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 نحو توظيف إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من ظاهرة الفقر بالجزائر
*
   .زائراجل ،3جامعة اجلزائر  ،عماد بوقالشي.أ 
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 : ملخص

مواجهة أزمة الفقر تعد من بني أهم التحديات اليت جيب رفعها يف الظرف الراهن ويف املستقبل، هذه الظاهرة اليت متس عددا معتربا       
 .من فئات الشعب اجلزائري مبختلف شرائحه

حدته من أهم التحديات ملواجهته والتقليل من  كما تشكل مكافحة الفقر يف العامل العريب خاصة اجلزائر وحماوالت إجياد سبل      
هلذه الطبقات، وكذا الوقوف على مواطن الضعف والنهوض هبا إىل الرقي ومستوى  األساسية اليت تواجه احلكومات لرفع املستوى األدىن

 .مالئم إىل حد الكفاية يف ظل النظام الذي يهدف إلىتحقيقه معيشي
جديدة للحد من الفقر ومتكني اجملتمعات املعوزة، وتوفري سبل الوصول إىل  وعليه، تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصفة       

 .املوارد احليوية واملعلومات
 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد من ظاهرة الفقر يف اجلزائر إبراز البحث هذا خالل من ومن مثة، سنحاول     

   :الكلمات المفتاحية
تعدد األبعاد، العمالة الإلكورويية، الصحة الإلكورويية، التعليم املالفقر ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الدول الفقرية والغنية الفقر،

 .الإلكوروين
Abstract: 

The face ofcrisis, Poverty is one ofthe most importantchallenges that must befiled inthe 

circumstancespresent andthe future,this phenomenonaffectinga considerable numberof the 

categories ofthe Algerian peoplein differentclasses. 

The fight againstpovertyin the Arab world, Especially in Algeria,and attempts tofind ways 

toconfront andreduce theseverityof the mostfundamental challengesfacing governmentsto raisethe 

minimum level ofthese classes, as well as stand on theweaknesses andtheir advancementto 

theprosperity andstandard of  living adequateto the extentsufficientlyunder the order, which aims to 

achieve. 

As well as, information and communication technologies (ICTs) serve as new tools for 

escaping from poverty, empowering impoverished communities, and providing access to vital 

resources and information. 

On this try through this research highlighting the role of Information and Communication 

Technologies (ICTs) for the alleviation of poverty in Algeria.  

Keywords:poverty, information and communication technologies (ICT),rich and poor countries, 

multidimensional poverty, e-employment, e-health, e-learning. 
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 :مقدمة
تسعى دول العامل جاهدة إىل وضع اخلطط واالسوراتيجيات املتعددة لتحسني مستوى معيشة السكان و حتقيق الرفاه للجميع، 
فكل دولة تتبىن خطط واسوراتيجيات تنموية وفق حمددات أو املوارد االقتصادية املتوفرة لديها، فالتنمية االقتصادية قد تتحقق من خالل 

 ستغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة و من خالل اال
 .كذلك االستثمار احمللي و األجنيب يف كل اجملاالت

ويف هذا الإطار، ينبغي الإقرار بالدور الذي تضطلع به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا الصدد أي يف اجملال التنموي 
يع، وهذا بشكل ملفت لاليتباه وفاق كل التصورات، وخاصة عندما يتعلق األمر بتأثر األفراد وحتقيق الرفاه للجم وحتسني مستوى املعيشة 

  . واجملتمعات واملنظمات والعامل بأسره، فتغريت املفاهيم وتبدلت القيم وَقُصرت املسافات واْخُتصر الزمن
يف احلد من ظاهرة  لوجيا املعلومات واالتصاالتوعليه، تأمل هذه الورقة البحثية يف أن تقف على الدور اهلام الذي تلعبه تكنو 

 :حيث ميكن صياغة إشكالية هذا البحث يف السؤال الرئيس املوايل. الفقر باجلزائر

 كيف يمكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من ظاهرة الفقر في الجزائر؟

ات ومن هذا املنطلق تربز أمهية طرح هذا املوضوع احليوي لتحليل املركبات اليت يتألف منها خاصة ظاهرة الفقر من جهة وكيفية إجياد العالج
 -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-من جهة أخرى ومن مث حبث طبيعة تأثري وتأثر هذا املعىن وتفاعالته يف ظل بيئة تكنولوجية املناسبة 

 :ك من خالل مناقشتنا لعدد من احملاور اليت يأمل أن خترج يف هنايتها إىل صياغة علمية وموضوعية على غرار احملاور التاليةوذل
 . الفقر ظاهرة معقدة بأبعاد متعددة:أوال
 فرصة للدول الفقيرة؟: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ثانيا
 .نحو المراهنة على سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من الفقر بالجزائر :ثالثا

 . الفقر ظاهرة معقدة بأبعاد متعددة:أوال
تتطلب حماربة الفقر أن يكون قادرين على حتديد تعريف له وعلى قياسه، حيث تبدأ العملية دائماً باختيار احليز الذي سيتم فيه 

أو يكون احليز  -عادة الدخل أو االستهالك  -أن يكون احليز أحادي البعد عندما يُعرف الفقر مبتغري واحد فقط ميكن . تعريف الفقر
 . متعدد األبعاد عندما يُعرف الفقر بعديد من املتغريات

 قراءات في مفهوم الفقر-1
نمية البشرية لتعريف الفقر واستقصائه وقياسه، ظهرت حماوالت كثرية بداية العقد األخري من القرن املاضي مع ازدياد االهتمام بالت

 : وعليه ميكن الوقوف عند مفهوم الفقر من عدة زوايا ووفقا لعدة معايري
لقياس الفقر على تصور ملفهوم الفقر مفاده أن الفقر هو يقص  ) أو االقتصادية( تعتمد املعايري املالية : معايير مالية لقياس الفقر -1-1

هالك، أي االفتقار إىل الدخل أو القدرة االستهالكية الالزمة لتلبية االحتياجات األساسية احلالية أو بلوغ حد أدىن من يف الدخل أو االست
 .مستوى املعيشة

ويقطة الفصل هنا أي يف حتديد الفقري من عدمه مها معياري الدخل أو االستهالك الذي إذا ما اخنفض عنه دخل األسرة أو الفرد أو    
 .تهالك أي منهما فايه يصنف يف حقل الفقراءمستوى اس

تركز املعايري غري املالية على قياس الناتج، وهي تقيس الفقر وفًقا لألوجه غري االقتصادية للرفاه، : معايير غير مالية لقياس الفقر-1-2
ومعدالت االلتحاق باملدارس، والوصول إىل املياه  على غرار الصحة والتعليم والبيئة والتمكني واملشاركة، وتشكل معدالت الوفيات،

 احملسنة، واملشاركة يف االيتخابات العامة كلها أمثلة على تك املؤشرات
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لكن هناك اعوراضات على هذه املؤشرات، حيث إذا كايت بعض املعايري غري املالية للقياس مفيدة يف املقاريات الدولية، فغالبيتها ليس    
 . فقر وحتليله يف داخل بلد معني، فضاًل عن عدم وجود إمجاع على احلد الفاصل العتبار األسرة أو الشخص فقرياً أم ال مالئماً لقياس ال

يرمي هذا املعيار إىل تبيان الإخفاقات يف الإمكاييات والفرص من خالل دمج عدد من املؤشرات يف : معايير مركبة لقياس الفقر -1-3
عض تلك املؤشرات مالية، لذا يعرب مقياس الفقر بوضوح عن أبعاد الفقر وترابط عوامله، وفيي الوقت دليل واحد، وميكن أن يكون ب

مها الراهن، يشكل دليل التنمية البشرية ودليل الفقر البشري اللذان وضعهما بريامج األمم املتحدة الإمنائي أكثر املؤشرات استخداما، وكال
د معني، باستخدام األبعاد يفسها، وهي طول العمر واملعرفة ومستوى املعيشة الالئق، إال أهنما يقيس معدل االجنازات أو احلرمان يف بل

 .خيتلفان يف اختيار املؤشرات اليت متثل تلك األبعاد
 :هناك متييز بني دليلني للفقر البشري ميكن تلخيصهما يف اجلدول التايل 2002ويف تقرير التنمية البشرية لسنة 

 التمييز بين دليلين للفقر البشري  -1-:الجدول رقم
 في البلدان المتقدمة في البلدان النامية البعد

 سنة 20احتمال العيش بعد  سنة 00احتمال العيش بعد  حياة مديدة وصحية
 معدل إملام البالغني مبهارات وظيفية معدل إملام البالغني بالقراءة والكتابة المعرفة

الذين ليس لديهم مصدر مستدام للمياه معدل السكان  مستوى معيشة الئق
 .الصاحلة

 ومعدل األطفال دون الوزن السوي

معدل السكان الذين يعيشون حتت عتبة 
 .الفقر

شهر  22) ومعدل البطالة ألجل طويل 
 (وأكثر

ُمقدمة إىل األسبوع العلمي ملدينة  ورقة عمل  األسباب االقتصادية لظاهرة الفقر وطرق معالجتها،حممد حممود العجلوين،  :المصدر
 .03:، ص2020ماي  22– 20احلسن العلمية املنعقد يف جامعة األمرية مسية،األردن، 

وحاليا ينظر إىل الفقر على أيه مفهوم له أكثر من زاوية ميكن التعرف على مستوى الفقر من خالهلا، فبالإضافة إىل فقر الدخل، 
لقدرات ، مبعىن أن الفقري هو الذي ال قدرة له على حتقيق حياة جيدة ، وهي اليت تقوم على التعليم والصحة هناك أيضا مفهوم فقر ا

التنمية هي تطوير وتنمية العنصر البشري مبا يؤدي إىل "والدخل، وهي اجلوايب اليت تضمنها تعريف التنمية البشرية الذي يؤكد على أن 
، ومن مث أصبح قياس " شفافية وحرية ودميقراطية، مبا يؤدي إىل حتسني يوعية أو جودة حياة البشرتوسيع فرص وجماالت االختيار أمامه يف

 :فقر القدرات يعتمد على ثالث مؤشرات أساسية هي
 ويقاس بنسبة ياقصي الوزن من األطفال دون سن اخلامسة: مؤشر غذائي صحي. 
 صحي ويقاس بنسبة حاالت الوالدة دون إشراف : مؤشر صحي إجنايب. 
 ويقاس بنسبة األمية بني الإياث: مؤشر تعليمي معريف. 

