
 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 131 -212ص ، (1069جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  09 المجلد

 

212 

 دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة بالجزائر
The role of ICTs in Achieving Sustainable Development Dimensions in 

Algeria 

 1 عدالة العجال. د، 6 غوال نادية
 ghoual.nada@gmail.com اجلزائر،  ،جامعة مستغامن 1

     adj.adala@gmail.com اجلزائر،  جامعة مستغامن، 2
 

 96/92/2910 :تاريخ النشر            22/91/2910 :تاريخ القبول           11/90/2912 :تاريخ االستالم
 

 

 : ملخص
ية هتدف هذه الورقة البحثية إىل تقدمي رؤية شاملة حول تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنم

وحماولة تقييم واقع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلزائر ومدى مسامهته يف حتقيق أبعاد  املستدامة،
ومن شأهنا وضع  والتطوير يف هذا  القطاع، ستتمارالتنمية املستدامة، وذلك بفتح آفاقا واعدة لإل

 . اسرتاتيجيات والسعي إىل وضع اإلجراءات والتدابري لتفعيل جمتمع املعلومات يف اجلزائر
أن اجلزائر على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف تنمية وتوصلنا من خالل هذه الدراسة 

إال أهنا التزال عاجزة عن مسايرة التطورات العاملية، فهي وتعميم  قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، 
حتتاج إلستثمارات كبرية من طرف احلكومة والقطاع اخلاص، وهلذا من املتوقع أي زيادة يف مستوى اإلنفاق 

وحتسني اخلدمة العمومية يف  على هذا القطاع، سوف يؤدي إىل زيادة نسبة منو الناتج اإلمجايل احمللي،
 . التنمية املستدامة أبعاد ، مما حيققإخل...التعليم والتجارة ت الصحة،الخمتلف اجملا

 .تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت؛ التنمية املستدامة؛ جمتمع املعلومات: مفتاحية كلمات
     JEL: . Q01 , L96  تصنيف 
 

 

_________________________________ 

 ghoual.nada@gmail.com: يميل، اإلغوال نادية: المؤلف المرسل

mailto:ghoual.nada@gmail.com


 دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة بالجزائرعدالة العجال   .نادية، د غوال

 

213 

 

Abstract:  

This research paper aims to provide an overview on information and 

communication technology (ICT) and the sustainable development. In 

addition, it tries to evaluate the reality of information and communication 

technology in Algerian, and its contribution in achieving sustainable 

development dimensions. Through opening up promising prospects for 

sustainability and development in this sector. Which will develop strategies 

and seek to set procedures and measures to activate the information society 

in Algeria. 

The finding of the study revealed that despite of country’s efforts in 

developing and mainstreaming ICTs, it is still unable to keep up with global 

developments. It needs large investments by both government and private 

sector. Thus, it is expected that any increase in expenditure on this sector 

will lead to an increase in GDP growth and improve the public service in 

various fields such as health, education, trade … etc resulting in sustainable 

development. 

Keywords: Information and communication technology; Sustainable 

development, Information society. 
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  :مقدمة .6
الدول اهلامة والضرورية اليت هتتم هبا تعترب تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من بني املوضوعات

العامل سواءا كانت املتقدمة منها أو النامية، حيث أن هذا قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت هو من 
وحتقيق التنمية املستدامة، بإضافة زيادة قدرة  بني القطاعات اليت تساعد الدول على زيادة منوها اإلقتصادي

تكنولوجيا املعلومات  قطاع الدولة على فتح أسواقها اخلارجية، وهلذا البد حاجة إىل اإلستتمار يف
التنمية اإلقتصادية واإلندماج  –واإلتصاالت بوصفها عوامل حمفزة لتوفري ركائز التنمية املستدامة الثالت 

ئة، إذ أن حتقيق التنمية املستدامة من أبرز التحديات اليت تواجه العديد من دول اإلجتماعي ومحاية البي
سياسات اقتصادية نقدية ومالية سليمة  ىلإق أهدافها ، حيث حيتاج حتقيومن بينها اجلزائر العامل
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 ومؤسسات ذات فعالية وهنج حكم رشيد، فاجلزائر اليوم تسعى لتطوير هذا القطاع، إال أن هذا اجلهد ال
تضمن اإلستتمار األمثل  لكي يكون فعاال إال بوجود اإلنفاق اإلسثتماري ووضع وسائل واسرتاتيجيات

  .هلذا النوع من اخلدمات
فلقد شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اجلزائري انفتاحا واسعا على اإلستثمارات احمللية 

دة من طرف الدولة فيما خيص اعتماد نظام واألجنبية، هذا ولقد عرف مجلة من اإلصالحات املعتم
ن هذه البلدان جيب أمازالت يف بداية الطريق و إال أهنا ، اولة حتقيق اإلنتعاش هلذا القطاعاملنافسة كوسيلة حمل

أن توفر البنية األساسية لإلتصاالت اإللكرتونية لكي تستطيع اإلستفادة من منافع ثورة املعلومات والتوجه 
الرقمي وسد الفجوة الرقمية مابني الدول املتقدمة والدول النامية، وذلك من أجل حتقيق التنمية  اإلقتصاد

  :اإلشكالية التاليةاملستدامة، وانطالقا مما تقدم، ميكن طرح 
 املستدامة باجلزائر؟ أبعاد التنميةما هو دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف حتقيق 

 :تاليةال الفرضيات باختبارطروحة تقوم الدراسة إنطالقا من اإلشكالية امل
التنمية املستدامة سواءا من خالل إنتاجها أبعاد  يف حتقيق واالتصاالتا املعلومات تساهم تكنولوجي −

 .وإستعماهلا
من أجل  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتاجلزائر مل تصل بعد إىل املستوى املطلوب يف إستخدام  −

 .تنمية املستدامةال أبعاد حتقيق
  :أهمية مداخلة .6.6

االت يف حتقيق التنمية تكمن أمهية البحث يف إبراز  الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واإلتص
و توفري البنية التحتية متطورة سيكون له أثر كبري يف  أن تشجيع اإلسثمار يف هذا اجملال، إذ املستدامة

  .واإلجتماعية وحىت البيئيةحتقيق التنمية اإلقتصادية 
 : المنهج .1.6

ملعاجلة هذا املوضوع مث إستخدام املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، لكوهنما يتناسبان مع طبيعة املوضوع، 



 دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة بالجزائرعدالة العجال   .نادية، د غوال

 

215 

أما  تنمية املستدامة،فاملنهج الوصفي، حيث مث تطرق إىل مفهوم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وال
املنهج التحليلي مث ذكر وتقييم واقع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وذلك بتحليل خمتلف اإلحصائيات 

، الذي يعكس مدى اإلسثتمار يف هذا القطاع و مؤشرات تنمية تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
 .وإسقاطها على أبعاد التنمية املستدامة

  :هيكل الدراسة. 3.6
  لتحقيق الغرض املرجو من البحث قمنا بتقسيم الدراسة إىل ثالتة حماور أساسية ممثلة يف

