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بعد محد ا تبارك وتعاىل حق محده، الذي 
 وفقين إلمتام هذا العمل املتواضع؛ أتقدم بشكري

األستاذ الدكتور وامتناني الكبريين ألستاذي القدير 
على قبوله اإلشراف على  عكي علواني عومر

هذا البحث رغم انشغاالته الكثرية، وعلى ما قدمه يل 
من توجيهات قيمة سواء من ناحية املنهجية أو من 

 ناحية املضمون العلمي.
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ة قدمة خالل العقدين السابقني مكاناحتلت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدول الصناعية املت  
ا علىمتعاظمة يف ً تمع كافة، وكانت احملرك الرئيسي لنموها االقتصادي. فانعكس تأثريها إجياب تمع   أنشطة ا بنية ا

وظهر جمتمع من منط  .يف هذه الدول، وغريَّ من سلوك أفرادها وأحدث آليات تعامل جديدة مل تكن معروفة سابًقا
ا متزايًدا على املعرفة والتكنولوجيا  به بتسميات خمتلفة مثل "جمتمع  الرقمية، وهو ما جرى التبشريجديد يعتمد اعتمادً

تمع الرقمي".    املعرفة" أو "جمتمع املعلومات" أو "ا
بها، أعطتها الصناعية املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وللمهارات اليت تتطلّ  إن حيازة الدول

واستدعى التنبُّه إىل . "الفجوة الرقمية"ي وبني الدول النامية ُمس  واجتماعية كبرية وأحدثت فرقًا بينها أفضلية اقتصادية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق  خطورة الفجوة الرقمية تركيز اهتمام الدول النامية على دراسة دور قطاع

  خططها اإلمنائية. 
ا مرموقًا هلا  البارزة لدول نامية استخدمت هذه وعزز هذا االجتاه اإلجنازات اإلمنائية التكنولوجيا لرتسخ موقعً

اإلجنازات أن الدول اليت متكنت من استثمار هذه التكنولوجيا تتمتع بفرص أوسع للتغلب  يف العامل. وقد أظهرت تلك
فيها، وقدرة أكرب على حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية. فرتسخت القناعة نتيجة لذلك  على العقبات البنيوية

 االجتماعية واالقتصادية يف القرن احلادي والعشرين ال ميكن إحرازها مبعزل عن االنتقال إىل جمتمع نميةبأن الت
إطار  ، وسعت معظم الدول النامية إىل وضع اسرتاتيجيات طموحة لتنمية قطاع املعلومات واالتصاالت يفاملعلومات

ال،  ى جذب االستثمارات احمللية واخلارجية يف هذاالدول النامية علبعض اسرتاتيجية التنمية الشاملة. كما عملت  ا
مجيع العوائق أمام  وأوجدت بيئة مناسبة الستيعاب هذه االستثمارات لتحرير األسواق ووضع سياسات هادفة، وإزالة

هيئ املعلومات واالتصاالت، ي االستثمارات. وهكذا أّدت مجيع هذه العناصر جمتمعة إىل منو قطاع منتج يف تكنولوجيا
ا. ا متينً   بدوره بيئة عمل مشجعة واقتصادً

يف  الدول النامية باتت تشكل أكثر فأكثر وجهة لتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرةالعديد من كما أن 
ال ولذلك فإنه من الضروري أن تُنشأ البلدان النامية (اجلزائر خاصة) بيئة متكينية من خالل خططها  .هذا ا

ا الوط نية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كي تعزز انتشارها، وهو ما ينبغي أن يشكل األساس وسياسا
  املستدام. التنميةترمي إىل حتقيق  السرتاتيجية

  البحث إشكاليـــة .1
  :لتايلا الرئيسي التساؤل حول تتمحور حبثنا إشكالية فإن السابق، املنطلق خالل من
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ستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يساهم في تحقيق في ظل االقتصاد الرقمي، كيف يمكن لال
  التنمية المستدامة؟

  :التالية الفرعية األسئلة على اإلجابة األمر يتطلب الرئيسية اإلشكالية هذه وملعاجلة
نية ما هي اخلصائص والركائز العامة اليت يقوم عليها االقتصاد الرقمي؟ وكيف ميكن له أن يساهم يف توفري الب -

 العلمية والتكنولوجية للدول النامية من أجل مواجهة قضاياها التنموية؟
ماذا تشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وما هي خصائصها، وكيف انعكس بروزها وتطورها على  -

االت التنموية؟  خمتلف ا
 قتصادية واالجتماعية املستدامة؟للتنمية اال ًا جديد اً هل ميكن اعتبار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منوذج -
 كيف ميكن أن يساهم تفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟ -

 فرضيات البحث: .2
  :وهي اإلشكالية حمل الدراسة اختبار جمموعة من الفرضيات ليتطلب حتلي  

املناسب للدول حمل الدراسة مبا ميكنها من املسامهة  إن االقتصاد الرقمي يساهم يف تكوين احملتوى املعريف -
 العلمية والتكنولوجية، وبالتايل مواجهة قضاياها التنموية.

ميكن للفرص اليت تطرحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تصحب معها خماطر تستوجب مقاربات  -
 قيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.مستنرية ُجتاري التطور التكنولوجي املتسارع، وتُسخِّره من أجل حت

االت االقتصادية، االجتماعية والبيئية جيعل منها  - إن دخول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف ا
 وسيلة ذات مسامهة بالغة األمهية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ا، تونس واجلزائر كمثال عن جمموعة الدولة النامية سيتم يف هذه الدراسة الرتكيز على ماليزيحدود الدراسة:  .3
 .2010-2000ذات الدخل املتوسط العايل، أما عن اإلطار الزمين فسيتم اعتماد الفرتة 

 أهداف البحث:  .4
    يهدف هذا البحث إىل الوقوف على جمموعة من النقاط ميكن تلخيص أمهها فيما يلي:

االتصاالت وخصائصها وأقسامها واملخاطر اليت تصحبها، تقدمي رؤية شاملة عن تكنولوجيا املعلومات و  -
 وحماولة تبيان أثرها يف التنمية املستدامة؛

االت  االستثمار يف قوم بهيحماولة تبيان الدور احملوري الذي  - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف ا
 ة؛التنموية، وكذلك مدى مسامهتها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفي
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسخريها  يف عرض مالمح التجربتني املاليزية والتونسية يف جمال االستثمار -
ا من هاتني  ال ومدى إمكانية استفاد من أجل التنمية املستدامة، والوقوف على ما حققته اجلزائر يف هذا ا

 التجربتني؛

 أهمية البحث: .5
االت الد يف البحث هذا أمهية تكمن ور الذي تضطلع به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف ا

ال وتوفري البنية التحتية والكوادر املؤهلة  التنموية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، إذ أن تشجيع االستثمار يف هذا ا
ال سيكون له أثر كبري يف حت قيق تنمية مستدامة القتصاديات من أجل استقطاب االستثمارات األجنبية يف هذا ا

الدول النامية، هذا باإلضافة إىل أن التجارة يف منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسجل زيادة كبرية يف 
جمموع الصادرات فيما بني بلدان اجلنوب، ومن البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة. وهذا بدوره يطرح إمكانية خلق 

اون البيين واإلقليمي سيولد فرصا لنشوء وتنامي قطاع خاص ناشط يستثمر يف وسائل إنتاج التقانة مناخ مواٍت للتع
ا، كما سيفتح األبواب لالستثمارات املشرتكة بني البلدان النامية يف مشاريع البحث والتطوير  واملعارف املتصلة 

  التنمية املستدامة. املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسخريها من أجل حتقيق

 دوافع اختيار الموضوع: .6
  :يلي ما أبرزها أمور، عدة يف تكمن املوضوع هذا اختيار وأسباب دوافع إن

االت التنموية مبا  - الرغبة يف التعرف على االقتصاد ما بعد الصناعي والفرص التنموية اليت يقدمها يف خمتلف ا
 يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛

 ستدامةالتنمية امل على وتأثريه االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موضوع بأمهية لشخصيا اليقني -

 خاصة بالنسبة للبلدان النامية اليت بدأت تعرف انتشارا واسعا هلذه التكنولوجيات؛
ا يف  واقع تشخيص -  ومدى ائر،اجلز االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطبيقات املتعلقة 

 االستفادة اليت ميكن احلصول عليها من خالل التجربتني املاليزية والتونسية.

 منهج الدراسة: .7
 علينا لزاما كان التارخيي التطور وتتبع وحتليلها، تفاصيله على الوقوف أجل ومن املوضوع طبيعة مع متاشيا

يقوم على جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها، وهذا الذي  التحليلي، الوصفي املنهج على النظرية الدراسة يف االعتماد
. أما يف اجلزء عن طريق تكوين اإلطار النظري للبحث بتجميع املادة العلمية املتعلقة به من املصادر األساسية والثانوية

التجربة من سوف يتم االعتماد منهج الدراسة املقارنة، حملاولة إبراز جوانب التطابق واالختالف بني كل  التطبيقي
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االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسخريها من والتجربة اجلزائرية يف جمال  التونسية التجربة املاليزية،
ز  جيابيات واملميزات اليت متُ استنباط أهم اإلباإلضافة إىل لتنمية املستدامة، أجل املسامهة يف حتقيق ا ّ كل من التجربتني ي

  وحماولة االستفادة منها على مستوى االقتصاد اجلزائري. املاليزية والتونسية

 الدراسات السابقة: .8
قياس التنمية الرقمية من أجل صناعة السياسات التنموية: النماذج، املراحل، اخلصائص  الدراسة األولى: -

  واألسباب.
Measuring digital development for policy-making : Models, Stages, 
Characteristics and Causes. 
PhD thesis by: Ismael Peña-López 
Catalonia University -2009- 

دولة تابعة ملنظمة التعاون  28أطروحة دكتوراه تعرض فيها الباحث إىل دراسة على جمموعة من الدول منها 
  دولة متقدمة ونامية أخرى. 75والتنمية االقتصادية، باإلضافة إىل 

الدراسة بتوضيح املقاربات الرئيسية لظاهرة الثورة التكنولوجية والفجوة الرقمية بني ولقد قام البحث يف هذه   
الدول، كما قام بدراسة تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلانب االقتصادي وخمتلف جوانب احلياة األخرى 

جمموعة من العوامل اليت جعلت من  (التوظيف، املواصالت، الثقافة، السياسات واحلكم). مث مت التطرق إىل دراسة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة رئيسية لدعم العملية التنموية، باإلضافة إىل عرض جمموعة من مناذج التنمية 

  الرقمية.
 دراسة جتريبية للعوامل الرئيسية القتصاد املعرفة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يف عمان.الدراسة الثانية:  -

An Empirical Study of the Key Knowledge Economy Factors For 
Sustainable Economic Development in OMAN 
Doctorate thesis by: Ibrahim Abdullah Al-Rahbi 
Victoria University -2008- 

ه، باإلضافة إىل أطروحة دكتوراه تعرض فيها الباحث إىل دراسة اإلطار العام القتصاد املعرفة، مميزاته وخصائص
  دوره يف العملية التنموية، أما يف الدراسة التطبيقية فقد حاول الباحث اإلجابة على جمموعة من األسئلة أمهها:

 ما مدى استعداد عمان لتبين اقتصاد املعرفة؟ -
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لتدريب ما هو الدور الذي ميكن أن تقوم به حكومة عمان من أجل تفعيل دور اقتصاد املعرفة يف جمال التعليم، ا -
تيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للدولة، والتأهيل، إزالة العوائق اليت متنع االستغالل األمثل للفرص اليت تُ 

إقامة نظام وطين لالبتكار وزيادة استيعاب املعارف، باإلضافة إىل زيادة فعالية احلوكمة من أجل دعم ركائز 
 اقتصاد املعرفة؟

 تنمية اقتصاد املعرفة يف عمان؟ما هي العوامل األساسية ل -

استطالع حول تقنيات إدارة مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل مشاريع الدراسة الثالثة:  -
 (جنوب أفريقيا) مستدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار التنمية الريفية.

An Investigation of ICT Project Management Techniques for Sustainable 
ICT Projects in Rural Development 
Master of Commerce by: CAROLINE ILEJE PADE 
Rhodes University -2006- 
رسالة ماجستري تعرض فيها الباحث إىل تقدمي اإلطار العام للتنمية الريفية، مث تطرق الباحث إىل أمهية ودور 

ار التنمية الريفية خصوصا يف جمال التعليم والصحة وتقوية املشاركة واالستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إط
البيئية باإلضافة إىل إقامة شبكات اجتماعية. كما تطرق الباحث أيضا إىل التحديات اليت تواجه تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت يف املناطق الريفية.
أجل خلق مناصب عمل، زيادة التنافسية وحتقيق تنمية متوازنة. بناء اقتصاديات معرفية من  :رابعةالدراسة ال -

 ).-2009-(عبد القادر جفالت 
Building Knowledge Economies for Job Creation, Increased 
Competitiveness, and Balanced development 
Pr. Abd elkader Djeflat -2009- 

موعة من دول  نا: اجلزائر، املغرب، تونس، مصر، األردن، اململكة العربية املي (MENA)دراسة استطالعية 
  السعودية، لبنان، اإلمارات العربية، قطر والكويت.

يف  (MENA)تعرض الباحث يف هذه الدراسة إىل سياق ظهور اقتصاد املعرفة كنمط تنموي يف املنطقة ككل 
حدة من حيث مدى توفرها على مقومات ظل الظروف االقتصادية السائدة، مث تطرق إىل دراسة كل دولة على 

  ودعائم االندماج يف االقتصاد املعريف، ومدى إمكانية االستفادة من الفرص اليت يطرحها.



 مقدمـــــة عامــــــة
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تعميق املشاركة وحتسني فعالية املساعدات عن طريق وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات : خامسةالدراسة ال -
 واالتصاالت.

Deepening Participation and Improving Aid Effectiveness through Media 
and ICT 
By : Patrick Kalas and Christoph Spurk 

Switzerland, Berne, -2011 - 

دراسة منشورة من طرف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وقد قام الباحثان يف هذه الدراسة مبحاولة تقييم   
كنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد من الفقر وحتقيق العدالة واستخالص الدروس من مدى إمكانية مسامهة ت

  االجتماعية واملساعدة يف إجناح برامج التنمية والتعاون وزيادة املسائلة والشفافية.
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  تمهيـــد 
يرتاجع بوتائر متسارعة لصاحل اقتصاد يشهد االقتصاد اليوم تغريا عميقا، حيث أن اقتصاد العصر الصناعي 

اإلنرتنت. ومتاما مثلما أحدث التحول من العهد الزراعي إىل العصر الصناعي تغريات جوهرية يف أساليب تنظيم  عصر
ؤثر على املصاحل تكفيل بتغيري وحتقيق أحداث جديدة   الرقميقتصاد االوإدارة النشاط االقتصادي، فإن التحول إىل 

  .اهم من ذلك أن تستثمره، واألااليت يتعني عليها أن تستوعبه االقتصادية للدول

ا اإللكرتونيات الرقمية إن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دفعت باملعلومات إىل وضع  ،اليت حّفز
 ،صارت فيه متثل واحًدا من أهم عوامل تكوين الثروة. صحيح أن املعلومات قد لعبت دورا مهما خالل العقود املاضية

صار باإلمكان تكوين ومجع وختزين ومعاجلة وتوزيع املعلومات على نطاق  ملنصرمة فقطإال أنه خالل السنوات القليلة ا
واسع وبكلفة منخفضة. ومنذ وقت قريب كان تدفق املعلومات حكرا على منشآت األعمال القوية الكبرية 

اواحلكومية، بينما ُح  ية كفيلة بتوفري فرص أعظم أما اليوم فإن الثورة الرقم ،رمت األكثرية الضعيفة من فرصة االنتفاع 
 وأوالتحكم مبا توفره من معلومات، حبيث ُخلق نظام اقتصادي جديد يتيح للجميع فرصة االرتباط  الالنتفاع 

  االجتماعية أو البيئية. ،االتصال إلكرتونيا لتحقيق خمتلف األغراض االقتصادية

  قدم، ميكن تقسيم الفصل األول إىل:وتأسيسًا على ما ت
  اإلطار النظري واملفاهيمي لالقتصاد الرقمي؛األول: المبحث 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛المبحث الثاني: 
  االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.المبحث الثالث: 
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  القتصاد الرقمياإلطار النظري والمفاهيمي لالمبحث األول: 
وسائط تكنولوجيا  الستخدامعنه من انتشار سريع وما نتج  االتصاالت أنظمةالتطور السريع يف إن 

 إىلبشكل مباشر  أدى، اإلنسانحياة  أساليبمن تغري يف  أحدثهوما  ،الوسائط اإللكرتونية املختلفةو املعلومات 
  .الرقمي باالقتصادف رِ األنشطة االقتصادية، وأنتج نوع جديد من االقتصاد عُ  أداءووسائل  أساليبغيري يف تّ ال

  االقتصاد الرقمي  ماهيةألول: المطلب ا
ومن  ،االقتصاديةاألنشطة  واالتصاالت يف خمتلفتكنولوجيا املعلومات بدخول  يتميز االقتصاد الرقمي

  خالل هذا املطلب سيتم التعرض إىل ماهية هذا االقتصاد وما يتعلق به.

  الرقمي  االقتصاد مفهوم أوال:
ومن أجل  .الرقمي، ولعل معظمها يشري إىل نفس املقصدعرّف االقتصاد لقد تعددت املصطلحات اليت تُ 

، يتطلب األمر توضيح بعض املفاهيم ذات العالقة واالرتباط باالقتصاد الضوء على مفهوم هذا االقتصادتسليط 
  الرقمي واليت ختتلف وتتآلف بعض الشيء عن بعضها، مثل: 

ه على املعلومات، وهو االقتصاد الذي تزيد هو االقتصاد الذي يعتمد يف خمتلف قطاعات اقتصاد المعلومات: _1
 1فيه قوة العمل املعلوماتية عن القوى العاملة يف كل من قطاعات الزراعة، الصناعة، واخلدمات.

ويتضمن االستخدام الكثيف للمعرفة يف القيام بالنشاطات االقتصادية ويف توسعها  اقتصاد المعرفة: _2
د املتميز بنسبة عالية من الوظائف الكثيفة املعرفة، باإلضافة إىل أن وتطورها ومنوها. ويقصد به أيضًا االقتصا

 2نسبة رأس املال املعريف أو الفكري تكون أكرب من نسبة رأس املال املادي.
 الرقمي أمهها: لالقتصاد وردت جمموعة من التعاريفاالقتصاد الرقمي:  _3
  3لنظر االصطالحية:يعتمد هذا املصطلح على أسس ثالثة من وجهة ا التعريف األول:  .أ 

غة رقمية (التشفري لُ صاغة بِ املنتجات اجلديدة اليت مل تكن موجودة من قبل، واليت هي يف جوهرها معرفية مُ  -
 ، أو اليت تعتمد بشكل أساسي يف بنائها على املعرفة كاملعاجلات احلاسوبية.والرتميز)

                                            
 .197ص:  ،دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،الطبعة األوىل ،اقتصاد املعلومات) 2010(رحبي مصطفى عليان  - 1
العدد اخلامس  ،-قسنطينة–العليا لألساتذة  املدرسة ،دورية منتدى األستاذ ،اقتصاد املعرفة وضرورة التنمية الشاملة يف البلدان العربية) 2009(فريد كورتل،  - 2

 .159ص:  ،ماي ،والسادس
  .77ص ص:  ،شعاع للنشر والعلوم :حلب، سورية ،اقتصاد املعرفة )2010( باسم غدير غدير -3
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احلالة اإللكرتونية (الكهربائية) إىل  مثكية الوسائل املستخدمة، واليت انتقلت من احلالة امليكانيو األدوات  -
احلالة الرقمية (التشفري والرتميز)، حيث تتجلى تلك األدوات والوسائل يف األجهزة احلاسوبية والشبكات 

 املتنوعة كاإلنرتانت واإلكسرتانت واإلنرتنت.
رب األدوات والوسائل اليت آليات التعامل اجلديدة املتمثلة باألنظمة احلديثة إلدارة املنتجات املعرفية ع -

ا  ذكرناها، واليت تتجلى يف آليات التخزين واالستعالم والنشر واالسرتداد ...اخل، مما خيلق خصوصية تنفرد 
 املنتجات الرقمية عن غريها من املنتجات.

ال اإلل االقتصاديةنه ممارسة األنشطة أالرقمي على  االقتصادميكن تعريف التعريف الثاني:   .ب  كرتوين يف ا
النشاط  أطرافروابط فعالة ما بني  إجيادوتكنولوجيا املعلومات، من خالل  االتصاالتباستخدام وسائط 

 1االقتصادي.
يقصد باالقتصاد الرقمي التفاعل والتكامل والتنسيق بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا التعريف الثالث:  .ج 

  2عي والدويل من جهة أخرى.االتصاالت من جهة، وبني االقتصاد القومي والقطا
ن االقتصاد الرقمي هو ذلك النوع من االقتصاد الذي يقوم يف أمن خالل التعاريف السابقة يمكن القول: 

جممل عملياته على املعلومات، ويستند يف أغلب خطواته على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت 
فق املعلومات والسلع واخلدمات وحركة رؤوس األموال من وإىل أي نقطة أسقطت وألغت كل احلدود واحلواجز أمام تد

  يف العامل، ويف أي وقت.

  االقتصاد الرقميوأهداف خصائص ثانيا: 
تسخري تكنولوجيا املعلومات  عن طريقجمتمع املعلومات  بناءيتميز االقتصاد الرقمي بالعمل على 

  3:، وفيما يلي أهم مزايا وخصائص االقتصاد الرقميتنمويةاألهداف ال العديد من  واالتصاالت من أجل حتقيق
تمعات املعاصرة يف عصر الثورة الرقمية - القتصادي القائم ن التوجه ا، حبيث أإن املعلومة صارت قوة يف ا

مل تعد املوارد الطبيعية كما . يؤكد على الثروة الفكرية واملعلوماتية كمحرك أساسي لالقتصاد على املعلوماتية
 فتاح الرئيسي الوحيد للتطور االقتصادي، وال العدد الكمي للقوى البشرية كذلك؛امل

                                            
ــة -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الربامهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد حممــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي  )2010( خالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد الرقمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات –االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد املعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة .اقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة اإللكرتوني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريب للتجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدى العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى املنت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوفر علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع: ، متــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املوقــ

2.htm-id-listarticles-action-http://www.aecfkh.org/articles ،06-03-2012 ،11:45:02. 
  .25: ص ،الدار اجلامعية :اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل ،االقتصاد الرقمي) 2007( فريد النجار -2
 .99- 92ص ص:  ،دار البداية ناشرون وموزعون :عمان ،األردن ،الطبعة األوىل ،مقدمة يف االقتصاد الرقمي )2010( جعفر حسن جاسم - 3
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 يف صارت السياسة االقتصادية واالجتماعية احلمائية املتمثلةو اوي القيود واحلدود االقتصادية التقليدية،  -
 ر وتقييم؛التحكم يف العملة وفرض القيود على الواردات وزيادة التعريفة اجلمركية موضع إعادة نظ

يقوم االقتصاد الرقمي على منوذجية تنطلق من أمهية قدرة البشر ومتكينهم من استخدام املعارف واملعلومات  -
، ويركز باألساس على أمهية الرصيد الفكري وإنتاجها وتطويرها كعامل رئيسي له قيمة اقتصادية إنتاجية

 ؛ةاملستدام التنميةوخلق الثروات وحتقيق واإلبداعي للبشر بوصفه قادرا على زيادة عوائد االستثمار 
ا املعريف  -  املعلومايت؛و أصبح رصيد املؤسسة االقتصادية يقوم باألساس على خمزو
ً لألفراد أو تشغيل  - األنشطة واملشاريع االقتصادية من خالل اإلنرتنت دون احلاجة للتحريك الفعلي سواء

 املؤسسات؛
م  والذي يستوجبتداول العقود اإللكرتونية  - توفري الضمانات والبيئة اآلمنة لألفراد من أجل إمتام معامال

 التجارية املختلفة؛
يف عصر االقتصاد الرقمي ستتقلص فاعلية وجدوى القوانني والتشريعات احلالية (النظام القانوين واملصريف  -

 االقتصاد الرقمي؛ والتجاري)، وهذا يفرض ضرورة إجياد جمموعة من القوانني احملدثة للتعامل مع متغريات
يرتبط االقتصاد الرقمي بالتغريات الكثرية اليت جتري يف البيئة الصناعية، والسيما ما يتعلق بتكنولوجيا  -

االتصاالت، مما يعين أن اإلمكانية التكنولوجية هي اليت تلعب الدور األساسي يف بزوغ وتطوير املعلومات و 
 االقتصاد الرقمي؛

حدى العمالقة تنرتنت اقتصادًا بال حدود، وأصبحت الدول الناهضة حديثًا تأوجدت العوملة الرقمية واإل -
 الصناعيني يف الوصول إىل املستهلكني، واحلصول على حصة من السوق يف كل مكان يف العامل؛

ظاهرة التوظيف كما ستنتهي   احلاجة للتعلم مدى احلياة ستكون ضرورة أساسية من أجل البقاء يف الوظيفة، -
ة، بل سنجد أن الكثريين سيضطرون لتغيري وظائفهم وأماكن عملهم بشكل مستمر كل ثالث مدى احليا

 أو مخس سنوات؛
سيكون احملرك األساسي لالقتصاد الرقمي مكونًا من صناعات اإلنفوميديا (الوسائط املعلوماتية)، وهي  -

 املستوى العاملي؛ ، وهذه الصناعات ستكون أكثر انتشارا ورحبا علىواسيب واالتصاالت الرقميةاحل
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أما أهم أهداف االقتصاد الرقمي، فيمكن ذكرها من خالل القول أن االقتصاد الرقمي يتحقق لدى املنشئات 
   1ومن هذه األهداف: ،استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبواملؤسسات من خالل املنافع اليت ميكن حتقيقها 

 إزالة احلواجز اجلغرافية؛ -
 الزمنية؛إزالة احلواجز  -
 حتسني التعامل مع القيود التكاليفية؛ -
 حتطيم احلواجز اهليكلية. -

  ثالثا: مؤشرات قياس االقتصاد الرقمي
الصادر عن  (The Emerging Digital Economy) الناشئ" تقرير االقتصاد الرقمي"قدم  1997يف   

ا من أجل قياس االقتصاد الرقمي، وميكن موعة من املؤشرات الواجب اعتماده اً منوذج وزارة التجارة األمريكية،
  2توضيح هذه املؤشرات فيما يلي:

مثل التجارة اإللكرتونية،  شكل وحجم املكونات الرئيسية لالقتصاد الرقمي والذي ال يزال يف مرحلة تطور،  _1
 وبصفة أعم تطور دور احلاسوب والتكنولوجيا املتعلقة به، وانتشارها يف أماكن العمل؛

 ال وما تقوم به من استخدام وتطوير للتكنولوجيات املتقدمة والتجارة اإللكرتونية؛شركات األعم  _2
التغريات احلاصلة يف هيكل ووظائف السوق، واليت تتضمن التغريات يف كيفية تقدمي توزيع السلع واخلدمات،   _3

 باإلضافة إىل تغّري طبيعة املنافسة احمللية والدولية؛
اعية لثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل التغري يف اإلنتاجية الناتج التطبيقات االقتصادية واالجتم  _4

 عن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات؛
 اخلصائص الدميغرافية للمجتمع يف ظل االقتصاد الرقمي.  _5

ا  والديناميكية اليت ونظرًا للتطور والتغري املستمر ز  ّ مل تعد كافية فإن هذه املؤشرات  د الرقمي،االقتصايتمي
تمع والدولة والعامل، لذا فق دلقياس وحتدي متّ تعديلها وتطويرها لتصبح على الشكل  دآثار االقتصاد الرقمي على ا

   اآليت:

                                            
 .100ص:  ،مرجع سابق ،جعفر حسن جاسم - 1

2 - Erik Brynjolfsson & Brian Kahin (2000) Understanding the Digital Economy,  USA: Library of Congress 
Cataloging-in-Publication Data, p p: 19-25. 
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جيب أن يتم قياس :  ICT Infrastructureالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت _1
قمي (الربجميات) للبنية التحتية اخلاصة باالقتصاد الرقمي. الر (املعدات واألدوات) واجلانب  املادياجلانب 

وبصفة خاصة، اجلهود املبذولة جلمع البيانات القياسية جيب أن ترّكز على البنية املادية (جتهيزات تكنولوجيا 
الت، خطوط األلياف البصرية،  املعلومات واالتصاالت واليت تشمل أجهزة الكمبيوتر، خطوط اهلاتف، احملوّ

قمار الصناعية، الشبكات السلكية والالسلكية). وجيب أيضًا قياس االستثمارات يف الربجميات، كما جيب األ
توفري املعلومات األساسية خبصوص مدى اتساع شبكة اإلنرتنت والشبكات األخرى، ودرجة االزدحام يف 

 لتحتية الرقمية.أنظمة هذه الشبكات. كما أنه من املهم جدًا قياس مدى تقادم واهتالك البنية ا
جيب أن يتم قياس التجارة اإللكرتونية من خالل حجم ومنط : E-commerceالتجارة اإللكترونية   _2

. وجيب أيضًا أن **(B2C)، وبني املؤسسة واملستهلك (B2B)املعامالت اإللكرتونية بني املؤسسات 
ه. حبيث أن املنتجات املادية جيب أن على حد لٌّ حناول قياس كمية السلع واخلدمات الرقمية وغري الرقمية، كُ 

م فيزيائيًا للمستهلك، أما املنتجات الرقمية فهي تتجاوز جتار اجلملة وجتار التجزئة مباشرة إىل املستهلك  تُسّل
ق  النهائي. رُ تسعري خمتلفة (غري خطية) بسبب ارتفاع تكاليفها الثابتة  كما أن املنتجات الرقمية قد تكون هلا ُط

دف إىل تسوية واخنفاض التك اليف احلدية. باإلضافة إىل ضرورة قياس حجم التجارة اإللكرتونية اليت 
 املعامالت واليت تكون ألغراض أخرى (خدمة الزبائن، معلومات عامة، واإلعالن عن املنتجات).

أثر  التحسينات جيب قياس  :Firm and Industry Structureهيكل الشركات والصناعة  _3
لوجيا املعلومات، الربجميات واإلنرتنت على الرتكيبة اهليكلية للشركات واألسواق. وبصفة احلاصلة يف تكنو 

عامة، من الضروري حتديد التغّريات احلاصلة يف املوقع (التوطني)، الصناعة، احلجم واهليكل التنظيمي اخلاص 
) وعالقته بالشركات األخرى التغري يف مزيج املدخالت (رأس املال، العمل واملخزونبشركات األعمال، وأيضًا 

 (املناولة أو االعتماد على مصادر خارجية).
جيب : Demographic and Worker Characteristicsالخصائص الديمغرافية والعمالية  _4

 مي،قياس اخلصائص الدميغرافية وخصائص سوق العمل لألفراد والعمال اليت تشارك يف االقتصاد الرق
رك فيه. وبشكل خاص، جيب قياس مدى استخدام احلاسوب يف اليت ال تشا اخلصائص ومقارنتها مع تلك

                                            
*- Business-to-Business (B2B). 
** - Business-to-Consumer (B2C). 
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املدرسة، العمل واملنزل، وربطه بنتائج املخرجات االقتصادية مثل الرواتب واألصول، وأيضًا باخلصائص 
رق، السن ومكان اإلقامة.الدميغرافية مثل التعليم، التشغيل، اجلنس،   العِ

تكييف العوامل اليت تؤدي إىل انكماش أسعار السلع  جيب: Price Behaviorسلوك األسعار  _5
هذا سيسمح بإجراء قياسات  واخلدمات لكي تعكس مدى التغّري يف اجلودة بسبب تكنولوجيا املعلومات.

ُمَّعات اإلحصائية الرئيسية مثل اإلنتاجية.  األسعار بني السلع واخلدمات  تباينقياس إن أكثر دقة لتغريات ا
ُ امل ر ـ ، وأيضًا قياس تشتت األسعار بني املنتجني ق خمتلفة (التجارة اإللكرتونية مقابل الطرق التقليدية)باعة بُط

باستعمال نفس الطريقة، يعترب ذو أمهية بالغة من أجل فهم وإدراك طبيعة تغّري املنافسة يف ظل االقتصاد 
 الرقمي.

  المطلب الثاني: بنية االقتصاد الرقمي في عالم متغير  
انفتاح  كما أن اليوم تسوده حالة الالثبات بفعل املتغريات احلاصلة يف الفضاءات الرقمية اجلديدة، عامل إن  
سامهت بشكل كبري يف ، صادية والتطورات البارزة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتكتالت االقت ،األسواق

تمع. تطوير بيئة األعمال، وإحداث نقلة نوعية حديثة يف جمال االتص   االت وتبادل املعلومات بني أفراد ا

  أوال: وجهات نظر متباينة في االقتصاد الرقمي
يرى الكثري من االقتصاديني أن ظاهرة االقتصاد التقليدي اليت سادت لسنوات طويلة مل تعد قادرة على   

حلديثة زعزعت مكانة االقتصاد الثبات يف ظل املتغريات واألحداث اجلارية، وأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا
أن هناك من يرى أن ظاهرة االقتصاد الرقمي اجلديد ستكون عابرة ولن  غريالتقليدي وذهبت به صوب الالمكان. 

ّت أقدامها فوق أرض الواقع. يف حني أن بعضهم اآلخر يرى أن االقتصاد الرقمي أقوى مما نتصور،  تستطيع أن تثب
  ات البقاء. وأهم وجهات النظر املذكورة يف هذا اخلصوص ما يلي:وأنه جاء ليبقى المتالكه مقوم

يعّد هذا املصطلح من املصطلحات اليت تشري بشكل سليب إىل  :Bubble Economy اقتصاد الفقاعة _1
االقتصاد الرقمي، إذ يعترب بعض الباحثني بأن التطورات االقتصادية اليت تتأتى من الغيمات التكنولوجية 

اليت إال طفرات ال تستقر مع الزمن. ولعل تعبري الفقاعة يرمز إىل فقاعات املاء أو الصابون العابرة، ما هي 
تقفز وتتطاير بسرعة كبرية، لكن انفجارها وتكاثفها باجتاه األرض سهل جدًا تسمح به طبيعتها غري الصلبة. 

عاصرة، لكن مع تطور احلاجات اليت وقد كان هذا التعبري صاحلًا يف بداية جتليات الثورة العلمية التكنولوجية امل
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ا املنتجات اجلديدة كالربجميات وتطور اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت، واليت بات من الصعب  حفَّز
 1يف عامل اليوم االستغناء عنها، ال ميكن أن يكون هذا املصطلح صاحلا لوصف االقتصاد الرقمي.

صاد الفقاعة، استعان بعض االقتصاديني يف تفسري االقتصاد بالعودة إىل توضيح أكثر وأعمق ملفهوم اقت
الرقمي مبفهوم اقتصاد الفقاعة. ولقد مت وضع هذا املفهوم لتفسري شركات اإلنرتنت اليت بزغت بقوة 
ل أكرب وأعرق الشركات  َ ب ِ ا من ق وتصاعدت يف قيمة أسهمها إىل مستويات غري مسبوقة، ال ميكن جمارا

ثل استمرار الفقاعة وبالتايل صعودها بتعجيل متزايد، ميفلقد كان هذا الصعود هلذه الشركات املادية التقليدية. 
  2أيضًا بفعل انفجار الفقاعة.يف حني أن هذه الشركات بعد فرتة شهدت تراجعا مبعدل متزايد 

اقتصاد الفقاعة، يف املقابل من دعاة : Inflation-Crashing Model  نموذج صدمة التضخم _2
ميكن تسميتهم بدعاة االقتصاد اجلديد أو منوذج صدمة التضخم. وهؤالء هم الذين يرون أن يقف من 

حيث أن (، االقتصاد اجلديد ميتلك كل مقومات البقاء، ويف مقدمة هذه املقومات تأيت التكنولوجيا اجلديدة
اخلصائص الفريدة  ،)اإلنرتنت حمفز عظيم للنمو االقتصادي، ومهدد ال نظري له للحالة واألعمال القائمة

مناذج األعمال اجلديدة اليت متثل انفجارًا كبرياً و لإلنرتنت (التشبيك الفائق، السرعة الفائقة، والسعة الكبرية)، 
لفرص األعمال. هذا باإلضافة إىل اخنفاض التكلفة والسعر، فإذا كانت التكلفة احلدية هي أقرب إىل الصفر، 

م  م بعائد حدي منخفض جدا؛ وألن اإلنرتنت ميكن أن تعمل دون وخدفإن املوردين سيسعرون منتجا ما
توسط، فإن هذا سيؤدي إىل أن يكون االقتصاد اجلديد هو اقتصاد موت التضخم أو اقتصاد منوذج صدمة 

 .التضخم
وإن مما يرتبط بقوة االقتصاد اجلديد هو التحول املتزايد يف ظل اإلنرتنت من اقتصاد تقليدي بفرص 

ة يف ظل حمدودية املوارد ورأس املال وقيود االستثمارات املادية إىل االقتصاد الريادي عمل حمدود
(Entrepreneurial) الذي يتسم بانفجار فرص األعمال مبوارد حمدودة (ألن الشركات الرقمية هي عبارة ،

)، مما جيعل االقتصاد اجلديد (الرقمي) هو اقعن مكاتب صغرية  تصاد الوفرة تعمل برأس مال حمدود جدًا
واإلفاضة يف األفكار واملواهب واملوارد وحىت فرص العمل من زوايا معينة أو يف مناطق معينة. وأن وادي 

                                            
 .80-79باسم غدير غدير، مرجع سابق، ص ص:  - 1
 .89-86جعفر حسن جاسم، مرجع سابق، ص ص:  - 2
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السليكون ميثل أحد مناذج االقتصاد اجلديد بوصفه اقتصاد احلركة السريعة والريادية العالية يف جمال 
  1التكنولوجيا العالية والسيما اإللكرتونية.

إن االقتصاد ال يزال يعيش مرحلة االقتصاد التقليدي  :Hybrid Economy جيناالقتصاد اله _3
واالقتصاد الرقمي، الذي من املمكن أن يتحول مستقبالً إىل اقتصاد رقمي بدرجة كبرية حبكم تطور 
ا االجتماعية، االقتصادية، السياسية والعسكرية. أي أن التقدم  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتأثريا
احلاصل يف جمال االقتصاد الذي وصل إليه اليوم (االقتصاد الرقمي)، مل يأت من فراغ، بل استند على 
أهداف وأسس االقتصاد التقليدي، وستبقى األرض وما عليها القاسم املشرتك بني جيلني من االقتصاد، 

ق األرض من عمليات جيل االقتصاد التقليدي وجيل االقتصاد الرقمي، وهلذا ولغريه يبقى ما جيري فو 
حملرك هلذه وتغيريات اقتصادية هي األساس الذي تنطلق منه التطورات االقتصادية. ويبقى اإلنسان هو ا

ما حيصل من تطور تكنولوجي سيظل مرتبط باألرض ألن اإلنسان يعيش فوق هذه  التطورات، وبالتايل كل
التقليدي واالقتصاد الرقمي مكمل كل  األرض ويستمد أفكاره من حميطها. ولذلك فإن كل من االقتصاد

منهما لآلخر على الرغم من التطور احلاصل يف سرعة إدارة العمليات االقتصادية يف الوقت احلاضر بسبب 
التطور املذهل يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. أي أن االقتصاد يف الوقت الراهن مازال يعيش 

 2مرحلة االقتصاد اهلجني.

  العمالة ومجتمع االقتصاد الرقميثانيا: 
، )اليت وّلدت العوملة(ثه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ديف ظل االقتصاد الرقمي وبفعل التغيري الذي حت  

التطور التكنولوجي الرقمي آثارًا عميقة حيث أحدث ، حد سواءة والبضائع على ملانفتحت األسواق أمام األيدي العا
  . وتتمثل أهم اآلثار فيما يلي:يف سوق العمل وأمناطه

تمع، ويشمل املهن  واقع المهن والعمالة في االقتصاد الرقمي: _1 يعترب قطاع املعلومات أحد قطاعات ا
والوظائف اليت يقوم أصاحبها أساسا بإنتاج أو خلق وجتهيز ومعاجلة املعلومات ومن مثّ توزيعها أو بثّها. وأن 

ة لصناعة املعرفة هي: (التعليم، البحث والتطوير، وسائل اإلعالم مخسة أقسام رئيسيهذا القطاع يضم 
 واالتصال، آالت املعلومات، وخدمات املعلومات).

