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 –ث ــحـــطـة الـبـــ خــــ–
 ـة  ـــّدمـــقـــمــ

  

  مجتمع المعلومات  : الجزء األّول
I.  نبذة تاريخية:تمع المعلوماتجمظهور  

II.  مجتمع المعلومات ، مفاهيم و رهانات  

 .المفاهيم   - أ

 .مجتمع المعلومات و المسيطرون عليه  - ب

 الرهانات  -ج           

  الوضعّية الحالّية: مجــتـمـع المعـلومـات فـي الجـزائـر: الجــزء الثـانـي 
I   .نبذة تاريخية عن مجتمع المعلومات في الجزائر  

II .   لبنية الّتحتّية لتكنولوجيات االّتصال في الجزائر  
 شبكة االّتصاالت العمومّية   - أ

  شبكة البّث الّرقمي  •

 الّصناعّية الّشبكات عبر األقمار  •

   DZPACشبكة إرسال المعلومات بالحزمات  •

 الشبكة البريدّية الخاّصة  •

 شبكة الهاتف •

   و خدمة الهاتف المحمولاّتصاالت الجزائر •
 شبكة اإلنترنت في الجزائر  - ب

 الّتجارة اإللكترونّية في الجزائر   ♦

   ظيرة اإلعالم اآللي في الجزائرح  - ج

 ّسسة البّث اإلذاعّي و الّتلفزي الشبكة الهرتزّية الّرقمّية لمؤ ♦

 مجّمع بوشاوي لالّتصاالت الفضائّية  ♦

III  . ةخوصصة خطوط الهواتف المحمول   

 الرخصة الثانية للهاتف المحمول   - أ

 الرخصة الثالثة للهاتف المحمول  - ب
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IV.  الّنظام الوطنّي للمعلومات 
 المعلومات المهنّية   - أ

 المعلومات اإلحصائّية  - ب

 

V. ي المتعّلق بالّتكنولوجيات الحديثة لالّتصال اإلطار القانون 
  .على المستوى التنظيمي  -1
   .      ةفس المناتنظيم  -2
  .أدوات الضبط    -3

   .حّل الّنزاعات  - أ
   مراقبة المتعاملين و عارضي الخدمات  - ب
   .حماية المستهلك  -ج

  .الضبط االقتصادي -4
       الّتكوين -5
  .ضبط ميدان الّسمعي البصري -6
  حقوق التأليف في الجزائر الملكّية الفكرّية و  -7

  بعض األمثلة من القانون الُمقارن فيما يخّص الملكّية الفكرّية   -
   الجرائم اإللكترونّية-8        

 عبر العالم الجرائم اإللكترونية   ♦

 الّسرقة اإللكترونية في القانون الجزائري  ♦

 الجزائر  يثة  فيتكنولوجيات االّتصال الحدالجرائم اإللكترونّية عائق أمام تطّور  ♦
 

VI.  مدى استعداد الجزائر لولوج الّنظام االقتصادّي الجديد  

 :التكنولوجيـات الحديثـة لالّتصال   ورالجـزائـ : الجــزء الثـالـث
   الحالية و اآلفاقستـراتيجّيةاال

I.  في الجزائرناجع و متكامل  معلوماتتشييد مجتمع مرتكزات استراتيجية  
II.  في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االّتصال المبادرات الحالّية  

 الحديثة  نشاطات البحث العلمي في ميدان تكنولوجيات اإلعالم و االتصال   -أ 

  في الّتعليم العالي و البحث العلمي   المبادرات الخاّصة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االّتصال  -
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  و االتصال  في التعليم العالي و البحث العلمي المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم   -

  المشاريع المتعلقة بالهياآل األساسية لالتصال -1

  المشاريع المتعلقة بالهياآل القاعدية للتنظيم -2

  2004 – 2001برنامج إنعاش البحث العلمي  - 

 الّتعاون الّدولي في تكنولوجيات االّتصال الحديثة  -

  "ابن سينا " طّية الجامعة االفتراضّية األورومتوّس ♦

 مرآز الجزائر أو الجامعة االفتراضية الجزائرية ♦

    E-Learning اإللكترونيالّتعليم  ♦

   عن بعد  المهنيالّتعليم و الّتكوين المهنّيين و تكنولوجيات االّتصال الحديثة و مفهوم التكوين  -ب 

  Intanefpنظام المعلومات و االتصال  ♦

  يات الحديثة لإلعالم و االتصال  في ميدان التكوين المهني المشاريع المتعّلقة بالتكنولوج   -

  ج التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال في مجال التكوين المهني رادإ يةآيف  -

 تكنولوجيات االتصال الحديثة في اإلدارة و المالّية   -ج 

 تكنولوجيات االّتصال الحديثة و عصرنة اإلدارة  ♦

  في وزارة المالية تكنولوجيات االّتصال الحديثة ♦

 التكنولوجيات الحديثة لالّتصاالت في ميدان الّتربية   -د 

   في ميدان   التربيةأهّم المواقع و الّشبكات التي يجب االهتمام بها و إنشاؤها ♦

 النظام االقتصادي الجديد المبنّي على المعرفة و تطّور مجتمع المعلومات  -ه 

 ّب التكنولوجيات الحديثة لالّتصال في ميدان الط  -و 

    "سيدي عبد اهللا" مشروع الحظيرة العلمية    - ي

III. في الجزائر مجتمع معلومات ناجع و متكاملرساءالحلول المقترحة إل    
 على المستوى المؤسساتي   - أ

 على المستوى القانوني  -ب 

  على مستوى الّتنظيم االقتصادّي المالّي و الّضريبّي   -ج 

 على مستوى تطوير اإلمكانّيات العلمّية البشرّية   -د 

 المتوّسطة و الّصغيرة  ى مستوى إنشاء المؤّسسات و تطوير المؤّسساتعل  -ه 

 في مجال الهياآل القاعدّية لالّتصاالت   -و 

  ـــةـــــمـــــاتــــخـــ
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  -   ـةـــدمـــــــقــــــ مـ-
اجوني       " يقول   وهين ت وران آ ات        : "  و هو مختص في اإلتصال         "ل يم التقني زاوج تعم إّن ت

ى  ة عل ة المبني د الرقمي الّرقمين صفر و واح شفير ب واع ) Codage Binaire(الّت ّل أن لك

صال                 ة، وسائل االّت و  المعلومات مع تطّور تقنيات البّث ، قد أحدثَا تشابًكا لكّل من المعلوماتّي

   .1" اإلعالم الّسمعي البصري ليكّونوا لنا اقتصاًدا حديًثا للمعرفة 

المي               إّن التقنيات الحديثة لإلعالم و االتصال خل       ى المستوى الع دًة عل ورًة صناعيًة جدي قت ث

ا          زه االستعمال الكثيف         " مجتمع المعلومات     " و قد أدخلت مفاهيم مستحدثة منه ذي يمّي و ال

  .المعّمم للمعلومات في آّل نشاطات الحياة 

أثي  اد ، تحت ت ا المعت ًشا لمحيطن ًرا مده شهد اآلن تغّي الم  نحن ن ات اإلع ة و تقني و ر العولم

بل حّتى في    ل التبادل  و الّدفع فحسب       تصال التي لم َتُعد تؤّثر في أنماط اإلنتاج على وسائ         اال

  .السلوآات االجتماعية و الثقافية 

إّن اإلنترنت    " ":بيتر دروآر    " المتخصص في شؤون التكنولوجيات الحديثة لإلتصال      يقول

صاد         ا في االقت صن      ،ُتحدث اآلن تغيًرا عميًق و  اعات المنتوجات الخدمات     األسواق، هياآل ال

ل و       وق العم ي س ؤثر ف ستهلكين ، ت ّص الم ا يخ يم  فيم سلوك و الق ع  و ال ي التوزي ؤثر ف ت

وق                      سياسة و ف مناصب الّشغل و لكن التأثير  قد يكون أآبر من ذلك فيما يخّص المجتمع و ال

   .2" آّل ذلك على رؤيتنا للعالم  و مكانتنا فيه 

ي  ر ف دم معتب ّجل تق د ُس ا  لق صال ، خاصًة فيم ات اإلعالم و االت ي تقني رين ف دين األخي العق

  .يتعّلق بوسائل االتصال ، اإلعالم اآللي ، المعلوماتية 

ددة    ائط المتع تخدامات ذات      )Multi Media(الوس ات و االس ي التقني ي الماض ت ف آان

او        ي متن وم ف ارت الي وث المتخصصة ، و ص ز البح ى مراآ ًرا عل الي حك ستوى الع ل الم

  .المستعمل العادي و الجمهور الواسع 

إّن           " مجتمع المعلومات   " و لكن إذا آان مفهوم       ة   ف يعرف انتشاًرا واسًعا في البلدان المتقدم

 .   الجزائر ااستعماله يظّل محدوًدا في بلدان العالم الثالث و منه

                              
1 Laurent Cohen Tanugi, le nouvel ordre numérique , Odile Jacob, Paris : Octobre 1999  
2 Peter Drucker, « La Dimension Numérique », Atlantic monthly, Boston :Octobre 1999 . 
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رّي ُي واطن الجزائ ان الم اّم آ شكل ع صا ب ى م ي الوصول إل ه ف ا رغبت ر دوًم دان ظه ّف البل

  .المتقّدمة و التمّتع بالتطّور اّلذي تعرفه هذه البلدان و العصرنة 

من الّظروف ما توّفر الحّد األدنى    إّنه متشّبع بقناعة أحقّيته في ذلك و إمكانية تحقيق ذلك إذا            

  .الّالزمة 

ا  و     بعد عشرّية صعبة في آّل الميادين ، سياسًيا ، اقتصادًيا  اجتم            2003و لكن في عام      اعًي

ذه ا     ة ه ي بداي رة ف ة و متعث ٍة بطيئ د حرآّي ا ، و بع سية  ثقافًي كاليتنا الرئي شرية ، إش ي لع الت

  :  هي "حصيلة و آفاق-2003مجتمع المعلومات في الجزائر "نطرحها في هذا البحث

  ما هي حظوظ الجزائر في تكوين مجتمع معلومات قوّي و متكامل ؟  -

  :رئيسية عدٌد من األسئلة الفرعية و هي  و يتفّرع عن هذه اإلشكالية ال

 ، و إلنشاء مجتمع معلومات متكامل  في الجزائرما هي األرضية أو البنية التحتية المتوفرة

  ماذا يبقى لإلنجاز و التخطيط ؟

سياسة طموحة في مجال تكن             ة         هل من الممكن التخطيط ل ات االتصال الحديث د    ولوجي في بل

اط       تث      تمّثل فيه تكلفة االرتب شبكة اإلنترنت ، اس ة    ب ل        دج     130.000ماًرا بقيم ا يمث ذا م و ه

سي                 المتوسط المدخول الفردي  واطن الفرن ا يتحصل الم سنة ، بينم  للمواطن الجزائري في ال

  .من مدخوله الفردي السنوي % 2.5على الخدمة نفسها ، بـ مثال 

ق      ا لتحقي ن توفيره ن الممك ي م ة الت شرية المؤهل وارد الب ي الم ا ه شروع م ع م مجتم

  ؟المعلومات

" فقراء المعلومات  " و " أثرياء المعلومات " أال يخلق مجتمع المعلومات ُهوًة أو شرًخا بين        

  و بالتالي يصبح في المجتمع نوع جديد من الّتهميش و شكل جديد من النخبوية ؟

ادي            ة   آيف يمكن تعميم استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في االتصاالت في المي ن الحيوي

الم      وين ، اإلع ّب ، الّتك ة ، الط ة ، الجامع انون    و ...آالتربي ستجيب الق دى ي ى أّي م إل

ذه    ان ه صال ؟ إذا آ ة لالت ائل التكنولوجي ت و الوس ذي تفرضه اإلنترن د ال رّي للجدي الجزائ

  . ظهر نجاعته و بقي غامًضا  فيما يخّص وسائل اإلعالم السمعية البصرية  القانون لم ُي

  ى أّي مدى يمكن للجزائر مواجهة اإلجرام اإللكتروني و حماية تراثها اإللكتروني؟إل
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ا    الخّطة الّتالية في بحث     ناو للتمّكن من اإلجابة على آّل هذه التساؤالت، اّتبع         ّسم  ن ى     ناهو ق    إل

  :ثالثة أجزاء 

  
  

ا    مراحل التطور اإلنساني و ظهور مجتمع المعلومات       فيه إلى    ناالجزء األول تطرق    ثم توجهن

ات    نحو   اهيم و التعريف ة    المف اّم     مجتمع المعلومات     ب المتعلق شكٍل ع ات التي تواجه       ب و الرهان

ر و أظهر االجزائ صال و     ن دان االت ي مي ري  ف ع الجزائ ضعف للمجتم وة و ال اط الق  نق

  .المعلوماتية 

  
صال      إنجازه فيما يخّص اال    قوم بجرد شامل لكّل ما تمّ     ن أن   نافي الجزء الثاني حاول    ّل    ّت في آ

ة في                        ى دراسة بعض العناصر بالتفصيل آالتجارة اإللكتروني َدى ، إضافًة إل ميداٍن على ِح

 و اإلطار القانوني للظاهرة ئر و إلى تجربة الخوصصة  الجزائر ، و شرآة اتصاالت الجزا   

  .االتصالية في الجزائر ، مع التطرق إلى ظاهرة اإلجرام اإللكتروني 

  

 تحديَد الخطوات الالزمة لتحقيق مجتمع معلومات متوازن ،         نا فيه لثالث فحاول أّما في الجزء ا   

  .و االستراتيجية الالزمة ، و المبادرات السليمة في آّل مجال من المجاالت الحيوية 

ز  ة ، مرّآ ي الخاتم ول ف راح الحل ّم اقت ة آالبحث   ينث ادين الحيوي ى المي ذه البحث عل ي ه  ف

  .التعليم و التكوين العلمي و التعليم العالي ، 

ر  د إّن الجزائ ك ق ل ال تمل ا  آ ة حالًي ة الالزم ة التحتي ة أو البني وارد المالي ع الم شاء مجتم إلن

تحكم ف    ال   ، آما إّنها    للمعلومات ات ي  ت ة   التكنولوجي وب      لإلتصال    الحديث  بالمستوى المطل

ة ، و      زات الخاّص ّدات أو الّتجهي الح المع يانة و إص ي ص دأو ف لك ال تمل ق ارف  آ  المع

ا ُتواجه خطر الخروج                           ا يجعله ذا م شبكات ، و ه الالزمة لتسيير   و ضبط و تنظيم عمل ال

ّل           من السباق نحو مجتمع المعلومات ، أو التهميش في التّ           ة ، أو بك ة و العالمي كتالت اإلقليمي

ذه التق    كمة  ـت إمرة و سيطرة األطراف المتح      ـاء تح ـساطة البق ـــب  ة ــــــ لـعيات و الفا  ـن ـفي ه

ع  ي مجتم دي    ف وفّي األي اء مكت ع و البق سالم للواق ذا االست ي ه ل يعن ن ه ات ، و لك المعلوم

  .بُحّجة أّننا تأّخرنا عن بقّية الّرآب 
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شكيل مجتمع المعلومات                         ر آاف ، إّن ت دان غي إّن مجرد إجراء إحصاء أو مسح شامل للمي

ذي          مرهون بمشارآة آّل شرائح المجتمع بشكل فّعال و مس         رغب  نتمّر ، و هذا هو الهدف اّل

ث ، و لِ    ذا البح الل ه ن خ ه م ذا      ُنِتبيان ط له اس فق ر األس ع الحج يس وض مَّ ل ر أّن المه ظه

ل   ديث ، ب اتي الح ع المعلوم اتي   يجب المجتم ع معلوم ق مجتم ري " خل ق  و " جزائ يتواف

  .مبادَئ و ثقافَة و طموحاِت المواطن الجزائري 

ا ن اآم ى إظه ذلك إل ار هدف آ ا يخّص الخي مة فيم رارات الحاس اذ بعض الق ر ضرورة اّتخ

ة                         إّن اإلنجليزي ر ، ف ى في الجزائ ة األول ة األجنبّي سية هي اللغ الّلغوي مثًال ، فإذا آانت الفرن

ًرا ا    سّهل آثي ا سُي تحكم فيه ا ، و ال ا و دولًي ا ، إلكترونًي ى إعالمًي ة األول ي اللغ تحكم  ه ي ل ف

  . الحديثة و يجعل الجزائَر أقرَب إلى حّيز المقّدمة اإلعالم اآللي و التقنيات

رغم من وض            ى ال ه عل ه     الهدف من هذا البحث هو أن نبّين بأّن أخرة  فإّن ر المت ال عّية الجزائ

ة تحقيق مشروع                      د عن إمكاني ّل البع يجب االستسالم و االنهزام و القول إّن الجزائر بعيدة آ

ر الُم ه من غي ات ، و إّن ع المعلوم صين  جدي مجتم ا آمخت ة ، واجبن ي اإلعالمالمحاول  و ف

صال دان      االت ي مي ّدم ف و التق ر  نح ود الجزائ ي تق وات الت ّدَد الخط ق و ُنح م الطري  أن نرس

  .االتصاالت 

و التي يتقاسمها  تحديد المسؤولّية المشترآة هدف آخر أرمي إليه من خالل هذا البحث و هو      

ه أصابع     آّل فرد ، آّل مسؤول ، آّل هيئة و آلّ         ّسهل توجي  شرآة في أّي ميدان آان  فمن ال

صال ى االت ائمين عل ّدات أو الق سؤولين أو للمع ام للم ا ،االّته ي مجتمعن د ف ّل واح ا    آ   بينم

ه    " مجتمع المعلومات   " يقوم بعملية اّتصال هو مسؤول عن آيف هو             و آيف سيكون حال

  .مستقبًال 

ة            على الجزائر أن تنشَئ مجتمًعا معلوماتيً      ا يتوافق و خصوصّيَة الفرد و البلد ، الدينية  الثقافي

  .و االجتماعية ، و تحترم آّل مكونات الثقافة الجزائرّية 

أخًرا                   ر ت ّجلت الجزائ د َس أّما آخر ما أريد أن ُأبيِّنه في هذا البحث هو استعجالّية الموقف ، فق

ه              ذي عرف سارع اّل ّن الّت وجي في        الت آبيًرا ألسباب موضوعّية ، و لك دم التكنول الم      ق في   الع

من الّزمن قد ّن الجزائر في َعقٍد واحٍد    الفترة نفسها آان بسرعة غير مسبوقة ، فيمكن القول أ         
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و أن يكون     تأّخرت بُعقوٍد عّدة ، و عليها البداية في أقرب اآلجال و الّتطبيق في أسرعها             

  .ئرّي بسرعتين مختلفتين هذا على مستًوى شامل حّتى ال يسير أفراد المجتمع الجزا

ًة            َد ميت شاريع  أن ُتول ُقّدر لمعظم الّتجارب التي عرفتها الجزائر أن تفَشَل ، و ُقدَِّر لمعظم الم

ّي إطال                    ام و     ق    ، من المؤسف قول هذا ، و قد ال يكون من الموضوعّي أو العلم ذه األحك ه

ر ناضجة ،    لكن تجربتي آإنسان يعيش يوميات هذا البلد ، هو إّننا نعيش ح   يثيات تجارب غي

  .و هذا ألّن اهتمامنا و تفكيرنا و أولوياتنا عند الوهلة األولى توجه صوب االّتجاه الخطأ 

شرح ر   ي رّي الكبي ر الجزائ ي   "  المفّك ن نب ك ب ه  "مال ي آتاب الم   " ف ي الع ار ف شكلة األفك م

الم              أن "اإلسالمي ياء و ع الم األش ين ، ع ار   العالم ينقسم إلى عالمين مختلف د أعادت    ف ، األفك ق

ا                          رغم من أّنه ى ال ا ، عل ى في أورب ّيًة أول ألمانيا بناء نفسها و صارت قّوًة اقتصادّيًة و سياس

ِرِه و                      َر عن آخ ياء ُدمِّ ُحطِّمت عن آخرها بعد الحرب العالمّية الثانية ، ألّنه إذا آان عالم األش

  .َقوًيا قد ُسوَِّي األرض ، فإّن عالم األفكار ظّل قائًما بل و 

ة  و                   ة الثاني و الكالم نفسُه ينطبق على اليابان ، التي فضًال عن تدميرها عقَب الحرب العالمي

ناعًيا      ا ص ا صارت عمالًق ذآر ، إالَّ إّنه ًة ُت روًة طبيعي ك ث اد تمل ي ال تك ة ، فه ة الذري القنبل

الم الثالث و من  بلدان ُينّغُص حياة الواليات المّتحدة ، و لكّن       ا الع رغم    الع ه ى ال ّي عل  الم العرب
من االستقالل و الّثراء الذي تتمّتع به طبيعًيا إّال إّنها ما تزال تتخّبط في التخّلف المزمن  هذا                  

دم ال  ألّن االهتمام آّل االهتمام ُموّجٌه لعالم األشياء فال    ثًال    يصناعتق ر م ان ي  في الجزائ  عني آ

ا    ة م ة ،      في حقب ر ُمرآَّب صناعّي في عّناب اء أآب ا بن صيانة و    أم ة  و ال ة المؤّهل د العامل  الي

  .لم ُتول لها أّية أهمّية ، فصار الُمرّآب خِرًبا بعد سنواٍت  فالّتجهيز

طء اإلدارة   الحديثة،    الّشيء نفسه وقع بالّنسبة للتكنولوجيات     اشتكى المواطن الجزائري من ب

ات الحوا   ب بمئ ت المكات ا ، فُعّبئ ة و بيروقراطّيته يب اإللكترونّي راز   س ر ط ن أخ ّن  م و لك

طًء ان  اإلدارة ازدادت ب ض األحي ي بع وترا ف ل أو  ألّن الكمبي ديكور أو ، تعّط ُتعِمَل آ "  اس

ستيج  وَن  " بري ب يعرُف ذه المكات اد أصحاب ه ل ، و ال يك ه أداة عم ر من اب أآث ة ألع أو قاع

ة   اب اإللكتروني دا األلع وتر ع تغالَل الكمبي ا   اس ضغوطة ، بينم يقى الم رامج و الموس الب

اد  ل أو تخّصص ال يك ّل عم ل المخّصصة  لك وتر يتعام ا ، و صار الكمبي ر  به ي الجزائ ف

  . األحيانآثير منفي مرادًفا لآللة الراقنة لألسف 
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ة                     دان العربّي ى بالبل ًة حّت ر ، فهي لألسف و مقارن أّخر أآث و لكن غير مسموح للجزائر أن تت

ا ال    المجاورة ، في ذيل القائمة التكنولوجّية       ان ، مازلن اد  و االئتم ، ففي زمن بطاقات االعتم

صكّ  ي ال ق ف دينث شيك ( النق دينو ) ال ّسيولة الّنق ّي   ستعمل ال رى األمريك د ال ي ا  ق ة ، بينم

ًة             صبح قيم ال ُي اد الم ط  و يك ات فق ل بالبطاق ه يتعام ة ، ألّن ابيع طويل ودُه ألس شيط نق الّن

  .افتراضيًة ليس لها وجوٌد مادّي 

 االنتظار  مع طوابير في الجزائر، زمن الّتجارة اإللكترونّية و الحجز عن بعد ، مازلنا   و في   

  . و الّتذاآر المعّبأة يدويا و الحجز الشخصّي الطويلة

ط إ     يس فق ات ل ع المعلوم صال و مجتم ع االت ي مجتم تراك ف ل            ش ّسماح للّطف ت و ال  اإلنترن

ع الموسيقى و التجّول في مواق ذه و الكهل ب ل هو توظيف ه سياسة ، ب ار و ال ّن و األخب  الف

  .الشبكة الّضخمة في آّل جزء من حياتنا 

يس   وجّي ل ّدم التكنول و و التق ي    ه وتر ف از آمبي تالك جه ا    ام ب مًع ت و المكت و  البي ل ه ب

دمات      ق الخ صر و تحقي ٍن أق ي زم ر ف اج أآب ة إلنت رامج المتخصّصة و الّالزم تخدام الب اس

  .اإللكترونّية 

ى   و ون عل ه التلفزي رَمُج في ن ُيب ي زم ات ف وات مئ ا  ال القن شّفرة و غيره ًة م ة و تماثلي رقمي

شاهد       الت الجزائر تملك  ماز  قناة وحيدة فريدة ال تدري حّتى ألّي جمهور تّتجه ، و في زمن ُي

ل                 تهداَف الطِّف دُة اس و الطفُل وحده عشرات القنوات الخاّصة به ُتحاوُل القناة الجزائرّية الوحي

ت و ا   ي البي ة ف ّشيخ و الماآث ل و ال د و الكه ّي   الّراش ف و األم ل و المثّق ق و لعام و المراه

  إلخ...الّشاب و الّطالب و 

ذا خلف ظه      ن ن ريد أ ن    و لكن آّل هذا الحديث قد ال ُيجِدي في بحث علمّي ،              رك ه ا ت     و     ورن

  .عرف بشكل موضوعي حظوظ الجزائر وسط هذه األدغال الرقمّية ن

صارع              ف ّدة عشر سنوات ، آانت ُت اة م لسوء الحّظ في الفترة التي اعتزلت فيها الجزائر الحي

ضوئّية    و                       ّسنوات ال فيها من أجل البقاء ، آان العالم من حولها يتقّدم خطوات قد تحسب بال

ام   ان ع ا آ ن آبوِته ر م تفاقت الجزائ دما اس شرون   2000عن ادي و الع رن الح ّل  الق د ح  ق

ا      لهذه األلفية   هل نحن جاهزون    : هو  نا  لثالثة ، و الّسؤال اّلذي حّير     األلفّية ا  ؟ ماذا أنجزنا و م

زه ،  ا أن ُننج َي لن ذي بِق ع ؟  اّل ار و نّتب اذج نخت اط    أّي الّنم ي االرتب دأ ؟  أيكف ن نب ن أي  و م
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صة قط     الرقمي و خصخ اثلي ب تبدال التم ت و اس سلكية    باإلنترن صاالت ال ات االت و اع

  ة ، حّتى نطمئن على أّنه بعد سنوات سيكون لدينا مجتمع معلومات متجانس ؟الّالسلكّي

ى اآلن ،         َز حّت ا ُأنِج يٌّ لم ه جرٌد واقع ة     أهمّية هذا البحث تكمُن في أّن ادين المتعلق م المي في أه

شبكة                   ة ال اتف المحمول ، رقمن باالتصاالت، آإعادة هيكلة قطاع االتصاالت، خوصصة اله

ضا  .   القانونية الخاصة بالملكية الفكرية و استغالل شبكة االنترنيت     اإلتصالية، النصوص    أي

ة        شروع الجامع صال ، م الم و االت ة لإلع ات الحديث ال التكنولوجي ي مج دولي ف اون ال التع

إضافة إلى عصرنة اإلدارة     " سيدي عبد اهللا  "و مشروع المدينة العلمية   "ابن سينا "االفتراضية  

  .  إلخ...و التجهيزات المتوفرة

ّل مي            هذا البحث هو آذلك    ه في آ ٌز              تفكيٌر فيما يجب فعل ّل قطاع ، و ترآي ى  دان و في آ عل

قطاع االتصاالت حّتى تنضج على األقّل تجربة هذا القطاع ، فإذا آان المثُل المعروف يقول                

ات       : "  ويٌّ         " نتقّدم ببطء و لكن بثب سبة إلرساء مجتمع المعلومات حي إّن عامل الوقت بالّن ف

  .اية للغ

ا أّن  ر آم و مؤّش صحّي ه صال ال احاالّت ي  للنج ات   ف ّدة قطاع سياحة ، : ع تثمار ، ال االس

  .إلخ...البنوك ، الّتعليم  الجامعة ، اإلعالم 

ر   َطة للعناصر االتصالّية      أهمّية هذا البحث تكمن آذلك في الصورة الواقعّية الملتق         في الجزائ

ا             حيث،   ين م ًرا ، ب ذا                      نالحظ اختالًال آبي د إجراء ه ه  فعن صرَُّح ب ال و ُي ا ُيق ائن و م هو آ

ات ا      ين المعلوم ًعا ب ا شاس ا فرًق ث ال حظن ة     البح ول الجامع ا ح ي جمعناه شاريع ّلت و الم

الخاّصة بها في ميدان التكنولوجيات الحديثة لالّتصال ، و آذلك البحث العلمّي  و بين الواقع                

  .الفعلّي لهذين المجالين 

ز ف   ا ُأنج ا م ًالأّم ل   (  ع و قلي ى اآلن   ) و ه ه حّت شّف نتائج م نست وينٍ :فل ن تك شرات ل  م ع

ات               . غيرأن النتائج لم تظهر بعد    الُمختّصين   ذه التكوين ائج ملموسة له ادًرا نت صادف إّال ن م ُن ل

ه     و نفس ال  . المتخّصصة اط              شيء يمكن قول ة و االرتب ة شبكة االتصاالت العمومي  عن رقمن

ة و      باالنترنيت في الشرآات ا    ة و الخاصة  و خوصصة خطوط الهواتف النقال شاء لعمومي  إن

الم و     ات اإلع ي تكنولوجي ة للبحث ف رامج الوطني صاالت و الب د و االت ضبط للبري لطة ال س

دولي        اون ال ة و التع رف الدول ن ط ّول م ي تم ي الت الم اآلل صال و اإلع ات  االت  و االتفاقي
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د  األرقام المصابة بالُتخمة   فبعيًدا عن ،  الدولية صالية             ُنري ا من الخريطة االت أن نعرف َموقعن

  .العالمية

ساعة             رن الحادي       فمن ال    ،تكنولوجيات اإلعالم و االتصال هي موضوع ال معروف أن الق

ذبا    و       االنترنيت شبكة   االتصال، آما ُتعتبر  العشرين هو قرن اإلعالم و    و ر ج الفضاء األآث

ا من طرف المختص             ه            عشرات من المقاالت تكتب يومي ة ب ين عن مختلف الجوانب المتعلق

ر    ومن الصعب تخيل الحياة في  محاسنه و مساوئه،   شار  العقود القادمة دون تطور أآب و انت

  .أوسع لوسائل االتصاالت الحديثة

االت و طُ             ز           في الجزائر آذلك أجريت بحوث و ُآتبت مق ا ُيميِّ ساؤالت و لكن م ذا  رحت ت ه

عن غيره هو تناوله    "   حصيلة و آفاق   – 2003ئر سنة   مجتمع المعلومات في الجزا   "البحث  

اول االنترنيت من        لمجمل العناصر المكّونة لمجتمع المعلومات، فقد الحظت أن هناك من تن

ة        ة الفكري شكلة الملكي رح م ي ، أو ط رام اإللكترون اهرة اإلج ة ظ ة آدراس ة القانوني الناحي

ة، أو        لألعمال اإلبداعية على الشبكة، و أن هناك من انفر         د ببحث موضوع الهواتف المحمول

ذه األبحاث نتحدث عن                      ضائيات و في آل ه التعددية اإلعالمية في الجزائر أو موضوع الف

و لكن ما هو مجتمع المعلومات هذا؟ ما الّذي نقصده        " واحد من مكّونات مجتمع المعلومات    "

  ات؟لمعلوممكانة في مجتمع الجزائر أن لبهذا المصطلح و هل يمكن القول 

ٍد أو                        اٍل واح م نحُصر الدراسة في مج من الممكن أن ُيؤخذ علينا الشموليُة في البحث حيث ل

ي  زاِء ف ُة األج ضبط، فدراس وب بال ذا هو المطل ك هو أن ه ى ذل ا عل ّيٍن، و إجابتن ٍب مع جان

سابقة                    اه من خالل الدراسات ال ا الحظن ذا م صورَة      الجزائر آحالة، ليس جديدا، ه و لكن ال

  .  و الّشاملة تبقى غائبةالعاّمة

ات               من جهٍة أخرى،   ات الخاصة بتكنولوجي ى الُملتقي دنا عل و لتقريب الصورة للمهتمين اعتم

ا                     اش حول الموضوع آم اًال للنق وفِّر مج االتصال الحديثة و التي ُتقدم إحصائيات حديثة، و ت

دد       أنها تتمّيز بالتفاعلية، بينما الكتب تقّدم معلومات و إن آانت قّيمة             اش متع إال أنها تفتقر للنق

راف ئلة       . األط رح أس ذي يط سيط و ال ري الب رد الجزائ ع الف سنا موض ع أنف ا و ض وحاولن

  . حوله التغيرات التي تحدث منبسيطة أو عميقة حول ما يجري في محيطه و 
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دونها        المحمول، الكمبيوتر التلفزيون صارت جزءا من عالمنا ال        ا ب ى  .  نكاد نتصّور حياتن إل

  . تتحّكم فيناة قد يقول البعض أنهادرج

ه   "  حصيلة و آفاق   – 2003مجتمع المعلومات في الجزائر سنة      "خصوصية هذا البحث     ، أن

يم،  : بشموليته يبّين إلى أي درجٍة تغلغلت وسائل االتصال الحديثة في مختلف المجاالت              التعل

  . إلخ ...القانون، اإلدارة، الجامعة، الطب،

ة اعتما ى أي درج ا  و إل ا للتكنولوجي ا عن ابعين رغم ا ت ة يجعلن ائل الحديث ذه الوس ى ه ا عل دن

ر     أثير مباش يكون ذا ت دث س كال يح إن أي اضطراب أو عطب أو إش ضرورة ف ى  وبال عل

  .حياتنا اليومية

إذا آانت المعرفة العلمية في مجال      :" محمد عبد الحميد أستاذ اإلعالم بجامعة حلوان        .يقول د 

سبيا -اإلعالم مازالت   رة      -ن ة المبك ائج المالحظة             في المرحل سم نت و التجريب في     ، حيث تت

تظم  في تصميمات و                       ا ان را منه إن جزءا آبي سريع، ف جانب آبير منها بالتغيير و التطّور ال

ى     ا عل در اعتماده الم ق احثي اإلع ي لب ب العلم ة و التجري ى المالحظ د عل ات ال تعتم نظري

ل عل  رى مث سانية األخ وم اإلن احثي العل وي ب نفس اللغ م ال ة، وعل ي و  وم اللغ و المعرف

   3 "االجتماعي ، وعلم االجتماع 

ة         " محمد عبد الحميد    .د" آما يرى    أن الدراسات اإلعالمية تهدف إلى صياغة المعرفة العلمي

ة            ة الظاهرة اإلعالمي ا، ووصف حرآ ة و عالقاته ائق اإلعالمي ا و   الخاصة بالحق و عالقاته

بعض،               اتجاهاتها و العوامل ا    ذه العناصر ببعضها ال ة ه لمحرآة و الدافعة لعناصرها و عالق

  . 4 إضافة إلى ضبط الحرآة اإلعالمية و السيطرة عليها

وم بدا      تداللّي يق نهٍج اس ن م ارة ع يَّ عب نهج الّتحليل ر    إّن الم زل العناص رة ع ى فك ًة عل و ي

ا  لتحدي             ا دقيًق ة وصفها وصًفا جزئًي اعالت   و   المكّونات عن بعضها ، و محاول الم التف د مع

ّم      شكلة ، ث اهرة أو الم ود الّظ ى وج ؤّدي إل ي ت ضها ، اّلت ذه العناصر و بع ين ه ات ب العالق

  .اقتراح الحلول و البدائل المختلفة اّلتي تّتفق و خصائَص هذه التفاعالت و العالقات 

                              
                           7، ص 2000:  القاهرة ، ، عالم الكتب1 ، طعلمي في الدراسات اإلعالميةالبحث المحمد عبد الحميد ،  3

  .9 المرجع السابق ص4
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ا يتفاعل     و بما أّن وسائل االّتصال تعتبر في الفكر الّنظمي أو إطار المنظومات نظامً             ا مفتوًح

د وجد                    ا ، فق أّثر به ا و يت ؤّثر فيه نهَج       نامع البيئة المحيطة به ، فهو ي ذا الم هو األنسب     أّن ه

  ."حصيلة و آفاق-2003مجتمع المعلومات في الجزائر " البحثن

رٍة في جمع البيا                وٍد آبي ى جه ات الوصف عل صيلّية      و تعتمد عملّي ات و المعلومات التف و ن

ن آُ  ة ع اليب    الّدقيق الل األس ن خ ك م رى ، و ذل ام األخ ه بعناصر النظ صٍر و عالقات ّل عن

ّية     المختلفة و األدوات العديدة لجمع البيانات و المعلومات بأنواعها ، و من مصادرها األساس

  .، حسب طبيعة آّل عنصر و خصائصه و في إطار الخطوات الّشائعة للبحث العلمّي 

ا          ّر أساًس ّنظم يم وم                   فإّن تحليل ال ل من جانب   و مفه وم الّتحلي سّية تعكس مفه بخطوات رئي

ة  اّلتي       :الّنظم من جانب آخر و هي    ه أو البيئ دور في ذي ي سياق ال   وصف النظام في إطار ال

ل                 ويعمل فيها    وصف المداخالت الناتجة عن الّتفاعل مع هذا السياق أو هذه البيئة    التي تمّث

ين ال    ة ب أثيرات المتبادل وع الّت ل     مجم ة مث سياق أو البيئ رة ال ي دائ رى ف ة األخ نظم الفرعّي

م  الّتشريعات ، خصائص الّسوق    اج  و       ث ل اإلدارة  اإلنت ه مث د عناصر النظام و مكّونات تحدي

ات         إضافة إلى   وصف  هذه العناصر      د نظام جمع البيان ك       .تحدي د ذل م بع سجيل  تصنيف ث  وت

    ثم عرضهاجاههاواّت بما يّتفق و أهداَف عملّية الّتحليل البيانات

من خالل   بينها    التنظيمية  بناء العالقاتو هذه العناصر إعادة توظيف الخطوة الموالية هي    

 .البدائل المقترحة 

ة            ة و ابتكاري ه  إضافًة      و يحتاج تحليل النظم إلى مهارات إبداعي ّل مراحل ه   في آ ى حاجت إل

  .جيل الّنصوِص الّشارحة للمعرفة الواسعة التي تساعد على الّتفسير الكيفي  و تس

نهج ال            نا  و إضافًة إلى الّتحليل لجأ      وصفيّ  في هذه الّدراسة إلى استعمال منهٍج آخر و هو الم

ًضا  :  ر أي و يغّي ا ، و ه اهرة م ة ظ ات عن حال ع المعلوم ة بجم كال الخاّص د األش و أح و ه

مجتمع الكلّي أو تكون    الّشكل الرئيسيَّ  و المعياريَّ لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة ال          

العّينة آبيرة و منتشرة بالّشكل اّلذي يصعب االّتصال بمفراداتها ، مّما يوّفر جانًبا آبيًرا من                

   .5 و موضوعّية من خالل خطوات منهجّية الوقت و الّنفقات  و الجهد المبذول 

                              
   .158 المرجع السابق   5
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ذلك       ة  و ل إّن الوصَف   و يستهدف المسح الوصفّي تصويَر و توثيق الوقائع و الحقائق الجاري  ف

نهج المسح في              ًضا من سمات م ر أي الكميَّ يعتبر ضرورًة في هذه الّدراسات الوصفّية و يعتب

ردات              ر  من المف ه مع عدد آبي اإلطار الوصفّي منهًجا آمًيا  خاصًة و أّنه يتعامل في إجراءات

  .يصعُب معها الوصُف الكيفّي من خالل أساليب المالحظة و المشاهدة 

ا ُي ّم م ة أو األس و أه ل الّطريق ه ُيمّث نهج أّن ذه الم ز ه ات  مّي ع المعلوم ل لجم ن لوَب األمث م

ا سواء      مصادرها األولّية ، و عرض هذه البيانات في ص     تفادة منه اء   ورة يمكن االس في بن

  .قاعدة معرفية أو تحقيق فرضيات الدراسة و تساؤالتها 

ان من            عتمد في هذا البحث و بصفة آبيرة على ج        ن إّنناو بما    ات و المعلومات ، فك مع البيان

ذي      نهج اّل ذه الم اُع ه ّالزم اّتب ضرورّي و ال ـي   نال ات  فـ ع المعلوم طته مجتم صف بواس

  .هـــو مــوضــوع الـدراســـة  و الذي 2003  الجـزائــر سنــة
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 الجــزء األّول : مـجـتمـع المـعلـومـات 
  

I . 6ة تاريخيةنبذ: تمع المعلوماتجظهور م   
أول تحول مهم عرفته االنسانية هو الثورة النيوليتية و هذا آان بالتحكم بالزراعة و تربية 

المواشي و الذي نتج عنه تالشي المجتمعات المرتحلة أو المتنقلة و ظهور المدنية أو 

الحضر، و إنشاء المدن، تطور وسائل النقل و اختراع الكتابة و أخيرا ظهور أول 

  .ت االجتماعيةالتنظيما

 قاعديا  تحّوال، فمثلت بالتاليالثورة الصناعية النور في أوربا رأت 18منتصف القرن 

 - ألنه و في فترة قصيرة مقارنة بالتاريخ البشري ثورة قاعدية تعتبرللمجتمعات االنسانية و 

سياسية  فإن اإلقتصاد، مستوى المعيشة، العالقات االجتماعية و اآلليات ال-أقل من مئة سنة

عرفت آلها تحوالت شاملة و حّلت الرأسمالية الصناعية محّل إقتصاد يعتمد بشكل آامل 

و . على االنتاج الفالحي، آما هجر سكان الريف األرياف ليكّونوا الكتل العمالية في المدن

من نتائج الثورة الصناعية نجد ارتفاعا غير مسبوق لإلنتاجية و هذا بعد التحكم الجّيد في 

رد الطاقة و استخداماتها المختلفة و آذلك إدخال المناهج المبتكرة في العمل ، اإلنفجار موا

  .  السكاني و أنماط التعمير الحديثة و أخيرا التحسن العام لمستوى معيشة المجتمعات المعنية

، و فيه ينجم و ثالث مرحلة من تطور النمو االقتصادي لإلنسان هي مجتمع المعلومات

 تكّدس الثروات عن التحكم في المعلومات و المعرفة الّلذين لكبير في االنتاجية واالرتفاع ا

  .، المعلوماتيةضل تطور التعليم و الثورة التقنيةتوّفرا بف

الثورة : ثالث ثورات هم في الحقيقة بداية ثالث مراحل عظيمة في تاريخ االنسانية

  .النيوليتية، الثورة الصناعية و ثورة المعلومات

                              
 ,les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le développement,Djamel Bouadjimi-6

doctorat en sciences de l’information et de la , e l’Algérie à la société de l’informationl’arrimage d
communication, faculté des sciences de l’information et de la communication,  Alger 2004.  
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المجتمع الصناعي المبني على استغالل و توزبع الطاقة آان مجتمع نمو و لكن مع إن 

 عة، الهاتف التلفاز، و مؤخرا شبكةالطبا: انتشار تكنولوجيات اإلعالم و االتصال الحديثة

  ".الذآاء"وّلدت مجتمع ...االنترنيت

ين و توزيع امتالك و تخزلم يعد األهم هو فقط امتالك و تخزين و توزيع الطاقة، بل 

 .المعلومة

في الستينيات من القرن الماضي الحظ المختصون أن القطاع الصناعي آان يواجه ثم و 

صعوبات و يفقد فيه العمال مناصبهم بينما قطاعات التربية، التعليم ، الخدمات ، النوك ، 

هي في النقل ، الخدمات الصحية و التسلية و السياحة و اإلدارة العمومية بكل مستوياتها 

  .أوج تطورها

هذه الحقيقة االقتصادية  ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية ثم انشرت في بقية أنحاء 

االنتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة صحبه تغّير اشتمل على طبيعة العمل نفسها، . العالم

 الياقات فالعمل المكتبي ازدادت أهميته على حساب العمل في المصانع و اآتسحت طبقة

  .نهاية الستينياتفي ٪ 50البيضاء مكان الياقات الزرقاء، و جاوزت نسبة الياقات البيضاء 

و من الطبيعي أن ينعكس التغيير في طبيعة العمل على المؤهالت المطلوبة و إذا آان 

التعليم االبتدائي هو األساس في العمل المصنعي فإن التخصص التقني و التعليم العالي هي 

إن الموظفين ذوي التعليم العالي عامل حيوي إلنجاز المهام . اس في مجتمع المعلوماتاألس

  .في مجتمع المعلومات

II .  مفـاهيـم و رهانـات:مجـتمـع المعلـومـات  
   

 :المـفــاهـيـــم   )أ 
سّباًقا  )  Autoroute de l’Information (الطرق الّسريعة للمعلوماتآان مصطلح 

لّتداول با" المجتمع العالمي للمعلومات " لّسبعينّيات ، بينما بدأ مصطلح للّظهور في سنوات ا

في البلدان األآثِر تصنيًعا ، هذا المفهوم يعتمد على االستعمال الكثيف في بداية الّتسعينات  

  .و المتزايد للبنية الّتحتّية العالمّية لإلعالم و المعلومات 
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ان المتقّدمة و األآثر تصنيًعا يتمّيز بتعميم استعمال في البلد " مجتمع المعلومات" إّن ظهور 

تقنيات و شبكات المعلومات و بعولمة تدّفق المعلومات ، و حيُث ال تعرُف الّشبكات الحديثة 

للوسائط المتعّددة حدوًدا  فإّن مجتمع المعلومات هو ِنتاج الجهود الكبيرة اّلتي بذلها علماء  و 

  .بحث العلمّي و تطوير الّتكنولوجّيات و االبتكارات هيئاٌت رسمّية   في تكثيف ال
  

  التـكنولـوجيـات الحـديثـة لالتـصـال
 أذهاننا مباشرة شبكة اإلنترنت    في إلىعبارة ترد هذه الفي معظم األحيان عندما نستعمل 

ر الحقيقة التكنولوجّيات الحديثة لإلعالم و االّتصال تضّم مظاهر عديدًة للّتبادل و الّتسيي

المعلوماتّي منها الحواسيب ، الّشبكات ، المعالجة اإللكترونّية ، اإلنترنت ، البريد 

: إلى تكنولوجّيات االّتصال  إضافًة) ُنظم المعلوماتية ( اإللكتروني ، ُنظم اإلعالم اآللي 

الهاتف المحمول ، االتصال عبر القمر الصناعي و الزيادة في عرض الموجات ، و هذا 

األلياف البصرّية  آا إليصال الّصوت و المعطيات بفضل استعمال وسائَل جديدٍة لرفع قدرته

   ) .Compression(الّضغط آو تقنيات حديثة 

إّن الهدف من استعمال تكنولوجيات االتصال هو استحداُث ُقدرِة استيعاٍب أآبر و أآثر 

طبيقها و نقلها بسرعة انتشاًرا ، و استغالٌل أحسن للمعلومات ، الوصول  إلى المعلومة و ت

  .إلكترونّية إلى ُآّل ميادين االستعمال اإلنساني 

تكنولوجيات اإلعالم و االّتصال الحديثة نعني بها ُآّل ما يتعّلق بإنتاج و بّث و نقل المعارف 

  .و المعطيات و المعلومات و االّتصاالت 
  

  ةاالقتصـاد الجـديـد المـبنـّي عـلى المعـرفـ
  (Nouvelle économie fondée sur le Savoir)  لغة الفرنسية أو ما يسمى بال

هو نتاج نظام العولمة و تطّور تكنولوجّيات االّتصال و اإلعالم ، فهو متعّلق بتطّور وسائل 

االّتصال و الخدمات الجديدة المتعّلقة بها ، و ظهور اقتصاد المعرفة مرهون بدرجة آبيرة 

 إلنتاج و نشر ما هو جديد في هذه الميادين ،علمّي و تطّورهباالبتكارات الحديثة و بالبحث ال
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و تنظيمّي لصالح تحديث ماتّي و آذلك إطار اقتصادّي و تعميم االستعمال لخلق مجتمٍع معلو

   .7المؤسسات 

آما أّن ظهور أو تأسيس اقتصاد المعرفة ناتج عن تقّدٍم سريٍع ُمتناسٍب   و متواآٍب لكّل 

 Recherche et(و الّتطوير نظام البحث : صال و هم االّتعناصر نظم اإلعالم و 

Développement( واالبتكار)Innovation (و  النظام المالي التربوي، النظام

المبادالت االقتصادية  و اإلطار التنظيمي ، آّل واحد من هذه العناصر له دوٌر حيويٌّ يلعبه  

 .صر األخرى و لكّنه ُيطوِّر في الوقت نفِسه تفاعًال مع العنا
 

  األلـــيـاف الـبصــريـة
 للضوء من خالل ألياف     عبارة عن توجيٍه) Fibres Optiques(األلياف البصرّية 

أو خيوط زجاجية ، و تّم استخدامها في البداية ألغراض طبّية مثل توجيه نقطة ضوء 

تمّكن الّطبيب من قوّية نحو المعدة ، و تقوم ألياٌف أخرى بالتقاط الّضوء المنعكس ، حيث ي

اّلذي " NS Kapany " فحص نسيج المعدة ، و ترجع آلمة األلياف البصرّية إلى العالم 

فّن اإلرشاد "  و هو يعّرفها بأّنها 1956وضع هذا الّتعبير في آتاب باالسم نفِسه عام 

الضوء المرئّي و تحت الحمراء للّطيف عبر  و الفّعال للّضوء في مناطق فوق البنفسجّية

) Stand(هي قوائم   ، و األلياف البصرّية8"  خالل مساراٍت محدودة سابًقا ألياٍف شّفافٍة

من الخيوط الّزجاجّية التي يمّر الّضوء خاللها عبر ترّدداٍت عاليٍة جدا ، و يمكن لها أن 

و تتّم صناعة األلياف البصرّية من ماّدة تحمل اإلشارات الّضوئّية و البيانات البصرّية ، 

و يقوم هذا اللّب بنقل الضوء مع فقٍد ) Circular Core Matériel(اللّب الدائرّي 

طفيٍف ، و يتّم تغطية هذا اللّب بماّدٍة تكسوه ، و عند مرور أشّعة الضوء أسفل الّليفة 

)Fibre ( ترتّد إلى الجزء اللبّي بزاوية معّينة و بالّتالي تكون الّليفة متضّخمة أو محتوية

  .  اّلذي يمّر من خاللها بسهولة حّتى و لو آانت منثنيةعلى الضوء 

                              
7  Hamid Bessolah , «  Apport de la recherché scientifique national dans l’avancement de la société  de 
l’information et de la création de l’économie du savoir », Symposium International des TIC, MPTIC ,Alger: 
Décembre 2002 .  

