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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل التقدم الذي حققته اجلزائر حنو جتسيد مشروع احلكومة االلكرتونية مقارنة ابلدول العربية ،اعتمدان يف التحليل على مؤشر
األمم املتحدة لتنمية احلكومة االلكرتونية لسنة  ،2020وقد مت حتليل املؤشر الرئيسي لتنمية احلكومة االلكرتونية إضافة إىل مؤشراته الفرعية الثالثة للجزائر
مقارنة بـ 17دولة عربية ،توصلت الدراسة إىل وجود حتسن يف التصنيف العاملي بـ 10مراتب ملؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية ابلنسبة للجزائر مقارنة بسنة
 ،2018كما أظهرت الدراسة انتقال اجلزائر ألول مرة يف التصنيف من املستوى املتوسط اىل املستوى املرتفع يف أداء مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية ،وعلى
الرغم من هذا التحسن إال أن اجلزائر التزال حتتل مرتبة دون املتوسط يف التصنيفني العاملي والعريب ،وعلى مستوى املؤشرات الفرعية لتنمية احلكومة االلكرتونية
حققت اجلزائر قيما مرتفعة لكل من مؤشري البنية التحتية خلدمات االتصاالت وتنمية رأس املال البشري ،بينما مؤشر اخلدمات عرب األنرتنيت كان متوسط
األداء.
الكلمات املفتاحية :احلكومة االلكرتونية ،منوذج احلكومة االلكرتونية ،مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية.

تصنيف  O38 :JEL؛ O31
Abstract:
This study aimed to analyze the progress achieved by Algeria towards realizing the e-government project
compared to the Arab countries. In the analysis, we relied on the United Nations E-Government
Development Index (EGDI) for the year 2020, the main indicator for e-government development was
analyzed in addition to its three sub-indicators for Algeria compared to 17 Arab countries. The study found
an improvement in the global ranking with 10 ranks for the e-government development index for Algeria
compared to 2018. The study also showed that Algeria has moved for the first time in the classification from
the middle level to the high level in the performance of the e-government development index, despite this
improvement, Algeria still ranks below the average in the global and Arab rankings, at the level of the subindicators of e-government development, Algeria has achieved High values for both of the communications
services infrastructure indicator and the human capital development indicator, while the online services
index was average.
Keywords: E-government, E-government model, E-Government Development Index (EGDI).
 O31؛ Jel Classification Codes :O38
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 .1مقدمة
مسح التطور التكنولوجي واالندماج يف جمتمع املعرفة للعديد من دول العامل بتطوير اخلدمات االلكرتونية واعتماد مناذج األعمال
االلكرتونية على نطاق واسع ،وأصبح مصطلح احلكومة االلكرتونية الذي ظهر مع هناية تسعينيات القرن املاضي واقعا ممارسا على مستوى
العديد من الدول ،وهو ما جعل من تطبيقات احلكومة االلكرتونية إحدى أهم وأبرز الواجهات املعاصرة للتقنية املعلوماتية املسؤولة عن
النمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة ،إال أن جتارب الدول ختتلف يف هذا اجملال كانت متفاوتة ،فمنها من قطعت أشواطا كبرية
ومنها من تسجل تقدما ملحوظا ،ودول أخرى الزالت يف البداايت األوىل يف طريقها حنو جتسيد احلكومة االلكرتونية.
وقد حاولت اجلزائر مواكبة هذه التطورات التكنولوجية واالخنراط يف مساعي جتسيد احلكومة االلكرتونية متاشيا مع التحدايت اليت
يفرضها جمتمع املعرفة ،السيما تلك املتعلقة ابلسرعة يف أداء األعمال إضافة إىل جودة ودقة املعلومات واخلدمات اليت جيب توفريها
ابعتبارها عوامل تدعم تنافسية الدول على الصعيد االقتصادي وتزيد من جاذبيته جتاه االستثمارات األجنبية على وجه اخلصوص.
إشكالية الدراسة:
تتطرق هذه الدراسة إىل حتليل وتقييم واقع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر والتقدم احملرز يف هذا اجملال مقارنة ابلدول العربية انطالقا

من االشكالية التالية :إىل أي مدى تقدمت اجلزائر يف جمال تنمية احلكومة االلكرتونية مقارنة ابلدول العربية؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف أمهها:
 توضيح وتبسيط املفاهيم املرتبطة ابحلكومة االلكرتونية واستخداماهتا؛ قياس مؤشرات أداء احلكومة االلكرتونية للجزائر حبسب مؤشر سنة  2020مقارنة ابلدول العربية؛ حتديد جوانب القوة والضعف يف أداء مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية للجزائر؛ -حتديد الدول العربية الرائدة يف جمال احلكومة االلكرتونية وإمكانية االستفادة من جتارهبا يف هذا اجملال.

منهج وتقسيم الدراسة:
ترتكز هذه الدراسة على املنهج الوصفي حيث نتطرق لتحليل مؤشر األمم املتحدة لتنمية احلكومة االلكرتونية لسنة  2020إضافة
إىل حتليل مؤشراته الفرعية ومقارنة املؤشرات اخلاصة ابجلزائر مع مؤشرات  17دولة عربية أخرى ،ومن أجل معرفة مدى التقدم احملقق
ابلنسبة للجزائر مت أيضا مقارنة أداء مؤشر االمم املتحدة للحكومة االلكرتونية لسنة  2020مع املؤشر السابق والصادر سنة 2018وعليه
مت تقسيم هذه الدراسة كما يلي:
 ماهية احلكومة االلكرتونية؛ مكوانت منوذج احلكومة اإللكرتونية؛ قياس اجلاهزية للحكومة االلكرتونية؛ مكوانت مؤشر األمم املتحدة لتنمية حلكومة االلكرتونية ()EGDI؛ تقييم مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية للجزائر مقارنة الدول العربية؛ -حتليل املؤشرات الفرعية ملؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية للجزائر مقارنة ابلدول العربية.
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 .2ماهية احلكومة االلكرتونية

 .1.2نشأة احلكومة االلكرتونية:

ظهر مصطلح احلكومة اإللكرتونية ( )E-governmentيف أواخر التسعينيات ،لكن اتريخ استخدام احلواسيب يف املنظمات
احلكومية ميكن إرجاعه إىل بداايت ظهور احلواسيب يف حد ذاهتا ،تعود أدبيات البحث حول تكنولوجيا املعلومات يف احلكومة إىل
السبعينيات على األقل ،وتتعلق هذه األدبيات ابستخدام تكنولوجيا املعلومات داخل اهليئات احلكومية ،بينما تتعلق األدبيات احلديثة
للحكومة اإللكرتونية يف كثري من األحيان ابالستخدام اخلارجي ،مثل اخلدمات املقدمة للمواطننيGrönlund & Horan, 2004, p. ( .
)714

