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ملخص:
ترتكز عملية تطبيق احلكومة اإللكًتونية على مجلة من احملددات ،تبحث من خالذلا عن إجياد واقع بيئة مناسبة لتطبيق
وتتطرؽ الدراسة إىل احملددات االجتماعية أحد اىم احملددات لنجاح تطبيق احلكومة االلكًتونية .
ناجح للحكومة اإللكًتونيةّ ،
ولقدحاولنامنخالذلذىالورقةتقييماحملددات االجتماعية،كماتتعرضالدراسةإلىادلقارناتالدوليةمتهيداًالستخالص
نتائجوتوصياتواقًتاحات.
الكلمات المفتاحية :احلكومة اإللكًتونية ،احملددات اإلجتماعية.
Abstract :
The application of e-governmentprocessbased on a set of determinants,
lookingthroughit to find the reality issuitable for successful application of egovernmentenvironment, thisstudyis to address the social determinants One of the most
important determinants of the success of the application of e-government.
We have triedthroughthispaper to socialdeterminants, also,ourstudyissubject to the
international comparison,prelude to getrecommendations and suggestions results.
Key words: e-government, socialdeterminants.

المقدمة:
شهدت العقود األخرية تقدما ىائال يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات ما جعل من عصرنا يعرؼ بعصر الثورة
ادلعلوماتية والتكنولوجية ،فقد غزت احلاسبات كل رلاالت النشاط اإلنساين وأحدثت تغريات ىائلة يف طرؽ االتصاؿ
وإصلاز األعماؿ ،وعليو فقد غريت كثريا يف منط احلياة اليومية ،حيث أدت تقنيات ادلعلومات واالتصاالت إىل إحداث
تطورات ىائلة على مستوى تطلعات األفراد ورغباهتم يف احلصوؿ على خدمات ومنتجات أكثر تطورا.
ويف ىذا الصدد تسعى اجلزائر إىل اللحاؽ بالركب ،من خالؿ تبين أحدث التكنولوجيات وبناء نظم
معلومات إلكًتونية متكاملة من أجل تطبيق فعاؿ لإلدارة اإللكًتونية دبختلف مؤسساهتا.
ارتباطا وثيقا بربامج التنمية االجتماعية .إف ادلعرفة اجليدة باحلكومة اإللكًتونية ال
يرتبط تطبيق احلكومة االلكًتونية
تكتمل من دوف معرفة بالواقع االجتماعي ومتغرياتو أي معرفة بالبيئة االجلتماعيةوزلدداهتا وحدودىا.
إشكالية الدراسة:
يتطلب تطبيق احلكومة اإللكًتونية توفري البيئة ادلناسبة اليت تتواءـ واحتياجاهتا ،ولعل أىم عناصر ىذه
البيئة ،البيئة االجتماعية.
من خالؿ ما سبق فإف التساؤؿ الرئيسي يتمحور حوؿ:
» كيف يمكن للبيئة االجتماعية أن تدعم تطبيق الحكومة اإللكترونية في البيئة الجزائرية؟ «
أهداف الدراسة:

 .1الوقوؼ على احملددات الثقافية الداعمة لتطبيق احلكومة اإللكًتونية يف البيئة اجلزائرية؛
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 .2االحاطة دبساعي اجلزائر من أجل نشر الثقافة اإللكًتونية؛
 .3الوقوؼ على التأثري االجتماعي الداعم لتطبيق احلكومة اإللكًتونية يف اجلزائر؛
 .4الوقوؼ على ادلعوقات االجتماعية اليت ربد من التحوؿ إىل اجملتمع اإللكًتوين.
أهمية الدراسة:
تكمن امهية الدراسة يف كوهنا تتطرؽ ألحد أىم ادلواضيع ادلعاصرة وادلتمثلة يف احلكومة اإللكًتونية واليت جاءت
على إثر التطور النوعي السريع للتجارة اإللكًتونية واألعماؿ اإللكًتونية ،وانتشار تطبيقات اإلنًتنت وشبكة ادلعلومات
العادلية ،وديكن استخالص أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 االىتماـ الكبري الذي أولتو اجلزائر يف إطار إعداد بيئة حاضنة وداعمة للحكومة اإللكًتونية.
 نتائج الدراسة قد تفيد يف إبرازالتحديات البيئية االجتماعية التيتواجو عملية تطبيق احلكومة اإللكًتونية يف
اجلزائر ،كما قد تفيد يف الوقوؼ على سلتلف نقاط الضعف اليت تعاين منها البيئة االجتماعية اجلزائرية ؾ بيئة
حاضنة وداعمة للحكومة اإللكًتونية.
منهج الدراسة:
انطالقا من طبيعة الدراسة واألىداؼ اليت تسعى إليها مت استخداـ ادلنهجالوصفيالتحليليحيث مت تتبع احملددات
االجتماعية الداعمة لتطبيق احلكومة االلكًتونية وذلك باالستعانة بادلعلومات اجملمعة سواء من خالؿ البحث ادلكتيب ،أو مواقع
الويب ،كلهذاوفقا إلحصائيامتحيّنة.
محاور الدراسة:
بغرض اإلحاطة الشاملة بادلوضوع والوصوؿ إىل االستنتاجات ذات الصلة ،مت تقسيم ادلقاؿ إىل احملاور اآلتية:
 .Iماىية احلكومة االلكًتونية
 .IIاحملددات الثقافية الداعمة لتطبيق احلكومة اإللكًتونية يف البيئة اجلزائرية
 .IIIمساعي اجلزائر من أجل نشر الثقافة اإللكًتونية
 .IVالتأثري االجتماعي الداعم لتطبيق احلكومة اإللكًتونية يف اجلزائر
 .Vادلعوقات االجتماعية اليت ربد من التحوؿ إىل اجملتمع اإللكًتوين
.I