   .133ص ، 2003: القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية،3 ط ،تكنولوجيات االتصال الحديثة في عصر المعلومات  ، حسن عماد مكاوي8
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 مختلف ، و لعّل أآثر أساليب تشكيل  استخداٌمو تّتخذ الّليفة أحجاًما مختلفة و لكّل حجٍم

أو اإلشراق   و )   ON/OFF(موجات الضوء يتّم من خالل استخدام الّتشغيل و اإليقاف 

ات الّرقمية ، و يشير الضوء المشرق  إلى لكي تعّبر عن البيان) Bright/Dim(اإلعتام 

و تمثل اآلحاد و األصفار مجموعَة الرموز    ) 0(و الضوء المعتم إلى الرقم ) 1(الرقم 

)Bits ( المستخدمة في نقل البيانات.  

و بسبب الترّدد العالي جدا للّضوء ، يمكن الّتعامل مع آمّيات ضخمة جدا  من المعلومات 

 ألف 14 الّنظام ، و يتّم نقل الّصفحة المطبوعة على اآللة الكاشفة بمعّدل  بعد تشكيلها وفق

و تحمل أآثر من مليار رمٍز في الثانية و يتيح استخدام أشّعة الليزر نقل ) Bits(رمٍز 

  . مليون رمٍز في الّثانية 560وصالت األلياف شائعة االستخدام حوالي 

في ن خالل مّد آابالت هذه األلياف الهاتفية مو تستخدم األلياف الضوئية في االتصاالت 

 من ا ضخمعددا، آما تستخدم في االتصال بين نقطتين بحيث تنقل خطوط تحت األرض

األقمار  ات لنقل اإلشارة التلفزيونية عبرو يمكن استخدامها آقنوالمكالمات الهاتفية،

  .الصناعية 

 إلى أخرى ، فهي محّصنة ضّد آما توّفر األلياف الضوئّية العزل الكهربائي من نقطة

تفريغ البرق ، و ضّد الّتداخل الكهرومغناطيسي و الكهروستاتيكي ، آما أّنها غير معّرضٍة 

  .ر قدًرا عالًيا من األمان عند استخدامها للّتشويش و توفِّ
  

 اإلشـارات التـمـاثليـة و اإلشـارات الـرقـميـّة
ة منذ أآثر من قرن ، على تحويل اإلشارة اعتمدت عملّية نقل الّصوت إلى مسافات بعيد

الصوتية إلى إشارة آهربائية مناظرة لشّدة الّصوت ، فكّلما ارتفع الّصوت  أو انخفض  

اّتسعت اإلشارة الكهربائية أو انكمشت ، و من عيوبها التشويش و بالتالي تصبح المعلومات 

ها و زاد تطّوروجيات الرقمية  ات ظهرت التكنولالمنقولة غير تاّمة ، و خالل عقد الثمانين

و الصور و الّرسوم و روف  و الّرموز و األرقام  مع استخدام الحواسيب و تّتخذ آّل الح

و يطلق على  ) 1، 0    ( الرقمين صفر وواحد شكل ، في التكنولوجيا الرقميةاألصوات 
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من بمعنى حرف  أو رمز مشّفر و يطلق على آّل مجموعة ) Bit(زوج األرقام اسم 

   .Bits (9(ثمانية رموز ) Octet( و يحوي  آـــّل) Octet(اسم ) Bits(الرموز 

في آل ي المعياري لتمثيل البيانات  و لعّل أآثر نظم الّترميز الرقمي شيوًعا النظام األمريك

   و  )American Standard Code for Information Interchange(أرقام 

  ) .ASCII(يشار إليه اختصاًرا 

 ميزة االّتصال الرقمّي أّنه ال يؤّدي إلى أّي تشويش أو أخطاء محتملة و التشويش الوحيد و

اّلذي يمكن أن يحدَث في حالة االّتصاالت الّرقمية ، يقع في لحظة تغيير اإلشارة التماثلية 

  .إلى رقمية عند بداية اإلرسال 

 االّتصــــال الــرقـمـــي
مّي العديَد من المزايا عند مقارنته بنظام االتصال التماثلي و يتيح استخدام نظام االتصال الرق

  :تكمن هذه المزايا فيما يلي 

في حالة االتصال التماثلي يعمل نظام اإلرسال بشكل مستقل عن نظام االستقبال ، و يؤّدي 

في  وف البيئة و أحوال الطقسذلك إلى وجود قدٍر عاٍل من التشويش، حيث تؤّثر ظر

  .10اثلية أثناء إرسالهااإلشارة التم

و على النقيض من ذلك يّتخذ نظام االتصال الرقمي شكل الشبكة الرقمية  من بداية اإلرسال 

إلى منفذ االستقبال ، و تكون مراحل اإلرسال و القناة  و االستقبال عمليًة واحدة متكاملة ، و 

و ال تسمح بأّي وّحدة ة عليها في دائرة رقمية ميمكن التحكم في عناصر النظام  و السيطر

  .قدر من الّتشويش أو الّتداخل في آّل مرحلة من مراحلها 

يّتسم نظام االّتصال الّرقمي بالّنشاط و القّوة ، اّلتي تجعل االّتصال ُمؤّسًسا و ُمصاًنا آوحدٍة 

و  ًفامتكاملٍة عاليِة الَجودة ، خاصًة في البيئات التي يكون فيها أسلوب اإلشارات التماثلية ُمكلِّ

من خالل  معلومات إلى مسافات بعيدةغير فّعال ، لذلك يتفّوق االتصاُل الرقمّي في نقل ال

إلى الّنهاية ،  استخدام وصالت األلياف البصرّية التي تحافظ على قّوة االّتصال من البداية

و تكمن قّوة ّلما زادت المسافة التي يقطعها على عكس االّتصال التماثلي الذي يضعف آ

                              
   .145 المرجع السابق ص  9
   .154 المرجع السابق ص 10
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و مقاومة الّتدخل في ّيزات مثل مقاومة الّتشويش االّتصال الّرقمي و فعالّيته من خالل عّدة مم

الحديث و تصحيح األخطاء إلكترونًيا و الحفاظ على قّوة اإلشارة  على مدى طول خّط 

 .االتصال

لكي  مكن أن ُيصّمم النظام الرقميتّتسم الشبكة الرقمية بقدٍر عاٍل من الّذآاء ، حيث يآما 

ُيراقب تغّير أوضاع القناة بصفة مستمّرة و ُيصّحح مسارها و يّتضح ذآاء الّشبكة الّرقمية من 

 :اثنين خالل عاملين 

تحقيق التناغم الصوتي حيث تتّجه قنوات اإلرسال األصلية سواٌء آانت سلكّية أو السلكّية  

ناغم التوافقي من خالل قياس إلى إحداث تحريف لإلشارة الّرقمية و يكمن الحّل في تحقيق الّت

خصائص الّتشويش في القناة بصفة مستمّرة و قياس الّتشويش الُمتوقَّع في شكل الموجة 

المستقبلة  و تكون عملّية الّتناغم حّساسًة ، حيث تسمح بترآيب الّشبكة الّرقمية  على طبق 

 . ضخم يتيح توّفر قناة إرساٍل متماسكة من البداية إلى النهاية 

التحكم في الصدى و هو ارتداد اإلشارة من جهاز اإلرسال  إلى جهاز امل الثاني هو الع

اإلرسال نفسه ، و يحدث ذلك عند استخدام االّتصال التماثلي  أّما الّرقمي فيمكن استخدام أداٍة 

حّتى يصل  الوقت الذي تستغرقه الّرحلة تقوم بتخزين الّلغة المرسلة إلى محّطة اإلرسال و

 .ل بالطرف الّنهائي المستهدف و بالّتالي تفادي حدوث الّصدى االّتصا

بالمرونة ، حيث تخضع الّنظم الّرقمية عادًة للتحّكم من جانب آذلك َتّتسم الشبكة الرقمية 

بالحاسوب اإللكتروني ، مّما يسمُح بتحقيق قدٍر عاٍل من جودة ) Software(البرامج 

 .االستخدام 

و صوت نقل البيانات  في شكل نصوص يث يسمح النظام الّرقمي بيّتسم االتصال بالّشمول ح

عن طريق أشكال آّل االّتصال الّسابقة و صورة و رسوم بقدٍر عاٍل من الدّقة ، و تتّم 

من المكالمات و ة العديَد استخدام اإلشارات الّرقمّية  آما يمكن أن تنقل الّشبكة الّرقمّي

 .األصوات المرّآبة في وقت واحد 

تمّيز االّتصال الّرقمي بتحقيق قدٍر عاٍل من تأمين االّتصال ، حيث سبق استخدام نظم يو 

االّتصال الّرقمي لألغراض العسكرّية ، و نقل البيانات السرّية للحكومات ، قبل أن ُيصبح 
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ُمتاًحا على المسَتوى الّتجاري ، آذلك يستخدم  في شبكات البنوك و الّنقل اإللكتروني 

 . نقل المعلومات الحّساسة بدرجة فائقة الّسرعة للبيانات و 

و مجتمع حديثة لإلعالم و االّتصال أّما العبارة أو المصطلح األآثر ارتباًطا بالتكنولوجيات ال

أو الشبكة " اإلنترنت " د بالّضرورة عند الخوض فيها فهو المعلومات ، و اّلذي ال بّد أن يِر

 .العالمية للمعلومات 
 

  ـــتاإلنــتــرنـ
 عبارة عن شبكة ضخمة تتكّون من عدٍد آبيٍر من الّشبكات المرتبطة ،اإلنترنت ببساطة

و ال يوجد ثّمة ) Interconnecting Networks(، و هي تجميع لـ بعضها ببعض

شخص أو مجموعة أشخاص يمكن أن تّدعَي ملكيَة أو إدارة اإلنترنت ، و لكن يمكن اعتبار 

 أو شبكته و آّل شرآة توّفر ه اإلنترنت مسؤوًال عن جهازآّل مستخدم و آّل مشترك في

خدمة اتصال باإلنترنت مسؤولٌة عن شبكتها و المشترآين فيها ، فكّل مشترك      في نقطة 

   .11من نقاط االّتصال باإلنترنت تساعد  في اإلدارة و الصيانة

نيات عندما مّولت و اإلنترنت معروفة منذ سنوات طويلة ، حيث تعود بداياتها إلى الستي

مشروًعا لربط نظم الكمبيوتر في عدد  من الجامعات ) البنتاغون(وزارة الّدفاع األمريكية 

األمريكية ، و مع النمّو الُمّطِرد اّلذي شهدته الّشبكة خالل فترتّي السبعينات و الثمانينات  

 و لبعض اللجان ترآت الحكومة األمريكية أمور تنظيم الّشبكة و إدارتها للمشارآين فيها

  .الفنّية المستقّلة 

و هكذا أوقفت الحكومة األمريكية تمويلها لشبكة اإلنترنت في مطلع التسعينات و حّولته إلى 

تّتسم بزيادة سرعة الشبكة     و ) VBNS(شبكة مخّصصة للبحوث العلمية ُتعرُف بـ 

 ، لكّنها باعت 1990إدارة الهيكل الرئيسي لها منذ عام ) ANS(حجمها ثّم توّلت شرآة 

فأصبحت الشرآتان ) AOL) (أمريكا أون الين( لشرآة 1995بنيتها الّتحتية أوائل عام 

  .تقتسمان إدارة الشبكة قبل أن تعمد إلى التخلي عنها للقطاع الخاّص 

                              
   .104-103 ص ، 2000 : القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1 ، طتكنولوجيا االتصال المخاطر و التحديات شريف درويش اللبان ،  11
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  مـجـتـمــع المـعـلومــات

" على يد   ظهر مطلع الستينات  " مجتمع المعلومات " يرى عدٌد من الباحثين أّن مصطلح 

و عادت للظهور في بروآسل عام ) مجّرة غوتنبرغ(في آتابه " مارشال ماك لوهان 

تقريره حول الطرق الّسريعة لإلعالم " مارتن بنجامان "  ، عندما عرض المحافظ 1994

   .12و المعلومات 

 1956أّن مالمح مجتمع المعلومات بدت  عام " ألفن توفلر " آما يرى المفكر األمريكي 

ندما تجاوز عدد العاملين في اإلعالم آّل العاملين في القطاعات األخرى في الواليات ع

المّتحدة األمريكية ، و يعتقد بعض الباحثين أّن مجتمع اإلعالم و المعلومات يمّثل المرحلة 

أّن البشرية مّرت " جاك لوزورن " الرابعة من مراحل تطّور البشرّية ، إذ يوّضح الباحث  

  :احل و هي تمّر حالًيا بالّرابعة بثالث مر

المرحلة األولى تتمّثل في الّصيد و جني الّثمار ، و الّثانية الّزراعة ، الّثالثة الّصناعة     و 

الّرابعة هي المجتمع المعلوماتي ، و بدأت في التشكل مع انتشار تكنولوجيات اإلعالم  و 

   .13المعلومات 

  ،انفجار المعرفة  منها 14بجملة من الخصائص يتمّيز مجتمع اإلعالم و المعلومات 

 .المعلومات تتزايد بمعدالت آبيرة نتيجة التطورات الحديثة ف

من المجتمع اّدة الخاّم لقطاعات آبيرة  المعلومات تمّثل الم فتصبحزيد أهمية المعلوماتآما ت

 .المعاصر ، ما يمكن أن نطلق عليه صناعة المعلومات 

و التي تتمّثل أساًسا   في   المبتكرات التكنولوجية لمعالجة المعلوماتبالموازاة مع ذلك تبزغ

 .الكمبيوتر و األقراص المضغوطة 

                              
  . 67 ، ص 2003:الجزائر، دار هومه،1، طمجتمع اإلعالم و المعلومات ماهيته و خصائصه،محمد لعقاب.  د 12
   .74-68 المرجع السابق ص 13
   .92-88 المرجع السابق 14
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نمّو المجتمعات المعتمدة آلّية على المعلومات ظاهرة أخرى تميز مجتمع المعلومات وهي 

 و حيث ظهرت منّظمات تعتمد آلّيًة على المعلومات مثل مؤسسات الجرائد و األخبار      

 .االستعالمات  و البنوك و شرآات التأمين 

فتظهر مهن ووظائف مستحدثة لم تكن ُتعرف من تعّدد فئات المتعاملين مع المعلومات آما ت

تسّجل على أوعية أو حوامل غير لاالستغناء عن الورق في تسجيل المعلومات   و يتم .قبل 

 . و األقراص الضوئية و أسطوانات الفيديو ورقية آاألشرطة، األقراص الممغنطة

آّل هذه الميزات هي ميزاٌت إيجابّية مشّجعة تجعل من مجتمع المعلومات مفهوًما مشرًقا 

للغاية ، و لكن على الّرغم من ذلك يمكن اعتباره سالًحا ذو حّدين  حيث يصبح من يملك 

  .المعلومة ، يمسك بخناق من ال يستطيع الوصول إليها 

المعلومات الرمزية ) جمع، إثراء و بث(ة تكون فيها معالجة مجتمع المعلومات هو منظوم

يعطي ثروة ومناصب عمل أآثر من المنتجات التقليدية، الزراعية أو الصناعية هذه األخيرة 

تبقى ضرورية لإلنسان غير أنها تتطلب يدا عاملة أقل،إضافة إلى أنها ستصطدم بموانع 

و هذا ما ال يمكن أن يحدث فيما يخص .  األوليةفيزيائية آاحترام البيئة و ندرة بعض المواد

  .المعلومات التي يمكن إثراؤها و استعمالها إلى ما النهاية

أيضا ألن التكنولوجيا الحديثة سمحت بإنتاجها، ) الصدارة(المعلومات احتلت هذه المكانة

لتي تتطور و من هذه الوسائل الكمبيوتر، الشبكات، البرمجيات ا. تخزينها، و بثها و إثرائها

  .15بشكل مستمر بدون أن يعيقها عائق

بعض المالحظين يفضلون الحديث عن مجتمع ارتباط بدل مجتمع معلومات و بالفعل فإن 

و في الواقع . توصيل األشخاص و الهيئات االجتماعية بالشبكات يمثل العامل األهم للتغيير

 القيم المنتجة من قبل ير أنغ. مجتمع معلومات و مجتمع ارتباط متكامالن: فإن التعريفين

مجتمع المعلومات ليست افتراضية فحسب مجتمع المعلومات هو آذلك و بنسبة آبيرة 

  .المجتمع العلمي

                              
15 Jean Paul Baquiast , Internet et les administrations, la grande mutation, 2eme edition,, Paris Berger, Lerault, 
2002.p28. 
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ا اجتماعية و اقتصادية في العالم االفتراضي، آل نشاطات ًمَيمجتمع المعلومات أنتج أيضا ِق

ون و المنتجات الثقافية و القطاعات األخرى و منها إدارة الهيئات و المجموعات و الفن

 آما أن غزارة اإلبداعات و االبتكارات على االنترنيت تساهم في إنتاج .نشاطات الترفيه

  .هذه القيم

ال يمكن بأي حال من األحوال الخلط أو االلتباس بين مجتمع المعلومات و االنترنيت، و 

يت ليس شبكة من الوسائل خاصة إذا ما أدمجنا البحث العلمي في مجتمع المعلومات، االنترن

االلكترونية التي تتواصل باللغة ذاتها فحسب، االنترنيت هو أيضا عالم أو فضاء من 

المحتويات أنشئت و بثت من قبل أطراف مختلفة و مبتكرة بشكل متزايد، فالتحكم في 

االنترنيت ال يكفي بأي حال من األحوال للتحكم في مجتمع المعلومات، غير أن العكس أي 

  .دم التحكم في شبكة االنترنيت يعني اإلقصاء من مجتمع المعلوماتع

د هذه المفاهيم خلطا أو التباسا عند البعض  بين مجتمع المعلومات و العولمة، و هذا لَِّوـُقد ت

حتى اآلن مجتمع المعلومات و بشكل آبير جدا تهيمن عليه الواليات المتحدة خطأ ف

  .تي تعتبر استراتجيتها السياسية و التجارية عالميةاألمريكية هذه القوة العظمى و ال

التكنولوجيات و آل االستعماالت : الواليات المتحدة األمريكية تتمتع بامتيازين مهمين

و بحكم أنها قوة . سطت عليها سيطرة مخابر و صناعات أمريكية ُب،عنها المبتكرة التي تنجّر

العولمة (   األمريكية فرض مفهومها للعولمةاقتصادية و عسكرية فبإمكان الواليات المتحدة 

على آل أجزاء العالم الثالث و البلدان النامية لتتفتح على )  أو األمرآةعلى صورة أمريكا

المجتمع الصناعي، ما بعد الصناعي و المعلوماتي و يمكن مالحظة ذلك مثال في روسيا، 

 من روافد التأثير االقتصادي و الصين و أيضا أوربا حيث تمثل التجارة االلكترونية رافدا

  16.الثقافي األمريكي

تطور تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ال تكفي وحدها لتحديد تطور مجتمع المعلومات، 

امتالك التكنولوجيا من طرف األفراد و الثقافات يلعب دورا مهما، غير أن تطور 

صعدة متعددة، و يمكن ذآر تطوير التكنولوجيات يتم على أ. التكنولوجيا يلعب دورا أوليا

                              
16  IBID , p29 
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 و تطوير ) hauts débits(التوجه أآثر فأآثر نحو التدفق السريع: أهم صعيدين هما

  ).(logiciels intelligentsالبرمجيات الذآية 

  

  :عليه  مجتمع المعـلومـات و المسيطـرون) ب

ظم من العالم المجتمع الصناعي الذي تطور في غالبيته في البلدان الغربية، ترك السواد األع

في قبضة التخلف نظرا لتقاطع أسباب تاريخية و أخرى موضوعية مثل الرق االستعمار 

االستغالل الفاحش للموارد المنجمية، الفالحية و المديونية، و لكن من الواجب التذآير أن 

آال من الثورة الصناعية و بداية الثورة المعلوماتية أخذ منهما المجتمع الغربي حصة 

 17.األسد

إلى  وث و الجامعات ، ثّم امتّدخالل الخمسينيات دخل الجانب اإللكتروني مراآز البح

مجاالت الّتجارة و الّصناعة و أصبح الحاسوب اإللكتروني أداًة فّعالة لعمل الحسابات 

للمعالجات ) Terminaux) (منافذ(المعّقدة ، و خالل السّتينات ظهرت الحاجة لعمل 

إلى )  Analogique(علومات ، آما أمكن تحويل اإلشارات التماثلية  المرآزية و تبادل الم

  .إلتاحة استخداٍم أفضل لشبكات الهاتف ) Numérique(إشارات رقمية 

مجتمع المعلومات لم يولد على يد تكنولوجيا االتصال وحدها ، و ال على تكنولوجيا 

ذه التكنولوجيا و تلك  و يعتمد الحواسيب اإللكترونية وحدها ، و لكّنه ولد بالمزاوجة بين ه

االّتجاه اّلذي نتحّرك نحوه بسرعة آبيرة خالل الّسنوات القادمة    على قيام نظم االّتصال و 

ز بينهما صعًبا عمليا  و هكذا تندمج معّدات تخزين يمعالجة البيانات ، و يصبح التمي

الجة و الحساب و آالت المع) مثل أقراص و أشرطة الفيديو( األصوات و الّصور 

مع األقمار الصناعية في شبكات معّقدة ُتتيح لنا أن نضغط    على ) الحواسيب اإللكترونية(

زّر ما في مكان ما ، فنتحّصل من بنوك المعلومات أو قواعد البيانات في أّي مكان آخر ، 

ورّية على على أيٍّ من المعارف العلمّية أو الّتقنية المعاصرة عن طريق وسائل االّتصال الف

  .األرض  أو في الفضاء 

                              
17-Djamel Bouadjimi,les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le développement, 
l’arrimage de l’Algérie à la société de l’information, doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, faculté des sciences de l’information et de la communication,  Alger 2004. 
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و سان تمّكنه من توسيع معارفه و هكذا تصنيف تلك الشبكات ُيعطي إمكانيًة آبيرًة لإلن

  .18تخزينها و ترتيبها و إنتاج المعلومات و بّثها في الحال و الّتعامل معها  و استخدامها 

) للمجتمع الصناعي ( ديد و يرى العديد من المراقبين أّن مجتمع المعلومات هو البديل الج

اّلذي عايشناه بشكل آبير خالل القرن العشرين ، و الّدليل على هذه    هو حقيقة أّن العمل 

من حجم %) 10(كية من في مجال المعلومات قد ازدادت نسبته في الواليات المّتحدة األمري

، %) 20( نحو  و تناقص حجم العمالة في المهن الّصناعية إلى%) 50(القوى العاملة إلى 

آذلك فإّن أآثر من ربع الّناتج القومي  في المجتمع األمريكي ، مرّده إلى إنتاج و توزيع 

   .19سلع المعلومات و خدماتها 

المشكلة األساسية التي يجب االهتمام بها فيما يتعّلق بالمعلومات هي سوء توزيعها  و هذا 

  .لومات و فقراء المعلومات يؤّدي إلى تكوين طبقّية المعلومات ، أثرياء المع

و مثل الّثروات المادّية فقد تظهر هذه الفروق ليس بين الّدول و األقاليم فحسب بل داخل 

  .الّدولة الواحدة 

فمن األرقام الّدالة على اّتساع شرخ المعلومات ، ما ُيبّينه تقرير لألمم المتحدة أّن نصيب 

و لم  1968عام %) 2.9( يبلغ عّدات االّتصالالّدول الّنامية من الّتجارة الّدولّية في ُم

 في أجهزة الّتلفاز من ينما زاد نصيب الّدول الّنامية ، ب1976عام %) 7.2(يتجاوز 

 إلى   %)21.1(ن أجهزة الّراديو من فقط بينما قّل نصيبها م%) 5.8(إلى %) 5.1(

)20.3 (%20.   

مع دّربة القادرة على الّتعامل ة الممن جهٍة أخرى تفتقد الّدول الّنامية إلى القوى البشرّي

  .تكنولوجّيات االّتصاالت الحديثة 

و هناك مظهر آخر لمخاطر الّثورة التكنولوجّية في مجال المعلومات على البناء السياسّي ، 

داخل الّدول المتقّدمة ذاتها ، ثّم على العالقة بين هذه الّدول و غيرها   من الّدول الّنامية ، 

 إمكانات المؤّسسات الخاّصة العاملة في مجال إنتاج المعلومات في الّدولفقد تضّخمت 
المتقّدمة ، و أصبح لها نفوٌذ آبيٌر على صنع القرار  على المستوى الوطنّي و غالًبا ما 

                              
   .216-215 ، ص 1985 : القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاباتصاالت الفضاء:  حمدي قنديل  18

19  Becker Samuel L, Discovering mass Communication,  Scott Foresmon and Company 2nd, USA :1987 , P 318  
   .218– 216 ص ،1985 : ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاباتصاالت الفضاء:  حمدي قنديل  20
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يتعّدى هذا الّنفوذ الحدود الوطنّية إلى المستوى الّدولّي  و خاّصًة بالّنسبِة للمؤّسسات ذات 

لّية ، أو المؤّسسات متعّددة الجنسيات ، و هو األمر اّلذي أصبح ُيهّدد الّنشاطات الّدو

 .ديمقراطّيَة االّتصال ، و يعكس اختالًال واضًحا في توزيع موارد االّتصال و المعلومات 

إّن قرار الجزائر دخول معترك مجتمع المعلومات ، هو في الحقيقة استجابة لحتميٍة مسّلٍم 

نينا عن دراسة هذا المشروع لمعرفة ما اّلذي يمكن أن تجنيه الجزائر بها ، و لكن هذا ال يغ

بعد  هذا االستثمار الّثقيل ، و ما هي اإلجراءات المواآبة له و ما هي التحديات  و الّرهانات 

  .التي تواجهها سواٌء على الّصعيد الّدولي  اإلقليمي   و الّداخلي 

   
  

   :الــّرهـانــات) ج
 

جيات اإلعالم و االّتصال انجّر عنه و على المستوى العالمي ، اّتباع عّدة إّن تطور تكنولو

بلدان لإلصالحات السياسية و التنظيمية الّالزمة ، و التي ال مناص منها في آّل الميادين 

  .لمسايرة المعطيات الجديدة 

ربّي قد مّكن إّن تطبيق هذه اإلصالحات باإلضافة إلى إرادٍة سياسيٍة قوّيٍة على الّصعيد األو

و  مال تكنولوجيات االّتصالالبلدان األوربية من إنشاء البنى التحتية الحديثة ، الستع

و بهذا ة أو على مستوى شبكات المؤسسات تعميميها ، سواء على مستوى الشبكات العمومي

ي آّل ف) المعلوماتية(الشكل فإّن اقتصاد البلدان المتقّدمة مرتبط بترقيم شبكات اإلعالم اآللي 

  .ميادين اإلنتاج و الخدمات ذات القيمة المضافة و منها اإلنترنت 

و في المستقبل سيعرف هذا الوضع تطّوًرا متسارًعا و ستتغّير العالقات و الّروابط 

االجتماعية ، تبًعا لهذا بانتشار الّتجارة اإللكترونية ، العمل عن بعد ، التداوي  عن بعد   و 

  . عالم الّشغل ، فإّن إمكانية خلق مناصب عمل تبدو أآبر بظهور تخصصات جديدة في

من تناقضات و تساؤالٍت عديدة سواء من جهٍة أخرى فإّن ظهور مجتمع المعلومات يفرز 

  .الناحية القانونية ، السياسية ، الجيوسياسية ، االقتصادية و االجتماعية 

في طياتها  االنترنيت تحمل شريف درويش اللبان، أن تكنولوجيات االتصال و شبكة .يرى د

، تهديد  مخاطر عدة ، من بينها سهولة سرقة المعلومات، المواقع التي تعرض صورا إباحية
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األمن العام من خالل نشر معلومات سرية في مواقع غير رسمية ، المواقع التي تعرض 

أن االنترنيت معلومات للمساعدة على االنتحار، التزييف و التزوير باستخدام الكمبيوتر  آما 

  . 21أصبحت فضاءا مفّضال في ممارسة اإلرهاب الدولي 

و لكن على الرغم من ذلك ال يمكن بأي حال من األحوال أن ُننكر الدور الذي تقوم به 

و تطبيقاٍت  التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة، و محاربِتها من خالل إدخاِل برمجياٍت 

  .مين و تؤمِّن شبكاِت المعلوماتحديثٍة تستطيع أن تتعقَّب المجر

اإلنترنت يسّهل تبادل المعلومات و باألخّص الحصول على حجم متزايد من المعلومات  في 

الشبكة ، و من المتوّقع أن يصبح اإلنترنت فضاَء االّتصال المكتوب و الّشفهي األآثر أهميًة 

 الّتجارّية و الّتفاوض حولها ، ، و آذلك بالّنسبة للّتربية و البحث العلمي ، و عقد الّصفقات

  . إّن مصطلح مجتمع المعلومات ُيعّبر عن آّل ذلك 

و مة تجعل الّثروة المعلوماتّية إّن المحّللين يرون أّن هناك تنظيًما جديًدا للمجتمعات المتقّد

  .المعرفّية في مقّدمة الّثروات األخرى 

سوسيوثقافّية في قرار البلدان المتقّدمة  في إّن العوامل االقتصادّية تتحّكم أآثر من العوامل ال

اّتباع هذا الّنظام الجديد ، و في هذه البلدان فإّن أآثر من نصف االستثمارات موّجهة لمجال 

  اقتصاد المعرفة ، إضافة إلى آونه المجال اّلذي يخلق أآبر عدد من مناصب الّشغل

في ها ، أّدى إلى انخفاض معتبٍر التطور الّسريع لتكنولوجيات االّتصال و تعميم استعمال

تكلفة حيازتها و استغالل شبكة المعلومات ، و آذلك انخفضت تكلفة الخدمات المقّدمة  عبر 

الّشبكات ، و إذا آان تعميم استعمال اإلنترنت يشّكل تحّدًيا بالّنسبة للبلدان المتقّدمة منذ 

آلن هو التعامل مع هذه سنوات ، فإّن هذا صار صرًحا من الماضي و أصبح التحّدي ا

التكنولوجيات و الشبكات ، و إيجاد الحلول للمشاآل القانونية ، التنظيمية ، االجتماعية    و 

إلنترنت ، و آذلك عن صعوبة مراقبة محتواها أو االثقافية اّلتي تنجّر عن شبكة الشبكات 

  .التحكم فيها و استحالة فرض الّرقابة عليها في معظم األحيان 

مجتمع المعلومات يعني نظام متكامل على آّل المستويات ، و بالّتالي يتوّجب وضع نجاح 

و هذا ا ، البنوك و تحديد األسعار  برنامج يمّس آّل القطاعات ، سياسيًَا ، قانونًيا ، إعالمي 

                              
 .2000: ،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة1، طالمخاطر و التحديات والتأثيرات اإلجتماعية:، تكنولوجيا االتصالشريف درويش اللبان 21
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الّنمور اآلسيوّية فباقترابها منها و : ما عملت به إضافًة إلى البلدان المتقّدمة ، ما يسّمى 

مجتمع : محاآاتها في آثير من الجوانب استطاعت هذه البلدان فرض وجودها فيما يسّمى 

المعلومات ، بل و أصبحت طرًفا فاعًال في سوق المعلومات و تكنولوجيات االّتصال و 

  .اإلعالم 

آوريا و ماليزيا تقتربان شيًئا ما من اليابان صناعًيا ، و تطمحان إلى مقاسمته الّصدارة بعد 

سنة ، و قد فرضتا وجودهما في األسواق العالمية ، و تعمل الحكومة في هذه البلدان  20

 ساهم في رفع مستوى المعيشة و  ماعلى وضع آّل المعلومات الّالزمة بين يدّي المواطن

  .نوعّيتها آذلك 

 مجتمع المعلومات تجدر معالجتها تباًعا ، فيما يتعّلق مثًالتطور إّن المشاآل الّناتجة عن 

بالمحافظة على سرّية المعلومات المتعّلقة باستعمال الّنظم الحديثة لالتصال و مجتمع 

  .االتصال و حماية الحياة الشخصية للمستعملين 

و لعّل النموذج الّصارخ اليوم للفجوة الهائلة بين الدول الصناعية المتقّدمة و الّدول الّنامية 

من سّكان القاّرة  إّال %)   5(ُد سّكان اليابان عن يوجد في قاّرة آسيا ، ففي حين ال يزيد عد

من %) 63(من أجهزة الراديو و %) 46(من توزيع الصحف و %) 66(إّنه تحّصل على 

   .22من أجهزة الهاتف %) 89(أجهزة التلفزيون و 

تنبع أهمية تكنولوجيا المعلومات من أهمية تكنولوجيا العمل "  : يقول جاسم محمد جرجيس

ث يفرق االقتصاديون بين تكنولوجيا العمل و تكنولوجيا رأس المال، فتكنولوجيا ذاتها، حي

رأس المال هي تكنولوجيا اآلالت و المعدات الجامدة، وتكنولوجيا برامج و نظريات تشغيل 

و تحريك تلك اآلالت ، أما تكنولوجيا العمل فيقصد بها استخدام اإلنسان لتكنولوجيا رأس 

و آيفية تطوير مهارات ) ولوجيا العتاد الجزء الجامد وتكنولوجيا البرامج تكن(المال بِشقَّيها 

إن . و المعدات  اإلنسان و قدراته وتنمية ميوالته و استعداداته و تأقلمه مع تلك اآلالت

تكنولوجيا رأس المال و العمل  (تكنولوجيا المعلومات يتداخل فيها نوعان من التكنولوجيا 

   .23 )معٌا

                              
 . 51،ص 2003:  ،الدار المصرية اللبنانية، ،القاهرة3،ط، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي 22
 .213،ص2000: ، دار الفكر ،دمشق1، ط، قطاع المعلومات في الوطن العربيجاسم محمد جرجيس 23
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في  ذا القول أن الّتحكم في التكنولوجيات الحديثة لالتصال عنصٌر حيويٌّ نستنتج من ه

التنمية االقتصادية ولكنَّ األهمَّ هو مراعاة آل واحد من العناصر المكونة للمجال 

أي     االقتصادي، من معدات و استراتيجيات، وتطبيق، فتكنولوجيا المعلومات شأنها شأن 

جزائر من الغرب و الدول المتقدمة، فالجزائر مستوِردة تكنولوجيا أخرى انتقلت إلى ال

  .   لتكنولوجيا المعلومات ضمن ما تستورده من تكنولوجيات أخرى

و شرا صرًفا ، و عادًة ما تجمع التكنولوجيا بين ما هو أالتكنولوجيا ليست خيًرا خالًصا 

ابّيات تكنولوجيات االتصال و إيجابّي و ما هو سلبّي ، و الّرهان بالّنسبة للجزائر هو أخذ إيج

  .تفادي سلبياتها قدر اإلمكان 
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الجــزء الثانـي : مجـتمـع المـعلـومـات فـي الجزائـر:الـوضعيـة 
 الحاليـة 

I  .نبذة تاريخية عن مجتمع المعلومات في الجزائر  

 فيما يتعلق بوسائل ةتحتل مكانة الئقة مقارنة بالبلدان المتقدمالجزائر في السبعينيات آانت 

إلقامة هياآل للتكوين على آل المستويات و خصصت  ٪ من ميزانية الدولة 25، اإلتصال 

ثم أدى انخفاض سعر البترول إلى أزمة اقتصادية و ضعف منها في اإلعالم اآللي، 

  . االستثمار و بالتالي ضعف الشبكات

ع بالضرورة في التطور االقتصادي إن نشرا مكّثفا لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال سّرثم 

  . بالمساهمة في تطوير قطاع الخدمات و الصناعة

ّق ناقوس الخطر و ظهرت بإلحاح ضرورة التوجه نحو الالمرآزية و ُد 1996و في عام 

  .الخوصصة، و تحرير االقتصاد، المنافسة و اقتصاد السوق

دية، و مع ارتفاع سعر  إعادة هيكلة حوالي مئة شرآة عمومية اقتصا1997و شهد عام 

البترول في بداية األلفية و تحسن الوضع األمني عرف االقتصاد الوطني انتعاشا محسوسا و 

تحرير التجارة الخارجية، عصرنة ب خاصة فيما يتعّلقلكن تحقيق اإلصالحات عرف بطئا 

 تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و  والقطاع المصرفي، تطوير النصوص القانونية

   24.سطةالمتو

 تمت المصادقة على القانون المتعلق بالبريد و االتصاالت  و هو خطوة 2000في أوت 

مهمة في مسار التطوير و تم بموجبه تغيير وضعية المتعامل التاريخي للهاتف إلى شرآة 

 تجارية باألسهم و إنهاء احتكار الدولة لقطاع االتصاالت و إنشاء سلطة ضبط و بذلك تم

 2001عاملين أجنبيين فيما يخص االتصاالت الهاتفية األولى في جويلية تممنح رخصتين ل

  .  للوطنية الكويتية2003ألوراسكوم المصرية و الثانية في ديسمبر 

                              
  

24 -Djamel Bouadjimi,les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le développement, l’arrimage de 
l’Algérie à la société de l’information, doctorat en sciences de l’information et de la communication, faculté des sciences de 
l’information et de la communication,  Alger 2004.p: 217. 
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 بتمويل 2004-2001 تمت المصادقة على مخطط اإلنعاش االقتصادي 2001في أبريل 

زات و مساعدات مخصصة لتكاليف التجهي)  ماليين دوالر7(  مليار دينار525قدره 

  .للمؤسسات

قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصال استفاد مباشرة من بعض الحصص في الميزانية منها 

  : في الهياآل القاعدية لالتصاالت و بالتالي أربع حصص مقسمة آالتالي

ثالثة مشاريع تحت مسؤولية وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ويتعلق 

  : األمرب

  .مليون دوالر130نشاء حظيرة لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال بتكلفة قدرها  إ-

  .  مليون دوالر83 تطوير الخدمات البريد وترقيتها على المستوى الوطني بما قيمته -

  .  مليون دوالر83 برنامج توسيع االرتباطية الهاتفية في البلديات النائية بقيمة-

ليم العالي و البحث العلمي و هو خاص بدعم و المشروع الرابع تابع لوزارة التع

 . مليون دوالر86تطوير برامج البحث في مؤسسات التعليم العالي و خصص له 

ن عامي ست و تسعين و ألفين و تقريبا بيُجمَِّد برنامج خوصصة الشرآات العمومية الكبرى 

شرآة قابلة لفتح  نشرت قائمة تضم ستين 2002في أبريل ف.  ليتم إنعاشه فيما بعد نياثن

رأسمالها للمستثمرين الخواص، آما تم اإلعالن عن قرب إنشاء وآالة للخوصصة غير أن 

الحصيلة التي سّجلها الديوان الوطني لإلحصاء بّينت أن النتائج المتوخاة من آل هذه 

ع االستثمار لم تبلغ يالتحفيزات فيما يخص إنشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و تشج

 تمت المصادقة على قانون توجيهي لترقية 2001 أآتوبر 28في و  .المطلوبالحد 

المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، هذا القانون يضم تكييفا للنظام الجبائي و تبسيطا 

لإلجراءات المتعلقة بالتعامل البنكي و النقدي فيما يخص المؤسسات المتوسطة و الصغيرة 

   25.و إنشاء صندوق ضمان للقروض البنكية

آما ينص القانون على أن على الدولة أن تضع جزءا من السوق العمومية في تنافس مع 

  .المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و توسيع مجال االمتياز فيما يخص الخدمات العمومية

                              
 25IBID, p218 
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 التحضيرات في مجال حرز على قانون االستثمارات بأمر لتتمت المصادقة 2001في أوت 

 تبسيط و تسهيل و تسريع إجراءات الحصول ،بتحديد األولويات خاصة  تقدمااالستثمارات

أن االستثمارات الوطنية و تجدر اإلشارة إلى . على التصاريح و تخفيف األعباء الجبائية

  . فس االمتيازات التي تتمتع بها االستثمارات األجنبيةتتمتع بن

  . لجنة خاصة بمجتمع المعلوماتإنشاء 

 تتكّون من عشرين شخصا هم 2001 ماي 9 المعلومات في تم إنشاء لجنة خاصة بمجتمع

ممثلون عن الوزارات و الهيئات العمومية و الخاصة و أعضاء من الدواوين الوزارية و 

أساتذة و مانحي خدمات انترنيت لتقديم تقرير حول الرهانات التي يطرحها مجتمع 

، و 2001قرير في أآتوبر المعلومات و الشروط الالزم توفرها لتحقيقه و قد تم عرض الت

هو يحلل النقائص القانونية التنظيمية البنكية و الضريبية و االقتصادية التي تقف عائقا أمام 

      26.المبادرات الخاصة و العامة، أمام تحقيق مجتمع متكامل للمعلومات

  2000حالة قطاع االتصاالت قبل أوت 

تحديث و توسيع شبكة االتصاالت  تم تحقيق استثمارات مهمة ل1981 و1975بين عامي 

٪ 0.40٪ و 0.20 جهد االستثمار العام آان بين 1980ابتداء من. لتشمل المستوى الوطني

و يسجل بذلك قصورا و جهدا غير آاف، الهاتف الثابت نسبة آثافته آانت ضعيفة و قوائم 

  و2000 م و التعطيل تزايد عا1990 سنوات عام 7االنتظار تطول و صارت بمعدل 

 ألف للهاتف 250 ألف و 800وصل عدد طلبات خطوط الهاتف الثابت التي لم تلّب إلى 

 27.النقال

تكاليف آل من االرتباط، االشتراك و المكالمة آانت منخفضة مقارنة بالبلدان المجاورة غير 

 دوالر 2.13با  دوالر للدقيقة لجنوب أور0.72أن المكالمة الدولية آان سعرها مرتفعا 

  .د/  دوالر 0.20بلدان المغرب العربي نحو ما نحو آسيا أللدقيقة 

من الناحية التنظيمية آانت الوزارة تسير بموجب األمر المتعلق بالبريد و االتصاالت رقم 

  . 1975 ديسمبر 30 المؤرخ في 75-89

  
                              

 26  IBID, p 221  
27  IBID,p  237  
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  : إصالح قطاع االتصاالت

وج الجزائر إلى لتعويض التأخر و سد الثغرات و رفع تحديات القرن العشرين و ضمان ول

مجتمع المعلومات، قررت الحكومة الجزائرية إجراء إصالحات لضمان التنافسية و التنويع 

في االقتصاد الجزائري و مؤسساته و تطوير قطاع اتصاالت ديناميكي على ضوء 

  . االستعدادات لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية و اتفاق الشراآة مع االتحاد األوروبي

حات تهدف أساسا إلى تكييف قطاع االتصاالت مع التوجيهات االقتصادية و هذه االصال

من بين أهداف برنامج . التحوالت العالمية الناتجة عن تطور األسواق و النمو التكنولوجي

إعادة تأهيل الهياآل االتصالية، الرفع من العرض على الخدمات بإنجاز هياآل جديدة 

  .لتحسين االرتباطية

 طورت الحكومة الجزائرية و تبنت استراتيجية إلدراك التأخر الذي يعرفه 2000في جوان

  28:القطاع و تهدف هذه االستراتيجية إلى

زيادة العرض فيما يخص الخدمات الهاتفية لتسهيل استعمال الخدمات االتصالية من قبل -ا

لك أآبر عدد من المستخدمين خاصة في المناطق الريفية استجابة للطلب الكبير و آذ

  . تخفيض األسعار

  .  تحسين نوعية الخدمات المقدمة و تنويعها لسد متطلبات المؤسسات و األشخاص-ب

 توسيع نطاق الخدمات االتصالية و جعلها في متناول سكان المناطق النائية و المعزولة -ج

  .و هو ما يعتبر ضرورة اقتصادية

  . ارة و الهيئات العمومية تطوير شبكة وطنية متكاملة لالتصاالت لعصرنة و اإلد-د

 ترقية االتصاالت آقطاع اقتصادي ضروري إلنشاء اقتصاد تنافسي متفتح تمثل الخدمات -و

  . فيه جزءا هاما من الدخل القومي

  : و يتمحور برنامج اإلصالحات الحكومي حول المحاور التالية

حتى تكون  إدخال تعديالت على اإلطار التشريعي و التنظيمي المتعلق بالقطاع -1

  .االصالحات على قاعدة صلبة صحيحة و شفافة

                              
28 IBID, p239.  
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 فصل االستغالل و التنظيم و السياسة القطاعية و هذا بإعادة هيكلة وزارة البريد و -2

االتصاالت و تقسيمها إلى مؤسسة اتصاالت، مؤسسة بريد، سلطة ضبط و فرع وزاري 

  . خاص بتحديد سياسة القطاع فيما يخص البريد و االتصاالت

 سوق االتصاالت و البريد و فتحهما للمنافسة و ترقية المساهمات و االستثمارات ر تحري-3

  . الخاصة

 فتح رأسمال المتعامل التاريخي لمستثمر استراتيجي ثم عرض عمومي لألسهم في -4

   .البورصة

  .  حماية و تطوير الخدمات الشاملة أو الكلية على آامل التراب الوطني-5

 حجر الزاوية لولوج الجزائر في مجتمع 2000 أوت 5 بتاريخ 2000-03يعتبر قانون 

  :المعلومات و هو ينّص على

للخدمة ) اتصاالت الجزائر( فصل نشاطات البريد و االتصاالت و إنشاء شرآة حق خاص -

  .                              العمومية مسيرة من طرف الوزارة

بريد (اري الستغالل الخدمة العمومية للبريد  إنشاء مؤسسة ذات طابع صناعي و تج– 

  ).                                                                         الجزائر

  .           إنشاء هيئة ضبط قطاع البريد و االتصاالت و التي تتمتع باالستقاللية–

 .خصة، اإلجازة أو التصريحالر:  أنماط للخدمات3 فتح سوق االتصاالت للمنافسة حسب –

  29. التحرير التدريجي لسوق البريد و االتصاالت– 

   30:هذا القانون سيتمم بعدد من النصوص التطبيقية منها

 لتعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و 2001 ماي 3 بتاريخ 109-10 المرسوم رقم -

  .االتصاالت 

ة استغالل آل نوع من  المتعلق بكيفي2001 ماي 9 بتاريخ 123-01 المرسوم رقم-

  . الشبكات و منها الالسلكية و االتصاالت

 لتحديد إجراءات تطبيق المناقصات لمنح 2001 ماي9 بتاريخ 124-01 المرسوم رقم-

  . رخص االستغالل في االتصاالت
                              

 29 IBID, p 242.  
30 IBID, p 251, 252.  
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، الذي ينص على إجازة إنشاء و 2001 ديسمبر 20 بتاريخ 417 -01 المرسوم رقم -

تصاالت بما فيها الالسلكية عدى جي اس ام و إجازة اتصاالت استغالل شبكات عمومية لال

  . الجزائر لمنح خدمات اتصالية

آما أضيفت نصوص مهمة متعلقة بتنظيم اإلرتباطية، المنافسة، الخدمة الشاملة، استخدام 

  .الموارد النادرة، الترقيم، الموجات و الترددات واقتسام الهياآل وفض النزاعات

  .بمهمتين من أصل أربع و هما التنظيم و السياسة القطاعيةو تحتفظ الوزارة 

  :اتصاالت الجزائر

 المتعلق بإعادة 2000 أوت 5 بتاريخ 2000-03أنشئت اتصاالت الجزائر بموجب قانون 

هيكلة قطاع البريد و االتصاالت و الذي يفصل النشاط البريدي عن االتصالي، و هي شرآة 

 في سوق الشبكات و الخدمات االتصالية االلكترونية و ذات أسهم و برأسمال عمومي تنشط

 و فروعها هي 2003 يناير 1هي مؤسسة عمومية اقتصادية بدأت نشاطها الفعلي في 

  31.موبيليس للهاتف الخلوي و جواب لشبكة االنترنيت

  .بريد الجزائر

  يحدد2000-03 بموجب أمر تنفيذي، قانون 2002 يناير 14أنشئت بريد الجزائر في 

الشروط العامة الستغالل البريد و االتصاالت من طرف المتعاملين، اإلطار و أنماط ضبط 

هذه . األنشطة المتعلقة بالبريد و االتصاالت و اإلطار القانوني لسلطة الضبط المستقلة