سنة  ،1997وألول مرة على اإلطالق ،صاغت إدارة الوالايت املتحدة فكرة خدمة املواطنني عرب اإلنرتنت وذلك ضمن
اسرتاتيجيتها "الوصول إىل أمريكا :إعادة اهلندسة من خالل تكنولوجيا املعلومات" ،وابلفعل فإن البوابة األمريكية اليت كانت تسمى آنذاك
 ،FirstGovدخلت حيز االستخدام على اإلنرتنت يف عام  2000هبدف توفري مجيع املعلومات احلكومية عرب اإلنرتنت ،بعدها ابدرت
احلكومات يف مجيع أحناء العامل بنشر اسرتاتيجياهتا للحكومة اإللكرتونية يف بداية العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،حيث أصدرت
فرنسا برانجمها اإلصالحي "خطة العمل احلكومية جملتمع املعلومات" سنة  ،1998ونشرت اململكة املتحدة اسرتاتيجيتها األوىل يف أفريل
من سنة  2000وثيقة "احلكومة اإللكرتونية :إطار عمل اسرتاتيجي للخدمات العامة يف عصر املعلومات" ،أشارت الوثيقة إىل احلاجة
لبنية حتتية مشرتكة ،كما حثت وحدات القطاع العام على التحديث واالبتكار ،سنة  2000نشرت سنغافورة "خطة عمل احلكومة
اإللكرتونية" اليتركزت على تسريع التنافسية من خالل التحول إىل اقتصاد املعرفة ،ويف سنة  2001أطلقت جنوب إفريقيا اسرتاتيجيتها
للحكومة اإللكرتونية "إطار احلكومة اإللكرتونية املستقبل الرقمي :سياسة تكنولوجيا املعلومات للخدمة العامة" ،ويف اهلند أعدت دائرة
تكنولوجيا املعلومات ودائرة اإلصالحات اإلدارية واملظامل العامة ( )DARPGخطة عمل للحكم الوطين مت تقدميها إىل رئيس الوزراء يف عام
)Falk, Rommele, & Silverman, 2017, p. 06 ( .2003
 .2.2مفهوم احلكومة االلكرتونية:
ال يوجد تعريف حمدد ملصطلح احلكومة اإللكرتونية نظراَ لألبعاد التقنية واإلدارية والتجارية واالجتماعية اليت تؤثر عليها ،وهناك عدة
تعريفات للحكومة اإللكرتونية وضعها العديد من الباحثني واملنظمات الدولية نتناول بعضها فيما يلي :
يُشري كال من شوربت وهوسلر إىل أن احلكومة اإللكرتونية تشمل األدوار احلكومية املتمثلة يف وضع إطار قانوين ساري املفعول
لالستخدام الفعال للوسائط اإللكرتونية يف اجملتمع وكذلك تطبيق هذه الوسائط للمشرتايت العامة واخلدمات للشركات واملواطنني وإدارة
التنظيم الداخلي)Nguyen & Obi, 2009, p. 05( .
يُعرف  Fangاحلكومة اإللكرتونية أبهنا" :وسيلة للحكومات الستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت األكثر ابتكارًا  ،وال سيما
تطبيقات اإلنرتنت ،لتزويد املواطنني والشركات بوصول أكثر مالءمة للمعلومات واخلدمات احلكومية ،لتحسني جودة اخلدمات ولتوفري
فرص أكرب للمشاركة يف املؤسسات والعمليات الدميقراطية )Fang, 2002, p. 02 ( .
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وتعرف شركة " Gartnerاحلكومة االلكرتونية" على أهنا ":احلكومة اليت مت تصميمها وتشغيلها لالستفادة من البياانت الرقمية يف
حتسني اخلدمات احلكومية وحتويلها وإنشائها")World Bank Group, 2016, p. 12( .
عرفت األمم املتحدة احلكومة اإللكرتونية على أهنا" :التزام دائم من قبل احلكومة لتحسني العالقة بني القطاعني اخلاص والعام من
خالل تقدمي اخلدمات واملعلومات واملعرفة املعزز والفعال من حيث التكلفة والفعالية")Shin & Kim , 2008, p. 33( .
سنة  2003أصدرت األمم املتحدة تقريرا بعنوان احلكومة االلكرتونية يف مفرتق الطرق حيث عرفت مبوجبه احلكومة االلكرتونية على
أهنا ":استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزايدة القيمة العامة ملا تقوم به احلكومة من مهام وأعمال")UN, 2003, p. 02( .
يعرف االحتاد الدويل لالتصاالت احلكومة اإللكرتونية على أهنا" :استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة لتقدمي
اخلدمات العامة ،وحتسني الفعالية اإلدارية وتعزيز القيم الدميقراطية ،ابإلضافة إىل اعتبارها إطار تنظيمي يسهل املبادرات املكثفة للمعلومات
ويعزز جمتمع املعرفة")ITU, 2009, p. 01( .
ختتلف مفاهيم احلكومة اإللكرتونية بني اهليئات الدولية وتصور احلكومات وختصص الباحثني ،بشكل عام تشري احلكومة
اإللكرتونية إىل استخدام القطاع العام لإلنرتنت واألجهزة الرقمية األخرى خلدمات توصيل املعلومات بشكل يسهل األعمال ويوفر
للمواطنني خدمة عالية اجلودة تعمل على تطوير االبتكار يف مجيع جوانب اخلدمات العامة ،وعليه ميكن القول أن احلكومة اإللكرتونية هي
منط متطور وجديد من اإلدارة يتم من خالله رفع مستوى األداء والكفاءة اإلدارية وحتسني مناخ العمل لتسهيل كافة اخلدمات واألعمال
اليت تقدمها املؤسسات احلكومية للمواطنني بشكل يسمح هلم إبجناز املعامالت احلكومية وحىت استصدار الواثئق الرمسية عرب الوسائل
اإللكرتونية بسرعة وفعالية عالية.
 .3.2أمهية احلكومة االلكرتونية:
ميكن أن يوفر اعتماد واستخدام اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية فوائد كبرية للحكومة يف تقدمي معلومات وخدمات أكثر فعالية
وكفاءة جلميع القطاعات حيث تسمح للهيئات احلكومية بتنسيق جهودها حسب احلاجة لتحسني اخلدمة وخفض تكاليف التشغيل،
ومتتلك احلكومة االلكرتونية القدرة على بناء أُطر مؤسسية أقوى من أجل تقدمي خدمات أفضل للمواطنني والشركات ،إضافة إىل املسامهة
يف احلد من الفساد عن طريق زايدة الشفافية والرقابة االجتماعية ( ، )Alshehri & Drew, 2010, p. 05كما تساهم احلكومة
اإللكرتونية يف تعزيز التنمية واحلد من الفقر وتعزيز أداء اإلدارة احلكومية من خالل تقدمي الكفاءة والفعالية اليت أتيت نتيجة القدرة على
الوصول إىل اخلدمات احلكومية يف أي وقت ومن أي مكان)Twum-Darko, Noruwana, & Sewchurran, 2015, p. 175( .
ويتم تقليل مقدار الوقت واملال واجلهد الذي جيب على الشركات واملواطنني إنفاقه لالمتثال للقواعد واللوائح بعدة طرق منها :توفري
املعلومات يف مكان واحد يسهل الوصول إليه؛ تبسيط تقدمي اخلدمات للمواطنني؛ حتسني التفاعل بني الوحدات احلكومية وقطاع األعمال
والصناعة واملواطنني؛ حتسني إنتاجية (وكفاءة) األجهزة احلكومية؛ تبسيط متطلبات إعداد التقارير؛ تقليل عدد النماذج؛ متكني املواطنني
والشركات واهليئات األخرى من احلكومة واملوظفني احلكوميني من العثور بسهولة على املعلومات واحلصول على اخلدمة من احلكومة