ماهية الحكومة اإللكترونية

يعترب مفهوـ احلكومة اإللكًتونية من ادلفاىيم احلديثة النشأة ،وقد ظهر ىذا ادلفهوـ كنتيجة حتمية لثورة تكنولوجيا ادلعلومات
ولالنفجار ادلعريف الذي ميز السنوات األخرية السابقة ،لذا وقبل التطرؽ إىل سلتلف أساسيات ىذا ادلفهوـ ،سنحاوؿ بدأً إلقاء
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الضوء عليو من خالؿ التطرؽ دلختلف التعاريف اليت جاءت يف ىذا الصدد ،وإدراؾ األىداؼ اليت ترمي منها عملية تبين ىذا
ادلفهوـ.
 .1مفهوم الحكومة اإللكترونية :حضي مفهوـ احلكومة اإللكًتونية باىتماـ كبري من طرؼ الدارسني ،فبالرغم من حداثة
نشأتو إال أنو عرؼ اجتهادات كثرية وتعاريف سلتلفة ،وذلك باختالؼ دارسيها ووجهات نظرىم ،ومن ىذه التعاريف ندرج
ما يلي :
عرفها البنك الدويل على أهنا " :مصطلح حديث يشري إىل اكتشاؼ طرؽ ووسائل جديدة من خالؿ استخداـ تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة احلكومة فيما تقدـ من خدمات للمواطن".
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كما أشار بعض الدارسني إىل أف مفهوـ احلكومة اإللكًتونية "يعكس سعي احلكومات إىل إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي
مهامها بشكل فاعل يف االقتصاد العادلي ادلتصل ببعضو البعض عرب شبكات االتصاالت واحلكومات ،وىي ليست سوى ربوؿ
جذري يف الطرؽ اليت تتبعها احلكومات دلباشرة أعماذلا وذلك على نطاؽ مل يشهده منذ بداية العصر الصناعي".
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يف حني يرى آخروف أف احلكومة اإللكًتونية ىي " معرفة متطورة يف ادلعرفة اإلدارية وتقنياهتا التطبيقية ومهاراهتا ادلهنية ،فهي تقوـ
بإغناء الفكر اإلداري دبفاىيم تتصل بادلعرفة االلكًتونية وتقنيات االتصاالت وادلعلوماتية".
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ويشري البعض أف" احلكومة اإللكًتونية تقوـ على أساس ذبميع األنشطة اليت تقوـ هبا الدولة يف موضوع واحد ىو موقع احلكومة
الرمسي على شبكة اإلنًتنت ،يقدـ اخلدمات ادلعلوماتية ،وجييب على االستفسارات ،ويقدـ اخلدمة ،وتقبض الرسوـ من خالؿ ىذا
ادلوقع االفًتاضي".
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ويؤكد البعض اآلخر أف احلكومة اإللكًتونية ىي" :استعماؿ احلكومة للتقنية ،خصوصا اإلنًتنت وتطبيقاهتا لتحسني سرعة الوصوؿ
إىل ادلعلومة وتسليم ادلعلومات احلكومية واخلدمية إىل ادلواطنني ،الشركاء التجاريني ،مستخدمني ،أجهزة أو كيانات حكومية أخرى.
ومن خالؿ ىذه التقنية ديكن ادلساعدة على بناء عالقات أفضل بني احلكومة واجلمهور جيعل التفاعل بني ادلواطنني متناسقا وسهال
وأكثر كفاءة ،ومن أجل توفري فرص أكثر للمشاركة يف العمليات الدديوقراطية".
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ويرى آخروف أف :احلكومة اإللكًتونية ىي قدرة ادلستفيد على االستخداـ الفعاؿ لكل وسائل االتصاالت ادلتاحة ،وتقنيات
ادلعلومات ادلتوفرة ،هبدؼ احلصوؿ على اخلدمات اإلدارية احلكومية عن بعد".
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ويذىب البعض اآلخر إىل أف "احلكومة اإللكًتونيةىي استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات بشكل عاـ ،والتجارة اإللكًتونية على وجو
اخلصوص ،يف تزويد ادلواطنني وادلنظمات بقدرات وصوؿ أكثر مالءمة إىل ادلعلومات واخلدمات احلكومية. "...
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فيما يرى بعض الكتاب أف " احلكومة اإللكًتونية ىي بيئة افًتاضية على شبكة اإلنًتنت،متثل احلكومة الوطنية الرمسية ،تقدـ
خدماهتا وتعليماهتا اجلديدة دلواطنيها يف أماكن تواجدىم".
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ويعرب البعض اآلخر عن احلكومة اإللكًتونية بكوهنا " إدارة شاملة دلختلف أوجو العمليات اللوجستية واألعماؿ اإللكًتونية
والتجارة االلكًتونية وإدارة اإلمداد وإدارة العالقات العامة وعرض الكتالوجات اخلاصة خبدمات اخلدمة العامة وضبط طلبات
احلصوؿ على اخلدمات وتلبية حاجات عميل احلكومة وىو ادلواطن وتنظيم العالقة بني مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص واذليئات
الرمسية والغري الرمسية والسيطرة على أمور ادلستودعات والسيطرة على جودة أعماؿ ومهاـ الدولة ،كما تشمل احلكومة اإللكًتونية
كذلك متكني ادلؤسسات ادلختلفة من متشية أعماذلا إلكًتونيا دوف العودة يف مهاـ كثري إىل ادلراكز القيادية العليا".
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من خالؿ التعاريف السابقة صلد إف احلكومة اإللكًتونية ترتكز على عدة نقاط أساسية نذكر منها ما يلي:


ترتكز احلكومة االلكًتونية يف عملها على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت؛

 تقدـ احلكومة االلكًتونية خدماهتا وتعليماهتا دلواطنيها يف أماكن تواجدىم إلكًتونيا وبشكل دائم؛
 تشمل احلكومة االلكًتونية سلتلف أوجو العمليات اللوجستية واألعماؿ اإللكًتونية والتجارة االلكًتونية وإدارة اإلمداد وإدارة
العالقات العامة وعرض الكتالوجات اخلاصة خبدمات اخلدمة العامة وتنظيم العالقة بني مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص
واذليئات الرمسية والغري الرمسية والسيطرة على أمور ادلستودعات والسيطرة على جودة أعماؿ ومهاـ الدولة ،وكذا متكني
ادلؤسسات ادلختلفة من متشية أعماذلا الكًتونيا دوف العودة يف مهاـ كثري إىل ادلراكز القيادية العليا ،وعليو فهي تشمل بصفة
عامة كل من التجارة احلكومية اإللكًتونية ،الدديوقراطية اإللكًتونية ،اإلدارة اإللكًتونية ،واخلدمات اإللكًتونية.
 .2أهداف الحكومة االلكترونية :حىت نعمد إىل تطبيق احلكومة اإللكًتونية ،جيب أوال أدارؾ أىدافها والوعي دبدى أمهيتها،
حيث تعترب احلكومة اإللكًتونية وسيلة للرفع من األداء احلكومي ،ودبا أف احلكومة اإللكًتونية تستهدؼ رلموعات سلتلفة
من ادلستفيدين كاف من ادلمكن أف نقدـ األىداؼ حسب اجملاالت التالية:
1.2

مجال حكومة –مواطن :يف رلاؿ عالقة احلكومة دبواطنيها ،سوؼ تقع معظم أىداؼ احلكومة اإللكًتونية يف خانة
رفاىية ادلواطن ومشاركتو يف احلكم ،10ويف ىذا اجملاؿ ديكن أف ندرج مجلة من األىداؼ نذكر منها:
5

 رفع رضا ادلستفيدين عن اخلدمات اليت تقدـ ذلم (حكومة-مواطن) وذلك عن طريق:
 تسهيل استخداـ اخلدمات احلكومية؛ تقليل الوقت ادلستغرؽ يف حصوؿ ادلستفيد على اخلدمة اليت حيتاج إليها؛ تقدًن بيانات دقيقة ويف الوقت ادلناسب حسب احلاجة11؛ تقدًن اخلدمات بشكل أفضل وأسرع وأيسر للموطنني.122.2

مجال حكومة -منظمات األعمال :هتدؼ احلكومة اإللكًتونية يف ىذا اجملاؿ إىل تنشيط الدورة االقتصادية عرب
تسهيل معامالت ادلؤسسات سواء كانت مؤسسات زللية ،إقليمية أو عادلية ،13ويف ىذا اجملاؿ ديكن أف ندرج مجلة من
األىداؼ اليت تصب يف إطار مساندة برامج التطوير االقتصادي (حكومة-أعماؿ) ،وذلك عن طريق:
 تسهيل التعامالت بني القطاعات احلكومية وقطاعات األعماؿ؛ تقليل تكاليف التنسيق وادلتابعة ادلستمرة؛ زيادة الفرص الوظيفية؛ زيادة العوائد الرحبية للتعامالت احلكومية يف قطاعات األعماؿ؛ تشجيع بناء ونشر بنيات ربتية لتقنية ادلعلومات عالية الكفاءة؛ فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع ادلعلومات؛ ربقيق درجة عالية من التكامل بني ادلشاريع احلكومية والقطاعات اخلاصة فيما خيص اإلقتصاد الوطين14؛ متابعة تنفيذ مشروعات التنمية؛ -توفري الالمركزية يف تقدًن اخلدمات احلكومية.15