                                            
 .91-89املرجع السابق، ص ص:  - 1
 .92-91ص:  املرجع السابق، ص - 2
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ومن أهم املهن والصناعات يف عصر االقتصاد الرقمي على سبيل املثال ال احلصر، جند مهنة 
اجة إىل خرباء واستشاريني االستشارات، وهو جمال تزداد أمهيته بسبب تعقد املنظومات والسياسات واحل

بشكل متعاظم. وهناك أيضًا مهنة أو صناعة اخلدمات اليت تعترب عصب تطوير أي اقتصاد، وارتباط هذه 
الصناعة بالتدريب والتأهيل واملهارات والتنظيم. وعالوة على ما سبق فإن من املهن األخرى يف عصر 

النصوص، وبيع احلواسيب والربجميات، الصيانة، الدعم االقتصاد الرقمي مهنة الربجمة وحتليل النظم وإدخال 
، التصميم اهلندسي واإلعالمي بواسطة برجميات الغرافيك، وهناك الفين، التصميم اهلندسي بواسطة احلاسوب

مهن تصميم األفالم الكرتونية، وتصميم املواقع واإلعالنات. إضافة إىل العديد من املهن اليت تتعلق خبدمات 
من مقاهي اإلنرتنت إىل شركات تبين بنوك املعلومات وأرشيفها اإللكرتوين، وغريها طيف واسع من  املعلوماتية

  1املهن واألعمال اليت ترتاوح بني احلداثة واالرتباط باالختصاصات واألعمال السابقة.
خل هو املصدر الرئيس للد كذلك أشارت الدراسات احلديثة لالقتصاديات املتقدمة أن قطاع املعلومات

املعلومات ينتج حوايل نصف الدخل القومي...  حيث قدر يف الواليات املتحدة أن قطاع ،القومي للعمالة
 .من دخلها القومي انبثق من أنشطة املعلومات %40أن حوايل  اقتصاديات الدول األوربية املتقدمةوتظهر 

وهو ما يؤدي إىل ظهور طبقة أو  ،هذا التحول إىل العمل يف حقل املعلومات يستتبعه فكرة العمل عن بعد
ا هي فئة "العاملون يف املعلومات فئة مهنية  ويقسمون إىل  Information Workers "جديدة هلا وز

  2 ة:أربع فئات فرعي
 ؛منتجو املعلومات (منشئو املعلومات وجامعوها) -
ا) جمهزو  -  ؛املعلومات (يستقبلون املعلومات ويستخدمو
 ؛املعلومات من املنشأ إىل املتلقي) نموزعو املعلومات (ينقلو   -
 .لألنشطة املعلوماتية) بيئة املعلومات (تقوم على التكنولوجيا  -

إن مفهوم جمتمع االقتصاد الرقمي ينطوي على حقيقة ال ميكن مجتمع االقتصاد الرقمي والعمل عن بعد:  _2
تتقيد حبدود الدولة أو املنطقة جتاهلها أو جتافيها تتجسد يف أن معظم أو غالبية نشاطاته االقتصادية ال 

دار فيها أو ميُارس فيها هذا النشاط االقتصاد ُ الرقمي أو ذاك، مبعىن آخر أن جمتمع االقتصاد  ياجلغرافية اليت ي
الرقمي ال يعرف وال يعرتف وال يعري أمهية للحدود اجلغرافية والقانونية على حد سواء. لذلك فإن مسألة بداية 

                                            
 .172املرجع السابق، ص:  - 1
 .6، ص:  2 ، ع9، مججملة مكتبة امللك فهد الوطنية، اقتصاد املعرفة يف جمتمع املعلومات) 2004( حسانة حمىي الدين - 2
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ايته وما حيدث بني هاتني املنطقتني اجلغرافيتني من حركة جمتمع االقتصاد الرقمي، النشاط االقتصاد الر  قمي و
تمع اإلنساين يف العامل املادي  ال ميكن السيطرة عليها وفق معايري السيطرة اجلغرافية اليت تسيطر على ا

 املتعارف عليه.
، بميكن  دأ يظهر ويطبق يف العديد من دول اإلشارة إىل أن "العمل عن بعد" يعّد مصطلحًا جديدًا

ذا املصطلح أن يقوم  العامل مثله مثل مصطلحات أخرى (كالتعليم عن بعد واالستشعار عن بعد). ويقصد 
الشخص بأداء عمله من املنزل أو من أي مكان آخر غري مقر العمل ويستخدم يف ذلك وسائل االتصال 

  احلديثة كشبكة اإلنرتنت.
رقمي يسمح بإتاحة الفرصة للعمل عن بعد بواسطة احلاسبات اإللكرتونية عرب إن جمتمع االقتصاد ال

األفراد من االلتقاء بغض النظر  ميُّكن -جمتمع االقتصاد الرقمي-الفضاء السيرباين أو االفرتاضي، وهو بذلك 
نجز يف ُ مكان جغرايف  عن الزمان واملكان، وهذا بدوره أدى إىل أن النشاط اإلنساين والسيما االقتصادي ال ي

طيلة القرن العشرين أخذ جنمه باألفول فاسحًا معني. ذلك يعين أن جمتمع االقتصاد الصناعي الذي ساد 
ال أمام جمتمع جديد قادم بدأ يفرض نفسه فرضا بفعل اآلليات اجلديدة املفيدة  تكنولوجيا  اليت تستخدما

يع للمعلومات واالتصال باالعتماد على املعلومات واالتصاالت بشكل متقن. حيث يقوم الطريق السر 
الشبكات التفاعلية ذات التدفق العايل والنطاق الواسع، كما أنه يتجسم بالتقاء املعلوماتية واهلاتف ومزج 
الصور املتحركة مع الصوت، والنص املكتوب واملعطيات الرقمية، ومن املنتظر أن متر هذه الطرق بكل بيت 

  ب والشاشة.وأن تدخلها عرب جهاز احلاسو 
تلك تعّد أهم مفاتيح العمل يف جمتمع االقتصاد الرقمي وبذلك سيتيّسر تبادل املعلومات يف أي مكان 
ومبختلف األشكال وستساعد الوسائط اإلعالمية مهما بعدت املسافة على إجناز الكثري من اخلدمات يف 

االت االقتصادية واالجتماعية والثقافية توظيف هذه التجهيزات يف العمل عن ، كما سيصبح باإلمكان ا
   1بعد.

وميكن القول أنه يف ظل الديناميكية السريعة لالقتصاد، جيب على جمتمع االقتصاد الرقمي أن يوفر  
كوادر وعمال على درجة عالية من الكفاءة، وأن يطور اخلطط اإلنتاجية للوصول إىل مستويات عالية 

                                            
 .204- 201جعفر حسن جاسم، مرجع سابق، ص ص:  - 1
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و تغطية متطلبات النظام اإلنتاجي اجلديد الذي يتميز به االقتصاد ومتطورة من اإلنتاجية واجلودة، وتوفري أ
 الرقمي، كما يف الشكل:

  
يتضح من هذا الشكل أن النظام اإلنتاجي اجلديد يف عصر االقتصاد الرقمي يتميز بالعديد من املواصفات  

وهذا النظام يتطلب موارد بشرية كفؤة . يف إطار عاملي تنافسيوذلك كاجلودة العالية، السرعة، كثافة املعرفة واملرونة، 
  ومؤهلة على مستوى عاٍل من التدريب واملهارة، وتتميز بالقدرة على التجديد اإلبداع.

  
  

 اعتماد نظام فاعل للتسويق االنفتاح والمنافسة العالمية

 استثمار الطاقة المتجددة عالي الجودة 

كثيف المعرفة (يعتمد على 
 رأس المال المعرفي)

توظيف التكنولوجيا فائقة 
 الصغر وخاصة الحاسوب

استشعار حاجات األسواق  يد السرعة والتغيرشد
 والمستهلكين باستمرار

مرن، يصمم لتلبية احتياجات 
 متغيرة

اعتماد نظام معلوماتي 
 واتصالي فاق السرعة والدقة

مستوى عاٍل من التعليم 
 والتدريب

المرونة والقدرة على التحول 
 من مهنة ألخرى

إعادة التدريب وفق 
 لية من التكويندرجة عا المستجّدات

المشكالت  حل القدرة على نمو مهني وتعلم ذاتي مستمر
 واتخاذ القرارات

القدرة على التعامل مع  القدرة على التواصل واإلبداع
 الحاسوب وتوظيف التقنية

مالمح ومواصفات النظام اإلنتاجي 
 الجديد 

 (في عصر االقتصاد الرقمي)

 موارد بشرية مؤهلة وكفؤة

لب
يتط

 

 متطلبات النظام اإلنتاجي اجلديد):  1/1لشكل رقم (ا

دار صفاء للنشر  :الطبعة األوىل، عمان االقتصاد املعريف )2008( هاشم الشمري ونادية الليثي: المصدر
 .53والتوزيع، ص: 
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  ثالثا: مقارنة بين االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي
ً ) هناك جمموعة من املعايري اليت تبني الفرق بني االقتصاد التقليدي واالقتصاد اجلديد (الرقمي   على معايري  بناء

  1سعة االقتصاد، األعمال، املستهلكون واحلكومة، كما يلي:
موعة ): 1/1الجدول رقم (   )01الفرق بني االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي (ا

  االقتصـاد الجـديد  االقتصـاد التقليدي  المعيــــــار
  سعــــة االقتصــــاد .1

  حركيــــة  مستقـــــرة  األســـواق
  عامليـــــة  قوميــــــة  حدود املنافسـة

ــــــك  تراتبـي، بريوقراطـي  الشكل التنظيمي ّ   مشب
  خدمية/ معلوماتية يف جوهرها  تصنيعية يف جوهرهــا  البنيـــــة

  رأس مال إنساين واجتماعــي  مواد خام، ورأس مال طبيعي  مصدر القيمـة
  األعمـــــــــــال .2

  اج مرنـإنت  ج كبريإنتا   اجــم اإلنتـتنظي
  ابتكار / معرفة  رأس مال / عمل  وـاحملرك الرئيسي للنم

  الرقميــــة  امليكنـــــة  احملرك التقين الرئيسـي
  االبتكار، اجلودة والقدرة على التكيف  خفض التكلفة من خالل املوازنة  مصدر امليزة التنافسيـة

  كبيـــــرة  ةبني املنخفضة واملتوسط  أمهية األحباث / االبتكـار
  تعاون، وتفــوق  أداء منفــــــرد  العالقات مع الشركات األخرى

  المستهلكـــون / العمـــال .3
  سريعة التغيـــر  ثابتة  األذواق
  مهارات واسعة وقدرة على التكيف  مهارات عمل حمددة  املهارات

  تعلم مدى احلياة  تعليم أو تدريب حريف حمدود  االحتياجات التعليمية
االعتماد املتزايد على التعاقد والتأسيس على   مستقرة  عة التوظيفطبي

  أساس املشروع
  الحكـومــــــــــة .4

  تشجيع فرص النمو اجلديدة  فرض التنظيمات  العالقة بني احلكومة واألعمال
  مرن ويرتكز  إىل السوق  قيادة وسيطرة  التنظيم

لة  دولة رفاه  خدمات احلكومة   دولة خموّ
  .37-36ص ص: شعاع للنشر والعلوم،  :حلب-سورية ،اقتصاد املعرفة) 2010غدير غدير ( باسم المصدر:

                                            
 .38-36باسم غدير غدير، مرجع سابق، ص ص:  - 1
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وهناك معايري أخرى للمقارنة بني االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي من خالل السوق، املغامرة وقوة 
  العمل، كما يلي: 

  )02موعة الفرق بني االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي (ا): 2/1الجدول رقم (
  االقتصاد الجديد  االقتصاد التقليدي  المعيار

  مـن ناحيــة الســوق .1
  متغري ومضطرب (سريع ومفاجئ)  ثابت (مستقيم)  التطور االلكرتوين
ا  بطيئة وخطية  تغريات السوق   سريعة ال ميكن التنبؤ 

  املستهلك هو املسيطر  املنتج (املزود) هو املسيطر  السيطرة
  قصرية  طويلة  التقنياتحياة املنتجات و 

  رجال االبتكار  القوة الصناعية الكبرية  حمرك االقتصاد األساسي
  عاملي  حملي  هدف املنافسة
  السرعة (السريع يأكل البطيء)  احلجم (الكبري يأكل الصغري)  لعبة التنافس

  مـن حيـث المغـامـــرة .2
  سريعة  بطيئة  خطوات العمل
  لبقاء فيهدخول السوق وا  الربح  مقياس النجاح
  املعرفة، الناس والقدرات  املال  حمرك النمو

  املخاطرة وإدارة املعرفة واسرتاتيجيةالبحث   البحث  املصادر األساسية للتجديد
  عمودي  موزع  صنع القرار
  جديد وحيتاج للناس واملعرفة والرتابط  تقليدي يعتمد على األوامر والتحكم  منط العمل

  مــن حيـث قـوة العمـل .3
  مشرتكة  عمودية  عامةالز 

  مرنة ومتعددة  قياسية  املهارات
  التعليم املستمر  درجة من املهارة  املتطلبات الثقافية

ة ومواجهة  إدارة عالقات العمال   عمل مجاعي  جما
  .38ص: شعاع للنشر والعلوم، :حلب-، سوريةاقتصاد املعرفة) 2010باسم غدير غدير ( المصدر:

نتاج بيئة ثقافية ومؤسسية تشجع على االبتكار والتجريب، ويرى جيفري  إن االبتكار التكنولوجي هو
هذا اقتصاد تعلم، حيث حيدث االنتقال من اقتصاد تسيطر عليه البضائع املصنعة والعمل اليدوي إىل  أنهودغسون 

 اقتصاد تسوده األفكار واألصول غري امللموسة، واخلدمات، واملهارات اخلاصة.
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  االقتصاد الرقمي محركات الدافعة وعوامل االندماج فيالمطلب الثالث: ال
لقد أصبحت التنمية يف عصر االقتصاد الرقمي تعتمد أكثر فأكثر على املعرفة وإبداعات الفرد أكثر من 

قتصاد الرقمي بدال من االقتصاد اإلنتاجي، غري االاملوارد الطبيعية، هذا ما يوضح التوجه اجلديد لالقتصاد العاملي حنو 
  ن هذا التوجه اجلديد يتأثر بالعديد من العوامل، اليت قد تكون إجيابية وداعمة أو قد تكون سلبية.أ

  أوال: المحركات الدافعة لالقتصاد الرقمي 
هناك العديد من احملركات اليت دفعت ومازالت تدفع االقتصاد الرقمي إىل املزيد من التطور والتقدم. وللحقيقة 

    1.ويصعب عّد أحدها سببا واآلخر نتيجة يصعب فصل بعضها عن بعض،
يالحظ اليوم أن العوملة أوجدت اقتصادا بال حدود، إذ أن السوق بأشكاهلا املختلفة مل تعد حمصورة العولمة:  _1

األورويب أصبحت قوة اقتصادية هائلة عندما جتاوزت  االحتادداخل بلد بعينه، فالدول األوروبية من خالل 
غرافية وأصبحت شريكا فاعال يف التجارة العاملية. ويالحظ كذلك أن معظم الدول حدودها السياسية أو اجل

الصناعية والدول الناهضة كالصني مثال تتسابق للوصول إىل أسواق جديدة، واحلصول على حصة من السوق 
 يف كل مكان من العامل.

اع العمل مستمرا على مل تقتصر التغريات على حدود املكان فقط، ولكن الزمان أيضا؛ حيث أصبح إيق
يوم)، وهذا يعين ضرورة وجود منحىن عمل عاملي لدى الشركات واملؤسسات 365سا/24مدار الساعة (

ردُّ ذلك كله إىل العوملة بأبعادها املختلفة، إذ كان للعوملة االقتصادية والثقافية  ستطيع املنافسة والبقاء، ومَ حىت ت
وء االقتصاد الرقمي مبنتجاته املعوملة، وأسواقه املمتدة، ولعل املستقبل واالجتماعية والسياسية الدور األبرز لنش

  سيظهر حتوالت وتبّدالت أكثر عمقا من اليت نشهدها اآلن.
إن الشركات متعددة اجلنسيات حتتكر مستويات القمة من التكنولوجيا يف الشركات متعددة الجنسيات:  _2

االت، وبالتايل هي أهم حمركات االقتصاد الرقمي، حيث أن العامل وعلى رأسها تكنولوجيا املعلومات واالتص
 االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينظر إليهما من زاوية واحدة.

عظمها باملنتجات  وهذه الشركات صار منتجها الوحيد الذي تصدره هو "املعرفة الصرحية" املتجلي مُ
ا مجاعيا لكثري من رأمساليي العامل  الرقمية، وهي الوعاء الذي يرتكز فيه رأس املال بشكل ضخم، مما سبب طردً

م ال ميلكون القدرة على مواجهة تلك الشركات العمالقة. فحسب قائمة فورتشن  عن الساحة أل

                                            
  .160-138بق، ص باسم غدير، مرجع سا -1
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(Fortune)  شركة على مستوى العامل متعددة اجلنسية تتحكم اآلن يف االقتصاد العاملي  500هناك فقط
حتكمها بالقدرات  وذلك من خالل. أساليب جديدة يف العمل واإلدارة حدثةوتستحوذ عليه، مست

التكنولوجية اليت يتم استخدامها يف القيام بالنشاطات االقتصادية، وذلك من خالل امتالكها القدرات 
ا ع ، ونتاجها، ومن مث نقلها وتوزيعها. وال شّك أن سيطر ً لى هذا املرتبطة بتوليد املعرفة التكنولوجية ابتداء

ال يعطيها القدرة على التحكم والسيطرة على كافة النشاطات اليت تعتمد عل ما تفرزه القدرات  ىا
التكنولوجية من نتاج تكنولوجي، وكذلك التوجه حنو جماالت إنتاج تقل فيها املدخالت املادية كما هو احلال 

االت اهلامة احليوية مثل تكنولوجيا املعلوما ت واالتصاالت، وخاصة املرتبط منها يف العديد من ا
 1بالربجميات.

: إن ارتباط مفهوم االقتصاد الرقمي بالتكنولوجيا يعد أمرا طبيعيا، الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة _3
وبالتايل فإن التكنولوجيا تشكل أحد أهم حمركاته الدافعة. إذ أن التكنولوجيا كإحدى صور جتليات املعرفة 

فز على التطور الدائم ويعطي االقتصاد الرقمي أبعاده العصرية واملستقبلية. وكان التطور التقين تعدُّ وقودا حي
السمة األساسية املرافقة حلركة التاريخ، واحملرك الدافع جلملة القضايا االقتصادية واالجتماعية، حيث سامهت 

ا التكنولوج ية بسرعة كبرية، وهذا باألساس ما أعطى التقنية احلديثة كمثال منظور يف تطور العلوم وتطبيقا
ا وسلطتها احلالية، وهو ما جعل العامل احلديث وتطبيقاته التكنولوجية املعاصرة ذات تأثري  التكنولوجيا قو
بالغ األمهية على اإلنسان يف هذا العصر مقارنة مع أي وقت مضى من تاريخ البشرية باعتباره القاعدة 

 لتحديد املتطلبات. االسرتاتيجيةووسيلة خللق الثروة، والضرورة  األساسية لالقتصاد احلديث،

ذه  ولوال مسألة البحث والتطوير عرب التاريخ الطويل ملا أسرعت خطى العلم وتطبيقاته التكنولوجية 
الوترية السريعة. ونظام البحث والتطوير هنا هو عبارة عن إحداث آلية إبداع عرب تدفق األفكار، مث حتريرها 

  علها ناجحة يف احلياة العملية.وج
ساهم التقدم التكنولوجي والنضوج التنظيمي يف زيادة اإلنتاج وتراكم رأس املال وخلق منافسة شديدة 
فيما بعد بني الشركات املصنعة عرب تناغم األفكار العلمية وتطبيقها من قبل املهندسني والعلماء يف الواقع 

                                            
 -  500فورتشن (Fortune 500) بعد  إمجايل الدخل حسب وعامة خاصة أمريكية شركة 500ترتب فيها أكرب  جملة فورتشن هي قائمة سنوية جتمعها وتنشرها

ا فورتشن الستبعاد أثر وتضم القائمة الشركات ذات األسهم املتداولة وكذلك الشركات اخلاصة  اليت جتمعها بعض الشركات لصاحل احلكومة. ضريبة املنبع تعديالت تقوم 
. أول قائمة فورتشن  ُشر  500املعروف دخلها علنًا   .1955ت يف نـ

  .192عامل الكتب احلديث، ص:  :، الطبعة األوىل، األردناقتصاد املعرفة )2007( فليح حسن خلف - 1
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ر إىل أقسام كبرية مع مهارات تقنية وقانونية وإدارية يف احملافظة على العملي، لذا توسع دور البحث والتطوي
  املوقع الصناعي وإشارة على النوعية والكفاءة اإلنتاجية والكلفة.

ورمبا األهم من ذلك هو أن التحوالت التكنولوجية اهلائلة قادت إىل صدمة كبرية على حجم املعرفة 
ء وظيفتني؛ األوىل هي البحث والتطوير إلنتاج معرفة جديدة، والثانية ونظمها اليت سامهت (أي املعرفة) يف أدا

  1 هي املسامهة يف انتشار املعرفة عرب سلسلة من الرتاكمات املعرفية والتقنية.

  الرقمي قتصادالا في االندماج عواملثانيا: 
توفر جمموعة من  يقتضي، البشري الرأمسال على يقوم مادي ال اقتصاد إىل مادي اقتصاد من التحول إنّ 

  2 العوامل أمهها:
 يكون االقتصاد الرقمي طارإ يف تكنولوجية حتتية بىن تشييد إن: ICTالمعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا _1

 اإلعالم معدات وصناعة الربجميات كصناعة (ICT)املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا يف باالستثمار أساًسا
 تشغيل برنامج واختبار وتنفيذ وتصميم ورسم إعداد على تقوم ابتكارية ختليقية صناعة واليت تُعترب اآليل،

 دف متكاملة أعمال مبجموعة ليقوم للحاسب وتعليمات أوامر جمموعة يتضمن والذي ،اآليل للحاسب
ا الصناعة هذه وتتميز معينة، نتيجة إىل الوصول  حيده ال إنتاجهاو  باألساس البشري العقل على تعتمد بكو

ا ارتفاع، للبيئة تلويثها عدم، متكاملة تسويقية ملنظومة خضوعها، مكان أو زمان  سريع وبشكل عائدا
 .اخلارجية لألسواق ومنافستها

 النامية الدول على (UNCSTD) التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم املتحدة األمم مجعية حسب
 إذا حبيث ،(ICT)املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا جانب على تركز أن املعرفة اقتصاد يف تندمج كي
  .تكلفة أكثر يكون استعماهلا عدم فإنّ ، مكلفا معلوماتية حتتية بىن إقامة بغرض األخريةه هذ استعمال كان

 كان مضى وقت يف :Education & Information Society المعلوماتالتعليم ومجتمع  _2
ا يعترب اليوم لكن ستهالك،اال أشكال من شكل أنه على التعليم على لإلنفاق ينظر  الرأمسال يف استثمارً

 النشاط صوب االهتمام يتجه أين االقتصاد الرقمي، ظل ويف .االقتصادية التنمية يف البالغ أثره له البشري
 حتتاجها اليت البشرية الطاقات فيه بىنتُ  الذي النطاقباعتباره  جوهري بدور التعليم جانب ّص ُخيَ  املعرفة كثيف

                                            
  .165-163باسم غدير، مرجع سابق، ص  -1
ندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات  امللتقى الدويل للتنمية البشرية وفرص اال، االندماج يف اقتصاد املعرفة: الفرص والتحديات )2004( بوطالب قويدر وبوطيبة فيصل -2

  .257-256كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، ص ص:   :مارس، جامعة ورقلة 10-09 ،البشرية
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واالتصاالت  املعلومات وتكنولوجيا التعليم بني عضوية عالقة هناك الواقع يف. الرقمي قتصاداال صناعات
(ICT) ،ل مهمة أنّ  حيث عتدُّ  الذين "، املعرفة عمال" إعداد األوّ ُ  ومن، التكنولوجيا هذه لتطوير م ي
 النظامي التعليم قطاعي دتزوي خالل من فعالية أكثر وجعله التعلم ظروف بتيسري األخرية هذه تقوم جهتها
 واالستعمال اإلنرتنت خلدمة اهلائل فالتطور. وغريها اإلنرتنت مثل  (ICT)صناعة نتجهتُ  مبا النظامي وغري

 صعوبات جتاوز يف سيسهم بعد عن التعليم تشجيع إطار يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتزايد
 أقراص على التعليمية الربامج توفري يتمّ  أن املمكن من ثالفم، والتكوين التعلم خبصوص واملكان التكاليف
 اإلنرتنت. خالل من املعلومات بقواعد االتصال ميكن كما ،الفضائيات عرب أو مضغوطة

 وغري النظامي التعليم لدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدام يوفر، النامية للدول بالنسبة
 لكن، ا والتكنولوجيا العلوم قاعدة تطوير ذلك خالل ومن األفراد، دراتق لتقوية هائلة إمكانات النظامي
 لألفراد النظامي وغري النظامي التعليم عمليات تسمح مل ما ممكنا يكون ال اإلمكانات هذه استغالل
ال خالق بشكل التكنولوجيا الستغالل ضرورية تعترب ليتا اخلربات من بالتمكن ّ   .وفع
ا التعليم جلعل فعله املطلوب إنّ   لديهم أفراد تكوين على الرتكيز هو االقتصاد الرقمي ومتطلبات منسجمً
االت يف تكوينهم وأساًسا، واالبتكار اإلبداع على القدرة  جماالتاالقتصاد الرقمي ( فيها يتجلى اليت ا
  ...الربجميات وصناعة، كالبيوتكنولوجيا ة)املعرف

 واخلواص احلكومات هلا ويلوتُ ، والتطوير البحث خمابر الرقمي االقتصاد يف تنتشر R&D :والتطوير البحث _3
 يقتضي االقتصاد الرقمي يف الدخول نّ أ حيث .التكنولوجي للتقدم النابض القلب باعتبارها االهتمام بالغ
 النسبة هذه تعترب إذ، (GDP)الناتج احمللي اإلمجايل  من والتطوير البحث مشاريع على اإلنفاق نسبة رفع

  .املتقدمة الدول يفها مرتفعة جندو ، االقتصاد الرقمي مؤشرات جمموعة ضمن كمؤشر
 البحث مشاريع على اإلنفاق يف األدوار بتقاسم املتقدمة الدول يف اخلاص والقطاع احلكومة تقوم كما

 ،أقل أو سنوات 5 خالل أرباحا حتقق أن ينتظر اليت املشاريع بتمويل اخلاص القطاع ليتكفّ  حيث، ريوالتطو 
ا، تمويلهاب لتتكفّ  اليت هي الدولة فإنّ ، فأكثر سنوات 10 الفرتة كانت إذا ولكن  بني الفرتة تراوحت إذا أمّ

 األدوار توزيع يف التنظيم هذا خالل ومن. مشاريعها متويل يف واخلاص العام القطاع يشرتك سنوات  10و 5
  .الرقمي قتصاداال على كبرية مردودية والتطوير للبحث سيكون
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المبحث الثاني:
تعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إعادة تشكيل كثري من طرق احلياة االعتيادية لألفراد ومنظمات 
األعمال وحىت الدول، من اتصال وحبث وبيع وشراء وتوزيع وحىت قضاء أوقات الفراغ. كما تعمل على بناء عالقات 

، ولكن أكثر كفاءة ويف معظم األحيان أقل تكلفة. تشابك صناعي   أقل وضوحًا وأكثر تعقيدًا

  مدخل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمطلب األول:   
عّد الركيزة األساسية إلحداث أي تنمية يف خمتلف مما ال شك فيه أن املعلومات وتكنولوجيات تناقلها تُ   

مت الدول بالرتكيز عليها وأنشأت هلا العديد من املراكز العلمية، من أجل القطاعات اخلدمية واإلنتاجية، لذلك اهت
  توفري املعلومات الالزمة للتخطيط والتنفيذ.

  ؛ أهميتها وخصائصها االقتصادية والتنمويةأوال: المعلومات
احلقائق تعترب جمموعة من  اليت، (Data)املعلومات وهي البيانات  مصدريف البداية البّد من التعرّف على   

أما املعلومات فيمكن التطرق هلا فيما  .1حدث وال تقدم أحكامًا أو تفسريات، تصف جزءًا مما املوضوعية غري املرتابطة
  يلي:

يف اللغة الالتينية إىل كلمة  (Information)يرجع أصل كلمة معلومات : مفهوم المعلومات واستخداماتها _1
(Informatio)  دف مااليت تعين شرح أو توضيح شيء ، وتستخدم الكلمة كفحوى لعمليات االتصال 

  2توصيل اإلشارة أو الرسالة اليت هي املعلومة واإلعالم عنها.
واملعلومات هي ناتج معاجلة البيانات من خالل إخضاعها لعمليات خاصة بذلك مثل التحليل 

وكليات وموازنات والرتكيب من أجل استخالص ما تتضمنه البيانات من مؤشرات وعالقات ومقارنات 
من خالل العمليات احلسابية املتعلقة بعلم الرياضيات والطرق اإلحصائية، أو من خالل إقامة مناذج  ،وغريها

  3احملاكاة، فاملعلومات هي البيانات اليت خضعت للمعاجلة.
 ُ ا من حيث استخدامها، في   4أساس أن هلا ثالث استخدامات رئيسية هي:نظر للمعلومات على أمّ

ا فعل اإلاملع -  عالم؛لومات بوصفها عملية، أي أ

                                            
 .95مرجع سابق، ص: رحبي مصطفى عليان،  - 1
 .50جعفر حسن جاسم، مرجع سابق، ص:  - 2
 .101مرجع سابق ، ص: رحبي مصطفى عليان،  - 3
 .52جع سابق، ص: جعفر حسن جاسم، مر  - 4
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 املعلومات بوصفها معرفة، وذلك للداللة على ما متّ إدراكه يف املعلومات كعملية؛ -

املعلومات كشيء غري ملموس، وبالتايل فالبّد عند توصيلها من التعبري عنها أو وصفها أو متثيلها  -
 أو التمثيل سيشكل املعلومات كشيء. بطريقة مادية، كإشارات أو نصوص. وأي نوع من التعبري

 :يوجد العديد من أنواع املعلومات يتمثل أمهها فيما يليأنواع المعلومات وخصائصها:  _2

وهي اليت يعتمد عليها اإلنسان من أجل وضع خمطط أو تصور عام للعمل معلومات تخطيطية:  -
 .الذي ينوي القيام به

ذه الطريقة حيصل اإلنسا معلومات إنجازية: - ن على مفاهيم وحقائق تساعده يف إجناز عمل أو و
 مشروع، أو اختاذ قرار كاستخدام املستخلصات واملراجع من أجل إجناز العمل املطلوب.

وبصفة عامة وهي املعلومات اليت حيتاجها الطلبة يف خمتلف املستويات التعليمية،  معلومات تعليمية: -
ا املعلومات اليت تدعم املناهج الدراسية.  فإ

م املوضوعية،   معلومات بحثية: - م وختصصا وهي املعلومات اليت حيتاجها الباحثون مبختلف اجتاها
 كما تشمل أيضًا نتائج التجارب واألحباث املختلفة.

وهي املعلومات اليت حيتاجها الفرد يف تنمية قدراته التخصصية، وتطويرها بشكل  معلومات إنمائية: -
 ءه، مثل قراءة كتاب أو حضور دورة تدريبية.ينعكس إجيابيًا على عمله وأدا

حيث حيتاج الفرد إىل معلومات مقروءة أو مسموعة أو مرئية للرتويح عن النفس  معلومات ترفيهية: -
 والتسلية وجتديد طاقاته يف أوقات فراغه.

ا    1موّضح يف الشكل املوايل: كما هوخصائص املعلومات فهي عديدة ومتنوعة  أمّ
  
  
  
  
  
  

                                            
  .112-109رحبي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص ص:  - 1
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 يتالتوق Timely:  ًالستخدامات املستفيدين خالل دورة  يعين أن تكون املعلومات مناسبة زمنيا

 معاجلتها واحلصول عليها، وال يتحقق ذلك إال باستخدام احلاسوب.
  الدقةAccuracy:  وتعين أن تكون املعلومات يف صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع

 .والتسجيل ومعاجلة البيانات

  الصالحيةRelevance :املعلومات الحتياجات  هي الصلة الوثيقة مبقياس مالئمة نظام
ا نظام االستفسار.و بشمول املعلومات وتقاس ، املستفيدين  بدرجة الوضوح اليت يعمل 

  المرونةFlexibility : ياجات املختلفة جلميع لتلبية االحتهي قابلية تكيف املعلومات وتسهيلها
 .املستفيدين

  الوضوحClarity : أي أن تكون املعلومات واضحة وخالية من الغموض ومنسقة فيما بينها دون
 تعارض أو تناقض، ويكون عرضها بالشكل املناسب الحتياجات املستفيدين.

خصائص 
المعلومات

ة الدّق
الصالحية

املرونة

الوضوح

 قابلية
  عدماملراجعة

التحيز

 إمكانية
الوصول

 قابلية
القياس

الشمول

التوقيت

 خصائص املعلومات ):2/1الشكل رقم (

دار صفاء  :عمان ،ىل، الطبعة األو اقتصاد املعلومات )2010( رحبي مصطفى عليان :المصدر
 .111ص:  ،للنشر والتوزيع
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  قابلية المراجعةVerifiability:  وتتعلق بدرجة االتفاق املكتسبة بني ، هذه اخلاصية منطقية نسبيًا
 س املعلومات.خمتلف املستفيدين ملراجعة فحص نف

  عدم التحيزFreedom from Bias : وتعين غياب القصد من تغيري أو تعديل ما يؤثر يف
 املستفيدين.

  إمكانية الوصولAccessibility : وهي سهولة وسرعة الوصول إىل املعلومات، اليت تشري إىل زمن
 استجابة النظام للخدمات املتاحة لالستخدام.

  قابلية القياسQuantifiable:  وتعين إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرمسية الناجتة عن نظام
 املعلومات الرمسي، وتستبعد من هذه اخلاصية املعلومات غري الرمسية.

  الشمولComprehensiveness : ا نظام املعلومات احتياجات هو الدرجة اليت يغطي 
 املعلومات غري الكاملة. حيث أن املعلومات الكاملة أكثر قيمة وفائدة مناملستفيدين، 

ا: والتنموية تتضح األمهية االقتصاديةاألهمية االقتصادية والتنموية للمعلومات:  _3  1للمعلومات يف أ
 درة الدولة على اإلفادة من اخلربات اليت حتققت يف الدول األخرى؛تنمية قيف تساهم  -
 و متاح من معلومات؛تساعد يف ترشيد ما تبذله الدولة يف البحث والتطوير يف ضوء ما ه -
 تضمن قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت؛ -
 من املشكالت يف املستقبل؛ واختبارات حتدُّ  ،ر بدائل وأساليب حلل املشكالت الفنية والتقنيةتوفّ  -
 نشطة الفنية يف قطاع اإلنتاج واخلدمات؛ترفع مستوى فعالية وكفاءة األ -
 ؛طاعات وعلى خمتلف مستويات املسؤوليةتؤدي إىل ضمان القرارات السليمة يف مجيع الق -
باملعلومات قادرين على اختاذ القرارات اليت التنمية الدميقراطية واالجتماعية ليصبح األفراد تدعم  -

م؛ م، ومتكنهم من املشاركة يف تنمية جمتمعا  تشكل منهج حيا
التصاالت وسيلة لتسجيل تؤدي دورًا حامسا يف التنمية والتغيري الثقايف، كما أن نظم املعلومات وا -

 وحفظ الثقافات احمللية وتوفريها للمجتمع؛
ل عمليت  -  البحث والتعليم، فاملعلومات هي الركيزة األساسية للعمليتني البحثية والتعليمية؛تسهّ
ا. يقتالتنمية االقتصادية، فاقتصاد أي دولة ال ير تساهم يف  -  إال باالعتماد على املعلومات وتقنيا

                                            
 .65-56جعفر حسن جاسم، مرجع سابق، ص ص:  - 1
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  وجيا تناقل المعلومات تكنول ثانيا:
بدأت الشبكات يف الظهور يف اجلامعات ومراكز البحوث، حيث بدأ يف أوروبا والواليات املتحدة تركيب 

عندما ظهرت شدة الضرورة لتبادل املعلومات بني اجلامعات ومراكز األحباث يف الستينيات. حاسبات إلكرتونية 
، وبدأت (Local Network Area)ات العمل احمللية ظهرت الشبكات أوال يف مساحات صغرية ُمسيت شبك

وسائل االتصاالت يف التطور من خالل الشبكات لتدعم االحتياجات املتزايدة يف حتقيق أفضل النتائج، ومواكبة 
  التطور يف اتصاالت احلاسبات فيما بينها.

ا جمموعة من احلاسبات تنظم معًا وترتبط خبطوط اتصال حب يث ميكن ملستخدميها تعرّف الشبكات على أ
تنتقل املعلومات يف شبكات احلاسب عرب وسائل أو . 1نقل وتبادل املعلومات فيما بينهماملشاركة يف املوارد املتاحة و 

  :سلكيةالوسائط سلكية وأخرى  إىلقنوات اتصال ترتبط بني عناصرها، وتصنّف وسائط االتصال الشبكي 

ت يف نقل املعلومات والبيانات سواء كانت ممثلة بإشارات تستخدم األسالك والكبالالوسائط السلكية:  _1
 قياسية أو عددية وهي تشمل:

وهي كاليت تستخدم يف اخلطوط اهلاتفية العادية، وتتميز : Twisted-Pair Wireاألسالك المزدوجة  -
ا رخيصة التكاليف وسهلة التمرير عرب املكاتب.  ا بأ مما يؤثر  منخفض نسبياً  تطابق ذبذبتهاأن ومن عيو

 .(1Mega Byte/sec)على نقل املعلومات، كما أن سرعتها يف نقل املعلومات ال تتجاوز 
تمثل يف األسالك متعددة احملور، وتنقسم إىل قسمني رئيسيني ت: Coaxial Cableالكبالت المحورية  -

م يف ربط ساسي؛ ويستخدم لإلرسال العادي للبيانات، كما يستخدمها الكابل احملوري ذو احليز األ
كلم، وهو سهل الرتكيب وصيانته غري مكلفة، غري أنه عايل التكلفة وحمدود 15كلم إىل 12احلاسبات من 

املسافة. أما القسم الثاين فهو الكابل احملوري ذو احليز العريض؛ وهو يستخدم لنقل املعلومات على 
ــــكلم، ويتميز باخنفاض التشويش والتداخ15مسافات أطول من  ــ ــ ــــل، وبسرعة نقل تصــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ل إىل ـ

(100Mega Byte/sec).غري أنه صعب الرتكيب وغايل الثمن ، 
من حزمة من املوصالت الزجاجية املصنوعة من تكون ت: Fiber Optics بصريةكبالت األلياف ال -

ية أمهها األلياف ، وتستخدم أنواع عديدة من األلياف البصر السيليكون النقي والقادرة على نقل الضوء

                                            
 .324دار املناهج للنشر والتوزيع، ص: : ، الطبعة األوىل، األردن، عمانتكنولوجيا املعلومات )2010( عالء عبد الرزاق الساملي - 1
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ألف قناة تلفزيونية يف آن  80مليون مكاملة هاتفية و 160الزجاجية أحادية النمط اليت تستطيع أن تنقل 
 واحد ملستخدم النظام الرقمي.

 1وهي اليت تستخدم موجات النقل مثل:الوسائط الالسلكية:  _2
 املوجات وهي تستخدم لبث الصوت واملعلومات الصوتية عرب: Microwaveالميكرويف  -

اإللكرتومغناطيسية مع استخدام حمطات تقوية تلتقط هذه املوجات مث تعيد بثّها بعد تقويتها مما يسمح 
ا  بنقلها إىل مسافات بعيدة. وامليكرويف عبارة عن موجات قصرية ذات نطاق ترددي واسع، ومن مثّ فإ

ز بالسعة والسرعة الفائقة يف محل ونقل املعلومات. ّ  تتمي
ِ الصناعية:  األقمار - َ تستخدم األقمار الصناعية حمطات أرضية ل ث وتوزيع والتقاط البيانات واملعلومات ب

الصوتية واملرئية عرب األثري أو عرب الفضاء. وبالطبع فإن السعة والسرعة ودرجة الوضوح يف هذا النوع من 
 وسائط االتصال تتفوق على مجيع أنواع الوسائط األخرى.

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ية ماه: المطلب الثاني  
نظرًا للتغري والتطور السريعني، فإنه ال يوجد اتفاق على تعريف موّحد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.   

والتطورات اليت عرفتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة فاهيم امللذلك سنتطرق يف هذا املطلب إىل خمتلف 
  .ت والتحديات اليت تواجههااالشكالياإىل 

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأوال: 
تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وميكن تصنيف هذه التعاريف إىل 

  2أربعة جمموعات، واجلدول التايل يوضح هذه املفاهيم:
  
  
  
  

  

                                            
 .331-330رجع سابق، ص ص: عالء عبد الرزاق الساملي، م - 1
إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، ص ص:  :، الطبعة األوىل، مصرتكنولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق التقليدي واإللكرتوين )2007( عبد اهللا علي فرغلي موسى - 2

24-28. 
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  كنولوجيا املعلوماتاملفاهيم املتعددة لت :)3/1(الجدول رقم 
  مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  البيان

لى:
ألو
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املف
  

 
تكن

ها 
شمل
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الت

صا
واالت

ت 
وما

ملعل
يا ا

لوج
  

ا تشمل مجيع اجلوانب املتعلقة باحلاسبات اآللية  Palviaيعرف  - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأ
 ات املادية والربامج اجلاهزة) واالتصاالت عن بعد وآلية املكاتب.(املكون

ا تتضمن  - ويعرف التقرير االقتصادي الدويل الذي يصدره صندوق النقد الدويل تكنولوجيا املعلومات بأ
 احلاسبات اآللية والربامج اجلاهزة ومعدات االتصال عن بعد.

ت هي املكونات املادية للحاسبات اآللية والربامج اجلاهزة فريى أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاال Ozerأما  -
  ونظم االتصال.

ا وصف لكل من احلاسبات اآللية باملنظمة، والبنية  Frenzelويعرف  - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأ
 األساسية لالتصاالت، شبكات االتصال عن بعد، والوسائط املتعددة.

وجيا املعلومات تشري إىل أجهزة احلاسب اآليل املادية والربامج اجلاهزة أن تكنول Judith & Stevenويرى  -
  ونظم إدارة قاعدة البيانات وتكنولوجيا توصيل البيانات.

عة 
مو

مج
ال

نيــة
الثا

  

يرى البعض أن مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتمثل يف معاجلة، ختزين، إرسال، عرض، إدارة،  -
  ات.تنظيم واسرتجاع املعلوم

ة: 
ثالث

ة ال
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 ا
قوم

يت ت
ة ال

شط
واألن

ت 
وما

ملعل
يا ا

لوج
كنو

ت
  

أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي التكنولوجيا املبنية على اإللكرتونيات واليت  .Rofle, et alيرى  -
متكاملة ومن مثّ الوصول إىل  ميكن أن تستخدم يف مجع وختزين ومعاجلة ووضع هذه املعلومات يف حزم

 املعرفة.
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي كل أشكال التكنولوجيا املطبقة ملعاجلة وختزين وتوزيع  Lucasيرى  -

املعلومات يف شكل إلكرتوين، واملعّدات املادية املستخدمة هلذا الغرض تتضمن احلاسبات اآللية ومعّدات 
 االتصال والشبكات.

أن مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يقصد به تطبيق النظم التكنولوجية احلديثة  Pattersonويرى  -
تكنولوجيا  يف معاجلة املعلومات، إرساهلا، ختزينها واسرتجاعها بسرعة ودقة كفاءة، ومن أهم هذه النظم:

 لربامج اجلاهزة.اتوصيل البيانات، تكنولوجيا االتصاالت عن بعد، تكنولوجيا احلاسبات اآللية و 

عة 
مو

مج
ال

رابع
ال

  ةــ

أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتضمن مجيع أنظمة املعلومات املبنية على تكنولوجيا  Turbanيرى  -
  املعلومات، وكذلك مجيع املستفيدين منها.

، الطبعة األوىل، مصر: واإللكرتوينتكنولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق التقليدي ) 2007عبد اهللا علي فرغلي موسى (المصدر: 
  .28-24 إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، ص ص:
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موعات األربعة السابقة ملفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ميكن القول أن    بعد استعراض ا
 Systems Software تكنولوجيا املعلومات تتمثل يف املكونات املادية للحاسبات والربامج اجلاهزة (سواء برامج نظم

) باإلضافة إىل شبكات االتصاالت وغريها من األجهزة املطلوبة للقيام Applications Software برامج تطبيقات
  مبعاجلة، ختزين، تنظيم، عرض، إرسال واسرتجاع املعلومات وذلك بالكفاءة والسرعة والدقة املطلوبة.

 صاالتواالت لوماتثانيا: تطور تكنولوجيا المع
  1التطورات التارخيية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما هو مبني يف اجلدول املوايل: إجيازن ميك

  التطور التارخيي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت): 4/1الجدول رقم (
  التطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التاريخ
  املوجات الكهرومغناطيسية. William Sturgonاكتشف العامل اإلجنليزي   1824
  .Babbageاكتشاف آلة احلساب األوتوماتيكية، وكانت باسم   1833
  ، وهو أول نظام اتصال رقمي بعيد املدى.Samuel F.B.Morseاكتشاف التلغراف من قبل   1837
  نصب كيبل للتلغراف عرب احمليط األطلسي.  1866
  يف الواليات املتحدة األمريكية. Alexander Graham Bellاكتشاف اهلاتف من قبل   1876

حيث مت انتقال الصوت إىل  Gelilmoni Marconiاكتشاف الالسلكي أو املوجات الراديوية من قبل العامل اإليطايل   1895
  مسافات بعيدة دون أسالك.