اإلصالحات أمليت جراء تطور المحيط الداخلي و الدولي بعد التطور الكبير لوسائل 

  . االتصال الحديثة

هام بريد الجزائر تتمثل في منح و استغالل الخدمات البريدية و الخدمات المالية البريدية و م

الحواالت البريدية و بريد الجزائر مدعوة اليوم بموجب القانون لضمان تطوير و منح 

  . خدمات في ظروف موضوعية و شفافة في جو تنافسي مع  الحفاظ على الصالح العام

  : لتي اتخذتها بريد الجزائرو من بين اإلجراءات ا

  .  إدخال نظام ويسترن يونيون لتحويل األموال بشكل أسرع-

  . اإلطالع على الرصيد البريدي عن طريق االنترنيت-

                              
31 IBID,p271.  
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  .    وضع موزعات نقدية في خدمة المواطن-

 بريد الجزائر هي الهيئة المالية الوحيدة في الجزائر التي تمنح خدمات الدفع في الزمن 

 مليون رصيد 3.2 ماليين رصيد بريدي و 5ي على آل التراب الوطني و تسير الحقيق

  . ادخار لصالح صندوق التوفير و االحتياط

 بي أس وو من الشرآات البريدية التي فتحت فروعا في الجزائر نجد شرآة دي أش أل و أ

  . و فيداآس

ة التحكم و لكترونيمن المهم في عصر االنترنيت و الخدمات االلكترونية و التجارة اال

 يكون بإمكانك توزيع بضائع و تقديم خدمات على المستوى الوطني التواصل بشكل فعال أن

  .و الدولي بشكل سريع و ناجع بخلق أنظمة اتصال عالمية

فعالية الشبكات سهلت بشكل آبير المبادالت االلكترونية و أحد أنجح العمليات في بداية هذا 

  . ر العالقة و االلتحام الكبير بين البريد و التجارة االلكترونيةالقرن عبر العالم هي تطو

فالخدمات البريدية بشبكاتها المرتبطة بنقاط البيع و البيع بالتجزئة و نقاط التوزيع صارت 

آما ان قطاع الدعاية عن طريق . في موقع استراتيجي لتلبية هذه الطلبات المتزايدة

 200المباشر هي صناعات عالمية االنتشار توازي الكتالوجات و الملصقات و التسويق 

مليار دوالر و حسب المختصين فإن التسويق المباشر سيلعب دورا مصيريا في نمو البلدان 

   32.السائرة في طريق النمو

اليوم و في آثير من البلدان السائرة في طريق النمو فإن الخدمات البريدية جزء من قطاع 

نية و التي تمثل بدورها لبنة أساسية في البنية التحتية الوطنية و الخدمات االقتصادية و التق

  . بالتالي تساهم في التطور االقتصادي للبلد و تحسين مستوى المعيشة

التشديد : فقطاع البريد في الجزائر يمكنه تقديم منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة مثل

طرود عبر االنترنيت، تحويل األموال  األمني على الطرود البريدية و إمكانية تتبع مسار ال

بالتوقيع  عن طريق البريد بصفة آنية من و إلى الجزائر، ضمان تأمين الدفع عبر االنترنيت

االلكتروني، ضمان سرية آل هذه العمليات، النقد االلكتروني، تعميم خدمتي التحكم و 

  .التعرف الصوتي

                              
32 IBID, pp275-280.  
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د بنيٍة تحتيٍة لالّتصاالت متكاملة  شبكات إّن متطّلبات مجتمع المعلومات بشكل عاّم هي وجو

معلوماٍت و شبكات بثٍّ إذاعّي و تلفزّي رقمّية بالكامل و تغّطي آّل التراب الوطنّي ، و آّل 

قطاعات الّنشاط ، و الجزائر بعيدٌة آّل البعد عن االستجابة لهذه المقاييس رغم المجهودات 

  .المبذولة 

% 60مقابل % 6.4 ( الخاصة بالهاتف الثابتافة الهاتفّيةإّن التأّخر واضح فيما يخّص الكث

أّما فيا يخّص الهاتف المحمول ، فإّن األرقام تقول إّنه   حّتى   ) 2001للبلدان المصّنعة عام 

 ، بلغ عدد الخطوط الهاتفية الخاّصة بالهاتف المحمول        إلى 2003 ديسمبر 31

 Orascom Télécom Algérieآةمنها لشر% 89.08( خطوط هاتفية 1.447.310

و قد وصلت الكثافة الهاتفية الّشاملة )  الّتصاالت الجزائر158.000  و 1.289.310أي 

و بالتالي فإّن الكثافة الهاتفية %) 4.82(و الهاتف المحمول %) 7.33(للهاتف الكالسيكي 

 يبقى و هذا الّرقم) 2001عام % 6.4 ، مقابل 2003عام % 12.15(الّشاملة لهما هي 

  ) . 2001عام % 60(بعيًدا عن معّدل العالم المصّنع 

و الّتأّخر يبدو جليا آذلك بالّنسبة للّشبكات المعلوماتية الخاّصة بالّشرآات اّلتي تكاد تكون 

  .منعدمة ، و بالّتالي انعدام الخدمات الحديثة المقّدمة عبر هذه الّشبكات 

فالوضع ُمزٍر ، قناة تلفزيونية واحدة على المستوى  بالّنسبة لوسائل اإلعالم الّثقيلة اأّم

الوطني ، و في المقّر نفسه و من مرآز البّث نفسه ، حيُث تبّث برامج على قناتين فضائّيتين 

 للّناطقين بالفرنسّية ، و Canal Algérie( ، تقتسم معظم البرامج مع القناة األرضية 

  . جهوّية أو محلّية تلفزيونية و ال وجود لقنوات،) الجزائرّية الثالثة للّناطقين بالعربّية 

من اإلذاعات ) 29(إذاعية على المستوى الوطني ، و )  قنوات 04(أّما اإلذاعة فتملك 

)  مليون نسمة30( ،  و هذا غير آاف في بلد يزيد عدد سّكانه عن 33المحلّية و الجهوّية 

  . سنة 35معظمهم يقّل سّنهم عن 

بعض مظاهر المعلومات ، و التي هي معمول بها منذ سنوات عديدة آما تنعدم في الجزائر 

  . التجارة اإللكترونية وفي بقّية بلدان العالم ، آالعمل عن بعد ، الحجز اإللكتروني 

                              
.29p , 2004:  00№, Algeria Broadcast, » radiodiffusion et évolution du réseau national «, Bouguerzi.A33 
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و ترنت ، و تكوين آّل العاملين   المكاتب و المؤسسات و ربطها باإلن تجهيُز،يجب بدايًة

في العمل تطبيقها لربح الوقت و الجهد  ثة لالّتصال و تأهيلهم الستعمال التكنولوجيات الحدي

و زيادة المردودية و إدخال الخدمات ، و ليس فقط إضافة منصب خاّص بهذا التخّصص ، 

اإلعالم " يجب أن يكون استغالل اإلنترنت فّعاًال و ناجًعا ، حتى ال تتكّرر أخطاء مشروع 

تلُف القطاعات منها حيث أّن الحواسيب التي عانت و ما تزال ُتعاني مخ" اآللي للجميع 

آّلفت مبالغ باهضة لتجهيز المؤسسات  و اإلدارات و مراآز البريد  و الخدمات ، و لكّن 

هذا أحدث نتيجًة عكسيًة ، حيث   إّن الخدمات أصبحت تتوّقف تماًما بتعّطل الحاسوب ، أّما 

ل لأللعاب و سماع الموسيقى في اإلدارات فقّلما تستعمل الحواسيب في العمل ، بل تستعم

  .أآثر مّما ُتستعمل في دورها الحقيقّي ، و زادت مّدة تطبيق اإلجراءات بدل اختصارها 

إّن حظيرة أجهزة الكمبيوتر تبقى غير آافية سواٌء في العدد أو النوعية ، و سيكلف تأهيلها و 

يجب لتحقيق أرباٍح اقتصادًيا تجديدها ماليير الدنانير سنوًيا ، و بالتالي يجدر استعمالها آما 

  .و تقليل تكاليف اإلنتاج 

 .و في البداية نلقي نظرة فاحصة على ما ُأنجز حّتى اآلن في مجال االّتصال 

 

II .  البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـات االتصـال فـي الجزائـر  
 

  :شبكـة االتصــاالت العموميـة  )أ 

ر   ر الجزائ م القط ي معظ صاالت تغط بكة االت ري      إّن ش ود فق ن عم شّكل م ي تت ّي ، و ه

)Backbone (    ف ـراآز تكثي ـة ، مـــ ـز هــاتفيـــ ـن مـراآ ـكّون مـ  Centre(مت

d’amplification  ( و مراآز ال سلكية.  

  :متكونة من :   شبـــكة البـّث الـّرقمــي  •
  :وطنيـــة الشبكــة   ال-

 ). 10Gbit إلى 2.5Gbit من  SDH( آلم من شرايين األلياف البصرية 10000▪  

 ) .FHN( آلم من شرايين األلياف الهرتزية 20000▪ 

 .محطة أرضية 50   ▪
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 ) Radios Ruraux(شبكة الراديو الريفية ▪ 

 :دولـــي الرتبــاط   اال-

 وصل في أعماق البحر باأللياف البصرية يربط الجزائر بشبكة▪ 

  .SE-ME-WEاالتصاالت الدولية  •

 ) .40Gbit بالما اإلسبانية –الجزائر العاصمة ( بصرية خّط باأللياف ال▪ 

  .باأللياف البصرية )  الغوس النايجيرية –خّط الجزائر العاصمة ▪ 

 
  :الشبـكات عبـر األقمـار الصنـاعيـة    ●

  : ةـنيـوطـة الــبكــ الش-

لقد سمح القمر الصناعي بصفته األداة المفضلة في مجال االتصاالت  : VSATشبكة 

 الموّجهة أساًسا  (VSAT)هاتفية ، بتطوير مختلف الخدمات المتخصصة ، و منها خدمة ال

و )  Very Small Aperture Terminal( إلى شبكات المؤسسات و هي اختصار 

  ُيترجم إلى الحجم المصّغر لهوائيات المحطات الّنهائية المستعملة  مّما  (VSAT)مصطلح 

  .آيب و اإلنجاز ُيعطيها مرونًة آبيرًة في الّتر

  و 2001 دخلت الخدمة في مارس (VSAT)إّن اّتصاالت الجزائر تشَغل شبكة من نوع  

و تسمح بتغطية واسعة النطاق عبر التراب ) KU(تعمل في رقعة ذبذبات ُتعرُف باسم 

الجزائري ، و خاصًة المناطَق التي تفتقر للهياآل القاعدية في مجال االتصاالت الهاتفية 

  .ية ، باإلضافة إلى الهاتف الكالسيكي التقليد

 المزيد من فرص توفير خدمات المعطيات مثل رؤية ندوة قبل عرضها  (VSAT)و تقدم 

على غرار ت تابعة للقطاع االقتصادي  و هي شبكة ذات أهمية آبيرة ، بالنسبة لعّدة مؤّسسا

  .البنوك الّشرآات النِّفطية ، الغازية ، المنجمية ، المطارات  الموانئ و 

  و تسمح Mhz24 التصاالت الجزائر تستعمل قطعة دائرية فضائية بـ(VSAT)شبكة 

و تشتغل بكات أرضية ثابتة و دولية في آٍن واحد ، و هي موصولة بش)  مكالمة60(بإجراء 

   .SCPC/DAMAحسب مبدأ الطرق المشترآة 
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: ستنساخ عن بعد، خدمة اال Kbit/s 1خدمة الهاتف بـ: و تشمل الخدمات التي تقدمها

بـ    ، إرسال المعطيات و رؤية الندوة قبل عرضها Bit/s 9600 بـ3 المجموعة

Bit/162  .  

   .xxxx 90 61 0:  أرقام    مثال 6 لها أعداد بـ(VSAT) نهائيات آما أن

دج ، نهائي محطة Mini-Hub  14.500.000تكاليف بيع التجهيزات محطة 

  .دج 100.000: ى الخدمة دج ، مصاريف الحصول عل3.000.000

  . محطة أرضية منزلية DOM.SAT : 45شبكة 

  :اتصـــاالت دوليـــة  -

   ) . Mbit/s 622 ، تونس Mgbit140المغرب و ليبيا ( محطات أرضية ▪ 

فقد تزودت الجزائر بمحّطة عبور خاّصة   :  العالمية لالتصاالتINMARSATشبكة ▪ 

و على العاملة عبر التراب الوطني    INMARSATو التي تتكّفل بحرآة مرور النهايات 

إلى الخدمات  البحرية المتنقلة  ثّم توّسعت  السفن ، في األصل آانت الشبكة تخّص الخدمات

 : تغّطي المناطق المحيطة األربعة ) و مساعديها(  أقمار 4األرضية و تتشّكل من 

  ) AORE(المحيط األطلسي شرًقا .... 

  ) AORW(غرًبا المحيط األطلسي .... 

  )IORI(المحيط الهندي .... 

  )PORP(المحيط الهادي ... .

 من محّطات العبور التي تضمن وظائف توصيل INMARSAT آما تتشكل شبكة ▪

المكالمات و الربط بالشبكات التقليدية و القيام بالتسعيرة، آما تعمل محطات العبور 

 :سمح بتوصيل  و تMini M , M , B: الجزائرية حسب ثالثة أنماط 

  .INMARSAT مرور خدمات المشترآين بالشبكة األرضية باتجاه النهائيات ▪

(  فيما بينها ، و نحو الشبكات، التقليدية         INMARSAT حرآة مرور النهائيات ▪

 ) ثابت ، محمول ، تلكس و إرسال المعطيات 

 .طلبات الّنجدة و تقديم العون للّسفن في البحار ▪ 

 :ـراآــة الشــ  -
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 . للهاتف المحمول عن طريق القمر الصناعي  GMPCS الثريا خدمة▪

  RASCOM ▪ شبكة إفريقية بالقمر الصناعي.  

 

  DZPAC شبكـة إرسـال المعلومـات بالحـزمـات  ● 

 1992 بدأت في االشتغال سنة  DZPAC لشبكة العمومية إلرسال المعلومات بالحزماتا

شترآين الّنموذجّيين ، و البدء في الخدمة الّتجارّية آان سنة مع الربط المشترك األول للم

  . X25 ، الّشبكة اشتغلت تحت معيار 1993

و آانت موّجهة لنقل األخبار بين الّتجهيزات المعلوماتّية ، أهّم مستعمليهم ُمديُرو  البنوك 

: نة مثل شرآات التأمينات ، أصحاب المهن الحّرة ، هذه الّشبكة تستجيب لحاجياٍت معّي

الّتطبيقات الّتحادثّية ، تسجيل المعلومات الّتفاعلّية ، استجواب و وضع الملفات  المعامالت 

  .التجارّية االرتباطّية ، تسجيل المعلومات مع اإلرسال المؤّجل إرسال البرقّيات 

لومات  و و تتمّيز هذه الّشبكة ببنيٍة فيها منّظمات آلّية ، تضمن عملّيات ترآيز ، استبدال المع

هي موصولة على شكل حلقات ، أربع عقد أساسية ُوضعت في الجزائر ، قسنطينة  وهران 

و ورقلة ، و اّلتي تتضّمن عملّيات المرور  االستبدال ، الّترآيز و الّربط ، و حول آّل عقدة 

  . والية وضعت مراآز وصل المشترآين 24أساسّية و على مستوى 

)        ACCES( منفًذا 1072 من أجل DZPACشبكة في هيئتها االبتدائية صّممت 

        20و   RTC منفًذا متواصل عن طريق 40 بالّتوصيل المتخّصص ، 1012أي 

  ) .عن طريق شبكة التلكس 

 و مكاتب CCP(  منفًذا خاصا بخدمة اإلدارة 1960 ثّم 1600 ارتفعت إلى 1996في 

إشباًعا تاما على المستوى الوطنّي    و  1999 نهاية DZPACو قد عرفت شبكة ) البريد 

بـ وك ، و قد تّم توسيع الّشبكة  هذا راجع للّطلب المتزايد للهيئات المالّية ، خاّصة البن

  . منفًذا آخًرا 1520 و ُعزِّز فيما بعُد  بـ2000 منفٍذ إضافّي في بداية 2500
دولّية في باريس        وضع وصل مع عقدة عبور 1993فيما يخّص الّربط الدولّي فمنذ 

)NTI (و اّلتي تسمح بالّربط المشترك لـDZPAC مع الّشبكات األجنبّية اّلتي تستعمل 

   .64Kbit بوصلتين بمقدار X25المعيار 
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  : الحالية حسب التدّفق  DZPACقدرة 

      Bit/s 9600 – 122 منفًذا                                        1960
   Bit/s        19200 - 9600            2003ابتداًء من ديسمبر  1020 + 1750
375                                               48 – 256 Kbit/s     
675                                                2 – 64 Mbit/s     

  
  :كة الّشبكـــة البــريدّيــة الخاّصــة ، و تحوي هذه الشب ●

 Bit/s 96000 إلى 1200 منفًذا                 من 3492

   منفًذا 8252شبكة إيصال المعلومات لها في المجموع 

  )Terminal( نهائّي 5000شبكة تلكس متكّونة من 

ر من               3310 شباك بنكي تجاري و نجد           1000   وهذا البرنامج للّتوسيع سمح بإيصال أآث

ا     شبابيك بريدية على المستوى ا     وطني منه شبكة        1000ل  ) (MegaPac شباك موصول ب

ارب                                 ا يق ر م د الجزائ  5و هي شبكة خاّصة بوزارة البريد و االتصاالت ، و يسيِّر بري

   .CNEP مليون حساب توفير 3.2ماليين حساب بريدي جاري و 
  

 شبـــكة الهــــاتف  ● 

  . مشترك 158.000ر عدد المشترآين في الهاتف المحمول لشرآة اتصاالت الجزائ

 مليون جهاز ، و عدد المشترآين 2.5و بالنسبة للهاتف الثابت تجهيزات المشترآين بلغت 

 Cœur de Chaîne(  مرآًزا هاتفًيا134 مليون ، و تحوي الشبكة الهاتفية  الثابتة 1.9

%) 10(بينما تقارب %) 7.33 (2003 و بلغت الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت في عام  )

  .في البلدان المصّنعة في الّسنة نفسها %) 70(آمعّدل لبلدان المغرب العربّي و 
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 في العالم 2003، بلغت عام )للثابت و المحمول(و آعنصر مقارنة، فإن الكثافة الهاتفية 

و في الجزائر فإن النسبة بالكاد % 95، بينما في العالم المتقدم فقد بلغت  %14العربي 

   .34% 12تصل 

  ألف آشك متعّدد الخدمات14.000 هاتف عمومي و 3000ائر في الجز

TaxiPhone)(  10.000 لكّل 14 ساآن مقابل 10.000 أآشاك لكّل 5و هذا يمّثل 

 . ساآن بتونس 10.000 لكّل 20ساآن في المغرب    و 

فقط من البيوت %) 7.25( ، 2002عام %) 25(إّن نسبة تجهيز البيوت بالهاتف بلغت 

من البيوت في المدن  و هذا مقابل      %) 42.6(لريفية مجّهزة بالهاتف و في المناطق ا

  .35من البيوت المجّهزة بالّتلفاز%) 91(

 Gbit/s 2.5إّن العمود الفقرّي للّشبكة العمومّية لالّتصاالت يتكّون من وصالت نقل بقدرة 

   .Mbit/s 266ـ ، أّما الّشرايين الّثانوّية فسّعتها تقّدر   بBit/s مليار 2.5أي 

أّما التعّطل الهاتفي فإّن الخّط الهاتفّي في الجزائر يصيبه %) 90( تقارب 36نسبة الفعاليّة 

  . سنوات في البلدان المتقّدمة 5 شهًرا ، مقابل مّرٍة آّل 18عطب بمعّدل مّرٍة آّل 

  .و قوائم االنتظار للهاتف الّثابت و المحمول تقّدر بضعف ما هو موجود حّتى اآلن 

إّن تكلفة خدمات االّتصاالت الهاتفية تعتبر األآثر انخفاًضا في العالم إذا ما قورنت ببلداٍن 

متقّدمة ، خاّصًة ما تعّلق بالّتوصيل ، الّربط و المكالمات المحلّية و لكن تسعيرة الوحدة 

 بالنسبة للّثابت و المحمول أّما فيما يخّص المكالمات 2003 – 2002عرفت ارتفاًعا في 

د للمكالمة الموّجهة  ألحد بلدان جنوب /$0.72الّدولّية فهي تكاليُف مرتفعٌة و تتراوح من 

  .د بالّنسبة للبلدان اآلسيوّية /$2.13أوربا و 

 فقد ارتفع 2003 سبتمبر 1عرفت أسعار المكالمات في الّشبكة الّثابتة ارتفاًعا ، ابتداًء من 

بدون (د /دج3.50الوالية الواحدة ليصبح داخل ) بدون رسوم(د /دج1سعر المكالمة من 

بدون (د /دج3.50إلى ) بدون رسوم(د /دج2.50أّما ما بين الواليات فقد ارتفع من ) رسوم

                              
، وزارة المنتدى الدولي لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ،" العالم العربي و الجزائر في عصر المعلومات و االتصاالت"هشام الخطيب،  34

  .2002ديسمبر : و تكنولوجيات االتصال،الجزائرالبريد
.19 P 2003 :   Alger,rapport préliminaire, 2002 Enquête Algérienne sur la santé de la famille ,  ONS 35  

  . محاولة 100 عدد المكالمات النّاجحة على  36
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د ، و هذا ألّن تعويض /دج48د إلى /دج55بينما انخفض سعر المكالمة الّدولّية من ) رسوم

مات الدولّية  حيث إّن الخسارة الّناجمة عن سعر المكالمة المنخفض آان يعّوض بالمكال

  .  من تكاليف المكالمات المحلّية %) 40(من المكالمات الّدولّية آانت ُتمّول %) 1(

د بالّنسبة للمكالمة /دج4.58 إلى 2003 أوت 1أّما بالّنسبة للهاتف المحمول فقد ارتفع في 

ّنسبة د بال/دج8.58من محمول اّتصاالت الجزائر إلى محمول من الّشبكة نفسها و إلى 

  ) .OTA(لالّتصال بمحمول 

 في سعر المكالمة على الّشبكة الّثابتة قد تسّببت في فقدان عدد آبير زياداتو آانت هذه ال

من مستعملّي اإلنترنت في المقاهي اإللكترونية ، حيث إّن مالكيها اضطروا إلى رفع سعر 

صاحب المقهى اإللكتروني الّدقيقة بشكل آبير جدا لتفادي الخسارة ، فَبعد أن آان يدفع 

  .دج 40.000دج آتكلفة الستعمال الخطوط الهاتفية آّل شهر أصبح يدفع ما يقارب 8000

و لكن في الوقت ذاته فإّن الجزائر من البلدان الّنادرة حاليا اّلتي يدفع فيها المستخدم تكلفة 

ذا يعني    إضافة إلى االشتراك الّشهري و ه) Tarif d’Accès(الحصول على الخدمة 

في الهاتف المحمول ، و في الفاتورة نجد أّن المستخدم و مهما آان الوضع يدفع مبلًغا ثابًتا 

سواًء استعمل الخّط أم ال ، و لكي يحصل الّزبون على الخّط  يجب عليه دفع مبلغ 

  . دج ، إضافة إلى دفع اشتراَآين مسبقين 25.000

 حساب تكاليف المكالمات في شبكة المحمول إضافة إلى أّنه من غير العملّي أن يستمّر

  .بالّدقيقة ، بينما ُتقّدر في معظم بلدان العالم بالّثانية 

  

   :اّتصـاالت الجزائـر و خدمـة الهاتـف المحمـول •

 شبكة لالّتصاالت الهاتفّية الّالسلكّية   أّول هي(Algérie Télécom ) اتصاالت الجزائر

دج 27000(و لكن قّلة العرض و الّتكاليف الباهضة  1999متواجدة في الجزائر منذ عام 

جعل الهاتف المحمول مؤّشًرا على الّرفاهية ، الّثراء أو المناصب ) للخّط الّالسلكي وحده

و ديء ، حيث شهدت الّشبكة ضعًفا  العالية ، إضافة إلى نوعّية الّتغطية اّلتي تقترب للّر

 أو الّشبكة لم يتمَّ تدعيمها بوصالتى إّن انقطاعات غير معروفة األسباب ، إضافة إل
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هوائّيات جديدة على مدى سنوات ، سعر الّدقيقة آان مرتفًعا نوًعا ما مقارنًة بالهاتف الّثابت  

  37.د للهاتف الكالسيكي /دج1د مقابل /دج4حيث قّدر بـ

ًة لخلق و لكن سعر الّدقيقة في الجزائر هو من أخفض األسعار في العالم ، و رفعه آان حتمي

  .توزان بين الّتكاليف و الخدمات المقّدمة بأسعارها الحقيقّية 

 و الفصل بين نشاطات االّتصاالت  عندما تّم 2001تأّسست اّتصاالت الجزائر في أوت 

نشاطات البريد في قطاع البريد و االّتصاالت السلكّية و الّالسلكّية ، فهي شرآة تجارّية ذات 

 الديار الخمس 05 االجتماعّي متواجد بالّطريق الوطنّي رقم أسهم عمومّية ، مقّرها

  .المحمدّية ، الحراش الجزائر العاصمة 

بعد االنتهاء من وضع مختلف أعضاء الهيئة اإلدارّية ، أعضاء التسيير و المراقبة  و هذا 

  . ، جاءت تسمية الّرئيس المدير العاّم و آذا أعضاء لجنة الحسابات 2002في أفريل 

صاالت الجزائر تحمل مجموعًة من االنشغاالت من أهّمها االستجابة للحتمّيات الّناتجة عن اّت

الخدمة الّشاملة لالّتصاالت اّلتي أنشأها القانون ، حفظ و تطوير البعد الّدولّي  على المخّطط 

المزدوج لوصل شبكة االتصاالت ، و آذا عالقات تبادل الّتعاون الحدودّي و المشارآة في 

  .قية مجتمع اإلعالم في الجزائر تر

قادرة على رفع هذه التحّديات     ) Algérie Télécom( و لكن هل اّتصاالت الجزائر 

  ؟و إنجاز هذه األهداف في اآلجال المحّددة لها 

  

دج و لكّنها ورثت من الهيكلة 100.000.000اّتصاالت الجزائر تنعم برأسمال يقّدر بـ

طاقًما لحاجة إلى تكوينات عديدة و رسكلة على عّدة مستويات  حيث الّسابقة ديوًنا آبيرًة و 

إّن معظمهم غير متحّكم في الّتكنولوجيات الحديثة لالّتصال و حسب آخر الّتقارير فإّن 

 مليار دوالرفي حدود عام 2.5القائمين على اّتصاالت الجزائر يطمحون إلى استثمار بقيمة 

2008.   

 و م للّتراث المشترك العديد من القرارات و الخطوات و اقتسامن الترّدد فيو بعد الكثير

في مجاالت نسيق بين مختلف األقسام  الفوضى العارمة التي نشأت في القطاع و غياب الّت

                              
37 Hachemi Belhamdi, «  ATM de Mobilis », Algérie Entreprise,№8 : novembre 2004, p 15  
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المسؤولون وضع  آّل هذا قّرر نقص الّدراسات الخاّصة بالمشاريع، بعداالّتصاالت و 

)MOBILIS(صول إلى مليون مشترك على رأس آّل األولوّيات و تطمح للو)700.000 

  . 38 2005 قبل نهاية 3.000.000  و 2004قبل نهاية ) منهم بالّدفع المسبق

و لكّن مهّمة اّتصاالت الجزائر صعبة ، حيث إّن الخدمات التي ُعرضت في الهاتف 

)    SMS( آانت محدودة ، الّرسائل القصيرة 2005 و بداية 2002المحمول حّتى نهاية 

الحصول عليها إّال على الخطوط الّدولّية ، الخّط المزدوج  و المحاضرة الّثالثية ال يمكن 

إضافًة إلى ذلك فإنّه ) Djezzy(على الرُّغم من أّنها آانت متوّفرة عند المتعامل المنافس 

على اّتصاالت الجزائر االهتمام بتحسين نوعّية االّتصاالت و الّشبكات و حّتى تتفّوق   على 

  .ن و التكّيف مع أحدث الّتكنولوجيات المنافسي

نقطة سلبّية أخرى يمكن تدوينها لموبيليس و هي اإلهمال التاّم لعامٍل مهمٍّ ِجدا  و هو الدِّعاية 

و اإلشهار ، ففي الوقِت اّلذي آان يجب عليها إعطاء صورة جديدٍة   و ُمشرقٍة للمتعامل 

عليه في دمقرطة خدمة الهاتف المحمول و العمومي و إظهار نقاط قّوته و رغبة القائمين 

اإلنترنت ، تجاهلت تماًما هذه الّنقطة الحّساسة على الرُّغم من قّوة الحملة الّدعائّية لكلٍّ من 

، فعلى اّتصاالت الجزائر مستقبًال إطالق حملة دعائّية ضخمة في اإلذاعة ) جيزي و نجمة(

المنافسين  و االقتراب أآثر من الّشباب اّلذين و الّتلفزيون و الجرائد و الُملصقات  لمواجهة 

  .ُيعَتَبُروَن أّول المستهلكين لخدمة الهاتف المحمول 

إضافة إلى هذا فإّن موبيليس تنتظرها مهام صعبة أخرى ، تتمّثل في إصالح شبكة الهاتف 

 و لّزبائنر استراتيجّية استقبال او تغيي) االرتباط ، الكابالت و المراآز الهاتفية (الّثابت 

  العاملين فيه أّنواحّتى القطاع اعترفأن حتى المسؤولون عرض الخدمات و بيعها ، حيث 

ال ُيحسِنون استقبال الّزبائن و ال حّتى آيف َيعرضون سلعتهم على المهتّمين و هذا  من بقايا 

  .فترة االحتكار اّلتي عاشها القطاع منذ البداية 

صاالت الجزائر زبائنها على دفع فواتيرهم الّثقيلة  حيث إّن آما إّن الوقت قد حان ِلُترغم اّت

المشترآين سواٌء من الّشرآات أو األشخاص شّجعهم عدم قطع خطوطهم إثر تجاهل دفع 

                              
38 Meriem Slimani, « les réseaux de télécommunication d’Algérie Télécom au service des technologies de 

2002Décembre :  Alger,   MPTIC,SITIC, » l’information et de la communication  
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فواتيرهم ، و اّلتي يبلُغ مجموعها الماليين من الّدنانير مّما يمّثل ربًحا معتبًرا لشرآة 

  .اّتصاالت الجزائر 

ت و أآثرها استعجاال ، تحسين شبكة االتصاالت و إصالح الّنقائص الّتقنية أّما أهّم اإلجراءا

، حيث إّن زيادة المشترآين بعد إطالق خدمة الّدفع المسبق يجعل الّشبكة تحت ضغط طلب 

متزايٍد و ُملّح ، مّما يؤّثر سلًبا على نوعّية الخدمات و فعالّية االّتصال ، حيث أصبح 

رآين أنفسهم صعًبا حّتى في ساعات االزدحام ، فالّزيادة في عدد االّتصال حّتى بين المشت

) les Antennes(و الهوائيات   ) les Relais(المشترآين تعني زيادة في الوصالت 

  .لضمان تغطية أفضل 

إّن المتعامل العمومّي يواجه تحدًيا و ضغًطا أآثر من المتعاملين الخواّص ، فيجب عليه أن 

لى تقديم خدمات أحسن أو متساوية على أقّل تقدير فقد سّجَل َتأخًُّرا آبيًرا ُيبرهن أّنه قادر ع

  .و نقًصا في األجهزة الّتقنية و لكن عليه رفع التحّدي 

  

 :شبكــــة اإلنــتـرنـت فــي الجـزائـر   )ب 
  

 َيِرُد ذآر اإلنترنت آثيًرا قي األوساط االقتصادّية و الّتربوّية و مختلف قطاعات الّنشاط   و

 آان احتكار معهد 1998لكن يبقى استعماله فعليا محدوًدا إلى حدٍّ ما ، فحّتى سنة 

(CERIST) آامًال للّدخول إلى شبكة اإلنترنت في الجزائر   

 Fournisseur" (مانحّي خدمات "  ُفِتَح الباب للخواّص لُيصبُحوا 1999و في أوت 

d’Accès Internet ( ة مانح خدمات على شبكة  رخص65 ُمِنحت 2003و حّتى عام

 من بينهم         39 منهم فقط ُيمارسون نشاطهم الّتسييرّي في الّشبكة 15اإلنترنت و لكن 

)L’EEPAD ( و هو معهد للّتعليم المهنّي عن بعد و)GECOS ( أي)Général 

Computer System ( كّل لو إذا حسبنا المعّدل بالّنسبة لمانحّي الخدمات فسنجد واحًدا

 و الخدمات ائر في مجال االرتباط باإلنترنت نّي نسمة ، و هذا يبّين التخّلف الكبير للجزمليو

  .على الويب 

                              
2003 Décembre :Alger, MPTIC, SITIC, » ?érieelles à la portée de l’Alg-les NTIC sont «, Younes Grar 39  
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أي  باإلنترنت على الُتراب الوطنّي  مرتبٍط730.000و ُتشير األرقام إلى وجود 

 و الميدياتيك ن هذا يشمل المقاهي اإللكترونّيو لك) Internaute( مشترٍك أو 730.000

اإلنترنت ، و قد أعلن وزير البريد و تكنولوجيات اإلعالم   و االّتصال في ندوة و نوادي 

 مقًهى إلكترونيٍّ عبر الُتراب الوطنّي 4800 أّنه يوجد أآثر من 2004صحفية في مارس 

، أّما الخدمات الُمقّدمة على هذه الّشبكة العالمية و اّلتي يمكن الحصول عليها في الجزائر 

لكتروني ، المراسالت التفاعلّية ، محاضرات متعّددة األطراف ، نقل البريد اإل: فهي 

  .المستندات ، تطوير صفحات على الّشبكة و استشارة مراآز المعلومات 

 Mbit/s  و عّدة 64KiloBit/sإّن سّعة التدّفق المتوّفرة لمانحّي الخدمات تتراوح ما بين 

       و KiloBit/s 50 إلى 20 أقّل بكثير  من أّم السّعة المتوّفرة للمشترآين العادّيين فهي

إذا آان مانح الخدمات ( تكاليف االّتصال زهيدة و منخفضة بالّنسبة لالرتباطات المحلّية 

   .40)د 6/دج1.53موجود في المنطقة نفسها و هي بقيمة 

 وآالة 100 موقع ويب  و 2500و حسب تصريح السّيد الوزير دائًما ، فإّن الجزائر تملك 

  . شرآة خاّصة باإلعالم اآللي 5000و أآثر من ) Web Agences(ويب 

مؤّشر      على  ) Intranet(إّن التطّور البطيء جدا لشبكات اإلنترنت الخاّصة بالّشرآات 

تخّلف الجزائر في هذا الميدان ، األنترانات تستغّل الّتقنيات و الوسائل  و المبادئ الخاّصة 

في الّتواصل سمح باستمرارّية و سهولٍة أآبر  ة أو المؤّسسة ، و تباإلنترنت داخل الّشرآ

  ) .L’extranet(داخل المؤّسسة ذاتها و الخارج 

إّن عدد الّشرآات الجزائرّية التي طّورت شبكة أنترانات خاّصٍة بها قليلٌة جدا و قليلة هي 

 هذا ال ُيسّهل لها الّشرآات الموصولة بإنترنت أو الحاضرة فعًال على شبكة اإلنترنت و

  .تحقيق مكانة في سوق الغد ، و ما يزال أمام الجزائر عمل جّبار و مستمّر لتحقيق ذلك 

تساءل نبشكٍل عاّم عند الحديث عن االرتباط باإلنترنت ، يكون ذلك بنبرة إيجابّية متفائلة و 

بعين االعتبار عّدة ُمبالٌغ فيه ، إذا ما أخذنا التفاؤل في آثير من األحيان إذا لم يكن هذا 

  : عوامل و منها 

                              
40IBID  
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منخفٌض جدا مقارنًة بالمعايير العالمّية  إّن ) CERIST(إّن السّعة أو التدّفق اّلذي يوّفره الـ

عن االآتظاظ ئًما و بانتظام من البطء الناتج آّل مستعمٍل لإلنترنت أو مشترك فيه ، ُيعاني دا

التي تعاني منها الّشبكة ، ناتجة آذلك عن نوعّية أو عن رداءة االرتباط ، و مشاآل االرتباط 

  .الّشبكة الهاتفّية التي لم تنتقل معظمها َبعُد  إلى الّرقمّية 

فهو الّتجهيز ، فإّن الغالبّية العظمى من مستعملّي الّشبكة : أّما العامل الّثاني أو العائق الّثاني 

 الكمبيوترات حيث إّن الّسعر يستعملون تجهيزات قديمة أو أجيال ذات سّعة محدودة من

  .الباهض جدا للكمبيوتر الجديدة و األصلّية يحول دون إقبال المهتّمين عليه و اقتنائه

إذا قّرر مواطن جزائرّي االرتباط باإلنترنت بإمكانّياته الخاّصة و من منزله ، فهذا ُيمّثل 

  :دج تقريًبا آالّتالي 130.000استثماًرا بقيمة 

  

 ، أّما االشتراك فهو €600 ، أي حوالي  Modemمحّول الكمبيوتر و الـدج ثمن70.000

دج للّسنة ، و هذا يعني أّن الّسنة األولى  من االرتباط 60.000دج للّشهر أي 5000بقيمة 

 مّرة األجر األدنى في الجزائر أو 16دج أي 130.000باإلنترنت تتطّلب استثماًرا بقيمة 

ط الّدخل ، و هنا نفهم لماذا ال يمّثل اإلنترنت أولوّيًة من دخل الّسنة آاملة لعامل متوّس

أولوّيات المواطن أو على األقّل لماذا االرتباط المنزلي باإلنترنت ليس ضرورًة ملحة في 

  .ذهن المواطن 

  

إضافًة إلى آّل ذلك تجد الّتعقيدات اإلدارّية و االنتظار الّطويل لالستجابة للّطلب  إذا آان 

  .هو باسم شخص و ليس شرآة اقتصادّية ) CERIST(قّدم للـالّطلب الُم

 آان االرتباط باإلنترنت عبر خّط هاتفّي ، آان يعني بقاء الخّط 2003آما إّنه و حّتى عام 

مشغوًال طوال مّدة استعماله بغرض الّدخول لإلنترنت ، و بالّطبع طلب خّط هاتفي يعني 

  .االنتظار ُمطّوًال 

  

ا أّن المقاهي اإللكترونّية ازدهرت و انتشرت عندما آان سعر المكالمة و ال ننس مع آّل هذ

 مع الّزيادات المتتابعة 2003د ، فهل سيستمّر الوضع على حاله بعد سنة /دج2الهاتفّية 
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التي أعلنت عنها وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم  و االّتصال ؟ حيث  من المنتظر أن 

الهاتف الّثابت  سعر المكالمة على خّط هاتٍف محموٍل في يفوق سعر المكالمة على خّط 

   .2005سبتمبر 

 :الّتجـــارة اإللكتـرونيـــّة  ♦

 مليار دوالر، آما أنه 2.3، ُقدِّرت قيمة السلع المتاجر بها عبر االنترنيت  2002في عام 

  41النترنيت  عبر شبكة ا2007من المتوقع أن تتم ُخُمس المبادالت التجارية في العالم عام 

قد تطّورت انت البنية الّتحتية لالتصاالت  إّن التجارة اإللكترونّية منعدمة في الجزائر فإذا آ

نوًعا ما ، فإّن النظام اللوجستيكي ما يزال في مرحلة جنينّية ، فبطاقات القرض و بطاقات 

  .الّدفع يكاد استعمالها يكون منعدًما 

هّم آثيًرا من الّناحية الّنظرّية و تدعو إلى الّتفكير الِجدّي  في إّن مسألة الّتجارة اإللكترونّية ت

تحقيقها و توفير الّظروف للمستهلك ليتمّتع بهذه الخدمة القّيمة و لتخلق ُبعًدا جديًدا  و إيجابيا 

  .في االقتصاد الوطنّي 

: مثًال فإّن المتعاملين يفقدون آّل الحماس عندما يصطدمون بعوائق و حواجز فيما يخّص 

نوعّية االرتباط و االشتراك على اإلنترنت ، نوعّية الخدمة الهاتفّية ، سعر المكالمات 

  .الهاتفّية ، و لكن أهّم من آّل هذا ِغياُب قانون حول الّتجارة اإللكترونّية 

يجب أّوًال و قبل آّل شيء العمل على وضع قانون يكون مطابًقا و متوافًقا مع القواعد 

 تقوية و توطيد نظام تحديد الّتسعيرة و االستغناء عن اإلجراءات البيروقراطّية الّدولّية ،

الّزائدة و التي ُتثِقُل آاهل الّنظام البنكّي و المعامالت الّتجارية ، تبسيط إجراءات تسجيل 

  .السجّل الّتجاري و إعادة الّنظر في دور ُغرِف الّتجارة و نظام تسيير المؤّسسات المالّية 

حسين الّظروف المحيطة بالمعامالت الّتجارّية ال يمكن أن يتّم دون إصالح في ميادين إّن ت

 و أنظمة تصاالت و خاّصة القطاع البنكّي أخرى تؤّثر بشكل مباشر فيها آقطاع البريد و اال

  .الّدفع ، الجمارك و المواصالت 

                              
 ، SITIC، المنتدى الدولي لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت"العالم العربي و الجزائر في عصر المعلومات و االتصاالت"هشام الخطيب، 41

  .2002ديسمبر : وزارة البريد و تكنولوجيات االتصال،الجزائر



 54  

س لكّل الّشرآات  إضافة  إلى إّن الهدف من إدخال الّتجارة اإللكترونّية هو زيادة قدرة الّتناف

الموانع الّسابقة ، فيمكن أن نضيف غياب هيئة أو شرآة أو نظام يسمح بتخزين ، نقل و 

  .توزيع الّطرود البريدّية و الّسلع 

ينبغي خلق نظام آامل و لكن على المدى المتوّسط يمكن الّتفكير مثًال في تطوير تجارة 

  . ئرّية خاّصة ، يتّم إرسالها نحو الّزبائن خارج الوطنإلكترونّية تهتّم بتصدير منتجات جزا

له الحّق في وضع وصالٍت ) FSI(في إطار القانون الجديد فإّن آّل مانح خدمات إنترنت 

لالرتباط  مع أهّم وصالت ) VSAT Terminaux(دولّيٍة خاّصٍة به باستعمال نهائّيات 

  .ك قليٌل جدا اإلنترنت ، و لكن حّتى اآلن عدد اّلذين قاموا بذل

و ) ث و رائد اإلنترنت في الجزائر مرآز عمومي للبح) (CERIST(ُيعتبُر الـ

)EEPAD ( أنشط مانحّي الخدمات)FSI ( و قد وّقعت)EEPAD ( اّتفاقيَة شراآة

 Franceفرع اإلنترنت التصاالت فرنسا ) (WANADOO(استراتيجّية مع 

Télécom (من $20.000.000ه تنوي استثمار عبر هذه الّشراآة فإّن الّشرآة هذ  

   .42 2006  إلى 2001

في ر تكنولوجيات االتصاالت الحديثة إّن القرصنة تعتبر من إحدى أهّم العوائق أمام تطّو

قّدرت نسبة ) MICROSOFT(الجزائر ، حيث إّن دراسًة أجرتها شرآة مايكروسوفت 

  %) .95(البرامج المقرصنة المستعملة في الجزائر بـ

أو رتباط سواٌء في شبكة اإلنترنت  لجزائر ما تزال تعتبر بلًدا متخلفًُا فيما يتعّلق باالإّن ا

شبكات االتصال الهاتفي و باقي تكنولوجيات االتصال ، غير إّن الهياآل القاعدّية الّالزمة 

النتقال سريع و انسيابي للمعلومات غير متوفرة ، فحّتى و إن آان معظم اإلدارات العمومّية 

 الّشرآات الكبرى و الخاّصة مزّودة بأجهزة آمبيوتر و لواحقها أولها ارتباط بشبكة و

اإلنترنت ، فإّنه و حّتى اآلن لم ُيشرع في تطبيق خّطة فعلية  أو برنامج عمل فعلّي لتحويل 

  .و تحوير نظام تسييرها و طريقة عملها للّتمكين من تخفيض تكلفتها   و زيادة مردودّيتها 

  

                              
, MPTIC, SITIC, » es technologies de l’information sur le développement économiqueimpact d « ,Benariba. A42

Alger :Décembre 2003  
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شارة إلى أّن السّيد وزير البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال أعلن في مؤتمر تبقى اإل

و   التكنولوجيات الحديثة لإلعالِم( أّن االستثمار في قطاعه 2004صحفي في مارس 

، و هو رقم و إن آان في تحّسن مّطرد إّال إّنه بعيد عن )  مليار دج36.7(بلغ )  االّتصال

  .لحقيقّية إمكانّيات الجزائر ا

  

  :حـظـيـــرة اإلعــــالم اآللـــي  )ج 
 

  : الـّتجـهيـــزات - •
إّن اإلعالم اآللي مستعمل على نطاق واسٍع في اإلدارات و المؤّسسات الخاّصة و العمومّية 

 حاسوب ُيستوَرُد آّل سنة أي آمبيوتر 300.000، فحسب إحصائيات الجمارك فإّن حوالي 

   .43 ساآن 100واحد لكّل 
  

د نشطت عّدة شرآات متخصصة في تسويق أجهزة اإلعالم اآللي و لواحقها و فيها  من و ق

ُتقّدم خدمة ما بعد البيع ، هذا إضافًة إلى تواجد شرآات أجنبية متخّصصة على شكل مكاتب 

أو تمثيليات أو ترخيصات لمؤّسسسات و هذا مؤّشر ) Bureaux de Liaison(ربط 

  .رآات الرّائدة في إنتاج الكمبيوتر في العالم للجزائر على االهتمام اّلذي توليه الّش
  

   :) Logiciel (البـــرامـــج  -

إّن وجود آفاءات مهنّية عالية متخّصصة في مجال اإلعالم اآللي في الجزائر لم يظهر أثره 

حّتى اآلن ، فيما يخّص إنتاج برامج وطنّية الّصنع ، عدا بعض المحاوالت الُمحتشمة ، إلى 

ب ذلك فإّن هذه الكفاءات ليست ُمستَغّلة و هذا ما يدفع الكثير من المتخّصصين إلى جان

  .الهجرة ، آما إّن معظم البرامج الُمسَتعَملة ليست أصلّية بل هي ُمقرصنة 

  

  :الـّشـبكـــــات  -

                              
43 IBID 
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الحساب البريدي ، الخطوط الجوية الجزائرية التي تتطّور   و : ما عَدا الّشبكات التاريخية 

الجمارك ، الّداخلية الجامعة ، البنوك ، الّرصد : تتحّسن و آذلك بعض الّشبكات الجديدة 

  .الجوّي و الّتأمينات ، فإّن التأخَُّر و الّنقَص في هذا المجال هو بدرجة جدُّ آبيرة 

ما نقصد به في الحقيقة هو االّتصال بين مجموعة من الّشبكات " مجتمع المعلومات " 

لومات ، و ما نحتاج إليه هو خلق شبكات خاّصٍة بكّل ميدان و خلق اّتصال و الخاّصة بالمع

  .تواصل و تراُبٍط بين هذه الّشبكات 

  

 ) :TDA(الّشبكة الهرتزّية الّرقمية لمؤّسسة البّث اإلذاعي و الّتلفزي  ♦ 

  

     )Analogique( و آانت تعمل بالتماثلّية 1970ُدشِّنت الّشبكة الهرتزية القديمة عام 

الصوت و الصورة  آّل ( ثّم ظهرت الّرقمنة أو ترقيم الصورة و الّصوت و تجزئة اإلشارة 

 و ترّقم  )Echantillonage(لجزيئات صغيرة جدا و بترّددات عالية جدا ) على ِحدى 

 ) .1،0(بالّرقمين 

مّية  و هي اليابانية القتناء الّتجهيزات الّرق) NEC( على شرآة 1994و قع االختيار عام 

ُيمكنه أن ) FH.Porteur( أجهزة إرسال و استقبال آني ، فكّل ُمرسل أو حامل ُمرسل 

  . صوًتا مرافًقا مختلًفا في آن واحد 16مختلفة و ) قنوات(  برامج تلفزّية 4ُيرسل و َيستقبل 

ودال و هناك حاملين رئيسّيين انطالًقا من مرآز النودال بالّتلفزيون الجزائرّي و مرآز الّن

  .الّرئيسّي ببوزريعة باّتجاه الّشرق و الغرب 

أّما فيما يخّص المراسالت الجهوّية فقد ُخصَِّص لها حامالن أحدهما رئيسّي و اآلخر 

 واط 1 صوًتا ، آّل مرسل له مكّبر طاقوّي  من 16 قنوات و 4احتياطي َيحِوي آلٌّ منهما 

  . إليها  واط حسب المسافة و طبيعة الجهِة الُمرسِل2إلى 

آما تّم إنشاء مراآز جديدة شرًقا و غرًبا ُتضاف إلى الموجودة حاليا و هذا لتقريب المسافة 

  .بين المرآزين 
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بين ) بوعنداس( بين بوزريعة و برج منايل ، ) ورقارة(مرآز : المراآز الجديدة شرًقا 

بين آاف و ) نةماهو(بين مغرس و قسنطينة ، : ميلة ) تريرة(بسطيف ، ) مغرس(أآفادو و 

  .سوق أهراس 

بين عّناب  و عين ) الشلف(بين الشريعة و عين الدفلى ، ) مليانة: (المراآز الجديدة غرًبا 

  .بين مرآز تسالة و ترناقة بالنعامة ) : الصايقا( الّنور ، 

إّن هذه الّشبكة في طور اإلنجاز من ترآيٍب لألجهزة اإللكترونية والهوائيات المقّعرة و عند 

   .44نجازها َيسُهُل نقل المعلومات و مضاعفة آمّياتها و إدخال خدمات آثيرة ِجًدا إ

  
  :مجّمـــع بــوشــاوي لالّتصــاالت الفضائيـــّة  ♦

  

إليصال برامج اإلذاعة و الّتلفزة الجزائرّية للخارج تزّود مؤّسسة البّث اإلذاعي  و التلفزي 

)TDA (ر صناعية لتحقيق هذا اإلنجاز الذي سيتدّعم بمحّطات إرسال جديدة و ربطها بأقما

الذي سُيوصلها    إلى قارتّي ) NSS7(أآثر ببّث البرامج الجزائري عبر القمر الصناعي 

  .إفريقيا و أمريكا حيث لم تكن تصل من قبل 

ُمجّمع بوشاوي للمحّطات الفضائّية ُتعّلق عليه آمال آبيرة في تحقيق أرضّية اتصاالت 

  .2004لحادي و العشرين و ما تزال األعمال جارية و ينتظر تدشينه نهاية مناسبة للقرن ا

 آمرآز للبّث بالموجات اإلذاعّية 1973يقع هذا المرآز في منطقة بوشاوي و قد ُدّشن سنة 

 ، حيث ُأِعيد تجهيزه و تغيير مهامه لُيصبح معروًفا بُمجّمع 2000القصيرة إلى غاية عام 

و يعمل ) برج البحري(ابع إداريا إلى المديرّية الجهوّية للوسط المحّطات األرضّية و هو ت

  .باّتصال معه مرآز النودال ببوزريعة 

و ة و ألياف بصرّية و باقات إرسال ُجهَِّز الُمجّمع أثناء تجديده بمحّطات رقمّية أرضّي

تظر أن  مهندسين و تقني سامي في االستغالل و ين4استقباٍل رقمّية ، و يسهر على تسييره 

                              
 31 إلى 11من  ( :، التلفزة الجزائرية، الجزائر129 ، ع "مجلة الشاشة الصغيرة"، دخول األلفية الثالثة بتقنيات متطورة :  عمار بقباقي  44

  30ص  ) 2002ماي 



 58  

على تغطية القطر الوطني بباقة رقمّية ) NSS7(يساعده استعمال القمر الصناعي الجديد 

   .45من آّل البرامج اإلذاعية و الّتلفزّية و توجيهها نحو القاّرات المختارة 

و   يمتاز بتنّوع خدماته2002 أفريل 16هذا الّساتل الجديد الذي ُوضَع في المدار يوم 

للخدمات االتصالّية و المعلوماتّية ، و يسّهل تجميع القناة عن طريق توّفره على نواقل 

القنوات المحلّية و + القنوات الوطنّية  (  قناًة إذاعّيًة 30لبثِّها ضمن باقة تضّم ) VSAT(الـ

آما سُيؤّمن ) DVB(و وضعها إلى جانب الباقة الّتلفزّية و خدمة اإلنترنت بالـ) المختّصة

اّتجاه أوربا ، الشرق األوسط   إفريقيا و أمريكا الّشمالّية الستئناف خروج اإلشارات في 

من مواقَع مختارٍة و ) ساتلّية أو أرضّية(البرامج اإلذاعّية و الّتلفزّية ضمن باقات رقمّية 

  :بواسطة األقمار الّصناعّية  التي ُتسَتعَمُل  لهذا الغرض و هي 

)Hot Bird ( و)Astra ( بواسطة الحزمةKUالّنسبة ألوربا  ب.  

