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 -حالة اجلزائر -اقتصاد املعرفة 

 عائشة  عتيق

 اجلزائر. -مستغامن  -أستاذة جبامعة عبد احلميد بن باديس للعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 خدجية عتيق 

 اجلزائر. -أستاذة مؤقتة جبامعة موالي الطاهر للعلوم االقتصاية والتجارية وعلوم التسيري سعيدة 

 

 مقدمة :

رغم الرهانات الكربى لتسريع االندماج االجيابي للجزائر يف اقتصاد املعرفة تتعلق خاصة  

بتجاوز خمتلف احلواجز و املعوقات بداء بطبيعة التشريعات والسياسات املنتهجة يف اجلزائر، 

الوضع االجتماعي و الثقافة السائدة يف  إىلمرورا حبقيقة و بنية االقتصاد الوطين وصوال 

ه، ينمي ان استعراض بسيط ملا كان و ما نعيشه اليوم وما هو متوقع بلوغ إالمع اجلزائري. اجملت

 تدراك الوضع و ردم الفجوة .عن جزائر تسعى جاهدة إلس

االندماج  إىلالبحث، فهل احلديث عن اجنازات اجلزائر املعرفية يؤهلها  إشكاليةومن هنا تتأتى 

 ؟الندماجاؤشراتها؟ إلجناز هذا وصلت بها م أينيف اقتصاد املعارف؟ و 

البحث فتتجلى يف كشف الستار عن واقع اجلزائر يف ظل اقتصاد املعارف، و يف  أهمية أما -

التعرض لبعض املؤشرات و بعض اجملهودات يف وقت العزم فيه احلديث عن اجلزائر كبلد مساير 

 القتصادناجحة جدا  كنماذج باعتبارهاالقائمة  األخرىيف حني تتصدر بعض الدول  للتطور

 املعرفة.

 اعتمدناهدا البحث ثم تناول خطة  أهمية  املطروحة و لتدعيم جانب اإلشكاليةو لإلجابة عن  -

 االقتصادهذا  أبعادثاني حتديات و  اجلزءاملعرفة يف اجلزائر، و  اقتصاد معطياتأول  كجزءفيها 

اجلديد من واقع اجلزائر كما مت يف األخري اإلشارة إىل بعض اإلجنازات اليت حققتها اجلزائر 

 مسايرة منها للثورة املعرفية.  

I. مفهوم جمتمع و اقتصاد املعرفة 

 مفهوم جمتمع املعرفة : -1

لقد ظهر مفهوم جمتمع املعرفة ألول مرة يف منتصف الستينيات عندما كانت حتدث مناقشات و  

جدال خبصوص العيوب و التناقضات أو العقبات اليت كانت تواجه اجملتمع الصناعي مثل 

احلديث يف   التناقضات اخلاصة باملوضة اليت تناسب اجملتمع الصناعي، و من هنا بدأ اجملتمع

املعرفة و وظيفتها، و لقد شاع استخدام مفاهيم متصلة مبجتمع املعرفة مثل الرتكيز على 

)الصناعة و التكنولوجيا املعرفية(، و كلما مر الوقت دخلنا يف جمتمع املعرفة بصورة و عمق أكرب، 
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جملتمع املعرفة يعود إىل أواخر التسعينات من القرن املاضي، خاصة بعد  -الفعلي-فامليالد املعريف 

ذلت اليونسكو جهدا كبريا يف جمال التعريف به، فمجتمع املعرفة هو حالة من االمتياز أن ب

الفكري و املعريف و التقين، و من التقدم العلمي و البشري، األمر الذي شجع بعض املختصني على 

ا منه  وصفه بالثورة املتعددة املعاني و االجتاهات، و هناك بعض احملاوالت لتعريف جمتمع املعرفة

إنتاجها و توظيفها بكفاءة يف مجيع   أنه ذلك اجملتمع الذي يقوم أساسا بنشر املعرفة و  :

جماالت النشاط اجملتمعي : االقتصاد، و اجملتمع املدني، و السياسة و احلياة اخلاصة، وصوال 

امة اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية، و بلغة االقتصاد تعين إق  لرتقية احلالة

الريعي الذي تشتق  اإلنتاججمتمع املعرفة تأسيس منط إنتاج املعرفة عوضا عن هيمنة منط 

القيمة االقتصادية فيه أساسا من نضوب املواد اخلام، القائم اآلن يف معظم البلدان العربية إما 

 مباشرة يف البلدان العربية النفطية أو اشتقاقا يف غريها نتيجة لالعتماد على املعونات

و بشكل عام ميكن القول أن جمتمع املعرفة هو جمتمع تشكل فيه   حتويالت العاملني من األوىل،و

ملشتغلني املعرفة مطلبا أوليا يف البناء االجتماعي، و أنه يتميز بتبلور طبقة جديدة من ا

توظيف املعرفة، و أنه يهتم بإعطاء قيمة اقتصادية للمعرفة. نشر واج ومبجاالت إنت

1

 

 : مفهوم اقتصاد املعرفة  -2

 Firtzإن بدايات االقتصاد املعريف قد نشأت خالل اخلمسينات على يد االقتصادي فريتز ماكلوب )
Machlup حيث قام بدراسات على إنتاج املعرفة، فالدراسات السابقة اليت قام بها االقتصاديون ،)