 2000حنو )كما أن هناك تعريف آخر للفقر مبين على مقدار االحتياجات من السعرات احلرارية من عدة مصادر غذائية 
وبناء (. يفاق االستهالكيكحد أدىن لإل)، وهناك خط الفقر املبين على أساس تكلفة احلاجات األساسية ( سعرة حرارية يوميا كحد أدىن

فقر )على ذلك جاء تعريف األمم املتحدة الذي يشري إىل أن من حيصل على دوالرين فأقل مقيما بالقوة الشرائية املعادلة هو من الفقراء 
 . ، وأما من حيصل على دوالر فأقل فهو من الفقراء املدقعني( مطلق

 :ساب خط الفقر الذي ميكن اشتقاق مؤشرات الفقر من خالله على النحو التايلوعليه، يعتمد التطبيق العملي لقياس الفقر على ح
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 ويسمى هذا املؤشر أيضًا معامل تعداد األفراد  :مؤشر نسبة الفقر(Headcount Index ) وهو عبارة عن ياتج قسمة ،
 .عدد السكان الفقراء على عدد السكان الكلي 

 مؤشر فجوة الفقر (Poverty Gap :) هذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة الإمجالية الستهالك إمجايل السكان ويتم حساب
 .عندما يكون مستوى استهالكهم مساٍو خلط الفقر

 مؤشر شدة الفقر (Poverty Severity Index :) ويتم حسابه باعتباره يساوي الوسط احلسايب جملموع مربعات فجوات
 .اء أيفسهمالفقر، ويقيس هذا املؤشر مدى التفاوت بني الفقر 

  جيني"معامل" (Gini Index :)يستخدم كمؤشر لقياس التفاوت يف توزيع الدخول ما بني مجيع السكان فقراء وغري فقراء . 
فقراء وغري فقراء ، وذلك بتحديد خط الفقر الذي يعّرف : ويعتمد البنك الدويل أسلوب خط الفقر بتقسيمه اجملتمع إىل فئتني

ويتطلب تطبيق هذا األسلوب بيايات مسوحات إيفاق األسرة . املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسيةبأيه إمجايل تكلفة السلع 
 : وأما خطوط الفقر األكثر شيوعاً واستخداماً فهي كما يلي. ودخلها
 الفقر المدقع (Abject Poverty Line:)  ويعّرف بأيه إمجايل تكلفة سلة السلع املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية

 ( .األسرة)األساسية الغذائية للفرد 
 خط الفقر المطلق (Absolute Poverty Line :) ويعّرف بأيه إمجايل تكلفة سلة السلع املطلوبة لسد االحتياجات

 ( .األسرة) االستهالكية األساسية الغذائية وغري الغذائية للفرد
 خط الفقر النسبي (Relative Poverty Line :)ويعرّب عنه بنسبة من متوسط الدخل يف الدولة. 
 الفقر من منظور الحيز المتعدد األبعاد -2

 يصنف دليل التنمية البشرية البلدان إىل ثالث فئات وفقًا ملستويات التنمية البشرية فيها،وهي مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة،
ويقاس طول العمر بالعمر املتوقع عند الوالدة، ويقاس التحصيل العلمي مبعدالت إملام الكبار بالقراءة والكتابة عالوة على معدالت 

 بتعادل(  االلتحاق باملدرسة يف املراحل االبتدائية والثايوية والتعليم العايل، ويقاس مستوى املعيشية بنصيب الفرد من الناتج احمللي الإمجايل
  ). القوة الشرائية بالدوالر 

أما دليل الفقر البشري، فيقوم على قياس طول العمر بالنسبة املئوية لألشخاص الذين يتوقع أن يتوفوا قبل سن األربعني، وقياس 
 :املعرفة مبعدالت إملام الكبار بالقراءة والكتابة، ومستوى املعيشة مبزيج مركب من ثالثة متغريات

 شخاص الذين ميكنهم احلصول على اخلدمات الصحية النسبة املئوية لأل 
  النسبة املئوية لألشخاص الذين ميكنهم احلصول على املياه املأموية 
 النسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة الذين يعايون من سوء التغذية. 

وزان املستخدمة جلمع ش ى املكويات يف ومع ذلك ال ختلو هذه املقاييس املركبة من االعتبارات الذاتية والعشوائية يف اختيار األ
ابتداء من تقرير  ★دليل الفقر المتعدد األبعاددليل واحد، وعليه مت اقوراح أو العمل بدليل جديد حل حمل دليل الفقر البشري أال وهو 

 .2020التنمية البشرية لسنة 
عاده و مسبباته و إدراجها يف مركب واحد هو دليل ومن مثة، صار من الضروري النظر إىل الفقر بنظرة مشولية، أي الإحاطة بأب

، ففي مطلع القرن العشرين و يف التعليمو  الصحةإىل احلرمان كذلك من  الدخلالفقر متعدد األبعاد، فمعاياة الفقراء تتجاوز النقص يف 
بل كذلك يف تقدمي خدمات عامة مثل الصحة  منتصفه ايتهجت الدول األوربية هذا املنهج وخفضت ليس فقط من فقر مواطنيها،

 .والتعليم، فهذا املؤشر يشمل أوجه احلرمان املتداخلة مثل الصحة و التعليم و مستوى املعيشة
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فدليل الفقر املتعدد يعرف بنسبة السكان الذين يعيشون حالة الفقر متعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه احلرمان وهناك عدة 
 :الفقر املتعدد وردت يف يفس التقرير و هي تعترب مهمة أيضا، منهامؤشرات مرتبطة بدليل 

 باملئة على  33يسبة السكان الذين يعايون من حرمان ترجح حدته بنسبة : السكان الذين يعيشون في الفقر متعدد األبعاد
 االقل

 اص الذين يعيشون حالة الفقر متوسط يسبة احلرمان الذي يعاين منه األشخ: شدة الحرمان في حالة الفقر متعدد األبعاد
 .متعدد األبعاد

 و  20يسبة السكان املعرضني ألكثر وجه من أوجه احلرمان بنسبة ترجح حدهتا بني  :السكان المعرضون للفقر متعدد األبعاد
 .باملئة 33

 أي حرمان ترجح يسبة السكان الذين يعايون من الفقر متعدد األبعاد املدقع، : السكان الذين يعيشون في الفقر المدقع
 . باملائة على األقل00حدته ب 

 النسبة املؤوية من دليل الفقر متعدد األبعاد املنسوبة لكل بعد من أبعاد احلرمان الثالث :حصة أبعاد الحرمان من الفقر العام. 
ا من تداخل احلرمان الذي بيايات من املسوح عن األسر واألفراد ليعكس مزجيً  ويستخدم دليل الفقر املتعدِّد األبعاد آللكريوفوسور

أدياه ويتساوى كّل بُعد  يف الشكل  مؤّشرات كما يظهر  20ويتضمن  –التعليم والصّحة وظروف املعيشة –تعاييه أيّة أسرة يف ثالثة أبعاد 
 .مع اآلخر يف وزيه، كما يتساوى كّل مؤّشر يف وزيه داخل كّل بُعد

 د األبعادمكوِّنات دليل الفقر المتعدِّ  -1-: الشكل رقم
، تقرير التنمية دليل الفقر المتعّدد األبعاد وسياسات معالجة مشاكل الحرمان المتشابكة في الدول العربّيةعبد احلميد يوار،  :المصدر

 .00:،ص2020املكتب الإقليمي للدول العربية، :سلسلة أوراق حبثّية، بريامج األمم املّتحدة الإمنائي: الإيسايية العربية
 :←يلي أدياه شرح بقدٍر من التفصيل لألبعاد، وللمؤشرات داخل كلٍّ بُعد من أبعاد احلرمان وفيما
 يتكون هذا البعد من مؤشرين مها: الصّحة: 
 إذا كان قد تُويفِّ طفل يف أيّة سن يف األسرة: معّدل وفيات األطفال. 
 إذا كان هناك شخص بالغ أو طفل يعاين سوء التغذية يف األسرة: التغذية.✦ 
 كما يتكون هذا البعد أيضا من مؤشرين مها  :التعليم: 
 إذا مل يُِتّم أّي فرد من أفراد األسرة مخس سنوات من التعليم املدرسيّ : سنوات الدراسة. 
 8إىل  2إذا كان هناك أطفال يف سّن الدراسة خارج املدرسة يف السنوات من : التحاق األطفال باملدارس. 
 توى املعيشة ميكن أن يقاس من خالل ستة مؤشرات على غرار ما يليبينما بعد مس:مستوى المعيشة: 
 إذا مل يكن يف املنزل كهرباء: الكهرباء. 
 دقيقة سريًا  30أو كايت املياه النظيفة على بعد أكثر من  إذا مل يكن لدى األسرة سبيل للحصول على مياه الشرب النظيفة،: مياه الشرب

 )..تعريف األهداف الإمنائّية لأللفّية(على األقدام من املنزل 
 أو كايت حمسَّنًة لكن )وفق املبادئ التوجيهّية لألهداف الإمنائّية لأللفّية(إذا مل تكن مرافق الصرف الصّحّي لألسرة حمسَّنًة : الصرف الصّحي ،

 .ة مع أسر أخرىمشورك
 إذا كايت أرضّية املنزل ترابّية أو رملّية أو مكسّوة بالروث: األرضّية. 
 إذا كايت األسرة تطبخ باستخدام اخلشب أو الفحم أو الروث: وقود الطبخ. 
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 ياريّة، وال متلك سيارة  راديو أو تلفزيون أو هاتف أو درّاجة أو درّاجة: إذا كايت األسرة ال متلك أكثر من واحد من هذه األجهزة: األصول
 .أو جرّاراً 

