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Abstract

Key words:

This study aims to shed light on the subject of e-government and its contribution to achieving
the quality of public service in Bahrain, and this study was based on a case study method
Electronic Service
through studying the experience of the Bahrain e-government, which is considered the
Quality of Public Service
pioneer in this field in the Arab world, and trying to benefit from it in The establishment of
Bahrain.
electronic government in Algeria.
e-Government

The study reached a set of results, the most important of which is that the experience of
the Kingdom of Bahrain in the field of e-government is a successful experience, concerned
with providing high-end electronic services to its clients in a way that satisfies them and
we can refer the progress made by the Kingdom to the clear growth strategy that it adopted,
which was based on the best international standards in addition to its dependence on the
experiences of developed countries in This area, and to provide the necessary ground for the
implementation of the project.
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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع الحكومة االلكترونية ومساهمتها في
تحقيق جودة الخدمة العمومية في البحرين ،وتم االعتماد في هذه الدراسة على أسلوب
دراسة حالة من خالل دراسة تجربة حكومة البحرين االلكترونية والتي تعتبر الرائدة في
هذا المجال عربيا ،ومحاولة االستفادة منها في إرساء الحكومة االلكترونية في الجزائر.
توصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج تتمثل أهمها في أن تجربة مملكة البحرين في مجال
الحكومة االلكترونية هي تجربة ناجحة ،اهتمت بتقديم خدمات الكترونية راقية للمتعاملين
معها بما يحقق رضاهم  ،ويمكن أن نرجع التقدم الذي حققته المملكة إلى إستراتيجية النمو
الواضحة التي تبنتها والتي كانت مبنية على أفضل المعايير الدولية باإلضافة إلى اعتمادها
على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ،وتوفيرها لألرضية المالئمة لتنفيذ المشروع.
* Corresponding author at: Hassiba Benbaouli university of chlef - ALGERIA
Email : moulay.khellil@cu-relizane.dz
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 -1مقدمة

مستلهمة يف ذلك من خمتلف التجارب العاملية.
البحرين من البلدان العربية اليت أدركت أهمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل مواكبة التطورات وتقديم
خدمات ذات جودة عالية لعمالئها ،ومن بني أهم الدول العربية
اليت سعت إىل التوجه حنو احلكومة االلكرتونية ،ترقى
لتطلعات عمالئها .

لقد ترتب على التطورات السریعة اليت شهدها العامل يف كافة
اجملاالت االقتصادية والسیاسیة واالجتماعية مع نهایة القرن
العشرین ،الكثری من التحدیات أمام اجملتمعات اليت ألقت على
اإلدارة عبئ اإلعداد لتغیری أسالیب العمل ،من خالل تطویر
التنظیمات اإلداریة داخلیا ،لكي تتالءم مع تغیریات البیئة
اخلارجیة لتهیئة الظروف املواتیة للنجاح ،مبا ینعكس بشكل ومن خالل هذه الورقة البحثية حناول اإلجابة على السؤال
مباشر على األداء ،عرب حتقیق التوازن والتناسق املرغوب بنی التالي:
املتغریات وسلوك األفراد ،والعالقات بنی مجاعات العمل وبنی
كيف تساهم احلكومة االلكرتونية يف حتقيق جودة اخلدمة العمومية
أسالیب ونظم األداء.
و بالتالي الوصول إىل إرضاء العمالء يف البحرين؟

ویعد العصر احلالي هو عصر املعلومات واالتصاالت ،نظرا
األسئلة الفرعية للدراسة :لإلحاطة باخلطوط العريضة
للتطورات السریعة املتالحقة يف جمال زیادة قدرات وسائل
للسؤال الرئيسي نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية واليت
ختزین املعلومات ،يف ظل توفر انتشار استخدام شبكة
تشكل احملاور األساسية لدراستنا:
املعلومات العاملیة "األنرتنت" ،مما أدى إىل االنتقال من جمتمع
الصناعة إىل جمتمع املعلومات ،وترتب على ذلك التحول  -ما املقصود باحلكومة االلكرتونية وعالقتها جبودة اخلدمة
التدرجیي من األنشطة العادیة إىل األنشطة اإللكرتونیة ،العمومية؟
فنشأ ما یعرف "باإلدارة اإللكرتونیة" e-managementاليت  -ما هي خمتلف نقاط قوة احلكومة االلكرتونية البحرينية؟
تهدف إىل تقلیص اإلجراءات واختصارها ،والسرعة يف
 ماهي أهم االجنازات اليت حققتها احلكومة االلكرتونية يفتنفیذها ،مما یرتتب علیها زیادة كفاءة األداء وتقدیم أجود
البحرين للوصول إىل إرضاء عمالئها؟
اخلدمات للمستفيدین.
 ماهي أهم الدروس املستفادة من جتربة البحرين إلرساءمشكلة البحث
حكومة الكرتونية يف اجلزائر تقدم خدمة عمومية متميزة ؟
فلقد اقتضت تقنية املعلومات ضرورة تطوير األجهزة
فرضيات الدراسة
احلكومية مبا يتوافق مع املستجدات العاملية يف استخدام النظم
التقنية يف تطوير إدارة اخلدمات ،وأصبح ما متتلكه الدول من تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية :
تقنية مرادفا لنهضة الدولة أو ختلفه ،وأصبح إدخال تقنية  -احلكومة االلكرتونية هي إسرتاتيجية حديثة تتبناها
املعلومات يف كافة األعمال احلكومية هو هدف العديد من خمتلف احلكومات يف ظل الثورة الرقمية لالرتقاء جبودة
الدول اليت تسعى للتقدم والرقي ،ولقد ارتبط استخدام تقنية اخلدمات املقدمة للمستفيدين.
املعلومات يف األجهزة احلكومية بظهور مفهوم جديد أطلق
 حققت احلكومة االلكرتونية يف البحرين عدة اجنازات مهمة.عليه احلكومة اإللكرتونية ( ،)E-Gouvernementويعد هذا
املفهوم وسيلة من وسائل إعادة تطوير اجلهاز احلكومي وتبين  -اعتمدت احلكومة االلكرتونية يف البحرين على عدة عوامل
أسلوب عمل جديد داخل األجهزة اخلدمية للدولة يعتمد لنجاح أهمها البنية التحتية يف جتربتها لتقديم خدمة
على األسلوب االلكرتوني ،مبا يضمن تغيري مجلة من املفاهيم متميزة .
املتعلقة باألداء احلكومي ووضع الشفافية والسرعة يف مقدمة أهمية الدراسة  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من جمموعة
األهداف احلكومية مع جعل املواطن أو املوظف املستفيد من من العناصر نذكر منها :
اخلدمة على قمة سلم أولويات األجهزة اخلدمية للدولة،
ويأتي هذا املفهوم جمسدا ملعاني العدالة يف التعامل مع مجيع  -تكمن أهمية الدراسة يف أنها ستسلط الضوء على مفهوم
فئات اجملتمع من خالل تقديم خدمات متكافئة يف زمن قياسي احلكومة االلكرتونية باعتبارها أحد إفرازات الثورة الرقمية،
وجهد وتكلفة ووقت حمدودين مبا حيقق سرعة اإلجناز إذ أصبح تبنيها ضرورة حتمية ملسايرة خمتلف املستجدات
الدولية .
ورضا املواطن.
هذا التطور احلاصل يف التقدم التكنولوجي والرقمنة دفع  -تنبع أهمية الدراسة من عرض جتربة حكومة البحرين
مبملكة البحرين ملسايرة خمتلف التغيريات التنظيمية االلكرتونية الرائدة اليت تقدم اخلدمات العمومية الكرتونيا
وسعيها إلرساء حكومة الكرتونية متكنها من القضاء على وفق معايري فنية وتقنية عالية تواكب العصر ،وما ميكن أن
إخفاقات احلكومة الكالسيكية مبا يسمح ببناء منوذج وطين تقدمه هذه التجربة من دروس تطبيقية ميكن االستفادة منها
يف إرساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر.
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الدراسة  :نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة أبعاد اإلدارة االلكرتونية .
أهداف ّ
األهداف التالية :
الشكل رقم  : 01أبعاد مفهوم اإلدارة االلكرتونية
 التعريف مبفهوم اجلودة يف جمال اخلدمة العمومية. إبراز أهمية احلكومة االلكرتونية كضرورة حتمية لتعظيمرضا املستفيدين.
 استعراض جتربة البحرين يف هذا اجملال وأهم االجنازاتاليت حققتها احلكومة االلكرتونية.
 اخلروج بتوصيات تساعد يف إجناح إرساء احلكومةااللكرتونية يف اجلزائر من خالل عرض التجربة البحرينية
وحماولة استنباط خمتلف مفاتيح النجاح لتقديم خدمة
عمومية ذات جودة .
منهج البحث