 3.2مجال حكومة-حكومة :على ادلستوى احلكومي الداخلي ،سوؼ يكوف يف صميم أىداؼ احلكومة اإللكًتونية اذلدؼ
الرامي إىل ردـ الفجوة البيانية واإلجرائية بني سلتلف الوزارات واإلدارات العامة ،باإلضافة إىل رفع مستويات الكفاءة والفعالية
واألداء يف اإلجراءات واألنظمة احلكومية الداخلية 16،ويف ىذا اجملاؿ ديكن أف ندرج مجلة من األىداؼ نذكر منها:
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 رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات داخل القطاع احلكومي وذلك عن طريق:
 ربسني مستوى الكفاءة يف استخداـ وتوظيف تقنيات ادلعلومات؛ اإلستفادة من التجارب ادلثلى يف أداء األعماؿ؛ الدقة يف إصلاز الوظائف ادلختلفة. تقليل التكاليف احلكومية( حكومية-حكومية) عن طريق:
 ربسني وتطوير إجراءات األعماؿ؛ تسهيل تدفق وسرياف األعماؿ بشفافية وسهولة عالية؛ تقليل اإلجراءات وادلعلومات ادلكررة ضمن سالسل حلقات األعماؿ؛ تشجيع الوحدة والتكامل والتبادؿ اآلين للبيانات.17

زيادة دقة البيانات :حيث ديكن ربصيل ادلعلومات ادلطلوبة من عدة جهات؛



زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة يف األداء والرفع من كفاءة األداء :وذلك باالعتماد على تكنولوجيا ادلعلومات؛
18؛



دعم النمو االقتصادي



توفري معلومات دقيقة وزلدثة باستمرار تساعد يف التخطيط طويل ادلدى؛



رفع كفاءة اجلهاز احلكومي وأسلوب ادلراقبة وادلتابعة؛



توفري ادلاؿ والوقت عن طريق تقليل الفاقد الناتج عن ادلعامالت التقليدية.19

1.2

المجال الحكومي-الخارجي :من أىم أىداؼ احلكومة اإللكًتونية يف ىذا اجملاؿ ىو عملية دمج احلكومة بطريقة
انسيابية وذات جدوى اقتصادية مع زليطها اخلارجي ،ويف ىذا اجملاؿ ديكن أف ندرج مجلة من األىداؼ نذكر منها:



تشجيع السياحة عرب تقدًن خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية اخلارجية أو للمواطنني
األجانب؛



تشجيع االستثمار اخلارجي20؛



مواكبة التطور التكنولوجي21؛
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توفري ادلناخ ادلشجع لالستثمار وتذليل العقبات أماـ ادلستثمر احمللي واألجنيب؛



هتيئة اجلهاز احلكومي لالندماج يف النظاـ العادلي اجلديد.22

5.2

المجال حكومة-موظفين :يعد ىذا البعد أحد العوامل اإلنسانية اليت هتدؼ إىل رفع كفاءة أداء ادلوظفني من خالؿ
التغيري والتحديث والتدريب للعاملني يف األجهزة احلكومية يف كافة اجملاالت ،وكذلك من خالؿ تسهيل العمل إلدارة
اخلدمة ادلدنية واالتصاؿ الداخلي بني موظفي األجهزة احلكومية لكي يقدموا تعامالت الوظيفة اإللكًتونية ومعاجلة
البيانات لنظاـ ادلعلومات للمكتب اإللكًتوين ،حيث يطمح ادلوظفوف يف أف تقدـ ذلم العديد من اخلدمات دوف أي
عناء وكذلك دوف مشقة اإلجراءات الروتينية الورقية ،ويف ىذا اجملاؿ ديكن أف ندرج مجلة من األىداؼ نذكر منها:

 زيادة كفاءة ادلوظف والفاعلية يف إصلاز األعماؿ؛
 رفع وعي وثقافة األفراد باحلاسب وتكنولوجيا ادلعلومات؛
 خلق روح ادلشاركة واإلبداع عند موظفي قطاعات الدولة ادلختلفة23؛
 االستخداـ األمثل للطاقات البشرية :وذلك بًتكيز الطاقات البشرية يف اإلعماؿ األكثر إنتاجية.24
المحددات الثقافية الداعمة لتطبيق الحكومة االلكترونية في البيئة الجزائرية

