رقمية
 اليت مت فيها تبٍت برانمج اإلنعاش االقتصادم كاؼبخططات 2001كتشخيص مكانة اغبكومة اإللكًتكنية فيها منذ سنة 

التنموية البلحقة لو؛ األمر الذم سيسمح لنا ابلوقوؼ على حجم اإلرادة السياسية للتحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية؛ 
 اإللكًتكنية للجزائر مع اؼبقارنة ببعض التجارب الناشئة الناجحة يف ىذا اجملاؿ التشريعيةابإلضافة إُف تقييم اؼبنظومة 

 .على غرار التجربة التشريعية ؼباليزاي كلئلمارات العربية اؼبتحدة
                                                           

 .100. دمحم ؾمحر أخمض، مغحع ؾابم، م - 1
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 (التشغيلي)التقييم الوظيفي : اثنيا

كىو تقييم جزئي للحكومة اإللكًتكنية من مدخل إدارة العبلقة مع اؼبواطن؛ كيشتمل على تقييم اػبدمات 
 اؼبواقع اغبكومية اإللكًتكنية كخصائصككذلك ربليل ؿبتول ... اإللكًتكنية، تقييم اؼبشاركة اإللكًتكنية، الشفافية

ابستخداـ مبوذج استبياف قاـ الباحث إبعداده ؽبذا الغرض، وبتوم على ؾبموعة من اػبصائص اليت تعطي صورة عن 
 (.11انظر اؼبلحق رقم )ـبتلف ؿباكر التقييم 

كقبل البدء يف عملية التقييم كفقا للنموذج الذم مت تقديبو سنستعرض اؼببادرات كاؼبشاريع اإلصبلحية اؼبندرجة 
اغبلقة األىم فيها، " 2013مشركع اعبزائر اإللكًتكنية "ضمن إطار التحوؿ إُف ؾبتمع اؼبعرفة كاليت يفًتض أف يكوف 

كذلك ما من شأنو أف يكوًٌف لدينا خلفية عن ىذه اإلصبلحات، كيسمح ابؼبقارنة الزمنية آلاثرىا كتقييم 
 .اإلسًتاتيجيات اإللكًتكنية العامة للتحوؿ إُف ؾبتمع معريف يف اعبزائر
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اإلابادزاث ؤلاصالخيت ؤلالىتروهيت في الجصائس : اإلابدث الثاوي

سنقدـ يف ىذا اؼببحث عرضا ألىم اػبطط كاإلصبلحات اغبكومية يف اجملاؿ الرقمي، كسوؼ لن نطيل يف 
استعراض التطور التارىبي كالربامج كالسياسات الوطنية اليت كضعت يف إطار اإلصبلحات اإللكًتكنية يف اعبزائر، بل 

 مع الًتكيز على السياسات اغبديثة نظرا ألنبيتها كأتثَتىا على تنفيذ مبادرة اعبزائر 1سنستعرضها إبهباز شديد
 .2013اإللكًتكنية 

 ٌ  مىحص ؤلاصالخاث ؤلالىتروهيت في الجصائس: اإلاطلب ألاو

 اعبزائرية كزارةى الربيد كتكنولوجيا اإلعبلـ بوضع كتسيَت السياسة الوطنية لتكنولوجيات اإلعبلـ اغبكومةي كلفت 
كاالتصاؿ، كما أبرمت شراكات تعاكنية مع ىيئات دكلية لتحسُت كضعية ىذه التكنولوجيات يف البلد، ابإلضافة إُف 

 2. يف إطبلؽ مشاريع لتحسُت الوصوؿ اإللكًتكين عبميع األطراؼ2002تعاكف الوزارة مع البنك الدكِف يف سنة 

 قانوان جديدا ىبص قطاع االتصاالت، كعلى إثره مت إنشاء مؤسستُت 2000 يف سنة اغبكومةأصدرت 
سلطة الضبط للربيد "، كمت استحداث ىيئة ضبط مستقلة للقطاع ىي "بريد اعبزائر"ك" اتصاالت اعبزائر"منفصلتُت نبا 

 مشركعا يهدؼ إُف إاتحة الوصوؿ للجميع من خبلؿ برانمج 2003، كأطلقت اغبكومة يف سنة (ARPT)" كاالتصاالت
، تزامن ذلك مع فتح قطاع االتصاالت خصوصا سوؽ اؽباتف النقاؿ، ليتزايد على (OUSRATIC)" كمبيوتر لكل أسرة"

 3.إثر ذلك عدد مستخدمي اؽباتف كاإلنًتنت كتزايد انتشار مقاىي اإلنًتنت كابػبصوص يف اؼبناطق اغبضرية

 الربامج كاؼبشاريع اليت أطلقتها اغبكومة يف إطار ما يبكن أف نسميو اإلصبلحات اإللكًتكنية تلخيصيبكن 
 4:من أجل السعي كبو التحوؿ إُف ؾبتمع رقمي فيما يلي من مبادرات

  لتجهيز كل مدرسة أبجهزة كمبيوتر؛2005مشركع كزارة الًتبية الوطنية سنة - 

                                                           
ىُت اإلاضعحت يمً - 1 : ، ًمىً الغحىع ئلى2008-1994 ؤلانالخاث الغكمُت زالٌ الفترة  لالَالع على جفانُل البرامج واملخُُاث والؿُاؾاث الَى

م، -   إلاخُلباث اؾخىماال ، عؾالت ملضمتوالجصائس ألامسيىيت اإلاخددة الىالياث العمىميت في الخدمت جسػيد في ؤلالىتروهيت ؤلادازة دوز عكىع عبض الىٍغ

 ٌ  العلىم الؿُاؾُت، كؿم والعلىم الخلىق  والغقاصة، ولُت الضًملغاَُت جسهو : الضولُت والعالكاث الؿُاؾُت العلىم في اإلااحؿخحر قهاصة على الخهى

 .130 – 116. ، م م2009/2010الضولُت، غحر ميكىعة، حامعت مىخىعي، كؿىُُىت، الؿىت الجامعُت  العالكاث و الؿُاؾُت
2 - Boutkhil Guemide, Chellali Benachaiba, Founding an E-government in Algeria by 2014: Prospects and Constraints for 

Implementation, Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government, Edition Danube - University 

Krems , Austria, 3 - 4 May 2012, pp. 268 - 270. 
3 - Idem.. 
4 - Idem. 
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 برانمج التعليم عن بعد؛- 
 مشركع اعبامعة االفًتاضية؛- 
 مشركع شبكة البحث العلمي اؼبزمع إطبلقو من طرؼ كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي؛- 
 ؛(ANDS)" الوكالة الوطنية لتطوير الصحة"مشركع الشبكة الصحية اؼبسند تطويره إُف - 
 ؼبنٌصة اإلنًتنت؛" جواب"مشركع - 
 .(e-Algérie 2013)" 2013اعبزائر اإللكًتكنية "كأخَتا مبادرة - 

 - ىم معاَف التنمية االقتصادية البارزة أابعتبارىا من - كتطويرىا تكيف سياؽ احتضاف اعبزائر ؽبذه التكنولوجيا
 الربانمج العمومي  ضمنمليار دينار من قبل الدكلة لتكنولوجيات االتصاؿ اعبديدة 150 مت زبصيص ميزانية قدرىا

 لتنفيذ برانمج امليار دينار جزائرم منو 100 خيٌصص مبلغ حيث، 2014  -2010 للتنمية االقتصادية كاالجتماعية
( 2008سنة ) كيبلحظ يف ىذا الشأف الفارؽ الزمٍت اؼبعترب بُت إطبلؽ اؼببادرة e-algérie.1اغبكومة اإللكًتكنية 

فبا يطرح نقطة استفهاـ كبَتة حوؿ مدل األكلوية اليت تعطيها اغبكومة  (2010سنة )كزبصيص الغبلؼ اؼباِف لتنفيذىا 
ؼبشركع على درجة عالية من األنبية كاغبساسية، حيث يتعلق برقمنة اعبزائر، ابعتبار أف الرٌقمنة صارت مؤشرا مهما 

 .من مؤشرات التنمية ككاحدة من أىم متطلبات العصرنة كاغبداثة

إال أنو كرغم اإلصبلحات اليت ابشرهتا اعبزائر كاالستثمارات اؼبالية اؼبعتربة منذ مطلع األلفية، فإف اؼبؤشرات 
 تعرؼ أتخرا كبَتا يف اجملاؿ  -2008 إُف غاية سنة -اؼبختلفة جملتمع اؼبعلومات كاقتصاد اؼبعرفة تشَت إُف أف اعبزائر 

 كىو ما هبعل بركز مبادرة استعجالية لتبٍت إسًتاتيجية كطنية 2الرقمي مقارنة ابلتطور اؼبتسارع الذم يشهده العاَف،
 .لتدارؾ ىذا التأخر كتقليص الفجوة الرقمية ضركرة كطنية

 (e-Algerie 2013)" 2013الجصائس ؤلالىتروهيت "جلديم مؼسوع : اإلاطلب الثاوي

 ٌ ملحت عامت عً اإلابادزة : الفسع ألاو

، كاستحدث عبنة "2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية " مشركعا أطلق عليو 2008أطلقت اغبكومة اعبزائرية سنة 
أصدرت ىذه اللجنة . ربت كصاية رئيس اغبكومة، كيٌلفت بصياغة احملاكر الكربل للمشركع" اللجنة اإللكًتكنية"ظبيت 

، حددت فيها إسًتاتيجية التحوؿ إُف "2013اعبزائر اإللكًتكنية " صفحة معنونة بػ 44 مطبوعة من 2008يف ديسمرب 

                                                           
 .168 . ممغحع ؾابم،آؾُا كاؾُمي،  - 1
 .26 .علي ؾضي، مغحع ؾابم، م - 2
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اعبزائر الرقمية، كتضمنت اػبطوط العريضة اليت هبب العمل عليها من أجل تنفيذ اؼبشركع؛ كسبحورت ىذه البنود حوؿ 
، كتطوير االقتصاد الرقمي كالكفاءات البشرية كزبصيص اؼبوارد اؼبالية كربديث كاالتصاؿتطوير البنية التحتية لئلعبلـ 

 .اؼبنظومة التشريعية

 اليت تيعٌد مرجعا لتقييم اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، فَتل الباحث ضركرة ربليلها اؼبطبوعةكنظرا ألنبية ىذه 
 :نلخص يف ما يلي البنود العريضة ؽبذه اؼببادرة. كتلخيص مضموهنا

 "2013الجصائس ؤلالىتروهيت "املحاوز السئيظيت إلطتراجيجيت : الفسع الثاوي

استهلت اللجنة اإللكًتكنية مطبوعة اؼببادرة دبدخل بينت فيو أنبية االستثمار يف اؼبعرفة كيف التكنولوجيات 
اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف زايدة النمو االقتصادم كربقيق التنمية يف كل اجملاالت، مبينة أف تشييد ؾبتمع اؼبعلومات 

كأتسيس االقتصاد الرقمي ييعترباف اؼبدخل الرئيسي للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، كما بينت ابألرقاـ حجم 
 .االستثمارات اليت نفذهتا الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ الرقمنة

كما بينت اللجنة أف التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية أصبح إسًتاتيجية حتمية من أجل ربسُت فعالية اإلدارة 
العمومية كشفافيتها من خبلؿ تقدًن اػبدمات إلكًتكنيا كتسهيل تفاعل اؼبواطنُت مع اؽبيئات اغبكومية، كقٌدمت أمثلة 

عن بعض الدكؿ اليت ابشرت مع بداية القرف اغباِف سياسات إستعجالية من أجل التحوؿ الرقمي كتطوير ؾبتمع 
 .اؼبعلومات على غرار كل من كندا، كوراي اعبنوبية، الياابف، الدامبارؾ، النركيج كاؽبند

أما عن كاقع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر آنذاؾ فقد أقرت اللجنة أبف اعبزائر َف تنتهج إسًتاتيجية كاضحة 
 من خبلؿ 2000كمنسجمة من شأهنا ذبسيد ؾبتمع معلومات حقيقي كاقتصاد رقمي رغم أهنا كفرت منذ سنة 

السياسة القطاعية للربيد كاالتصاالت ؿبيطا قانونيا كمؤسسيا ؿبفزا على ربسُت االستفادة من خدمات االتصاالت 
خصوصا يف ؾباؿ اؽباتف النقاؿ، كما أقرت بتأخر اعبزائر يف ـبتلف اؼبؤشرات الرقمية، كىو ما هبعل من إسًتاتيجية 

ضركرة قصول من أجل تدارؾ التغَتات اؼبتسارعة اليت يشهدىا العاَف؛ كما تعترب خطة " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "
عمل متماسكة كقوية لبلوغ ؾبتمع العلم كاؼبعرفة يف اعبزائر كتعزيز أداء االقتصاد الوطٍت كاإلدارة العمومية كالرفع من 

 .جودة التعليم كربسُت جاذبية البلد من خبلؿ نشر كتشجيع استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

، حيث مت إعداد "2013اعبزائر اإللكًتكنية "كبينت اللجنة اإللكًتكنية اؼبنهجية اؼبطبقة إلعداد إسًتاتيجية 
الواثئق اؼبتضمنة تقييما للوضع الراىن كاحملدًٌدة لؤلىداؼ كاألعماؿ الواجب تنفيذىا ابلتشاكر مع صبيع اؽبيئات كالدكائر 

الوزارية، فضبل عن اؼبتعاملُت العموميُت كاػبواص الناشطُت يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، كما مت كذلك 
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إشراؾ األكساط العلمية كاألسرة اعبامعية يف إثراء األفكار كتوضيح رؤل ـبتلف اعبهات اؼبشاركة يف تنفيذ اػبطة 
 1.اؼبتعددة القطاعات لتطوير تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

تتمحور خطة العمل ىذه حوؿ ثبلثة عشر ؿبورا رئيسيا، كقد فٌصلت اؼبطبوعة ؿبتول كل ؿبور ككضعيتو 
كضبط  (2013 – 2008)آنذاؾ، كحددت أىدافو الرئيسية كاػباصة اؼبزمع ربقيقها على مدل اػبمس سنوات اؼبقبلة 

 2:سنلخص يف العناصر اؼبوالية ؿبتول ىذه  احملاكر الثبلثة عشر. قائمة اإلجراءات البلزمة لتنفيذىا

 :تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اإلدارة العمومية- أ

اعبزائر "رغم االستثمارات اؼبنجزة يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ خبلؿ اػبمس سنوات السابقة إلطبلؽ مبادرة 
، إال أف أعماؿ عصرنة اإلدارة عن طريق كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ كتوفَت اػبدمات عرب شبكة "2013اإللكًتكنية 

 ىو غياب خطط عمل ذات –حسب اللجنة اإللكًتكنية - اإلنًتنت َف تعرؼ التقدـ اؼبطلوب، كالسبب يف ذلك 
أىداؼ ؿبددة بوضوح، سواء على مستول القطاعات أك على اؼبستول الوطٍت، كشددت اللجنة على أف قطاعات 

التعليم العاِف كالبحث العلمي، الًتبية الوطنية كالتكوين اؼبهٍت ينبغي أف تكوف دبثابة القوة الدافعة لتطوير ؾبتمع 
كعليو، حددت  .2008اؼبعلومات يف اعبزائر، إال أف اإلحصائيات تشَت إُف ضعف رقمنة ىذه القطاعات إُف غاية 

 :اللجنة ىدفُت رئيسيُت ؽبذا احملور نبا

 عملية لتحقيق ىذا 377 كقد حددت اللجنة :عصرنة اإلدارة من خالل إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال- 
اؽبدؼ، كىي عمليات موزعة بُت استكماؿ الشبكات كنظم اؼبعلومات كإعداد قواعد البياانت ككضع التطبيقات 

 كالربؾبيات ؼبختلف اؼبهاـ كاػبدمات ككذلك للتكوين؛

. كيتم ربقيقو من خبلؿ عمليات أفقية كعمودية: تقريب اإلدارة من ادلواطن عن طريق اخلدمات اإللكرتونية- 
تتمثل العمليات األفقية يف إقامة شبكة بُت اإلدارات اغبكومية تعتمد على بنية ربتية لبلتصاالت ذات تدفق سريع 

إقامة ـبطط توجيهي لئلدارة اإللكًتكنية، كضع معايَت مرجعية لنظم : كآمن، كذلك من خبلؿ صبلة من العمليات
اؼبعلومات يف اإلدارات العمومية، كضع قواعد أمنية مرجعية، إقامة بوابة اغبكومة اإللكًتكنية حبيث تكوف نقطة 

نبلحظ أف كل العمليات . االتصاؿ الوحيدة بُت اإلدارة كاؼبواطن، مع أتمُت شبكة اإلنًتانت اغبكومية كضبطها
أما العمليات العمودية فتتضمن تطوير . (G2G)"  حكومة–حكومة "السابقة هتدؼ أساسا إُف تطوير اػبدمات 

                                                           
ت الضًملغاَُت الكعبُت - 1  .13 .، م2008صٌؿمبر ، 2013مطبىعت ملخص مبادزة الجصائس ؤلالىتروهيت  ، اللجىت ؤلالىتروهُت،الجمهىعٍت الجؼائٍغ
 .، م م2013 ملخو مباصعة الجؼائغ ؤلالىتروهُت ؾىعغى مدخىي املخاوع الثالزت عكغ للمباصعة باًجاػ، ولالَالع على جفانُلها ًمىً الغحىع ئلى مُبىعت- 2

14- 40. 
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 كاؼبؤسسات (G2E) كاؼبوظفُت (G2C)تطبيقات قطاعية يف القطاع العمومي تسمح بتقدًن خدمات إلكًتكنية للمواطنُت 
(G2B)كيف ىذا الشأف حددت اللجنة . اػبدمات اإلعبلمية، التفاعلية، اؼبعامبلتية كاالندماجية:  دبستوايهتا األربعة

 : خدمة إلكًتكنية مقررة من قبل صبيع اؽبيئات كالدكائر الوزارية موزعة كما يلي477اإللكًتكنية 

 .( خدمة تفاعلية183 خدمة إعبلمية ك112) خدمة إلكًتكنية موجهة للمواطنُت 295- 
 .( خدمة تفاعلية67 خدمة إعبلمية ك19) خدمة إلكًتكنية موجهة للموظفُت 86- 
 .( خدمة تفاعلية42ك خدمة إعبلمية 24) خدمة إلكًتكنية موجهة للشركات 66- 

 :تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف الشركات- ب

 كالتجارة (e-business) كاألعماؿ اإللكًتكنية (e-banking) اؼبصرفة اإللكًتكنية تطويركيتم ذلك من خبلؿ 
 يف اعبزائر، كأشارت اللجنة إُف أف ىذه األنشطة الثبلثة كانت كراء االنتشار اؼبذىل (e-commerce)اإللكًتكنية 

لوسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ يف الدكؿ اؼبتقدمة، يف حُت أنو ال توجد أية معامبلت ذبارية إلكًتكنية يف اعبزائر ابستثناء 
بطاقات الدفع اإللكًتكين كخدمة االطبلع على رصيد اغبساب الربيدم اعبارم، يضاؼ إُف ذلك ضعف معدؿ 

التوصيل ابلعاَف اػبارجي الذم أدل إُف عزلة شركاتنا، كما أف إمكانيات تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف ربسُت 
 .القدرة التنافسية ال تزاؿ غَت معركفة لدل معظم رؤساء شركاتنا

، ترل اللجنة أنو من أجل ضبل الشركات على استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ اؼبعطياتكنظرا ؽبذه 
خدمات إلكًتكنية، لذلك حٌددت اللجنة صبلة من  (اؼبصارؼ كاؽبيئات العمومية)من اؼبهم أف يوفر ؽبا شركاؤىا 

اإلسراع يف إقامة كتشغيل نظاـ حديث للخدمات : العمليات اليت سيتم تنفيذىا لرقمنة القطاع االقتصادم على غرار
اؼبصرفية اإللكًتكنية، االستثمار اإللكًتكين من خبلؿ كضع بوابة كحيدة خاصة إبنشاء الشركات كجذب االستثمار 

-e)، اعتماد السجل التجارم اإللكًتكين (e-procurement)األجنيب، كضع نظاـ إلكًتكين للصفقات العمومية 

Registre de Commerce) الذم يسمح إبنشاء قاعدة بياانت آلية عبميع اؼبتعاملُت، تطوير تطبيقات خاصة لتحسُت 
تطبيقات خاصة ابؼبؤسسات الزراعية، الصناعات الصغَتة كاؼبتوسطة، الوكاالت )أداء اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة 

 ...، ربفيز كدعم سبٌلك اؼبؤسسات لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ(...السياحية
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 :تطوير آليات وحوافز الستفادة ادلواطنٌن من جتهيزات وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال- ج

كنتائجها، خلصت إُف أف العملية َف ربقق أىدافها " أسرتك" اإللكًتكنية لسَت عملية اللجنةبناء على ربليل 
يف -  من األسر اعبزائرية ؾبهزة 2.5 % كانت 2008بسبب سوء إدارهتا كانعداـ التحكم فيها ؾبمبل، حيث أنو إُف غاية 

 . حباسوب كخط التوصيل ابإلنًتنت ذم التدفق السريع-آف كاحد

 اإللكًتكنية كضعت ضمن أىداؼ اؼببادرة تعميم النفاذ إُف اإلنًتنت، كأصرت اللجنةكعلى ىذا األساس فإف 
، كذلك ابلنظر إُف الدراسات العديدة اليت أثبتت "2أسرتك "ربت مسمى " أسرتك"على ضركرة إعادة بعث برانمج 

ابإلضافة إُف استهداؼ العائبلت، " 2أسرتك "كترل اللجنة أف برانمج . عرب العاَف" حاسوب لكل عائلة"قباح برانمج 
هبب أف يعمم على ـبتلف القطاعات اغبيوية، بدء ابؼبنظومة الًتبوية اليت يتوجب عليها اليـو ربضَت التبلميذ الذين 

 مبليُت لتبٍت التكنولوجيات اغبديثة، لذلك هبب تزكيد اؼبدارس ابغبواسيب كالربؾبيات كربطها 8يزيد عددىم عن 
" 2أسرتك "كما هبب أف يشمل برانمج . بشبكة اإلنًتنت كتدريب التبلميذ على استخداـ تلك التكنولوجيات

ـبتلف اإلدارات العمومية كتزكيد كل موظف حباسوب لضماف اػبدمات اإللكًتكنية يف اغبالة اؼبدنية كالضرائب 
مع اغبرص على إدماج فئة اؼبعاقُت ... كأف يشمل أيضا اؼبهن اغبرة من ؿبضرين قضائيُت كموثقُت... كالعدالة كالصحة

 .ضمن ىذا الربانمج

 الربانمج ال بد من كضع برانمج تكوين متواصل لؤلطراؼ اؼبعنية، مع انتهاج إسًتاتيجية ىذاكألجل بعث 
، حيث سيتم تفعيل ضبلة تركهبية كتسويقية بغرض إاثرة اىتماـ صبيع األطراؼ "2أسرتك "اتصاؿ خاصة لضماف قباح 

اؼبؤسسات الًتبوية كالشبانية، مكاتب : اؼبعنية، كما سيتم العمل على نشر استخداـ اإلنًتنت يف الفضاءات العمومية
كالعمل على إيصاؿ اإلنًتنت إُف اؼبناطق النائية من أجل إاتحة الفرصة ...الربيد، البلدايت، اؽبيئات اػبدمية العمومية

للجميع، كما اقًتحت اللجنة تشجيع إنشاء صبعية ؿببلت اإلنًتنت كصبعية مستخدمي اإلنًتنت من أجل إقامة حوار 
 .شامل حوؿ بناء ؾبتمع اؼبعلومات

 : دفع وتطوير االقتصاد الرقمي–د 

ذبدر اإلشارة يف مستهل ىذا احملور أف اللجنة اإللكًتكنية َف توفق يف انتقاء العنواف اؼبناسب لو، فهنا 
للداللة على نشاط االستثمار يف إنتاج كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ اؼبادية منها " االقتصاد الرقمي"استخدمت مصطلح 

كاؼبعنوية كراحت ربدد األىداؼ كالسياسات اليت هبب انتهاجها من أجل تطوير ىذا الفرع من الصناعات كما 
فبارسة األنشطة االقتصادية ابستخداـ كسائط "ىو أنو " االقتصاد الرقمي"سنرل، يف حُت نرل أف اؼبعٌت العلمي لػ 
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، لذلك "االتصاالت كتكنولوجيات اؼبعلومات من خبلؿ إهباد ركابط فعالة بُت ـبتلف أطراؼ النشاط االقتصادم
 ".تطوير الصناعات يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ"نرل أنو كاف األصح عنونة ىذا احملور بػ 

ترل اللجنة أف الدكر األساسي لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ىو توفَت دعامة لتشييد ؾبتمع اؼبعلومات 
 .كاالقتصاد الرقمي، لذلك تعترب اللجنة ترقية ىذه الوسائل أكلوية يف مشركع اعبزائر اإللكًتكنية

كقد نٌوىت اللجنة دبدل انتشار اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر حبيث فاؽ معدلو اؼبعدؿ اإلفريقي كيقارب معدؿ 
غَت أف ىذه اؼبيزة َف يتم استغبلؽبا على الوجو األمثل يف اعبزائر بسبب ضعف انتشار اإلنًتنت كنقص . الدكؿ اؼبتقدمة

 .اػبدمات اإللكًتكنية كانعداـ ربسيس الشركات برىاانت اؼبمارسات التجارية اعبديدة

كبناء على ذلك، حددت اللجنة اؽبدؼ الرئيسي ضمن ىذا احملور يف دعم صناعات تكنولوجيات اإلعبلـ 
 مع توجيهها كبو تقليص – كىي تعتمد بشكل كبَت على البحث كاالبتكار –كاالتصاؿ كخصوصا صناعة الربؾبيات 

الفجوة الرقمية بُت فئات السكاف أك بُت اؼبناطق، كذلك أبف تكوف مضامُت الربؾبيات تناسب ثقافات كألسنة 
لذلك تعترب اللجنة أف تطوير التطبيقات كالربؾبيات كاػبدمات ذات القيمة اؼبضافة للحكومة اإللكًتكنية ىو . ؾبتمعنا

 ".2013اعبزائر اإللكًتكنية "إحدل أكلوايت إسًتاتيجية 

خلق : كقد عٌددت اللجنة صبلة من العمليات اليت سيتم تنفيذىا بغية دعم ىذا القطاع الصناعي على غرار
شبكة كطنية للبحث كالتطوير يف تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، تسريع استغبلؿ اغبضائر اإللكًتكنية الكائنة 

 كالوكالة (ANDI)" الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار"بسيدم عبد هللا كعنابة ككىراف، تطبيق اؼبزااي اؼبقدمة يف إطار 
، تعزيز كسائل ضباية اؼبلكيات الفكرية للربؾبيات، زبصيص حصة ضمن (ANSEJ) الشباب تشغيلالوطنية لدعم 

السوؽ العمومية للربؾبيات للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، إنشاء منطقة صناعية خاصة بتكنولوجيات اإلعبلـ 
 ...كاالتصاؿ كتركيب اغبواسيب

 : تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة–ه 

كقد . تضطلع منشآت االتصاالت بدكر ؿبورم يف تشييد ؾبتمع اؼبعلومات كاالقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة
 بفضل تطبيق -ال سيما يف كثافة استخداـ اؽباتف النقاؿ  – مبوا معتربا 2000 يف اعبزائر منذ سنة االتصاالتسٌجلت 

 الذم وبدد القواعد العامة اؼبتعلقة ابلربيد كاالتصاالت السلكية 2000 أكت 5 اؼبؤرخ يف 03-2000أحكاـ القانوف 
إال أف اللجنة اإللكًتكنية بعد دراسة الوضعية العامة لبلتصاالت يف اعبزائر تبُت ؽبا كجود نقائص عدة . كالبلسلكية

 .كضعفا يف االتصاالت ذات التدفق السريع كالفائق السرعة
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 يف إطار ربسُت 2013 – 2008كعليو، كضعت اللجنة صبلة من العمليات اليت سيتم تنفيذىا خبلؿ الفًتة 
االتصاالت ذات التدفق السريع كالفائق السرعة، كىي عمليات تندرج ضمن أتىيل مستول منشآت االتصاالت 

 4استبداؿ ذبهيزات اؼبشًتكُت البالغ عددىم : من أىم ىذه العمليات نذكر. اػبدماتكتعزيز أمنها كربسُت نوعية 
 خط يف السنة، اقتناء ذبهيزات نفاذ جديدة كتركيبها يف اؼبناطق احملركمة، بسط الشبكات يف 900.000مبليُت دبعدؿ 

التجمعات كاؼبناطق السكنية اعبديدة، إقامة نظاـ لئلشراؼ على الشبكة ككشف األعطاؿ، تسريع إقباز شبكة الربط 
، كضع إطار قانوين كـبطط تقٍت غبماية منشآت ORSECابأللياؼ البصرية البحرية بُت كىراف كإسبانيا ضمن ـبطط 

 كإطبلؽ «dz.»االتصاالت، كضع جهاز قانوين كنظاـ تقييم مستمر عبودة اػبدمة، إنشاء ككالة تسيَت اسم النطاؽ 
 ".2013اعبزائر اإللكًتكنية " يف إطار إسًتاتيجية «dz.»عملية كطنية لبلوغ استخداـ مليوف اسم نطاؽ 

 : تطوير الكفاءات البشرية–ف 

نظرا ألنبية كفاءة اؼبوارد البشرية يف قطاع تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، كضعت اللجنة كهدؼ رئيسي 
ضمن ىذا احملور أف يتم كضع برانمج يبنح األكلوية يف التكوين العاِف كالتكوين اؼبهٍت يف ؾباؿ ىذه التكنولوجيات 
كذلك لتدارؾ الضعف اؼبسجل يف ىذه الكفاءات ابلنظر إُف اغباجيات اإلضافية اؽبائلة الضركرية لتشييد ؾبتمع 

 .اؼبعلومات

إعادة تنظيم االلتحاؽ : كلقد أدرجت اللجنة ضمن خطتها يف ىذا احملور ؾبموعة من العمليات نذكر منها
ابلتكوين العاِف يف ؾباؿ اؼبعلوماتية كاالتصاالت كدعم التأطَت يف شعبها، إنشاء مؤسسة دكلية للتكوين العاِف يف ىذا 

االختصاص، تلقُت تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ لكافة شرائح اجملتمع عرب منظوميت الًتبية كالتكوين اؼبهٍت مع كضع 
 ...برانمج تكوين لفائدة األسر

 : تدعيم البحث والتطوير واالبتكار–ز 

يعترب البحث كالتطوير كاالبتكار يف قطاع تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ من أىم دعائمو ابلنظر إُف طابعو 
 .اؼبتغَت كديناميكيتو اؼبستمرة، فبا يستوجب مسايرة اؼبستجدات العلمية يف ىذا اؼبضمار

يف اعبزائر، كرغم أف األدكات القانونية كسبل التنظيم تؤطر البحث كالتطوير أتطَتا منسجما كمتناسقا، إال أف 

 يف حُت أف اعبهاز الوطٍت وبث *تنفيذ ىذه األنشطة يبقى حصراي على مؤسسات عمومية اتبعة لوزارتُت فقط،
 .كيشجع كافة القطاعات العمومية كاػباصة لبلستثمار يف ىذا اجملاؿ

                                                           
 ".وػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي"غحر أن اللجىت ؤلالىتروهُت لم جىضح َاَىا ما َما َاجان الىػاعاجان، وال قً أن ئخضاَما هي  - *
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لذلك جعلت اللجنة ىدفها ضمن ىذا احملور ىو تكثيف عمليات البحث كالتطوير كاإلبداع من أجل تطوير 
خدمات كمنتجات ذات قيمة مضافة عالية يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، كبرؾبت ضمن اؼببادرة صبلة من 
العمليات اؼبتمحورة حوؿ إنشاء عباف كشبكات كمراكز للدراسات كاألحباث كالتطوير يف ميداف تكنولوجيات اإلعبلـ 

كما . كاالتصاؿ، كما سيتم العمل على تشغيل اغبضَتة اؼبعلوماتية بسيدم عبد هللا كاغبضائر اعبهوية بعنابة ككىراف
برؾبت اللجنة أتسيس جائزة كطنية ؼبكافأة أحسن مشركع حبث يف ىذا اؼبيداف، كتنظيم دكرات تكوين كربسُت 

 .اؼبستول للباحثُت يف اعبزائر كيف اػبارج كتنظيم تظاىرات كطنية كدكلية كتنظيم صالوف سنوم لبلبتكار

كيف ؾباؿ نقل التكنولوجيا كاؼبعرفة كاؼبهارة يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، كضعت اللجنة خططا 
العتماد مسعى وبث الشركات العابرة للقارات على االستثمار يف نشاط البحث يف اعبزائر كترحيل األنشطة اؼبتعلقة 

 اؼبتواجدة على Microsoft, Oracle, Cisco: هبذه التكنولوجيات كبو الًتاب الوطٍت كإقرار إجراءات ربفيزية لكل من 
كما . مستول السوؽ الوطنية، غبملها على االستثمار يف إقامة مراكز لنقل التكنولوجيا كاالبتكار بسيدم عبد هللا

سبت برؾبة عمليات هتدؼ إُف تطوير التعاكف العلمي، حيث اقًتحت اللجنة إنشاء شراكات بُت اعبامعات  كـبتلف 
 .شبكات كمراكز البحث األجنبية

 : اإلطار القانوينمستوى ضبط –ح 

 إطارا قانونيا كتنظيميا ؼبسار اإلصبلح يف قطاع الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ 03 -2000لقد مٌثل القانوف رقم 
 كجدت أهنا تغطي 2008كاالتصاؿ، غَت أف اللجنة اإللكًتكنية على إثر دراستها للمنظومة التشريعية اؼبوجودة إُف غاية 

جزئيا القضااي اؼبًتتبة عن استعماؿ ىذه التكنولوجيات اغبديثة، لذلك هبب ضبط مستول اإلطار القانوين ليتماشى 
 2013كؽبذا حددت اللجنة اؽبدؼ الرئيسي ؼببادرة اعبزائر اإللكًتكنية . مع اؼبمارسات الدكلية كمتطلبات ؾبتمع اؼبعرفة

كمن أجل ذلك برؾبت عدة عمليات . يف ىذا احملور يف هتيئة جٌو من الثقة يساعد على إقامة اغبكومة اإللكًتكنية
إعداد كتفعيل تنظيم خاص ابؽبوية اإللكًتكنية الوحيدة لؤلفراد كالشركات كابلتوقيع : لتطوير اؼبنظومة القانونية نوجزىا يف

اإللكًتكين، إعداد كتفعيل تنظيم خاص ابلعقود كاؼببادالت اإللكًتكنية كابؼبصادقة عليها، تنظيم خاص حبماية 
اؼبعطيات الشخصية لضماف سرية كسبلمة اؼبعلومات اػباصة ابؼبواطنُت كالشركات، تنظيم خاص ابلوقاية من 

 أخذا بعُت االعتبار االختبلالت اؼبوجودة 03 – 2000كما سيتم العمل على مراجعة القانوف . اؼبخالفات اإللكًتكنية
 .فيو
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 : واالتصالاإلعالم –ط 