، والذي يعرف بأيّه يسبة السّكان اليت تعاين الفقر H وقوع الفقر أو نسبة الفقراءيعكس دليل الفقر املتعدِّد األبعاد بدقّة 
وحيسب ذلك . الذي يعرف بأيّه متوّسط يسبة املؤّشرات اليت يوصف عندها الفقراء باحلرمان ،A متوّسط شّدة فقرهماملتعدِّد األبعاد، و

 :بضرب وقوع الفقر يف متوّسط شّدته بني الفقراء
 :الفقر والالمساواة من منظور الحيِّز المتعدِّد األبعاد غير المتعلق بالدخل-2-1

األصلّية، وهي بوتان  200عاملّي مخسة بلدان أخرى إضافًة إىل البلدان لدليل الفقر املتعدِّد األبعاد ال 2022مشلت دورة عام 
ألخرية وجزر املالديف وتيمور الشرقّية وأوغندا وفايواتو، فيما يتعّلق بالدول العربّية، مت حتديث يتائج املغرب ودولة فلسطني، ويف اجلولة ا

استبعدت مخس دول أخرى هي أيغوال ومجهوريّة أفريقيا الوسطى وجزر القمر ، 2023املتاحة لدليل الفقر املتعدِّد األبعاد العاملّي لعام 
 .والغابون وميامنار

 2023لعام )مليون نسمة(التوزيع اإلقليمي للسّكان المعرضون لخطر الفقر المتعدِّد األبعاد  -2-:الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2023لعام )مليون نسمة(شديد متعدِّد األبعاد  التوزيع اإلقليمي للسّكان الذين يعيشون في فقر -3–:الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 .28:عبد احلميد يوار، مرجع سبق ذكره،ص :المصدر
أهنا أضافت التحليالت على املستوى دون الوطيّن  2023كايت أحد النتائج الرئيسّية لدورة دليل الفقر املتعدِّد األبعاد العاملّي لعام 

يف املائة من يقاط وزن  33يف املئة إىل  20أي الذين يواجهون خطر الفقر، وهم احملرومني من   للفقرالمعرَّضين وأدخلت التمييز بني 
يف املائة أو أكثر من يقاط وزن املؤّشرات، ينظر هذا القسم يف هذه النتائج من أجل حتليل  00وهم احملرومني من  الُمْدَقعين املؤّشرات، و

التوزيع الإقليمّي للسّكان املعّرضني للفقر املتعدِّد األبعاد والذين يعايون فقراً مدقعاً  3و 2الشكل رقم  ضحالالمساواة املتعدِّدة األبعاد، ويو 
 28.8مليون شخص من الفئات الضعيفة أو اليت تواجه خطر الفقر املتعدِّد األبعاد و  22.0متعدِّد األبعاد، ويوجد يف املنطقة العربّية 
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يف املائة على الورتيب من جمموع السّكان البالغ  9.0يف املائة و  0.3متعدِّد األبعاد، ما ميثِّل  ِقع مليون شخص يعيشون يف فقر مد
 .2020مليون يسمة يف عام  232.2

يوضح الشكل املوايل يسب السكان املعرضني خلطر الفقر املتعدد األبعاد ويسب الذين يعيشون يف فقر شديد متعدد  ويف يفس السياق،
 .2023األبعاد يف املنطقة العربية لعام 

نسب السكان المعرضين لخطر الفقر المتعدد األبعاد ونسب الذين يعيشون في فقر شديد متعدد األبعاد في  -4-: الشكل رقم
 2023لعام  ة العربيةالمنطق

 
 
 
 

 
 
 
 

 .20:عبد احلميد يوار، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
و  يف املائة للبلدان األقّل منوًّا، 22.0يظهر الشكل أعاله بأن متوّسطات املناطق الفرعّية للمنطقة العربّية للمعرَّضني للفقر املتعدِّد األبعاد 

وكايت متوّسطات املناطق الفرعّية العربية للفقر املدِقع املتعدِّد . يف املائة لبلدان املشرق العريبّ  8.0يف املائة لبلدان املغرب العريّب و  20.0
يف املائة  0.3ة ككّل وكايت املعّدالت يف املنطقة العربيّ . يف املائة للمناطق املعنّية يفسها 2.3يف املائة و  2.0يف املائة، و  02.2األبعاد 

 .يف املائة يعايون الفقر املدقع املتعدِّد األبعاد 8.0معّرضون للفقر املتعدِّد األبعاد و 
ق ومن مثّة، توضح البيايات املمثّلة يف الشكل أعاله يف املنطقة العربّية ارتفاع معّدالت الضعف واخنفاض التجايس يف مجيع أحناء املناط

 .يسبة عالية جدًّا من الفقر املدقع املتعدِّد األبعاد يف البلدان العربّية األقّل منوًّا الفرعّية يف حني توجد
 :الفقر والالمساواة من منظور الحيِّز المتعّلق بالدخل -2-2

وهو متوّسط خّط  دوالر يومّيًا بتعادل القّوة الشرائّية، 2.20ميثِّل املقياس الشائع احلايّل للفقر لألشخاص الذين يعيشون على أقّل من 
قاس بالنقود من خالل تقييم فقر الدخل على املستويني  20الفقر بني أفقر 

ُ
بلدًا يف العامل، وهناك أيضًا خطوط أخرى لقياس الفقر امل

ؤثّر يف القدرة االفوراض األساسّي الضميّن هو أن الدخل وحده جيّسد كالًّ من العوامل املباشرة وغري املباشرة اليت ت. الوطيّن ودون الوطينّ 
على تلبية االحتياجات األساسّية، لكّن خطوط الفقر اليت تقاس بالنقود وحدها هي أدوات غري كافية بالفعل لقياس الفقر، ما هو املعىن 

 اد؟الفعلّي للحّد من الفقر املدقع يف حيز الدخل مبقدار النصف إذا كان ثلثا سّكان العامل يعايون الفقر املدقع املتعدِّد األبع
دف فمن الناحية النظريّة، الفقر ظاهرة متعدِّدة األبعاد، وهذا هو السبب يف أن األهداف الإمنائّية لأللفّية مثايية بدل أن تقتصر على ه

 2000بنسبة النصف يف الفورة ) بتعادل القّوًة الشرائّيةً (واحد وهو خفض يسبة السّكان الذين يقّل دخلهم عن دوالر واحد وربع يف اليوم 
 .كما توضح املصفوفة اآلتية ذات االّّتاهني  2020.« -

 .مصفوفة الرفاه االقتصادي والرفاه االجتماعيّ   -2-: الجدول رقم
   (المتعدد األبعاد غير المتعلق بالدخل)الرفاه االجتماعي 
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NPS PS 
 P1 المجموعة أ (1)المجموعة ب 

 الرفاه االقتصادي الداخل
 Np1 (2)ج  المجموعة المجموعة د

 .23عبد احلميد يوار، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
إذا ما استخدم فقر الدخل وحده لوضع السياسات، ورسم خرائط الفقر واستهدافه، فإيه يؤّدي إىل التغاضي عن يسبة كبرية من الفقراء، 

 .أي أن كالًّ من اجملموعة ب واجملموعة ج متّثل أخطاء يف االستهداف
وكما لوحظ . مثة جند أن خصائص مقاييس فقر الدخل والفقر املتعدِّد األبعاد أهّنا ال تتحّرك مًعا وإال كان واحٌد منها زائًدا عن احلاجة ومن

،  2023لعام  يّ وجود عدم تطابق بايتظام بني فقر الدخل والفقر املتعدِّد األبعاد، ووفقاً للنتائج التجريبّية لدليل الفقر املتعدِّد األبعاد العامل
مليار شخص يف تلك البلدان يُقدَّر أهّنم يعيشون على  2.0بلد مقارية مع  200مليار شخص يف الفقر املتعدِّد األبعاد يف  2.9يعيش 
 .دوالر أمريكي أو أقّل يف اليوم بتعادل القّوة الشرائّية 2.20

 فرصة للدول الفقيرة؟: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ثانيا
تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عوامل متكينية رئيسية لتحقيق التنمية، إذ تعّجل بتحقيق األهداف الإمنائية يف خمتلف         

القطاعات، وهي تسهم يف حتقيق األهداف االجتماعية من خالل جمموعة من اخلدمات املبتكرة اجلديدة واحملسنة، بالإضافة إىل أهداف 
تدامة ومحاية البيئة، وميكن أن يكون لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تأثري مباشر على رفع مستويات املعيشة وحتسني التنمية املس

ا تسهم بشكل غري مباشر يف التخفيف من حدة الفقر، عن طريق تعزيز النمو والإيتاجية، وهي توفر أيضا يهيوعية حياة الفقراء، كما أ
جتماعي والإمنائي وهلا إمكايات حتويلية هامة من خالل فتح قنوات اتصال جديدة وحمّسنة، وزيادة الشفافية الني االلمجفرصا كبرية يف ا
 . وتعزيز الإدماج

 حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من الفقر-1
اضية، فإن البشرية ال تزال تواجه حتديات بالرغم من االخنفاض السريع الذي شهده العامل يف مستويات الفقر على مدى العقود الثالثة امل

. ومملحة فأكثر من مليار شخص مازالوا يعيشون يف فقر مدقع، وهو أمر غري مقبول أخالقياً على ضوء املوارد والتكنولوجيا املتاحة لدينا الي
ويف ظل . ة يف الرخاء يف العديد من البلدانويف الوقت يفسه، فإن ازدياد عدم املساواة والإقصاء االجتماعي يبدو أيه يصاحبه ارتفاع وزياد