أ.مفهوم احلكومة االلكرتونية

وعن املنهج املستخدم يف الدراسة ،اعتمدنا على املنهج
توجد يف األدب اإلداري حماوالت متعددة لتعريف احلكومة
االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل ،وذلك بسبب تناسبه
االلكرتونية وحتليل أبعادها ومربراتها ،وتنطلق من مداخل
وطبيعة الدراسة مع إشكالية البحث.
خمتلفة ،لكنها ترتبط بصفة عامة خبيط منهجي يتمثل بفكرة
هيكل البحث
أن احلكومة االلكرتونية تعين ببساطة إنتاج املعلومات واخلدمات
قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة وكذا اختبار صحة وتوزيعها الكرتونيا خالل  24ساعة يف اليوم 7 ،أيام يف األسبوع،
()1
الفرضيات املطروحة مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور ،وبطريقة ترتكز على تلبية احتياجات املواطنني واألعمال.
حيث يتضمن األول عرضا نظريا للمفاهيم املتعلقة باحلكومة تشري املصادر بأنه ال يوجد تعريف حمدد ملصطلح احلكومة
االلكرتونية ،مفهومها ،أنواعها ،متطلباتها وعالقتها جبودة اإللكرتونية نظرا لألبعاد التقنية واإلدارية والتجارية
اخلدمة أما احملور الثاني من البحث فجاء فيه عرض ملشروع واالجتماعية اليت تؤثر عليها  ،وهناك عدة تعريفات للحكومة
احلكومة االلكرتونية يف البحرين واالسرتاتيجيات املتبعة يف اإللكرتونية من أكثر من جهة دولية ،ففي عام  2002عرفت
ذلك ،أما احملور الثالث فخصصناه لتقييم اجنازات احلكومة األمم املتحدة احلكومة اإللكرتونية بأنها استخدام اإلنرتنت
االلكرتونية يف البحرين .
والشبكة العاملية العريضة لتقديم معلومات وخدمات احلكومة
()2
 .2اإلطار النظري ملفهومي احلكومة االلكرتونية و جودة للمواطنني.
اخلدمة العمومية
كما قدم البنك الدولي ( )2005مفهوما امشل للحكومة
االلكرتونية بأنها " :عملية استخدام املؤسسات احلكومية
 .1 .2اإلطار املفاهيمي للحكومة االلكرتونية
لتكنولوجيا املعلومات مثل :شبكات املعلومات العريضة ،وشبكة
قبل احلديث عن موضوع البحث حمل الدراسة ال بد أن نقف
االنرتنت ،وأساليب االتصال عرب اهلاتف احملمول واليت لديها
عند مفهوم حيتاج لإليضاح وهو اإلدارة االلكرتونية ،وذلك
القدرة على تغيري وحتويل العالقات مع املواطنني ورجال
يعود ألهمية فك التشابك بني هذا املفهوم و موضوع الدراسة،
()3
األعمال وخمتلف املؤسسات احلكومية"
حبيث يطرح مصطلح اإلدارة اإللكرتونية بصورة مرتادفة
مع مصطلحات أخرى مثل األعمال اإللكرتونية  e-Businessأما التعريف الذي تبناه االحتاد األوروبي فهو أن احلكومة
 ،e-Commerceالتجارة اإللكرتونية e-Government ،االلكرتونية هي حكومة تستخدم تكنولوجيا املعلومات
احلكومة اإللكرتونية وغريها من املفاهيم اليت تربط بني واالتصال لتقدم للمواطنني وقطاع األعمال ،الفرصة للتعامل
والتواصل مع احلكومة ،باستخدام الطرق املختلفة لالتصال
األنشطة واستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال.
مثل اهلاتف ،البطاقات الذكية ،الربيد االلكرتوني لالنرتنت،
حيث تعترب العالقة بني اإلدارة االلكرتونية واحلكومة
وتتعلق بكيفية تنظيم احلكومة لنفسها يف اإلدارة ووضع إطار
االلكرتونية واألعمال االلكرتونية عالقة الكل باجلزء ،حيث
لتحسني وتنسيق طرق إيصال اخلدمات وحتقيق التكامل بني
تعترب اإلدارة االلكرتونية منظومة متكاملة وفضاء رقمي
()4
اإلجراءات.
حيتضن كل األعمال االلكرتونية للداللة على اإلدارة
االلكرتونية لألعمال ،واحلكومة االلكرتونية للداللة على بناءا على ما سبق ميكن تعريف احلكومة االلكرتونية بأنها:
اإلدارة االلكرتونية لألعمال احلكومية ،و الشكل املوالي يوضح استخدام نتاج الثورة التكنولوجية يف حتسني مستويات األداء
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يف املؤسسات احلكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها يف التعامل مع األجهزة احلكومية بتفادي التكرار عند طلب
حتقيق األهداف املرجوة منها ،وذلك بدعم األعمال احلكومية البيانات واحلصول عليها واالستفادة من األساليب التكنولوجية
وتسهيل التفاعل مع املواطنني ،وهذا من أجل تسهيل الوصول لالتصاالت املطبقة يف جماالت األعمال.
إىل اخلدمات احلكومية يف كل زمان ومكان وعلى أساس  -الوزارات واألجهزة احلكومية  :ويقصد بها تسهيل التعامالت
العدل واملساواة بني املواطنني.
واالتصاالت بني األجهزة احلكومية وبعضها وحتقيق التكامل

بينها ،حبيث تعمل كشركاء وكواجهة واحدة لتقديم
ب .أهداف احلكومة االلكرتونية
إن التحول إىل احلكومة االلكرتونية ،أي من النظام الكالسيكي اخلدمات للمواطنني ،وتكون قادرة على التحسني املستمر هلذه
التقليدي يف التنظيم واإلدارة احلكومية إىل أسلوب عمل جديد اخلدمات وتقديم بيانات دقيقة ويف وقت مناسب.
يعتمد على التكنولوجيا احلديثة ،حيقق جمموعة من األهداف  -اإلدارات الداخلية  :ويقصد بها رفع كفاءة وفاعلية العمل
()5
ومساعدة العاملني يف اإلدارات بالوزارة الواحدة على رفع
تتمثل فيما يلي:
 زيادة الوقت املتاح لتأدية اخلدمة حبيث ميكن الوصول إىل كفاءتهم عن طريق استخدام التكنولوجيا احلديثة لتحسنياخلدمة يف أي وقت طوال اليوم دون االلتزام بساعات عمل جودة األعمال اإلدارية ،وتطبيق أفضل األساليب يف العمل مبا
ينعكس على كفاءة وفاعلية عمل الوزارة وحيد من التأخري
رمسية حمددة.
يف االجناز وحيسن رضاء املوظف ويرفع من حالته املعنوية
 حتديد متطلبات احلصول على اخلدمة والنماذج املطلوبة وارتباطه مبكان عمله.مبا ميكن من استكماهلا قبل الذهاب ملكان أداء اخلدمة ومن ثم
ث.مزايا إقامة احلكومة االلكرتونية
ختفيض الوقت و اجلهد الالزم ألداء اخلدمة.
 االرتقاء بثقافة ووعي املواطنني من خالل تشجيعهم على تؤدي احلكومة االلكرتونية إىل متكني املواطنني من خاللإتاحة وصوهلم إىل املعلومات وحتسني التفاعل مع شركات
استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة.
التجارة والصناعة وتؤدي إىل حتسني تنفيذ خدمات احلكومة
 توفري مناح مالئم لالستثمار يعمل على ختفيض املعوقات للمواطنني وزيادة كفاءة اإلدارة احلكومية ،وتتمثل الفوائدواإلجراءات اليت حتول دون جذب املستثمرين ومبا يوفر عامل النامجة عن ذلك يف تسهيل التعامل وحتسني كفاءة النظام
جذب للشركات العاملة يف جمال التكنولوجيا.
االقتصادي وزيادة الشفافية واحلد من الفساد وكلها أمور
 رفع كفاءة األداء احلكومي واإلعداد لالندماج يف النظام تؤدي إىل زيادة إمكانيات البلدان النامية يف جذب االستثماراتاألجنبية ،وللتفصيل أكثر ميكن إبراز مزايا احلكومة
العاملي ملواكبة نظم املعلومات احلديثة املتبعة.
()7
االلكرتونية كاألتي :
 ترشيد اإلنفاق احلكومي حيث يتم ختفيض عدد املوظفنيباإلضافة الستبدال استخدام املستندات الورقية واملخازن  -سرعة أداء اخلدمات احلكومية  :إذ أن استخدام احلاسب اآللي
املتكدسة بالوثائق واملستندات بالتحول حنو استخدام احلاسبات ليحل حمل النظام اليدوي التقليدي أحدث تطور يف تقديم
اخلدمة للجمهور حيث قلت الفرتة الزمنية ألداء اخلدمة
اآللية.
ويعود ذلك إىل سرعة تدفق املعلومات والبيانات من احلاسب
 التخلص من بعض صور الفساد وسوء اإلدارة .اآللي خبصوص اخلدمة املطلوبة ،ومن ثم القيام بها يف وقت
 حتقيق الشفافية من خالل إتاحة املعلومات بصورة متكافئة حمدد وقصري.لكافة املؤسسات واملواطنني .
 ختفيض التكاليف  :من املالحظ أن أداء األعمال اإلدارية الرتويج للخطط املستقبلية للدولة ومشروعاتها التنموية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبرية جدا من الورقاملطلوبة.
واملستندات واألدوات الكتابية ،هذا فضال على أنه حيتاج إىل
العرض على أكثر من موظف وذلك لإلطالع عليه والتوقيع
ت .حماور احلكومة االلكرتونية
( )6مبا يفيد و إحالته على موظف أخر.
تتمثل حماور احلكومة االلكرتونية يف العناصر اآلتية - :
املواطنني :ويقصد بهم أفراد اجملتمع الذين يتعاملون مع اجلهات  -اختصار اإلجراءات اإلدارية  :الشك أن العمل اإلداري التقليدي
احلكومية يف شتى األمور الشخصية والعائلية املرتبطة يتسم بالعديد من التعقيدات اإلدارية وذلك ألنه حيتاج يف
مبصاحلهم الذاتية ،فهم حيتاجون إىل السهولة يف معرفة معظم األحيان إىل موافقة أكثر من جهة إدارية ،وللقضاء
مصدر اخلدمة والسهولة يف التعامل ،ووجود مكان واحد على البريوقراطية فانه بإتباع احلكومة االلكرتونية ميكن
تبسيط اإلجراءات.
للحصول على اخلدمة احلكومية .
 مؤسسات األعمال  :ويقصد بهم البنوك والشركات واملؤسسات  -دقة اجلودة و اخلدمة املقدمة :إذ يعتمد نظام احلكومة االلكرتونيةاخلاصة ومكاتب األعمال ،فهم حيتاجون إىل خفض أعباء على حاسب آلي ،والذي مت إمداده باملعلومات والبيانات املتعلقة
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جبميع اخلدمات ،ومن ثم فإنه ال وجه للخطأ يف العمل املقدم النتائج القانونية املرتتبة عليها .
عن طريق األجهزة االلكرتونية.
 -توفري األمن االلكرتوني والسرية االلكرتونية  :على مستوى عال

 القضاء على الفساد اإلداري  :يف ظل عدم وجود عالقة مباشرة حلماية املعلومات الوطنية والشخصية ولصون األرشيفبني املوظف وطالب اخلدمة باإلضافة إىل توافر كل املعلومات االلكرتوني من أي عبث والرتكيز على هذه النقطة ملا هلا
حول اخلدمة واإلجراءات اإلدارية على املواقع اإللكرتونية فإنه من أهمية وخطورة على األمن القومي والشخصي للدولة أو
األفراد.
تقل فرص انتشار جرائم الفساد من الرشوة وخالفه.
ج.متطلبات إقامة احلكومة االلكرتونية

أن مشروع احلكومة االلكرتونية شأنه شأن أي مشروع حيتاج
إىل تهيئة البيئة املناسبة لكي حيقق األهداف املنتظرة منه،
واملتمثلة يف جوهرها يف حتقيق التنمية الشاملة ،إذ يتطلب
()8
توفري جمموعة من العوامل ميكن تلخيصها فيما يلي :
 البنية التحتية :إذ أن احلكومة االلكرتونية تتطلب وجودمستوى مناسب إن مل نقل عال من البنية التحتية اليت تتضمن
شبكة حديثة لالتصاالت أو البيانات وبنية حتتية متطورة
لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون قادرة على تأمني
التواصل ونقل املعلومات بني املؤسسات اإلدارية نفسها من جهة
وبني املؤسسات واملواطن من جهة أخرى.