أقرت اللجنة اإللكًتكنية ابلدكر اؽباـ لوسائل اإلعبلـ يف عملية بناء ؾبتمع اؼبعلومات كاالقتصاد الرقمي، 
لذلك سطٌرت ضمن عملياهتا استغبلؿ كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ اؼبختلفة يف التحسيس أبنبية تكنولوجيات اإلعبلـ 
كاالتصاؿ كدكرىا يف ربسُت نوعية معيشة اؼبواطن كيف التنمية االقتصادية كاالجتماعية للبلد، حيث سيتم نشر خطة 

كمفاىيم ؾبتمع اؼبعلومات كاالقتصاد الرقمي على أكسع نطاؽ، كما سيتم منح حوافز مالية " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "
إلنشاء كتفعيل النشاط اعبمعوم يف ؾباؿ ؾبتمع اؼبعلومات، كإعداد برانمج مشًتؾ بُت كزارة الربيد كتكنولوجيات 

 .اإلعبلـ كاالتصاؿ كاعبمعيات من أجل القياـ بنشاطات ربسيسية يف اؼبيداف

 : الدويلالتعاون تثمٌن –ي 

ترل اللجنة أف التطور يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ال يبكن أف يعتمد على االكتفاء الذايت فقط، 
بل إف التعاكف الدكِف أصبح ضركراي لتمٌلك كحيازة التكنولوجيات اغبديثة، كابلتاِف فإف اؼببادرة هتدؼ إُف زايدة حجم 

مثل اؼبشاركة يف آليات تنفيذ كمتابعة توصيات القمة )اؼبشاركة الفعالة يف اغبوار كاؼببادرات الدكلية : التعاكف من خبلؿ
 ...(.يف ؾباؿ صناعة الربامج، أمن الشبكات)، كترقية الشراكات اإلسًتاتيجية (العاؼبية حوؿ ؾبتمع اؼبعلومات

 : آليات التقييم وادلتابعة–ك 

أكدت اللجنة على أف قباعة كفعالية تقييم مسار تشييد ؾبتمع اؼبعلومات كاالقتصاد الرقمي تعد ضماان  لدقة 
تنفيذ اؼبخطط اإلسًتاتيجي، غَت أنو يف غياب نظاـ مؤشرات كآليات مرجعية هبعل التقييم دبثابة نقطة ضعف يف ىذا 

 .اؼبسار

لذلك كضعت اللجنة عملية ربديد نظاـ مؤشرات للمتابعة كالتقييم كهدؼ رئيسي للعمليات اليت ستنجز 
ضمن ىذا احملور كاؼبتمثلة يف إعداد نظاـ تصورم لنظاـ مؤشرات النوعية كإعداد قائمة مؤشرات التقييم اػباصة 

 ".2013اعبزائر اإللكًتكنية "إبسًتاتيجية 

 : إجراءات تنظيمية–ل 

ترتب عن اإلصبلحات اليت عرفها قطاع االتصاالت ربويل كزارة الربيد كاؼبواصبلت سابقا إُف كزارة الربيد 
سلطة "كإقامة " بريد اعبزائر"ك" اتصاالت اعبزائر"، مع نشوء شركتُت منفصلتُت نبا كاالتصاؿكتكنولوجيات اإلعبلـ 

، فبا ظبح ابلفصل بُت االستغبلؿ كالضبط كرسم سياسة (ARPT)" ضبط الربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية
 .القطاع
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يرأسها رئيس اغبكومة، كىي مدٌعمة " اللجنة اإللكًتكنية"ابإلضافة إُف إنشاء عبنة كزارية مشًتكة تيدعى 
كما تتوفر كل القطاعات الوزارية على ىيكل مكلف بتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ على . بلجنة أخرل تقنية

 .مستول إدارهتا اؼبركزية

كبناء على ىذا الواقع، هتدؼ اللجنة اإللكًتكنية إُف كضع تنظيم مؤسسايت منسجم يتمحور حوؿ ثبلثة 
إنشاء اجمللس : يتم ربقيق ىذا اؽبدؼ عن طريق العمليات التالية. التوجيو، التنسيق بُت القطاعات كالتنفيذ: مستوايت

األعلى جملتمع اؼبعلومات كاالقتصاد الرقمي، إنشاء عبنة ما بُت القطاعات لتقييم كمتابعة مشركع ؾبتمع اؼبعلومات، 
تدعيم قدرات كموارد كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، إنشاء ككالة لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، 
 .إنشاء مديرايت مكلفة ابلعصرنة كؾبتمع اؼبعلومات ضمن ىياكل الوزارات، إنشاء ككالة تصديق اؼبعطيات كضبايتها

 : ادلاليةالوسائل –م 

 (2007 – 2003)شبٌنت اللجنة اإللكًتكنية اإلعاانت اؼبالية اليت قدمتها الدكلة خبلؿ اػبمس سنوات األخَتة 
ؼبختلف اؼبؤسسات كاإلدارات العمومية القتناء التجهيزات كاػبدمات اؼبرتبطة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، 

ابإلضافة إُف أجهزة سبويل أخرل ؾبسدة يف صناديق الدعم كبرامج اإلسناد، غَت أف مصادر التمويل ىذه َف تستغل 
أحسن استغبلؿ من طرؼ متعاملي القطاع، كابلتاِف َف ربًدث األثر اؼبرجو على التنمية االقتصادية السيما يف قطاع 

 .اإلعبلـ كاالتصاؿ

كأكدت اللجنة أنو من الضركرم رصد موارد مالية معتربة الستكماؿ عصرنة اإلدارة كعرض اػبدمات على 
 :اإلنًتنت يف إطار اإلدارة اإللكًتكنية كاغبكومة اإللكًتكنية كاؼبواطن اإللكًتكين، لذلك هبب

 ؛"2013اعبزائر اإللكًتكنية "تقدير كتقييم الوسائل اؼبالية الضركرية لتنفيذ صبيع العمليات اؼبسجلة يف برانمج - 
ميزانية الدكلة بعنواف التجهيز كالتسيَت، صناديق دعم : ربديد مصادر كأجهزة التمويل، كقد حددهتا اللجنة يف- 

صناديق ترقية اؼبنافسة الصناعية، الصندكؽ الوطٍت لدعم تشغيل الشباب، برانمج دعم تطوير )التنمية االقتصادية 
، كاؼبوارد اػباصة (دعم تطوير اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ؿMEDAاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، برانمج 

 . للمؤسسات

كعلى ضوء مضموف ىذه اؼببادرة اليت مت عرضها، سنيفرد ضمن اؼببحث التاِف جزءن إلبداء صبلة من 
اؼببلحظات اليت ستكوف دبثابة تقييم أكِف للمشركع كخطة كطنية كسياسة حكومية لتنفيذ اغبكومة اإللكًتكنية يف 

 .اعبزائر
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" 2013الجصائس ؤلالىتروهيت "الخلييم الىلي إلاؼسوع : اإلابدث الثالث

كما أشران يف عرضنا لنموذج تقييم اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، سنجرم بدءن يف ىذا اؼببحث تقييما كليا 
، كذلك من خبلؿ دراسة كربليل اإلرادة السياسية كاؼبنظومة التشريعية للتعامبلت "2013اعبزائر اإللكًتكنية "ؼببادرة 

 .اإللكًتكنية، مث قبرم تقييما للجاىزية العامة كاؼبشاركة اإللكًتكنية من خبلؿ صبلة من اؼبؤشرات

 ٌ  جلييم ؤلازادة الظياطيت واإلاىغىمت الدؼسيعيت: اإلاطلب ألاو

تعترب قوة اإلرادة السياسية كاؼبنظومة التشريعية من أساسيات تنفيذ اغبكومة اإللكًتكنية يف أية دكلة كما رأينا، 
 .كسنحاكؿ من خبلؿ العنصرين اؼبواليُت تقييمهما ابلنسبة للجزائر

 ٌ  جلييم ؤلازادة الظياطيت: الفسع ألاو

يبكن اغبكم على قوة اإلرادة السياسية يف اعبزائر للتحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية من خبلؿ متابعة سَتكرة 
زبطيط كتنفيذ للمشركع، ككذا بتحليل اػبطاب السياسي كالربامج اغبكومية، من أجل استنباط حجم تركيز اؽبيئة 

 .التنفيذية على تنفيذ كذبسيد اؼببادرة اإللكًتكنية

 : اإللكرتوين اجلزائري ادلشروع إدارةمالحظات عامة عن- 1

التأخر الكبَت يف  اؼببلحظات اليت يبكن رصدىا حوؿ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر ىي أىملعل من 
 كعدـ مواكبة التحوالت السريعة يف فبارسات كتقنيات ،إطبلؽ مشركع اعبزائر اإللكًتكنية مقارنة ببقية دكؿ العاَف

 فبغض النظر عن الدكؿ اؼبتقدمة اليت يبكن لدكلة مثل اعبزائر أف تلتمس العذر يف كجود اؽبوة ؛ اغبكوميةةاإلدار
اإللكًتكنية الساحقة، قبد أف اعبزائر متأخرة جدا من الناحية اإللكًتكنية حىت ابلنسبة لكثَت من الدكؿ النامية، فعلى 

اؼبمر "الذم أيطلق عليو ك ،1996سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، قبد أف ماليزاي كضعت أسس مشركعها الوطٍت اإللكًتكين سنة 
 على يد رئيس 1997، كأطلقت مشركعها عاـ The multimedia super corridor (MSC)" اػبارؽ للوسائط اؼبتعددة

، كفًتة التسعينات كما رأينا تعترب اؼبرحلة اغبقيقية لبداية تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف "مهاتَت دمحم"كزرائها األسبق 
العاَف، دبعٌت أف القيادة اؼباليزية َف تتأخر أبدا يف مواكبة التحوؿ العاؼبي يف ؾباؿ اإلدارة العمومية، كسارعت من خبلؿ 

 كمرد ذلك إُف الوعي الكبَت على مستول الطبقة ؛مشركعها الوطٍت ىذا إُف منع اتساع الفجوة الرقمية مع العاَف اؼبتقدـ
. اغباكمة كالقيادة التنفيذية للدكلة حبجم ىذه التحدايت

كلعل اؼبقارنة مع التجربة اؼباليزية يف فًتة التسعينيات ليست ابؼبوضوعية، إذا أخذان بعُت االعتبار الظركؼ 
السياسية الصعبة اليت كانت سبر هبا اعبزائر خبلؿ عشرية التسعينات، حيث كاف األمن التحدم األكرب ابلنسبة 
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غَت أنو مع مطلع األلفية تغَتت أكلوايت كأىداؼ اجملتمع، كأصبحت اؼبتطلبات التنموية يف كاجهة . للمجتمع
اغباجات العامة للمجتمع؛ كال شك كأف اؼبشركع اإللكًتكين كاف من اؼبفًتض أف يربز ضمن أىم احملاكر التنموية 

، بدء دبخطط اإلنعاش االقتصادم؛ غَت أف اػبطة القومية 2001للمخططات التنموية اليت انتهجتها اعبزائر منذ سنة 
، كىو أتخر ال يبكن تربيره، "2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية " ربت عنواف 2008الرقمية للجزائر َف تظهر سول يف سنة 

كلو رجعنا ابؼبقابل إُف ذبربة دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة لوقفنا . ابلٌنظر إُف أنبية الرقمنة يف حوكمة الدكلة اؼبعاصرة
 *.على حجم الفركقات اليت سبٌيز نظرة القيادة العليا للبلدين إُف أنبية اغبكومة اإللكًتكنية

 :حتليل اخلطاب الرمسي يف اجلزائر ورصد مكانة احلكومة اإللكرتونية فيو- 2

رأينا يف اعبانب النظرم من ىذه الرسالة أف من أىم شركط قباح كتنفيذ مشاريع اغبكومة الرقمية كجود 
لذلك سنسعى من . اإلرادة السياسية القوية اليت تعرب عن حجم إيباف القيادة العليا للدكلة ابؼبشركع كأنبيتو كأكلويتو

خبلؿ ىذا العنصر إُف الوقوؼ على مدل قوة اإلرادة السياسية للقيادة العليا يف الدكلة اعبزائرية لتبٍت مشركع اغبكومة 
 .اإللكًتكنية يف اعبزائر كمكانتو

كال شك كأف اعبزائر مع مطلع األلفية الثالثة كانت من ضمن الدكؿ اليت ربتل مراتب متقدمة يف درجة 
اإلدارة اعبزائرية كما أصػاهبا مػن فسػاد خطيػر فػي خطػاب موجػو لؤلمػة  فها ىو رئيس اعبمهورية يصف حالةالفساد، 

 مريضة مبمارسة احملاابة، مريضـة إهنا مريضة يف إدارهتا، الّدولة مريضة معتلة،إن ": قائبل 1999 مام 29 بتاريخ
 مريضة ابالمتيازات اليت ال رقيب ذلا ،وعدم جدوى الطعـون والتظلمات والسلطة، سوبية والتعسف ابلنفوذ،ابدلح

 كلها أعراض أضعفت الروح ادلدنيـة لـدى ،  مريضة بتبذير ادلـوارد العامة وهنبها بال انه وال رادع،وال حسيب
وحالت  وىّجرت الكفاءات ونّفرت أصـحاب الضـمائر احليـة واالستقامة،ات وأبعدت القدر األفـراد واجلماعات،

ما بعده تشويها وشّوىت مفهوم الدولـة وغاية اخلدمة العمومية  بينهم وبٌن اإلسهام يف تدبًن الشؤون العامة،
 1...."تشويو

                                                           
 للىكىف على الؿغعت في الخدٌى ئلى الخيىمت ،عاحع في َظا الكأن الخجغبت ؤلاماعاجُت في الخيىمت ؤلالىتروهُت التي عغيىاَا في الفهل الثاوي مً َظا البدث - *

 .والالتزام بالخُت الؼمىُت لخجؿُض اإلاكغوع الغكمي ؤلاماعاحيلضي اللاصة ؤلالىتروهُت وويىح الغؤٍت 
: اهظغ هال مً - 1

،مجلت البهحرة للبدىر والاؾدكاعاث والخضماث الخعلُمُت، دزاطت خالت الجصائس: آلياث مدازبت الفظاد ؤلادازر و بىاء الحىم الساػدبىمضًً َاقمت، - 

. 118. ، م2006العضص الؿابع، صاع الخلضوهُت، الجؼائغ، 

جاث، -  جىظُم ئصاعي، :  عؾالت ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن العام، جسهومياهت الجماعاث املحليت في الىغام ؤلادازر الجصائسر،ئؾماعُل فٍغ

 .55. ، م2014 – 2013عؾالت غحر ميكىعة، ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت، حامعت الىاصي، الجؼائغ، الؿىت الجامعُت 
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، حيث يشَت تقرير منظمة 1999كال يبدك كضع اعبزائر اليـو ذباه الفساد أحسن حاال فبا كاف عليو يف سنة 
 1.عاؼبيا كفقا ؼبؤشر الفساد 108 إُف أف اعبزائر ربتل اؼبرتبة 2016الشفافية الدكلية لسنة 

أف ـبتلف برامج اإلصبلحات اإللكًتكنية للجزائر دليل على كجود إرادة سياسية " ليلى مطاِف"ترل الباحثة 
 إال أننا نرل أف ىذا اغبكم غَت صائب إذا حٌللنا بشكل عميق ؿبتول ىذه 2لتحقيق مشركع اعبزائر اإللكًتكنية،

الربامج ككتَتة تنفيذىا كمدل إصرار القيادة العليا للدكلة على تنفيذىا كفقا إلسًتاتيجية كاضحة كشاملة ككفقا لرزانمة 
 .زمنية مضبوطة

كما أف الباحثة تيعزم أتخر تنفيذ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر إُف صبلة من اؼبعٌوقات، كترل أف 
اعبزائر تشًتؾ مع غَتىا من الدكؿ العربية يف غياب اإلطار التشريعي اؼبناسب للتعامبلت اإللكًتكنية كضعف الوعي 

إال أف ىذا التعميم نراه خاطئا، حيث قبد أف غالبية الدكؿ العربية ابشرت ... اعبماىَتم دبزاايىا كاػبوؼ من التغيَت
مع بداية األلفية إصبلحاهتا، خصوصا ما تعلق بتقوية البنية التحتية لبلتصاالت، كما أقرت ابكرا تلك التشريعات 
حبيث حٌسنت بشكل كبَت من ترتيبها الدكِف يف ـبتلف مؤشرات اغبكومة اإللكًتكنية؛ كلعل ذبربة اإلمارات العربية 

اؼبتحدة تعٌد مبوذجا يف ىذا اجملاؿ كما رأينا عند عرضها؛ بل حىت الدكؿ العربية اجملاكرة للجزائر حققت تقدما 
 كمصر يف اؼبرتبة 85 عاؼبيا، كجاءت اؼبغرب يف اؼبركز 72 احتلت تونس اؼبركز 2016ملحوظا، حيث أنو يف سنة 

؛ كحىت صبهورية ليبيا رغم ظركفها السياسية كاألمنية إال أهنا احتلت مكانة أحسن من اعبزائر، إذ جاءت ضمن 108

 فهذه 3 ! عاؼبيا150 عاؼبيا يف الوقت الذم احتلت فيو اعبزائر اؼبرتبة 118الدكؿ العشر األكائل إفريقيا ؿبتلة اؼبركز 
اغبقائق ىي قرائن يبكن أف نستدؿ من خبلؽبا على ضعف اإلسًتاتيجية الوطنية كضعف الرؤية كاإلرادة السياسيتُت 

 .لتجسيد التحوؿ اؼبنشود

كما أف اؼبتتٌبع للمخططات التنموية اؼبنتهجة من طرؼ اغبكومة اعبزائرية عرب اؼبخططات اػبماسية اؼبتعاقبة 
منذ مطلع األلفية يبلحظ بشكل كاضح عدـ إعطاء االىتماـ البلـز ابؼبشركع اإللكًتكين، سواء على مستول ؿبتول 

كؿباكر تلك اؼبخططات، أك يف اػبطاب الرظبي للمسؤكلُت اغبكوميُت؛ إذ قبد أف االىتماـ الرظبي كاإلعبلمي اػباص 
على سبيل اؼبثاؿ يطغى بشكل كامل على بقية اؼبشاريع األكثر حيوية كأكثر "  غرب–شرؽ "دبشركع الطريق السيار 

 .بعدا إسًتاتيجيا، كمنها طبعا مشركع اغبكومة اإللكًتكنية
                                                           

اعةhttp://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016: مىكع مىظمت الكفافُت الضولُت - 1 ش الٍؼ  .13/01/2017: ، جاٍع
، 26، العضص Journal of Statistics and Applied Economics، مجلت هماذج وججازب عاإلايت وعسبيت: مخطلباث بزطاء خىىمت بلىتروهيت هاجحتلُلى مُالي،  - 2

 .148. ، م2016صٌؿمبر 
3 - United Nations report, (2016), op. cit, p. 113. 

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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 جلييم اإلاىغىمت الدؼسيعيت: الفسع الثاوي

يعترب توفَت اإلطار القانوين للحكومة اإللكًتكنية من أىم اؼبتطلبات الرئيسية للتحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية، 
كقد فصلنا ذلك يف اعبانب النظرم من ىذا البحث، كسنحاكؿ يف ىذا العنصر معاينة الوضعية التشريعية للحكومة 

اإللكًتكنية يف اعبزائر بعد انقضاء الفًتة اؼبزمعة لتنفيذ اؼبشركع اإللكًتكين اعبزائرم،  كذلك من خبلؿ قيامنا ابستعراض 
 .صبلة النصوص القانونية اؼبنظًٌمة للتعامبلت اإللكًتكنية يف اعبزائر

أف اللجنة اإللكًتكنية على إثر " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "كلقد رأينا يف خضم استعراضنا حملاكر مبادرة 
 خلصت إُف أهنا ال تغطي إال بشكل جزئي القضااي اؼبًتتبة عن 2008دراستها للمنظومة التشريعية اؼبوجودة إُف غاية 

استعماؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، لذلك كضعت ضمن خطٌتها ضركرة ضبط مستول اإلطار القانوين 
 .ليتماشى مع اؼبمارسات الدكلية كمتطلبات ؾبتمع اؼبعرفة كهتيئة جو من الثقة يساعد على إقامة اغبكومة اإللكًتكنية

إعداد كتفعيل تنظيم خاص : كمن أجل ذلك برؾبت اللجنة عدة عمليات لتطوير اؼبنظومة القانونية نوجزىا يف
ابؽبوية اإللكًتكنية الوحيدة لؤلفراد كالشركات كابلتوقيع اإللكًتكين، إعداد كتفعيل تنظيم خاص ابلعقود كاؼببادالت 
اإللكًتكنية كابؼبصادقة عليها، تنظيم خاص حبماية اؼبعطيات الشخصية لضماف سرية كسبلمة اؼبعلومات اػباصة 

 – 2000كما سيتم العمل على مراجعة القانوف . ابؼبواطنُت كالشركات، تنظيم خاص ابلوقاية من اؼبخالفات اإللكًتكنية
 .  أخذا بعُت االعتبار االختبلالت اؼبوجودة فيو03

 يشَت إُف استمرار أتخر اؼبشرع اعبزائرم 2013غَت أف كاقع اؼبنظومة التشريعية اإللكًتكنية يف اعبزائر بعد سنة 
يف احتواء التعامبلت اإللكًتكنية كتوفَت األرضية القانونية البلزمة لبلنتقاؿ إُف ؾبتمع اؼبعلومات؛ حيث أفضى حبثنا يف 

 :ىذه النصوص إُف حصر ىذه اؼبنظومة القانونية يف النصوص التالية

 : التشريعات ادلنظِّمة لقطاع االتصاالت-1

 ىذا يف التشريعية كتغطية الفجوة كاالتصاالت الربيد قطاع يف يف إطار اإلصبلحات اليت ابشرهتا اعبزائر
 1كالشفافة، اؼبنافسة مبدأ كتكريس القطاع، ؽبذا الدكلة احتكار كقانوف إلهناء تنفيذيُت مرسومُت إصدار مت اجملاؿ،

 اؼبؤرخ 257-98حيث نظٌم اؼبشرع اعبزائرم ألكؿ مرة قطاع اإلنًتنت كنشاط اقتصادم مقٌنن دبوجب اؼبرسـو التنفيذم 
 الذم يضبط شركط ككيفيات إقامة خدمات اإلنًتنت كاستغبلؽبا، اؼبعدؿ دبوجب اؼبرسـو التنفيذم 1998 أكت 25يف 

                                                           
 العلىم الاكخهاصًت، ولُت العلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً ملضمت ، مظهغةالخجازة ؤلالىتروهيت، خخميتها وواكعها في الجصائسؾمُت صًمل،  - 1

 .253. ، م2011 – 2010الدؿُحر، حامعت مىخىعي، كؿىُُىت، الؿىت الجامعُت  وعلىم الاكخهاصًت
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 اإلنًتنت كضع بكيفيات اؼبتعلقة كالشركط اؼبعايَت ربديد  من أجل2000 أكتوبر سنة 14 اؼبؤرخ يف 307-2000رقم 
 1.خدماهتا من كاالستفادة

كنبلحظ ىنا أف اؼبشرع اعبزائرم كاف سباقا إُف تبٍت إصبلحات جذرية يف قطاع االتصاالت، كذلك استجابة 
للتغَتات اؼبتسارعة اليت كانت تشهدىا الساحة الدكلية يف ؾباؿ االتصاالت، خصوصا يف ؾباؿ اؽباتف النقاؿ كشبكة 
اإلنًتنت؛ إال أف استكماؿ اإلصبلحات اؼبتعلقة ابلقطاع على مستول بنيتو التحتية سار يف السنوات البلحقة بوتَتة 

 .بطيئة كما رأينا يف معرض تقديبنا ؼبوجز اإلصبلحات اإللكًتكنية يف اعبزائر

 : اإللكرتوينوالتصديقالتوقيع - 2

 ىو موضوع اإلثبات يف ييطرح كإف أكؿ ما كالعقود، العبلقات كافة يف مهمة مكانة اإلثبات عنصر وبتل
. كالواجبات اغبقوؽ القانونية كربديد التصرفات إلثبات كبَتة ثبوتية قوة القانوف أعطاه الذم اػبطي السند توفَت

 لغياب نظرا اإلثبات مفهـو إُف تغيَت أدل- اإللكًتكنية  التجارة  السيما- اإللكًتكنية اؼبعامبلت غَت أف انتشار
 اؼبشرع اعبزائرم عاعبها اليت اؼبسألة كىي بطريقة إلكًتكنية، كااللتزامات اغبقوؽ إنشاء كإمكانية الورقية، اؼبستندات

 اعبزائرم، اؼبدين للقانوف كاؼبتٌمم  اؼبعدؿ2005 جواف 20 يف اؼبؤرخ 10-05 القانوفضمن  2005 سنة األكُف للمرة
 اإللكًتكين التوقيع جادرإ خبللو من متٌ  انتقل اؼبشرع من النظاـ الورقي يف اإلثبات إُف النظاـ اإللكًتكين،  إذحيث 

  2،ثباتإ كوسيلة اإللكًتكنية ابلكتابة االعًتاؼك

كبذلك أصبح للكتابة يف الشكل اإللكًتكين مكاف ضمن قواعد اإلثبات يف القانوف اؼبدين اعبزائرم طبقا 
 كاليت تنٌص 327/2 حيث اعتٌد اؼبشرٌع اعبزائرم ابلتوقيع اإللكًتكين ألكؿ مرة كفقا للمادة . مكرر منو323لنص اؼبادة 

كذلك من أجل إضفاء اغبجية ..."  مكرر أعبله323ييعتٌد ابلتوقيع اإللكًتكين كفق الشركط اؼبذكورة يف اؼبادة "...على 
كهبذا يكوف اؼبشرع اعبزائرم قد سٌول بُت الكتابة اإللكًتكنية كالكتابة العادية من حيث . على احملررات اإللكًتكنية

 .حجية اإلثبات

                                                           
: لالَالع على مدخىي َظًً الىهحن اللاهىهحن، اهظغ - 1

ضة1998 أوث 25 اإلاإعر في 257-98اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -   للجمهىعٍت الغؾمُت ، ًًبِ قغوٍ وهُفُاث ئكامت زضماث الاهترهذ واؾخغاللها،  الجٍغ

ت .  1998 أوث 26 الهاصع في، 63العضص  الكعبُت ، الضًملغاَُت الجؼائٍغ

، اإلاخعلم بًبِ قغوٍ 1998 أوث 25 اإلاإعر في 257-98 ، ٌعضٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم عكم 2000 أهخىبغ 14 اإلاإعر في 2000/307عكم  الخىفُظي اإلاغؾىم- 

ضة الاهترهذ زضماث ئكامت وهُفُاث ت للجمهىعٍت الغؾمُت واؾخغاللها، الجٍغ  اإلاىافم ٌ 1421 عحب 17 : في الهاصع ، 60 العضص الكعبُت ، الضًملغاَُت الجؼائٍغ

 .2000أهخىبغ  15 ٌ
 .254. ؾمُت صًمل، مغحع ؾابم، م - 2
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 – 15 من خبلؿ القانوف رقم 2015غَت أف صدكر التنظيم اػباص ابلتوقيع كالتصديق اإللكًتكنيُت أتخر إُف غاية سنة 
 الذم وبدد القواعد العامة اؼبتعلقة ابلتوقيع كالتصديق 2015 اؼبوافق لػ أكؿ فرباير 1436 ربيع الثاين عاـ 11 اؼبؤرخ يف 04

ىذا القانوف اغبديث تناكؿ اؼبسائل اؼبتعلقة ابلتوقيع كالتصديق اإللكًتكنيُت اللذين يعترباف من أىم . اإللكًتكنيُت
ضماانت كتقنيات إبراـ اؼبعامبلت كالعقود اإللكًتكنية، حيث كٌضح ـبتلف اؼبفاىيم كبٌُت صبلحيات ـبتلف اؽبيئات 

 1.كغَتىا من األحكاـ اؼبرتبطة ابؼبوضوع... اؼبكلفة ابلتصديق اإللكًتكين كشركط ككاجبات مزكدم خدمات التصديق

 ابلفرع اإللكًتكين التصديق سلطة تنفيذ كاالتصاؿ اإلعبلـ كتكنولوجيات الربيد كىبوًٌؿ ىذا القانوف لوزارة

مؤسسات  غبساب اإللكًتكين التصديق خدمات مقدمو) اآلخر الثقة طرؼ بتأطَت السلطة اغبكومي، كتيكٌلف ىذه
 يف اؼببادالت من نوع  اغبكومي الفركع يف الفاعلُت طرؼ من اؼبستعملة اإللكًتكنية اؼبصادقات كإصدار (حكومية

G2C ك  G2B كG2G.2 

كعلى ضوء ما تقدـ يتضح لنا أف اؼبعامبلت اإللكًتكنية يف اعبزائر بقيت دكف أتطَت قانوين إُف غاية سنة 
، حيث ال ييعقل أف سبضي اغبكومة يف تنفيذ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف غياب النصوص اؼبتضمنة للتصديق 2015

 .اإللكًتكين الذم يعٌد أساس الثقة يف مثل ىذه التعامبلت

 : التشريعات ادلتعلقة ابلتعامالت ادلالية اإللكرتونية-3

كنقصد ىنا ابلتعامبلت اؼبالية اإللكًتكنية كل اؼبعامبلت اليت يبكن أف تنطوم على عملية دفع، سواء كاف 
ذلك يف ؾباؿ التجارة اإللكًتكنية أك العمليات اؼبصرفية ككذلك تسديد اؼبستحقات اؼبالية ؼبختلف اإلدارات العمومية، 

كلقد رأينا يف معرض تناكلنا لبعض ... كتسديد الضرائب كالرسـو كاغبقوؽ اعبمركية كاشًتاكات التأمُت كغَتىا
التجارب الدكلية كيف أف الدكؿ الرائدة كالناشئة يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية قد أفردت منذ البداية قوانُت خاصة 

 .بكل فئة من ىذه اؼبعامبلت، كىي نصوص تشكل شرطا أساسيا للمضي كبو تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية

اؼبتعلق ابلنقد كالقرض أكؿ قانوف جزائرم تضمن   11-03األمر على  اؼبتضمن اؼبوافقة 15-03كيعترب القانوف 
تعترب كسائل " اليت تضٌمن نصها 69التعامل اإللكًتكين اغبديث يف القطاع اؼبصريف، كيتضح ذلك من خبلؿ اؼبادة 

كيتبُت ". الدفع كل األدكات اليت سبٌكن كل شخص من ربويل أمواؿ مهما يكن السند أك األسلوب التقٍت اؼبستعمل
. من خبلؿ ىذا النص نية اؼبشرع اعبزائرم االنتقاؿ من كسائل الدفع الكبلسيكية إُف كسائل دفع حديثة إلكًتكنية

                                                           
ضة 2015 اإلاىافم لـ أٌو فبراًغ 1436 عبُع الثاوي عام 11 مإعر في 04 – 15كاهىن عكم  - 1  ًدضص اللىاعض العامت اإلاخعللت بالخىكُع والخهضًم ؤلالىتروهُحن، الجٍغ

ت الضًملغاَُت الكعبُت، العضص  . 16- 6. ، م م06الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ
 .151 – 133. لُلى مُالي ، مغحع ؾابم، م م - 2
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 اؼبتعلق دبكافحة التهريب كيف اؼبادة الثالثة منو استعمل 2005 أكت 23 اؼبؤرخ بتاريخ 06-05كبعد ذلك كبصدكر األمر 
؛ حيث اعتربىا من بُت التدابَت كاإلجراءات الوقائية ؼبكافحة "كسائل الدفع اإللكًتكين"اؼبشرٌع صراحة مصطلح 

 1.التهريب

 اباب رابعا إُف الكتاب الرابع من القانوف 2005 فيفرم 06 اؼبؤرخ بػ 02-05كما أضاؼ اؼبشرع دبوجب القانوف 
 مكرر 543التجارم كاؼبعنوف ابلسندات التجارية، يتضمن الفصل الثالث منو بطاقات السحب كالدفع كذلك يف اؼبادة 

 كمن اؼبؤكد أف مثل ىذه البطاقات اإللكًتكنية تعترب من أىم األدكات اؼبستخدمة يف الدفع يف اؼبنظومة اؼبصرفية 23.2
العاؼبية يف الوقت الراىن، كما أهنا من أىم كسائل ذبسيد اػبدمات اغبكومية اليت تتضمن حقوقا مالية يستوجب الوفاء 

 .هبا القياـ بعمليات مالية على اػبط

كيتضح لنا أف اؼبشرع اعبزائرم جاء ببعض النصوص القانونية اؼبتعلقة ابؼبعامبلت اإللكًتكنية دكف كضع نص 
للمعامبلت اإللكًتكنية بشكل مستقل عن بقية كشامل بذلك ال يوجد يف القانوف اعبزائرم قانوف خاص كشامل ؽبا، 

فركع القانوف األخرل، كىو ما يعترب نقطة ضعف جوىرية، كخلبل إسًتاتيجيا يف تنفيذ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف 
  .اعبزائر

 : التشريعات ادلتعلقة مبكافحة اجلرمية اإللكرتونية-4
 يف 01/09 دبوجب القانوف 2001 جويلية 26صدر أكؿ نص تشريعي جزائرم يف ؾباؿ اإلجراـ اؼبعلومايت يف 

 من قانوف العقوابت اعبزائرم، كاؼبتعلق جبريبة السب 146 كاؼبادة 2 مكرر 144 ك1 مكرر 144 مكرر ك144اؼبواد 
كالقذؼ إزاء رئيس اعبمهورية أك فيما ىبص دين اإلسبلـ أك ضد اؽبيئات العمومية؛ حيث أدرج اؼبشرع فيها ألكؿ مرة 

 يف الفصل السابع 2004 نوفمرب 10 اؼبؤرخ يف 04/15كبعدىا جاء القانوف ". معلوماتية"أك " كسيلة إلكًتكنية"مصطلح 
، كلقد مت 7 مكرر 394 مكرر إُف 394يف اؼبواد من " اؼبساس أبنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات"مكرر ربت عنواف 

 اؼبتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم 2009 أكت 05 اؼبؤرخ يف 09/04تعديل ىذا القانوف دبوجب القانوف رقم 
 3.اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتها

                                                           
غاء -1 اإلاإجمغ العلمي اإلاغاعبي "، مضازلت ملضمت يمً فعالُاث جىغيم اإلاعامالث ؤلالىتروهيت اإلادهيت والخجازيت الخجسبت الدؼسيعيت الجصائسيت في،  هاجي الَؼ

 .14. ، م2009 أهخىبغ 29 ئلى 28 في الفترة مً  الضعاؾاث العلُا، َغابلـ،ةأواصًميباإلاىعلض ، "اإلاعلىماجُت واللاهىن ألاٌو خٌى 
 . 15. اإلاغحع هفؿه، م-  2
 :اهظغ هال مً - 3

، ؤلالىتروهيت الجسائم: عكغ الغابع الضولي اإلاإجمغ ، هخاب أعماٌخصىصيت الجسيمت ؤلالىتروهيت في اللاهىن الجصائسر واللىاهين اإلالازهتهمضًلي، عخُمت - 