 غريها، و كان االهتمام البرتولية وة واقتصرت على أنواع أخرى من املنتجات مثل : املنتجات الزراعي

مبنتجات املعرفة ضعيفا، و مع زيادة االهتمام مبنتجات املعرفة باالعتماد على املعارف اجلديدة 

يف النمو االقتصادي أصبح االستثمار يف رأس املال البشري أمرا بالغ األهمية للنمو االقتصادي 

قبل وخاصة من خالل التكنولوجيا اجلديدة و اليت يتم نشرها عن طريق التعليم، احملدثة من 

، و آخرون، (Mankiw )، مانكيو (Barro)، بارو (Lucas )(، لوكاس (Romerاالقتصاديني أمثال: رومر 

فأهمية التعليم كعامل أساسي لبناء اقتصاد املعرفة جعل خمتلف الدول النامية منها و املتطورة 

 تنفق نسبا معتربة من ناجتها احمللي على التعليم.

ذلك االقتصاد الذي يقوم على أساس إنتاج املعرفة و استخدام  و يعرف اقتصاد املعرفة بأنه 

نتائجها، و مثارها و إجنازاتها و استهالكها باملعنى االقتصادي ملفهوم املستهلك، و بذلك تشكل 

نظور و من رفاهيته االجتماعية، املعرفة مبفهومها احلديث جزءا أساسيا من ثروة اجملتمع امل

استخدام نشر و قتصاد املبين أساسا على إنتاج وعرفة على أنه االهناك من يعرف اقتصاد املو

املعدات من الرتكيز على املواد األولية واملعرفة و املعلومات، فاقتصاد املعرفة يعين التحول 

بشكل عام ميكن تعريف عرفة و مراكز التعليم و البحث، والرأمسالية إىل الرتكيز على املعلومات و امل

تخدام واسع النطاق للمعلوماتية رفة بأنه منط اقتصادي متطور يقوم على االساقتصاد املع

شبكات االنرتنت يف خمتلف األنشطة االقتصادية و بصفة خاصة يف التجارة االلكرتونية، و

مرتكزا على املعرفة و اإلبداع و التطور التكنولوجي، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة 

ل.يف اإلعالم و االتصا
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  : حماور بناء جمتمع املعرفة   -3

 ميكن حتديد احملاور الرئيسية لبناء جمتمع املعرفة وفقا لآلتي 

  االستعداد الرقمي و الذي يعين إيصال خدمات االتصاالت جلميع األطراف يف مجيع أحناء

 النظام املؤسسي؛

  العاملني يف مكان اإلدارة اإللكرتونية و اليت تهدف للعمل على تقديم اخلدمات جلميع

 وجودهم بالسرعة و الكفاءة املطلوبة؛

  األعمال اإللكرتونية اليت تهدف إىل بناء جمتمع معريف ال ورقي، و العمل يف هذا احملور يتم

على عدة مراحل تشمل البيئة األساسية ثم البيئة التشريعية ثم البيئة التنظيمية لتطبيقات 

 على التوعية بأهمية هذه األعمال داخل النظام املؤسسي؛األعمال االلكرتونية و أخريا العمل 

  التعليم اإللكرتوني لرفع القدرات التنافسية لقوة العمل املؤسسي، باستخدام النظم

 اإللكرتونية التفاعلية احلديثة عرب شبكات املعلومات؛

  املعلومات تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات بهدف تعميم خدمات تكنولوجيا

 االتصاالت باملؤسسة و جذب املؤسسات العاملية لتطوير املعرفة و التكنولوجيا.و

 : كما و يقوم جمتمع املعرفة على أركان أساسية و هي 

 حرية الرأي و التعبري دعما للدميقراطية؛ 

 نشر و تعميم و سد الفجوة املعلوماتية؛ 

 معي؛إنتاج املعرفة و توظيفها بكفاءة يف النسيج اجملت 

 .إبداع منوذج معريف ذو خصوصية ثقافية 
I.  مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر ما يلي :أهم

3 
حيث يتم حسابه باالعتماد على ثالث عوامل رئيسية وهي : .املؤشر املركب )التنمية البشرية(: 1

 تطور عدد السكان، تطور املستوى التعليمي و كذلك تطور الناتج احمللي اإلمجالي.

يعترب مورد بشري هام، و هو ما اوجب على احلكومة اجلزائرية بتوفري تطور عدد السكان: 1.1.

مجيع الفرص واإلمكانات املتاحة من تكوين و تعليم لغرض حتقيق منو اقتصادي مستدام من 

 خالل االستغالل األمثل هلذه الطاقات البشرية.

ة على حتسني منظومة التعليم بكافة لقد حرصت احلكومة اجلزائريتطور املستوى التعليمي: 2.1.