 خطة تسويقية دعائية شاملة للرتويج  :الستخدام احلكومةااللكرتونية وإبراز حماسنها وضرورة مشاركة مجيع
املواطنني فيها والتفاعل معها ،إىل خطة دعائية وتسويقية
تشارك فيها مجيع وسائل اإلعالم الوطنية املكتوبة واملسموعة
واحلرص على إقامة الندوات واملؤمترات وفتح قنوات احلوار
حول هذا املوضوع بهدف تهيئة مناخ شعيب قادر التعامل مع
مفهوم احلكومة االلكرتونية.
 وضع عدة نظم للسداد النقدي مقابل أداء اخلدمات من خالل()9
االنرتنت ( بطاقات االئتمان.)....
باإلضافة إىل العناصر السابقة الذكر جيب توفري بعض
العناصر الفنية والتقنية اليت تساعد على تبسيط وتسهيل
استخدام احلكومة االلكرتونية مبا يتناسب مع ثقافة مجيع
املواطنني ومنها توحيد أشكال املواقع احلكومية واإلدارية
وتوحيد طرق استخدامها وإنشاء موقع شامل (بوابة الكرتونية)
كدليل جلميع عناوين املراكز احلكومية اإلدارية يف البالد.

 توافر الوسائل االلكرتونية :جيب توفري األجهزة والوسائلالالزمة لالستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة الكرتونيا
واليت نستطيع بواسطتها التواصل معها ومع أجهزة الكمبيوتر
الشخصية واهلواتف الذكية وغريها من أجهزة االتصاالت ،مع
ح.مراحل التحول إىل احلكومة االلكرتونية
ضرورة مراعاة األسعار لكي تكون يف متناول أغلب املواطنني .
 توافر عدد ال بأس به من مزودي اخلدمات باالنرتنت  :جيبتوفري خدمات انرتنت ذات كفاءة عالية وأسعار معقولة من
أجل فتح جمال ألكرب عدد ممكن من املواطنني للتفاعل مع
احلكومة يف أقل جهد و اقصر وقت وأقل كلفة ممكنة.

مير حتول احلكومة التقليدية إىل حكومة الكرتونية مبراحل
متتالية ،حبيث يتم االنتقال تدرجيا إىل احلكومة االلكرتونية
والتخلي عن أساليب عمل احلكومة التقليدية ،وأوردت دراسات
كثرية ذات الصلة مبوضوع احلكومة االلكرتونية مقرتحات
للتحول إىل احلكومة اإللكرتونية حبيث اختلفت مراحل
التحول من حيث العدد من دراسة إىل أخرى إال أنه جند تشابها
يف املضمون.

 التدريب وبناء القدرات  :جيب وضع برامج فعالة لتدريباملوظفني على استعمال أجهزة الكمبيوتر وإدارة الشبكات
وقواعد املعلومات وكافة املعلومات الالزمة للعمل على إدارة
ووفقا لدراسة هيئة األمم املتحدة فان التحول إىل احلكومة
وتوجيه احلكومة االلكرتونية.
()10
 -توافر مستوى مناسب من التمويل  :جيب ختصيص موارد مالية االلكرتونية يتم عرب املراحل التالية:

كبرية نوعا ما خاصة يف بداية تطبيق برنامج احلكومة  -مرحلة الظهور الناشئ ( :)emerging présenceتتصف هذه
االلكرتونية ويتم بعدها أيضا توفري املوارد املناسبة من أجل املرحلة بتوفري موقع على االنرتنت تعرض من خالله املعلومات
الصيانة الدورية وتدريب املوظفني من أجل احلفاظ على اليت تتصف مبحدوديتها و بكونها أساسية.
مستوى عال من اخلدمات ومواكبة التطورات.
 مرحلة الظهور املتقدم ( :)enhanced présenceيف هذه املرحلة توفر اإلرادة السياسية  :جيب أن يكون هناك إميان تام بربامج يتم تزويد اخلدمات املباشرة بقاعدة بيانات تشتمل علىاحلكومة االلكرتونية من طرف القيادة العليا يف البالد ،معلومات حالية وأرشيفية إىل جانب تزويد املوقع مبظاهر
وتكليف هيئات خاصة تتوىل تطبيق هذه الربامج وتعمل على املساعدة وخارطة املوقع.
تهيئة البيئة الالزمة واملناسبة له ،كما تتوىل اإلشراف على  -مرحلة الظهور التفاعلي ( :)interactive présenceيف هذه
تطبيق وتقييم املستوى.
املرحلة يتم احلصول على اخلدمات بشكل مباشر ،مثل تسهيل
 وجود التشريعات والنصوص القانونية  :اليت تسهل عمل احلكومة عمليات التحميل املباشرة ،والتوقيع االلكرتوني ويستطيعااللكرتونية وتضفي عليها املشروعية واملصداقية وكافة الفرد االتصال باملكاتب املعنية عرب الربيد االلكرتوني وهذا
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يتطلب العمل على حتديث املوقع بشكل منتظم .

التعليم ...اخل.

 مرحلة الظهور التبادلي ( :)transactionnal présenceيف هذه  -احتياجات اخلدمة ذات الصلة :املعلومات ،والبساطة،املرحلة يتم إجراء التبادل املالي مع احلكومة واملؤسسات املعنية والتخصيص ،والسرية  ،والسرعة  ،والشكوى ...اخل.
مثل دفع الرسوم واملخالفات والضرائب.
 -االحتياجات اجملتمعية :التماسك االجتماعي ،التنمية

 مرحلة الظهور الشبكي ( :)network présenceيف هذه املرحلة اإلقليمية ،التنمية املستدامة ،املواطنة ...اخل.متثل متثل أعلى درجات التقدم يف تطبيق مبادرة احلكومة  -بالتكلفة املناسبة :احلاجة إىل دافعي الضرائب و  /أو العمالء.
االلكرتونية اليت تتصف بتحقيق التكامل بني كل من خمتلف
اجلهات احلكومية واجلهات احلكومية واألعمال واجلهات ب -أبعاد جودة اخلدمة العمومية
احلكومية واملواطنني .
هناك العديد من األدبيات اليت تعرضت ألبعاد جودة اخلدمة
()15
العمومية ونذكر منها ما يلي :
 2.2جودة اخلدمة العمومية

تطرق ( )Cluzel-Métayer، 2006إىل أن ظهور مبدأ جودة
أ .اخلدمة العمومية
اخلدمة العمومية اليت لديها اثنني من املتطلبات احملددة)1 :
هي مجيع أنواع اخلدمات اليت من غري املمكن استغالهلا إال يف إمكانية الوصول للخدمة و  )2حتسني اخلدمة.
إطار مجاعي ،تتوفر بشكل إجباري وفق قاعدة املساواة و اليت
نص عليها القانون ،ويكون من الضروري استغالهلا مبعزل عن  -ال تتعلق إدارة الوصول يف اخلدمات العامة فقط أماكن
قواعد السوق ،تتحمل الدولة مسؤولية توفريها والقيام بها ،من العمل وساعات العمل من ناحية ،إنها مسألة تكييف عرض
اخلدمة لـألوضاع االجتماعية واجلغرافية املختلفة
()11
حيث أدائها ومراقبتها.
للمستخدمني الستعادة الوصول املتساوي إىل اخلدمة؛ من
وميكن تعريفها أيضا " على أنها تلك اليت تعد تقليديا خدمة ناحية أخرى ،فهي مسألة تعزيز وضوح اإلجراء من قبل أكثر
فنية ،تزود بصورة دائمة بواسطة مؤسسة عمومية كاستجابة إتاحة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.
حلاجة عمومية ،ويتطلب توفريها احرتام القائمون على إدارتها
 حتسني اخلدمة اإلدارية يتطلب قدرا أكرب من القبول()12
مبادئ املساواة واالستمرارية واملالئمة لتحقيق املصلح"
املستخدمني وسرعة أكرب من العمل من ناحية ،لتحسني
مما سبق ميكن القول أن اخلدمة العمومية هي جمموعة من األجهزة االستماع ،لتعزيز القرب ومنع التقاضي ،وعلى اجلانب
األنشطة و اجلهود اليت تقوم بها الدولة بهدف حتقيق منفعة اآلخر ،لتسريع العمل اإلداري وملعاقبة التأخري.
عامة ،توفرها بشكل إجباري لعامة أفراد اجملتمع سواء قدمت
يقوم ( )Sabadie 2003بتحديد أربعة أبعاد خاصة بـجودة
مبقابل أو جمانا.
اخلدمة العمومية (:)QSP
ب.تعاريف جودة اخلدمة العمومية