 سان فرانسيسكو، عن خدمات االتصاالت البعيدة املدى وصلت من الساحل الشرقي للواليات املتحدة األمريكية إىل 1915
  .AT&Tطريق شركة 

  ) يف الواليات املتحدة األمريكية.Facsimileاستخدام تكنولوجيا الناسوخ (الفاكسملي/ 1921
  إرسال أول صورة بالذبذبات الراديوية عرب احمليط األطلسي.  1926
  للدقيقة الواحدة). دوالر 25بداية اخلدمات اهلاتفية بني لندن ونيويورك، وكانت مكلفة جداً (  1927
  أول عرض عام للجمهور عرب التلفزيون األسود واألبيض.  1929
  .Mark 1باسم  (electro-mechanical)ميكانيكي -اكتشاف أول حاسوب إلكرتوين  1944
 .ENIACاكتشاف أول حاسوب إلكرتوين قابل للربجمة يف الواليات املتحدة األمريكية باسم   1946
  .Cable TVزيون الكيبل ظهور نظام تلف  1950
  أول عرض للراديو ترانزستور، وأول اتصال هاتفي مباشر للمسافات البعيدة، من دون احلاجة لتدخل البدالة.  1952
  للحاسوب. (Formula Translation)بداية تشغيل التلفزيون امللون، وابتكار لغة فورتران   1954
  كتسجيالت تلفونية.  (Videophone)حدة األمريكية، واكتشاف الفيديوفون يف الواليات املت (Modem)اخرتاع املودم   1956

                                            
اتكنولوجيا املعلومات  )2009( عامر إبراهيم قنديلجي وإميان فاضل السمرائي - 1 - 111مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ص ص:  :، الطبعة األوىل، األردنوتطبيقا

116. 
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. SPUTNIKإطالق أول قمر صناعي   1957   والذي أطلقه االحتاد السوفييت سابقًا
  .PDP-1اكتشاف الليزر يف الواليات املتحدة األمريكية، وعرض أول حاسوب مصغر باسم   1960

، وأول نقل تلفزيوين عرب األقمار (Telstar)إطالق أول قمر صناعي أمريكي ، BASICتطوير حواسيب جديدة باسم   1961
  الصناعية بني الواليات املتحدة وأوروبا.

  .(Word Processor)عرض معاجل الكلمات   1964
  واليت كانت نواة اإلنرتنت فيما بعد. Arpanetإنشاء شبكة املعلومات احملوسبة املعروفة باسم   1969
  يف احلاسوب. (microprocessor)ام رقائق السيليكون كمعاجل مصغر مت استخد  1970
  يف الواليات املتحدة األمريكية. Videotextبداية خدمة   1973
ع.  1977   ظهور أول حاسوب شخصي، مت تسويقه بشكل جممّ
 املتلفزة. (3D-TV)أول عرض لتقنية األبعاد الثالثة   1979

  .(CD)ظهور لألقراص املضغوطة  أول عرض للحاسوب النقال، وأول  1982
  .(Multiple Communications Satellite)إطالق القمر الصناعي األورويب لالتصاالت ولألغراض املتعددة 

  .Windowsعن نظام التشغيل  Microsoftأعلنت شركة   1985

صول إىل حيث أصيب ستة آالف حاسوب من أصل ستني ألف مو  Arpanetعلى شبكة  Wormظهور فريوس   1988
  الشبكة.

  على شبكة اإلنرتنت. (Archie & Veronica)مت تطوير أول حمركي حبث   1990

والذي أصبح من أهم  (HTML)معمارية لغة النص املرتابط بتطوير  (CERN)قيام املخترب األورويب لفيزياء اجلسيمات   1993
  .(Web)وسائل اسرتجاع املعلومات للشبكة العنكبوتية 

  مة االتصاالت اهلاتفية عرب اإلنرتنت.ظهور خد  1997
  .(Digital HD TV)بداية بث التلفزيون الرقمي   1998

ا )2009( عامر إبراهيم قنديلجي وإميان فاضل السمرائيالمصدر:  مؤسسة  :الطبعة األوىل، األردن ،تكنولوجيا املعلومات وتطبيقا
  .116-111ص ص:  الوراق للنشر والتوزيع،

عرب الزمن، منها ما كان جديدًا ويظهر ألول  جيا املعلومات واالتصاالت بتطورات عديدةلقد مرّت تكنولو 
ة، ومنها ما كان عبارة عن تطوير ملنتجات سابقة، مثل أنظمة التشغيل اليت تطرحها شركة  بدءًا بنظام  Microsoftمرّ

املعاجلات الدقيقة و . Windows 8 (2011)وصوالً إىل نظام التشغيل  Windows 1.0 (1983)التشغيل 
(microprocessor)  اليت تطورها شركةIntel واليت كان آخرها ،I7 (2011).  باإلضافة إىل التحول من اإلصدار

IPV4  إىل اإلصدارIPV6 .يف جمال االتصاالت  
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  ثالثا: إشكاليات وتحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
عّد ت واالتصاالت يف عصر االقتصاد الرقمي، فمنها ما تُ تعددت إشكاليات وحتديات تكنولوجيا املعلوما

  ومن أمهها: إشكاليات وحتديات مباشرة ومنها ما تعّد غري مباشرة، 
ا أي نشاط تستخدم فيه احلواسيب أو الشبكات كأداة أو الجريمة السيبيرانية:  _1 تعرّف اجلرمية السيبريانية بأ

أنشطة معتمدة على احلاسوب تُعد إما غري قانونية أو أيضًا  هيهدف أو مكان ملمارسة النشاط اإلجرامي. و 
ا عن طريق الشبكات اإللكرتونية العاملية. وميكن  غري مشروعة من جانب أطراف معينة، وميكن االضطالع 
التفريق بني أربعة أنواع خمتلفة من اجلرائم السيبريانية هي: اجلرائم اليت تستهدف سرية البيانات والنظم 

 1ية وتكامليتها، اجلرائم املتعلقة باحلاسوب، اجلرائم املتعلقة باحملتوى، واجلرائم املتعلقة حبقوق املؤلف.احلاسوب
 ثلم( املضغوطة األقراص حمتويات نسخ يف املتمثلة إن القرصنة التقنية 2وأمن المعلومات: التقنية القرصنة _2

ا تشكل) كمبيوترال برامج ا خطرً ً ا إذ الفكرية امللكية يهدد كبري  من متنعهم الغري، حلقوق انتهاًكا متثل ّأ
 أكثر األمر لكن طبيعية، وموارد معدات من األشياء ملكية محاية السهل من إنه. كاملة حقوقهم استيفاء
 الرأمسالية أركان هزّ ستُ  التطبيق وسهل عملي واضح تشريع وبدون الفكرية، امللكية حلماية بالنسبة تعقيًدا
قِد  أحد أال الطبيعي ومن فة،املعر  على القائمة ُ يف  )R&D( والتطوير البحث يف أمواله استثمار على مسي

  .مستقبال أرباح حتقيق من يتأكد مل ماجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ا مهما من التدفق املعريف يف عصر العوملة، Brain Drainتشكل هجرة األدمغة ( 3:األدمغة هجرة  _3 ً ) جزء

الطاردة. فاحلاجة للكفاءات واخلربات واملوارد البشرية  الت يف البيئات التمكينية اجلاذبة منها أووتتأثر بالتحو 
ازدادت بشكل ملحوظ يف مجيع أرجاء العامل، مبا يف ذلك أوروبا والواليات املتحدة األمريكية اليت مل تعد 

  بشكل خاص.قادرة على إنتاج املهارات حمليا وأصبحت تبحث عنها يف الدول النامية 
 أن حيث معتربة، جد اقتصادية خسائر األصلي البلد يكبد حقيقيا نزيًفا األدمغة هجرة ظاهرة متثلو  

 وألن. املنتظر العائد البلد منها جين مل البشري الرأمسال يف لالستثمار تصخص اليت الطائلة النفقات
 خاصة األدمغة هجرة بظاهرة مباشر كلبش مهّدد فهو البشري، الرأمسال على أساًسا يقوم االقتصاد الرقمي

                                            
1 - M. Gercke (2011) Understanding Cyber Crime, ITU Telecommunication Development Sector, 2nd 
Edition, pp: 25-29. 

  .258بوطالب قويدر وبوطيبة فيصل، مرجع سابق، ص  -2
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ا بذاته يواجه بذلك وهو ،املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا جمال يف ً ا حتدي ً  قرارات اختاذ من مناص الو  ،صعب
ليت العقول على واحلفاظ املهاجرة العقول تلك سرتجاعال عملية  الظروف توفري خالل من وذلك اجر، مل ّا

  .واإلبداع للعمل املالئمة البيئة طاقاتال هلذه يأ اليت املالئمة
 زيادة دوراليت تدل على  هذا املوضوع مثل الفجوة املعرفية هناك مصطلحات عديدة تقاربالفجوة الرقمية:  _4

األرض وأدوات اإلنتاج. وهناك مصطلح الفجوة التقنية والذي يشري إىل الفروقات بني من  مع مقارنةاملعرفة 
ها، وهو يركز على سيادة بلدان ما بعد الثورة الصناعية على تقنيات اإلنتاج ميلك التقانة ومن ال ميلك

 Digital(مبختلف أشكاهلا مدعوما بنتائج الثورة العلمية التكنولوجية. أما مصطلح الفجوة الرقمية 
Divide (مع الرتكيز على آخر مستجدات العلوم وخصوصا ما  ،فهو استكمال ملصطلح الفجوة التقنية
نها باملنتجات املعرفية احملضة كالربجميات وغريها بالتوازي مع حاملها األساسي (شبكة اإلنرتنت). يتعلق م

ا على النفاذ إىل مصادر املعرفة  ة ما بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة يف قدر وهو يشري إىل اهلوّ
 مع القدرة على استغالهلا وتوظيفها. واملعلومات، مرتادفاً 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيؤدي إىل توسيع الفجوة الرقمية بني الذين لالسريع  التطور إن
ا ا التلقائية املباشرة و  .ميلكون التكنولوجيا والذين ال ميلكو إن خطورة الفجوة الرقمية ال تتعلق بانعكاسا

ا على النفوذ، واليت تعود بسلسلة من اال نعكاسات السلبية املتصاعدة على الدخل بقدر ما تتعلق بانعكاسا
، وكذلك على احلق اإلنساين يف اإلبداع ويف ليم والعالقات اإلنسانية والدخولعلى األمن والصحة والتع
  1االستفادة من املعلومات.

   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلب الثالث: تطبيقات  
االتصاالت أصبح واضحًا للجميع، فنحن اآلن مما ال شك فيه أن التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات و   

  .E-thing، فباختصار أصبح يطلق على كل شيء ”E“نعيش عصر اإللكرتونيات أو اإلنرتنت أو عصر 

  أوال: اإلنترنت
ــاصط يـت هـــاإلنرتن    ــالح اشتـــ ـــ ــق مــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــن عبــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــارتني مهـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــأي الشبك (Inter + Net)ا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ة ـات املرتابطــ

(Interconnected Networks) ويشري إىل شبكة حاسوبية عمالقة تعمل على ربط األنشطة احلاسوبية ،

                                            
 .202باسم غدير غدير، مرجع سابق، ص:  - 1
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ملختلف قطاعات النشاط البشري كاملؤسسات الدولية، الوطنية واألفراد يف حلقات متكاملة من شبكات احلواسيب 
  1كاملة.املت

كذلك فإن اإلنرتنت هي شبكة عمالقة تضم عشرات األلوف من الشبكات واحلواسيب املرتبطة مع   
وبروتوكول إنرتنت  (Transfer and Control Protocol)بعضها، وتستخدم بروتوكول النقل والسيطرة 

(Internet Protocol)  ُ ْن ي   2لتأمني االتصاالت الشبكية. (TCP/IP)رمز هلما اللَذي
األمريكية نوعا من الشبكات ال 'رائد' من مؤسسة 'باران' ، صمم 1964يف عام  نترنت:اإلتاريخ تطور  _1

، قامت وكالة املشروعات البحثية املتقدمة لوزارة الدفاع األمريكية 1969يعتمد على معاجل مركزي. ويف عام 
-Packet)ل احلزم وهي أول شبكة حاسبات تعمل بنظام حتوي (Arpanet) 'أربانت'بإنشاء شبكة 

Switching) طبقًا ألرقامها. ، أي تسمح بتحويل البيانات املرسلة عرب الشبكة بإعادة ترتيب هذه احلزم 
يف االتصاالت بإنرتنت، وبدأ  (TCP/IP)، بدأت دراسة استخدام بروتوكول 1974ويف عام 

يف إحالل احلاسوب ذي ، بدأت اجلامعات 1980. وحبلول عام 1977استخدام هذا الربوتوكول يف عام 
وخاصة اليت  (Unix) 'يونكس'م تشغيل امبحطات عمل تستخدم نظ (Main Frame)احلجم الكبري 

ا إمكانات الربط بربوتوكول  ، ونتيجة لذلك زاد عدد املستخدمني لشبكة أربانت حىت (TCP/IP)يوجد 
  لشبكة.وصل إىل أقصى سعة ممكنة هلا، لذا ظهرت احلاجة إىل تغيري جوهري يف ا

 National)أواخر الثمانينيات قامت مؤسسة العلوم القومية بالواليات املتحدة األمريكية يف 

Science Foundation)  بإنشاء شبكة(NSF NET) ، وبدال من إنشاء شبكة حاسوب كبرية ذات
قليمية تكلفة عالية، قامت ببناء شبكات إقليمية وأعطت اجلامعات مسؤولية الربط مع جهات اإلمداد اإل

  3، ومت ربط الشبكة أيضًا بشبكة أربانت.(NSF NET)املرتبطة مع شبكة 
، ومن جانب آخر فقد أدى (NSF NET)غلقت أربانت لتتحول كلية إىل ، أُ 1990ويف عام 

األمريكية بإجناز برنامج جديد  'مينوسوتا'قيام جامعة إىل  1991التوسع يف استخدام شبكة إنرتنت يف عام 
نة يف الشبكة، أطلقت عليه اسم ت جديدة ميثل تسهيال . ويف (Gopher)يف الوصول إىل املعلومات املخزّ

 World Wide)مشروع الشبكة العنكبوتية العاملية  (CERN)العام التايل طرحت مؤسسة تعرف باسم 

                                            
 .26معهد اإلدارة العامة، ص:  :مركز البحوث ،ية السعودية، اململكة العربمقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات اإلنرتنت )2006( حسن مظفر الرزو - 1
 .470عامر إبراهيم قنديلجي وإميان فاضل السمرائي، مرجع سابق، ص:  - 2
 .408عالء عبد الرزاق الساملي، مرجع سابق، ص:  - 3
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Web)  واليت اشتهرت باالسم(WWW) مواليت أحدثت تطورا مهما يف اإلنرتنت، وأصبحت تقد 
  1واسعة واملهمة يف مسرية إنرتنت التارخيية.اخلدمات ال

على الرغم من أن موطن اإلنرتنت ونشأته هو الواليات املتحدة األمريكية، إال أن إدارة هذه إدارة اإلنترنت:  _2
وهي . (Internet Society/ ISOC)الشبكة العمالقة هي مجعية مستقلة، وحتمل اسم مجعية اإلنرتنت 

ها والية مجعية غري رحبية وغري حكوم ية، تضم جمموعة من املتحمسني لإلنرتنت على املستوى العاملي، مقرّ
 ، أمهها:متعددةألغراض  1992اجلمعية يف عام  فرجينيا األمريكية. وأُنشأت هذه

 والسياسات املطلوبة لألنرتنت؛ وضع املقاييس -
االت الواسعة لالستخدام واالستفادة، بعيدًا عن القيود واملعوقات؛ -  فسح ا
 جعل اإلنرتنت منتدى لتطوير التكنولوجيات املعلوماتية؛ -
 احليلولة دون إساءة استخدام املعلومات الشخصية للمستخدمني؛ -
 تشجيع التعاون بني خمتلف شبكات املعلومات احملوسبة يف العامل؛ -

مت إنشاؤه  (Internet Architecture Board)كذلك فإن هناك ما يسمى مبجلس معمارية اإلنرتنت 
  يقوم بعّدة مهام منها: 1993ام ع

 اإلشراف على هيكلية ومعمارية اإلنرتنت؛ -
 إلجراءات والوسائل املتبعة عرب اإلنرتنت؛متابعة ا -
 إصدار طبعات للمعايري واملوارد اخلاصة باإلنرتنت؛ -

إضافة إىل أن هناك جمموعة أخرى من املتطوعني الذين ميثلون جمموعة عمل هندسية تتعامل مع القضايا 
  .(Internet Engineering Task Force/IETF)اآلنية واليومية للشبكة، تسمى 

  2أما مكونات اإلنرتنت فيمكن تلخيصها يف ما يلي:
ا؛ -  املعلومات املوثقة، مبختلف أنواعها وأشكاهلا وجماال
ل نظام حموسب يشتمل على حاسوب مبكوناته املادية األساسية والثانوية، برجميات وبروتوكوالت متث -

 إيعازات وحمددات مناسبة ملختلف جوانب العمل؛
 وسائل وتكنولوجيا االتصال مبختلف أنواعها. -

                                            
 .486-485عامر إبراهيم قنديلجي وإميان فاضل السمرائي، مرجع سابق، ص ص:  - 1
 .482ق، ص: املرجع الساب - 2
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  ثانيا: التطبيقات الخدمية لإلنترنت
إن اإلنرتنت توفر جمموعة من التطبيقات اخلدمية واليت كانت نتيجة ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،   

  ومن أمهها ما يلي:
يعترب الربيد اإللكرتوين أكثر تطبيقات اإلنرتنت شيوعا، حيث أنه حيقق  :E-Mail بريد اإللكترونيلا _1

وسيلة لالتصال أقل تكلفة، وسواء مت إرسال رسالة إىل الواليات املتحدة أو إىل الصني، أو إىل أي مستخدم 
لى مدار آخر فال يدفع املستخدم سوى تكلفة الربط بالشبكة فقط، إضافة إىل إمكانية إرسال الرسائل ع

يف عدم توفر احلماية للبيانات املرسلة، حيث ميكن لآلخرين  وتتمثل أهم عيوب الربيد اإللكرتوين ساعة. 24
  1االطالع عليها، لذلك ال يفضل إرسال أي بيانات هامة.

من  االقتصاديا تنفيذ النشاط أف التجارة اإللكرتونية على تعرّ  :E-Commerceالتجارة اإللكترونية  _2
ال اإللكرتوين،  االقتصاديطراف النشاط أراء وتبادل للسلع واخلدمات واملعلومات ما بني بيع وش عرب ا

جياد روابط فعالة إساليب اإللكرتونية من خالل باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائط واأل
  2:طراف النشاط ويندرج حتت التجارة اإللكرتونية كل منأما بني 

تنفيذ النشاط املسؤول عن شراء وتوفري السلع واخلدمات باستخدام تكنولوجيا  :لكترونيالشراء اإل -
 .املعلومات واالتصاالت والوسائط واألساليب اإللكرتونية

م وبضائعهم على شبكة االنرتنت، البيع اإللكتروني:   - و أقيام املنتجني واملوردين بعرض منتجا
 باستخدامبغرض البيع املباشر للمستخدمني، وتنفيذ عملية البيع خرى الوسائط اإللكرتونية األ باستخدام

 . الوسائط اإللكرتونية
ا على شبكة االنرتنت عرض السلع واخلدمات والرتويج هلا التسويق واالعالن اإللكتروني: - ، والتعريف 

وكذلك من  عالن،خرى املتخصصة بالدعاية واإلو على املواقع األأما على موقع املنشأة اإللكرتوين، إ
و استخدام خدمة الرسائل أخالل طرق حمركات البحث، وكذلك باستخدام الرسائل اإللكرتونية، 

 . جهزة االتصاالت اخللويةأالقصرية على 
و تسهيل تدفق أوتتمثل بقيام جهة معينة بالوساطة بني طريف العقد الوساطة التجارية اإللكترونية:  -

 .اإللكرتونيةالوسائط املعلومات بني طريف العقد باستخدام 
جناز األعمال البنكية وإدارة احلسابات باستخدام إا أف البنوك اإللكرتونية على تعرّ  البنوك اإللكترونية: -

 . تصال اإللكرتونيةلصريفة اإللكرتونية عرب وسائل االتقنية ا

                                            
 .410عالء عبد الرزاق الساملي، مرجع سابق، ص:  - 1
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االت التعليمية االمحاسبة اإللكترونية:  - حملاسبية من خالل احلاسوب تنفيذ املهام والعمليات احملاسبية وا
 . وخمتلف مقومات احلوسبة الرقمية وتطبيقات شبكة املعلومات

، جراءات الرقابة على املنشأةإوهي استخدام الوسائط اإللكرتونية يف تنفيذ الرقابة اإللكترونية:  -
  . فصاحمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة فعالية الرقابة تعزيزا ملبدأ اإل واالستفادة

تعود أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  :E-Governmentالحكومة اإللكترونية  _3
األعمال احلكومية، أو ما أصبح يعرف "باحلكومة اإللكرتونية"، إىل ما يصاحب ذلك يف تطوير كافة 

ن األطر اليدوية أو التقنية النشاطات واإلجراءات واملعامالت احلكومية احلالية وتبسيطها، ونقلها نوعيا م
، باالستخدام األمثل واالستغالل اجليد احلديثة اإللكرتونية النمطية احلالية إىل األطر التقنية اإللكرتونية

ألحدث عناصر تكنولوجيا املعلومات ونظم شبكات االتصال، والربط اإللكرتوين الرقمي احلديث وصوال إىل 
ز واالرتقاء بكفاءة العمل اإلداري، وارتفاع مستوى جودة األداء احلكومي تطبيق تقنية اإلنرتنت حتقيقا للتمي

  1عن طريق إجناز املعامالت إلكرتونيا وتوفري الوقت واجلهد واملال على املستوى الوطين.
  2حماور احلكومة اإللكرتونية ما يلي:وأهم 
o  حكومة إلى حكومةGovernment to Government،  أيG2G دف إىل   :و

 مستوى اإلنتاجية وكفاءة العاملني كمحصلة لتوفري اخلدمات املتميزة؛ حتسني -
 تقليل االزدواجية والتشابك الوظيفي وتطوير اخلدمات اإللكرتونية بني اجلهات احلكومية؛ -
 ومية؛كتوفري املعلومات الختاذ القرارات املثالية، وتوفري الوقت واجلهد الالزم إلجناز األعمال احل -
 ت احلالية واخلاصة باالستشارات.ختفيض امليزانيا -

o  حكومة إلى مواطنGovernment to Citizen،  أيG2C :دف إىل   و
 االجتماعية واالقتصادية؛، األمنية، التعليمية ،تسهيل خدمات املواطنني الصحية -
 تقليل اجلهد املايل والبشري الناتج عن املتابعة اليومية؛ -
 ساطة.شفافية األجهزة احلكومية والقضاء على الو  -

o  حكومة إلى القطاع الخاصGovernment to Business،  أيG2B :وهي حتقق  
 سرعة إجناز املعامالت الالزمة لدفع عجلة االقتصاد؛ -
 تبسيط املعامالت االقتصادية والتجارية؛ -
 واللوائح اإلدارية.تغيري وتعديل النظم  -
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  تصاالتمتطلبات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالالمبحث الثالث: 
يلعب االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا اسرتاتيجيا يف زيادة معدل النمو االقتصادي   

ا املختلفة  وإصالح اآلليات االقتصادية والتجارية واملالية. وبالتحديد يقوم االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وأدوا
) بتحويل وتغيري أمناط األداء االقتصادي يف املال واألعمال، Internetمثل الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنت 

  مبا حيقق حتسني املراكز التنافسية. (Online)والتجارة واالستثمار من الشكل التقليدي إىل الشكل الفوري 

  المطلب األول: مفهوم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جيب أوال التطرق إىل كل من من أجل التعرف على مفهوم اال  

  املفهوم االقتصادي واملايل لالستثمار، باإلضافة إىل االستثمار اإللكرتوين، وذلك فيما يلي:

  أوال: المفهوم االقتصادي والمالي لالستثمار 
ين وجهيت النظر االقتصادية واملالية، إذ ينظر تتباين املفاهيم اليت وردت خبصوص مصطلح االستثمار تبعًا لتبا

  1االقتصاديون نظرة مغايرة متامًا ملا يراه املتخصصون يف اإلدارة املالية، وفيما يأيت نوضح أهم جوانب هذا االختالف:
مع االقتصاديون على اعتبار االستثمار مبثابة الفعل املناظر لالدخار ُجي  :المفهوم االقتصادي لالستثمار -

ي يتمثل يف حترير الثروة من االستهالك، يف حني ينصب االستثمار على استخدام هذه الثورة يف تكوين والذ
حدوث تيار من اإلنفاق على اجلديد من السلع الرأمسالية أو اإلضافات على  يناالستثمار يعفرأس املال. 

روة، ويعرّف أيضًا على أنه املخزون. ومن وجهة نظر أخرى فإنه يعين اإلضافات اجلديدة إىل موجودات الث
اإلنفاق الذي تتكدس فوائده يف املستقبل، وأنه التوظيف املنتج لرأس املال عن طريق توجيه املدخرات حنو 

 استخدامات تؤدي إىل إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية.
، كما يوصف أيضًا الثابتة واملتداولةويعين توظيف أموال يف املوجودات املختلفة  :المفهوم المالي لالستثمار -

ا املنظمة عند قبوهلا  االستثماري. وهناك من ينظر إليه على أنه  حباملقرت بأنه مقدار املوارد املالية اليت ختاطر 
إيداع مقدار من األموال يف الوقت احلاضر يف إطار التوقع باحلصول على مقدار أكرب منه يف املستقبل، 

على تاريخ إنفاقها، أو  معنيباملردود الكامل إال بعد مرور وقت  ويضيف آخر أنه املصروفات اليت ال تعود
 هو كل ما ينفق من أجل احلصول على مردود أكرب مستقبالً.

  يتضح مما تقدم أن التباين بني االقتصاديني وبني كتاب اإلدارة املالية يتمثل يف اجلوانب اآلتية:
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االستثمار هو الفائض عن االستهالك ومن مث فهو طبيعة املبالغ املخصصة؛ إذ يرى االقتصاديون أن مبلغ  -
اب اإلدارة املالية أن مبلغ االستثمار هو أي مبلغ ميكن أن تدخل  املبلغ الذي ميكن ادخاره. يف حني يرى كتّ

 به املنظمة يف جماالت العمل اجلديدة.
تثمارية هو إنتاج اهلدف من االستثمار؛ حيث يرى االقتصاديون أن اهلدف من الدخول إىل املشاريع االس -

اب اإلدارة املالية  السلع الرأمسالية أو حتقيق إضافات إىل املخزون أو إشباع حاجات اقتصادية. فيما يرى كتّ
 أن اهلدف هو حتقيق عائدات مالية مستقبال تفوق املبالغ املستثمرة.

  ثانيا: االستثمار اإللكتروني
ب ير األقمار الصناعية واالتصاالت الدولية وجمموعة احلواسيعتمد اإلطار العام لالستثمار اإللكرتوين على توف

الشخصية واالشرتاك يف اإلنرتنت، وتصميم مواقع إلكرتونية للشركات واستخدام الربيد اإللكرتوين إلعداد وإرسال 
  التقارير واملعلومات املالية فوريا.

الستثمار اإللكرتوين يعتمد ا :E-Investment Requirementsمتطلبات االستثمار اإللكتروني  _1
  1على توفر جمموعة من املتطلبات أمهها:

 إعداد الربامج اخلاصة باالستثمار اإللكرتوين؛ -
 إعداد جيل من الشباب للتخصص يف التمويل واالستثمار اإللكرتوين عن طريق التدريب املكثف الفعال؛ -
االستثمار للعمل على أسس رقمية  تطوير املؤسسات املالية والبنوك واإلدارات املالية بالشركات وهيئات -

 فورية؛
 مساندة الشركات يف عملية إعادة اهلندسة والتحول إىل النظم املالية اإللكرتونية؛ -
 ربط مجيع اإلدارات املالية والبنوك بشبكات اإلنرتنت؛ -
 تأكيد خصوصية البيانات واملعلومات املالية لألفراد والشركات؛ -
 الت املالية وتدفق املعلومات املالية؛حتقيق التوازن بني خصوصية املعام -
تشفري البيانات املالية ذات الطبيعة اخلاصة، واملوائمة بني متطلبات تشفري البيانات ومتطلبات اجلرائم  -

 املالية؛
 نظم املالية واالستثمارية اإللكرتونية.لتطبيق املعايري املوحدة حلقوق النشر والتأليف ل -
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الدولية لتمويل االستثمار واحملاسبة واملراجعة، ويفرتض يف تلك املعايري  وحيتاج ذلك إىل تطبيق املعايري
  واملقاييس أن حتقق الثقة يف جماالت مثل:

 السداد والدفع اإللكرتوين؛ -
عدم فسخ -الرقابة على إمكانية الوصول إىل املعلومات املالية-صحة البيانات-املصداقية-السرية[ األمن -

 ؛]العقود املالية من طرف واحد
 تأمني االتصاالت املالية واالستثمارية؛ -
 التبادل اإللكرتوين للبيانات املالية. -

من أهم مقومات االستثمار  :E-Investment Fundamentals االستثمار اإللكتروني مقومات _2
  1:اإللكرتوين ما يلي

  البورصات اإللكرتونية؛و البنوك  -
  التأمني اإللكرتوين؛ -
  البحوث الفورية باإلنرتنت؛ -
  مترات املرئية بالفيديو؛املؤ  -
  التعليم عن بعد؛و التدريب  -
  الدولية (اإلنرتنت)؛و  ،شبكات املعلومات احمللية (اإلنرتانت) -
  التقارير املوازنية بالربيد اإللكرتوين؛ -
   األقمار الصناعية واملعلومات الفورية؛ -
  ؛(Software) الربجمياتالنظم املعلوماتية و  -

تثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل يف أحد جوانبه استثمارًا رغم أن االس مما سبق يمكن القول:
ً عليه ميكن وضع تعريف لالستثمار  ، وبناء ، ومع ذلك جيب أن يشتمل على اجلانبني االقتصادي واملايل أيضًا إلكرتونيًا

ابتة أو املتداولة أو اإليرادات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النحو التايل: توظيف األموال يف األصول الث
املؤجلة بقصد حتقيق منافع مادية على شكل عائدات مالية تتمثل باملوفورات يف تكاليف مجع البيانات ومعاجلتها 
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ا وحتديثها واسرتجاعها ومنافع غري مادية تتمثل يف تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين على  ،وبث املعلومات وخز
لهم.النحو الذي يعزز من مس َ ب ِ   توى رضاهم عند توفري املعلومات املطلوبة من ق

ويشمل االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امتالك املعدات والربامج احلاسوبية اليت تستخدم يف 
تشتمل على ثالث مكونات  واالتصاالت أن تكنولوجيا املعلومات حيثعملية اإلنتاج خالل فرتة زمنية تفوق السنة، 

  1معدات تكنولوجيا املعلومات، معدات االتصاالت، والربجميات.هي: 
األساسية ملفهوم االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   املقوماتيف ضوء هذا التعريف ميكن حتديد 

  كما يلي:
النوعني يعّد اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشروعا اقتصاديًا استثماريًا ألنه يشتمل على  -

 من األصول الثابتة (األبنية واألجهزة واملعّدات)، واألصول املتداولة (النظم والربجميات والتسهيالت األخرى)؛
ميكن استخدام مجيع أنواع مصادر التمويل للحصول على املبالغ املستثمرة مبا يف ذلك املدخرات والقروض  -

ها؛  وإصدار األسهم والسندات وما شا
نظمات إىل حتقيق نوعني من األهداف مها األهداف املادية املتمثلة باملوفورات يف تكاليف تسعى الدول وامل -

 معاجلة البيانات واألهداف غري املادية املتمثلة يف تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين.

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قياس المطلب الثاني: مؤشرات  
كنولوجيا املعلومات واالتصاالت باختالف اجلهة وطريقة القياس املعتمدة، وتتمثل ختتلف مؤشرات قياس ت 

  يف ما يلي: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقياس االستثمار يف مؤشرات أهم 

  (OECD)أوال: مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
، وهي:) مؤشر 15تعتمد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مخسة عشر (  2ًا

 نسمة؛ 100خلطوط ومسارات التوصيل /لكل  العدد اإلمجايل _1
 نسمة؛ 100العدد اإلمجايل للمشرتكني يف اهلاتف احملمول/لكل  _2
 العدد اإلمجايل للمشرتكني يف اإلنرتنت؛ _3

                                            
1 - OECD (2012) Investment in ICT, OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social 
Statistics, available at: http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/factbook-2011-en, 06-06-2012, 15:37. 
2 - OECD (2012) OECD Key ICT Indicators, available at: www.oecd.org/sti/ICTindicators, 16-01- 2012, 
12:44:48. 
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نسمة، ومدى وجود خطوط لالشرتاك الرقمي  100عدد املشرتكني يف الشبكة ذات النطاق العريض/لكل  _4
(DSL)؛ 

 )؛Cable TVاإلمجايل للمشرتكني يف خطوط التلفزيون ( العدد _5
نسبة انتشار الكمبيوتر يف املنازل، نسبة توصيل البيوت باإلنرتنت، ونسبة توصيل البيوت بالشبكة ذات  _6

 النطاق العريض؛
عمال أو أكثر  10النفاذ إىل اإلنرتنت حسب حجم الطبقة (العمالية)، نسبة املنظمات اليت تضم  _7

نرتنت، البيع والشراء عرب اإلنرتنت حسب الصناعة، ونسبة استخدام الشبكة عريضة النطاق يستخدمون اإل
 يف جمال األعمال؛

 نسبة الوظائف املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد القومي؛ _8
واالستثمار العائد اإلمجايل خلدمات االتصاالت، العائد اإلمجايل خلدمات االتصاالت للهاتف احملمول،  _9

 اإلمجايل يف البنية التحتية لالتصاالت؛
حصة القيمة املضافة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل القيمة املضافة لقطاع األعمال، نفقات  _10

البحث والتطوير يف إطار صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونسبة التوظيف يف جمال تكنولوجيا 
 االت يف قطاع األعمال؛املعلومات واالتص

 نسبة براءات االخرتاع اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل براءات االخرتاع؛ _11
 نسبة التجارة يف منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ _12
 ) شركة األوىل يف جمال االتصاالت، واخلمسني األوىل يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛50الـخمسني ( _13
 امهة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القيمة املضافة لكل فرد مستفيد من هذه اخلدمات؛مس _14
 مسامهة االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الناتج احمللي اإلمجايل. _15

  : (WB)ثانيا: مؤشرات البنك الدولي 
 1) مؤشراً، وهي:11عشر ( إحدىيعتمد البنك الدويل 

 نسمة؛ 1000يل اهلواتف لكل إمجا _1
 نسمة؛ 1000إمجايل اخلطوط اهلاتفية األرضية لكل  _2

                                            
1 - World Bank (2007) Building knowledge economies: advanced strategies for development, Washington, 
D.C: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, p: 37. 
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 نسمة؛ 1000مستخدمي اهلواتف النقالة لكل  _3
 نسمة؛ 1000مستخدمي احلاسوب لكل  _4
 نسبة توافر التلفزيونات يف املنازل؛ _5
 /لكل نسمة)bitsاإلنرتنت الدولية (الشبكة عريضة النطاق) (بت  _6
 نسمة؛ 1000مستخدمي اإلنرتنت لكل  _7
 سلة األسعار الستخدام اإلنرتنت (مقدرة بالدوالر األمريكي الشهري)؛ _8
ر خدمات احلكومة اإللكرتونية؛ _9  مدى توّف
 مدى استخدام اإلنرتنت يف األعمال والتجارة؛ _10
 اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل. _11

  د الدولي لالتصاالتثالثا: مؤشرات االتحا
تقريرًا بعنوان "املؤشرات األساسية لتكنولوجيا  (ITU)أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت  2010يف عام   

سامهة العديد من املنظمات واهليئات الدولية مثل: مب، وذلك (Core ICT Indicators)املعلومات واالتصاالت" 
OECD, UNCTAD, UNDESA, UNESCO, ESCAP, ESCWA, Eurostat…،  وكانت

  1املؤشرات املعتمدة يف هذا التقرير كما يلي:
  القائمة األساسية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :)5/1(الجدول رقم 

  مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  القطاع
فــاذ

والن
ــــة 

حتي
 الت

نيـــة
الب

  

  ساكن. 100خطوط اهلاتف الثابت لكل  .1
  ساكن. 100اتف احملمولة لكل إمجايل اهلو  .2
  ساكن. 100االشرتاك الثابت بشبكة األنرتنت لكل  .3
  ساكن. 100االشرتاك الثابت بشبكة األنرتنت عريضة النطاق لكل  .4
  ساكن. 100االشرتاك بشبكة اهلاتف احملمول لكل  .5
  /ثانية/ساكن)bitsعرض نطاق اإلنرتنت الدولية لكل ساكن (بت .6
  غطيهم شبكة اهلاتف احملمول.ذين تُ نسبة املواطنني ال .7
  كلفة االشرتاك لإلنرتنت عريضة النطاق للشهر (الدوالر األمريكي) كنسبة من الدخل الشهري للفرد. .8

                                            
1 -  Sheridan Roberts (2010) Partnership on Measuring ICT for Development; Core ICT Indicators, 
International Telecommunication Union, Switzerland, Geneva, p p: 5-8, Available at: 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/index.html, 10-04-2012, 21:54:02. 
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  كلفة االشرتاك للهاتف احملمول للشهر (الدوالر األمريكي) كنسبة من الدخل الشهري للفرد. .9
  (Public Internet Access Centers)نسبة املراكز العمومية لالتصال باإلنرتنت  .10

راد
ألفـــــ

ت وا
ــــال

عــائ
ال

  

  نسبة العائالت اليت متتلك مذياع. .1
  نسبة العائالت اليت متتلك جهاز تلفزيون. .2
 نسبة العائالت اليت لديها خط هاتفي: .3

 أي هاتف؛ -
 هاتف ثابت فقط؛ -
 هاتف حممول فقط؛ -
  كِال اهلاتفني الثابت واحملمول. -

  اليت متتلك جهاز كمبيوتر.نسبة العائالت  .4
  ) شهراً األخرية.12نسبة األفراد الذين استخدموا الكمبيوتر يف االثين عشر ( .5
  نسبة العائالت ذات التوصيل باإلنرتنت. .6
  ) شهراً األخرية.12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنرتنت يف االثين عشر ( .7
 ) شهراً األخرية: 12ثين عشر (مكان األفراد الذين استخدموا اإلنرتنت يف اال .8

 املنزل؛ -
 مكان العمل؛ -
 مكان الدراسة؛ -
 منزل شخص آخر؛ -
 منشأة عمومية للتوصيل باإلنرتنت؛ -
 منشأة جتارية للتوصيل باإلنرتنت؛ -
 من أي مكان عن طريق اهلاتف احملمول؛ -
  من أي مكان عن طريق أي جهاز حممول آخر. -

ا األفراد على اإلنرتن .9  ) شهراً األخرية:12ت يف االثين عشر (األنشطة اليت قام 
 احلصول على معلومات حول السلع أو اخلدمات؛ -
 احلصول على معلومات متعلقة بالصحة أو اخلدمات الصحية؛ -
 احلصول على معلومات من املنظمات احلكومية؛ -
 التفاعل مع املنظمات احلكومية؛ -
 إرسال أو استقبال الربيد إلكرتوين؛ -
 نرتنت؛االتصال اهلاتفي عرب اإل -
 ؛فوريالرتاسل عرض أو اإلعالن عن معلومات، أو استخدام ال -
 شراء أو طلب سلع أو خدمات؛ -
 ؛(Internet Banking)التعامل مع البنوك اإللكرتونية  -
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 نشاطات تعليمية أو تربوية؛ -
 الرتفيه عن طريق ألعاب الفيديو أو حتميلها؛ -
 ة األفالم أو حتميلها؛االستماع إىل املوسيقى، أو مشاهدة التلفاز، أو مشاهد -
 امج؛رب حتميل ال -
الت والصحف، أو الكتب اإللكرتونية. -   قراءة أو حتميل ا

  ) شهراً األخرية.12نسبة األفراد الذين استخدموا اهلاتف احملمول يف االثين عشر ( .10
 نسبة العائالت ذات التوصيل باإلنرتنت عن طريق: .11

ق؛ - ّ  النطاق الضي
 النطاق العريض؛ -
  ف احملمول.شبكة اهلات -

 ) شهراً األخرية:12معدل أو تكرار استخدام األفراد لإلنرتنت يف االثين عشر ( .12
 على األقل مرة يف اليوم؛ -
 على األقل مرة يف األسبوع، ولكن ليس كل يوم؛ -
  أقل من مرة يف األسبوع. -

ة خبطوط الكهرباء. .13   نسبة البيوت املوصََّل

ـال
مــــــ

ألع
ع ا

ــــــــا
قطــــ

  

  ستخدام احلاسوب يف منظمات األعمال؛نسبة ا .1
  نسبة األفراد املوظفني الذين يستخدمون احلاسوب بصفة روتينية؛ .2
  نسبة منظمات األعمال اليت تستخدم اإلنرتنت؛ .3
  نسبة األفراد املوظفني الذين يستخدمون اإلنرتنت بصفة روتينية؛ .4
  وصفحات الويب؛نسبة حضور أو تواجد منظمات األعمال على مواقع اإلنرتنت  .5
  نسبة منظمات األعمال ذات شبكات اإلنرتانت؛ .6
  نسبة منظمات األعمال اليت تستقبل الطلبات عن طريق اإلنرتنت؛ .7
ا عن طريق اإلنرتنت؛ .8   نسبة منظمات األعمال اليت ترسل طلبيا
 نسبة منظمات األعمال اليت تستخدم اإلنرتنت ذات التوصيل عن طريق: .9

ق؛ - ّ  النطاق الضي
 لنطاق العريض؛ا -
  شبكة اهلاتف احملمول. -

  ؛(LAN)نسبة منظمات األعمال ذات شبكات االتصال احمللية  .10
  نسبة منظمات األعمال ذات شبكات اإلكسرتانت؛ .11
 نسبة منظمات األعمال اليت تستخدم اإلنرتنت حسب طبيعة النشاط: .12

 إرسال أو استقبال الربيد اإللكرتوين؛  -
 رتنت؛االتصال اهلاتفي عرب اإلن -



  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االقتصاد الرقمي :الفصل األول
 

 
43 

 ؛فوريالرتاسل عرض أو اإلعالن عن معلومات، أو استخدام ال -
 احلصول على معلومات حول السلع أو اخلدمات؛ -
 احلصول على معلومات من املنظمات احلكومية؛ -
 التفاعل مع املنظمات احلكومية؛ -
 ؛(Internet Banking)التعامل مع البنوك اإللكرتونية  -
 الوصول إىل خدمات مالية أخرى؛ -
 خدمات للعمالء؛ توفري -
 ؛(Online)تسليم املنتجات عن طريق اإلنرتنت  -
 التوظيف الداخلي أو اخلارجي؛ -
  تدريب وتأهيل األفراد العاملني. -

اع 
قطــ

ال
جي

إلنتا
ا

  

  نسبة القوة العاملة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل القوة العاملة يف قطاع األعمال؛ .1
  املعلومات واالتصاالت من إمجايل القيمة املضافة. حّصة قطاع تكنولوجيا .2

ارة 
لتج

ا
ولية

الد
  

  الواردات من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كنسبة من إمجايل الواردات؛ .1
  الصادرات من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كنسبة من إمجايل الصادرات. .2

ـــــم
عليـ

والت
ــــة 

تربي
ال

  

  دام أجهزة الراديو يف املدارس لألغراض التعليمية؛نسبة استخ .1
  نسبة استخدام أجهزة التلفزيون يف املدارس لألغراض التعليمية؛ .2
  نسبة املدارس اليت تعتمد تسهيالت االتصاالت اهلاتفية؛ .3
  معدل احلواسيب بالنسبة للطالب يف املدارس اليت تطبق التعليم عن طريق الكمبيوتر؛ .4
 ذات التوصيل باإلنرتنت عن طريق: نسبة املدارس .5

 أي اتصال باإلنرتنت؛ -
ق النطاق فقط؛ - ّ  التوصيل ضي
 التوصيل عريض النطاق فقط؛ -
ق والعريض. - ّ   كِال التوصيلني الضي

  نسبة الطالب الذين لديهم توصيل باإلنرتنت يف املدارس؛ .6
  بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ نسبة الطالب املسجلني يف املرحلة ما بعد الثانوية يف جماالت ذات عالقة .7
  نسبة األساتذة األكفاء واملؤهلني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس؛ .8
ة خبطوط الكهرباء. .9   نسبة املدارس املوصََّل

Source: Sheridan Roberts (2010) Partnership on Measuring ICT for Development; Core ICT 
Indicators, International Telecommunication Union, Switzerland, Geneva, p p: 5-8, Available at: 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/index.html, 10-04-2012, 21:54:02. 