 )TéléStar ( بالحزمةKU ألمريكا الشمالية . 

)Intelsat ( و)NewSkier ( بواسطة الحزمةC إلفريقيا و عربسات و نيل سات للعالم 

   .KUالعربي بالحزمة 

  

III .  الهــواتف المحمـولـة خطـوط خــوصـصـة  
  

   :الرخصـة الثانيـة للهاتـف المحمـول  ) أ

اريخي              بقي 2001حّتى جويلية    • ى المتعامل العمومي الت ًرا عل صاالت حك  ميدان االّت

ّصناعية                         دان ال ك بالبل ا بال دان الجوار ، فم ًة ببل أخًرا ضخًما مقارن اره ت ا يمكن اعتب و هو م

  . المتقّدمة 

زي "  • شبكة    " جي رت ل ي اختي ة الت سمية الّتجارّي ي الّت كوم  GSMه ة ألوراس  التابع

ر     وم   في الجزائ تثمارها   ) Orascom Télécom Algérie) (OTA(تيليك ان اس و آ

  :في الجزائر آالتالي 

                              
 .4،ص 2004، 00،العدد الجزائرية للبث، "مسايرة التقنيات االتصالية الحديثة بالجزائر" 45
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  .تحّصلت أوراسكوم على الّرخصة الثانية للهاتف المحمول  : 2001 جويلية 11في 

 والية 48 التي تطمح إلى تغطية GSMبدَأ العمل بشبكة جيزي  : 2002 فبراير 15في 

 .و لكن البداية آانت بالعاصمة و المدن الكبرى 

 ) .Prépayé(عرض خدمة الّدفع المسبق  : 2002أوت 

على أصحاب خطوط االشتراك و الّدفع  " Classic"  عرض نظام 2003سبتمبر 

 .بالفاتورة ، آما وصل عدد الخطوط إلى مليون خّط جيزي أي مليون مشترك 

 23 الية ، مليون و نصف مليون مشترك  و48شبكة جيزي تغّطي  : 2004فبراير 

 . عامل1500 نقطة بيع  و 3000 موّزعين ، 8دمات ، مرآز خ

  .GPRSمليون و تحّضر لخدمة 2وصل عدد المشترآين إلى  : 2004جويلية 

 الرسائل الصوتية ، المكالمة المزدوجة: الخدمات التي تعرضها جيزي 

رقم             اء ال ب إخف م الطال ار رق ة ، إظه ائل المكتوب ر ، الرس م آخ و رق ة نح ل المكالم تحوي

ة   المكا ي مكالم ّدة خطوط ف ع ع ّصلة  جم اتورة المف ّط ، الف م الخ ار رق ة ، اختي ات الدولي لم

  ) .L’appel en Conférence(موّحدة 

 3000 موّزعين على 8 نقطة بيع ثّم 1200 موّزعين على 6في البداية : شرآاء جيزي 

 .نقطة بيع 

 رّيةالمص" ساوريس " أوراسكوم تيليكوم تملكها عائلة : أصحاب األسهم 

ا              ) Orange(و تشترك مع فرانس تيليكوم       ل في مصر  آم في إدارة المتعامل موبيني

 .و هي شرآة صناعّية جزائرّية ) Cévital SPA(تشترك مع أوراسكوم 

ى    شاآل ، فإضافًة  إل ق أو م دون عوائ ة ب ون تجرب ى أن تك دة عل زي بعي ة جي ن تجرب و لك

الرغم          ةالّزوبعة التي أحدثتها في الّصحافة الجزائريّ      ا ب  فيما يخص سبب اختيارها دون غيره

د         ى                من وجود شرآات أآثر خبرة و جدارة فق ا إل ة  ترجع معظمه ة جّم  واجهت مشاآل تقنّي

  .نقص الخبرة الجزائرّية في ميدان االّتصاالت الّسلكية و الّالسلكّية

ّدم من طرف            ي تق ة الخدمات الت ادات التي ُوّجهت لنوعّي ين االنتق زي  و من ب    GSMجي

ين     غياب االرتباط بين شبكة جيزي و صال      ب ّصعب االّت اتصاالت الجزائر ، حيث من ال

د           ة   و ق ال الّتغطي من مج ا ض رُض أّنه اطق ُيفت ي من ا ف ة أحياًن ب الّتغطي ّشبكات و تغي ال
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وم"أوضحت  ستخدم هياآل "أوراسكوم تيليك ا ت ى أّنه ود إل ّسبب يع ر أن ال صاالت الجزائ  اّت

ام                       إليصال ال  ا في ع دٍد محدوٍد من المكالمات  بينم مكالمات ، حيث إّنها ُوِضَعت لضمان ع

شّبع                  2003  ، فإّن أآثر من مليون خّط يفوق قدرتها بكثير و بالّتالي فإّن الّشبكة ُتعاِني من الت

)Saturation (            و ال ُيمكنها ضمان الوصالت الّالزمة إذا آانت اّتصاالت الجزائر ال تتأقلم

  .وتزيد من عدد هوائياتها ووصالتها مع الوضع

ّسلطات                       ستجّدات  فال طِة المدى للّتعامل مع الُم و هذا يرجع إلى غياب سياسٍة بعيدٍة أو متوّس

ّشبكة الموجودة بارتباطات و وصالت                     ز ال ر في تعزي ّرد  ) Relais(آان عليها الّتفكي بمج

  .الّتفكير في رخصة ثانية للهاتف المحمول 

ى المتعامل                      من الغريب في ال    ه المتعامل الخاّص  عل ّوَق في ذي تَف د اّل د الوحي ا البل جزائر أّنه

وم           كوم تيليك رآة أوراس ت ش د تمّكن ّضخمة ، فق سبة ال ذه الّن ّسابق به ر ال ومي المحتك العم

ر   نة    )OTA(الجزائ ى المستوى اإلفريقي خالل س ة التاسعة عل  2003 من احتالل المرتب

شترآوها           بناًء على النتائج التي حّققه      غ م الجزائر ، حيث بل شاطها ب ة ن د عامين من بداي ا بع

ذه           %) 75( مليون بتغطية وصلت     1.4أآثر من    من التراب الوطني و اقتسمت الشرآة    ه

بناًء على الّتصنيف اّلذي أعّده مكتب      " المرتبة مناصفًة مع المتعامل التونسي  تونس تيليكوم         

ين    " ش  بيراميد ريسيت " الّدراسات األمريكي        ّسمراء و            25من ب اّرة ال شط في الق  شرآًة تن

  : آالّتالي  حسب البلدان هوالّترتيب
  

 مليون 5.5بـ  MTNمليون مشترك و 9.1متعاملين هما فوداآوم بـل جنوب إفريقيا – 1

   .15مشترك  و المجموع 

   .مليون مشترك3 مليون مشترك و مدياتيل بـ5.15 المغرب بالمتعامل مغرب تيليكوم – 2

  . مصر و المتعامل موبينيل – 3

مليون مشترك  في 1.4وبالّنسبة لعدد المشترآين تحتّل أوراسكوم تيليكوم المرتبة التاسعة بـ

و هو عامين من الّنشاط ، و تكون قد حّققت أآبر استثمار أجنبي عدا  وقت قياسي  

  . $ مليار1.4المحروقات بالجزائر بقيمة 



 61  

) Commutateur( مراآز وصل 5و ) Antenne ( هوائًيا975آما إّنها أنشأت 

 موّزعين آبار لخدمات ما بعد 8 نقطة بيع و لها 3000 والية ، و قد فتحت 48لتغطية 

  .$ مليون737: البيع     و قيمة الرخصة الثانية هي 

 القسم الثاني من مستحّقاتها عند شراء OTAأّما فيما يخّص دفع رخصتها فقد دفعت 

 Crédit ، و هذا بقروض تحّصلت عليها من 2003سمبر  دي30الرخصة قبل 

Lyonnais ، West LB إضافة لممّوليها للّتجهيزات ، Alcatel و Siemens          

 و الفرنسّية Hermèsو الّضمانات تكّفلت بها شرآتان عريقتان في الّتأمين األلمانّية 

Coface.   

 في أّية مرحلة من المراحل المالّية في و نشير هنا إلى غياب الجزائر أو أّي طرف جزائرّي

االستثمار ، و هذا تسّبب في تنحية البنوك الجزائرّية من أّية فائدة مالّية يجِنيها المستثمر 

  .المصرّي أوراسكوم تيليكوم 
و من المشاآل التي واجهتها شرآة جيزي إضافة إلى الّصعوبات الّتقنّية و اّتساع الّرقعة 

د المشترآين اّلذين ال يدفعون الُمستحّقات أو اّلذين يتجاهلون دفع الواجب تغطيتها ، نج

فواتيرهم ، حيث إّن المستهلك الجزائرّي عند بدء دمقرطة الهاتف المحمول في بداية 

 ، آان يستعمل هذه األداة الجديدة دون حساب ، و قد وجد عدٌد آبيٌر منهم أنفسهم 2002

و بكّل بساطة أعلى    من مقدورهم ، فلم يدفعوها  و بفواتير يعتبرونها خيالية و مغشوشة أ

قام آثير منهم بتجاهل األمر ، حيث إّن ترك األمر على حاله لم ُيكّلفهم شيًئا  و اضطّرت 

 Carteجيزي لتقديم عرض خاصٍّ باستبدال الفاتورة المستحّقة بخطوط مسبوقة الّدفع 

Prépayéالّنوع من الخطوط الهاتفّية ، حّتى  ، إضافة إلى الّتخفيض الكبير  في سعر هذا 

من العدد %) 12) (مستحّقات تسّدد بالفاتورة(صارت نسبة المشترآين بخّط عادّي 

  .اإلجمالّي للمشترآين 

  

و نضيف إلى المشاآل جغرافّية الجزائر ، حيث إّن الّطبيعة التوبوغرافية للمساحة المغّطاة 

تغّيرة االرتفاع تحتاج إلى عدد أآبر من هي اّلتي تحّدد عدد الوصالت و األماآن الم
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الوصالت و الهوائيات لتغطيتها ، مّما ُيضاعف في عمل جيزي بتغطية الواليات الّثماني و 

  .األربعين في زمن قياسّي 

  

أضف إلى آّل هذا صعوبة إقناع السّكان بالّسماح للّشرآات المكّلفة بترآيب الهوائّيات 

 ، حيث اعترف المسؤولون أّن هناك رفًضا مسبًقا  و عنيًدا الخاّصة بها ، في مناطق سكنّية

زرع فوق بيوتهم مثل هذه من ِقَبِل األشخاص ، و حّتى مقابل مبالغ مغرية ، فيرفضون أن ُت

الهوائّيات ، مّما ُيضعف عمل الّشبكة و بالّتالي تغيب الّتغطية أو تضعف في أحياء وسط 

  .ض أن ُتغّطى بسهولة العاصمة أو في ضواحي المدن ، حيث يفتر

، إّنه لم يتّم في العاصمة" دالي ابرهيم" و "الّشراقة"  أحياء مثلو لكن ما حدث مثًال في

الّتفاق مع أّي صاحب سكن أو شرآة لزرع الهوائي ، و هذا رّبما يرجع لتخّوف الوصول 

  .المواطنين من المشاآل الصحية التي ُأِشيع أّنها تنجم عن هذه الوصالت 

مهندسين  العدد الكافي من الالتفتنا إلى الموارد البشرّية فسنالحظ أّن الجزائر ال تمتلك وإذا

  .مؤّهلين لترآيب و تشغيل و صيانة هذا الّنوع من التكنولوجيا العمال الأو 

آّل هذا أّدى بخدمة الهاتف المحمول في الجزائر ، إلى عدم االرتقاء إلى الجودة و النوعية 

  .مح إليها المواطن الجزائري المطلوبة التي يط

    
  

  :الرخصـة الثـالثــة للهاتـف المحمــول  ) ب

و  تكنولوجيا ن طرف وزارة البريد  تأّخر بشهور عرض الّرخصة الثالثة للهاتف النّقال م

، إضافًة إلى هذا التأّخر فإّن 2003 أفريل 28ت اإلعالم و االتصال ، و لكّنه حدث في 

 .دد المنتظر من المهتّمين و المشترآين هذه الّرخصة لم تجلب الع

و اعتبر بعض المالحظين أّن الرخصة الثانية التي تحّصلت عليها أوراسكوم ، آانت فاشلة 

و لم تحّقق الّنتائج المطلوبة ، و هذا بسبب تأّخرها من جهة و ألّن بيع الرخصة الثانية لم 

اّصًة بعد االحتكار في مجال يحّقق األرباح المفترضة من أّول رخصة من جهة أخرى   خ

  .االّتصاالت للّدولة الجزائرّية 
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و لكن هذا العرض   لم " روتشيلد " و قد ُأوِآلت َمهّمة الّتحضير للّترشيحات للبنك الفرنسّي 

يجلب في البداية سوى عدٍد منخفض جدا من الّشرآات على الّرغم من أّن السلطات المعنّية 

لثالثة سيكون منخفًضا جدا    و لم ُتعلن أّية مجموعة آبيرة من قد أعلنت أّن سعر الرخصة ا

شرآات االّتصاالت العالمّية ترشَُّحها و لم يتعدَّ األمر أن طلبت بعض الّشرآات دراسة 

  .الملّف عن آثب 

و آان األوربّيون قد اعتبروا الّسوق الجزائرّية لالتصاالت غير مربحة بما يكفي  و أّنها 

 آبيرة ، و ال تمنح ما يكفي من الّضمانات ، و هم بذلك يفّضلون توجيه تمّثل مغامرة

  .عروض االستثمارات إلى بلدان أوربا الّشرقية 

" األمريكّيون من جهتهم يواجهون مشاآل و صعوبات مالّية منذ انخفاض سوق البورصة   

ي الجزائر إضافة إلى عدم تحّكمهم في التكنولوجيات المستعملة ف) Nasdak " (ناسداك 

  .في قطاع االتصاالت الالسلكية 

و الشرآة اإلسبانية  ) Vodafone(ثّم و على الرغم من عرض الرائد أوربًيا اإلنجليزي 

)Téléfonica ( و)Qatar Télécom ( فإّن الرخصة ُمنحت للوطنّية    و هي شرآة

ة ، حيث أثار هذا االختيار آويتّية ، مّرًة أخرى اعُتِبَر هذا فشًال آخًرا لالّتصاالت الّالسلكّي

تساؤالت آثيرة حول تفضيل شرآات غير معروفة على شرآات عتيدة و ذات خبرة عالمية 

في مجال االتصاالت ، إضافة إلى القيمة المنخفضة جدا التي ِبيَعت بها الّرخصة الثالثة و 

  . مليون دوالر 421هي 

 في إطالق  ، ترغب2003ي ديسمبر خصة فو التي تحّصلت على الّر"الوطنية " المتعامل 

  و نظًرا للمنافسة الموجودة مسبًقا ، فقد أعلنت رغبتها في جذب 2004خدماتها في أوت 

المستخدمين لعرض خدمات جديدة لم يحصل عليها أّي متعامل آخر في الجزائر و هي 

MMS أي )Multimédia Messaging Services  ( هذه الخدمة تسمح بالدخول

 و هي خدمة GPRSنترنت ، انطالًقا من هاتف محمول ، إضافة إلى خدمة لشبكة اإل

 العادي  ال GSM بينما نظام 40Kbit/sتسمح بسرعة قصوى في نقل المعلومات بمقدار  

   .14.4Kbit/sيتعّد 
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بالثانية بعد الّدقيقة األولى إضافة إلى عرض أخفض لتكاليف المكالمات الّدولية   و الفوترة 

 أّما عن "نجمة "  تعتمد عليها  هي آذلك عناصُر جذب) د/دج20د إلى /دج15ن ابتداًء م( 

 .  في الجزائر $ مليار1.5قيمة االستثمار فإّن الوطنّية ترغب في استثمار 

  

IV.  للمعـــلـومـــات  الـوطــنـــي النظــام  
  :المعلـومـاتيـة المـهنّيــة  ) أ

ة          ات ُوضعت سياسة وطنّي د أّدت            إّبان سنوات الثمانين ة المتخّصصة ، و ق  للمعلومات المهنّي

  :إلى خلق مراآز وطنّية للمعلومات و الّتوثيق في عّدة مجاالت و هي 

  ) .PROMEX( مرآز تطوير التجارة الخارجية 

 ) .CNDPI(المرآز الوطني للوثائق ، الصحافة و المعلومات 

 ) .CNERIB(المرآز الوطني للّدراسات و البحوث الخاّصة بالبناء 

الذي أنشئ عام ) CERIST(مرآز دراسات و أبحاث في المعلومات العلمّية و الّتقنّية 

 ) .JSTTT( ، ليخلف مرآز اإلعالم العلمي و التقني و الّتحويل التكنولوجي 1985

 . المكتبات الجامعية المكلفة بإنتاج المعلومات العلمّية و التقنّية و الّتكوين  و البحث العلمي

  . آتاب 400.000لوطنية تحوي المكتبة ا

  

  :المعلـومـاتيــة اإلحصـائيــّة) ب

وطني لإلحصاء         1982 ديسمبر   18في   • د ال ليخلف المحافظة    ) ONS( أنشئ المعه

سمبر    27و في    ) CNRES(الوطنّية للمسوحات و التحقيقات اإلحصائّية       شئ   1993 دي  أن

صاء   ة و اإلح وطنّي للمعلوماتّي ز ال تح) CNIS(المرآ ذي ف ات  ال ّور المعلوم ا لتط  آفاًق

  .االقتصادّية   و الّتجارّية 

شفير    • ات و ت وك المعلوم ات و إدارة بن ل المعلوم بكات نق سيير ش تغالل و ت إّن اس

دة                      ات الجدي ستعمليها إلدخال و استعمال التكنولوجي ا ، توّضح إرادة م األنظمة   و تطويره

  .رّي للمعلومات اإلحصائّيةلالّتصال  و اإلجراءات المستحدثة في الّتسيير اإلدا
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م        • شريعّي رق ؤّرخ في      01– 94إّن المرسوم الّت اير    15 الم ق بنظام   1994 ين  المتعّل

ات           ظ  المعلوم زين و حف شر و تخ تعمال ، ن اج ، اس ة إلنت ادئ العاّم ّدد المب صاء يح اإلح

ى              ّي لنظام اإلحصاء ، إضافًة إل وق و  اإلحصائّية  هذا النّص ُيحّدد آذلك اإلطار التنظيم حق

ات     ظ المعلوم شر و حف اج ، ن دان إنت ي مي وّيين ف ادّيين أو المعن خاص الم ات األش واجب

  .اإلحصائّية 

  

V.   اإلطـار القانوني المتعّلق بالتكنولوجيات الحديثة لالّتصال  
  

ازه         • ن إيج ر يمك ي الجزائ صاالت ف ق باالت انوني المتعل ع الق ب  الوض سب الترتي ح

  :نين و المراسيم التالية  بمجمل األمريات القواالزمني

: و االتصاالت  المتعلقة بقانون البريد1975 ديسمبر3 الصادرة في 98-75األمرية رقم 

 تعرف االتصاالت بأنها آل بث أو نقل أو استقبال إلشارات أو نصوص أو 38و1المادتين 

صور أو معلومات مهما آانت طبيعتها،عبر األلياف البصرية، الالسلكي أو أي نظام 

  .هرومغناطيسيآ

 و الذي يحدد صالحيات وزارة البريد و 83 يناير 8 الصادر في 71-83المرسوم رقم 

 أوآلت مهمة التنسيق بين مختلف البرامج و ترقية المجال 18االتصاالت ، و حسب المادة 

  .لوزارة البريد و المواصالت 

ارين التقنيين    و  الذي يحدد عدد و مهام المستش83 يناير8 الصادر في 73-83المرسوم 

  .المكلفين بالمهام في وزارة البريد و االتصاالت

و المعلومات لق بإنشاء مرآز البحث  و المتع85 مارس 16 الصادر في 06-85المرسوم 

   .CERISTالعلمية و التقنية 

  . المتعلق باإلعالم 1990 أبريل 3 الصادر في 07-90القانون رقم 

 و المتعلق بإنشاء مرآز البحث 98 فبراير 25صادر في  ال82-98المرسوم التنفيذي رقم 

   في إدارة البريد و االتصاالتCERTو الدراسات في االتصاالت 
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 المتعلق 75 ديسمبر 3الصادر في  89-75 المكمل لألمر256-98المرسوم التنفيذي رقم 

  .بقانون البريد و االتصاالت

 و الذي يحدد شروط إنشاء     98 أوت 25 الصادر في 257-98المرسوم التنفيذي رقم 

 أن األشخاص المعنويين الجزائريين 4،5،8و استغالل خدمات االنترنيت، يحدد في المواد 

مانحي خدمات اإلنترنت و الذين يكون رأسمالهم تابًعا ألشخاص معنوية من القطاع العام أو 

غراض تجارية أشخاص مادية من جنسية جزائرية فقط ، لهم الحق في استغالل اإلنترنت أل

و االرتباط المباشر بمواقع مانحي  الخدمات في الخارج تستلزم تحقيق الشروط نفسها ، 

رخصة االستغالل ذات مدة محدودة ، آما يتوجب على مانح الخدمات ضمان سرية 

المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمشترآين ، آما يتحمل مسؤولية مضمون الصفحات و 

يزّودهم بها و التي يحويها ، آما يتوجب عليه توفير مراقبة و مستمرة لما المعلومات التي 

  . يقدمه للمشترآين 

 من قانون البريد و االتصاالت ، سرية المكالمات عبر الخطوط 311آما تضمن المادة 

  .التابعة لشبكة االتصاالت

متعّلقة بالبريد     ُيحّدد القواعد العاّمة ال2000 أوت 5المؤّرخ في ) 2000-03(إّن قانون 

و االّتصاالت ، و يعّرف شروط تطوير و تقديم الخدمات االّتصالية ، و يحّدد مبادئ تقديم 

هذه الخدمات في إطار و آيفّية تنظيم نشاطات االّتصاالت عبر سلطة مستقّلة و ذاتّية 

 Autorité de Régulation des( للبريد و االتصاالت ضبطسلطة ال: الّتسيير و هي 

Postes Télécommunications (وتدعى اختصاًرا (ARPT) 

هذا و ينّص القانون الّتشريعي و التنظيمي الجديد الذي وضعته السلطات العمومية  و طبًقا 

لرزنامة االفتتاح المقررة من ِقَبِل الحكومة في إعالنها عن السياسة المنتَهجة في قطاع 

 في بعض أجزاء سوق االتصاالت خاّصًة   في االتصاالت ، فقد سّجَلت المنافسة ُحضُوَرها

مجال الهاتف المحمول ، و هناك أجزاء أخرى مفتوحة للمستعملين مثل خدمة         
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)VSAT ( و غيرها ، هي اآلن في إطار تحريرها و الّتحرير الكامل للقطاع سيكون عام

2005 46.   

  :علـى المستـوى التــنظيمـي .1

  

ُتستشاُر فيما يخّص مشاريع القوانين ) ARPT (سلطة ضبط البريد و االتصاالت •

 .المتعلقة بالبريد  و االتصاالت و ُتشارك في تطبيقها 

• )ARPT (و رخص   ُتعلُم وزارة البريد و االتصاالت بطلبات رخص الّشرآات 

استغالل شبكات البريد أو االتصاالت و تنقل الملّفات إلى الَوزارة المكّلفة بتحرير 

 .لرخص للحكومة مشاريع مراسيم ا

• )ARPT ( لها حّق و صالحّية فحص طلبات الّرخص و لها صالحّية منح رخص

إنشاء و استغالل الشبكات الخاّصة باالتصاالت السلكية  و الالسلكية و آذلك نقل 

 .البريد الدولي 

  :تـنظيــم المنــافســة .2

عتمدة على التطّورات يتمّثل في الّسهر على تحقيق منافسة فعلّية و نزيهة و مستمّرة و م

الّتقنّية و االقتصادّية للّسوق ، و على الوسيلة القضائّية و آذلك   على تحليل معّمق لتكلفة 

  .المتعاملين 

هذه المرحلة االنتقالية تتمّثل في الحقيقة في التحّول من االحتكار إلى وضعّية المنافسة حيث 

  . الّطبيعي تكون هذه األخيرة آافية لتحقق قوى السوق توازنها

  :أدوات الـضبـــط .3

 : اإلجـــراءات القانـونيـة - •
فإّن اإلجراءات و الّنصوص ) 2000-03(أربع سنوات بعد اإلعالن الرسمي عن قانون 

القانونّية المتعّلقة بها لم ُتسَتكَمل بعُد ، بعض الّنصوص التي تكتسي أهمّية بالغة آتلك 

على ، اإلتاوات قوق االستخدام و حقوق المرور المتعّلقة بالخدمة الّدولية ، و آذلك ح

                              
Decembre , Alger, MPTIC, SITIC, » la régulation des postes et télécommunication en Algérie «,  Ahmed Kahili46

2003.  
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الالسلكي و الترقيم و آذلك النصوص المتعلقة بدفتر أعباء المتعامل التاريخي ، هذه 

  .النصوص لم ُتنشر بعُد مّما ُيبطئ مسار اإلصالحات المقّررة 

قد زائر  يد الجزائر و اّتصاالت الجبر:  هما منفصلينمن جهٍة أخرى فإّن إنشاء متعاِمَليِن 

سجَّل تأخًُّرا آبيًرا الستكمال هذه العملّية ، إضافة إلى تأّخر في تطّور آّل ُمتعامل منهما على 

  .ِحَدى ، و آذلك تأّخر في الّتعامل مع المتعاملين المنافسين 

آما يؤخد عليهما غياب الشفافّية فيما يخّص حساباتهما ، و هذا ما يقّلل من ثقة المنافسين و 

 من إعطاء نظرة واضحة و رؤية شّفافة لميدان االّتصاالت على أعقاب مرحلة ال يمّكن

  .جديدة ُتفتُح فيها السوق للخواص 
  

  :االتصـال مـا بين الشبكـات و اقتسـام الهياآـل -

إّن الظروف التقنّية و الّتجارّية التي ُيضمُن بها االتصال ما بين الشبكات و الظروف التي 

  .رتباط لعارضّي الخدمات ، هي عناصر أساسّية لتنظيم سوق االتصاالتيتّم بها تحقيق اال

بخصوص ضمان االّتصال  ما بين شبكات " اّتصاالت الجزائر " إّن العرض الذي قّدمته 

االّتصاالت التابعة لمختلف المتعاملين غاية في األهمّية حيث إّن أّي واحد من المتعاملين 

 الهياآل المتواجدة و التابعة التصاالت الجزائر –ية فقط  و لو في البدا–سيضطّر الستعمال 

أو استغالل إحدى ع  أو الوصالت الكهربائية ، سواء من هوائيات أو مراآز تكثيف و توزي

  .الشبكات التابعة لها 

آما إّن المستعمل عندما يختار أحد هؤالء المتعاملين فالبّد له من االتصال بمستعمل اختار 

فال مفّر من ضمان اّتصال و ارتباط ذو نوعّية عالية ما بين مختلف هذه متعامًال آخر ، 

  .الشبكات ، و تحديد االستراتيجيات و التكاليف الستغالل الشبكات

 : تسـييــر المـــوارد النـــادرة  -

) ARPT(في إطار تسيير ما يتعلق بالّترقيم فإّن السلطة المنظمة للبريد و االتصاالت 

 لمانحي) أرقام مختصرة( خاصة من أجل إعطاء أرقام ذات قيمة تجارّية اّتخذت إجراءات
مانح الخدمات على االنترنيت أو الخدمات على اإلنترنت و هذا على غرار ما ُأعِطَي  ل

التابع التصاالت الجزائر ، و هذه األرقام تمّثل خاصّية تنافسّية " جواب ) " Provider(ـال

  .مهّمة للخدمات على اإلنترنت 
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قد وّزعت أرقاًما خاصة من نوع      ) ARPT(آما إّن سلطة تنظيم البريد و االتصاالت 

)08xx ( لصالح عارضي الخدمات ذات القيمة المضافة.  
  

 : تحديــد و تأطيــر التسعيــرات -

إّن الهدف من الضبط التنافسي هو ضمان أن ال تدعم النشاطات تحت االحتكار النشاطات 

  .لك بإعالن قواعد الّتفرقة الحسابّية و مراقبتها المتنافسة ، و ذ

تجدر اإلشارة هنا إلى أّن تأطير و تحديد الّتسعيرات ال يمكن أن ُيقّرَر من طرف سلطة 

إّال لتعويض غياب و نقص المنافسة ، تجّنب آّل تمييز  بين المستعملين ) ARPT(الّضبط 

 من ن خالل تدعيم خدمة منافسة   مو القضاء على آّل فوضى أو ممارسة غير قانونّية

  .طرف خدمة أخرى في وضعّية احتكار تاّم 
  

  :الشاملةالخـدمــة  -

إّن آّل متعامل مالك لرخصة استغالل االتصاالت ، ُمجبٌر على المساهمة في رأسمال 

 .الخدمة الّدولّية الُموّجه لتمويل الخدمة الهاتفّية الدولّية 

على  ، ُيشّجع شاملةذه الميزانّية الخاّصة بالخدمة الو لألسف فإّن التأّخر في وضع ه

ال اتير و الحسابات و الّتسعيرات في الفو) Péréquation(استمرار ظاهرة الّتساوي 

   .47) 2000-03(تتوافق بالمّرة مع روح القانون 

  

  :حــــّل الّنـــزاعـــات   )أ 

بين آّل المحمول ي الهاتف في هذا الجزء نذآر على سبيل المثال ما حدث بين المتنافسين ف

و أوراسكوم تيليكوم ، و هذا عندما نّددت ) Algérie Télécom(من اتصاالت الجزائر 

المدير العاّم " ليونيل آوسي " أوراسكوم بالمنافسة غير العادلة التصاالت الجزائر ، و اّتهم 

متعامل التاريخي في ألوراسكوم الجزائر الشرآة المنافسة ، بانعدام الّشفافّية ، حيث إّن ال

الجزائر ، لم يصّرح باألسعار الحقيقة و المفّصلة لخدماته سواء للهاتف الثابت أو المحمول 

                              
:  Alger, MPTIC, SITIC» ation en Algériela régulation des postes et télécommunic «,  Kahili Ahmed47

Décembre2002. 
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) ARPTسلطة ضبط البريد و االتصاالت (، و قّدم عارضة احتجاج للهيئة المختّصة 

لمحمول ُمطالًبا بشفافّية أآبر فيما يخّص تحديد األسعار و البدء بإنشاء فرع خاص بالهاتف ا

  .، حّتى يتحّقق هذا الّطلب 

آما احتّج على الّتسعيرة المنخفضة التصاالت الجزائر فيما يخّص االتصاالت الالسلكية  

و تكلفة إنهاء مكالمة بأقّل ) دج3.25(فإذا آان سعر مكالمة من محمول اتصاالت الجزائر 

ّن الفرق شاسع ، و ُيحّمل و بالّتالي فإ) دج3.66(من دقيقة بين الشبكتين الالسلكّيتين هو 

  .أوراسكوم خسائر آبيرة عند آّل مكالمة بين الّشبكتين 

و ) HT(بدون الرسوم  ) د/دج5(دراسات السوق َحّددت سعـر مكالمة بالّنسبة للجيـزي بـ

  .هذا نظًرا إلدماج تكلفة الرخصة في الّدراسة 

 مكالمة من محمول اّتصاالت آما إّنه بتطبيق األسعار المنخفضة التصاالت الجزائر ، فإّن

، بينما مكالمة  من محمول جيزي ) د/دج3.25(الجزائر إلى آخر من الّشبكة نفسها يساوي 

و هذا ال يتماشى و قوانيَن المنافسة ، و لكن ) د/دج4(إلى محمول اتصاالت الجزائر تقّدر بـ

)ARPT (جيزي تعّرضت النتقادات شديدة من طرف الصحافة بعد استجابتها لطلبات .  

هذه من بين القضايا التي ُطِرَحت عليها ، ُيشار هنا  إلى إّنه على الرغم من ذلك  إّال أّن 

 شريحة في المعّدل يومًيا  سواء في نوع 3500 بيع 2003 سّجلت في نهاية GSMجيزي 

و هو دليل على ) Prépayé(أو الّدفع المسبق )  Djezzy Abonnement(االشتراك 

زائر بالرغم من التكلفة المنخفضة للمكالمات ُمقارنة بالجيزي ال تجذب أّن اتصاالت الج

الزبائن حّتى مع ضمان شبكة اتصاالت في الواليات الثماني  و األربعين و هذا لبطء  

اإلجراءات و صعوبة الحصول على الّشريحة بينما خطوط جيزي يمكن اقتناؤها آما ُتقتنى 

  .أّية سلعة في الّسوق 

من الّنقد الّشديد و الّالذع إثر رضوخها لمستلزمات ) ARPT(سلطة الضبط و لم َتسلم 

برفع أسعارها ، حيت لم تتواَن الصحافة عن القول إّن الّسلطة ) AT(السوق و طلبها من 

الضابطة قد غّيرت األدوار و بدل أن تحمَي المستهلك و ُتساهَم   في احترام الخدمة 

 أصبحت ُتطالُب برفع األسعار ، و قد اّتهمت بالّرضوخ العمومّية التي تمّثلها ، فإّنها

  ) .Orascom Télécom(لضغوطات 



 71  

آما نذآر هنا أّن هذا ال يخلو من الصّحة ، حيث إّن المنافسة في قوانين اقتصاد السوق تعني 

خفض األسعار التي آانت في زمن االحتكار ، و لكن في حالة الجزائر مع خوصصة 

فت ارتفاًعا آبيًرا ، و هذا ما سّبب َموجًة من الّسخط لدى مستخدمّي االتصال ، األسعار عر

  .الهاتف المحمول 

بعد طلب الّتحكيم    ) ARPT ( سلطة ضبط البريد و االتصاالتإّن األمر الصادر عن

على إثر الخالف ) OTA(و أوراسكوم الجزائر ) AT(الذي جاء من آّل اّتصاالت الجزائر 

ّص قيمة رسوم االتصاالت الهاتفّية التي آان من الواجب االّتفاق عليها الواقع بينهما فيما يخ

بكّل واحدة منهما ة في إطار اتفاقّيٍة لالرتباط و االتصال بين شبكة االتصاالت الخاّص

 سلطة ضبط لضمان االتصال من محمول بآخر من الشبكة األخرى ، هذا األمر الصادر عن

  .و مثال توضيحّي فيما يخّص طريقة حّل الّنزاعات إًذا ه) ARPT( البريد و االتصاالت

و     سلطة ضبط البريد إّن مسألة التنافس في سوق االتصاالت دقيقة و حّساسة ، و يمكن ل

أن تحّل العديد من الخالفات ، و لكن فيما يخّص الّنقاط المتبقّية و )  ARPT(االتصاالت 

 أن تحتفظ بالّدور الوحيد     في ذلك ها ال يمكنالتي ال ُيمكن أن تكون محور اّتفاق أو تفاهم ،

بل يمكن أن يكون حّلها عن طريق أنماط تعامل متعارف عليها فيما يخّص التنافس ، و هذا 

  تحتكر وحدها صالحّية سلطة ضبط البريد و االتصاالتفي ميادين أخرى ، هذا يعني أّن 

لمتخّصصة  سلطة الّضبط ، المحاآم الضبط و الّتنظيم ، بل يمكن أن تتدّخل بعض األجهزة ا

  .و مجلس المنافسة ، و هذا لحماية القطاع و المستعملين آذلك 

 يمكن أن ُيطعَن فيها و هذا عند مجلس الّدولة سلطة ضبط البريد و االتصاالت،إّن قرارات 

، و لكن ال يمكن بمجّرد إيداع الّطعن إيقاف القرار المطعون فيه ، بل يجب البحث فيه  

  .استه و االقتناع به ثّم بعد ذلك ُيشرع في اإلجراءات الالزمة در
  

  :مـراقبـة المتعامليـن و عارضـي الخدمـات  )ب 
 

هو الّسهر على احترام ) ARPT ( البريد و االتصاالتمن بين أهّم صالحيات سلطة ضبط

خاّصة المتعاملين  و عارضي الخدمات لوعودهم المتضّمنة في العقود و في دفاتر األعباء ال

بخدماتهم في مجال االتصاالت ، و تدخل في هذا اإلطار عملّية الّتقييم  التي تعّرضت لها 
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 و االتصاالت،  سلطة ضبط البريد  و التي أشرفت عليها Djezzyتجهيزات و شبكة 

لمراقبة تغطية الّشبكة للمساحات التي وعدت بها ، و آذلك نوعّية المكالمات و االرتباطات 

  .  و آانت هذه أّول عملّية تجريب لشبكة اتصاالت سواء الثابت   أو المحمول و الخدمات ،

  

 و هذا في قرار Algérie Télécomو حدث هذا األمر آذلك مع المتعامل التاريخي 

و حظت نقًصا  في نوعّية الخدمة  ، حيث ال2003 فيفري 19أصدرته سلطة الضبط في 

و هذا ئر التي رّدت بأّن هذا الّنقص ّتصاالت الجزافي تنفيذها و في التغطية ، و وّجهتها ال

  .الخلل يرجع ألسباب خارجة عن نطاقها 

بأّن  2003 جويلية 7 أفريل و 28ريخ و قد أجابت اتصاالت الجزائر في رسالتين بتا

اختالًطا ُمؤّقًتا حدث بسبب إعادة الهيكلة التي تعّرضت لها الوزارة ، و اّلذي نجم عنه إنشاء 

و ظروف تنظيمها و نقل تراثها و مستخدميها  و تغيير المقّر ، و ) AT(الجزائر اتصاالت 

  .بعض هذه األعذار مقبولة ) ARPT(سلطة ضبط البريد و االتصاالتقد اعتبرت 

و قد اّطلعت سلطة الّضبط آذلك على ظروف تحضير عملّية تقييم نشاط و نوعّية آّل واحدة 

و ) OTA (شبكة أوراسكوم تيليكومو) AT ( شبكة إتصاالت الجزائرمن الّشبكتين

  .المنصوص عليها في دفترّي أعبائهما  و هذا بعد مرور سنتين من نشاط آّل واحدة منهما 

  

و  سلطة ضبط البريد أّما فيما يخّص احترام المقاييس العالمّية و األعراف الّدولّية فإّن 

، و لكّنها ال تؤّدي هذا الّدور مطالبة بالّنشاط في هذا المجال آذلك ) ARPT(االتصاالت 

تنّص اتفاقّيٌة دولّية في مجال االتصاالت على : آما يجب فعلى سبيل المثال ال الحصر 

حّتى يجّنب ) جويلية ، أوت( تجّنب قطع خطوط الهاتف أثناء فترة الُعطل الّسنوية 

لم تحترم ) ACTEL(المستخِدمون الُمفاجآت غير الساّرة و لكن بعض الوآاالت الّتجارية 

و قطعت الخطوط الهاتفّية لبعض ) رغم أّن الجزائر قد وّقعت على هذه االتفاقّيات ( ذلك 

  .المستخدمين اّلذين تأّخر تسديدهم للفاتورة 
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  :حمـــايـة المــستـهـلــك  )ج 

تسعى جاهدًة إلنشاء جمعّية وطنّية للّدفاع عن المستهلكين    ) ARPT(إّن سلطة الّضبط 

لبريد و االتصاالت ، و ستبدأ آذلك في فحص ما جاء  في العقود المقترحة على في ميدان ا

المستهلك من طرف مختلف المتعاملين في االتصاالت الهاتفية أو اإلنترنت ، و هذا من أجل 

  .حذف أو تعديل المواد التي ال تخدم المستهلك 

االتصاالت في الجزائر آما تعمل السلطة آذلك لوضع آّل المعلومات الّالزمة حول ميدان 

  سلطة الضبطنصوص تشريعية و قانونية ، مختلف قرارات( في متناول المستهلك 

ARPT الّتسعيرات المختلفة ، عروض الخدمات المفّضلة ، . (  

  
  :الّضبـــط االقتـصـــادي .4

شهده                      ذي ت ّسريع اّل ًرا للتطّور ال إّن تحقيق معاينة إحصائّية لسوق االتصاالت أمر صعب نظ

  .هذه األخيرة بظهور أطراف جديدة ، تنويع الخدمات و سياسات التسعيرة للمتعاملين 

د و االتصاالت       إّن الُمشّرع قد منح      راح نصوص      ) ARPT(سلطة ضبط البري صالحيات اقت

ذا باألخذ                      ر   و ه تشريعّية و تنظيمّية  التي تراها مالئمة لتطّور ميدان االتصاالت في الجزائ

ار اآل  ين االعتب د  بع ه بع ي سّطرت ل اق الت اّم للقطاع   ، و2004ف ر الت الي  هو الّتحري و بالّت

  .عليها تباًعا أخذ قرارات تخدم الرزنامة الّزمنية المسّطرة للقطاع 

  :نــــويـكـتـــال .5
ا            ) ARPT(سلطة ضبط البريد و االتصاالت    على   وين لكي ُتطّور معاينته تثمار في التك االس

ه  ذلك لُتواج ة و آ صاالت   الداخلّي ر االت د تحري دان ، فبع َيعرفها المي ي س ة الت سة الكامل  المناف

ا من       زداد      ) ARPT (سلطة الضبط  بصفة آاملة ، سيكون مطلوًب ّل نزاعات ت دّخل في ح الت

  .تعقيًدا سواء لالرتباط و نوعّيته أو المنافسة غير الّشريفة 

 خدمة االتصاالت سواء    في        لهذا فإّن مجموع آفاءات السلطة عليها أن تتحّكم في آّل أجزاء          

ادرة   وارد الن سيير الم رقيم ( ت روات و الت ات ، الث اط    ) الموج ة باالرتب د المتعّلق أو القواع

)Interconnexion ( بين الّشبكات أو مراقبة الفوتَرة و التسعيرات.  
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روض يبقى القول إّنه الستكمال الجانب الّتشريعي و التنظيمّي ، يجب التحّكم في إجراءات ع            

  .الخدمة و احترام رزنامات األشغال المقّررة 

  :)1990قانون اإلعـالم (ضبـط ميدان السمعـي البصري  .6

 جاء  في  نهاية الثمانينات و بداية التسعينات     تماشًيا و التغّيرات السياسية التي شهدتها الجزائر        

آّل وسائل اإلعالم      ، و اّلذي ُينهي االحتكار على        1990 أفريل   3قانون اإلعالم الّصادر في     

ّي و   ّث اإلذاع تغالل موجات الب ى اس ستقّلة ، إضافًة إل ة و م سمح بإصدار صحف خاّص و ي

  .الّتلفزّي ، و لكن سلطة القرار تعود إلى اإلدارة و إلى المجلس األعلى لإلعالم 

ع     56 ةماّدال في   1990 الّصادر في الثالث أفريل      90 – 07ينّص القانون رقم      على أّن توزي

ع     ح ة خاض ة و التلفزّي ّث اإلذاعّي ات الب ذا موج ة و آ ة أو التلفزيونّي ّث اإلذاعّي صص الب

ّرره اإلدارة          ا         للّترخيص، آما يجب أن يستجيب لدفتر أعباٍء تق والمجلس األعـلى لإلعـالم مًع
48.   