أطوارها واهلدف منها هو تكوين كفاءات شبابية لديها، وقد لوحظ تطور نسبة التعليم يف 

اجلزائر وخاصة عند املقارنة بالفرتة اليت مرت بها اجلزائر خصوصا بعد ثورة التحرير 

على احلكومات اجلزائرية ، و هو ما حّتم %95اجلزائرية، حيث فاقت نسبة األمية بعد االستقالل 

املتعاقبة حماربة هذه الظاهرة من خالل رفع نسبة التعليم ، حيث أن نسبة االلتحاق اإلمجالي 

إىل تعداد السكان  -بصرف النظر عن العمر- باملدارس االبتدائية هي نسبة االلتحاق اإلمجالي

ح التعليم االبتدائي لألطفال يف الفئة العمرية املوافقة رمسيًا ملرحلة التعليم املبينة، و يتي

 أساسيات القراءة و الكتابة و املهارات احلسابية. 
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 . نوعية النظام املؤسساتي :2

على قدرة احلكومة على   حيث أن معدل النوعية التنظيمية هو عبارةالنوعية التنظيمية : 1.2.

 .ختطيط و تنظيم و تنفيذ سياسات صحيحة اهلدف منها هو تطوير القطاع اخلاص

ثم بدأ باالخنفاض حتى  2005سنة  %38وقد عرف هذا املؤشر عدم االستقرار، حيث ارتفع إىل 

، هذا راجع إىل السياسة املنتهجة من طرف احلكومة اجلزائرية فيما خيص %8ليصل إىل  2012سنة 

 تنفيذ السياسات التنظيمية اليت تهدف إىل تنمية القطاع اخلاص.

بالقواعد اليت يضعها اجملتمع،   مدى ثقة املتعاملني يف االلتزامتتمثل يفسيادة القانون : 2.2.

خاصة نوعية تنفيذ العقود و محاية حقوق امللكية و تنفيذ القرارات الصادرة عن احملاكم، فضال و

 عن مؤشرات احتمال اجلرمية و العنف.

يفا، و هو ما نفسره فيما خيص سيادة القانون، فقد عرف هذا املؤشر يف اجلزائر تطورا و إن كان طف

من خالل سعي احلكومة إلنشاء دولة القانون من خالل تطوير مؤسساتها كالعمل على حترير 

السلطة القضائية و تطوير أجهزة أمن الدولة. 

4

 

II. اجلزائر يف املعرفة اقتصاد واقع 

 األساسية املعطيات إمجال ميكن حيث اجلزائر يف املعرفة اقتصاد واقع إىل التطرق سيتم      
 :يلي فيما  هذا لواقع

 اجلزائر يف املعلوماتية واقعأوال :  
 من خالل برنامج عائلة لكل كمبيوتر جهاز األخرية السنوات يف رفع الذي الشعار إن         
 بتكنولوجيا اخلاص الوعي ونشر اجلزائر يف املعلوماتية الثقافة نشر إىل يهدف أسرتك

 الشخصية احلاسوب أجهزة استخدام على اجلمهور تدريب طريق عن والتصاالت ا املعلومات
 املعلومات لتكنولوجيا تقدما أكثر مبظاهر تعريفهم وبالتالي األساسية، احلاسوب وبرامج

 من اهلدف وكان اإلنرتنت وشبكة املتخصصة الربامج وحزم الشبكات ربط مثل واالتصاالت
 األمية حمو هو "املعلومات تكنولوجيا لنشر الوطين الربنامج" اسم عرفت اليت املبادرة هذه

 أجهزة واستخدام عامة بصفة املعلومات تكنولوجيا وإشاعة ككل األشخاص بني باحلاسوب
 واملعلوماتية الثقافة نشر أجل من خاصة بصفة االنرتنت وشبكة والربامج الشخصية احلاسوب

 .اجلزائر أحناء مجيع يف
 يف الثانويان و واملتوسطات املدارس يف احلاسوب خمتربات فتح الوطنية الرتبية وزارة قررت

 استخدام يف متهيدية دورات تعقد حيث التالميذ، جلميع أبوابها اجلزائرية املدن أغلب
 للطلبة مماثال برناجما اجلزائرية اجلامعات تتيح كما األساسية، التطبيقات وبرامج احلاسوب
 خمتربات من االستفادة هي أيضا الربنامج هذا وراء األساسية والفكرة باجلامعات، وللعاملني
 املعرفة نشر أجل من العادية التدريس ساعات بعد اجلزائرية اجلامعات يف احلاسوب

 .واإلداريني التدريس هيئة أعضاء بني املعلومات بتكنولوجيا
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 جديدة ختصصات خلص مت املعلومات تكنولوجيا لتعزيز احلكومة إسرتاتيجية إطار ويف

 بأهمية املتزايد الوعي املبادرة هذه وتعكس اجلامعات مجيع يف املعلومات لتكنولوجيات
 اخلرجيني من متزايدة أعداد توفري إىل ثم ومن املعرفة على القائم االقتصاد حنو االنطالق
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أقسام من املدربني

 احلواجز وإزالة املسافات تقريب إىل يؤدي إلكرتوني كوسيط االنرتنت يعترب :اإلنرتنت-
 بأهمية الدولة وعي زاد لقد .املعامالت إجناز يف والسرعة الكفاءة ورفع التكاليف وختفيض

 إنشاء مهمة بإسناد سنة قامت ولذلك املعرفة اقتصاد حنول التحول حتقيق يف االنرتنت شبكة
 واإلعالم البحث ملركز الدولية بالشبكات ورابطها  CERIST التعليم لوزارة التابع وطنية شبكة