 .اإلطار املفاهيمي حول تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنمية املستدامة :أوال
 . واقع وآفاق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلزائر :ثانيا

 . لتحقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة يف اجلزائر واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  :اثلثا
لقد شهد قطاع  :اإلطار المفاهيمي حول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والتنمية المستدامة .1 

نظرا للدور الذي تلعبه يف استغالل املعرفة  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت أمهية بالغة يف عصرنا احلايل،
دامة يف تتحقيق التنمية املسب، وأصبح كأداة متكني وحىت البيئية إلقتصادية واإلجتماعيةوحتقيق التنمية ا

  .2929التنمية املستدامة أهداف القرن احلادي والعشرين، وفق خطة 
 : مفهوم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .6.1

هي أداة أو ": Robin Printبرنت روبني "وفقا لرؤية  تكنولوجيا االتصاالت تعريفلقد مث 
أو هذه عبارة عن " اناتعرض  البيأو " ة تساعد على اإلنتاج أوختزين أوتوزيع أو استقبالوسيلجهاز أو 
وتوزيعها واسرتجاعها  اليت تساعد على إنتاج املعلومات الوسائلأواألجهزة اخلاصة أو  اآلالت
 .(2990 حممود علم الدين،)"اوعرضه

طة بأهنا نظام مكون من جمموعة من املوارد املتفاعلة واملرتاب تكنولوجيا المعلوماتبينما يعرف 
البشرية والشبكات، اإلتصاالت تسهل نقل املعلومات وتبادهلا واملوارد  ،يشتمل على الربجميات واألجهزة

 .(2919حسام الدين أمحد شكر، مارس ليلى ) داخل املؤسسة أو بني املؤسسات املختلفة 
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بن بركة عبد الوهاب، بن الرتكي ) مها تشمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت فرعني أساسينيو 
  :( 2919/ 2990زينب، 

فهي تتناول املعاجلة والتوزيع اآليل للمعلومات، واليت تعترب األساس يف إجناز : تشغيل المعلومات -
 .املنظمات وتدعيم قدرة اإلدارة على إحتاد القراراتعمليات التشغيل يف 

ميثل هذا الفرع عملية نقل وإيصال املعلومات اليت مث تشغيلها بني املواقع  :نقل وإيصال المعلومات- 
 .املتباعدة للحواسيب، ووحداهتا الطرفية البعيدة وذلك باستخدام تسهيالت االتصاالت عن بعد

، ات واإلتصاالت إىل أربعة جمموعاتعلقة بتكنولوجيا املعلومولقد صنفت معظم املفاهيم املت
أما الثانية  فاألوىل مفهومها يرتكز على الكيان املادي أي تشمل جمموعة األجهزة واحلواسيب والربامج،

، والعرض، وتنظيم والتخزين، واإلدارة واإلرسال، ات وتثمتل يف املعاجلة،فهي عبارة عن جمموعة من العملي
أما  ،باألجهزة واألنشطة اليت تقوم هبااملعلومات، أما اجملموعة الثالتة تندمج مفهومها املتعلقة  وإسرتجاع

 .(2916إميان بن الزين، ) وماتاجملموعة الرابعة فتتعلق جبميع انظمة املعلومات املبينة على تكنولوجيا املعل
تتميز هذه التكنولوجيات جبملة من اخلصائص اليت  :خصائص تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 2222

حبيث يزداد  ،االت، فهو قطاع قائد ورائد وحيويجعلتها تتمتع بقدرة عالية وتأثريات متزايدة يف خمتلف اجمل
، رتضى حممد صالح الدين عبد اللطيفم)ويقل فيه جانب العمالة التقليديةفيه جانب التكنولوجيا 

 :(4101، مجال ساملي) يلي  ميكن اختصارها فيما ،(4102
فهو مستقبال ومرسال يف نفس الوقت، فاملشاركون يف عملية اإلتصال يستطيعون تبادل  :التفاعلية −

 ؛األشخاص وباقي اجلماعاتق نوع من التفاعل بني املؤسسات و األدوار، مما يسمح خبل
عملها يف كل األحوال، فال  ، فاألنرتنت تتمتع بإستمراريةاستقاللية هذه التكنولوجيات: الالمركزية −

 ؛العامل كله ميكن ألي جهة أن تعطل األنرتنت على مستوى
وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غري حمدودة من العامل، حبيث  :لتوسعا −

 ؛تكتسب قوهتا من هذا اإلنتشار املنهجي لنظامها املرن
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حيث تأخذ املعلومات مسارات  ،الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات وهو احمليط: العالمية والكونية −
 ؛، تنشر عرب خمتلف مناطق العامل وهي تسمح لرأس املال بأن يتدفق إلكرتونيافة ومعقدةخمتل

التكنولوجيا وبالذات املتقدمة منها تتسم إرتفاع التكلفة و بكثافة : االستخدامالتعقيد وكثافة  −
، وهي لكل ذلك تأخذ صبغة إحتكارية حيث ترتكز عادة يف يد الشديدتخدام رأس املال والتعقإس

حممد الفاتح محدي، مسعود بوسعدية، ياسني )متتاز بالنفود السائد يف اجملتمعأيدي الطبقة القوية اليت 
 .(4100قرناين، 

 :فهوم التنمية المستدامةم .3.1
التنمية املستدامة "  1021ورد يف تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية املعروف بتقرير برونتالند 

امحد جابر بدران ، )"ملستقبلية يف تلبية احتياجاهتا هي تلبية احتياجات احلاضر دون التخلي عن األجيال ا
2912). 

وقد مت تطوير هذا اجلانب يف نظام األمم املتحدة الذي مييل إىل استعمال مصطلح التنمية البشرية 
مثل التعليم، الصحة، )  وبالتايل تأكد بأن حاجيات الفرد متثل املوضوع املركزي يف التنمية ،املستدامة

 ا ظهر الدور اجلديد للدولة ومن هن ،(إخل ...التغدية، البيئة، السكن، التشغيل، التوزيع العادل للدخل 
كما تعرف أيضا بأهنا التنمية احلقيقية ذات القدرة على ،  (2992بلعزوز بن علي،حممدي الطيب احممد، )

ن حتدث من خالل إسرتاتيجية تتخذ أواليت ميكن  ،للموارد الطبيعية إستغالهلاصل من اإلستمرار والتوا
 ،الذي ميكن أن يتحقق من خالل اإلطار اإلجتماعي البيئيالتوازن البيئي كمحور ضابط هلا لذلك التوازن 

، اإلجتماعية والثقافية اليت األفراد من خالل النظم السياسية، اإلقتصادية والذي يهدف إىل رفع معيشة
 . (2912رقامي حممد، بوشنقري إميان، ) حتافظ على تكامل اإلطار البيئي 

تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق مجلة من  :أهداف التنمية المستدامة 4.2. 
 : (2912أمحد عبد الفتاح ناجي، ) األهداف وتتمتل يف 