 شركة  Gartner Incهي شركة أمريكية متخصصة يف أحباث واستشارات التكنولوجيا املتقدمة أتسست سنة  1979ومقرها يف ستامفورد ابلوالايت
املتحدة ،جتري البحوث وتقدم خدمات استشارية وحتتفظ إبحصائيات خمتلفة وتقدم خدمات إخبارية متخصصة.
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والوكاالت احلكومية؛ تسهيل املعامالت (دفع الرسوم  ،احلصول على التصاريح)؛ وإيصال املعلومات واملعرفة واخلدمات بشكل أكثر فعالية
وأرخص وأكثر مالءمة)Alshehri & Drew, 2010, p. 37( .
ومن خالل حتسني كفاءة وفعالية تقدمي اخلدمات العامة ،ميكن للحكومة زايدة ثقة الناس يف املؤسسات احلكومة وميكن أيضًا
استخدام احلكومة الرقمية لتحسني حكم الناس على مساءلة احلكومة وعدالتها ،حيث يؤدي الوصول إىل قواعد البياانت القابلة للبحث
اليت حتتوي على السياسات والقوانني واحملاضر واخلطط ومعلومات االتصال إىل زايدة مساءلة احلكومة أمام اجلمهور ،عالوة على ذلك ،من
خالل نشر بياانت اخلصوصية واألمن وكذلك سياسات التعامل مع املعلومات الشخصية ميكن اعتبار احلكومات عادلة وأخالقية.
()Nguyen & Obi, 2009, p. 05

.3مكوانت منوذج احلكومة اإللكرتونية:
ميكن حتديد منوذج احلكومة اإللكرتونية أبنه ميثل منوذج أعمال مبتكر مبين على املعلوماتية والتكنولوجيا املتقدمة ،وابألخص
أساليب التفاعل والشفافية واملصداقية والثقة املتبادلة ،ويعترب منوذج احلكومة اإللكرتونية مكرسا ابلكامل وموجها خلدمة التمتع مبواطنيه
ومؤسساته ومنظماته املختلفة ،ويهدف يف األساس لتقدمي خدمات عامة بطريقة مميزة تراعي خصوصيات العمالء واألسواق املستهدفة
وحيقق لكل األطراف املتعاملة أهدافها بطريقة مشرتكة وفعالة وبذلك يرتبط هذا النموذج بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة ،وإدارة
االبتكار واإلبداع يف إحداث تغيريات جذرية يف مفهوم العمل احلكومي والتحول من اإلدارة التقليدية إىل إدارة التغيري وإدارة املعرفة ،وإعادة
تشكيل وهندسة احلكومة إبحداث تغيريات يف اسرتاتيجيات وأساليب تفاعل احلكومة مع املواطنني ومؤسسات األعمال ومع بعضها
البعض ،واالستناد إىل مبادئ وأسس العدالة واإلنصاف والشفافية واملساءلة واملشاركة يف اختاذ القرارات  ،وعليه ميكن القول أن احلكومة
االلكرتونية هي دالة ألربع متغريات مستقلة ؛احلكومة ( ،)Gاملعلومات وتكنولوجيا االتصال ( ،)ICTعملية اعادة هندسة األعمال
( ،)BPRاملواطن االلكرتوين ( )E-Cهذه املتغريات املستقلة تتطلب االعداد والتحضري هلا حيث ال ميكن ارساء حكومة الكرتونية دون
ضمان حكم راشد أو تدعيم البنية التحتية لالتصاالت مثال)Misra, 2006, p. 24 ( .
تقدم احلكومة اإللكرتونية خدمات ملن هم ضمن سلطتها للتعامل إلكرتونيًا مع احلكومة ،وختتلف هذه اخلدمات وفقًا الحتياجات
املستخدمني  ،وقد أدى هذا التنوع إىل ظهور أنواع خمتلفة من احلكومة اإللكرتونية ،ميكن تصنيف وظائف احلكومة اإللكرتونية إىل أربع
فئات رئيسية كما يلي:
أ -من احلكومة إىل املواطن ( :)G2Cتندرج غالبية اخلدمات احلكومية ضمن هذه الفئة حيث متكّن خدمات احلكومة إىل املواطنني من
التفاعل مع احلكومة بطريقة تستجيب الحتياجات املواطنني ،وتتيح خدمات  G2Cللمواطنني البقاء على اطالع دائم على املعلومات
احلكومية وطرح األسئلة وطلب اخلدمات وإمتام املعامالت وتقدمي التعليقات واإلبالغ عن املشكالت وطلب املساعدة يف حاالت الطوارئ
والوصول إىل البياانت ،وتنحصر اخلدمات من احلكومة إىل املواطنني يف أربع فئات من اخلدمات؛ خدمات إعالمية وتعليمية ،خدمات
تفاعلي ،خدمات املعامالت ،احلوكمة ومشاركة املواطنني)OECD/International Telecommunication Union, 2011, p. 29( .
ب -من احلكومة إىل األعمال ( :)G2Bالنوع الرئيسي الثاين للعالقات ضمن احلكومة اإللكرتونية هو من احلكومة إىل األعمال التجارية
أو  ،G2Bتشمل هذه العالقة خمتلف اخلدمات املتبادلة بني احلكومة وقطاع األعمال ،مبا يف ذلك توزيع السياسات واملذكرات والقواعد
واللوائح ،كما تشمل خدمات األعمال املقدمة وطلبات احلصول على املعلومات التجارية احلالية واللوائح اجلديدة ،تنزيل مناذج الطلبات
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والضرائب وجتديد الرتاخيص املختلقة وتسجيل الشركات واحلصول على التصاريح ،وغريها .تلعب اخلدمات املقدمة من خالل معامالت
 G2Bأيضًا دورًا مهمًا يف تطوير قطاع األعمال وحتديداً تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة)Alshehri & Drew, 2010, p. 37( .
ج -من احلكومة إىل احلكومة ( :)G2Gتشري هذه العالقة إىل االتصاالت عرب اإلنرتنت بني املنظمات واإلدارات واهليئات احلكومية
القائمة على قاعدة البياانت احلكومية ،إضافة إىل العالقة بني احلكومة وموظفيها ،يتم تعزيز كفاءة وفعالية العمليات من خالل استخدام
االتصال والتعاون عرب اإلنرتنت مما يسمح مبشاركة قواعد البياانت واملوارد ودمج املهارات والقدرات ،وتسمح هذه العالقة على سبيل املثال
بتقدمي املعلومات املتعلقة ابلسياسات التعويضية واملزااي وفرص التدريب والتعلم وقوانني احلقوق املدنية بطريقة يسهل الوصول إليها.
()Alshehri & Drew, 2010, p. 37