 .العلمي والبحث العالي والتقين العلمي
 مما الرقمي، اجملال يف ختلفها إىل يشري اجلزائر حال واقع إن :اجلزائر يف الرقمية القابلية

 بل املتقدمة الدول عن فقط ليس تبعدها اجلزائر يف الرقمية فالفجوة مسريتها،خيدم   ال
 .اجلزائري االقتصاد مؤهالت هلا ليست واليت العربية الدول بعض عن وحتى

 ترجع ومصر واإلمارات واملغرب تونس مثل عربية ودول اجلزائر بني الواضحة الرقمية فالفجوة

 اقتصاد لبناء واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا القصوى لألهمية تفطنت خريةاأل هذه أن إىل
 للفجوة سريع تقليص يف يساهم املتقدمة الدول مع الرقمية الفجوة تقليص يف املستقبل

 األنشطة كل يف املعرفية التكنولوجية ستلعبه الذي األساسي للدور نظرا نفسها االقتصادية
 .االقتصادية

 :وهي فرعية مؤشرات ثالث من يتكون والذي الرقمية البنية جاهزية مؤشر حسب
 األنظمة وتشمل ما جمتمع أو الدولة تهيئها اليت واالتصاالت املعلومات تقنيات بيئة 

 التطور جهة من بالسوق متعلقة ألري عناصر التحتية، البنية والقانونية،  التشريعية
 .التكنولوجي

 5. واحلكومات األعمال رجال ،األفراد تشمل واليت الرئيسية الشرائح جاهزية مدي 
من   CERIST والتقين العلمي البحث مركز قبل من أيضا كانت املبادرة :االلكرتونية التجارة-

 التجارة، من النوع هلذا التحتية البنية حتضري أي التجارية املواقع وبناء الربامج تنمية خالل
 على القدرة عدم ولكن والسداد، للدفع الكرتونية شبكات بتطوير املؤسسات بعض بادرت وقد

 هذه اعتماد بسبب دماتها،خ تقديم عن تتوقف بعضها جعل تسيريها، و فيها التحكم
 وجود لكن اجلزائرية السوق صائصوخل متوافقة غري مستوردة، وأنظمة حلول على املؤسسات

 بعض شجع املالية، املعامالت ببطاقات والتسديد الدفع مثل اخلدمات هذه على املتزايد الطب
 من السحب وبطاقة اهلاتف خلدمات املقدم الدفع بطاقات :مثل تقدمها مواصلة على املؤسسات

 هذه لكن والدفع للسحب البنكية والبطاقات واملواصالت، الربيد ملؤسسة اآللية بطاقاتال
 التجارة يف لالنطالق فاحتة لكنها الدولي املستوى على للتعامل كافية غري املالية البطاقات

 .اجلزائر يف االلكرتونية
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 : اجلزائر يف التحتية البنية-ثانيا

 ينطلق أنه اجلزائر يف هلا والتأسيس املعرفة اقتصاد لتوظيف األساسية املتطلبات من         
 والكهرباء املاء( األساسية التحتية البنية إىل فباإلضافة املتقدمة، التحتية البنية تكوين من

 تشبيك-إنرتنت– متقدمة اتصاالت إنشاء جيب )..والطاقة واالتصاالت الصحي والوضع والنقل
 متطورة معلومات بيئة – العلمي بالبحث لإلقالع صاحلة أرضية -املخابر جتهيزات -اجملتمع

 التحتية البين بعد تأتي املتقدمة التحتية فالبنية – املعلومات وتبادل نقل وتسهل تسري
 يف السريع وانتشارها اجلزائر يف واالتصاالت املعلومات تقنية يف احلاصل فالتقدم األساسية،

 -الكابل -الكهرباء -اهلاتف( األساسية البنية وجود دون لتحصل تكن مل ريةخاأل السنوات
 .عامليا احلاصل التطور جتاري ديناميكية البنية هذه تكون أن وجيب )الصناعية األقمار شبكات

 مبوقع حتظى كونها التحتية البنية مشاريع يف كبرية استثمار فرص اجلزائر متلك
 دون القطاعات مجيع يف املتنوعة األجنبية االستثمارات جذب يف يساهم هام اسرتاتيجي

 6.استثناء

 والتكنولوجيا العلم إسرتاتيجية -ثالثا

 يف املعرفة اقتصاد لنشوء صلبة أرضية تشكل كونها من اإلسرتاتيجية هذه أهمية تنطلق
 :يلي ما االعتبار بعني ذختأ أن وجيب اجلزائر

 العالقات طريق عن والتقنيات العلوم نقل يف السياسية املشاكل كافة مبعاجلة االهتمام -
 السياسية

 .الدولية -
 القدرات وإرساء حنوها باالنفتاح املتقدمة والدول اجلزائر بني التكنولوجية الفجوة تضييق -

 نقل حنو
 .حمليا وتوليدها توطينها وحماولة التقنيات -
 يف كبري اهتمام اآلن حتى جرى حيث والتقنيات، العلم على الطلب بتنمية االهتمام -

 .بالطلب مماثل إهتمام و العرض
 وفق مبشاريع تنفذ حمددة برامج وفق اخلاص القطاع لدى والتقنيات بالعلم البالغ االهتمام -

