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ملخص :تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تقييم ملشروع الحكومة إلالكترونية املتبع في الجزائر ،وكذا استعراض مزايا التجربة
الرائدة لدولة قطر في تطبيق برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة ،الذي يمكن الاعتماد عليه في تطوير الخدمة العمومية في
الجزائر.
وقد توصلت الدراسة إلى أن عدم توفر شروط تطبيق هذا البرنامج في الجزائر حاا دون تحقياق التتاائج املرجاوة، ،لاذل يجا أن
يسابق التتفياذ تاذلي الصاعوبا اسانتادا إلاى تجرباة قطار الاات قامات بولاع جادو زماات عياد املادع يتماااج ماع البارامج التتموياة
للبالد و ذل على أربعة مراح  :ألاولى ببتاء القواعاد ألاساساية للبةياة التحتياة ث الةانياة تاوفير املعلوماا باالقالب بواباة "حكاوم " ث
الةالةة التفاعلية وتتضمن إنشاء شبكة حكومية آمتة تارب باين جمياع املاسساا الحكومياة لضامان الوصاو ألامةا إلاى ادما
الحكوماة إلالكترونياة وبرنااامج مراكاز البيانااا الحكومياة واملركااز الحكاوم لالتصاا ث املرحلااة الرا عاة التكامليااة أي ا القطاعااا
تتدمج في هيك واحد مشكلة الحكومة إلالكترونية املتكاملة.
الكلمات املفتاحية :الحكومة إلالكترونية املتكاملة ،الخدمة العمومية ،تكتولوجيا إلاعالم والاتصا .
تصنيف .O38 ،H1 : JEL
Abstract:The objective of this study is to conduct an evaluation of the E-Government
project in Algeria , As well as reviewing the advantages of Qatar's pioneering experience in
implementing the integrated e-government program, Where it can be applied in Algeria on
four (4) stages: First To build basic infrastructure; the second providing information by
launching the Hukoomi portal; Third Interactive Including the establishment of a secure
government network Linking all government institutions To ensure optimal access to egovernment services The Government Data Centers Program and the Government
Communication Center; The fourth stage the Integration All sectors merge into a single
structure To be integrated e-government.
Keywords: integrated E-government, public service, information and communication
technology.
Jel Classification Codes: H1 ،O38.
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 .1مقدمة:
شهد العالم نهاية القرن العشرين تطورا منسارعة في عدة قطاعا  ،أثر شك كبير على سلوك الفرد واملجتمع واد إلى
ظهور مفاهيم ومصطلحا اجتماعية واقتصادية حديةة ،ولع أهمها تل التطورا الات مست مجا تكتولوجيا املعلوما
والاتصا  ،والات أفرز عن آليا جديدة إلدارة املجتمعا وفرض على الهيئا الحكومية بالدو الغربية إلى تغيير أساليبها
التقليدية في إلادارة و تبتيها ملفهوم حديث اقلق عليه مصطلح الحكومة إلالكترونية يعتمد على الوسائ إلالكترونية لتقديم
دما أكثر جودة لطالبيها من مواقتين ومسنةمرين ،ولقد ازداد القتاعة لدع املساولين في الحكوما العربية بضرورة
التغيير ومواكبة التطورا التكتولوجية والةورة الرقمية الهائلة حا تتمكن من تحقيق التقدم والازدهار املةشود.
لذل لم يبقى أمام الحكومة الجزائرية من يار سوع الاتجاه نحو مجتمع املعلوما لتنبا هذا املشروع حا تتمكن من
الاستفادة من املزايا الات يقدمها ،وقامت في عام  2000عدة إصالحا لتغيير نماذج حكمها باالنتقا من املفهوم الكالسيك
إلدارة الخدمة العمومية إلى مفهوم الحكم إلالكترون  ،والذي تهدف من وراءه إلى تعزيز مفهوم إدارة الجودة الشاملة وعصرنة
الخدما املقدمة من أج تحقيق رفاهية املواقن واملجتمع والتأقلم مع محيطها الجديد ،إال أنها اصطدمت كذل عدة عقبا
ً
حالت دون تحقيقها ألاهداف املسطرة سب قلة الخبرة وإلامكانيا  ،ألامر الذي يستدعي حاليا من الحكومة الجزائرية دراسة أو
محا اة تجارب دو عربية ناشئة كدولة قطر أو غيرها حققت قفزة نوعية في هذا املجا .
ً
ً
بتاءا على ما َّ
تم عرله ونظرا ألهمية املولوع وتعدد جوانبه فالنه يبرز أمامتا الاساا الرئيس التالي :كيف يمكن للحكومة
و
الجزائرية الاستفادة من تكنولوجيا املعلومات بتطبيق برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة الذي انتهجته دولة قطر؟
 فرضيات الدراسة :تسعى هذه الورقة البحةية إلى ا تبار ِص َّحة الفرليا التالية:
ً
 تتوفر املاسسا الحكومية الجزائرية على البا التحتية والاستراتيجيا املتاسبة والكفيلة بتقديم الخدمة العمومية وفقالبرنامج الحكومة إلالكترونيةث
 يوجد تةسيق فيما بين املاسسا الحكومية الجزائرية وبين عدة جها في تقديم الخدمة العمومية أو دما أ رعً
إلكترونيا.
 أهداف الدراسة :إن ا تيارنا لهذا املولوع ما هو إال محاولة لتحقيق جملة من ألاهداف نذكر منها:
 إلاحاقة و إلاملام بمختلف الجوان التظرية و التطبيقية ملولوع دراسنتاث إلقاء الضوء على تطور برنامج الحكومة إلالكترونية في الجزائرث تقييم برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة في قطر ،والتأكد من مدع فعاليته وتحقيقه لألهداف املبرمجة مع محاولة عرضهذه التجربة لالستفادة منها.
 أهمية الدراسة :ننيجة للتطورا التكتولوجية الهائلة في هذا العصر ،وما أحدثته هذه الةورة من توفر للمعلوما
ألاعما شك آلي
ومواكبة للتوجها الحالية للحكوما تحت مظلة العوملة والاقتصاد الرقمت ،وسعيها إلى تتفيذ