د -من احلكومة إىل املوظف ( :)G2Eيعترب بعض الباحثني العالقة من احلكومة إىل املوظف جزءًا داخليًا من العالقة  G2Gوالبعض
اآلخر يتعامل معه كقطاع منفصل من احلكومة اإللكرتونية ،وتشري  G2Eإىل العالقة بني احلكومة وموظفيها فقط حيث الغرض منها هو
خدمة املوظفني ،من خالل خدمات احلكومة إىل املوظفني توفر احلكومات األدوات والتدريب والوصول إىل البياانت ملوظفيها ،واليت ال
تساعد هؤالء املوظفني يف عملياهتم اليومية فحسب ،بل تعمل أيضًا على حتسني الكفاءة التنظيمية واملساءلة ،وتعظيم املوارد احملدودة
وحتسني جودة اخلدمة من أجل املواطنني ،وتلعب تقنيات اهلاتف النقال دورا كبريا يف حتسني هذا النوع من اخلدمات عرب اإلنرتنت مثل
التقدم عرب اإلنرتنت للحصول على إجازة سنوية ،ومراجعة سجالت دفع األجور ،وهو ما يشكل مزجيا من املعلومات واخلدمات اليت
تقدمها املؤسسات احلكومية ملوظفيها للتفاعل مع بعضهم البعض ومع إدارهتمOECD/International Telecommunication ( .
)Union, 2011, p. 38

 .4قياس اجلاهزية للحكومة االلكرتونية
هناك العديد من األدوات املستخدمة لقياس اجلاهزية للحكومة اإللكرتونية ،تستخدم هذه األدوات معايري خمتلفة مصنفة ضمن عدد
من الفئات مثل البنية التحتية ،القدرة على الوصول ،التطبيقات واخلدمات ،االقتصاد ،استخدام اإلنرتنت ،املهارات واملوارد البشرية ،مناخ
األعمال اإللكرتونية ،االنتشار (االستخدام الفردي)  ،وغريها ،قدمت العديد من املنظمات أدوات متعددة لقياس اجلاهزية للحكومة
االلكرتونية بعضها يشمل املتغريات السابقة ،من بني تلك املنظمات مركز التنمية الدولية يف جامعة هارفارد  ،وجمموعة التعاون
االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ( ، )APECوالتحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واخلدمات ( ،)WITSAتقيس هذه األدوات
مستوى استعداد البلد للحكومة االلكرتونية وتوفر الفرصة لتقييم أدائها مقابل أهدافها احملددة يف خطط التنمية الوطنية ،وتسمح بقياس
التقدم الذي حترزه مقابل أفضل البلدان أداء وابلتايل ميكن قياس التفاواتت املوجودة يف الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واستخدامها بني البلدان ("الفجوة الرقمية الدولية"))Drajuh, 2007, p. 186( .
سنعتمد يف قياس اجلاهزية حنو ارساء احلكومة االلكرتونية على حتليل مؤشر األمم املتحدة لتنمية حلكومة االلكرتونية ،وهو مؤشر
تصدره األمم املتحدة من خالل قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية ( )UNDESAمنذ سنة  2001ويُعىن مبدى تقدم وجاهزية الدول
األعضاء يف جمال تطبيق احلكومة االلكرتونية ،يصدر هذا التقرير كل سنتني صدر آخرها عام  2020بعنوان "احلكومة الرقمية يف عقد
العمل من أجل التنمية املستدامة" وقد تضمن مؤشر تطور احلكومة االلكرتونية جمموعة من املؤشرات الفرعية األخرى يف البلدان األعضاء
ابألمم املتحدة.
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 .5مكوانت مؤشر األمم املتحدة لتنمية حلكومة االلكرتونية ()EGDI
يستند اإلطار املنهجي جلمع وتقييم بياانت دراسة تنمية احلكومة اإللكرتونية على النظرة الشاملة للحكومة اإللكرتونية واليت تتضمن
ثالثة أبعاد مهمة جتعل منه مؤشرا مركبا يعتمد على املتوسط املرجح لثالثة مؤشرات قياسية؛ األول هو مؤشر البنية التحتية لالتصاالت
بناءً على البياانت املقدمة من االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملؤشر الثاين هو رأس املال البشري بناءً على البياانت املقدمة بشكل أساسي
من قبل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( ،واملؤشر األخري هو مؤشر اخلدمة عرب اإلنرتنت ،بناءً على البياانت اليت مت
مجعها من استبانة اخلدمات اإللكرتونية الذي أجرته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة ،والذي يقيم احلضور الوطين عرب
اإلنرتنت جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها  193دولة ،واليت استكملت استبانة الدول األعضاء ،تُعطى جلميع
املؤشرات الفرعية املدرجة ضمن املؤشرات الرئيسية الثالثة السابقة قيمة حمصورة بني الصفر والواحد ،حيث كلما اقرتبت القيمة من واحد
دل ذلك على قيمة جيدة للمؤشر( .منظمة األمم املتحدة ،2020 ،صفحة )xx
يتكون مؤشر احلكومة االلكرتونية الصادر عن األمم املتحدة من ثالث مؤشرات فرعية تعطى هلا قيمة حمصورة بني الصفر والواحد،
حيث كلما اقرتبت القيمة من واحد دل ذلك على قيمة جيدة للمؤشر ،ميثل املتوسط احلسايب هلذه املؤشرات الفرعية قيمة املؤشر االمجايل
الذي تكون فيمته أيضا حمصورة بني الصفر والواحد :،وعليه فان قيمة مؤشر احلكومة االلكرتونية تعطى ابلعالقة التالية:
قيمة مؤشر خدمات األنرتنيت  +قيمة مؤشر بنية االتصاالت +قيمة مؤشر تطور رأس املال البشري

=EGDI

3

وبناء على قيمة املؤشر االمجايل للحكومة االلكرتون يـة يـتم ترت يـب ا لـدول ح يـث ت صـنف يف املرا تـب األوىل ا لـدول ا لـيت ان لـت أع لـى قي مـة
للمؤشر املركب لتليها بقية الدول.