 املعاملة املتساوية :ينبغي معاملة املستخدمني (العمالء) يفهناك العديد من التعريفات للجودة العامة ،ميكن تعريف وضع مماثل بنفس الطريقة.
اجلودة العمومية بأنها تكيف اخلدمات العامة مع احتياجات
املواطنني على حساب التكلفة".إن جودة توفري اخلدمة العامة  -املشاركة :مع مراعاة رأي املستخدمني (العمالء) ،أو ممثليهم،
هي فكرة معقدة :فهي تغطي كال من جودة العالقة وحمتوى لتحديد عرض اخلدمة.
اخلدمة نفسها ،وجيب تقييمها فيما يتعلق بالتوقعات الفردية  -إدارة الشكاوي  :توفري عملية املطالبات واألخذ بها النظر يف
للمستخدمني وفيما يتعلق بالبعثات والقيود ذات األهمية هذه املطالبة.
العامة اليت تستجيب هلا لذلك  ،فإن تعريفها غاية يف البساطة،
 الشفافية :املعلومات املقدمة للمستخدمني (العمالء) حولولكنه ينطوي بالضرورة على اختيارات وحتكيمات.
إجراءات اخلدمة العامة عامة وعلى معاجلة طلبهم على وجه
ومع ذلك ،فإن املزيد من اهليئات التنظيمية املسؤولة عن اخلصوص.
جودة اخلدمات العامة حتاول دمج هذه األبعاد املختلفة
ت -دعم جودة اخلدمة من خالل عناصر اإلدارة االلكرتونية
للجودة .كتوضيح ،فإن اجلمعية الفرنسية العامة للجودة،
هلا التعريف التالي "اجلودة العمومية هي قدرة املؤسسة على "االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات ميكن أن تسمح لألعمال
تلبية االحتياجات الضمنية والصرحية للمصلحة العامة جبذب العمالء و املوردين بواسطة بناء عالقات جديدة فيما
()13
بينهم ،و هذا بدوره مينع العمالء و املوردين من ترك الشركة
للمواطنني".
من أجل منافسيها أو إكراه الشركة على أقل عالقات مرحبة،
()14
هناك أربعة أنواع من االحتياجات لتلبيتها:
فاستخدام تكنولوجيا املعلومات يف هذه العالقات يهدف إىل
 االحتياجات املعتادة :املياه ،األمن ،اإلسكان ،التوظيف ،النقل  ،حتسني جوهري يف جودة اخلدمات املقدمة للعمالء واملوردين147
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يف أنشطة التوزيع والتسويق واملبيعات".

()16

ث -مساهمة اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني جودة خدمة العميل

تعترب جودة اخلدمة إحدى أهم احللول اليت تعتمدها املؤسسة
يف احلصول على الزبائن واحلفاظ عليهم ،فاالهتمام املتزايد
بتحسني اجلودة وإنتاج اخلدمات وفقا لرغبات وحاجات
الزبائن واألداء اجليد ملختلف وظائف املؤسسة (اإلنتاجية،
املالية ،التسويقية) ونتيجة االستغالل األمثل ملواردها وأصوهلا
البشرية والتكنولوجية ،يؤدي إىل حتقيق اكرب مستوى
من الرضا ،فالزبون الذي يشعر بالرضا واإلشباع والوالء هو
الذي يبقي املؤسسة متواجدة يف السوق ويدعمها ،من خالل
وفائه جتاه خدما واقتنائها بصفة مستمرة ،وهلذا وجب على
املؤسسات املصرفية العمل على اإلبداع لكي حتسن من جودة
خدمات وحتقيق رضا زبائنها ،وميكن حتقيق هذا من خالل
استغالل وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت توفر هلا ما
()17
يلي:

توحي بنهاية املعوقات اليت تعرتض خدمة العميل .إذ أن إدخال
مفهوم اإلدارة اإللكرتونية كآلية لتحسني خدمة العمالء
أصبح يقدم حتسينات هامة على جودة تلك اخلدمات ،من
خالل خلق بيئة عمل فيها تنوع يف املهارات والكفاءات املهيأة
الستخدام التكنولوجيا احلديثة ،بشكل يسمح بالتعرف على
كل مشكلة يتم تشخيصها وضرورة انتقاء املعلومات حول
جوهر املوضوع ،والقيام بتحليالت دقيقة وصادقة للمعلومات
املتوفرة ،مع حتديد نقاط القوة والضعف واستخالص النتائج
واقرتاح احللول املناسبة لكل مشكلة( ،)18مما ينتج عنه تطوير
األنشطة واملهام املقدمة من طرف املؤسسات بشكل عام
واملؤسسات اخلدمية بشكل خاص.

فاإلدارة اإللكرتونية متكن من اختصار الوقت وتوفر السرعة
يف إجناز املعامالت ،كما تعمل على تقريب املسافات وذلك من
خالل إجناز املعامالت اإلدارية وتقديم اخلدمات العامة عرب
شبكة األنرتنت دون أن يضطر العمالء لالنتقال إىل اإلدارات
شخصيا إلجناز معامالتهم ،مع ما يتوافق من إهدار للوقت
()19
 تقديم اخلدمات احلرة :بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصال واجلهد والطاقة.يستطيع الزبون تنفيد اخلدمة بنفسه مباشرة دون اللجوء إىل
املكان املادي للمؤسسة ،أو االستعانة بأشخاص معينني ،ومثال ومنه ميكن القول أن اإلدارة اإللكرتونية هي جديد يعيد النظر
ذلك اللجوء إىل االنرتنت ودخول موقع املؤسسة والبحث عن يف طبيعة العالقة بني املؤسسة املقدمة للخدمة والعميل
انطالقا من التحول يف عمل األجهزة واملؤسسات اخلدمية من
استفسارات أو طلب خدمة معينة؛
الشكل التقليدي إىل شكل يرتكز أساسا على تقنيات االنرتنت،
 القضاء على زمن االنتظار وضياع الوقت :يتيح استخدام تكنولوجيا االنرتانت واإلكسرتانت والربجميات ،مع االستعانة باإلطاراتاملعلومات واالتصال من قبل املؤسسة والزبائن خلق التفاعل البشرية ذات اخلربة واملهارة الالزمة إلدارة تكنولوجيا املعلومات
بطريقة مباشرة ،وبالتالي كسب الوقت من خالل تلبية لتلبية حاجات العمالء بشكل يزيد من رضا األفراد على عمل
املؤسسة لرغبات عدد كبري من الزبائن يف وقت واحد من جهة ،املؤسسات.
ومن جهة أخرى جتنب الزبون مشقة االنتقال من مكان إىل
مساهمة األجهزة واملعدات يف حتسني جودة خدمة العميلأخر ،وبالتالي ربح الوقت والقضاء على زمن االنتظار؛
 القضاء على املركزية  :يؤدي استخدام تكنولوجيا املعلومات إن استخدام أجهزة احلاسوب يف عمليات تشغيل البياناتواالتصال إىل القضاء على املركزية والبقاء يف مكان ثابت أدى إىل اختفاء بعض مشاكل الرقابة الداخلية اهلامة اليت
وتفادي التنقالت والطوابري وغريها من األمور اليت يستاء منها كانت ذات أهمية كربى يف األنظمة اليدوية ،األمر الذي
الزبون واليت تزيد من احتمال تركه واستغنائه عن خدمات مكن املؤسسات من حتقيق السرعة العالية والدقة املتناهية
يف أداء العمليات مقارنة بالعنصر البشري ،إضافة إىل املرونة
املؤسسة؛
يف تأدية األعمال والسعة الكبرية يف ختزين البيانات وسرعة
تطوير خدمات االستعالم عن بعد للزبائن  :بفضل الوسائل الرقمية اسرتجاعها عند الطلب ،وهو ما اعترب دافعا أمام العديد منميكن للمؤسسة متابعة زبائنها عن بعد من اجل معرفة أرائهم املؤسسات لتحسني خدماتها لرتتقي للمستويات العليا بغية
حول خدمات ،ويكون هذا عن طريق إرسال رسائل عرب الربيد احلصول على شهادة اجلودة العاملية خلدماتها من ناحية،
االلكرتوني أو عرب اهلاتف...اخل ،وكل هذا لتشعر الزبون انه وتنمية اإلحساس لدى العمالء بأهمية متركز اهتمام
حمل اهتمامها وبالتالي كسب رضاه عنها.
املؤسسة حوهلم من ناحية أخرى.
هذه املزايا تساعد املؤسسة على بناء عالقات وطيدة بالزبائن ،لذلك تسعى جل املؤسسات لتدعيم أنشطتها ووظائفها اإلدارية
وهلذا جيب على املؤسسات املصرفية استغالهلا كنقطة بوسائل االتصاالت احلديثة ،بقصد تسهيل احلصول على
جتعلها متميزة عن باقي املنافسني األمر الذي حيفز الزبون البيانات واملعلومات وإدخاهلا يف أجهزة احلاسب اآللي وختزينها
على التعامل معها وتفضيل خدماتها.
ثم االستفادة منها يف عمليات اختاذ القرارات ،وتقديم اخلدمات
لقد مثلت اإلدارة اإللكرتونية حلقة جديدة يف بناء تصور للعمالء بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة .ولو متعنا يف وظائف
حديث ملفهوم جودة خدمة العميل ،مما نتج عنه أداء اخلدمات احلاسوب لوجدنا أنه يتجه أساسا خلدمة العميل من خالل
للعمالء يف مرحلة اتسمت بتشكل معامل ومنطلقات مغايرة تلبية طلباته بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة ،مما جعل املؤسسات
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تقدمها هذه الشبكة واليت من بينها الربيد اإللكرتوني ()E-mail

بصفة عامة واملؤسسات اخلدمية بصفة خاصة تسعى جبميع
الوسائل ملتابعة البيانات واملعلومات عن العميل ثم حتليلها الذي ميكن من تبادل املراسالت بني خمتلف األفراد بسعر قليل
والتعرف من خالهلا على احتياجاته قصد توفري خدمات ذات وبسرعة فائقة .باإلضافة إىل خدمة احملادثات ()Chating
اليت متكن من تبادل امللفات وتوفر خدمة التخاطب جمانا.
جودة له.
وبالتالي فإن إدخال البيانات بطريقة إلكرتونية جيعل الثقة
بصحة املعلومات والبيانات املتبادلة مرتفعة والقرارات صائبة
والنتائج اإلجيابية مضمونة( ،)20فبفضل املعلومات املخزنة
يف جهاز احلاسوب تستطيع املؤسسات التقليص من األعمال
الورقية ،وبإمكان العمالء التخلص من أي قيود متنعهم أو
حتد من وصوهلم إىل اخلدمات باستخدام تكنولوجيا املعلومات
()21
واالتصاالت بأنواعها ومستوياتها املختلفة.