(إلكترون ) ،وعليه تأت ألاهمية العلمية للدراسة في التعرف على مفاهيم الحكومة إلالكترونية وأهميتها والاقالع على التجربة
ً
ً
الرائدة لدولة قطر ،والتعرف على كيفية تطبيقها لبرنامجها تدريجيا وصوال إلى الحكومة إلالكترونية املتكاملة.
 املنهج وأدوات الدراسة :من أج إلاجابة على ألاسئلة الواردة في إلاشكالية اعتمدنا على املتهج الاستةباق بأداتيه الوصف
والتحلي  ،وذل من ال التطرب ملختلف املفاهيم التظرية املرتبطة سياسة استهداف التضخم بصفة عامة ،وتحلي واقعها
في الجزائر بصفة اصة وكذا عرض نتائج تجربة قطر في هذا املجا  ،معتمدين في ذل على إحصائيا ذا صلة باملولوع،
فضال عن مجموعة من الكت واملقاال واملواقع إلالكترونية.
 هيكل الدراسةَّ :
قسمتا هذه الدراسة إلى املحاور التالية:
 الاقار التظري للحكومة إلالكترونيةث تقييم برنامج الحكومة إلالكترونية في الجزائر للفترة ()2012-2000ث50
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 عرض مقاربا الحكومة القطرية في تطبيق برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة () 2020-2006ث .8الاطارالنظري للحكومة إلالكترونية
ً
تأسيسا ملا سبق ،ستقوم فيما يلي بنسلي الضوء على مولوع الحكومة إلالكترونية من ال إلاملام بمختلف املفاهيم
التظرية املرتبطة باملصطلح:
 0.8مفهوم الحكومة إلالكترونية :ورد العديد من التعاريف لهذا املصطلح ،وهي كةيرة وشائعة الاستخدام مة  :ألاعما
إلالكترونية ،وإلادارة إلالكترونية ،والحكومة الرقمية ،لذل ستقتصر على سرد أهمها فيما يأت :
 مصطلح الحكومة إلالكترونية  E-Governmentيمة شكال من أشكا ألاعما إلالكترونية  E-Businessالذي يشير إلى
العمليا والهيا الات تتفق مع إمداد الخدما إلالكترونية للمواقتين وماسسا ألاعما على حد سواء )مجلس الاعما
العراقي 1( 2002 ،ث
 تعرف بانها عملية تغيير وتحوي العالقا من املاسسا واملواقتين من ال تكتولوجيا املعلوما  ،بهدف تقديم ألافض
ً
للمواقتين وتمكينهم من الوصو للمعلوما مما يوفر مزيدا من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيض التفقا )
الهوش أبو بكر دمحم  2( 2006 ،ث
 كما تعرف بأنها استغال قوة تكتولوجيا املعلوما والاتصا من اج فعالية و وجودة الخدمة العمومية ،وكذا تفعي
العالقة بين املواقتين والهيئا العمومية )3( Office of the Deputy Prime Minister, 2003ث
 وتعرف كذل بانها تتمة في مقدرة الحكومة على تحسين الخدما الات تقدمها إلى املواقن من ال استخدام التكتولوجيا )
عمار بوحوش4 ( 2006 ،ث
ً
 وعرفت أيضا على أساس أنها أي شك من أشكا املعامال الات يمكن أن تتم إلكترونيا بين أي جهتين حكوميتين مع عضها
البعض ،أو بين املواقن وأي جهة حكومية على أي مستوع كمصلحة ألاحوا املدنية ،أو وحدا إلادارة املحلية أو مصلحة
الضرائ أو غيرها ،ليدفع فاتورة الكهرباء أو املاء ،أو إنهاء إجراءا معاش أو يستخرج شهادة ميالد ،أو حا ليدلي بصوته في
الانتخابا أو غير ذل من أشكا التعام ألا رع) الد الزعبت  5 (2000 ،ث
ً
 وقد اقترح البت الدولي عام  2002مفهوما للحكومة إلالكترونية بانها عملية استخدام املاسسا لتكتولوجيا املعلوما (
مة شبكا ألانترنت وشبكة املعلوما العريضة وغيرها ) والات لديها القدرة على تغيير وتحوي العالقا مع املواقتين من
ً
الوصو للمعلوما  ،مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة اكثر كفاءة للماسسا ) إيمان عبد املحسن 6 ( 2002،ث
 أما املتظمة العربية للتتمية إلادارية ،فقد عرفت الحكومة إلالكترونية على أنها "عملية استخدام املعلوما العريضة
لألنترنت ،والاتصا عبر الهاتف الجوا  ،المتالكها القدرة على تغير وتحوي العالقا مع املواقتين ورجا ألاعما ومختلف
املاسسا الحكومية )أحمد دمحم يوسف .7( 2002 ،
نستةتج من ال التعاريف السابقة أن مفهوم الحكومة إلالكترونية ال يقتصر فق على تقديم دما إلكترونية
للمستفيدين ،ب يهدف إلى العم على مشاركتهم عبر تل آلاليا لتحقيق الديمقراقية.
 8.8أهداف الحكومة إلالكترونية :تهدف الحكومة إلالكترونية عموما إلى تحقيق ألاهداف التالية )دياال جمي دمحم
الرزي:8(2012 ،
 تمكين املواقتين من ممارسة الديمقراقية ومشاركتهم في جميع القضاياث تقديم الخدما للمواقتين املحليين وحصولهم على الخدمة السريعة وغير املكلفةث العم على زيادة كفاءة الوحدا املحلية ،مما يترت عليها توفير الوقت و فض الزمن الالزم إلنجاز املعامال ث تحسين مستوع الخدما الات تقدم للمواقتين وللماسسا بالتغل على ألا طاء الات يقع فيها املوظف في التظام التقليدياليدوي ،والنسهي عليهم وتبسي إجراءا الحصو على الخدما من املاسسا الحكومية وتقلي الوقت املستهل من قب
املواقتين واملاسسا ث
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 لق بيئة عم أفض باستخدام تقتيا املعلوما والاتصا في املاسسا  ،وتأسيس بةية تحتية للحكومة إلالكترونيةتساعد على العم بك يسر وسهولة من ال تحقيق الانسيابية والتفاع املتباد وتحسين واجهة التواص بين الحكومة
والجها العم ألا رعث
 إعادة هتدسة إدارة موارد البشرية ،وبتاء القدرة على إدارة التغيير وإيجاد ثقافة ماسسية جديدةث ترشيد العمليا الحكومية ،وتقليص الازدواجية في إلاجراءا ث الحصو على معلوما أوسع من ألانظمة النشغيلية ملبادرا التحسين. 0.8أقسام الحكومة إلالكترونية :تتقسم إلى أربعة أقسام و هي :الديمقراقية إلالكترونية ،التجارة إلالكترونية ،إلادارة
إلالكترونية ،الخدما إلالكترونية .نبينها في الشك التالي:
الشكل  : 1أقسام احلكومة اإللكرتونية