 .1.5مؤشر البنية التحتية لالتصاالت:
ي قــيس هــذا املؤ شــر در جــة تــوفر و ســائل االت صــاالت و قــدرة اجلم هــور ع لــى الو صــول الي هــا ،و هــو مي ثــل املتو ســط احل ســايب املر كــب ألرب عــة
مؤشرات هي  :النسبة املئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت ؛ اشرتاكات اهلاتف النقال لكل  100نسمة ؛ اشرتاكات النطاق الثابت
(ال ســلكي) ل كــل  100ن ســمة ؛ ا شـرتاكات الن طــاق ال عــريض الال ســلكي الن شــط ل كــل  100ن ســمة ،و قــد مت احل صــول ع لــى الب يــاانت املتعل قــة
ابلبنية التحتية من تقارير االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة )UN, 2020, p. 232( .2019

 .2.5مؤشر اخلدمات عرب االنرتنيت:
مت مجع البيا انت لقياس هذا املؤشر من خالل استبيان يقيس اخلدمات العامة عرب اإلنرتنت ت ضـمن  148سـؤاالً ،ح يـث أ جنـز هـذا
اال ســتبيان  14موظ فـًا مــن مــوظفي األ مــم املت حــدة و  212ابح ثـًا مــن مت طــوعي األ مــم املت حــدة مـن  98دو لــة تغ طــي  69ل غــة ،قــام هــؤالء
ابإلجا بــة ع لــى أ ســئلة اال ســتبيان مــن خــالل تق يــيمهم للموا قــع االلكرتون يــة الوطن يــة للب لــد ابلل غــة األم ،مبــا يف ذ لــك ال بــواابت الوطن يــة و بــواابت
اخلدمات اإللكرتونية وبواابت املشاركة اإللكرتونية ،ابإلضافة إىل املواقع اإللكرتونية لوزارات التع لـيم والع مـل وا خلـدمات االجتماع يـة وال صـحة
واملال يـة والبي ئـة ،والنتي جـة كا نـت م سـح ك مـي مـع جممو عـة و سـعة مـن توزي عـات الن قـاط ا لـيت تع كـس االختال فـات يف م سـتوايت ت طـوير احلكو مــة
اإللكرتون يـة بـني ا لـدول األع ضـاء ،ليح صـل كـل ب لـد يف النها يـة ع لـى قي مـة ملؤ شـر خـدمات االنرتن يـت حم صـورة بـني ال صـفر والوا حـدUN, ( .
)2020, p. 237
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 .3.5مؤشر رأس املال البشري:
يقيس مستوايت التعليم بني الكبار ونسبة االلتحاق ابلتعليم مبختلف مستوايته ،وهناك عالقة اجيابية بني راس املال البشري واحلكومة
االلكرتونية ،حيث كلما ارتفعت مستوايت التعليم بني االفراد زادت قدراهتم وم هـاراهتم ع لـى ا سـتخدام تكنولوج يـا املعلو مـات ب شـكل ي سـاعد
ع لـى ا نت شــار احلكو مــة االلكرتون يــة وا ســتخدام خمت لــف ت ســهيالهتا ،ويت كــون هــذا املؤ شـر مــن أر بــع مؤ شــرات فرع يــة :م عــدل إ ملــام الك بــار ابل قــراءة
والكتا بـة؛ إ مجـايل ن سـبة الت سـجيل يف ا ملـدارس االبتدائ يـة واألسا سـية والثانو يـة؛ سـنوات الدرا سـة املتوق عـة؛ متو سـط سـنوات الدرا سـةUN, ( .
)2020, p. 235

 .6تقييم مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية للجزائر مقارنة الدول العربية
يُعترب مؤشر األمم املتحدة للحكومة االلكرتونية ( )EGDIالتقرير العاملي الوحيد ا لـذي ي قـيم حا لـة تنم يـة احلكو مـة اإللكرتون يـة جلم يـع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،فهو يقيس أداء احلكومة اإللكرتونية للدول ابلنسبة لبعضها البعض ،بدالً من أن يكون قياسًا مطلقًا وهو
ما جيعل من املؤشر مبثابة أداة مرجعية وتنموية للدول للتعلم من بعضها البعض ،وحتديد جماالت القوة والت حـدايت يف احلكو مـة اإللكرتون يـة
و صــياغة سيا ســاهتا وا ســرتاتيجياهتا يف هــذا ا جملــال ،يت طــرق هــذا العن صــر لتحل يــل مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة االلكرتون يــة ا خلــاص ابجلزا ئــر مقار نــة مــع
الدول العربية ،قبل ذلك نستعرض الدول الرائدة عامليا يف جمال احلكومة االلكرتونية.
 .1.6الدول الرائدة يف العامل حسب مؤشر األمم املتحدة لتنمية حلكومة االلكرتونية
يوضح اجلدول التايل ترتيب أول عشر دول الرائدة عامليا يف جمال تنمية احلكومة االلكرتونية لسنة :2020
اجلدول ( :)1ترتيب أول عشر دول يف العامل حسب مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية لسنة 2020
الدولة

الدمنارك
كوراي اجلنوبية
استونيا
فنلندا
اسرتاليا
السويدا
اململكة املتحدة
نيوزيلندا
الو.م.أ
هولندا

مؤشر خدمات

مؤشر البنية التحتية

مؤشر رأس

األنرتنيت

لالتصاالت

املال البشري

0.9979

0.9588
0.9897

الرتبة

قيمة املؤشر

1

0.9758

0.9706

2

0.9560

1.0000

0.9684

3

0.9473

0.9941

0.9212

0.9266

4

0.9452

0.9706

0.9101

0.9549

5

0.9432

0.9471

0.8825

1.0000

6

0.9365

0.9000

0.9625

0.9471

7

0.9358

0.9588

0.9195

0.9292

8

0.9339

0.9294

0.9207

0.9516

9

0.9297

0.9471

0.9182

0.9239

10

0.9228

0.9059

0.9276

0.9349

املصدر :من اعداد الباحثني ابالعتماد على)UN, 2020( :

سجلت الدمنارك أعلى قيمة ملؤشر تنمية احلكومة اإللكرتون يـة ع لـى م سـتوى ال عـامل و هـي وا حـدة مـن سـبع دول يف مشـال أورواب ووا حـدة
من مخـس دول يف اال حتـاد األورويب ا لـيت تنت مـي للت صـنيف املرت فـع جـدا ملؤ شـر تنم يـة احلكو مـة االلكرتون يـة ( مـن  0.75إىل  ، )1وحت تـل كـوراي
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دراسة حتليلية ملؤشر األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية للجزائر مقارنة بالدول العربية

اجلنوب يــة املرت بــة الثان يــة عامل يــا واألوىل ع لــى ال صــعيد اآل ســيوي ح ســب املؤ شــر اال مجــايل ك مــا أ هنــا الرا ئــدة عامل يــا يف مؤ شــر ت قــدمي اخلد مــة عــرب
اإلنرت نـت متبو عــة ب كـل مــن سـنغافورة وال يــاابن ،وحت سـنت مع ظــم ا لــدول املنتم يـة لال حتــاد األورويب مقار نـة مبؤ شــر سـنة  ،2018ح يــث ســجلت
إستونيا أكرب زايدة يف مؤشر تنمية احلكومة اإللكرتونية ،وحتسنت فنلندا يف مجيع املؤشرات الفرعية الثالثة ملؤشر تنمية احلكومة اإللكرتونية،
بينما حققت كل من السويد واململ كـة املت حـدة قي مـة إمجال يـة أع لـى ملؤ شـر تنم يـة احلكو مـة اإللكرتون يـة نتي جـة للتح سـن الك بـري يف مؤ شـر البن يـة
التحتية لالتصاالت.
.2.6مقارنة اجلزائر ابلدول العربية حسب مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية:

يوضح اجلدول التايل وضعية اجلزائر يف الرتتيب العريب حسب مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية:
اجلدول ( :)2ترتيب اجلزائر مقارنة ابلدول العربية حسب مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية لسنة 2020
الرتبة عامليا