.II

تنعكس احملددات الثقافية يف مدخلني أساسني ،مدخل جزئي يركز على الثقافة التنظيمية بادلنظمة اجلزائرية ،ومدخل كلي
يتمثل يف ثقافة اجملتمع اجلزائري والذي ديارس بدوره سلطتو على ادلنظمات اجلزائرية وقادهتا ،فيساىم يف بناء سلتلف العادات
والتقاليد ،القيم واالذباىات داخل ادلنظمة لتنعكس على سلوكيات اإلفراد وأفكارىم .فالثقافة التنظيمية تظهر وتتطور مع منو
تطور ادلنظمة يف سياؽ تفاعلها مع النسيج االجتماعي واالقتصادي والثقايف الذي تتواجد فيو ومن خالؿ األفراد العاملني يف
ادلنظمة الذين جيلبوف إليها قيمهم وتقاليدىم وعاداهتم اليت تساىم يف التأثري بالثقافة التنظيمية بنفس الطريقة اليت تؤثر ثقافة ادلنظمة
هبؤالء األفراد ،وبصفة خاصة يف طريقة عمل األشياء ،وتنفيذ ادلهاـ ،واحملافظة على مستوى األداء ادلستهدؼ من قبل إدارة
ادلنظمة.
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إف تطبيق احلكومة اإللكًتونية يف ادلنظمات قد يصاحبو مقاومة ذلذا التغيري ،وتزيد حدة ىذه ادلقاومة مع غياب اإلدارة الفعالة
للثقافة التنظيمية ،شلا قد يؤدي إىل فشل العملية.
متيل ثقافة ادلنظمة اجلزائرية ضلو التقليد والثبات على شلارسة األعماؿ بنفس الطرؽ اليت اعتادت عليها اإلدارة .فالثقافة التنظيمية قد
تكوف يف بعض احلاالت ثقافة مقاومة للتغيري ،وضد االبتكار ،ثقافة النظر إىل الداخل ضمن إطار جدراف ادلنظمة ،والًتكيز على
التطوير الذايت ربت تأثري الشعوب بضرورة الدفاع عن ىوية ادلنظمة وتاريخ أعماذلا واصلازاهتا يف ادلاضي.
ثقافة االبتكار واإلبداع واالنفتاح وادلرونة ىي ما ربتاجو احلكومة اإللكًتونية ،ليس من أجل صلاح مشروعها أو برارلها
فحسب ،وإمنا أيضا من أجل ضماف ربقيق مستوى جيد من الكفاءة والفاعلية عند وضع نظم احلكومة اإللكًتونية موضع
التطبيق ،إىل جانب توفري فرص ادلشاركة يف إنتاج وتوزيع ونقل ادلعرفة التنظيمية والتعلم ادلستمر من تكنولوجيا ادلعلومات و
تطبيقات اإلعماؿ يف اإلنًتنت.
إف التغيري الذي نشهده يف الثقافة التنظيمية ال خيلق عقبات وإمنا يولد فرصا ويبسط الطريق أما تطوير ناجح لنظم احلكومة
اإللكًتونية ضمن حسابات زمن اإلنًتنت ،وليس حساب التقوًن العادي الذي ذباوزه اقتصاد ادلعرفة واإلنًتنت.
ومن خالؿ التحوؿ اجلذري لثقافة ادلنظمة تتحوؿ منظمة احلكومة اإللكًتونية من كينونة مستقلة بذاهتا إىل كياف معومل
متشابك متعاوف مع شركاء األعماؿ من منافسني ،موزعني ،مشًتكني ،موردين وغريىم .وذلذا ربتاج ادلنظمات يف معظم األحياف
إىل مشروع إعادة ىندسة إنسانية وإعادة ىندسة ثقافية ال تالمس نظاـ القيم والتقاليد اإلدارية وقواعد العمل ادلتبعة يف ادلنظمة
فحسب ،وإمنا جيب أف هتز أيضا مكونات وآليات عقل القيادة اإلدارية ادلسؤولة أوال وأخريا عن مشروع احلكومة اإللكًتونية.
كلما كاف الفرؽ شاسعا بني البيئة ادلستقبلة وادلضموف االجتماعي والثقايف لتكنولوجيا ادلعلومات ،ازدادت معوقات تطبيق
وتطوير نظم وأدوات تكنولوجيا ادلعلومات يف منظمات األعماؿ أو ادلؤسسات االقتصادية واخلدمية العاملة يف البيئة اجلزائرية.
لذلك ،فإف من ادلهم معرفة القيم الثقافية اليت تقود ادلديرين إىل مقاومة مشروعات أنظمة احلكومة اإللكًتونية و ما يرافقها من
مناذج أعماؿ مبتكرة وأساليب عمل جديدة يف داخل ادلنظمة ،ومع الزبائن ادلستفيدين و شركاء األعماؿ .وردبا يكوف مصدر ىذه
القيم ميل ادلدير اجلزائري إىل ذبنب ادلخاطرة وعدـ التأكد.25
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.III

مساعي الجزائر من أجل نشر الثقافة اإللكترونية

يف إطار سعي اجلزائر من أجل نشر الثقافة اإللكًتونية ،متعقدشراكةبينوزارتيالتكوين
ادلهنيووزارةالربيدوتكنولوجيااإلعالمواالتصالبتاريخ

 2009_09_13من خالؿ بررلة

أيامدراسيةخيضعفيهاادلًتبصونإلىربنارلإعدادحيوؿ احلكومةاإللكًتونية،يدرسوف منخالذلاأساسياتالكومبيوتروأمناطاحلياةالرقمية،اإلنًتنت،
وشبكةالوابالعادلية ،وىيمتاحةلكلفئاتاجملتمعلمدة 15يومادبراكزالتكوينادلهنيعلىمستوىالوطن،وحيصالدلًتبصعلىشهادةكفاءة
.وىذىادلبادرةهتدفإلىبلورةفكرةاحلكومةاإللكًتونية للمواطناجلزائري.
منجانبهاأيضاعمدتوزارة الًتبيةالوطنيةإىل
تدريبادلكونينواألساتذةعلىاستخدامتكنولوجياادلعلوماتواالتصالفيالعمليةالتعليمية،وقدمتتخصيصدوراتتدريبية
سلصصةللمؤطرينقصدضمانسريادلشروع،ويتمالتدريبعلىمحواألميةادلعلوماتية
 2003وتتم

بتقدديدروسومبادئأوليةفياإلعالماآليل،وقدانطلقتعمليةالتكوينسنة

مرةفيكألسبوعلكلهيئةتدريسفيادلراحاللثالثةباإلضافةإلىالطاقماإلداري،باعتبار أنتطبيقاتاحلاسوبفيالعمليةالتعليميةمتتدإلىاإلدارة.
440طالبعمل