املصدر :عباس بدران ،احلكومة اإللكرتونية من االسرتايييية ا ى التببي ،،بورو ،،اؤمسسسة الرببية لددراسا ،والشرب ،1111،ص 01

 9.8أبعاد الحكومة إلالكترونية :إن عملية التحو من نم إلادارة التقليدية إلى الحكومة إلالكترونية ،هي عملية تغيير شاملة
ومنشابكة ولها أ عاد متتوعة وهي )عبد املامن بن صغير: 9(2016 ،
 البعد السياس ي  :يعتبر عامال أساسيا ومهما لتجاح مشروع الحكومة إلالكترونية  ،وهو أن تتوفر الرغبة السياسية عتد
جميع ألاقراف الات تسهم في تكوين الرأي السياسجت  ،وذل من متطلق القتاعة ألاهلية وإلايمان باألهداف والغايا والفوائد الات
ستعود على الدو  ،كما يج أن تعبر حكومة الدولة عن قريق الرغبة السياسية علتا عن التزامها بدعم الجهود الرامية للتحو
من ال توفير الوقت  ،والجهد واملا واملوارد واملتاخ السياسجت والاقتصادي  ،والتقات الفعا والخالب الذي يسهم في إقالب
القدرا إلابداعية إلى أقصج مداها ،كما أن قرار التحو هو قرار سيادي يتخذ على أعلى مستويا في الدو  ،وبدونه تبقى
الحكومة إلالكترونية مجرد فكرة على ورب  ،وال قيمة لها إقالقا.
 البعد التشريعي  :إن البعد النشريعي أو القانون  ،أو بما يسم بالبتاء القانون إلرساء معالم الحكومة إلالكترونية  ،ال
يمكن إغفاله أو الاستهانة به ،بأي حا من ألاحوا  ،ملا له من أهمية قصوع في لمان حقوب جميع ألاقراف  ،حيث أن نشأة
الحاجة إلى إنشاء حكومة إلكترونية تستدعي توفير بالضرورة تشريعا قانونية جديدة تتعام مع أسلوب التعام الجديد منها :
تشريعا اصة بتجريم اقتحام املواقع إلالكترونية أو إتالفها وانتهاك حق الخصوصية وتجريم انتهاك سر التوقيع إلالكترون ث
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 البعد إلاداري  :هو أحد ألا عاد الرئيسة في عملية إعادة ابتكار الحكومة ،أو عملية تحوي البيروقراقيا املركزية الهرمية ،
والتحو للحكومة إلالكترونية هو قضية إدارية قب أن تكون قضية فتية  ،وهو بال ش سوف يحدث تغييرا في الهيك إلاداري
ألجهزة الحكومة للنهوض بمستوع الخدما الحكومية الات توفرها ألامر الذي سيتعكس شك أو أ ر إلى تغيير هيك العمليا
واملعامال وإلاجراءا والبا للحكومة  ،وحا يمكن انسياب البيانا واملعلوما بين الدوائر الحكومية.
 البعد التوعوي  :إن القيام بحمال التوعية ال تق أهمية عن غيرها من ألا عاد ،حيث أن التجارب العاملية وإلاقليمية الات
فشلت في تتفيذ الحكومة إلالكترونية ترجع باألساس إلى أنها لم تأ ذ عد التوعية كعام رئيسجت في برامج التطبيق واتجاهاتها،
وبالتالي لقت ما يمكن أن تس ميه بأعداء الحكومة إلالكترونية وألهمية تكوين وعي عتد جميع املتعاملين مع الحكومة بكافة
فئاتهم وأعمارهم ودرجة ثقافتهم ومستواهم  ،فال بد من قيام الحكومة بالتباع الخطوا التالية في حمالتها الهادفة إلى نشر الوعي
والاستعداد التفسجت للحكومة إلالكترونيةث
 البعد الاقتصادي  :تعد الحكوما هي املحرك الرئيسجت والفاع في الاقتصاد ،لذا فالن تحرك الحكومة للتعام إلالكترون
سيكون له أثار وفوائد متتوعة  ،بحيث يج على القطاع الخاص أن يلع دورا فاعال في بتاء الرؤية وفي مراح التتفيذ املختلفة
 ،حيث أن تحفيز التجارة إلالكترونية  ،و لق صتاعا تقتية متطورة في التتمية الاقتصادية تعتمد على البةية التحتية للحكومة
إلالكترونية الات يج أن يستفاد منها من جان القطاع الخاص ث
 البعد الفني  :إن من أهم أهداف إنشاء حكومة إلكترونية هو استخدام إلامكانا الهائلة لتكتولوجيا املعلوما في زيادة
القدرة الحكومية على توفير املعلوما لكافة ألاقراف سهولة ويسر.
 .0تقييم برنامج الحكومة إلالكترونية في الجزائرللفترة (:)8300-8332
ً
إن مشروع بتاء الحكومة إلالكترونية يتمحور أساسا حو فكرة مفادها أن الاسنةمار في تقتيا املعلوما والاتصاال  ،ورب
املواقن وماسسا ألاعما باملاسسا الحكومية في نظام إلكترون موحد )بلعرب عبد القادر ، 10 (2012 ،ينيح لجميع هذه
ألاقراف املتعاملة بالجراء مختلف املعامال بالسهولة والسرعة الالزمة ،مما يوفر الجهد والوقت والتكاليف ،ويحقق ملاسسا
ألاعما على وجه الخصوص مزايا في غاية ألاهمية ترفع من مستوع أداء وظائفها املتعددة لمن الاستخداما املتميزة
لالقتصاد الرقمت الافتراضجت.
والجزائر إحدع الدو التامية الات تسعى جاهدة إلى تتفيذ هذا املشروع ،حا تتمكن من الاستفادة من إلايجابيا الات يدرها
هذا املشروع سواء على الحكومة أو على املتعام  ،ويتدرج مشروع الجزائر إلالكترونية لمن املبادرا والبرامج الات تتبتاها
الحكومة الجزائرية لتحقيق التتمية املستدامة في مختلف جوان الحياة ،بتعميم استعما التكتولوجيا الحديةة من ال
ترقية نظام املعلوماتية في قطاعا الاتصاال  ،البتوك ،وإلادارة العمومية ،وقطاعا التربية والتعليم ما يجعلها تقدم دماتها
شك أفض وأ س للمواقتين ،فتصبح وسيلة اتصا تفاعلية ما بين الحكومة واملجتمع املدن .
 0.0محاور برنامج الحكومة إلالكترونية في الجزائر :أقلقت من الله وزارة البريد وتكتولوجيا إلاعالم والاتصا  ،أحد
امللفا الكبرع وهو مشروع برنامج الجزائر إلالكترونية  ،2012-2000الذي تم النشاور فيه مع املاسسا وإلادارا العمومية
واملتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والجامعا ومراكز البحث ،والجمعيا املهتية الات تةش في مجا العلوم
ً
وتكتولوجيا إلاعالم والاتصا  ،ويتضمن  12محورا يحدد ألاهداف الرئيسية والةانوية املقرر إنجازها إلى غاية ، 2012
وهي:( Kamel BENEL KADA, 2008 ) 11
 تسريع استعما تكتولوجيا إلاعالم والاتصا في إلادارة العموميةث تسريع استعما تكتولوجيا إلاعالم والاتصا على مستوع املاسسا ث تطوير آلاليا وإلاجراءا التحفيزية الكفيلة بتمكين املواقتين من الاستفادة من تجهيزا وشبكا تكتولوجيا إلاعالموالاتصا ث
53