قيمة املؤشر

مستوى املؤشر

مستوى الدخل

الرتبة عربيا
 -1االمارات العربية املتحدة

21

0.8555

مرتفع جدا

مرتفع

 -2البحرين

38

0.8213

مرتفع جدا

مرتفع

 -3السعودية

43

0.7991

مرتفع جدا

مرتفع

 -4الكويت

46

0.7913

مرتفع جد

مرتفع

 -5عمان

50

0.7749

مرتفع جد

مرتفع

 -6قطر

66

0.7173

مرتفع

مرتفع

 -7تونس

91

0.6526

مرتفع

الشرحية املتوسطة الدنيا

 -8املغرب

106

0.5729

مرتفع

الشرحية املتوسطة الدنيا

 -9مصر

111

0.5527

مرتفع

الشرحية املتوسطة الدنيا

 -10األردن

117

0.5309

مرتفع

الشرحية املتوسطة العليا

 -11اجلزائر

120

0.5173

مرتفع

الشرحية املتوسطة العليا

 -12لبنان

127

0,5139

مرتفع

الشرحية املتوسطة العليا

 -13سوراي

131

0.4763

متوسط

منحفض

 -14العراق

143

0.436

متوسط

الشرحية املتوسطة العليا

 -15ليبيا

162

0.3743

متوسط

الشرحية املتوسطة العليا

 -16السودان

170

0.3154

متوسط

الشرحية املتوسطة الدنيا

 -17اليمن

173

0.3045

متوسط

منخفض

 -18موريتانيا

176

0.282

متوسط

الشرحية املتوسطة الدنيا

املصدر :من اعداد الباحثني ابالعتماد على)UN, 2020( :

حت تــل اال مــارات العرب يــة املت حــدة املرت بــة االوىل عرب يــا ح ســب مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة االلكرتون يــة ،وع لــى ا لــرغم مــن احتال هلــا لــنفس الرت بــة
مقار نـة ب ســنة  2018إىل أن قي مــة املؤ شـر ســجلت ارتفا عــا ملحو ظـا خــالل ســنة  ،2020وحاف ظـت اال مــارات ع لــى صـدارهتا ل لــدول العرب يــة
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طي لــة الع شــر ســنوات املا ضــية ك مــا ســجلت ت طــورا ك بــريا يف أداء مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة االلكرتون يــة منتق لــة مــن الرت بــة التا ســعة واألرب عــني ســنة
 2010إىل الرتبة احلادية والعشرين عامليا سنة  ،2020وانتقل خالل ن فـس ال فـرتة قي مـة مؤ شـرها مـن 0.5349إىل  0.8555وت صـنف
ضــمن ف ئــة ا لــدول ذات املؤ شــر املرت فــع جــدا ،و جــاءت الب حــرين يف الرت بــة الثان يــة عرب يــا ب عــد تراجع هــا يف الت صــنيف ال عــاملي مــن الرت بــة احلاد يــة
والع شــرين عامل يــا ســنة  2018إىل الرت بــة الساد ســة والع شــرين ســنة  2020ع لــى ا لــرغم مــن التح ســن يف قي مــة مؤ شــرها لتنم يــة احلكو مــة
االلكرتون يــة ،ويُف ســر هــذا الرتا جــع يف الرتت يــب ابلتح ســن ا لــذي ســجلته جممو عــة مــن ا لــدول األ خــرى ح يــث عر فــت زايدة يف قي مــة مؤ شــراهتا
جتاوزت الزايدة اليت حققتها البحرين ،واحتلت السعودية الرتبة الثال ثـة واألرب عـني عامل يـا والثال ثـة عرب يـا ح يـث حت سـنت يف الت صـنيف ال عـاملي ويف
قيمة مؤشرها لتنمية احلكومة االلكرتونية مقارنة بسنة  ،2018وحتتل كال من الكويت وقطر الرتبتني الرابعة واخلامسة عربيا على التوايل وقد
سجل كال البلدين تراجعا طفيفا يف الرتتيب العاملي ويف قيمة املؤشر مقارنة بسنة .2018
فيما خيص اجلزائر فقد سـجل مؤ شـر تنم يـة احلكو مـة االلكرتون يـة حت سـنا ملحو ظـا مـن  0.4427سـنة  2018إىل  0.5173سـنة
 2020لتدخل اجلزائر ألول مرة ضمن فئة الدول ذات املؤشر املرتفع ،وانتقلت بذلك من الرتبة  130إىل الرتبة  120عامل يـا خـالل ن فـس
الفرتة ،وهبذا احتلت اجلزائر الرتبة احلادية عشر عربيا متأخرة عن دول مشال افريقيا اليت مشلها التقر يـر ،ونُ شـري ه نـا إىل أن قي مـة مؤ شـر تنم يـة
احلكومة االلكرتونية ابلنسبة للجزائر كانت دون املعدل العاملي املقدر بـ  ،0.6كما أهنا دون مستوى املعدل العريب املقدر بـ .0.5715
 .3.6تصنيف الدول العربية ضمن فئات مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية لسنة :2020
يصنف مؤ شـر األ مـم املت حـدة دول ال عـامل ح سـب در جـة ت طـور احلكو مـة االلكرتون يـة ضـمن أر بـع ف ئـات مق سـمة ابلت سـاوي ح سـب قي مـة
مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية ،كـل ف ئـة مـن الف ئـات األرب عـة مق سـمة بـدورها إىل أر بـع م سـتوايت ح يـث كل مـا ارتف عـت قي مـة املؤ شـر دا خـل
الفئة الواحدة مت تسجيل البلد ضمن الفئة األعلى يف ذلك املستوى ،عند مقارنة ا لـدول العرب يـة يف هـذا ا جملـال مي كـن ت صـنيفها ح سـب در جـة
تقدمها حنو ارساء احلكومة االلكرتونية اىل ثالث جمموعات كما يلي:
اجلدول ( : )3تصنيف الدول العربية حسب فئة ومستوى مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية لسنة 2020
مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية
فئة املؤشر منخفض )(Low
()0.25 -0

املستوى
L1
L2
L3
LM
M1

موريتانيا

اليمن

فئة املؤشر متوسط )(Medium

M2

ليبيا

السودان

()0.5 -0.25

M3

العراق

MH

لبنان

سوراي

H1

مصر

اجلزائر

فئة املؤشر مرتفع )(High

H2

املغرب

()0.75 -0.5

H3

تونس

HV

قطر

V1

عمان

فئة املؤشر مرتفع جدا )(Very high
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الدول

األردن
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دراسة حتليلية ملؤشر األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية للجزائر مقارنة بالدول العربية
()1 -0.75

V2

البحرين

V3

االمارات

الكويت

السعودية

VH
املصدر :من إعداد الباحثني ابإلعتماد على(UN, 2020) :

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن الدول العربية تتوزع على ثالث فئات ملؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية:

