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 مــــــدخـــــــــل
 مقاربة حنو قواي دافعا احلايل القرن وبداية العشرين القرن هناية يف العامل عرفها اليت املعرفية الثورة تعترب

 اجملاالت خمتلف يف التقدم مظاهر من لكثري الصانعة ادواره اىل والتنبه املعريف، التطور موضوع
 .اإلنساين الرفاه حتقق اليت والثقافية، السياسية االجتماعية، االقتصادية،

 مجيع يف جوهراي حتوال أحدث األخرية السنوات يف البشرية عرفته الذي والتكنولوجي العلمي فالتطور
 والتحكم البناء متطلبات الستيفاء كبرية  حتدايت امام العامل بلدان مجيع وضع التطور هذا احلياة، أمناط

 والتخلف، الرقي بني الفصل يف أساسي معيار يعد اليوم املعرفة فمعيار مكوانهتا، وضبط املعرفة يف
 االقتصادايت من جديد نوع ظهور اىل أدى مما الدول، قدرات عن تعرب اليت املؤشرات من ومؤشر
 املقررين، اهتمامات يف الصدارة حيتل األخري هذا اصبح حيث ، «املعرفة اقتصاد » ب يسمى

 فيها تتفوق اليت اجلديدة السوق هذه من حصة احتالل اجل من معتربة علمية جهودا تبذل وأصبحت
 .املعلومات تقنية جمال يف رايدهتا بسبب املتقدمة الدول
 بناء ملتطلبات االستجابة على وقدراهتا امكاانهتا رصد إىل اليوم اجلزائر حتتاج اإلطار هذا وضمن
 التحتية البنية وكذا والتطوير البحث التعليم، مؤشرات حتسني يف أساسا واملتمثلة معريف اقتصاد

 وكذا املتالحقة، العاملية االقتصادية التطورات مواكبة أجل من هذا كل  واالتصال، اإلعالم لتكنولوجيا
 .املطلوب املستوى إىل الوصول امكانية دون تقف اليت واملعوقات والقصور اخللل مواطن على التغلب

 
 
  
  



 :اإلشــــــكالـــــيـــــة
 

 املعرفة اقتصاد واقع دراسة البحثية هذه خالل من سنحاول السابق الطرح وفق        
 من األخرية السنوات يف حتقيقها استطاعت اليت اإلجنازات على والتعرف اجلزائر يف

  :اآليت السؤال على االجابة خالل
 

  
مدى جناح اجلزائر يف تبين اقتصاد املعرفة وماهي اهم ما 

 املعوقات اليت واجهتها يف ذلك؟ 
 
 



 :هيكل البحث
 

وإجابة على كل ما مت طرحه سابقا قمنا بتقسيم هذا البحث إىل ثالث أقسام رئيسية  
 :وهي 

 
القسم األول ويتضمن املفاهيم األساسية اخلاصة ابقتصاد املعرفة ، وكذا التطرق اىل / 1

 .اهم العناصر واملتطلبات الداعمة له
القسم الثاين يقدم حملة عن واقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والتعرف على اإلجنازات / 2

 .اليت استطاعت الدولة حتقيقها يف السنوات االخرية
القسم الثالث حاولنا التطرق اىل اهم التحدايت اليت تقف امام اجلزائر لتتحول من / 3

 .اقتصاد مبين أساسا على املعرفة ريعياىلاقتصاد 



 نـــــتــــــائــــج الــــــبــــحــــــث
 :يف النقاط التالية إجازها إىل مجلة من النتائج ، واليت ميكن ا البحث توصلنا من خالل هذ