(أ.بن عدة ادمحم ،د .طهراوي دومة علي) برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة وسبل تطبيقها في الجزائرباالعتماد على التجربة القطرية

 دفع تطور الاقتصاد املعتمد على املعرفة ،من ال تهيئة الظروف املتاسبة لتطوير صتاعة تكتولوجيا إلاعالم والاتصاً
ً
تطويرا مكةفاث
 تعزيز البةية ألاساسية لالتصاال ذا التدفق السريع وفائق السرعةث تطوير القدرا البشرية ،من ال ولع إجراءا ملموسة في مجا التكوين والتأقير الجيد ث تدعيم البحث في مجا التطوير وإلابداعث تأهي إلاقار القانون بتوعيه النشريعي والتتظيمتث املعلومة والاتصا ث تةمين التعاون الدوليث آليا التقييم واملتا عة ،من ال مواكبة مراح عملية إعداد وتتفيذ وتحقيق العمليا الات من شأنها السماح بتجسيدأهداف استراتيجية الجزائر إلالكترونية ث
 إلاجراءا التتظيمية ث املوارد املالية ،حيث يستلزم تتفيذ البرامج أموا قائلة تقدر بحوالي أربعة مليار دوالر ،لذل البد من الاستغال لك مصادرالتموي ث
 8.0إلانجازات املحققة من برنامج الحكومة إلالكترونية :وفي سعيها لتطبيق مشروع الحكومة إلالكترونية في الجزائر ،أ ذ
وزارة الدا لية والجماعا املحلية على عاتقها عملية تقتين الخدما إلالكترونية بالقالب ورشة كبرع لعصرنة إلادارة املركزية
والجماعا املحلية ،وذل بالولع التدريجي لتظام وقات للتعريف ما َّمن وقد تمكتت من اقالب الخدما التالية : 12
) ( Ministère de l’intérieur et des collectives Locales algérienne,2018
 إقالب دما بطاقة التعريف الوقتية وجواز السفر البيومترية وإلالكترونيةث إعداد نظام تسيير ومتا عة امللفا القضائية وكذا استخراج عض الوثائقث اقالب دمة بطاقة الضمان الاجتماعي (شفاء) واستكما الشبكة الوقتية للط عن عد الات أقلقت كمرحلة أولى في 10ماسسة اسنشفائية تعد لمن أولويا الاستراتيجية الوقتية إلصالح املسنشفيا ث
 إعداد أنظمة الدفع إلالكترون البتك والحسابا البريدية باإللافة إلنشاء البريد إلالكترون ث إنشاء شبكة أ اديمية وبحةية ترب مجموعة ماسسا التكوين العالي إلافة إلى اقالب دمة النسجي الجامعي ألاوليللحاملين الجدد لشهادة البكالورياث
 إعداد شبكة لالقالع على نتائج امتحانا شهادت البكالوريا والتعليم املتوس ث إنشاء مركز للدراسا وألابحاث في تكتولوجيا إلاعالم والاتصا كتقطة اتصا للبحث. 0.0معوقات تطبيق الحكومة إلالكترونية في الجزائر )عبد املامن بن صغير :13 (2016 ،على الرغم من مرور تسعة ستوا
على إقالب الجزائر ملشروع الحكومة إلالكترونية ،إال أنه لم يتجسد على أرض الواقع ننيجة لبعض الصعوبا الات نوجزها فيما
يلي :
دما الهاتف الةابت التقليدي

 عجز قطاع البريد وتكتولوجيا املعلوما والاتصاال في تلبية قلبا العمالء على إيصاالذي يعد أهم القتوا الات يتم عبرها الرب باإلنترنتث
 التأ ير في استكما البةية التحتية لالتصاال  ،وتباينها من متطقة أل رع وتأسيسا عليه فالن الفارب كبير لسد الفجوةالرقمية مع دو العالم املتقدم في هذا املجا ث
 محدودية اننشار إلانترنت في الجزائر ،حيث أن نسبة مستخدم هذه التقتية لم يتعدع  % 2.22وهي نسبة لعيفة مقارنةحا بالدو العربية املجاورةث
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ً
 تخوف شريحة كبيرة من املواقتين واملتعاملين من استخدام وسائ الدفع إلالكترونية أو إجراء تعامال مالية إلكترونياباستعما البطاقة املغتاقيسية سب كثرة ألا طاء التاجمة عن جهاز السح إلالكترون  ،والتأ ير الكبير في تحيين حساباته
في بداية اقالب هذه الخدما .
 محدودية الجان النشريعي في مجا تحقيق ألامن املعلومات )مركز الشرب العرب للدراسا الحضارية  ،14(2018,و عدممسايرته لبعض القوانين والنشريعا إلاقليمية والدولية املتظمة للعم إلالكترون ث
 التكلفة العالية لالسنةمار في تقتيا املعلوماث