وذلك من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان  :تحقيق نوعية الحياة أفضل للسكان  -
 .وانسجاموتعمل على أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل  والبيئة،
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وذلك من خالل توعية السكان وتنمية إحساسهم : تعزيز وعي السكان بالمشاكل البيئية القادمة  -
 .باملسؤولية إجتاهها، وحثهم على املشاركة الفعالة عن طريق إعداد برامج ومشاربع التنمية املستدامة

، لذلك عامل مع املوارد على أهنا حمدودةفالتنمية تت :وإستخدام عقالني للموارد إستغاللتحقيق  -  
 .، ونعمل على إستخدامها وتوظيفها بشكل عقالينحتول دون إستنزافها

، وتتعامل مع النظم عالقة بني نشاطات السكان والبيئةوذلك بالرتكيز على ال :إحترام البيئة الطبيعية - 
 .أساس حياة  اإلنسانالطبيعية وحمتواها على 

حبيث حيافظ على رأس املال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية والبيئية،  :تحقيق النمو اإلقتصادي  - 
لتؤكد  وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبىن حتتية، بإضافة إىل إدارة مالئمة املخاطر والتقلبات،

 . املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال احلاضر واملستقبل
 في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة واالتصاالتدور تكنولوجيا المعلومات  5.2.

 :دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق البعد اإلقتصادي2 12.22
فهناك العديد من الدراسات اليت بينت أن كال من إنتاج وإستعمال تكنولوجيا املعلومات         

واإلتصاالت يسامهان يف حتقيق النمو اإلقتصادي، فتلك الدراسات املهمة قدمت مؤشرات أكدت فيها أن 
 تصاالت اإلنتاجية احلقيقة يتم احلصول عليها من خالل اخلربة يف إستعمال تكنولوجيا املعلومات واإل

فأصبحت اليوم ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية اإلقتصادية، فالتحول إىل  ،(4102حممد نائف حممود، )
للنمو والتنافسية وخلق عامل فهو  فع السلع واخلدمات اجلديدةاإلقتصاد الرقمي على أساس املعرفة وبدا

عن األثر اإلجيايب احملتمل تكنولوجيا OECD  إليه املنظمة التعاون والتنمية ت، وهذا ما أشار فرص العمل
 Xavier Jocteur Monrozier, Anne-Cécile Anthony et)ت واإلتصاالاملعلومات 

Jérémie Massin , juin 2007)  

ميكن التوضيح العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واملعرفة  (1)ومن خالل الشكل         
يوضح لنا أن إستخدام تكنولوجيا املعلومات  ، فهو(2911جمدي الشورجبي،)والنمو اإلقتصادي  اجلديدة 

زيادة حجم املعرفة اجلديدة، فإستخدام اإلنرتنت على سبيل املثال يلعب ال إىلواإلتصاالت تؤدي بدورها 
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منتجات اإلقتصاد احمللي، مما يرتتب حتسني جودة املنتجات القائمة وإنتاج  وزيادةدورا كبريا يف نشر املعرفة 
، وزيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج الكلية لإلقتصاد احمللي من ناحية أخرى، وهو ما يؤدي يف جديدة من ناحية

النهاية إىل حتقيق معدالت مرتفعة من النمو اإلقتصادي، وحسب منوذج  النمو الداخلي لإلقتصادي 
 .يشرح أن النمو املتوازن بتأثر بشكل موجب باآلثار اخلارجية للمعرفة اجلديدة ،(1009-1026) "رومر"

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والمعرفة الجديدة والنمو اإلقتصادي :6 الشكل  

 
  

  
                 

 
                                                       

                                                                                                          
                   

    
  
 

11جمدي الشورجبي، مرجع سابق، ص : صدرالم  

 : في تحقيق البعد اإلجتماعي واالتصاالتدور تكنولوجيا المعلومات 2 22.22 
تعمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف توفري مناصب الشغل واحلد من املخاطر املهنية 

وتوفري  ،بشكل أسرع، وخاصة على اإلجراءات األمنية واحلوادث، فهي تسمح للوصول إىل املعلومات
 يف اإلدارية ويقلل من املهام املتكرر ،نشطة ذات قيمة أعلىاألتركز على و ، اخلدمات للمواطنني

(Rapport information Impacts des nouvelles technologies)،  أما يف جمال الطب

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 االنترنت، الهاتف الثابت، الهاتف الخلوي

 البحوث والتطوير إنتاجية عوامل اإلنتاج

 النمو االقتصادي
 حتسني منتجات قائمة

 وإنتاج منتجات جديدة

 املعرفة اجلديدة التقدم الفين تراكم رأس املال
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الطب " ، والذي إختذ عدة أمساء مثل "التداوي عن بعد" الرقمي  لقد أحدثت اإلنرتنت ثورة كربى بظهور 
وهذا ما يساعد املستشفيات و املصحات واملراكز الصحية املختلفة  ،"الطب اإللكرتوين " أو " عن بعد 
حممد ) إلستفادة من خدمات الشبكة الطبيةخمتلف بقاع العامل على ا يفاإلنرتنت  على مواقعاملشرتكة 
بإضافة إىل لقد أدجمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، فهي تعمل على  ،(2912، لعقاب 

 . (2992Bryan A. Hansen)  يةالتفاعل مع الربامج التعليمو  التعلم  زيادة فرص
  : في تحقيق البعد البيئية واالتصاالتدور تكنولوجيا المعلومات  3.5.2 .

لتوقعات وا كأداة إستشعار عن بعد لرصد الكوارث الطبيعية  واالتصاالتتعترب تكنولوجيا املعلومات 
املد، وحتسني االتصاالت للمساعدة يف التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وموجات  املناخية

إدارة النفايات على النحو  تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبإضافة إىل أن على حنو أكثر فعالية، 
ولقد توصلت أيضا مبادرة ، وجتهيز، والتخلص، وإدارة ورصد املواد النفايات مبا يف ذلك مجع، األمثل،

وتظهر هذه النتائج أن تكنولوجيا ،  SMARTER   2929 استدامة البيئة العاملية وهذا ما ظهر يف تقرير
يف  29املعلومات واالتصاالت قادرة على أن تتيح ختفيض االنبعاثات العاملية لثاين أكسيد الكربون بنسبة 

 اخنفاضويعتمد  ،2911ات عام، أي مبعىن إبقاء مستويات االنبعاثات عند مستوي2929املائة حبلول عام 
على مسامهة مثانية قطاعات  2929جيغا طن عامليا حبلول عام  12إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 

، ات اللوجستية، والصناعة، والبناءالتنقل واخلدم: خفيف من اإلنبعاثات العاملية وهييف الت اقتصادية
التقرير )  .احملتمل يف كل قطاع اخنفاضميثل  األغذية، وهو ، والتعليم، العمل، واألعمال التجارية،والصحة