 .هذه الظروف، فإن العامل أحوج ما يكون اليوم من أي وقت مضى لرسالة البنك الدويل الرئيسية بشأن بناء عامل بال فقر
على مستوى العامل  إلنهاء الفقر المدقعولذلك، فقد وضع البنك الدويل أهدافًا طموحة ميكن حتقيقها لتحفيز اجلهود الدولية والوطنية 

من أجل حتقيق زيادة مستدامة يف رفاهة القطاعات األكثر فقرًا من اجملتمع ويعكس هذا  "الرخاء المشترك"وتعزيز خالل جيل واحد 
اهلدف األخري تطلع مجيع البلدان إىل مستوى معيشي أفضل جلميع مواطنيها، وليس فقط للمميزين احملظوظني الذين يتمتعون باالمتيازات 

دوالر للفرد يف  2.20بالفعل ومن أجل إهناء الفقر املدقع، يهدف البنك إىل خفض النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 
يف املائة من  00، ولتعزيز الرخاء املشورك، فإن اهلدف هو تعزيز منو دخل يسبة أقل 2030يف املائة حبلول عام  3اليوم إىل ما ال يزيد عن 

 . كل بلدالسكان يف
ويف هذا السياق، رأى البنك الدويل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد الوصفات واحللول للحد من ظاهرة الفقر وتعزيز 
الرخاء املشورك إىل جايب العديد من احللول والسياسات أو املمارسات العاملية يف قطاعات ش ى على غرار التعليم الزراعة احلوكمة 

 .واليت متس أغلب دول العامل اخل،..املياه

 مكانة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من ظاهرة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في العالم -5-: الشكل رقم
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 .2020-22-02:تاريخ الإطالع ، /www.albankaldawli.org :على اخلط، 00:ص، 2114التقرير السنوي البنك الدويل،:المصدر 

ميكن القول من خالل الشكل أعاله بأن مكاية ودور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد من ظاهرة الفقر وتعزيز الرخاء املشورك يف 
 . العامل هي مكاية أساسية حبكم أن البنك الدويل أدرجها ضمن املمارسات العاملية للحد من ظاهرة الفقر

املنطلق، كان ومازال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دور يف إجياد احللول يف احلد من ظاهرة الفقر وهذا بالتعاون الإجيايب مع  ومن هذا 
كل املمارسات والسياسات اليت تسب يف حتقيق هذا اهلدف، واليت ينتظر من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منافع لصاحل الفقراء واليت 

 :الشكل املوايل يتم توضيحها
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وطرق الحد الفقر-6-:الشكل رقم 
http://www.cpas-، على اخلط، تكامل المشروعات العمرانية الذكية مع البيئة العمرانية المحيطة :المصدر

egypt.com/pdf/Walid_Nassar/PhD/003.pdf ،2020-20-20 :تاريخ الإطالع. 
 :وعلى النحو املبني يف الشكل أعاله ترتكز الطرق املقورحة للتخفيف من حدة الفقر على منظورين رئيسني

 ،األمر الذي يعزز من فرز زيادة دخلهم  متكني الفقراء وبناء قدراهتم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  تطوير أيشطة أصحاب روح املبادرة وتطوير املؤسسات الصغرية مما يؤدي إىل زيادة العمالة يف تلك املؤسسات وحتسني إيتاجيتها

 .وقدراهتا التنافسية
صاالت املالئمة واملقبولة التكلفة وكل هذا لن يتأتى إىل من خالل سياسات وبرامج تسعى للوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالت

صحة واالستفادة من خدماهتا ضمن مشاريع جمسدة يف ميادين عدة على غرار العمالة الإلكورويية والتجارة الإلكورويية والتعلم الإلكوروين وال
   اخل ...الإلكورويية

لقدرة على احلد من الفقر من خالل اّتاهني األول ويف يفس السياق، توجد مقاربة أخرى ترى أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا
 .واألخر غري ذلك وذات تأثريات مباشرة وغري مباشرة على الفقراء( إشراك املؤسسة)اقتصادي 

 
 

http://www.cpas-egypt.com/pdf/Walid_Nassar/PhD/003.pdf
http://www.cpas-egypt.com/pdf/Walid_Nassar/PhD/003.pdf
http://www.cpas-egypt.com/pdf/Walid_Nassar/PhD/003.pdf
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  االتجاهات في فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول النامية-2
ل مثة زيادة مطردة يف يشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية، ولكن باستثناء بلدان شرق آسيا اليت اجتازت اخلط الفاص

، فإن البلدان النامية ال تزال متخلفة بعيدا عن ركب البلدان (وباألخص مجهورية كوريا وسنغافورة)بني مركز البلد املتقدم والبلد النامي
 .تقدمة يف تبين تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخداماهتاامل
 :ثورة الهاتف المحمول تصل إل البلدان النامية -2-1

من بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جند أن اهلاتف احملمول واسع االيتشار يف العامل النامي، فقد ارتفع عدد املشوركني يف خدمة 
دان النامية بثالث مرات تقريبا يف األعوام اخلمسة املاضية، كما هو موضح يف الشكل املوايل، ويدل هذا االرتفاع اهلاتف احملمول يف البل

، وهو ما يساعد العديد من البلدان النامية على تقليص اهلوة يف جمال االتصال "اجلسر الرقمي"امللحوظ على أن اهلاتف احملمول يقوم مقام 
 .لعامة الناس و حتسن احلياة االقتصادية

 م لكل مئة من السكان 2111م إلى 2111نسبة النمو السنوي في اشتراكات الهاتف المحمول من عام  -7-:الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املعلومات، ، التقرير السنوي للخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية التحول إلى مجتمع المعلوماتوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية،  :المصدر
 .22: ، ص2022السعودية،

 فعلى غرار اهلاتف الثابت يف الدول املتقدمة، وصل اهلاتف املتنقل فيها أيًضا إىل درجة التشبع، وأصبح حيقق معدالت منو ضئيلة يف حدود
معدالت ايتشار ومنو كبرية  أما فيما يتعلق بالدول النامية، فعلى النقيض من ذلك، تستمر االتصاالت املتنقلة يف حتقيق . تقريًبا% 3

سنويًا، بل تضاعفت أعداد االشوراكات يف بعضها، كاهلند وفيتنام، يف السنتني األخريتني فقط، ويالحظ أن كثريًا من %  23وصلت إىل 
عاملًيا،  ويشري الشكل أعاله إىل منو اشوراكات اهلواتف املتنقلة. من جمموع السكان%  200الدول العربية حققت يسب ايتشار فاقت 

ذات ومقاريتها مبتوسط النمو يف الدول املتقدمة والدول النامية، ومن املتوقع يف السنوات القادمة أن ينال التباطؤ الدول السريعة النمو و 
 .كاناالقتصاديات القوية، مثل اململكة، وخصوًصا يف اشوراكات االتصاالت املتنقلة، ويتوقع أن تصل إىل التشبع بالنسبة إىل منو الس

مليار مشورك، فإن التوقعات تشري إىل أن العامل يتجه بالفعل حنو تغطية كاملة بنسبة  2ومع وصول اشوراكات اهلاتف املتنقل عاملًيا إىل 
 .م 2020على مستوى السكان من خدمات اهلاتف املتنقل حبلول عام   %200
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يف البلدان النامية، حتمل ( والسيما صغار أصحاب املشاريع)صحاب املشاريع فاهلواتف النقالة، اليت تعد أداة االتصال الرئيسية للعديد من أ
ومن ذلك مثال أن اهلواتف احملمولة يف أفريقيا أكثر . يف طياهتا إمكاييات كبرية بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه البلدان

مي طلبيات للموردين، كما أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدرة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت استخداما لالتصال بالزبائن وتقد
شراء وبيع السلع )وأخذت التجارة النقالة . للمنتوجات الزراعية تتلقى يوميا عروض األسعار و تبلغ بالصفقات املمكنة عرب هواتفها احملمولة

مثل اهلاتف النقال بدأت تتبلور يف العديد من البلدان النامية،  يف املنتجات الرقمية( و اخلدمات باستعمال األدوات اليدوية الالسلكية
ويرجح أن تعزز املدفوعات و املعامالت املصرفية عن طريق اهلواتف احملمولة منو التجارة احملمولة، بشرط توفر بيئة . ويُتوقع أن تزداد منوا

 .←امية بإشارات اهلاتف النقالتنظيمية مواتية على غرار ضمان تغطية املناطق الريفية يف البلدان الن
 :تكنولوجيا اإلنترنت ورحلة البحث عن موقع لها في البلدان النامية-2-2

ورغم أن البلدان املتقدمة ال تزال تستأثر . استمر االيوريت يف التوسع يف خمتلف أحناء العامل من حيث عدد املستخدمني ومعدل النفاذ
وإذا كان معدل . عدالت النفاذ إىل االيوريت، فإن البلدان النامية بدأت تلحق بالركب ببطءبأغلبية مستخدمي االيوريت ومتلك أعلى م

أعلى بعشر مرات ما كان عليه يف االقتصاديات النامية، مل يكن هذا املعدل  2002النفاذ إىل االيوريت يف االقتصاديات املتقدمة يف عام 
اليت متر اقتصادياهتا مبرحلة ايتقالية أعلى معدالت منو النفاذ إىل االيوريت سنويا  وقد حققت البلدان. 2002أعلى إال بست مرات يف عام 

 .2002و 2002ما بني 
عاًما   38 ففي حني احتاج جهاز الراديو إىل . حيث، مل حتقق وسيلة تواصل يف التاريخ ما حققته شبكة الإيوريت يف سرعة ايتشارها

عاًما ليصل إىل ذات العدد، مل تستغرق شبكة   23ال براجمه، واحتاج جهاز التلفاز إىل مليون مستخدم الستقب  00ليصل إىل مستوى 
وقد  . مليون مستخدم  000 أعوام فقط للوصول إىل  20مليون مستخدم وما يقرب من  00أعوام للوصول إىل عتبة  0الإيوريت سوى 