  . البصرّي  أي اإلذاعة و التلفزيون مًعا –هذه الماّدة ُتطّبق على اإلعالم السمعّي 

 البصري ُتعطي صالحّية القرار للمجلس       –اد قانون اإلعالم الخاّصة باإلعالم الّسمعي       آّل مو 

وان      ي ج شَئ ف ذي ُأن الم ال ى لإلع ام  1990األعل لَّ ع انون    ! 1993 و ُح إّن ق الي ف و بالّت

ا                           ر موجودة أصًال     و هن ة غي دي هيئ ين ي اإلعالم ساري المفعول حّتى اآلن يضع القرار ب

ام             يظهر الفراغ ال   ذ ع ُر من شه الجزائ ذي تعي انونّي اّل ات          1993ق شاء محّط ستحيل إن   حيث ي

  .إذاعّية أو تلفزّية خاّصة إذا لم يتّم تعديل القانون 

و وسط هذا الغموض القانونّي و على الّرغم من االستعداد الكبير اّلذي أظهره الخواّص  من 

اّتضاح الرؤية يجعل من هذه أصحاب رؤوس األموال لفتح قنوات تلفزيونّية ، فإّن عدم 

البصري   هو  الخطوة ُمغامرًة غير مضمونة النتائج ، و بما أّن االستثمار  في حقل السمعي

استثماُر ثقيٌل ، فإّن الوضعّية الحالّية ال ُتشّجع أحًدا   و ال بّد أّن تجربة تلفزيون الخليفة 

                              
, éditions marinoor, ere édition1, la presses et les droits de l’homme en Algérie, le pouvoir,  Brahim Brahimi48

Alger : 1997, p :60. 
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قانوني في مجال السمعي البصري الخاّص ، أآبر دليل على الفراغ التنظيمي و اإلداري و ال

.  

إّن الحديث عن اإلعالم المرئي و المسموع في الجزائر ذو شجون ، و ال يكاد يختلف اثنان 

  .على أّنه ال يستجيب لمتطّلبات بلٍد بمكانة و إمكانّيات الجزائر 

وات في الّسن و إذا آانت الجزائر قد حّققت بعض التقّدم فيما يخّص االّتصاالت و تقنياتها

األخيرة ، فإّن الحال مختلف تماًما في اإلعالم المرئّي و المسموع  حيث لم يتّم حّتى اآلن 

و واقعّية  تبدأ بعد مناقشات فعلّية  وضع سياسة واضحة المعالم و مالئمة لهذا القطاع ، و لم

  .ض فيها لهذه القضّية الّشائكة و التي نتساءل إذا لم يكن القائمون على المجال يتفادون الخو

حبًطا إذا ما ألقينا نظرة خزًيا و ُم لم يظهر جديد و األمر يصبح ُم1990فمنذ جلسات سنة 

في العشرية  عرف قفزًة نوعيًة هائلة على الحقل اإلعالمي الّثقيل في العالم العربي ، و الذي

  .األخيرة 

ّية في الجزائر  آما أّن إّن بقاء الجزائر بقناة تلفزيونّية وحيدة مؤّشٌر سلبّي على الّديمقراط

نوعّية البرامج بعيدٌة جدا عّما يطمح إليه المشاهد ، و في غياب معاهد متخّصصة في سبر 

اآلراء و ضبط نسب المشاهدة و المتابعة و آذلك ما هي نوعّية البرامج التي تالئم المشاهد 

  . المسموعة الجزائري ، تبقى لغة الخشب َتطغى على الرسالة اإلعالمية المرئّية و

 و  تسطير سياسةها هيبو إذا أردنا الخروج من هذا المأزق ، فإّن أّول خطوة نبدأ 

استراتيجية لإلعالم و االتصال تعتمد على إشباع حاجيات و متطلبات المواطن الجزائري ، 

مع األخذ بعين االعتبار خصائص بالدنا الثقافية و االجتماعية و آذلك تضمين هذه الخّطة 

  .َد اإلقليمي لبالدنا و االنفتاح في الوقت نفسه على العالم الُبع

على القائمين على القطاع و في أسرع اآلجال ، تحرير دفتر أعباء جديد أو تصحيح دفاتر 

و التنظيمي و أخالقيات المهنة  األعباء السابقة و سّد الّثغرات فيها ، خاصًة في الجانب 

  .ي ، و األهّم من آّل هذا هو احترام هذه الدفاتر مصداقّية العمل التلفزيوني و اإلذاع

آما يجب استحداث آلّية لحماية أصحاب المهنة و ضمان استقالليتهم و حريتهم عند أداء 

 و البرامج بل حّتى  في الّدعاية مهامهم و فتح المجال للمنافسة ، و ليس فقط في  إنتاج 
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في آّل مجال ن إنشاء قنوات متخّصصة   تعّياإلنتاج الدرامي و الّتغطيات اإلخبارّية ، آما ي

  .إلخ  ... الّثقافة ، الرياضـة االقتصاد و التّربية : من المجاالت الحيوّية 

  

  :الملكيــّة الفكريـّة وحقــوق الّتأليـف فـي الجزائـر .7

 المتعّلقة بحقوق المؤّلف و الحقوق 1997 مارس 6المؤّرخة في ) 97-10(إّن األمرّية 

أو / و عمال األدبّية هي النّص األساسّي اّلذي يضمن و يحمي حقوق مؤّلف األالمجاورة 

أو /  و المرئية و المصّنفات الصوتّية أو / الفنّية للمؤّدي ، منتج األعمال المسموعة و 

  .المرئّية 

في للحقوق و آذلك تحمي األعمال و هذه األمرّية ُتعالج آذلك قواعد التسيير الجماعي 

افي و التقليدي و األعمال الوطنّية في المجال العمومّي، هذه الحماية تعني آذلك التراث الثق

  .برامج اإلعالم اآللي و أنظمته 

الّلتين تنّصان ) 54 و 53(حماية برنامج اإلعالم اآللي منصوص عليها في الماّدتين 

 في نسخة بالّسماح بإعادة إنتاج أو اقتباس برامج اإلعالم اآللي دون تسريح من صاحبها 

  :واحدة ، و هذا بهدف الحفاظ عليها من الّضياع أو الّتلف ، و هذا بنّص الماّدتين 

ُيعّد عمًال مشروًعا ، بدون ترخيص من المؤّلف أو من أّي مالك آخر للحقوق  : )53(الماّدة 

 ، قيام المالك الّشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه

  :شريطة أن تكون ُآال من الّنسخة أو االقتباس ضروريا لما يأتي

    استعمال برنامج  الحاسوب للغرض الذي اآُتِسَب من أجله ، و وفًقا للّشروط  •

  .التي آانت قائمًة عند اآتسابه 

تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض الّتوثيق في حالة  •

 .صالحّيته لالستعمال ضياعه أو تلفه أو عدم 

ينبغي أن تقتصر االستعماالت على استنساخ نسخة واحدة من برنامج  : )54(الماّدة 

آّل نسخة ، يجب تدمير ) 53( الماّدة الحاسوب أو اقتباسه على األوجه المنصوص عليها في

  .مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعّية حيازتها 
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تين الماّدتين غير آافيتين لحماية حقوق التأليف فيما يخّص ما ُينشر في شبكة و لكّن ها

من الّشبكة حميل أّي إنتاج أو إبداع  اإلنترنت أو ما ُيتداوُل على األسطوانات ، فمن الّسهل ت

و قد أظهرت ُنسٍخ عديدة و بيعها دون إذٍن   إلى أسطوانة مرنة أو قرص مدمج ، و إنتاج 

  .بقٌة صعوبة و المسألة ، حّتى بالّنسبة للبلدان المتقّدمة تجارب أخرى سا

  

 :بعض األمثلة من القانون المقارن فيما يخّص الملكّية الفكرّية  - •
بناَء قانون ) OMPI(حاولت المنّظمة العالمّية للملكّية الفكرّية : على المستوى الّدولي 

 1983في شل ه المحاولة باءت بالفنموذجّي انطالًقا من حقوق براءات االختراع ، و لكن هذ

  .، بما أّن أهّم البلدان الغربّية اّتجهت نحو االقتباس من حقوق الّتأليف 

عن طريق حقوق  حماية برامج الكمبيوتر 1980ام الواليات المّتحدة األمريكّية قّررت ع

  .1976لـ) Copyright Act(المؤّلف بتبّني تعديل لعقد حقوق التأليف  

م األمريكي يعتمد على مفهوٍم اقتصادّي حيث ال يعترف بالحّق المعنوّي و ال األجر إّن الّنظا

 Droit(و حقوق الميراث ) Rémunération Proportionnelle(الّتناسبّي 

Patrimoniaux ( تعود للمستخدم ، البرنامج اإللكترونّي محمّي في حالة ما إذا آان

و حّتى يؤّآد على حقوقه      )  Susceptible d’etre Communiqué(سيكشف عنه 

)        Copyright Office(في ديوان حقوق الّتأليف ) Dépôt(من الّضرورّي تسجيله 

  49.و إن لم يكن هذا إجبارًيا 

الّتسجيل في الواقع هو شرط يجب أن يكون مستوفًيا قبل أّي إجراء أو دعوى قضائّية أمام 

راٍت و يتّم عن طريق وسيلة ال تحتاج قراءاتها إلى  دوال10المحاآم ، هذا الّتسجيل ُيكّلف 

  ...) .Listing( آمبيوتر 

بريطانيا العظمـى اليابان ، استراليا  : عدٌد من البلدان األخرى تبّنت هذا الّنوع من الحماية 

 .المجر ، الهند و األرجنتين 

                              
49 Pascal Joly, le droit et l’informatique,1ere édition, éditions eyrolles, Paris :1987, p :109, 110.  
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امج الكمبيوتر  عن و قد فّكرت آندا في غضون الّثمانينات في تبّني مشروع قانون لحماية بر

هو أّول ة األمريكّية فإّن المستخدم  طريق حقوق المؤّلف ، و على غرار الواليات المّتحد

  .أصحاب الحّق في العمل المنّفذ من طرفي المستخدم   أو العامل أثناء أداء عمله 

ماية تتمّتع بح) ومنها البرامج( و تجدر اإلشارة هنا إلى أّن األعمال المنشورة في فرنسا 

 اّتفاقّية   ، و) االتفاقّية العالمّية "  ( 1952جنيف "  بلًدا أجنبيا ، بفض اّتفاقّية 75عالمّية في 
 Fast (1986و قد أنشئ   في بريطانيا سنة ) اّتفاقّية االتحاد " (1886برن " 

Fédération Against Software Theft ( أي الفيدرالّية لمحاربة سرقة البرامج ، و

طة اإلنجليزية تملك وسائل بحث و تحقيق متقّدمة باستعمال مذّآرات تفتيش مثًال أو الشر

  .مختّصين أجانب 

  :الجـــرائـــم اإللـــكتــرونيـــّة .8

 :ة عــبـر العـالــم ـرونيـم اإللكتـرائـالج •
لقد صارت المعلومة اليوم  :" و هو باحث في اإلجرام اإللكتروني"باسكال جولي"يقول 

. و لكن ال يجب أن يؤثر هذا بأي حال من األحوال على الحريات الفردية للمستهلك سلعة، 

 ولفردية و الحقوق االقتصادية   إن المشكلة تكمن في تحديد الخط الفاصل بين الحريات ا

  .50 "االجتماعية 
على و خطورتها باّطراد من جهة إّن مشكلة حماية البرامج اإللكترونّية تزداد أهمّيتها 

مستوى االقتصادي ، ألّن البرامج اإللكترونّية أصبحت تتحّكم في العديد من العملّيات ال

الّتجارّية و االقتصادّية و بغّض الّنظر على ذلك ، فإذا أخذنا فقط عدد الحواسيب المنتجة   و 

يمكن المسّوقة على الّصعيد العالمي ، فهذا يمّثل أرقاًما خيالّية ، و ألّن البرنامج اإللكتروني 

استنساخه بسهولة من جهة أخرى و بالّتالي قابل للقرصنة بسهولة ، و هذا يمّثل خسارة 

ضخمة للّشرآات الُمنتجة ، إضافًة إلى أّن آّل مرحلة من إنتاج البرامج غير ممكن حمايتها     

و بذلك يمكن قرصنة المنتوج الّنهائي ، آما يمكن المساس بواحدة من الوحدات المكّونة 

  .نامج للبر

                              
50 Pascal Joly, le droit et l’informatique, 1ere édition, , Eyrolles, Paris :1987, P78 
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 Un Bien(البرنامج اإللكتروني هو شيء غير محسوس و قابل لالنتقال و الّتقليد 

Mobilier et Incorporel ( و يملك خاصّية أّنه يمكن إعادة إنتاجه و تقليده أو استنساخه

  .بعدد ال ُمتناٍه بتكلفة بسيطة و استعماله المتكّرر  ال ُينقص من نوعّيته 

) Software(بالفرنسّية هو ترجمة للكلمة اإلنجليزّية ) Logiciel(و البرنامج اإللكترونّي أ

مجموع برامج و معامالت و قواعد  و من الممكن أن يتضّمن : "  آما يلي تعريفه هوو 

  " وثائق متعّلقة بعمل مجموعة من معالجات معطيات 

" Ensemble de programmes procédés et règles éventuellement 

la documentation relatifs du fonctionnement d’un ensemble  de 

traitement de données  "  .51  

برامج  مجموع منطقي و مستقل، مكّون من: " آما تعّرف البرامج اإللكترونية على أنها 

  "خدمات و حوامل الستخدام المعلومات

« un ensemble cohérent et indépendant formé de programmes, 

de services et de supports de manipulation de l’information »52 

  :و من بين الجرائم اإللكترونّية 

هي إعادة إنتاج جزئّي أو آامل لبرنامج الحاسوب  : )La contre Façon(الّتقــليد  -

قليد يكون محمًيا أصًال و منتًجا ألهداف تجارّية ، إذا آان تقليد المنتوج آامًال فإّن جنحة الّت

أّما إذا آان ) Copie Servile(ثابتة و واضحة ، يمكن الحديث هنا عن نسخة مطابقة 

إعادة اإلنتاج قد مّس جزًءا فقط من المنتوج فمن الواجب البحث عن أوجه الشَّبه مع 

البرنامج األصلّي و على المّتهم بجنحة الّتقليد إثبات أّن هذا الّشبه المتواجد بين منتوجه و 

 . األصلي المعنّي هو بمحض الّصدفة المنتوج

االنتحال هو نسب أفكار شخص آخر إلى غير ) : Plagiat(جريمة الّسرقة أو االنتحال 

صاحبها ، و أن يّدعي أّنها ِملكه ، و في حالة البرنامج اإللكتروني يتعّلق األمر بنسخة 

عماٍل ماهٍر لبعض مقتبسة و مستلهمة بنسبة آبيرة جدا من األصل ، و هذا عن طريق است

 .عناصره ، الُمنتحل يّدعي إًذا و َينِسب لنفسه ملكّية عمل هو ثمرة مجهوِد شخٍص آخر 
                              

51 Pascal Joly, le droit et l’informatique, 1ere édition, Eyrolles, Paris:1987, p:95. 
52 IBID, p:96 
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و بها إعادة استنساخ عشوائّية  نعني  : )الّنسخة غير الُمرّخص لها(جريمة القرصنة  -

ث بعدد آبير لبرنامج إلكتروني ، و هي الجريمة األآثر انتشاًرا  و لكن تنضوي تحته ثال

 :حاالت آّلها غير مشروعة

في امتالك البرنامج  النسخة ذات االستعمال الّشخصّي للقرصان و الذي يرغب -1

 .اإللكتروني دون دفع ثمنه الحقيقي 

النوادي  (  النسخة الموّزعة بطريقة ُمنافسة للمنتوج الّتجاري على الّشبكات الخاّصة -2

رة مالّية آبيرة لمنتجّي و موّزعّي البرامج  و هذا يتسّبب في خسا)الجمعيات ، الّشرآات

 .اإللكترونّية 

مع لق االلتباس عند المستهلكين الّنسخة الموّزعة في األسواق على نطاق واسع لخ -3

 .الّنسخة األصلّية 

 اآتسحت سوق برامج الحواسيب ألّن هذه العملّية تسمح لمنافس – القرصنة –هذه الّظاهرة 

  .و اإلنجاز ماليا أو مجهوًدا في البحِث  ي الّسوق لم ُيكّلفه مبلًغا غير شريف إطالق منتوج ف

باختراق أنظمة الحماية و هذا انطالًقا من حاسوب آخر مرتبط  : سرقـــة المعلــومات -

بحاسوب شخص آخر ، فيمكن الحصول على معلومات سرّية بطرق غير مشروعة و بدون 

إلى أجهزة الكمبيوتر متخّصصون بالتسّلل قام لصوص  مثًال 1992تسريح ، ففي عام 

ثّم استخدموا المعلومات ليدفعوا بسرقة معلومات ائتمانّية لمكاتب االئتمان الّرئيسّية  و قاموا 

مقابل بعض الُمشتريات ، و في بعض الجامعات استطاع الّلصوص التطّفل لالّطالع     

  .53على درجات الطّالب   و بيعها للمعنّيين 

يكون المجرمون أحياًنا أآثر اهتماًما بإساءة استخدام أجهزة : مـّد األذى و الـّتدمير جرائم تع

الكمبيوتر و نظم االتصاالت من مجّرد تحقيق أرباح  من ورائها ، فقد قام مثًال طالب في 

و أآثر من مّرة ًدا األمريكية بتعطيل نظام الكمبيوتر بالجامعة ، متعمِّ" ويسكنسن " جامعة 

المشروعات الّنهائية للعشرات من الطّالب ، و حكم عليه بعقوبة سنة مع إيقاف الّتنفيذ تدمير 

 .و مغادرة الجامعة 

                              
   .119 ص 2000 :القاهرة،الدار المصرية اللبنانية، 1 ط ، "تصالتكنولوجيات اال" ،شريف درويش اللبان.  د 53
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و في الّسنوات األخيرة أصبحت الفيروسات هي مصدر المتاعب األآبرو التي ُتلحق أآبر 

 Stoned Jerusalem Pakistani:( األضرار بأعداٍد آبيرٍة من الحواسيب منها 

Brain , Michel Angelo   (54.   

أآبر استخدام لهذا الّنوع من الّسرقة يتّم من ِقبِل ُأناٍس  : سـرقة الوقـت و الخدمـات  -

يستخدمون الكمبيوتر في أماآن العمل لممارسة األلعاب المختلفة على أجهزة الكمبيوتر ، 

 .آما قد يقوم البعض بعمل إضافّي إلى جانب العمل األصلّي 

 الخدمات التلفزيونّية و التلفونّية مؤّخًرا ، حيث تؤّآد محّطات التلفزيون و قد زادت سرقة

للبّث المستقّر أّنها تخسر الماليين سنويا بسبب القراصنة اّلذين يستخدمون بشكل غير قانونّي 

أجهزًة تقوم بفّك شفرة المحّطات التلفزيونّية التي تبّثها الّشرآة، و وفقًا للقانون الفيدرالّي 

 ُيعرّض )Décodeur(ي يملك جهاًزا غير شرعّي لفّك الّشفرةذفإّن المشاهد ال ،مريكّياأل

  .55 1000$ أشهر و غرامة 6نفسه للحبس 

  

   :الّسـرقة اإللكتـرونيـّة فـي القـانـون الجزائـرّي    •

: عالَج الُمشّرع الجزائري جريمة الّسرقة في الفصل الّثالث من الباب الّثاني  تحت عنوان 

من قانون )  371 إلى 350(له من الماّدة   جنايات و الجنح ضّد األفراد ، و قد ُخّصصت ال

هو آّل " من قانون العقوبات األولى بقوله ) 350(العقوبات ، و ُيعّرف الّسارق في الماّدة 

أي ال ُيعّد سارًقا إّال من استولى على ملكّية المال دون "  من اختلس شيًئا غير مملوك له 

  . صاحب المال ِرضا

  .أَما من قاَم باالستيالء لغرض المنفعة فيفلت من العقاب 

 غير منصوص المادّية لإلعالم اآلليإّن الرآن الّشرعّي في الجرائم التي تقع على المكّونات 

) شيًئا ما(تشَمُل آّل أنواع الّسرقة ألّن لفظ ) 350(عليه في القانون الجزائرّي ، ولكن الماّدة 

56ا ، و حسب الماّدة المذآورة ُتعتبر الّسرقة اختالًسا بالغّش لشيٍء ملك للغير جاء عام.   

                              
   .120 المرجع السابق ص  54
   .119-118 المرجع السابق ص  55
   .40ص ، 2001 : دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائرالسرقة في اإلعالم اآللي :  جمال خفيف  56
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إّن االختالس اّلذي يقع على المال المعلوماتّي المادّي ، و يتمّثل في الحاسوب اآللي نفسه  و 

آّل مكّوناته من آله طابعة و أشرطة ممغنطة و الّدعامات المادّية ، يعتبر الرآن الّشرعّي 

ًرا فيه ، و ال تثار مشكلة قانونّية ، ألّنه يدخل في نطاق اختالس األموال المادّية بمعناها متوف

  .التقليدي 

و الذي يتكّون من جميع ) Softaware(أّما الجانب غير المادّي أو ما يطلق عليه 

و المعلومات ) Les Programmes( المكّونات غير المادّية للحاسوب و تشمل البرامج 

فإّن االعتداَء عليه ) Les Logiciels( طيات المخّزنة داخل الجهاز و البرمجّيات أو المع

أو اختالسها يمّثل مشكلة عويصة على عّدة مستويات ، و قد ثار جداٌل حاٌد في جميع بلدان 

  العالم لمحاولة معرفة هل ُتعتبر المعلومة أمواًال أم ال ؟

 في 57لّنصوص القانونّية التي تعالج الّسرقةالواردة بمجمل ا) شيء( و هل تدخل تحت آلمة 

  .عّدة دول أوربّية و أمريكّية 

إذا استخدم شخص ما حاسوبا آلًيا بصفة غير مستحّقة ألغراض شخصّية مثًال  يكون 

 Le vol de(الّشخص قد ارتكب جريمة أخرى تكيف على أّنها جريمة سرقة وقت اآللة 

Temps Machine (غيل الحاسوب اآللي خارج وقت العمل أي أن يقوم المّتهم بتش

المحّدد لحسابه أو لحساب شخص آخر دون علم صاحب اآللة ، القانون الجنائّي لم ينّص 

على تجريم هذا الفعل و لكن أال ُيمكننا أن نستند إلى جريمة سرقة الكهرباء ، التي ينّص 

يل الحاسوب يكون عقوبات ألّن تشغ) 350/4(عليها المشّرع الجزائرّي في نّص الماّدة 

بواسطة الكهرباء و سرقة وقت و سرقة للطاقة الكهربائية ، و لكن هذا معاقبة للجاني   على 

  .سرقته للكهرباء ال أآثر ، و ليس على استعمال غير مشروع للحاسوب 

ننتقل اآلَن إلى نوٍع آخٍر من العمليات اإللكترونّية و التي تمّثل أشكاًال أآثر تعقيًدا  و هي 

  . عملّيات الّنقدّية أو سحب األموال بالبطاقات الممغنطة ال

حسب الّنظام المعمول به في الجزائر ، فإّن مصالح البريد تقوم بتوقيف استعمال البطاقة 

بمجّرد اآتشافها لعملّية الّسحب التي تفوق ما بالّرصيد ، و تنتظر تمويل الّرصيد من جديد 

آان العميل قد أخذها أثناء عملّية الّسحب ، و ذلك بصفة ليتّم أخذ  و استرجاع المبالغ التي 

                              
   .100 ، ص 1995 2 ، ط  الهامة في الجرائم المتّصلة باإلعالم اآللي و أبعادها الدوليةالمشكالت: عمر فاروق الحسيني . د 57
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) أي تصبح غير صالحة لالستعمال( تلقائّية دون إشعار العميل، ثّم تقوم بتجميد البطاقة

  .لتصبح قابلة للّتشغيل بمجّرد تمويل الحساب الجاري 

و  هذا الفراغ   ، استغّل الجناةو نظًرا لعدم توّقع المشّرع لمثل هذه التصّرفات في الّسابق

 و أصبح ا من اإلضرار بأموال الغير  آذا التَّسهيالُت التي يقّدمها اإلعالم اآللّي ، و أآثرو

لزاًما على المشّرع الجزائرّي أن َيحسم ذلك و يتدّخل بوضعه نصوًصا قانونيًة دقيقة و 

محّددة تحمل جميع الّترتيبات في عقد ُيبرُم بين الّطرفين  توّضح فيه أّن العميل ملزٌم باحترام 

 هذه آّل البنود و منها عدم سحبه مبالغ تفوق ما يوجد في رصيده ، و من غير الممكن حّل

  .المشاآل إّال إذا تعاون رجال القانون و الّتقنّيون على حَل هذه اإلشكالّية القانونّية 

و لتجّنب هذا الّنوع من األفعال يجب أن تقوم إدارات المؤّسسات المالّية بربط أجهزة 

الّسحب بشبكة المعلومات اآللّية ، التي تحمل آشف َأرصدة العمالء ، حيث يقوم الجهاز 

 .ّي طلب يتجاوز فيه صاحبه ما يوجد في رصيده برفض أ

و من الّضرورّي أن يتدّخل المشّرع الجزائرّي و ينّص على تجريم بعض األفعال المجرمة 

المتعّلقة باإلعالم اآللي ، خاّصًة و أّن تعميَم الحواسيب أصبح شيًئا محّقًقا ببالدنا  و في 

على ُمشّرِعنا قع فيها بعض المشّرعين يجب   وحياتنا اليومّية ، و لكن تفادًيا لألخطاء التي

دراسة هذا الموضوع ، دراسًة معّمقة ، حّتى يكون تدّخله حاسًما و مدروًسا  ليُسدَّ ما فيه من 

ثغرات حفاًظا على مبدأ الّشرعّية من جهة و الستقرار المعامالت من جهة أخرى بإقحام 

لى حدٍّ سواء من أجل إعطاء حماية قانونّية المختّصين في اإلعالم اآللي و رجال القانون   ع

للمال المعلوماتّي المعنوّي ، آما سبق و أن أعطاها لألموال المادّية  و التدّخل لمواجهة 

الحاالت الجديدة التي لها عالقة بالجرائم المعلوماتّية ، نظًرا للتطّور الّدائم للبرامج و 

 .الّتقنيات اإللكترونّية و المعلوماتّية 

  ريمـة اإللكترونيــة عائــق أمـام تطـّور تكنولـوجّيات االتصــالالج •
  :   الحديثـة فــي الجـزائــر

على  المواقع األجنبّية للقرصنة  نقرأ بشكل دائم في الجرائد أنباًء متعّلقة بتعّرض بعض

كة شبكة اإلنترنت ، و آذلك حاالت الفيروسات اإللكترونّية الخطيرة  و التي تنتشر عبر شب

  .اإلنترنت و التي تتسّبب حّتى في إبطاء استعمال شبكة اإلنترنت في عّدة بلدان 



 84  

  
و قد وجد الجزائرُيون أنفَسهم في أقّل من خمِس سنواٍت أمام وضعّيات و حاالت غريبة  لم 

  ) .Hackers(يتعّودوا عليها ، و أصبحوا ضحايا القراصنة و الـ

ت اإلعالم اآللي التي تحوي معلومات هو شخص يدخل أنظمة و شبكا) Hacker(الـ

   .،بدون إذن أو صالحية لذلكخاّصة ، سرّية أو حّساسة

 و  شيء غير متوّفر حّتى اآلن هو%) 100(إّن نظاًما لإلعالم اآللي محمّي و مؤّمن 

  . بنّية طّيبة  و إن آان ذلكقانونيا من غير المشروع دخول نظاٍم لإلعالم حّتى

مختّصون أو عباقرة في اإلعالم اآللي  و لكن حاالت عديدة ) Hackers(بشكل عاّم فإّن الـ

من القرصنة تّمت باستعمال طرٍق بسيطة جدا و في متناول الكثير  مثل إيجاد آلمة السّر ، 

  . إذا آانت مستلهمة من الحياة الّشخصّية لصاحب    هذا الّنظام 

ر منتشرة و لكن من الّصعب إجراء دراسة أو في الجزائر تبقى الجرائم اإللكترونّية نسبيا غي

أّن ت و الّشرآات الجزائرّية تعتقد التحّصل على أرقام قريبة من الواقع ، فإّن المؤّسسا

ليست ّية و إنَّ آثيًرا من الّشرآات انتشاَر خبِر تعّرض موقعهم للقرصنة يمّثل دعاية سلب

   .58حّتى على علٍم أنَّ موقَعها قد تعّرض للقرصنة 

األعمال المحمّية من طرف حقوق الملكّية الفكرّية  في الموسيقى (ما إّن بّث المصّنفات آ

  .هي عملّيات إجرامّية ُتستعمل   في شبكة اإلنترنت ) أفالم الفيديو و البرامج االلكترونّية

نوٌع آخٌر من الجريمة اإللكترونّية تلك التي يكون فيها اإلعالم اآللي نفسه هو الهدف    من 

الّدخول غير المشروع و غير الُمرّخص لمراآز : الجريمة ، و نذآر على سبيل المثال 

هذه الجريمة ة و األدوات المستعملة لتحقيق  المعلومات ، إتالف الملّفات و المستندات الُمهّم

و مستنداِت جهاز ة   التي ُتهاجم ملّفاٍت  هي متنّوعة من الفيروسات اإللكترونّية البسيط

احد إلى فيروسات تنتشر من آلة   إلى أخرى مستغّلة نقاط الّضعف  في برامج حاسوب و

أحصنة " البريد اإللكتروني ، و هناك وسائل  و أدوات أآثر خطورة معروفة  تحت اسم    

و التي تسمح للقرصان بالتحّكم في الحاسوب عن بعد   و مؤّخًرا ظهرت ُجنٌح و " طروادة 

  .إلى مواقع معّينة  في تعطيل إمكانَية الّدخول  جرائُم أخرى تتلّخص ببساطة

                              
58 Younes Grar, « la Cybercriminalité en Algérie », la revu de la Gendarmerie, N°7, Alger : Août 2003 P 11-14 . 
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من نتائج الجرائم اإللكترونّية أّنها تمّثل عائًقا أمام تطّور الّتجارة اإللكترونّية ، و عدد آخر 

 أن ئم يمكنمن الخدمات الُمهّمة للمواطن و االقتصاد الوطنّي ، هذه المعامالت و الجرا

 بين الجزائر و البلدان المتقدمة  إذا لم تّتخذ إجراءات تعّمق الّشرَخ الّرقمّي اّلذي َيفصل

صارمة ، حيث إّنه و بسرقة األرقام السرّية لبطاقات القروض مثًال أو بطاقات االئتمان  

يمكن الّدخول إلى موقع يعرض سلًعا و بضائع  عن طريق الّتجارة اإللكترونّية ليشتريها 

 و في مة األنترنوت في العالم ط من عزيعلى حساب صاحب البطاقة ، هذه الحالة تثّب

   . )(On lineالجزائر ، قبل حّتى أن يعيشوا الجانب اإليجابّي من الّدفع 

) Authentification(إّن الحلول الّتقنّية لمحاربة الجرائم اإللكترونّية متوّفرة من المطابقة 

إلى ُمضاّداِت ) Fire Wall(إلى تشفير المعلومات إلى ضابط الّدخالء إلى الجدار الناري 

مع ذلك ، من ترسانة قانونّية ُتعاقُب ى غير آافية ال بّد بالّتوازي  الفيروسات و لكّنها تبق

  .بصرامٍة آّل قرصان حسب األضرار  التي ُيحدثها 

في الجزائر نتناقش آثيًرا حول االرتباط باإلنترنت و الّرقمنة ، ولكن ال نكاد نذآر حماية و 

على المعلومات و معاقبة من يستولي  اإللكترونّية و الّشبكات المعلوماتّية ، أتأمين األنظمة 

  .من غير ذوي الحقوق ، و هذا نقٌص آخر يجب ُمعالجته 

التي  فقد ال ينتبه الشخص أن العملية  آما أنَّ التحسيس المتعلق بهذا الموضوع مهم جدا،

  .يقوم بها منافية للقانون 

نحن جميعنا معنيون باألمر،ألننا متواجدون في آلتا : "  باسكال جولي المختصيقول

و نبقى تتحكم فينا  الجهتين ، من جهة نحن نصنع المعلومة و المعلوماتية و من جهة أخرى

في السنوات المقبلة،ال يجب أن يجهل  أحد منا القوانين المتعلقة  باإلعالم . رهينة لها و

العقود    الحسابات،الضمان،قانون : عديدة منها  ترتبط بمواضيع و استخدامات ألنهااآللي، 

العقوبات الخاص بالجرائم اإللكترونية ، اإلطار القانوني المتعلق بالوسائل الحديثة للدفع، 

  .59" إلى غير ذلك من األمور التي تعنينا بشكل مباشر....العمل بواسطة اإلعالم اآللي

ن العاديين ، اللذين هم أميون و غير إن مرتكبي الجرائم اإللكترونية على عكس المجرمي

متكّيفين، هم في معظم األحيان عباقرة في المعلوماتية، و تتمّيز جرائمهم بعدم اقترانها 

                              
59 Pascal Joly, le droit et l’informatique, 1ere édition, , Eyrolles, Paris : 1987, P195 
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في الواليات  ، و الدليل على ذلك أّن 60بالعنف و بصعوبة إثباتها لعدم ترك أي آثار خارجية

 لم تكتشف إال نسبة  آلخر من يومالمتحدة األمريكية، رغم تزايد الجرائم في اإلعالم اآللي،

   .61 من آافة جرائم المعلوماتية% 25إلى% 20تتراوح من 

  

VI. لولوج الّنظام االقتصادّي الجـديـددى استعداد الجزائرـم  :   
حّتى يكون لدى المهتّم بمجتمع المعلومات في الجزائر ، نظرة شاملة على الموضوع    من 

راسة إلى ميادين و نقاط أخرى غير هياآل و البنية الّتحتّية الّضرورّي أن نوّسع البحث و الّد

)  و  الّتطويرالمكتب الدولّي للبحث ) ( BIRD(لالتصاالت و االرتباطات ، لهذا فإنَّ مكتب 

 حّتى يحّدد مالمَح الفرق بين وضعّية 1998 عام )Marsell  وWehn( استعمل منهجّية 

  .سطّية الجزائر اليوم و البلدان األخرى المتو

ُيوجد منهجّية أخرى ُتمّكن من تكوين مؤّشر ُيبّين لنا مستوى التطّور داخل مجتمع 

 ، فإّن الجزائر 1998عام ) BIRD(المعلومات في بلد ما ، و في الّدراسة التي قام ِبها 

ُقوِرنت مع بلدان متوسطّية أخرى ، حّتى نتعّرف عن آثٍب على مدى استعداد الجزائر 

من  مجموعات ثـالثقتصاد أو الّنظام االقتصادّي الجديد ، و هذا بفضل  للّدخول في اال

  :المؤّشرات 

(i) في هذه المجموعة نجد نسبة أجهزة التلفزيون لكّل ساآن ، : الهياآـل القـاعديـّة لالرتبـاط

 عدد الحواسيب) آّل نوع على حدى(نسبة توّفر الخطوط الهاتفّية الخلوّية و الّثابتة لكّل ساآن 

 . سكان و عدد مقدمّي الخدمات عبر اإلنترنت 10لكّل 

 (ii) في هذه المجموعة :   القدرة على امتالك و استهالك التكنولوجيات الحديثة لالتصال

نجد نسبة المتعّلمين حّصة الّنفقات العاّمة المخّصصة للّتعليم ، مقارنًة بالمدخول الفردّي نسبة 

 سنة ، عدد الّطلبة ذوي 34-15من عمرهم يتراوح بين الّتسجيالت في الجامعة بالّنسبة ل

الهاتف المحلّي بالّدوالر ، ) المكالمة(التخّصصات العلمّية و الّتقنّية ، و آذلك تكلفة االتصال 

                              
  15، ص 1992،دار النهضة العربية،1،ط، القانون الجنائي و التكنولوجيا الحديثةجميل عبد الباقي الصغير 60
 .38، ص1999، سبتمبر 345، العدد مجلة الشرطة اإلماراتية، "جرائم الكمبيوتر" 61
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هذا المؤّشر و سعر المكالمة بالّدوالر ، َيسمُح لنا بمعرفة مدى تأثير فاتورة الهاتف على 

 .ترنت تطّور أو عدم تطّور استعمال اإلن

 (iii) في هذه المجموعة نجد المؤّشرات : القدرة على إنتاج التكنولوجيات الحديثة لالتصال

معرفة حّصة آّل بلد من إنتاج و تصدير المنتوجات المصّنعة و حّصة المنتوجات : التالية 

و الباحثين سين علميَا ، عدد المهندذات الّتقنّية المتطّورة ، نسبة الّطلبة اّلذين يّتبعون تخّصًصا 

 ساآن ، قيمة االستثمارات األجنبّية المباشرة ، العالقة المتعارف عليها هو أّنه 1000لكّل 

آّلما زاد مخزون الموارد البشرّية و الكفاءات المتخّصصة في مجال الّتقنيات المتطّورة ، 

ّتالي تطوير القدرة زادت قابلية و قدرة البلد على اآتساب التكنولوجيات الحديثة لالّتصال و بال

 .على إنتاجها 

هذه المؤّشرات الّثالثة تتّم المقارنة من خاللها إليجاد مستوى االستعداد لدى آّل بلد المتالك 

و استعمال التكنولوجيات الحديثة لالتصال ، و بالتالي دخولها إلى الّنظام االقتصادّي الجديد 

  .اّلذي له عالقة وثيقة بمجتمع المعلومات 

 بلدان ، إيطاليا ، إسبانيا ، البرتغال ، العربّية السعودّية   تسعةنة المدروسة تتكّون منالعيِّ

األردن ، مصر ، المغرب ، تونس و الجزائر ، إّن تحليل المعطيات يسمح لنا بعّدة 

  :استنتاجات 

) Connectivité(إّن التأّخر الذي تعرفه الجزائر في الهياآل القاعدّية لالرتباط و االّتصال 

آاالتصاالت ، المعلوماتية و الّسمعي البصري ، يزيده سوًءا الّنقص الذي تعاني منه 

القطاعات االقتصادّية خاّصة قدرتها على تبّني و استهالك تكنولوجيات االتصاالت الحديثة ، 

ان العربّية و لكن إذا آان التأّخر جليا مقارنًة بالبلدان المصّنعة ، فإّنه أقّل بكثير مقارنًة بالبلد

  .في المنطقة 

المقارنة عن طريق المؤّشرات الخمسة عشر ُتبّيُن نقًصا آبيًرا للّتحضير بالّنسبة لمعظم 

  .البلدان العربّية 

الّتحليل يوّضح آذلك أّن الجزائر في موقٍع جّيد ، فيما يخّص نسبة التعّلم و نسبة الّطلبة ذوي 

  .االختصاص العلمّي و الّتقنّي 
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ئر فإّن األردن و تونس متقّدمة مقارنة مع باقي البلدان العربّية فيما يخّص القدرة عكس الجزا

  .على إنتاج و تصدير المنتجات المصّنعة 

الّسعودية تتمّيز عن البقّية آذلك بحظيرة معتبرٍة من الحواسيب و نظام إنتاج مجّهز  رغم 

  .أّن هذا البلد ال ُيصّدر منتجات مصّنعة 

ّنا الجزائر ببلدان لها مستوى التطّور نفسه ، فنجدها ال تصّدر نسبًة ضئيلًة  من أّما إذا ما قار

  .المنتجات المصّنعة فحسب ، بل إّن استهالآها ضئيٌل في المنتجات ذات الّتقنية العالية 

ُيبّين االختالل  " Pyramide Reseach" من جهٍة أخرى فالّترتيب اّلذي نَشَرُه مكتب 

اءات الُمّتخذة من طرف الحكومة لتطوير محيط االستثمارات و التصّور الحاصَل بين اإلجر

اّلذي ُيطالب به المستثمرون األجانب ، حيث إّن هذه اإلجراءات تبقى غير آافية بدرجة آبيرة 

.  

بالموازاة مع المجهودات التي تبذلها الحكومة ينبغي اإلسراع في تحديِد إطاٍر تنظيمّي خاصٍّ 

 و المبادالت اإللكترونّية ، و الّترويج لتطوير المنافسة    في االتصاالت ، بتطّور االّتصاالت

  .المعلوماتّية و الّسمعي البصري 

و لكن حّتى تكون آّل هذه اإلجراءات بالفعالّية الّالزمة ينبغي تتويجها بحملٍة ِدعائّية ضخمة ، 

 و البنوك عمال و الّتجارة ميدان األلتحسيِن صورة الجزائر لَدى المستثمرين األجانب ، فإّن

فمن الّصعب جلُب ماليزيا أو الهند أو الّصين  هو أقّل استقطاًبا في الجزائر منه في مصر أو 

  .المستثمرين األجانب الذين يعتبرون حلقًة حيوّيًة لنطّور تكنولوجيات االتصاالت الحديَثة 

 خاصٍّ منّظم و ذي فعالّية   و إّن الجزائر على عكس بلدان الّشرق األوسط ، ال تتمّتع بقطاٍع

يمّثل هذا تحّدًيا آبيًرا للتقّدم نحو اقتصاد سوق حقيقّي و أآثر نجاعة و ثّمة وسيلٌة يمكن أن 

  .تستقطب المستثمرين األجانب و هي استحداُث قطاع خاصٍّ وطنيٍّ و منّظم و فّعال 

تيجّية التي تّتبُعها الجزائر  و سُنخّصُص الجزَء الّثالَث من هذا البحث للتعّمِق في االسترا

آحالة خاّصٍة لبناِء مجتمع المعلومات المنُشود ، و الخطواِت الواجِب اّتباُعها في آّل ميدان 

 .من الميادين الحيوّية المعنّية 
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 التكنولوجيـات الحـديثـة لالّتصـال   والجـزائــر : الجــزء الثـالـث
   الحالية و اآلفاق ستـراتيجّيةاال

  

شجيع               إ صاالت و ت ة لالّت تّم إّال بتطوير الهياآل القاعدّي ّن تسهيل إنشاء مجتمٍع للمعلومات ال ي

ات                    شبكة اإلنترنت ، و تطوير المضامين و المحتوي توصيل أآبر عدد ممكن من المواطنين ب

  .المعروضة على الّزبائن خاّصة الخدمات المتخّصصة  و الجوارّية 

ة              أّما األولوّية فهي تشجيع ال     اط الحديث اع األنم دة و اّتب ّشرآات على امتالك هذه األدوات الجدي

  في العمل ، إلنشاء منتوجات و خدمات َجديدة و خلق و توسيع الّتجارة اإللكترونّية 

يجب آذلك إدخال و تسهيل استعمال التكنولوجيات الحديثة لالّتصال في ميادين الّتعليم  الّثقافة              

صّحة و اإلعالم ، و يج ًة صعبَة ، ال ا آل اإلدارة و يجعُله يُط ب ذي ُيح وق ال سُر الّط ذلك آ ب آ

  المراس و ذلك بربطها بالّشبكة المعلوماتّية و الّدخول إلى خدماتها عن طريق الّشبكة 

و أخيًرا إنشاُء مجتمٍع للمعلومات يعني تنظيم ، ضبط مجموع هذه اإلجراءات لضمان محيط                 

ة و               ُمالئٍم و مساِعد ، و توضيح قواعد           ات البنكّي ة و العملّي امالت الّتجاري أمين المع ة ، ت الّلعب

  . احترام الحرّيات الّشخصّية 

صادّي           ام االقت ات و الّنظ ِع المعلوم و مجتم ال نح ي االنتق ت ف ي نجح دان الت ة البل إّن تجرب

ًة  الحديث ، تؤّآُد أّنه ال يوجد طريق أوحٌد و أّن آّل استراتيجّيٍة وطنّيٍة  يجب أن تكون مت                  طابق

  :  مع متطلباِت البلِد المعنيِّ و بشكل عامًٍ يمكن الّتمييز بين استرتيجّيتين 

نشٌر واسٌع و توزيٌع آبيٌر و على آّل المستويات للّتكنولوجيات الحديثة لالّتصال ، للحصول 

  .على أقصى الّنتائج من ناحية النمّو االقتصادّي و التطّور االجتماعّي 

في ميدان التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت على المستوى الوطنّي إنشاء قطب للكفاءات 

ليكون قادًرا على تلبية الحاجيات الداخلّية ، فيما يخّص التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت   

  .و يكون آذلك قادًرا على تصديرها



 90  

ة  و لكن    أّي   ليس بإمكان آّل البلدان أن ُتطوَِّر أقطاًبا إلنتاج تكنولوجّيات االتصاالت الحدي      ث

ات         ؤّثر لتكنولوجي ال و م ٍر ، فّع تعماٍل آبي شار و اس ع بانت ُصَل و يتمّت ه أن يح د ُيمكن بل

  .االتصاالت الحديثة 

ى            ّول  إل ة التح اح عملّي ضمان نج ـا ل ـي وحـدهـ ة ال تكفـ تراتيجّية وطنّي وير اس ن تط و لك

تعمال و اس دف ه ات ، اله ع المعلوم د ، أو مجتم صاد الجدي صاالت االقت ات االّت  تكنولوجّي

  .الحديثة ، آوسيط إلحداث التطّور الّشامل داخل المجتمع 

  فمن الّضروري بحُث و دراسُة و فهُم الّتفاُعالت بين الفروع األساسّية للّنشاطات االقتصادّية 

I. مرتكزات استـراتيجية تشييد مجتمع معلومـات ناجع و متكامل  
  

ا نحو                 إّن المباحث الّسابقة سمحت لنا بع      ا يخّص انتقاله ر فيم ه الجزائ ذي تعرف أّخر اّل رض الت

  .اقتصاد المعلومات 

ام  ّررت ع د ق َة ق َة الجزائرّي سّرع 2000إّن الحكوم صادية   أن ُت رة اإلصالحات االقت و وتي

ٍة  و                            د رؤي دء في تحدي ّسلطات اآلن الب ى ال دان االتصاالت ، و عل ا في مي تبدَأ إصالًحا عميًق

  .ّيٍة لهذا القطاع تطوير استراتيج

تر    ى اس ة عل ذه المرحل ي ه ز ف ات   ايجب الّترآي تعمال الّتكنولوجي تالك و اس شّجع ام تيجّيٍة ُت

ل     ن تحوي رة م ذه األخي تمّكن ه ى ت ّشرآات و اإلدارة ، حّت ن طرف ال صاالت م ة لالّت الحديث

ّسليمة و الوا      ة ال ة بالّطريق دمات الّالزم ديم الخ ا ، و تق ا و معامالته ال  عملّياته ة ، و إدخ جب

وارد          وين و تخصيص بعض الم خدمات تجارّية حديثة ، آّل هذا إلى جانب االستمراِر في تك

صال         الم و االت ات اإلع دان  تكنولوجي ي مي اج ف ٍب لإلنت اء قط ة  ( لبن ات الحديث التكنولوجي

  ) .لالتصال

ال يجب  الجزائر     في   تكنولوجيات اإلعالم و االتصال   إّن إنشاء و تطوير قطٍب تنافسيٍّ إلنتاج        

ازاٍت                    ديم امتي ى تق ز عل أن يكون هو األولوّية القصوى على المدى المتوّسط ، بل يجب الّترآي

  .تنافسّيٍة ُمقارنًة ببعض البلدان ، تهدُف إلى الّنوع نفسه من الّنشاط 

ق إصالحاٍت آافي م ُتطبِّ ر ل إّن الجزائ وم ف ى الي وب  و لكن حّت ر المطل ىًة إلحداث الّتغيي  حّت

و       ًة  نح ًة نوعَي َق نقل ر أن ُتحق ى الجزائ ب ، يجب عل ستثمرين األجان ّذاًبا للم ا ج صبح ُقطًب ت
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ون دوالر أي     350اقتصاد الّسوق ، مع أّن رأسمال البورصة ال يتجاوز             فقط من    %) 1(ملي

صر    ي م ل ف ا يمّث ومّي ، بينم ّدخل الق رب %) 36.85(ال ي المغ ونس  %) 39(و ف ي ت و ف

   .62%) 72.2(ن و في األرد%) 12.9(

آما أّنه ال يمكن االعتماد في المدى المتوّسط على إمكانّية تقوية قطب اإلنتاج الموجود لتلبية 

الّطلب الّداخلّي ، بما أّن الجزائر أّآدت رغَبَتها في االنضمام إلى منّظمة الّتجارة العالمّية و 

بّي ، و أحد مستلزمات هذه االّتفاقّية عقد مفاوضاٍت متعّلقة باّتفاقّية الّشراآة مع االّتحاد األور

يقضي بتفكيك آّل العوائق و الحواجز الجمرآّية التي بإمكانها أن تحمي صناعًة وطنّيًة فتّية ، 

و بالتَّالي فإّن التخّلي عن هذه الحواجز و اإلجراءات الجمرآّية  سُيصعُِّب من تطّور الّصناعة 

   .الَوطنّية و ينجّر عنه إنشاُء قطٍب وطنيٍّ

تكنولوجيات زيادًة على ذلك ينبغي االعتراف بأّن الطََّلَب الدَّاخليَّ على منتجات و خدمات 

محدوٌد نوًعا ما ، و ال يمكن له وحده أن َيضمَن ُنموَّ شرآاٍت في هذا اإلعالم و االتصال 

مسار التحّول المجال ، و آذلك فإّن الّطلب الّداخلي ُتغطِّيه اآلَن بلداٌن أخرى و بالمقابل فإّن 

االقتصادّي للمجتمع ، يمكن أن يكون أسهل عن طريق امتالك و استعمال أحسٍن للمنتجات و 

  .الخدمات في تكنولوجيات االتصاالت الحديثة 

ال يكف إًذا أن يكون هناَك استيراد آبيٌر لتجهيزات اإلعالم اآللي و الوسائل التكنولوجّية 

تكنولوجيات ى بوضع برنامٍج يشّجع إدماج و امتالك الحديثة ، ولكن األمر يتعّلق باألحر

من طرف الّشرآات و اإلدارات الجزائرّية ، لتسّهل ظهور طلٍب وطنيٍّ اإلعالم و االتصال 

تنافسّي ، هذا يعني بالّضرورة توفير مناٍج سياسيٍّ ، اقتصاديٍّ و تنظيم مصالح التطّور 

تحسين  و البداية تكون بـ2005ّرٌر لعام االقتصادي ، و آذلك تحرير االتصاالت آما هو مق

إآمال الّتعديالت و العرض و ذلك بـاالستمرار في تحديث و عصرنة ميدان االتصاالت 

 Appels(الّتشريعّية و الّتنظيمّية و هذا للتحّكم بطريقة أحسن في إجراءات طلبات العروض 

d’Offre ( و احترام الرزنامات المقّررة.  