. 97 – 96.  م، م2017 ماعؽ 25 – 24، لبىان / َغابلـمغهؼ حُل البدث العلمي، 
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اؽبيئة الوطنية للوقاية من اعبرائم : كما مت إنشاء اؽبياكل اػباصة ابلتصدم للجريبة اإللكًتكنية، كاؼبتمثلة يف
؛ اؼبعهد الوطٍت 2001؛ اؽبيئات القضائية اعبزائية اؼبتخصصة سنة 2009اؼبرتبطة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ سنة 

 1.لؤلدلة اعبنائية كعلم اعبرائم؛ ابإلضافة إُف مهاـ اؼبديرية العامة لؤلمن الوطٍت

على حقيقة ضعف اإلطار التشريعي للتعامبلت اإللكًتكنية كغياب نص " ظبية ديبش"كقد كقفت الباحثة 
شامل  للتعاقدات اإللكًتكنية كالتجارة اإللكًتكنية يف اعبزائر، حيث مت اعتماد تشريعات كحلوؿ جزئية يشوهبا الكثَت 

من الغموض، السيما يف آليات التطبيق كربديد اعبهات اؼبختصة، يضاؼ إُف ذلك عدـ ربيُت النصوص اؼبتعلقة 
  2.حبماية اؼبلكية كضباية اؼبستهلك دبا يتماشى مع النمط اعبديد من التعامبلت

كيبلحظ الباحث أف اؼبشرع اعبزائرم اىتم بشكل ابرز ابلنصوص اعبزائية اؼبتعلقة ابلتعامبلت اإللكًتكنية، يف 
حُت نرل أتخرا كبَتا يف التشريعات اليت تنظٌم ىذه التعامبلت يف حٌد ذاهتا، كاليت كاف يفًتض أهنا تيسنُّ أكال مث تتبعها 

 .النصوص اعبزائية الردعية للجرائم كاؼبخالفات احملتملة يف ىذا النوع من التعامبلت

 ييعٌد 2008كنرل يف ىذا الشأف أف عدـ كجود إطار تشريعي للتعامبلت اإللكًتكنية يف اعبزائر إُف غاية سنة 
تقصَتا كبَتا من الدكلة يف ؾبهودات التحوؿ إُف اعبزائر اإللكًتكنية، بل إنو يينٌم عن ضعف الرؤية كاإلرادة على مستول 

 .اإلدارة العليا يف ذبسيد ىذا اؼبشركع اغبيوم

بُت اإلطارين الزمنيُت لتبٍت صبلة التشريعات اإللكًتكنية يف اعبزائر - على سبيل اؼبثاؿ - كدبقارنة بسيطة 
، كعلى 1997كماليزاي، قبد فركقات كبَتة بينهما، فماليزاي كما رأينا أطلقت مشركعها اإللكًتكين الوطٍت حبلوؿ العاـ 

مت استحداثي سياساتو عدة كسنُّ تشريعاتو ـبتلفة لتقنُت الفضاء الرقمي اغباِف كاؼبستقبلي ؼباليزاي؛ فمن بُت تلك إثره 
، تعديل قانوف حقوؽ النشر كالتأليف (1997)، قانوف اعبريبة اإللكًتكنية (1997)قانوف التوقيع الرقمي : التشريعات ذكران

قانوف ضباية  ،(1998)، قانوف االتصاؿ كالوسائط اؼبتعددة (1997 )(Telemedicine Act)" التطبيب عن بعد"، قانوف (1997)
 فهنا *.، مشركع قانوف األنشطة اغبكومية اإللكًتكنية، كمشركع قانوف اؼبعامبلت اإللكًتكنية(2004)البياانت الشخصية 

 السيما يف هتيئة األرضية التشريعية -تبدك جلية إحدل صور التوافق كالًتافق بُت التخطيط كالتنفيذ يف التجربة اؼباليزية 
، جاءت مباشرة ترسانة من القوانُت 1997 كإطبلؽ اؼبشركع يف 1996 فبعد تبٌٍت اؼببادرة يف سنة -للحكومة اإللكًتكنية 

                                                                                                                                                                                           
 .258 - 257. ، مغحع ؾابم، م مؾمُت صًمل- 
، مغهؼ ؤلالىتروهيت الجسائم: عكغ الغابع الضولي اإلاإجمغ ، هخاب أعماٌالجسيمت ؤلالىتروهيت وبحساءاث مىاحهتها مً خالٌ الدؼسيع الجصائسر فًُلت عاكلي،  - 1

 .133 - 132. ، م م2017 ماعؽ 25 – 24لبىان، / حُل البدث العلمي، َغابلـ 
 .288 - 286. ؾمُت صًمل، مغحع ؾابم، م م - 2
ت في الفهل اٌ - *  .141-  137 .، م مزاويعاحع في َظا الكأن عغيىا للخجغبت اإلاالحًز
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كىو األمر الذم غاب يف التجربة اعبزائرية يف ؾباؿ التشريع . كالتشريعات اليت تسمح بوضع اؼبشركع حيز التطبيق
 .اؼبتعلق بتأطَت اغبكومة اإللكًتكنية

كبناء على ما تقدـ بيانو، نبلحظ صورة من صور الضعف اعبلي يف قوة اإلرادة السياسية لتجسيد اؼبشركع 
الرقمي يف اعبزائر، حيث ذبلى ذلك يف طبيعة الربامج كاإلسًتاتيجيات اؼبنتهجة من ًقبل اغبكومة كيف خطاهبا الرظبي، 

 .انىيك عن الضعف كالتأٌخر الكبَت الذم يبيز اؼبنظومة التشريعية اؼبؤطًٌرة للتعامبلت اإللكًتكنية

 ؤلالىتروهيت العامت للجصائس  الحىىمتجلييم حاهصيت: زاوياإلاطلب اٌ

يهدؼ تقييم اعباىزية إُف الوقوؼ على مستول تقدـ دكلة ما يف إرساء مقومات اغبكومة اإللكًتكنية، كيتم 
: الذم ىو مؤشر مرٌكب يقيس ثبلثة أكجو جملتمع اؼبعلومات" تنمية اغبكومة اإللكًتكنية"ذلك عن طريق تقدير مؤشر 

البنية التحتية لئلعبلـ كاالتصاؿ، اػبدمات اإللكًتكنية، كرأس اؼباؿ البشرم؛ ابإلضافة إُف قياس مستول الديبقراطية 
سيتم تقييم ـبتلف ىذه العناصر يف الفركع اليت تضمنها ىذا . اإللكًتكنية من خبلؿ تقييم درجة اؼبشاركة اإللكًتكنية

 .اؼبطلب

 ٌ   للجصائس(EGDI)ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت : الفسع ألاو

يعترب ىذا اؼبؤشر أىم أداة لقياس جاىزية اغبكومات اإللكًتكنية، كىو اؼبؤشر اؼبعتمد من طرؼ منظمة األمم 
اؼبتحدة يف إعداد تقاريرىا الدكلية عن اغبكومة اإللكًتكنية عرب دكؿ العاَف، كقد تطرقنا يف مستهل الفصل الثاين من 

 .ىذه الرسالة إُف دالالتو كمكوانتو الفرعية

إف من بُت أىم ؿباكر تقييم اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر رصد مدل جاىزيتها اإللكًتكنية اليت تعرب عن 
، كذلك من خبلؿ متابعة تطور مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 2008درجة التحوؿ الرقمي يف أعقاب مبادرة 

 : 2016 – 2003 تطور ىذا اؼبؤشر للجزائر يف الفًتة 01-4نستعرض يف اعبدكؿ رقم . للجزائر
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 2016- 2003 للجصائس وجسجيبها الدولي في الفترة (EGDI)جطىز وطعيت ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت : 01-4حدٌو زكم 

 2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 

 0,2999 0,3106 0,3608 0,3181 0,3515 0,3242 0,3248 0,3699 قيمة ادلؤشر للجزائر

متوسط ادلؤشر اإلقليمي 
 (إفريقيا)

0,2043 0,2147 0,2243 0,2688 0,2681 0,2780 0,2660 0,2882 

قيمة ادلؤشر الرايدي 
 إفريقيا

جنوب 
 إفريقيا

جزر 
 موريس

جزر 
 موريس

جنوب 
 إفريقيا

 جزر موريس تونس السيشل تونس

0,5150 0,5055 0,5317 0,5115 0,4826 0,5192 0,5390 0,6231 
قيمة ادلؤشر الرايدي 

 لدول مشال إفريقيا
 تونس تونس تونس تونس مصر مصر اعبزائر اعبزائر

0,3699 0,3248 0,3793 0,4767 0,4826 0,4833 0,5390 0,5682 

 0,4922 0,4712 0,4882 0,4199 0,4279 0,3999 0,3846 0,3645 متوسط ادلؤشر العادلي

أ.ـ.ك ادلؤشر الرايدي عادليا أ.ـ.ك  أ.ـ.ك   السويد 
كوراي 
 اعبنوبية

كوراي 
 اعبنوبية

كوراي 
 اعبنوبية

اؼبملكة اؼبتحدة 
 كىولندا

0,9271 0,9132 0,9062 0,9157 0,8785 0,9283 0,9462 0,9193 
 150 136 132 131 121 123 118 91 الرتتيب الدويل للجزائر

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016- 2003مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

 :يبكن التعبَت عن معطيات اعبدكؿ من خبلؿ الرسم البياين اآليت
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للجصائس ووطعيتها ؤلاكليميت  (EGDI)زطم بياوي يىضح جطىز ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت : 01-4الؼيل زكم 

 .2016-2003والعاإلايت خالٌ الفترة 

 

 . EXCEL باؾخسضام بغهامج 01-4مً ئعضاص الباخث باالعخماص على معُُاث الجضٌو عكم : اإلاصدز

 حققت قيما متدنية 2016 – 2003يتضح من خبلؿ اعبدكؿ كالرسم البياين السابقُت أف اعبزائر طواؿ الفًتة 
.  كحد أقصى0.3699 كحد أدىن ك0.2999، حيث أف قيمتو أترجحت بُت (EGDI)ؼبؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 

، أم بعد انقضاء اإلطار الزمٍت لتنفيذ 2016 ك 2014كلعل اؼبفارقة ىنا تكمن يف أف أدىن قيمتُت للمؤشر سيٌجلتا سنيت 

 !"2013اعبزائر اإللكًتكنية "بنود مبادرة 

 – 2003أما على الصعيد الدكِف كالقارم كاعبهوم، فيشَت الرسم البياين السابق إُف عجز اعبزائر طواؿ الفًتة 
 عن تقليص الفجوة اإللكًتكنية الكبَتة مع دكؿ العاَف على اؼبستوايت الثبلث، فهي كانت دائما دكف القيم 2016

الرايدية ؼبؤشر اعباىزية على اؼبستول العاؼبي كاإلفريقي كالشماؿ اإلفريقي؛ كما كانت قيمة اؼبؤشر للجزائر دكما أقل من 
 .اؼبتوسط العاؼبي، كَف وبقق سول تفوقا ضئيبل عن اؼبتوسط اإلفريقي

 فيمكن توضيحو من خبلؿ 2016 – 2003أما خبصوص تطور ترتيب اعبزائر بُت دكؿ العاَف خبلؿ الفًتة 
 الذم وبتوم أيضا على ترتيب دكليت ماليزاي كاإلمارات العربية اؼبتحدة بغرض اؼبقارنة معهما على 02-4الشكل رقم 

 .اعتبار أهنما دكلتاف انشئتاف يف اغبكومة اإللكًتكنية
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 مع 2016- 2003مىدنى جطىز الترجيب الدولي للجصائس في مجاٌ جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت خالٌ الفترة : 02-4الؼيل زكم 

 اإلالازهت بماليزيا وؤلامازاث العسبيت اإلاخددة

 
 .Microsoft Excel، باؾخسضام بغهامج 24-2 و 23-2 و 01-4مً ئعضاص الباخث باالعخماص على بُاهاث الجضاٌو عكم : اإلاصدز

نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق الًتاجع الواضح كاؼبستمر يف سبوقع اعبزائر الدكِف كفقا ؼبؤشر تنمية اغبكومة 
 121، حيث كانت اعبزائر يف اؼبرتبة 2008اإللكًتكنية، غَت أنو يبلحظ أف ىذا الًتاجع زاد بشكل حاد منذ سنة 

 على الًتتيب؛ دبعٌت أف ىناؾ مفارقة 2016 ك 2014سنيت 150 ك136، مث احتلت اؼبرتبتُت 2010 سنة 131لتنتقل إُف 
يف ىذا التقهقر، حيث أنو تزامن مع سنوات تنفيذ مشركع اعبزائر اإللكًتكنية كاستمر ؼبا بعدىا؛ كىي داللة قوية على 

ابؼبقابل نبلحظ أف األمر ـبتلف ابلنسبة لدكليت ماليزاي كاإلمارات . فشل اؼببادرة يف ربسُت اعباىزية اإللكًتكنية للجزائر
، يف حُت أف 2012العربية اؼبتحدة، فماليزاي حققت استقرارا نسبيا يف ترتيبها العاؼبي مع تسجيل تراجع معترب منذ سنة 

 لتصبح كاحدة من الدكؿ 29 اؼبرتبة 2016دكلة اإلمارات سبكنت من ربسُت مركزىا بشكل مستمر لتحتل يف سنة 
 .الرايدية يف جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية على اؼبستول العاؼبي

كألخذ صورة أكضح عن تطور كاقع جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، سنستعرض يف الفرع اؼبواِف 
، مؤشر البنية التحتية لبلتصاالت (OSI)مؤشر اػبدمات على اػبط : تفصيبل لو من خبلؿ مؤشراتو الفرعية الثبلث

(TII) مؤشر رأس اؼباؿ البشرم ،(HCI). 
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  الحىىمت ؤلالىتروهيت في الجصائساإلااػساث الفسعيت لجاهصيت: الفسع الثاوي

 : Online Service Index (OSI)مؤشر اخلدمات على اخلط- 1
 ، جبوار قيم اؼبؤشر على الصعيد القارم 2016 – 2003وبتوم اعبدكؿ التاِف على قيم اؼبؤشر للجزائر يف الفًتة 

 :كالعاؼبي
 2016- 2003 للجصائس في الفترة (OSI)ماػس الخدماث على الخط : 02-4حدٌو زكم 

 2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 

قيمة مؤشر اخلدمات على 
  للجزائر(OSI)اخلط 

0,3843 0,2510 0,2462 0,2241 0,0984 0,2549 0,0787 0,0652 

متوسط ادلؤشر اإلقليمي 
 (إفريقيا)

0,1136 0,1231 0,1527 0,1768 0,1357 0,2567 0,2011 0,2567 

 قيمة ادلؤشر الرايدي إفريقيا
جنوب 
 إفريقيا

جزر 
 موريس

جزر 
 موريس

 اؼبغرب اؼبغرب مصر مصر مصر

0,5393 0,5444 0,6288 0,6054 0,5302 0,6013 0,6929 0,7391 
قيمة ادلؤشر الرايدي لدول 

 مشال إفريقيا
 اؼبغرب اؼبغرب مصر مصر مصر مصر اعبزائر اعبزائر

0,3843 0,2510 0,4461 0,6054 0,5302 0,6013 0,6929 0,7391 

 0,4623 0,3919 0,4328 0,2818 0,3485 0,3357 0,2952 0,2554 متوسط ادلؤشر العادلي

أ.ـ.ك ادلؤشر الرايدي عادليا أ.ـ.ك  أ.ـ.ك   الدامبارؾ 
كوراي 
 اعبنوبية

كوراي 
 اعبنوبية

 فرنسا
اؼبملكة اؼبتحدة 
 كإيرلندا الشمالية

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016- 2003مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

كمن أجل تبسيط قراءة معطيات اعبدكؿ السابق، ندرج الشكل اؼبواِف الذم يًتجم البياانت إُف منحنيات 
 :بيانية
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 للجصائس ووطعيتها العاإلايت وؤلاكليميت (OSI)" الخدماث على الخط"مىدنى بياوي يىضح جطىز ماػس : 03-4الؼيل زكم 

 2016-2003ٌ الفترة خال

 
 .Microsoft Excel، باؾخسضام بغهامج 02-4مً ئعضاص الباخث باالعخماص على بُاهاث الجضٌو عكم : اإلاصدز

 يف قيم مؤشر 2003من خبلؿ اعبدكؿ كالشكل السابقُت نبلحظ أف اعبزائر حققت تراجعا مطٌردا منذ سنة 
، حيث نبلحظ أف اؼبنحٌت البياين ؼبؤشر 2010اػبدمات على اػبط، لتحٌقق قيما أقل من صبيع القيم اؼبرجعية منذ سنة 

اعبزائر يقع أسفل صبيع اؼبنحنيات األخرل، دبعٌت أف اعبزائر تعاين من زبلف كبَت كفجوة كاسعة مع ابقي الدكؿ سواء 
إفريقيا أك عاؼبيا يف ؾباؿ اػبدمات اإللكًتكنية، إذ أهنا َف ربقق حىت قيم معادلة للمتوسط القارم أك العاؼبي، كابلطبع 

 .فإف مؤشرىا بعيد جدا عن قيم الدكؿ الرايدية يف إفريقيا كيف مشاؿ إفريقيا كعلى مستول الرايدة العاؼبية

 :Telecommunication Infrastructure Index (TII)مؤشر البنية التحتية لالتصاالت - 2
يشتمل اعبدكؿ التاِف على قيم مؤشر البنية التحتية لبلتصاالت للجزائر، ككذا قيمو اعبهوية، القارية كالعاؼبية 

 :2016 – 2003للفًتة 
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 2016- 2003 للجصائس في الفترة (TII)ماػس البييت الخدخيت لالجصاالث : 03-4حدٌو زكم 

 2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 

قيمة مؤشر البنية التحتية لالتصاالت 
(TII)للجزائر  

0,0355 0,0333 0,0365 0,1230 0,1248 0,1812 0,1988 0,1934 

 0,1724 0,1478 0,1094 0,0669 0,0536 0,0336 0,0328 0,0321 (إفريقيا)متوسط ادلؤشر اإلقليمي 

 السيشل السيشل السيشل السيشل السيشل السيشل السيشل السيشل قيمة ادلؤشر الرايدي إفريقيا
0,2412 0,2455 0,2343 0,3011 0,3037 0,4037 0,4721 0,4624 

 ليبيا مصر ليبيا تونس تونس تونس تونس تونس قيمة ادلؤشر الرايدي لدول مشال إفريقيا
0,0887 0,0837 0,0993 0,1686 0,1941 0,3743 0,3570 0,4291 

 0,3711 0,3650 0,3245 0,2357 0,2106 0,1790 0,1766 0,1772 متوسط ادلؤشر العادلي

 موانكو موانكو ليشتنشتاين سويسرا ىولندا السويد السويد السويد ادلؤشر الرايدي عادليا
0,8456 0,8600 0,8395 0,8140 0,7687 1,00 1,00 1,00 

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016- 2003مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

 :كيعطي الشكل اؼبواِف صورة مبسطة ؼبعطيات اعبدكؿ السابق من خبلؿ اؼبنحنيات البيانية

 للجصائس ووطعيتها العاإلايت (TII)" البييت الخدخيت لالجصاالث"مىدنى بياوي يىضح جطىز ماػس : 04-4الؼيل زكم 

 2016-2003ٌ الفترة وؤلاكليميت خال

 

 .Microsoft Excel، باؾخسضام بغهامج 03-4مً ئعضاص الباخث باالعخماص على بُاهاث الجضٌو عكم : اإلاصدز
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نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ كالشكل األخَتين أف اعبزائر سجلت على العمـو مؤشرات منخفضة يف ؾباؿ 
، غَت أهنا 2005البنية التحتية لبلتصاالت، مع اإلشارة إُف التحٌسن النسيب يف قيم اؼبؤشر بشكل مستمر منذ سنة 

 .تبقى قيما ضعيفة مقارنة ابلوضعية القارية كالعاؼبية للمؤشر

كعلى الرغم من كوف تطوير البنية التحتية لبلتصاالت كاف من ضمن احملاكر الرئيسية اليت أدرجتها اللجنة 
 على أساس أف يتم تدارؾ - كاليت عرضنا ملخصا حملتول ؿباكرىا الثبلثة عشر- 2008اإللكًتكنية ضمن مبادرهتا سنة 

تسريع استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ )" أ"التأخر الذم تعرفو اعبزائر يف ىذا اجملاؿ، السيما من خبلؿ مضموف احملور 
" ج"، احملور (تسريع استخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ يف الشركات" )ب"، احملور (كاالتصاؿ يف اإلدارة العمومية

، كخصوصا احملور (تطوير آليات كحوافز الستفادة اؼبواطنُت من ذبهيزات كشبكات تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ)
 اللجنة ضمنو الذم أدرجت" تعزيز البنية األساسية لبلتصاالت ذات التدفق السريع كالفائق السرعة"اؼبعنوف بػ " ق"

 يف إطار ربسُت االتصاالت ذات التدفق السريع 2013 – 2008صبلة من العمليات اليت سيتم تنفيذىا خبلؿ الفًتة 
. اػبدماتكالفائق السرعة، كىي عمليات تندرج ضمن أتىيل مستول منشآت االتصاالت كتعزيز أمنها كربسُت نوعية 

 مبليُت دبعدؿ 4استبداؿ ذبهيزات اؼبشًتكُت البالغ عددىم ": ق"كمن أىم ىذه العمليات اليت تضمنها احملور 
 خط يف السنة، اقتناء ذبهيزات نفاذ جديدة كتركيبها يف اؼبناطق احملركمة، بسط الشبكات يف التجمعات 900.000

كاؼبناطق السكنية اعبديدة، إقامة نظاـ لئلشراؼ على الشبكة ككشف األعطاؿ، تسريع إقباز شبكة الربط ابأللياؼ 
، كضع إطار قانوين كـبطط تقٍت غبماية منشآت ORSECالبصرية البحرية بُت كىراف كإسبانيا ضمن ـبطط 

 كإطبلؽ «dz.»االتصاالت، كضع جهاز قانوين كنظاـ تقييم مستمر عبودة اػبدمة، إنشاء ككالة تسيَت اسم النطاؽ 
 ".2013اعبزائر اإللكًتكنية " يف إطار إسًتاتيجية «dz.»عملية كطنية لبلوغ استخداـ مليوف اسم نطاؽ 

غَت أف اؼبعطيات اليت أدرجناىا يف اعبدكؿ كالشكل السابقُت تًتجم فشل اؼبشركع يف ربسُت كضعية اعبزائر 
 .يف ؾباؿ البنية التحتية لبلتصاالت كتدارؾ الفجوة الرقمية الكبَتة مع ابقي دكؿ العاَف

كابغبديث عن البنية التحتية لبلتصاالت فبل بد كأف نسبة النفاذ إُف شبكة اإلنًتنت سبثل فيها الضلع الرئيسي 
 تطور عدد مستخدمي 04-4يوضح اعبدكؿ رقم . الذم يتوقف عليو يف النهاية ذبسيد مشركع اغبكومة اإللكًتكنية

 :2017- 2000اإلنًتنت يف اعبزائر يف الفًتة 
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 2017- 2000جطىز عدد مظخخدمي ؤلاهترهذ في الجصائس في الفترة : 04-4حدٌو زكم 

 السنوات عدد السكان عدد مستخدمي اإلنرتنت نسبة النفاذ إىل اإلنرتنت
0.2 % 50,000 31,795,500 2000 
5.8 % 1,920,000 33,033,546 2005 
7.3 % 2,460,000 33,506,567 2007 

10.4 % 3,500,000 33,769,669 2008 
12.0 % 4,100,000 34,178,188 2009 
13.6 % 4,700,000 34,586,184 2010 
14.0 % 5,230,000 37,367,226 2012 
16.5 % 6,404,264 38,813,722 2013 
17.2 % 6,669,927 38,813,722 2014 
27.8 % 11,000,000 39,542,166 2015 
37.3 % 15,000,000 40,263,711 2016 
36.5 % 15,000,000 41,063,753 2017 

اعةhttp://www.internetworldstats.com/af/dz.htm :اإلاصدز ش الٍؼ . 29/03/2017: ، جاٍع

 : التاِف يبكن التعبَت عن ىذا اعبدكؿ من خبلؿ الرسم البياين اؼبوضح يف الشكل

 2017 - 2000زطم بياوي لخطىز عدد مظخخدمي ؤلاهترهذ في الجصائس في الفترة : 05-4الؼيل زكم 

 

 .Microsoft Excel، باؾخسضام بغهامج ... مً ئعضاص الباخث باالعخماص على بُاهاث الجضٌو عكم : اإلاصدز                            

نبلحظ من خبلؿ ىذا الشكل أف اعبزائر عرفت تطورا ملحوظا يف معدؿ استخداـ اإلنًتنت، خصوصا يف 
كىو تطور مهم يبكن رده إُف إطبلؽ ؛ 36.5 % إُف 17.2 % اليت انتقلت خبلؽبا النسبة من 2017 – 2014الفًتة 

خدمات اعبيل الثالث كالرابع للهاتف النقاؿ، كىو ما يشٌكل أرضية كامنة لتطوير اغبكومة اإللكًتكنية كحكومة 
إال أف كل ذلك يبقى مرىوان جبودة كقوة التدفق حىت يتسٌت استغبلؿ . (mobile government)" اؽباتف النقاؿ"

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

عدد مستخدمً اإلنترنت

عدد السكان

http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm


  دزاطت جلييميت إلاؼسوع الجصائس ؤلالىتروهيت مً مىغىز بدازة العالكت مع اإلاىاطً.........................................:زابعالفصل اٌ

246 
 

 كما بعده، ككذا تطبيقات اؽبواتف الذكية اليت تتطلب جودة كقوة (web 2.00)تكنولوجيات اعبيل الثاين من اإلنًتنت 
 .يف تدفق اإلنًتنت

غَت أنو ابؼبقارنة مع بعض الدكؿ اإلفريقية قبد أف اعبزائر ال تزاؿ ربقق معدال ضعيفا يف النفاذ إُف اإلنًتنت، 
،  50.5 %، تونس51.6 %، جنوب إفريقيا  57.3 %اؼبغرب، 78 %على سبيل اؼبثاؿ حققت نسبة " كينيا"فدكلة 
 1...41.1 %، زيببابوم 43.7 %ليبيا ،  48.8 %نيجَتاي

كمن أجل تدعيم اؼبعطيات السابقة حوؿ كاقع البنية التحتية لبلتصاالت يف اعبزائر، نورد يف اعبدكؿ التاِف 
 كذلك كفقا للمؤشر العاـ عباىزية الشبكات كبعض اؼبؤشرات 2016 – 2008الًتتيب الدكِف للجزائر كتطوره يف الفًتة 

الفرعية اليت تضمنتها التقارير الشاملة حوؿ تكنولوجيات اإلعبلـ الصادرة عن اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي خبلؿ الفًتة 
2008 – 2016: 

 ٌ  اإلااػس العام لجاهصيت الؼبياث وبعع اإلااػساث الفسعيت وماػساث خظب الترجيب الدولي للجصائس: 05-4زكم  الجدو

 .2016 – 2008الفترة  في الخىىىلىحيا حاهصيت

ادلؤشر العام جلاىزية الشبكات 
 وبعض ادلؤشرات الفرعية 

ترتيب اجلزائر سنة 
من ) 2008/2009
 ( دولة134أصل 

ترتيب اجلزائر 
من ) 2013سنة 
 ( دولة144أصل 

ترتيب اجلزائر 
من ) 2014سنة 
 ( دولة148أصل 

ترتيب اجلزائر 
 2015سنة 

من أصل )
 ( دولة143

ترتيب اجلزائر 
 2016سنة 

من أصل )
 ( دولة139

جلاىزية الشبكات  ادلؤشر العام
(Networked Readiness 

Index) (NRI) 
108 131 129 120 117 

مؤشر استخدام األفراد 
 للشبكات

81 100 104 102 103 

قطاع األعمال  استخدام مؤشر
 للشبكات

129 144 147 137 133 

احلكومة  استخدام مؤشر
 للشبكات

122 139 137 134 130 

التشريعات ادلتعلقة بتكنولوجيات 
 اإلعالم واالتصال

129 140 146 138 123 

 91 113 133 131 122 جودة نظام التعليم

 84 85 117 112 غَت متوفرة نسبة األمية

غ الكاملت خٌى جىىىلىحُاث ؤلاعالم الهاصعة عً اإلاىخضي الاكخهاصي العالمي لؿىىاث : اإلاصدز مً ئعضاص الباخث باالعخماص على الخلاٍع

2008/2009 ،2013 ،2014 ،2015 ،2016. 

                                                           
 .10 واإلالخم عكم 9اهظغ اإلالخم عكم -  1
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من الواضح من خبلؿ ىذا اعبدكؿ التأخر الذم مازالت تعرفو اعبزائر يف ؾباؿ اعباىزية العامة للشبكات 
كمكوانهتا الفرعية، سواء يف ما تعلق ابستخداـ األفراد كمؤسسات األعماؿ كاؼبؤسسات اغبكومية للشبكات أك يف 

 عاؼبيا، كىو 123 اؼبرتبة 2016اعبانب التشريعي يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ الذم احتلت فيو اعبزائر سنة 
 *.ما يوافق النتائج اليت توصلنا إليها يف تقييمنا للمنظومة التشريعية للتعامبلت اإللكًتكنية يف اعبزائر

اعبزائر "ككخبلصة لتقييمنا للبنية التحتية لبلتصاالت يف اعبزائر، يبكن القوؿ أف اعبزائر اليت تبنت مبادرة 
مازالت تعاين من ضعف كبَت كفجوة رقمية ىائلة يف ؾباؿ البنية التحتية اإللكًتكنية، سواء البنية " 2013اإللكًتكنية 

اؼبادية أك من حيث البنية التشريعية، كىو ما يعترب عائقا رئيسيا ال يبكن التحوؿ يف ظلو بشكل سليم إُف اغبكومة 
يف دراسة حديثة أعدهتا يف ىذا اجملاؿ، كقفت " ليلى مطاِف"ىذه النتيجة توافق ما خلصت إليو الباحثة . اإللكًتكنية

 اإلنًتنت انتشار كؿبدكدية لبلتصاالت، التحتية البنية استكماؿ يف فيها بدكرىا على  التأخر الكبَت للجزائر

 حىت مقارنة يف اعبزائر ضعيفا عاؼبيا االنتشار الواسعة التقنية ىذه مستخدمي معدؿ يبقى حيث اعبزائر، يف كاستخداماتو

1.اجملاكرة ابلدكؿ
 

 

 :Human Capital Index (HCI)مؤشر رأس ادلال البشري - ج
يعترب مؤشر رأس اؼباؿ البشرم مكوان ىاما ؼبؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية، على اعتبار أنو يتناكؿ جاىزية 
اإلنساف كمستخًدـ للتكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ، سواء كاف ىذا الفرد كمقدـ للخدمة اإللكًتكنية أك 

يلخص اعبدكؿ اآليت قيم ىذا اؼبؤشر للجزائر مع اؼبقارنة بوضعية اؼبؤشر إقليميا كدكليا خبلؿ الفًتة . مستهلكا ؽبا
2003  2016: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عُت للخعامالث ؤلالىتروهُت في الجؼائغ، م م  - *  .237 – 232اهظغ جلُُمىا للمىظىمت الدكَغ
. 149. لُلى مُالي، مغحع ؾابم، م - 1
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 2016- 2003ٌ الفترة ووطعيتها العاإلايت وؤلاكليميت خال للجصائس (HCI)ماػس زؤض اإلااٌ البؼسر : 06-4حدٌو زكم 

 2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 

قيمة مؤشر رأس ادلال البشري 
(HCI)للجزائر  

0,6900 0,6900 0,6900 0,7114 0,7377 0,6463 0,6543 0,6412 

متوسط ادلؤشر اإلقليمي 
 (إفريقيا)

0,5478 0,5597 0,5577 0,5906 0,6177 0,5034 0,4492 0,4355 

 ليبيا ليبيا ليبيا السيشل السيشل السيشل السيشل جنوب إفريقيا قيمة ادلؤشر الرايدي إفريقيا
0,8800 0,8700 0,9000 0,8864 0,9039 0,8502 0,7821 0,7588 

قيمة ادلؤشر الرايدي لدول 
 مشال إفريقيا

 ليبيا ليبيا ليبيا ليبيا ليبيا ليبيا ليبيا ليبيا
0,8400 0,8400 0,8700 0,8749 0,8979 0,8502 0,7821 0,7588 

 0,6432 0,6566 0,7173 0,8974 0,7825 0,7128 0,7100 0,7173 متوسط ادلؤشر العادلي

 ادلؤشر الرايدي عادليا
 أسًتاليا، اؼبملكة اؼبتحدة،
السويد، فنلندا، نيوزلندا، 

 ىولندا، بلجيكا

 أسًتاليا نيوزيبلندا أسًتاليا كواب أسًتاليا أسًتاليا أسًتاليا

0,9900 0,9900 0,9900 0,9933 0,9987 1,00 1,00 1,00 

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016- 2003مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

 :كيعرب الشكل التاِف عن معطيات اعبدكؿ من خبلؿ منحنيات بيانية
ٌ ووطعيتها العاإلايت وؤلاكليميت خال للجصائس (HCI)زطم بياوي يبين جطىز ماػس زؤض اإلااٌ البؼسر : 06-4الؼيل زكم 

 2016- 2003الفترة 

 

 .Microsoft Excel، باؾخسضام بغهامج 04 - 4مً ئعضاص الباخث باالعخماص على بُاهاث الجضٌو عكم : اإلاصدز
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يتضح لنا من خبلؿ الشكل السابق أف مؤشر رأس اؼباؿ البشرم للجزائر َف ىبتلف كثَتا عن اؼبؤشرين الفرعيُت 
السابقُت، حيث حققت قيما متدنية بشكل مستقر طواؿ فًتة التقييم، غَت أنو ذبدر اؼببلحظة أف قيم اؼبؤشر كانت 

، غَت أنو بقي دكف 2016 – 2014دكما أكرب من متوسط قيم اؼبؤشر اإلفريقي، ككاف مقاراب للمتوسط العاؼبي يف سنيت 
كىذا ما يثبت أف السياسات كاعبهود . متوسط قيم اؼبؤشر لدكؿ مشاؿ إفريقيا ككذلك دكف القيم الرايدية إفريقيا كعاؼبيا

تبقى ؿبدكدة النتائج، حيث َف تؤد إُف ربسُت اندماج الفرد اعبزائرم " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "اؼبنضوية ربت مبادرة 
 ".الكفاءة اإللكًتكنية للفرد"ضمن اجملتمع اؼبعريف الدكِف يف ؾباؿ ما يبكن أف نسميو 

كمن اؼبتوقع أف يلقي ىذا الضعف يف مؤشر الرأظباؿ البشرم بضبللو على أتسيس ؾبتمع اؼبعرفة يف اعبزائر 
كغرس الثقافة اإللكًتكنية لدل اؼبواطن اعبزائرم كاؼبؤسسة اعبزائرية، كىو ما يعد من أكرب عوائق التحوؿ إُف اغبكومة 

 .اإللكًتكنية كما رأينا يف اعبانب النظرم من ىذا البحث

كبصفة عامة، نستخلص من خبلؿ ىذا اؼبطلب أف اعبزائر تبقى ضعيفة يف ؾباؿ جاىزية اغبكومة 
اإللكًتكنية، سواء كفقا ؼبؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية، أك اؼبؤشرات الثبلث اؼبكونة لو؛ فبا يدؿ على فشل مشركع 

 يف ربسُت كاقع ؾبتمع اؼبعرفة يف اعبزائر، بل إف اؼبفارقة تكمن يف الًتاجع الذم حققتو بعد "2013اعبزائر اإللكًتكنية "
 كحىت قبل إطبلؽ اؼببادرة يف 2013انقضاء فًتة تنفيذ اؼببادرة، حيث حققت مؤشرات أدين فبا كانت عليو قبل سنة 

 .2008سنة 

 جلييم اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت: اإلاطلب الثالث

يف ظل اغبكومة " إدارة العاقة مع اؼبواطن"تعترب اؼبشاركة اإللكًتكنية من أبرز أكجو تطبيقات كفبارسات 
مؤشر اؼبشاركة "كمن أجل تقييم كاقع اؼبشاركة اإللكًتكنية فإننا نستعمل . اإللكًتكنية كما بينا ذلك يف اعبانب النظرم

يوضح اعبدكؿ التاِف تطور مؤشر اؼبشاركة . اؼبعتمد من قبل منظمة األمم اؼبتحدة يف ىذا الشأف" اإللكًتكنية
 :2016 – 2003اإللكًتكنية كالًتتيب الدكِف للجزائر للفًتة 
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 2016- 2003 للجصائس وجسجيبها الدولي في الفترة (EP)جطىز ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت : 07-4حدٌو زكم 

 2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 

 EPقيمة ادلؤشر 
 للجزائر

0,0517 0,0328 0,0317 0,0227 0,0143 0,0526 0,0784 0,1186 

متوسط ادلؤشر 
 (إفريقيا)اإلقليمي 

0,0381 0,0275 0,0347 0,0952 0,0749 0,0828 0,2189 0,2599 

قيمة ادلؤشر الرايدي 
 إفريقيا

 اؼبغرب اؼبغرب مصر تونس اؼبوزمبيق اؼبوزمبيق جزر موريس جنوب إفريقيا
0,2586 0,1475 0,3333 0,4318 0,3000 0,6842 0,8039 0,8305 

قيمة ادلؤشر الرايدي 
 لدول مشال إفريقيا

 اؼبغرب اؼبغرب مصر تونس مصر مصر اعبزائر اؼبغرب
0,1379 0,0328 0,0794 0,2500 0,3000 0,6842 0,8039 0,8305 

 0,4625 0,3947 0,2225 0,1908 0,1909 0,1527 0,1413 0,1508 متوسط ادلؤشر العادلي

 ادلؤشر الرايدي عادليا
اؼبملكة اؼبتحدة 

 كىولندا
اؼبملكة اؼبتحدة 

 كىولندا
اؼبملكة اؼبتحدة 

أ.ـ.ك كىولندا  
كوراي 
 ىولندا ىولندا اعبنوبية

اؼبملكة اؼبتحدة 
 كىولندا

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

الرتتيب الدويل 
 للجزائر

91 97 105 152 157 124 172 167 

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  .2016- 2003مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

 :كيوضح الشكل التاِف معطيات اعبدكؿ على شكل منحنيات بيانية
للجصائس ووطعيتها ؤلاكليميت والعاإلايت خالٌ   (EP)زطم بياوي يىضح جطىز ماػس اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت : 07-4الؼيل زكم 

 .2016 - 2003الفترة 

 
 . Microsoft Excelباؾخسضام بغهامج . 07-4مً ئعضاص الباخث باالعخماص على بُاهاث الجضٌو عكم : اإلاصدز
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 حققت 2016 – 2003يتضح لنا من خبلؿ اؼبنحنيات البيانية ؼبعطيات اعبدكؿ أف اعبزائر طواؿ الفًتة 
، حيث أصبحت ربقق مؤشرا أقل من صبيع 2005مؤشرات متدنية يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية خصوصا منذ سنة 

اؼبؤشرات اؼبرجعية اؼببينة من خبلؿ اؼبنحنيات البيانية، سواء اإلفريقية منها أك الشماؿ إفريقية أك العاؼبية؛ كىو داللة 
َف وبقق التحسُت اؼبتوقع يف ؾباؿ إشراؾ اؼبواطنُت يف صنع القرارات " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "على أف مشركع 

 –حكومة "اإلدارية كاغبكومية، كتشجيع اؼبسانبة اعبماىَتية يف شؤكف اغبكم، كجعل اؼبواطن طرفا قواي يف العبلقة 
 ".مواطن

كلتوضيح ىذه النتائج السلبية كاؼبسار التنازِف للمشاركة اإللكًتكنية يف اعبزائر بشكل أكرب، نورد يف الشكل 
اآليت مقارنة بيانية بينها كبُت الدكلتُت اعبارتُت تونس كاؼبغرب، من خبلؿ استعراض تطور الًتتيب العاؼبي للدكؿ 

 :2016 – 2003الثبلث يف الفًتة 

مىدنى حغير الترجيب الدولي للجصائس في مجاٌ اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت مع اإلالازهت بخىوع واإلاغسب خالٌ : 08-4الؼيل زكم 

 .2016-2003الفترة 

 

غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت للفترة : اإلاصدز  Microsoft باؾخسضام بغهامج 2016- 2003مً ئعضاص الباخث باالعخماص على جلاٍع

Excel . 