  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االقتصاد الرقمي :الفصل األول
 

 
44 

قد قام بالتوفيق بني العديد من املؤشرات من أجل (ITU) اد الدويل لالتصاالت مما سبق نالحظ أن االحت
خمتلف  يقالوصول إىل طريقة شاملة لقياس مدى استثمار الدول يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك لتحق

االت احلياتية.   األغراض التنموية، ويف مجيع ا

  ؤشر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمطلب الثالث: البنية التحتية وتطور م  
لقد توّزعت مقومات البنية التحتية لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وثائق القمة العاملية   

  ها:أمه منتمع املعلومات على أكثر من فقرة حتمل عناوين خمتلفة، 

   البنية التحتية لالتصاالت السريعة: أوال
كر  املكتب األمريكي لتقييم التكنولوجيا أن "البنية التحتية لالتصاالت هي الرتكيبة اليت تشمل التسهيالت ذ 

التكنولوجية واإلجراءات الدستورية اليت تساند االتصاالت من خالل استخدام اإلذاعة وتسجيالت الفيديو والكوابل 
كونات تكنولوجيا املعلومات، بل ويشمل أيضا الناس والربيد... اخل." وهذا التعريف ال يشمل فقط األجهزة وم

  وإجراءات التنمية واستخدام تلك البنية التحتية ملصلحة الناس.
والبنية التحتية للمعلومات الوطنية ميكنها أن تكون وطنية فقط إذا مل تستثين املستخدمني الفعليني عن طريق 

أسعار كلفة اخلدمات. ويف عصر املعلومات فإن من تقليل حق الدخول أو فرض حتديدات اقتصادية، مثل رفع 
ا.   مصلحة الدولة ضمان حق كل الشركات واألفراد يف الدخول إىل املعلومات اليت يطلبو

حياول الناس غالبا تقييم فوائد االستثمار يف علم معني أو بناء أحد عناصر البنية التحتية من خالل القياس 
ز هنالك عدة أسئلة مثل: كيف ندخر عن طريق اختاذنا هلذه اخلطوة؟ إىل أي اإلحصائي للتحسن الذي يطرأ، وترب 

سيتحسن اإلنتاج؟ وكيف ميكن ختفيض تكاليف اإلنتاج؟ بالرغم من أن هذه األسئلة مهمة إال أن الرتكيز على  مدى
  املسائل املادية رمبا يؤدي إىل جتاهل مسائل أخرى غري مادية ولكنها مهمة أيضا.

ة حتتية متطورة هو شيء مهم ألنه حيسن اخلدمات األخرى. فالبنية التحتية اجليدة ميكن أن تعين إن حتقيق بني
التحسن يف العناية الصحية، وحتقيق تقدم يف التعليم مثال، ويف بعض األحيان من املستحيل حتديد فوائد االستثمار 

ن نستطيع شرح تكاليف الفقر الصحي من يف خدمة معينة، فمثال من املستحيل وضع قيمة مالية حول األفضل، فنح
  1 خالل ارتفاع التكاليف الطبية ولكن هذا ليس سوى أحد األبعاد الصغرية املتعلقة بالعناية الصحية.

                                            
  .20-19عالء عبد الرزاق الساملي، مرجع سابق، ص ص:  - 1
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إىل البنية التحتية العاملية لتكنولوجيا املعلومات، وخاصة من خالل االتصاالت  الوصوليف عصر املعلومات، 
  وطنية يف بيئة العامل. يكون أحد املكونات للمنافسة ال

تمع املعلومات    أهم املبادئ األساسية والالزمة إلقامة بنية حتتية  (WSIS)ولقد خلصت القمة العاملية 
  1صاحلة لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك كما يلي:

نافسية لالستثمار يف تدعم بيئة متكينية وت :National Development Policyسياسة إمنائية وطنية  _1
 البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إنشاء خدمات جديدة؛

فر ما يلي:National E-Strategyاسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية  _2  : وتوّ
ترسم سياسات مالئمة للنفاذ الشامل ووسائل تنفيذها، وتشمل مؤشرات لتوصيلية تكنولوجيا املعلومات  -

 ت؛واالتصاال
حتسني توصيلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع املدارس، اجلامعات، املؤسسات الصحية،  -

 مكاتب الربيد واملؤسسات األخرى املفتوحة أمام اجلمهور؛
موعات  - معاجلة االحتياجات اخلاصة لكبار السن واملعوقني واألطفال، والسيما األطفال املهمشني وا

خرى، من خالل إجراءات تشمل التدابري التعليمية واإلدارية والتشريعية املالئمة، احملرومة والضعيفة األ
 لكفالة إدماجهم يف جمتمع املعلومات.

 وضع اسرتاتيجيات لزيادة التوصيلية العاملية بتكلفة معقولة، وهو ما يسهل حتسن النفاذ؛ _3
) Broadband Network Infrastructure( استحداث وتدعيم بنية حتتية للشبكات عريضة النطاق _4

 على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية مبا يف ذلك استخدام األنظمة الفضائية وغريها من األنظمة؛
ا املنظمات  _5 ا االحتاد الدويل لالتصاالت واليت تقوم  دعم الدراسات التقنية والتنظيمية والتشغيلية اليت يقوم 

 األخرى ذات الصلة؛
ج معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليتمّكن اجلميع من النفاذ إليها تشجيع تصميم وإنتا  _6

 ُ م؛بسهولة وبتكلفة معقولة، والنهوض بتنمية التكنولوجيات والتطبيقات واحملتوى مبا ي  ليب احتياجا
طوح بينية القيام من أجل ختفيف التحديات اليت متثلها األمية، باستحداث تكنولوجيات معقولة التكلفة وس _7

 حاسوبية غري نصية لتيسري نفاذ الناس إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

                                            
مصر،  ، االستثمار يف بنية املعلومات واملعرفة، البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أساسًا لبناء جمتمع املعلومات )2006( شريف كامب شاهني -  1

  .22- 11ة العربية للتنمية اإلدارية، ص ص: املنظم :اإلمارات
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 التشجيع على استخدام اإلمكانيات الالسلكية لتأمني النفاذ إىل املناطق النائية؛ _8
حتقيق التوصيلية املثلى بني شبكات املعلومات الكربى من خالل التشجيع على إنشاء وتنمية شبكات مركزية  _9

نولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقاط تبادل اإلنرتنت على الصعيد اإلقليمي، لتخفيض تكاليف التوصيل لتك
 البيين وتوسيع النفاذ إىل الشبكات؛

 تشجيع وتعزيز االستعمال املشرتك للوسائط التقليدية والتكنولوجيات اجلديدة. _10
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جيب على األطراف أجل حتقيق هذا البناء اجليد للبنية التحتية لالستثمار يف ومن

م، وهي:   املعنية (أصحاب املصاحل) القيام باألدوار املنوطة 
: تؤدي دورًا أساسيًا يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية شاملة Governmentsالحكومات  _1

تمع املدين االضطالع بدور استشاري لقطاع اخلاص واعلى اومستدامة تستشرف أفاق املستقبل، وينبغي 
 هام، بالتحاور مع احلكومات يف وضع االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية؛

: التزامه بتطوير ونشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء فيما Private Sectorالقطاع الخاص  _2
د طرف فاعل يف السوق، ولكنه  يتعلق بالبىن التحتية أو احملتوى أو التطبيقات. والقطاع اخلاص ليس جمرّ

 يضطلع أيضا بدور يف سياق أوسع للتنمية املستدامة؛
: مشاركته مسألة ال تقل أمهية يف إنشاء جمتمع معلومات Civil Communityالمجتمع المدني  _3

 منصف، وتنفيذ املبادرات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛
: مبا فيها International and Regional Organizationsة واإلقليمية المؤسسات الدولي _4

املؤسسات املالية الدولية، إذ هلا دور رئيسي يف إدماج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية 
  اإلمنائية وإتاحة املوارد الضرورية لبناء جمتمع املعلومات، ولتقييم التقدم احملرز.

  1قم القياسي لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: الر ثانيا
، ICT Development Index (IDI)يشكل الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

مة لقياس املعايري وتتبع ما حترزه البلدان من تقدم يف استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتحول إىل  ّ أداة قي
) 11علومات. والرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو مؤشر مكون من إحدى عشر (جمتمع امل

                                            
1 - International Telecommunication Union (2011) Measuring the Information Society, Switzerland, 
Geneva, p p: 7-10, Available at: http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/index.html, 10-04-2012, 
21:30:10. 
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ا. ولقد مت تكوينه لقياس  مؤشرًا تغطي النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها واملهارات املتعلقة 
رب الزمن، مع األخذ يف االعتبار األوضاع السائدة يف  مستوى تطور االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ع

  كل من البلدان املتقدمة والنامية.
  األهداف الرئيسية للرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسعى لقياس:إن   

وباملقارنة  املستوى والتطور عرب الزمن لتنمية واستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى الدول، -
 مع دول أخرى؛

التقدم والتطور يف تكنولوجيا املعلومات يف كل من الدول النامية واملتقدمة على حدٍّ سواء؛ املؤشر جيب أن  -
االت املختلفة لنمو وتطور تكنولوجيا  يكون شامالً، ويعكس مجيع التغريات اليت تطرأ على الدول يف ا

 املعلومات واالتصاالت؛
؛ أي االختالفات بني الدول من حيث تباين مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات الفجوة الرقمية -

 واالتصاالت؛
التنمية املمكنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو احلد األقصى املمكن أن تبلغه الدول يف استخدام  -

ً على القدرات  واملهارات املتوفرة. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني النمو والتنمية، بناء
إذا ّمت -يعترب اإلدراك بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تكون دافعًا قويًا إلحداث تنمية شاملة 

دة ّ املعلومات. وميكن توضيح عملية  بالنسبة للدول السائرة حنو جمتمعمهمًا  -االستثمار فيها واستُعِملت بطريقة جي
  واالتصاالت بالنسبة للدول اليت تستثمر فيها يف املراحل املوالية:تطور تكنولوجيا املعلومات 

: يعكس ICT Readinessالمرحلة األولى؛ االستعداد والتحّفز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 مدى توفر بنية حتتية جيدة مبا تتضمنه من شبكات وتسهيالت الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

وتعكس  :ICT Intensityنية؛ كثافة أو شّدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المرحلة الثا -
تمع؛  مستوى وكثافة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا

وتعكس نتائج أو خمرجات  :ICT Impactالمرحلة الثالثة؛ أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
ال لتكنولوجيا املعلو   مات واالتصاالت.االستعمال الفعّ
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إن السري وفق هذه املراحل يعتمد على تركيبة من ثالثة مؤشرات (البنية التحتية، االستخدام املكثّف، والقدرة 
رّكبني أساسيني للرقم القياسي لتطور  ال). وعليه فإن املرحلتني األوىل والثانية تتوافقان مع مُ ّ على االستخدام الفع

النفاذ واالستخدام. غري أن الوصول إىل املرحلة الثالثة وتعظيم أثر مها ، (IDI)االت تكنولوجيا املعلومات واالتص
رّكب الثالث للرقم القياسي  ُ وهو مهارات ، (IDI)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعتمد بدرجة كبرية على املـ

تبقى دون املستويات املمكنة، إذا  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كما أن النمو والتنمية االقتصادية س
 (IDI)كانت االقتصادات غري قادرة على اكتشاف تكنولوجيات جديدة واالستفادة منها، وهلذا فإن الرقم القياسي 

ن قياس القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل جيد وفعال.   يتضمّ
لى مستوى املرّكبات الثالثة (النفاذ، االستخدام، إن مؤشر واحد ال ميكنه تتبع التطورات احلاصلة ع

املرّكب من ثالث مؤشرات فرعية، كما  (IDI)واملهارات) لتطور تكنولوجيا املعلومات، لذا مت االعتماد على مؤشر 
  موضحة يف الشكل التايل: هي

 

 

  

Source: Measuring the Information Society, ITU, p: 8. 

 املراحل الثالثة للتحول حنو جمتمع املعلومات: )3/1(الشكل رقم 

االستعداد (البنية 
 التحتية والنفاذ)

االستخدام  اآلثار (النتائج)
 (الكثافة)

 القدرات والمهارات

لتطور  الرقم القياسي
تكنولوجيا المعلومات 
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ملعلومات واالتصاالت، ويتضمن مخس هذا املؤشر الفرعي يرصد االستعداد لتكنولوجيا ا :Accessالنفاذ  -
) مؤشرات للنفاذ والبنية التحتية (اهلاتف الثابت، اهلاتف احملمول، االنرتنت الدولية عريضة النطاق، 5(

 العائالت اليت لديها جهاز كمبيوتر، والعائالت ذات التوصيل باإلنرتنت)؛
ن ثالثة (: هذا املؤشر الفرعي يرصد كثافة تكنولوجيا املعلUseاالستخدام  - ) 3ومات واالتصاالت، ويتضمّ

 مؤشرات للكثافة واالستخدام (مستخدمي اإلنرتنت، الشبكة اخلطية لإلنرتنت، وشبكة اهلاتف احملمول)؛
: هذا املؤشر الفرعي يرصد املهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، Skillsالمهارات  -

م لدى الشباب، إمجايل التسجيالت يف املرحلة الثانوية، وإمجايل ) مؤشرات (التعلّ 3ويتضمن ثالثة (
  التسجيالت يف املرحلة ما بعد الثانوية). وهو يعترب أقل وزنا من املؤشرين السابقني.

ا (IDI)املؤشرات الفرعية لـ : )4/1(الشكل رقم   وأوزا

(IDI) 

 النفــــــــــاذ
 ساكن؛ 100إمجايل اهلواتف الثابتة لكل -
 ساكن؛ 100إمجايل اهلواتف احملمولة لكل -
 عرض نطاق اإلنرتنت الدولية (بت/ثا) لكل مستخدم؛-
 عائالت اليت لديها جهاز كمبيوتر؛نسبة ال-
 نسبة العائالت ذات التوصيل باإلنرتنت.-

60 
180 

280~377 
100 
100 

20 
20 
20 
20 
20 

القيمة  %
 المرجعية

40 

 االستخدام

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت؛-
 ساكن؛ 100االشرتاك يف شبكة اإلنرتنت األرضية لكل -
 ساكن. 100حملمول لكل االشرتاك يف شبكة اهلاتف ا-

100 
60 
100 

33 
33 
33 

القيمة  %

40 

20 

 المهارات
م يف فئة الشباب؛-  معّدل التعّل
 ؛إمجايل التسجيالت يف املرحلة الثانوية-
 وإمجايل التسجيالت يف املرحلة ما بعد الثانوية.-

100 
100 
100 

33 
33 
33 

القيمة  %

Source: Measuring the Information Society, ITU, p: 10. 
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  الفصل األول الصةخ
يقصد باالقتصاد الرقمي التفاعل والتكامل والتنسيق بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت من 

هة، وبني االقتصاد القومي والدويل من جهة. وتلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا اسرتاتيجيا يف زيادة ج
معدل النمو االقتصادي وإصالح اآلليات االقتصادية والتجارية واملالية. وبالتحديد تقوم تكنولوجيا املعلومات 

ا املختلفة مثل الشبكة الدولية للم ) بتحويل وتغيري أمناط األداء Internetعلومات (اإلنرتنت واالتصاالت وأدوا
  .(Online)االقتصادي يف املال واألعمال والتجارة واالستثمار من الشكل التقليدي إىل الشكل الفوري 

وحيتاج كل ذلك إىل التطوير املستمر من خالل زيادة االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن 
ا يف ىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و ترقية البطريق  زيادة أعداد احلواسب اإللكرتونية واستخداما

املعامالت والوظائف وزيادة عدد املشرتكني يف الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنت)، وتطويع واستخدام الربجميات 
إلنتاجية واملالية والتسويقية وإدارة املوارد البشرية واألنشطة اجلاهزة واملفصلة يف إدارة األنشطة االقتصادية والتجارية وا

  التعليمية والتدريبية. 
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  تمهيـــد
ا،  ىل تغريات جوهرية يف أمناط احلياة مبختلفإأدى التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  جماال

تمعات سواء على لعمليات انتاج هذه  حيث أن، واالقتصاد والبيئة. املستوى الفردي أو األسري، وعلى مستوى ا
ا أو استخدامها   ،عوامل مؤثرة يف هذا التغري سواء من حيث تأثري صناعتها (مدخالت الصناعة) التقنيات حبد ذا

ويسعى العامل اليوم لوضع اخلطط  السلبية اليت خلفها اإلنسان على البيئة. من اآلثار التخفيفكأدوات يف 
على كوكب األرض، حيث أصبح ينظر إىل تكنولوجيا املعلومات  يات اليت تساهم يف دميومة احلياةواالسرتاتيج
  .هلا دور حموري يف ضمان مستقبل مستدام كإحدى الوسائل اليت ميكن أن يكون  (ICT)واالتصاالت

  ولقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كاآليت:
 ؛املستدامةالتأصيل النظري للتنمية  المبحث األول: -
 ؛حمددات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات المبحث الثاني: -
  دواعي االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. :لثالمبحث الثا -

   



  من أجل التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلثاني: الفصل ا
 

 
53 

  صيل النظري للتنمية المستدامةأول: التالمبحث األ
 صدور بعد اكبري  عامليا اهتماما )Sustainable Development( املستدامة التنمية مصطلح اكتسب

 إىل ويعود أول استخدام هلذا املصطلح ،1987 سنة والتنمية للبيئة العاملية اللجنة أعدته الذي املشرتك مستقبلنا تقرير
للتعبري عن السعي لتحقيق نوع من العدالة واملساواة بني ) Gro Harlem Brundtland(رئيسة وزراء النرويج 

  األجيال احلالية واملستقبلية.

  وخصائصها التنمية المستدامة األول: مفهوم المطلب  
فالبعض يعرب عنها بالتنمية املتواصلة أو التنمية املوصولة،  تتعدد املصطلحات اليت تعرب عن التنمية املستدامة،

  لالستمرار.ويسميها البعض اآلخر التنمية القابلة لإلدامة أو القابلة 

  أوال: مفهوم التنمية المستدامة
 . التنمية، واملستدامة :من لفظتني، مها التنمية املستدامةغوية تتكون من الناحية اللُّ 

ّيته أي جعلته ناميا كلمة (املستدامة) أما   .1التنمية يف اللغة مصدر من الفعل (منّى)، فيقال: أمنيت الشيء ومن
  . 2فمأخوذة من استدامة الشيء، أي: طلب دوامه

  :اريف املرتبطة بالتنمية املستدامة حيث جندتعددت التع أما من الناحية االصطالحية فقد
 إىل: "أن "مستقبلنا املشرتك" بـ املعنون تقريرها يف اللجنة انتهت :المستدامة للتنمية العالمية اللجنة تعريف _1

لبضع  أو حمدودة، جمرد أماكن يف ليس البشري التقدم يستدمي سبيل للتنمية، جديد سبيل إىل حاجة هناك
اللجنة  هذه حسب املستدامة البعيد". فالتنمية املستقبل إىل وصوال بأسرها األرضية لكرةل بل قليلة، سنوات
ا. تلبية على األجيال القادمة قدرة تدمري دون احلايل اجليل احتياجات تلبية على تعمل   3احتياجا

 يف انعقد مية الذيوالتن للبيئة املتحدة األمم مؤمتر يف الثالث املبدأ عرف قدل المتحدة: األمم هيئة تعريف _2
ا املستدامة التنمية 1992 عام دجيانريو ريو  منو أعلى حبيث يتحقق" التنمية يف احلق اجناز ضرورة: "بأ

 :أنه إىل املؤمتر أقره الرابع الذي املبدأ وأشار. واملستقبل احلاضر ألجيال والبيئية التنموية احلاجات متساوي

                                            
  .341دار صادر، ص  :بريوت ،اخلامس عشرابن منظور، اجلزء  ،لسان العرب -1
  .213نفس املرجع السابق، ص  -2
العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية  املؤمتر، االستثمار األجنيب املباشر كاسرتاتيجية للتنمية املستدامة) 2008(بوهزة حممد وبن سديرة عمر  -  3

  .298كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ص:   :جامعة فرحات عباس ،أفريل، سطيف 8-7، للموارد املتاحة
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 ميكن وال التنمية، من عملية يتجزأ ال جزءا البيئية احلماية متثل نأ ينبغي املستدامة التنمية لكي تتحقق"
  1عنها". مبعزل فيها التفكري

املختص بدراسة موضوع  1992حصر تقرير املوارد العاملية الذي نشر سنة تعريف تقرير الموارد العالمية:  _3
صنيف هذه التعاريف ضمن أربع ) تعريفًا للتنمية املستدامة، ومت ت20التنمية املستدامة ما يقارب عشرون (

 2) جماميع أساسية حسب املوضوع املراد حبثه كما يلي:4(
حيث أن التنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة يعترب إجراء لتقليص تعريفات ذات طابع اقتصادي:  -

االستهالكية  مستدمي الستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، مع إحداث ميكانيزمات للتغيري اجلذري لألمناط
فإن التنمية املستدامة تعين ترشيد توظيف املوارد من أجل  ة السائدة، أما بالنسبة للدول الناميةواالنتاجي

 التخفيض من حدة الفقر ورفع املستوى املعيشي.
التنمية املستدامة إىل االستمرار يف النمو السكاين دف تعريفات ذات طابع اجتماعي وإنساني:  -

 ة حنو املدن من خالل حتقيق الرعاية الصحية وإنشاء املدارس وتوفري مناصب الشغل.وتقليص اهلجر 
التنمية املستدامة متثل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية (األرض، املاء) لزيادة تعريفات متعلقة بالبيئة:  -

 اإلنتاج العاملي من الغذاء.
ة التنمية املستدامة هتعريفات متعلقة بالجانب التقني:  - ي اليت تعتمد على التقنيات النظيفة وغري املضرّ

بالبيئة واحمليط يف الصناعة، وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد الطبيعية وتنتج أقل انبعاث غازي 
  ملوث وضار بطبقة األوزون.

تمع ةأنشط خمتلف تشمل اليت املتوازنة التنمية تلك هي املستدامة التنمية أن القول ميكن سبق مما  وجوانبه ا
 مبادئ واعتماد التنموية، العمليات يف والبشرية املادية للموارد األمثل االستثمار لتحقيق الوسائل باعتماد أفضل

تمع أفراد جلميع الرفاهية لتحقيق العوائد توزيع وعند واالستهالك يف اإلنتاج العدالة  ودون البيئية، الضوابط إطار يف ا
  .القادمة األجيال مبصاحل أو يعةبالطب إحلاق أضرار

  

                                            
الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد  املؤمتر العلمي، البعد البيئي السرتاتيجية التنمية املستدامة )2008( سنوسي زوليخة وبوزيان الرمحاين هاجر -1

  .126كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ص:   :جامعة فرحات عباس ،، سطيفأفريل 8- 7، املتاحة
 8- 7، ستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحةاملؤمتر العلمي الدويل: التنمية امل، مقاربة اقتصادية يف إشكالية املفاهيم-التنمية املستدامة )2008( بوعشة مبارك -2

 .53كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ص :   :جامعة فرحات عباس ،، سطيفأفريل
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 وأهداف التنمية المستدامة خصائصثانيا: 
ـــ  ــ  1:) مسات للتنمية املستدامة هي كاآليت4أربع ( (Edward Barbier)لقد حددت إحدى الدراسات ل

ا أشد تداخالً وأكثر تعقيدًا خاصة فيما يتعلق مبا هو ةاملستدامة ختتلف عن التنميأن التنمية  - طبيعي  يف كو
 وما هو اجتماعي يف التنمية؛

، أي أن هذه التنمية تسعى للحد من  - أن التنمية املستدامة تتوجه أساسًا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرًا
 الفقر العاملي؛

 حترص على تطوير اجلوانب الثقافية واإلبقاء على احلضارة اخلاصة بكل جمتمع؛أن التنمية املستدامة  -
ية املستدامة ال ميكن فصل بعضها عن البعض اآلخر، وذلك لشدة تداخل األبعاد والعناصر أن عناصر التنم -

 الكمية والنوعية هلذه التنمية.

اليت ميكن عرض أمهها من و  ،إىل حتقيق مجلة من األهداففتسعى ة امالتنمية املستدب املرتبطة التوجهات أما
  2 :ةتاليخالل البنود ال

الين للموارد؛ باعتبارها موارد حمدودة، لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها حتقيق استغالل واستخدام عق -
 وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين؛

ضمان نوعية حياة أفضل للسكان من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسني نوعية  -
تمع اقتصاديا واجتماعيا، عن طريق الرتكي ز على اجلوانب النوعية للنمو، وليس الكمية وبشكل احلياة يف ا

 عادل ومقبول؛
احرتام البيئة الطبيعية من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة والتعامل مع النظم الطبيعية  -

ا أساس حياة اإلنسان، و   واالقتصادا تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة أوحمتواها على أ
 ؛وانسجامواإلنسان، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل 

هم على املشاركة تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة، وتنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها، وحثّ  -
ع التنمية يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاري إشراكهمالفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل 

 املستدامة؛

                                            
ويل: التنمية املستدامة املؤمتر العلمي الد، اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسها) 2008هبية رمية (حرفوش سهام وصحراوي إميان وبوباية ذ - 1

 .102- 101: ص ص ،ريكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي:جامعة فرحات عباسسطيف، ، أفريل 8-7، والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة
  .447، ص للنشر دار املريخ :، ترمجة حممود حسن حسين، الرياضالتنمية االقتصادية  )2006( ميشيل تودارو - 2



  من أجل التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلثاني: الفصل ا
 

 
56 

تمع، وتوظيفها وفق ما خيدم هذه األهداف؛  -  ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف ا
تمع، وبطريقة تالءم إمكانياته وتسمح بتحقيق  - إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات ا

ملشكالت البيئية ووضع حلول التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على مجيع ا
 مناسبة هلا.

 'تشكيل القرن احلادي والعشرون'تقريرا بعنوان  1996كما نشرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 
حيث اختريت سبعة أهداف للتنمية مستمدة من االتفاقات والقرارات لى دور التعاون من أجل التنمية، ركز ع

 ل النصف األول من التسعينيات، وتتمثل تلك األهداف السبعة للتنمية املستدامة يفالصادرة عن األمم املتحدة خال
 1:ما يلي
 ؛2015 إىل 1990 من الفرتة خالل النصف مبعدل مدقع فقر يف يعيشون من نسبة إنقاص -
 ؛2015حلول قبل االبتدائي بالتعليم األطفال مجيع إحلاق -
 يف بينهما التفاوت إزالة عن طريق القوة أسباب من املرأة متكنيو  اجلنسني بني املساواة حتقيق هدف حنو التقدم -

 ؛2015حلول قبل والثانوي االبتدائي التعليم
 ؛2015إىل 1990 الفرتة خالل الثلثني بنسبة الرضع األطفال وفيات معدالت إنقاص -
 ؛2015إىل 1990 الفرتة خالل أرباع ثالثة بنسبة الوالدة أثناء الوفيات معدالت إنقاص -
 ؛2015 عام حلول قبل حيتاجها من كل إىل اإلجنابية الصحة خدمات ليتوص -
 يف اخلسارة اجتاه عكس ميكن حىت ،2015 عام حىت االستمرار على القادرة للتنمية وطنية اسرتاتيجيات تنفيذ -

 .2015 عام البيئية املوارد
  استغالهلااملتاحة وضمان حسن  مة تعمل على زيادة الوعي بأمهية املوارداسبق يتضح أن التنمية املستد مما 

  العاملي.احمللي والدويل وحىت للمستجدات الطارئة على الصعيد  كما أن  أهدافها متجددة تبعاً 
 بعاد التنمية المستدامةأالمطلب الثاني: 

فيها  هناك إمجاع على أن هذه األخرية متثل العناية املرغوبإال أن مة، امفهوم التنمية املستد رغم  تشابك
؛ بعد اقتصادي، اجتماعي وبيئي، رئيسية ، وقد مست ثالثة أبعادومستقبالً  ملأمول حتقيقها مبا خيدم البشرية حاضرًا وا

 ."اشرتاكي، رأمسايل"وترتجم ضمن نظام سياسي 

                                            
، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التخطيط، جامعة إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر: دراسة تقييمية) 2006-2005( ينة زرنوحيامس -  1 

  .137-136اجلزائر، ص ص:  
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 االقتصادي البعد :أوال
(استعمال تغيري يف أمناط اإلنتاج التحسني و اليتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول عمليات 

ة، مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف األخذ بالتكنولوجيات احملسنالطاقات النظيفة، 
املوارد الطبيعية)؛ إضافة إىل النشاطات املرتبطة باالستهالك (التسيري املستدام للموارد الطبيعية)؛ وكذلك الشروع يف 

ك فيها مجيع الشرائح. هذه النظرة أُكدت من خالل مؤمتر ريو دي جانريو جتسيد اسرتاتيجيات وتوجهات تتشار 
)، والذي قرر أن عملية التنمية املستدامة كمبدأ جديد للتنمية االقتصادية 1992(مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية 

عدالة االجتماعية، حماربة الفقر، ال تتطلب التأكيد املطلق على االعتبارات االقتصادية، دون األخذ يف عني االعتبار ال
محاية البيئة واملوارد الطبيعية. ووفقا للبعد االقتصادي تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ 

   1.باحلسبان التوازنات البيئية على املدى البعيد
   2:االقتصاديور البعد اومتثل العناصر اآلتية حم

 املستدمي؛  االقتصاديالنمو  -
 كفاءة رأس املال؛  -
 إشباع احلاجات األساسية؛ -
 .االقتصاديةالعدالة  -

   االجتماعيالبعد  ثانيا:
ذا البعد بشكل خاص، وهو ميثل البعد اإلنساين باملعىن الضيق، إذ جيعل من النمو اتتميز التنمية املستد مة 

إذ يتوجب على األجيال الراهنة النظر ملهمة  ؛لاإلنصاف بني األجيا اختيار، وضرورة االجتماعي لاللتحاموسيلة 
ا ورغبات األجيال القادمة ،وضرورة عملية اإلنصاف والعدل وهكذا فإن كال من  ،والقيام باختيارات النمو وفقا لرغبا

 وفيما يلي أهم عناصر الذي ميثله اإلنسان أو الفرد االجتماعييرتبط بشكل كبري بالبعد  واالقتصاديالبعد البيئي 
  3:االجتماعيالبعد 
 املساواة يف التوزيع؛ -

                                            
1- Milous Ibtissem (2006) la ville et le développement durable identification et définition des indicateurs de 
la durabilité d’une ville -cas de Constantine, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magister en 
architecture; option: urbanisme, université des freres mentouri- Constantine, p 45.  

 .39دار الصفاء للنشر والتوزيع، ص :، األردنالتنمية املستدامة فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها )2007( ماجدة امحد أبو زنط، عثمان حممد غنيم - 2
 .107، مرجع سابق، ص:حرفوش سهام وصحراوي إميان وبوباية ذهبية رمية - 3
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 املشاركة الشعبية؛ و  احلراك االجتماعي -
 التنوع الثقايف؛ -
 استدامة املؤسسات. -

  البعد البيئي :ثالثا
وهي  إن حتقيق تنمية مستدامة رهني مبكافحة مظاهر التدهور البيئي وذلك مبحاربة التلوث والتعرية والتصّحر

الة إال باعتماد اإلجراءات الوقائية عمليات أساسية حلماية البي ا، وال ميكن أن يتحقق هذا بكيفية فعّ ئة وضمان تواز
  وتكثيفها.

األمثل هلا على أساس  واالستخداميتمثل البعد البيئي للتنمية املستدامة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية 
ويتمحور البعد ، والوقاية االحتياطوذلك بغرض  يكولوجية من جراء التنمية،ا قد حيدث للنظم اإلمستدمي، والتنبؤ مل

  1البيئي حول جمموعة من العناصر تتمثل يف:
 ؛النظم االيكولوجية -
  ؛الطاقة -
 ؛التنوع البيولوجي -
 ؛ظاهرة ارتفاع درجة حرارة املناخ، اختالل طبقة األوزون -
 .ءاالستغالل املفرط للموارد الطبيعية والعديد من املشاكل املتعلقة بتلوث اهلوا -

  رابعا: البعد السياسي
 بطريقةيؤدي إىل حتقيق التنمية السياسية املستدامة اليت جتّسد مبادئ احلكم الراشد وإدارة احلياة السياسية   

تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار، وتنامي الثقة واملصداقية، وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع بأجياله 
عد يسهم بفعالية يف جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، االجتماعي، الثقايف املتالحقة. فهذا الب

   2والبيئي.
  ميكن التأكيد على تلك األبعاد الشاملة يف الشكل املوايل:

  

                                            
 .40نفس املرجع سابق، ص  - 1
املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ، ستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرالتنمية الشاملة املستدامة والكفاءة اال )2008( صاحل صاحلي -  2

 . 872ص: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،   :جامعة فرحات عباسسطيف،   ،أفريل 8-7،للموارد املتاحة
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  أبعاد التنمية الشاملة املستدامة :)1/2( الشكل رقم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املؤمتر العلمي الدويل: ، املة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرالتنمية الش )2008( صاحل صاحلي المصدر:
لعلوم االقتصادية وعلوم كلية ا  :جامعة فرحات عباس ،سطيف ،أفريل 8- 7التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، 

 .872 ، صالتسيري
،  وميكن أن يؤدي االهتمام بأحد يفرض ضرورة االهتمام باجلوانب الثالثة وبالتايل فإن حتقيق تنمية مستدامة

ا،  فالتنمية املستدامة تتضمن ثالثة أبعاد رئيسة هذه اجلوانب دون األخرى إىل حدوث خلل بعملية التنمية يف حد ذا
موية مستدامة ال يرتبط بالبعد تطبيق سياسة تن أنحيث  ،محاية البيئةو  حتقق الفعالية االقتصادية، العدالة االجتماعية

  ضمن نظام سياسي.وذلك اد الثالثة البيئي فقط بل من خالل تكامل األبع

  المطلب الثالث: مؤشرات قياس التنمية المستدامة
 القرارات تكون أن على احلرص هو كبري هاجس على ردًا  املستدامة التنمية مؤشرات ستخداماو  وضع يأيت

 .املناسبة اللحظة يف ومتاحة مالئمة ناجعة، صحيحة، معلومات على مرتكزة مةاملستدا بالتنمية املتعلقة

  

التنمية 
الشاملة 
 المستدامة

دائرة البعد 
االجتماعي 

 يـــــــوالثقاف

دائرة البعد 
 االقتصادي

دائرة البعد 
 البيئـــــــــــــي

 السياسيدائرة البعد 



  من أجل التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلثاني: الفصل ا
 

 
60 

 ة: المؤشرات االقتصاديأوال
 هي عبارة عن معطيات وإحصائيات كمية تصف احلالة االقتصادية لدولة ما يف فرتة زمنية معينة، وتتلخص

 هذه املؤشرات يف مؤشرين أساسيني مها:
 تمع،ا قياس معدل النمو االقتصادي، وكيفية توزيع الثروات بني أفراد ايتم من خالهل البنية االقتصادية: _1

ُ  .وتأثري السياسات االقتصادية على استثمار املوارد الطبيعية  عاب على هذا النوع من املؤشرات عدم إمكانيةي
الباحثون يف  والبيئي الناتج عن التطور االقتصادي احلادث يف دولة ما، لذا حياول االجتماعيإظهار البعد 
 واالجتماعي البيئيب اجلان على انعكاساتهو  جهة، من ياالقتصاد النمو مدى دراسة املستدامة جمال التنمية

 1:هي ما لدولة االقتصادية البنية حتديد يف املستخدمةة الفرعي املؤشرات أهم ولعل أخرى، جهةن م
 الدخل معدل إىل االستثمار ونسبة لفرد،ل الوطين الدخل معدل خالل من قياسه ميكن: االقتصادي األداء -

 الوطين؛
 واخلدمات؛ السلع بني ما التجاري بامليزان تقاس: الخارجية التجارة  -
 التنموية ملساعداتا نسبة وكذلك اخلام، الوطين الناتج مقابل الدين قيمة طريق عن تقاس: المالية الحالة  -

 .اخلام الوطين بالناتج مقارنة عليها احلصول أو تقدميها يتم اليت اخلارجية
 الصادرات  صايف جمموع نسبة تعين :المحلي اإلجمالي الناتج من مئوية كنسبة الجاري الحساب رصيد -

 2.احمللي اإلمجايل الناتج إىل التحويالت وصايف الدخل وصايف واخلدمات السلع من
 :يف واالستهالكية جيةاإلنتا األمناط استدامة قياس مؤشرات أهم تتمثلواالستهالك:  اإلنتاج أنماط _2
 اخلام ملوادا كل هنا باملادة واملقصود اإلنتاج، يف املادة استخدام كثافة مبدى تقاس: المادة استهالك  -

 الطبيعية؛
االستهالك  من املتجددة الطاقة نسبة فرد، لكل للطاقة السنوي باالستهالك قياسها يتم: الطاقة ستخداما -

 الطاقة؛ استخدام وكثافة السنوي،
 وإنتاج خلطرة،ا النفايات وإنتاج لية،نز وامل الصناعية النفايات إنتاج بكمية وتقاس: النفايات وإدارة نتاجإ  -

 النفايات؛ تدوير وإعادة املشعة النفايات

                                            
  .113-112، ص ص: ، مرجع سابقحرفوش سهام وصحراوي إميان وبوباية ذهبية رمية -1

  .14: ص ، األمم املتحدة، نيويورك،تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف دول اإلسكوا: حتليل النتائج) 2001( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - 2
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 االجتماعية المؤشراتثانيا: 
 1:التالية العناصر املستدامة للتنمية االجتماعية املؤشرات تشمل
 ومشوهلا العدالة تطبيق ملستويات انعكاس وهي املشرتكة، احلياة ومستوى يةنوع متثل: االجتماعية المساواة _1

 احلالية لألجيال العدالة وحتقيق والعمل، والتعليم الصحة من فرد لكل الفرص على واحلصول املوارد توزيع عند
 وميكن قياس املساواة االجتماعية من خالل مؤشرين مها: .املستقبليةو 
ن الذين يعيشون حتت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلني عن العمل وهم يف ميثل نسبة السكاالفقر:  -

 سن العمل؛
 ميكن قياسها من خالل مقارنة معدل أجر املرأة مبعدل أجر الرجل.املساواة يف النوع االجتماعي:  -

 اتاخلدم تطور أن حيث املستدامة التنمية وحتقيق العامة الصحة بني وثيق ارتباط هناك :العامة الصحة _2
 .املستدامة التنمية خطط فشل أو جناح يف تأثري له والبيئية الصحية

 االجتماعية بالتنمية التعليم مستويات الرتباط املستدامة للتنمية األساسية املطالب من يعد: التعليم _3
 ذيوال االبتدائي، التعليم تعميم حتقيق يف التعليم مؤشر هدف ويتمثل جمتمع، أي يف املتحققة واالقتصادية

 :التالية باملؤشرات يقاس
 ؛االبتدائي التعليم يف التسجيل نسبة صايف -
 .سنة 24 إىل 15 من أعمارهم ترتاوح الذين السكان لدى والكتابة بالقراءة اإلملام معدل -
 املتزايدة احلاجات الستيعاب خطط ووضع للمواطنني، الالئق السكن توفر ضرورة يف يتمثل: السكن _4

 ما يقارب 1992 عام يف الئقة غري بيوت أو أكواخ يف يعيشون الذين ألفرادا عدد يبلغحيث  .للسكن
 2ة.املبني املربعة األمتار من الفرد حصة مبؤشر السكن يقاس .نسمة مليون  500

 التنمية ومعدالت السكاين النمو مؤشرات بني التوازن من حالة إجياد خالل من يقاس: السكاني النمو _5
  ن.السكا لنمو املئوية النسبة يف للقياس املستخدم املؤشر ويتمثل املستدامة،

 1990يصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقرير التنمية البشرية سنويا منذ عام  مؤشر التنمية البشرية: _6
دولة يف إطار ثالث جمموعات تعكس مؤشرات  162يتضمن مؤشر التنمية البشرية الذي يرتب  والذي

                                            
املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة ، واآلفاق املستقبليةالتنمية املستدمية ورهانات النظام الليربايل بني الواقع ) 2008عبد الرزاق وكاتية بوروبة (فوزي  - 1

 .90-89: ص م التسيري، صكلية العلوم االقتصادية وعلو   :جامعة فرحات عباس سطيف،، أفريل 8-7، االستخدامية للموارد املتاحة
  .www.surf-as.org ،12-10-2009املوقع:  ، متوفر على5-4، ص ص: وملاذا؟ كيف اإلمنائية، األلفية أهدافنعمة،  أديب - 2
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توسط، ضعيف). وقد تطورت منهجية حساب هذا املؤشر وخاصة طريقة احتساب (مرتفع، م التنمية البشرية
الذي  االجتماعيالفردي، حيث أضيفت إليه مؤشرات مساندة تشمل معيار متكني النوع  مستوى الدخل

البشرية معدال على أساسه ألغراض قياس مدى مشاركة املرأة يف احلياة السياسة  حيتسب مؤشرات التنمية
ويتم احتساب املؤشر املركب  للدول النامية ومؤشر للدول املتقدمة. . كما وضع مؤشر الفقرواالقتصادية

  1ي:للتنمية البشرية على أساس متوسط ثالث مكونات ه
 سنة؛ 85و  25يقاس مبتوسط العمر املتوقع عند الوالدة ويرتاوح ما بني  معدل العمر: -
لغني ونسب االلتحاق باملدارس يف املراحل التعليمية يقاس مبعدل حمو األمية بني البا المستوى المعرفي: -

 ؛%100ويرتاوح بني صفر و  املختلفة
دوالر  100يقاس مبعدل دخل الفرد للناتج الداخلي اخلام احلقيقي ويرتاوح ما بني  مستوى المعيشة: -

 دوالر. 40.000و

  : المؤشرات البيئيةثالثا
ويعتمد قياس  ،جوانبها و االقتصادي على البيئة من كليتم من خالل هذه املؤشرات قياس مدى تأثري النم

مؤشر كل  20)، والذي يستند بدوره إىل )ESI االستدامة البيئية البيئية على مؤشر أساسي يسمى مبؤشر االستدامة
 االستدامةمؤشر. ويأخذ مؤشر  68كون جمموع املؤشرات الفرعية ي مؤشرات فرعية، حبيث 8إىل  2منها حيتوي من 

والبنية املؤسساتية، باإلضافة إىل القدرة االقتصادية، إذ أن اجناز التنمية  ئية بعني االعتبار االجنازات البيئية للدولالبي
، وحسب الوكالة 2الدول من قدرات اقتصادية تتيح هلا حتقيق هذه التنمية البيئية املستدامة يرتكز على ما متلكه هذه

  3:البيئية هية االستداماألوربية للبيئة فإن مؤشرات 
يقاس من خالل إشعاعات أكسيد النرتوجني، املركبات العضوية غري امليثانية املتطايرة، ثاين  تلوث هواء: _1

 الكربيت، استهالك البرتول والديزل من طرف وسائل النقل؛وأكسيد 

                                            
1 - UNDP (2012) Human Development Index, available at: www.undp.org, 17/08/2012, 16:05. 
 - ESI: Environmental Sustainability Index. 