 جمال يف والدولية اخلاصة املؤسسات ومجيع الدولة بني املستمر والتعاون التشاركية مبدأ
 .العلمي البحث

 العلم منظمة وبني بينها والفعال اجلاد التنسيق على والعمل اإلعالم وسائل تطوير -
 .والتقنيات

 بعني األلذ مع واألنظمة والقوانني بالتشريعات والتقنيات العلم منظمة بربط االهتمام -
 .عامليا احلاصل التقين التطور االعتبار
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 بإصالحات والقيام التعليم لتقنية املستمر التطوير خالل من والتعليم الرتبية على الرتكيز -
 .التعليم جبودة واالهتمام بالتعليم مستمرة

 كما تنميتها يف االستمرار مع والتقنية العلوم جماالت يف البشرية القوى بإعداد العناية -
 .املختلفة املنظومة ومتطلبات يتالءم مبا ومستوى ونوعا

 يف األمثل الوجه على مبهامه لقيامه الالزمة والسبل املوارد وتوفري والتطوير البحث رعاية -
 .املستدامة والتنمية الشامل الوطين األمن احتياجات تلبية

 من ميكنها الذي النحو على املختلفة القطاعات يف الوطنية التقنية القدرات وتنمية دعم -
 القيمة ذات املنتجات والصة العاملية، األسواق يف مبنتجاتها واملنافسة التقنية وتطوير توطني
 .العالية املضافة

 املنظومة يدعم الذي النحو على وتنسيقها والتقنيات العلم املعنية لألنظمة املستمر التطوير -
  ويعزز

 .عناصرها تفاعل من -
 يواكب مبا وصيغه سبله وتطوير اخلارجي، العامل مع والتقين العلمي التعاون تعزيز -

 .اجلزائر يف املنشود والتقين العلمي التقدم احتياجات ويليب املستجدة، العاملية االجتاهات
 رتاعخاال وبراءات والتقييس، املعلومات كخدمات والتقنيات، للعلم املساندة األنشطة تعزيز -

 .العلمية واجلمعيات اهلندسية، االستشارية واملكاتب
 وقتصاد ا املعلوماتي اجملتمع متطلبات يواكب مبا وتقنياتها للمعلومات األمثل االستثمار -

 .وتنميتها البيئة ومحاية الطبيعية املوارد على للمحافظة والتقنيات العلم وتسخري املعرفة
.وتنميتها البيئة ومحاية الطبيعية املوارد على للمحافظة املتطورة والتقنيات العلم تسخري -

7 

 اجلزائر يف والتكنولوجي العلمي البحث واقع :خامسا

 املالية واملوارد اإلمكانيات على يقتصر اجلزائر يف العلمي البحث قطاع يف العجز يعد مل       

 يف فادحا عجزا تسجل اجلزائر أضحت أن بعد بعينه البشري املورد ليشمل تعداه بل الالزمة
 .الباحثني عدد

 بالباحثني اخلاصة التصنيفات أهم إىل التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العام املدير يشري

 األطباء البحث، وخمابر مبراكز الباحثني اجلامعيني، األساتذة على تتوزع واليت اجلزائر يف
 هذه كل وتشكل والباحثني، للبحث دعم مصادر يشكلون باعتبارهم واملهندسني االستشفائيني

 علمنا وإذا معتمد، حبث خمرب مستوى على يعملون جامعيا باحثا عن يزيد ما جمتمعة الفئات
 يعد اجلزائر يف الباحثني معدل أن يعنى مما ، سنة دائما باحثا حوالي حتصي اجلزائر أن

 .املتوسط األبيض البحر وحوض إفريقيا مشال بلدان من نظرائها مع نسبة وأقل ضعيفا
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 املعرفة اقتصاد ظل يف اجلزائرية البشرية املوارد :سادسا

 يف الكبرية والسرعة العاملية الساحة شهدتها اليت املتالحقة التكنولوجية للتطورات إن         
 اجلديدة املنظومة هذه ضمن لالندماج العربية الدول من العديد ولسعي العوملة نظام انتشار

 أما نفسها البشرية املوارد جتد وبذلك املتطورة الدول صناعات منافسة تزايد على واضح أثر
 وحتديد وحتليله الواقع ودراسة النظر إعادة من البد التحديات هذه وأمام عاملية، بشرية لربات

 واسرتاتيجيات واضحة أهداف وصياغة اجلزائر يف البشرية املوارد من القادمة املرحلة متطلبات
 .واقعية

 العمل أسواق على مباشر وغري مباشر بشكل تؤثر العاملية الساحة على احلديثة التغريات إن

 8.للتغريات مناسب مباشر مال رأس إعداد يستوجب الذي األمر العامل عرب

III.  عوائق و أبعاد التنمية املعرفية يف اجلزائر 

 معوقات اندماج اجلزائر يف اقتصاد املعرفة : 

انطالقا من حتليل الواقع املعلوماتي اجلزائري ميكن القول ان هناك مجلة من التحديات تواجه  

اجلزائر و ال بد من جتاوزها كي تتمكن من إقامة جمتمع معرفة و من عني هذه التحديات أو 

 املعوقات نذكر ما يلي : 