 (2911 -2912، فرتة الدراسة الساسة 2النهائي لقطاع تنمية اإلتصاالت جلنة الدراسات

  في الجزائر واالتصاالتواقع تكنولوجيا المعلومات . 3
تقدم              الهام يف  اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،كقطاع إقتصاديب االهتمامعلى  تعمل اجلزائر

 . فتوح على العاملاملتنافسي القتصاد اإل
تعترب إتصاالت اجلزائر أول وأهم  :المعلومات واإلتصاالت في الجزائرواقع قطاع تكنولوجيا  .6.3

كان قطاع   1000، حيث  قبل سنة (األنرتنت واهلاتف النقال)شركة وطنية تنشط يف قطاع اإلتصاالت 
املعدل واملكمل املكرس لإلحتكار،  11-20تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلزائر ينظم وفق القانون 
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حيث كانت وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت متارس اإلحتكار يف إستغالل الشبكات السلكية 
صعيد الوطين وقرر حترير قطاع أطلق رئيس اجلمهورية إصالحات كبرية على ال 2999والالسلكية ومنذ 

حتدد أولوية األهداف   DPS  تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وتطويره، من خالل التصريح بسياسة قطاعية
سلطة ) :يدف هذه السياسة أساسا إىل ما يلوهت ،4111جويلية  21احلكومة يوم  واليت تبنتها ،املسطرة

 .(4116سبتمرب 6و2 ملواصالت السلكية والالسلكية،ضبط الربيد وا
 ؛ة، والزيادة يف اخلدمات املقدمةالفعالة واملوصولتطوير شبكة وطنية لإلتصال السلكية والالسلكية  -
  ترقية اإلتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم كقطاع إقتصادي هام يف تقدم إقتصاد تنافسي مفتوح على العامل  -

 .اإلمجايلأين ميثل قطاع اخلدمات جزءا هاما من الناتج احمللي 
احملدد للقواعد  2999-92بإصدار القانون  2999أوت  1ترمجت هذه اإلرادة احلكومية يف لقد 

  :العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، والذي يهدف خاصة إىل
 .حتديد إطار دستوري لسلطة ضبط مستقلة وحرة -
 .بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةحتديد إطار وشروط ضبط النشاطات املتعلقة  -
 .حتديد الشروط العامة إلستغالل ميادين الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية من طرف املتعاملني -
تطوير وتقدمي خدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ذات جودة وضماهنا يف شروط موضوعية  -

إصدار القانون  2991ديسمرب 12 ملصلحة العامة، وباملوازاة مث بتاريخوشفافة يف بيئة تنافسية مع ضمان ا
املتعلق بتهيئة اإلقليم وتطويره الدائم وبيان توجيهي للخدمات والبنية التحتية واإلتصاالت  91-29رقم 

 .السلكية والالسلكية واإلعالم
 : تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الجزائر . 1.3

، حتاد الدويل لإلتصاالتتقرير اإل) حسبوهذا مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تشمل
لكل  الثابت إشرتاكات اهلاتف ،شخص 199واملتمثلة يف إشرتاكات النطاق العريض التابتة لكل  ،(2911

 199اخللوية املتنقلة لكل  واإلشرتاكات ،والنسبة املئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت ،شخص 199
 .2الشكل رقم  يف توضيحهولقد شهدت اجلزائر تطورا ملحوظا وهذا ما ميكن ، شخص
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2212-2222خالل  في الجزائر واالتصاالتمؤشرات تكنولوجيا المعلومات : 2 الشكل  

 
  http://www.itu.int/en/publications/Pages/defaul :على  من إعداد الباحثني إعتمادا :المصدر

 اإرتفاع شهدت شخص 199اإلشرتاكات اخللوية املتنقلة لكل  من خالل هذا الشكل يتضح أن
وهذا نتيجة  ،129.11مايقارب 2911وصل سنة  إىل أن 9.22مايقارب  2999حيث بلغ سنة  امستمر 

، األمر الذي (WTA) جنمةو( OTA) جازي، (ATM)موبيليس دخول عدد من املتعاملني خواص
أدى باملواطنني إىل اإلستعاضة باهلاتف النقال عن اهلاتف الثابت نظرا للمزايا اليت يتمتع هبا النقال 

 2999باملقابل يشهد أيضا مستخدمي األنرتنت تطورا مستمرا حيث بلغ سنة  ،وللخدمات املختلفة
 أما خبصوص عدد املشرتكني اهلاتف فهو ،% 22.2بة بالنس 2911إىل أن يصل سنة %  9.20بالنسبة 

من  % 29بالنسبة  ة يف عدد الذين ميلكون الكمبيوتربإضافة إىل زيادة معترب يشهد معدالت منخفضة، 
 : التايل 2 وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل، 2916إىل سنة  2911سنة 

 في الجزائر 1061 - 1062تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: 3 الشكل

 
Source: Measuring the Information Society. (2016). International 

Telecommunication Union.p21. 
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 :  تطور عدد المشتركين في الهاتف النقال حسب المتعاملين في السوق .3.3
شهدت اجلزائر تطور املذهل الذي عرفه عدد املشرتكني بعد دخول املتعاملني اخلواص وبالضبط  لقد

، ةوإستمر هذا النمو مبعدالت كبري  % 21.19بـ  2991، حيث بلغ معدل نسبة النفاذ سنة 2992سنة 
الديوان الوطين )2911سنة  %191إىل وصل  2912سنة  % 192.29من  إستمر يف الزيادةحيث 
 : 1وهذا ما ميكن توضيحه يف هذا اجلدول ، (2912-2911، 22 ائيات اجلزائر باألرقام العددلإلحص

 عدد المشتركين في الهاتف النقال حسب المتعاملين في السوق تطور: 1 الجدول

  السنــة                      
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2912نشرة  2911نتائج  22الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد  :المصدر  

 . 2916نشرة  2911نتائج  26الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد 
 :ررعة تدفق اإلنترنت في الجزائس .2.3

األمريكية املعروفة بكوهنا مصدر   Net Index وفقا لبوابة اإلحصاءات والتحقيقات نت أندكس
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 سبيدنست"اإلحصائيات الشاملة حول الشريط العريض، وإستنادا إىل نتائج مجعتها كل من 
Speedtest"  وبنيف تست "Ping test"  املوايل يوضح ترتيب اجلزائر عامليا إفريقيا وعربيا من  2الشكل

 .دولة يف القائمة 129بني 
 1061-1062سرعة تدفق اإلنترنت في الجزائر : 2الشكل 

  
 :من إعداد الباحثني إعتمادا على اإللكرتوين :المصدر 

http://www.speedtest.net/global-index 

 192إىل املرتبة    2911سنة  112إنتقلت من املرتبة نالحظ من خالل هذا الشكل أن اجلزائر  
فاجلزائر اليوم ماتزال حتتل ميغابايت يف الثانية،  2.29دولة عامليا، بسرعة تدفق  اإلنرتنت بـ 129 من بني