 انتاج بكمية تقاس الدول اقتصاد قوة أن الورقة هذه أبرزت :(النظري اجلانب ختص)األوىل النتيجة
 .الثروة مصادر من ومصدرا االقتصاد يف اسرتاتيجيا موردا أصبحت حيث وختزينها ونشرها املعرفة
 على جاهدة تعمل اجلزائر نأــب لوــلقا نــميك :(اجلزائر يف املعرفة اقتصاد واقع ختص) الثانية النتيجة
 بكل يتعلق فيما مؤشراهتا حتسني وكذا املعرفة، جماالت يف العمل تشجيع أجل من وخطط برامج وضع

 التحتية البىن تطوير إىل ابإلضافة ،واالتصال االعالم تكنولوجيا وتطبيقات والتطوير البحث التعليم، من
 .القطاع هبذا للنهوض واالجنبية احمللية االستثمارات وتشجيع ،

 :النتيجة هذه حول تفصيل
 خالل من بلد ألي الرقمي االقتصاد تطور تقييم يتوقف :االلكرتونية واحلوكمة الرقمي االقتصاد-1

  االلكرتونية احلوكمة منو مؤشر خالل من وذلك واالتصال، االعالم بتكنولوجيا البلد تربط اليت العالقة
EGDI، بقيمة اإلحصاء مشلها بلد 194 بني من عامليا  132املرتبة اجلزائر احتلت املؤشر هلذا وفقا  

 وابليت العامل، يف احلوكمة حول 2014 سنة يف املتحدة األمم عن الصادر التقرير حسب 0,3106
 هذا يف املبذولة اجلهود كل  أن على مبدئية داللة وهي 2012 منذ مراتب اربع ب تراجعت قد تكون

 .املطلوب دون هي السياق



 :اتبع لنتائج البحث
 واالتصال االعالم لتكنولوجيا السنوي العاملي التقرير كشف :واالتصال املعلومات تكنولوجيا-2

 تكنولوجيا حول الشامل التقرير" عنوان حتت 2015 لعام العاملي االقتصادي املنتدى عن والصادر
 املرتبة احتلت اجلزائر أن التقرير كشف  حيث 2015 لسنة الشامل النمو لتحقيق واالتصال العالم

 تقنيات من كامل  بشكل االستفادة جمال يف كثريا  متأخرة تزال ال الدول هذه أن يؤكد ما هذا  112
 أشارت وقد اجملال، هذه يف الدولة تواجهها اليت التحدايت حجم يوضح ما واالتصاالت، املعلومات
 االتساع، يف آخذة واالسوأ االفضل االقتصادايت أداء بني ما الفجوة أن التقرير هذا عن الناجتة البياانت

 2012 سنة حققته ما ضعف بلغ حتسن التصنيف سلم يف الدول من ابملائة 10 أفضل شهد حيث
 من التميز استطاعت اجلزائر لكن ، 21 التصنيف سلم يف الدول من ابملائة 10 أبدىن مقارنة وذلك
 وتكنولوجيات الربيد وزارة أعلنت واحدة سنة ظرف يف القطاع هذا يف أحدثتها اليت النوعية القفزة خالل

 اإلعالم لتكنولوجيات الدويل التحاد تصنيف يف مراتب بتسعة اجلزائر تقدم عن واالتصال اإلعالم
 ،IDI واالتصال اإلعالم لتكنولوجيات التنمية مؤشر حسب وذلك 2016 لسنة UIT واالتصال

 كانت  أن بعد 103 املركز إىل بذلك اجلزائر ارتقت حيث ، 2016 نوفمرب 22 الثالاثء يوم نشر الذي
 دولية هيئة وهو لالتصاالت الدويل التحاد أشار الصدد هذا ويف ، 2015 سنة 112 املرتبة حتتل

 "املعلومات جمتمع معيار يف تعد اجلزائر أبن والالسلكية السلكية لالتصاالت



  

 مبؤشر واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تطوير يف "مهما منوا" حتقق العامل يف "ديناميكية دولة اثلث
 الوطنية االسرتاتيجية تكون وبذلك 2016 عام 4.40 إىل 2015 يف 3.74 من انتقل تنمية