 و  تقنيات شبكة الهاتف الّثابت تطوير آّل تجهيزات و آالت وتحسين وضف إلى ذلك أ

مضاعفة عدد إلى جانب %) 7(المحمول للوصول إلى الكثافة الهاتفّية المطلوبة ُتجاِوز 
                              

62Hocine Benyelloul,  « les INTIC dans le programme de la réforme et modernisation des finances » , SITIC, 
MPTIC, Alger: Décembre 2002. 
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المتعاملين و األطراف المعنّية بشبكة االتصاالت ، حّتى يتّم تحقيُق مصداقّيٍة لسياسة القطاع  

تكثيف عملّيات رسكلة و تكوين نقطة مهمة أخرى هي ن و تجاوز عدد المستعملين لمليوني

تطوير و  المردودّية في الوقت نفسه المستخدمين في قطاع االتصاالت للّرفع   من الكفاءة و 

من % 60الوصول إلى نسبة (ثقافة الخدمات و التدّخل الّسريع و الفّعال ضّد األعطال 

  ) . ساعة من طلب ذلك 48األعطال ُتصّلح بعد 

على مستًوى طاع االتصاالت و خدماتها قطاًعا جعل قما فيما يخص تحسين العرض يجب دائ

 High( التوّجه نحو إنشاء مؤّسساٍت للّتكنولوجيات المتقّدمة  وينبغي عاٍل  من االحترافّية

Tech ( إمكانّيات أآثر و ميزانّية منح قطاع البحث و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و

و المؤّسسات     و الّتعليمو فّعالة بين قطاع البحث العلمي مّد جسور حقيقّية  ، إضافة إلىأآبر

  ) .زيادة عدد الترّبصات و الّتمويل المشترك ( المتخّصصة 

)       Cyber Park(اإلسراع في تحقيق مشروع المدينة العلمّية أو الحظيرة اإللكترونّية 

  .يعتبر لبنة مهمة لبناء مجتمع المعلوماتو التي تلعب دورا هاما آمشروع نموذجي و رائد 

تعميم نقاط و مضاعفة و تنويع العروض و الخيارات للّدخول إلى اإلنترنت آما ينبغي 

 الّدخول للمستعملين على المستوى الوطنّي ، و هذا لتجّنب حدوث شرخ معلوماتّي أو رقمّي 

إنشاء جمعّيات لمقّدمّي ،خلق شبكة متكاملة و معّممة و متخّصصة للمقاهي اإللكترونّية 

تشجيع عروض الخدمات ذات القيمة الُمضافة و الخدمات على اإلنترنت لتنسيق عملهم 

  .) نوعّية الخدمات المطلوبة( إلى النوعّي ) عدد المشترآين(لالنتقال من الكمّي

  ضرورة وسّن قوانين و مواّد جديدة في قانون حقوق المؤّلف ،في المجال القانوني، يعتبر 

و آذا ذا لتشجيع المبادرات الفردّية   حّق الملكّية الفكرّية على اإلنترنت ، و هحتمية  لضمان

  .و بالتالي تحقيق تحسين العرض المنشوداإلبداع 

الّتشجيع هو   ثاني اهتمام للسلطات لخلق مناخ مالئم لمجتمع المعلومات  بعد تحسين العرض

 وهذا من و اإلداراتلمؤّسسات ا  في  و االتصالو الّترويج الستعمال تكنولوجيات اإلعالم

في تكنولوجيات اإلعالم  آاّفُة المستخدمين  تعميم الترّبصات و الّتكوينات ليستِفيَد منهاخالل 

و المشاريع ات درتشجيع آّل المباو و بلدّية آّل وزارة ، إدارة، جهاز عمومي  في و االتصال

  .عن ُبعد و الّتعليم عن ُبعد الطّب  نولوجيات االتصاالت مثل التي تستعمل تك
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و لُتسَتبدَل بكّل ما ُيناظرها العمل على تطوير أدوات العمل في آّل المجاالت آما ينبغي 

، التشجيع و التوّجه نحو الّشراآة مع الّشرآات األجنبّية و ُيقابلها في التكنولوجيات الحديثة 

  .ّية إعداد خّطة عمل مناسبة للجماعات المحلإضافة إلى 

في اإلنترنت لة العمومّية و الخاّصة الّتكثيف من حضور األطراف الفاعالخطوة الموالية هي 

و هو ما يشبه تقريًبا فيدة و العملّية تشجيع اإلدارات على إنشاء مواقع للمعلومات المو هذا ب

  .دليل الهاتف أو دليًال سياحيا 

افة و ذات مصداقّية حول مواقع تشجيع الّنشر عبر اإلنترنت للمعلومات بطريقة شّف

ما يسهم في نشر ثقافة ...) الّتعريف بها ، اإلنتاج ، الّنشاطات  و األرباح( المؤّسسات 

  .المعلوماتية لدى المواطن

و بين ة في البلدان المقاربة للجزائر  إجراء دراسات مقارنة بين تطّور الّتجارة اإللكترونّي

  .السابقة لبلدان أخرىلالستفادة من التجارب وضع بلدنا 

خطوة ستسهم بشكل آبير في حضور األطراف تشجيع المشاريع الّنقدّية بين البنوك آما أن 

  .الفاعلة في الشبكة المعلوماتية

أما آخر ما يمكن أن ندرجه فيما يخص المجهودات الالزمة لتوفير مناخ عام مشجع لمجتمع 

 تعليمهم استخدام تكنولوجيات اإلعالم  آّل شرائح المجتمع وستحسيمعلومات متجانس فهو 

و مضاعفة الجهود فيما يخّص الّتجهيزات  و الّتكوين في الّتعليم و هذا بتحقق ب و االتصال

 الجماعات و الجهات التي من ستحسيو إنشاء فروع تكوين متخّصصة في آّل ميدان 

برلمانّيون ، الّصحفيون   ال:تكنولوجيات اإلعالم و االتصال لممكن أن تشّكل هدًفا الستهالك  ا

  . الّطلبة والمراهقون ، الّنساء 

بناء مخّطط و اإلسراع في تجهيز المؤّسسات بالوسائل الّتكنولوجّية الّالزمة إضافة إلى 

   .لتكوين الُمعّلمين في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال

تجهيز  آّل و لّتعليم جسور و نقاط تقاطع بين المجال االقتصادي و قطاع اآما ينبغي مد 

على آّل  الميادين في المجتمع و الّترويج الستعمال تكنولوجيات اإلعالم  و االتصال

  .المستويات 
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على المنتوجات في اإلعالم اآللي ) الضرائب و الجبايات(الّتخفيض من األعباء زد إلى ذلك 

  .و االتصال الم  لتكنولوجيات اإلع) هالكقرض االست(تطوير سياسة القرض لالستهالك و 

سيعطي دفعا قويا لإلنترنت ) Forfait(تطوير أساليب تسعيرة جديدة و جّذابة آما أن 

  .لمستعملي الشبكة العالمية للمعلومات

و ج لالّتصال المؤّسساتي برنامإنشاء فيما يخص السياسة االتصالية و اإلعالمية فيجب 

لفزيونية المتخّصصة باإلعالم اآللي و االهتمام بالبرامج التو استحداث تظاهرات متخّصصة 

اإلنترنت و الجرائم اإللكترونّية ، و الّتعليم عن ُبعد ، إضافًة إلى فتح المجال أمام التعّددّية 

  .اإلعالمّية في الّسمعي البصرّي و إنشاء محّطات إذاعّية و قنوات تلفزيونّية خاّصة
  

II. ـالم و االّتصـالالمبــادرات الحاليـّة فـي مجـال تكنولوجيات اإلع  
  

إّن درجة التطّور و التقّدم في مجتمٍع ما ، يكون قياسه عن طريق مؤشرات سوسيو 

اقتصادّية و تكنولوجّية ، في الجزائر على الّرغم من أّن بعًضا من هذه المؤّشرات تعدُّ 

  .واعدًة نوًعا ما ، و لكّنها تبقى غير آافية 

بذل من طرف السلطات العمومّية و المتعاملين من الواضح أّن هناك جهوًدا حقيقّيًة ُت

 و يات الحديثة لالتصال و لإلعالم الخواّص ، إلنشاء إطاٍر عامٍّ ُمناسٍب النتشار التكنولوج

الّتحسيس على مستوى المواطنين ، و لكن يبقى من المؤّآد أّن احتياجات المجتمع الجزائرّي 

ر بكثير من العرض و أآثر تنوًُّعا مّما هو لالّتصال و نشر المعلومات و تبادلها يبقى أآب

  .معروٌض من خدمات اليوم 

في هذا اإلطار فإّن أّياًما إعالمّيًة عديدًة ُتنّظم بانتظاٍم آّل سنٍة سواٌء للجمهور و المستهلكين 

  .العادّيين أو المتعاملين المتخّصصين 

لدان الّرائدة في مجال من جهٍة أخرى فإّن مشارآة الجزائر في مشاريَع مشترآٍة مع الب

االّتصاالت سُيحّقُق دفًعا جديًدا و محموًدا و آمثاٍل فإّن الجزائَر ُتساِهُم   في عّدة مشاريع 

)     EUMEDIS(يكون مجتمع المعلومات هو موضوعها و محورها ، و منها برنامج 

)Euro Mediterranean Information society. (  
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صت قروًضا في الميزانّية في إطار خّطة اإلنعاش إّن الحكومة الجزائرّية قد خّص

  .االقتصادّي لصالح بعض المبادرات 

إلنشاء حظيرة لتكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت بالجزائر العاصمة $  مليون130

  ) .سيدي عبد اهللا( بالمدينة الجديدة 

  .لنشر و تطوير الخدمات البريدية عبر البلد $  مليون83

  .مج توسيع االرتباط الهاتفّي في المدن الّداخلّية  لبرنا $ مليون93

  .لدعم برامج البحث و الّتطوير في مؤّسسات الّتعليم العالي $  مليون86
  

 نشاطــات البحـث العلمــي فـي ميــدان تكنولوجيــات   )أ 
  :            اإلعـــالم و االتصـــال الحديثــــة 

لتطّور التكنولوجي في الجزائر ، ُتطّبق    في  ، نشاطات البحث العلمي و ا1998منذ أوت 

إطار مؤّسساتي ُمحّدد من طرف قانون الّتوجيه ، و البرنامج الخماسي الخاّص بالبحث 

و اّلذي ُيوّضح في ماّدته الثانية أّن البحث العلمّي و ) 98-02(العلمي و التطّور التكنولوجّي 

  .نّية التطّور التكنولوجّي أضحيا من األولوّيات الوط

إّن البرامج الوطنّية للبحث في تكنولوجيات اإلعالم و االّتصال و اإلعالم اآللي و آذلك 

االّتصاالت و العلوم األساسّية و الّرياضات و اإلعالم اآللي قد ُصنِّفوا من طرف القانون 

  .براِمَج بحث ذات أولوّية و ممّولة من طرف الّدولة 

   :63اعات للبرمجة قد أعّدت البرامَج الّتالية بذلك فإّن اللِّجاَن ما بين القط

  :محاور البحث 
  ) .Télécommunications(شبكة االتصاالت : 1محور 

  .تقنيات و أنظمة االتصاالت الفضائية  : 2محور 

  .أنظمة اإلرسال عبر الحزم الهرتزية  : 3محور 

  .أنظمة االتصاالت  : 4محور 

   .معالجة المعلومات و المعطيات : 5محور 

                              
63 Hamid Bessalah, « rapport de la recherche scientifique nationale dans l’avènement de la société de 
l’information » SITIC ,MPTIC, Alger  : Décembre 2002.    
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   :)المعلوماتية ( برنامج اإلعالم اآللي 

  .هندسة البرامج اإللكترونية  : 1محور 

  .أنظمة المعلومات و مراآز المعطيات  : 2محور 

  .التوازي و التوزيع  : 3محور 

  .اإلعالم اآللي النظري و البرمجة  : 4محور 

  .صناعة الصورة ، الرؤية و الصوت  : 5محور 

  .زات األنظمة تقييم إنجا : 6محور 
  

   :)اإللكترونيك المصّغرة ( برنامج ميكرو إلكترونيك 

  تكنولوجيات الصناعة و التمّيزات : 1محور 

   .VLSI للـ CAOمنهجية و أدوات  : 2محور 

  ) .Circuits Intégrés(صناعة الّدوائر المدمجة  : 3محور 
  

   :برنامج التكنولوجيات الفضائّية

  .ار الصناعية الّصغيرة تكنولوجيات األقم : 1محور 

  .استعمال األدوات الفضائّية  : 2محور 

  )Positionnement et Localisation(آشف الموضع و تحديد الموقع  : 3محور 

  ) .Télédétection(الكشف عن بعد  : 4محور 

  .أنظمة المعلومات الجغرافية  : 5محور 
  

   :برنامج الفيزياء

  . ماّدة –فيزياء التفاعل  إشعاع  : 1محور 

  .فيزياء الماّدة  : 2محور 

  .الفيزياء البيولوجّية  : 3محور 
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  : برنامج الرياضيات 
  .البحث في العمليات  : 1محور 

  .االحتماالت و اإلحصاء  : 2محور 

  .التحليل الرياضي  : 3محور 

 جـدول بـرامـج البحـث و عـدد البـاحثيـن فـي آـّل اختصــاص
  

 باحـثيـــنعــدد ال البــرنامـــج

 100 االتصاالت

 80 اإلعالم اآللي

 175 اإللكترونيك المصّغرة

 160 التكنولوجيات الفضائّية

 200 الفيزياء

 80 الرياضيات

 795 المجموع

  
 مشروًعا ، ينُشُط فيها أآثر 158إّن وضع برامج وطنّية للبحث ُترِجمت بإنجاز أآثر من 

  . باحث في آّل التخّصصات 800من 

نجد الوطنّية بعد مداوالت و مباحثات  المشاريع المختارة من طرف اللجانفة إلى إضا

 قع عليها اختيار الّلجنة الوطنّية للتقييم  و الفحص المدّققو  قطاعات  بعّدة مشاريع خاّصة 

   ) CNEPRU (  التابعة لوزارة الّتعليم العالي ، و آذلك مشاريع منّفذة من طرف مراآز

، مرآُز الدراسة   ) CDTA( منها مرآُز تطوير التكنولوجيات المتقّدمة و وحدات بحث ،
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المرآز الوطنّي للّتقنيات الفضائّية    )  CERIST(و البحث في اإلعالم العلمي و التقني 

)CNIS ( و مرآز الدراسات و البحوث لالتصاالت)CERT. (  

 متعّلقة     باحث ،1000 مشروع يعمل فيها أآثر من 300في المجموع حوالي 

بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال هي في طور اإلنجاز ، تنفيذ هذه المشاريع يتّم 

   .64 مراآز و وحدة واحدة للبحث 4 مخبًرا للبحث الجامعي و 60في 

المجلس : إّن األجهزة المكّلفة بالّتنسيق و الّتقييم بين الّنشاطات و الهياآل المذآورة و هي  

حث العلمي و التقني و اللجان ما بين القطاعات و اللجان القطاعية حسبما حّددته الوطني للب

  .القوانين الخاّصة بالبحث 

هذه األجهزة هي في الحقيقة غير فّعالة و ال تقوم بدورها ، و هذه الوضعّية التي يعيشها 

ير ما يمكن أن البحث العلمي من الغياب التاّم للّتنسيق ، هي عائق حقيقّي أمام تشخيص و تقد

ُيساهم به البحث العلمي لتكوين مجتمع المعلومات ، ففي آثير من الحاالت تبقى اللجان و 

  .الهيئات حبًرا على ورق ، أو تبقى َمهاُمها غامضًة و غير مضبوطة 

من الميزانّية البحث تتّم مباشرة و بشكل آامل إّن تمويل البرامج الوطنّية للبحث و مختبرات 

%) 20(من خالل الّصندوق الوطنّي للبحث العلمي ، أّما عن مراآز البحث فإّن العاّمة ، 

  .من نفقاتها هي من ميزانّيتها الخاّصة 

و لكن عدم احترام اإلجراءات القانونّية ، منها المتعّلقة بوضع هيئة وطنّية لإلدارة و آذلك 

المختارة  و المبرمجة في نسبة الّتمويل بالّدخل القومي ، يؤّدي إلى عدم تحقيق المشاريع 

  .إطار المخّطط الخماسي ، و منها مشاريع التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت 

  المبــادرات الخـاّصـة بالتـكنـولوجيـات الحـديثــة لإلعــالم و االتصـال  -
   :          فــي التعليـم الــــعالـي و الـبحـــث العــلمــــي

  

يم العالي و البحث العلمي مزدوج ، مقارنة بالمجاالت األخرى  إّن التحّدي في قطاع الّتعل

فمن جهة يجب تطوير هذا القطاع االستراتيجي و إدخاُل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم     

و االتصال فيه ، و استعمالها على آّل األصعدة و في آّل المراحل  و تدريب األساتذة    و 

                              
64 Moussa Benhamada, « les actions relatives aux NTICdans l’enseignement supérieur » SITIC ,MPTIC, Alger   :
Décembre2002.  
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 معها ، آذلك تحسين تسييره و مردودّيته ، و من جهة الّطلبة و الباحثين على الّتعاطي

الحديثة لإلعالم  أخرى تقع على عاتق هذا القطاع َمهّمة لعب دور الوسيط بين التكنولوجيات

و بقّية القطاعات إذ هو القطُب  اّلذي يجمع الكفاءات و يتوّلى تحويل المعارف و االتصال ، 

  .إلخ ...ة و الطّب و اإلدارة نحو قطاعات االقتصاد ، اإلعالم الّثقاف

التكنولوجيات الحديثة و هذا بإدراج اهتمامات آّل هذه المجاالت في البحث في مجال 

   .لإلعالم و االتصال

منذ ربط الجزائر بشبكة اإلنترنت آانت الجامعات و مراآز و البحث العلمي أّول الهيئات 

 سواء للحصول عليها أو توصيلها في التي ُربطت بها ، و هذا أّدى إلى دَمقرطة المعلومات

: الّزمن الحقيقي و بصفة تفاعلّية من خالل إمكانّية الحصول على آّل أنـواع المعلومات 

مواجيز   مناشير ، تقارير : علمّية ، تقنّية ، متخّصصة على أّي شكل آان من الّدعائم 

وطنّية  و األجنبّية ، البحوث ، مجّالت على الويب ، ملتقيات ، متوّفرة  في المواقع ال

و نتائج البحوث و لّتنسيق و تبادل المعلومات الّتواصل مع الّنظراء عبر العالم مع إمكانّية ا

  .المشارآة في الحوارات العلمّية عن طريق حلقات الّنقاش و الّشبكات االفتراضّية 

ّلة عنها على شكل في مجال البحث العلمي ُآوَِّنت عّدُة فرٍق للبحث تابعٍة للوزارة أو مستق

تحسين : مراآز أو مخابر ، و ُسطِّرت برامُج وطنّيٌة لتحقيق األهداف المرُجّوِة منها 

الكفاءات الموجودة و خاّصًة تكوين اإلطارات السامية و المسؤولين عن نشاطات علمّية  و 

( فة     بيداغوجّية ، و بذلك فإّن عدًدا ال بأس به من دراسات ما بعد التدّرج بصيٍغ مختل

PGS  قد ُشِرَع فيها في مراآز  )  2 و 1 ما بعد التدّرج المتخّصص ، ما بعد التدّرج

   .65البحث و في بعض التخّصصات آالمعلوماتّية و اإللكترونّيات 
  

ُشرع فيه في ) : PGS-IST( ما بعد التدّرج المتخّصص في اإلعالم العملّي و الّتقني – 1

ص العالي ُيرَجى منه الخفض في العجز اّلذي أحدثته  ، هذا التخّصCERIST في 1989

التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال بالّنسبة للمتخّصصين في هذا المجال مثل 

التخّصص العميق و الّطويل األمد في التحّكم في التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال ، 

                              
65 Z, Alimazighi, «  les NTIC et l’enseignement supérieur »   SITIC ,MPTIC, Alger   : Décembre 2003. 
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ة ُتكوُِّن بطريقة آالسيكّية و متجاوزة فلألسف إلى يومنا هذا ما تزال الجامعة الجزائرّي

 ال يكاد لمسّيرّي اإلعالم و المعلومات  فعنصر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال

  .يحضر في تكوينهم أو برنامجهم 

)    Online( على اإلنترنت  PGSيحضر لتوفير هذا التخّصص في CERIST في الـ

 المتخّصص ين المحترفين أو غيرهم الّتسجيل و هذا سيسمح ألآبر عدد ممكن سواء من

  .بهذا البرنامج مهما آان مقّر سكنهم 

  

 PGS Sécurité( ما بعد التدّرج المتخّصص في األمن اإللكتروني -2

Informatique : ( فإّن أآبر المؤّسسات االقتصادّية 1994منذ  ) العمومّية و الخاّصة (

  .ارتبطت باإلنترنت  ... سات المالّية الجامعات ، الهيئات اإلدارّية و المؤس

هذا التطّور سّبب مشاآل من نوٍع آخر و وّجه االهتمام نحو موضوٍع مهمٍّ ِجدا  و هو تأمين 

المعلومات ضّد ما ُيهّددها من ضياع سواء بسبب الّتالعبات في األنظمة اإلعالمّية ، 

 الجريمة اإللكترونّية و الفيروسات الّسرقات ، التجّسس االقتصادي و الصِّناعي ، الّتخريب ،

  .اإللكترونّية 
  

 الفرنسي و بمشارآة آّل -في إطار برنامــج الّتعاون الجزائـري ) : Transfer(برنامج -3

و سفارة فرنسا ، فإّن )  CERISTعن طريق (من وزارة الّتعليم العالي و البحث العلمي 

 ساهمت في تكوين عّمال قطاع 2001ها و منذ بدايت) Transfer(دورات تكوين المكوِّنين 

  :الّتعليم العالي و البحث العلمي في الفروع الّتالية 

  .إدارة الّشبـكـات ، أنظمـــة اإلعـالم ، تكنولوجيــات التـّربيـة 

 دفعات في الجزائر العاصمة و جامعات الّشرق  و الغرب ، 6 تّم تكوين 2003و إلى غاية 

   .66تكوينه مّجاًنا في التخّصصات الّثالثة الّسالفة الّذآر  شخًصا تّم 440في المجموع 

و هيكلة بيقات العملّية و الجاّدة   ، بسبب غياب الّتط الستفادة منهم تبقى محدودة جداو لكن ا

  .حقيقّية لقطاع االّتصاالت ، خاّصًة للتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال 

                              
66 Moussa Benhamada, «  les actions relatives aux NTIC dans l’enseignement supérieur et la recherche 
scientifique »  SITIC ,MPTIC, Alger   : Décembre 2002. 
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  جيــات الحديـــثـة لـــإلعـالم  المشــــاريع المتـعلقــة بالتـكنولـو -
   :     و االتصـــــال  فـي التـعليـم العالـي و البـحث العلمـــــي

 :هناك نوعان من المشاريع التي ُشِرَع فيها 

   

   : المشــاريـع المتعّلقـة بالهياآـل األساسّيـة لالّتصـال -1

ّور  د ط ّشبكات  CERISTلق ن ال اط م ّدة أنم ة ، (  ع بكات محلّي ّل  ش ة بك بكات خاّص ش

ات  دى  أو أنتران ى ح اع عل بكة      ) قط ى ش ات أو عل بكة اإلنتران ى ش واء عل ذا س و ه

)Academic Reseach Network (ARN .  

شروع  - ّص          : ARNم ا يخ ّي فيم ث العلم الي و البح يم الع اع الّتعل شاريع قط ر م و أآب ه

ة و األدوات            وفير الهياآل القاعدّي ّل العناصر      االّتصال ، الهدف منه ت ة لك ة الّالزم  التكنولوجّي

اتهم      ) مسؤولين ، معّلمين ، باحثين      و طلبة             ( الفاعلة في هذا القطاع      ل باحتياج قصد التكّف

  .بالّنسبة لالّتصال و اإلعالم و المعلومات العلمّية و الّتقنية 

 2Mbit/sو قد تّم الّربط بين مختلف مؤّسسات القطاع ، و هذا بوصالت متخّصصة               •

رّي        وٍد فق ساهم                ) Backbone(و إنشاء عم ة بالقطاع ت وين شبكة خاّص سج و تك سمح بن سي

  .في تدعيم نشاطات متخّصصة آالّتعليم عن بعد و المكتبة االفتراضّية 

د    - ن بع يم ع شروع الّتعل سات    : Enseignement-Téléم ّل المؤّس د آ ي تزوي ل ف يتمّث

ى      الجامعّية بهياآل الّتعليم العالي منها       تجهيزات المحاضرة عن بعد التي تسمح بالّتفاعل    عل

  .المباشر بالّصوت و الّصورة و الّزمن الحقيقّي ما بين األساتذة و الّطلبة 

ة              : مشروع المكتبة االفتراضّية     - شر المعلومات العلمّي ة لن الهدف منه هو إنشاء سياسة وطنّي

س            ة و اإلن وم االجتماعّي دان العل ساُب المعلومات          انّية  و الّتقنّية في مي ا اآت ائق    و مهّمُته  و الوث

ة                 ات الحديث العلمّية حسب االحتياجات و ذلك بطريقة موضوعّية و مشترآة ، دمج التكنولوجي

  .لإلعالم و االتصال إلنتاج ، نشر و حّتى استيراد المعلومات
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  :  المشــاريـع المتعّلقــة بالهيـاآـل القاعـدّية للّتنظيـم-2

  .ير و الحصول على المعلومات الّتسي

ة  - ات العالمّي ى المعلوم ن  : الحصول عل ر م ات 30أآث ًزا للمعطي  Bases de(  مرآ

Données (          وّفرة في مرآز ذا      CERISTمرجعّية و نصّية مت ومّي له شكل ي سمح  و ب   ت

ة ، و الحصول  ات و احتياجات تخّص البحوث البيبليوغرافّي تجابة لطلب ز لالس ى    المرآ عل

ة  ال ائق االبتدائّي ذّآرات ( وث ة  م االت علمّي ة  و    ..) مق م طلب ذين ه ستعملين اّل رف الم ن ط م

وفرة  في عين                  .  أساتذة و باحثون     ر المت ائق غي ى الوث آما وضعت ميكانزمات للحصول عل

   .INISTو  "  British Library" المكان عـــن طريق اّتفاقّيات مع منّظمات دولّية آـ 

ة المعلومات المتخّصصة   في            CERISTأّدت جهود    :  الوطني أرشيف الوثائق  -  إلى هيكل

اتّي  و   وطنّي المعلوم راث ال ي الّت ت  ف ا و دخل تّم تجميعه ّي ، ف الي و البحث العلم يم الع الّتعل

اّلذي ُيساهم في إثراء المخزون العالمي للمعلومات في اإلنترنت ، و خّزانات المعلومات التي               

ا    ول إليه ن الوص ي   يمك ت ه ر اإلنترن ة    :  عب ذّآرات ، المكتب ّدوريات و الم ّي لل ل وطن دلي

شاريع للبحث   دة الم ة، قاع از   ( الوطنّي ور اإلنج ي ط ي ف ي ه شاريع الت ز األدب )الم ، مرآ

ة        ة األشرطة الوطنّي الجزائر، بطاق ق ب المي المتعّل  La Carte Documentation(الع

Nationale.(   

ت الُمخت • ات نّبه ذه الخّزان سب  و ه ات ح ة المعلوم ة معالج شكلة آيفّي ى م ّصين إل

ة    اييس الّدولّي تم استحداث   المق ة للّتوثيق    ف ات   و المراآز الجهوي امج  تحديث المكتب بفضل برن

هو برنامج آمبيوتر ُوِضَع بهدف تقديم أداة ذات مقاييس عالمّية          و  ) SYNGEB(  )سنجاب(

ائ سلة الوث سيير سل ًة ت ة ، و خاّص ات الجامعّي ل للمكتب ات و تحوي ادل المعلوم سمح بتب ق  و لت

   .SYNGEB مكتبة تستعمل 100المعطيات عبر المكتبات أآثر   من 

htm.acceuil/syngeb/dz.cerist.dctd.www  
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  :2004  – 2001بـرنامـــج إنعاش البحــث العـلـمـــي  -
  

 لجنة الّتعليم ، إنترنت –لجنة أنترانات :  لجان 4طار هذا المخّطط الّثالثي تّم إنشاء في إ

 لجنة إنتاج برامج الكمبيوتر ذات القيمة المضافة ، و قد ، لجنة الطّب عن بعد ،عن بعد

من الميزانّية %) 50(أآثر من أن ملياردج أي 12.4خّصصت لهذا المخّطط ميزانّية 

   .67للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم   و االتصال العاّمة هي مخّصصة 

نترنت و آمبيوتر شخصّي االرتباط باإلتوفير تها مهّمف إنترنت –لجنة اإلنترانات بالنسبة ل

 مؤّسسة 100لكّل أستاٍذ جامعّي ، و توفير شبكات محلّية و مقّدمّي خدمات إنترانات لـ

  ) .جامعة و مراآز البحث ( أآاديمّية 

ذه الّلجنة على ربط آّل مؤّسسات الّتعليم العالي و البحث باإلنترنت بـقدرة آذلك تسهر ه

2Mbit/s دفتر أعباء 20 باأللياف البصرّية ، و قد توّصلت الّلجنة إلى تحرير أآثر من 

 حاسوب لألساتذة 3000تحرير دفتر األعباء لتوفير إضافة إلىإلنجاز شبكات اإلنترانات 

  .الباحثين 

الخاّص ) Backbone(الموافقة لتقوية العمود الفقري لحصول على و توصلت آذلك ل

 مواقع جهوّية          أربعة و هذا لتجهيز )ARN) Academic Reseach Networkبالـ

  ) العاصمة ، وهران ، قسنطينة و ورقلة ( 

 من  هو الخفضهاالهدف منفالّشبكة الوطنّية إلنتاج برامج الكمبيوتر ذات القيمة المضافة أما 

 مؤّسسًة جامعّية بمحّطاٍت 55تبعّية الجزائر ، فيما يخّص البرامج اإللكترونّية  بتجهيز 

إلنتاج و صناعة البرامج اإللكترونّية ذات القيمة المضافة ، لتشغيل مئات المتخّصصين   و 

ييم حاملّي الّشهادات في هذا التخّصص ، و قد توّصلت الّلجنة المكّلفة بهذا المشروع   إلى تق

تحرير دفتر أعباء و االهتمام بالّتجهيز و و مختبَر بحث في اإلعالم اآللي 73احتياجات 

  68.تقييم العروض 
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   : التعــاون الدولـي فـي تكنولـوجيات االتصـال الحديثـة -
  

  :تشارك الجزائر في عّدة مشاريع على المستوى الّدولي 

ادرة  .1 ي   EUMEDISمب ا ف ِرَع فيه ي ُش د    2000 و الت ة  و ق ة األوربّي رف الّلجن ن ط  م

ق  دنا عن طري ا بل ين CERISTشارك فيه َل    ا26 و من ب وّي ُقِب راح مشروع جه من قت

ل، نجد          ة للّتموي ا                25طرف الّلجنة األوربّي شاريع منه ّدة م شارك في ع ًة ت سًة جزائرّي :  مؤّس

 يــــــّة المعلومات الجهو الّتعليــُم عـن بـُعد ، الطّب عن ُبعد ، شبكــــات

   .dz.org.eumedis.www://http                  وعنوان الموقع 

من طرف  مجّمع المعلومات و ممّول   و هو الجرد األورمتوسطّي ل     : ESISIT حصيلة   .2

ام  د ق ة ، و ق ة األوربّي نتين  CERISTالّلجن ٍق داَم س ّضر ) 2000-1999( بتحقي    و ح

 .تقريًرا مفّصًال حول مجتمع المعلومات في الجزائر

                               dz.org.esis.www://http  

اون   .3  South Investement Trodex Technology( أيSITTDECمراآز الّتع

Data Exchange Center)15 مجموعة الـ و التي ُأنشئت من طرف) G15 (  لتطوير

  .الوصول إلى المعلومة االقتصادّية 

ا  .4 ع آوري اون م وري ) Korea Internet Volunteers( التع ز الك ساهمة المرآ بم

ذا        ه ه ّدم في ة  و يق صال الحديث ات االّت دان تكنولوجي ي مي ويٍن ف ي تك ل ف ت ، و يتمّث لإلنترن

  .با جزائرًيا  شا60الّنشاط مجموعة متطّوعين آورّيين لصالح 

  . الجامعة االفتراضّية المتوّسطّية :  مشروع ابن سينا  .5

  

   :"ابـن سينـا " الجامعــة االفتـراضّيـة األورومتوّسطيـة  •
إلى مع االّتحاد األوربّي ، يرمي  هي مشروع أورومتوّسطي لمنّظمة اليونسكو بالّتعاون 

و قد ام شبكة اإلنترنت ّي ، باستخدتطوير و توسيع الّتعليم عن ُبعد في الحوض المتوّسط

  .انضّمت إليه الجزائر ممّثلة في جامعة الّتكوين المتواصل 
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 أسوًة بتجارب الجامعات األمريكّية و الكندّية     التي 2001و قد انطلق الّتحضير في ماي 

 دولة 15آان لها السبق في إرساء هذا الّنمط من الّتكوين ، و تشارك في هذا المشروع   

الجزائر ، قبرص ، مصر ، فرنسا ، إيطاليا ، األردن ، مالطا  المغرب  فلسطين ، : ي ه

  .إسبانيا ، ترآيا ، سوريا و بريطانيا 

  : ُتقّسم آما يلي €  ماليين5و قد قدِّرت تكلفته بـ

  .€ 3.800.000: االتحاد األوربي 

  .€ 150.500: اليونسكو 

  .لكّل شريك € 59.000، بحّصة € 881.000: الشرآاء المعنّيون 

) واحًدا لـكّل بلد ( مرآًزا للجامعة في منطقة البحر المتوّسط 15تتضّمن عملية اإلعداد خلق 

و تجهيزها بشبكة تكنولوجّية تسمح بنقل المعارف بينها ، بعدها تأتي مرحلة تكوين 

 في إنتاج المسؤولين عليها ، الخبراء ، الّتقنّيين و البيداغوجّيين و األساتذة المختّصين

 خبيًرا في إنتاج الّدروس 45الّدروس بالوسائل اإللكترونّية ، و آان من المخّطط تدريب  

 طالب  1200069 مؤّطر مختّص في طرق الّتعليم عن بعد و  600الّسمعّية البصرّية و 

  .في مجال استعمال الوسائل التكنولوجّية الحديثة  في الّتعليم عن بعد 

إنشاء مكتبٍة إلكترونّية افتراضّية ، و تنظيم عّدة جلسات عمل    مع المشروع نفسه يتضّمن 

 2004الّشرآاء المعنّيين ، قصد الّدراسة عن قرب ، و ُخطِّط لهذا المشروع أن ُيجّسد بحر 

.  
  

  :مـرآـز الجزائـر أو الجامعـة االفتـراضيـّة الجزائـريـّة  •
 ، و ُأبِرَمت اّتفاقّية 2002 فبراير 18في ُدّشن المبنى الخاّص بهذه الجامعة بدالي ابراهيم 

 SERPOLET) Plate الفرنسّية الستخدام القاعدة اإللكترونّية A6تعاون مع شرآة 

Forme SERPOLET ( و مساعدة مصّممي الّدروس في تحويل دروسهم في مجال

نّية إلى دروٍس إلكترونّية عقد دورات تكوي) آالسيكّية(الّتعليم عن بعد من دروس مطبوعة 

                              
   ) 2002 ماي 17 إلى 11( الجزائر129 عدد التلفزة الجزائرية، ، الشاشة الصغيرةمجلة "  ابن سينااالفتراضية الجامعة "، طاهر سميرة  69

   .28ص 
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 الفرنسّية A6 و مؤّسسة CERISTإلطارات الجامعة بفرنسا و الجزائر بالّتعاون مع 

  .لتكوينهم في مجال الّتسيير البيداغوجي 

 الفرنسّية لتجهيز مرآز الجامعة بأجهزة PROXIMAو اّتصلت الجامعة مع شرآة 

  .اإلعالم اآللي ، و تكوين اإلطارات و األساتذة في الّتعليم عن بعد 

 بالواليات المّتحدة األمريكّية و المرآز الوطنّي MITقامت باالّتصال بجامعة بوسطن و 

  . في بواتييه بفرنسا CNEDللّتعليم عن ُبعد 
                                                                                                                                                                                       

  

  

   : E- Learningالّتـــعـلـيـــم اإللكتروني   •
  

لقد تغّيرت أنماط التعليم تغيرا جذريا خالل العقدين األخيرين،  و أصبح التعليم عن طريق 

ماآن،على مستوى العالم و أصبحت المناهج الدوائر المغلقة حقيقة واقعة في آثير من األ

الخاصة بالحاسوب و تكنولوجيا المعلومات تدرس ليس فقط في مدارس و جامعات الدول 

  . المتقدمة بل حتى في الكثير من الدول النامية

لقد أدرآت معظم الدول :" جاسم محمد جرجيس المتخصص في علم المعلومات. يقول د

هو  مات أن التعليم في جميع مستوياتهتكنولوجيا المعلوالتي تتطلع إلى مواآبة عصر 

الخطوة األولى و األساسية التي يجب أن تتخذ لكي تستطيع أن تكمل مسيرة النجاح وتدخل 

    .70" عصر المعلوماتية بصورة إيجابية

على الجزائر بناء مجتمع يتحّكم فيه المتعّلمون في تكنولوجّيات االّتصال الحديثة و خاّصة 

  .بيوتر و اإلنترنت الكم

و يجب آذلك ضمان مستًوى من التحّكم في هذه الّتكنولوجّيات ، يسمح ألصحاب الّشهادات 

الّتعامل مع اقتصاد المعرفة ، و يجب الّترآيز خاّصة على الّشباب بإدماج الّتعليم عن بعد 

  .ليكونوا عنصًرا في مجتمع المعلومات 

                              
  .237 ، ص 2002:  دار الفكر، دمشق، 1،ط قطاع المعلومات في الوطن العربي،رجيس محمد ججاسم 70
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د آلية الحاسب اآللي بجامعة اإلمام محمد بن سعود عبد اهللا بن عبد العزيز الموسى، عمي.د

من  بالرياض يرى أن التعليم اإللكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة

حاسوب و شبكاته ووسائطه المتعددة من صوت و صورة و رسومات و آليات بحث و 

عد أو في الفصل الدراسي أي مكتبات إلكترونية ، و آذلك بوابات اإلنترنت سواء آان عن ب

   .71إيصال المعلومة للمتعّلم بأقصر وقت و أقل جهد و أآبر فائدة 

، و األقسام  )distant learning(، و التعليم عن بعد )e-learning(التعليم اإللكتروني

، و غيرها من المصطلحات التقنية الحديثة التي تطّبق  )smart classroom(الذآية

ر واحد ، هي توظيف للحاسب اآللي،بشكل رئيس في عمليتي التعليم و بشكل عام في مسا

من االتصال و التفاعل بين مصدر المعلومة          التعلم من خالل تحقيق مستوى عال و فّعال

و نظرا لحداثة هذه المصطلحات فقد تباينت اآلراء حول التعريفات . و المتعامل معها

  .مصطلحات التربوية المعاصرةاإلجرائية شأنها شأن الكثير من ال

، أحد هذه المصطلحات،التي يدور حولها آثير     )digital content(و المنهج الرقمي 

من الجدل و النقاش،حيث يرى البعض أن هذا المصطلح وهمي و انه داخل ال محالة    في 

منة مفهوم التعليم اإللكتروني، في حين يرى البعض أن المنهج الرقمي هو محاولة لرق

، المحتوى ، طرق  األهداف( المنهج بجميع عناصره األساسية المتعارف عليها بشكل عام

، في حين يحصر آخرون مفهوم المنهج الرقمي،في المحتوى ) التدريب ، أساليب التقوية

المعرفي بعد معالجته ليصبح فاعال بدرجة عالية في تحقيق التعليم الذاتي للطالب من خالل 

   .72الكمبيوتر

هو الّنشاط الّتفاعلّي بدرجة قصوى آّل عنصر و طرف يمكن التعليم عن بعد هّم ممّيزات أ

متزامن أو غير ( اإلرسال و االستقبال بدون نقاط عبور و ال رقابة و توّفر دائم للمعّلم 

   .73و بالّتالي تخّطي عقبة الّزمن ) متزامن 

                              
، ص 2002 :، وزارة المعرف السعودية، الرياض1عدد ، المناهجمجلة ،"مستقبل التعليم... اإللكترونيالتعليم"الموسى، اهللا بن عبد العزيز عبد 71

26 .  
  .21 ،ص 2002: الرياض،وزارة المعارف السعودية، 1، عددمجلة المناهج ،" ثر إشراقا لمستقبل أكالمثلى الرقمي هل هو الوسيلة المنهج" 72

73 Nouar Harzallah,   « télé-enseignement, une plate forme de ressources pédagogique en ligne  » SITIC ,MPTIC, 
Alger  : Décembre2002. 
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أو الُقطرّية و بالّتالي تخّطي عقبة المكان آما أّن الّتعليم عن ُبعد ال يعترف بالحدود الوطنّية 

   : توفر عدة عناصر و الحدود ، و عندما نتحّدث عن الّتعليم عن بعد نقصد

مجّهزة بطريقة خاّصة ، تسمُح باالنتقال من المكتوب نحو تكون محاضرة القاعات فبالنسبة ل

  .إلى مجموعة من الّطلبة المرسوم ، الّصور األفالم التي يعلق عليها الُمدّرس اّلذي يتحّدث 

 و تخّصصات أو حسب المحاور للّنقاشحسب التنظيم المحاضرات أو الملتقيات يكون 

  .الحوار حول معلومات أو أفكار ، و تبادل الخبرات و الّتدابير 

 Visio(جدول أوقات لتحديد المواعيد األسبوعّية ، المحاضرة المنظورة فيما يخص 

conférence (آل ذلك يكون ذ الفالني أو الماّدة الفالنية ، أعمال فريق ما محاضرة األستا

  .في قاعة افتراضّية 

 و مقاطع من) سيرتهم الذاتية( و أساتذة مراآز معلومات للبحث عن مختّصينآما يتم توفير 

مكتبة افتراضّية مزّودة باألرشيف المرئّي و ، إضافة إلى أعمالهممحاضراتهم و أجزاء من 

  .ياتالوثائق للملتق

  .مفيدة للبحث عن المعلومات و الوثائق ) Liens(ارتباطات آما يتميز الموقع ب

تكمن في البيروقراطّية المتجّذرة في ، فيما يخص التعليم عن بعد الصعوبة في الجزائر

تجارب الجزائر مع الّتعليم (اإلدارة و آذلك في بطء اإلجراءات و الّتنظيم اإلداري المعّقد 

عة الّتكوين المتواصل في الجامعة االفتراضّية ابن سينا و مشروع  جام UFCعن بعد

   .TETHYS 74جامعة باب الزّوار مع الجامعة األورومتوّسطّية 

 2010 طالٍب فإّن التوّقعات تنبئ بأّنها في عام 610.000إذا آانت الجامعة تستقبل اليوم 

قاعد نفسها التي ُأنجزت  مقعد بيداغوجي ، و هذا يعني إنجاز عدد الم1.200.000ستضّم 

 سنوات ، و بإلقاء نظرة على حال الجامعة نالحظ بوضوح 6 سنة و ذلك خالل 40في 

نقص القاعات ، اآتظاظ قاعات الّدرس نقص األساتذة ، نقص ( المشاآل التي ُتعاني منها 

  ...) .الّتجهيزات ، ضعف الّتوثيق 

                              
74 Med  Saad Laib, « e-learning, outil de développement et passerelle vers la société de l’information » SITIC, 
MPTIC, Alger   : Décembre2002. 
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التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال آّل هذه الّنقائص تبّين لنا نجاعة تعميم استعمال 

في المؤسسات التربوّية و المعاهد و بشكل أآبر في الّتعليم العالي  هذه التكنولوجيات    هي 

  ) .االستقبال و اإلرسال ( قبل آّل شيء سنٌد آبيٌر جدا و قويٌّ لتبادل المعلومات  

         Algerian Reseach Network (ARN( للبحث الجزائريةإّن إنشاء الّشبكة 

هي مرحلة هاّمة جدأ و يمكنها أن ُتستكمَل بإنشاء شبكة آلّيات على الّشاآلة نفسها ، فمثًال 

    .Télé médecineآلّية الطّب تهتّم و تأخذ على عاتقها تطوير الطّب عن ُبعد 

ّص بقيادة هذا األهّم بالّنسبة للّتوصيات هو وضع خلّية على مستوى آّل مؤّسسة أو معهد خا

الّنشاط ، هذه الخلّية يعمُل فيها متخّصصون في المجال و تتعاون مع عّدة أقسام إلدراج 

  .تكنولوجيات االتصال الحديثة تدريجًيا في الّنشاط الّتربوّي و الجامعّي 

و لكن بعيًدا عن الّتفاؤل ّالذي ينتابنا عندما نقرأ آّل هذه المشاريع سواء في الجامعات أو 

آز البحوث ، نجد أّن هذه األفكار قليًال ما تجتاز مرحلة الورق ، أو المناقشة أو المحاولة مرا

، و حّتى و إن حدَث و تجّسدت تبقى بعيدًة عن الّتعميم   و حكًرا على فئِة مختّصين محدودة 

بينما الهدف هو العكس أي جعل تكنولوجيات االّتصال في متناول أآبر عدد ممكٍن من 

  .األشخاص 

آما أّن هذه الّتجارب هي حلقات مفّككة و مبعثرة ِعوَض أن تشّكل سلسلًة متكاملًة  تبقى 

منعزلة آّل واحدة عن األخرى ، آما إّننا مازلنا بعيدين عن ثقافٍة لتكنولوجيات االّتصال 

الحديثة ُتصبح لغة يتواصل بها الّطلبة و األساتذة و الباحثون على اختالف اختصاصهم آما 

  . التجارب تفتقر لالستمرارّية المطلوبة عند تطبيق أّية خطة ُينتظر منها نتائج عملّيةإّن 

  

  

 الّتعليم و التكوين المهنّيين و تكنولوجيات االّتصال الحديثة و مفهوم   )ب 

  Télé formation Professionnelle            التكوين المهنّي عن ُبعد 

   : ممـّيــزات الّتكـويـن عـن بعـد -

التخّلي عن استعمال هياآل قاعدّية ضخمة أو رؤوس أموال آبيرة تميز التكوين عن بعد بي

متابعة التكوين تكون بطريقة تفاعلّية على الّشبكة ، و هذا سمح بإجراء ، آما أن للّتكوين
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تكوين خاصٍّ ُيشِبع حاجيات آّل متكّون أو مترّبص حسب وضعه الخاّص و آذلك متطلبات 

  .يات آّل واحد إمكانّيات و حاج

الوصول إلى أآبر عدد ممكن وتخفيض تكلفة نشر المعلومات التكوين عن بعد يعني آذلك 

  .من األشخاص و إثارة اهتمامهم ، و ذلك   في الوقت نفسه 
  

   :أهــداف الّتكـويـن عـن بـُعـد -

خلق إلى ، إضافة إنشاء بنوك معلومات قابلة لالستعمال عن ُبعد يهدف التكوين عن بعد إلى 

مناقشٌة عن ُبعد في الوقت نفسه بين عّدة أطراف ( فضاءات للّتبادل و الّتحاور في زمن حقيقّي 

. (  

 استعمال التكنولوجيات الحديثة لالّتصال و اإلعالم آدعامة   آما أن التكوين عن بعد يمّكن من

و عمال الّصورة لمتعّددة أي استتباُدل الّدروس على دعائم بالوسائط او و عناصر ُمساعدة 

  .الّصوت و المعلومات بهدف الّتكوين 

  
  

  : Intranefpنظــام المــعلـومـات واالّتـصـــال  ♦
و ان الّتكوين  هي في الحقيقة تربط مجموع األقطاب الفاعلة في ميدIntranefpإّن شبكة 

   .الهياآل األساسّية لإلدارة المرآزّية، ومؤّسسات الّتكوين و الّدعم و ملحقاتهاهي 

تحسين نشر المعلومات عن طريق التحّكم في العوائق الّناجمة َيهدف إلى  Intranefpإّن 

توحيد و تسهيل اإلجراءات و أشكال العمل ، خاّصًة أثناء  إضافة إلى عن المسافة   و الّزمن

  .تجميع ، تحليل  و ترآيب المعلومات 
ي شرآة لرّائد العالم أمكن إنجازه بفضل توقيع عقد مع اIntranefpهذا المشروع 

Microsoft 26توقيـع عــقــد في متبوع ب لتطوير أرضية االّتصال الموجودة و العاملة 

إضافة  مع وزارة البريد و االتصاالت للحصول على خطوط هاتفية خاّصة 2002فبراير 

   .75 1000تحديد نقاط االرتباط و التي يبلغ عددها  إلى 

                              
75 Osmane Meslouh, «  politique du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels en NTIC », 
SITIC ,MPTIC, Alger, Décembre 2002. 
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الرسائل اإللكترونّية ، الّنسخ عن ُبعد  المستندات    : ة الخدمات المقّدمة من طرف الّشبك

)Fichier normalisés ( بنوك المعلومات و مراآز المعطيات ،.  