وال شك أن شبكة االنرتانت تعد اليوم وسيلة أساسية يف عامل
األعمال من خالل دورها يف التنسيق والربط بني األجزاء
الداخلية للمؤسسة مبا يضمن سريورة العمل ويساعد على
تنمية الكفاءات البشرية الفردية واجلماعية للعاملني،
وحيسن من خدماتها من خالل سهولة إيصال املعلومات
والعمل اجلماعي ،باإلضافة إىل نقل وتبادل اخلربات واملعارف
بني األفراد وكذا عقد االجتماعات إلكرتونيا عن طريق
التحاور اإللكرتوني.

إن اإلدارة اإللكرتونية يف حاجة إىل مقومات غري مادية
حتى يكتب هلا النجاح والقدرة على أداء األعمال املرتبطة بها
وحتقيق األهداف املنشودة منها جلميع القطاعات املختلفة يف
اجملتمع .ولعل من أبرز هذه املقومات هي الربجميات اليت تعمل
على تشغيل أجهزة احلاسوب وتضمن وجود رقابة إلكرتونية
مستمرة ومباشرة حتقق احملاسبة الدورية على كل ما يقدم
من خدمات ،كما تعمل على توقع اخللل وتتبع معامالت
العمالء ،والتقليل من البريوقراطية والتعقيدات اإلدارية.
باإلضافة إىل رقمنة مجيع الوثائق وحتقيق نوعية رفيعة يف
معاجلة البيانات وخفض عدد العناصر الضرورية خلدمات
غري حمدودة ،وذلك بهدف ختفيف العبء على املواطنني من
حيث اجلهد واملال والوقت ،وتوفري خدمة دائمة على مدار
الساعة ،األمر الذي ينهي معاناة األفراد يف طابور االنتظار
ويرفع من جودة اخلدمات املقدمة للعمالء ،مما ميكن من
إجناز العمل بكفاءة عالية ويف وقت سريع وكذا احلصول على
خدمة بصورة مبسطة وميسرة سواء بقصد إرضاء العميل
أو بقصد التفوق يف جمال املنافسة ،ويف مجيع احلاالت فإن
العميل هو املستفيد األول من هذا التحسني املستمر واملتواصل.

أما شبكة اإلكسرتانت اليت تعمل على الربط والتنسيق بني
جهود املؤسسة واملتعاملني معها سواء كانوا موردين أو عمالء
أو أي طرف آخر ممن يتعني عليهم تقديم كلمة املرور (Pass
 )wordللتواصل معها واالستفادة من املعلومات اليت يتم
عرضها ،تؤدي إىل حتسني عالقات املؤسسة األمامية واخللفية
وتقلص من قنوات االتصال مبا يساعد على سرعة التفاعل
والتجاوب لالحتياجات ويعطي ميزة تنافسية ملن يستخدم
هذه الشبكة.

 -مساهمة الربجميات يف حتسني جودة خدمة العميل

 -مساهمة صناع املعرفة يف حتسني جودة خدمة العميل

بالرغم من أهمية توافر املستلزمات املادية املتمثلة يف أجهزة
احلاسوب والربجميات ووسائل االتصال املختلفة ،إال أن هذه
املستلزمات ال ميكن االستفادة منها ما مل تتوافر إطارات بشرية
متتلك املؤهالت الالزمة يف التعامل معها ،وتكون لديهم القدرة
على استخدام عقوهلم ومعارفهم الكامنة بكفاءة عالية حلل
املشاكل اليت يتعرضون هلا والقدرة على تطوير عملهم يف
املستقبل.وبالتالي فإن أحد أهم العوامل اليت جيب على إدارة
املؤسسة إيالؤها األهمية القصوى هو كيفية تهيئة بيئة عمل
تعاونية لصناع املعرفة لديها ،مما يساعد على املشاركة ونشر
 مساهمة شبكات االتصال يف حتسني جودة خدمة العميل :لقد ساعد اخلربات فضال عن كونها تعمل على تنمية دور صناع املعرفة()23
ظهور االنرتنت يف نشر معلومات البحث والتطوير العلمي يف املؤسسة واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للعمالء.
والتكنولوجي ،مما دفع الكثري من املؤسسات إىل استعماهلا يف .3جتربة احلكومة االلكرتونية البحرين
التحسني التدرجيي واملستمر للخدمة اعتمادا على استثمار
اخلربات والبحوث املختلفة املنشورة على شبكة االنرتنت ،حناول من خالل هذا اجلزء الثاني عرض جتربة البحرين
واليت تستعمل يف تصميم اخلدمة وختفيض التكلفة ،ومتكن يف جمال احلكومة االلكرتونية ،واختيارنا ململكة البحرين مل
من نشر املستجدات اليت قد تهم العميل حبسب اخلصائص يكن بطريقة عشوائية وإمنا كان انطالقا من اإلجنازات اليت
اليت يرغبها .كما أن هذه التكنولوجيا متكن من إجياد عالقة حققها هذا البلد يف هذا اجملال بالدرجة األوىل ،ورغبة منا يف
تفاعلية مع العمالء تسمح بالتعرف على ردود أفعاهلم وتقديم دراسة جتربة عربية ناجحة بالدرجة الثانية حتى تكون مثاال
حيتذى به من قبل باقي الدول العربية وخاصة اجلزائر.
()22
اجلديد هلم وشرح وتوضيح ما قد يستفسرون عنه.
.1.3نشأة احلكومة اإللكرتونية يف البحرين

فاألنرتنت أصبحت مكانا للتسوق ميكن للكثري من العمالء يف
العديد من دول العامل الدخول إليها واالطالع على مواصفات انطلقت رحلة توفري اخلدمات احلكومية إلكرتونيا مع تأسيس
اخلدمات اليت يرغبون فيها للمفاضلة بني العديد من العارضني هيئة احلكومة اإللكرتونية يف أغسطس  2007مبوجب
والقيام بعملية االختيار ،وذلك بفضل خمتلف اخلدمات اليت مرسوم ملكي ،ينص على أن تتبع اهليئة جملس الوزراء،
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وتهدف إىل تنسيق وتنفيذ برامج احلكومة اإللكرتونية وفقا واجلدول املوالي يبني الرؤية املرتمجة ألهداف احلكومة
لالسرتاتيجيات واخلطط والربامج اليت تضعها اللجنة العليا االلكرتونية للبحرين لسنة . 2010
لتقنية املعلومات اليت يرأسها نائب رئيس جملس الوزراء مسو اجلدول رقم ( : )01أهداف احلكومة االلكرتونية البحرين 2010
الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة.
يف أكتوبر  2015صدر املرسوم امللكي رقم ( )69حول دمج
اجلهاز املركزي للمعلومات وهيئة احلكومة اإللكرتونية
وإقرار مسمى "هيئة املعلومات واحلكومة اإللكرتونية" للهيئة
اجلديدة.
أطلقت مملكة البحرين أوىل اسرتاتيجياتها املتعلقة باحلكومة
االلكرتونية يف عام  2007ومتتد حتى عام  ،2010وكانت
مبنية على قواعد وأسس قوية ،وركزت يف بادئ األمر على
تكامل اجلهود احلكومية من أجل تقديم خدمات أفضل وأسرع
للمواطنني .متكنت هذه االسرتاتيجية من حتقيق أهداف هامة
متمثلة يف أن تصبح مملكة البحرين رائدة يف جمال احلكومة
اإللكرتونية ،تلتزم بتوفري كل اخلدمات احلكومية اليت تتسم
بالتكامل وأن تكون األفضل يف نوعها ومتاحة للجميع من
خالل القنوات اليت خيتارونها.
اليوم أصبحت احلكومة اإللكرتونية جزءا أصيال يف منظومة
اخلدمات اليت توفرها احلكومة للمواطنني واملقيمني والزوار
وأصحاب األعمال واجلهات احلكومية ،وبفضل هذه االجنازات
أصبحت هيئة املعلومات واحلكومة اإللكرتونية من املؤسسات
الرائدة عامليا وجرى تقديرها من احتالهلا ملواقع متقدمة يف
خمتلف املؤشرات العاملية باإلضافة إىل حصوهلا على عدد
كبري من اجلوائز العاملية .كما ارتفعت مؤشرات رضا العمالء
عن اخلدمات املقدمة إلكرتونيا ،حيث أعرب أكثر من مثانية
من كل عشرة مواطنني أو مؤسسات أعمال عن رضاهم عن
مستوى وجودة اخلدمات املقدمة.