  .113مرجع سابق، ص: ، حرفوش سهام وصحراوي إميان وبوباية ذهبية رمية - 2
3 -Paul Ekins, Julia Tomei (2006) Eco-Efficiency and Resource Productivity: Concepts, Indicators and 
Trends in Asia-Pacific, second green growth policy dialogue: the role of public policy in providing 
sustainable consumption choices: the Resource- Saving Society and green growth, Section II, Part A, 
UNESCAP Publications, p: 09. 
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 CFC  غازنبعاثات ثاين أكسيد الكربون، امليثان، غاز النرتوجني، ايقاس من خالل كمية  تغيير المناخ: _2
 النيرتوجني وأكسيد الكربيت؛ أكسيد

زئةيقاس من خالل مساحة احملميات املتضررة أو  اإلضرار بالتنوع البيولوجي: _3  ، كثافة الزراعة، قطعا
 األراضي؛ استعمالاألشجار وزحف البىن التحتية على املساحات املشجرة والتغري يف املمارسات التقليدية يف 

الشواطئ يف مشاريع  استغاللوتقاس من خالل كثافة صيد األمساك،  ساحلية:الاطق بحرية والمنالالبيئة  _4
 والبحار؛ إطالق املركبات العضوية اهلالوجينية وملوثات املعادن الثقيلة والبرتول يف السواحل التنمية،

النيرتوجني املنبعث من  ، وأكسيدHCFC ، BFC ،CFCغازات انبعاثات :ترقق طبقة األوزون _5
 بروميد امليثيل وكلوريد الكربون؛ اهلوائية، تاملكيفا

الطاقة، معدل الزيادة يف املناطق احلضرية،  استعمالويقاس من خالل استهالك املاء،  نضوب الموارد: _6
 األرض، سعة إنتاج الكهرباء من الطاقات األحفورية ومعدل استهالك األخشاب؛ إنتاجية معدل

 معدل استهالك املواد الكيماوية السامة ومبيدات احلشرات يفيقاس من خالل  انتشار المركبات السامة: _7
 امللوثات العضوية واملواد املشعة املزمنة ومؤشر طرح املعادن الثقيلة يف املاء واهلواء؛ انبعاثاتالزراعة، 

ة وتقاس من خالل استهالك الطاقة، النفايات العمومية غري املدورة، املياه القذر  المشاكل البيئية الحضرية: _8
 املعاجلة، نسبة سيارات النقل اخلاص، الضوضاء وزحف العمران على األراضي الزراعية؛ غري

 وتقاس من خالل كمية النفايات العمومية مبا فيها املطمورة واحملروقة، كمية النفايات املدورة واملواد النفايات: _9
 ا؛ااملسرتجعة وكمية نفايات منتجات خمتارة خالل فرتة حي

استنفاد املوارد اجلوفية، معدل مبيدات  )،eutrophication(معادل  املغذي استعمال تلوث الماء: _10
 املستعملة لكل هكتار من األراضي الزراعية، كمية املياه املعاجلة واحملالة. احلشرات
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  محددات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات المبحث الثاني:
 General) األغراض تكنولوجيا متعددة هي واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا أن ندرك أن الضروري من

Purpose Technology)، التنظيمية والعوامل االقتصاد، وهيكل للتكنولوجيا التطور املشرتك أن يعين هذا وأن 
  .التقنيات هذه واالستفادة من يف االستثمار النجاح لتحقيق احملددات األساسية هي من أهم واملؤسسية

  محفزات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلب األول:  
 لنموه، احملفزة التمكينية البيئة توفري احلكومات يفرض على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع دعم نإ
تمع ومنظمات اخلاصلكل من القطاع العام و  الفعالة املشاركة من خالل  احملفزة اآلليات من ومنظومة املدين، ا

  .واملتوسطة الصغرية للصناعات والداعمة واألجنبية احمللية ستثماراتلال
  تنظيمية بيئة توفير أوال:

 ُ ايتطلب منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفر بيئة تنظيمية قوية وكيانات ي مهمة وضع  ناط 
رئيسي داعم للقطاع يتمثل  كيان تنظيميالرؤى والسياسات الكفيلة بتعزيز فرص منو القطاع. ويستلزم هذا األمر وجود  

السياسات اخلاصة به بالتعاون مع املؤسسات  يف وجود وزارة معنية بأمور القطاع ختتص برسم االسرتاتيجيات ووضع
وجود جهاز تنظيمي قادر على خلق بيئة  ،خدمات القطاع األخرى. كذلك يتطلب تعزيز وضمان املنافسة يف تقدمي

يضمن وجود سياسات للمنافسة العادلة وضمان محاية املستهلك، وهو  ت العاملة يف القطاع مباتنافسية منظمة للشركا
  التنظيمية الالزمة لضمان مواصلة منو القطاع بالشكل املستهدف.  ما ميثل احلد األدىن من البيئة

 تصاالتاملعلومات واال تكنولوجيا قطاع بشؤون لالهتمام خاصة وزارات وجود أمهية أحد على خيفى ال
نسبة  وزيادة املنافسة زيادة إىل دف سياسات وضعب الدولة، يف التكنولوجي التطور دعم يف تلعبه الذي والدور
 السوق وتشجيع حترير طريق عن وذلك القومي، الدخل يف املعلومات تكنولوجيا من احمللي اإلنتاج مسامهة

 تكنولوجيا خدمات وتطبيقات الستخدام الالزمة واننيالق وإعداد السوق، يف الشركات عمل وزيادة االستثمارات،
 وجود دون من يكتمل ميكن أن ال الدور هذا أن إال. املواطنني ثقة ويضمن آمن بشكل واالتصاالت املعلومات

 القطاع عمل بإدارة وتقوم وتكنولوجيا املعلومات، االتصاالت وزارة تضعها اليت السياسات بتنفيذ عىنتُ  تنظيمية هيئات
ال هذا يف اصاخل   1.ا

                                            
 بريوت، لبنان،، األمم املتحدة، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتديات اقتصاد املعرفة ) 2011( قتصادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة اال - 1

  .64-62ص ص: 
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  تشريعية بيئة توفير ثانيا:
يف  التوسع والشركات العاملني لكافة تكفل تشريعية بيئة وجود قوية تنظيمية بيئة تواجد مع يتكامل

 ،لتلك االستخدامات واالجتماعي االقتصادي األثر يعمق بشكل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدامات
 من جمموعة إىل إقرار العامل دول تتجه اإلطار هذا ويف. الفكرية امللكية حلقوق مايةاحل ذاته الوقت يف ويكفل

 حترير يستلزم حيث من األصعدة، عدد على وذلك واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقطاع الداعمة التشريعات
 وجود واإلبداع االبتكار أنشطة منو حني يستلزم يف االتصاالت، خلدمات منظم قانون وجود املنافسة وضمان القطاع
 اإللكرتونية للتجارة منظمة قوانني وجود اإللكرتونية أنشطة التجارة منو يستلزم فيما الفكرية، امللكية حلماية منظم قانون

 اجلرمية ومكافحة البيانات سرية حلماية قوانني إىل عام بشكل حيتاج العاملون آخر جانب ومن. اإللكرتوين والتوقيع
  .القطاع خدمات من مستويات االستفادة لتعظيم وذلك اإللكرتونية

املعلومات  تكنولوجيا جمال يف واإلقليمية الوطنية واالسرتاتيجيات السياسات عليه شددت ما وهذا
ا عام اإلسكوا اليت منطقة يف املعلومات جمتمع لبناء اإلقليمية العمل خطة املثال سبيل على نذكر واالتصاالت،  أعد

ا ضعتو  واليت 2005 ا إطارً ً  لصاحل واملعرفة لتسخري املعلومات مناسبة وطنية قدرات خلق إىل يهدف اسرتاتيجي
 تأقرّ  حيث . 2012-2007االتصاالت واملعلومات  لتكنولوجيا العامة العربية االسرتاتيجية إىل باإلضافة التنمية،

 تنافسي سوق خبلق تسمح مالئمة متكينية ةبيئ خللق متجانسة وتشريعات سياسات وضع بأمهية اإلقليمية الوثائق هذه
 األعمال تنمية ويعزز ،املنطقة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية صناعة يف يساهم العريب املعلومات تمع

 البحث ومشروعات االستثمارات وإمناء وتشجيع وزيادة ،اإللكرتونية التجارة لنشر املناخ املالئم وإجياد االلكرتونية
  .1 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ميادين واالبتكار يف علميال

  القطاع نمو لتعزيز األساسية البنية ثالثا: تطوير
 إىل املعلومات الوصول تتيح اليت هذا عصرنا يف األهم الوسيلة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعترب

 العاملني ومجيع األفراد واملؤسسات إمكانات من تزيد اأ إذ املعرفة، جمتمع وخدمات أعمال يف احلقيقية واملشاركة
تمع هذا اقتصاديات من واملستفيدين  واخلدمات واالتصاالت لتكنولوجيا املعلومات األساسية البنية وتشكل. ا

 إىل النفاذ وزيادة لتحسني التمكينية البيئة من ركائز أساسية وركيزة مكونات أهم إحدى مشوليتها ومدى ا املرتبطة
تمع أفراد خمتلف بني واملعرفية الفجوة الرقمية لتقليص األساسية اللوازم ومن ،واملعرفة املعلومات  تساهم كما  .ا

                                            
 .68-64املرجع السابق، ص ص:  -1
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 وبكلفة للجميع املستدامني واالتصال النفاذ إمكانية يف إتاحة عربها املقدمة واخلدمات األساسية البنية شبكات
  1.واإلقليمي الوطين املستويني على ة وذلكواملهمش النائية املناطق يف وخاصة معقولة،

  القطاع نمو لتحفيز الشراكة رابعا: تفعيل
تمع الدويل وكافة أصحاب املصلحة،  تتطلب مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية تعاونا بني ا

شراكات تتضمن خمتلف  أساس بىن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية علىحيث تُ 
تمع املدين والقطاع اخلاص واجلامعات ومؤسسات البحث، وذلك يف البلدان املتقدمة والبلدان  الوكاالت والوزارات وا

ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خمتلف  النامية على السواء. وبالتايل، ميكن أن تأيت فرص التمويل
تمعاملصادر: احلكومات، و   أطلقها اليت الشراكة دعوة من وانطالقًا .2املدين، واملنظمات الدولية القطاع اخلاص، وا

  3:للشراكة التالية التوجيهية املبادئ قرتحتُ  املعلومات، تمع العاملي القمة مؤمتر
ا األطراف خمتلف من حمددة التزامات صورة يف الشراكات تكون أن ينبغي - ً  أو معني فهد حتقيق إىل سعي

 وتعزيزها؛ معينة أهداف جمموعة
 وعلى ،عليها متفق أهداف أساس على وتقوم التنظيم وذاتية طوعية طبيعة ذات الشراكات تكون أن ينبغي -

 األطراف؛ بني املسؤولية يف املشاركة أساس
 الفاعلة اجلهات من جمموعة تضم وأن املصلحة، أصحاب تعدد ج أساس على الشراكات تقوم أن ينبغي -

 منظمات أو حملية سلطات أو إقليمية جمموعات أو حكومية جهات إما عادة هم والشركاء .معني جمال يف
تمع من منظمات أو حكومية غري  اخلاص؛ القطاع من شركات أو دولية مؤسسات أو املدين ا

 أهدافًا حتدد وأن واضحة أهداف هلا تكون وأن ومزايا نتائج من إليه تسعى ما شراكة كل حتدد أن ينبغي -
اوأُ  قياسها ميكن  للتنفيذ؛ زمنية طرً

 إطالق عند الالزم األويل التمويل تأمني األقل وعلى املتوقعة، أو املتاحة التمويل مصادر حتديد ينبغي -
 .الشراكة

                                            
 .70-68املرجع السابق، ص ص:  - 1
يف  نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية، الشراكات يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2007( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - 2

 .6، نيويورك، ص: تحدةاألمم امل)، 7العدد ( فيفري، 02، غريب آسيا
 .71مرجع سابق، ص: ،  تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتديات اقتصاد املعرفةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  - 3
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 األثر، العالية املشاريع :هي االقتصاد قطاعات من قطاعات أربعة عادة، املشاريع، وريادة الشراكة نظم تتضمن
  .واجلامعات واحلكومات، والدولية، واإلقليمية الوطنية الناضجة الكبرية اتوالشرك

يشمل  كما واملاحنني املصارف يشمل حبيث النموذج هذا تعدل أن النامية للبلدان املناسب من يكون وقد
  . واإلقليمية الدولية الوكاالت

  وسطةوالمت الصغيرة المشروعات ونمو لالستثمار محفزة آليات توفير خامسا:
 القدرة عدم ناحية من كبري كلبش واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع ضعف يف التمويل غياب يسهم

 على الكامل واالعتماد األدمغة هجرة تعميق وبالتايل والتطوير، البحوث دعم على القدرة وعدم املعرفة توليد على
 املعلومات تكنولوجيا قطاع بتعزيز املتعلقة النشاطات مجيع يف حيوي كمورد التمويل أمهية وتربز .األجنبية اخلربات

  1:خالل من وذلك ،قميالر  االقتصاد حتديات ةهمواج أجل من واالتصاالت
  ؛لسد الفجوة الرقمية األساسية البنية مستوى يف املرجو النمو حتقيق -
 ؛اخلاص أو العام القطاع يف سواء املختلفة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مبادرات تنفيذ -
 ؛الفقرية املناطق مجيع يف الشاملة اخلدمة حتقيق -
 ؛الناشئة الشركات متويل طريق عن جديدة عمل فرص خلق -
 ؛القطاع يف جديدة وشركات ملشاريع أفكار خلق دف والتطوير البحوث دعم -
 .املصرفية واحلركة األموال رؤوس أسواق إنعاش -

 قطاع يف األعمال لتنشيط مالئمة متكينية بيئة توفريل أساسية عناصر وجود من سبق ما مع يتكامل لذا
 الصغرية الصناعات لنمو وداعمة واألجنبية احمللية لالستثمارات حمفزة آليات وجود واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
 من ئيسير  بشكل متويلية موارد توفري يستلزم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع منو أن املعروف فمنة. واملتوسط

 بالتمويل يتعلق فيما أما األجنبية؛ أو احمللية االستثمارات جذب خالل من سواء بالقطاع، العاملة الشركات خالل
 لتسهيل املنفذة احلكومية املبادرات بعض ويف ،القطاع لنمو األساسية البنية توفري يف رئيسي بشكل فيرتكز احلكومي

  .قطاعال خدمات إىل للنفاذ املواطنني كافة فرص

                                            
األمم )، 6العدد ( جويلية، 24، يف غريب آسيا التصاالت للتنميةنشرة تكنولوجيا املعلومات وا، البيئة التمكينية )2007(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  - 1

 .1ص:  ، نيويورك،املتحدة
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ً  من أهم حمددات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تعترب اليت األخرى العوامل ومن  على سواء
املهرة  العمال القول أن ميكن النظرية، الناحية فمن .البشري املال رأس هو اجلزئي املستوى أو على املستوى الكلي

م ،اجلديدة التكنولوجيات استخدام كيفية تعلم على قدرة أكثر   مبهامهم. يتعلق يف تنفيذ ما مرونة أكثر وأ

  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعوائق تحدياتالمطلب الثاني:  
 تقدما، األكثر الدول يف وباخلصوص بدرجة كبرية، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات زاد انتشار لقد

ا أصبحت "غري مرئية" حبيث أن نا ال نشعر بقيمتها وأمهيتها يف حياتنا إال عندما تتعطل أو تتوقف عن لدرجة أ
  العمل. غري أن االستثمار يف هذه التكنولوجيات تعرتضه العديد من العوائق والتحديات واليت من أمهها: 

  أوال: مشاكل أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 هذه التكنولوجيات، أجهزة حياة دورة إىل ننظر أن بجي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استدامة لفهم

ً من  املعلومات تكنولوجيا حيث أن استخدام .ائيا منها مث التخلص واالستخدام باإلنتاج مرورًا  اخلام، املواد ابتداء
 ؤالتتسا وهناك. حدود له عام بشكل اإلنساين النظام مثل وهذا النظام، حمدود، بيئي نظام ضمن جيري واالتصاالت

 قبل أن جتعلها السرعة عالية الرقمية للتكنولوجيات املستدام االستخدام على قادرين فيها اليت سنبقى املدة حول جدية
ا لإلنتاج" اإليكولوجية احلدود" ذا اخلصوص فيما يلي: مكلفة أو جدا، نادرة إمّ   للغاية. وتتلخص أهم التحديات 

نة أساسا من جمموعة من ماليني تعترب أجهزة تكنولوجيا امل المواد الخام: _1 علومات واالتصاالت كلها مكوَّ
واليت تعتمد يف إنتاجها على نفس املواد اخلام من املعادن. واملشكلة هنا ال  (Transistors)"الرتانزستورات" 

 ، فهو متوفر بكثرة على الرغم من أنه حيتاج يف معاجلته إىل الكثري من(Silicon) تتعلق مبادة السيليكون
 (Microprocessors)الطاقة من أجل جعله صاحلا إلنتاج "املعاجلات املركزية الدقيقة" عالية السرعة 

. ولكن املشكلة تكمن يف الكميات القليلة جدًا من املعادن النادرة (Memory chips)و"رقاقات الذاكرة" 
، والغاليوم (Germanium)، اجلرمانيوم (Hafnium)، اهلفنيوم (Indium)مثل اإلنديوم -األخرى 

(Gallium) - طلوبة لصنع واليت يتم مزجها مع السيليكون من أجل احلصول على اخلصائص الفريدة وامل
الرقاقة الدقيقة، رقاقات الذاكرة أو أجهزة عرض الصور. كما أن هذه املعادن ال توجد إال يف أماكن قليلة 

 سياسات حول ضرورة وضع يتناقشون كوماتاحل جدًا على مستوى الكرة األرضية بأكملها، واليوم بعض
 .املستقبل يف املوارد هذه على احلصول وضمان ،"اهلامة اخلام املواد" هذه من االمدادات حلماية اسرتاتيجية
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ريبها،  وهذه الندرة أّدت إىل رفع أسعار هذه املعادن، وهذا صار حافزًا الستخراجها بطريقة غري شرعية و
  1تنفادها.يزيد من اسبدوره سوهذا 

 لكرتونيات عموما، فإن املواد الكيميائية واملواد اليت تشكل جزءاً أما من ناحية التصنيع وإنتاج اإل التصنيع: _2
 حيث أن .سالمة البيئة احملليةوعلى أساسيا من عملية اإلنتاج هلا آثار سلبية على سالمة العاملني يف اإلنتاج 

 اإللكرتونية األجهزة جتعل من إنتاج لألعصاب، لكيميائية املتلفةا املواد اشتعال ومثبطات اخلطرة املذيبات
ا ألولئك بالنسبة للغاية خطرة عملية ستهالكيةاال  اإلنتاج، خالل املباشرة املخاطر عن فضال .املعنيني 

 والرتبة ة،احمللي البيئة تلوث أن اليت ميكن النفايات احمللية، إدارة مرافق املصانع، ومن عن الناجتة واالنبعاثات
 2.املياه ومصادر

 أجهزة تستهلكها اليت الكهرباء كمية على متزايد تركيز هناك املناخ تغري من قضية القلق تزايد مع الطاقة: _3
 تتطلب اليت النقالة األجهزة خصوصا لدينا، اليت األجهزة وبقدر زيادة .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 مجيع يف ،)2012( احلاضر الوقت يف .الكهرباء على الطلب ة يفبقدر ما تكون هناك زياد عملية شحن،
 وهو الكهرباء، توليد املتزايد على الطلب من كبري جزء لتلبية الوقود (الفحم) استخدام يتم العامل، أحناء

تمعات  .الكربون انبعاثات من نظر وجهة من األسوأ فقط على كمية الكهرباء اليت  ترّكزعلى الرغم من أن ا
ستهلكها األجهزة اإللكرتونية، فهناك كمية أكرب من الطاقة قد مت استخدامها أثناء عملية إنتاج هذه ت

 اإلنتاج يف املستهلكة الطاقة فإن الكهربائية، السلع من املستهلكة الطاقة عندما تنخفض الواقع، األجهزة. يف
 من أن يستهلك حممول كمبيوتر جهاز يف الذاكرة إلنتاج رقائق ميكن املثال، سبيل أمهية، فعلى أكثر صبحت

سنوات من فرتة  ثالث خالل ذاته حد يف احملمول الكمبيوتر جهاز يستهلك سوف أكثر من ما الطاقة
 3.حياته

واستشرافا للمستقبل، فمن املرجح أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف تأخذ حصة أكرب 
يف ظل و  تدابري السياسة العامة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة. من استهالك الكهرباء السكنية ما مل يتم اختاذ

                                            
1- European Commission (2010) Critical raw materials for the EU, CEC, available at: 
c.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report_en.pdf, 20-07-2012, 01:25, pp: 16-17. 
2 -Alan Finlay (2010) Global Information Society Watch, Sweden: Published by APC and Hivos, p: 9. 
3 - Kris De Decker (2009) The monster footprint of digital technology, Low Tech Magazine, 16 June, 
available at: www.lowtechmagazine.com/2009/06/embodied-energy-ofdigital-technology.html, 20-07-
2012, 02:05. 
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، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن استخدام الطاقة من قبل هذه األجهزة سوف سائدةظروف السوق ال
نظر الشكل أ( 2030زيادة مبقدار ثالثة أضعاف حبلول عام ستكون هناك و  ،2022يتضاعف حبلول عام 

اية هذه الف ).2/2 الستخدام العاملي للكهرباء بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرتة، ميكن يف 
 280ساعة، األمر الذي يتطلب إضافة ما يقرب من /ترياواط )TW/h( 1700رتفع إىل أن ياملنزلية 

)GW ( موع الكلي احلايل  ستهالكاالجيجا واط من الطاقة املولدة. هذا املستوى من ستهالك اليعادل ا
 مليار 200لكهرباء السكنية يف الواليات املتحدة واليابان، وسيكلف أصحاب املنازل يف مجيع أحناء العامل ا

  دوالر يف فواتري الكهرباء.
أن يؤدي إىل زيادة يف االستهالك الكلي للكهرباء من قبل معظم البلدان، مما ميكن وهذا السيناريو 

حّدة لزيادة أمن الطاقة والتنمية االقتصادية، والتخفيف من  اليت تطمحيشكل حتديا خطريا جلميع احلكومات 
 1.التغري املناخي

  2030-1990تقديرات استهالك الكهرباء للفرتة ): 2/2الشكل (

 
Source: International Energy Agency (2009) Gadgets and Gigawatts: Policies for energy 

efficient electronics, OECD/IEA, France: Paris, p: 21. 

اية دورة حياة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  المخلفات اإللكترونية: _4 مسألة  تُطرحمع 
عمر  تزيدأن إعادة التدوير  يهاملوارد وجهة النظر التقليدية القتصاديي و  إعادة تدويرها. وأالتخلص منها 

                                            
1 - International Energy Agency (2009) Gadgets and Gigawatts: Policies for energy efficient electronics, 
OECD/IEA, France: Paris, pp:21-22.  
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بشأن  ةاألخري  والدراسات لاعمغري أن األ .د اخلامالستخراج املزيد من املوايف حاجة  لسنا ورد ألنناامل
 ستهالكاالن هذا غالبا ما يكون غري صحيح، ألن تأثري أ وجية أظهرتاقتصاديات إنتاج املوارد اإليكول

وهي عملية تعرف باسم "تأثري  -فعالية أكثر بنتاج اإلتزايد ينفي، إىل حد ما، آثار إعادة التدوير و امل
املشكلة أكثر تعقيدًا ألن تركيز املواد اخلام احليوية ضمن السلع فإللكرتونيات الرقمية ل. وبالنسبة االرتداد"

 الكهربائية يف معظم احلاالت أقل من تركيزها يف البيئة الطبيعية، مما جيعل من املستحيل عمليا استصالح
ا يعين أن إعادة التدوير ال هذفبعض املعادن، مثل الغاليوم أو اإلنديوم، فبالنسبة ل .(تدويرها) بعض املوارد

  1واالستفادة منها لفرتات طويلة. طريقة إلطالة عمر هذه املوارد تعترب
من ناحية أخرى فإن أغلب أجهزة ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل يتم تصميمها 

تعادة ما أمكن لتكون قابلة للتفكيك وإعادة التدوير بكفاءة، ويتم حاليا اعتماد طرق بسيطة من أجل اس
 يتم حظر التخلص من السلع الكهربائيةمن املواد اليت حتتويها هذه األجهزة. ويف العديد من الدول املتقدمة 

، لذلك فإن وجود طرق عملية للتعامل مكب النفايات ورميها يف (أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)
    مية.أصبح ضرورة حت )e-waste(مع املخلفات اإللكرتونية 

جتزئتها  ها،سحق هو عن طريقإللكرتونيات يف عملية إعادة تدوير ااألسلوب األكثر شيوعًا إن 
يف أفران و معايري بيئية عالية يف يف الدول املتقدمة يتم ذلك و  وحرقها من أجل اسرتداد املعادن األكثر قيمة.

شحن السلع أدى إىل يام بذلك ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الق .ملعاجلة هذه املعادنمصممة خصيصا 
غالبا ما يتم ، حيث معايري أقل صرامة يف ظلالدول النامية حيث يتم معاجلتها  إىللكرتونية املستخدمة اإل

وهذا  نار مكشوفة. يفى ما تبقّ من األجهزة يدويا إلزالة املكونات األكثر قيمة، ويتم حرق الكثري  تفكيك
ار  ، ألنستمر ألجيال عديدةيميكن أن  -اً يإرثًا ُمس - كمية من السموم  لقخي بدوره الرتبة واملياه اجلوفية واأل

  2زيج من املعادن والبالستيك احملرتق جزئيا واملواد الكيميائية السامة.مباحمللية ملوثة 

                                            
1 - Sorrel, S. (2007) The Rebound Effect: an assessment of the evidence for economy-wide energy savings 
from improved energy efficiency, Sussex Energy Group/UK Energy Research Centre, 
www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/07/0710ReboundEffect/0710ReboundEffectReport.pdf, 21-07-2012, 
17:45. 
2 - Brigden, K., Labunska, I., Santillo, D. and Allsopp, M. (2005) Recycling of Electronic Wastes in China 
and India: Workplace and Environmental Contamination, Greenpeace International. Available at:  
www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/recyclingelectronicwasteindiachinafull.pdf, 
21-07-2012, 18:39. 
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  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعوائق تحدياتثانيا: 
لعديد من  العوائق والتحديات واليت ميكن تلخيص أمهها تعرتض قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا  
  1فيما يلي:

 بالعوائق يتعلق فيما: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لشركات التمكينية بالبيئة المتعلقة العوائق  _1
فر عدم يأيت ية،نالتمكي بالبيئة املرتبطة  عالقطا  يراها اليت االنتقادات كأوىل احلكومية التحفيز برامج توّ
ا الثاين االهتمام كان وإذا. يةمالتنظي األطر غياب ةر مباش يتبعه ا،كبري  ًا حتدي اخلاص  فإن هنا، مفهومً
لب األول  املرتفعة، والضرائب والطبع، النشر قوقحل محاية يف ظل غياب وجود ةً اصخ أكرب، متحيًصا يتّط

ا، للتمويل احملددة اآلليات يف النقص مث  يدلّ  مما. الرئيسة الدولية ركاتالش مع واملنافسة ومؤسسا
 "احلماية"من بنوع تطالب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف الشركات أن على بآخر أو بشكل

ا لتوسيع االقتصادية   .نشاطا
 مزيد يف دخوال: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة تطور من تحد التي التجارية البيئة قضايا _2

 التجاري املعوق أن يبدو التكنولوجيا، هذه صناعات تطور من حتد اليت التجارية البيئة حول التفصيل من
لق الرئيس  وحجم للسكان املنخفضة الشرائية القدرة( الداخلية األسوق يف للسكان املعيشي باملستوى يتعّ
 والنمو ارلالستثم املشجع غري املناخ( الّكلي االقتصاد معطيات مع بالتوازي) النظامي غري القطاع
أكثر من  قد يدّل معوق القدرة الشرائية للسكان أن السوق تكمن يف سوق األفراد). و لالقتصاد البطيء

ا للخدمات املصرفية واستخدام  سوق الشركات، إال أن تطور سوق األفراد بشكٍل كامل يتطلب تطورً
ا ن ا وسيلة الدفع املميزة على الشبكة؛ هناك إًذ  .املفارقة يف هذا اجلانب وع منبطاقات االئتمان، ّأل

ناحية أولويات من : االحتياجات لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت _3
للشركات من أهم  واضح أن نشر احلزمة العريضةفإنه من الاحتياجات الشركات بشأن البنية األساسية، 

الثانية كداللة على اهتمام  ني يأيت أيًضا يف املرتبةاألولويات. إال أن نشر احلزمة العريضة لعموم املستخدم
واإلعالم يبدو ضعيًفا  الشركات بسوق األفراد. واملفارقة أن االهتمام بتحقيق االندماج بني االتصاالت

ال وخاصة من خالل نشر التلفاز مع كل عرب احلزمة العريضة، وقد  املخزون الكامن لإليرادات يف هذا ا
  العامة. ىل الرقابة الشديدة اليت خيضع هلا اإلعالم من قبل السلطاتيعود هذا رمبا إ

  
                                            

  .62-58، مرجع سابق، ص ص: تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتديات اقتصاد املعرفةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  - 1
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  المطلب الثالث: اإلطار العام الستدامة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
املنظمات العاملية وحمللي الصناعة توافق على أن هناك عالقة مباشرة بني استخدام تكنولوجيا إن أغلب 

، وهي ثل نظامنا العصيب اجلماعيمتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ف .القتصاديااملعلومات واالتصاالت والنمو 
  بعض من أكرب حتدياتنا االقتصادية واالجتماعية والبيئية.الللمساعدة يف حل  وسيلة

  أوال: النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هو عبارة عن سلسلة معقدة ومرتابطة من العالقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالنظام البيئي إن 

ُ  العوامل يعمل اعتمادًا على جمموعة من النظام هذا التقنية، االجتماعية والتجارية. ، وأمهها:بعضها بعضساند ي   1ًا
ستدام يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ملاحلاجة إىل االستثمار اإن : االستثمار في البنية التحتية _1

أن  ومبا .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنظام اإليكولوجي  لصحةضروري و  هام أمرتعترب تصاالت واال
ومي أن لتمويل العملميكن أن كذلك فاخلاص،  القطاعاجلزء األكرب من االستثمارات جيب أن يأيت من 

 الريفية.لالستثمارات اخلاصة يف املناطق  يكون هناك جمالتكميليا عندما ال  لعب دورًا ي
وذلك  IP (Internet Protocol)يتم احلصول على استفادة أكرب من شبكات : التطبيقات والمحتوى _2

من  هياكل مرنة باإلضافة إىل جمموعة عندما يكون قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متكون من
طبيقات العاملية. ينظر العديد من تطبيقات ذات احملتويات احمللية، وهذا مع إمكانية الوصول إىل احملتوى والتال

م اخلاصة واملهنية على حٍد سواء،  ا شيء هام وأساسي حليا األفراد إىل اإلنرتنت عريضة النطاق على أ
 ُ احملتوى ولون قدر كبري من األمهية للوصول واالطالع على كل ما يتعلق بحبيث أن الكثري من هؤالء األفراد ي

  باحلكومة، والتعليم، والرعاية الصحية أو مصادر للدخل.القانوين واخلدمات ذات الصلة 
إن البيئة االحتكارية عادة ما تكون أقل ابتكارًا وذات مستويات استثمار منخفضة األسواق والمنافسة:  _3

على الدول أن تعمل على زيادة التنوع يف التكنولوجيات، ف ومنهباملقارنة مع األسواق ذات املنافسة الشديدة. 
 اليت تعزز االستخدام على نطاق واسع، وتضمن القدرة على حتمل التكاليف.واخلدمات 

ا، وتشجع املنافسة واالستثمار.السياسات واألنظمة:  _4 حيث  جيب أن تكون األنظمة مستقرة وميكن التنبؤ 
عيق إمكانية احل ُ  على صولأن التنظيمات املتشددة ميكن أن يكون هلا آثار سلبية على االبتكار والتطوير، مما ي

                                            
1 -  World Economic Forum (2009) ICT for Economic Growth:  A Dynamic Ecosystem Driving The 
Global Recovery, World Economic Forum Annual Meeting Report, p:2. 
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االت  أو االستثمار يف أحدث تطبيقات وشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إىل ا
 .املقدمة طر السياسات املبتكرة يف جماالت األمن واخلصوصية ونوعية اخلدمةأُ باصة اخل

ُ االستخدام االسرتاتيجي للمشرتيات احلكومية ميكن أن  إن: الميزانيات الحكومية _5  ل ويزيد الفائدةعّج ي
لق فرصة لنماذج خيع روح املبادرة يف القطاع و شّج ، وأن يالتجارية خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تركز ، -مبدأ التجارة املفتوحة اليت تتبىنوال سيما تلك -  جتارية واعدة
املؤسسات األكادميية ، اع الصناعي اخلاصاحلكومات على ضمان جتديد البحث والتطوير بني القط

تمع املدين.  ومنظمات ا
الدول يف االستثمار يف  تنجح لكيواالتصاالت:  تكنولوجيا المعلوماتفي مجال  المهارات والتعليم _6

ال، وأن  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن تُنشئ قاعدة قوية من املهارات التقنية يف هذا ا
دف إىل تسعى ل لوصول إىل مستوى عاٍل من العلوم واملواد العلمية وخاصة الرياضيات. فاملبادرات اليت 

حتسني املهارات املتعلقة واملناسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتضمن التدريب املكثّف، وإصدار 
 ملعلومات.الشهادات، والتواصل مع ودعم خرجيي اجلامعات من مهندسني وخمتصي تكنولوجيا ا

  ثانيا: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستدامة
 Susanne نيمن قبل الباحثَ  2006سنة لقد مت وضع اإلطار العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

Sundén and Gudrun Wicander  ، هذا اإلطار بني مخسة أنواع من رأس املال متثل الركائز الرئيسية مييز و
  1 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستدامة. وميكن توضيح هذه الركائز فيما يلي: لالستثمار يف

ميكن تعريفه باالستناد إىل نوعية التدريب واملهارات اليت متتلكها املوارد البشرية وذلك رأس المال البشري:  _1
االت األربعة التالية: الثقافة السائدة، املعرفة، املهارات ومساعدة امل االت األربعة ستخدمني. يف ا وهذه ا

) عوامل هي كاآليت: تقدير الذات، السلطة االجتماعية، التعليم األساسي، 9تُقّسم بدورها إىل تسعة (
التعليم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تدريب املستخدمني، التدريب على الصيانة، اإلنتاج، 

يكون هلا أثر سليب أو إجيايب على استدامة تكنولوجيا املعلومات التسيري والوساطة. كل هذه العوامل قد 
  واالتصاالت.

                                            
1 - Ismael Peña-López (2009) Measuring digital development for policy-making: Models, stages, 
characteristics & causes, (PhD) Thesis, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya, 
p: 179. 
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ا أن تضمن استخدام يقصد به رأس المال االجتماعي:  _2 الرتتيبات االجتماعية واملؤسسية اليت من شأ
ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق الفوائد االجتماعية املرجوة، وهو يشمل أيضًا املؤسسا

تنمية وتطوير مبدأ التعاون البيين. وميكن تقسيم رأس املال بواهلياكل اليت تسمح لألفراد واجلماعات 
االجتماعي إىل ثالث فئات فرعية كاآليت: البيئة االجتماعية، البيئة السياسية والعمل اجلماعي. وهذه الفئات 

ملوارد احمللية، القدرات احمللية، حتديد ) عامالً وهي كما يلي: حشد وتعبئة ا11الفرعية تشمل إحدى عشر (
االحتياجات، امللكية، األمن العام، اخلدمات الربيدية، تنظيم سوق االتصاالت، إصدار ونشر القوانني، 

 املشاركة، الروابط الرئيسية (التواصل)، األهداف الواضحة، والقيادة.

يف واستبدال املعدات، وهو ببساطة القيمة (اسرتداد) التكالتغطية آليات لـــ يقصد بهرأس المال المالي:  _3
االقتصادية املمثلة ألشكال أخرى من رأس املال، كما يأخذ بعني االعتبار التمويل األويل للمشاريع 
االقتصادية. وهو بدوره ينقسم إىل فئتني فرعيتني مها: الدعم املايل واالقتصاد احمللي. حيث أن الدعم املايل 

املستوى احمللي أو املستوى الدويل، أما االقتصاد احمللي فهو يشمل جمموعة عوامل عامل مع االقتصاد على تي
) 5وميكن تقسيم هاتني الفئتني إىل مخسة ( .تشكل جوانب اقتصاد األعمال اليت تعمل على املستوى احمللي

 الشرائية.  عوامل كما يلي: التمويل، سوق اإلقراض (القروض)، خدمات الفوترة، النماذج التجارية، والقوة

يقصد به االختيار اجليد واملناسب للتكنولوجيات احلديثة، وتوفري البنية التحتية املالئمة رأس المال المادي:  _4
ا، كما يشمل أيضًا البنية األساسية  ُمتّكن اليت هذه التكنولوجيات من االشتغال والقيام بالدور املنوط 

االتصاالت ومعدات اإلنتاج. وهو ينقسم إىل فئتني فرعيتني مها: لإلمداد بالطاقة، واملأوى، واملياه والنقل و 
) عوامل وهي كما يلي: الكهرباء، 6التكنولوجيا والبنية التحتية. وضمن هاتني الفئتني ميكن حتديد ستة (

شبكة االتصاالت، شبكة النقل، األجهزة، برامج نظم املعلومات، والوثائق اخلاصة باألجهزة ونظم 
 املعلومات.

ا عن  األشياء غري امللموسة يشمل: س المال غير الماديرأ _5 ويقصد به املعلومات اليت يتم تداوهلا والتعامل 
قّسم رأس املال  ُ طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك من ناحية املالئمة ومدى توفرها وحداثتها. وي

كل، الربجميات والوثائق؛ وهذه الفئات ) فئات فرعية هي كما يلي: احملتوى، الش4غري املادي إىل أربع (
، املعلومات املكيفة (املعاَجلة) 9بدورها تشتمل على تسعة ( ) عوامل أساسية هي: املعلومات املنتجة خارجيًا

، اللغة (االستفادة تكون أكرب إذا كان  ، املعلومات املطورة حمليًا ، املعلومات املكيفة (املعاَجلة) حمليًا خارجيًا
، املغة احمللية)، الوصول العاملي، الربامج احملتوى بالل   دليل املستخدم، والوثائق التقنية.صممة حمليًا
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  المبحث الثالث: دواعي االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
باعتبار أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تُصنّف ضمن التكنولوجيا املتعددة األغراض، اليت ميكن أن 

االقطاعات االقتصادية،   العديد منخدامها ضمن يدخل است تؤثر على خمتلف النشاطات االجتماعية،  كما أ
باإلضافة إىل أن لديها العديد من اآلثار البيئية؛ فقد أصبح االستثمار يف هذه التكنولوجيات ضرورة حتمية من أجل 

 وكذلك من أجلا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مواكبة الدول املتقدمة يف احلصول على املنافع والفوائد اليت حتققه
  حتقيق التنمية املستدامة.

 المطلب األول: اآلثار االقتصادية لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
عنصرًا هامًا وفاعالً يف زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي، فاالنتشار  واالتصاالت تعترب تكنولوجيا املعلومات

سع للحواسيب، اإلنرتنت، اهلواتف احملمولة والشبكات عريضة النطاق، يؤّكد مدى اخرتاق هذه التكنولوجيات الوا
االت االقتصادية وتأثريها عليها.  ا املسؤولة عن الزيادة  أيضًا فقدملختلف ا نظر هلذه التكنولوجيات على أ ُ أصبح ي

 الكبرية يف إنتاجية االقتصاديات احلديثة.