كمامتإطالقربنارلدوليلتطويرالكفاءاتالتكنولوجيةلفائدة

بالعاصمةمنطرفميكروسوفتاجلزائرفيإطارشراكةمعالوكالةالوطنيةللتشغيلوالكونفدراليةألربابالعمالجلزائريني.26
كما استضافت اجلزائر العديد من ادلؤمترات والندوات العادلية واحمللية واليت تدخل ضمن إطار احلكومة االلكًتونية منها:
 مؤمتر حوؿ التصديق االلكًتوين ،وعقد يف اجلزائر يومي  09_08ديسمرب  2009ربت رعاية االرباد األوريب لالتصاالت.
 ادلؤمتر الدويل حوؿ التعليم الرقمي :الواقع واألفاؽ والذي عقد أياـ

 07_06_05ديسمرب  2010حيث استعرض

الدراسات احلديثة حوؿ التعليم الرقمي وتطبيقاتو ادلمكنة على الصعيد الوطين ،وكاف ىناؾ نقاش ثري حوؿ التعليم الرقمي
ودوره يف ربسني جودة التعليم والتكوين وتطرؽ إىل رفع الوعي بالتعليم االلكًتوين لدى العاملني يف قطاع التعليم دبختلف
أطواره.
كما مت إطالؽ برنامج تكويين واسع لًتقية الثقافة الرقمية وربسني إدخاؿ التكنولوجيات احلديثة لإلعالـ واالتصاؿ داخل
ادلؤسسات يف إطار برنامج اجلزائر االلكًتونية ،ويشمل ىذا الربنامج الذي يدوـ  03سنوات يف مرحلة أوىل  3600مكوف تابعني
لقطاعات الًتبية والتكوين ادلهين والعمل والشباب والرياضة  ،ولضماف صلاح العملية جلأت وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالـ
10

واالتصاؿ إىل خربة ومهارة مؤسسة ذات شهرة عادلية (أو سي دي أؿ ) ادلختصة يف تطبيق برنامج التكوين ادلكثف يف رلاؿ
تكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ.
كما قامت وزارة العدؿ من تنظيم ،يوـ تكويين حوؿ "التوقيع اإللكًتوين" ،يوـ

 29سبتمرب  ،2014دبقر رللس قضاء

اجلزائر ،شارؾ فيو قضاة و موظفني ( أمناء الضبط الرئيسيني ،أمناء الضبط ادلكلفني دبصلحيت اجلنسية و صحيفة السوابق العدلية و
أخصائيني يف اإلعالـ اآليل) ،العاملني دبجلسي قضاء اجلزائر و تيبازة .و قد تابع ىذا اليوـ التكويين كذلك قضاة وموظفي اجملالس
القضائية التالية :سطيف ،سيدي بلعباس ،ورقلة ،عني متوشنت ،بشار ،تبسة و تلمساف ،بواسطة نظاـ احملاضرة عن بعد.27
لعل العامل الثقايف ىو العامل رقم واحد الذي يقف كعائق أماـ التطبيق الناجح يف اجلزائر ،فبالرغم من اجلهود ادلبذولة يف ىذا
اإلطار إال أهنا مل تصل هبا إىل ادلبتغى.
.IV

التأثير االجتماعي الداعم لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر

عكس تقرير تكنولوجيا ادلعلومات لسنة  2015الصادر عن ادلنتدى االقتصادي العادلي تأثري البيئة االجتماعية اجلزائرية على
اجلاىزية الشبكية لديها يف رلموعة من ادلؤشرات ،وىي موضحة يف اجلدوؿ ادلوايل.
الجدول رقم ( :)02مؤشر التأثير االجتماعي الداعم لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر
الرتبة

المؤشر

القيمة

التأثير االجتماعي

136

2,6

تأثري تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على الوصوؿ إىل اخلدمات األساسية

125

3.2

إدخاؿ اإلنًتنت إىل ادلدارس

133

2.4

ادلعلومات واالتصاالت & كفاءة احلكومة
استخداـ تكنولوجيا
ّ

121

3.1

134

0.08

مؤشر ادلشاركة اإللكًتونية ( 1-0 ،أفضل)

Source:The Global Information Technology Report 2015,
www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf : 01_12_2015

نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف اجلزائر متأخرة جدا من حيث البيئة االجتماعية الداعمة للجاىزية الشبكية واإللكًتونية ،إذ
احتلت ادلرتبة  136بػ 2,6نقطة ،أين سجلت أدىن ادلراتب من حيث كل من مؤشر ادلشاركة اإللكًتونية ،و إدخاؿ اإلنًتنت إىل
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ادلعلومات واالتصاالت
ادلدارس ،كما سجلت قيم دوف ادلتوسطة يف كل من استخداـ تكنولوجيا
ّ