 وكذا تكنولوجيات وتنويع تكثيف إىل الرامية والالسلكية السلكية االتصاالت تطوير جمال يف املعتمدة
 الفجوة تقليص خيص فما مثارها تعطي بدأت قد جدا، والعايل العايل التدفق ذات التحتية البىن أتمني

 يف الرائدة الدول إليه وصلت الذي املمتاز املستوى مع ابملقارنة ومعتربة ضعيفة تبقى واليت الرقمية،
 .أخرى تطورات حتقيق اجل من جهودا وتستدعي للتحسني قابلة النتائج هذه وتبقى اجملال، هذا
 يف املعرفة إىل التوصل امكانية على املؤشرات أهم أحد من االنرتنت استخدام يعترب :االنرتنت-

 مع خاصة االخرية اآلونة يف تطورا اجلزائر يف االنرتنت استخدام مؤشرا عرفت وقد ،االتصال عصر
 حيث اجملال، هذا يف العاملية التطورات ومواكبة املواطن حياة تسهيل وحماولة االلكرتونية االدارة ظهور
 تضاعف إىل ابإلضافة هذا ،% 28 ب 2015 سنة االنرتنت على املتوفرة االشرتاكات عدد يقدر
 بنسبة أي 2014 سنة مليوان 10 ليقارب واحدة سنة خالل مرات أبربع االنرتنت يف املشرتكني عدد

 ابألنرتنت اخلاصة أو العمومية سواء الشركات تزويد يف التطور إىل ابإلضافة% 84 ب تقدر اشرتاك
 بناء يف الدولة طرف من املبذولة اجلهود إطار يف وذلك البحث، مراكز واملعاهد اجلامعات وكذا

 حتسني يف يساهم ما الوطن مناطق خمتلف إىل التكنولوجيا إيصال من متكن متينة تكنولوجية قاعدة
 .لألفراد الثقايف املستوى

 



   

 إيطاليا طريق عن مارس شهر يف كان  العنكبوتية ابلشبكة لالرتباط الفعلي االنطالق 1994
 اث/ثنائي حرف 9600تتعدي ال جدا ضعيفة اخلط سرعة

 ابريس الفرنسية العاصمة عرب مير اث/ثنائي حرف ألف 256سرعة ب اخر خط احداث 1997

  
  

1999 

   الوطين الرتاب عرب موزعة جديدة وصول نقطة 30 احداث
   اخلدمات لتوزيع استغالل رخصة 13 ممنح

 اجلامعي القطاع يف منها هيئة 800و شخص3500 اشرتاك تسجيل
 من االلف يف1 من بقليل اكرب نسبة ميثل ما هو و مستعمل ألف  60اىل األنرتنت مستعملي عدد وصول

 العامل يف اإلنرتنت مستعملي عدد
  

2003 
 ALG Telecom و L’EPAD مبسامهة نوفمرب شهر يف ADSLاستعمال بداية

 موقع 2000 اىل املواقع عدد وصول
  

 3Gتقنية اجلزائر دخول 2013
 4Gتقنية اجلزائر دخول 2014

 2014اىل  1994يبني تطور قطاع املعلومات من : 01اجلدول رقم 



  

يقاس مدى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا العالم واالتصال، مبدى توفر شبكة هاتفية : التحتيةالبنية -4
واسعة وخدمات جيدة لألنرتنت وكذا مبستوى االستثمار يف هذا القطاع، وتتمثل أهم االرقام اليت حققتها 

 :يفاجلزائر يف هذه اجملال يف السنوات االخرية 
مليون  3.192 يف شبكة اهلاتف الثابت حنو 2015سجل عدد املشرتكني سنة : االتصاالت اهلاتفية -

 حيث يتجه تطوره حنو االستقرار، وهي ظاهرة متت مالحظتها يف العامل أبسره تقريبا حبيث يعرف عدد
 100 أشخاص من أصل 08 مشرتكي اهلاتف الثابت اخنفاضا من سنة إىل أخرى، ففي اجلزائر نالحظ أن