ففي الفًتة اليت تزٌعمت فيها تونس كاؼبغرب الرايدة يف مشاؿ إفريقيا كيف كامل القارة اإلفريقية، كحٌسنت ترتيبها 
 2014الدكِف يف ؾباؿ اؼبشاركة اإللكًتكنية، ابتعدت اعبزائر بوتَتة متسارعة ضمن جدكؿ الًتتيب لتحقق يف سنيت 

 كىي داللة كاضحة على ضعف عنصر اؼبشاركة كالديبقراطية اإللكًتكنية، ! عاؼبيا على التواِف167 ك172 اؼبرتبة 2015ك
 . يف اعبزائر" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"فبا يعترب مؤشرا سلبيا إلحدل أىم فبارسات 
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إلاىاكع ؤلالىتروهيت العمىميت الجصائسيت ٌدزاطت جلييميت : اإلابدث السابع

من أجل استكماؿ تقييم مشركع اغبكومة اإللكًتكنية ألم بلد، ال بٌد من القياـ بدراسة ربليلية كتقييمية 
حملتول اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية؛ ىذا النوع من التقييم يساعد على ربديد اؼبرحلة اليت كصلت إليها اػبدمات 

كعليو قمنا بتخصيص ىذا اؼببحث إلجراء دراسة . اؼبقدمة على اػبط، كما وبدد مدل توجو اإلدارة اغبكومية ابؼبواطن
 .تقييمية لعينة من أىم اؼبواقع اإللكًتكنية اعبزائرية من خبلؿ مبوذج صٌممو الباحث ؽبذا الغرض

 ادلواقع ادلدروسة ومنوذج اخلصائص ادلَقيَّمة: ادلطلب األول

حىت يتسٌت لنا ربليل اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية ال بد من دراسة ؾبموعة من اػبصائص اليت تعرب 
عن مضموهنا اؼبعلومايت كاػبدمي، كبشكل أخص عن مدل توجو ىذه اؼبواقع ابؼبواطن كتطبيقها ؼبختلف فبارسات 

 .إدارة العبلقة مع اؼبواطن كما رأيناىا يف اعبانب النظرم من ىذا البحث
كمن أجل دراسة ىذه اػبصائص فقد قاـ الباحث بصياغة مبوذج على شكل استبياف يشتمل على البياانت 

ة عن احملتول اإللكًتكين كاػبدمات على اػبط كمدل التوجو ابؼبواطن  موقعا 47، حيث مشلت الدراسة التقييمية اؼبعربًٌ
، كقد مت 2017 إُف شهر مارس 2016  كسبت دراستها يف الفًتة اؼبمتدة من شهر ديسمرب1إلكًتكنيا حكوميا جزائراي،

 2: ؿباكر رئيسية كما يلي(8)تقسيم تلك البياانت كاػبصائص اؼبدركسة إُف شبانية 
 :  معلومات عامة عن ادلوقع اإللكرتوين-1

وبتوم ىذا اعبزء على اؼبعلومات العامة حوؿ اؼبوقع اإللكًتكين، حيث يتضمن تسمية اؽبيئة اغبكومية، القطاع 
 .الذم تنتمي إليو كموقعها اإللكًتكين على شبكة اإلنًتنت

 :تشتمل ىذه اػبصائص على العناصر التالية: اخلصائص العامة لعرض صفحة ادلوقع- 2
مت زبصيص ىذا اعبزء من التقييم لدراسة اػبصائص اللغوية للمواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية، حيث :  اللغة-2-1

تضمنت البياانت اػبيارات اللغوية اليت توفرىا اؼبواقع، حيث سبت دراسة اللغة الرئيسية للموقع كاللغات البديلة 
 .كاالختيارية اليت يوفرىا للمستخدـ

                                                           
ت، كائمت اإلاىاكع ؤلالىتروهُت التي قملتبا الضعاؾت 12 ًخًمً اإلالخم عكم - 1 ، وهي حكمل بىابت اإلاىاًَ، وبىابت عئاؾت الجمهىعٍت والىػاعة ألاولى واإلاىاكع الىػاٍع

اث اإلايلفت بخلضًم الخضماث لألفغاص واإلاإؾؿاث  .وهظلً مىاكع أَم الهُئاث والىواالث واإلاضًٍغ
تالظي أعضٍ الباخث واإلاخًمً همىطج الاؾخلُان  11 اهظغ اإلالخم عكم - 2  . الخام بخلُُم اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت الجؼائٍغ
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، كىي إحدل نقاط "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كتعترب مسألة اللغة مسألة غاية يف األنبية ضمن إسًتاتيجية 
 .تقييم اغبكومة اإللكًتكنية من زاكية الرؤية اإلدارية اغبديثة اؼببنية على التوجو ابلزبوف

يتضمن ىذا اعبزء : عرض التوقيت، التاريخ، حالة الطقس، معلومات جغرافية، معلومات دميوغرافية -2-2
، حالة : الفرعي دراسة مدل توفَت اؼبوقع اإللكًتكين للمعلومات العامة القاعدية التوقيت احمللي كالعاؼبي، اتريخ اليـو

كىي معلومات بسيطة قد يستفيد منها ... الطقس، معلومات جغرافية عامة عن اإلقليم، كمعلومات ديبوغرافية ـبتلفة
 .متصفح اؼبوقع يف يومياتو العادية، أك ألخذ صورة عامة عن اؼبعطيات اعبغرافية كالديبوغرافية للبلد أك اإلقليم احمللي

 : اخلصائص االستخدامية للمواقع اإللكرتونية اجلزائرية-3
اؽبدؼ من ىذا احملور يف ربليل اػبصائص التقنية العملية للمواقع اإللكًتكنية ابلنسبة للمستخًدـ، إذ يتمثل 

نسعى من خبللو إُف دراسة اػبصائص االستخدامية من حيث التصميم كسهولة كسرعة التصفح كاحملتول كاػبدمات 
 :كالقنوات اليت يتيحها اؼبوقع للتواصل بُت اؼبواطن كاإلدارة؛ كعليو مت تقسيم ىذا احملور إُف ثبلثة ؿباكر فرعية كما يلي

 : جودة التصميم، سهولة االستخدام وسرعة التصفح-3-1
يتضمن ىذا احملور الفرعي تقييم الناحية الٌشكلية للموقع كجودة التصميم بشكل عاـ من حيث نوع كحجم 
اػبط كاأللواف كغَتىا، كما يتم تقييم درجة السهولة اليت هبدىا اؼبستخًدـ عند تصفحو للموقع كفهمو لكيفية ترتيب 

يتم منح تقييم ؼبختلف اػبصائص . ؿبتواه كسهولة التوجو كبو اػبدمات، ككذلك سرعة االنتقاؿ بُت ـبتلف الركابط
دبنحها درجة ضعيف، متوسط أك عاِف، كذلك بناء على تقدير الباحث ؼبدل توفر ىذه اػبصائص عند تصفحو 

 .للمواقع ؿبل الدراسة

يف ىذا اعبزء من االستبياف يتم تقييم ؿبتول اؼبواقع اغبكومية كاػبدمات اليت تقدمها، :  احملتوى واخلدمات-3-2
مرحلة النشر اإللكًتكين، )حيث يبكن من خبلؿ دراسة تلك اػبصائص ربديد اؼبرحلة اليت سبر هبا اؼبواقع اإللكًتكنية 

؛ كابلتاِف فهي تعكس درجة تقدـ تطبيق مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف (مرحلة التبادؿ كالتفاعل أك مرحلة االندماج
يتم كذلك خبلؿ ىذا احملور الفرعي حبث مدل استخداـ اؼبواقع اإللكًتكنية للوسائل كللتقنيات اليت يتيحها . البلد

 كاألجياؿ البلحقة لو، إذ سندرس مدل تقدًن اؼبواقع اعبزائرية حملتول تفاعلى (web 2.0)اعبيل الثاين من اإلنًتنت 
 .على صفحاهتا من خبلؿ استخداـ تقنيات عرض الصورة كالفيديو

يشكل االتصاؿ أداة حيوية ضمن تطبيق فبارسات اإلدارة العمومية اغبديثة  : عرض قنوات االتصال ادلتاحة-3-3
يف شقها اؼبتعلق إبدارة العبلقة مع اؼبواطن، لذلك ال بد أف يشتمل تقييم اغبكومة اإللكًتكنية من زاكية إدارة العبلقة 
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مع اؼبواطن على تشخيص قنوات االتصاؿ اليت تبينها اؼبواقع اغبكومية للتواصل معها، سواء أكانت قنوات تقليدية أك 
حديثة، مع افًتاض أف اإلدارة الفعالة للعبلقة مع اؼبواطن تقتضي توفَت بدائل متنوعة ليختار منها اؼبستخدـ تلك اليت 

كعليو، سيحاكؿ الباحث ضمن ىذا احملور الفرعي من االستبياف إحصاء القنوات االتصالية اليت توفرىا اؼبواقع . تبلئمو
 .اغبكومية اعبزائرية

 : خصائص ادلشاركة اإللكرتونية على مستوى ادلواقع احلكومية-4 

رأينا يف اعبانب النظرم من البحث أف دعم اؼبشاركة اعبماىَتية اإللكًتكنية يف التسيَت العمومي من أىم 
كحىت يتسٌت لنا تقييم ىذه اؼبمارسات يف اؼبواقع . تطبيقات إدارة العبلقة مع اؼبواطن يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية

اغبكومية اعبزائرية فقد قمنا بصياغة صبلة من البياانت اليت تؤكد أك تنفي دعمها لتفاعل اؼبواطنُت مع اإلدارة العمومية، 
 .سواء ابلتعليق عن القرارات كالسياسات اؼبختلفة أك إببداء الرأم أك تقدًن االقًتاحات كغَتىا

 :خصائص الشفافية اإللكرتونية- 5
تعترب اغبكومة اإللكًتكنية أداة مهمة من أدكات الوقاية من الفساد كؿباربتو، كذلك بفضل شفافية اؼبعلومات 

يهدؼ ىذا احملور من االستبياف إُف حبث اػبصائص اؼبتعلقة دبمارسات . كالقرارات اإلدارية اليت توفرىا اؼبواقع اغبكومية
كتطبيقات الشفافية اإللكًتكنية من خبلؿ استبياف مدل تقدًن اؼبواقع ؼبعلومات حوؿ ميزانيات اؽبيئات اإلدارية ككيفية 
صرفها كعرض تقارير نشاطها السنوم كفتح اجملاؿ للمواطنُت ؼبناقشتها إلكًتكنيا، عرض برامج كـبططات عملها، نشر 

 . إٍف...إعبلانت التوظيف اػباصة ابؽبيئة

 :االقرتاحات والشكاوى والتغذية العكسية- 6
يف قطاع األعماؿ، يعترب فتح اجملاؿ للمواطن إلبداء اقًتاحاتو " إدارة العبلقة مع الزبوف"كما ىو اغباؿ يف 

وبتوم ىذا احملور على ثبلث فقرات، . كتقدًن شكاكيو من أساسيات تطبيق التوجو ابؼبواطن يف اغبكومة اإللكًتكنية
 . تتضمن مدل توفَت اؼبوقع اغبكومي لرابط لتقدًن االقًتاحات كالشكاكم كفتح الطعوف كالنزاعات إلكًتكنيا

 : التغذية العكسية-7
من أىم صور تطبيق التوجو ابؼبواطن أف تسعى اؽبيئة اغبكومية إُف اغبصوؿ على تغذية مرتدة من اؼبواطنُت 

كاؼبؤسسات حوؿ اػبدمات اليت تقدمها؛ كمن أجل ذلك أدرجنا يف ىذا احملور ثبلث فقرات تتضمن دراسة مدل طرح 
اؼبوقع الستطبلعات إلكًتكنية موجهة للمواطن لقياس درجة رضاه عن اػبدمات اليت تقدمها اإلدارة كموقعها 
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اإللكًتكين، كمدل توفَته إلمكانية تقديبهم اقًتاحات من أجل تطوير كربسُت اػبدمات، ككذلك التبليغ عن مشكلة 
 .تقنية يف اؼبوقع أثناء طلبهم للخدمة اإللكًتكنية

 :الدفع اإللكرتوين- 8
من أىم صور تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية توفَت خدمة الدفع عرب اؼبواقع اغبكومية؛ كذلك ؼبا يتعلق األمر 
خبدمة خاضعة للرسـو اعببائية، أك ابلنسبة لئلدارات اليت تتمثل مهمتها الرئيسية يف ربصيل اإليرادات اؼبالية العامة 

اإلدارة الضريبية، اإلدارة اعبمركية، صناديق : ػبزينة الدكلة أك ؼبختلف الصناديق؛ نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ
كال يبكن الوصوؿ ابغبكومة اإللكًتكنية إُف مرحلة االندماج إال بتوفَت خدمة التخليص اإللكًتكين . إٍف...التأمينات

 .الذم يسمح إبهناء اؼبعاملة بشكل كلي عرب اؼبوقع اإللكًتكين، دكف اللجوء إُف استكماؿ الدفع ابلطرؽ التقليدية

مت يف ىذا احملور حبث مدل توفَت اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية ػبدمة الدفع اإللكًتكين، مع اإلشارة إُف أف ىذا 
 .احملور خاص فقط ابإلدارات اليت ينطوم نشاطها على ربصيل األمواؿ من اؼبواطنُت كاؼبؤسسات

 : مالحظات عامة حول تناسق تصميم ادلواقع اإللكرتونية احلكومية اجلزائرية-9

ىذا احملور األخَت من االستبياف ىو عبارة عن فقرات تقييمية شاملة ؼبدل تناسق كتوحيد تصميمات اؼبواقع 
اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية، كذلك من حيث توحيد تصميم صفحة الواجهة، توحيد األلواف، اللغة، تنظيم 

كىو تقييم يعطي صورة معربة عن مدل كجود مشركع كطٍت كإسًتاتيجية شاملة كموجهة من قبل . إٍف... احملتول
 .اغبكومة للتحوؿ كبو ؾبتمع اؼبعلومات كتطبيق اغبكومة اإللكًتكنية

مت تقييم فقرات ىذا احملور من طرؼ الباحث كفقا لتقديره كاستنتاجاتو كمبلحظاتو ؼبدل توفر عناصر التناسق 
 .بُت اؼبواقع، كذلك أثناء تصفحها من أجل دراسة فقرات االستبياف للمحاكر السابقة

هخائج جدليل اإلاىاكع ؤلالىتروهيت العمىميت الجصائسيت : اإلاطلب الثاوي

سيقدـ الباحث يف ىذا العنصر عرضا لنتائج تقييم اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائية، كذلك بعد عرضنا 
 .لتقييم البوابة اإللكًتكنية للحكومة اعبزائرية
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 البوابة اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية: الفرع األول

 : تقدمي البوابة اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية-1

" بوابة اؼبواطن "اإلنًتنتشبكة ، أطلقت كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ على  2011سنةيف 
(www.elmouwatin.dz)،1 للوصوؿ إُف ـبتلف ابمتبلؾ نفاذ مباشر ككاضح ككاف اؽبدؼ منها ىو سبكُت اؼبواطن من 

 2.اإلجراءات كؾبمل اؼبعلومات كاػبدمات اليت تقدمها اإلدارة

نظرا للعدد الكبَت من اؼبعلومات الواردة ىف ىذه البوابة فقد أصبح قد أقرت الوزارة عرب موقعها اإللكًتكين أنو ك
 ،من الضركرم إعادة النظر يف طريقة عرض ىذه اؼبعلومات، كيف ىذا الصدد فقد تقرر إعادة التفكَت يف تقدًن البوابة

هبب ربديد منهجية كاضحي لعرض ؿبتول كىذا بعرض اؼبعلومات ابلنظر إُف كجهة نظر اؼبواطن ال اإلدارة، كعليو 

 كم يستغرقو من كقت؟ ما الذم هبب تقديبو؟ إُف من نتوجو؟ مىت هبب فعل ذلك؟ :على النحو التاِفالبوابة كذلك 
 كىو إقرار منها بقصور ىذه البوابة عن التصميم السليم كاؼبنهج العصرم 3ما النتيجة اليت يبكن التحصل عليها؟ك

 .لئلدارة العمومية اغبديثة اؼببٍت على التوجو ابؼبواطن

  :اخلصائص العامة للبوابة -2

، نلخص صبلة من اؼببلحظات كالتحاليل (www.elmouwatin.dz)" اؼبواطن" التقييمية لبوابة دراستنا خبلؿ من
 :ؼبختلف خصائصها فيما يلي

، (13انظر اؼبلحق رقم )اللغة العربية لعرض صفحتها الرئيسة " اؼبواطن"من حيث لغة العرض، تستخدـ بوابة 
كما تتيح خيار عرضها ابللغة الفرنسية؛ لكن اؼببلحظ ىو غياب خيار عرضها ابللغة اإلقبليزية، كىي نقطة سلبية 

لبوابة على ىذا اؼبستول، ابعتبارىا موجهة للمواطنُت احملليُت، كاؼبهاجرين، كحىت لسائر الشعوب ككل األطراؼ اليت 
يبكن أف تربطها عبلقات أك معامبلت مع اعبزائر، كخصوصا الشركات الراغبة يف االستثمار يف اعبزائر أك السياح 

الراغبُت يف التعرؼ على معطيات البلد؛ مع األخذ يف اغبسباف كذلك أف اللغة اإلقبليزية ىي اللغة اؼبرجعية األكُف يف 
 .العاَف للتواصل بُت الشعوب

                                                           
ض واإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت والخىىىلىحُاث والغكمىت، على الغابِ - 1 الخُبُلاث الكاملت - الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاىكع ؤلالىترووي لىػاعة البًر

http://www.mpttn.gov.dz/ar/content//اعة ش الٍؼ  .2017 حاهفي 15:  ، جاٍع
 .151 – 133. ، م ممسحع طابملُلى مُالي ،  - 2
ض واإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت والخىىىلىحُاث والغكمىت، على الغابِ - 3 الخُبُلاث الكاملت - الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاىكع ؤلالىترووي لىػاعة البًر

http://www.mpttn.gov.dz/ar/content//اعة ش الٍؼ  .2017 حاهفي 15:  ، جاٍع

http://www.elmouwatin.dz/
http://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
http://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
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أما من حيث احملتول كاػبدمات، فتشتمل البوابة على دليل ؼبختلف اػبدمات العمومية عن بعد كركابط ؽبا، 
كدليل ؼبختلف اإلدارات العمومية، كركابط للنصوص القانونية اؼبختلفة، كتغيب عنها الركابط اؼبتعلقة ابؼبشاركة 

ىي ؾبرد " اؼبواطن"كعلى ىذا األساس يبكن اغبكم أبف بوابة . اعبماىَتية كركابط لتقدًن االقًتاحات أك الشكاكل
، دكف أف تبلغ مرحلة التبادؿ كالتفاعل كمرحلة "النشر اإللكًتكين"موقع عاـ لئلعبلـ، أم أهنا ال تزاؿ يف طور 

 َف تصل ابغبكومة اإللكًتكنية يف 2017إُف غاية سنة " 2013مبادرة اعبزائر اإللكًتكنية "كعليو فإننا قبد أف . االندماج
بوابة اغبكومة "اعبزائر إُف مرحلة االندماج اليت تقتضي دمج صبيع اػبدمات العامة يف موقع كاحد يطلق عليو 

 ".اإللكًتكنية

كذبدر بنا اإلشارة كذلك إُف أنو ال يوجد تطبيق لبوابة اغبكومة اإللكًتكنية اعبزائرية خاص ابؽبواتف النقالة، 
أما خبصوص تطبيقات اػبدمات العامة للهاتف النقاؿ فقد أطلقت كزارة الداخلية تطبيقا أطلقت عليو تسمية 

دليبل شامبل لئلجراءات اؼبتعلقة ابػبدمات اليت تقدمها اعبماعات احمللية، كما يتضمن دليبل يتضمن " إجراءايت"
يف حُت . إٍف...للجماعات اإلقليمية، يوفر معلومات عنها مثل العنواف كرقم اؽباتف كالربيد اإللكًتكين كموقع اإلنًتنت

ال قبد تطبيقات فباثلة للخدمات اإلدارية اليت تقدمها اإلدارات األخرل، كىو ما يدؿ على أف اغبكومة اإللكًتكنية يف 
 اليت تتيحها اؽبواتف الذكية؛ فهذه األخَتة (mobile government)" حكومة اؽباتف النقاؿ"اعبزائر ال تطبق فبارسات 

أصبحت أداة مهمة يف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية كإدارة العبلقة مع اؼبواطن كتشخيص اػبدمات اؼبقدمة لو أك لفئة 
 .متجانسة من اؼبواطنُت

 نتائج حتليل ادلواقع اإللكرتونية العمومية: الفرع الثاين

انظر )يتضمن ىذا الفرع عرضا لنتائج دراستنا التقييمية للمواقع اغبكومية اعبزائرية كفقا للنموذج الذم قدمناه 
، كاؼبشتمل على شبانية ؿباكر رئيسية، ابإلضافة إُف ؿبور اتسع ـبصص لتقييم مدل تناسق اؼبواقع (11اؼبلحق رقم 

 :اؼبدركسة من حيث الشكل كاؼبضموف

 : حتليل اخلصائص العامة لعرض صفحات ادلواقع-1
 :حيث كانت نتائج ىذه اػبصائص العامة كما يلي
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 :غة والتواصللإشكالية ال -1-1
أف اؼبسألة اللغوية ىي من إحدل معوقات التحوؿ  (Djilali Idoughi and Djeddi Abdelhakim)يرل كل من 

إُف اغبكومة اإللكًتكنية، ابلنظر إُف كجود أكثر من لغة للتواصل الكتايب كالشفوم، كىو ما يستوجب استخداـ اللغة 
  1.اليت يشعر اؼبواطن براحة أكرب كطبلقة عند التواصل

كمن خبلؿ دراستنا التحليلية ؼبسألة اللغة اؼبستخدمة يف صفحات اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية تبُت 
 42 % تستخدـ اللغة الفرنسية، 28 % منها تستخدـ اللغة العربية يف عرض صفحتها الرئيسية، 23 %لنا أف ما يقارب 

 تتيح االختيار بُت اللغة العربية كالفرنسية 07 %تعطي اػبيار للمستخدـ قبل دخولو الختيار اللغة العربية أك الفرنسية، 
 :يلخص اعبدكؿ التاِف توزيع نسب استخداـ اللغة يف صفحات الواجهة للمواقع اغبكومية اعبزائرية. كاإلقبليزية

جىشيع وظب اللغت اإلاظخخدمت في الصفداث السئيظيت للمىاكع ؤلالىتروهيت الحىىميت الجصائسيت : 08-4 حدٌو زكم

اللغة ادلستخدمة يف الصفحة 
 الرئيسية

اللغة 
 العربية

اللغة 
 الفرنسية

اللغة 
 اإلصلليزية

عربية أو )اختيارية 
 (فرنسية

عربية، فرنسية أو )اختيارية 
 (إصلليزية

 07 % 42 % 00 % 28 % 23 % النسبة ادلئوية
 .  من إعداد الباحث:ادلصدر

 (79 %) من اؼبواقع ال تتيح لغة اثنية للصفحة، يف حُت أف بقية اؼبواقع 29 %كما بينت دراستنا التحليلية أف 
 .تتيح للمستخدـ اختيار لغة أخرل غَت لغة الصفحة الرئيسة

من خبلؿ ىذه اإلحصائيات يتضح لنا أف قضية اللغة تعٌد من أىم النقائص اليت تواجو تطبيق اغبكومة 
اإللكًتكنية يف اعبزائر، حيث أف عدـ االستقرار على لغة موحدة للتواجد اإللكًتكين يدؿ على خلل إسًتاتيجي يف 

قيادة اؼبشركع، حيث يتضح أف اغبكومة َف أتخذ اؼبشركع الرقمي كمشركع كطٍت يتطلب التنسيق التاـ كاالنسجاـ يف 
العرض اإللكًتكين اؼبوجو إُف اعبمهور؛ كما يدؿ على ضعف توجو اإلدارة اعبزائرية يف مسألة التوجو ابؼبواطن، حيث 

أف ىذا التوجو يستوجب إاتحة اػبيارات اؼببلئمة من كجهة نظر اؼبستفيد كليس اإلدارة، فاعتماد الكثَت من اؼبواقع 
يدؿ على ضعف إسًتاتيجي يف تطبيق ثقافة التوجو - اليت ىي لغة األغلبية - على اللغة الفرنسية بدؿ اللغة الوطنية 

 .ابلعميل على مستول اإلدارة العامة اعبزائرية

 

 
                                                           

1 - Djilali Idoughi, Djeddi Abdelhakim, op. cit, p. 95.  
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 : عرض التوقيت، التاريخ، حالة الطقس، معلومات جغرافية، معلومات دميوغرافية-1-2

 منها فقط تقـو بعرض التوقيت، التاريخ، حالة 06 %بينت دراستنا التقييمية لعينة اؼبواقع اإللكًتكنية أف 
 منها تقدـ معلومات جغرافية، ديبوغرافية كاقتصادية كمؤشرات قطاعية، كىي نسب 08 %الطقس، يف حُت أف قرابة 

صديقا "ضعيفة تيعرٌب عن ضعف االىتماـ ابحملتول كاؼبعلومات العامة اليت ذبعل من اؼبوقع اغبكومي موقعا 
 .؛ فهذا النوع من اؼبعلومات يعترب من صميم نشر الثقافلة اإللكًتكنية كجزء من عملية النشر اإللكًتكين"للمستخدـ

 : اخلصائص االستخدامية للمواقع اإللكرتونية اجلزائرية-2
 : جودة التصميم، سهولة االستخدام وسرعة التصفح-2-1

هندؼ من خبلؿ ىذه الفقرات إُف تقييم اػبصائص االستخدامية للموقع، كذلك من حيث جودة التصميم، 
 :يوضح اعبدكؿ اآليت نتائج ىذا التقييم. سهولة االستخداـ كسرعة التصفح

خصائص اإلاىاكع مً خيث الخصميم وطهىلت الاطخخدام وطسعت الخصفذ : 09-4  حدٌو زكم

 عالية متوسطة ضعيفة اخلصائص
من حيث نوع كحجم اػبط، األلواف، )جودة تصميم صفحة الواجهة من الناحية الشكلية 

 22 % 35 % 43 % (...كضوح الصور

ترتيب اؼبعلومات كحسن عرض ) (user friendly)سهولة االستخداـ كالتصفح للمحتول 
أك  (أفراد، مؤسسات، ىيئات حكومية أخرل)قائمة اػبدمات سواء حسب أصناؼ الزابئن 

 ...حسب نوع اػبدمات
% 14 % 57 % 29 

سرعة االنتقاؿ كبو الصفحات عند النقر على الركابط الفرعية اؼبختلفة يف )سرعة التصفح 
 85 % 15 % 00 % .(الصفحة الرئيسية

 تفتقر إُف اعبودة يف اعبانب  (43 %)فبخصوص جودة التصميم، نبلحظ أف نسبة كبَتة من اؼبواقع اعبزائرية 
 .  منها تتميز جبودة عالية يف التصميم كاإلخراج22 % منها سبيز جبودة متوسطة، يف حُت أف 35 %الشكلي، ك نسبة 

 من اؼبواقع سيئة من ىذه الناحية، كيصعب 14 %كابلنسبة لسهولة االستخداـ كتصفح احملتول كجدان أف 
 29 % منها مصنفة ضمن فئة اؼبتوسطة، أما 57 %على اؼبستخدـ فهم كيفية ترتيب اؼبوقع كاػبدمات، يف حُت أف 

 .اؼبتبقية فتتميز ابلسهولة كالوضوح عند تصفحها
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كقد كجد الباحث أف اؼبواقع اعبزائرية بصفة عامة ال تعاين من مشاكل تقنية يف ؾباؿ سرعة التصفح، فغالبيتها 
تتميز بسرعة كسهولة االنتقاؿ بُت ـبتلف الركابط، غَت أف النقطة السلبية فيها تكمن يف أف الكثَت من اإلحاالت 

 .كالركابط غَت نشطة، فبا يستدعي ضركرة ربديثها أك صيانتها

 : احملتوى واخلدمات-2-2

 :خبصوص ؿبتول اؼبواقع اغبكومية اإللكًتكنية كاػبدمات اليت تقدمها كانت النسب موزعة كما يلي

 جىشع اإلاىاكع ؤلالىتروهيت خظب املحخىي وجىفير الخدماث: 10-4حدٌو زكم 

 غًن متوفرة متوفرة اخلصائص
 57 % 43 %   البحث يف اؼبوقعدمة توفَت خ

 95 % 05 % كجود إعبلانت إشهارية كتركهبية حوؿ اػبدمات اليت تقدمها اؽبيئة اغبكومية 

 42 % 58 % .إلكًتكنية أخرلحكومية توفَت ركابط كبو مواقع 

 94 % 06 % إمكانية االستفادة من اػبدمة كإهناء اؼبعاملة إلكًتكنيا

 71 % 29 % .إمكانية ربميل االستمارات كالنماذج اإلدارية أك طباعتها من اؼبوقع

 95 % 05 % .إمكانية ملء االستمارات كالنماذج اإلدارية مع إرساؽبا إلكًتكنيا

 56 % 44 % .اؼبنشورات كاؼبطبوعات ذات الصلة على اؼبوقعدليل اػبدمة ككجود 

 10 % 90 % مدل ربديث اؼبعلومات

 98 % 02 % .استخداـ الفيديو كالصوت يف عرض أك شرح أك تركيج بعض اػبدمات

عرض األخبار كاألخبار العاجلة كاألنشطة اؼبتعلقة ابؽبيئة اغبكومية أك ابلنشاط اغبكومي كاؼبواضيع العامة 
 15 % 85 % .بوجو عاـ

 04 % 96 % (FAQ)خدمة اإلجابة عن األسئلة األكثر تكرارا 

 من إعداد الباحث: ادلصدر

 أف اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية سجلت نسبا ضئيلة يف عرض إعبلانت إشهارية نبلحظ من خبلؿ ىذا اعبدكؿ
، كىي نقطة ضعف جوىرية يف ؾباؿ إدارة العبلقة مع (5 %)كتركهبية حوؿ اػبدمات اليت تقدمها اؽبيئة اغبكومية 