  نموذج الجديد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأوال: ال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي تكنولوجيا لألغراض العامة، وهي بذلك ذات أثر على االقتصاد 

ج التكنولوجيا من أجل وهي تُدخل منوذجًا جديدًا لتشكيل األنشطة االقتصادية، ُحم  ،بأسره دثةً تغيريًا جذريًا يف 
   1ن تلخيص اجلوانب الرئيسية هلذا النموذج اجلديد على النحو التايل:التنمية. وميك

إن األثر االقتصادي لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يكون من حيث املؤشرات  -
ا اخلارجية واآلثار غري املباشرة بفعل استخدامها وتطبيقها يف خمتلف القطاعات االقتصادية، أكرب من مسامهته

 يف الناتج احمللي اإلمجايل كقطاع من قطاعات اإلنتاج. 
-  ُ ض فْ فضي إىل َخ إن أحد أهم املؤثرات اخلارجية هو النمط اجلديد لتنظيم اإلنتاج واالستهالك، الذي ي

التكاليف وتسريع االتصاالت بني الوكالء االقتصاديني وحتسينها. وفيما يتعلق بالبلدان النامية فإن هذه 
كون قد أتاحت فرصًا جديدة لالندماج يف سالسل القيمة العاملية ولتنويع أنشطة اإلنتاج االبتكارات ت

شجع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استحداث شبكات وزيادة تبادل والصادرات. ويف الوقت ذاته تُ 
.  املعلومات حمليًا وعامليًا

                                            
صاد تقرير اقت، تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية: النموذج اجلديد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2008( األمم املتحدة للتجارة والتنمية مؤمتر - 1

 .6-5ص ص:  نيويورك وجنيف، ،2008-2007املعلومات 
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واالتصاالت ذاته قد قّلصت بشكل كبري إن وترية االخرتاعات املتسارعة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات  -
تكاليف احلصول على هذه التكنولوجيات. وقد مسح ذلك بإضفاء طابع دميقراطي على استخدام تكنولوجيا 

ا لتحسني ُس  وحىتاملعلومات واالتصاالت،  ل األخذ من قبل الفقراء الذين يستخدمو بل عيشهم، كما سهّ
 فقر.ذه التكنولوجيات يف برامج احلد من ال

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أوجدت خدمات جديدة يف شكل التجارة اإللكرتونية والتمويل  -
وهذه اخلدمات اجلديدة ميكن أن تساهم يف زيادة الفعالية االقتصادية.  ،اإللكرتوين واإلدارة اإللكرتونية وغريها

َد أن حتديات أخرى قد تنشأ فيما خيص مسأليت الثقة واألمان يف املعامالت اليت تولدها هذه اخلدمات  بيْ
 اإللكرتونية اجلديدة.

تمعات وطريقة عمل االقتصاديات، وذلك  - هناك أثر واضح وجلي لتكنولوجيا املعلومات على منط عيش ا
 على مجيع املستويات؛ فمثال:

o لع وتقدمي أّدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل إحداث تغيريات مستمرة يف طريقة إنتاج الس
اخلدمات، مبا يف ذلك عوملة تطوير املنتجات وأسواق العمل، إحالل العمالة بالتكنولوجيا وتوسع قطاع 

 اخلدمات؛
o عض السلع التقليدية إىل صيغة رقمية افرتاضية مثل الكتب واملوسيقى، وإضفاء الطابع الشخصي حتويل ب

 البنكية؛على العديد من اخلدمات مثل التأمينات والسفر واخلدمات 
o  خلق فرص جديدة للتوظيف واإلبداع يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسه، وذلك متمثل يف

 فئة املربجمني ومطوري الربامج ونظم املعلومات.

  ثانيا: استثمار الشركات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اسب اليت سيتم احلصول عليها نتيجة زيادة لقد مت يف العديد من الدراسات اخلاصة بالشركات توضيح املك

، واليت سببها االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فلقد أظهر التحليل االقتصادي اجلزئي أن ةالكفاء
  هناك عالقة إجيابية بني أداء الشركات واالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أعلى من  مستوى جريت يف اململكة املتحدة أن الشركات اليت لديهااليت أُ بني البحوث تُ فعلى سبيل املثال، 
خدمات وتعتمد على  جهزة الكمبيوتر،مكثّف ألاستخدام و ، واالتصاالت االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات
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اركية أن الشركات شركة دمن 700. وأظهرت دراسة على 1تتميز مبستوى إنتاجية عاٍل  ؛االتصاالت والتجارة اإللكرتونية
ا  ف املزيد أكثر ابتكارا، وتوظّ اليت تستثمر يف األعمال اإللكرتونية تتميز مبستوى عاٍل من اإلنتاجية، باإلضافة إىل أ

وتؤكد الدراسات . 2يف نشاطات البحث والتطوير تشاركغالبا ما  فهي وأكثر من ذلك ،من اليد العاملة املاهرة
ا م لعدد من البلدان غري بالنسبة هذه االستنتاجات (OECD)  نظمة التعاون والتنميةاالستقصائية اليت تقوم 

امل اليت تؤثر على فعالية الشركات واالستثمار اجليد أو العو  نكما تظهر هذه الدراسات أن هناك عددًا م  .3األوروبية
ال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأمهها: حجم الشركة، نشاطا ت القطاع، املهارات واخلربات االستخدام الفعّ

املتوفرة لدى الشركات وغريها. كما أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدرجات خمتلفة يؤثر على 
  فعالية الشركات بدرجات خمتلفة.

ت ولقد أظهرت الدراسات التطبيقية اليت أجريت يف الكثري من الدول بأن لالستثمار يف تكنولوجيا املعلوما
ال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واالتصاالت العديد من اآلثار على شركات األعمال. فمثالً، االستثمار الفعّ
نها من احلصول على حّصة سوقية أكرب وذلك على  ميكن أن يساعد شركات األعمال على زيادة اإلنتاجية، مما ميكِّ

تخدام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يساعد الشركات على حساب الشركات األقل إنتاجية. باإلضافة إىل أن اس
ااإلبداع،  ا على توسيع نطاق منتجا أو االستجابة بشكل ، ختصيص اخلدمات اليت تقدمها، من خالل مساعد

ساعد على تقليل يقد االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فئها. وزيادة على ذلك، عمال اتأفضل لطلب
 4نتاجية.لإل هذه اآلثار تؤدي إىل منو أعلى . وكلالكفاءة يف استخدام رأس املال واليد العاملة عدم

  

  

  

                                            
1- T. Clayton (2005) IT Investment, ICT Use and UK Firm Productivity, Economic Trends, Office for 
National Statistics, London, No. 625, December, p: 54. 
2- Ministry of Science (2005) Technology and Innovation: E-business, Innovation and Productivity – Case 
Study of 700 Danish Enterprises, Kopenhagen, October. 
3- OECD (2011) OECD Guide to Measuring the Information Society 2011, OECD Publishing, p: 20. 
4- Dirk Pilat, The economic impacts of ICT on firms and economies, Organisation for Economic Co-
operation and Development, available at: www.itu.int/wsis/newsroom/background/docs/ap/pilat.doc, 30-07-
2012, 17:35. 
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  ثالثا: زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي
  1تؤثّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اإلنتاجية من خالل ثالث قنوات رئيسية، كاآليت:

ومنه فإن  ،الل التقدم التكنولوجي السريع يف إنتاج السلع واخلدماتاألوىل؛ تتحقق الكفاءة اإلنتاجية من خ -
كما أن االخنفاض   ،قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعترب حمرك لزيادة اإلنتاجية يف االقتصاد ككل

عّد من املكاسب اليت ميكن أن تعكسها زيادة  أسعار السريع يف ُ سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي
 كفاءة يف هذا القطاع.ال

الثانية؛ إن االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعمل على توفري املزيد من رأس املال للعمال،  -
 مما يدفعهم إىل زيادة إنتاجيتهم.

الثالثة؛ إن التوسع واالستعمال املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع القطاعات االقتصادية  -
ا اإلنتاجية.يسا  عد الشركات على زيادة كفاء

جتدر اإلشارة إىل أن اآلثار الناجتة عن هذه القنوات الثالثة ال حتدث دفعة واحدة ويف نفس الوقت، و 
ال ال ميكن احلصول عليها إىل بعد فرتة طويلة، بعد أن تقوم تكنولوجيا  فاملكاسب الناجتة عن االستثمار يف هذا ا

االت بتنظيم عملية اإلنتاج. إذاً فإنه من املتوقع أن تظهر آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات املعلومات واالتص
واالتصاالت على االقتصاد الوطين على شكل موجتني. األوىل تكون يف املدى القصري، وتظهر يف شكل اخنفاض يف 

اعتماد ة على املدى الطويل، عندما يتم األسعار النسبية ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والثاني
، فستظهر جمموعة من السلع اجلديدة، كما سيتم اعتماد طرق التكنولوجيات اجلديدة يف خمتلف جماالت االقتصاد

  جديدة إلدارة األعمال.
ع توس، قدم مسامهة كبرية يف منو إنتاجية العملياالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن  إن

يف حني أن و  لدخول يف عملية اإلنتاج.بالتكنولوجيات اجلديدة ل السماحو  ،جتدد الرصيد الرأمسايل القائم ات،االستثمار 
كانت فقد  على مدى العقد املاضي،  يف النمو االقتصاديبعض البلدان شهدت زيادة إمجالية يف مسامهة رأس املال 

. حيث أظهرت الدراسات أن االستثمار يف ر حيوية لالستثمارتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املنطقة األكث
 منظمة التعاون والتنميةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد ساهم يف زيادة النمو االقتصادي يف أغلب دول 

                                            
1- European Commission (2006) European Information Society for growth and employment, The 
Economic Impact of ICT: evidence and questions, p: 03. Available at: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/ict_and_lisbon/index_en.htm, 31-07-2012, 03:24. 
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 1995-1990خالل الفرتة من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل نقطة مئوية  0.35حبوايل  (OECD)االقتصادية 
الشكل ، وذلك كما يف 2003- 1995من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة نقطة مؤية  0.9يل وحبوا
  1:املوايل

  )2003-1995مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الناتج احمللي اإلمجايل ( ):3/2الشكل (
  (بالنقاط املئوية)

 
Source: OECD (2006) Creating Value from Intellectual Assets, Meeting of the OECD Council at 

Ministerial Level, p: 14. 
قد مثّل االستثمار يف أجهزة تكنولوجيا  -ما عدا فنلندا–يظهر من الشكل السابق أنه يف مجيع الدول   

أن توفري  املعلومات واالتصاالت القسم األكرب من رأس مال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهذا يدل على
املعّدات واألجهزة الالزمة (البنية التحتية) النتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي اخلطوة األهم من أجل 

  احلصول على الفوائد املرجوة من االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
استأثرت االستثمارات يف ، (OECD)االقتصادية  منظمة التعاون والتنميةوأيضًا يظهر أنه يف أغلب دول   

 ثلث جمموع مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منو الناتج احمللي اإلمجايل.بجمال الربجميات 
وجود قطاع إنتاج سلع وخدمات بلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اهلام ويرتبط األثر االقتصادي
نتاج اإلألن للنمو، نظرًا بالنسبة  ةهام ذو مكانة طاع ميكن أن يكونهذا ق فوجود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

                                            
1- Dirk Pilat (2004) The Economic Impacts of ICT – Lessons Learned and New Challanges, p: 5. Available 
at: http://www.elibrary.lt/resursai/EU%20integracija/ICT%20-%20Pilat.pdf, 13-8-2012, 01:50. 
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.صار يتّسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال  ولذلك فإن  بالتقدم التكنولوجي السريع والطلب قوي جدًا
إىل أن وجود قطاع  القطاع قد منا بسرعة، وقام بتقدمي مسامهة كبرية للنمو االقتصادي والعمالة والصادرات. باإلضافة

تكنولوجيا معلومات واتصاالت قوي يساعد الشركات اليت ترغب يف استعمال التكنولوجيا، حبيث تستطيع احلصول 
ر قطاع  على مزايا من خالل تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض حمددة. إذن فإن توّف

  ن يعزز النمو االقتصادي.، من شأنه أإنتاجي تكنولوجيا معلومات واتصاالت
عّد استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اآلثار املهمة اليت تظهر على املستوى الكلي،  ُ وقد وي

تعرّضت دراسات عديدة ألداء القطاعات االقتصادية كثيفة االستخدام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حبيث 
ويف بعض البلدان، ال سيما الواليات  .ل اخلدمات املالية التجارية، والتوزيعيتمركز معظمها يف القطاعات اخلدمية مث

وأسرتاليا، هناك أدلة على أن القطاعات اليت استثمرت أكثر من غريها يف تكنولوجيا املعلومات  األمريكية املتحدة
أو (اليد العاملة ورأس املال،  واالتصاالت، مثل جتارة اجلملة والتجزئة، قد شهدت زيادة يف الكفاءة العامة الستخدام

قد يكون ألن هذه القطاعات قد حصلت على مكاسب إنتاجية من استخدام هذا  .)منو اإلنتاجية متعدد العوامل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عالوة على مكاسب إنتاجية اليد العاملة اليت تلقوها من االستثمار يف تكنولوجيا 

  1املعلومات واالتصاالت.

 المطلب الثاني: اآلثار االجتماعية لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وعي باآلثار احملتملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على هيكل ال ًا يفشهدت السنوات األخرية تزايد

تمعات مات واالتصاالت دورًا مهمًا ، ففي خمتلف الدول وال سيما املتقدمة منها تلعب تكنولوجيا املعلو وديناميكية ا
ومتزايدًا يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية، وحتدث ظاهرة التغيري هذه بصرف النظر عن حجم الدولة أو حالة 

تمعات من حيث:  .التنمية فيها   وتؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا

  المشاركة وصنع السياساتأوال: 
 صنع القرار يتمحور أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حول تكمني املواطنني جلعل يف جمال املشاركة يف

م م مسموعة يف احلياة السياسية، ووضع السياسات الفعلية اليت تؤثر على حيا وتعرّف املشاركة اإللكرتونية  .أصوا
(e-participation) ا "التدخل وحماولة املساعدة يف إدارة الشؤون ا الجتماعية، وذلك مببادرات كل من على أ

                                            
1 - Dirk Pilat, Organisation for Economic Co-operation and Development, The economic impacts of ICT 
on firms and economies, op.cit.   
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ع أن تعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ظل 1احلكومة واملواطن على حٍد سواء" الدميقراطية ". ومن املتوّق
   .املشاركة اجلماهريية يف احلياة السياسية وصنع السياسات عن طريق اإلنرتنت اجلديدة" على دمج

اد احلاجة إىل تفصيل اخلدمات واملعلومات احلكومية طبقًا الحتياجات يف عصر احلكومة اإللكرتونية، تزدو 
تاحة على مدار الساعة بلمسة زر على جهاز احلاسب اآليل أو أي جهاز آخر متصل اجلمهور، على أن تكون مُ 

  بشبكة اإلنرتنت. إن حتقيق ذلك يتطلب مشاركة املستخدم العادي يف عملية حتسني وتطوير اخلدمات احلكومية.
إن املشاركة اإللكرتونية تعين أن يشرتك املواطن العادي يف عملية صنع القرار اليت ستكون أكثر كفاءة وسهولة 

م،  م على تقدمي وجهات نظرهم، تعليقا ونصائحهم  شكاويهمإذا ما تواصلت احلكومة مع املستخدمني وساعد
  باستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة.

جلهات احلكومية ا تستطيعيما يلي قائمة بأهم أدوات املشاركة اإللكرتونية املتاحة على اإلنرتنت واليت فو 
  2استخدامها يف املواقع اإللكرتونية:

ميكن للجهة احلكومية أن تطلق منتدى للنقاش يكون فيه للمستخدم دور ليس يف الرد  منتديات النقاش: -
ا  املستخدمون طرح القضايا والتساؤالت وحماورعلى ما يتم طرحه فقط، وإمنا يستطيع  النقاش اليت يرو

 ؛ضرورية
ميكن للجهة احلكومية إنشاء مدونة أو أكثر، واستخدام املدونة كمنرب إليصال رسالة اجلهة،  المدونات: -

ا وأخبارها، وميكن تلقي تعليقات املستخدمني والتعامل معها وفق قدر معقول من الرقابة  ؛وطرح مستجدا
جيب أن يتاح للمستخدمني فرصة الدردشة مع موظفي اجلهة احلكومية وتبادل احلوار معهم  الدردشة: -

 ؛خبصوص اخلدمات املهمة، وذلك خالل أوقات الدوام الرمسي
دف إىل قياس رضا املتعاملني  استقصاء رضا المتعاملين: - توضع هذه االستقصاءات على موقع احلكومة، و

 ؛بطريقة دقيقة
ذه الوسيلة ميكن استطالع آراء الناس حول قضايا معينة من أجل مساعدة متخذي  ات الرأي:استطالع -

 ؛القرارات

                                            
1  - University of Siegen (2010) Study on the Social Impact of ICT, Germany: Department of computer science 
and new media economy, Final Report D7.1, p: 06. 

، اإلمارات العربية املتحدة، متوفر على املوقع: سياسة املشاركة اإللكرتونيةوزارة االقتصاد،  - 2
http://www.economy.gov.ae/Arabic/Pages/eParticipationPolicy.aspx ،21 -08-2201 ،13:49. 
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ال للمستخدمني كي يعطوا آراءهم حول أي شيء على املوقع اإللكرتوين سواء   نماذج التعليق: - إلتاحة ا
 ؛كان خدمة أو حمتوى عادياً 

  يسبوك، تويرت.اك فومن األمثلة على ذل مواقع التواصل االجتماعي: -

صبحت أداة اتصال مباشرة بني احلاكم واحملكومني إىل أأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد  من الواضح
جانب الدميقراطية النيابية ذات الطابع التمثيلي، بل أصبح لألفراد دورًا مؤثرًا عرب استخدام تكنولوجيا املعلومات 

احلكومي، ومكافحة الفساد وممارسة الضغط على احلكومة والتأثري على الرأي العام يف الرقابة على األداء  تواالتصاال
  1.وصانعي القرار السياسي

  التعليم والتعّلم مدى الحياةثانيا: 
كتساب مهارات جديدة حىت بعد الوقت الذي اللبيئة التكنولوجية سريعة التغري، حيتاج الفرد ألن انظرًا 

ومن  .وهذه احلاجة تشكل األساس للتعلم مدى احلياة ،الرمسية، مثل املدارس واجلامعاتيقضيه يف املنظمات التعليمية 
املتوقع من املؤسسات التعليمية الرمسية إعداد املتعلمني للتعلم مدى احلياة، وكذلك جعل هياكلها التنظيمية أكثر دعما 

   .هلذا النوع من التعلم
نظر الستخدام احلاسوب يف الت ُ يف و  .عليم كوسيلة للتحكم بفعالية يف التعلم وأمتتة التدريسيف وقت ما كان ي

جهاز الكمبيوتر، والتوقعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  هذا االعتقاد حولات غريت شبكة اإلنرتنت متاما يالتسعين
يصبحوا خرباء حيث أصبح التعليم القائم على الكمبيوتر ينظر إليه على أنه فرصة للطالب ل واالتصاالت والتعليم.

 ولقد واستشاريني يف املستقبل، واستبدلت فكرة "األمتتة" لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم بفكرة "التعاون".
يعترب كمجرد مستهلك، ولكن فيه الطالب  يعد مل ،كحقل جديد (CSCL) الكمبيوتربالتعلم التعاوين املدعوم ظهر 

   .يتعلم من خالل املمارسة ًا صبح فردأ
فيما يتعلق بالتعليم الرمسي، أصبح هناك تركيز على مناقشة إمكانيات التغلب على احلواجز التقليدية للوصول 

 يعترببسبب حقيقة أن التعليم  .إىل خدمات التعليم النامجة عن القيود من حيث التكلفة، وبعد املسافة أو الوقت
اد للتمتع حبياة كرمية، فإن أي ختفيض حلواجز الوصول إىل لتغلب على التهميش وزيادة الفرص املتاحة لألفر لفرصة 

خدمات التعليم والتعلم الناتج عن االستثمار يف أي نوع من أنواع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيساهم يف 

                                            
، متوفر على املوقع:   الدميقراطية وحرية التعبري يف ظل ثورة املعلومات واالتصاالتاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  - 1

714http://www.arado.org.eg/HomePage/NewsDetails.aspx?news= ،10-08-2012 ،22:46. 
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على  قادرونالطالب اليوم صار على نطاق واسع  ومع توفري العديد من اخلدمات التعليمية .عملية التقدم االجتماعي
  1.من املنزل احملتوى التعليميإدارة دراستهم والوصول إىل 

  ثالثا: العمل
إن التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدى إىل تغيري طريقة عمل األفراد وطبيعة الوظائف 

ر املتاحة يف سوق العمل، كما أنه من املمكن أيضًا أن تؤدي إىل تغيري مكان عمل الناس، فالعمل م ن املنزل املتوّف
وبالتايل من  .باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له تأثريات مفيدة حمتملة لألفراد وأرباب عملهم

الواضح أن مثل هذه التغريات الناجتة عن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يكون هلا بالغ 
تم   2عات.األمهية بالنسبة لألفراد وا

ترتبط التغريات والتطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع التحوالت يف أشكال العمل على 
 توظيفتغري متطلبات بوقد اقرتنت هذه التغيريات  .مستوى الوظائف الفردية، وأيضا على مستوى التنسيق والتنظيم

ا قدَّمالعمال فيما يتعلق باملؤهالت ومستوى املهارة،   إلثراء الوظائف وزيادة كفاءة أيضا إمكانيات جديدة  تكما أ
ومن جهة نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واعتمادها يف جماالت العمل الكثيفة املعلومات واملعرفة،  العمال.

ليلة فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد اكتسبت أمهية متزايدة ضمن جماالت العمل اليت تبدو للوهلة األوىل ق
الصناعات التحويلية، التعدين والبناء وغريها. يف الوقت احلاضر  ،صيد األمساك ،االعتماد على التكنولوجيا مثل الزراعة

يكاد يكون من املستحيل العثور على أي جمال من جماالت العمل ليس له صلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مات واالتصاالت غالبًا ما تكون غري مرئية مباشرة (مثل احلواسيب الصغرية بطريقة أو بأخرى، غري أن تكنولوجيا املعلو 

يف السيارات اليت تراقب تصليح السيارات وفرتات الصيانة، واألجهزة املماثلة). وعالوة على ذلك، فقد ظهرت العديد 
ودة من قبل، وتطورت من الصناعات واخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت مل تكن موج

  3.بسرعة كبرية
أحد أهم اآلثار اليت أحدثتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  (Teleworking)يعترب العمل عن بعد   

االهتمام يف كل دول العامل املتقدمة وحىت بعض الدول النامية. الكثري من نالت مشاريع وأفكار العمل عن بعد  وقد

                                            
1  - University of Siegen, op.cit., pp: 09-13. 
2  - Sheridan Roberts, (2008) Measuring the Impacts of ICT Using Official Statistics, Secretary-General of 
the OECD, declassified by The ICCP Committee at its meeting on 4-5 October 2007, p: 17. 
3  - University of Siegen, op.cit., pp: 13-17. 
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ُ تكونت يف الدول األور  فقد وخاصة بعد أن  ،عدبية ومشال أمريكا جمالس وهيئات لفتح مزيد من جماالت العمل عن ب
  1ومن أهم الفوائد االجتماعية للعمل عن بعد نذكر ما يلي: صبح يف اإلمكان التوسع فيها بواسطة التقنيات احلديثة.أ

شراف واإل حبسن الرتبيةمنح فرصة للمرأة للتوفيق بني العمل ورعاية األطفال، وهذا سيعود على النشء  -
 ؛املباشر واملستدمي من األم أو األب

 ؛االستفادة بتشغيل فئات مفيدة من السيدات ممن ال يرغنب يف العمل املختلط -
تمع ويقدم هلم الرضاء - والتعويض  توسع إشراك فئات املعاقني يف العمل، وهذا يؤدي إىل دجمهم يف ا

 ؛النفسي
 ؛وفة بانعزاهلا الزراعي أو القرويخلق جماالت للعمل يف مناطق معر  -
جمتمع  أي خلق ،إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة يف العمل واإلنتاج مبا يف ذلك كبار السن واملتقاعدين -

 ؛عامل جبميع أفراده
 تنشيط وتشجيع األعمال احلرة املستقلة الصغرية. -

  رابعا: الصحة االلكترونية
الصحة، فهناك  جمال يف أنعشت اآلمال قد واالتصاالت ملعلوماتا تكنولوجيا جمال شهدها اليت اإلجنازات إن

 لتوفرياألثر الذي قد ينجم عن أوجه التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة لتحديد  العديد من اجلهود
بلدان ، واألنشطة املتصلة بالصحة ملا فيه صاحل الالطبية خدمات الرعاية الصحية، الصحة العمومية، البحوث

  املنخفضة واملرتفعة الدخل على حد السواء.
واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الصحة  (e-health) إن مفهوم الصحة االلكرتونية

يتيح فرصة فريدة لتطوير وتعزيز النظم الصحية من خالل زيادة كفاءة اخلدمات الصحية وحتسن إمكانيات احلصول 
املناطق النائية. وسيكون هلا األثر الكبري يف  خاصةلمصابني بالعجز واملسنني و ل بالنسبة السيما ،على خدمات الرعاية

  2على تكاليف الرعاية نتيجة للحد من تكرار الفحوص وازدواجيتها وإمكانية حتقيق وفورات االنتاج الكبري.

                                            
 يف اآليل (املعلوماتية للحاسب عشر السابع الوطين املؤمتر، العمل عن بعد عامليا وجماالت تطبيقه يف اململكة العربية السعودية) 2004( الزومان وآخرون عبدالعزيز - 1

  .59عبدالعزيز، ص:  امللك عةجام :املنورة املدينة ،أفريل ،الرمحن) ضيوف خدمة
ــ -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ ــــذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب التنفي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوناملكتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس التعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدول جملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحة لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة )2012( س وزراء الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحة اإللكرتوني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع: الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى املوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوفر علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، متــ

SA/Default.aspx-http://sgh.org.sa/tabid/190/language/ar ،32-08-2012 ،17:34.  
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وتطبيقات وسائط التواصل  ميكن لتقدمي اخلدمات الصحية عن طريق االتصاالت املتنقلة، وشخصنة العالج،
االجتماعي إحداث حتول يف الرعاية الصحية. بيد أن جوانب التقدم احملتملة يف جمال الصحة اإللكرتونية ال ميكن أن 
تتحقق إال إذا استطاعت معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تيسري إمكانية التشغيل البيين بني األنظمة 

د متكِّن األطباء اآلن من . ألمنواألجهزة، وضمان السرية وا عْ ُ وجوانب التقدم يف تكنولوجيا الرعاية اإلكلينيكية عن بـ
ضية من مواقع بعيدة عن طريق التفاعل مع املريض بالوسائط املتعددة يف الوقت احلقيقي،  تقييم وعالج احلاالت املرَ

د بقدرات تتمتع أنظمة مإذ  .مثل التفاعل الفيديوي املنقول على شبكة االتصاالت عْ ُ تابعة حالة املرضى إلكرتونيا عن بـ
عظيمة لتحسني رعاية املرضى املقيمني يف املناطق الريفية اليت ال ميكن الوصول إليها. فباستعمال أجهزة مثل أجهزة 
قياس السكر يف الدم، أو أجهزة قياس الضغط، أو أجهزة رسم القلب، وكذلك باستعمال شبكات االتصاالت، 

د. ويشار أحيانًا إىل يستطيع القائ عْ ُ مون على تقدمي اخلدمات الطبية متابعة احلالة الصحية للمرضى إلكرتونيًا عن بـ
د بأنه التواصل بني األجهزة عْ ُ   . تبادل املعلومات على هذا النحو بني خمتلف هذه األجهزة عن بـ

ت املتنقلة املوجودة يف كل مكان لالستفادة من البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالالتفاؤل يوجد قدر كبري من 
من أجل حتسني تقدمي الرعاية الصحية والنفاذ إىل املعلومات الصحية (الصحة املتنقلة)، وخصوصًا يف البلدان 
منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. ومن املؤكد أن أنظمة اهلواتف املتنقلة تتخطى وتستكمل اخلدمات الصحية اليت 

طريق الشبكات اهلاتفية اليت تعمل باخلطوط األرضية، مثل خدمات الطوارئ، خطوط يتم توفريها يف املعتاد عن 
ومع ذلك، توفر البيانات  .املعلومات الصحية ومراكز االتصال، أنظمة حتديد املواعيد، وأنظمة الطلب من الصيدليات

اث الصحية، أو تقييم كفاءة الصحية اإلمجالية عددًا من املنافع املتصلة بالصحة العامة، مثل املساعدة يف األحب
املنتجات الصيدالنية، أو توفري صورة عامة عن املرضى املهتمني بعالجات معينة، أو مساعدة احلكومات يف رصد 

 1.األحوال الصحية العامة

  المطلب الثالث: اآلثار البيئية لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ال البي التنمية ئي ومعاجلة االحرتار العاملي وتعزيز إدارة املوارد وبناء القدرات وحتقيق ميثل حتسني األداء يف ا

من بني التحديات العاملية الرئيسية اليت جيب التصدي هلا بشكل عاجل. وقد  باملخاطر البيئية املستدامة وإذكاء الوعي
تمع على التخفيف من وطأة تغري املناخ أثبتت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن هلا دورًا جوهريًا يف مساعدة ا

  وذلك كما يلي: والتكيف معه

                                            
، متوفر على املوقع: معايري الصحة اإللكرتونية وإمكانية التشغيل البيين )2012( االحتاد الدويل لالتصاالت - 1

https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=2567 ،23-08-2012 ،18:00.  
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  اإلجراءات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخأوال: 
أمثلة ذلك  منو  ،الصعيد احمللي ل اآلثار النامجة عن تغري املناخ علىيشمل التكيف اختاذ إجراءات لتحمُّ 

للمساعدة على التعامل  وحتسني االتصاالت ،الزل وموجات املدبعد لرصد الكوارث الطبيعية مثل الز  االستشعار عن
  .مع الكوارث الطبيعية على حنو أكثر فعالية

 حتديداً ( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعد :استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرصد البيئة _1
 بتغري والتنبؤ املناخ ورصد البيئية لمراقبةل الرئيسية األدوات ،)الراديو على القائمة بعد عن االستشعار أجهزة
 القائمة املبكر واإلنذار وكشفها بالكوارث بالتنبؤ اخلاصة احلديثة األنظمة تعدإذ  ي.العامل املستوى على املناخ
وهذه األنظمة كلها . البشرية األرواح إلنقاذ ضرورياً  أمراً  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال على

 بشأن التقنية للمعلومات األويل املصدر هو العاملي نظام الرصدإن  .))GOS الرصد العاملي تشكل نظام
 اجلوية معايري األرصاد لقياس ومرافق وتقنيات معقدة أساليب من مكون نظام وهو اجلوي العاملي، الغالف

ً  الفوائد أكثر وتتمثلة. والبيئي  الظواهر كشف خالل من كاتواملمتل احلياة على احلفاظ يف النظام هلذا جالء
ا. ويوفر اجلوية القاسية  الزراعية اجلوية باألرصاد الرصد املتعلقة بيانات خاص بوجه النظام هذا والتنبؤ 

 ستعملتُ حيث  .العاملي والتغري املناخ تغري دراسة ذلك مبا يف املناخ، وعلم بالطريان اخلاصة اجلوية واألرصاد
 1.مكان كل يف البيئية الربامج لدعم ظامهذا الن من املستمدة البيانات

إن من بني التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان املتقدمة اإلدارة الذكية للمياه ومعالجة األمن الغذائي:  _2
والنامية على السواء يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة ضمان حصول مجيع السكان على إمدادات املياه 

ميكن االعتماد عليه. وميكن للسلطات املعنية باملياه استعمال  لعامة بشكلوخدمات النظافة الصحية ا
د باستخدام السواتل باالشرتاك مع أجهزة االستشعار القائمة  عْ ُ تكنولوجيات مثل تكنولوجيا االستشعار عن بـ

يف بطريقة مبتكرة للحصول على معلومات  (GIS) على شبكة الويب الداللية ونظم املعلومات اجلغرافية
ا، وحتديد مصادر جديدة  ار والتنبؤ  الوقت احلقيقي عن استعمال املياه، ومتابعة حالة مناسيب املياه يف األ

 2.للمياه العذبة

                                            
 - GOS: Global Observation System. 

  .4- 3، ص: استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة مسألة تغري املناخ) 2011االحتاد الدويل لالتصاالت و أمانة املبادرة العاملية لالستدامة االلكرتونية ( - 1
 - GIS: Geographical Information System. 

، متوفر على املوقع: اإلدارة الذكية للمياه باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2012( التاالحتاد الدويل لالتصا -2
https://itunews.itu.int/ar/Note.aspx?Note=710 ،23-08-2012 ،20:03.  
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 ذلك يف مبا ،منتظم بشكل الغذائية اإلمدادات رصد يف الغذائي األمن ملعاجلة األوىل اخلطوة وتتمثل
 ميكن اليت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتشمل .الغذائي والنقص الزراعي لإلنتاج خريطة وضع

   1:يلي ما الشأنيف هذا  استخدمها
 قياس أجهزة مع بعد، عن لالستشعار التحتية البنية يدعم لذيا *(M2M) جهاز إىل جهاز من التوصيل -

  ؛يةواملائ الغذائية املوارد لرصد تستعمل الوضوح متوسطة الطيف قياس وأجهزة الوضوح عالية راديوية
 من املستعملة الشبكة بيانات وقواعد كبرية وحواسيب خوادمو  متنقلة وأجهزة شخصية حاسوب أجهزة -

  ؛وخرائط مناذج ووضع الغذائي األمن حتليل أجل
 .واملستهلكني املزارعني على املعلومات لتوزيع اإلنرتنت شبكة تشمل لالتصاالت حتتية بنية -

 الرحبية زيادة إىل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستعمال ةوالرتب البيئية الظروف رصد يؤدي أن ميكن
  .الزراعة جمال يف واالستدامة

ُ  وتدهورها: الغابات إزالة لرصد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استعمال _3  استخدام األراضي نتجي

 من17%  من أكثر ميثل ما وهو الغالف اجلوي، يف سنوياً  الكربون من طن مليار 1.5 املدارية الغابات وإزالة

 للتخفيف من رئيسياً  عنصرًا  الغابات محاية تكون أن ميكن السبب، وهلذا ،االحتباس احلراري انبعاثات جمموع

 من املقبل القرن على مدى %50 بنسبة املدارية الغابات إزالة تقليل أن إىل التقديرات وتشري .املناخ تغري حدة

 املعلومات لتكنولوجيا وميكن .سنوياً  اجلو يف من الكربون طن مليار 500 انتشار منع على يساعد أن شأنه

 ومحاية لالستدامة تكنولوجية مسارات تطوير من خالل وذلك ،املسألة هذه يف تساهم أن واالتصاالت

 قادرة اآلن أصبحت السواتل اليت وتعد. الغابات ظروف بشأن البيانات مجع تعزيز عن فضالً  الغابات املدارية

ُ  عن وتطبيقات االستشعار وليالً  السحب عرب الصور لتقاطا على  أشجار صحة لرصد األمهية بالغة أموراً  عد،ب

 2.الشاسعة الغابات هذه وإزالة يف العامل املدارية الغابات
 ملعلوماتا تكنولوجيا صناعة تشهد: إدارة النفايات باستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  _4

 يف تكلفة بدون دجمها ميكن اليت الرتانزستور أجهزة عدد نأ "إذ مور قانون حسب ريعًا س تقدماً  واالتصاالت

                                            
  .5-4مرجع سابق، ص ص: املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية، االحتاد الدويل لالتصاالت وأمانة  - 1

* - Machine-to-machine is a connection that allows two-way communication of data between machines. 
2 - Margaret M. Skutsch et al. (2009) Case Studies on Measuring and Assessing Forest Degradation, FAO, 
Community Measurement of Carbon Stock Change for REDD, Forest Resources Assessment Program, 
Rome, Italy, pp: 2-6. 
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 ميكنو  .النفايات وتوليد لألجهزة ألوانه سابق تقادم إىل ذلك ويؤدي". سنتني كل يتضاعف متكاملة دارة

 يؤدي مما االت،واالتص املعلومات تكنولوجيا أجهزة تدوير خالل من الطاقة استهالك يف هائلة وفورات حتقيق
 وبالتايل .النادرة األتربة مثل الطاقة عالية املكثفة املواد سيما ال اخلام، املواد استخالص إىل احلاجة تفادي إىل
 يساعد أن ميكن واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا نفايات من اآلمن والتخلص التدوير استعمال زيادة فإن
 صناعة يف اإلمداد استدامة مبدأ وإدخال احلراري، االحتباس اتغاز  وانبعاثات املناخ تغري من احلد يف

 مجيع تداول على باحلفاظ والتدوير اخلام للمواد التجديدي النهج ويسمح .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 حاجة هناك وليست. املصنع إىل القدمية املنتجات وإعادة لألجهزة السهل التفكيك التصميم ويشمل. املواد
 وإدارة البيئة محاية يف دوراً  تؤدي أن واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا وميكن .اخلام للمواد اإلضايف دينللتع

 ويب مواقع عن البحث اآلن املمكن من أصبح. للبيئة مراعٍ  أساس على التوريد سلسلة وإدارة النفايات
 1.احملمولة اهلواتف ذلك يف امب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أجهزة لتدوير أماكن على للحصول

 استعمال ميكن: للتجديد القابلة المصادر استعمال وتعظيم الطاقة في إمدادات الكفاءة زيادة  _5
 واالتصاالت احلوسبة حيث من اقدرا وتعترب .الطاقة نظم كفاءة لتعظيم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 والشمسية األرضية احلرارية الطاقة مثل للتجديد القابلة داملوار  عن الناجتة القدرة رتُسّخ  حال يف ضرورية
 تكنولوجيا وتكون .ذكية بطريقة الكهربائية الشبكة يف وأُدرجت فعاالً  تسخرياً  واجلز واملد واألمواج والرياح

 الشمسية الطاقة استخدام تعظيم خالل من الشبكة يف احلمولةوإدارة  ملراقبة ضرورية واالتصاالت املعلومات
 حلالة منوذجًا  تضع أن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتستطيع .مثالً  املتيسرة واجلز املد وطاقة الرياحيةو 

 ختفيض يتم حبيث ،احمللية اجلوي الرصد حمطات مراعاة مع الفعلي الوقت يف للتجديد القابلة الطاقة نظم
 2ل.التحمي إىل املصدر من الطرق أقصر انتقاء خالل من ممكن حد أدىن إىل اإلرسال خسائر
  الحراري غازات االحتباس انبعاثات ثانيا: تخفيض
ا مع( الشبكة حافة عند واط وحدة كل توفري ألن نظرًا  مهم االنبعاثات خفضإن   يبلغ ئينيمستعملني 

 أكسيد ثاين انبعاثات ختفيض وكذلك ،العامل أحناء مجيع يف للطاقة واحدة حمطة بتوفري يسمح )مستعمل مليار عددهم
  .أخرى وفضالت الكربون

                                            
  .6مرجع سابق، ص: االحتاد الدويل لالتصاالت وأمانة املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية،  - 1
  .7، ص: املرجع السابق - 2
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 البلدان يف املستدامة التنمية حتقيق يف وتساهم بالكفاءة واملتنقلة الثابتة احلديثة االتصاالت شبكات تتميز
. 40% بنسبةا سابقا من أقل بشكل الطاقة (NGN) * التايل اجليل شبكات تستعمل املثال، سبيل فعلى. النامية

 اخنفاض ذلك عن نتج وقد. الرقمية اإلذاعة إىل التماثلية اإلذاعة من االنتقال يف يتمثل تنفيذه جيري آخر مثال هناكو 
 بدالً  الرقمي التشكيل استعمال بفضل وذلك للطاقة، اإلذاعية اإلرسال أجهزة استهالك يف )تقريباً  مرات10( هائل
 قناة عرب ومسعية تلفزيونية برامج ةعد إرسال بواسطة اإلرسال أجهزة عدد خفض أيضاً  وميكن. التماثلي التشكيل من

 اإلرسال أجهزة من اآلالف مئات لوجود نظراً . و قنوات عدة عرب واحد تلفزيوين برنامج إرسال من بدالً  واحدة، تردد
  1.للغاية كبرياً  ذلك عن الناتج احلراري االحتباس غازات اخنفاض يكون العامل حول

 :خالل من من االنبعاثات احلد على تساعد أن كيةالذ  واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا ميكنو 
 للطاقة؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استهالك من احلد -
 االستعمال؛ عدم ةحال يف اجلهاز تشغيل وقف -
 االنتظار؛ أسلوب استعمال -
 احليازة؛ مواصفات يف الكربون منخفضة أجهزة اشرتاط -
 .نهاع االستعاضة قبل لألجهزة أطول حياة دورة إتاحة -

ويف ظل ظروف أفضل ميكن أن تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إسهاما كبريا يف خفض إمجايل 
غازات الدفيئة الحيث أن أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على انبعاثات . انبعاثات الغازات الدفيئة يف املستقبل
مار اجليد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن ختفيض . فمن خالل االستث2يرتبط ارتباطا وثيقا باستهالك الطاقة

  ، يف حني أن الكمية ستكون2020حبلول عام  GtCO2e 7.8انبعاث غازات ثاين أكسيد الكربون بـــ 
GtCO2e 51.9 3مل يتم تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.إذا  

                                            
* - NGN: Next Generation Network. 

1- International Telecommunication Union (2008) NGNs and Energy Efficiency, Technology Watch 
Report 7, August, p: 4. 
2 - Carlos Rodríguez Casal et al. (2004) the Future Impact of ICTs on Environmental Sustainability, 
European Commission, Institute for Prospective Technological Studies, Technical Report EUR 21384, p: 
19. 
3 - Alcatel (2010) Information and Communication Technologies: Enablers of a low-carbon economy, p:1, 
available at: http://www.alcatel-lucent.com, 24-08-2012, 11:36. 
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 أمهية ذا أخرى قطاعات الصادرة من نبعاثاتاال على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات تأثري ويعد
 يف تنتشر وهي األخرى القطاعات مجيع كفاءة لتحسني املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا أجهزة وتستعمل. أيضاً 

ت مجيع مناحي . ميكن لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقدم حلول ناجعة للمسامهة يف ختفيض معا
  وختفيض انبعاثات الغازات الضارة يف العديد من القطاعات االقتصادية األخرى وتشمل ما يلي: اآلثار البيئية

 الشبكات الذكية املنتشرة إلدارة مرافق الطاقة الكهربائية؛ -
 نظم النقل الذكية لشركات النقل واخلدمات اللوجستية؛ -
 .الطاقة وإدارة البنيات للمدن الذكية -

  تخفيض الغازاتاحللول الذكية ل): 4/2الشكل (

  
 /http://www.alcatel-lucent.com/eco/low-carbon :المصدر

  

دور املمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ختفيض انبعاث الغازات يف جماالت اليوضح هذا الشكل 
 غريها.خمتلفة إذا مت استغالهلا استغالل جيدًا يف إدارة الشبكات الكهربائية، شبكات النقل واإلمدادات و 
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  الثاني الفصل خالصة
فهي تتيح، من الناحية االقتصادية، إقامة  -إّن التنمية املستدامة ليست بالعبء، وإمنا هي فرصة فريدة

تمع؛ ومن الناحية السياسية، منح   األسواق وفتح أبواب العمل؛ ومن الناحية االجتماعية، دمج املهمشني يف تيار ا
. باإلضافة إىل احملافظة على البيئة مسار مستقبله دي، صوتًا وقدرة على االختيار لتحدةكل إنسان، رجالً كان أم امرأ

  ومواردها الناضبة واملتجددة على حٍد سواء.