 الفجوة الرقمية اليت خلقتها ثورة املعلومات و االتصاالت بني الدول املتقدمة والدول النامية.  -1

التخلف اهليكلي لالقتصاد اجلزائري نتيجة استمرار اعتماده الكلي على الربح البرتولي و عدم  -2

 .بناء اقتصاد إنتاج حقيقي خاضع للمعايري املتعارف عليها دوليا 
خاصة ما  باإلنرتنيتتصال غياب املستوى املطلوب من البنى التحتية األزمة للقيام بعمليات اال -3

 سلكية و األقمار الصناعية و اهلواتف النقالة. جيا الاللويتعلق بالتكنو
مع ضعف  مواقعها% من  80و استحواذ اللغة اإلجنليزية على  اإلنرتنيتارتفاع تكلفة استخدام  -4

 االهتمام بها. 
التكنولوجيا خاصة واالحتياجات الرئيسية من كهرباء و مياه و  بأهميةضعف الوعي  أوانعدام  -5

و اقتصاد املعرفة يف نظر  اإلنرتنيت، لتبقى مسائل  الطمأنينةن صحة و تعليم و استعادة األم

أخر قائمة االهتمامات ، خاصة مع انتشار القناعة  أغلب مسؤوليتها شرفا ال حاجة إليه و هو يف

 ال تضع الطعام يف األفواه.  اإلنرتنيتأن 
كنها من االنفتاح افتقار اجلزائر ملوارد البشرية و املادية و اخلربات التكنولوجية اليت مت -6

 اقتصاديا من تكنولوجيا  املعلومات و االتصاالت .

للكوادر العلمية حنو اخلارج حيث صنفتها  طاردةباإلضافة إىل أن اجلزائر أول دولة عربية  -7

على رأس قائمة الدول العربية املصدرة للكفاءات العلمية و  –جامعة الدول العربية يف وقت سابق 

عليها املغرب و مصر يف املرتبة الثالتة. متأخرااألدمغة حنو اخلارج 

9 
 سبل إندماج اجلزائر يف اقتصاد املعرفة :
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رغم العقبات اليت تواجه اجلزائر لإلندماج يف االقتصاد اجلدير و كذا تنمية مواردها البشرية إال 

 أنها ميكن ان تتجاوزها من خالل جمموعة من التوصيات أو احللول نوجزها فيما يلي : 

ت رورة وضع رؤية واضحة ، إضافة إىل تطوير عمل الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالض -1

 .التنمية املتكاملة يف اجلزائر

 تشجيع نشر تكنولوجيا املعلومات و االتصال و استدامها و ذلك عن طريق :  -2
 .حترير قطاع االتصاالت من االحتكار  -

 الدخول يف شركات عاملية يف جمال من الرسوم اجلمركية  -
ضرورة إعادة هيكلة قطاع االتصاالت يف اجلزائر اليت مل تقم بذلك بعد حبيث يتماشى هذا  -3

 .القطاع االتصاالت و منح تراخيص و غري ذلك 

 .العمل على إشاعة اخلصخصة و ذلك لرفع الكفاءة و حتسني نوعية اخلدمات  -4
ناسبة للمنافسة و ذلك لتشجيع انتشار اخلدمة ، و خفض الكلفة و حتسني توفري البيئة امل -5

 النوعية. 
إنشاء الكيان املستقل لتنظيم قطاع االتصاالت حبيث يتم الفصل بني احلكومة اليت تضع  -6

 السياسة و اهليئة اليت تنظم القطاع و املشغلني الدين ميلكون الشبكات و يقدمون اخلدمات.
تعليمية و دلك بـ :تطوير املنظومة ال -7

 10 
 . تشجيع استخدام التكنولوجيا و نشرها يف األوساط الرتبوية و الثقافية 

  املشاركة يف شبكة االنرتنيت من خالل إنشاء املواقع الثقافية العربية و نشر املعلومات عليها

 باللغة العربية و كدا اللغات العاملية.
 ن مجيع التخصصات و دلك من خالل التدريب تأهيل املعلمني و أعضاء اهليئات التدريسية م

املستمر على تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات ،بغية إحداث نقلة نوعية يف ثقافة التعليم و 

 املنهجيات التعليمية املتبعة.
  إعادة النظر يف املناهج و حتديثها لتتالئم مع املتطلبات الرتبوية احلديثة و الوسائل

 التعليمية املتاحة.
 وسع يف تطبيق أساليب التعلم الذاتي ، و تشجيع الطلبة على استخدام تكنولوجيا املعومات و الت

 االتصاالت هلدا الغرض.
   مجيع إنشاء مراكز املعلومات و خدمة اجملتمع ال سيما يف املناطق النائية زيادة النوعية

 .املعلوماتية يف أوساط خمتلف فئات اجملتمع 
 شجيع املشروعات املشرتكة يف جمال املعلومات و الرتبية و التعليم تعزيز التعاون العربي و ت

 والثقافة.
اإلسراع يف اعتماد سياسات وطنية لتعزيز جماالت العلوم و التكنولوجيا يف اجلزائر و معاجلة  -8

مواطن الضعف يف مؤسسات التعليم العالي فيما خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إضافة 