املراتب األخرية يف سرعة تدفق اإلنرتنيت، إال أهنا بالرغم من تراجعها يف الرتتيب مقارنة بالتقرير السابق أين 
ميغابايت  2.12فإن حتسن يف سرعة نفاذ اإلنرتنيت حيث أصبحت  ،2912سنة  116تلت املرتبة اح

، أما على 2916ميغابايت يف الثانية سنة  2.29ميغابايت يف الثانية، إىل أن وصل  1.12بعدما كانت 
ضعف البنية  إىل باجلزائر لتخلف الرقميويعود هذا ا ،12املستوى الدول العربية إحتلت اجلزائر املرتبة 

وفر آليات التواصل من شبكات اإلتصال اهلاتف تقوم بدعم اإلقتصاد، فهي تتطلب تالتحتية بدورها الذي 
والشراكة مع قطاع اخلاص  يف هذا القطاعواإلستثمار  من جهة، السلكية والالسلكية والتقنيات الرقمية

 .من جهة أخرى وفتح باب املنافسة
  الجزائرب المستدامة من أجل تحقيق أبعاد التنميةواإلتصاالت تكنولوجيا المعلومات  .2 

اليوم أمهية مواكبة التطور العاملي يف هذا القطاع تكنولوجيا املعلومات  لقد أدركت اجلزائر
 .دامةتنمو اإلقتصادي والتنمية املسبإعتباره إحدى حمركات ال ،واإلتصاالت
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واإلتصاالت في الجزائر من أجل تحقيق التنمية متطلبات نجاح تكنولوجيا المعلومات .6.2
  :المستدامة

 تإذا ما طبق ،راجلزائإن التمكني من تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
م على املعرفة، أمر بالغ األمهية حنو اجملتمعات املعلومات أو اإلقتصاد القائفهو  بشكل مناسب واستخدمت

لومات وتثمتل اإلستثمار يف البنية التحتية تكنولوجيا املع ،من ثالثة عوامل رئيسيةمزيج  يتطلبوهلذا 
وعلى مستوى عال من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والقدرة  والوصول إليها ،واالتصاالت

اعات على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو فعال من قبل األفراد واحلكومات والقط
تكنولوجيا املعلومات وصول  هي هذه األبعاد الثالثة، و اخلاصة، واملستمدة من املهارات ذات الصلة

واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  واالتصاالت
قيق التنمية االجتماعية وبالتايل كل هذه العوامل تساعد بدوره على حتقيق من اإلمكانات الكاملة لتح

بد من مرور بثالتة واالقتصادية وحىت البيئية، فهي تساهم يف العمل على حتقيق التنمية املستدامة، إذ ال
 :التايل 1، ميكن توضيحها يف الشكل مراحل أساسية
 المراحل الثالت من لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أجل تحقيق التنمية المستدامة: 2 الشكل

 
 
 
 

 ,Report Measuring the Information Society :من إعداد الباحتني إعتمادا على  :المصدر 

InternationaTelecommunication Union , 2016, p 08. 

يتضح لنا من بني متطلبات للنجاح تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من من خالل هذا الشكل 
 :رور مبراحل الثالتة وتثمتل يفالبد من امل أجل حتقيق التنمية املستدامة باجلزائر،

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهو يعكس مامدي اجلاهزية اإللكرتونية ل االستعداد :6المرحلة 
 .يف اجلزائريها نية التحتية الشبكية والوصول إلللجزائر، أي  مستوى الب
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كثافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهي تعكس مستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات :1 لمرحلةا
 . واالتصاالت يف اجملتمع اجلزائري

نتائج استخدام أكثر كفاءة / تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهي تعكس النتائج  :3المرحلة 
لى املستوى اجلزئي املرتبطة بإستخدام التكنولوجيا، أو التغريات السلوكية ع يف ، واملثمتلةوفعالية تكنولوجيا

 أي حتقيق البعد اإلقتصادي واإلجتماعي  امهتها يف حتقيق النمو اإلقتصاديمس تائج احملققة من جراءالن
2929 . 

 .2929أهداف خطة التنمية املستدامة البيئي، والعمل أيضا على حتقيقالبعد  وحىت
 :ور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائرد.2.4 

  :مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في البعد اإلقتصادي. 1.2.4
إن التطور الذي يشهده خدمات اهلاتف احملمول من تزايد يف فرص احلصول وتنوعها قد عاد على 

ما يتعلق بتأثريها اإلقتصادي ودعم فرص العمل، والتنمية االجتماعية، شعوب الدول العربية مبزايا كبرية، في
هذا فضال عن أن صناعة احملمول تفرض نفسها كبديل عن  ،ومنو معدل اإلنتاج يف كافة نواحي اإلقتصاد

مقابل كل زيادة بنسبة  "وتظهر معظم األحباث احلالية اليت جيريها البنك الدويل أنه ،األنشطة اإلسرتاتيجية
كما هو  ،"يادة مباشرة يف النمو اإلقتصاديز  % 9.2يف عدد املشرتكني يف اهلواتف النقالة هناك  19%

 :التايل  6موضح يف الشكل رقم 
 .وأثره المتوقع على إجمالي عامل إنتاجية%  60تزايد المحمول بنسبة :  1الشكل 

  
Source : Http://www.Techwd.com/wd/2013/02/19/Gsma 

http://www.techwd.com/wd/2013/02/19/Gsma
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من عدد املشرتكني يف اهلواتف النقالة يف اجلزائر  % 19أن نسبة (6)الشكل رقم خالل نالحظ من 
وعند احتساب املزايا واملنافع غري املباشرة  زيادة مباشرة يف النمو اإلقتصادي، % 9.2هناك حوايل 

 % 19ومقابل كل زيادة  % 1والالحقة فإن األثر على منو إمجايل الناتج احمللي من املمكن أن يتجاوز 
وهذا ماميكن توضيحه مسامهة قطاع اإلتصاالت يف الناتج احمللي ، صالت من اإلنرتنيت عالية السرعةو 

 :التايل(1)اإلمجايل يف الشكل رقم 
 مساهمة قطاع اإلتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي: 7 الشكل

 
 : إعداد الباحثة الباحثني إعتمادا على:  المصدر 

  The Little Data Book on Information and Communication Technology 2010-2018  

لدى اجلزائر يف الناتج احمللي  نالحظ من خالل هذا الشكل كانت مسامهة قطاع اإلتصاالت
، ولقد %2.6إىل  %2.1كانت النسب تقريبا متقاربة من   2919إىل  2991بنسب متفاوتة، ففي سنة 

من الناتج احمللي اإلمجايل أي ما يقرب  % 2سامهت اإلتصاالت السلكية والالسلكية يف اجلزائر بنسبة 
، وهلذا احلكومة اجلزائرية ختطط لرفع مسامهة نسبياوكانت حصيلة منخفضة  ،2916مليار دينار سنة  216