 ،املستدامة التنمية خدمات من كبري عدد الستضافة فريدة منصة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا توفر
 رصد وخدمات اإللكرتونية الصحةو  التعليم اإللكرتوين وتطبيقات تنقلة،امل الدفع أنظمةو  التجارة اإللكرتونية مثل

 املعلومات لتكنولوجيا احملفز للدور قوية إشارة وتضمني. اإللكرتونية احلكومة أكرب وبصورة ،وتغريات املناخ األرض
 يف آخذ عامل يف مةاملستدا التنمية حتديات ملواجهة حلول إىل التوصل ضمان على يساعد أن شأنه من واالتصاالت

تمع جوانب مجيع يف للتكنولوجيا  احملوري الدور فيه زايديت متسارعة بوترية التطور  .ا

ونظرا ملا تقدمه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من فرص لتحقيق النمو االقتصادي، العدالة االجتماعية 
ميثالن مفتاح التنمية  هلاء بنية حتتية حديثة وفعالة وبنا تتكنولوجياهذه الواحلفاظ على البيئة، فإن االستثمار يف 

غري أن هذا االستثمار حتكمه جمموعة من احملددات اليت قد تؤدي إىل االجتماعية االقتصادية الشاملة واملستدامة. 
لوجيا تشجيع أو تثبيط عملية االستثمار، ومنه وجب على احلكومات توفري البيئة املناسبة لزيادة االستثمار يف تكنو 

 املعلومات واالتصاالت.
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  تمهيـــد
بليغا يف قطاعات التنمية الشاملة واملستدامة، فهذه أثرًا  ما من شّك يف أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

ا تسهم  التكنولوجيا املعلوماتية تنعكس بالضرورة على خدمات الصحة والتعليم والتجارة واالستثمار، كما أن تطبيقا
 .التخفيف من مشكالت تلويث وتدمري البيئة، مما يؤدي بالضرورة إىل حتسني نوعية احلياة واملستوى الصحي للبشريف 

ولقد أتاحت التقنيات احلديثة يف االتصال لألشخاص واملؤسسات واهليئات جمتمعات أكرب إنتاجية وأكثر استيعابًا 
ا  والرفاهية. للجديد من اآلراء والتوجهات وأكثر توجهًا حنو التنمية وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا اهلائلة ابتكر

ا تنطوي على فرص هائلة لتنمية  ا الدول املتقدمة لتحسني معيشتها وتطويرها كامتداد للتطور الصناعي، فإ ر وطوّ
مل املتقدم مرّت مبراحل دول العامل الثالث، واختصار املسافة بينها وبني دول العامل املتقدم؛ فاحلقيقة هي أن دول العا

عديدة حىت استطاعت التوصل هلذه التكنولوجيا،  وأفنت يف سبيل ذلك الكثري من اخلربات واملوارد والثروات.  لذلك 
ا الدول  تعّد هذه التكنولوجيا الفرصة املثالية لدول العامل النامي للحاق بركب التقدم دون املرور باملراحل اليت مرّت 

  كانت دول العامل الثالث ضحيتها.  املتقدمة واليت

  ولقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كاآليت:
 واجلزائر؛ تونس ماليزيا، يف املستدامة التنمية المبحث األول: -
 ؛واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات واقع االستثمار يف المبحث الثاني: -
  .على جوانب التنمية املستدامةاالتصاالت و  أثر االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات :لثالمبحث الثا -
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  المبحث األول: التنمية المستدامة في ماليزيا، تونس والجزائر
 النمو على حترص ما غالبا اليت التنموية النماذج إليه توصلت ما وأبرز أحدث املستدامة التنمية منوذج يعترب  

 بني يوفق الذي املستدامة التنمية منوذج ، عكسمثال كالبيئة أخرى متغريات حساب على يكون الذي االقتصادي
 البيئي. وكذا واالقتصادي االجتماعي العنصر

 المطلب األول: لمحة عن التنمية المستدامة في ماليزيا
ا االقتصادية على مستوى العاَمل، من خالل جتربتها الفريدة  دُّ ماليزيا من الدول اإلسالمية اليت أثبتْت قوَّ تـُعَ

لَ  ا بالتعليم، وانتهاء بالصحة والثقافةاليت َحوَّ ا من االقتصاد مرورً ً االت، بدء ها إىل منر آسيوي، َضمَّ تنمية يف شىت ا   .تْ

 أوال: الجانب االقتصادي
 -كوريا اجلنوبية-تقليد اقتصادات النمور اآلسيوية األربع (مجهورية كوريا ببدأت ماليزيا يف السبعينيات 

مث مستعمرة التاج الربيطاين يف هونغ كونغ ومجهورية سنغافورة)، وألزمت نفسها باالنتقال ، -تايوان–ومجهورية الصني 
ا تعتمد على التعدين والزراعة إىل اقتصاد يعتمد بصورة أكرب على التصنيع.  بوجود االستثمارات اليابانية، و من كو
لنمو الرئيسي. حققت ماليزيا ازدهرت الصناعات الثقيلة يف غضون سنوات، وأصبحت صادرات البالد حمرك ا

 1ات.يمع اخنفاض معدالت التضخم يف الثمانينيات والتسعين %7باستمرار معدل منو حملي إمجايل أكثر من 
 (ماليزيا) معدل تطور الناتج احمللي اإلمجايل ):1/3الشكل رقم (

  
  .http://data.albankaldawli.org/country/malaysia ،29-08-2012 ،12:00: البنك الدويل على املوقع: المصدر

                                            
 .www.almouharrer.com/ar/  ،29-08-2012 ،11:57، متوفر على املوقع:زوم على اقتصاد ماليزيا )2011( هاجر العيادي -1 
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بلغ متوسط معدل منو الناتج احمللي  2011-2000من خالل املنحىن السابق نالحظ أنه يف الفرتة 
بعة، أما أقل نموية املتّ كدليل على جناح السياسات الت  2000) سنة %9، حمققًا أعلى نسبة له (%5اإلمجايل حوايل 

  وهذا االخنفاض راجع لتداعيات األزمة املالية العاملية على املنطقة. 2009) فكانت سنة %2-نسبة منو (
ا منذ منتصف الثمانينلقد  ات مما جعلها واحدة من أهم يجنحت ماليزيا يف اسرتاتيجية التصنيع اليت بدأ

. حيث حققت جن من اقتصاد يعتمد بشكل فاستطاعت أن تتحول  ،احًا اقتصاديًا باهرًا الدول التجارية املصدرة دوليًا
قتصاد يعتمد على إىل ا ؛رئيسي على املنتجات الزراعية والثروات الباطنية كالقصدير، زيت النخيل، املطاط واألخشاب

غت مسامهتها قطاع صناعي نشيط. وأصبح قطاعي اخلدمات والصناعات القطاعني الرئيسني يف االقتصاد الوطين فبل
بينما بلغت حصة الزراعة والثروات  2005% على التوايل يف العام 49.7% و41.9يف الناتج احمللي اإلمجايل 

دوالر  9656، وبلغ 2005دوالر أمريكي يف العام  5286%. يف حني بلغ متوسط دخل الفرد 14.5الباطنية 
 منطقة اآلسيان بعد سنغافورة وبروناي ويصنّفها البنك . وتعترب ماليزيا حاليًا ثالث أغىن بلد يف20111أمريكي سنة 

ا من البلدان ذوات الدخل املتوسط العايل    .(Upper Middle Income Country)الدويل حاليًا على أ

وقد تبنت ماليزيا مثل اليابان وبقية الدول "النمور اآلسيوية" اسرتاتيجية النمو املعتمد على التصدير 
دوليا لعدد كبري من املنتجات  أصبحت مصدرًا كما  .قات الكبرية لرأمسال األجنيب منذ الثمانيناتواستفادت من التدف

ا لتشمل زيت النخيل، األخشاب، املطاط، الفلفل، لكرتونية لكنهااإل مل تقتصر على ذلك بل نوعت صادرا
ليزيا من الدول العشرين األوىل يف تصنف ما. الكاكاو، املواد الكيميائية، املنتجات املطاطية، املفروشات اخلشبية

ا الرئيسية فبلغت حيث تشكل الصادرات اإل ،رة الدوليةالتجا ا عام 50لكرتونية صادرا % من إمجايل صادرا
ا حوايل  2005% من ناجتها احمللي اإلمجايل يف عام 117. وشكلت الصادرات املاليزية 2005 % 95ومستوردا

واعتمد النمو االقتصادي على  .2صاديًا وتكامل اقتصادها مع االقتصاد الدويلوهذا يدل على مدى انفتاحها اقت
املدخرات الوطنية العالية وتدفق االستثمار األجنيب املباشر ومت فتح جماالت القطاعات الزراعية والصناعية لالستثمار 

  األجنيب بشكل كبري باستثناء الفوالذ والسيارات اليت متتعت باحلماية.
  
 

                                            
  .http://data.albankaldawli.org/country/malaysia ،29-08-2012 ،12:15: ، متوفر على املوقعبيانات ماليزيا، البنك الدويل -1 

، متوفر على املوقع:  حملة عن االقتصاد املاليزي) 2012( السفارة السورية يف ماليزيا - 2
http://www.syrianembassy.com.my/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=87 ،29-

08-2012 ،13:34.  
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  .http://data.albankaldawli.org/country/malaysia ،29-08-2012 ،13:20: البنك الدويل على املوقع: رالمصد

-2000يوضح الشكل السابق أن نسبة الصادرات املاليزية دائما تفوق نسبة الواردات وذلك خالل الفرتة 
من  %101و %120حبوايل  2000حيث أن أعلى نسبة صادرات وواردات على التوايل كانت سنة ، 2011

  الناتج احمللي اإلمجايل.

  ثانيا: الجانب االجتماعي
لت بالنجاح على مستوى العامل اإلسالمي تعترب جتربة مكافحة الفقر يف ماليزيا من أبرز التجارب اليت ُكلّ 

م) 2000-1970لفقر، فقد استطاعت ماليزيا خالل ثالثة عقود (% من سكانه حتت خط ا37الذي يعيش 
%؛ وهو ما يعين أن عدد األسر الفقرية تناقص بنهاية عقد التسعينيات 5.5% إىل 52.4ختفيض معدل الفقر من 

معدل الفقر حوايل بلغ  2009أضعاف عما كان عليه احلال يف عقد السبعينيات، ويف سنة  تسعةإىل أكثر من 
ائيا. 1.25يكون الفقر املدقع (حتت ذا ، و 3.8%1 والالفت يف جتربة ماليزيا أن  دوالر لليوم) قد مت القضاء عليه 

هت برامج تقليل الفقر اليت مت تنفيذها لتقوية الوحدة الوطنية بني األعراق املختلفة املكونة للشعب احلكومة وّج 
مثار النمو االقتصادي، حيث كان التفاوت الكبري يف املاليزي، واستخدمت هذه الربامج كوسيلة سلمية القتسام 

)  55%(يشكلون األغلبية  "املاليو"الدخول، وعدم العدالة يف توزيع الثروة سببًا يف وقوع اشتباكات دامية بني 
  1969.2%) يف ماي 25والصينيني (يشكلون األقلية 

عد ماليزيا من بني الدول املتقدمة يف تُ  ة، حبيثماليزيا أيضًا واحدة من أرقى اجلهات تعليميًا وصحيًا يف املنطق
، ورثت 1957مع نيل ماليزيا االستقالل يف عام ف .العلوم والتكنولوجيا بوجود العديد من اجلامعات ومعاهد البحوث

                                            
  .tp://data.albankaldawli.org/country/malaysia#cp_finht ،30-08-2012 ،13:47البنك الدويل:  -1 
زم الفقرحممد شريف بشري،  -2  - lhttp://www.siironline.org/alabwab/moghavama_alfaghr/037.htm ،30، على املوقع: كيف 

08-2012 ،14:00.  
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 رير رزاق ّد نظاما تعليميا وفقا ملرحلة ما بعد االستقالل. وكانت البداية مع تقالسياسة التعليمية الربيطانية، وأخذت تُعِ 
"the Razak Report 1956" وجتد السياسة التعليمية،  .والذي أصبح أساس السياسة التعليمية حىت يومنا هذا

  1:ممثلة يف وزارة التعليم، نفسها ملزمة بتحقيق متطلبات اخلطط يف القضايا التالية
  استئصال الفقر بغض النظر عن العرق؛و  الوحدة القومية -
  صادية واالجتماعية؛ختفيض التباينات االقت -
  ختفيض التفاوتات يف التنمية االقتصادية بني الواليات، وبني املناطق احلضرية والريفية؛ -
تمع املاليزي إعادة -   تنمية املوارد البشرية؛ ، وزيادةبناء ا
  .محاية البيئة، و االجتماعي -مل التخطيط االقتصاديصناعة العلوم والتكنولوجيا وتكا -

التعليمية بتحقيق نسب االستيعاب الكاملة يف مرحلة التعليم األساسي، من خالل  تعهدت السياسةلقد 
على حد سواء يف املرحلة االبتدائية وتقدمي التعليم الثانوي لكل  واإلناثاستهداف االستيعاب الكامل للذكور 

سب % جند أن ن80هي  -سنة االستقالل-1957الشباب والفتيات، فبينما كانت نسب االستيعاب يف 
 إىلوصلت نسبة املشاركة يف التعليم االبتدائي  حيث%. 98أكثر من  إىلاالستيعاب تصل ومنذ بداية التسعينيات 

يف النظام التعليمي يف مجيع  اإلناث.كما عملت السياسة التعليمية على زيادة مشاركة 2003يف العام  98.49
، فقد وصلت 367.158هي  1957االبتدائية يف سنة  املراحل املختلفة، فبينما كانت عدد املشاركات يف املرحلة

يف املدارس الثانوية  اإلناث. كما وصلت نسبة 2% 96إىل  2005نسبة املشاركات يف املرحلة االبتدائية يف العام 
  .2000% على التوايل يف العام 41.9% و62.8 إىلواملدارس الفنية  األكادميية

%، حيث كانت نسبة 1.57توسط اخنفاضا هامشيا بنسبة وبينما سجلت مرحلة التعليم الثانوي امل
، جند زيادة نسبة املشاركة 2003% يف العام 84.40واخنفضت إىل  %85.97هي  1993التسجيل يف العام 

. بالتوازي مع ذلك فبينما  2003% يف 73.52إىل   1993% يف العام 55.74يف املرحلة الثانوية العليا من 
إىل  2003فقد وصلت يف العام  1993% يف العام 5.9امعات احلكومية هي كانت نسبة التسجيل يف اجل

، النسبة املئوية مليزانية التعليم من نصيب الفرد 2007عام  د وصلتوفيما يتعلق باإلنفاق على التعليم، فق. 19%
  .3التوايل على %61و %20و %15من الناتج احللي اإلمجايل املخصصة للتعليم األساسي واملتوسط والثانوي إىل 

                                            
متوفر على املوقع:  ،2760العدد: سبتمرب،  5، حلوار املتمدنا، السياسة التعليمية يف ماليزيا )2009( أمحد مجيل محودي -1 

xi3nzi_I-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183666#.UD ،31-08-2012 ،10:48.  
  .ia?display=defaulthttp://data.albankaldawli.org/country/malays ،31 -08-2012 ،11:15البنك الدويل:  -2 
  .http://data.albankaldawli.org/country/malaysia?display=default ،31 -08-2012 ،11:15البنك الدويل:  -3 
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، الرعاية الصحيةيف جمال الرعاية الصحية، فإن احلكومة املاليزية تبذل جهودًا كبرية لتوسيع وتطوير خدمات 
من قطاع املوازنة العامة على تطوير الرعاية الصحية. نتيجة لزيادة تعداد وأعمار السكان، فإن  %5حيث تنفق 

القائمة، وبناء وجتهيز مستشفيات  ستشفياتاحلالية من خالل إعادة جتهيز امل ستشفياتاحلكومة ترغب يف تطوير امل
ُ جديدة، والتوسع يف أعداد املستوصفات، وحتسني جمال التدريب والتوسع  عد. ويوجد يف البلد يف الرعاية الصحية عن ب

كما يوجد أيضًا قطاع صحي خاص. معدل وفيات الرضع   ،عموما نظام فعال وعلى نطاق واسع من الرعاية الصحية
، منافسًا الواليات املتحدة وأوروبا 2005يف عام  %10 بلغ –د الكفاءة العامة للرعاية الصحيةوهو معيار حتدي-

متتلك ماليزيا بنية حتتية متقدمة يف  كما  .2005يف عام سنة  74 فقد بلغ مر املتوقع عند الوالدةالعأما   الغربية.
، واألحباث الطب احليوي، التقنية احليويةكل من األحباث الطبية واإلسعافية وقدرات اهلندسة البيولوجية. يشكل  

لبالد، واستخدم القطاع الصناعي هذه املعرفة الواسعة لتطوير العقاقري السريرية أكثر من نصف املنشورات العلمية يف ا
  1واملعدات الطبية واملعاجلات الدوائية.

  ثالثا: الجانب البيئي
االجتماعي واالقتصادي ملاليزيا وحتسني نوعية  ،تسعى السياسة القومية بشأن البيئة إىل إحراز التقدم الثقايف

دف هذه السياسة إىل حتقيقحياة املواطنني عرب التنمية امل   2:ستدامة واملناسبة من الناحية البيئية. و
 صحية ومنتجة لألجيال احلالية واألجيال القادمة؛ ،آمنة ،بيئة نظيفة -
والذي يتميز بالتنوع والتفرد وذلك من خالل املشاركة الفعالة  ،احلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف للبالد -

تمع؛  جلميع قطاعات ا
 سلوب حياة مستدمي ومنط استهالك وإنتاج حمدد.أ -
 :تؤكد السياسة البيئية القومية ملاليزيا علىكما 

 احرتام البيئة ورعايتها وفق أعلى املعايري األخالقية واألدبية؛ -
 احلفاظ على النظام البيئي الطبيعي لضمان سالمة التنوع البيئي وأنظمة دعم احلياة؛ -
ا مع السعي لتحقيق أهداف النمو االقتصادي والتنمية ضمان التحسني املستمر إلنتاج - ية البيئة وجود

 البشرية؛
 إدارة استغالل املوارد الطبيعية للحفاظ على قاعدة املوارد ومنع التدهور البيئي؛ -

                                            
  .http://ar.wikipedia.org/wiki/ ،31-08-2012 ،11:00، متوفر على املوقع: الصحية يف ماليزياالرعاية موسوعة ويكيبيديا احلرة،  -1 
  .http://beytna.wordpress.com ،30-08-2012 ،17:30على املوقع: متوفر ، االبيئة يف ماليزي إدارة )2010( البيئة بيئتنا كلنا -2 
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 دمج األبعاد البيئية يف ختطيط وتطبيق السياسات واألهداف واألدوار اخلاصة جبميع القطاعات حلماية البيئة؛ -
ا؛ تعزيز -  دور القطاع اخلاص يف محاية البيئة وإدار
ضمان أعلى درجة من االلتزام حبماية البيئة واالستمرارية من جانب صناع القرار يف القطاعني العام واخلاص،  -

 ومستخدمي املوارد واملنظمات األهلية وعامة الناس يف صياغة أنشطتهم والتخطيط هلا وتطبيقها؛
 .جلهود العاملية واإلقليمية للحفاظ على البيئة وتدعيمهااملشاركة جبد وفعالية يف ا -

م. وتتضمن  يتم تشجيع املستثمرين على النظر يف العوامل البيئية خالل املراحل األوىل من التخطيط ملشروعا
على نواحي مكافحة التلوث التعديالت املمكنة يف خط سري العملية لتقليل النفايات الناجتة إىل احلد األدىن عالوة 

. ولقد 1النظر إىل الوقاية من التلوث على أنه جزء من عملية اإلنتاج، باإلضافة إىل الرتكيز على خيارات إعادة التدوير
، أي ما نسبته 20092يف عام  198348  (metric tons) (CO2)بلغت كمية انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون 

  امل.من إمجايل انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون يف الع 7%

  المطلب الثاني: لمحة عن التنمية المستدامة في تونس
تتقدم اجلمهورية التونسية على العديد من الدول اإلفريقية، حيث تتميز باقتصاد خدمي بالدرجة األوىل وذو   

  بتطور السياحة واخلدمات الطبية.أيضًا  تونس كما تتميز  ،قدرة تنافسية عالية

  أوال: الجانب االقتصادي
ف بعد ثالث عقود متتالية من التدخل املكثّ  1986قتصاد التونسي منهج إصالح لربايل منذ العام تبىن اال
 ً تاريخ االنفتاح على االقتصاديات األجنبية مع دخول اتفاق الشراكة مع االحتاد  2008جانفي  1من  للدولة. وابتداء

يف ذلك  ل يف تأهيل شامل ملختلف قطاعاته مستعيناً يواجه االقتصاد التونسي رهانا أساسيا يتمث ،األورويب حيز التنفيذ
  .% طوال العقدية املاضية (التسعينيات)5بنمو سنوي قوي ناهز 

جوان  15إىل  13متيز االقتصاد التونسي يف املنتدى االقتصادي العاملي حول أفريقيا والذي انعقد من 
 29ما بذلك على جنوب أفريقيا، وحل يف املركز باختياره االقتصاد ذي أعلى قدرة تنافسية يف القارة، متقد 2007

                                            
for-http://www.mida.gov.my/arabic/index.php?page=incentives-على املوقع: متوفر ، احلوافز البيئية لالستثمار يف ماليزيا -1 

management-environmental ،31-08 -2012 ،18:00.  
لأللفية، على املوقع: إحصاءات األمم املتحدة اخلاصة باألهداف اإلمنائية  - 2

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=749&crid ،31-08-2012 ،18:15.  
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. كما أنه يتقدم على العديد من البلدان العربية (غري األفريقية)، نذكر منها البحرين  ًا ّ بني اقتصاديات العامل، والرابع عربي
  1وعمان واألردن وسوريا، وعلى بعض البلدان األوروبية، كاليونان وإيطاليا والربتغال.

عام  دوالر 2245مقابل  2011 يف عام دوالر 4297ي السنوي للمواطن يف تونسبلغ الدخل الفرد
هدف مضاعفة الدخل الفردي للمواطن ليصل إىل  2016-2007 كما حّدد منوال التنمية للعشرية .2000
يف عام  دوالرمليار  63. بلغت القوة الشرائية يف تونس 2016عام  *دوالر) 6000(حوايل  دينار 8000حدود 
وهو رقم متوسط نسبيا إذا ما قورن  ،دوالر كمتوسط للدخل القومي للفرد يف تلك السنة 3219قابلها   2005

 الفرد وعال إذا قورن مبعدالت الدخل يف باقي الدول العربية. إذ يعترب دخل ،مبعدل الدخل يف الدول اخلليجية
  .وأفريقيا الوطن العريبالتونسي األعلى بني الدول غري النفطية يف 

   )الوحدة: مليون دينار( الناتج القومي اخلام والدخل القومي املتاح ):1/3الجدول رقم (

أي (  دينار تونسيمليون 52196  الناتج احمللي اخلامبلغ  2008يتبّني من اجلدول السابق أنه يف سنة 
مليون  3.7. وبلغ حجم اليد العاملة 20072% مقارنة بسنة 4.9بنسبة منو ناهزت مليون دوالر)  38379حوايل 
 طة االقتصادية بني خمتلف القطاعات كما يلي:. وحسب األرقام الرمسية تتوزع األنش3نسمة

  
  
  

                                            
  .http://ar.wikipedia.org/wiki/ ،31-08-2012 ،21:52، على املوقع: اقتصاد تونسموسوعة ويكيبيديا احلرة،  -1 
 ).USD = 3.18 MYR = 1.36 TND = 73.34 DZD 1مت حتويل املبالغ الواردة بالعمالت الوطنية إىل الدوالر وفق سعر الصرف اآليت: ( - *
ــصــاء  -2    .http://www.ins.nat.tn/indexar.php ،31-08-2012 ،22:05تــونــس، على املوقع:  - املعــهــد الوطــــين لإلحــ
  .http://data.albankaldawli.org/country/tunisia ،31-08-2012 ،23:17، على املوقع: ، بيانات تونسالبنك الدويل -3 

 **2010 *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
الناتج المحلي اإلجمالي 

 بأسعار السوق
29433 31746 32901 35373 38838 41871 45756 49857 55267 58890 63540 

 60580 56025 52196 47265 43651 39713 37252 33997 31510 30393 28141 اليالناتج القومي اإلجم
صافي التحويالت الجارية من 

 الخارج
1101 1355 1572 1645 1882 1930 2142 2365 2641 2895 3197 

الدخل القومي المتاح 
 اإلجمالي

29242 31748 33082 35643 39134 41644 45793 49631 54837 58947 63777 

ائي(*) :   حساب وقيت(**) :    حساب نصف 
تونس، على املوقع: -املعهد الوطين لإلحصاء المصدر :

11http://www.ins.nat.tn/ar/donnee_economiques3_cnat.php?Code_indicateur=14020 
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  توزيع األنشطة االقتصادية بني خمتلف القطاعات ):2/3الجدول رقم (

  .org/wiki/http://ar.wikipedia. ،31-08-2012 ،21:52، على املوقع: اقتصاد تونسموسوعة ويكيبيديا احلرة،  المصدر:

من  %42.7يتبني من اجلدول السابق أن االقتصاد التونسي قائم أساسا على قطاع اخلدمات والذي ميثل 
ُشغّل حوايل  من اليد العاملة التونسية وذلك للدور الكبري الذي يلعبه القطاع  %50الناتج احمللي اخلام اإلمجايل، وي

نس مجيع مقومات اجلذب السياحي فهناك وعي سياحي عال على املستويني الرمسي السياحي، حيث تتوافر يف تو 
عت وتباينت، كما تتمتع تونس ببنية خدمات متطورة يف جمال  والشعيب، وجيـد السائح يف تونس بغيته مهما تنوّ

ا تنتجه تكنولوجيا برًا وحبرًا باإلضافة إىل خدمات االتصاالت احلديثة اليت تستوعب كل م ،املواصالت والنقل جوا
ة الكربى. مّكن هذاو  .االتصال احلديثة ّ ة العاملي ّ ة تنتشر فيها املصارف واملؤسسات املالي ة هامّ ّ  تونس أن تكون سوقا مالي

ا تغطيه بالكاملغري رغم أن تونس يف حالة عجز يف امليزان التجاري   %50وتساهم السياحة بتغطية  ،أ
 كما تتعامل تونس أيضا مع تونس، وربية بالنصيب األكرب من املبادالت التجاريةتستأثر البلدان األ .من هذا العجز

ا من مع  وخاصة ليبيا فهي تستورد من عندها النفط والغاز وتصدر هلا منتوجات كثرية  ،بلدان املغرب العريبجريا
من  ،ا إىل مستويات معقولةالعريب تقريبا. كما تراجع مؤشر املديونية حيث تراجعت مؤشرا املغربولكامل بلدان 

  1.% من الدخل القومي اإلمجايل املتاح37.3ذلك اخنفاض نسبة الدين اخلارجي إىل حدود 

  ثانيا: الجانب االجتماعي
 %2.4بعدما كانت  2005يف سنة  %8.3تبني املؤشرات االجتماعية أن نسبة الفقر يف تونس قد بلغت 

  2000.2يف سنة 
سنة. وينقسم  16و 6التعليم االبتدائي إلزامي وجماين بني  ونس فهي تقوم على أنأما السياسة التعليمية يف ت
ا  6إىل مرحلتني: املرحلة األوىل تدوم  سنوات وجترى يف  3سنوات يف املدارس االبتدائية يف حني أن املرحلة الثانية مد

                                            
، على املوقع: الدين اخلارجياملعهد الوطين لإلحصاء_تونس،  - 1

http://www.ins.nat.tn/ar/donnee_economiques3_cnat.php?Code_indicateur=1402051 ،31 -08 -2012 ،23:25.  
  .http://data.albankaldawli.org/country/tunisia ،31 -08-2012 ،23:17البنك الدويل، على املوقع:  -2 

 الناتج المحلي الخام القطاع االقتصادي
 (مليار دينار)

 النسبة من اليد العاملة اإلجمالية النسبة من الناتج المحلي الخام اإلجمالي

  16,3%  12,3% 4489,2 الفالحة والصيد البحري
  14,7%  13,7% 5021,8 الصناعات االستخراجية

  19,6%  18,9% 6894,6 الصناعات التحويلية
  48,9%  42,7% 15587,6 الخدمات
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اللتحاق جمانًا للتعليم الثانوي يف املعاهد . هذه الدراسة تتوج بشهادة ختم التعليم األساسي وختول ااإلعداديةاملدارس 
 6سنوات تنقسم إىل سنة جذع مشرتك وثالثة سنوات اختصاص من بني  4الثانوية. تضم الدراسة يف هذه املعاهد 

)، ختتم الدراسة الثانوية إعالميةاختصاصات مقرتحة (أدب وعلوم، علوم تقنية وعلوم العلمية واقتصاد وتصرف وعلوم 
ال  البكالوريابشهادة  % من 21رغم أن . جامعة 13لـــمعهد تابعني  179الذي حيوي  للتعليم العايلوتفتح ا

 2000يف اخنفاض مقارنةً بسنة  2008فإن عدد التالميذ املسجلني يف  2008ميزانية الدولة خمصصة للتعليم سنة 
% 27أي ما يناهز  370000). بينما يصل عدد الطلبة إىل 2001مليون سنة  2.4و 2008مليون يف  2.1(

وبلغت نسبة التّمدرس لألطفال بني  ،1%78حوايل  2009عام  التحصيلمن الشرحية العمرية املعنية. بلغت نسبة 
عام  %99سنوات فأكثر فقد بلغت نسبة التّمدرس  6أما بالنسبة للفئة العمرية ، 2010عام  %98سنة  11و 6

2010.2  
 1284مقابل  2008ساكن عام  865ويف جمال الرعاية الصحية، فقد بلغ عدد السكان لكل طبيب 

ساكن  4901مقابل   2008ساكن عام  3386، يف حني بلغ عدد السكان لكل صيديل 2000ساكن عام 
  كما يف اجلدول املوايل:  .2000عام 

  تطور مؤشرات الصحة يف تونس): 3/3الجدول رقم (

، على املوقع: التجهيزات الصحيةاملعهد الوطين لإلحصاء_تونس، المصدر: 
http://www.ins.nat.tn/ar/donnee_demografiques0.php?code_theme=1001 ،01-09-2012 ،14:44.  

 مستشفى جامعي 20، وهي موزعة على 2008عام  174لقد بلغ عدد املستشفيات العمومية يف تونس 
 3مقابل  2008مركزًا عام  32 تصفية الدممستشفى حملي. كما بلغ عدد مراكز  121مستشفى جهوي و 33و

  . 1987مراكز عام 
  
  
  

                                            
  .http://ar.wikipedia.org/wiki/ ،01-09 -2012 ،15:35، على املوقع: تونسموسوعة ويكيبيديا احلرة،  -1 
  .http://www.ins.nat.tn/indexar.php ،01-09-2012 ،15:40، على املوقع: التعليم والثقافةاملعهد الوطين لإلحصاء_تونس،  -2 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
 839 812 865 968 994 1036 1013 1038 1152 1167 1284 طبيب عدد السكان لكل
 3341 3260 3386 5020 4490 4745 4800 4534 4771 4841 4901 صيدلي عدد السكان لكل
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  تطور التجهيزات الصحية يف تونس): 4/3الجدول رقم (
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
عدد 

 المستشفيات
167 167 168 168 169 171 172 172 174 174 174 

عدد مراكز 
الصحة 
 األساسية

1981 2008 2028 2052 2067 2074 2076 2079 2083 2085 2088 

ة  19565 19156 18771 17998 17978 17629 17486 16682 16682 16659 16659 عدد األسرّ
، على املوقع: التجهيزات الصحيةاملعهد الوطين لإلحصاء_تونس، المصدر: 

http://www.ins.nat.tn/ar/donnee_demografiques0.php?code_theme=1001 ،01-09-2012 ،14:44.  

  : يف الشكل املوايلأما تطور نسبة نفقات الصحة العمومية فقد كان كما 

  
، على املوقع: التجهيزات الصحيةصاء_تونس، املعهد الوطين لإلحالمصدر: 

http://www.ins.nat.tn/ar/donnee_demografiques0.php?code_theme=1001 ،01-09-2012 ،14:44.  

 2009-2000يتبني من الشكل السابق أن نسبة نفقات الصحة العمومية تبدو ثابتة نسبيا خالل الفرتة 
بالنسبة لنفقات الصحة العمومية  %1.9عمومية من ميزانية الدولة، وبالنسبة لنفقات الصحة ال %7.4وذلك مبعدل 

  من الناتج الداخلي اخلام.
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  ثالثا: الجانب البيئي
حتتل مسألة احملافظة املستدامة على املنظومة البيئية مكانة بارزة على مستوى االسرتاتيجيات االقتصادية 

ية من جهة و التوازن األمثل بني خمتلف املتطلبات التنم واالجتماعية يف تونس، من خالل سياسة استباقية لتحقيق
  .أخرى جهةالتنمية املستدامة، من  يف إطاربيعية ومحاية واالستغالل الرشيد للموارد الط

يف هذا الصدد، اعتمدت تونس وتستمر يف تبين اسرتاتيجيات ومقاربات لضمان حق كل التونسيني يف بيئة 
نظيفة والتدابري الالزمة للمراقبة واحلماية ضد خمتلف أشكال التلوث هو واحد من اليئة بالسليمة. يف الواقع، فإن وجود 

املظاهر امللموسة للتطور الذي متكنت تونس من حتقيقه يف فرتة قصرية نسبيا من الزمن، وتقدمي حتسن نوعي يف حياة 
خلام لربامج محاية البيئة يقف شاهدا اايل من الناتج احمللي اإلمج %1.2ن ختصيص الدولة لـ باإلضافة إىل أاملواطنني. 
 1.على ذلك

وعلى الرغم من مواردها الطبيعية احملدودة، واالعتماد أساسا على مواردها البشرية الذاتية، فقد متكنت تونس 
افظة على التنوع من اإلجنازات البارزة على املستوى الدويل يف جماالت مثل مكافحة التصحر واحمل ق عددحتقي
االحتباس احلراري، وبلغت نسبة انبعاثات ثاين  نوجي، وتدابري الوقاية والتكيف للحد من املخاطر املرتتبة عالبيول

من إمجايل انبعاثات  %0.08أي ما نسبته ، 2009يف سنة  25156 (metric tons) (CO2)أوكسيد الكربون 
  2ثاين أوكسيد الكربون يف العامل.

ب البيئية حتسن واضح يف تونس، وينعكس ذلك يف املؤشرات املذكورة ولقد عرفت خمتلف القطاعات واجلوان
  يف اجلدول التايل:

 
 
 
  
  

                                            
، على املوقع: سة البيئيةالسياوزارة البيئة التونسية،  - 1

http://www.environnement.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=96 ،01-
09-2012 ،17:20.  

حدة اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية، على املوقع: إحصاءات األمم املت - 2
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=749&crid ،01-09-2012 ،17:14.  
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 أهم املؤشرات البيئية ):5/3الجدول رقم (
 2009 المؤشرات

 /ساكن²م16.23 مساحة الفضاءات اخلضراء للفرد الواحد يف املناطق احلضرية
 36 عدد احلدائق احلضرية

 13.04% نسبة الغطاء النبايت
 حمميات يف طور اإلجناز 7و  20 عدد احملميات الطبيعية

 حدائق يف طور اإلجناز 9و  8 عدد احلدائق الوطنية
 حمطة يف طور اإلجناز 11و  15 ملراقبة جودة اهلواء ثابتةطات الاحملعدد 
 2 طات املتنقلة ملراقبة جودة اهلواءاحملعدد 

 مكبات يف طور اإلجناز 10و 10 عدد مكبات النفايات املراقبة واملستغلة
  89.3% نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهري يف املدن داخل نطاق الديوان الوطين للتطهري

 2008يف سنة   157 ا الديوان الوطين للتطهري عدد املدن املتكفل
 مليون  5.5 عدد املواطنني الرابطني بالشبكة العمومية للتطهري

 106 عدد حمطات التطهري
 كم14460 طول الشبكة العمومية للتطهري
معة  2008يف سنة   250 حجم املياه املستعملة ا

 2008يف سنة   230 حجم املياه املعاجلة
، متوفر على املوقع: أهم املؤشرات البيئيةوزارة البيئة التونسية، المصدر: 

p://www.environnement.gov.tn/index.phphtt ،01-09-2012 ،17:30.  

ظة على املوارد يتبني من اجلدول السابق أن اجلمهورية التونسية تُوِيل أمهية كبرية للتنمية املستدامة واحملاف
  1ا يلي:مستدامة يف تونس مبادئ سياسة التنمية امل ، حيث أن من أهمالطبيعية والبيئة

تمع املدين من أجل التنمية املستدامة؛ -  حتميل املواطنني املسؤولية لتعبئة ا
إدماج البيئة يف مجيع قطاعات التنمية، وضمان حتوهلا االقتصادي مع األخذ يف االعتبار التوازن الضروري بني  -

ذات قيمة مضافة عالية وضمان اإلنصاف املوارد املتاحة والتكامل بني القطاعات، وخلق قطاعات جديدة 
 يف توزيع مثار التنمية؛

 إشراك مجيع األطراف املعنية يف عملية صنع القرار بشأن التنمية املستدامة؛ -
 ضمان قدر أكرب من التضامن بني الطبقات االجتماعية وبني األجيال؛ -

                                            
، متوفر على املوقع: مة يف تونسحتديات التنمية املستداوزارة البيئة التونسية،  - 1

http://www.environnement.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=98&limit=
rt=11&limitsta ،01-09-2012 ،17:40.  
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لتوزيع اجليد وفق القدرات حتديد واضح ملسؤوليات كل طرف مشارك يف أعمال التنمية عن طريق ضمان ا -
 املتوفرة؛

تطبيق قدر اإلمكان مقاربة الوقاية واالحتياطات الالزمة لضمان احرتام حق املواطن يف بيئة صحية والظروف  -
 .املالئمة للتنمية االقتصادية والنهوض االجتماعي اآلمن

 المطلب الثالث: لمحة عن التنمية المستدامة في الجزائر
ة بادرت اجلزائر إىل ختصيص مبالغ معتربة لدعم وجتسيد التنمية املستدامة يف معظم يف السنوات األخري   

ال البيئي معتمدة على ثالث وسائل هي وضع إطار قانوين صارم ومتخصص، مراقبة  االت احليوية والسيما يف ا ا
إذا ما مت  اسرتاتيجيةتعترب  رت مشاريع مستقبليةالنشاطات املسببة للتلوث وإخضاعها للمعايري الدولية، كما سطّ 

 إجنازها بالشكل املرسوم أو املخطط.