البحث و التطور إلنهاء حالة الرتهل اليت تعانيها هذه املؤسسات حتى التعليم وإىل دعم مؤسسات 

 ال تبقى بالدنا معزولة معرفيا و تكنولوجيا. 
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مواكبة التحول العاملي من الصناعي إىل اجملتمع املعلوماتي اجلديد ودراسة اآلثار االجتماعية و   -9

 لمجتمع اجلزائري.الكفيلة باحلفاظ على اهلوية العربية و اإلسالمية ل

العمل على تطوير البيئة التشريعية املناسبة للتعامالت اإللكرتونية مبختلف أشكاهلا و   -11

أنواعها و تعديل ما يلزم من قوانني مثل قانون العمل قانون محاية املؤلف و قانون براءة 

 .االخرتاع و غريها 
العمل على وضع إطار إقليمي ملوضوع تكنولوجيا االتصاالت و ذلك باالستفادة من جتارب   -11

الدلو األخرى من خالل عقد الندوات واحلوارات اليت تقام خصيصا هلذا الغرض حبيث تتم فيها 

 .مشاركة اآلخرين جتاربهم و تبادل املعرفة معهم 
ريق من ذوي االختصاص ملعاجلة كل االهتمام مبوضوع أسس و إدارة املعرفة و تشكيل ف  -12

ركيزة من الركائز ، مثل التوعية و التدريب و البنية التحتية ، إضافة إىل معاجلة القوانني و 

 .التشريعات و غري ذلك 
 .ردم اهلوة املعرفية بني الرجال و النساء   -13
.القضاء على األمية مع االهتمام بالتعليم مدى احلياة   -14

11 

IV. يف ظل اقتصاد املعرفة: بعض إجنازات اجلزائر 

قد يذهب الكثري إىل أن التصورات املعرفية السائدة اآلن يف العامل و هذا املستوى العالي من       

املمارسة و املهارة، يبتعد كثريا عن واقع تعيشه بالدنا، وأن الفجوة كبرية بيننا و بني الوصول إىل 

ن تتكيف معها إذا كانت تطمح إىل البقاء و من ذلك فرضت على البالد ال ميكن هلذه األخرية إال أ

ذلك مواعيد االنضمام للتجارة العاملية و منطقة التبادل احلر و بالتالي االنضمام إىل االقتصاد 

العاملي، هذا االنضمام املؤجل يف كل مرة، و لو دققنا النظر لوجدنا أن هذا التأخري اعرتاف 

ذا التماطل و التأخر عن اللحاق بالركب وإن أردنا ضمين بتأخر املؤشرات، و لكن يف ظل كل ه

دراسة مؤشرات الكفة األخرى جند أن هناك حركية غري مألوفة و نشطة بدأت حتذف الكثري من 

املعطيات السلبية يف العديد من اجملاالت، و من أمثلة بعض االجنازات اليت حققتها اجلزائر يف 

اآلونة األخرية نذكر منها:

12

 

  حيث مت :الفضائية و القمر الصناعي اجلزائريالوكالة : 

 : إنشاء الوكالة الفضائية اجلزائرية.2002يف جانفي  -

 2008( و مع نهاية ALSAT1ووضعه يف مساره ) 1: مت إطالق القمر السات 2002يف نوفمرب  -

(ALSAT2( و بعدها )ALSAT3). 

التكنولوجيا و التطوير، خاصة أنه و هو ما يعترب مساهمة وطنية هامة يف حركة التنمية و 

 .أحلق بها املركز الوطين للتكنولوجيا الفضائية بأرزيو بغرب اجلزائر

 :جهود شركة سونلغاز 

وهي حتمل يف طياتها خطوة هامة يف إطار تسهيل توفري إمكانيات االتصال إىل أكرب          

الوطنية سونلغاز و مبساهمة مؤسسة شرحية يف اجملتمع و هي االختيار اليت قامت به الشركة 

)أسكوم( السويسرية بتجربة الدخول شبكة االنرتنت عن طريق الشبكة الكهربائية باستعمال 

( و قد متت جتربة هذه التقنية بنجاح ألول مرة يف ثانوية القديس BLCجهاز اتصال مناسب )
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رباء من جمرد ناقل هلا أغسطني بوالية عنابة، بعدها أخرى بوهران، ليتحول بذلك كابل الكه

و ذلك باستخدام تكنولوجيا االنرتنت بواسطة  5.4االنرتنت يصل إىل    إىل ناقل لتدفق

و االستغناء عن استخدام اهلاتف يف هذا  power line communicationالكهرباء أو ما نسميه 

ديهم االشرتاك من السكان يتوفر ل %97اإلطار، و تربز أهمية هذه الطريقة أكثر إذا علمنا أن 

 مشرتكي اهلاتف باجلزائر.   %10بالكهرباء بينما ال يتجاوز 

 :جتربة احلضرية البيربية سيدي عبد اهلل 

تدخل يف إطار تهيئة مناخ مالئم تشريعيا و تنظيميا ملا عرف قطاع الربيد و املواصالت          

لالتصاالت، مدرسة للنابغني، حيث تتكون هذه احلضرية من: معهد عالي  من تغريات جذرية.