 12وذلك من خالل ضخ  ،للسنوات القادمة %2لي اإلمجايل إىل حنو قطاع االتصاالت يف الناتج احمل
القطاع، يف حني مل تتعد نسبة مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر بنحو  هذا مليار دوالر يف

مليارات دوالر استثمارات أجنبية  2مليارات دوالر، منها  1.0ة، برقم أعمال بلغ يف السنوات األخري  2%
 . (2916محزة كحال، ) ألف شخص 129ويساهم قطاع االتصاالت يف تشغيل .مباشرة
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 Kompassوان كانت شركة . فهي شبه معدومة الجزائريف  للتجارة اإللكترونيةأما بالنسبة 
فهي يف احلقيقة مواقع إعالمية تعريفية غالبتها يف جمال  ،مؤسسة جزائرية على الويب 26حتصي وجود 

، وقد ال ترد أرقام و إحصائيات حقيقية (2991بوشول فايزة، قطاف ليلى، عمارى، )الصيدلة ال غري 
جوانب لكن مؤشراهتا و مالحمها تظهر جليا يف خمتلف  ،عن حجم و منو التجارة اإللكرتونية يف  اجلزائر

فعلى سبيل املثال ظهر العديد من املواقع اإللكرتونية على إختالف إهتماماهتا بل  ،هذا  النوع من التجارة
كنيس واد  نرتنيت يف اجلزائر مثل موقعاإلي قيت إهتماما عميقا من قبل مستخدمول

OUDKNISS.COM اجملاين ، يقدم هذا املوقع خدمات عدة متميزة منها متعلقة بتوفري فرص اإلعالن
لكن من يريد عرض أي صنف من السلع و اخلدمات، و موقع اخلطوط اجلوية اجلزائرية عرب املوقع 

airalgerie، ( ،2911حسني شنني) ومن بني معوقات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر هو التأخر ،
فلحد اآلن مل تقم املبادرات ختص النقود  امللحوظ يف جمال الدفع اإللكرتوين من الناحية التشريعية و التقنية،
 .اإللكرتونية، إال فيما يتعلق ببطاقات السحب والدفع اإللكرتونية

 :مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في البعد اإلجتماعي .1.1.2
تسجيل عدة مشاريع إسثتمارية من قبل الوكالة  2911-2992لقد شهدت اجلزائر يف الفرتة 

 226222مشاريع مببلغ يقدر ب   1قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واملقدرة ب الوطنية يف 
الوكالة الوطنية لتطوير ) يد عاملة  2222مليون دينار جزائري، مما يسمع بتوفري مناصب الشغل أزيد من 

 129وحسب اهليئة اجلزائرية لتطوير االستثمار يساهم قطاع االتصاالت يف تشغيل ، (2911اإلسثتمار، 
مليارات دوالر مقسمة بني املعدات  2 سنويا، ويستورد قطاع االتصاالت سنويًا ما قيمته ألف شخص

 يتوقع خمتصون أن ختلق االستثمارات اجلديدة يف القطاع حواىلو والتجهيزات واهلواتف النقالة واخلدمات، 
ألف وظيفة غري مباشرة خالل السنوات املقبلة، يف حني تقدر  299ألف وظيفة مباشرة و 199

 .(2916محزة كحال، ) 2929ألف شخص حىت عام  29االحتياجات السنوية من املوارد البشرية بنحو 
  "الرقميةاملدرسة "ئر على إقامة برامج لتعميم جتربةفلقد عملت اجلزا التعليم اإللكترونيأما يف جمال 
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ما يسمى باملدرسة الرقمية، املخصصة لتالميذ الثانوي واملتوسط، من خالل وضع " إيباد"بواسطة مؤسسة 
برنامج خاص على شبكة االنرتنت موجه يف بدايته، للمقبلني على امتحانات شهادة البكالوريا أو شهادة 

، وهي عبارة عن فضاء بيداغوجي "بيتكتر "التعليم األساسي، وقد أطلق على هذه املدرسة االفرتاضية إسم 
افرتاضي أو ساحة للتعلم عن بعد، فهي عبارة عن حل شامل ومتكامل يسمح جلميع األطراف الفاعلة يف 

مهية ألنه موجه باخلصوص للتالميذ وأوليائهم أعملية التمدرس يف التعليم عن بعد، والثاين األكثر 
، كما يسمح هذا النظام لألولياء مبتابعة متدرس أبنائهم، "كتربيت"وهو  واملؤسسات الرتبوية على حد سواء

 .(2990طارق، ) فاإلدارة والتالميذ واألولياء يف شبكة واحدة
لقد دعا رئيس اجلمهورية احلكومة إىل  الجزائر يف الحكومة اإللكترونيةأما من ناحية تطبيق 

القائم على اإلستعمال املتنامي لتكنولوجيا  ربط بالدنا اإلقتصاد اجلديد"مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل 
من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة يف إطار برنامج احلكومة  ،"واإلتصاالت املعلومات

 ووضع إصالحات مباشرة يف هذا اجملال،( 2911الوكالة الوطنية لتطوير اإلسثتمار، )اجلزائرية اإللكرتونية 
حيث أدى ذلك لنشأة عدة مواقع حكومية تعكس اجملهودات املبذولة مثل موقع إدارة الضرائب، موقع 

مما يساهم يف تقليل  ،، وهذا من أجل تسهيل اخلدمات على املواطننيزارة االقتصاد، موقع جملس الدولةو 
    .الوقت واجلهدتوفري التكاليف التنقل و 

 :ت واإلتصاالت في البعد البيئيمساهمة تكنولوجيا المعلوما.  3.2.4
قمار الصناعية بوهران التابع للوكالة الفضائية اجلزائرية، حيث مث إنشاء األلقد مث إفتتاح مركز تطوير 

، كما مت عرض مناذج صور 2912قبل سنة " 1الكوم سات "وإطالق القمر الصناعي اخلاص باالتصاالت 
وأوضح مسؤول الوكالة الفضائية اجلزائرية  ،على رئيس الدولة "2السات"منبعثة من القمر الصناعي الثاين 

ومت بناء ، صورة عالية الدقة 22.999، أرسل أكثر من 2919أن هذا القمر الصناعي الذي مت إطالقه سنة 
ويشتمل على بنايات . على مساحة تفوق األربعة هكتارات 2992املركز الذي انطلقت األشغال به سنة 

كما خصصت بنايات ،للتجارب البيئيةضاء وأخر موجه مار الصناعية يف القاعة البيموجهة إلدماج األق
وقد كلف إنشاء هذه ، ملناخية، والتكنولوجيات الفضائيةأخرى لالستشعار عن بعد، والتوقعات ا
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بوابة املواطن، تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف منو ) مليار دينار 1.1املشروعات بغالف مايل يقدر ب 
 .(2912مر، مست

  :ستراتجية الجزائر اإللكترونية من أجل تحقيق التنمية المستدامةإ  3.4
االتصاالت عامل ذو قوة مؤثرة على التطور اإلقتصادي صبحت تكنولوجيا املعلومات و ألقد 