اصة على املدع البعيد ،والذي يتطل فتح املجا لشراكة القطاع الخاص

 غياب التكام والتةسيق والرب بين إلادارا العمومية املختلفة بةشاط الحكومة إلالكترونية ،على الرغم من امتالكها لتفسألانواع من ألاجهزة والبرمجيا ث
 لعف في إلاشهار وفي نشر الوعي الاجتماعي بفوائد تطبيقا الحكومة إلالكترونية عرق قريق التحو للعم إلالكترون ث صعوبة وتعقيد هتدسة العمليا املتعلقة بالحكومة إلالكترونية على مستوع ألاجهزة الحكومية سب نقص التكوين .أما فيما يخص الحلو املمكن اقتراحها للتخلص من هذه العقبا سةستةتجها عد التطرب لعرض تجربة دولة قطر وكذا
ا تبار صحة فرليا الدراسة.
 .9عرض مقاربات الحكومة القطرية في تطبيق برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة () 8383-8330؛
ً
أقلقت الحكومة إلالكترونية ألو مرة في قطر عام  2002موفرة عددا من الخدما إلالكترونية مة إصدار تأشيرا
الد و  ،استخراج شهادا امليالد والبطاقة الصحية ،تجديد ر صة السياقة ،دفع الز اة والتبرعا لألعما الخيرية ،دفع
املخالفا املرورية وفواتير الخدما  ،و عد ذل تم ولع طة استراتيجية لبرنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة ،وقد تم
افتتاح البوابة الحكومية في  2000وأقلقت نسختها الجديدة في  ، 2010لتوفر إمكانية الوصو على مدار الساعة إلى جميع
الخدما واملعلوما الحكومية الات يحتاجها من يعيش أو يعم في دولة قطر ،يعتبر التحدي ألاكبر الذي واجه تتفيذ برنامج
الحكومة إلالكترونية هو توفير القدرا واملهارا املتخصصة في مجا تكتولوجيا املعلوما  ،على الرغم من أن دولة قطر
حاولت التغل على نقص القدرا واملهارا املحلية املتخصصة في مجا تكتولوجيا املعلوما  ،وهو ما قل من املشروعا
الطموحة الات ترغ الدولة في تتفيذها عن قريق الاستعانة بالخبراء والاسنشاريين الدوليين في هذا املجا  ،إال أن إمكانية تطوير
ً
ً
ً
أساسيا لتحقيق ألاهداف الاجتماعية والاقتصادية التتموية لدولة قطر ولمانا الستمرارية برامج
القدرا املحلية تعتبر أمرا
تكتولوجيا املعلوما والاتصاال في الدولة .ولعالج هذه املشكلة ،قام املجلس ألاعلى لالتصاال بتأسيس شركة
معلوماتية ). 15 ( ictQATAR, 2009
ً
 0.9املالمح الرئيسية لبرنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة :يعد برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة ( )i-Govمشروعا
ً
حكوميا لتكتولوجيا املعلوما والاتصاال يهدف إلى تحقيق تكام افة الخدما الات تقدمها الجها الحكومية في دولة قطر
ً
لمن نظام موحد ،بحيث يتم توفير جميع الخدما واملعلوما واملعامال الحكومية إلكترونيا عن قريق نقطة د و واحدة
لكافة املستخدمين من مواقتين ومقيمين وزائرين ورجا أعما .
وبرنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة هو برنامج قموح وواعد ،إال أنه قد حقق بالفع إنجازا كبيرة حيث نجح املجلس ألاعلى
لالتصاال وتكتولوجيا املعلوما (آي سجت ت قطر) في تحقيق تكام بين دما الحكومة إلالكترونية ،وله نتائج إيجابية من
شأنها أن تزيد من توافر و إنتاجية وفعالية الخدما إلالكترونية املقدمة للمستخدمين  ،كما سيادي برنامج الحكومة
إلالكترونية املتكاملة إلى توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجها الحكومية وزيادة مشاركة املستخدمين في تقديم الخدما
من ال زيادة كفاءة أداء املاسسا الحكومية عبر الاستخدام ألامة لتكتولوجيا املعلوما والاتصاال وتبسي إجراءا
التظم الحكومية.
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 8.9املجلس ألاعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (آي س ي تي قطر) ) :16 (ictQATAR, 2009تم تأسيس املجلس ألاعلى
لالتصاال وتكتولوجيا املعلوما (آي سجت ت قطر) بموج املرسوم ألاميري رقم  26لعام  ، 2002واملهام الرئيسية للمجلس:
 تتظيم قطاع الاتصاال بالدولة وفتح السوب للمتافسة. تطوير سوب فعا لتكتولوجيا املعلوما يساهم في تتويع الاقتصاد والد القوم . ولع سياسا واستراتيجيا تكتولوجيا املعلوما والاتصاال الخاصة بتطوير القطاعا املختلفة من تعليم وصحةوقطاع أعما .
 تطوير نظام متكام للمعلوما والتعامال الحكومية. توعية املجتمع بأهمية تكتولوجيا املعلوما بهدف بتاء مجتمع معلوما قادر على املساهمة في اقتصاد املعرفة. 0.9ألاهداف ألاساسية لبرنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة:
 تحسين الخدما املقدمة للفئا املستهدفة من قطاعا الدولة وألافراد وقطاع ألاعما من الخدما إلالكترونية الاتتنسم بالكفاءة والفاعلية والحصو على املعلوما الحكومية بك سهولة و يسرث
 تعزيز الجودة الدا لية حيث سيالحظ املساولون والعاملون التحسن الذي سيطرأ على ألاداء بفض تتظيم إلاجراءاوتظافر الجهود على املستوع الحكوم ث
 تعزيز الشفافية وإلاقار إلاداري حيث سيسهم تطبيق البرنامج في النشجيع للمشاركة بفعالية في عملية صتع القرار شكأوسع عن قريق توليح مختلف إلاجراءا .
 9.9خارطة الطريق الخاصة بتطبيق برنامج الحكومة إلالكترونية املتكاملة ) أحمد دمحم الكواري:17( 2002 ،
ً
 0.9.9البرنامج ألاول ( : ) 8300 -8330شملت الخطة الرئيسية تتفيذ  22مشروعا في سلسلة من أربع مراح زمتية من عام
 2006إلى عام :2012
 املرحلة ألاولى بتاء القواعد ألاساسية  Foundationوالات بدأ تطبيقها في ستة  2002على مجموعة من البرامج ألاولية والات
ركز على بتاء البةية التحتية وولع املعايير الفتية لألنظمة الحكوميةث
 املرحلة الةانية املعلوما  Informationبدأ هذه املرحلة في فيفري  2000بالقالب بوابة حكوم حيث تم التركيز على توفير
املعلوما والخدما املقدمة من جميع املاسسا الحكوميةث
 املرحلة الةالةة التفاعلية  Interactionوالات بدأ تتفيذها في ماي  2002وتتضمن إنشاء شبكة حكومية آمتة ترب بين جميع
املاسسا الحكومية لضمان الوصو ألامة إلى دما الحكومة إلالكترونية وبرنامج مراكز البيانا الحكومية واملركز
الحكوم لالتصا وبرنامج املتاقصا إلالكترونيةث
 املرحلة الرا عة التكاملية  Intégrationبدأ هذه املرحلة في نوفمبر  2010وقد تضمتت البرامج الخاصة بنتفيذ املتطلبا
النهائية للبةية التحتية مة مراكز البيانا باإللافة إلي تقديم الخدما ألا رع مة دما تصاريح البتاء و نظام املوارد
البشرية.
كذل تم تقسيم الا  22مشروع في طة البرنامج الاستراتيجية إلى  2مجموعا :
 املجموعة ألاولى تحتوي على املشاريع الخاصة بتوفير بيئة متاسبة لتكتولوجيا املعلوما والاتصاال من ال ولعالنشريعا والسياسا واملبادئ التوجيهية واملعايير مة سياسة التجارة إلالكترونية وسياسة أمن املعلوما وسياسة حماية
البيانا وذل من ال البرامج إلارشادية والحمال التوعوية.
 املجموعة الةانية وتحتوي على املشاريع الات تختص باجاهزية تكتولوجيا املعلوما والاتصاال ويتم ذل من ال بتاء البةيةالتحتية وتتمية القدرا الات سنتوفر لجميع الهيئا الحكومية.
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 املجموعة الةالةة و تحتوي على البرامج الات تساهم في زيادة استخدام الخدما إلالكترونية املقدمة عن قريق بوابة"حكوم " وتوفير دما إلافية للخدما املتاحة حاليا مة دما النسجي التجاري للشر ا و دما إصدار التأشيرا
وتصاريح إلاقامة.
18
 8.9.9البرنامج الثاني استراتيجية حكومة قطرالرقمية ( : (ictQATAR, 2009) ) 8383-8309
تجدر إلاشارة أن "استراتيجية حكومة قطر الرقمية  "2020تم اقالقها من قب الشيخ عبد هللا بن ناصر بن ليفة آ ثان
رئيس مجلس الوزراء وزير الدا لية في ماي  ،2012وتم صياغتها من قب "اللجتة التوجيهية للحكومة إلالكترونية" بموج قرار
من قرفه والات أستد إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تتفيذ استراتيجية الحكومة إلالكترونية على مستوع دولة قطر برئاسة
ً
وزير املواصال والاتصاال من أج بتاء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية ،تتمحور حو تحقيق قيمة حقيقية لجميع
مستخدم دماتها.
و لتجسيد رؤية حكومة قطر الرقمية على أرض الواقع ،ولعت طة رئيسية تحتوي على جدو شام للبرامج واملشاريع .وقد
تمت مواءمتها مع رؤية قطر الوقتية  2020والخطة الاستراتيجية الوقتية لالتصاال وتكتولوجيا املعلوما  2012و طة قطر
الوقتية للبرودباند .ويجري تقييم ومتا عة التقدم في التتفيذ من قب اللجتة التوجيهية للحكومة إلالكترونية ،واليكم فيما يلي
هيك الحوكمة الخاص بنتفيذ هذا البرنامج:
الشكل  : 8هيك الحوكمة الخاص بنتفيذ برنامج الحكومة إلالكترونية