 :كما يوضح املوايل  2022من سكان العامل حبلول عام   32.0% بلغ عدد املستخدمني ما يقارب 
 م م لكل مئة من السكان 2111م إلى  2111نسبة النمو السنوي في االستخدام العالمي لإلنترنت من عام -8-: الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .32: وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
وبنهاية  . إزاء السنة السابقة  22%عاملياً، ازداد عدد مستعملي الإيوريت بنسبة يف أعقاب الزيادة يف خدمات النطاق العريض 

وكان معدل منو استعمال الإيوريت أعلى يف . مليار يسمة، على اتصال بالإيوريت 2,3، كان أكثر من ثلث سكان العامل أي  2022عام
رق الكبرية يف معدالت تغلغل الإيوريت، اليت بلغت يف هناية عام ، وهذا يعكس الفوا0 %منه يف البلدان املتقدمة 22%البلدان النامية 

وازداد يصيب البلدان النامية من جمموع عدد مستعملي . يف البلدان النامية 20%يف البلدان املتقدمة مقارية بنسبة  90 %يسبة 2022
 .  2022يف عام  22%إىل  2002يف عام   00%الإيوريت يف العامل من 
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ت العديد من البلدان النامية خطوات لتحسني معدل النفاذ إىل االيوريت، وذلك باجلمع بني إتاحة تكنولوجيا كما تتخذ حكوما
املعلومات و االتصاالت للسياسات الإمنائية من أجل حتسني فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وامتالك املهارات 

ة عرض اخلدمات و القدرة على املنافسة، وتعزيز االستثمارات يف اهلياكل األساسية ويف قطاع اخلاصة هبا، وإدخال إصالحات تنظيمية لزياد
ومازالت معدالت يفاذ املؤسسات إىل االيوريت يف البلدان النامية تنمو، شأهنا شأن عدد املوظفني . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وتسيري عملية اعتماد . عدد املؤسسات اليت متتلك مواقع على الشبكة يزداد ببطءاللذين يستخدمون االيوريت يف عملهم اليومي، كما أن 
تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت من قبل املؤسسات جنبا إىل جنب مع استثماراهتا يف هذه التكنولوجيات علما بأن املؤسسات الكربى 

 .أكثر استثمارا فيها يف الغالب
 .نولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من الفقر بالجزائرنحو المراهنة على سياسة تك: ثالثا

مليار  200العديد من املؤشرات االقتصادية يف اجلزائر تشري بأهنا تعيش يف حببوحة مالية على غرار احتياطي الصرف الذي قارب أو ّتاوز 
العديد يتساءل عن حقيقة وجود ظاهرة الفقر يف اجلزائر هذا ما جيعل . دوالر خالل السنوات القليلة املاضية على سبيل املثال وليس احلصر

 من عدمها؟
 حقيقة الفقر في الجزائر -1

تشري يتائج إحدى الدراسات اليت أعدها املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة بالسكان والتنمية بطلب من وزارة التشغيل والتضامن 
 0.9إىل تراجع يسبة الفقر إىل  2002 – 2000اجلزائر يف الفورة املمتدة ما بني الوطين حول أحوال معيشة السكان وقياس الفقر يف 

سنة %  29، واخنفضت إىل % 22بــ  2000مقارية مع يسبة الفقر املسجلة خالل العشر سنوات املاضية اليت بلغت ذروهتا سنة % 
 03أسرة جزائرية موزعة على مستوى  0080 وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة تتكون من. 2000سنة %  22.2مث إىل  2000

 .والية عرب الوراب الوطين
كما صنفت هذه الدراسة والية تيارت كوالية منكوبة بالنظر لالخنفاض اخلطري يف املستوى املعيشي للعائالت القاطنة هبا وتدهور الوضعية 

من األسر فقرية، فيما %  32دمة الواليات بتسجيل يسبة االجتماعية والصحية والنقص الـفادح يف ضروريات احلـياة، حيث جاءت يف مق
و متثل هذه الشرحية يف . أيضا، لكن بأقل تدهور مقارية بتيارت%  32والييت تسمسيلت وأدرار  سجلت ذات يسبة العائالت الفقرية يف

والية الطارف األغىن بعد أن سجلت هبا وتعد %.  0بينما تصل يف كل من وهران، تيبازة، املدية وتلمسان إىل %  32والية غليزان يسبة 
منها تتواجد %  22بلدية فقرية عرب الوطن،  02أما فيما خيص التوزيع حسب البلديات فقد أقرت الدراسة وجود %.  0أقل يسبة 

 .باهلضاب العليا
 نسبة الفقر حسب بعض واليات الوطن -3-:الجدول رقم

 % النسبة  الواليــة
 (فقرااألكثر ) %  32 تيارت

 (أقل تدهورا من والية تيارت) %  32 غليزان –أدرار  –تيسمسيلت 
 % 0 تلمسان –املدية  –تيبازة  –وهران 

 (أغىن واليات الوطن)  %  0 الطــارف
على  ،أسبابها وانعكاساتها وكيفية معالجتها: ظاهرة الفقر في العالم العربي حيي سعيدي وآخرون، :المصدر

 .2020-22-02:، تاريخ الإطالعhttp://www.kantakji.com/media/3958/2107.doc : اخلط
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% 2،2، يزل إىل 2088من عدد السكان الذين كايوا يعيشون حتت خط الفقر الغذائي سنة %  3،2و قد خلصت الدراسة إىل أن 
 2،2، إىل 2000مليون جزائري سنة  3،08يزل من  ، كما أن عدد املواطنني الذين كايوا يعايون من مستوى فقر شامل،2000سنة 

، بالإضافة إىل أن عدد الذين يعيشون بدوالر واحد يف اليوم أصبح ضعيفا  حيث أصبحت هذه الشرحية من اجملتمع 2000مليون سنة 
صاريف اليومية ألف من جمموع اجلزائريني فقط، فيما أصبحت امل 000ألف أو  300أي ما يعادل %  0.2اجلزائري ال متثل سوى 

 .للمواطن تفوق دوالرين يف اليوم الواحد
 (2023-2008)تطور معدالت الفقر خالل الفورة  ويف يفس السياق يوضح اجلدول التايل 

 %(الوحدة ( )2113-2118)تطور معدالت الفقر خالل الفترة - 4-:الجدول رقم
 2023 2022 2022 2020 2000 2008 السنة

 0.03 0.20 0.00 2.2 0.8 22.2 معدل الفقر
، تاريخ  topic-forum.net/t5333-http://islamfin.go :على اخلط بين التصريحات الرسمية وغير الرسمية، -لفقر في الجزائرا: المصدر

 (بتصرف من الباحثين.)2020-22-00:الإطالع

 %(الوحدة ( )2113-2118)تطور معدالت الفقر خالل الفترة  -9-:الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .مت إعداد الشكل باالعتماد على اجلدول السابق :المصدر
% 20إىل  2000سنة % 22وذلك من ( 2023-2000)يتبني من اجلدول أعاله اخنفاض معدالت الفقر يف اجلزائر خالل الفورة 

غري أيه ميكن إرجاع هذا االخنفاض يف  ،2023سنة  0.03وأخريا  2022سنة  0.00، مث 2000سنة % 0.8ف  2002سنة 
 (.ارتفاع أسعار البورول)معدل الفقر يف اجلزائر إىل ارتفاع حجم الإيرادات البورولية للجزائر خالل هذه الفورة 

زائر يف وبالرغم من االخنفاض املسجل يف معدل الفقر يف اجلزائر إال أن هذه الظاهرة تبقى هاجسا يف االقتصاد الوطين، حيث احتلت اجل
 2022عربيا سنة  22بلد عامليا واملرتبة  293من بني  02املرتبة (: الفقر)هذا اجملال 

اجلزائر تصدر الثروة وتستورد الفقر حبيث رغم املداخيل الناّتة عن تصدير مادة زائلة فإن مؤشراهتا ترتيب  وعليه، فإن البعض يعلق بأن 
 ( .02)وكوبا ( 08)و ليبيا (00)و األردن ( 02)تويس بعد  208هو  2003مؤشر التنمية البشرية لسنة 

 نحو مجتمع معلومات يتحدى الفقر في الجزائر -2
مبثابة إسوراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتأطري وتفعيل السياسة الوطنية لتكنولوجيا "  2023اجلزائر الإلكورويية " يعترب بريامج السابق 

 :ى األدوات الرئيسية لتنفيذ االّتاهات األربعة للسياسة الوطنية للتنمية واملتمثلة يفاملعلومات واالتصاالت اليت تشكل إحد
  تعزيز أمن اجلزائر وأماهنا 
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 إحراز املزيد من التقدم يف جمال ترشيد احلكم. 
 حتقيق أشواط أخرى على درب التنمية البشرية. 
 دفع عجلة النمو االقتصادي. 