يستفيدون من خدمات اهلاتف الثابت، ويرجع السبب يف ذلك لتوجه املواطنني حنو تكنولوجيا اهلاتف 
النقال، هذه اخلرية اليت أصبحت تليب بشكل افضل متطلبات السوق، خاصة بفتح السوق للمنافسة اليت 
تعرف وجود ثالث متعاملني يف السوق اجلزائرية، حيث شهدت خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر حتسنا 

ما يفسر ارتفاع عدد  2014 عام % 99 ملحوظا، حيث جتاوزت نسبة تغطية السكان ابهلاتف النقال
 .الثالثخاصة مع انطالق تقنية اجليل  % 9,6مليون مشرتك يف نفس السنة بنمو 38 املشرتكني إىل

 القمر إطالق مت أين اجلزائرية، الفضائية الوكالة إنشاء 2002 جانفي يف مت :الصناعية األقمار-
ALSAT1   إطالق مث 2008 هناية ومع مساره يف ووضعه ALSAT2  بعدها و ALSAT3 ، 

 الفضاء برانمج تفعيل إطار ويف والتطوير، والتكنولوجيا التنمية حركة يف هامة وطنية مسامهة عتربي ما وهو
 مبا اجلزائر قدرات تقوية إىل يهدف الذي 2006 سنة يف احلكومة أطلقته والذي 2020 ألفاق الوطين
 2016 سبتمرب يف مؤخرا ومت الوطنية، السيادة وتعزيز املستدامة التنمية خلدمة االرض خدمة برصد يتعلق



 الوكالة ذكرت حيث ابهلند، "دهاون سايتش" الفضائي املركز من صناعية أقمار ثالث إطالق
 ستنضم حيث Alsat-1B ، Alsat-2B ، Alsat-1N :هي القمار أن الوطنية الفضائية

 يف للجزائر نوعية قفزة اخلطوة هذه ابعتبار الكوارث، رصد أجل من الدولية املنظومة إىل القمار هذه
 .املستدامة االقتصادية التنمية يف للمساعدة كأداة  واعتبارها التكنولوجي، والتحكم الفضاء ميدان

 :  يضم جمموعة من املؤشرات اليت ميكن تلخيصها فيما يلي: والتطوير العلميالبحث -5
 700 التكنولوجي والتطور العلمي البحث مدير حسب اجلزائر يف الباحثني عدد بلغ :الباحثني عدد -

 دول معظم تشهده الذي اهلائل ابلتطور مقارنة ضئيل رقم وھو ،2012 سنة نسمة مليون لكل ابحث
 .1063وھ نسمة مليون لكل الباحثني لعدد الدويل املتوسط أن حيث منها املتطورة خصوصا العامل
 حيث املستقبل يف النسبة هذه من الرفع أجل من جاهدة تعمل مازالت اجلزائر أن جند النقص هلذا ونظرا
 عدد أن العلمي والبحث العايل التعليم بوزارة التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العام املدير أعلن

 .2020 آفاق يف ألف 80 سيقارب اجلزائر يف الباحثني
 براءة طلبات عدد يقدر حيث جدا ضعيف اجلزائر يف االخرتاع براءات عدد يعترب :االخرتاع براءات -

 املنظمة احصاءات حسب التوايل، على طلبا 813و ،806 ب 2014 إىل 2010 لسنيت االخرتاع
 من ابلرغم وذلك اجلزائر، يف الفكرية اإلنتاجية الطاقات ضعف يعين ما وھو الفكرية، للملكية العاملية
 .البحث خمابر عدد زايدة خالل من العلمي البحث تشجيع أجل من احلكومة طرف من املبذولة اجلهود

 إنتاج اقتصاد بناء وعدم البرتويل الريع على اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري لالقتصاد اهليكلي التخلف -
 .دوليا عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي

 



 املعلومايت الواقع حتليل من انطالقا :(ابجلزائر املعرفة اقتصاد بناء معوقات ختص):الثالثة النتيجة-  
 من تتمكن كي  جتاوزها من بد ال و اجلزائر تواجه التحدايت من مجلة هناك ان القول ميكن للجزائري

 :يلي ما نذكر املعوقات أو التحدايت هذه بني ومن معريف جمتمع إقامة
 تقاس واليت ،النامية والدول املتقدمة الدول بني واالتصاالت املعلومات ثورة خلقتها اليت الرقمية الفجوة- 

 .اجلديد االقتصاد هذا مبكوانت املعرفة أسس توافر بدرجة
 بناء وعدم البرتويل الريع على االتكايل اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري لالقتصاد اهليكلي التخلف -

 .دوليا عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد
  يتعلق ما خاصة ابإلنرتنيت االتصال بعمليات للقيام الالزمة التحتية البىن من املطلوب املستوى غياب-

 .النقالة واهلواتف الصناعية واالقمار الالسلكية ابلتكنلوجيا
 الذي االمر ،االجنبية البلدان إىل الدمغة جرة من عنه نتج وما البشرية والكفاءات االطارات هتميش-

 إىل والتحول التنمية يف كبري بشكل عليها االعتماد املمكن من كان  للجزائر كبرية  خسارة مبثابة يعترب
 .املعرفة اقتصاد



 اخلامتة
 

 املعرفة اقتصاد لتبين السياسية املتطلبات تطوير يف احلاصل والتطور اجلهود هذه كل  من الرغم على
 وحتسني التعليمية املنظومة حتسني أجل من املوضوعة والربامج التسهيالت كافة  يف أساسا واملتمثلة
 اليت واملخابر البحث مراكز وتوفري والتطوير البحث تشجيع وكذا والباحثني، الطلبة من خمرجاهتا
 لتكنولوجيا التحتية البىن تطوير إىل ابإلضافة العلمي، البحث ونوعية مستوى حتسني على تساعد
 واالجنبية احمللية االستثمارات وتشجيع االنرتنت شبكة توسيع على ابلعمل واالتصال االعالم

 دون مازالت واليت احملققة النتائج إىل ابلنظر ضعيفا تبقى اجلهود هذه أن إال القطاع، هبذا للنهوض
 مقارنة حىت أو اجملال، هذا يف الرائدة للدول العاملية ابملؤشرات مقارنته متت ما إذا املطلوب املستوى

 على متقدما والتعليم واالتصال العالم تكنولوجيا جمال يف تطورها يبقى واليت اجملاورة الدول مع
 .اجلزائر

 



 أهم التوصيات 

 طريق عن وذلك واالتصال، لإلعالم اجلديدة تكنولوجيا جمال يف األجنبية االستثمارات تشجيع -
 .اجنبية خربات من جزائرية إطارات تكوين اجل من اجلزائر، يف االستثمار مناخ حتسني

 الوطنية السياسة تطبيق إطار يف والقطاعات اجملالت كافة  يف ابجلزائر االنرتنت استخدام تعميم -
 أسعارها وختفيض املتقادمة اهلاتفية اخلطوط وحتديث وإصالح شبكاهتا توسيع ضرورة مع االلكرتونية،

 لالندماج االوىل املتطلبات من االتصال وتكنولوجيا االنرتنت مؤشر ابعتبار اجلميع، متناوال يف لتكوان
 .املعرفة اقتصاد يف
 الدمغة، هجرة وتفادي البحث مستوى حتسني أجل من العلمي البحث مراكز على أكثر الرتكيز -

 حيث
 إىل اللجوء من بدال حمليا طاقاهتا تفجري على االخرية هذه تساعد اليت الظروف كافة  توفري من البد

 .اخلارج من اجلزائرية الكفاءات أجنزته ما استرياد
 



  