تطوير ، تتمثل في إّن استراتيجّية قطاع الّتكوين فيما يخّص التكنولوجيات الحديثة لالّتصال

اآللي في آّل تخّصصات إدراج وحدة اإلعالم و آذا أنماط مكّثفة لإلعالم و االّتصال 

تعميم االرتباط باإلنترنت لكّل إضافة إلى إنشاء عّدة مواقع ويب  إلى جانب الّتكوين المهنّي 

  .المؤّسسات الّتكوينّية و في بعض الحاالت استعمال خطوط متخّصصة و ألياف بصرّية 

نجليزّية   في إدراج وحدة الّلغة اإلمن جهة أخرى فإن تطبيق هذه االستراتيجية يعني آذلك 

  .برنامج الّتكوين المهنّي 

 آّل محّطات استكمال تجهيزوإنشاء نظام توجيه الكمبيوتر و بالمقابل يصبح من الضروري 

 .الّتسيير في القطاع باإلعالم اآللي 
  

  المشـاريــــع المتعّلقـة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصـــــال  -
  :ــــــن المهنـّي    فـي مـيدان الّتكـــــــوي

  

   :  مع مايكروسوفت Contrat School مشروع    -

امتالك برامج آمبيوتر مع رخص للّزبائن و رخص لمقّدمّي خدمات الهدف منه هو 

 Windows2000 ، Windows 2000 Professionnel  Office( اإلنترنت 

2000 l    موسوعةEncarta (  تخّصصات تكوين مكّونين للحصول على شهادة في و

 Bases de(تسيير قواعد المعطيات،  إدارة شبكات اإلعالم اآللي : هي ثالثة 

Données  (، 76 تطوير الّتطبيقات.   

  

   .192عدد المكّونين يبلغ 

  : منهم ، موّزعين آاآلتي 19عدد المكّونين الحاصلين على شهادة أما 

   .Server و Professionnel 2000 بالنسبة لمايكروسوفت ويندوز05

   .SQL Server 7.0 إلدارة األنظمة لمايكروسوفت 06

                              
76 Hacene Tibermacine  « les TIC en formation professionnel  » SITIC, MPTIC, Alger   : Décembre 2002. 
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   .Visual Basic 6 تطوير مايكروسوفت 08

  

  :Cisco System مـــشـــــروع     -

إدراج وحدات جديدة في علم الّشبكات و خلق تخّصصات جديدة بالّنسبة و الهدف منه 

تكوين  كات جديدة  و إدارتها لتخّصص التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال ، و إنشاء شب

تفعيل البروتوآوالت و اإلجراءات الخاّصة ، و إعادة تأهيل المختّصين على المستوى الجهوّي 

الّتحضير و ين في مجال الّشبكات  تكوين مختّصين محترفين و مؤّهلإضافة إلى بالّتكوين 

  ).CCNA  ) Cisco Certified Networking Associateلـ

  

  : Meda IIوع مــشــــر  -

التكنولوجيات الحديثة قيادة نظام مع  :واحد من عناصر اإلصالح الّشامل للّنظام يتكّون من 

عرض و تكوين مع تحديث برامج الّتكوين و عصرنتها و تكوين ، لإلعالم و االتصال

   .77الّترآيز على الّتكوين في التكنولوجيات االّتصالية للفائدة االقتصادية للبلد و مكّونين 
  

  ج التــــكنولوجيــات الحــديثــة لإلعـــالم   ِادرة إــــــيآيـف -
  :   و االتــصـال فـــي مـجـــال التـّكـويـن المهنــّي 

أهم  و ى يتّم ضمان أقصى الّنتائج إّن تحقيق ذلك يتطّلب عمًال ُمخّطًطا مكّثًفا و تساُهميا حّت

 خدمات ذات أفضلّية في هذه التكنولوجيات للمعّلمين تقديمهو أهداف هذه العملّية هي آالّتالي 

تكوين مناسب لهؤالء المكّونين ، حّتى يتّم إدخال هذه توفير و األساتذة    و المكّونين و 

  .الّتكنولوجيات للّدروس الّتكوينّية 

إدراج أقصى عدد من الّنشاطات التي يتّم فيها استعمال آما يهدف التكوين عن بعد إلى 

 آاألعمال الّتطبيقّية ، العروض ، البحوث و وجيات الحديثة لإلعالم و االتصالالتكنول

  .األعمال الُحّرة 

                              
77 IBID . 
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الّتغيير الّتدريجي لطريقة األستاذ الكالسيكّية بمنهجّية بيداغوجّية و من بين النتائج المنتظرة، 

 في آّل نشاط تكوينّي ُمغايرة و هي البنائّية أي إعطاء المكّون الّدور الّرئيسـّي و المرآــــزّي

و االستيعاب بسرعته و عارَف تفاعلّيٍة مع آّل الجوانب و هذا ُيمّكُنُه من الحصوِل على م

  .إيقاعه الخاّصين و هذا ال يتوّفر في آّل الّدروس الكالسيكّية 

التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال تجدر اإلشارة هنا إلى إّنه ال يكفي استعمال 

  .داغوجّية و لكن يجب أن يستعملوا آماّدة أساسّية في البرنامج آدعائم بي

إّن األهمّية التي يوليها المتعاملون لزيادة األرباح ، دفعت بمهندسّي الّشبكات الحديثة 

( لالّتصاالت ، للّتخطيط لتكوين شبكات متقاربة و التي تضمُن نقَل مجموع اإلشـــارات 

 آّل هذه الّتغيرات َتُجرُّنا إلى الحديث عّما يجب القيام و) الصورة ، الَصوت و المعلومات 

  .به لتحقيق ذلك 

(  الّتكوينّية على آّل المستويات إحداث تعديل و تغيير آامل في البرامجفي البداية يجب 

  ) .المدى القصير ، الّطويل و الّتكوين المتواصل 

ت الّتكوينّية  في الّتكوين يجب تخصيص جزٍء مهمٍّ في خّطة و دفتر أعباء المؤّسساآما 

شبكة الهاتف المحمول  : المتواصل فيما يتعّلق بالتكنولوجيات الحديثة لالتصال و اإلعالم 

  .التدّفق العالي ، الّشبكات الذآّية 

بلورة برامج تكوينّية في و ال يمكن بطبيعة الحال إنجاح مشروع التكوين عن بعد بدون 

 لها عالقة وطيدة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و التخصصات الحديثة التي ظهرت ، و

إدارة الّشبكات ، صناعة ( و خاّصة في المجال االقتصادّي ) المهن الُمستحدثة(االتصال 

  .المواقع على الّشبكة  أمن الّشبكات ، الّتجارة اإللكترونّية و الّتسويق عبر الّشبكات 

مخابر و حّتى إعادة الّنظر في الّتنظيم اإلداري  و زيادًة على تغيير البرنامج ، إعادة تنظيم ال

نضيف نقطًة ذات أهمّية بالغة و هي عمٌل تطّوعّي من طرف آّل المعنّيين في هذا القطاع 

الستعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال  في آّل المستويات و في نشر الّدروس 

ن الّرائدة و آذلك ُقدوًة و مرجًعا للًمؤّسسات الّتكوينّية ، ألّن على هذه المؤّسسات أن تكو
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في عمٍل على و هذه الّنقطة ُيمكن تحقيقها  غير المتخّصصة في الّتكنولوجيات الحديثة ، 

   :78محورين
  

   :جـهـيــزات التـّ -أ

إّن المعايير الّدولّية تنّص على آمبيوتر واحد لكّل مكّون  و آمبيوتر  : الّتجهيز بالحواسيب -  

  . طلبة ، و هذه نسبة ما تزال بعيدة عن الواقع 10 لكّل واحد

إّن أهمّية هذا الّنوع من الّشبكات يكُمن في اقتسام  : )Intranet(إنشاء شبكة إنترانات  -  

الموارد التي تسمُح للُمكوِّنين و الُمكوَّنِيَن و المسؤولين البيداغوجّين و اإلدارّيين للّدخول     

 لمختلف الخدمات حسب معايير مّتفق عليها و بالّتالي ضمان تسيير     إلى مراآز المعلومات

لمختلف الّنشاطات البيداغوجّية و األعمال ) Temps Réel(و إدارة في الّزمن الحقيقّي 

  . اإلدارّية 

 (Mbit/s 256و االرتباط هنا يجب أن يكون ذو تدّفق عاٍل  :الّتوصيل بشبكة اإلنترنت  -

ى يكون هناك إبحاٌر عمليٌّ في الّشبكة  و استعماٌل ذو مردودّية ُقصوى حّت ) Mbit/s 2إلى 

الّتسجيل عن ُبعد  ( لها ، و لكن أهّم ما في هذه الّنقطة هو إمكانّية تقديم الخدمات عن ُبعد 

  ) . Videoconferenceالّتحميل عن ُبعد و المحاضرات بالّصورة

ُيمكن أن يتّم الّربط بينها و بالّتالي تكوين شبكة إّن مجموع الّشبكات : الّربط بين المخابر  -

  .مصّغرة لالّتصاالت يمكنها تقديم خدمات الّشبكات األخرى و وظائفها نفسها  
  

   :  الـّتـــكويــن-ب

هذه المرحلة يمكن أن تسبق مرحلة الّتجهيزات عند الّتحضير لتطبيق هذه الخّطة و عليها أن 

و تكنولوجيات الحديثة لإلعالم ّونين لتعّلم استعمال التكوين آّل المعّلمين المكضمن ت

  .تبادل الخبرات المستمّرة فيما يخّص البرامج مع المؤّسسات الّدولّيةإضافة إلى االتصال 

تخصيص أطوار تكوينّية متخّصصة موّجهة للطلبة الّراغبين في تعميق معارفهم في آذلك 

متابعة مستمّرة و منتظمة لمعارف أخيرا ،و  التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال

                              
78 Alexandre Papovici, «  internet, instrument de formation des ingénieurs », SITIC, MPTIC, Alger  : Décembre 
2002. 
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المكّونين ، و هذا لجعل رصيدهم المعلوماتي ُمواآبًَا للتغّيرات الحديثة و الجديد اّلذي يأتي 

   .بسرعة آبيرة في ميدان التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال
  

   :تـجربـة معهـد وهــران لالّتصـاالت ♦

الّشبكة قد ُأِعّدت ، ُدِرَست و أُُنِجَزت من طرِف أساتذِة خصوصّية هذا المشروع هي أّن هذه 

هذه المؤّسسة ، هذه الّشبكة تضّم آّل الخدمات البيداغوجّية  اإلدارّية و الّدعائم الّتقنّية في 

  :عملها ، فعليها إًذا ضمان تبادل المعلومات بين مجموع اإلدارات 

  .الخدمات المشترآة / اإلدارة     الطلبة / الطلبة     األساتذة / اإلدارة     األستاذ 

    تكنــولوجيـات االتـّصـال الحديثـة فـي اإلدارة و المــــاليـــّة–ج 

   :تكنولوجيـات االّتصـال الحديثـة و عصـرنـة اإلدارة ♦

إّن تحديث االقتصاد ُيحّتم على الّدول إحداث إصالحاٍت في الجهاز اإلدارّي  و أصبحت 

المواطن آزبوٍن يستهلك خدماتها و بالّتالي صارت اإلدارة تهتّم بنوعّية اإلدارة تعتبر 

الخدمات المقّدمة و تقّيم مستوى هذه الخدمات بحسب مستوى رضى المواطن ، و بالّتالي 

عدد آبير من البلدان ُتنشئ مواقع إنترنت و بّوابات إنترنت تعرض خدماٍت تــــاّمًة 

أصبح ) On line(   على شبكة االنترنيتخدماتسا ، إّن عدد و مستوى ال24/سا24

  .مؤّشًرا لمستوى التطّور 

تسهيل اإلجراءات ، : و في هذه العالقة التي تتكّون تتدّخل إدارة المالّية على عّدة مستويات 

إلخ ، اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لإلعالم ... تحميل الوثائق ، تسيير و تنظيم الخدمات 

بح ال ُبّد منه و عّدة إدارات  عبر العالم أجرت إصالحات معتبرة و شاملة أصو االتصال ، 

.  

لتسهيل حياة مواطنيها فإّن البلدان المتقّدمة طّورت مواقع إنترنت ُتقّدم خدماٍت آامــلًة 

اليوم و صار عدد و مستوى الخدمات الُمقّدمة في الّشبكة ُمؤّشراٍت و مقاييَس لتشييد /سا24

-E(ت ، و ظهر في هذا اإلطار مصطلح الديمقراطّية اإللكترونيـــّة مجتمع المعلوما

Democraty ( و هو يحمُل في طّياته مفاهيَم ُتعطي للمواطن صالحّياٍت أآثرمن التي

آانت لديه سابًقا ، فالمواطن في هذه البلدان يمكُنُه االّطالُع آذلك على تقارير نشاطات 

  .بها حّتى ُتعبِّر عن انشغاالته مختلِف الهيئات   اّلتي صّوت النتخا
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( آّل مكّونات المجتمع   إّن اإلدارة بذلك تأمل في الوصول إلى المثالّية التي ُتطالُب بها مع 

و المحّرك لمثالّية هي العنصر األساسّي و هذه ا) ، جمعّيات و شرآات و مؤسساتمواطنين

   .79ألّي استراتيجّية في هذا الميدان  

 – و هو المطلوب –جـراء إصالحاٍت هيكلّية و تنظيمّية تـــؤّدي حتمـــًا إّن على اإلدارة إ

  .إلى هندسة جديدة ألنظمة الّتسيير الّداخلّي 

 داخل منّظمة أو هيئة ما  و و اللجوء إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال

  : يتّم على ثالثة مراحل 

 و إمكانّياتها و قدرتها على الّتغيير آسهولة انتقال  تحليل هذه الهيئة: المرحلة األولى

 المعلومات ، الّزيادة من الفعالّية الّداخلّية للهيئة ، إنشاء و تكوين المستخدمين  إنشاء خدمات

  .إلخ ... للمواطنين   (On lineعبر الشبكة 

ياآل القاعدّية االختيار الواقعّي للّتكنولوجيات الّالزمة و الممكنة لله:  المرحلة الثانية

الواجب تحقيقها ، و تحديد المحتويات و المضامين التي تتوافق و طبيعَة اإلدارة الجزائرّية 

 ُيمكن أن ُتساهَم بصفة التكنولوجيات الحديثة لإلعالم  و االتصالو أولوّياتها ، إذا آانت 

دين ، فإّن من المهّم آبيرة في تطوير آلٍّ من االّتصال  الّتسيير ، المالّية و غيرها من الميا

جدا تحديُد األولوّيات و األساليب الّالزمة لتكون أآثر نجاعة و ال ترتكب األخطاء نفسها  

التي وقعت فيها الجزائر في الماضي ، فإذا آانت البنوك آّلها تعمل في الجزائر بالحواسيب 

أبطأ الُنُظم البنكّية في العالم ، و البرامج اإللكترونّية ، فإّن الّنظام البنكّي يبقى حّتى اآلن من 

إضافًة  إلى آّل هذا فإنَّ تحديَد نظاٍم قانونّي ُيؤّطر هذه الّتغييرات مهمٌّ لضمان سير هذه 

  .الّتغييرات 

مرحلة الّتطبيق فإّن ما يتعّلق بهذه المرحلة في الحقيقة هو المسار هي  : المرحلة الثالثة

عد انطالق المشروع و متابعته ، تحديد دفاتر األعباء  الكالسيكي لترآيب أّي نظام جديٍد ، ب

تحديد الميزانّيات الخاّصة بكّل مرحلة و بكّل قسم ، و ضع وحدة أو خلّية خاّصة بإنجاز 

المشروع  ) Pilotage(على متابعة و قيادة  المشروع ، و آذلك وضع لجنة لإلشراف

                              
79 Dominique Gerbod, «  la e- administration », SITIC : e-governance ,MPTIC, Alger : Septembre 2003. 
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لمتحّكمة في الّتكنولوجّيات الحديثة   و مع الّشرآات و المؤّسسات ا تطوير الّشراآات الّدائمة

  ) .Savoir Faire(التي تملك المعرفة و الخبرة الّالزمة و المهارة 
  

  :الّتكنولوجيـات الحديثـة لالّتصال و اإلعالم في وزارة المالّية  ♦
التكنولوجيات الحديثة لنقل :"يقول السيد محمد حميدات ، المدير العام لبنك الجزائر

تطوير المعلوماتية هما أساس تحسين وسائل الدفع المالي و تسهيل اإلجراءات المعلومات و 

  80"البنكية

من بين المشاريع التي ُشرع في تنفيذها، تلك المتعلقة بشبكات االتصاالت، النظم المعلوماتية 

  .البنكية و عصرنة وسائل الدفع 

مع    ياآل غير متماشية ه:و لكن تبقى الشرآات الجزائرية تعاني من سلبيات عدة من بينها

تستجيب للمقاييس  روح التنافسية، إضافة إلى أنها ال تملك سلطة القرار الحر، آما أنها  ال

العالمية من حيث اإلدارة و اإلنتاج و تطبيق المشاريع،آما أننا نالحظ في الكثير من 

 إضافة إلى الحاالت ، تكاليف باهضة، مشاريع عديدة و لكن نقص في المردودية و التمويل

     .81غياب التشجيع و التحفيزات 

آما أن المبادالت المالية ما بين البنوك نفسها، و ما بين البنوك و بقية المتعاملين 

سواًء من ناحية السرعة أو النوعية  االقتصاديين ال تزال بعيدة عن المستوى المطلوب

يانة شبكة االتصاالت البنكية تطوير وص: وتبقى أهم المسائل المدروسة داخل القطاع البنكي 

 إعادة تأهيل  ، االستغالل األقصى لهذه الشبكة في تسيير وسائل الدفع و المعامالت البنكية

  .  نظم المعلومات الخاصة بالبنوك
  

   :إصــالح نظـام تسييـر الّنفقـات العاّمـة -1

األحسن للموارد العمل في هذا المجال يهدف إلى التحّكم و آذلك الّتخفيض و الّتوزيع  إّن

الوطنّية ، و قد ُحّضَر مشروٌع لتحديث سياسة الميزانّية بوضع أنظمة تسيير جديدة للّنفقات  و 

هذا لتسهيل الَخيارات االستراتيجّية بمعلوماٍت و تحاليَل ذاِت جودة أعلى و زيادة الّشفافّية 

                              
80 Mahmoud Hemidet   « le paysage bancaire algérien: réalités et développement »  BNA finances, ,№4Alger :  
avril/juin2003 .p17. 
81 Hocine Amer Yahia, « stratégie de mise à niveau » BNA finances, 4№, Alger, avril/juin 2004,  p6   
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و االجتماعّي  و التحّكم  في بالّنسبة للميزانّية ، و هذا لتقوية الَخيار الّسياسّي االقتصادي 

   .82مجموع الّنفقات العاّمة و متابعة مسار الّتنفيذ و فعالّية الّتغييرات 

 لتحقيق ذلك يجب الِبدُء بإجراءات و إمكانّياٍت ُتحسُِّن من توزيع الميزانّية حّتى يكون هناك 

  .حواٌر متفّتح و ثرّي حول الَخيارات الموجودة أمام الحكومة 

على مستوى وزارة )CITIF(جد مجلس اإلعالم اآللي و التكنولوجيات و اإلعالم حالًيا يو

بلورة مخّطط استراتيجّي عاّم :المالّية هو في طور اإلنجاز ، و من بين الَمهاِم الُموَآلِة إليه 

لتكنولوجّيات اإلعالم و االّتصال َيسمح بدعم و مساندة و توجيه تطّور تكنولوجيات اإلعالم و 

متابعة تطّور تكنولوجيات اإلعالم و االّتصال في مختلف هياآل ، في وزارة المالّية االتصال

  .إدارة المالّية 

و آذلك تقديم الّنصائح و الّتوجيهات حول الّسياسة و القوانين الخاّصة باستعمال تكنولوجيات 

   .83االّتصال الحديثة 
  

   :إصــالح الجهـــاز الجبائـــي -2

ة قد بدأت في تنفيذ برنامٍج إصالحيٍّ يكوُن فيه استعمال تكنولوجّيات إنَّ اإلدارة الجبائّي

االّتصال و اإلعالم أساسيا ، و ُينتظر منُه تحّسٌن وظيفٌي على مستًوى عاٍل و التقّدم سيكون 

على مستوى آلٍّ من الّتسيير المعلوماتي للعالقة بين الجهاز الجبائي و دافعّي الّضرائب 

)Contribuable ( سيكون التحسن ملموسا التي آانت منعدمًة في الّتسيير الكالسيكّيو ،

تطوير إدارة خاّصة و اّمة خاّصة بالجهاز الجبائّي   إنشاء بنوك معلومات عآذلك من ناحية 

إصالح الجهاز و أنماط  و  الجهاز تكنولوجيا و بُسرعة إعادة تأهيلإضافة إلى بالخدمات 

  .ائّية العمل الخاّصة باإلدارة الجب

 يمكن أن نذآر و في إطار تجربة ُأوَلى في زرع التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال

   :84بعض اإلنجازات التي ما تزال في بدايتها 

                              
82  Charles Garigue, « la moderrnisation des instruments et des instruments de paiement en Algérie  » SITIC : e-
governance, MPTIC, Alger   : Septembre 2003.  
83 Gérard Boucairol, «  la e- application dans le secteur public  » SITIC e-governance, MPTIC, Alger   :
Septembre2003. 
84 Hocine Benyelloul, « les NTIC dans le programme de la réforme et modernisation des finances » SITIC, 
MPTIC, Alger  :  Décembre 2002  
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إنجاز قاعات خاّصة بالّتكوين في : استثماراٌت معتبرٌة في الهياآل القاعدّية لالّتصاالت مثل 

ال ، البداية   في عملّية تكوين اإلطارات التابعة التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتص

للجهاز الجبائّي ، و نشاطات حثيثة خاّصة باإلعالم و الّتعريف بالتكنولوجيات الحديثة 

إنشاء و لإلعالم و االتصال ، و آذلك الّربُط بين المواقع المرآزّية و الخدمات الخارجّية 

  المضمون :   و َتحوي األقسام  من جميع  ا إليهيمكن الولوُج) Intranet(شبكة إنترانات 

تطبيقات ، )الّتشريعات و القوانين ، محّرك للبحث و آذلك نصوص الّتعريف بالجهاز( 

 و تبادل بريد إلكتروني لالّتصال،) عدًدا و تأثيًرا(التي هي ارتفاع محسوسالجبائّي والجهاز 

 هوو المحتوى ) org.dz.Impots.www(مع األقسام الخارجّية، موقع ويب  المعلومات

  .معلومات لدافعّي الضرائب 

الخارجّية الخاّصة باإلدارة الّضريبّية موجودة و مفهرسة و مرّتبة ّية وآّل المديرّيات المرآز

الّية ، قانون الم: مجموعة من الّنصوص و الوثائق آما نجد مع العنوان ، الهاتف و الفاآس 

  إلخ ...قانون الجباية 

مجموعة من الوثائق التي يطلب من دافع الّضرائب َملُؤها لإلشعار الّضريبّي  إضافة إلى 

)Déclaration d’Impôt (يوجد آذلك قسم تفاعلّي آما  .و هي متوّفرة بتحميل مّجاني

ّلتي يجب عليه يمكن للمهتّم مثًال أن يقوم عن طريقه بحساب  و معرفة قيمة الّضريبة ، ا

رآن يمّكن و دفُعها حسب المعلومات الخاّصة به  و بنشاطه مع الحفاظ على السرّية التاّمة 

  . يةالمواطن أن يقوم باالّتصال باإلدارة الجبائ
  

   :  التكنولوجيات الحديثـة لالّتصـاالت فـي ميدان التـّربيـة–د

ال و أن يتعّلم بالّتكنولوجيات الحديثة على الّتلميذ أن يتعّلم التكنولوجيات الحديثة لالّتص

  .لالّتصال و أن يكتسب الّثقافة التكنولوجّية الّالزمة و ُيعّمق معارفه في هذا المجال 

و على المعّلم و األستاذ هو اآلخر أن يكتسب هذه الّتقنيات الحديثة و المنهجّية الحديثة 

  . استعمال الوسائط المتعّددة للّتعليمالمتماشية معها ، لتكييف معارفه مع الوسائل الحديثة و

( أن تطّور طريقة عملها و تتبادل المعلومات مع آّل األطراف    و على اإلدارة المدرسّية 

  .في الّزمن الحقيقي ) معّلم ، تلميذ ، ولّي تلميذ و الهيئات المتخّصصة 
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لالّتصال و اإلعالم  إّن أّي إصالح في ميدان الّتربية يجب أن َيشمل التكنولوجيات الحديثة 

فعندما نتحّدث عن مجتمع المعلومات ، يجب أن نضع في أذهاننا أّن المعنّيين األوائل بهذا 

المجتمع هم الشباب ، الّطلبة و الّتالميذ ، ألّن تعويدهم على استعمال هاته التكنولوجيات 

  .يجعل الّتغيير يأتي من داخل المجتمع و من داخل المنزل الجزائري 

 فهذا يعني  أّن التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال استعمل آّل طالب و آّل تلميذ فإذا

من المجتمع الجزائري هو داخل و فّعال و جزء من مجتمع المعلومات   و األهّم %) 75( 

هو أّن وتيرة بناء مجتمع المعلومات ستكون أسرع و يكون أقوى آذلك ، و لذلك فإّن بداية 

و االتصال لتكنولوجيات الحديثة لإلعالم الّتربية تكون عبر مشروع يضع إصالح قطاع ا

و جعل المؤّسسات  " Tarbia.Net" " تربية نت " ُنصب أعينه و لذلك  آان مشروع  

الّتربوّية عنصًرا في الّشبكة المعلوماتّية ، و آذلك تطوير الّتعامالت اإلدارّية  و البيداغوجّية 

  . المتعّددة و ينقسم هذا المشروع إلى برامج فرعّية في اإلنترنت و الوسائط 

   : "تـسيـيـر "  البـرنامـج الفـرعـي  -1

وزارة الّتربية : الهدف منه هو عصرنة و تحديث عمل القطاع عن طريق عمل ُمتناسق مع 

  .الوطنّية ، مديرّيات الّتربية و هيئات وطنّية 

 ، إنتاج و تبادل المعلومات و تسيير االتصال: أّما الّنشاطات التي ُيشرف عليها فهي 

  .الموارد البشرّية 

  
  

   :"تكـويـن "  البـرنامـج الفـرعـي  -2

الهدف منه إنشاء تنظيمات لإلشراف على الّتكوين و الّتعليم عن ُبعد ، لتكملة ما هو موجود 

ن ُبعد سابًقا ، و ليس بأّي حاٍل من األحوال استبداله ، يجب اعتبار الّتكوين و الّتعليم  ع

  .آدعامة للّتعليم المتوّفر 

و األطراف المساهمة في هذا البرنامج هي بعض المنّظمات التي لها عالقة مباشرة بالمجال 

  ) .CNDP، INRE ،INFPE ، ONEFD (، و آذلك المؤّسسات 

 . ، الّتكوين عن ُبعد ، االّتصال Onlineالّتوثيق : الّنشاطات المتعّلقة بهذا البرنامج 
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  :" تـدريـس " ـرنامـج الفـرعـي  الب -3

و هو متعّلق بتطوير االستعماالت  " Tarbia.Net" و هذه الّشبكة هي قلب البرنامج 

البيداغوجّية الخاّصة بالتكنولوجيات الحديثة لالّتصال في المؤّسسات المدرسّية و الّتكوينّية  و 

تكوين  ة باإلنترنت ،تجهيز و توصيل المؤّسسات المدرسّيهي يعتمد على ثالثة عناصر 

للتكنولوجيات المدّرسين و األساتذة و إعادة رسكلتهم ليتحّكموا في االستعمال البيداغوجي 

وضع الوسائط المتعّددة تحت تصّرف و آخر هذه العناصر هو الحديثة لإلعالم و االتصال 

ابع الّتربوّي األساتذة ، الّتالميذ و أولياء التالميذ   و تكون تحوي المعلومات و ذات الّط

  .الّالزمة و المكّيفة مع البرامج و لغة الّتعليم 

يحتاج إلى إمكانّيات ضخمة جدا ، و يمكن القول " تدريس " إّن برنامج  : تطبيق البرنامج

بأّنه األضخم و األآثر تعقيًدا ، يحتاج تنظيًما ، موارًد بشرّيًة ، إمكانّياٍت مادّيًة و عمًال 

  .مشترًآا و موّحًدا 

 مــدرسة أساسيـّة    و 6000 إآمالّية و 3500 ثانوّية و متقنة ، 1300تحوي الجزائر 

 أستاٍذ و معّلم ، و آِخُر هذه 350.000 عامل في القطاع الّتربوّي ، منهم 500.000

  . تلميذ 8.000.000: األرقام و أهّمها 

  :أّما عند الحديث عن الّتجهيز الحالي فهو آالتالي 

  . آمبيوتر لكّل ثانوية 15 إلى 5جّهزة بـ  ثانوية م250

  . آمبيوترات لكّل إآمالّية 5 إآمالّية مجّهزة بـ 96

  . مدرسة ابتدائّية مجّهزة بكمبيوتر واحد لكّل مدرسة 25

 .أّما االرتباط باإلنترنت فهو ال يكاد ُيذآر 

  

"  برنامـــج  ، و تطبيققعّية عن الوضع في مجال الّتربية ُتعطينا فكرة وا85هذه األرقام

 : يستلزم " تدريس 

  
  

                              
85 Mohammed Ibarissen, «  les NTIC dans l’éducation  ,  » SITIC ,MPTIC, Alger  :  Décembre 2002. 
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   : مـن نـاحيـة المـوارد البشـرّيـة – 1

لكّل مؤّسسة  خلّية تقنّية و خلّية بيداغوجّية ، و لكّل مرآز خاّص بالوسائط المتعّددة 

مختّصون في اإلعالم اآللي و بيداغوجّيون ، و لكّل مؤّسسة تربوّية مهما آان الّطور 

  .إلعالم و تقنيات االّتصاالت الحديثة منّشطون متخّصصون في ا
  

   : مـن نـاحيـة الّتــجهــيــز -2

  :إّن المخّطط النموذجّي يكون على الّنحو الّتالي 

  : فضاءات تكنولوجّية 4آّل مؤّسسة مدرسّية يجب أن تحوي 

   ) .3آمبيوتر واحد إلى ( فضاء إداري  •

  ) . آمبيوتر 3 إلى 1(فضاء التوثيق  •

  ) . آمبيوتر 10 إلى 1( فضاء لألساتذة  •

  ) . آمبيوتر 100 إلى 10( فضاء للتالميذ  •
    

   : مـن الّنـاحيـة الــمـالـيــّة – 3

  .للّتسيير ، الّصيانة و الّتجديد و ثمن المكالمات الهاتفّية 

  

   : الـّتــنـظـيـــم – 4

غوجي  و إنشاء مديرية مرآزية لتكنولوجيات االّتصاالت ، مرآز وطنّي للّتجديد البيدا

  .تكنولوجيات االّتصال 
  

   : الـشــّراآـــة – 5

 (Fournisseur d’Accés Internet(قطاع االّتصاالت ، مانحّي الّدخول لإلنترنت 

شرآات ممّولة للّتجهيزات اإللكترونية و جمعّيات أولياء الّتالميذ و األطراف المعنّية 

 .بالّتخطيط البيداغوجي 
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إنــشــاؤهــــا  و االهتمــام بهـــا فــــي ينبغي ّشبكـــات اّلتـي و ال أهــّم المواقــع ♦
   :مـيــدان الــتـــّربيــة

  

شبكة محلّية لإلدارة المرآزّية للوزارة مع ارتباط بشبكة اإلنترنت  •

)64Kbit/s(  

  ) .dz.edu.meducation.www://http(تطوير موقع ويب  •

  . للّتربية عبر الوطن 48شبكة محلّية خاّصة بالمديرّيات الـ •

 شبكة محلّية خاّصة بكّل المنّظمات تحت وصاية وزارة الّتربية ، و تطوير المواقع  •

  .   على شبكة اإلنترنت 

  

 : اآلفــــــــــــاق

  

   : الهيــاآـل القـاعـديــّة ♦

اء الهياآل القاعدّية لالّتصاالت عالية التدّفق ، االستمرار في بنيمكن اعتبار أنه من الحيوي 

  .لكّل المؤّسسات الّتربوّية ) Intranet(حّتى يتّم إنشاء مواقع إنترانات 

االستمرار في المجهود التحسيسّي للّسلطات المحلّية و الّشرآاء لضمان آما من الضروري 

  .منفذ مّجاني للمدارس إلى شبكات اإلنترنت 
  

  : ــز الّتــــجهـــيـ ♦

 أن  2005 و بداية 2004 نهاية العام حسب ما يتوّفر لدينا من معلومات من المنتظر في

  :يكون تجهيز المؤّسسات الّتعليمّية آالّتالي 

 مؤّسسة تربوّية 1487 مدرسة ابتدائّية أي 96 إآمالية ، 646 ثانوية و متقنة ، 745

 . آمبيوتر 15تحوي آّل واحدة 
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   : تــذةتــكـويــن األسـا ♦

 و التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال تكوين األساتذة للتحّكم في  فيستمرارينبغي اال

تطوير مواقع بيداغوجّية من أجل العمل المشترك في مراآز الموارد البشرّية بتبادل 

  .الخبرات 

 الخاّصة  إنشاء لجنة مؤّقتة لإلشراف على انطالق المشاريعمن الضروري الّتنظيم فيما يخص 

 في ميدان الّتربية ، في انتظار إقامة الهياآل بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال

  .الّالزمة ، لتحقيق المخّطط الخاّص بالّتكنولوجيات الحديثة لالّتصال 

و التي يجب أن ُتدمَج   التكنولوجيات الحديثة لالّتصاالت هي واحدة من المعارف األساسّي

  .المدرسّي آالقراءة ، الكتابة  و الحساب في البرنامج 
  

 Nouvelle Economie(الّنظام االقتصادّي الجديد المبنّي على المعرفة  - هـ
Fondée sur le Savoir ( و تطّور مجتمع المعلومات:  

  ؟  بشكل شامل آيف من الممكن أن يغّير االنترنيت نمط االستهالك

 يصير دوُر ات االلكترونية، يعاد توزيع األدوار،في إقتصاد الشبك: " يقول جووال باليكس 

جة ، اقتصاد الشبكة يعني نَتيبقى مجّرد حائز على السلعة الُم حيث ال آبر،أالمستهلك أوسع و

عا جا هو اآلخر      و موزِّنِتن يصبح ُمأو يصبح لدى المستهلك إمكانية   في األدوار،تداخٌل

 المدفوعة من ضريبةجابيا ما بين األدوار ، إنه ال، التجارة عبر اإلنترنت تخلق تداخال إي

   .86"  أجل الحرية

في إطار الحرآّية التي شهدتها الجزائر في أواخر القرن الماضي ، أعلنت الّسلطات 

 عن قانون التوجيه و المخّطط الخماسّي المتعّلق بالبحث العلمّي و 1998العمومّية في أوت 

لالهتمام اّلذي آانت الّسلطات قد بدأت ُتوليِه لمجتمع التطّور التكنولوجّي ، هذا نظًرا 

  .المعلومات في الجزائر 

                              
86 Microsoft, e-économie sénarios pour le net,1ere édition, , ed d’organisation, Paris   :2000,  P37  
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هذا المخّطط جعل من تكنولوجيات االّتصال أولوّية آبرى بعدما أوضح أهمّيتها في إنجاز 

البرامج و المشاريع السوسيواقتصادّية و تطوير نظام اقتصادّي حديٍث لألسف فإّن الّتطبيق 

   .87لهذا القانون لم يكن آافًيا ليعطي الّثمار المنتظرة %) 15أقل من (الجزئّي 

 من خالل للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصالأولت الّدولة الجزائرّية اهتماًما معتبًرا 

 مليار دج 12.4البرنامج الثالثي لدعم اإلنعاش االقتصادي ، و قد خّصصت ميزانّية تقّدر بـ

  .مليار للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم  و االتصال  6.4للبحث العلمّي ، منها 

أو اقتصاد المعرفة آما يصطلح ) NEFS(أّما فيما يخّص االقتصاد المبنّي على المعرفة 

  : عملّيات أربععلى تسميته اآلن ، فقد خّصصت 
  

ية ، شبكة إنتاج و تطوير  البرامج الحاسوبّية ذات القيمة المضافة العال : العـمليـّة األولــى

 مؤّسسًة تابعًة للّتعليم العالي و البحث العلمي بمحّطات عمل و 55يتعّلق األمر بتجهيز 

أدوات تطوير مناسبة تسمح للباحثين بإنتاج برامج آمبيوتر ذات قيمة مضافة تتوافق و 

 مليون 500للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال و قد ُخّصص لها البرامج المخّصصة 

  .دج 
  

) Circuits Scientifique(شبكة صناعة الّدوائر الخصوصّية : ـمليـّة الّثــانيـة الع

الهدف من هذه الّشبكة هو توحيد جهود آّل فرق البحث التي تنشط في مجال الّتفكير  و 

إنجاز األنظمة اإللكترونية القابلة للّدمج ، و هذا للّتنسيق بين األدوات المتوّفرة للّتطوير و 

و التي ) Circuit à Valeur Ajoutée(ـى الّدوائر ذات القيمة المضــافـــة الّترآز عل

  .من الممكن أن تجد طريقها إلى الّسوق 

 مخبًرا عبر التراب الوطني ، و الميزانّية المخّصصة لها 30و ُيعنى بهذه العملّية أآثر من 

  .مليون دج 250: هي 
  

                              
87 A.Benariba, « impact des technologies de l'information sur le développement économique », SITIC ,MPTIC, 
Alger: Décembre 2002. 
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 ، يتعّلق األمر بإنشاء مرآز VLSIعة دوائر مرآز تكنولوجي لصنا : العـمليـّة الّثــالثـة

على ) Circuits Intégrés Spécifiques(تكنولوجي لصناعة دوائر مندمجة خاّصة 

  .مستوى البحث و الّتطوير 

) Micro Electronique(إّن التقّدم الكبير الُمحرَز في مجال اإللكترونيك المصّغرة 

و آذلك ) Spécifiques Circuits(مرتبطة آذلك بصناعة دوائر جديدة و خاّصة 

مرتبطة بالتحّكم في التكنولوجيات الحديثة لصناعة و إنتاج الدوائر الُمدمجــــة         

)Circuits Intégrés . (  

 مزّودة بكّل الّتجهيزات ²م800و في هذه العملّية نجد آذلك مشروع قاعة بيضاء بمساحة 

و قد ُخّصص لهذا ) Les Circuits(ة الّالزمة و بخّطة عمل لصناعة الحلقات الخاّص

  . مليار دج 2المشروع 
  

الّتقنيات الفضائّية ، تقنيات الكشف عن ُبعد تسمح لنا بالمالحظة  : العـمليـّة الــّرابـعــة

المتكّررة  لألرض و المناخ ، االتصاالت الفضائّية و تقّدم إمكانيات إرسال سريع و موثوق 

تل ، إضافًة إلى إّن تحديَد الموقع تسمح بتموضٍع دقيٍق على منه للمعلومات عن طريق الّسا

هذه آّلها علوم ) علم الزالزل  الخرائط و الجيوديناميكا ( األرض لعّدة استعماالت مثل   

  .ينبغي االهتمام بها و تطويرها 

 ، الهدف منه تكوين آفاءاٍت بشرّية و علمّيٍة على مستًوى عاٍل جدا  ALSATبرنامج 

 على التحّكم في آّل المظاهر التكنولوجّية و العلمّية الفضائّية ، و هذا بإنجاز برنامج قادرٍة

  .بحٍث و تطويٍر في ميدان األقمار الّصناعّية المصّغرة 

 قد ُموَِّل من طرف الّصندوق الوطنّي للبحث العلمّي  لّتطوير ALSAT 1إّن مشروع 

   .2002د ُشرع فيه  في ديسمبر  مليار دج ، و ق2.1التكنولوجّي ، و قد آّلف 

و لكن هذا القمر الّصناعّي سُينجز في ALSAT 1  فهو استمرارّية لـALSAT 2أّما 

 ستكون أآثر ALSAT 2الجزائر بكفاءاٍت جزائرّيٍة مع مساعدة دولّية و مهّمة و خصائص 

   .88 مليار دج 2.5 و تكلفة هذا المشروع الّتقريبّية ALSAT 1تطّوًرا من 

                              
88 Hamid Bessalah, «  rapport de la recherche scientifique national dans l’avènement de la société de 
l’information et de la création de l’économie du savoir » SITIC ,MPTIC, Alger   : Décembre 2002. 
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هيئات المكّلفة بالّتوجيه ، الّتنسيق و تقييم نشاطات هياآل البحث ، و منها المجلس إّن ال

الوطنّي للبحث العلمّي و الّتقنّي ، الّلجان بين القطاعات و لجان القطاعات آما حّددها القانون 

 هي غير فاعلة أو غير نشطة و ال تلعب أّي دور ُيذآر ، هذه الوضعّية التي 1998عام 

طاع البحث و الّتطوير تجعل من هذه المشاريع مجّرد حبر على ورق ، و إذا بدأ يعيشها ق

بعٌض منها ، فإّنه يبقى متعّثًرا و ال يتجاوز الّطور الجنينّي  أو هي مشاريع  ُولدت  مّيتة  

لغياب و عدم  فعالّية الهيئات المشرفة عليها ، و بالّتالي فإّن غياب العمل و الّتقييم واضح 

  . المعرفة القتصاد
  

  : التكنــولوجيـات الحديثــة لالّتصـال فـي ميدان الطّب -و

ع غير العادل و غير المتساوي لألطّباء المتخّصصين  زيإّن اّتساع الّرقعة الجغرافّية و الّتو

و غياب الجودة و ارتفاع الّتكلفة الخاّصة بنقل المرضى إلى المناطق التي تتوّفر فيها 

 ، و عزلة بعض المختّصين مقارنًة بآخرين ، آّل هذه الّظروف خدمات صحّية معتبرة

جعلت الوصول إلى الخدمات الصحّية أمًرا صعًبا في آثير المناطق من الوطن ، إضافًة إلى 

عدم االستغالل الكامل للموارد الوطنّية في ميدان الصّحة و آذلك غياب تكوين مستمّر 

  .لألطباء العاّمين 

وجيات الحديثة لإلعالم و االتصال ، أن تساهم في تصحيح هذه و من الممكن للتكنول

  .الوضعّية 

إّن الطّب عن بعد نعني به تقديم خدمات صحّية في المناطق التي ال يمكن فيها للمواطن 

الحصول بسهولة على هذه الخدمات ، بسبب بعد المسافة أو عزلة المكان  و من المؤّآد أّن 

ُيعد ، سُتحّسن من نوعّية الخدمات  نقص نسبة الوفيات  إنشاء شبكة وطنّية للطّب عن 

سيوّفر في الجهد و المال و الوقت ، و فّك العزلة عن األطّباء اّلذين ُيمارسون مهنتهم في 

  .المناطق الّنائية 

األمر ينحصر في وضع شبكة إرسال الصورة الثانية المتحّرآة ، الّصوت و الوثائق 

 أو الحقيقي ، و هذه الّشبكة تربط مختلف المؤّسسات االستشفائّية المكتوبة في الّزمن الواقعي

  .و الصحّية ، و يتّم فيها تنظيم حصص أسبوعّية للّتشخيص و الفحص 
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و في الوقت نفسه يندرج في اإلطار ذاته أّي تحديث الجهاز الصحّي ، يتم تجهيز آّل 

 تكّفل أحسن بالمريض و تسيير المستشفيات و الُمستوصفات باإلعالم اآللي ، حّتى يكون فيه

  .أفضل للموارد و األجهزة و المستخدمين 

"   الجزائر –الصّحة "  مليار دج ، إّن الّشبكة 1.1الميزانّية المخّصصة لهذا المشروع هي 

تقّدم إمكانياٍت حديثًة لالّتصاالت ، و للوصول و تبادل المعلومات لصالح عّمال و متعاملّي 

الّشبكة ستسمح من جهة لكّل أطراف الميدان الصحّي الوصول إلى ميدان الصّحة ، هذه 

المعلومات و في أّي وقت من جهٍة أخرى للهياآل الصحّية المختلفة للمساهمة في تنظيم ، 

  .جمع المعلومات لتكوين بنوك المعلومات الصحّية 

  التي هي الهدف اآلخر لهذا المشروع هو االرتباط بين مختلف أنظمة المعلومات الوطنّية

في طور اإلنجاز أو الّتطوير على مستوى بعض الهيئات الصحّية ، هذه الّشبكة هي الّدعامة 

   .89المثلى لجمع و تبادل المعلومات 

تجدر اإلشارة آذلك إلى أّن األنظمة المعلوماتّية ُتفيد بشكل عملّي و آبير في اإلسراِع    في 

لممكن أن ُيكوََّن لكَل مواطٌن َملٌف صحيٌّ أو التكّفل و رعاية و عالج المرضى ، حيث من ا

بطاقُة ُهوّية صحّية ، يمكن أن تخّزن في الّذاآرة اإللكترونّية للحاسوب  أو في أقراص 

مدمجة ماضيه الصحّي ، فبضغطة زّر نتعّرف على الّتلقيح اّلذي تلّقاه  زمرة الدّم ، الّسوابق 

ض التي ُأصيَب بها  و آيف تمَّ عالُجها و و األمرا) Antécédents(المرضّية في عائلته 

و ) Scanner(أين آان ذلك ، و تخزين نتائج الّتحاليل التي قام بها و صور األشّعة أو 

آذلك الحساسّية التي يعاني منها و أنواع األدوية التي يجب اجتنابها إلى جانب عمر 

ـات التي من الممكن أن ُتكوَِّن المريض و حالته العائلّية  و وزنه و طوله ، و آّل المعلومـــ

رأًيا طبيا ، و يمكن بذلك أن يّطلَع مختصٌّ في أّي مكـــاٍن من الجزائر على حالة مريٍض 

  .يبعُد عنه آالف الكيلومترات ليعطي تشخيصه الطبّي 

  

  
  

                              
89 Hamid Kessis, «  développement du réseau santé-Algérie, support aux applications de télé-medecine, » SITIC ,
MPTIC, Alger   : Décembre 2002. 
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  :مشــــروع الحظيــرة العلميــّة سيـــدي عبــد اهللا  –ي 

استقطاب االستثمارات األجنبّية ، و هذا بإعطاء صورٍة جّذابة إّن الّدولة الجزائرّية ُتحاوُل 

عن الجزائر ، و عن تفّتحها على الوسائل الحديثة و الّتقنيات المتطّورة و هذا ما ُيعطي 

  .انطباًعا بالُسهولة و االنسيابّية في اإلجراءات 

الل تشجيع المؤسسات إّن الُسلطات العمومّية يمكن أن ُتروَِّج لالستثمار في الجزائر ، من خ

المتوّسطة و الّصغيرة ، المستهلكين و اإلدارات لالستعمال المكّثف لتكنولوجيات االّتصال 

  .الحديثة 

إّن الحظيرة التكنولوجّية سيدي عبد اهللا عند إتمام إنجازها سُتؤمن محيًطا مساعًدا لمضاعفة 

ت ، و ينقسم هذا المشروع إلى عدد المؤّسسات الّالزمة لتحقيق االستثمار و مجتمع المعلوما

   :90 أقسام 3
  

و مرآز لبحث في ) ITI(إنشاء معهد تكنولوجيا اإلعالم  :  الّتكــويـن و البـحث– 1

) ITO(مع إدراج مؤّسسات قطاعّية مثل معهد االتصـــــاالت ) CRTI(تكنولوجيا اإلعالم 

  ) .CERT(و مرآز الّدراسات و البحث في االتصاالت
  

و المؤسسات ) Start Up(و هنا يتعّلق األمر بالمؤّسسات المبتكرة  : سـاتالمــؤّس -2

من جهتها المدينة العلمّية ستضّم مؤّسساٍت فتّيًة بعد ) Hight Tech(عالية التكنولوجيا 

  .ثّم توجهها إلى مناطق ُتناسبها أآثر   و تالئم نشاطها ) Incubation(مرحلة الّتحضير 

تجة و مقّدمة الخدمات المتعّلقة بالتكنولوجيات العالية ، فإّن أرضّية بالّنسبة للمؤّسسات المن

)ISP) (Internet Services Provier ( يمكن تدشينها في المدينة العلمّية و اّتباعها

بترويٍج آبير و بتشجيع للّشراآات و آذلك للّتحالفات بين الّشرآات ذات المصــالح المتكاملة 

.  
  