، إضافة إىل مكاتب احلاضنات ملؤسسات التكنولوجيا املتقدمة و هو .وكالة اتصاالت وكالة إنرتنت

( و اقتصادي مستقبلي ساهم يف متويله أطراف حملية و TECHNO POLEمشروع قطب تقين )

حيث ساهمت هذه أخرى دولية حيث هناك شراكة جزائرية مع أمريكا، كندا، فرنسا، كوريا، 

 األخرية وحدها مبليون دوالر يف إطار هذا املشروع. 

 :اتفاقيات أوراكل مع سوناطراك و الربيد 

األمريكية و هي أحد الرواد العاملني يف برجميات  oracleمت توقيع اتفاقيتني من طرف جمموعة 

 املؤسسة

و  (oracle university)األوىل: مع املدرسة الوطنية للربيد و املوصالت باجلزائر و هذا خللق 

مؤسسة  12تتعلق بتنظيم برامج التكوين يف جمال التقنيات اجلديدة لإلعالم و االتصال يف 

 للتعليم العالي، حيث تلتزم أوراكل بتقديم جتهيزات اإلعالم اآللي و برامج التكوين و املصادر

الثانية: مع مركز ملؤسسة سوناطراك الذي اعترب كشريك و هذا األول  و املعتمدة يف التعليم العالي.

مرة يف إفريقيا و أتيحت له شهادة مطابقة حبيث أصبح مؤهال لتقديم خدمات تكوينية معتمدة 

تطور و من أوراكل يف جمال املنتجات التكنولوجية املتعلقة بأنظمة املعلومات أدوات التصميم، 

تطبيق احللول لإلعالم اآللي و إنتاج برجميات التسيري املدجمة و قواعد املعطيات و شبكات 

 املعلومات...اخل.

إضافة إىل شبكة االنرتنت داخل املؤسسة اليت تسهل االتصال يف مجيع املستويات و مع تقنية    

إىل تطوره و من جهة أخرى  بورصة العمل الذي اتبعته الشركة: التوظيف الداخلي و تطمح

 . brainstormingجتمعات إطارات الشركة يف أيام دراسية حتمل اسم الربانستورمنغ 

كما جتدر اإلشارة إىل جهود كل من وزارة الربيد و املواصالت اجلزائرية اليت حققت حتسني كبري 

و حتى على  والية بقصد حتسني نوعية اخلدمات للجميع 48على مستوى مكاتب الربيد يف ال

لدعم  01/08/2001يف  41/2000مستوى القرى الصغرية، حيث كان هذا على اثر مناقصة وطنية دولية 

 السحب و الدفع خارجيا و داخليا.
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كذلك اتفاقيات الشراكة اليت حتاول اجلزائر دائما لتوفري اجلو املناسب إلقرارها خاصة تلك 

مر باجلامعيني أو باملهنيني لزيادة درجة تأهيلهم و املتعلقة بالبعثات حنو اخلارج سواء تعلق األ

بالتالي زيادة القيمة املضافة املعرفية يف االقتصاد الوطين.

13 

 : ـــامتــــةاخل

 التوجه أو العام اإلطار وضع قبل اجلزائر يف املعرفة اقتصاد أسس ترسيخ مبكان الصعوبة من

 ينطلق ولكي ثقة وبكل بقوة اجلزائر يف املعرفة اقتصاد حنو االنطالق على يشجع وهذا العام
 اقتصاد لرتسيخ الالزمة القانونية التشريعات إصدار من بد ال موضوعي بشكل املعرفة اقتصاد
 الواقع توصيف لخال من اجلزائر االقتصاد ومستقبل واقع دراسة من منبثقة تكون وأن املعرفة
 .إمجالية بصورة والضعف القوة نقاط وإبراز

إن املؤسسات الثقافية الوطنية البريوقراطية تعرف عجزا كبريا يف إنتاج املعرفة و توزيعها بسبب 

التسيري السيء للهياكل  و الطاقات البشرية و تبذير املال العام لذلك ال ميكن ان يعول عليها 

حتى ال تستمر يف هدر  الطاقات  حدامستقبال يف صياغة املعرفة، و األحسن أن نضع هلا 

 استنساخ الفشل .و

ميكننا اإلجابة و لو بقليل على هذا السؤال : ترى هل مثة أمل يف املستقبل أم قدرنا أن نبقى يف 

 أدنى مراتب التخلف التكنولوجي و التنموي على مستوى العامل ؟ 

عبث مبصري أمة تريد أن يكون هلا إننا حنتاج إىل جتاوز  األمر الواقع و عدم االستمرار يف ال

حضور إجيابي يف األلفية اجلدية، فهو ليس  قدرا حمتوما عندما تتوفر البنية احلسنة و اإلرادة 

القوية و الفعالة املطلوبة ، كما ان تكنولوجيا املعلومات و االندماج يف االقتصاد اجلديد سيحقق 

تنتظره اجلزائر من مشروع االحتاد من أجل ما قفزة نوعية معتربة للجزائر يف جمال التنمية و

أي هناك إمكانية  –القادمون من اخللف  –ذلك هناك ميزة هلذه التكنولوجيات تدعى املتوسط. ك

 ملن بدأ متأخرا أن يلحق باملتقدمني.

 :املراجع قائمة
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