الرؤية
ريادة جمال
احلكومة
االلكرتونية

األهداف 2010
-أحد الرواد اخلمس يف آسيا

 -فوز مشروعني جبوائز عاملية

تقدم مجيع اخلدمات  -تغطية كاملة و  %100للخدمات
احلكومية
 تقليل  60%من وقت تقديم اخلدمة  % 80رضا العمالءتقدم خدمات

متكاملة و األفضل
من نوعها
ان تكون اخلدمات
متاحة للجميع
قنوات متعددة
لتقديم اخلدمات

  % 65تقليل تكاليف االلتزام و إتاحةاخلدمة
 تقديم  % 75من اخلدمات عربالقنوات وليس عرب املنصات األساسية
للخدمات يف اهليئات
 موقع بوابة احلكومة االلكرتونية -مركز اتصال وطين

املصدر  :إسرتاتيجية احلكومة االلكرتونية موجز  2010-2007متاح
 https://www.bahrain.bhالبوابة االلكرتونية ،تاريخ االطالع 2019/03

ب.االنـجازات

ومن أبرز االجنازات يف تلك الفرتة حتقيق مملكة البحرين
الريادة العاملية يف جمال احلكومة اإللكرتونية وارتفاع ترتيبها
العام يف تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية 2010م
إىل املركز الثالث عشر عامليا بعد أن كان الثاني واألربعني،
والثالث آسيويا ،واألول خليجيا وعربيا وعلى مستوى دول
الشرق األوسط ،باإلضافة إىل تدشني أكثر من  300خدمة
إلكرتونية عرب عدة قنوات إلكرتونية ،هي البوابة الوطنية
 .2.3إسرتاتيجية احلكومة االلكرتونية ()2010 -2007
( ،)bahrain.bhتطبيقات األجهزة الذكية ،ومراكز اخلدمات،
()24
أ.الرؤية  :أن تصبح مملكة البحرين رائدة يف جمال احلكومة ومنصات احلكومة اإللكرتونية ومركز االتصال الوطين.
االلكرتونية امللتزمة بتوفري مجيع اخلدمات احلكومية
.3.3اسرتاتيجية احلكومة االلكرتونية ()2016 -2012
املتكاملة وأن تكون األفضل من نوعها ومتاحة للجميع من
خالل قنوات متعددة للخدمات واليت ستساعد مملكة البحرين اتبعت مملكة البحرين يف وضع إسرتاتيجيتها للحكومة
على التحول لتصبح أفضل الدول يف منطقة اخلليج اليت ميكن اإللكرتونية  2016منهجية مكونة من  6مراحل رئيسية،
زيارتها والعيش فيها والعمل بها وتدشني األعمال التجارية وذلك باالستناد إىل رؤية احلكومة اإللكرتونية اجلديد ،ومت
التأكد من تضمني مجيع األبعاد والعوامل املتعلقة بربنامج
عليها ،وهي ذلك تشتمل على مخس عناصر أساسية هي :
احلكومة اإللكرتونية من خالل تطبيق إطار عمل متكامل.
 ريادة جمال احلكومة االلكرتونية.وقد مت حتديد أهداف طموحة وتصميم منوذج احلكومة
اإللكرتونية املستهدف ومنوذج العمل التشغيلي لتنفيذ املشاريع
 تقدم مجيع اخلدمات احلكومية.()25
الرئيسية وحتديد ما تتطلبه من متويل وإمكانيات .
 تقدم خدمات متكاملة واألفضل من نوعها . أن تكون اخلدمات متاحة للجميع. قنوات متعددة لتقديم اخلدمات.150

أ.الرؤية

استنادا إىل األسس الصلبة اليت مت بناؤها خالل الفرتة املاضية
املمتدة ما بني عامي  2007م و  2010م ،تتطلع إسرتاتيجية
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احلكومة اإللكرتونية اجلديدة إىل حتقيق أهداف طموحة  -مبادرات احلوسبة السحابية.
لكنها ممكنة التطبيق .ولتغطية مجيع األهداف الرئيسية ،مت  -مشاريع إعادة هندسة اإلجراءات ،واجلودة ،واألمن اإللكرتوني.
صياغة رؤية جديدة للحكومة اإللكرتونية :حتقيق التميز يف
اجليل القادم من العمليات احلكومية ،من خالل رفع كفاءتها وتقديم  -مشاريع التسويق ،التوعية ،ورضا العمالء.
خدمات عالية اجلودة بطريقة فعّالة ،وتشجيع املشاركة الفاعلة من  -مشروع بناء القدرات.

املتعاملني بتعاون كافة الشركاء ،وإرساء ثقافة االبتكار وروح املبادرة .4 .تقييم انـجازات احلكومة االلكرتونية يف البحرين
ب .األهداف
حققت إسرتاتيجية احلكومة االلكرتونية البحرينية جناحا
لتحقيق رسالة احلكومة اإللكرتونية وحتصيل الفوائد املرجوة ملحوظا على كافة املستويات بشهادة الكثري وعلى رأسهم
منها متت صياغة جمموعة من األهداف الرئيسية الستهداف األمم املتحدة ،وسنحاول تقييم هذه التجربة ململكة البحرين
مع إبراز االجنازات احملققة من خالل التطرق إىل جاهزية
الشركاء واملتعاملني وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
احلكومة االلكرتونية يف البحرين ،اخلدمات االلكرتونية
 زيادة التفاعل و املشاركة اجملتمعية.املقدمة ،قنوات تقديم اخلدمات واجلوائز اليت حتصل عليها .
 زيادة الشراكات مع القطاع اخلاص و رفع مستوى اجلاهزية.1.4جاهزية احلكومة االلكرتونية
يف جمال تقنية املعلومات و االتصاالت.
يظهر تقرير األمم املتحدة أيضا املكانة اليت حققتها البحرين
 بناء قدرات املوظفني يف جمال احلكومة االلكرتونية.على املستوى القاري واإلقليمي واليت نعرضها من خالل
 الرفع من مستوى أمن املعلومات ومحاية حقوق املستفيدين  .اجلدول التالي: تعزيز القنوات االلكرتونية وزيادة نسبة االستخدام.اجلدول ( :)02ترتيب البحرين حسب اجلاهزية االلكرتونية

 -خلق حكومة متكاملة ومتعاونة ذات أداء عالي.

 االستمرار يف احلصول على املستوى الدولي واإلقليمي..4.3إسرتاتيجية احلكومة االلكرتونية :2020

()26

تركز االسرتاتيجيات الوطنية ململكة البحرين على حتسني
مستوى املعيشة مقابل خفض التكاليف احلكومية ،وتأتي
اإلسرتاتيجية املقبلة لربنامج احلكومة اإللكرتونية متماشية
مع هذا التوجه ،من خالل إحداث التحول اإللكرتوني يف اخلدمات
احلكومية عرب توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت ،مبا يسهل
إدارة املعرفة وإجناز األعمال بطريقة احرتافية ،ميسرة،
قليلة التكاليف ،وتضمن أمن املعلومات ،حيث ستتمحور رؤية
ورسالة وأهداف اإلسرتاتيجية املقبلة حول إجياد بيئة قوية
ومرنة وآمنة لتشجيع االبتكار يف اخلدمات العامة ،مبا يسهم
يف نشر املعرفة اليت متكن املسؤولني من اختاذ القرار ،وتطور
اخلدمات بشكل أكرب لتصبح سهلة اإلجناز وبأقل تكلفة.

2012

2014

2016

2018

ضمن دول جملس
التعاون اخلليجي

1

1

1

1

ضمن دول الشرق
االوسط

1

1

1

1

الرتتيب العاملي

36

18

24

26

الرتتيب
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متكنت البحرين من احلصول على املركز األول إقليميا ،وهو
املركز الذي جنحت يف االحتفاظ به ألربع مرات متعاقبة منذ
عام .2010

أحرزت مملكة البحرين تقدما ملحوظا يف تقرير األمم املتحدة
جلاهزية الدول للحكومة اإللكرتونية  2014وقياس جودة
تقديم اخلدمات اإللكرتونية لتتصدر مملكة البحرين عدة
.5.3املبادرات واإلنـجازات
مناطق جغرافية ،وتتقدم إىل الرتتيب  18يف جاهزية احلكومة
من أجل إجناز أهداف برامج احلكومة االلكرتونية ،وحتقيق اإللكرتونية على مستوى العامل بعد أن كانت يف الرتتيب 36
التكامل والتنسيق بني كافة الوزارات واجلهات احلكومية يف يف التقرير . 2012
البحرين ،كان البد من تنفيذ عدد من املشاريع اإلسرتاتيجية
واملبادرات الرائدة اليت نصت عليها اإلسرتاتيجية الوطنية هذا ما يدل على أن املشاريع اليت قامت بها اململكة يف سبيل
للحكومة اإللكرتونية  2016أو تلك اليت ظهرت احلاجة هلا تهيئة البيئة املناسبة إلرساء احلكومة االلكرتونية كانت فعال
الحقا مع تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية  ،ومن هذه ذات جدوى .
املشاريع:
.2.4اخلدمات اليت تقدمها احلكومة االلكرتونية يف البحرين
 مشاريع الربط اإللكرتوني احلكومي. -مبادرات البيانات املفتوحة والبيانات الضخمة.

تقدم هيئة احلكومة االلكرتونية يف البحرين خدمات
الكرتونية متنوعة ،إذ تقوم بتقديم معظمها عرب بوابة
151
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احلكومة االلكرتونية وهي تغطي كافة الوزارات واجلهات
احلكومية كما أنها موزعة على أربع فئات رئيسية :خدمات
خاصة باألفراد ،خدمات خاصة باملوظفني ،خدمات خاصة
بقطاع األعمال وأخرى بالزوار.