ومن  قتصاديات و خلق الفرص اجلديدة اليت تسمح بالتطور،إلفهو يساهم يف تنمية ا ،والبيئي اإلجتماعيو 
يصبح ضرورة ملحة " العوملة "هنا ال يدعو للشك أن إندماج إقتصادنا اجلزائري ضمن التوجه العاملي 

وحتول جمتمعنا حنو جمتمع يرتكز على العلم و املعارف ويف  ،عن باقي دول العاملالرقمي تفادي التخلف ل
تتضمن "1063إستراتجية الجزائر اإللكترونية " القطاعات مسي باسمهذا اإلطار حدد خمططا متعدد

 : (2912مغاري عبد الرمحان، شيخي بالل ، ) :مايلي
 .تسريع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلدارات احلكومية ومن طرف املؤسسات -
 .االتصاالتى استعمال تكنولوجيا املعلومات و تطوير اآلليات واإلجراءات املشجعة للمواطنني عل -
  .االتصاالتالقاعدية لتكنولوجيا املعلومات و دعم وتطوير إقتصاد املعرفة و اهلياكل  -
 .االتصاالتجمال تكنولوجيا املعلومات و  تطوير القدرات البشرية العاملة يف -
 .تشجيع البحث يف جمال التطوير واإلبداع و تطوير املعلومة واإلتصال -
 .االتصاالتمية خاصة بتكنولوجيا املعلومات و نظم ووضع إجراءات تنظيتطوير اإلطار القانوين امل -
 .التاالتصا يف جمال تكنولوجيا املعلومات و دعم التعاون الدويل -
 .توفري املواد املالية الالزمة للنهوض هبذا القطاع -

مت تصنيف اجلزائر على أهنا البلد الثالث  ومن بني إجنازاهتا و إستخدامها للتكنولوجيات اجلديدة،
دولية يف جمال اليت تعترب أعلى هيئة تصاالت، و يف العامل من طرف اهليئة الدولية لال" األكثر دينامكية "

 :(2) إذ حققت اجلزائر إجنازات هامة يف هذا القطاع، نذكر منها يف اجلدول رقم الت،االتصا
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 في الجزائر واالتصاالتقطاع تكنولوجيا المعلومات  إنجازات: 1الجدول 
 اإلنجازات النوع

 : وصلة األلياف البصرية
 عين قزام -الجزائر

هذا املشروع الذي مت إطالقه يف إطار الشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا، موجه لوضع 
لضمان وكذا الدول اجملاورة و  ،هذه البنية التحتية حتت تصرف سكان الدول الثالث

اإلتصال مع الدول األوروبية عرب نقاط التواصل املوجودة يف اجلزائر عن طريق 
 .الكابالت البحرية لأللياف

 :وصلة األلياف البصرية البحرية
 فالنسيا -وهران

، و اليت تربط مدينة وهران مبدينة (اورفال)إن إجناز وصلة األلياف البصرية البحرية 
لم، متثل ك  162جيغابيت و بطول يبلغ  199بقدرة تدفق تصل إىل  فالنسيا

هذا على دمات شبكة ذات جودة عالية، و خلا من أجل تعزيز إستثمار إسرتاتيجي 
الذي يربط  مدينة عنابة مبدينة و  SMW4شاكلة الكابلني املوجودين ومها 

 .الذي يربط مدينة اجلزائر العاصمة مبدينة  Alpal2مرسيليا، و

 اتف النقالاله

منذ  2Gإن خدمة اهلاتف النقال باجلزائر عرفت إستعمال تكنولوجيا اجليل الثالث 
مع دخول عام تدرجييا يف مجيع أحناء الوطن، و  اليت مت تعميمهاو  ،2912عام 

اليت و  ،ذات التدفق العايل 2G، مت إطالق  تكنولوجيا اجليل الرابع 2916
 .املواطننيو  تسهيل احلياة الرقمية للمؤسساتمسحت ب

 االتصاالت الفضائية

باإلضافة إىل الثالث األقمار الصناعية، واليت دخلت حيز اخلدمة، سوف تطلق 
حيث سيقوم هذا القمر  ،Alcomsatالقمر الصناعي  2911اجلزائر يف عام 

يف حالة  حدوث  ،الصناعي بضمان إستمرارية التواصل عرب شبكة اإلنرتنت
 .على مستوى األلياف البصرية وبتكاليف منخفضة إضطرابات

   :من إعداد الباحثني إعتمادا على  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، املوقع اإللكرتوين :المصدر
http://www.andi .dz/index.php/ar/secteur 

 :خاتمة . 2
من بني اخليارات  بإعتباره واإلتصاالتتكنولوجيا املعلومات بقطاع  لقد متكنت اجلزائر من اإلهتمام

املستدامة أصبح  حتقيق التنمية  أداة متكني يفو   سياق التحول حنو منوذج مستدام،البديلة وعنصرا هاما يف
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نتيجة تذبذب  اجلزائراصة مع األزمة اليت متر هبا ومسامهته يف التنويع اإلقتصادي خكخيار إسرتاتيجي 
وتقليص الفجوة الرقمية  اإلستثمارات احمللية واألجنبية إىل هذا القطاع أسعار البيرتول، فهو يتطلب جذب

وهلذا للنهوض  يف البداية، ، فرغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة إال أهنا ماتزالبينها وبني الدول املتقدمة
يف  البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا  فهو مرهون مبدى قدرهتا على اإلستثمار ،قطاع يف اجلزائرذا الهب

أصبحت اإلنرتنت املعلومات واإلتصاالت بشكل عام والنطاق العريض بشكل خاص، وهذا نتيجة ألن 
عامل إضايف لتحسني الكفاءة و ت، القطاعا مجيعقصوى اليت تعتمد عليها اليوم من الضروريات ال

ومن خالل ما مت ة، التنمية املستدام أبعاد اعدة يف حتقيقسواملردودية، وكذلك الزيادة اإلنتاجية، وبالتايل امل
 والبيئية ذكره حول موضوع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وربطه بقضايا التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 :التالية النتائجيف اجلزائر أمكن اخلروج جبملة من 
ودورها يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  ثر اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتأ هناك -

، فهي تسهم إىل حد بعيد يف حتفيز اإلبتكار وخلق فرص العمل،  املستدامةويف بلوغها لتحقيق التنمية 
أي أصبحت منصة لتعزيز التكامل بني الركائز الثالتة للتنمية املستدامة أال وهي النمو اإلقتصادي، 

 .ستدامة البيئيةاإلندماج اإلجتماعي و اإل
إال أهنا التزال عاجزة عن  ،على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف تنمية وتعميم هذا القطاع  -

يف والدليل على ذلك املراتب األخرية  ،وحتقيق التنمية املستدامة مسايرة التطورات العاملية يف هذا اجملال
وهذا راجع أساسا إىل غياب املستوى املطلوب من البنية ، مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