و تتمّثل في خّطة متكاملة و لذلك فإّن الّتقنيات  العملّيات و  :  انـدة الّتـحضيـر و المـس-3

الجهود المختلفة يجب أن تكون متبوعًة بالترويج و تشجيع الوآاالت المبتكرة و المحّضرة 

                              
90 Sa.Karouche, «  le cyber parc de Sidi Abdellah, impact sur le développement des NTIC en Algérie »  SITIC ,
MPTIC, Alger   : Décembre 2002. 
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)Agences d’Innovation et d’incubation ( من الّناحية اإلحصائّية فإّن)50    (%

و النمّو بعد تستمّر في الّنشاط  ) Start Up(م اآللي من الّشرآات المبتكرة في اإلعال

  ).Incubation(المرحلة االبتدائّية 

-Capital(إنشاء المؤّسسات و الهيئات ذات رأسمال الخطر إلى جانب ذلك ينبغي 

Risque ( إنشاء شرآات و تحالفات استراتيجّية، إضافة إلى سواء العمومّية أو الخاّصة 

  ) .قانون حول االبتكار يكون مشجًعا و محّفًزا لهذا الّنشاط (تشريع مناسب و سن  

 الّدور الّدقيق للّسلطات ، من الممكن لها أن تلعب دوًرا  حوليمكن أن يكون الّتساؤل هنا

  المبادرات الخاّصـة    ةو زياد   ن توّفر الّشروط الّالزمة لتطّومهًما، و لكن يكفي أن يضم

  ) .قانوني ، المالي و االقتصادي الجانب الّتنظيمي ، ال (   

   :91على عدة أقسامأّما من ناحية تقييم المشروع في حّد ذاته فيكون 

قسم لإلدارة و التسيير خاّص بتسيير المدينة العلمّية ، مع مساهمة الخواص  و ذلك   •

  .في آّل المساحات المشترآة ، الخدمات االّتصالّية ، الّدعاية و الّترويج   و األمن 

  شقق هكتار ، و تضّم قاعة محاضرات فندق 93اآل قاعدّية و عقارات على هي •

  .إلخ ... فضاء للّتسلية) Start Up(محّالت متغّيرة لمشاتل الّشرآات المبتكرة 

منطقة سكنّية في المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا ، و هذا إليواء الباحــثين        •

  .و مستخدمي المدينة العلمّية 

دّية لشبكة اّتصاالت متطّورة ، و هذا بتوفير أآثر وسائل االّتصال تطّوًرا هياآل قاع •

آّل ارب ، للّتقييم و تجريب   و سرعًة و فعالّيًة و تنّوًعا ، و فتح المجال آذلك إلجراء الّتج

 .تكنولوجيا حديثة يمكن أن تصل الجزائر 

  

إعادة البلد إلى مدار التطّور ،  النتائج المنتظرة من الحظيرة العلمّية سيدي عبد اهللامن بين

التكنولوجي بتشريع التقّدم التكنولوجي للخدمات المنزلّية في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

توفير مناخ مناسب للّشرآات ، و إيضاح ، إلى جانب ، و جعلها في مستوى المنافسة الّدولّية

                              
91 Mahieddine Ouhadj, « vers la société de l’information» SITIC ,MPTIC,Alger, Décembre  2002.  
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ال األدوات الّالزمة و الممكنة الجانب الّتنافسّي لزيادة استقطاب المستثمرين ، و استعم

  .الستقبال و تطوير الّشرآات الّرائدة و المبتكرة و ذات التكنولوجيا العالية 

  

خلق ظروف مساعدة لتوطين و ان ير هندسة االبتكار طّوآما ينتظر من هذا المشروع أن ي

  .تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في ميدان ) Hight Tech(المؤسسات 

  

تنشيط  يصبو القائمون على مشروع حظيرة سيدي عبداهللا للوصول إليها و هي نتيجة أخرى

الكفاءات و تنشيط العالقة بين المؤّسسات و ميدان البحث العلمي بتنظيم لقـاءات بين العلماء 

، المتخّصصين و أصحاب الّصناعات ، و في هذه المدينة سيتّم إنتاج منتوجات جديدة ، 

د يتكّيف مع الحاجات االقتصادّية و استغالل المظاهر الجديدة خدمات جديدة ، تكوين جدي

  .للّتحويل التكنولوجي 

  

III. لـومـات ـ مجتمـع معرسـاءالحلـول المقتـرحـة إل 
  نـاجــع و متـكامـل           

  

  :عـلـــى المستــــوى المـؤسـّســاتـــي  - أ
  

ادّي الجديد المبنّي على خلق مجتمع المعلومات و االستفادة من ممّيزات الّنظام االقتص

المعرفة ، تمّثل العوامل األساسّية لبناء دولة عصرّية ، و عليها أن تمّثل أولويات الحكومة 

  .الجزائرّية 

أّول اإلجراءات تكون في اإلطار المؤّسساتي و الّتنظيمي بإجراء تغييرات ملموسة لخلق 

مالها و تطبيقها في آّل المجاالت محيط مشّجع لتطّور تكنولوجيات االّتصال الحديثة و استع

.  

هذه العملّيات يكون تنفيذها بالّتزامن و في الوقت نفسه لتحقيق مجتمع المعلومات  و 

  . االقتصاد المبنّي على المعرفة 
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و من المستعجل اآلن تحديد استراتيجّيٍة عاّمٍة و هذا بإعطاء أولى األولوّيات لميدان البحث 

المنظومة التربوّية ، و آذلك تطوير مستمّر للهياآل القاعدّية و الّتطوير و االبتكار و 

للّتكنولوجيا الحديثة لالّتصال ، تفتح ميدان الّتعليم و الّتربية ، و تفتح الّنظام المالي  و 

الّتبادالت االقتصادّية و الّتعامالت البنكّية ، هذا آّله يحتاج إلى إطار تنظيمّي  و  قانونّي 

  .عصرّي و متحّرر 

هذه االستراتيجّية يجب تخطيطها من طرف جهاز تشارك فيه آّل الوزارات المعنّية بهذا 

  .الّتجديد 

هذا الجهاز سيكون الّسلطة الحكومّية التي يوآُل إليها مهّمة الّتخطيط و الّتطبيق و احترام 

  .القانون 

رة  و اإلمكانّيات  و إضافًة إلى الهياآل المرآزّية الُمعتادة المسؤولة على الّتخطيط و اإلدا

الموارد البشرّية و الّتعاون الّدولّي ، فإّن مهّمة الجهاز يجب إنشاء هيئات متعّددة القطاعات 

في الهياآل األساسّية لتكنولوجيات اإلعالم و االّتصال ، الّتربية ، : ُترّآُز على محاوَر معّينٍة

ّصغيرة و المتوّسطة ، الّتكنولوجيات الّتكوين ، البحث و الّتطوير  الّصناعات و المؤسسات ال

( الفضائّية ، اإلعالم اآللي ، اإللكترونيك المصّغرة و حّتى تؤّدي دورها فإّن هذه الهيئات 

عليها أن تكون لها دور المديرّيات المرآزّية آما ُيحّدده المرسوم ) نسّميها مديرّيات البرامج 

   الموّضح للّتنظيم اإلدارّي لإلدارات المرآزّية
  

ما تعلق و يجدر آذلك تكوين لجنة للمتابعة ُتشرف على الّتنسيق بين الّنشاطات خاّصة 

تحديد األدوات الّالزمة القانونّية و الّتنظيمّية الّالزمة لوضع البرنامج اّلذي سُينّفذ و التنسيق ب

ياسة وضع البرامج و المخّططات الّسنوّية و طويلة المدى لتنفيذ الس، و بين هذه األدوات 

  .الوطنّية إلنشاء مجتمٍع للمعلومات و تطوير اقتصاد المعرفة 
 

 لجان فرعّية قطاعّية و لكّل محور من محاور – لكّل قطاع –الّتخصيص آما يستلزم 

  .مجتمع المعلومات للّدعم و الّتشجيع و الّترويج للبرنامج الخاّص به 
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ن من ممّثلين من القطاعين العمومّي  و الّلجان الفرعّية المذآورة سابًقا يجب أن تتكّوا أّم

اإلدارة ، المؤّسسات ، الجمعّيات و الّشرآات إضافًة    إلى شخصّيات علمّية و : الخاّص 

  .اقتصادّية ، و هذا لتحقيق الّتوافق و صيانة مصالح  آّل واحدة من هذه األطراف 
 

تحت تاج إلى تفكير و تطبيق إّنه يحبالّنسبة لمشروع الحظيرة العلمّية سيدي عبد اهللا ، فو 

إشراف لجان خاّصة بهذا المشروع ، هذه الحظيرة يجب أن تكون مختلفة تماًما عن المقاهي 

اإللكترونّية و الفضاءات العلمّية اّلتي نعرفها في الجزائر حّتى اآلن هذا المشروع مطلوب 

و هو مشروع معرفة  المعلومات و اقتصاد المنه أن يكون قطًبا و حظيرًة نموذجّية لمجتمع 

خارق للعادة نظًرا لطبيعته غير المسبوقة و آذلك لحجم نشاطاته هذا القطب التكنولوجي من 

  .المنتظر أن يصبح الموقع المرجعّي القتصاد المعرفة في إفريقيا و العالم العربّي 
 

 ألّنه على مشروع الحظيرة العلمّية أن يكون صاحب أآبر أولوّية في البرامج الّسابقة ،و 

حجر األساس في مجتمع المعلومات ، و يجب خاّصة الّسهر على تناسب و توافق أهداف 

  .هذه القطب مع بقّية القطاعات المعنّية بمجتمع المعلومات و اقتصاد المعرفة 

  
  

   : عـــلـــى المستــــوى القـانـونــــي - ب
  

و سرعة إطاٍر قانونّي  ي و بإّن إنشاء مجتمع للمعلومات و اقتصاد معرفّي ، يعني تبّن

تنظيمّي لتوفير محيط مناسب و مشّجع للمواطنين و المستثمرين ، بخلق شروط األمن و 

الحماية و الحرّية المطلوبة ، و لهذا يجب تحرير نصوٍص قانونّيٍة واضحٍة و ناجعٍة حول 

صّية حماية المعطيات و المعلومات الّشخ،إجراء تبادل المعطيات المخّزنة إلكترونًيا :

التعّرف على ُهوّية ،الّدفع اإللكتروني ،الملكّية الفكرّية ،الجريمة و االختالس اإللكترونّيين 

أمن ، التعّرف على اإلمضاء الّرقمّي  ، (Reconnaissance de l’Identité)األفراد 

تشجيع و حّث ، إجراءات و قواعد امتالك العقارات ، ) الّتشفير ( المعلومات الُمرسلة 

تقوية االمكانيات العلمّية البشرّية في ، تثمار في ميدان تكنولوجيات اإلعالم و االّتصال االس



 134  

تشجيع استهالك تكنولوجيات اإلعالم  و االّتصال ، و أخيرا، مؤّسسات االقتصاد الجديد 

 .الحديثة 

  و آما يجب تحديُد و سنُّ نصوٍص و قوانيَن خاصٍة باالقتصاد الجديد المبنّي على المعرفة 

آذلك الخدمات ذات القيمة المضافة ، مساهمة المبتكرين الخواّص و الشرآات الُمبتكرة 

)Start Up( و العمومّيين و آذلك الّتكوين و البحث .  

  

   :علـى مستـوى التنظيم االقتصـادي ، المالي و الّضريبـي –ج 
  

فّية أآبر في األسواق إّن انتشار اإلنترنت و بعد ذلك الّتجارة اإللكترونّية ُتترجم بشفا

في دخال  آّل المعلومات الّالزمة العمومّية ، ألّن المتعاملين االقتصاديين مجبرون على إ

  .موقع ويب ، و جعل مسار تنفيذ آّل العملّيات المالّية أو البنكّية إلكترونيا مائة بالمائة 

مع و هذا بتكييفه   )  2002ويلية اّلذي آان في ج( فيجب تغيير قوانين الّسوق العمومّية 

  .مستلزمات الّتجارة اإللكترونّية لتحقيق الفعالّية و الّشفافّية 
  

دراسة و بحث عميقين حول نقاط الّضعف في الّنظام البنكّي  فيما يتعّلق آما يجب إجراء 

باإلجراءات و الّتنظيم خاّصًة الّتجارة اإللكترونية و اإلنترنت ، و يجب الّتفكير في إجراءات 

تعويضّية بين البنوك ، استعمال بطاقات ذات القيمة المسّجلة لحّل مشكلة تراآم العملة 

 . الّصعبة في اليوم و تسيير إجراءات حفظ األموال 
 

ّن استعماًال أوسع لإلنترنت و نشر الّتجارة اإللكترونّية يمّثل تحّدًيا لنظام الّضرائب آما أ

لة أآثر و تستعمل اإلنترنت  ستزيد بال شّك فعالّيًة و على الّرغم من أّن أنظمة مهيك( الحالي 

 ) .شفافّية األرباح الّضريبّية و ُتساهم في تدعيم االستثمار و الّتجارة 

و تخّصص ما هو  ،من سيدفع الّضريبة:  الّتاليةنقاطأّما التحّديات فهي إيجاد الحلول لل

الّنسبة الّالزمة لهذه الّضرائب ما هي صالحّيات الهيئة أو الّسلطة المهتّمة بجمع الّضرائب ، 

  .و آذلك حماية المنتوجات مقابل الخدمات 
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   : علــى مستـوى تطـويـر اإلمكانيـّات العلميـّة البشريـّة-د
   

أهّم اإلجراءات التي يتوّجب اّتخاذها هي أن يكون تكوين عاٍل في التكنولوجيات الحديثة 

ء مدرستين متخّصصتين ، واحدة في اإلعالم    و لإلعالم و االتصال و من المستعجل إنشا

  .المعلوماتّية و الّثانية في االّتصاالت 

 آذلك إعادة الّنظر في البرامج البيداغوجّية ، و بالّتالي تكييفها و نقصد بذلك من الضروري 

خاّصًة برامَج الّتعليم العالي فيما يخّص اإلعالم اآللي ، االّتصاالت و إدراج الوحدات 

متعّلقة بالتطّور في وسائل اإلعالم ذات الوسائط المتعّددة االرتباط بالشبكات المتخّصصة ، ال

، إضافة إلى الّتجارة اإللكترونّية ، اإلنترنت على الهاتف المحمول و البرامج اإللكترونّية 

 م و االتصالفي تكنولوجيات اإلعالتكوين الّتقنّيين الّسامين الّتدعيم الّنوعي و الّتقوية الفعلّية ل

 .تحسين الّتكوين المتخّصص ، الّتكوين المتواصل ، و تحويل الكفاءات ، و 

العمل على أن يتمّتع آّل تلميذ في نهاية طوره األساسّي بقاعــدة نقطة أخرى مهمة هي 

في مٍل ، و آذلك يكون متحّكًما  من اإلمكانّيات التي تسمح له بالُحصول على ع صلبـة 

 .لحديثة لإلعالم و االتصال التكنولوجيات ا

الحفاظ على الكفاءات المكّونة داخل الوطن و العمل على تشجيعها على اإلنتاج داخل الوطن 

، هي   في تفعيل مجتمع المعلوماتالكفاءات المقيمة خارج الوطنهذه إسهام و العمل على 

 .تحديات ينبغي أخذها بعين االعتبار

فمن المهّم ربط هذه ) المؤّسسات اإللكترونّية (E-Institutionعندما نتحّدث عن الـ

 :المؤّسسات بالهياآل المتخّصصة الّتالية 

، مرآز الّدراسات و البحوث و اإلعالم ) CDTA(مرآز تطوير التكنولوجيات المتقّدمة 

، وحدة ) CNTS(، المرآز الوطنّي للّتقنيات الفضائّية ) CERIST(العلمي و التقني 

( لسيليسيوم و الوآالة الجزائرّية للفضاء و معهد االّتصاالت بوهران  تطوير تكنولوجيات ا

  ) .اّلذي من المستحسن تحويله إلى مدرسة عليا 
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  على مستوى إنشاء المؤسسات و تطوير المؤسسات الّصغيرة و المتوّسطة -هـ 
  

ختراع   و تقديم تسهيالت ضريبّية للمؤّسسات العاملة في مجال االبتكار و االالبداية تكون ب

التي ) Incubateurs(خلق شبكة حقيقّية للّشرآات الّتحضيرّية ، ثم خاّصًة في االتصاالت 

 و معاهد تجارة ، مدارس هندسة و معاهد  من مراآز و وحدات و مخابر للبحثتتكّون

التكنولوجيات التي تنشط في الجزائر في ميدان المهني و شرآات متعّددة الجنسيات،للّتكوين 

 ، و تشجيع المؤّسسات  مراآز البحوث و الجامعات لرعاية خلق ثة لإلعالم و االتصالالحدي

 .المؤّسسات خاّصًة إذا آان أصحابها من العاملين في هذه الهيئات نفسها 

إلى مقّدمة خدمات على ) Incubateurs(على مستوى تحويل الّشرآات الّتحضيرّية 

رضّية إليجاد األفكار ، و منها تحويلها إلى من الواجب تحضير األ) Provider(اإلنترنت 

مؤّسسات مصغرة عملّية ، و دعم المبادرات    في ميدان التكنولوجيات الحديثة لالتصال و 

الّطاقة الحديثة عن طريق رؤوس األموال آما حدث هذا في الهند  سنغفورة ، إيرلندا و 

 92....إسرائيل 

وجيه و الّنصح بإمكانها المساهمة في إنشاء من جهٍة أخرى من المستعجل وضع هياآل للّت

و هي شرآات مصّغرة متخّصصة في الّتعامل مع شبكة اإلنترنت ) Start Up(شرآات 

و برامج و أنظمة تشغيل الحواسيب يعمل فيها متخصصون في البرمجة اإللكترونية، مبتكُر

  . فتراضيةو منشئي مواقع إلكترونية إضافة إلى مبتكرين و مبدعين في العوالم اال

يجب دعهما بنظام جبائّي متناسب مع طبيعة ف) Start Up( الـ  شرآةأّما في مرحلة نمّو

آّل شرآة تكنولوجّية و هياآلها ، و إعفاء هذه الّشرآات من الّضرائب على األرباح لمّدة 

في الّضريبة على إجمالّي الّدخل %) 80( سنوات األولى ، و تخفيض مهّم يصل إلى خمس

)IRG (التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال لتشجيع العّمال في ميدان .  

  .بالمقابل يجب إنشاء صندوق الّضمان اّلذي يسمح بتسهيل الحصول على الّتمويل البنكّي 

                              
, MPTIC, SITIC, » impact des technologies de l’information sur le développement économique « ,Benariba. A92

Alger, Décembre 2003  



 137  

و أخيًرا على الجهاز الُمدير أن يقوَم بدراسٍة حول وسائل مرافقة المؤّسسات الّصغيرة و 

 للّدخول و الّنشاط على المستوى يات اإلعالم و االتصالالمتوّسطة في ميدان تكنولوج

  .الوطنّي  و الّدولّي 

مراآز (سوق البورصة عنصر مهّم آذلك يمكن أن يسمح للمتعاملين و المدّعمين آما تعتبر 

و المستثمرين بالتطّور و التقّدم ، و آذلك حّث الّشرآات متعددة ) البحث و الجامعات

مهّم إلرساء الّنظام االقتصادّي الجديد ، بشراء أسهم الّشرآات الجنسّيات على لعِب دور 

 .الّصغيرة و المتوّسطة التي نجحت في تخّطي مرحلة النمّو 

  :  فـــي مجــال الهيـاآــل القاعـديـّة لالّتصـــــاالت –و 
  

 َوضعت الحكومُة سلسلًة من المبادرات لصالح قطاع 2001 و 2000خالل سنتّي 

  :  التكنولوجيات الحديثة لإلعالم منها االّتصاالت و

إنشاء شرآة اّتصاالت الجزائر  تنظيم االّتصاالت ، منح الّرخصة الثانية للهاتف المحمول و 

  إلخ.... آسر االحتكار للدخول إلى اإلنترنت 

حيث إّن عدد  و لكن يبقى مجهود آبير يتمّثل خاّصًة في توسيع الهياآل القاعدّية لالّتصاالت

  و غياب شبكة ATMمنخفٌض ، و آذلك لغياب شبكة ) 2Mbits/s(ط آبيرة التدّفق الخطو

RNIS و العدد المنخفض لمقّدمي الّدخول لإلنترنت و الّتكلفة للّدخول و االشتراك في 

  . ذآّية (d’Accueil)اإلنترنت ، و تكلفة الخطوط الّدولّية الباهضة و غياب مواقع ترحيب 

 استراتيجّية االنتقال إلى اقتصاد المعرفة و إنشاء مجتمع في البلدان التي نجحت في

المعلومات ، آانت الهياآل القاعدّية لالّتصال هي األولوّية ، و على الوزارة الوصّية 

تحديد اإلطار الخاّص بمقّدمّي خدمة إضافة إلى اإلسراع في تحرير و فتح مجال االتصاالت 

ل مقاييس قبول أو تعيين مانح خدمة الّدخول تبسيط و تسهي،و ) FAI(الّدخول لإلنترنت 

  .(Fournisseurs d’Accès  Internet)لإلنترنت

قوّي و متين و ُعقد محلّية            ) Backbone(بناء عمود فقري وطنّي ينبغي 

)Boucles Locales ( العمل في أسرع وقت على ضبط ،و و ارتباطات عالية التدّفق

  .ّتصال و االشتراك لشبكة اإلنترنت تكاليف االرتباط و اال
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 –خــــاتمـــة  –
  

هناك جملة من الظواهر  " : ، المتخصص في علم المعلومات جاسم محمد جرجس.يقول د

و المعوقات التي تجابه عمليات توظيف المعلومات، باعتبارها حجر الزاوية في عملية 

بين      وت علمي و تكنولوجي التحول الحضاري في وطننا العربي، من أبرزها وجود تفا

و أآثر ما يلفت االنتباه هو تفاوت الُبنى األساسّية في مجال تكنولوجيا ....العربية األقطار

   .93 "المعلومات و بخاصة تلك التي تتصل بالنشر العلمي و الجماهيري
حده و تجدر اإلشارة هنا إلى نقطة مهمة حيث أن تكثيف نشاط القطاع المعلوماتي ال يكفي و

بنجاح، فإن العديد من البلدان  لضمان دخول بلد في طريق النمو إلى حلبة مجتمع المعلومات

شهدت نموا آبيرا لمدنها أدى إلى خلق عدد آبير من مناصب العمل غير المنتجة في قطاع 

الخدمات التجارية و الخدمات العمومية، فمن الضروري مواآبة ذلك بتطوير اإلنتاجية و 

هياآل قاعدية للنقل و االتصال، و أن يتمتع و  ن تحقيقها بدون نشاطات منتجة،التي ال يمك

السكان بتعليم عال، و هي شروط آثيرا ما تغيب في البلدان المتخلفة و التي تسير على 

  .طريق النمو

و من هناك جاءت نظرية العمل القائلة أن تطور تكنولوجيات اإلعالم و االتصال الحديثة ال 

االنتقال إلى مجتمع معلومات و إنما هي عوامل تأتي على خلفية هياآل قاعدية يضمن وحده 

  . متطورة على المستوى المادي و البشري

نسبة أمّية مرتفعة نسبًيا            من بين ما يحسب على الجزائر في قطاع المعلومات، 

 مبني      على  سنوات و هذا ما يشّكل عائًقا أمام اقتصاد10 لمن يفوق سّنهم %94)26.5(

  .المعلومة و المعطيات  و يتسّبب في بطء نشر المعلومة 

هذا يؤّدي إلى تعطيل النشاط و 95%)36.8(نسبة البطالة عالية أما في قطاع الشغل، ف

 .االقتصادي و بالتالي انخفاض االستهالك ، و منها استهالك منتجات صناعة المعلوماتية 

                              
 .23المرحع السابق،ص  93

94 ONS, Enquête Algérienne sur la santé de la famille 2002 , rapport préliminaire,Alger: 2003,  P 11 .  
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) بالنسبة للهاتف الثابت و المحمول مًعا  (2001عام %) 6.4(الكثافة الهاتفية ضعيفة جدا 

و مات و خدمات االتصاالت و هذا ما يمثل إمكانية محدودة الستعمال شبكات المعلو

 .استعمال ضعيف لإلنترنت 

جراءات ما يجعل اإلالخدمات المالية و المتخصصة غير متطورة ، قطاع البنوك و 

 .مستثمرين بيروقراطية بطئية و غير مشجعة للال

 و   مجالت و دوريات منعدمة الصحافة المتخصصةأما في مجال اإلعالم فيمكن القول أن

 .، و احتماالت تطورها ضعيفة غائبةو االتصال  ثقافة تكنولوجيات اإلعالم

 البصري يعاني انغالًقا و فقًرا شديدين  آما أّن –حقل السمعي و بالموازاة مع ذلك، فإن 

و بهة و منافسة البرامج األجنبية  و التلفزيونية ال يرقى مستواها إلى مجاالبرامج اإلذاعية 

 .هذا الّضعف يؤّدي إلى غياب اإلبداع  و االبتكار  في هذا المجال 

فقط  من %) 6.5 ( حيث أّننسبة الرسوب الدراسي مرتفعةو بالعودة إلى ميدان التعليم فإن 

هيل ضعيف و بالنسبة لمن لديهم مستوى  مستوى التأ:الجزائريين لديهم مستوى جامعي 

 فإّن إمكانية تشغيلهم ضعيفة ، هذا يؤّدي إلى إثقال آاهل الّدولة ،تكوين أو دراسة متوسط

 .بعبٍء آبير يمنعها من إعطاء األولوية الّالزمة لالتصاالت الحديثة 

ار حول غياب نقاش عاّم حول المجتمع و غياب الحوو في المناخ العام فيمكن الحديث عن 

ة لبناٍء جديٍد للمجتمع يالخيارات المتوّفرة و القرارات الواجب اّتخاذها أو تحديد رؤية حقيق

و في األخير يمكن تسجيل  ،الجزائري ، و غياب ثقافة تبادل المعلومات و نشر المعطيات

 ،و بالتالي فإنمتطّورة الصناعة تكنولوجيات االّتصال واإلعالم غير مالحظة فيما يخص  

  .دد مناصب العمل المتعّلقة بهذا االختصاص محدود ع

وجود هي فأهم نقطة، ُتحسب لصالح الجزائر، فيما يتعّلق ببناء مجتمع المعلومات، أما 

إرادة سياسّية قوّية يضاف إلى ذلك . وعي عاّم حول أهمّية تكنولوجيات االّتصال واإلعالم

 و البلدان المتقّدمة  لمعالجة التأخر الذي لرأب الّصدع و ردم الهّوة الّرقمّية بين الجزائر 

 .تعاني منه 

                                                                                             
95 IBID  , P 12 . 
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حيث أعيدت هيكلة وزارة تطبيق اإلصالح المؤسساتي آما أن الجزائر قد شرعت في 

البريد و المواصالت التي تحولت إلى وزارة البريد و تكنولوجيات االتصال ، آما تم إنشاء 

و  فتح سوق البريد وء االحتكار  إلغاآل من بريد الجزائر و اتصاالت  الجزائر و تم

 . أنماط جديدة الستغالل و تنظيم القطاعوسمحت بخلقاالتصاالت 

 و  مشجِّع لالستثمار ، قوانينإطار تشريعيمن الناحية القانونية حاول المشّرع وضع 

 لمتطلبات المنظمة الّدولية للّتجارة     تتوافق أآثر مما آان موجودا من قبل تشريعات 

)OMC (صياغة أشكال لاألسواق مفتوحة لالستثمار الوطني  و األجنبي ، و ارت بذلك فص

 .جديدة للّشراآة 

في لتعاون  ادولي ساعد على االهتمام بتكنولوجيات االتصال و إمكانياٌت المناخ آما أن ال

 .هذا المجال 

ة الجزائرّية  ارتباط الجامع خاصة بعد للتكوينا آبيرا مخزونتعتبرمعتبرة الجامعية الشبكة ال

على  مشّجع  إقباٌل ذلكضاف  إلىيبشبكة اإلنترنت و الّتفكير في الجامعة االفتراضية ، 

 .لتعّلم عن بعد ا

اّتفاقية الشراآة مع االّتحاد تطّلع الجزائر إلى تفعيل العالقات الدولية االقتصادية من خالل 

ا قويا يعتبر محفًزلتبادالت الدولية األوربّي و االنضمام إلى منظمة التجارة الّدولية و تطبيع ا

 .إذ أنها بذلك ستكيف هياآلها القاعدية مع ما تستلزمه المعايير الدولية

و متعّطش لها و بحاجة إلى   يبحث عن المعلومات و األخبار في حّد ذاتهالمواطن الجزائري

ة تملك من العائالت الجزائري%) 91( أّن والّدليل عل ذلك تنويع القنوات المتخّصصة،

 . يملكون هوائي مقّعر 96%)46.8(جهاز تلفاز و

ارتفاع متزايد لمستعملي وسائل االتصاالت الحديثة  و في السنوات األخيرة تم تسجيل 

الهاتف المحمول  اإلنترنت ، و هذا يؤّدي إلى ضرورة خلق شبكات بالقيمة المضافة  تقديم 

ات العريضة و الّترويج لالستعماالت  إنشاء ارتباطات محلّية بالموجوالخدمات الّالزمة 

 توسيع العروض الخاّصة بالخدمات  و)E-Applications(اإللكترونية في آّل المجاالت 

 إنشاء سياسة جديدة للخدمة إضافة إلى جدد ) Fournisseurs(بإدخال مانحّي خط دخول

                              
96  IBID , P 19 . 
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ل الّسنوات خال% 6+ نسبة نمّو اقتصادي (  عام و قوّي  وطنيانتعاش اقتصاديوالعالمية 

  ) .األخيرة 

                    
إن العالم يمر اآلن في عهد ثورة المعلومات و مجتمع المعرفة و التي بدأت باختراع 

الحاسوب في منتصف القرن الماضي، لكنها لم تنضج إال بانتشار شبكة االنترنيت، هذا هو 

 و مدى ات و االنترنيت نولوجيا المعلوممجتمع القرن الحادي و العشرين،عن استعمال تك

ما هي حظوظ : انتشارها هو مقياس لمدى تقّدم األمم، و إشكاليتنا في هذا البحث آانت 

هي األرضية المتوفرة     و ماذا  ؟ ما الجزائر في تكوين مجتمع معلومات قوي و متكامل

  يبقى لإلنجاز؟

و االتصال   اإلعالملقطاعية بقسم تكنولوجياترئيس مصلحة السياسة ا" بيير غيسالن"يرى 

في مجموعة البنك العالمي، أن اإلصالحات في مجال تكنولوجيات اإلعالم    و االتصال 

في ميدان االتصاالت ئر، و يمكن أن تكون اإلنجازات آانت بداية تطبيقها مشجعة في الجزا

  . لواقعمثاال يحتذى به بالنسبة لبقية  المجاالت االقتصادية و قد لمسنا النتائج على أرض ا

و على الرغم من ذلك فإن التأخر مقارنة ببلدان رائدة يبقى آبيرا،و من بين اإلجراءات التي 

تعزيز سلطة و استقاللية هيئة ضبط البريد و " : بيير غيسالن"يقترحها الخبير 

و فتح رأس مال اتصاالت الجزائر لالستثمار الخاص، و تحرير ) ARPT(االتصاالت

الجهود و االستراتيجيات بين مختلف المتعاملين للهاتف المحمول في قطاع البريد، وتنسيق 

    .97الجزائر 

و  ) اإلنترنت(إن إمكانية التطور في هذا العصر بدون استعمال آثيف لشبكة المعلومات 

  .تكنولوجيات االتصال الحديثة،هو مثل محاولة التصنيع بدون آهرباء

ون في مجال المعلومات هم الرعيل البارز في المجتمع الجديد يقوم على المعرفة و العامل

و أسرع من  اختفاء الحدود، إذ أن المعرفة تنتقل أسهل : و معالم هذا المجتمع هي.قوة العمل

                              
97 pierre Guislain, «  réforme du secteur des télécommunications en Algérie », SITIC, MPTIC, Alger : Décembre 
2002. 
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، آما  آذلك فإن إمكانية التقدم متوفرة للجميع، إذ يمكن الحصول عليها بالتعّلم. المعلومات

  . ادرة و اإلبداععن إمكانية الّربح قائمة و لكنها مرتبطة بالمب

و  إن شبكات االتصاالت لها القدرة الكبرى على تطوير و نقل العالقات االقتصادية 

  .السياسية و االجتماعية على المستوى العالمي

فيما يخص االقتصاد المبني على المعرفة يكون الترآيز على المقدرة البشرية للعاملين   في 

، آما أن الترآيز ينصّب على  مهاراتهممجال المعرفة، مستوياتهم و مقدرتهم و 

  . تكنولوجيات المعرفة و شبكات االتصال 

إن نشر االستعمال العلمي لإلنترنيت هو أمر ضروري للمساهمة في اإلنتاج و الجهد 

التكنولوجي العلمي و لتمكين االرتقاء بالمدخالت التكنولوجية المتقدمة في عمليات الصناعة 

  . و اإلنتاج و الخدمات

في مجال البحث العلمي ال تزال قدرة الجزائر في ابتكار التكنولوجيا ضعيفة للغاية ألن 

  . )من الناتج المحلي اإلجمالي% 0.1.(اإلنفاق على البحث العلمي ضئيل جدا

آما أن اإلرادة السياسية هي أساسية في التطور التكنولوجي، بالتالي فإن على الحكومة أن 

البعيد و التخطيط لذلك و التعرف على الثغرات المحلية في بيئة تتوفر لديها نظرة للمدى 

و توفير البيئة الجاذبة لالستثمارات و الشراآة . العلوم و التكنولوجيات و التغلب عليها

الخارجية و تشجيع مجموعة متنوعة من األبحاث التي تستهدف التطوير، وتطوير اإلدارة و 

  .بتكار لدى القطاع الخاصتحسين أدائها، و تقديم التحفيزات لال

لألسف إن مشارآة خّالقة للجزائر في مجتمع المعلومات تكاد تكون معدومة، و الثروة 

الفعلية في المستقبل هي الثروة البشرية القائمة على التعّلم و التدريب على مدى الحياة     و 

ئل الحديثة ، و الوسا التي تعمل في مجتمع مفتوح مّتصل بالخارج عن طريق اإلنترنت

  . لالتصاالت

في ًيا آبيًرا للبلدان الّسائرة إّن التحكَم في استعمال تكنولوجيات االّتصال الحديثة يمّثل تحّد

طريق النمّو ، و هذا إلرساء دعائم مجتمع معلومات و تطوير اقتصاد جديد مبنّي  على 

ف لى اّتباع سياسة للعمل المكّثالمعرفة ، عّدة بلدان اهتّمت بهذه الّنقطة آالجزائر ، مّما أّدى إ

  لالبتكار و الّتطوير التكنولوجي ُتناسُب واقعها السوسيولوجي االقتصادّي و الّثقافي 
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الّتجارب المماثلة أظهرت أّن هذا ال يمكن أن يحدث بصورة متقّطعة أو بمرحلّية منفردة  

مع معلومات قوّي تكون مرتبطة باألحداث أو رجال سياسة مرحلّيين ، ال يمكن تحقيق مجت

في الجزائر ، إّال عن طريق سياسة و استراتيجّية واضحة و دائمة  و تخطيط و تنظيم 

  .واقعّيين 

هذا ا المجال و واقعها الملموس هناك عدم توافق واضح بين إمكانّيات الجزائر في هذ

وين الهياآل الّتأخير نلمسه في معظم المجاالت آالبحث و الّتعليم العالي ، الّتربية و الّتك

  .القاعدّية ، اإلطار المؤّسساتي و المنظومة االقتصادّية 

للجزائر حظوظ معتبرة على الّرغم من آّل ذلك ، و لكن بشرط أن تستعجل في وضع 

استراتيجّية لتحديد آّل الوسائل الّالزمة لإلسراع في تكوين معلومات  يعّمم فيه استخدام 

و التي التدّفق العالمي للمعلومات  صال و المشارآة في التكنولوجيات الحديثة ، شبكات االّت

  .ال تعرف فيه الّشبكات الجديدة للوسائط المتعّددة حدوًدا

و تكنولوجيات جديدة لإلعالم إّن البناء الّتدريجي لمجتمع المعلومات ، يكون بإدراج 

جارة اإللكترونّية و االّتصال في الّنظام الّتربوّي و المجال الصحّي و تسيير المؤسسات ، الّت

  .تحديث اإلدارة العمومّية 

 باستهالك هذه التكنولوجيات الحديثة لالّتصال    و يآما إّن المهّم للجزائر ينبغي أن ال تكتف

  .لكن تستفيد من إمكانّيات الّتشغيل و النمّو االقتصادّي الّناجمة عن هذه التكنولوجيات 

  :ــــ  إّن بناء مجتمع معلومات قوّي يبدأ بــ

  

  : ضمـان بيئة تنظيمّية تساعـد على تطوير تكنولوجيات اإلعالم و االّتصـال

  

بلورة نصوص قانونّية جديدة لحماية المعلومات اإللكترونّية و الحرّيات الفردّية  اقتراح ب

على آّل بائّية و الجمرآّية قانون حول الّتجارة اإللكترونّية ، توسيع اإلعفاءات الج

الّتجهيزات المستعملة في االّتصال ، المعلوماتّية أو السمعّي البصرّي  تعميم المنتوجات و 

الّنصوص القانونّية و الّتطبيقّية ، إنشاء هياآل مكّلفة بتسيير األنظمة اإلعالمّية في آّل هيئة 

  .و شرآة 
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  : تطويــر الهياآـل القاعديـّة لالّتصـاالت ، الطاقـة و الّسمعـي البصري

  

بكات االّتصالّية باستعمال الكابل أو األلياف الضوئّية أو األقمار الّصناعّية الّرفع توسيع الّشب

) عربّية  و إفريقّية ( من القدرة على الّدخول في اإلنترنت ، االنخراط في شبكات إقليمّية 

 ، لفاعلّية أآثر و مردودّية أآبر ، إنشاء شبكات لوجستيكّية للّتجارة اإللكترونّية بين البنوك

  .إلخ ... إنشاء شبكات خاّصة بكّل قطاع للجامعات و الّضرائب و البلدّيات 

  
   : لتطــويــر المـوارد البشـريــــّة تربويةإنشــــاء بيئــة

  

تحديث البرامج المدرسّية و الجامعّية ، توصيل آّل المدارس و الجامعات باإلنترنت  إنشاء ب

و الجامعات ، بوّية و المعاهد العليا  ؤّسسات الّترخاّصة بالم) Intranet(شبكات إنترانات 

تدريب المعّلمين و األساتذة على استخدام التكنولوجيات الحديثة لالّتصال إنشاء معاهد 

خاّصة بالتكنولوجيات الحديثة لالتصال ، تنظيم مؤتمرات تحسيسّية و لقاءات توعوّية ، 

تخفيضات ، إلغاء الرسوم ، البيع  (تسهيل حيازة الّتجهيزات الّالزمة للمواطن العادي

  ) .بالّتقسيط و الّدعم المالي 

  

   :اعـة في آل قطـال الحديثـات  االتصـولوجيـات تكنـبيقـج لتطـترويـال

  

إنشاء أقطاب تكنولوجّية نموذجّية مثل مدينة سيدي عبد اهللا ، تشجيع أصحاب المشاريع 

في وسط كنولوجيات الحديثة لالّتصال افة التالّرائدة في مجال تكنولوجيات االّتصال ، نشر ثق

الّشباب عن طريق ُدور الّشباب ، المقاهي اإللكترونّية و الميدياتيك ، تطوير الموّزعات 

الصّحة ، الّتشغيل   الّثقافة ، الّسياحة و ( الّصوتّية و إنشاء أنظمة إعالمّية خاّصة بكّل قطاع 

  ...) .البحث العلمّي 
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  : ـاون و الّتبـادل فـي تكنولوجيات االّتصال الحديثـةخلـق إطـار للّتع

  

بتجسيد مشاريع الّشراآة اإلقليمّية و الّدولّية ، المشارآة في المشاريع الّتجارّية الّنقدّية 

  .اإلقليمّية في إطار تطوير الّتجارة اإللكترونّية 

حسن تطبيق آما يعتبر مهما وضع لجنة تشرف على انطالق المشاريع ، و تسهر على 

  .الّسياسة الوطنّية الخاّصة بالتكنولوجيات الحديثة لالّتصال 

و أخيًرا ال يجب في أّي حاٍل من األحوال أن يرتبط مشروع مجتمع المعلومات في الجزائر 

، بحكومٍة مرحلّية أو وزير معّين أو اسٍم واحٍد ، مجتمع المعلومات ضرورة و حتمّية 

يبة البريد و تكنولوجيات االّتصال فعلى آّل اسم يشغُل هذا للجزائر ، أيا آان حامل حق

المنصب ، أن يستمّر في تطبيق االستراتيجّية الّالزمة ألّن الجزائر تستحّق  أن تكون في 

  .مصاّف البلدان المتقّدمة ، بعيًدا عن آّل اعتباٍر سياسي 
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  42ص..........................................................................................................الشّبكات عبر األقمار الصناعية •

  44 ص............................................................. DZPACشبكة إرسال المعلومات بالحزمات  •

  45ص...............................................................................................................................الشبكة البريدية الخاصة •

 45ص.......................................................................................................................................................... شبكة الهاتف •

  47ص......................................................................... و خدمة الهاتف المحمولاتّصاالت الجزائر •
 

  50ص........................................................................................................................................شبكة اإلنترنت في الجزائر-ب

  53ص..................................................................................................... في الجزائرالتّجارة اإللكترونية  ♦

  

   55ص...................................................................................................................ظيرة اإلعالم اآللي في الجزائرح  - ج

  .56ص..............................الشبكة الهرتزية الرقمية لمؤسسة البثّ اإلذاعي و التّلفزي ♦

  57ص.........................................................................................مجمع بوشاوي لالتّصاالت الفضائية ♦
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III .  58ص...........................................................................................................وط الهواتف المحمولةخوصصة خط   

  58ص.....................................................................................................................الرخصة الثانية للهاتف المحمول-ا

  62ص.................................................................................................................الرخصة الثالثة للهاتف المحمول-ب
  

IV .للمعلومات 64ص...............................................................................................................................................النّظام الوطني.  

  64ص............................................................................................................................................................المعلومات المهنية-ا

  64ص..............................................................................................................................................المعلومات اإلحصائية-ب
 

V. 65ص................................................................اإلطار القانوني المتعلّق بالتّكنولوجيات الحديثة لالتّصال.  

   67ص........................................................................................................................................ التنظيميالمستوى على-1
       67.ص..............................................................................................................................................................ةفسالمنا  تنظيم-2
    .67.ص...................................................................................................................................................................... الضبطأدوات-3

   69ص..........................................................................................................................................النّزاعات حّل-           ا
   71ص................................................................الخدمات المتعاملين و عارضي مراقبة-           ب

   73ص............................................................................................................................ المستهلكحماية -ج 
  73ص................................................................................................................................ياالقتصاد الضبط-4
       73ص.....................................................................................................................................................................................التّكوين-5
  .74ص........................................................................................................................ي السمعي البصرميدان ضبط-6
   76ص............................................................................. و حقوق التأليف في الجزائرالفكرية الملكية-7

   .77ص........................الفكرية األمثلة من القانون المقارن فيما يخص الملكية بعض  -

  .78ص..............................................................................................................................................اإللكترونية الجرائم -8        

  78ص..........................................................................................عبر العالمالجرائم اإللكترونية   ♦

  .81ص..............................................................السرقة اإللكترونية في القانون الجزائري ♦

 الجرائم اإللكترونية عائق أمام تطور تكنولوجيات االتّصال الحديثة  في الجزائر ♦

  .83ص...................................................................................................................................................
 

VI. الجديد 86ص.. ...........................................................مدى استعداد الجزائر لولوج النّظام االقتصادي.   
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 :الة لالتّصـ الحديثاتـلوجيالتكنو   ورالجـزائـ  :الثـالـث الجــزء

   و اآلفاق  الحاليةستـراتيجيةاال
  

Ι-90ص..................ناجع و متكامل في الجزائر مرتكزات استراتيجية تشييد مجتمع معلومات  

  

Π -ة في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتّصال94ص..................................................... المبادرات الحالي.   

  95ص.............الحديثة نشاطات البحث العلمي في ميدان تكنولوجيات اإلعالم و االتصال -        ا

في التّعليم العالي والبحث  المبادرات الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتّصال-

   98ص.......................................................................................................................................................................................................................العلمي

المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال  في التعليم العالي و البحث   -

  101ص ....................................................................................................................................................................................................................العلمي

  101ص..................................................................التصالالمشاريع المتعلقة بالهياكل األساسية ل-1

  102ص..........................................................................المشاريع المتعلقة بالهياكل القاعدية للتنظيم-2

  103ص.................................................................................................2004 – 2001برنامج إنعاش البحث العلمي  - 

  104ص..............................................................................................التّعاون الدولي في تكنولوجيات االتّصال الحديثة -

  .104ص...................................................."ابن سينا "  األورومتوسطية الجامعة االفتراضية ♦

 105ص......................................................مركز الجزائر أو الجامعة االفتراضية الجزائرية ♦

   106ص............................................................................................. E-Learning اإللكترونيالتّعليم  ♦

 .                                     عن بعد المهنيالتّعليم و التّكوين المهنيين و تكنولوجيات االتّصال الحديثة و مفهوم التكوين-        ب

   109ص...................................................................................................................................................................................................................................................

  110ص.............................................................................. Intanefpصالنظام المعلومات و االت ♦

 المشاريع المتعلّقة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال  في ميدان التكوين المهني   -

   111ص.....................................................................................................................................................................................................

   112ص.....ج التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال في مجال التكوين المهنيرادإ يةكيف  -

  115ص.........................................................................في اإلدارة و الماليةتكنولوجيات االتصال الحديثة -          ج

  115ص........................................................تكنولوجيات االتّصال الحديثة و عصرنة اإلدارة ♦

  117ص..........................................................تكنولوجيات االتّصال الحديثة في وزارة المالية ♦

  119ص........................................................................التكنولوجيات الحديثة لالتّصاالت في ميدان التّربية-          د

 يدان   التربية في مأهم المواقع و الشّبكات التي يجب االهتمام بها و إنشاؤها ♦

  .123ص............................................................................................................................................................................................................
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 124ص.........................المبني على المعرفة و تطور مجتمع المعلوماتالنظام االقتصادي الجديد -    ه
 

  127ص.............................................................................................التكنولوجيات الحديثة لالتّصال في ميدان الطب -    و

  129ص...................................................................................................."سيدي عبد اهللا"    مشروع الحظيرة العلمية -   ي

     
III.  الحلول المقترحة إلرساء مجتمع معلومات ناجع و متكامل في الجزائر  

  131ص...................................................................................................................على المستوى المؤسساتي-ا

  133ص.........................................................................................................................على المستوى القانوني-ب

  134ص.......................................... المالي و الضريبي على مستوى التّنظيم االقتصادي-ج

  135ص..........................................................على مستوى تطوير اإلمكانيات العلمية البشرية-د

المتوسطة والصغيرة    على مستوى إنشاء المؤسسات و تطوير المؤسسات-ه

  136ص...................................................................................................................................................................................................

  137ص... ..............................................................................في مجال الهياكل القاعدية لالتّصاالت -و

  

  .138ص..................................................................................................................................................خــــاتـمـــة

  146ص................................................................................................................................................عـراجـة المـمـقائ

  152ص.........................................................................................................................................................رســـهــفـال

 
 