نالحظ من خالل اإلحصائيات املستعرضة يف اجلدول أن
هناك إقبال كبري على استخدام البوابة االلكرتونية  ،وهذا
يعود بطبيعة احلال إىل الكم اهلائل من اخلدمات املتنوعة
اليت تقدمها هذه البوابة ملختلف شرائح و فئات اجملتمع حبيث
تضاعفت من سنة  2017إىل سنة .2018

وقد مت تقديم خدمات تناسب مجيع فئات اجملتمع ،فقدمت
خدمات عامة للجميع كدفع فواتري الكهرباء واملاء وأخرى وقد بلغ عدد الزيارات ملوقع البوابة منذ تدشينها يف ماي 2007
خاصة كاستخراج اهلوية ،كما تقدم خدمات لألجانب إىل غاية الفاتح من ابريل  2020ما يعادل ،283,639,407
التأشرية ،مناقصات ،السجالت التجارية ،باإلضافة إىل خدمات كما بلغ عدد املعامالت املالية املنجزة خالل الفرتة5,401,050
()28
أخرى مقدمة للهيئات احلكومية مثل املناقصات االلكرتونية  .معاملة ما يعادل قيمة 485,452,091دينار حبريين.
الزيادة املالحظة يف استخدام بوابة احلكومة االلكرتونية من
أ -قنوات تقديم اخلدمة
مكنت احلكومة اإللكرتونية يف مملكة البحرين من توفري باقة قبل العمالء من سنة إىل أخرى ،دليل كبري على الثقة اليت
من القنوات ملواطنيها حتى يتسنى هلم مباشرة خدماتهم على اكتسبتها خدمات احلكومة االلكرتونية يف البحرين ملا توفره
الشبكة اإللكرتونية يف أي وقت ومن أي مكان مبا يتماشى مع من خصوصية األمان و جودتها العالية يف تلبية احتياجاتهم
من خمتلف اخلدمات.
متطّلباتهم واحتياجاتهم.
 -مركز االتصال الوطين

تركز هذه القنوات على توفري خصائص متميزة وفريدة
من نوعها للعمالء مع ضمان توفرها وسهولة استخدامها ،يعد مركز االتصال الوطين األول من نوعه يف مملكة
باإلضافة إىل واجهتها املالئمة ،وفيما يلي نستعرض كل قناة البحرين ،خطوة إسرتاتيجية لدعم عمليات االتصال بني
()27
من هذه القنوات :
اجلمهور والوزارات واهليئات احلكومية يف مملكة البحرين.
ويقدم املركز خدمات احلكومة اإللكرتونية على مدار الساعة
 البوابة الوطنيةمن خالل الرقم اجملاني .80008001
تعترب البوابة الوطنية ( )www.bahrain.bhمركزا شامال
جلميع اخلدمات احلكومية اإللكرتونية والقناة الرئيسية اليت ويهدف مركز االتصال الوطين إىل تسهيل ومتكني العمالء
يتم من خالهلا تقديم مجيع أنواع اخلدمات لألفراد وقطاعي من احلصول على اخلدمات احلكومية املتكاملة عرب االتصال
األعمال واحلكومة وزوار البحرين من املعلومات إىل إجراء اهلاتفي واإللكرتوني والفاكس .باإلضافة إىل إمكانية
املعامالت.
الوصول إىل اخلدمات اليت تقدمها الدوائر احلكومية املختلفة
يتماشى موقع البوابة الوطنية ،املتوافر باللغتني العربية مبا فيها املعلومات املتعلقة مبواقع اجلهات احلكومية ،أو الوثائق
واإلجنليزية ،مع الرؤية اإلسرتاتيجية ململكة البحرين املطلوبة ،أو اإلجراءات احلكومية والقوانني والتأشريات.
2030م وذلك عرب توفري اخلدمات واملعامالت التفاعلية مبا
فيها الدفع عرب االنرتنت ،وأيضا سوف يتم من خالل البوابة
حرصا على استفادة املستخدمني من اخلدمات اإللكرتونية
توفري منصة مثالية للعمالء لتقديم اقرتاحاتهم وآرائهم
بطريقة فعالة وجامعة ،طورت هيئة املعلومات واحلكومة
واملشاركة يف صياغة السياسات احلكومية وحتسني طرق
اإللكرتونية متجرا شامال لتطبيقاتها .www.bahrain.bh/apps
تقديم اخلدمات.
أما عن إحصائيات استخدام البوابة فنستعرضها من خالل حيث يعد متجر تطبيقات احلكومة اإللكرتونية نافذة موحدة
وحمفظة شاملة جتمع كافة التطبيقات من عدة جهات
اجلدول التالي :
مبملكة البحرين .وبفضل ما حيتويه من شرح موجز ولقطات
اجلدول رقم ( : )03احصائيات استخدام البوابة االلكرتونية للبحرين توضيحية من الشاشة ،يعد املتجر املكان األمثل للبحث
خالل الفرتة ()2019-2017
وحتميل التطبيقات املتاحة لتسهيل حياة املواطنني.
 -متجر تطبيقات احلكومة اإللكرتونية تطبيقات األجهزة الذكية

السنوات
عدد الصفحات
املستعرضة (مليون صفحة)
امجالي مبالغ املعامالت املالية

2017
19

2018
36

2019
39

67

107

135

(مليون دينار حبريين)
املصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات البوابة االلكرتونية للبحرين
 ،https://www.bahrain.bhتاريخ االطالع 2020/04

152

ومن أهم التطبيقات املتاحة للجمهور تطبيق خدمات املرور،
وتطبيق دفع فاتورة الكهرباء واملاء وخدمات الربيد وتطبيق
تواصل ونتائج الطلبة الدراسية ،باإلضافة إىل تطبيق الدليل
احلكومي الذي يوفر قائمة ببيانات االتصال اخلاصة باجلهات
احلكومية مبا فيها حساباتها يف وسائل التواصل االجتماعي
إضافة إىل حتديد مواقعها اجلغرافية على خارطة مملكة
البحرين.
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Satisfaction Index Scienceلقياس رضا العمالء.

أما عن إحصائيات استخدام تطبيقات األجهزة الذكية
فنستعرضها من خالل اجلدول التالي :
أ.النموذج األمريكي املستخدم يف تقييم رضا العمالء : ACSI

اجلدول رقم ( :)04إحصائيات تطبيقات األجهزة الذكية خالل الفرتة النموذج األمريكي  ACSIهو منوذج علمي مت تطويره من قبل
( -2018مارس)2020
أكادمييني متخصصني يف جامعة ميتشيجان األمريكية وقد
رأى هذا النموذج النور منذ عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعني،
اىل غاية
2019
2018
السنوات
وينتشر حتى اآلن يف قرابة الست عشرة دولة من بينها يف الشرق
مارس2020
األوسط :الكويت والسعودية فقط ،مؤشر رضا العمالء األمريكي
استخدام
( )ACSIهو مؤشر اقتصادي يقيس رضا املستهلكني يف مجيع
1 887 120 8390966
7 819 359
التطبيقات
(مليون)
أحناء االقتصاد األمريكي .يتم إنتاجه من قبل مؤشر رضا العمالء
()29
األمريكي ( )ACSI LLCومقره يف آن أربور  ،ميشيغان.
عمليات التحميل
(مليون)
عدد املعامالت
املالية
املدفوعات املالية
(مليون دينار
حبريين)

537,576

594 870

156 035

214,641

322 227

68 344

3 068 708 18 221 635 12,131,399

املصدر  :املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات البوابة االلكرتونية
للبحرين  ،https://www.bahrain.bhتاريخ االطالع 2020/04

نالحظ من خالل اإلحصائيات املستعرضة يف اجلدول أن
هناك اقبال كبري على استخدام التطبيقات الذكية ،وهذا
اإلقبال يرتفع من سنة ألخرى وهذا يعود بطبيعة احلال إىل
الكم اهلائل من اخلدمات املتنوعة اليت تقدمها هذه التطبيقات
ملختلف شرائح وفئات اجملتمع و سهولة الولوج إليها عن طريق
اهلواتف الذكية .
 -منصات احلكومة اإللكرتونية

منصات احلكومة اإللكرتونية ( )Kiosksهي أجهزة تشبه إىل
حد كبري أجهزة الصراف اآللي وتعمل بنظام اخلدمة الذاتية،
أطلقتها اهليئة يف  ،2009ثم دشنت النسخة املطورة منها يف
 ،2016اليت زادت فيها عدد اخلدمات واملميزات ،حبيث أصبحت
واجهة املستخدم للمنصات املثبتة يف اجلهات احلكومية
مصممة خصيصا خلدمات اجلهة نفسها ،كما توفر األجهزة
خدمات الدفع اإللكرتوني نقدا وعرب البطاقات البنكية ،وميكن
طباعة األرصدة واملستندات من خالهلا ،وأصبحت شاشاتها
تعمل بشكل أسهل وأسرع باللمس.

ب.نتائج الدراسة وفق النموذج البحريين BHCSI

مت تكليف جامعة البحرين من قبل هيئة املعلومات واحلكومة
اإللكرتونية لتنفيذ الدراسة السنوية لقياس مؤشر رضا
العمالء حول خدمات احلكومة اإللكرتونية ،بناء على متطلبات
اإلسرتاتيجية الوطنية للحكومة اإللكرتونية ،أعد الفريق
من متخصصني استبيانا متكامال يعد أول مؤشر لقياس رضا
العمالء للخدمات اإللكرتونية على مستوى املنطقة ،وأطلق
عليه "مؤشر البحرين لقياس رضا العمالء .BHCSI
كشفت الدراسة السنوية حول رضا العمالء والوعي خبدمات
احلكومة اإللكرتونية ومدى تأثريها على املتعاملني وتفاعلهم
مع اجلهات احلكومية لسنة  ،2017عن وصول مستوى رضا
العمالء حول اخلدمات اإللكرتونية إىل  ،%78مت قياسه
من خالل استبيان متكامل ،من النموذج البحريين BHCSI
املعتمد واملبين على النموذج األمريكي ACSI(The American
( Customer Satisfaction Index Scienceلقياس رضا
العمالء ،حيث مشلت الدراسة عينة حبجم حوالي  3آالف
شخص ممثلني لقطاع األفراد واحلكومة واألعمال من مجيع
()30
حمافظات اململكة.
كما كشفت الدراسة عن بلوغ نسبة االستخدام على القنوات
اإللكرتونية  %85بشكل عام ،وهو ما يؤكد زيادة اإلقبال
على إجناز املعامالت احلكومية إلكرتونيا وأمتتة اإلجراءات
احلكومية ضمن منهجية التحول اإللكرتوني يف اململكة يف
()31
إطار إعادة هندسة إجراءات اخلدمات.