والتخلف اهليكلي لإلقتصاد اجلزائري نتيجة إعتماده على لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، التحتية 
 .الريع البيرتويل

، حيث برز إىل ائرتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اجلز  هناك حتسن ملحوظ من ناحية  -
، وذلك من خالل ظهور ما يسمى ف السلطات لولوج جمتمع املعلوماتجهة نية واضحة من طر الوا
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يادين خاصة مع اإلشارة إىل أننا مازلنا متأخرين يف بعض امل ،كرتونية والتعليم اإللكرتوينالصحة اإلل
 .كذلك احلال بالنسبة للحكومة اإللكرتونيةو ، التجارة اإللكرتونية

 : التالية التوصياتويف ضوء نتائج الدراسة نقدم 
وتقليص الفجوة الرقمية بينها  حماولة إجياد السبل الكفيلة بالنهوض هبذا القطاع اإلسرتاتيجي يف بالدنا  -

، وذلك ملا يوفره من حتقيق النمو اإلقتصادي وتوفري فرص العمل وحتسني مستوى وبني الدول املتقدمة
  .التنمية املستدامة أبعاد ا يساهم يف حتقيقاملعيشي لألفراد، مب

يأيت إال من خالل فتح اجملال أمام  فهو ال ،ضرورة اإلستثمار يف البنية التحتية وخدمات اإلتصاالت  -
فهو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية  ،القطاع اخلاص لإلستثمار يف توفري خدمات اإلتصاالت املختلفة

 .أة الفقراملستدامة للخروج  من حتت وط
، ووضع اخلطط والربامج اليت هتدف إىل حتويل اجملتمع إىل لتشريعية وتطوير األطر القانونيةإجياد البيئة ا  -

 االجتماعيةجمتمع معلومايت، حبيث يتم إدماج التكنولوجيات اجلديدة يف خطط وإسرتاتيجيات التنمية 
 .املستدامة والبيئية واالقتصادية

 :قائمة المراجع. 1
مركز الدراسات الفقية  . 1طوالتنمية املستدامة  االقتصاديةالتنمية .(2912.)امحد جابر بدران
 .دار النشر اجليزة : ، القاهرةواالقتصادية

التنمية املستدامة يف اجملتمع النامي يف ضوء املتغريات العاملية واحمللية  (.2912.)أمحد عبد الفتاح ناجي
 .املكتب اجلامعي احلديث :اإلسكندرية. احلديثة
-2999تشخيص قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باجلزائر للفرتة مابني  (.2916.)إميان بن الزين

 (.92)جملة الدراسات اإلقتصادية الكمية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  .2912
خللدونية للنشر دار ا :اجلزائر. االقتصاددليلك يف  .2992.حممدي الطيب احممدو  بلعزوز بن علي
 .والتوزيع
، أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف دفع عجلة التنمية (.2919.)بن الرتكي زينبو  هاببن بركة عبد الو 
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 (.91)، جملة الباحث
اجلديد يف العامل العريب و اجلزائر، جملة  االقتصادواقع  (.2991.)عمارىو قطاف ليلى  ؛بوشول فايزة

 (.91) الباحث،
 .دار العلوم للنشر والتوزيع :اجلزائر. اإلقتصاد الدويل وعوملة اقتصاد املعرفة  (.2919).مجال ساملي

مصر،  ،واقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل من اجلزائر (.2911.)حسني شنني
 .90العدد (90)، جملة الباحث. دراسة مقارنة 2919-2999 اإلمارات خالل الفرتة

امللتقى الدويل حول  ،التنمية املستدامة بني الواقع والتحليل (.2912.)بوشنقري إميانو حممد  رقامي
 .مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف اإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة قاملة

التقدم يف تكنولوجيا املعلومات على اخلصائص الكمية والنوعية  (.2919.)ليلى حسام الدين أمحد شكر
 .جملة املنطقة العربية للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربية . شريةللموارد الب
أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي   (.2911ديسمرب .) جمدي الشورجبي

 .احلديثة امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال جامعة شلف .االقتصاديات
. تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم احلديثة (.2911.)ياسني قرناينو مسعود بوسعدية  ؛محديحممد الفاتح  

 .مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع: اجلزائر
 : اجلزائر. (كيف ساعدت تكنولوجيا املعلومات الثورات العربية )املواطن الرقمي  (.2912.)حممد لعقاب

 .دار هومه
 .األكادمييون للنشر والتوزيع: األردن. د املعريفاإلقتصا (.2911.)حممد نائف حممود
دار  :مصر. تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ومستقبل صناعة الصحافة (.2990.)حممود علم الدين

 .السحاب للنشر والتوزيع
يف التنمية  واالتصاالتدور قطاع تكنولوجيا املعلومات  .2912.مرتضى حممد صالح الدين عبد اللطيف

 .الناشر املكتب العريب للمعارف :مصر. االقتصادية
". دور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية السياحة الداخلية  (.2912.)شيخي باللو مغاري عبد الرمحان 
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 .، جامعة باتنة "فرص وخماطر السياحة الداخلية يف اجلزائر "امللتقى الوطين بعنوان 
، من 01, 10 4102تاريخ االسرتداد (. 4102. )مالتعمي التعليم اإللكرتوين باجلزائر خطوات أوىل تنظر

https://www.djazairess.com/elmass 

 لوماتتكنولوجيا املع (2911-2912.)2مية اإلتصاالت جلنة الدراسات التقرير النهائي لقطاع تن
،  2018 05 تاريخ االسرتداد. 2911-2912 واإلتصاالت وتغري املناخ، فرتة الدراسة السادسة

-https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.06.1-2017، من 19

PDF- 
 تاريخ االسرتداد . 2912-2911، نتائج نشرة  22الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد 

 /http://www.ons.dzمن  21،  2018 07
 من 19 ،2018 07تاريخ االسرتداد  (.2911.)الوكالة الوطنية لتطوير اإلسثتمار

http://www.andi .dz/index.php/ar/secteur-  
، 2018 06 تاريخ االسرتداد. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف منو مستمر  (.2912.)بوابة املواطن
      http://www.elmouwatin.dzمن   16

الربيد  نشرة فصلية لسلطة ضبط (.2996.)لالسلكيةسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية وا
 من  29، 2018 05   تاريخ اإلسرتداد. الالسلكيةواملواصالت السلكية و 

https://www.arpce.dz/AR/doc/pub/bult/arpt_bulletin_N5-6_Ar.pdf) 
 من  22، 2018 05 تاريخ االسرتداد (.2911.)تقرير اإلحتاد الدويل لإلتصاالت

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx-   

، 2018 06تاريخ االسرتداد . االتصاالت-قطاع-يف-استثماراهتا-تطور-اجلزائر (.2916.)كحال محزة
 .https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/27  من 19

Bryan, A. H. (2002). Information and communication technology 
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Dissertations, Professional Papers, Scholar Works at University of 
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