وراتيجي يرتكز على ثالثة عشر حمورا رئيسيا، وقد حدد لكل منها عمليات ينبغي ولتفعيل هذه السياسة، مت وضع خمطط إس
 :تنفيذها بصفة متزامنة للتكفل باألهداف املورتبة عن االّتاهات األربعة السالفة الذكر، وتتمثل هذه األهداف يف

 علومات واالتصاالت اليت هلا أثر من خالل رفع املؤشرات الرئيسية اليتشار تكنولوجيا امل: تحسين نوعية معيشة المواطنين
 .مباشر على حتسني يوعية معيشة املواطنني

% 0إىل أكثر من %   90وكثافة اهلاتف النقال من%   20إىل%  20ويف هذا الصدد، ستنتقل كثافة اهلاتف الثابت من 
ني ستنتقل يسبة مستعملي يف ح%.  28 إىل %   2.08أما عدد املشوركني يف الربط ذي التدفق السريع، فسريتفع من. 20

 . % 90إىل %  20الإيوريت من 
 مع % 0إىل 2.8%   وذلك برفع حصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الناتج الداخلي اخلام من : التنمية االقتصادية ،

 %.  0إىل %  2.0رفع يسبة مسامهة هذه التكنولوجيا يف إيشاء مناصب شغل جديدة من 
 وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية وحتسني تفاعل الإدارة العمومية، بفضل توفري اخلدمات على : جلب االستثمارات

 . اخلط، مما سيحسن مناخ األعمال، ويساهم يف ترقية وتثمني مسعة الوطن على الصعيد الدويل
 :مساعي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد من الفقر -2-1

خطة أو منوذج جديد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من شأيه احلد من  2008حدة للتجارة والتنمية لسنة جاء يف تقرير األمم املت
 .الفقر، و ذلك من خالل اهلاتف الثابت و النقال وتكنولوجيا الإيوريت وكذا مراكز النفاذ العمومي

 فان اهلاتف النقال بات أداة مهمة  2008كما جاء يف تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية لسنة   :الهاتف الثابت والنقال
للحد من الفقر سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وذلك مبسامهته يف الناتج الفردي، فقد أكد التقرير على أن زيادة مقدارها 

بوز أيد  “يف الناتج الداخلي اخلام للفرد ويف دراسة لشركة  0.2مقدارها  باملائة يف كثافة اهلاتف النقال يؤدي إىل زيادة 20
قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على ايتشال ماليني الناس من  املتخصصة يف االستشارات الإدارية بينت فيها ” كومباين

يف معدل % 20أن زيادة مقدارها  واعتمدت على استخدام مؤشر للرقمنة يتدرج من صفر إىل مائة، وتوصلت إىل. الفقر
يف % 2.02يف الناتج احمللي الإمجايل للفرد، كما تؤدي إىل اخنفاض يسبته % 0.90الرقمنة يف البلد تؤدي إىل زيادة بنسبة 

 .معدل البطالة
و الثابت خالل الفورة تبني املعطيات من الواقع االقتصادي واالجتماعي اجلزائري ارتفاع عدد مستخدمي اهلاتف سواء النقال أ       
وكمي الستعمال تكنولوجيا االتصاالت  وذلك مبعدالت متزايدة وهذا مايدل على ايه هناك تطور يوعي ( 2023-2000)الراهنة 

يف اجلزائر من جهة وحتسن مستوى وحجم االتصاالت يف اجلزائر من جهة اخرى، حيث ميكن اعتبار هذا املؤشر مبثابة الرقمنة والرقي 
 (.2023-2000)قر، والشكل البياين املوايل يبني تطور حجم خطوط اهلاتف النقال والثابت يف اجلزائر خالل الفورة عكس الف

 (2113-2111)تطور عدد خطوط الهاتف الثابت والنقال في الجزائر خالل الفترة  -5-الجدول رقم 
 2023 2022 2020 2008 2002 2000 2002 2000 السنة

 ماليين 4حوالي  6848084 4044160 6830028 4020401 4203148 0008888 0130641 الثابت

 61308888 63408888 64108030 41860214 48001002 2004202 208422 03888 النقال
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 :من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر
الجزائر، مصر واإلمارات  -واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل من دراسة مقارنة  حسني شنيين، -

 .93، ص00/2022عدد  -جملة الباحث، 2111-2111خالل الفترة 
 على اخلطببعض األرقام عن اتصاالت الجزائر ، :

.http://www.annasronline.com/index.php?option=com  2020-08-22: االطالع،تاريخ. 
  على اخلط: http://elraaed.com/ara/watan/.html، 2020-20-02: تاريخ االطالع. 

من جهة أخرى إن التوسع يف استخدام اهلاتف بشقيه الثابت والنقال من شايه خلق مناصب شغل دائمة أو مؤقتة حيث يتطلب          
هذا الكم من اهلائل من خطوط اهلاتف يف اجلزائر معدات ووسائل وشبكات وهياكل وهذا ما يتطلب أيضا عنصر بشري كبري وهائل، 

حقيق التشغيل واالستثمار وميكن اعتباره خمرج من خمارج التقليل من الفقر وتوفري خدمات اتصال عالية تليق إال وعليه يعترب اهلاتف آلية لت
 .باجملتمعات املتطورة

ويف هذا السياق وكعينة سجلت شركة االتصاالت جنمة واليت غري امسها إىل أريدو فإن مناصب الشغل املباشرة وغري املباشرة غري           
فضاء خدمات، من دون أن ينسى يقاط البيع املعتمدة وغري املعتمدة اليت  300سييت شوب، و  90فضاء و  209إال أهنا متتلك معلنة 

 .ال تعد وال حتصى عرب كل الوراب الوطين، وهذا من دون شك يوظف مناصب عديدة، ويف كل هذا ال ينسى كذلك السوق املوازية
 ميكن عرض تطور استعمال الإيوريت يف اجلزائر ومقاريته بدول املغرب العريب، وهدا كما يبينه الشكل املوايل :اإلنترنت: 

 بالنسبة لدول المغرب العربي 2112إلى سنة 1995نسبة مستخدمي االنترنت من سنة   -11 -: الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ,Online Explore Key ICT Statistics International Telecommunication Union, : Source
2014.-10-:04 seen ind/icteye/, -http://www.itu.int/net4/itu 

 

وبزيادة  2020إىل سنة  2000يُْظِهُر الشكل السابق زيادة ملحوظة يف عدد مستعملي الإيوريت يف اجلزائر خالل الفورة املمتدة من سنة 
يف %  20أكثر من 23.2إىل  2000سنة %  0.2الإيوريت منسوب إىل عدد السكان من ، إذ ايتقل عدد مستعملي % 03قدرت بـ 

كما أهنا تبقى . 2022مليون يسمة سنة  38، إال أن هذه الزيادة تبقى منخفضة مقارية مع عدد السكان الذي ّتاوز 2022سنة 

http://elraaed.com/ara/watan/.html
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و % 20يسبة  ني ّتاوزا هبما عدد مستعملي الإيوريت منخفضة مقارية بدول اجلوار أي دول املغرب العريب على غرار املغرب وتويس اللت
 .2020على الورتيب خال ل سنة % 00

 متثل مراكز النفاذ العمومي يف اجلزائر مقاهي االيوريت وخمادع اهلاتف حيث شهدت تطورا ملحوظا منذ أن : مراكز النفاذ العمومي
بعدما   02802إىل  2000ولقد وصل عدد األكشاك متعددة اخلدمات سنة  ،2003فتح قطاع االتصاالت على املنافسة سنة 

و فيما يتعلق خبطوط اهلاتف الثابت لألكشاك املتعددة اخلدمات فقد . خط 20809، بارتفاع قدره 2000سنة  22022كايت 
واجلدول  ،2000يف  220880إىل  2000خط سنة  02230باملائة خالل يفس الفورة، تعدى  22.90سجل تطورا قدره 

 .املوايل يبني هذا التطور
 -2-: اجلدول رقم

 .2000-2002للفورة " KMS"تغريات عدد األكشاك متعددة اخلدمات 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 56841 56753 49359 49359 41965 26966 19452 16211 عدد األكشاك متعددة اخلدمات
p52, sur le , annuel2007Rapport , : ARPTSource

2014.-10-, consulté le 23http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2007.pdf: site 
مبعدل منو قدره  2000 خمدع عمومي سنة  0020إىل  2000خمدع سنة  3900خمادع اهلاتف العمومي فقد ارتفع عددها من  أما

3.30.% 
بصفة عامة مراكز االتصال يف اجلزائر ميكن أن ينظر إليها من جايبني، اجلايب األول هو وصول مجيع األفراد إىل تكنولوجيات املعلومات 

منها، و خاصة االيوريت باعتبار أن قليل من األفراد من يستطيع النفاذ إليها من البيت كسكان املناطق الريفية واالتصال واالستفادة 
والنائية، ومن جهة ثايية ميكن النظر إىل مراكز االتصال على أهنا تساهم يف خلق مناصب شغل، فكل مقهى إيوريت يوظف شخص أو 

 .أكثر و احلال يفسه بالنسبة ملخادع اهلاتف
 :مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد من الفقر-2-2

كما سبق الإشارة يف احملور األول إىل أن الفقر ميس جوايب عديدة مثل الصحة والتعليم، لذا من األفضل أن يسلط الضوء على إسهام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ، والسيما وان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل من هذين القطاعني يف اجلزائر ولو بشكل وجيز

و ال االستجابة االستثنائية ملشاكل التنمية املستدامة ولكنها تظل أداة قيمة وال غىن عنها وخصوصا يف % 200ال متثل الدواء الناجع 
 السنوات املقبلة لتوفري الوصول العادل للخدمات الصحية والتعليم والتشغيل

ويلقى رواجا من حيث املستثمرين، حيث  املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر حيضى باألمهية  صار قطاع تكنولوجيا ومن هذا املنطلق، 
تسجيل عدة مشاريع من قبل الوكالة اتلوطنية لتطوير الإستثمار يف قطاع املعلومات  2022-2002شهدت الفورة املمتدة من 

 :واالتصاالت وهذا ما تبينه أرقام اجلدول املوايل
 
 
 
 

http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2007.pdf
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في قطاع  2112 - 2112عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لفترة  -17-: الجدول رقم
 (دينار جزائري: المبلغ)   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 عدد مناصب الشغل المبلغ عدد المشاريع قطاع النشاط 
 8292 002233 200 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

: على اخلط قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :المصدر
tic-de-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur2020-22-00:، تاريخ الإطالع. 