Source :site www.ictQATAR.qa | comment@ict.gov.qa

إن أهداف الخطة الرئيسية قموحة وتسنتد في الوقت ذاته إلى أسس واقعية ،وتحتوي على أربع فئا من املشاريع سيجري
تتفيذها ال ثالث مراح حا عام  2020وتشم :
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الشكل  : 3مراريع اخلدما ،احليوية الفرتة 1111-1141

Source :site www.ictQATAR.qa | comment@ict.gov.qa
الشكل  : 4مراريع اخلدما ،اإللكرتونية1111-1141

Source :site www.ictQATAR.qa | comment@ict.gov.qa
الشكل  : 5مراريع اخلدما ،اؤمررتكة1111-1141

Source :site www.ictQATAR.qa | comment@ict.gov.qa
الشكل  :6مراريع السياسا ،واؤمرايور واألدلة اإلرشادية1111-1141

Source :site www.ictQATAR.qa | comment@ict.gov.qa

هذه املشاريع ولع لها هيك حوكمة في غاية الولوح يضمن تتفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية بتجاح ويتص على:
 أن مجلس الوزراء هو الجهة ذا املساولية املطلقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية  2020وعن التعديال النشريعية الاتيتطلبها التتفيذث
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 تشرف اللجتة التوجيهية للحكومة إلالكترونية برئاسة وزير املواصال والاتصاال  ،على تتفيذ الاستراتيجية وح املعوقاالات تواجه التتفيذ والتةسيق مع الجها الحكومية واعتماد ط املشاريعث
 وتضم اللجتة التوجيهية للحكومة إلالكترونية ممةلين لةمان جها حكومية هي :وزارة الدا لية (نائ رئيس اللجتة) ،وزارة املواصال والاتصاال  ،املجلس ألاعلى للصحة ،وزارة التتمية إلادارية،
وزارة البلدية والتخطي العمران  ،وزارة الاقتصاد والتجارة ،وزارة املالية ،املجلس ألاعلى للتعليمث
 يقوم مكت إدارة الاستراتيجية  -الذي قامت بالنشائه الوزارة (وزارة الاتصاال وتكتولوجيا املعلوما آنذاك)  -بمتا عة تتفيذمشاريع استراتيجية حكومة قطر الرقميةث
َّ
تتحم الجها الحكومية ،على حدة ،مساولية تتفيذ املشاريع والخدما الرقمية وإدارة العمليا املتوقة بها.
 0.9.9إنجازات دولة قطرفي مجال الحكومة إلالكترونية إلى غاية : 8300
شهد سوب الاتصاال وتكتولوجيا املعلوما تطورا كبيرا ومعدال نمو مرلية في دولة قطر من ال الجهود املبذولة عبر
الاستراتيجيا والبرامج الات ولعتها الوزارة ،وقد انعكس ذل على استخدام تكتولوجيا املعلوما والاتصاال في القطاعين
الحكوم والخاص ،وحققت عدة إنجازا نذكر منها:
 يقدر معد التمو الستوي لقطاع الاتصاال وتكتولوجيا املعلوما با  %2.2ال ألاعوام 2010-2012ث
ً
 جاء دولة قطر في املرتبة السا عة والعشرين عامليا ( )22والةانية عربيا في ماشر جاهزية الشبكا بالتقرير العالمت
لتكتولوجيا املعلوما  2016الصادر عن املتتدع الاقتصادي العالمت بجتيف بالتعاون مع لية ألاعما بجامعة "إنسياد" من بين
 122دولة شملها التقريرث
 تقدمت دولة قطر في قيمة املاشر الخاص بالخدما الالكترونية والذكية لمن استبيان تتمية الحكوما إلالكترونية
( )EGDIالصادر عن لجتة ألامم املتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ( ،)UNDESAوقد ولع املاشر قطر لمن أفض
عشر دو آسيوية من حيث قيمة ذل املاشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونا املاشر الكلي لتتمية الحكومة إلالكترونيةث
 حققت دولة قطر ً
تقدما ً
مهما على ماشر الابتكار العالمت لعام  2016الذي أقلق ال ماتمر صحف عقد في املقر ألاوروب
لألمم املتحدة بمديتة جتيف السويسرية في الحادي والعشرين من أغسطس املاضجت ،حيث أوضحت املاشرا الفرعية
للمد ال في تقرير ماشر الابتكار العالمت أن قطر حلت في املرتبة ألاولى ً
عامليا في ماشرا البةية التحتية العامة ،وسهولة دفع
الضرائ  ،وتدفق أو حركية الطالب الجامعيين نحو الدا ث
 حس نفس التقرير السابق ذكره ،تقدمت قطر في املاشرا الفرعية للمد ال حيث ارتقت ستة ( )6مراكز على مستوع
البةية التحتية ( اصة فيما يتعلق بالتفاذ إلي واستخدام تكتولوجيا املعلوما والاتصاال ) و 10مراكز في ماشر تطور ألاسواب
وً 20
مركزا في ماشر تطور ألاعما مقارنة بالعام املاضجت لتحت املرتبة  ،16و 60وً 20
عامليا على التوالي.
 أقلقت الوزارة أيضا تقرير "املشهد الرقمت لدولة قطر  :2016قطاع ألاعما " الذي كشف عن زيادة التوجه الستخدام
الاتصاال وتكتولوجيا املعلوما بين الشر ا ال السبع ستوا املالية ،وهو ما يمكن مالحظته على عدة ماشرا مة
اننشار أجهزة الكمبيوتر ،واننشار إلانترنت ،والحضور على شبكة إلانترنت ،والاستخداما املتقدمة للخدما إلالكترونية
والتجارة إلالكترونيةث
ً
 كرمت دولة قطر في مسابقة «درع الحكومة الذكية العربية» بدرع التميز الذهبت ،وذل تتويجا لريادتها في مجا الخدما
إلالكترونية وإلانجازا املميزة الات حققتها الدولة في مجا الخدما الحكومية إلالكترونية في حكومة قطر الرقميةث
 حصلت بوابة الحكومة إلالكترونية "حكوم " على شهادة وجائزة "اعتماد التفاذ الرقمت  "Access Certified Awardمن مركز
WCAG ( 2.0
التكتولوجيا املساعدة قطر "مدع" لتطبيقها املعايير واملبادئ التوجيهية للتفاذ إلى محتوع الوي