ومما سبق يتضح لنا أن التحول االلكرتوني يف البحرين يشهد
يبلغ عدد منصات احلكومة اإللكرتونية املطورة  35جهازا يف تقدما هائال واإلقبال الكبري من قبل العمالء على اخلدمات
 34موقع ،مت توزيعها يف األماكن العامة اليت يرتدد عليها اإللكرتونية ورضاهم عن اخلدمات املقدمة خري دليل على جناح
الناس باستمرار كاملطار وبعض اجلهات احلكومية اليت احلكومة االلكرتونية يف البحرين ووصوهلا ألهدافها املسطرة .
تستقبل املراجعني.
.4.4جوائز البحرين يف إطار احلكومة االلكرتونية

.3.4رضا العمالء حول خدمات احلكومة اإللكرتونية يف البحرين
خالل مسريتها اليت تعد قصرية نسبيا ،حظيت هيئة املعلومات
تعتمد هيئة احلكومة االلكرتونية يف البحرين لقياس رضا واحلكومة اإللكرتونية بسجل حافل باجلوائز واإلجنازات،
العمالء على النموذج البحريين  BHCSIاملعتمد واملبين على جعل برناجمها رمزا يف خارطة الدول املتقدمة عامليا يف هذا
اجملال ،وأظهرت قوة وجودها كمنافس على الساحة اخلليجية
النموذج األمريكي The American Customer(ACSI
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والعربية فضال عن العاملية ،وفيما يلي بعض اجلوائز العاملية الشفافية ،واملساءلة واالستجابة الفعالة "مشروع بوابة
()33
احلكومة اإللكرتونية".
املتحصل عليها :
 جائزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة  -جائزة التميز اخلاصة من األمم املتحدة  2010فئة أفضل 2015منح صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل أداء (تغري إجيابي) "حتقيق املركز  13بعد أن كان  42يف
خليفة ،رئيس الوزراء مبملكة البحرين جائزة تكنولوجيا تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية" .
املعلومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة  2015من قبل باإلضافة إىل عدة جوائز عربية وخليجية ،إذ ميكن القول أن
االحتاد الدولي لالتصاالت كأول رئيس حكومة عربي يتم هذه اجلوائز تعترب دليل على جناح اململكة يف إرساء حكومة
منحه هذه اجلائزة.
االلكرتونية متكاملة تتماشى ورؤيتها املستقبلية .

 تكريم األمم املتحدة للمملكة كواحدة من أفضل  20دولة  .5خامتةعامليا يف تقدمها املتميز .2014
من خالل الدراسة ميكن عرض أهم النتائج اليت مت التوصل
 جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة  2014فئة تطوير إليها ،وكذا تقديم توصيات تساهم يف إثراء إرساء حكومةتقديم اخلدمات العامة "مشروع النظام الوطين للمعلومات الكرتونية جزائرية ترقى لتطلعات العمالء و املواطنني يف
الصحية ( )iSehaالتابع لوزارة الصحة".
اجلزائر:
 جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة  2014فئة تشجيع  -تقدم حكومة البحرين االلكرتونية أرقى اخلدمات ملختلفالتكامل احلكومي يف عصر املعرفة "مشروع مركز االتصال العمالء (موظفني ومتعاملني ) مبا حيقق رضاهم ويتناسب
الوطين".
مع تطلعاتهم والدليل على ذلك نسبة  % 78نتيجة الدراسة
 جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة  2013فئة إدارة االستقصائية وفق املؤشر البحريين .BHCSاملعلومات احلكومية "مشروع املنصة املوحدة إليصال اخلدمات" - .استطاعت احلكومة االلكرتونية للبحرين الوصول إىل
 جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة  2012فئة إدارة اجنازات عاملية وإقليمية مرموقة ،فقد أثبتت الدراسة أنجتربة مملكة البحرين يف جمال احلكومة االلكرتونية هي
املعلومات احلكومية "مشروع زاجل".
 جائزة احلكومة اإللكرتونية املستقبلية  2012فئة منظمة جتربة ناجحة ،حيث أنها استطاعت وخالل فرتة وجيزةحتقيق اجنازات فاقت بكثري األهداف اليت خططت هلا ومكنتها
القطاع العام بالشرق األوسط.
من تبوأ مكانة جيدة ضمن قائمة الدول الرائدة يف جمال
 جائزة منتدى العامل اإللكرتوني  2011فئة أفضل مبادرة احلكومة االلكرتونية.مبتكرة يف متيز احلوكمة "املشروع الوطين للبنى املؤسسية
 تقوم اهليئة املسرية للحكومة االلكرتونية بعمل دراساتلتقنية املعلومات".
سنوية حول رضا العمالء والوعي خبدمات احلكومة
 جائزة املنتدى األوروبي جهود الرئيس التنفيذي هليئة اإللكرتونية ومدى تأثريها على املتعاملني وتفاعلهم معاحلكومة اإللكرتونية حممد علي القائد ملشروع احلكومة اجلهات احلكومية مت قياسه من خالل استبيان متكامل بناء
اإللكرتونية يف البحرين وجناحه يف قيادة اهليئة.
على منوذج وطين ،كما حرصت حكومة البحرين االلكرتونية
 جائزة سيسكو لإلبداع  2010تقدير اإلجنازات املتميزة على فتح قنوات التواصل مع املعنيني والتعرف على مالحظاتهمواالعرتاف باجلهود اليت ساهمت يف تعزيز منو وانتشار ألن التغذية الراجعة هي وسيلة مهمة لتطوير األداء.
التكنولوجيا.
 الزيادة املالحظة يف استخدام خمتلف قنوات احلكومة جائزة اهلند اإللكرتونية  I4D 2008فئة أفضل مبادرة االلكرتونية من قبل العمالء من سنة اىل أخرى دليل كبريعلى الثقة اليت اكتسبتها خدمات احلكومة االلكرتونية يف
ومشروع للحكومة اإللكرتونية.
 جائزة القمة العاملية البتكارات اهلاتف النقال  2010فئة البحرين ملا توفره من خصوصية األمان وتلبيتها احتياجاتاجلمهور .
احلكومة املتنقلة واملشاركة "مشروع بوابة اهلاتف النقال".
 جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة  2010فئة إدارة املعرفة  -وميكن أن نرجع التقدم الذي حققته اململكة إىل إسرتاتيجيةاملتقدمة باحلكومة "املشروع الوطين للبنى املؤسسية لتقنية النمو الواضحة اليت تبنتها و اليت كانت مبنية على أفضل
املعايري الدولية باإلضافة إىل اعتمادها على جتارب الدول
املعلومات".
املتقدمة يف هذا اجملال ،وتوفريها لألرضية املالئمة لتنفيذ
 جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة  2010فئة تطوير املشروع.154
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توصيات الدراسة

املراجع

ميكن للجزائر يف إطار سعيها لتحسني خدماتها العامة اليت
تبنتها ملشروع احلكومة االلكرتونية االستفادة من جتربة
حكومة البحرين االلكرتونية وخاصة بعد املصادقة على
مشروع قانون يتعلق بالتوقيع و التصديق اإللكرتونيني من قبل
جملس الوزراء املنعقد يف  ،2014-08-26والذي يعترب خطوة
أساسية يف جمال تعزيز الثقة يف التعامالت االلكرتونية من
خالل إضفاء الصبغة القانونية على التوقيع االلكرتوني ،من
أجل الرقي جبودة اخلدمات العمومية اليت تقدمها احلكومة
االلكرتونية يف اجلزائر نقرتح ما يلي :

 -1حممد مسري امحد ،)2009( ،االدارة االلكرتونية ،عمان :دار املسرية ،ص20
 -2منال صبحي حممد احلناوي ،) 2010( ،االسرتاتيجية االمنة للحكومة
اإللكرتونية ،املؤمتر السادس جلمعية املكتبات و املعلومات السعودية بيئة املعلومات
االمنة املفاهيم التشريعات و التطبيقات ،الرياض ،ص3
 -3اميان عبد احملسن زكي ،)2009( ،احلكومة االلكرتونية مدخل اداري متكامل،
مصر :املنظمة العربية للتنمية االدارية ،ص19
 -4تغريد ابو سليم،) 2005( ،دراسة حتليلية ألبعاد التحول حنو احلكومة
االلكرتونية يف الدول العربية ،أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر ،ص34
 -5عالش أمحد واخرون ،)2013( ،معوقات التحول اىل احلكومة االلكرتونية،
امللتقى الدولي حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر -جتارب
بعض الدول ،جامعة سعد دحلب البليدة –اجلزائر.

 جيب على اجلزائر أن تستفيد من جتربة البحرين يف جمالاحلكومة االلكرتونية ،باعتبارها جتربة عربية رائدة وناجحة
بكل املقاييس .

 -6بن نذير نصر الدين وغردي حممد،)2013( ،متطلبات ارساء احلكومة
االلكرتونية يف اجلزائر – دراسة جتارب بعض الدول ،امللتقى الدولي حول
متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر -جتارب بعض الدول،كلية
العلوم االقتصادية و العلوم التجارية جامعة سعد دحلب البليدة.

 جيب أن تركز اجلزائر لبناء منوذجها للحكومة االلكرتونيةعلى عامل اجلمهور ،حيث أن جناحها يعتمد على حتقيق
رضاه مثلما ارتكزت عليه إسرتاتيجية احلكومة االلكرتونية
للبحرين.

 -7خولة رشيد حسن ،)2014( ،االبعاد االقتصادية للحكومة االلكرتونية"،
ىجملة الغري للعلوم االقتصادية و االدارية ،العدد الثالثون  ،جامعة الكوفة ،
بغداد ، ،ص ص.6-5

 زيادة الوعي لدى املواطنني حول استخدام تكنولوجيا املعلوماتواالتصال وفوائدها ،و تنويع قنوات احلكومة االلكرتونية
للوصول إىل أكرب عدد ممكن من العمالء مثل القنوات اليت
اعتمدت عليها البحرين مثل منصات احلكومة االلكرتونية
ومتجر التطبيقات الذكية .
 ينبغي على احلكومة اجلزائرية العمل سريعا علىتطوير إسرتاتيجية فعالة حلث املواطنني على املشاركة،
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