& كفاءة احلكومة  ،وتأثري

تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على الوصوؿ إىل اخلدمات األساسية.
وبالرجوع إىل مؤشر ادلشاركة اإللكًتونية فقد أصدرت األمم ادلتحدة من خالؿ دائرة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية (دائرة
اإلدارة العامة ودائرة التطوير) تقريرا يتعلق بأداء الدوؿ يف برامج احلكومة اإللكًتونية وذلك لسنة  ،2014ومن خالؿ ىذا التقرير
مت بناء اجلدوؿ رقم( ،)03الذي يوضح مؤشر ادلشاركة اإللكًتونية لدى اجلزائر.
ويقصد بادلشاركة اإللكًتونية مشاركة ادلواطنني واجلهات األخرى غري احلكومية يف صناعة قرارات السياسة العامة وتقدًن اخلدمات
العامة ،وتستعني احلكومات بتقنيات ادلعلومات واالتصاالت احلديثة اليت تدعم التحوؿ يف تعاملها وعالقتها مع ادلواطنني .ومتكن
ىذه التقنيات احلكومات من زيادة فرص الوصوؿ إىل ادلواطنني واجملتمعات ادلدنية لتحديد احتياجاهتم وأولياهتم يف السياسات
واخلدمات العامة .ويف ادلقابل متكن تقنيات ادلعلومات واالتصاالت ادلواطنني من الوصوؿ إىل ادلؤسسات العامة وإمساع أصواهتم.
فادلشاركة اإللكًتونية ىي إذف عملية إشراؾ ادلواطنني من خالؿ تقنيات ادلعلومات واالتصاالت يف السياسة وصنع القرار جلعل
اإلدارة العامة تشاركية وشاملة وتعاونية وىادفة من أجل الغايات األساسية والفعالة .وهبذا ترفع من جاىزية البيئة االجتماعية للدولة
يف تطبيق احلكومة اإللكًتونية.
وتستخدماألشلادلتحدةفيدراستهاللحكومةاإللكًتونيةمنوذجاًمنثالمثراحلللمشاركةاإللكًتونية والذيينتقلمننموذجادلشاركةاجملتمعية
السلبيةإلىمشاركةأكثرفاعلية.ويشتماللنموذجعلى مايلي:
 ادلعلوماتاإللكًتونيةالتيتساعدعلىادلشاركة،وذلكعنطريقتزويدادلواطنينبادلعلومات العامةواحلصولعلىادلعلوماتعندالطلب،
 االستشاراتاإللكًتونيةعنطريق إشراكاألفراديف ادلسامهاتاألعمقوادلناقشاتاخلاصةبالسياساتواخلدماتالعامة،
 صنعالقراراتإلكًتونياًعن طريقتمكيناألفرادمنخالاللتصميمادلشًتكلخيارات السياسةواإلنتاجادلشًتكلمقوماتاخلدمة
وطرقتقدديها.

الجدول رقم( :)03مؤشر المشاركة اإللكترونية في الجزائر
المعلومات إلكترونيا االستشارات إلكترونيا
12

صنع القرارات

مؤشر المشاركة

إلكترونيا

اإللكترونية

الجزائر

8,62%

18,52%

0%

7,84%

المغرب

72,41%

85,19%

82,73%

%80,39

تونس

58,62%

81,48%

54,55%

64,81%

العالم

36,43%

55,73%

24,66%

39,47%

المصدر:

،2014

تقرير األمم ادلتحدة لسنة

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014Survey/Complete-Survey-Arabic-2014.pdf .01-02-2015:

الشكل رقم( :)01مؤشر المشاركة اإللكترونية في كل من الجزائر ،المغرب ،تونس ،والعالم
100
80
الجزائر

60

المغرب

40

تونس

20

العالم

0
مؤشر المشاركة
اإللكترونية

صنع القرارات
إلكترونيا

االستشارات
إلكترونيا

المعلومات
إلكترونيا

تنيباإلعتماد على بيانات اجلدوؿ رقم(.)03
المصدر :من إعداد الباحث
من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقني نالحظ التأخر الكبري الذي سجلتو اجلزائر يف مؤشر ادلشاركة مقارنة مع جارتيها تونس
وادلغرب ،ومع ادلتوسط العادلي يف مؤشر ادلشاركة ،وقد سجلت أدىن ادلعدالت على مستوى صنع القرارات إلكًتونيا دبعدؿ ،%0
على غرار ادلستويات األخرى اليت سجلت ىي األخرى ضعفا يف معدالهتا ،وىذا ما يدؿ على عدـ توفري احلكومة
للمعلوماتاإللكًتونية بالدرجة الكافيةالتيتساعدعلىادلشاركة ،باإلضافة إىل عدمإشراكاألفراد يف ادلسامهاتوادلناقشاتاخلاصة
بالسياساتواخلدماتالعامة ،وعدـ اعتماد االستشارات اإللكًتونية إال فيما ندر ،باالضافة اىل عدـ
متكيناألفرادمنالتصميمادلشًتكلخياراتالسياسةواإلنتاجادلشًتكلمقوماتاخلدمة وطرقتقدديها.
.V

المعوقات االجتماعية التي تحد من التحول إلى المجتمع اإللكتروني
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إف التحوؿ إىل احلكومة اإللكًتونية ىو جزء من مشروع االندماج يف رلتمع ادلعلومات وادلعرفة ،وبسبب ادلضموف االجتماعي
لإلدارة اإللكًتونية وتكنولوجية ادلعلومات فإف ىذه النظم احلاسوبية ادلتكاملة ال ديكن تطويرىا أو تطبيقها يف فراغ ،وإمنا يف وسط
بيئة اجتماعية ،ومن مث فإف النجاح ادلنشود لإلدارة اإللكًتونية ال ديكن أف يتحقق إال يف وسط بيئة اجتماعية مالئمة.
ضمن ىذا السياؽ ديكن القوؿ أف اجلزائر ال تزاؿ بعيدة عن ما يسمى باجملتمع الرقمي ،خاصة مع استمرار وجود ما نسبتو
 %14من األميني  ،28وما معدلو  %3من األطفاؿ غري ادللتحقني بادلدارس يف ادلرحلة االبتدائية سنة  .292012ومع وجود
فجوة كبرية بني سلرجات النظم التعليمية واحتياجات سوؽ العمل ،ووجود معدالت عالية للبطالة حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا
خالؿ السنوات األخرية ،وىذا ما يوضحو اجلدوؿ ادلوايل:
الجدول رقم ( :)01تطور معدالت البطالة في الجزائر
السنوات 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
12,3