اؼبواطن اليت تتطلب القياـ حبمبلت تركهبية للخدمات العمومية كالتسهيبلت اليت تقدمها اؼبواقع، كما تساعد يف نشر 
 .الثقافة الرقمية لدل اؼبواطنُت كتدعم التحوؿ إُف ؾبتمع اؼبعرفة

، (6 %) تعرؼ ضعفا كبَتا يف إمكانية االستفادة من اػبدمة كإهناء اؼبعاملة إلكًتكنيا كال تزاؿ اؼبواقع اعبزائرية
 فقط توفر خدمة اإلجابة عن 4 %ك ، (5 %)إمكانية ملء االستمارات كالنماذج اإلدارية مع إرساؽبا إلكًتكنيا كيف 
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 كىي نتائج تؤكد أف اؼبواقع اعبزائرية َف تصل بعد إُف مرحلة التفاعل كالتبادؿ اليت يتم ؛ (FAQ)االسئلة األكثر تكرارا 
فيها إرساؿ كاستقباؿ اؼبعلومة بُت اإلدارة كاؼبواطن إلكًتكنيا كإهناء اػبدمة بشكل كامل، كابلتاِف يبكن االستنتاج أف 

 .اػبدمات اإللكًتكنية يف اعبزائر ال تزاؿ يف مرحلة النشر اإللكًتكين

 فقط منها تستخدـ الفيديو كالصوت يف عرض أك شرح أك تركيج بعض اػبدمات، فبا 2 %كما أف نسبة 
 كما بعده كاليت تتميز بتقدًن (web 2.0)يدؿ على أف اؼبواقع اعبزائرية ال تستخدـ تقنيات اعبيل الثاين من اإلنًتنت 

 .ؿبتول أكثر تفاعلية من اعبيل األكؿ

 : عرض قنوات االتصال ادلتاحة-2-3

 :يلخص اعبدكؿ التاِف القنوات اليت توفرىا اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية

 جىشع كىىاث الاجصاٌ اإلاظخخدمت في اإلاىاكع ؤلالىتروهيت الحىىميت الجصائسيت: 11-4حدٌو زكم 

 غًن متوفرة متوفرة قناة االتصال
 06 % 94 % (لبلتصاؿ اؼبباشر أك ابلربيد العادم)عنواف اإلدارة اؼبركزية 

 60 % 40 % عناكين الفركع اعبهوية كاحمللية

 14 % 86 % اؽباتف الثابت

 57 % 43 % الفاكس

 36 % 64 % الربيد اإللكًتكين

 03 % 97 %  (…,messanger, whatsapp, viber)شبكات التواصل االجتماعي 

 00 % 100 % (call center)مركز االتصاؿ اؽباتفي 

 87 % 13 % الرقم األخضر

نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف غالبية اؼبؤسسات اغبكومية اعبزائرية تبُت عنواف مقراهتا الرئيسية، كىي كسيلة 
 منها تبُت عناكين 40 %اتصاؿ ضركرية ابلنسبة للمواطن للحصوؿ على اػبدمات بطريقة تقليدية، غَت أف ما يقارب 

إداراهتا الفرعية، إال أنو يف ظل اغبكومة اإللكًتكنية ينبغي أف تعمل اإلدارة على التقليل من االتصاؿ اؼبباشر ابؼبواطنُت 
 .كتقليل تنقبلهتم إُف اؼبقرات اؼبادية، كذلك من أىم أىداؼ كمزااي اغبكومة اإللكًتكنية كما رأينا

، يليو (86 %)كما نبلحظ أف اؽباتف الثابت ىو الوسيلة األكثر توفرا لبلتصاؿ ابإلدارات العمومية اعبزائرية 
غَت أف التواصل عن طريق الرقم األخضر أك مركز االتصاؿ يبقى ضعيفا، ، (43 %) كالفاكس (64 %)الربيد اإللكًتكين 

أما التواصل عرب شبكات التواصل االجتماعي فهو ؿبدكد جدا، حيث َف تتجاكز نسبة اؼبواقع اغبكومية اليت توفر رابطا 
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؛ لذلك يبكننا اغبكم أبف 03 %على األقل كبو صفحتها على إحدل شبكات التواصل االجتماعي َف يتجاكز 
 .(social government)اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر ال تزاؿ بعيدة عن تطبيق ما يعرؼ ابغبكومة االجتماعية 

 : خصائص ادلشاركة اإللكرتونية على مستوى ادلواقع احلكومية-3

. بينت دراستنا أف اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية تكاد زبلو من ظبات اؼبشاركة اإللكًتكنية كتطبيقاهتا
 :يلخص اعبدكؿ التاِف النسب اليت سجلتها اؼبواقع يف ؾباؿ توفر تلك اػبصائص التشاركية

 اليظب اإلائىيت لخىفس خصائص اإلاؼازهت ؤلالىتروهيت في اإلاىاكع ؤلالىتروهيت الحىىميت الجصائسيت: 12-4حدٌو زكم 

 % 5فمن الواضح الغياب شبو الكلي ؼبمارسات اؼبشاركة اإللكًتكنية عن طريق اؼبواقع اإللكًتكنية، مع كجود 
فقط من اؼبواقع اليت توفر رابطا لتقدًن اقًتاحات عامة يف ؾباؿ اختصاص اؽبيئة اغبكومية اؼبعنية، كىي نتائج تدؿ على 

ضعف ثقافة التوجو ابؼبواطن من جهة، كضعف األنبية اليت توليها اغبكومة للمشاركة اإللكًتكنية كأداة من أدكات 
 .اؼبمارسة الديبوقراطية كإدارة العبلقة مع اؼبواطن

 :خصائص الشفافية اإللكرتونية- 4

خبصوص دعم اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية ؼبمارسات الشفافية اإللكًتكنية فقد أفضت دراستنا إُف كجود نسبة 
يوضح اعبدكؿ اؼبواِف النسب احملقق يف ـبتلف ؿباكر الشفافية . ضئيلة من اؼبواقع اليت تعرض اؼبعلومات بكل شفافية

 :اإللكًتكنية
 
 

 غًن متوفرة متوفرة خصائص ادلشاركة اإللكرتونية
 100 % 00 % .إمكانية التعليق على اؼبواضيع اؼبعركضة يف اؼبوقع

 95 % 05 % .إمكانية إرساؿ اقًتاح حوؿ خدمات اؼبوقع أك اقًتاحات عامة يف ؾباؿ زبصص اؽبيئة اغبكومية

 100 % 00 % .كجود استطبلعات للرأم حوؿ اػبدمات أك القضااي اؼبختلفة اػباصة ابلقطاع كالقضااي العامة

 100 % 00 % . عرض استشارات موجهة للجمهور للمشاركة يف تصميم اػبدمات

 100 % 00 % .توفر اؼبوقع على منتدل إلكًتكين

   :االشرتاك

 100 % 00 % (...العضوية، التسجيل)إمكانية االشًتاؾ يف اؼبوقع 

 100 % 00 %  عن طريق الربيد اإللكًتكين(newsletter)اغبصوؿ على نشرية 
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 جىشيع وظب  جطبيم اإلاىاكع ؤلالىتروهيت الحىىميت الجصائسيت لخصائص الؼفافيت: 13-4حدٌو زكم 

 غًن متوفرة متوفرة اخلصائص
 100 % 00 % عرض اؼبيزانية السنوية للهيئة كـبططات صرفها

 84 % 16 % .عرض األنشطة اؼبربؾبة كاؼبخططات اإلدارية للهيئة العمومية

 92 % 08 % .عرض إعبلانت التوظيف اػباصة ابؽبيئة اغبكومية

 79 % 21 % .عرض التقارير السنوية لنشاط اؽبيئة اغبكومية

 100 % 00 % إمكانية مناقشة القرارات كالسياسات كاؼبخططات اإلدارية كاغبكومية عرب اؼبوقع

 100 % 00 % كجود رابط للتبليغ عن حاالت الفساد اؼباِف كاإلدارم

فمن الواضح أف اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية ال تتيح أبدا للمواطن االطبلع على ميزانياهتا السنوية كـبططات 
إنفاقها، كما ال تفتح اجملاؿ للمناقشة على اػبط لقراراهتا كـبططاهتا؛ يف حُت أف نسبة قليلة منها تعرض األنشطة 

 .اؼبربؾبة كاؼبخططات اإلدارية للهيئة العمومية كإعبلانت التوظيف اػباصة هبا كالتقارير السنوية حملصلة نشاطها

بناء على ذلك يبكننا اغبكم بضعف دكر اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية يف اعبزائر يف دعم الشفافية اغبكومية يف 
 .ـبتلف مستوايهتا كؾباالهتا

 :االقرتاحات والشكاوى والتغذية العكسية- 5

تعد إدارة الشكاكل كاالقًتاحات كالتغذية العكسية من أىم األنشطة اليت تضطلع هبا إدارة العبلقة مع 
اؼبواطن، إال أنو يف اغبالة اعبزائرية ال تلقى االىتماـ البلـز على مستول اؼبواقع اإللكًتكنية، كىو ما يوضحو اعبدكؿ 

 :التاِف

 مدي دعم اإلاىاكع ؤلادازيت الجصائسيت لالكتراخاث والؼياوي ؤلالىتروهيت والخغريت العىظيت: 14-4حدٌو زكم 

 غًن متوفرة متوفرة الروابط ادلتعلقة ابالقرتاحات والشكاوي
 93 % 07 % تقدًن اقًتاحات عن طريق اؼبوقع اإللكًتكينزبصيص رابط ؿ

 94 % 06 % تقدًن الشكاكل إلكًتكنيا زبصيص رابط ؿ

 100 % 00 % رساؿ الطعوف كفتح النزاعاتزبصيص رابط إل

يتضح من خبلؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أف اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية ال توِف اىتماما كبَتا القًتاحات 
 فقط تتيح للمواطن إرساؿ 06 % فقط توفر رابطا لتقدًن االقًتاحات ك 07 %اؼبواطنُت كشكاكيهم حيث أف نسبة 
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لذلك . الشكاكل على اػبط، كمن جهة أخرل فإف اؼبواقع ال تتيح مطلقا إمكانية تقدًن طعوف أك فتح منازعات عربىا
يبكن اعتبار اؼبواقع اغبكومية ضعيفة من جانب إدارة الشكاكل كاالقًتاحات كاؼبنازعات مع اؼبواطنُت، كىي أنشطة 

 . ضركرية كحساسة يف ؾباؿ إدارة العبلقة مع اؼبواطن

 : التغذية العكسية-6

 :يف ؾباؿ التغذية العكسية، حققت اؼبواقع ؿبل الدراسة النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التاِف

 وظب جىفس خصائص الخغريت العىظيت على مظخىي اإلاىاكع الحىىميت الجصائسيت: 15-4حدٌو زكم 

 غًن متوفر متوفر صائص ادلرتبطة ابلتغذية العكسيةاخل
عرض استطبلعات إلكًتكنية حوؿ رضا اؼبواطن عن خدمة معينة أك خدمات تقدمها 

 96 % 04 % .اؽبيئة اغبكومية

إمكانية تقدًن آراء كاقًتاحات من طرؼ اؼبواطنُت عرب اؼبوقع خبصوص تطوير كربسُت 
 100 % 00 % .اػبدمات

 100 % 00 % .إمكانية التبليغ عن مشكلة تقنية يف تقدًن اػبدمة اإللكًتكنية

 تقـو بعرض استطبلعات على (04 %)يتضح لنا من اعبدكؿ أف نسبة ضعيفة من اؼبواقع العمومية يف اعبزائر 
صفحاهتا موجهة لقياس رضا اؼبواطنُت عن اػبدمات اليت تقدمها اإلدارة اؼبعنية، يف حُت أهنا ال تتيح أبدا ركابط 

الستقباؿ آراء كمقًتحات اؼبستخدمُت حوؿ سبل ربسُت كتطوير اػبدمات اليت تقدمها اإلدارة أك للتبليغ عن مشكلة 
كعليو نستخلص أف اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية ضعيفة جدا يف مسألة السعي إُف . تقنيىة تواجههم أثناء تصفح اؼبوقع

 .اغبصوؿ على تغذية مرتدة من اؼبستخدمُت، كىو ما يؤكد كذلك ضعف التوجو اؼبواطن كإسًتاتيجية إدارة العبلقة معو

 :الدفع اإللكرتوين- 7

من خبلؿ تصفحنا للمواقع اغبكومية لئلدارات العمومية اليت يقتضي نشاطها كمهامها القانوينة إجراء 
 تبُت لنا أف الدفع - سواء ربصيل اإليرادات اؼبالية أك دفع اؼبستحقات -معامبلت مالية مع األفراد كاؼبؤسسات 

اإللكًتكين ال يزاؿ غائبا يف تعامبلت اؼبصاٌف العمومية، إذ ال توفر اؼبواقع اؼبعنية أم رابط أك كسيلة دفع رقمية، كىو ما 
 :يعرب عنو اعبدكؿ التاِف
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 وظبت اإلاىاكع الحىىميت الجصائسيت التي جىفس خدمت الدفع ؤلالىترووي: 16-4حدٌو زكم 

 غًن متوفرة متوفرة خدمة الدفع اإللكرتوين
خاص دبواقع اؼبؤسسات اغبكومية اليت تتضمن خدماهتا ربصيل ) إمكانية الدفع اإللكًتكين عن طريق اؼبوقع

، اغبقوؽ اعبمركية، التأمينات االجتماعية، الرخص، الطوابع : مثل)مستحقات مالية  الضرائب، الرسـو
 (...اعببائية

% 00 % 100 

فمن خبلؿ ربليلنا ػبصائص الدفع اإللكًتكين على مستول اؼبواقع اليت تتضمن خدماهتا تبادالت مالية، فقد 
خلصنا إُف أف اؼبواقع اعبزائرية ال توفر خدمة السداد اإللكًتكين كما يوضح ذلك اعبدكؿ السابق، كىو ما يعد حلقة 
ضعف كبَتة يف إرساء اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، إذ أف غياب الدفع اإللكًتكين وبوؿ دكف ذباكز اؼبرحلة األكُف 

 .إُف مرحلة التبادؿ كالتفاعل مث إُف مرحلة االندماج (النشر اإللكًتكين)

 كال شك أف الغياب التاـ ؽبذه اػباصية يف اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية مرده أساسا إُف زبلف النظاـ اؼباِف 
كاؼبصريف اعبزائرم، حيث أف إصبلح ىذا القطاع من قبل اغبكومة اعبزائرية كاف يفًتض أف يكوف من أىم ؿباكر 

 .إسًتاتيجية اعبزائر اإللكًتكنية الذم دكنو ال يبكن إسباـ اػبدمات العمومية على اػبط

ىذه النتيجة اليت خرجنا هبا يف ىذا احملور تؤكد ما خلصت إليو الدراسات اغبديثة اليت تناكلت الدفع 
اإللكًتكين كالواقع الرقمي يف اعبزائر، حيث أصبعت على التأخر الكبَت للجزائر يف التعامبلت اإللكًتكنية ككجود ىوة 

 1.رقمية شاسعة مقارنة ابلتطور الرقمي الذم يشهده العاَف اليـو

 : مالحظات عامة حول تناسق تصميم ادلواقع اإللكرتونية احلكومية اجلزائرية-8

من أجل تكوين صورة عامة عن اإلسًتاتيجية اغبكومية يف التحوؿ الرقمي، قاـ الباحث بتقييم مدل التوحيد 
كالتناسق يف تصاميم ـبتلف اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية، حيث قمنا بتقدير أربعة خصائص رئيسية يف ىذا اجملاؿ 

 :كمنحها درجة تًتاكح بُت اؼبنعدـ كالعاِف، كىو ما يوضحو اعبدكؿ التاِف

 
                                                           

: اهظغ في َظا الكأن على ؾلُل اإلاثاٌ - 1

، بلىترووي بالجصائس ومالي مصسفي لىغام جدخيت بييت إلوؼاء وأليت واإلالاصت آلاليت الحديثت ؤلالىتروهيت الدفع ؤهغمت وحؼغيل جطىيس ؤهميتدمحم قاًب، - 

ت الاكخهاصًت العلىم الاكخهاصًت، ولُت العلىم في علىم صهخىعاٍ قهاصة هُل مخُلباث مً هجؼء ملضمت أَغوخت  العلىم الدؿُحر كؿم وعلىم والخجاٍع

. 2016/2017، الؿىت الجامعُت 1الاكخهاصًت، حامعت ؾُُف 

، مجلت ملازهت دزاطت ،2010-200 الفترة خالٌ وؤلامازاث مصس الجصائس،  مًول في والاجصاالث اإلاعلىماث لخىىىلىحيا الخدخيت البييت واكع خؿحن قيُني، -

 .74 – 67 .، م م09/2011الباخث، عضص 

. 151 – 133. ، م ممغحع ؾابمي ، َاٌلُلى م- 
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 دزحت جىاطم جصاميم اإلاىاكع ؤلالىتروهيت الحىىميت: 17-4حدٌو زكم 

 عايل متوسط ضعيف منعدم نطاق التنسيق والتوحيد بٌن ادلواقع اإللكرتونية العمومية
حسب اؼبواضيع، حسب )ؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية لواجهات اتوحيد التصميم العاـ 

    x (...اػبدمات، حسب فئات اؼبستخدمُت

    x توحيد األلواف اؼبستخدمة يف عرض الصفحات الرئيسية للمواقع اغبكومية
    x توحيد اللغة الرئيسية للمواقع اغبكومية

عرض التوقيت، التاريخ، حالة )توحيد احملتول القاعدم كاألساسي للمواقع اإللكًتكنية 
    x (...الطقس، قنوات االتصاؿ

كقد الحظ الباحث من خبلؿ تصفحو للمواقع اغبكومية اعبزائرية خبلؿ فًتة التقييم غيااب اتما للتنسيق 
كالتوحيد بُت التصاميم، سواء يف تصميم الواجهة الرئيسية أك األلواف اؼبستخدمة أك اللغة أك ترتيب احملتول كاػبدمات 

كال شك أف ىذا التشتت كاالختبلؼ يف التصميم يعكس صورة سلبية عبدية تطبيق اإلسًتاتيجية . كفق مبط موحد
اإللكًتكنية يف اعبزائر اليت تستوجب تغيَتا شامبل كتقٌيدا خبطة دقيقة كمضبوطة كإلزامية على صبيع اؽبيئات العمومية، 

كذلك حىت تعطي انطباعا إهبابيا لدل اؼبواطن بوجود الدكلة كاغبكومة على شكل شخص معنوم افًتاضي ال ىبتلف 
 .عن شخصية حكومة الواقع

 إشكالية الفجوة الرقمية يف للجزائر: الفرع الثالث
إُف الفركؽ اؼبوجودة بُت األفراد كاألسر كالشركات كاؼبناطق  (Digital divide)" الفجوة الرقمية"يشَت مصطلح 

فيما يتعلق ابلفرص اؼبتاحة ؽبم للوصوؿ إُف تكنولوجيا - على اؼبستويُت االجتماعي كاالقتصادم - اعبغرافية 

 كعلى اؼبستول الدكِف 1اؼبعلومات كاالتصاالت كمدل استخدامهم لئلنًتنت جملموعة كاسعة كمتنوعة من األنشطة؛
يقصد هبا تلك اؽبوة الفاصلة بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية يف النفاذ إُف مصادر اؼبعلومات كاؼبعرفة كالقدرة على 

 2.استغبلؽبا

كال شك يف أف النتائج السلبية اليت حققتها اعبزائر يف التقييمُت الكلي كاعبزئي السابقُت يعكساف كجود ىوة 
كبَتة بينها كبُت أغلب دكؿ العاَف، فعلى سبيل اؼبثاؿ، فإف كبل من مصر كاإلمارات العربية اؼبتحدة تتفوقاف دبراحل من 

 :حيث عدد كأنواع اػبدمات العامة اإللكًتكنية اؼبقدمة لؤلفراد كاؼبؤسسات، كىو ما يوضحو اعبدكؿ التاِف

                                                           
1   - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),  Glossary of statistical terms, available on: 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4719, visited on November 5th 2016. 
ذ، أغؿُـ زئيت عسبيت ملجخمع اإلاعسفت: الفجىة السكميتهلُل علي، هاصًت حجاػي،  - 2  .07.، م2005، مُابع الؿُاؾت، اليٍى

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4719
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 2009ؤهم الخدماث العامت ؤلالىتروهيت اإلالدمت في مصس وؤلامازاث في طىت : 18-4الجدٌو زكم 

 أىم اخلدمات اإللكرتونية ادلقدمة الدولة
يف  القبوؿ قومي، تنسيق رقم فاقد اؼبيبلد، بدؿ عن شهادة قيد رظبي استخراج اؽباتف كالكهرابء، فواتَت تسديد مصر

 .الضرييب اإلقرار اعبامعات، متابعة
السياحة،  الصحة، اؼبواصبلت، اعبنسية كاإلقامة، العدؿ، الكهرابء، اإلعبلـ، ىيئة األكقاؼ، كاعبمارؾ، اؼبدين، الطَتاف اإلمارات

 .العقارات
، مجلت اكخهاصًاث قماٌ مدخل اطتراجيجي: الحىىمت ؤلالىتروهيت وطبل جطبيلها سخغ كضوعي الغفاعي،: مً بعداد الباخث باالعخماد على :اإلاصدز

لُا، العضص الؿابع، الؿضاس ي الثاوي،   .324 .، م2009ئفٍغ

ككخبلصة لنتائج ربليل اؼبواقع اإلدارية اعبزائرية، يبكن اعتبار أهنا ال تزاؿ يف مرحلة النشر اإللكًتكين؛ كقد 
الحظ الباحث أف كبل من موقع كزارة الداخلية كاعبماعات اإلقليمية كموقع كزارة العدؿ يبتلكاف مواصفات كاملة من 

حيث النشر اإللكًتكين، مع توفَت كثَت من اػبدمات عن بعد، غَت أف اؼبواقع عموما ال ربتوم على اػبدمات 
كاػبصائص اليت تؤىلها لبلنتقاؿ إُف مرحلة التبادؿ كالتفاعل اليت تعترب بدكرىا قاعدة للمرحلة األخَتة للحكومة 

، كما أف اإلدارة اعبزائرية ضعيفة من حيث ثقافة التوجو ابؼبواطن، إذ يظهر ذلك يف (مرحلة االندماج)اإللكًتكنية 
 .ضعف مواقعها اإللكًتكنية يف تطبيق ـبتلف فبارسات إدارة العبلقة مع اؼبواطن
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 اإلاىاكؼت وجلييم الفسطياث وعسض الىخائج: اإلابدث الخامع

خصصنا ىذا اؼببحث ؼبناقشة التحاليل السابقة كمناقشة فرضيات الدراسة على ضوئها للخركج بنتائج 
 .الدراسة

 ٌ الفسطياث وجلييم هاكؼت الم: اإلاطلب ألاو

نستعرض فيما يلي دراسة كتقييم الفرضيات بناء على ما مت تقديبو من رباليل يف ثنااي ىذا البحث، حيث 
 :سنقيم الفرضيات الفرعية للوصوؿ إُف دراسة الفرضية الرئيسية

أبعاد متعددة ومتداخلة أكرب من رلرد كوهنما عملية رقمنة " إدارة العالقة مع ادلواطن" للحكومة اإللكرتونية و-1
 : نظم ادلعلومات للخدمات احلكومية

كىي فرضية نظرية، كإلثباهتا أك نفيها قمنا بعرض كمناقشة اإلطار اؼبفاىيمي كالنظرم كالفكرم ؽبذين 
اؼبفهومُت يف الفصوؿ الثبلثة األكُف، حيث سبت دراستهما كموضوعُت مستقلُت أكال، مث حاكلنا إهباد الركابط الفكرية 

 .كاإلدارية بينهما

كقد تبُت لنا من خبلؿ اعبانب النظرم صحة التشعب الذم يبيز مفهومي اغبكومة اإللكًتكنية كإدارة العبلقة 
مع اؼبواطن، إذ اتضح لنا أف اغبكومة اإللكًتكنية ىي كياف متعدد األركاف، إذ ؽبا جانب سياسي، تشريعي، تقٍت 

يف حُت أف إدارة العبلقة مع اؼبواطن ىي إسًتاتيجية إدارية تستخدـ مدخبلت اغبكومة اإللكًتكنية لتنفيذ ... كإدارم
إسًتاتيجية إدارية ؿبورىا اؼبواطن؛ كعليو يبكننا القوؿ أبف اغبكومة اإللكًتكنية ىي أداة لتنفيذ ىذه الفلسفة اإلدارية 
اعبديدة، كابؼبقابل فإدارة العبلقة مع اؼبواطن ىي اإلسًتاتيجية الصحيحة لتنفيذ مشركع اغبكومة اإللكًتكنية كربقيق 

 .أىدافو؛ أم أف اؼبفهومُت يتميزاف ابلًتابط كالتكامل كالتأثَت اؼبتبادؿ لكل منهما على اآلخر

  :إىل تطبيق جزئي للحكومة اإللكرتونية" 2013اجلزائر اإللكرتونية "من ادلتوقع أن تؤدي مبادرة  -2

من أجل إثبات أك نفي ىذه الفرضية كاف ال بد من دراسة اؼبؤشرات اليت تقيس مدل تنمية اغبكومة 
اإللكًتكنية كتطبيقها على حالة اعبزائر؛ كقد أفضى ربليل تطور قيم اؼبؤشرات العامة كاعبزئية لتنمية اغبكومة اإللكًتكنية 
خبلؿ فًتة تنفيذ مبادرة اؼبشركع يف اعبزائر كبعدىا إُف أف اعبزائر َف تعرؼ القفزة اؼبرجوة يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية، 

 كمؤشراتو الفرعية الثبلثة للبنية التحتية كاػبدمات على اػبط كرأس (EGDI)إذ أف قيم مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 
، بل إهنا عرفت تراجعا بعد انقضاء فًتة تنفيذ اؼبشركع مقارنة "القيمة اؼبنخفضة"اؼباؿ البشرم بقيت ضمن ؾباؿ 
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، كما توٌسعت على إثر ذلك الفجوة الرقمية بُت اعبزائر كابقي دكؿ العاَف 2008بوضعية مؤشرات اعبزائر قبل سنة 
ابلنظر إُف اؼبراتب اؼبتدنية اليت كصلت إليها كفقا للًتتيب الدكرم الذم تصدره األمم اؼبتحدة حوؿ جاىزية اغبكومة 

 .اإللكًتكنية عرب العاَف

كما أفضى تشخيصنا لكل من اإلرادة السياسية للقيادة العليا لتجسيد اؼبشركع، كتقييمنا للمنظومة التشريعية 
للتعامبلت اإللكًتكنية إُف عدـ توفر اعباىزية  السياسية كالتشريعية يف اعبزائر، كىو األمر الذم يعد من أىم العراقيل 

 .  اليت صادفت التحوؿ إُف اجملتمع الرقمي يف اعبزائر

كعليو مت أتكيد الفرضية األكلية بعدـ ذبسيد مشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر كفقا للخطة اليت رظبتها 
 .2008اللجنة اإللكًتكنية يف مبادرة سنة 

سيؤدي إىل حتسن كبًن يف جودة اخلدمات العامة وتعزيز التوجو ابدلواطن " 2013اجلزائر اإللكرتونية "مشروع -  3
  :يف العمل اإلداري احلكومي بفضل استغالل أرضية احلكومة اإللكرتونية

من أجل التحقق من ىذه الفرضية قمنا بتحليل كتقييم خصائص كخدمات اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية 
اعبزائرية من خبلؿ النموذج الذم طورانه ؽبذا الغرض، حيث أفضى ىذا التحليل كالتقييم إُف اغبكم أبف اؼبواقع اإلدارية 

اعبزائرية ال تزاؿ يف طور النشوء، إذ أهنا كبشكل شبو كلي تكتفي ببعض كظائف النشر اإللكًتكين للمعلومات 
الساكنة حوؿ اػبدمات اليت تؤديها، دكف أف تشتمل على اػبصائص التبادلية كالتفاعلية، مع غياب اتـ للدفع 

اإللكًتكين ابلنسبة للخدمات العامة اليت تنطوم على كجود تدفقات مالية؛ يضاؼ إُف ذلك عدـ استخداـ اؼبواقع 
اعبزائرية لؤلجياؿ اغبديثة من اإلنًتنت اؼبتميزة بدعم التبادلية كالتفاعلية، ككذلك ضعف نظاـ إدارة الشكاكل 

؛ كعليو "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كاالقًتاحات كنظاـ التغذية العكسية، كاليت ىي فبارسات جوىرية يف تطبيق فلسفة 
 .(مرحلة االندماج)فاؼبواقع اعبزائرية ال تزاؿ بعيدة دبرحلتُت عن مرحلة اكتماؿ اغبكومة اإللكًتكنية 

يف تطوير اػبدمات العامة " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "كبناء على التحليل السابق فإف فرضية دكر مشركع 
اإللكًتكنية يف اإلدارة اعبزائرية كتعزيز التوجو ابؼبواطن فيها غَت صحيحة، بل إف كاقع كخصائص اؼبواقع اإلدارية اعبزائرية 

 .(NPM)" اإلدارة العمومية اغبديثة"ال تعكس أبم حاؿ البنود كاألىداؼ كالتوجهات اليت جاءت هبا مدرسة 
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إىل تعزيز الشفافية احلكومية وحتسن كبًن يف ادلمارسات " 2013اجلزائر اإللكرتونية "سيؤدي مشروع  -4
  :الدميقراطية

من خبلؿ قيامنا بتحليل خصائص اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية يف ؿبورم التقييم اؼبتضمنُت خصائص 
الشفافية اغبكومية كاؼبشاركة اإللكًتكنية، اتضح لنا كجود ضعف كبَت يف ىذين العنصرين، حيث سجلت تلك اؼبواقع 
نسبا ضعيفة أك منعدمة يف كثَت منها يف البنود اؼبتعلقة بدعم الشفافية كاؼبشاركة كاؼبمارسات الديبوقراطية اؼبختلفة، كىو 

ما يؤكد عجز اؼببادرة عن توجيو أرضية اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر كبو دعم شفافية اؼبعلومة اغبكومية كمكافحة 
الفساد إلكًتكنيا كفتح ؾباؿ اؼبشاركة السياسية يف القرارات كالسياسات العامة أماـ ـبتلف أطراؼ اجملتمع اؼبدين بفضل 

اؼبزااي اليت يتيحها تطبيق التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف العمل اغبكومي، السيما شبكة اإلنًتنت 
اعبزائر اإللكًتكنية "كعلى أساس ذلك فإف فرضية التأثَت اإلهبايب ؼبشركع . كابألخص شبكات التواصل االجتماعي

 .على الشفافية اغبكومية كفبارسات الديبوقراطية اإللكًتكنية غَت مثبتة يف حالة اعبزائر" 2013

كبناء على مناقشة الفرضيات الفرعية السابقة، اليت أثبتنا من خبلؽبا عدـ قدرة اعبزائر على ذبسيد مشركع 
على كاقع اػبدمات العامة اإللكًتكنية كتوجو " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "اغبكومة اإللكًتكنية، كضعف أتثَت مبادرة 

اإلدارة ابؼبواطن كتبٍت فبارسات الشفافية كالديبقراطية، فإف ذلك ًيؤدم ابلتبعية إُف رفض الفرضية الرئيسية للبحث اليت 
ربسن نسيب يف فبارسات إدارة " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "نصت على أنو من اؼبتوقع أف ينتج عن تطبيق مبادرة 

العبلقة مع اؼبواطن، حيث َف تؤدًٌ إُف أم ربسن يف كضعية اعبزائر كترتيبها دكليا كفقا ؼبؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 
(EGDI) كمؤشراتو الفرعية، كما فشلت اؼببادرة على الصعيد التنفيذم، حيث ذبلى ذلك من خبلؿ الدراسة التقييمية 

للمواقع اإللكًتكنية اغبكومية، كىو ما يؤكد على عجز اؼبشركع أماـ التحدايت الكبَتة كالصعوابت اليت تواجو تطبيقو 
 . على الصعيد التقٍت، السياسي كالتشريعي
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  عسض هخائج البدث:زاوياإلاطلب اٌ

من خبلؿ العرض كالتحليل كاؼبناقشة اؼبقدمة يف ثنااي ىذا البحث ف يبكننا استخبلص النتائج النظرية 
 :كالتطبيقية التالية

 النتائج النظرية: الفرع األول

من خبلؿ الدراسة النظرية ؼبوضوعي اغبكومة اإللكًتكنية كإدارة العبلقة مع اؼبواطن خلصنا إُف النتائج النظرية 
 :التالية

اغبكومة اإللكًتكنية ىي النموذج اؼبعاصر للوصوؿ إُف إدارة عمومية فعالة بفضل مزاايىا الزمانية كاؼبكانية كاؼبالية - 
الناذبة عن إدخاؿ التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ يف العمل اإلدارم العمومي كتقدًن اػبدمات لؤلطراؼ 

؛ كىي أداة مهمة إلرساء اغبكم الراشد يف " أعماؿ–حكومة "، " أفراد–حكومة "، " حكومة–حكومة : "الثبلثة
 .الدكلة، كما أهنا جزء مهم من أجزاء ؾبتمع اؼبعرفة اؼببٍت على توفر اؼبعلومة كانتقاؽبا بُت أطراؼ اجملتمع

 (NPM)" اإلدارة العمومية اغبديثة"ىي اإلسًتاتيجية اغبديثة اليت جاءت نتاجا لفكر " إدارة العبلقة مع اؼبواطن- "
الذم قارب بُت قواعد اإلدارة العمومية كاإلدارة اػباصة، كاندل بضركرة إدارة اؽبيئات العمومية دبنطق إدارة الشركات 

 .اػباصة، كعليو أصبح لزاما على اؼبنظمات العامة أف تتبٌت التوجو ابؼبواطن كمحور لنشاطها اػبدمي

اغبكومة اإللكًتكنية كإدارة العبلقة مع اؼبواطن نبا مفهوماف يتجاكزاف اإلطار التقٍت التكنولوجي البحت، بل نبا - 
مفهوماف إدارايف كثقافة تسيَتية كصوراتف من صور اغبوكمة؛ إذ أهنما أدااتف من أدكات ربقيق الشفافية كاؼبشاركة 

اعبماىَتية يف ازباذ القرارات العامة كدعم اؼبمارسات الديبقراطية بوجو عاـ بشكل تفاعلي بُت أطراؼ اجملتمع 
كالعبلقة بُت اغبكومة اإللكًتكنية كإدارة العبلقة مع اؼبواطن ىي عبلقة تكاملية كتبادلية، إذ . كالفاعلُت يف اجملتمع اؼبدين

 .أف اغبكومة اإللكًتكنية دبفهومها التقٍت ىي أداة لتطبيق فلسفة إدارة العبلقة مع اؼبواطن يف اإلدارة العمومية

اإلدارة "لعب قطاع األعماؿ دكرا ابرزا يف ربسُت اؼبمارسات اإلدارية يف القطاع العاـ، حيث جاءت أفكار - 
" إدارة العبلقة مع اؼبواطن"ك.  كمحاكلة لتطبيق فبارسات الشركة يف اؼبنظمات العمومية(NPM)" العمومية اعبديدة