أ .جمموعة الدول ذات التصنيف املتوسط:
تنتمي الدول املصنفة ضمن فئة املؤشر املتوسط إىل أربع مستوايت ،حيث تُصنف كل من موريتانيا وا لـيمن ضـمن امل سـتوى األول و هـو
أدىن م ســتوى ،بين مــا تُ صــنف ليب يــا وال ســودان يف امل ســتوى ال ثــاين ،وأييت ال عــراق يف امل سـتوى الثا لــث ،بين مــا يُ صــنف كــل مــن لب نــان و ســوراي يف
املستوى الرابع وهو املستوى املتوسط املرتفع ،وهذا يعين أن كال البلدين مها يف مرحلة انتقالية حنو التحول يف التصنيف إىل ف ئـة ا لـدول ذات
املؤشر املرتفع ،وتُشكل الدول العربية املنتمية إىل هذه الفئة نسبة  39ابملائة من أصل  18دولة حمل هذه الدراسة ،وتتقارب هذه الدول مع
بعضها من حيث متوسط الدخل الفردي ،حيث يُصنف كل من لبنان والعراق وليبيا ضمن ا لـدول املنتم يـة لل شـرحية املتو سـطة العل يـا ملتو سـط
ا لـدخل ال فـردي ،بين مــا يُ صـنف كـل مــن ال سـودان وموريتان يــا ضـمن ا لـدول املنتم يــة لل شـرحية املتو ســطة ا لـدنيا ملتو سـط ا لــدخل ال فـردي ،يف حــني
يُصنف كل من سوراي واليمن ضمن الدول املنتمية للشرحية الدنيا ملتوسط الدخل الفردي ،وعلى الرغم من تواجد سوراي ضمن هذه الشرحية
و عــدم اال ســتقرار السيا ســي ا لــيت تعر فــه إىل أ هنــا تتوا جــد يف أح ســن م ســتوى ضــمن ف ئــة ا لــدول ا لــيت تنت مــي إلي هــا ح سـب مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة
االلكرتونية.
ب .جمموعة الدول ذات التصنيف املرتفع:
متثل الدول املصنفة ضمن هذه الفئة نسبة  33ابملائة ،وهي تتوزع على أربع مستوايت ،حيث أييت ضمن أدىن مستوى هلذه الفئة كـل
من مصر واجلزائر واألردن ،تُصنف مصر ضمن دول الشرحية املتوسطة الدنيا حسب الدخل الفردي ،بينما تُصنف كل من اجلزا ئـر واألردن
ضـمن دول ال شـرحية املتو ســطة العل يـا يف متو سـط ا لــدخل ال فـردي ،وأتيت امل غــرب و تـونس يف امل سـتويني ال ثــاين والثا لـث ع لـى الرتت يــب ضـمن ف ئــة
مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية،وكالمها يصنفان أيضا ضمن دول الشرحية املتوسطة الدنيا حسب الدخل الفردي ،بينما املستوى األعلى
ضمن هذه الفئة كان من نصيب قطر اليت تنفرد ابلتصنيف أيضا ضمن دول الشرحية املرتفعة يف متوسط الدخل الفردي.

ج .جمموعة الدول ذات التصنيف املرتفع جدا:
مت ثــل ا لــدول امل صــنفة ضــمن هــذه الف ئــة ن ســبة  27ابملا ئــة ،و هــي ت تـوزع ع لــى امل ســتوايت الثال ثــة األوىل ،ح يــث تُ صــنف ســلطنة ع مــان يف
امل ســتوى األدىن ،بين مــا يُ صــنف كــل مــن الب حــرين و الكو يــت وال ســعودية ،صــمن امل ســتوى ال ثــاين ،بين مــا تن فــرد اال مــارات العرب يــة يف الت صــنيف
ابملستوى الثا لـث ضـمن هـذه الف ئـة ،وت شـرتك مج يـع هـذه ا لـدول يف خا صـتني مهم تـني تتم ثـل األوىل يف انتمائ هـا لـنفس الف ضـاء اجل غـرايف (دول
احل لــيج) ،أ مــا اخلا صــية الثان يــة فتتم ثــل يف امل ســتوى املرت فــع ملتو ســط ا لــدخل ال فــردي هلــذه ا لــدول ،و هــو مــا يــدفعنا إىل ا ســتنتاج العال قــة الطرد يــة
املوجودة بني مستوى الدخل الفردي ومستوى مؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية.
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 .7حتليل املؤشرات الفرعية ملؤشر تنمية احلكومة االلكرتونية للجزائر مقارنة ابلدول العربية
 .1.7مؤشر اخلدمات عرب األنرتنيت :يقيس هذا املؤشر مدى تطور اخلدمات اإللكرتونية من حيث الوفرة ،واجلودة ،وتنوع القنوات
ومدى استخدام اجلمهور هلا ،وقد اختلف أداء هذا املؤشر فيما بني الدول العربية ،كما يوضحه اجلدول املوايل:
الشكل ( :)1ترتيب اجلزائر مقارنة ابلدول العربية حسب مؤشر اخلدمات عرب األنرتنيت
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حت تــل اال مــارات العرب يــة املت حــدة الرت بــة األوىل عرب يــا في مــا خيــص مؤ شــر ا خلــدمات عــرب األنرتن يــت متبو عــة ب كــل مــن ع مــان ،الكو يــت،
الب حــرين ،ال ســعودية ،ق طــر ،تــونس وم صــر ع لــى الرتت يــب ،و ســجلت مج يــع هــذه ا لــدول قي مــا جتــاوزت امل عــدل ال عــاملي ملؤ شــر ا خلــدمات عــرب
االنرتنيت ،وتتأخر اجلزائر يف الرتتيب حبسب هذا املؤشر حيث احتلت الرتبة  16عربيا من أصل  18دولة مشلها التصنيف ،وبلغت قيمت
مؤشر اخلدمات عرب االنرتنيت  0.2675و هـي قي مـة متدن يـة وبع يـدة عـن املتو سـط ال عـاملي امل قـدر بـ  0.562وأ قـل أي ضـا مـن قي مـة املتو سـط
العريب املقدرة بـ  ،0.5076وضمن املؤشرات الفرعية ملؤشر اخلدمات عرب االنرتنيت فقد بلغ مستوى املؤشر احمللي للخدمة عرب االنرتنيت
يف اجلزائر قيمة  0.3وهو ما جيعل اجلزائر ضمن فئة الدول املتوسطة حسب هذا املؤشر.
 .2.7مؤشر البنية التحتية لالتصاالت :يقيس هذا املؤشر مدى تقدم البنية التحتية لالت صـاالت يف الدو لـة ابعت مـاد مؤ شـرات فرع يـة م ثـل
انتشار انرت نـت الن طـاق ال عـريض  ،انت شـار وا سـتعمال خ طـوط ا هلـاتف الثا بـت ،م شـرتكو ا هلـاتف الن قـال ،م شـرتكو االنرتن يـت الثا بـت ،و قـد جـاء
ترتيب اجلزائر حسب هذا املؤشر مقارنة ابلدول العربية كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل ( :)2ترتيب اجلزائر مقارنة ابلدول العربية حسب مؤشر البنية التحتية لالتصاالت
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جـاءت اال مـارات العرب يـة املت حــدة يف الرت بـة األوىل عرب يـا وتبعت هــا اب قـي دول اخل لـيج يف الرتت يــب ال عـريب و هـذا ي عــين أن هـذه ا لـدول وج هــت
استثمارات كبرية لتطوير البنية التحتية لالتصاالت خاصة ابلنسبة لإلمارات ،وجاءت كل من تونس واملغرب يف الرتبتني السادسة والسابعة
على التوايل عربيا ،بينما احتلت اجلزائر الرتبة الثامنة عربيا حيث بلغ املؤ شـر قي مـة  0.5787و هـي قي مـة جتـاوزت كـال مـن القي مـة املتو سـطة
العربية والعاملية ملؤشر البنية التحتية لالتصاالت ،ويوضح اجلدول املوايل مقارنة للمؤشرات الفرعية ملؤشر بنية االت صـاالت للجزا ئـر مـع ب عـض
الدول العربية والرائدة يف هذا اجملال:
اجلدول ( : )4املؤشرات الفرعية ملؤشر بنية االتصاالت للجزائر مقارنة ببعض الدول العربية