 )2.0 AAلألشخاص ذوي إلاعاقة ،وتمتح هذه الشهادة للماسسا الات يتطابق موقعها إلالكترون مع املعايير الدولية املعتمدة
في هذا املجا ث
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 وقعت وزارة املواصال والاتصاال اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت في يونيو  2016لتوسيع نطاب الخدما
إلالكترونية الات يقدمها القطاع الحكوم  .وبموج هذه الاتفاقية ،ستقوم الوزارة بجل الحلو التقتية والتجارب العاملية
ً
ملساعدة املاسسا الحكومية في تطبيق الانتقا الرقمت تماشيا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية  2020وذل من ال بتاء
ّ
التحو الرقمت "سديم" ،وستقوم مايكروسوفت باملساعدة في بتاء املتصة التقتية لتوفير أدوا وقدرا الخدما
متصة
إلالكترونية والتقارير الذكية لدعم اتخاذ القرار فضال عن العديد من املزايا ألا رع.
 نجح مشروع الحكومة إلالكترونية املتكاملة في:
 توفير  %20من وقت وجهد الجمهور ،كما حافظ على وقت وجهد  %20من عاملي وزارة الدا لية متذ انطالقه حااليومث
 تحوي نحو  266دمة دا لية في الوزارة إلى دما رقمية بال وربث إقالب  10دمة رقمية منها ما ًرا في ديسمبر 2016ثً
 إنجاز أكثر من  2000عملية رقمية ًيوميا من قب الجمهور من دون الحاجة للحضور
شخصيا إلى أي مركز تا ع لوزارة
الدا ليةث
ً
ً
 إنجاز نحو  16222قلبا إلكترونيا في عام  ،2012وتنتوع تل الطلبا الات ترب العديد من القطاعا بين قلباصيانة وأجهزة ومعدا إلى قلبا هواتف وأنظمة تقتية وغيرها من ألاجهزةث
 تحوي ما يقرب من  00مليون وثيقة إلى وثائق آلية وهذا عد قيام الوزارة بتحوي جميع الوثائق الورقية لديها إلى وثائقآلية إلكترونية.
 .9تحليل النتائج :إن استةتاجا هذه الدراسة تكون من ال ا تبار ِص َّحة الفرليا الات ولعتاها في البداية كما يلي:
 الفرلية ألاولى " تتوفر املاسسا الحكومية الجزائرية على البا التحتية والاستراتيجيا املتاسبة والكفيلة بتقديم
ً
الخدمة العمومية وفقا لبرنامج الحكومة إلالكترونية"ث لم تستطع الحكومة الجزائرية الاستجابة ملطال فئة كبيرة من
املجتمع الراغ في الاستفادة من دما إلانترنت ،حا درجة استفادة املواقن من دما الهاتف الةابت غير معممة
هذا ألا ير يمة قاعدة تقليدية للرب باإلنترنت ،إلافة إلى غياب رؤية واستراتيجية واضحة لتطبيق الحكومة
إلالكترونية تتمااج وبرامج الدولة التتموية ث
 الفرلية الةانية " يوجد تةسيق فيما بين املاسسا الحكومية الجزائرية وبين عدة جها في تقديم الخدمة العمومية أو
ً
القطاعا والوزارا
دما أ رع إلكترونيا" .لم تتمكن إلى يومتا هذا الحكومة الجزائرية من توحيد بيانا
وتمكين قال الخدمة العمومية من مواقتين ومقيمين وزائرين ورجا أعما من الحصو عليها عن قريق نقطة
د و واحدة  ،لألسباب املذ ورة سابقا واملتعلقة بتقص الوعي ،ولعف البةية التحتية لتكتولوجيا إلاعالم والاتصا .
 .5خاتمة :إن هذه التتائج تةبت كذل بان تجربة الجزائر في هذا املجا تفتقد للجودة سب عدم تطابقها مع صائص إلادارة
إلالكترونية ،إلافة إلى ب ء أو غياب تسريع تطبيقا الخدما إلالكترونية في مجا الحالة املدنية ،اصة وأنها تمة أكبر
جهاز دمة عمومية يرتاده املواقن الجزائري شك مستمر ،وكقاعدة بيانا لتحقيق التكام بين جميع القطاعا .
ً
ً
و من بين الحلو املمكتة لتفعي مشروع الحكومة إلالكترونية في الجزائر و تسريع وتيرة الانتقا نهائيا إلى العم وفقا
لتطبيقا الحكومة إلالكترونية يج العم على:
• ولع طة شاملة أو ارقة قريق لتتفيذ املشروع وفق مراح متعددة قصيرة وقويلة ألامد ،تحت إشراف لجان تعم على
إعداد تقارير تقييمية دورية ث
• تهيئة القوانين والنشريعا الات تنتاس مع تطبيقا الحكومة إلالكترونية غرض تعزيز ثقة املستخدمين في سالمة وصحة
ملعامال إلالكترونية ،والعم على إرساء مبادئ موحدة للمراسال إلالكترونية وحمايتها من حاال التزوير والقرنصةث
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• تخفيض التكاليف والرسوم إلالافية على املواقن عتد استخدامه لخدما الحكومة إلالكترونيةث
• إلاعالن وإلاشهار عن دما الحكومة إلالكترونية في املواقع املشهورة على إلانترنت ،وذل من أج جذب أعداد كبيرة من
املواقتين وتحسيسهم بأهميتها ث
• العم على توجيه الاسنةمارا في مجا تكتولوجيا املعلوما مع فتح املجا أمام القطاع الخاص لالسنةمار أو الشراكة
مع القطاع العامث
• توفير البةية التحتية ألاساسية والبيئة الضرورية إلنجاح تطبيقا ومتاهج الحكومة إلالكترونيةث
اصة ملساعدة الفئا املعوزة الات تفتقر إلى إلامكانيا واملعدا الرقمية ،لالستفادة من الخدما
• فتح شبابي
إلالكترونيةث
• استقطاب املزيد من املهارا والخبرا باإللافة إلى جذب الشر ا في مجا التكتولوجيا املتطورةث
• تحديد رؤية واستراتيجية واضحة لتطبيق الحكومة إلالكترونية تتمااج مع مساعي الدولة التتمويةث
• تتظيم التدوا وامللتقيا الوقتية وإلاقليمية الات لها صلة مع مشروع الحكومة إلالكترونية ،مع إشراك الجامعة الجزائرية
في البحث والتطوير وابتكار نماذج اصة تتالءم وقبيعة املجتمع الجزائري املحافظث
• برمجة دورا تدريبية ملوظف الحكومة إلالكترونية وكذل العمالء على كيفية استخدام والاستفادة من الخدما
إلالكترونية.