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات  2022 - 2002اجلدول أعاله عدد املشاريع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لفورة  يظهر
يد  8200  مليون دينار جزائري، وهذا ما قد يسمح بتشغيل أزيد من  002233مشروع مببلغ يقدر بـ 200واالتصاالت واملقدرة بـ 

 .عاملة
لكن ينبغي أيضا الإشارة إىل أيه على العموم تبقى اجلزائر بعيدة عن االستفادة بشكل كبري من فرص تكنولوجيات املعلومات واالتصال، 

يسهم يف احلد من الفقر وحتسني اخلدمة العمومية، ( 2023-2008)فمشروع احلكومة االلكورويية الذي باشرته اجلزائر خالل الفورة 
 0املؤشر يتدرج على سلم من ) 232يف املرتبة  0.3209والذي قدر  2023قيمة مؤشر احلكومة االلكورويية لسنة  لكن إذا يظريا إىل

وهذا ما ينب عدم استغالل فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل كبري مقارية بالدول املتقدمة أو ح ى بالدول العربية، فقد ( 2إىل 
 :، وفيما يلي واقع التعليم االلكوروين والصحة الإلكورويية يف اجلزائر00يف املرتبة  0.2322إىل وصل مؤشر اخلدمة على اخلط يف قطر 

 التعليم االلكوروين يف اجلزائر : 
سعت اجلزائر يف وضع خمتلف االسوراتيجيات وتبين خمتلف ّتارب الدول الناجحة بغية حتسني وعصرية قطاع التعليم العايل وقطاع الوربية، 

ذه االسوراتيجيات، يعترب إدراج تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف القطاع من أمهها، ويف هذا السياق عملت وزارة الوربية ومن بني ه
على ّتهيز كل مؤسسات التعليم بأجهزة احلاسوب قصد الرفع من الكفاءة التعليمية والوصول إىل جمتمع  2008والتعليم اجلزائرية سنة 

ل هذه اخلطوة يف تزويد املتوسطات والثايويات بالوسائل البيداغوجية اليت توفرها تكنولوجيات املعلومات معلومات حقيقي، أي تتمث
طاع واالتصال وفقا للربيامج املسطر من طرف الوزارة للرفع من الكفاءة العملية التعليمية، واستخدام احلاسبات والتكنولوجيات احلديثة يف ق

 . دارس االبتدائية يف السنوات القليلة القادمة كخطوة ثاييةالوربية، وتعميمها على مجيع امل
ويف هذا اجملال أيضا أصبحت وزارة الوربية من خالل ثايوياهتا تقدم خدمات متميزة ومتطورة يوعا ما مما كايت عليه سابقا حيث أصبح 

لى يتائج مسابقات املتوسط والبكالوريا على االيورييت، للتالميذ أو األفراد أن يقوموا بالتسجيل للبكالوريا عن طريق االيورييت، االطالع ع
والتعليم عن بعد هو األخر عرف تطورا يف اجلزائر بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث عرفت جامعة التكوين املتواصل خطوة 

 . صحيحة يف هذا اجملال تستحق الذكر
ا بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث أصبحت خمتلف اجلامعات من جهة أخرى عرف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر تطور 

مواقع هلا على االيورييت تقدم من خالهلا خدمت كثرية السيما منها االطالع على النتائج  واملراكز واملعاهد واملدارس اجلامعية العليا متلك 
روس عن بعد من خالل استحداث خاليا ومنافذ للتعليم من بعد االطالع على البحوث والكتب يف املكتبات، وتلقي الد ، التسجيالت، 

وغريها، يف شكل فيديوهات، ...أو مبا يسمى بالتعليم املتلفز، حيث يتيح موقع اجلامعة على االيورييت تقدمي بعض الدروس واحملاضرات
تتعلق باسم  علومات يف هذا املوقع حيث يستفيد الطالب اجلامعي أو القارئ أو الباحث من هذه اخلدمة عن طريق إدخال بعض امل

والشكل  املستخدم وكلمة املرور حيث يتم ربط ذلك بربيده االلكوروين، والشكل املوايل يبني هذه اخلدمة يف إحدى اجلامعات اجلزائرية 
 :املوايل يبني التعليم عن بعد يف أحد اجلامعات اجلزائرية

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-tic
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 دى الجامعات الجزائريةالتعليم العالي عن بعد في إح -11-: الشكل رقم
 .2020-20-22: ، تاريخ االطالع skikda.dz-http://www.univ:، على اخلطجامعة سكيكدة :المصدر  
من جهة و أيضا من أجل حتسني يوعية التكوين متاشيا مع متطلبات ضمان  جاء القصد من التعليم عن بعد ختفيف يقائص التأطري 

النوعية، كما مت إدخال طرائق جديدة للتكوين و التعليم تتضمن إجراءات بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين هلذا مت إطالق املشروع 
 :  حلالوطين للتكوين عن بعد و الذي يرمي إىل حتقيق أهداف تتوزع على ثالثة مرا

 وهي مرحلة استعمال تكنولوجيا احملاضرات املرئية على اخلصوص قصد امتصاص األعداد الكبرية للمتعلمني مع  :المرحلة األولى
 (.سياق قصري املدى)حتسني حمسوس ملستوى التعليم و التكوين 

 احلديثة تعتمد خاصة على الويب و ذلك قصد حتقيق ضمان  تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية :المرحلة الثانية
 (.سياق على املدى املتوسط)النوعية 

about:blank
http://www.univ-skikda.dz/
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 هي مرحلة التكامل و خالهلا يصادق على يظام التعليم عن بعد و يتم يشره عن طريق قناة املعرفة اليت يتعدى  :المرحلة الثالثة
تستهدف مجهورا واسعا من املتعلمني، أشخاصا يريدون توسيع  جمال استعماهلا واالستفادة منها بكثري النطاق اجلامعي حيث

اخل ...معارفهم، وأشخاص حيتاجون ألمور متخصصة، وأشخاص يف العقد الثالث من أعمارهم، ومرضى متواجدون يف املستشفيات
البية مؤسسات التكوين و ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات املرئية و التعليم االلكوروين موزعة على غ.

 (.ARN)✱الدخول إىل هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة البحثية األكادميية
 الصحة االلكورويية: 

حمللية يظرا ألمهية استعمال التكنولوجيات احلديثة يف اجملال الطيب و هبدف النفاذ إىل املعلومات الطبية و مصادر احملتوى املالئمة للظروف ا
اهتمت اجلزائر هبذا اجلايب من خالل أمتتة جزئية ملؤسساهتا الصحية ، و كذا إيشاء قواعد معطيات وطنية للخدمة الطبية ، وقد 

 :زائر على إيشاء عدة مشاريع هامة و أساسية هبدف إقامة منظمة عصرية يف اجملال الصحي و يذكر منها عملت اجل
   يظام يسهر على الوقاية الوبائية 
  الطب عن بعد الذي أصبح ضرورة ملحة هبدف فك العزلة عن املناطق احملرومة من األطباء املختصني 
   التكوين املتواصل عن بعد 
  أشكاله كتحويل امللفات و الرسائل االتصال مبختلف. 

سنة  ومن مثة، وبالرغم من السلبيات اليت يعاين منها قطاع الصحة اجلزائري إال ايه عرف خطوة اجيابية حيث وابتداء من 
ه عمل على إدراج واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات" ANDS"وبإشراف الوكالة الوطنية لورقية الصحة  2000

ومل يتوقف االهتمام هبذا القطاع عن هذا احلد بل مازال بالقطاع الصحي  ، "Algeria Healthاجلزائر صحة "وهياكله، وإيشاء شبكة 
مؤسسة إستشفائية على مستوى الوراب الوطين يف  220إيشاء شبكة معلوماتية تربط  متواصل جلعل القطاع بيتا رقميا، حيث مت 

 .تلبية كل حاجيات املواطنني يف جمال الصحة السيما يف املناطق النائية املشروع املنجز يف إطار ، حيث يدخل هذا 2008 ماي 
ويف سياق استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع الصحة اجلزائري لقد سخرت وزارة الصحة اجلزائرية الشبكة 

بون يف االطالع على الثقافة الصحية و أساليب الوقاية من األمراض، أو السابقة يف فتح االستفادة منها لألشخاص العاديني الذين يرغ
 .احلصول على معلومات للقيام حبمالت حتسيسية هذا إضافة إىل زيادة ربط املؤسسات الإستشفائية بني بعضها

بط خمتلف املؤسسات وعليه، ميكن القول أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر وبالضبط يف قطاع الصحة مسحت بر  
واملراكز االستشفائية بني بعضها من جهة، تقدمي خدمات استشارية هائلة، تسمح هلم بالولوج إىل خمتلف املعلومات من مواقع العمل 
املختلفة، كما متكن من مجع املعطيات قصد إيشاء بنك للمعلومات الصحية، كما أسهمت بشكل كبري يف وضع يظام التطبيب عن بعد 

"Télémédcine " هذه االخري الذي يعتمد حاليا يف ما بني بعض املستشفيات اجلزائرية حيث يشري اىل ّتربة التطبيب عن بعد
مبستشفى بئر طرارية بالعاصمة مبصلحة طب األطفال بقيادة الربوفيسور عشري ومستشفى ورقلة، واليت يعرض من خالهلا كل يوم ثالثاء 

ادل املعلومات آييا وتشخيص احلاالت املرضية بواسطة الفحص عن بعد، بينما ختصص الفورة املسائية احلاالت املرضية لألطفال ويتم تب
 . لتكوين األطباء املقيمني قصد متكينه من الإطالع على جديد التطبيب

الصحية يف إطار  ومن هذا املنطلق، وبغية االرتقاء بالصحة يف اجلزائر البد من العمل ويف املستقبل القريب على تطوير خدماهتا
 :عصرية قطاع الصحة ويف ظل ّتسيد مشروع احلكومة الإلكورويية على النحو التايل

 
 

 مجاالت تطوير خدمات الصحية في الجزائر في ظل تجسيد مشاريع الحكومة اإللكترونية -12-:الشكل رقم 
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، هيئة الحوكمة االلكترونية تطوير الخدمات الحكومية تطبيقات لقطاع الصحةدور الحوكمة االلكترونية في نزار معروف عمر، : المصدر
 ،2113البحرين،

فثورة الطب اليت يشهدها اآلن هي  وقد حققت يظم املعلومات الصحية إجنازًا كبرياً على مستوى تقدمي خدمات الرعاية الصحية
 استخدام املعلومات والشبكات الإلكورويية واحللول التقنية يف ليست فقط يف اكتشاف عالجات أو أدوية جديدة ، بقدر ما هي ثورة يف