النسبة املئوية لألفراد الذين
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سـجلت اجلزا ئــر م ســتوايت ج يــدة يف أغ لــب املؤ شـرات الفرع يــة ملؤ شــر البن يــة التحت يــة لالت صـاالت ،إذ ي شــري تقر يــر األ مــم املت حــدة لتنم يــة
حلكومة االلكرتونية أن نسبة مستخدمي االنرتنيت يف اجلزائر ال تتعدى  49.04ابملائة وهي نسبة منخفضة مقار نـة اب لـدول العرب يـة الرا ئـدة
يف الرتت يــب ،بين مــا يُ قــدر م ســتعملو خ طــوط ا هلــاتف الثا بــت بـ  7.26ابملا ئــة و هــي ن ســبة عاد يــة يف ظــل التو جــه ال عــاملي ال ســتخدام االنرتن يــت
وخطوط اهلاتف النقال ،بينما أشارت تقديرات مستخدمي اهلاتف النقال اىل  111.66ابملائة وهي نسبة مرتفعة وتفوق املعدل العاملي.
 .3.7مؤشر رأس املال الب شرري :ي قـيس هـذا املؤ شـر م سـتوايت التع لـيم بـني الك بـار ون سـبة االلت حـاق ابلتع لـيم مبخت لـف م سـتوايته ،وه نـاك
عالقة اجيابية بني راس املال البشري واحلكومة االلكرتونية ،حيث كل مـا ارتف عـت م سـتوايت التع لـيم بـني اال فـراد زادت قـدراهتم وم هـاراهتم ع لـى
استخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل يساعد على انتشار احلكومة االلكرتونية واستخدام خمتلف تسهيالهتا ،الشكل التايل يوضح أداء هذا
املؤشر ابلنسبة للجزائر مقارنة ابلدول العربية:
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الشكل ( :)3ترتيب اجلزائر مقارنة ابلدول العربية حسب مؤشر رأس املال البشري
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املناف ســة الدول يــة يف جمــال ا لــرأس مــال الب شــري هــي مناف ســة شــديدة اذ ت ســعى كــل دو لــة إىل اال ســتثمار يف ا ملــورد الب شــري أل نــه م صــدر
اال ـبداع خا صـة يف جمــال تكنولوج يـا املعلو مــات ،و هـذا األ مــر يف سـر الت قــارب ا لـدويل وال عــريب يف هـذا ا جملــال ،وع لـى الع مــوم ف قـد ت صــدرت دول
اخل لــيج املرا تــب األرب عــة األوىل عرب يــا مــع أت خــر اال مــارات ح ســب هــذا املؤ شــر إىل الرت بــة الساد ســة عرب يــا ،واحت لــت اجلزا ئــر الرت بــة الثام نــة عرب يـا،
ح يــث ســجل مؤ شــر رأس ا ملــال الب شــري قي مــة قــدره  0.6966و هــي قي مــة تت جــاوز املتو ســط ال عــاملي امل قــدر بـ  0.688ك مــا تت جــاوز أي ضــا
املتوسط العريب املقدر بـ ،0.63وضمن املؤشرات الفرعية فقد بلغت نسبة قدرة البالغني على القراءة والكتابة يف اجلزائر  81.41ابملائة ،أما
نسبة االلتحاق ابملدارس فبلغت  80.97ابملائة.
.8اخلالصة:
يف ختام هذه الدراسة ومن خالل التحليل السابق ميكن استخالص النتائج التالية:
 حت ســنت اجلزا ئــر يف الرتت يــب ال عــاملي بع شــر مرا كــز ح ســب مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة االلكرتون يــة ل ســنة  2020واحت لــت الرت بــة  120عامل يــامقار نــة ب ســنة  ،2018وتُ صــنف اجلزا ئــر يف امل ســتوى األدىن ضــمن ا لــدول ذات مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة االلكرتون يــة املرت فــع ح يــث انتق لــت إىل
هذه الفئة ألول مرة منذ بداية اتريخ صدور هذا املؤشر سـنة  ،2001أ مـا ع لـى امل سـتوى املؤ شـرات الفرع يـة لتنم يـة احلكو مـة االلكرتون يـة ف قـد
حق قــت اجلزا ئــر قي مــا مرتف عــة ل كــل مــن مؤ شــري البن يــة التحت يــة خلــدمات االت صــاالت وتنم يــة رأس ا ملــال الب شــري ،بين مــا مؤ شــر ا خلــدمات عــرب
األنرتن يــت كــان متو ســط األداء مــن ح يــث قيم تــه ،ت تــأخر اجلزا ئــر يف الت صــنيف ال عــريب ح ســب هــذا املؤ شــر إىل الرت بــة  16مــن أ صــل  18دو لــة
عربية تضمنتها هذه الدراسة؛
 حلت اجلزائر على املستوى ال عـريب يف الرت بـة احلاد يـة ع شـر مـن أ صـل  18دو لـة مشلت هـا هـذه الدرا سـة ،وتُع تـرب هـذه الرت بـة م تـأخرة مقار نـةبرتت يــب كــال مــن تــونس وامل غــرب وم صــر ر غــم أن متو ســط ا لــدخل ال فــردي للجزا ئــر أع لــى مــن هــذه ا لــدول ،و هــو مــا ي عــين أن اجلزا ئــر الزا لــت
متأخرة فيما يتعلق ابالستثمار الفعال يف تنمية احلكومة االلكرتونية على عكس أغلب الدول العربية ويف مقدمتها دول اخلليج؛
 على الصعيد العريب أيضا تعترب اجلزائر ومصر الدولتان العربيتان الوحيداتن اللتان انتقلتا يف التصنيف من امل سـتوى املتو سـط اىل امل سـتوىاملرت فــع يف أداء مؤ شــر تنم يــة احلكو مــة االلكرتون يــة ،و هــذا ي عــين أ نــه ه نــاك ج هــود مبذو لــة قــد ســامهت يف هــذا التح ســن حنــو جت ســيد احلكو مــة
اإللكرتونية.
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