نسبة

13,8

10,2 11,33

10

10

11

9,8

10,6

11,2

البطالة
المصدر :الديواف الوطين لإلحصائيات.2016-03-12 :http://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf،
من خالؿ اجلدوؿ السابق نالحظ االرتفاع احملسوس دلعدالت البطالة يف اجلزائر ،وىذا ما يؤثر سلبا على عملية تطبيق
احلكومة اإللكًتونية ،خاصة مع وجود ما نسبتو  %55,7من البطالني من دوف شهادات ،وما نسبتو  %74,5من البطالني
ينتموف إىل فئة الشباب أين تًتاوح أعمارىم بني  20و 40سنة ،وذلك يف سبتمرب .302015
وعليو فإف سلتلف الظواىر االجتماعية السلبية اليت تعاين منها اجلزائر ،سًتمي بثقلها ،لتكوف من أبرز العوائق اليت تواجو
عملية تطبيق احلكومة اإللكًتونية ،وذلك بتكوينها دلواطن أبعد ما يكوف عن تقبل الثقافة اإللكًتونية ،إذ سينغمس يف البحث عن
سبل احلصوؿ على الرزؽ ،سادا أذانو عن أي محالت توعوية ديكن أف ترمي إىل نشر الثقافة اإللكًتونية.
الخاتمة
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إف تسليط الضوء على احملددات االجتماعية الداعمة لتطبيق احلكومة يف البيئة اجلزائرية ،يربز لنا العوائق اليت تقف يف وجو عملية
تطبيق احلكومة اإللكًتونية يف اجلزائر ،واليت ديكن حصرىا فيما يلي:
 اقتصار انتشار ثقافة التقنية على فئات بعينها ،يف حني تعاين بقية الفئات حالة جهل عامة باستخدامات التقنية ،شلا
حيد من إقباؿ ىذه الفئات على ىذا الشيء الذي جيهلونو؛
 إحجاـ بعض فئات اجملتمع عن احلكومة اإللكًتونية والتعامالت التقنية ،يف حني أف التقنية ربمل حلوال ناجعة دلشاكل
إدارية تعانيها تلك اجملتمعات ،وذلك ألف ىذه الفئات ال تدرؾ ىذا األمر من األصل ،وال تعرؼ أف علبة التقنية ىذه
اليت تقدـ إليها ربمل دواء أمراض النظم اإلدارية ادلزمنة اليت يعاين أثارىا اجلميع؛
 إحجاـ مجاعات ادلصاحل اخلاصة ومراكز قوى اإلدارة التقليدية البريوقراطية الذين كاف نظاـ اإلدارة القدًن يتيح ذلم
االحتياؿ عليو وإدارة مصاحلهم اخلاصة اليت غالبا ما تكوف ضد ادلصاحل العامة أو على حساهبا ،فهؤالء يعلموف متاما أف
بيئة احلكومة اإللكًتونية ليست البيئة ادلناسبة لنمو مصاحلهم وأطماعهم؛
 إنغماس أفراد اجملتمع اجلزائري يف تفاصيل حياتية كثرية أدىن من التحوؿ إىل التقنية ،كالكسب ادلادي وغريىا من
مشكالت حياتية ،شلا جيعل أذاهنم مسدودة عن مساع محالت التوعية اليت تنطلق للتبصري بأمهية التقنية كضرورة حياة ال
تقل يف الكثري من األحياف عن ضرورة الطعاـ والشراب.
وعليو ديكن تقدًن التوصيات التالية:
 تكثيفوتنويعاحلمالتاالعالميةادلتمحورةحودلختلفتطبيقاتاحلكومةاإللكًتونية،وباألخصادلوجهةللمواطنينوادلتمثلةأساسافيمختلف
ادلواقعاإللكًتونيةوماربملهمنمعلوماتوخدماتإلكًتونية؛
 ضرورةالنهوضباالقتصادالوطنيللرفعمنرفاىيةادلواطنحتىيتسنىلهاالنتباىإلىتطبيقاتاحلكومةاإللكًتونية،حيثأنادلواطنمنغمسفياجلريو
راءقوتو؛
 بناءثقافةإلكًتونيةمنخالإلدخاالإلنًتنتإلىادلدارس،واعتمادتكنولوجياادلعلوماتفيادلنظومةالتعليمية.
 تطويرنظمالتعليموالتدريببمايتالءموالتحولنحواحلكومةاإللكًتونية؛
 عقداحملاضراتوالندواتعنتقنيةادلعلوماتلجمهوراخلدمة؛
 إدخااللتقنياتاإللكًتونيةكأحدادلوادادلقررةفيادلناىجالًتبويةوالتعليمية.
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