 .0قائمة املراجع:

19

 املالفا :

 -1الهوش أبو بكر دمحم ،الحكومة إلالكترونية الواقع وآلافاب ،مجموعة التي العربية للةشر )،القاهرة :مجموعة التي
العربية للةشر  ،الطبعة ألاولى(2006 ،
 -2عمار بوحوش ،نظريا إلادارة ا لحديةة في القرن الواحد والعشرين ،دار الغرب إلاسالم  (،بيرو  :دار الغرب إلاسالم
.) 2006 ،
 املقاال :

 -1أحمد دمحم يوسف ،تفوب دو الخليج في تطبيق الحكومة إلالكترونية ،جريدة الشرب ألاوس العدد  02 ،2222جانف
.2002
 -2الد الزعبت ،ألاعما إلالكترونية والتجارة إلالكترونية ،مجلة الحاسوب ،العدد .2000 ،26
 -2ز إيمان عبد املحسن ،الحكومة إلالكترونية مد إداري متكام  ،بحوث ودراسا  ،مةشورا املتظمة العربية
للتتمية إلادارية ،مصر.2002 ،
 -2دياال جمي دمحم الرزي ،الحكومة إلالكترونية ومعوقا تطبيقها  -دراسة تطبيقية على املاسسا الحكومية في قطاع
غزة ،مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسا إلاقتصادية و إلادارية  ،املجلد  ، 20العدد ألاو .2012 ،
 -2عبد املامن بن صغير ،مقالة عتوان إشكالية تطبيق الحكومة إلالكترونية في الجزائر "املعوقا  -ألافاب" على املوقع:
.2016 ،https://democraticac.de/?p=38171
 املدا ال :

 -1بلعرب عبد القادر ،لعرج مجاهد نسيمة ،مغبر فاقمة الزهراء ،تحديا التحو إلى الحكومة إلالكترونية في الجزائر،
مدا لة بملتقى الدولي العلمت الخامس ،الاقتصاد الافتراضجت وانعكاساته على الاقتصاديا الدولية  12/12مارس
 ،2012املركز الجامعي ميس مليانة ،الجزائر.
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 -2مجلس الاعما العراقي" ،آراء في اصالح بيئة الاعما في العراب  :افكار عن متطلبا تكام القوانين املاثرة في بيئة
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