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Résumé
Le "E-gouvernement", est l'une des méthodes les plus modernes dans le
domaine de la distribution des services publics, en effet il est l'un des
aspects de l'exploitation du Web par les gouvernements, et ceci en
raison de ses aspects positifs au point de vue de la qualité des services
offerts à ses citoyens et de son efficacité dans la réduction des dépenses
publiques dans ce domaine. L’opération a ses exigences qui doivent être
pris en compte, ainsi que des difficultés aux quelles des solutions
efficaces doivent être trouvées et ceci par l'acquisition de compétences
particulières pour y faire face.
L'Algérie, comme d'autres pays arabes, a l'intention de lancer sa version
de ce service, et par conséquent, elle doit tirer les leçons de ceux qui
l’ont précédé dans ce domaine, par l’utilisation des voies et solutions les
plus efficaces pour relever les défis auxquels elle serait confrontée pour
l’exécution du projet, mais en tenant compte de la nature de l'Etat
politiquement, économiquement, socialement, culturellement ... etc,
sans oublier ce que le processus exige comme infrastructures, capital
matériel et capital humain, soutenus par une volonté politique sérieuse,
pour provoquer des changements.
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