اليت كانت اؼبنظمات الرحبية سباقة يف تطبيقها؛ " إدارة العبلقة مع الزبوف"بشكل خاص ىي مبوذج وباكي إسًتاتيجية 
سباثل التكنولوجيات كاغبلوؿ اؼبعتمدة يف " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كما أف اغبكومة اإللكًتكنية كأداة لتطبيق 

 .منظمات األعماؿ لئلدارة اإللكًتكنية للعبلقة مع الزبوف
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 النتائج التطبيقية: الفرع الثاين

تناكلت الدراسة التطبيقية تقييما للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر بوجو عاـ، كتقييما آلاثر اؼبشركع على توجو 
 :اإلدارة اعبزائرية ابؼبواطن كربسُت فبارسات إدارة العبلقة معو، كقد أفضت إُف النتائج التطبيقية التالية

 َف تؤدًٌ إُف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف 2008اليت أطلقتها اغبكومة سنة " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "مبادرة - 
 ال تزاؿ ربقق مؤشرات كلية متدنية يف - كبعد انقضاء اؼبدة الزمنية اؼبخصصة لتنفيذ اؼبشركع - اعبزائر، حيث أهنا

 كاؼبؤشرات (EGDI)اجملاؿ الرقمي كيف جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية، كلبص ابلذكر مؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية 
 .الفرعية اؼبكونة لو

ضعف اإلرادة السياسية يعد من أكرب العقبات اليت تقف أماـ التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، حيث ال - 
وبضى اؼبشركع ابالىتماـ البلـز على صعيد اػبطط كالربامج اغبكومية اؼبتعاقبة، كما أف اؼبشركع ال ييذكر يف اػبطاب 

 ".إدارة العبلقة مع اؼبواطن"الرظبي كإسًتاتيجية ؿبورية للعمل اإلدارم اغبكومي كربسُت 

ىي ؾبرد موقع إلكًتكين " بوابة اؼبواطن"اعبزائر ال سبتلك بوابة للحكومة اإللكًتكنية دبفهومها التسيَتم، حيث أف - 
إعبلمي يؤدم بعض كظائف النشر اإللكًتكين، حيث أف اؼبوقع يفتقد بشكل كامل ػباصييت التبادؿ كالتفاعل ككذلك 

خصائص الدفع اإللكًتكين، كىو ما يدؿ على أف اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر ال تزاؿ يف مرحلة استكماؿ النشر 
، كىي مرحلة أعلى من النشر اإللكًتكين "النشر اإللكًتكين احملسن"اإللكًتكين، كيبكن كصفها بشكل أدؽ دبرحلة 

 .مرحلة التبادؿ، التفاعل كاالندماج: الناشئ كقبل اؼبراحل الثبلث

، بدء "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"تعاين اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية من ضعف كبَت يف تطبيق فبارسات - 
ابؼبسألة اللغوية اليت تعترب نقطة سلبية يف توجو اؼبواقع ابؼبواطن، كما سجلت اؼبواقع العمومية اعبزائرية نسبا جد 

منخفضة أك معدكمة يف درجة توفر اػبصائص اؼبتعلقة بقنوات االتصاؿ، نظاـ إدارة الشكاكل كاالقًتاحات، فتح ؾباؿ 
اؼبشاركة اإللكًتكنية، كفبارسات الشفافية اإللكًتكنية، كىو ما يؤكد عدـ كجود إسًتاتيجية حكومية لتبٍت منهج التوجو 

 .ابؼبواطن كإدارة العبلقة معو يف اؼبؤسسات اغبكومية

يعترب غياب خاصية الدفع اإللكًتكين يف اؼبواقع اغبكومية اعبزائرية من أكرب العقبات اليت ربوؿ دكف إسباـ اؼبعامبلت - 
 - النشر اإللكًتكين -اغبكومية على اػبط، كىو ما هبعل اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر تتوقف عند اؼبرحلة األكُف 
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  يف اعبزائراإللكًتكنية اؼبالية  التعامبلتكوبوؿ دكف انتقاؽبا إُف مرحليت التبادؿ كالتفاعل مث مرحلة االندماج، حيث أف
 .بداايهتا يف تزاؿ ال

الكبَت  أتخر إف من أىم عوائق تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر ىي ضعف البنية التحتية كاػبدمية لبلتصاالت كاؿ -
 يف كاالتصاالت اؼبعلومات كتكنولوجيا الربيد قطاع عجزكذلك بسبب  أخرل، إُف منطقة من كتباينها استكماؽبا يف

اإلنًتنت؛  عرب للتواصل القنوات أىم يعد الذم  الثابتاؽباتف  علىالعمبلء طلبات تلبيةالتغطية اعبغرافية الشاملة ك
  كأتسيسا.يضاؼ إُف ذلك تدين جودة اػبدمة كضعف سرعة اإلنًتنت اليت تعد من ضمن األسوأ على اؼبستول العاؼبي

 . أك على اؼبستول احمللياؼبتقدـ العاَف دكؿ مع تفاكت الرقمي ال يزاؿ كبَتا جدا سواءاؿ فإف عليو

يعترب اإلطار التشريعي للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر ؿبدكدا جدا، إذ أنو ال يغطي بشكل شامل ـبتلف - 
 .التعامبلت اإللكًتكنية
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 :خالصت الفصل

تناكؿ ىذا الفصل دراسة ربليلية كتقييمية للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، حيث استعرضنا يف بدايتو خلفية 
كما مت عرض موجز عن . حوؿ تقييم اغبكومة اإللكًتكنية كمباذجو اؼبختلفة، مث قمنا بشرح النموذج اؼبعتمد يف دراستنا

اإلصبلحات اإللكًتكنية اليت تبنتها اعبزائر من خبلؿ صبلة من الربامج كالسياسات، مع تركيزان على عرض مبادرة 
 .ابعتبارىا اإلسًتاتيجية اغبكومية اؼبرجعية للتقييم" 2013اعبزائر اإللكًتكنية "

التقييم الكلي كالتقييم اعبزئي للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر؛ حيث : كقد سبت الدراسة التقييمية يف شقُت
سبحور التقييم الكلي حوؿ عرض اؼبؤشرات الكلية للواقع اإللكًتكين اعبزائرم، يف حُت سبحور التقييم اعبزئي حوؿ إجراء 
دراسة ربليلية للمواقع اإلدارية اعبزائرية ابستخداـ استبياف أعده الباحث ؽبذا الغرض، كمت تقييم بنوده من خبلؿ تصفح 

 .عينة من اؼبواقع اغبكومية

كقد بينت ىذه الدراسة التطبيقية نتائج سلبية للتقييم على اؼبستويُت الكلي كاعبزئي، فعلى اؼبستول الكلي، 
 َف ربقق ىدفها اإلسًتاتيجي يف تطبيق 2008اليت مت إطبلقها سنة " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "تبُت لنا أف مبادرة 

 اليت أسبمنا فيها الدراسة التقييمية، حيث سجلت اعبزائر 2017اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر إُف غاية بداية سنة 
مؤشرات سلبية يف ؾباؿ جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية، سواء فيما تعلق ابلبنية التحتية اإللكًتكنية، أك اػبدمات 

العمومية على اػبط أك رأظباؿ البشرم؛ كقد ذبسد ذلك يف القيم اؼبتدنية ؼبؤشر تنمية اغبكومة اإللكًتكنية للجزائر 
(EGDI) كمؤشراتو الفرعية الثبلث اليت تعدىا منظمة األمم اؼبتحدة بشكل دكرم، كما أكد ذلك ترتيب اعبزائر 

اؼبًتاجع على اؼبستول الدكِف كفقا لنفس اؼبؤشرات؛ كىو ما يعرب كذلك عن تزايد الفجوة الرقمية السلبية بُت اعبزائر 
 .كابقي الدكؿ

كقد انعكست ىذه النتائج الكلية على اعبانب العملي للتعامبلت اغبكومية اإللكًتكنية يف اعبزائر، حيث 
أكدت دراستنا التحليلية للمواقع اإلدارية على ضعف خدماهتا، كغياب خاصية التفاعل كالتبادؿ كالدفع اإللكًتكين 

 .فيها، كما أهنا سجلت نتائج سلبية يف فبارسات إدارة العبلقة مع اؼبواطن كتبٍت منهج التوجو ابؼبواطن
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: الخاجمت العامت

إدارة العبلقة مع  »تناكلت ىذه الرسالة دراسة العبلقة بُت تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية كربسُت فبارسات 
على " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "، مع التطبيق على اغبالة اعبزائرية من خبلؿ ؿباكلة قياس أثر تنفيذ مبادرة "اؼبواطن

 .ـبتلف أكجو إدارة العبلقة مع اؼبواطن اعبزائرم

كقد مت تقسيم الرسالة إُف جزأين، حيث تضمن اعبزء النظرم خلفية أكاديبية عن اغبكومة اإللكًتكنية 
كـبتلف اؼبواضيع الفرعية اليت تندرج ربتها، كما قدمنا صورة عن كضعية اغبكومة اإللكًتكنية عرب العاَف من خبلؿ 

هتا الفرعية، كما تضمن ااستعراض ؿبتول الدراسات كالتقارير الٌدكرية اليت تصدرىا منظمة األمم اؼبتحدة عرب منظم
كمفهـو جديد يف أدبيات اإلدارة " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"اعبانب النظرم جزء مهما حوؿ اؼبفاىيم اؼبرتبطة بػ 

إدارة "العمومية اعبديدة،  إذ قٌدمنا خلفية اترىبية لتطور الفكر اإلدارم العمومي، ككيفية انبثاؽ ىذا اؼبفهـو عن فلسفة 
اليت سبق قطاع األعماؿ إُف تطبيقها يف مطلع التسعينيات من القرف العشرين؛ لنخلص إُف أف " العبلقة مع الزبوف

ىي امتداد للتأثَتات اؼبختلفة لقطاع األعماؿ على فبارسات اإلدارة اغبكومية، كبٌينا بعد " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"
ذلك العبلقة بُت ىذه الفلسفة اعبديدة يف إدارة القطاع العاـ كاغبكومة اإللكًتكنية اليت ىي أداة لتنفيذه كذبسيد توجو 

 .اإلدارة ابؼبواطن، بفضل االستفادة من اؼبزااي اليت تتيحها التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ

أما اعبانب التطبيقي فتضمن دراسة تقييمية ؼبشركع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر من جانب أتثَته على 
. 2008ـبتلف مبادئ كتطبيقات إدارة العبلقة مع اؼبواطن؛ كذلك انطبلقا من ؿباكر اؼببادرة اليت أطلقتها اغبكومة سنة 

اؼبستول الكلي كاعبزئي؛ حيث مت التقييم على اؼبستول الكلي للحكومة : كقد جاء ىذا التقييم على مستويُت
اإللكًتكنية يف اعبزائر بناء على معطيات كمؤشرات الواقع الرقمي، إذ تناكلنا ابلتقييم قوة اإلرادة السياسية للٌتحوؿ إُف 

اجملتمع اعبزائرم الرقمي، كمدل تطوير اؼبنظومة التشريعية الحتواء اؼبعامبلت اإللكًتكنية؛ كما سبت االستعانة دبؤشر 
 كمؤشراتو الفرعية اليت تضمنتها تقارير كدراسات منظمة األمم اؼبتحدة (EGDI)جاىزية اغبكومة اإللكًتكنية للجزائر 

؛ يف حُت مشل التقييم اعبزئي دراسة ربليلية للمواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية من 2016  -2001الصادرة يف الفًتة 
خبلؿ مبوذج للتقييم صاغو الباحث ؽبذا الغرض؛ كقد مشل التحليل عدة ؿباكر فرعية تتناكؿ تقييم ـبتلف اػبصائص 

على مستول تلك " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"الدالة على مدل توجو اإلدارة اعبزائرية ابؼبواطن، كتطبيقها ؼبمارسات 
 .اؼبواقع
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 مقدار األنبية الذم تكتسيو اغبكومة اإللكًتكنية ابلنسبة للدكلة -من خبلؿ الدراسة النظرية - كقد تبُت لنا 
اؼبعاصرة، كذلك بفضل إدماج التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ ضمن العمل اإلدارم اغبكومي، كبفضل اؼبزااي 
اليت تتيحها ىذه الوسائل لئلدارة العمومية كللمستفيد، سواء كاف فردا أك مؤسسة أك ىيئة إدارية أخرل، كذلك ابلنظر 

مدل التشعب كالتعقيد كقد تبُت لنا كذلك . إُف اػبصائص كاؼبزااي الزمانية كاؼبكانية كاؼبالية لتطبيق اغبكومة الرقمية
اللذين يبلزماف تطبيق مشركع اغبكومة اإللكًتكنية، إذ أف تنفيذه يستوجب توافر صبلة من العوامل اؼبالية كاؼبادية 

كالسياسية كالتشريعية كالثقافية كغَتىا؛ إال أف كجود إرادة سياسية كإسًتاتيجية حكومية كاضحة للتحوؿ كبوىا تعترب 
 .أىم العوامل النطبلؽ اؼبشركع كاكتمالو

خلصنا إُف أنو يشكل صورة من صور " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"كمن خبلؿ دراستنا لئلطار النظرم ؼبفهـو 
أتثَت الفكر اإلدارم لقطاع األعماؿ على نظَته يف القطاع العمومي، فهو إسًتاتيجية إدارية قائمة على التوجو 

، كاليت سبق "التوجو ابلعميل"اؼببنية على منهج " إدارة العبلقة مع الزبوف"ابؼبواطن، شأهنا يف ذلك شأف إسًتاتيجية 
كما بينت الدراسة النظرية الدكر اؽباـ ؽبذا اؼبنهج اعبديد يف اإلدارة العمومية يف ربسُت . قطاع األعماؿ إُف تبنيها

ـبتلف اؼبمارسات اإلدارية كتركيزىا أكثر حوؿ اؼبواطن من خبلؿ ربسُت جودة اػبدمة كإرساء نظاـ إلكًتكين إلدارة 
الشكاكل كاالقًتاحات كدعم اؼبشاركة اعبماىَتية يف ازباذ القرارات العمومية كدعم الشفافية كاؼبمارسات الديبقراطية 
 .بشكل عاـ؛ حيث تشكل اغبكومة اإللكًتكنية يف مرحلة االندماج أرضية تقنية مبلئمة لتجسيد كل ىذه اؼبمارسات

أما دراستنا التطبيقية اليت كاف ؿبورىا ىو تقييم دكر اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر يف ربسُت اؼبمارسات 
السابق ذكرىا، فقد أفضت يف شقًٌها التقييمي الكلي إُف أف اعبزائر رغم إطبلقها ؼبشركع اغبكومة اإللكًتكنية سنة 

 2013 إال أنو َف يتجسد بعد على أرض الواقع بعد مركر ما يقارب أك يزيد عن الثبلث سنوات على انتهاء سنة 2008
اليت كانت خطة اؼببادرة هتدؼ إُف التحوؿ الرقمي اغبكومي بنهايتها؛ كىذا بناء على اؼبؤشرات الضعيفة اليت حققتها 
اعبزائر يف ؾباؿ اعباىزية اإللكًتكنية كمؤشرات اؼبشاركة اإللكًتكنية كالشفافية، ككذلك تراجع ترتيبها الدكِف؛ فبا يدؿ 

 .على تزايد حجم اؽبوة الرقمية بُت اعبزائر كغالبية دكؿ العاَف

كيف إطار الدراسة التقييمية ىذه، مت زبصيص جزء لدراسة خصائص اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية، 
حيث سبت دراسة اػبصائص العامة الستخداـ اؼبواقع مع الًتكيز على تقييم اػبصائص اؼبرتبطة إبدارة العبلقة مع 

اؼبواطن؛ كقد بينت نتائج ىذا التحليل أف اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية يف معضمها ضعيفة من حيث 
اػبصائص االستخدامية العامة، كضعيفة من حيث توجهها ابؼبواطن؛ حيث تفتقد إُف اؼبمارسات اإللكًتكنية اؼبندرجة 

، السيما تلك اؼبتعلقة ابؼبشاركة اإللكًتكنية كالشفافية كإدارة شكاكل كاقًتاحات "إدارة العبلقة مع اؼبواطن"ضمن 
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اؼبواطنُت، كعليو يبكن القوؿ أف اؼبواقع اإللكًتكنية العمومية يف اعبزائر ال تزاؿ يف طور استكماؿ النشر اإللكًتكين، 
 . كىو ما يثبت نتائج التقييم الكلي خبصوص زبلف اعبزائر يف تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية

: الاكتراخاث والخىصياث

بناء على النتائج التطبيقية اليت كصلت إليها ىذه الدراسة فإف الباحث يتوجو إُف اإلدارة العليا للببلد 
 جبملة من االقًتاحات - السيما منها ذات العبلقة دبجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ -كمسؤكِف القطاعات اغبكومية 

كالتوصيات يف اجملاؿ اإلسًتاتيجي كالبنيوم كالتشريعي، كاليت أيمل أف تكوف سندا لتحقيق اغبكومة اإللكًتكنية يف 
يلخص الباحث ىذه االقًتاحات . اعبزائر كالوصوؿ إُف ؾبتمع معريف كتدارؾ التأخر الكبَت للجزائر يف ىذا اؼبضمار

 :كالتوصيات فيما يلي من النقاط

 :يف رلال التخطيط اإلسرتاتيجي واإلرادة السياسية- 1

 إسًتاتيجية كاضحة لتنفيذ مشركع اعبزائر اإللكًتكنية خطة كضعهبب على اإلدارة العليا للدكلة أف تعجل ب- 
، مع كضع رزانمة زمنية كاضحة كاغبرص على "2013اعبزائر اإللكًتكنية "كاستدراؾ التأخر الكبَت الذم عرفتو مبادرة 

 تنفيذىا بصرامة؛

 اؼبتزايد  تساعاال من للحدمن الضركرم كضع خطة قومية مستعجلة يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ - 
العاَف، مع االسًتشاد ابلتجارب الدكلية للدكؿ اليت قبحت يف  دكؿاعبزائر كابقي  بُت كالتكنولوجية الرقمية لفجوةؿ

سد الفجوة الرقمية يف فًتة زمنية كجيزة من خبلؿ خطة قومية استعجالية؛ كيف ىذا اجملاؿ يبكن ازباذ التجربة اؼباليزية 
 كاإلماراتية كنماذج للعمل؛

هبب على السلطة التنفيذية صياغة خطة إدارية يف ؾباؿ القطاع العمومي لتكريس التوجو ابؼبواطن كتبٍت إسًتاتيجية - 
كتطبيق ـبتلف اؼبمارسات اغبديثة يف ؾباؿ اإلدارة العمومية، حيث يتطلب األمر العمل " إدارة العبلقة مع اؼبواطن"

كجعلو ؿبورا لنشاط اإلدارة العمومية، كمؤشرا للتقييم كاألداء؛ مع العمل على تكريس " اؼبواطن الزبوف"على نشر ثقافة 
ىذا التوجو ابؼبواطن من خبلؿ التصروبات الرظبية كالنصوص القانونية كالتعليمات كاؼبراسبلت الرظبية اؼبلزمة كاليت من 

 شأهنا تكوين ثقافة إدارية عمومية جديدة مبنية على خدمة اؼبواطن كاعبودة الشاملة؛

من الضركرم إعطاء اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية أنبية قصول، كاعتبارىا دبثابة ىياكل إدارية حقيقية، كال بد من - 
كضع مبوذج ملـز للموقع العمومي من حيث الشكل كاحملتول كاػبدمات، مع ضركرة دعم اػبصائص اليت تكرس 
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بوابة "التوجو ابؼبواطن، كاؼبمارسات اؼبتعلقة إبدارة العبلقة معو عرب تلك اؼبواقع؛ كيف مرحلة الحقة، ال بد من كضع 
 .للحكومة اعبزائرية، تتميز ابلتفاعلية كدمج صبيع اػبدمات العامة كاإلدارات اغبكومية اؼبختلفة" إلكًتكنية موحدة

 :يف رلال البنية التحتية اإللكرتونية- 2

ضركرة التعجيل بربانمج حكومي يف قطاع االتصاالت كاؼبعلوماتية كاعتباره أكلوية كطنية، كزبصيص الغبلؼ اؼباِف - 
اؼببلئم إلحداث الثورة الرقمية كالتحوؿ إُف ؾبتمع اؼبعرفة يف اعبزائر، مع اغبرص على التخطيط الواقعي السليم للوصوؿ 

إُف النجاعة االقتصادية كاؼبردكدية االجتماعية كاؼبعرفية للمشركع؛ كما ينبغي يف ىذا الشأف االستفادة من اػبربات 
العاؼبية كاالستعانة ابؼبؤسسات الرائدة يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كعقد الشراكات مع القطاعُت اػباص كالعاـ على 

 .اؼبستول العاؼبي من أجل التعجيل بتقليص حجم اؽبوة الرقمية

تيشكل شبكة اإلنًتنت العمود الفقرم للحكومة اإللكًتكنية، كبدكف تدارؾ التأخر الذم تعرفو الشبكة يف اعبزائر، - 
ال يبكن اؼبضي يف تنفيذ أم مبادرة إلكًتكنية؛ لذلك البد من عصرنة ىذه الشبكة اغبيوية لبلوغ اؼبقاييس كاؼبعايَت 

 .الدكلية يف جودة الشبكة كانتشارىا، مث كضع خطة قومية للحكومة اإللكًتكنية

 :يف اجملال التشريعي- 3
ينبغي على السلطة التنفيذية كالتشريعية التنسيق فيما بينهما لتأسيس إطار قانوين شامل للحكومة اإللكًتكنية يف - 

 اعبزائر، مع تكوين اؼبوظفُت كأتىيلهم للتعامل كفقا للنصوص اعبديدة؛

 طبيعةالءـ كيت دبا اعبمركيةك الضريبية التشريعات كتعديل التجارةقطاع ب اؼبتعلقة القوانُت تعديلهبب القياـ ب- 
 التعامبلت مع انسبلتت الصلة ذات القوانُت يُتتح، ككذا اإللكًتكنية العقود تكوين كأساليب اإللكًتكنية التجارة

 رقمية؛اؿ الواثئق كأرشفة  غبفظ متخصصة إدارية جهة إنشاء ، مع ضركرةاإللكًتكنية

 اعبنائية، كاإلجراءات العقوابت قانوف كتعديل، اؼبستهلك حبماية اػباصة التشريعات استحداثال بد من - 
 اؼبنظًٌمة التشريعات تعديل اإللكًتكنية، كالتجارة طبيعة ؼببلئمةللصفقات العمومية  اؼبنظمة التشريعات تعديلك

 .اإللكًتكنية كالبنوؾ الرقمية للنقود اؼبنظمة كتلك الفكرية للملكية

 :يف القطاع ادلصريف -4

من غَت اؼبمكن أف سبضي اغبكومة يف ذبسيد مشركع اعبزائر اإللكًتكنية ما َف تيعٌجل إبصبلح القطاع اؼبصريف، - 
حيث ال يعقل تواجد اغبكومة اإللكًتكنية كبلوغها مرحلة االندماج يف ظل نظاـ مصريف ال يوفر خدمات الدفع 

 . اإللكًتكين،؛ لذلك يتوجب على كزارة اؼبالية إجراء إصبلحات جذرية يف النظاـ اؼباِف اعبزائرم
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: آفاق الدزاطت

يعترب ىذا العمل من ضمن البحوث األكُف اليت حاكلت دراسة موضوع اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، 
كؿباكلة تقييم اؼبشركع الرقمي اعبزائرم، غَت أف دراستنا تناكلت تقييما متخصصا إلحدل جوانب اؼبوضوع، حيث مت 
الًتكيز على التقييم من جانب إدارة العبلقة مع اؼبواطن، غَت أف ىذا البحث يفتح آفاقا جديدة كإشكاالت تتطلب 

التعمق يف دراستها كمواضيع مكملة لئلشكاالت اليت سبت اإلجابة عنها، كعليو يرل الباحث أف ؾباؿ البحث يف ىذا 
اجملاؿ يبقى مفتوحا أمامو كأماـ غَته من الباحثُت اؼبهتمُت كاؼبتخصصُت يف ؾباؿ اغبكومة اإللكًتكنية كتقييمها ال 

 :سيما يف اغبالة اعبزائرية، لذلك نرل أف اؼبواضيع كاإلشكاالت التالية ىي ؾباالت تستوجب البحث كالتعمق

الدراسة التحليلية للثقافة اإلدارية العمومية يف اؼبنظمات اعبزائرية كحبث إمكاانت كإسًتاتيجيات تطبيق منهج اإلدارة - 
 . فيها(NPM)العمومية اعبديدة 

 .دراسة إشكالية النظاـ اؼباِف كاؼبصريف اعبزائرم كعائق أماـ التحوؿ إُف اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر- 

دراسة تقييمية كربليلية للفجوة الرقمية للجزائر كسبل اغبد منها، كحبث إسًتاتيجيات أتسيس ؾبتمع اؼبعلومات يف - 
 .اعبزائر

 .تقييم اؼبنظومة التشريعية للحكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، كعرض مبوذج تشريعي متكامل كإطار لتطبيقها- 

ربليل أداء اؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية اعبزائرية من كجهة نظر اؼبواطن، كربليل الثقافة اإللكًتكنية لدل مستخدمي - 
 .اػبدمات العمومية

   



 

 
 

 
 

 

 المالحق
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Siebel Marketing 7  صفدت الىاحهت لبرهامج: 01 اإلالحم زكم  

 

www.siebel.com :   وهو Siebel الموقع اإللكترونً لشركة  :المصدر  

 

http://www.siebel.com/
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 لظىت (EGDI)كائمت ؤبجديت للدٌو خظب مظخىياث ماػس جىميت الحىىمت ؤلالىتروهيت : 02اإلالحم زكم 

2016

 
Source: United Nations, E-Government Survey 2016: E-Government in support of sustainable development, 

United Nations Publication, New York, 2016, p.109. 
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  .صفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهيت السطميت لحىىمت الىالياث اإلاخددة ألامسيىيت: 03اإلالحم زكم 

 
 .27/10/2016:  تارٌخ الزٌارة ،https://www.usa.gov: أ، متاحة على الرابط.ـ.البوابة الرظبية غبكومة ك: ادلصدر

https://www.usa.gov/
https://www.usa.gov/
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 .صفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهيت السطميت لحىىمت حمهىزيت هىزيا الجىىبيت: 04اإلالحم زكم 

 

:  تارٌخ الزٌارة،http://www.korea.go.kr/main: البوابة الرظبية غبكومة صبهورية كوراي اعبنوبية، متاحة على الرابط: ادلصدر

31/10/2016. 
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 صفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهيت السطميت لحىىمت اإلاملىت اإلاخددة: 05اإلالحم زكم 

 
 .10/11/2016:  تارٌخ الزٌارة، /https://www.gov.uk: البوابة الرظبية غبكومة اؼبملكة اؼبتحدة، متاحة على الرابط: ادلصدر
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 .صفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهيت السطميت لحىىمت ماليزيا: 06اإلالحم زكم 

 
: ، تارٌخ الزٌارةhttps://www.malaysia.gov.my/en/home  :البوابة الرظبية غبكومة ماليزاي، متاحة على الرابط: ادلصدر

24/10/2016. 

 

 

 

 

 

 

https://www.malaysia.gov.my/en/home
https://www.malaysia.gov.my/en/home
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 .صفدت الىاحهت للبىابت السطميت لحىىمت ؤلامازاث العسبيت اإلاخددة: 07اإلالحم زكم 

 
 :البوابة الرظبية غبكومة اإلمارات العربية اؼبتحدة، متاحة على الرابط: ادلصدر

http://www.government.ae/ar/web/guest/home#home19/10/2016: ، تارٌخ الزٌارة. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.government.ae/ar/web/guest/home#home
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". 2013الجصائس ؤلالىتروهيت "الجدٌو الصمني لخىفير العملياث اإلالسزة في بطاز بسهامج : 08اإلالحم زكم 

 

 

 
  .43 – 41، مغحع ؾابم، م م 2013مُبىعت ملخو مباصعة الجؼائغ ؤلالىتروهُت : اإلاصدز
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 (2017مازض )في دٌو بفسيليا  ؤلاهترهذ اطخخدامبخصائياث : 09اإلالحم زكم

AFRICA 2017 POPULATION AND INTERNET USERS STATISTICS FOR 2017 

AFRICA 

Population Internet Users Internet Users Penetration Africa 
Facebook 

(2017 Est.) 31-Dec-2000 31-mars-17 (% Population) Internet 
30-juin-16 

        % Users 
  

Algeria 

41,063,753 50 15,105,000 36.8 % 4.4 % 15,000,000 

Angola 

26,655,513 30 5,951,453 22.3 % 1.7 % 3,500,000 

Benin 

11,458,611 15 1,232,940 10.8 % 0.4 % 800 

Botswana 

2,343,981 15 690 29.4 % 0.2 % 690 

Burkina Faso 

19,173,322 10 2,156,498 11.2 % 0.6 % 600 

Burundi  

11,936,481 3 526,372 4.4 % 0.2 % 450 

Cabo Verde 

533,468 8 235,183 44.1 % 0.1 % 210 

Cameroon 

24,513,689 20 4,909,178 20.0 % 1.4 % 2,100,000 

Central African Rep. 

5,098,826 1,5 246,432 4.8 % 0.1 % 66 

Chad 

14,965,482 1 387,063 2.6 % 0.1 % 170 

Comoros 

825,92 1,5 60 7.3 % 0.0 % 60 

Congo 

4,866,243 500 400 8.2 % 0.1 % 400 

Congo, Dem. Rep. 

82,242,685 500 3,101,210 3.8 % 0.9 % 2,100,000 

Cote d'Ivoire 

23,815,886 40 5,230,000 22.0 % 1.5 % 2,400,000 

Djibouti 

911,382 1,4 150 16.5 % 0.0 % 150 

Egypt 

95,215,102 450 34,800,000 36.5 % 10.1 % 32,000,000 

Equatorial Guinea 

894,464 500 181,657 20.3 % 0.1 % 67 

Eritrea 

5,481,906 5 71 1.3 % 0.0 % 63 

Ethiopia 

104,344,901 10 11,538,000 11.1 % 3.3 % 4,500,000 

Gabon 

1,801,232 15 670,197 37.2 % 0.2 % 470 

Gambia 

2,120,418 4 373,865 17.6 % 0.1 % 220 

Ghana 

28,656,723 30 7,958,675 27.8 % 2.3 % 3,500,000 

Guinea  

13,290,659 8 950 7.1 % 0.3 % 950 

Guinea-Bissau 

1,932,871 1,5 84 4.3 % 0.0 % 84 

Kenya 

48,466,928 200 37,718,650 77.8 % 10.9 % 5,500,000 

Lesotho 

2,185,159 4 444,376 20.3 % 0.1 % 290 

Liberia 

4,730,437 500 395,063 8.4 % 0.1 % 330 

Libya 

6,408,742 10 2,800,000 43.7 % 0.8 % 2,800,000 

Madagascar 

25,612,972 30 1,300,000 5.1 % 0.4 % 1,300,000 

Malawi 

18,298,679 15 1,670,839 9.1 % 0.5 % 720 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ao
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bi
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cv
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#td
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#km
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ci
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gq
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#er
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#et
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ga
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ke
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ls
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#lr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mw
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Mali 

18,689,966 18,8 2,212,450 11.8 % 0.6 % 1,000,000 

Mauritania 

4,266,448 5 714,132 16.7 % 0.2 % 370 

Mauritius 

1,281,353 87 803,896 62.7 % 0.2 % 630 

Mayotte (FR) 

253,068 n/a 107,94 42.7 % 0.0 % 56 

Morocco 

35,241,418 100 20,207,154 57.3 % 5.8 % 12,000,000 

Mozambique 

29,537,914 30 1,834,337 6.2 % 0.5 % 1,400,000 

Namibia 

2,568,569 30 520 20.2 % 0.2 % 520 

Niger  

21,563,607 5 439,164 2.0 % 0.1 % 280 

Nigeria 

191,835,936 200 93,591,174 48.8 % 27.1 % 16,000,000 

Reunion (FR) 

873,356 130 390 44.7 % 0.1 % 390 

Rwanda 

12,159,586 5 3,724,678 30.6 % 1.1 % 490 

Saint Helena (UK) 

3,97 n/a 2 50.4 % 0.0 % 2 

Sao Tome & Principe 

198,481 6,5 49,686 25.0 % 0.0 % 38 

Senegal 

16,054,275 40 3,647,939 22.7 % 1.1 % 2,300,000 

Seychelles 

97,539 6 56,168 57.6 % 0.0 % 48 

Sierra Leone 

6,732,899 5 310 4.6 % 0.1 % 310 

Somalia 

11,391,962 200 660 5.8 % 0.2 % 660 

South Africa 

55,436,360 2,400,000 28,580,290 51.6 % 8.3 % 14,000,000 

South Sudan 

13,096,190 n/a 2,179,963 16.6 %  0.6 % 180 

Sudan  

42,166,323 30 10,886,813 25.8 % 3.1 % n/a 

Swaziland 

1,320,356 10 436,051 33.0 % 0.1 % 160 

Tanzania 

56,877,529 115 3,700,000 6.5 % 1.1 % 3,700,000 

Togo 

7,691,915 100 545,02 7.1 % 0.2 % 340 

Tunisia 

11,494,760 100 5,800,000 50.5 % 1.7 % 5,800,000 

Uganda 

41,652,938 40 13,023,114 31.3 % 3.8 % 2,200,000 

Western Sahara 

596,021 n/a 27 4.5 % 0.0 % 23 

Zambia 

17,237,931 20 3,167,934 18.4 % 0.9 % 1,400,000 

Zimbabwe 

16,337,760 50 6,721,947 41.1 % 1.9 % 850 

TOTAL AFRICA 

1,246,504,865 4,514,400 345,676,501 27.7 % 100.0 % 146,637,000 

 .28/03/2017: اتريخ الزايرة، http://www.internetworldstats.com/stats1.htm :اؼبصدر

 

 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ml
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mu
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#yt
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ma
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#na
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ne
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#re
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#rw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sc
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sl
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#so
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#za
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ss
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tn
http://www.internetworldstats.com/af/ug.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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 (2017مازض )على اإلاظخىي العالمي  ؤلاهترهذ اطخخدامبخصائياث : 10 اإلالحم زكم

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 

MARCH 25, 2017 - Update 

World Regions 
Population 

Population Internet Users Penetration Growth Users % 

( 2017 Est.) % of World 31-mars-17 Rate (% Pop.) 2000-2017 Table 

Africa 1,246,504,865 16.6 % 345,676,501 27.7 % 7,557.2% 9.3 % 

Asia 4,148,177,672 55.2 % 1,873,856,654 45.2 % 1,539.4% 50.2 % 

Europe 822,710,362 10.9 % 636,971,824 77.4 % 506.1% 17.1 % 

Latin America / Caribbean 647,604,645 8.6 % 385,919,382 59.6 % 2,035.8% 10.3 % 

Middle East 250,327,574 3.3 % 141,931,765 56.7 % 4,220.9% 3.8 % 

North America 363,224,006 4.8 % 320,068,243 88.1 % 196.1% 8.6 % 

Oceania / Australia 40,479,846 0.5 % 27,549,054 68.1 % 261.5% 0.7 % 

WORLD TOTAL 7,519,028,970 100.0 % 3,731,973,423 49.6 % 933.8% 100.0 % 

 .28/03/2017: اتريخ الزايرة، http://www.internetworldstats.com/stats1.htm :اؼبصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://www.internetworldstats.com/list1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm


 اإلاالخم...........................................................................................................................................................................................