توفري رعاية طبية ترتكز على احتياجات املستفيدين منها، وتعتمد اجلودة والثقة والدقة كأول معايريها، حيث باتت القطاعات الصحية 
مات الرعاية الطبية للمواطنني، واعتماد مهيأة لتطبيق أحدث تقنيات وحلول طب االتصال خصوصًا مع احلرص على توفري أفضل خد

منظومة احلكومة الإلكورويية يف توفري مجيع اخلدمات االجتماعية والطبية وفيما يلي منوذج عملي لتطوير خدمة تسجيل املواليد وإصدار 
 .شهادات املواليد

ء ال يتجزأ من إدارة املعلومات املعلومات واالتصاالت على يطاق واسع يف جمال الرعاية الصحية جز  فإدخال تكنولوجيا 
مل الصحية، ومع التزايد املتسارع يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية واألكادميية، 

سي يف هذا اجملال هو التأكد من أن فالتحدِّي الرئي. تعد املسألة مسألة خيار فحسب بالنسبة للبلدان النامية عموماً والبلدان العربية خاصةً 
خيارات الصحة الإلكتـرويية تستعمل على الوجه األكمل وبطريقة منسقة، بغية التحقق من احلصول على اآلثار املرجوة، ومن أن املوارد ال 

 .توجَّه بعيداً عن االحتياجات األساسية
 :الخاتمة
هتا أداة تنموية حيث تساهم بنسبة كبرية يف اجملال التنموي وحتسني مستوى املعيشة تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبد ذا        

وحتقيق الرفاه لألفراد، وذلك من خالل تطبيقاهتا يف مجيع القطاعات السيما وعلى صعيد العمليات واخلدمات احلكومية والرعاية الصحية 
عمل واألعمال التجارية والزراعة والنقل ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ومنع واملعلومات الصحية والتعليم والتدريب والعمل وتوفري فرص ال

 .وغريها... الكوارث، والثقافة
ويف هذا الإطار أصبحت تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصفة جديدة للحد من الفقر ومتكني اجملتمعات املعوزة، 

واملعلومات هذا من جهة، ويشكل الفرصة الثمينة لإلسراع يف اجلهود التنموية الشاملة واملستدامة من وتوفري سبل الوصول إىل املوارد احليوية 
جهة أخرى، خاصة من حيث تأثريه االجيايب يف كل القطاعات، حيث أصبح يشكل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املساهم 

 .لنامية اليت جنحت يف تطويره وبناء اجملتمع املعريفاألكرب يف الناتج احمللي للدول املتقدمة وبعض الدول ا

 املقورحات و الشكاوي

 حجز مواعيد الطب اخلاص حساب كتلة اجلسم

حجز مواعيد الفحص الطيب ملا  تطعيمات طالب املدارس
 قبل العمل للعمال األجايب

 االستفسار عن يتيجة األشعة

 االستفسار عن موعد سجل فحص الدم
 د

 االستفسار عن تفاصيل طبيب

 تطعيمات موظفي القطاع الصحي تطعيمات األطفال احتساب موعد الوالدة

املواليد و إصدار شهادة تسجيل 
 امليالد

تسجيل الطاقم الطيب حلمالت  أسعار األدوية
 احلج
أرقام االتصال للمستشفيات الصيدليات و األطباء يف احلكومة و القطاع  قائمة بأرقام االتصال للمستشفيات

 اخلاص
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ويف ها الصدد، بذلت اجلزائر جمهودات كبرية للحد من ظاهرة الفقر، حيث ّتسدت على أرض الواقع مجلة من املشاريع يف قطاع 
كنولوجيا املعلومات ، والذي ايعكس بدوره على قطاع الشغل من خالل مسامهة ت(مشروع 200) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وهذا ما ينعكس بصفة مباشرة أو غري مباشرة وبشكل ( منصب شغل 2800)واالتصاالت وبشكل ملحوظ يف توفري مناصب شغل 
اجيايب يف احلد من ظاهرة الفقر هذا من جهة، ومن جهة أخرى سامهت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عصرية عدة قطاعات على 

العايل والصحة باعتبار هذين القطاعني ميثالن أحد ركائز احلد من الفقر املتعدد األبعاد، وهذا من خالل حتسني  غرار قطاع التعليم
 .ل بذلك من درجة الفقر يف اجلزائرمردوديتهم، وحتسني أدائهم أيضا وتوفري مناصب شغل ومنه حتسني مستوى معيشة املواطن والتقلي

 :الهوامش
 .00:صمرجع سبق ذكره،  األسباب االقتصادية لظاهرة الفقر وطرق معالجتها حممد حممود العجلوين،1
 .00: صحممد حممود العجلوين، مرجع يفسه، 1
وبريامج والفقر البشريّة للتنمية مبادرة أوكسفورد خالل من األبعاد المتعدِّد الفقر دليل فيتقدمي    2007آلكريوفوسور جناح ىمع أخر حّول يقطةت جاءت 

 التنمية إلى مسارات :لألمم الحقيقّية الثروة بعنوان وجاء العشرين السنويّة وافق الذكرى والذي 2010 يف العامليّ  البشريّة التنمية تقرير يف الإمنائي املّتحدة األمم
األعوام  يف البشريّة التنمية تقارير يف استخدامه وسبق الكّلّي، االقتصاد مستوى على حُيسب كان الذيHPI   الفقر البشريّ  دليل حملّ  وقدحلّ  ،البشريّة

 .واحد وقت يف احلرمان متعدِّدة من صورًان يعايو  الذين األشخاص حتديد على قدرته عدم والسّيما عديدة، ضعف يقاط يعاين كان لكّنه ، 2009-1997
، www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/tech_notes_reprint.pdf:على اخلط، 220، ص ، المالحظات الفنية2010تقرير التنمية البشرية 1

 2020-20-20: الإطالعتاريخ 

 :الإطالعتاريخ ، www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr13/statistics.pdf: على اخلط، 293، ص اإلحصائي، الملحق 2114تقرير التنمية البشرية 1
20-20-2020 

 30عيب الوطين، اجلزائر، اجمللس الش، كلمة ملقاة بمناسبة اليوم البرلماني حول التدفق السريع واالقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية،  موسى بن محادي1
 .30: ص. 0303جوان 
: اخلطعلى ، تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التنمية المحلية وإمكاناتتوظيف قدرات 1

www.europe.undp.org/content/dam/geneva/docs/Hand%20Book_AR_WEB.pdf ، 2020-00-8:الإطالعتاريخ. 
 .28صيفسه،، مرجع تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التنمية المحلية إمكاناتتوظيف قدرات و 1
تاريخ ، http://aitnews.com/2013/04/12:على اخلطالمتقدمة والنامية، االقتصادياتاستمرار الفجوة الرقمية بين ،البوابة العربية لألخبار التقنية1

 .2020-22-02:الإطالع
1
ARPT, rapport annuel 2004(Tomme 1), p 87, sur le site : http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2008.pdf, 

consulté le :23-10-2014. 
  23ص، سبق ذكره، مرجع تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التنمية المحلية وإمكاناتتوظيف قدرات 1
 .30، ص2008، أكتوبر 9، العدد "مجلة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال"مجلة الجزائر كومعبد الوهاب بوكروح، 1
مذكرة ماجستري يف علم ،دراسة ميدانية بجامعة سكيكدة-بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق االلكترونيالتعليم حليمةالزاحي، 1

 .228ص، 2022، -قسنطينة -، جامعةمنتورياملكتبات
، learning/arabe/index_arab.php-http://services.mesrs.dz/e:، على اخلطالمشروع الوطني للتعليم عن بعد، وزارة التعليم العايل اجلزائرية 1:

 .0302-03-02:تاريخ الإطالع
، ماي  0، العدد "جملة تكنولوجيات الإعالم و االتصال"، جملة اجلزائر كوم اتفاقية تعاون بين مجمع اتصاالت الجزائر و وزارة الصحةعليوة رياض، 1

 .20:، ص2008
1
  Banque mondiale, Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Département global des Technologies de l’Information 

et de la Communication,  Vice-Présidence Secteur Privé et Infrastructure, fondations pour le developpement des 

technologies de l’information et de la communication en algerie, rapport no 25841,avril 2003 , p 39. 
 المؤشراتالعشرةلدلياللفقرالمتعّدداألبعاد -0-الملحق رقم 

 

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/tech_notes_reprint.pdf
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr13/statistics.pdf
http://www.europe.undp.org/content/dam/geneva/docs/Hand%20Book_AR_WEB.pdf
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 .62:عبداحلميديوار،مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .للكبار،يستخدممؤّشرالوزيبالنسبةإلىالطول،ولألطفاملؤّشرالوزيبالنسبةإلىالعمر
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 خريطةمفاهيميةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوالمؤسسةوالفقراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : UNCTAD ,Information Economy Report 2010 : ICTs, Enterprises and Poverty Alleviation, New York, 

2010,p : 10.Online : http://unctad.org/en/docs/ier2010_embargo2010_en.pdf, seen in :02-11-2014. 

 
3- رقم الملحق- 

 نصفالسكانالمناطقالريفيةفيالبلداناألقلنمواخارج تغطيةإشارةالمحمول

 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Anne MIROUX,Introduction du  RAPPORT 2010 SUR L'ECONOMIE DE L'INFORMATION TIC, 

entreprises et réduction de la pauvreté, CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LE COMMERCE ET LE 

DEVELOPPEMENT,New York ,18 OCTOBRE 2010 ,p :03. 
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http://unctad.org/en/docs/ier2010_embargo2010_en.pdf
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 لكترونيالهيكلة الشاملة لنظام المحاضرات المرئيةالهيكلة الشاملة لمنصة التعليم اإل 

 
 .، مرجع سبق ذكرهالوطني للتعليم عن بعدالمشروع ، وزارة التعليم العايل اجلزائرية : المصدر

 
 
 