293 

 همىذج جدليل اإلاىاكع ؤلالىتروهيت الحىىميت: 11اإلالحم زكم 

 :معلومات عامة عن ادلوقع اإللكرتوين

 :.......................................................تسمية اؽبيئة اغبكومية
 : ...................................................................القطاع

 ……............................…………………: موقعها اإللكًتكين

 : حتليل اخلصائص العامة لعرض صفحات ادلواقع-1
 :اللغة -1-1

اللغة ادلستخدمة يف الصفحة 
 الرئيسية

اللغة 
 العربية

اللغة 
 الفرنسية

اللغة 
 اإلصلليزية

عربية أو )اختيارية 
 (فرنسية

عربية، فرنسية أو )اختيارية 
 (إصلليزية

      النسبة ادلئوية

 :عرض التوقيت، التاريخ، حالة الطقس، معلومات جغرافية، معلومات دميوغرافية -1-2
 غًن متوفر متوفر العنصر:

   عرض التوقيت
   عرض التاريخ اؼبيبلدم
   عرض التاريخ اؽبجرم
   عرض حالة الطقس

   (...اػبريطة، اؼبساحة، اؼبناخ، اؼبوارد الطبيعية)عرض معلومات جغرافية 
   (...عدد السكاف، تركيبة السكاف)عرض معلومات ديبوغرافية 
   عرض معلومات اقتصادية

 : اخلصائص االستخدامية للمواقع اإللكرتونية اجلزائرية-2
 :جودة التصميم، سهولة االستخدام وسرعة التصفح -2-1

 عالية متوسطة ضعيفة اخلصائص
من حيث نوع كحجم اػبط، األلواف، كضوح )جودة تصميم صفحة الواجهة من الناحية الشكلية 

    (...الصور

ترتيب اؼبعلومات كحسن عرض قائمة ) (user friendly)سهولة االستخداـ كالتصفح للمحتول 
أك حسب نوع  (أفراد، مؤسسات، ىيئات حكومية أخرل)اػبدمات سواء حسب أصناؼ الزابئن 

 ...اػبدمات
   

سرعة االنتقاؿ كبو الصفحات عند النقر على الركابط الفرعية اؼبختلفة يف الصفحة )سرعة التصفح 
    .(الرئيسية
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 : احملتوى واخلدمات-2-2

 غًن متوفرة متوفرة اخلصائص
     البحث يف اؼبوقعدمة توفَت خ

   كجود إعبلانت إشهارية كتركهبية حوؿ اػبدمات اليت تقدمها اؽبيئة اغبكومية 

   .إلكًتكنية أخرلحكومية توفَت ركابط كبو مواقع 

   إمكانية االستفادة من اػبدمة كإهناء اؼبعاملة إلكًتكنيا

   .إمكانية ربميل االستمارات كالنماذج اإلدارية أك طباعتها من اؼبوقع

   .إمكانية ملء االستمارات كالنماذج اإلدارية مع إرساؽبا إلكًتكنيا

   .اؼبنشورات كاؼبطبوعات ذات الصلة على اؼبوقعدليل اػبدمة ككجود 

   مدل ربديث اؼبعلومات

   .استخداـ الفيديو كالصوت يف عرض أك شرح أك تركيج بعض اػبدمات

عرض األخبار كاألخبار العاجلة كاألنشطة اؼبتعلقة ابؽبيئة اغبكومية أك ابلنشاط اغبكومي كاؼبواضيع العامة 
   .بوجو عاـ

   (FAQ)خدمة اإلجابة عن األسئلة األكثر تكرارا 

 : عرض قنوات االتصال ادلتاحة-2-3

 غًن متوفرة متوفرة قناة االتصال
   (لبلتصاؿ اؼبباشر أك ابلربيد العادم)عنواف اإلدارة اؼبركزية 

   عناكين الفركع اعبهوية كاحمللية

   اؽباتف الثابت

   الفاكس

   الربيد اإللكًتكين

    (…,messanger, whatsapp, viber)شبكات التواصل االجتماعي 

   (call center)مركز االتصاؿ اؽباتفي 

   الرقم األخضر
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 : خصائص ادلشاركة اإللكرتونية على مستوى ادلواقع احلكومية-3

 :خصائص الشفافية اإللكرتونية- 4

 غًن متوفرة متوفرة اخلصائص
   عرض اؼبيزانية السنوية للهيئة كـبططات صرفها

   .عرض األنشطة اؼبربؾبة كاؼبخططات اإلدارية للهيئة العمومية

   .عرض إعبلانت التوظيف اػباصة ابؽبيئة اغبكومية

   .عرض التقارير السنوية لنشاط اؽبيئة اغبكومية

   إمكانية مناقشة القرارات كالسياسات كاؼبخططات اإلدارية كاغبكومية عرب اؼبوقع

   كجود رابط للتبليغ عن حاالت الفساد اؼباِف كاإلدارم

 :االقرتاحات والشكاوى والتغذية العكسية- 5

 غًن متوفرة متوفرة الروابط ادلتعلقة ابالقرتاحات والشكاوي
   تقدًن اقًتاحات عن طريق اؼبوقع اإللكًتكينزبصيص رابط ؿ

   تقدًن الشكاكل إلكًتكنيا زبصيص رابط ؿ

   رساؿ الطعوف كفتح النزاعاتزبصيص رابط إل

 

 

 غًن متوفرة متوفرة خصائص ادلشاركة اإللكرتونية
   .إمكانية التعليق على اؼبواضيع اؼبعركضة يف اؼبوقع

   .إمكانية إرساؿ اقًتاح حوؿ خدمات اؼبوقع أك اقًتاحات عامة يف ؾباؿ زبصص اؽبيئة اغبكومية

   .كجود استطبلعات للرأم حوؿ اػبدمات أك القضااي اؼبختلفة اػباصة ابلقطاع كالقضااي العامة

   . عرض استشارات موجهة للجمهور للمشاركة يف تصميم اػبدمات

   .توفر اؼبوقع على منتدل إلكًتكين

   :االشرتاك

   (...العضوية، التسجيل)إمكانية االشًتاؾ يف اؼبوقع 

    عن طريق الربيد اإللكًتكين(newsletter)اغبصوؿ على نشرية 
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 : التغذية العكسية-6

 غًن متوفر متوفر صائص ادلرتبطة ابلتغذية العكسيةاخل
عرض استطبلعات إلكًتكنية حوؿ رضا اؼبواطن عن خدمة معينة أك خدمات تقدمها 

   .اؽبيئة اغبكومية

إمكانية تقدًن آراء كاقًتاحات من طرؼ اؼبواطنُت عرب اؼبوقع خبصوص تطوير كربسُت 
   .اػبدمات

   .إمكانية التبليغ عن مشكلة تقنية يف تقدًن اػبدمة اإللكًتكنية

 :الدفع اإللكرتوين- 7

 غًن متوفرة متوفرة خدمة الدفع اإللكرتوين
خاص دبواقع اؼبؤسسات اغبكومية اليت تتضمن خدماهتا ربصيل ) إمكانية الدفع اإللكًتكين عن طريق اؼبوقع

، اغبقوؽ اعبمركية، التأمينات االجتماعية، الرخص، الطوابع : مثل)مستحقات مالية  الضرائب، الرسـو
 (...اعببائية

  

 : مالحظات عامة حول تناسق تصميم ادلواقع اإللكرتونية احلكومية اجلزائرية-8

 عايل متوسط ضعيف منعدم نطاق التنسيق والتوحيد بٌن ادلواقع اإللكرتونية العمومية
حسب اؼبواضيع، حسب )ؼبواقع اإللكًتكنية اغبكومية لواجهات اتوحيد التصميم العاـ 

     (...اػبدمات، حسب فئات اؼبستخدمُت

     توحيد األلواف اؼبستخدمة يف عرض الصفحات الرئيسية للمواقع اغبكومية
     توحيد اللغة الرئيسية للمواقع اغبكومية

عرض التوقيت، التاريخ، حالة )توحيد احملتول القاعدم كاألساسي للمواقع اإللكًتكنية 
     (...الطقس، قنوات االتصاؿ

 

 

 

 

 

 



 اإلاالخم...........................................................................................................................................................................................

297 

 كائمت اإلاىاكع ؤلالىتروهيت التي جمذ عليها الدزاطت الخدليليت: 12اإلالحم زكم 

 موقعها اإللكرتويناسم اذليئة احلكومية  الرقم
 http://www.el-mouradia.dzرائسة اعبمهورية  1

 http://www.cg.gov.dz بوابة الوزارة األكُف 2

 http://www.interieur.gov.dz كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية كالتهيئة العمرانية 3

 http://www.mjustice.dzكزارة العدؿ  4

 http://www.mf.gov.dzكزارة اؼبالية  5

 http://www.mdn.dzكزارة الدفاع الوطٍت  6

 http://www.m-moudjahidine.dzكزارة اجملاىدين  7

 http://www.mem-algeria.orgكزارة الطاقة كاؼبناجم  8

 http://www.m-culture.gov.dzكزارة الثقافة  9

 http://www.mesrs.dzكزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي  10

 http://www.mae.dzكزارة الشؤكف اػبارجية  11

 http://www.mre.gov.dz كزارة اؼبوارد اؼبائية 12

 http://www.mppi.dz كزارة الصناعة كترقية االستثمارات 13

 http://www.marwakf-dz.org كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ 14

 http://www.matet.dz كزارة التهيئة العمرانية كالبيئة كالسياحة 15

 http://www.ministere-transports.gov.dz كزارة النقل 16

 http://www.ministerecommunication.gov كزارة االتصاؿ 17
.dz 

 http://www.pmeart-dz.org كزارة اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة كالصناعة التقليدية 18

 http://www.mcrp.gov.dz كزارة العبلقات مع الربؼباف 19

 http://www.mfep.gov.dz كزارة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت 20

 http://www.mhu.gov.dz كزارة السكن كالعمراف 21

 http://www.massn.gov.dz كزارة التضامن الوطٍت كاألسرة كاعبالية الوطنية ابػبارج 22

 http://www.mpeche.gov.dz كزارة الصيد البحرم كاؼبوارد الصيدية 23

 http://www.mjs.dz كزارة الشباب كالرايضة 24

 http://www.mincommerce.gov.dz كزارة التجارة 25

 /http://www.sante.gov.dzكزارة الصحة كالسكن كإصبلح اؼبستشفيات  26

27 
كزارة الربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية كالتكنولوجيات 

 /http://www.mpttn.gov.dzكالرقمنة 

 http://www.ccomptes.org.dzؾبلس احملاسبة  28

 http://www.apn-dz.orgاجمللس الشعيب الوطٍت  29

http://www.dzine.pub/hrCaO
http://www.dzine.pub/hrCaO
http://www.dzine.pub/aNmDF
http://www.dzine.pub/aNmDF
http://www.dzine.pub/AMMOH
http://www.dzine.pub/AMMOH
http://www.dzine.pub/ExGZ0
http://www.dzine.pub/ExGZ0
http://www.dzine.pub/y4CIO
http://www.dzine.pub/y4CIO
http://www.dzine.pub/l27hO
http://www.dzine.pub/l27hO
http://www.dzine.pub/eeIQc
http://www.dzine.pub/eeIQc
http://www.dzine.pub/XyRNY
http://www.dzine.pub/AcDfz
http://www.dzine.pub/AcDfz
http://www.dzine.pub/zXztj
http://www.dzine.pub/zXztj
http://www.dzine.pub/vSlZZ
http://www.dzine.pub/vSlZZ
http://www.dzine.pub/3tRbP
http://www.dzine.pub/3tRbP
http://www.dzine.pub/LFYkj
http://www.dzine.pub/LFYkj
http://www.dzine.pub/87UMc
http://www.dzine.pub/87UMc


 اإلاالخم...........................................................................................................................................................................................

298 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.majliselouma.dzؾبلس األمة  30

 http://www.conseil-constitutionnel.dzاجمللس الدستورم  31

 http://www.conseil-etat-dz.orgؾبلس الدكلة  32

 http://www.ccomptes.org.dzؾبلس احملاسبة  33

 http://www.hci.dzاجمللس اإلسبلمي األعلى  34

 http://www.coursupreme.dzاحملكمة العليا  35

 http://www.archives-dgan.gov.dzاألرشيف الوطٍت اعبزائرم  36

 /http://www.dgfp.gov.dzكاإلصبلح اإلدارم  اؼبديرية العامة للوظيفة العمومية 37

 https://www.mfdgi.gov.dzاؼبديرية العامة للضرائب  38

 /http://www.douane.gov.dzاعبمارؾ اعبزائرية  39

 /http://www.arpt.dzسلطة الضبط للربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية  40

 http://www.aadl.com.dzككالة عدؿ  41

 http://www.ansej.org.dzالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  42

 http://www.andi.dz الوطنية لتطوير االستثمار 43

 https://www.cnac.dzالصندكؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة  44

 https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/accueilاؼبركز الوطٍت للسجل التجارم  45

 http://www.cnas.dzالصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي للعماؿ األجراء  46

 /https://casnos.com.dzلصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي لغَت األجراء  47

http://www.ingdz.org/links/?http://www.dgfp.gov.dz/
http://www.ingdz.org/links/?http://www.dgfp.gov.dz/


 اإلاالخم...........................................................................................................................................................................................

299 

 صفدت الىاحهت لبىابت اإلاىاطً: 13اإلالحم زكم 

 
http://www.elmouwatin.dz: بوابة اؼبواطن موقع: ادلصدر



 

 

 

 

 

 

 

ع مة المراج  ات   ق 
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كائمت اإلاساحع 

:  اإلاساحع باللغت العسبيت: ؤوال

 :الىخب -1

، ميكىعاث اإلاىظمت العغبُت للخىمُت مدخل بدازر مخيامل: الحىىمت ؤلالىتروهيتئًمان عبض املخؿً ػوي، - 

ت،اللاَغة،   .2009ؤلاصاٍع

، صاع الجامعت الجىاهب اللاهىهيت لعلد الخجازة ؤلالىتروهيت: ببسام العلد ؤلالىترووي وبزباجهئًمان مأمىن أخمض ؾلُمان، - 

ت،   .2008الجضًضة لليكغ، ؤلاؾىىضٍع

 .2009، صاع الُاػوعي، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى،  في اإلاىغماث العامت بين الىغسيت والخطبيمالاجصاٌبكحر العالق، - 

ت، اللاَغة، مهغ، الدظىيم في عصس ؤلاهترهذ والاكخصاد السكميبكحر العالق، -  ، ميكىعاث اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

2003. 

، مإؾؿت الىعاق لليكغ والخىػَع، عمان، مدخل حظىيلي: جطبيلاث جىىىلىحيا اإلاعلىماث في ألاعماٌبكحر العالق، - 

 .2002ألاعصن، الُبعت ألاولى، 

، مغهؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة، اللاَغة، مهغ،  طسيلت لالخخفاظ بعمالئً بلى ألابد50بٌى جُم، جغحمت َالت نضقي، - 

1997. 

 . 1424ٌ، معهض ؤلاصاعة العامت، صبي، مدغم الحىىمت ؤلالىتروهيتجىفُم بً دمحم الكمـ، - 

 .2003، الضاع الجامعُت، اللاَغة، مهغ،ملدمت في بدازة ألاعماٌ اللىحظديت زابذ عبض الغخمً ئصَعـ،- 

ب كؿم الترحمت بضاع الفاعوق، -   .2007، مىخبت ألاؾغة، اللاَغة، الحىىمت ؤلالىتروهيتحلىعٍا ئًفاهؼ، حعٍغ

ب والبرمجت، -  ، الضاع العغبُت للعلىم، بحروث، لبىان، الُبعت ألاولى، ؤصٌى خدمت الصبائًحىن واإلاحن، جغحمت مغهؼ الخعٍغ

1998. 

 الُبعت ألاولى، ،، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَع والُباعت، عمان، ألاعصنبدازة الجىدة وخدمت العمالءزًحر واظم خمىص، - 

2002. 

ب أؾعض وامل ئلُاؽ، . صاهُِل م-  ل، حعٍغ اإلابيعاث والدظىيم والخدظين اإلاخىاصل، ؤفظل طذ ممازطاث لخدليم ؾخٍى

اى، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًتهمى في ؤلايساد وشيادة والء الصبىن   .2002 الُبعت ألاولى، ،، مُبعت العبُيان، الٍغ

ب-  خلي، صًاث َِؿان، حعٍغ دكاعص ٍو اطتراجيجياث جدٌى الؼسواث العمالكت بلى : ؤلادازة بالعمالءعبض الغخمً جىفُم، : ٍع

 .1998، حمهىعٍت مهغ العغبُت، "بمًُ"، مغهؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة العاإلايت

اص زلُف العجزي، -  ، صاع اإلاؼىالث اللاهىهيت لعلىد الخجازة ؤلالىتروهيت مً خيث ؤلازباث وجدديد شمان وميان العلدٍػ

. 2010وائل لليكغ، ألاعصن، الُبعت ألاولى، 

 .2005، معهض ؤلاصاعة العامت، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، ؤلادازة ؤلالىتروهيت وآفاق جطبيلاتها العسبيتؾعض غالب ًاؾحن، - 
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، اإلاإؾؿت الخضًثت للىخاب، لبىان، الُبعت ألاولى، العلىد ؤلالىتروهيت في بطاز جىغيم الخجازة ؤلالىتروهيتؾمحر صهىن، - 

2012 .

حر اإلاهخضي، -   .2011، صاع أؾامت لليكغ والخىػَع، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، جىىىلىحيا الحىىمت ؤلالىتروهيتؾىؾً َػ

صاع الُاػوعي العلمُت  ، الُبعت ألاولى،الىماذج والخطبيلاث والخجازب الدوليت: الحىىمت ؤلالىتروهيتنفىان اإلابًُحن، - 

 .2011لليكغ والخىػَع، ألاعصن، 

زىزة اللسن الحادر والعؼسيً في جطىيس ؤلادازة العامت، ججسبت : الحىىمت ؤلالىتروهيتَالٌ بً عبض هللا خؿحن الكٍغف، - 

ت، مهغ، اإلاملىت العسبيت الظعىديت،  .2011 اإلاىخب الجامعي الخضًث، ؤلاؾىىضٍع

ت، مهغ، هيف ججخرب عميال دائما؟ الجديد في فً البيع اإلاخميزَلعذ أؾعض عبض الخمُض،  -  ، ميكأة اإلاعاعف، ؤلاؾىىضٍع

 .2001الُبعت الخامؿت،

، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَع والُباعت، عمان، اإلادخل بلى بدازة اإلاعسفتعبض الؿخاع العلي، عامغ كىضًلجي، غؿان العمغي، - 

 .2009، 2ألاعصن، ٍ 

ت، مهغ، هيف حظيطس على ألاطىاق؟ حعلم مً الخجسبت الياباهيت عبض الؿالم أبى كدف،-  ، الضاع الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع

2003. 

ت، مهغ، الحىىمت ؤلالىتروهيت بين الىغسيت والخطبيمعهام عبض الفخاح مُغ، -   .2008، صاع الجامعت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

 الُبعت ،، مُبعىعاث اإلالً فهض الىَىُت، الٍغاىالحىىمت ؤلالىتروهيت بين الخخطيط والخىفير فهض بً هانغ العبىص، -

 .2005 الثاهُت،

،  مىخبت العبُيان، الخطبيم العملي للخعامالث ؤلالىتروهيت الحىىميت: الحىىمت ؤلالىتروهيتفهض بً هانغ العبىص، - 

 .2009اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، الُبعت  ألاولى، 

، صاع الخامض لليكغ والخىػَع، ألاعصن، دزاطت ملازهت: جىاشع اللىاهين في العلىد ؤلالىتروهيتدمحم أخمض علي املخاؾىت، - 

. 2013الُبعت ألاولى، 

 .2007، صاع الىخاب اللاهىوي، اللاَغة، مهغ، ؤلاصالح والخطىيس ؤلادازر همدخل للحىىمت ؤلالىتروهيتدمحم الهحرفي، -  

، ميكىعاث الخلبي دزاطت ملازهت: ؤطاليب الحمايت اللاهىهيت إلاعامالث الخجازة ؤلالىتروهيتدمحم ؾعُض أخمض ئؾماعُل، - 

. 2009الخلىكُت، بحروث، لبىان، الُبعت ألاولى، 

 .2009، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَع والُباعت، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، ؤلادازة ؤلالىتروهيتدمحم ؾمحر أخمض، - 

 عمان،، صاع الثلافت لليكغ والخىػَع، اإلاظخلبل الىاعد لألحياٌ اللادمت: الخجازة الالىتروهيتدمحم عبض خؿحن الُائي، - 

 .2010  الُبعت ألاولى،ألاعصن،

ض الصخً،-   .2002 ، الضاع الجامعُت، مهغ، الُبعت ألاولى،كساءاث في بدازة الدظىيم دمحم فٍغ

، ميكىعاث اإلاىظمت الحىىمت ؤلالىتروهيت وجطبيلاتها في الىطً العسبي دمحم مدمىص الُعامىت، َاعق قٍغف العلىف، -

ت، اللاَغة، حمهىعٍت مهغ العغبُت،   .2004العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

ت، الُبعت الحمايت الجىائيت للخصىصيت والخجازة ؤلالىتروهيتمدمىص ئبغاَُم غاػي، -  ، مىخبت الىفاء اللاهىهُت، ؤلاؾىىضٍع

 .2014ألاولى، 

 .2010، صاع أؾامت لليكغ والخىػَع، عمان، ألاعصن، الُبعت ألاولى، الحىىمت ؤلالىتروهيت وؤلادازة اإلاعاصسةمدمىص اللضوة، - 
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، صاع الىخاب الخجازة ؤلالىتروهيت وميافدت الجسيمت اإلاعلىماجيت، كىاعد ؤلازباث اإلادوي والخجازر معىان مهُفى، - 

 .2009الخضًث، اللاَغة، 

، مىخبت الؿنبىعي، ميكىعاث دزاطت ملازهت: الحمايت اإلادهيت للمظتهلً في علىد الخجازة ؤلالىتروهيتمىفم خماص عبض، - 

ً الخلىكُت، بغضاص، الُبعت ألاولى  .2011. ٍػ

ت، العلىد ؤلالىتروهيت على ػبىت ؤلاهترهذ بين الؼسيعت واللاهىن مُيائُل عقُض علي، -  ، صاع الجامعت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

2015 .

ذ، أغؿُـ زئيت عسبيت ملجخمع اإلاعسفت: الفجىة السكميتهلُل علي، هاصًت حجاػي، -   .2005، مُابع الؿُاؾت، اليٍى

، عالم الىخب الخضًث لليكغ والخىػَع، ئعبض، زئيت مخياملت: الطسيم هدى الحىىمت ؤلالىتروهيتوعُم ئبغاَُم الظاَغ، - 

 .2014ألاعصن، الُبعت ألاولى، 

ت، (كىاعد ألاووظيتراٌ ودليلها الدؼسيعي)كاهىن الخجازة ؤلالىتروهيت وائل أهىع بىضق، -  ، مىخبت الىفاء اللاهىهُت، ؤلاؾىىضٍع

 .2009الُبعت ألاولى، 

 .2003، مىخبت لبىان هاقغون، لبىان، الُبعت ألاولى، بدازة ألاعماٌ الخجازيت ؤلالىتروهيت ًىعن بغؽ، - 

 :اإلالاالث اإلايؼىزة في املجالث العلميت- 2

 .2009/2010،مجلت الباخث،العضص الؿابع، على ماطظاث ألاعماٌ(E.G) ؤزس جطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت :  أخمض بً عِكاوي -

 .2003، 02، مجلت الباخث، العضص به اإلاخعللت اللاهىهيت واإلاظائل ؤلالىترووي الخعاكدئلُاؽ بً ؾاس ي، - 

دزاطت جطبيليت لعيىت مً )مخطلباث كيام الحىىمت الالىتروهيت بالترهيز على اإلاىازد البؼسيت  أوـ عبض الباؾِ عباؽ،- 

، مجلت قإون العهغ، اإلاغهؼ الُمني للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، العضص الؿاصؽ والثالزىن، (الىشازاث في الجمهىزيت اليمىيت

 .2010ماعؽ - ًىاًغ

،مجلت البهحرة للبدىر  دزاطت خالت الجصائس:زبت الفظاد ؤلادازر و بىاء الحىم الساػداآلياث مذبىمضًً َاقمت،  -

 .2006  الجؼائغ،الاؾدكاعاث والخضماث الخعلُمُت، العضص الؿابع، صاع الخلضوهُت،و

آفاق "، مجلت ؤزس جىحه اإلايؼإة بالظىق على طلىن واججاهاث اللىة البيعيتحماٌ عبض الخمُض، علي عبض الؿمُع، - 

، ًىاًغ "حضًضة  .1998، حامعت اإلاىىفُت، مهغ، الؿىت العاقغة، العضص ألاٌو

-200 الفترة خالٌ وؤلامازاث مصس الجصائس،  مًول في والاجصاالث اإلاعلىماث لخىىىلىحيا الخدخيت البييت واكعخؿحن قيُني،  -

 .09/2011، مجلت الباخث، عضص ملازهت دزاطت ،2010

دزاطت جطبيليت على اإلااطظاث الحىىميت في كطاع : الحىىمت ؤلالىتروهيت ومعىكاث جطبيلهاصًاال حمُل دمحم الغػي، - 

، ًىاًغ غصة ً، العضص ألاٌو ت، املجلض العكٍغ  .2012، مجلت الجامعت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث الاكخهاصًت وؤلاصاٍع

دكاعص َُىـ، -  ، مجلت زالناث هخب اإلاضًغ وعحل ألاعماٌ، مً البيروكساطيت بلى ؤلالىتروكساطيت: الحىىمت ؤلالىتروهيتٍع

 .2003، اللاَغة، أهخىبغ "قعاع"الؿىت الخاصًت عكغ، العضص الخاؾع عكغ، الكغهت العغبُت لإلعالم العلمي 

لُا، العضص مدخل اطتراجيجي: الحىىمت ؤلالىتروهيت وطبل جطبيلهاسخغ كضوعي الغفاعي، -  ، مجلت اكخهاصًاث قماٌ ئفٍغ

 .2009الؿابع، الؿضاس ي الثاوي، 



 كائمت اإلاساحع................................................................................................................................................................................

304 

، "قإون العهغ"، مجلت بطتراجيجيت جلديم خدماث الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر اإلاىبايلعبضة وعمان نالح الكٍغف، - 

 .2009صٌؿمبر – أهخىبغ /  َـ 1430طو الدجت – الُمً، قىاٌ - ، نىعاء 35الؿىت الثالثت عكغ، العضص 

بدث ميداوي في بعع اإلاصازف : دازة عالكاث الصبىن، جىحه جىغيمي حديدعلي مدؿً عبض الغيا، علي خؿىن الُائي، ئ- 

 .2007، 14، ؤلانضاع مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،الحىىميت

: ؤلالىتروهُت، مىكعها ؤلالىترووي" عغب"، مجلت  حظخعيد ػبابها بالخلىياثCRMبدازة عالكاث الصبائً عماع علُلي، - 

www.arab-it.com  2002 ، ًىلُى .

ؿان وآزغون، -   اكخهاصًاث مجلتعمليت،  خالت – الصواة بيذ: الىىيذ دولت في الالىتروهيت الحىىمت مؼسوعفاَمت الضَو

لُا، العضص الخامـ، حاهفي  قماٌ  .2008ئفٍغ

 Journal of Statistics and، مجلت هماذج وججازب عاإلايت وعسبيت: مخطلباث بزطاء خىىمت بلىتروهيت هاجحت ، َالي ملُلى- 

Applied Economics 2016، صٌؿمبر 26، العضص. 

م زالو خؿحن، -  ، مجلت ولُت بغضاص للعلىم الاكخهاصًت الجامعت، العضص الخام بمإجمغ اليلُت، الحىىمت ؤلالىتروهيتمٍغ

 .2013بغضاص، 

، مجلت مؿاع للضعاؾاث ألاواصًمُت، املجلض الؿابع، العضص جلىياث الدؼفير في الخبادٌ الخجازر ؤلالىتروويهضي بضع حغاح، - 

 .2009الغابع عكغ، 

اب، -   ،دوز الحىىمت ؤلالىتروهيت في جدظين حىدة الخدماث الحىىميت بالخطبيم على وزػت خىىمت دبيًاؾغ عبض الَى

 .2009مجلت النبًت، املجلض العاقغ، العضص الغابع، أهخىبغ 

 :اإلاداخالث في اإلالخلياث العلميت واإلااجمساث- 3

: الدظىيم في الىطً العسبي، بدث ملضم في اإلالخلى العغبي الثاوي خٌى الدظىيم بالعالكاثئلهام فسغي أخمض خؿً، - 

ت، الضوخت، كُغ، مً الفسو والخددياث  .2003 أهخىبغ 08 ئلى 06، اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 الضولي اإلاإجمغ ، هخاب أعماٌخصىصيت الجسيمت ؤلالىتروهيت في اللاهىن الجصائسر واللىاهين اإلالازهتهمضًلي، عخُمت - 

 .2017 ماعؽ 25 – 24، لبىان / َغابلـمغهؼ حُل البدث العلمي، ، ؤلالىتروهيت الجسائم: عكغ الغابع

 لحالت مع ؤلاػازة الدوليت، الخجازب لبعع عسض :اإلاعسفت على اللائم الاكخصاد بلى الاهخلاٌ مخطلباثؾّضي علي، - 

خىهت حامعت ،اإلاعسفت ومجخمع الخغيير بدازة :الثامً الؿىىي  الضولي العلمي ، اإلاإجمغالجصائس ل 24 – 21ألاعصن،  : الٍؼ  أفٍغ

2008. 

أوعاق عمل مإجمغ الخيىمت ؤلالىتروهُت الؿاصؽ الحىىمت ؤلالىتروهيت بين الىغسيت والخطبيم العلمي، علي لُفي، - 

ت، صبي، صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، "ؤلادازة العامت الجديدة والحىىمت ؤلالىتروهيت"  - 9، اإلاىظمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .2007 صٌؿمبر 12

 الغابع الضولي اإلاإجمغ ، هخاب أعماٌالجسيمت ؤلالىتروهيت وبحساءاث مىاحهتها مً خالٌ الدؼسيع الجصائسر فًُلت عاكلي، - 

 .2017 ماعؽ 25 – 24لبىان، / ، مغهؼ حُل البدث العلمي، َغابلـ ؤلالىتروهيت الجسائم: عكغ

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=231&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=231&uiLanguage=ar
http://www.arab-it.com/
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غاء-  ، مضازلت ملضمت يمً جىغيم اإلاعامالث ؤلالىتروهيت اإلادهيت والخجازيت الخجسبت الدؼسيعيت الجصائسيت في، هاجي الَؼ

 في الفترة مً ،َغابلـ، أواصمُت الضعاؾاث العلُاباإلاىعلض ، "اإلاإجمغ العلمي اإلاغاعبي ألاٌو خٌى اإلاعلىماجُت واللاهىن "فعالُاث 

 .2009 أهخىبغ 29 ئلى 28

 املحليت والجماعاث الداخليت وشازة خالت الحىىميت، الخدماث حىدة جدظين في ؤلالىتروهيت الحىىمت دوز وؾُلت،  واعغ- 

 العلىم الخضماث، اإلاىعلض بيلُت بلُاع الكاملت الجىصة خٌى ئصاعة الضولي ، مضازلت ملضمت يمً اإلالخلى- الجصائس –

 .2011 ماي 11 و10كؿىُُىت، ًىمي  مىخىعي، الدؿُحر لجامعت وعلىم ؤلاكخهاصًت

 :الدزاطاث والخلازيس- 4

ت الضًملغاَُت الكعبُت-  ، 2013مطبىعت ملخص مبادزة الجصائس ؤلالىتروهيت  ، اللجىت ؤلالىتروهُت،الجمهىعٍت الجؼائٍغ

 .2008صٌؿمبر 

، مُبىعاث الحىىمت ؤلالىتروهيت مً ؤحل الؼعب: 2012طخطالع الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت مىظمت ألامم اإلاخدضة، ا- 

ىعن،   .2012ألامم اإلاخدضة، هٍُى

، خىىمت بلىتروهيت مً ؤحل اإلاظخلبل الرر هخطلع بليه: 2014دزاطت الحىىمت ؤلالىتروهيت لظىت ، مىظمت ألامم اإلاخدضة- 

ىعن،   .2014مُبىعاث ألامم اإلاخدضة، هٍُى

 :السطائل الجامعيت- 5

جاث، -   عؾالت ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن مياهت الجماعاث املحليت في الىغام ؤلادازر الجصائسر،ئؾماعُل فٍغ

جىظُم ئصاعي، عؾالت غحر ميكىعة، ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت، حامعت الىاصي، الجؼائغ، الؿىت : العام، جسهو

 .2014 – 2013الجامعُت 

 ، أَغوختالجصائسيت للبىىن اللدزة الخىافظيت وجدظين اإلاصسفيت الخدماث جطىيس على اإلااليت العىإلات ؤزسآؾُا كاؾُمي، - 

 و الاكخهاصًت العلىم  ولُت،والبىىن اإلاالُت اكخهاصًاث :الاكخهاصًت، جسهو في العلىم الضهخىعاٍ قهاصة لىُل ملضمت

ت  .2014/2015الدؿُحر، حامعت ادمحم بىكغة، بىمغصاؽ، الؿىت الجامعُت  علىم و الخجاٍع

 في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً ملضمت ، مظهغةالخجازة ؤلالىتروهيت، خخميتها وواكعها في الجصائسؾمُت صًمل، - 

، 2011 – 2010الدؿُحر، حامعت مىخىعي، كؿىُُىت، الؿىت الجامعُت  وعلىم الاكخهاصًت العلىم الاكخهاصًت، ولُت العلىم

. 253. م

 دزاطت جطبيليت لعيىت مً –اطخخدام جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ في اجخاذ اللساز باإلااطظت ؾهام َغقاوي، - 

ت، ولُت العلىم الاكخهاصًت اإلااطظاث الجصائسيت ، أَغوخت ملضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة الضهخىعاٍ في العلىم الخجاٍع

ت وعلىم الدؿُحر، حامعت   .  2013/2014، الؿىت الجامعُت "3الجؼائغ "والعلىم الخجاٍع

 و  الىاكع:ماطظاتها ووعائف الدولت صياغت دوز  إلعادة طتراجيجيت وةؤلالىتروهيت الحىىمت الكٍغف، عبضة وعمان- 

ٌ  خالت- الخددياث   العلىم في الضهخىعاٍ صعحت هُليمً مخُلباث  ملضمت ، أَغوختالخليجي الخعاون  مجلع دو

الدؿُحر، حامعت الجؼائغ، الؿىت  وعلىم الاكخهاصًت العلىم ، ولُت" ألاعماٌ ئصاعة "  جسهو،الدؿُحر وعلىم الاكخهاصًت

 .2008/2009الجامعُت 
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م-  ، عؾالت والجصائس ألامسيىيت اإلاخددة الىالياث العمىميت في الخدمت جسػيد في ؤلالىتروهيت ؤلادازة دوز  ،عكىع عبض الىٍغ

ٌ  إلاخُلباث اؾخىماال ملضمت  الضًملغاَُت جسهو :الضولُت والعالكاث الؿُاؾُت العلىم في اإلااحؿخحر قهاصة على الخهى

الضولُت، حامعت مىخىعي، كؿىُُىت، الؿىت  والعالكاث الؿُاؾُت العلىم الؿُاؾُت، كؿم والعلىم الخلىق  والغقاصة، ولُت

 .2009/2010الجامعُت 

دزاطت : ؤلادازة بالجىدة الؼاملت مدخل لتركيت جىافظيت اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىططت الجصائسيتفخُدت بىخغوص، - 

 العلىم الاكخهاصًت، ولُت العلىم في علىم صهخىعاٍ قهاصة لىُل ملضمت ، عؾالتميداهيت على بعع اإلااطظاث بظطيف

ت الاكخهاصًت ، 2012/2013، الؿىت الجامعُت 1الدؿُحر، حامعت ؾُُف  وعلىم والخجاٍع

ض بىزلُفي الؿعُض دمحم-   قهاصة هُل مخُلباث ملضمت الؾخىماٌ مظهغة، الالىتروهيت الخجازة لعلىد اللاهىوي الىغامع، كٍى

، الخلىق  كؿم، الؿُاؾُت العلىم و الخلىق  ولُت، بؿىغة زًُغ دمحم حامعتٌ، عماأ كاهىن  :جسهو، الخلىق  في اإلااؾتر

 .2015/2016الؿىت الجامعُت 

 لىغام جدخيت بييت إلوؼاء وأليت واإلالاصت آلاليت الحديثت ؤلالىتروهيت الدفع ؤهغمت وحؼغيل جطىيس ؤهميتدمحم قاًب، - 

الاكخهاصًت،  العلىم في علىم صهخىعاٍ قهاصة هُل مخُلباث مً هجؼء ملضمت ، أَغوختبلىترووي بالجصائس ومالي مصسفي

ت الاكخهاصًت العلىم ولُت ، الؿىت الجامعُت 1الاكخهاصًت، حامعت ؾُُف  العلىم الدؿُحر كؿم وعلىم والخجاٍع

2016/2017. 

 :الىصىو اللاهىهيت- 6

، ًًبِ قغوٍ وهُفُاث ئكامت زضماث الاهترهذ واؾخغاللها،  1998 أوث 25 اإلاإعر في 257-98اإلاغؾىم الخىفُظي عكم - 

ضة ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ .  1998 أوث 26 الهاصع في، 63العضص  الكعبُت ، الضًملغاَُت الجؼائٍغ

 25 اإلاإعر في 257 - 98 ، ٌعضٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم عكم 2000 أهخىبغ 14 اإلاإعر في 307 - 2000عكم  الخىفُظي اإلاغؾىم- 

ضة الاهترهذ زضماث ئكامت ، اإلاخعلم بًبِ قغوٍ وهُفُاث1998أوث  ت للجمهىعٍت الغؾمُت واؾخغاللها، الجٍغ  الجؼائٍغ

. 2000أهخىبغ  15 ٌ اإلاىافم ٌ 1421 عحب 17 : في الهاصع ، 60 العضص الكعبُت ، الضًملغاَُت

 ًدضص اللىاعض العامت اإلاخعللت بالخىكُع 2015 اإلاىافم لـ أٌو فبراًغ 1436 عبُع الثاوي عام 11 مإعر في 04 – 15 كاهىن عكم -

ت الضًملغاَُت الكعبُت، العضص والخهضًم ؤلالىتروهُحن ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ  ...، الهاصع في06، الجٍغ

خمم ألامغ عكم 2005 حىان 20 اإلاإعر في 10-05اللاهىن -    اإلاخًمً لللاهىن 1975 ؾلخمبر 26 اإلاإعر في 58 – 75 ٌعضٌ ٍو

ضة الغؾمُت الجؼائغي اإلاعضٌ اإلاضوي  ، 2005 حىان 26 ، الهاصع في64 العضص ،واإلاخّمم، الجٍغ
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الصفدت عىىان الؼيل السكم 

 28  أبعاص الخيىمت ؤلالىتروهُت 1-01

 35 اإلاىافع الضازلُت والخاعحُت لخُبُم الخيىمت ؤلالىتروهُت 1-02

 51  لعلض ؤلالىترووي ألابعاص وؤلاقيالُاث املخخلفت ٌهمىطج ًىضح  1-03

 80 ألابعاص الثالر إلاإقغ الخىمُت للخيىمت ؤلالىتروهُت 2-01

 80 ميىهاث مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت ومإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت 2-02

 88 2001جىػَع الضٌو خؿب مغخلت الخيىمت ؤلالىتروهُت في ؾىت  2-03

 90 مإقغ الخيىمت ؤلالىتروهُت خؿب اإلاىاَم الجغغافُت 2-04

ت ؤلالىتروهُت خؿب الجهاث لؿىت  2-05  93 2003مإقغ الجاٍَؼ

 95 2003مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت للضٌو الغائضة في ؾىت  2-06

 104 همىطج الاهضماج ؤلالىترووي 2-07

ت ؤلالىتروهُت عبر العالم لؿىت  2-08  107 2008اإلاعضٌ ؤلاكلُمي إلاإقغ الجاٍَؼ

 112 2010اإلاإقغ ؤلاكلُمي لخُىع الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-09

 116 2012اإلاعضٌ ؤلاكلُمي العالمي إلاإقغ جُىع الخيىمت ؤلالىتروهُت في  2-10

 119 2014اإلاإقغ ؤلاكلُمي لخىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-11

اث مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت بحن  2-12  2014جىػَع الضٌو خؿب مؿخٍى

 2016و
121 

جىػَع عضص الضٌو خؿب اإلاىاَم الجغغافُت وفلا للىة مإقغ جىمُت  2-13

 EGDIالخيىمت ؤلالىتروهُت 
123 

اصًت وفلا إلاإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت لؿىت 50جىػَع الضٌو الـ  2-14  124 2016 الٍغ

 164َغم الؼبائً  3-01

 194اإلاخغحراث املخضصة لىمِ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت  3-02
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الىمى العالمي في مجاٌ اؾخسضام الخىىىلىحُاث الخضًثت لإلعالم والاجهاٌ  3-03

. 2003 – 1991للفترة 
199 

 للجؼائغ (EGDI)عؾم بُاوي ًىضح جُىع مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت  4-01

 .2016-2003وويعُتبا ؤلاكلُمُت والعاإلاُت زالٌ الفترة 
239 

مىدنى جُىع الترجِب الضولي للجؼائغ في مجاٌ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت  4-02

ا وؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة2016- 2003زالٌ الفترة    مع اإلالاعهت بمالحًز
240 

 للجؼائغ (OSI)" الخضماث على الخِ"مىدنى بُاوي ًىضح جُىع مإقغ  4-03

 2016-2003وويعُتبا العاإلاُت وؤلاكلُمُت زالٌ الفترة 
242 

 للجؼائغ (TII)" البيُت الخدخُت لالجهاالث"مىدنى بُاوي ًىضح جُىع مإقغ  4-04

 2016-2003وويعُتبا العاإلاُت وؤلاكلُمُت زالٌ الفترة 
243 

 243 2017- 2000عؾم بُاوي لخُىع عضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الجؼائغ في الفترة  4-05

 للجؼائغ وويعُتبا (HCI)عؾم بُاوي ًبحن جُىع مإقغ عأؽ اإلااٌ اللكغي  4-06

 2016- 2003العاإلاُت وؤلاكلُمُت زالٌ الفترة 
248 

  للجؼائغ (EP)عؾم بُاوي ًىضح جُىع مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت  4-07

 .2016 - 2003وويعُتبا ؤلاكلُمُت والعاإلاُت زالٌ الفترة 
250 

مىدنى حغحر الترجِب الضولي للجؼائغ في مجاٌ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت مع  4-08

 .2016-2003اإلالاعهت بخىوـ واإلاغغب زالٌ الفترة 
251 
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 ٌ  فهسض الجداو

 الصفدتعىىان الجدٌو  السكم

 30 أوحه الازخالف بحن الخيىمت ؤلالىتروهُت والخيىمت الخللُضًت 1-01

 43 مىافع الخيىمت ؤلالىتروهُت ملخخلف أَغافها 1-02

 82 اللُم اإلاُللت اللهىي والضهُا للمإقغاث الفغعُت للبيُت الخدخُت لالجهاالث 2-01

 89 .2001مإقغ الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-02

ت ؤلالىتروهُت لؿىت 25الضٌو الـ  2-03  94 2003 الغائضة في مإقغ الجاٍَؼ

ت ؤلالىتروهُت بحن  2-04  97 2004 و2003اإلاإقغ الجهىي للجاٍَؼ

ت ؤلالىتروهُت لـ  2-05 غ ؾىت 25مإقغ الجاٍَؼ  97 2004 صولت الغائضة في جلٍغ

ت الخيىمت ؤلالىتروهُت بحن 25 حغحراث جغجِب الضٌو الـ  2-06  98 2004 و2003 الغائضة في حاٍَؼ

 99 2004 الغائضة في مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت لؿىت 20جغجِب الضٌو الـ  2-07

ت ؤلالىتروهُت مً  2-08  101 2005 ئلى 2003الترجِب واإلاإقغاث ؤلاكلُمُت للجاٍَؼ

ت الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت 25جغجِب أكىي  2-09  101 2005 صولت في مجاٌ حاٍَؼ

ت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-10  102 2005حغحر مغاهؼ الضٌو في جغجِب مإقغ الجاٍَؼ

 103 .2005 ئلى 2003 وجغجُببا بحن مً 2005 صولت الغائضة لؿىت 25مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت للـ  2-11

غ 35الضٌو الـ  2-12 ت ؤلالىتروهُت في جلٍغ  108 2008 الغائضة في مإقغ الجاٍَؼ

 109 .2008 الغائضة وفم مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت لؿىت 25جغجِب الضٌو الـ  2-13

 111 2010 صولت ألاولى وفم مإقغ جُىع الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت 20جغجِب الضٌو الـ  2-14

 113 2010 صولت عائضة في ؾىت 20مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت لـ  2-15

 114 2012 صولت الغائضة لؿىت 20كُم مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت لـ  2-16

 115 2012جغجِب صٌو اإلالضمت وفم مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-17

 118 2012 مع اإلالاعهت بـ 2014الضٌو الغائضة في الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-18

 122 2016الضٌو الغائضة وفلا إلاإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت  2-19

ىُت وجغجُببا في الفترة  2-20  130 2016- 2001جُىع مإقغ الخيىمت ؤلالىتروهُت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

-2001جُىع جغجِب حمهىعٍت وىعٍا الجىىبُت وفلا إلاإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت في الفترة  2-21

2016 
133 
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 135 2016-2001 وفلا إلاإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت في الفترة اإلاملىت اإلاخدضةجُىع جغجِب  2-22

ا وفلا إلاإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت في الفترة  2-23  140 2016 - 2001جُىع جغجِب صولت مالحًز

2-24 
جُىع جغجِب صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة وفلا إلاإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت في الفترة 

2001-2016 
143 

م العالئلي"ملاعهت بحن  3-01 م الهفلت"و" الدؿٍى  159" حؿٍى

 177 ألابعاص املخخلفت إلصاعة العالكت مع اإلاىاًَ 3-02

 185مغاخل جُىع ؤلاصاعة العمىمُت وؤلانالح ؤلاصاعي  3-03

اث الثالزت للمكاعهت ؤلالىتروهُت  3-04  193زهائو اإلاؿخٍى

 للجؼائغ وجغجُببا الضولي في الفترة (EGDI)جُىع ويعُت مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت  4-01

2003 -2016 
238 

 241 2016- 2003 للجؼائغ في الفترة (OSI)مإقغ الخضماث على الخِ  4-02

 243 2016- 2003 للجؼائغ في الفترة (TII)مإقغ البيُت الخدخُت لالجهاالث  4-03

 245 2017- 2000جُىع عضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الجؼائغ في الفترة  4-04

4-05 
ت الكبياث وبعٌ اإلاإقغاث الفغعُت  خؿب الترجِب الضولي للجؼائغ اإلاإقغ العام لجاٍَؼ

ت ومإقغاث  .2016 – 2008الفترة  في الخىىىلىحُا حاٍَؼ
246 

 248 2016- 2003 للجؼائغ وويعُتبا العاإلاُت وؤلاكلُمُت زالٌ الفترة (HCI)مإقغ عأؽ اإلااٌ اللكغي  4-06

 250 2016- 2003 للجؼائغ وجغجُببا الضولي في الفترة (EP)جُىع مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت  4-07

جىػَع وؿب اللغت اإلاؿخسضمت في الهفداث الغئِؿُت للمىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت  4-08

ت  الجؼائٍغ
258 

 259زهائو اإلاىاكع مً خُث الخهمُم وؾهىلت الاؾخسضام وؾغعت الخهفذ  4-09

 259 جىػع اإلاىاكع ؤلالىتروهُت خؿب املخخىي وجىفحر الخضماث 4-10

ت 4-11  261 جىػع كىىاث الاجهاٌ اإلاؿخسضمت في اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت الجؼائٍغ

ت لخىفغ زهائو اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت في اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت  4-12 اليؿب اإلائٍى

ت  الجؼائٍغ
262 

ت لخهائو الكفافُت 4-13  263 جىػَع وؿب  جُبُم اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت الجؼائٍغ

ت لالكتراخاث والكياوي ؤلالىتروهُت والخغظًت العىؿُت 4-14 ت الجؼائٍغ  263 مضي صعم اإلاىاكع ؤلاصاٍع

ت 4-15  264 وؿب جىفغ زهائو الخغظًت العىؿُت على مؿخىي اإلاىاكع الخيىمُت الجؼائٍغ

ت التي جىفغ زضمت الضفع ؤلالىترووي 4-16  265 وؿبت اإلاىاكع الخيىمُت الجؼائٍغ
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 266 صعحت جىاؾم جهامُم اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت 4-17

 267 2009أَم الخضماث العامت ؤلالىتروهُت اإلالضمت في مهغ وؤلاماعاث في ؾىت  4-18
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 فهسض اإلاالخم

الصفدت عىىان اإلالحم زكم اإلالحم 

 Siebel Marketing 7 282 نفدت الىاحهت لبرهامج: 01 اإلالخم عكم   01

اث مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت  02 كائمت أبجضًت للضٌو خؿب مؿخٍى

(EGDI) 2016 لؿىت 
283 

نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لخيىمت الىالًاث اإلاخدضة  03

ىُت  .ألامٍغ
284 

نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لخيىمت حمهىعٍت وىعٍا  04

 .الجىىبُت
285 

 286 نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لخيىمت اإلاملىت اإلاخدضة 05

ا 06  287 .نفدت الىاحهت للبىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت لخيىمت مالحًز

 288 .نفدت الىاحهت للبىابت الغؾمُت لخيىمت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة 07

الجؼائغ ؤلالىتروهُت "الجضٌو الؼمني لخىفُظ العملُاث اإلالغعة في ئَاع بغهامج  08

2013." 
289 

لُا  ؤلاهترهذ اؾخسضامئخهائُاث  09  290 (2017ماعؽ )في صٌو ئفٍغ

 292 (2017ماعؽ )على اإلاؿخىي العالمي  ؤلاهترهذ اؾخسضامئخهائُاث  10

 293 اؾخلُان جدلُل اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الخيىمُت 11

 297 كائمت اإلاىاكع ؤلالىتروهُت التي جمذ عليبا الضعاؾت الخدلُلُت 12

 299 نفدت الىاحهت لبىابت اإلاىاًَ 13
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فهسض املحخىياث 

الصفدت   خخىياثالم

 16 - 1 اإلالدمت العامت

 204 - 17 الجصء الىغسر 

الفصل ألاٌو 

 مدخل بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت
18 - 74 

 19ملدمت الفصل 

 ٌ  20 مفاهيم عامت خٌى الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث ألاو

 ٌ  20 مفهىم الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاُلب ألاو

 ٌ  20  حعٍغف الخيىمت: الفغع ألاو

فاث الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي  21 حعٍغ

 29 أوحه الازخالف بحن الخيىمت الخللُضًت والخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الثالث

 31 الخيىمت ؤلالىتروهُت وأصاة لإلنالح ؤلاصاعي والخىم الغاقض: الفغع الغابع

 33 أَضاف الخيىمت ؤلالىتروهُت وؾماتبا: اإلاُلب الثاوي

 ٌ  34 أَضاف الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع ألاو

 36 ؾماث الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي

 37 وكأة الخيىمت ؤلالىتروهُت ومغاخل جُىعَا: اإلاُلب الثالث

 ٌ  37 وكأة الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع ألاو

 38 مغاخل جُىع الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي

 40 أَغاف الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاُلب الغابع

ٌ فغعاٌ  G-C 40))مىاًَ - خيىمت :  ألاو

 41 (G-B) أعماٌ –خيىمت : الفغع الثاوي

 42 (G-G)خيىمت - خيىمت : الفغع الثالث

 44 مخطلباث جطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت ومعىكاتها: اإلابدث الثاوي

 ٌ  44  الخيىمت ؤلالىتروهُتمخُلباث جُبُم: اإلاُلب ألاو

 ٌ  46 ؤلاعاصة الؿُاؾُت: الفغع ألاو

ل : الفغع الثاوي  47 العىهغ اللكغي اإلاَإ

 49 البيُت الخدخُت لإلعالم والاجهاٌ: الفغع الثالث

عاث الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الغابع  50 حكَغ

 53  الخيىمت ؤلالىتروهُتمعىكاث جُبُم: اإلاُلب الثاوي

 ٌ ت : الفغع ألاو  43 معىكاث ئصاٍع
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ت: الفغع الثاوي  54 معىكاث بكٍغ

 55 معىكاث مالُت: الفغع الثالث

 56 معىكاث فىُت وكاهىهُت: الفغع الغابع

 57 مساخل الخدٌى بلى الحىىمت ؤلالىتروهيت :اإلابدث الثالث

 ٌ  57( Publishing )مغخلت اليكغ: اإلاُلب ألاو

 59 (Interaction) والخباصٌ( Interaction) مغخلت الخفاعل: اإلاُلب الثاوي

 60 مغخلت الخيامل والاهضماج: اإلاُلب الثالث

 62ؤلاطاز اللاهىوي للحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلابدث السابع

 ٌ اع اللاهىوي للخيىمت ؤلالىتروهُت: الُلب ألاو  62 يغوعة ؤلَا

 69 وؤلالىتروهُت الخللُضًت ؤلازباث وؾائل: اإلاُلب الثاوي

 65ؤمً الحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلابدث الخامع

 ٌ  65 ألامً ؤلالىترووي واملخاَغ ؤلالىتروهُت : اإلاُلب ألاو

 ٌ  65مفهىم ألامً ؤلالىترووي : الفغع ألاو

 66 ؤلالىتروهُت املخاَغ: الفغع الثاوي

مت ؤلالىتروهُت : اإلاُلب الثاوي  69ئقيالُت الجٍغ

 70 وؾائل وجلىُاث جأمحن الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاُلب الثالث

 ٌ  Cryptography 70 الدكفحر : الفغع ألاو

 71 (Digital Signature)لىترووي الخىكُع ؤلا: الفغع الثاوي

 73البهمت ؤلالىتروهُت : الفغع الثالث

 74 خالصت الفصل

الفصل الثاوي 

جلازيس وججازب : الحىىمت ؤلالىتروهيت عبر العالم
75 -147 

 76 ملدمت الفصل

 ٌ  77 جلازيس ألامم اإلاخددة خٌى الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث ألاو

 ٌ غ ألامم اإلاخدضة خٌى الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاُلب ألاو  75  وأَضافهمفهىم جلٍغ

 ٌ غ: الفغع ألاو  77 مفهىم الخلٍغ

غ : الفغع الثاوي  78 أَضاف الخلٍغ

غ: اإلاُلب الثاوي  79 مًمىن الخلٍغ

 81 مالخظاث جلىُت خٌى اإلاإقغاث ومىهجُت الضعاؾت والخلُُم : اإلاُلب الثالث

 ٌ  81 :مإقغ البيُت اللاعضًت لالجهاالث: الفغع ألاو

 83 مإقغ الغأؾماٌ اللكغي : الفغع الثاوي

 84 مإقغ اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت: الفغع الغابع
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دزاطت جدليليت إلاظمىن جلازيس ألامم اإلاخددة خٌى الحىىمت ؤلالىتروهيت مً : اإلابدث الثاوي

 2016 بلى 2001
85 

 ٌ غ الخيىمت ؤلالىتروهُت : اإلاُلب ألاو  85 2001جلٍغ

 ٌ غ : الفغع ألاو  85 2001هظغة عامت خٌى جلٍغ

غ : الفغع الثاوي  87 2001عغى زالنت مدخىي جلٍغ

غ الكامل للخيىمت ؤلالىتروهُت : اإلاُلب الثاوي  UN Global E-Government )2003الخلٍغ

Survey 2003 ) 
90 

 ٌ غ : الفغع ألاو  90 2003هظغة عامت عً جلٍغ

غ: الفغع الثاوي  91 الىخائج العامت للخلٍغ

ت الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت : اإلاُلب الثالث غ الكامل لجاٍَؼ -GLOBAL E) 2004الخلٍغ

GOVERNMENT READINESS REPORT) 2004 
95 

 ٌ  95 هظغة عامت: الفغع ألاو

غ: الفغع الثاوي  96 هخائج الخلٍغ

ت الخيىمت ؤلالىتروهُت لؿىت : اإلاُلب الغابع غ الكامل لجاٍَؼ -Global E) 2005الخلٍغ

Government Readiness Report 2005)  
99 

 ٌ  99 هظغة عامت: الفغع ألاو

ت واإلاكاعهت ؤلالىتروهُت : الفغع الثاوي  100 ويعُت الجاٍَؼ

 UN E-Gouvernement) 2008الضعاؾت الاؾخلهائُت للخيىمت ؤلالىتروهُت : اإلاُلب الخامـ

Survey 2008)  
105 

 ٌ  105 ملخت قاملت: الفغع ألاو

ت واإلاكاعهت ؤلالىتروهُت في : الفغع الثاوي  106 2008الجاٍَؼ

غ : الفغع الثالث  109 2008الخيىمت اإلاخهلت يمً جلٍغ

 UN E-Government) 2010الضعاؾت الاؾخلهائُت للخيىمت ؤلالىتروهُت : اإلاُلب الؿاصؽ

Survey 2010) 
110 

 ٌ غ: الفغع ألاو  110 جلضًم الخلٍغ

 111 زالنت الىخائج: الفغع الثاوي

غ الخيىمت ؤلالىتروهُت : اإلاُلب الؿابع  113 (UN E-Government Survey 2012) 2012جلٍغ

 ٌ غ : الفغع ألاو  113 2012جلضًم جلٍغ

 114 زالنت الىخائج: الفغع الثاوي

غ : اإلاُلب الثامً  116  (E-Gouvernement Survey 2014) عً الخيىمت ؤلالىتروهُت 2014جلٍغ

 ٌ غ : الفغع ألاو  116 2014ملخت عً مدخىي جلٍغ

غ : الفغع الثاوي  118 2014هخائج جلٍغ

غ : اإلاُلب الخاؾع  120 (E-Gouvernement Survey 2016) عً الخيىمت ؤلالىتروهُت 2016جلٍغ
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 ٌ غ : الفغع ألاو  120 2016عغى املخخىي العام لخلٍغ

 121 ويعُت الضٌو ججاٍ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت واإلاكاعهت: الفغع الثاوي

 125 ججازب دوليت في الحىىمت ؤلالىتروهيت: اإلابدث الثالث

 ٌ ىُت: اإلاُلب ألاو  125 الخجغبت ألامٍغ

 ٌ يي: الفغع ألاو سُت عً ئَالق اإلاكغوع ألامٍغ  125 ملخت جاٍع

يي: الفغع الثاوي  127 جىفُظ اإلاكغوع ألامٍغ

 Resistance to change 128 مكيلت ملاومت الخغُحر : الفغع الثالث

ىُت على الهعُض العالمي: الفغع الغابع  129 مياهت الخجغبت ألامٍغ

ىُت: الفغع الخامـ  130 املخخىي العام للبىابت ؤلالىتروهُت لخيىمت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 131 ججغبت حمهىعٍت وىعٍا الجىىبُت في الخيىمت ؤلالىتروهُت: اإلاُلب الثاوي

 ٌ  131 هظغة عامت: الفغع ألاو

 133  العالمي جُىع جغجُببا: الفغع الثاوي

 133 البىابت ؤلالىتروهُت: الفغع الثالث

 134 ججغبت اإلاملىت اإلاخدضة: اإلاُلب الثالث

 ٌ  134 هظغة عامت: الفغع ألاو

 135 جُىعَا جغجُببا الضولي: الفغع الثاوي

 136 البىابت ؤلالىتروهُت للملىت اإلاخدضة: الفغع الثالث

ت: اإلاُلب الغابع  137 الخجغبت اإلاالحًز

 ٌ  137 مىحؼ عً ئَالق وجُبُم اإلاكغوع اإلاالحزي : الفغع ألاو

ا: الفغع الثاوي  139 البىابت ؤلالىتروهُت الغؾمُت إلاالحًز

ا يمً مإقغاث الخيىمت ؤلالىتروهُت في الفترة : الفغع الثالث  140 2016 - 2001جُىع جغجِب مالحًز

 141 ججغبت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة: اإلاُلب الخامـ

 ٌ  142 ملخت عامت عً اإلاكغوع ؤلاماعاحي: الفغع ألاو

 143 اإلاياهت الضولُت لخيىمت ؤلاماعاث ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي

 144 البىابت الغؾمُت لخيىمت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة: الفغع الثالث

 147 خالصت الفصل

 الفصل الثالث

 "بدازة العالكت مع اإلاىاطً في عل الحىىمت ؤلالىتروهيت"
148 – 204 

 149 ملضمت الفهل

 ٌ  150 بدازة العالكت مع الصبىن : اإلابدث ألاو

 ٌ سُت "ئصاعة العالكت مع الؼبىن "مفهىم : اإلاُلب ألاو  150 وحظوعَا الخاٍع

 ٌ  150 وأَمُخه اإلافهىم اإلاعانغ للؼبىن : الفغع ألاو

يي للعالكت مع الؼبىن : الفغع الثاوي  151 الخُىع الخاٍع
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 154 (CRM) مع الؼبىن ةحعٍغف ئصاعة العالق: الفغع الثالث

لي في ظل : اإلاُلب الثاوي  158 "ئصاعة العالكت مع الؼبىن "اإلافهىم الدؿٍى

 159  في صعمهااوصوع الخىىىلىجي" ئصاعة العالكت مع الؼبىن "أوكُت : اإلاُلب الثالث

 ٌ  160 "ئصاعة العالكت مع الؼبىن "أوكُت : الفغع ألاو

 168 "ئصاعة العالكت مع الؼبىن " ؤلاعالم والاجهاٌ في صعم ثصوع جىىىلىحُا: الفغع  الثاوي

 176 بدازة العالكت مع اإلاىاطً  وؤهميتها في الحىىمت ؤلالىتروهيت : اإلابدث الثاوي

 ٌ اع العام لـ : اإلاُلب ألاو  176 "ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"ؤلَا

 ٌ  176 وأَضافها" ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"مفهىم : الفغع ألاو

 180 الخىحه باإلاىاًَ همدىع للخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي

 183 "ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"ئلى " ئصاعة العالكت مع الؼبىن "مً : اإلاُلب الثاوي

 ٌ  183 جأزحر كُاع ألاعماٌ على الفىغ ؤلاصاعي العمىمي: الفغع ألاو

 184 مياهت العالكت مع اإلاىاًَ في ظل ؤلاصاعة العمىمُت الجضًضة: الفغع الثاوي

 186 في الخيىمت اإلاعانغة" ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"أَمُت ويغوعة : اإلاُلب الثالث

 188 ودوز الخىىىلىحيا في دعمها" بدازة العالكت مع اإلاىاطً"ؤوؼطت وممازطاث : اإلابدث الثالث

 ٌ  188 "ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"أوكُت ومماعؾاث : اإلاُلب ألاو

 ٌ  188 الخضماث ؤلالىتروهُت: الفغع ألاو

 190 جُبُم الضًملغاَُت ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي

 191اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت :  الثالثفغعاٌ

 195الكفافُت ؤلالىتروهُت :  الغابعالفغع

 197 "ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"صوع الخىىىلىحُا في صعم أوكُت : اإلاُلب الثاوي

 ٌ ت العمىمُت : الفغع ألاو  197 أزغ الثىعة اإلاعلىماجُت على اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

 201 "ئصاعة العالكت مع اإلاىاًَ"صوع الىؾائِ الخىىىلىحُت في صعم : الفغع الثاوي

 204 خالصت الفصل

 274- 205 جطبيليالجصء اٌ

:  الفصل السابع

دزاطت جلييميت إلاؼسوع الجصائس ؤلالىتروهيت مً مىغىز بدازة العالكت مع اإلاىاطً 
205-274 

 206 ملدمت الفصل

 ٌ  207 عسض ؤلاطاز اإلانهجي للدزاطت: اإلابدث ألاو

 ٌ  207 عغى ؤلاقيالُت والفغيُاث: اإلاُلب ألاو

 ٌ  207جظهحر باقيالُاث البدث : الفغع ألاو

 209  جظهحر بفغيُاث الضعاؾت:زاويالفغع اٌ

 210 أَمُت جلُُم الخيىمت ؤلالىتروهُت وئقيالُت الىمىطج: اإلاُلب الثاوي
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 ٌ  210 أَمُت جلُُم الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع ألاو

 211 ئقيالُت هماطج جلُُم الخيىمت ؤلالىتروهُت: الفغع الثاوي

 215 عغى همىطج الضعاؾت الخُبُلُت: اإلاُلب الثالث

 218 اإلابادزاث ؤلاصالخيت ؤلالىتروهيت في الجصائس: اإلابدث الثاوي

 ٌ  218 مىحؼ ؤلانالخاث ؤلالىتروهُت في الجؼائغ: اإلاُلب ألاو

 219 (e-Algerie 2013)" 2013الجؼائغ ؤلالىتروهُت "جلضًم مكغوع : اإلاُلب الثاوي

 ٌ  219ملخت عامت عً اإلاباصعة : الفغع ألاو

 220 "2013الجؼائغ ؤلالىتروهُت "املخاوع الغئِؿُت إلؾتراجُجُت : الفغع الثاوي

 229 "2013الجصائس ؤلالىتروهيت "الخلييم الىلي إلاؼسوع : اإلابدث الثالث

 ٌ عُت: اإلاُلب ألاو  229 جلُُم ؤلاعاصة الؿُاؾُت واإلاىظىمت الدكَغ

 ٌ  229 جلُُم ؤلاعاصة الؿُاؾُت: الفغع ألاو

عُت: الفغع الثاوي  232 جلُُم اإلاىظىمت الدكَغ

ت: زاوياإلاُلب اٌ  237 ؤلالىتروهُت العامت للجؼائغ  الخيىمتجلُُم حاٍَؼ

 ٌ  237  للجؼائغ(EGDI)مإقغ جىمُت الخيىمت ؤلالىتروهُت : الفغع ألاو

ت: الفغع الثاوي  241  الخيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼائغاإلاإقغاث الفغعُت لجاٍَؼ

 249 جلُُم اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت: اإلاُلب الثالث

 252 إلاىاكع ؤلالىتروهيت العمىميت الجصائسيتٌدزاطت جلييميت : اإلابدث السابع

 ٌ مت: اإلاُلب ألاو َُّ  252 اإلاىاكع اإلاضعوؾت وهمىطج الخهائو اإلاَل

تهخائج جدلُل : اإلاُلب الثاوي  255 اإلاىاكع ؤلالىتروهُت العمىمُت الجؼائٍغ

 ٌ ت: الفغع ألاو  256 البىابت ؤلالىتروهُت للخيىمت الجؼائٍغ

 257 هخائج جدلُل اإلاىاكع ؤلالىتروهُت العمىمُت: الفغع الثاوي

 268 اإلاىاكؼت وجلييم الفسطياث وعسض الىخائج: اإلابدث الخامع

 ٌ  268الفغيُاث وجلُُم هاككت الم: اإلاُلب ألاو

 271  عغى هخائج البدث:زاوياإلاُلب اٌ

 ٌ ت: الفغع ألاو  271 الىخائج الىظٍغ

 272 الىخائج الخُبُلُت: الفغع الثاوي

 274 خالصت الفصل

 275 الخاجمت العامت

 278 الاكتراخاث والخىنُاث

 280 آفاق البدث

 281 اإلاالخم 



 فهسض املحخىياث...........................................................................................................................................................................

327 

 300 كائمت اإلاغاحع

 315 فهغؽ ألاقياٌ

 ٌ  317 فهغؽ الجضاو

 320 فهغؽ اإلاالخم

اث  321 فهغؽ املخخٍى

 329 اإلالخو
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و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلالخ

  :اإلالخص

إدارة العبلقة مع "من زاكية " 2013اعبزائر اإللكًتكنية "تناكلت ىذه الرسالة دراسة تقييمية ؼبشركع 
، حيث مت تقييم أثر اؼببادرة على تبٍت اإلدارة العمومية اعبزائرية ؼبختلف التطبيقات كاؼبمارسات "اؼبواطن

 .اؼبندرجة ضمن ىذا التوجو اعبديد لئلدارة العمومية

كقد أثبتت الدراسة أف اؼببادرة اعبزائرية َف تنجح يف إرساء اغبكومة اإللكًتكنية يف اعبزائر، حيث 
تبُت أف اعبزائر ال تزاؿ تعرؼ فجوة رقمية كبَتة مع غالبية دكؿ العاَف، كىو ما انعكس على ضعف تطبيق 

 .إسًتاتيجية إدارة العبلقة مع اؼبواطن يف اؼبنظمات العمومية اعبزائرية كعلى أداء مواقعها اإللكًتكنية

 احلكومة اإللكرتونية، إدارة العالقة مع ادلواطن، مشروع اجلزائر اإللكرتونية :اليلماث اإلافخاخيت
2013. 

   

Abstract: 

This theses is an evaluation study of the " e-Algeria 2013" project from the 

perspective of "citizen relationship management". The impact of the initiative was 

assessed on the adoption by the Algerian public administration of various applications 

and practices that fall under this new direction of public administration. 

The study proved that the Algerian initiative did not succeed in establishing the    

e-Government in Algeria. It was found that Algeria still knows a large digital gap with 

most of the world. This is reflected in the weak implementation of the strategy of 

managing the relationship with the citizens in the Algerian public organizations and the 

performance of their websites. 

Key words: E-Government, Citizen Relationship Management (CRM), E-Algeria 2013. 