  أوال: الجانب االقتصادي
ستمر لإلنتاج، املرتفاع االيعترب النمو االقتصادي من أهم املؤشرات يف التحليل االقتصادي والذي يتعلق ب  

 ُ   عتمد الناتج الداخلي اخلام كأداة لقياس النمو.املداخيل وثروة األمة، وي
ص له وقد ُخّص  2004االقتصادي والذي امتد إىل غاية  اإلنعاشمت اعتماد برنامج دعم  2001 سنة يف  

مليار دج)، وذلك قصد حتفيز النمو من خالل إنعاش االقتصاد عن طريق  525مليار دوال ( 7غالف مايل قدره 
يئة البنية التحتية لالقتصاد  ،تفعيل الطلب الكلي ز املسار وترقية االستثمار وكذلك  ّ الوطين وفق التحوالت اليت متي

بإنعاش مكثف  2004-2001. لقد متيزت السنوات 1التنموي، باإلضافة إىل حتفيز االستثمار األجنيب املباشر
وجتسد هذا اإلنعاش من خالل نتائج عديدة هامة منها حتقيق معدل منو مستمر يساوي يف  ،للتنمية االقتصادية

  ، وذلك كما يف اجلدول التايل: 2003يف سنة  %6.8ت اخلمس بنسبة طوال السنوا %4.7املتوسط 
  2005-2001تطور معدالت النمو االقتصادي للفرتة  ):6/3الجدول رقم (

 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
 5.1 5.2 6.8 4.1 2.1 (%)معدل النمو 

ا يف اجلزائر )2010( مراد ناصر المصدر: كلية العلوم  :جامعة البليدةالبليدة،  ،/جوان26التواصل عدد ، التنمية املستدامة وحتديا
  .143االقتصادية وعلوم التسيري، ص: 

                                            
ا يف اجلزائر )2010( مراد ناصر - 1   .143كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ص:   :جامعة البليدةالبليدة،  ،/جوان26، التواصل عدد التنمية املستدامة وحتديا
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، واحتياطات %24% إىل  29قد رافق هذا التحسن يف النمو االقتصادي تراجع يف معدل البطالة من ل
مليار دوالر،  22دوالر إىل  مليار 28.3مليار دوالر، وباملقابل فإن ديون اجلزائر اخنفضت من  32.9صرف قدرها 

  2003.1يف سنة  911إىل  1999مليار دج يف سنة  1059صت الديون العمومية للدولة من كما تقلّ 
بربنامج أكثر طموحا  استكمالهاملشجعة بادرت اجلزائر إىل االقتصادي  اإلنعاشبرنامج دعم  بالنظر لنتائج

حيث بلغت نسبة منو الناتج احمللي اإلمجايل والناتج احمللي  .2009 -2005مليار دوالر بالنسبة للفرتة  60مبلغه 
من إمجايل القوة  %10.2، كما بلغت نسبة البطالة 2010على التوايل يف سنة  %1.8و %3.3اإلمجايل للفرد 

  2.%16.2العاملة، وبلغ معدل التضخم 

  ثانيا: الجانب االجتماعي
اجلهود املبذولة يف التنمية البشرية حسب ما يشري إليه تقرير بالرغم من حتسن اإلطار املعيشي للفرد اجلزائري و 

لس االقتصادي واالجتماعي للتنمية البشرية ( )، إال أن نسبة األمية تبقى مرتفعة بشكل ملفت لالنتباه، إذ 2008ا
تعلمني كانت نسبة املبعدما  سنة، و  16إىل  6. حيث أن التعليم يف اجلزائر إلزامي من سن %28تقدر بأكثر من 

اية 80.6تطورت لتصبح  فقد % فقط عند االستقالل،10 إذ مسح التعليم اإللزامي بالقضاء إىل  .2009% يف 
 االلتحاقحد كبري على األمية اليت كانت سائدة سابقا يف الوسط النسائي بشكل خاص، حيث بلغت نسبة 

 سنة) 14إىل  11(من  يف املتوسط، بينما بلغت نسبة التسجيل 2010يف سنة  %100 االبتدائيةباملدارس 
، كما بلغت نسبة اإلنفاق من الناتج 2009على التوايل يف سنة  %31و %95 سنة) 17إىل  15(من  والثانوي

على التوايل وذلك يف سنة  %17و %11، %18واملتوسط والثانوي  االبتدائياحمللي اإلمجايل على التعليم 
2002.3 

  %1، ومبعد منو 2011دوالر أمريكي يف سنة  5244حمللي اإلمجايل ولقد بلغ نصيب الفرد من الناتج ا
  :كما يبينه الشكل املوايل

                                            
  .206،ص: العدد السابع ،، جوانأحباث اقتصادية وإدارية، 2009-2001 اجلزائرمن خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي التنمية املستدامة يف )2010( زرمان كرمي - 1
  .http://data.albankaldawli.org/country/algeria ،02-09-2012 ،16:03البنك الدويل، بينات اجلزائر، على املوقع:  -2 
  .http://data.albankaldawli.org/country/algeria ،02 -09-2012 ،21:56البنك الدويل، بيانات اجلزائر، على املوقع:  -3 
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-http://data.albankaldawli.org/country/algeria ،02-09، على املوقع: بيانات اجلزائرالبنك الدويل،  المصدر:

2012، 21:56.  
قد عرف ارتفاعًا نالحظ من الشكل السابق أن معدل منو نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل 

. مث بدأ يف 2003) يف سنة %5.3، حيث بلغ هذا املعدل أعلى نسبة له (2003-2000ملحوظًا خالل الفرتة 
خالل الفرتة  %1.28يا وذلك مبتوسط مستقرا نسب ، ليبقى بعدها2006سنة  %0.5الرتاجع حيث اخنفض إىل 

2006 -2011.  
إن الرعاية الصحية يف اجلزائر غري منتظمة يف أفضل احلاالت. مع ارتفاع نسبة اجليل الشاب بني السكان، 

 1000سرير يف املستشفيات لكل  2نسمة، و 1000سوى طبيب واحد لكل  -كمعدل وسطي- فال يوجد
ا األفارقة. ويرتكز معظم االهتمام على نسمة. فمستوى الرعاية الصحية يف اجل زائر متواضع حىت عند مقارنته مع جريا

ي لمن إمجايل الناتج احمل %4.5نسبة اإلنفاق على الرعاية الصحية فقد كانت حوايل  . أما1الرعاية الوقائية واملناعة
  .20102سنة يف عام  73، كما أن العمر املتوقع عند امليالد بلغ 2010- 2000اإلمجايل وذلك خالل الفرتة 

 مجيع ومتكني الصحية، يف اخلدمات احلق لضمان الدولة جهود تعبئة يف بالصحة العمومية اخلدمة وستستمر
 األداء حتسني أجل من الصحية املنظومة وإلصالح واالستشفائي اجلوهري الوقائي العالج على احلصول من املواطنني

  االستشفائي. العالج الوقائية وحتسني الصحة الصحية، تطوير املنظومة قدرات حتسني باإلضافة إىل.فيها

                                            
  .www.wamda.com، 02-09-2012 ،22:28ع: ، متوفر على املوقصحية والتعليمالعيش يف اجلزائر: الرعاية المركز معلومات البلدان (ومضة)،  -1 
  .http://data.albankaldawli.org/country/algeria ،02 -09-2012 ،21:56، على املوقع: بيانات اجلزائرالبنك الدويل،  -2 
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، وتتمحور اسرتاتيجية مكافحة الفقر 20061يف سنة  %18.75ولقد بلغ معدل الفقر البشري يف اجلزائر 
وبرامج املساعدة على التشغيل. ونتيجة لذلك عرف  االجتماعيةيف اجلزائر يف نشاطات التضامن الوطين، الشبكة 

  يتضح يف اجلدول التايل:كما  معتربًا  حتّسناً ر البشري مؤشر الفق
  تطور معدل الفقر البشري ):7/3الجدول رقم (

 2006 2005 2004 2000 1999 البيان
 18.95 16.60 18.15 22.98 23.35 )%معدل الفقر (
 27.20 23.70 28.00 32.80 33.40 )%معدل األمية (

 3.70 3.50 3.50 6.00 / )%ذية (معدل األطفال الذين يعانون من سوء التغ
Source: Conseil National Economique et Social en coopération avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement (2008) Rapport National sur Le Développement 

Humain-Algérie, p: 40. 
، 2005-2000شر معدل الفقر البشري ومكوناته خالل الفرتة يبني اجلدول السابق اخنفاض معترب يف مؤ   

  .%19إىل حوايل  2006لكنه عاد لريتفع يف سنة  %16.60إىل  %23.35من  اخنفضإذ 

  ثالثا: الجانب البيئي
لقد ارتبطت إشكالية التلوث البيئي يف اجلزائر بطبيعة السياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية املنتهجة، 

لت االعتبارات البيئية يف املخططات التنموية مما أدى إىل تفاقم التلوث الصناعي وتدهور اإلطار املعيشي حيث ُأِمه 
  لألفراد، باإلضافة إىل التصحر وتدهور الغطاء النبايت.

دف إىل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسايت،  وهذا م ا لقد اتبعت الدولة اجلزائرية يف جمال محاية البيئة سياسة 
االت االقتصادية واالجتماعية بطريقة تتوافق ميكن مالحظته من خالل َس  ن العديد من القوانني اليت تُنّظم خمتلف ا

والقواعد العلمية حلماية البيئة. يضاف إىل ذلك إنشاء عدة هيئات إدارية مركزية تسهر على تسيري قطاع البيئة، كما مت 
ما املؤسستان الرئيسيتان حلماية البيئة على املستوى احمللي.إسناد اختصاصات للبلدية والوالية باعت   2بار أ

                                            
1 - Conseil National Economique et Social en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (2008) Rapport National sur Le Développement Humain-Algérie, p : 40. 

يد رمضان - 2 متوفر على املوقع:  ية البيئة يف اجلزائر، أو الفجوة بني القرار والتنفيذ (دراسة ميدانية)،تدابري محا )2012( بوحنية قوي وعبد ا
http://www.bouhania.com/news.php?action=list&cat_id=1 ،03 -09-2012 ،13:53. 
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ا غري  وبالرغم من وجود تدخالت جريئة للسلطات اجلزائرية يف جمال محاية البيئة، إال أنه جيب الذكر بأ
  1:كما يلي  أغلب جمالت التدخل وكانتمنتظمة وغري خاضعة لتقييم النتائج احملرزة ، 

باملاء الصاحل للشرب  زويدتتعلق األعمال اجلارية بإعادة تأهيل شبكات الت لمائي:في مجال التلوث ا -
ا  10وشبكات التطهري، بإعادة تأهيل شبكات  مليون نسمة، وإعادة تأهيل  02مدن يفوق عدد سكا

ع دون أن ننسى مبادرات الشراكة مع الدول األوربية لتحسني تسيري املوارد املائية، م .حمطة للتصفية 24
توسيع التنازل عن اخلدمة العمومية للماء لصاحل القطاع اخلاص وإعادة النظام التعريفي للماء، وتأسيس 
ضرائب خاصة بنوعية املاء واالقتصاد فيه، ويقدر الربنامج الذي شرعت يف تنفيذه وزارة املوارد املائية واملتعلق 

  .%50ار أجنزت منه مليون دين 170باملاء مببلغ  زويدبتجديد وتوسيع منشآت الت
إن املصادر الرئيسية للتلوث اجلوي يف اجلزائر هي السيارات والصناعة وترميد في مجال التلوث الجوي:  -

ا النفايات، وقد اختُ  ال عدة إجراءات أمهها اختيار أنواع من الوقود تكون خالية هي وخملفا ذت يف هذا ا
تعميم ُشرع يف حيث  .كالكهرباء أو الطاقة الشمسيةوالتحول إىل مصادر جديدة للطاقة   ،من امللوثات

حمطة منتشرة  160وإجناز  ،استعمال غاز البرتول املميع كغاز وقودي وإدخال البنزين اخلايل من الرصاص
 .وإن كان هناك مصنع تكرير وحيد إلنتاج البنزين اخلايل من الرصاص بسكيكدة–عرب كافة اإلقليم 

استثمارات جديدة لتجديد أو اإلمسنت األمينيت نع اإلمسنت ووحدات ويف املدة األخرية، خصصت مصا
مليون دوالر أمريكي للتقليل من تلوث  272فقد استثمرت سوناطراك  ،إلقامة جتهيزات مضادة للتلوث

ا .الغازات احملروقة السيما الناجتة عن معاهدة األمم املتحدة املتعلقة بالتغريات املناخية  ،والحرتام التزاما
 تنفذ اجلزائر برناجما واسعا خمصصا حلماية اجلو  ،فة لطبقة األوزونيال املتعلقة باملواد املضعّ رت وباتفاقية مون

إلزالة املواد اليت تسهم  مشروع خمصص 30إعداد برنامج وطين حلماية طبقة األوزون، وإجناز حوايل يشمل 
 ة التبذير.يف إضعاف طبقة األوزون، وتشجيع االقتصاد يف الطاقة ومكافح

إن عملية مجع وإخالء النفايات احلضرية يف اجلزائر تتم يف ظروف في مجال النفايات الحضرية والصناعية:  -
ن أية محاية للبيئة، خاصة تفريغها يف مقبولة نوعا ما، غري أن هذه اإلزالة ال زالت جتري يف ظروف ال تؤمِّ 

ارات معتربة بغرض التقليل من آثار النفايات وإن كانت كربيات املدن قد خصصت استثم .مزابل فوضوية
ُ  ،على البيئة شرع يف وقت قريب يف تنفيذ برنامج خاص بتحديث نظام مجع وإخالء النفايات بفضل وسي

                                            
، montada-http://chorouk.forumn.org/f37 ،03-09-2012، متوفر على املوقع: جتربة اجلزائر يف محاية البيئة )2012( سـهام بـلـقرمي -1 

12:28.  
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كما أن وضعية النفايات  مليون دوالر أمريكي منحه البنك اإلسالمي لوالية اجلزائر. 26 قرض قيمته
من الوحدات الصناعية قد جهزت بأنظمة  50%وإن كانت حوايل  الصناعية هي األخرى باعثة على القلق،

من  .وحدة صناعية مبحطات تصفية 15هزت مؤخرا مضادة للتلوث إال أن معظمها معطلة حاليا لذلك ُج 
 .هاجهة أخرى تعكف سوناطراك على دراسات حول املعاجلة الكيماوية ألوحال البرتول عوض طمر 

ترمي االسرتاتيجية احلالية إىل تفضيل االختيارات التقنية املقبولة من  في مجال الغابات وحماية السهوب: -
يئة  ،طرف الفالحني من جهة ومراعاة احرتام البيئة من جهة أخرى ماليني هكتار  03والعمل على إعادة 

ه هو لكن العمل اجلبار الذي جتدر اإلشارة إلي .من السهوب وإعطاء أولوية أكرب لألراضي املعنية باالجنراف
هكتار من األراضي املوبوءة بريقات اجلراد  1400عملية مكافحة اجلراد الصحراوي حيث مت رش أكثر من 

الصحراوي يف سياق جتربة املبيدات البيولوجية املشرتكة بني اجلهات املعنية بوقاية املزروعات اجلزائرية ومنظمة 
 مليار دينار. 25األراضي وتوسيع الغابات مببلغ  ر الربنامج اخلماسي حلمايةّد قُ ، و )FAO(األغذية والزراعة 

 يسمى ما لذا أصدرت منه والتقليل التلوث مالية حملاربة إجراءات إجياد إىل 2002 سنة منذ اجلزائر سعت ولقد
  1التالية: امللوثة األنشطة تناول والذي البيئية بقانون اجلباية

، املنزلية النفايات رفع رسم منها احلضرية النفايات جباية: وتشمل الصلبة الحضرية الفضالت تسيير جباية _1
 عدم على حتفيزي للتشجيع رسم واخلطرية، األنشطة امللوثة على الرسم منها الصناعية النفايات تسيري جباية

 الطبية االستشفائية والعيادات باألنشطة املرتبطة النفايات تسيري جبايةو  اخلطرية، أو اخلاصة ختزين النفايات
 .املستشفيات يف العالج بأنشطة املرتبطة ختزين النفايات عدم على للتشجيع حتفيزي سمر  منها

 عن أو الناجتة السيارات مرور حركة عن الناتج اجلوي التلوث وتتمثل يف جبايةالجوي:  التلوث تسيير جباية _2
 على لرسم التكميليا منها ،أصال الصناعة عن الناتج اجلوي التلوث وجباية .الوقود على الرسم مثل الوقود

 .الصناعي املصدر ذي اجلوي التلوث
 .املصدر الصناعي ذات املستعملة املياه على التكميلي الرسم منها المائي: التلوث تسيير جباية _3

                                            
  .102، ص: جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: 5الباحث، العدد  ، جملةالبيئة محاية يف الدولة دور )2007( رزيق كمال -1
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  المبحث الثاني: واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ماليزيا، تونس والجزائر
السنوات األخرية تطورات سريعة وتأثريات مباشرة للثورة  خالل تاالتصاالو شهدت تكنولوجيا املعلومات 

االجتماعية والثقافية جتعل التنمية االقتصادية مرتبطة إىل  ،الرقمية على منط احلياة اإلنسانية على األصعدة االقتصادية
  .رة واملتجددةوالتحكم فيها قصد استغالل اإلمكانات املتوف ،حد كبري مبدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحوالت

  علومات واالتصاالت في ماليزيامالمطلب األول: واقع تكنولوجيا ال  
بوجود العديد من اجلامعات ومعاهد  وذلك ،العلوم والتكنولوجياجمال تعد ماليزيا من بني الدول املتقدمة يف   
ال العلمي والتكنولوجي.  البحوث   يف ا

  التصاالتأوال: االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وا
 املاضي، القرن من الثمانينيات وأوائل السبعينيات أواخر يف املعلومات بتكنولوجيا ماليزيا اهتمام بدأ لقد

لإلنفاق ) GNP( اإلمجايل احمللي الناتج من% 0.64 نسبة) 1983–1978( خطة يف ماليزياخصصت حيث 
 البحوث خلدمة ،)1990 – 1986( خطة يف النسبة هذه زيادة بأمهية وشعرت والتطوير، البحوث على

 "2020الرؤية "حبيث مت الشروع يف تطبيق العديد من السياسات االقتصادية الكلية من أجل حتقيق  التكنولوجية.
)Vision 2020( كما مت توفري العديد من احلوافز جلذب الشركات األجنبية لالستثمار يف ماليزيا. ويف بداية ،

  1أكرب الدول املنتجة للقطع الكهربائية واإللكرتونية.التسعينيات أصبحت ماليزيا من 
وذلك من  (NICTA)األجندة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات  (جدول أعمال) مت وضع 1996يف سنة 

تمع وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا امل ا.  أجل تنمية ا كان ينظر هلذه األجندة على علومات واالتصاالت وتطبيقا
ا الع امل األساسي املساعد على نشر وإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع القطاعات االقتصادية. أ

، وهذه املبادرة تعترب  (MSC)للوسائط املتعددة"  العمالقومن أكرب املبادرات يف إطار األجندة مت إطالق "املمر 
إىل  هذه املبادرة دف .1996الر أمريكي وذلك سنة ليار دو م 19أكرب مشروع للبنية التحتية بغالف مايل قدره 

 العمود مبثابة تعترب هذه املبادرة واالتصاالت. حاليا املعلومات تكنولوجيا لصناعةجذب املستثمرين احملليني واألجانب 

                                            
 -  تمع املاليزي إىل جمتمع معلومات قائم 2020مت تعيني الدكتور مهاتري حممد كرئيس وزراء ملاليزيا، وحتت قيادته مت صياغة "الرؤية  1981يف جوان " من أجل حتويل ا

  على املعرفة.
  .03، املركز العريب للتعليم والتنمية، ص: ، مارسيا التنمية العربيةمؤمتر املعلوماتية وقضا، العامل الثالثالطريق الثالث أمام  )2009( مصطفى رجب - 1

 - NICTA: National Information and Communication Technology Agenda. 
 MSC: Multimedia Super Corridor. 
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 دول ،باناليا مع السرعة عايل وتوفر ارتباط ،البالد يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا للبنية التحتية الفقري
 1.وأوروبا األمريكية املتحدة الواليات اآلسيان،

مت فيها تقدمي  2003- 1995على ثالث مراحل؛ املرحلة األوىل يف الفرتة  (MSC)لقد تقرر تنفيذ مبادرة 
العديد من احلوافز املالية وغري املالية من أجل جذب الشركات األجنبية الكربى من أجل تطوير منتجات وخدمات 

يا املعلومات واالتصاالت، ومن أجل التعاون بينها وبني الشركات احمللية لتحسني نقل هذه التكنولوجيات. يف تكنولوج
لتشمل العديد من املدن الكربى يف ماليزيا. أما املرحلة  (MSC)مت توسيع مبادرة  2010- 2003املرحلة الثانية 

 اب املاليزي.فيتوقع أن تشمل هذه املبادرة كامل الرت  2020-2010األخرية 
ــــــب االســــــتثمار يف البنيــــــة التحتيــــــة لتكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتصــــــاالت، فــــــإن احلكومــــــة املاليزيــــــة  إىل جان
ضـــــاعفت أيضـــــًا االســـــتثمار يف التعلـــــيم والتـــــدريب، وخاصـــــة يف جمـــــال تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت. وهـــــذا 

صـــــاالت مســـــتقبالً، ولزيـــــادة قـــــوة وإبـــــداع الرجـــــل تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالت يفمـــــن أجـــــل ضـــــمان حتّكـــــم املـــــاليزيني 
ــــــاملـــــاليزي يف جمـــــال تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت. كمـــــا مت أيضـــــا إنشـــــاء جامعـــــة متخصصـــــة يف تكنولوجي ا ـــــــــــــ

  1996.2يف سنة  (The Multimedia University) االتــــاملعلومات واالتص
ت وصالامله اشبأ مثل:هلا  واملصدرة األوىلواإللكرتونية  هربائيةالك للسلعماليزيا أحد الدول املنتجة تعترب 

(Semi-conductor) واألجهزة السمعية والبصرية (audio-visual)  وأجهزة التربيد والسلع املكسوة
اليوم ماليزيا من الدول و  .)Oleo-chemical( واملواد الكيميائية  (Rubber-dipped products)باملطاط

 التسويق ال املعلومات عن طريق عرضها لتكنولوجيا املعلومات بشكل واسع. كذلك هلا صدى كبري يفاملتطورة يف جم
  3.التجارة االلكرتونيةو ) Online Servicesدمات على اخلط (اخللكرتوين مثل اإل

                                            
1 - Malaysia External Trade development Corporation (2012) Information Communication Technology, 
available at: http://www.matrade.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.article.Article_hide_ICT, 03-
09-2012, 18:02. 
2 - Mudiarasan Kuppusamy & Bala Shanmugam (2007) Islamic Countries Economic Growth and ICT 
Development: The Malaysian Case, Journal of Economic Cooperation, Vol 28, № 1, p: 103. 
3 -  The Official Portal of Malaysian External Trade Development Corporation, Top 10 Major Export 
Products, available at: http://www.matrade.gov.my/en/malaysia-exporters-section/33/1944-top-10-major-
export-products-2012, 04-09-2012, 13:09. 
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من الناتج احمللي  %10لقد بلغ متوسط معدل اإلنفاق العمومي اخلاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اإلنفاق احلكومي على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  متوسط ، حبيث بلغ2010- 2005خالل الفرتة إلمجايل ا

  1كما يف الشكل املوايل:  ) 2007( مليون دوالر أمريكي 4337

  
Source: Malaysian Science & Technology Information Centre (2008) Ministry of Science, 

Technology and Innovation, Malaysian Science & Technology Indicators 2008 Report, p: 113. 

                                            
1 - Malaysian Science & Technology Information Centre (2008) Ministry of Science, Technology and 
Innovation (MOSTI), Malaysian Science & Technology Indicators 2008 Report, available at: 
http://www.mastic.gov.my, p: 113-116. 
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نالحظ من الشكل السابق أن اإلنفاق احلكومي على تكنولوجيا املعلومات متزايد نسبيا وهذا يدل على 
ذا القطاعاهتمام احلكوم االت التنموية.و  ،ة    ذلك ملا له من أمهية يف خمتلف ا

لتمويل العام لتعزيز منو صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فإنه يأيت من العديد من أما بالنسبة ل
، وزارة العلم والتكنولوجيا )MDeC(املتعددة  الوسائط تنمية املصادر احلكومية أو شبه احلكومية مثل: مؤسسة

)MOSTI(  واللجنة املاليزية لالتصاالت والوسائط املتعددة)MCMC( زارة العلم والتكنولوجيا . كما توفر و
)MOSTI( ) نوع خاص من التمويل مثل: التمويل العلميScienceFund التمويل التكنولوجي (
)Technofund:1) كما هو مبني يف الشكلني اآلتيني  

 
Source: Malaysian Science & Technology Information Centre (2008) Ministry of Science, Technology 

and Innovation, Malaysian Science & Technology Indicators 2008 Report. 

االت حبث  يظهر الشكل السابق التوزيع العددي للمشاريع املصادق عليها يف إطار التمويل العلمي وفقًا 
ن . ومتويل هذه املشاريع هو عبارة عن منحة م2007-2006خمتلفة يف إطار العلم والتكنولوجيا خالل الفرتة 

احلكومة املاليزية لدعم مشاريع البحث والتطوير ملعاهد التعليم العايل اخلاصة مبجال العلوم والتكنولوجيا. ولقد منحت 
 188، منها 2006لصناعات العلوم والتكنولوجيا يف مليون دوالر)  21(حوايل  RM million 65.49احلكومة 

  ع يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.و مشر 

                                            
1 - ibid, p: 113-116.  
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Source: Malaysian Science & Technology Information Centre (2008) Ministry of Science, Technology 

and Innovation, Malaysian Science & Technology Indicators 2008 Report. 

ُ  تنافسية منحة التمويل التكنولوجي هو عبارة عن مة من احلكومةم  كنولوجياوالت العلوم وزارة عن طريق قدَّ
 أو احلكومية البحثية واملعاهد ،املاليزية اخلاصة مؤسسات األعمال بني التعاون من أكرب قدر لتعزيز واالبتكار
من الشكل السابق أن  يتبني . وكما1التجاري واالستغالل والتكنولوجي العلمي االبتكار يف العايل التعليم مؤسسات

، 2007و 2006 عامي بني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقطاع مدةاملعت املشاريع عدد يف كبريا اخنفاضا هناك
 .2007 عام يف إىل مشروعني فقط 2006 عام يف مشروعاً  27 من اخنفض قد املعتمدة املشاريع فعدد

 ثانيا: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 2012 لعـام املعلومـات وتكنولوجيـا االتاالتصـ لقطـاع التنافسية تقرير العاملي االقتصادي املنتدى أصدر 

الستفادة من أحدث لؤشر العام جلاهزية الدول املحسب  ماليزيارتبة ملبالنسبة  دولة. )142( دراسة تضمن والذي
على ماليزيا حصول  )، فقد أشار التقرير إىلNetworked Readiness Index (NRI)التطورات التكنولوجية (

). 3.82) بقيمة (36املرتبة ( 2002حيث احتلت ماليزيا يف سنة ، )4.80ة هذا املؤشر (وبلغت قيم) 29املرتبة (
   2012.2) سنة 5.94مع العلم أن املرتبة األوىل حتتلها السويد بقيمة (

  حسب بيانات البنك الدويل حول دولة ماليزيا، كانت مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما يلي:

                                            
1 - ibid, p: 113-116. 
2 - World Economic Forum (2012) The Global Information Technology Report 2012, available at: 
www.weforum.org/gitr, 04-09-2012, 14:28. 
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  http://data.albankaldawli.org/country/malaysiaدويل، متوفر على املوقع: البنك ال المصدر:

من   56.3يتبّني من الشكل السابق أن أغلب املؤشرات يف تزايد مستمر، حيث بلغ عدد مشرتكي اإلنرتنت   
. لكن عدد 2000يف سنة  ساكن 100من كل  21.38كان ميثل   بعدما 2010ساكن يف سنة  100كل 

بعدما كان  2010ساكن يف سنة  100لكل  7.32مستخدمي اإلنرتنت عريضة النطاق يبقى منخفض إذ ميثل 
. أما عدد مشرتكي اهلاتف احملمول فقد عرف زيادة كبرية حبيث انتقل 2001ساكن يف سنة  100لكل  0.02ميثل 
. بينما عرفت عدد خطوط اهلاتف 2010-2000ساكن خالل الفرتة  100لكل  119.22إىل  21.78من 

  .2007ساكن يف سنة  100لكل  16.08إىل  2000سنة  19.77اخنفاضًا نسبيًا من 

  تونسواالتصاالت في  المعلومات: واقع تكنولوجيا ثانيالمطلب ال
 متعدد واملنتوج واخلدمات اتالربجمي صناعة ومن عامة، املعلومات تكنولوجيات من تونس جعلت لقد  
ا حماور أبرز أحد التحديد، وجه على الوسائط،    .التنموية اسرتاتيجيا

  أوال: االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 مناخاً  توفر اليت إفريقيا ويف العريب العامل يف املتوسط األبيض البحر منطقة يف البلدان أفضل من تونس تعترب

 15 من أكثر منذ سياسي واستقرار اقتصادي منو من به متيزت ما بفضل األعمال، وذلك و ستثماراتلال مالئماً 
السنوي  النمو نسبة تكون بأن رّد قُ  فإنه عشر احلادي املخطط سنة. ويف إطار السياسة التنموية يف تونس، وحسب
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 .2011 سنة يف% 13.5 بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج يف واملسامهة %17 لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ،2008 سنة% 10 بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع مسامهة كانت وقد

 من مجلة إلقرار التشريعي واإلطار التحتية والبنية االستثمار مناخ إىل خاص بشكل العناية اجتهت ذلك ولتحقيق
  االستثمار. على وحمّفزة كربى مزايا تذا والتشجيعات احلوافز

  1بالقطاع مثل: خاصة بأخرى عامة وحوافز تشجيعات على عالوة املعلومات تكنولوجيا قطاع وحيظى
 ويشمل:واالتصال:  للمعلومات الجديدة التكنولوجيات مجال في المؤسسات بعث دعم _1

 ؛RITI :املعلومات تكنولوجيا ميدان يف التجديد على للتشجيع نظام -
 ؛تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا جمال يف العاملة االستثمار بشركات خاصة حوافز -
ة فضاءات 10لبعث  وطين برنامج - ّ  فضاءات 7 وجود على زيادة سنوات، 10 امتداد على تكنولوجي

 الكربى؛ املدن على موزعة االختصاصات متعّددة أخرى
نة شبكة -    التكنولوجي. اجلامعي للتعليم فضاء لكل حدةوا حمضنة مبعّدل مؤّسسات، حماضن 10 من متكوّ

 ويشمل:المعلوماتية:  والهندسة الخدمات شركات تشجيع _2
قة باخليارات خاص تشريع -  ؛تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا قطاع مؤّسسات لفائدة باملخزونات املتعّل
 املعلومات ولوجياتكن جمال يف التكوين لعمليات بالنسبة املضافة القيمة على األداء من اإلعفاء -

 املتخّصصة؛ املؤّسسات تنجزها اليت ،تواالتصاال
ــــ الدولة لتكفّ  -  يف مؤسسة لكل دينار ألف 20 حدود يف الكفاءات على التصديق قيمة من %70ـــ ب

 السنة؛
 يف لالخنراط اخلاضعة األجور جممل مبلغ من للطرح القابلة اخلارج إىل التنقل نفقات سقف حذف -

 ماعي؛االجت الضمان
ّددة املشاريع يف املختص واملتوّسطة الصغرى املؤّسسات متويل بنك إحداث -  .ا

 من أمهها:لالستثمار:  مخصصة امتيازات _3
 ؛تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا قطاع يف االستثمارات لفائدة% 50 بنسبة جبائي ختفيض  -
 أعوام؛ 10 ملّدة املصّدرة املؤّسسات مداخيل على األداء كلي من إعفاء -

                                            
، متوفر على املوقع: تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف تونس)، Tunisie ITعلومات واالتصال (اجلامعة الوطنية لتكنولوجيا امل -  1

te/ar/article.php?id_article=67http://it.utica.org.tn/si ،05-09-2012 ،19:13.  
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ا؛ املصدرة املؤّسسات لصاحل الصادرات معامالت رقم مع متناسب األرباح على األداء من إعفاء - ّ  جزئي
ة التغطية يف املؤّسسة صاحب مبسامهة الدولة لتكفّ  - ّ  التعليم شهادات حاملي عن أعوام 5 ملّدة االجتماعي

 األوىل؛ وظيفتهم أثناء العايل،
 الشبان؛ للباعثني بالنسبة لالستثمار اإلمجايل املبلغ من %6 إىل تصل استثمار منحة تقدمي -
 وحتدد املادية االستثمارات إىل بالنسبة %20 إىل %10 من ترتاوح منحة: التأهيل برنامج اعتماد -

ـــــــب  املادية؛ غري االستثمارات إىل بالنسبة %70ـ
 طريق عن) %50و %15 بني ترتاوح( خارجية أسواق الستكشاف منح تقدمي: الصادرات تشجيع -

 ؛Foprodexو  FAMEX مثل صناديق
 جمال يف العاملة (SICAR) تنمية مال رأس ذات االستثمار شركاتل بالنسبة خاصة حوافز إقرار -

  .اجلديدة التكنولوجيات
لالستثمار  عاملية مؤسسات عدة إىل بالنسبة متميزة وجهة توفرها، اليت املزايا عدد باعتبار تونس، مثلت لقد

وتُقسم االستثمارات يف جمال تكنولوجيا  .غريها أو الزبائن خلدمة مصاحل أو الربجميات لتطوير وحدات يف إنشاء
  املعلومات يف تونس كما يلي:

  النشاط حبسب األجنبية املؤسسات حضور توزيع ):8/3الجدول رقم (
  حجم االستثمار (ألف دينار تونسي)  عدد المشاريع  النشاط

  6270  34  تطوير الربجميات وصيانتها
  506  10  دراسات وهندسة وخدمات معلوماتية

  2227  03  حتصيل البيانات ومعاجلتها
  دوالر) ألف 6620( 9003  47  المجموع

  .النشاط حبسب األجنبية املؤسسات حضور توزيعاخلارجي،  باالستثمار النهوض وكالة المصدر:
ً نالحظ من اجلدول السابق أن جمال تطوير الربجميات وصيانتها  ال األكثر جذبًا لالستثمارات سواء هو ا

دينار  ألف 6270) مشروعًا أو من حيث حجم االستثمار والذي مثّل 34من حيث عدد املشاريع واليت بلغت (
  . ألف دوالر) 4610(حوايل  تونسي

س جند تون يف املتواجدة تواالتصاال للمعلومات اجلديدة التكنولوجيات قطاع يف األجنبية الشركات من أهم
)، الشركة السويدية ST-Microelectronics, Alcatel, Téléperformance( الفرنسية ما يلي: الشركات
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)Ericsson) كل من الشركات األمريكية ،(Gensym, IBM, Lucent Technologies, Microsoft ،(
      Stone Soft.(1ندية ()، والشركة الفنلSimens) الشركة األملانية (Huawei Technologiesالشركة الصينية (

  ثانيا: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 
الستفادة من أحدث التطورات لؤشر العام جلاهزية الدول املحسب ) 50لقد احتلت تونس املرتبة (

، )4.12وقد كانت قيمة املؤشر ( 2012سنة  )Networked Readiness Index (NRI)التكنولوجية (
  2002.2) سنة 4.16) بقيمة مؤشر (34بينما كانت حتتل املرتبة (

  3ولقد كانت أهم املؤشرات األخرى كما يلي:
حدث الشبكات املوجودة يف منطقة املتوسط، جمهزة مبحوالت متعددة الوظائف ذات أشبكة اتصاالت من  -

 الوسائط املتعددة؛نرتنت و ن يف نفس الوقت حركة اهلاتف، واإلسعة عالية تؤمّ 
 ؛شبكة لكل خدمة إىل هيكلة متعددة اخلدمات ذات رقعة عريضة التحول من هيكلة على أساس -
 ؛ها املشغل األصلي ومشغل من القطاع اخلاصشبكة عمومية لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية يسّري  -
ن من إقامة صالت رقمية مع كل البلدان العربية ومضاعفة طاقة مترير رقمنة احملطة األرضية لعربسات مبا ميكّ  -

 ؛االتصاالت
 ؛دعم ربط تونس بالشبكات الدولية بواسطة كابل حبري وبوصالت فضائية رقمية -
ثريا يف مستوى العامل العريب، ومشروع الاملسامهة يف مشاريع لالتصاالت عرب األقمار الصناعية مثل مشروع  -

على الصعيد الدويل لتحقيق هدف الربط  )SEAMEWE 4(على الصعيد اإلفريقي ومشروع    راسكوم
 ؛لالشام

 ؛% من تراب البالد100شبكة اهلاتف مرقمنة كليا لتحقيق تغطية  -
 ؛ساكن 100% خطا / 117.3واجلوال بلغت نسبة  ثابتكثافة اهلاتف ال -
اية  مليون مشرتك 12.4 ثابتعدد املشرتكني يف اهلاتف ال -  ؛2010يف 
  ؛)GSM(اليت تعمل وفق مواصفة  "موبرييف"و "WLL" اهلاتف الريفي: استخدام تكنولوجيا -
 ؛2010اية  يفمليون مشرتك  11.12 عدد املشرتكني يف اهلاتف اجلوال -

                                            
  ملرجع السابق.ا - 1

2 - World Economic Forum (2012) The Global Information Technology Report 2012, op.cit. 
، متوفر على املوقع: االتصاالت، بنية حتتية عصرية يف تطور مستمر، االستثمار يف تونس ) 2012اجلامعة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( - 3

http://www.investintunisia.tn/site/ar/article.php?id_article=533 ،05 -09-2012 ،21:22.  
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 ؛موزعة على كل أحناء البالد 2009لالتصاالت يف أواخر سنة  مركز عمومي  10775 -
كحل لتوسيع شبكة اإلرسال   "CDMA" ذات السعة العالية مع جتربة تكنولوجيا اإلرسال "WIFI" شبكة -

 .وذلك لتغطية بعض األحياء من العاصمة "WIFI"ــــ إليها ال  يف املناطق اليت ال يبلغ 

  1فكانت كما يلي: االنرتنت وتراسل املعطياتوأما ما خيص 
 ؛خواص) 5عموميني و 7( اإلنرتنتد خبدمات مزوِّ  12تغطي كامل تراب البالد، ووجود  لإلنرتنتشبكة  -
مشرتك يف أواخر شهر أوت  )114 166( حيث ارتفع من "ADSL" مضاعفة عدد املشرتكني يف شبكة -

 ؛2010يف أواخر  )463 325( إىل 2007
 منتفعاً  420ليبلغ  )Vsat(ازدياد عدد املشرتكني يف شبكة إرسال املعطيات عن طريق األقمار الصناعية  -

 ؛منهم خاصة مراكز النداء، ومؤسسات تصدير الربجميات واحللول املعلوماتية
ذه الشبكة أكثر من )Wimax(انطالق خدمات الشبكة عالية السعة  -  ؛مؤسسة 700، وترتبط 
 ؛على الشبكة الدولية )IP(إدخال التقنية اجلديدة لنقل الصوت بواسطة  -
 ؛النفاذ إىل االنرتنت عرب الشبكات املتنقلة اليت هي يف طور العمل حاليا -
، )Frame Relay(، خطوط خمتصة، شبكة  )X25(توفر كل أصناف الشبكات: الشبكة احملولة  -

   )؛LS(و ،)RNIS(و )ADSL(  شبكة
 .2010 ايةجيغابيت يف الثانية يف  47.5  لتبلغ لإلنرتنتيف طاقة الربط بالشبكة العاملية  زيادةال -

  الجزائرعلومات واالتصاالت في مواقع تكنولوجيا الالمطلب الثالث: 
احلديثة أهم معامل التنمية  التصاالتاملعلومات واتعترب اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر لرتقية قطاع تكنولوجيات   

خاصة وأن اجلزائر تنفتح على اقتصاد السوق واالقتصاد العصري ومتتلك موارد هامة تشجع على  ،االقتصادية البارزة
  .تطوير هذه التكنولوجيات يف السوق اجلزائرية

  أوال: االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ال املعلوماتية تدخل يف إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات اجلديدة خمتلف املشاريع يف جم إن  

وكذا املكتبات االفرتاضية  ،والعمليات املرتبطة بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة املناطق البعيدة ،لإلعالم واالتصال
  .والشبكة اليت تربط خمتلف اجلامعات وإعداد الربامج املعلوماتية

                                            
  املرجع السابق. - 1
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ن انفتاح اجلزائر وإقباهلا حنو العامل التكنولوجي املتطور سيتحقق من خالل إجناز مشروع أكان من املتوقع 
مشاريع، منها اجناز  10الذي سوف يتجسد يف اجناز احلظرية املعلوماتية اليت تضم  ،لسيدي عبد اهللا املدينة اجلديدة

مقر وكالة التسيري ومركز البحث و  ،مقعد 600 ــــــغرفة وقاعة عرض بـ 156 فندق ذي مخسة جنوم حيوي على
والغالف املايل الدويل الذي منح للمشروع من طرف  لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومقهى بريدي ومركب تيليكوم.

، يف إطار الربنامج اخلماسي اخلاص بدعم اإلنعاش مليون دوالر) 136(حوايل  ماليري دج 10احلكومة بلغ 
ـــ ب واالتصالكنولوجيات اإلعالم ص قطاع الربيد وت، ُخي االقتصادي ، إضافة إىل مليون دوالر) 222( مليار دج 16.3ـ

يشجع على  ، مماواالتصالمت ختصيصها لتنمية وتطوير تكنولوجيات اإلعالم  مليون دوالر) 682( مليار دينار 50
 كبح هجرة األدمغة، خاصة اجناز وامتام املشروع يف اآلجال احملددة. زد على هذا أن اجناز هذا املشروع سيساهم يف

ا، حيث سيمكن املشروع من  االهتماموأن اإلطارات اجلزائرية متلك مهارات يف جمال التكنولوجيات ومن الواجب 
وتأيت هذه املشاريع والربامج يف تنمية االتصاالت وحترير املبادرات واقتصاد السوق  .ألف منصب شغل 20خلق 

ال للمنافسة أمام الش ربم بني املؤسسات ركات اخلاصة والعمومية، وقد مثّنت احلكومة أي مبادرات شراكة تُ لتفتح ا
  1.اجلزائرية أو اجلزائرية واألجنبية

آالف  10سيدي عبد اهللا قطبا جامعيا يتسع لعشرين ألف مقعد بيداغوجي ومدينة ومن املنتظر أن تصبح 
ا حاليا إقامة جامعية صغرية من سرير، وقد أُ  غري أن املالحظ على مدينة . ظر أن يتم توسيعها مستقبالاملنتنشئ 

ا مل تستقطب حلد اآلن الشركات  والعاملية املتخصصة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  اآلسيويةسيدي عبد اهللا أ
ا هذه املدينة اجلديدة إعالميا   2.والصناعات الدقيقة بالرغم من الدعاية اليت حظيت 

 مع مؤسسة "تيليكوم اجلزائر" (EEPAD)اتفاق الشراكة بني مؤسسة "أيباد" من جهة أخرى، يأيت  
(Algérie Telecom) ،لتأهيل وتطوير وإعطاء دفع إضايف يف جمال تكنولوجيات االتصال عن طريق الشراكة ،

م مؤسسة التعلي تحيث شرع ،جزائرية قبل جتسيد شراكة مع األجانب-حيث كانت هذه اخلطوة أول شراكة جزائرية
وتأيت هذه املبادرات بني . يف تركيب مث صناعة أجهزة احلاسوب احملمولة 2007املهين عن بعد (أيباد) ابتداء من سنة 

  .املؤسسات اجلزائرية لتحجب النقص الذي تركته املؤسسات األجنبية اليت اختفت من السوق

                                            
: ، متوفر على الرابطموقع الشهاب لإلعالم ،تصال احلديثة يف اجلزائرالواقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم وا )2006( عبد املالك حداد - 1

www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=923 ،50 -09-2012 ،17:00. 
، متوفر على املوقع: أجوبة جديدة ملشاكل قدمية...سيدي عبد اهللا بوينان، بوغزول، املنيعة وحاسي مسعود) 2009(اجلزائر نيوز جريدة  - 2

08.html-23-16-14-11-2009-16/6276-39-18-26-03-2009-http://www.djazairnews.info/salon/52 ،50 -09 -
2012 ،17:23. 
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لبنك العاملي يساهم جعل ا مما ،اما زال يعرف تأخرا حمسوس تباإلنرتنن الربط فإأما على مستوى املؤسسات 
ن دوالر إلنشاء قطب تكنولوجي يف اجلزائر العاصمة سيسمح بتزويد املؤسسات ببنك للمعلومات حول و يمل 9مببلغ 

  1.الوضعية االقتصادية والتكنولوجية وغريها من املعطيات لتحسني أداء هذه املؤسسات
ملتعاملني، إذ بلغ عدد متعاملي اهلاتف الثابت لقد أصبحت سوق االتصاالت الوطنية سوقًا متعددة ا  

متعاملني اثنني ومها الشركة اجلزائرية لالتصاالت ونشاطها متوقف حاليا، و "اتصاالت اجلزائر" وهي شركة عمومية 
ــبلغت قيمته 2007-2003اقتصادية ذات أسهم، وقد أجنزت هذه الشركة استثمارات هامة خالل الفرتة  ــ ـــ ا ــ

  2.مليار دوالر) 1.06(حوايل  دج مليار 77.4
  ا خيص اهلاتف النقال فهناك ثالث متعاملني هم:مأما في 

 اجلزائر شبكة مشغّل املصرية، لالتصاالت أوراسكوم فرع ؛(Djezzy GSM) إم إس جي جازي -
 شبكية وبتغطية) 2010 سنة ومشرتكة مشرتك مليون 15 من أكثر% (46 سوق حبّصة للمحمول،

 عرض مع ،2001 جويلية يف البالد يف الثانية "GSM" رخصة اكتسب ،)والية 48( السكان من% 93
 2002.3 فيفري15 يف رمسيا وأطلق دوالر، مليون 737 قدره

هي ثاين  )(Algérie Télécom Mobile Mobilisاتصاالت الجزائر للهاتف المحمول موبيليس  -
اليت  اتصاالت اجلزائركفرع للمؤسسة العمومية    2003تأسست عام  ،اجلزائريف  للهاتف احملمولشبكة 

تقدم موبيليس  .اجلزائراالت العمومية الوحيدة يف % ولذلك فهي تعترب شركة االتص100متتلكها بنسبة 
ك وخدمة التجوال الدويل. متتل، اجليل الثالث، اإلنرتنت الالسلكي، خدمات GSM، GPRSخدمات 

% من مساحة اجلزائر. كما متلك أكثر 97وشبكتها تغطي  BTS حمطة تغطية 4200موبيليس أكثر من 
اية عام   52.000وكالة جتارية و 110من  ــأصبح ل  2010نقطة بيع معتمدة. مع  ـــ ــ ـــ ــ ــ دى موبيليس ــ
ان زبو يمل 11  4.ون يف خمتلف خدما

 اجلزائر، وهي مؤسسة تعمل يف الكويتية الشركة الوطنية لالتصاالتهي فرع من جمموعة  )nedjma( نجمة -
مليون مشرتك مما جيعلها حتتل املرتبة الثالثة  8.245. يبلغ عدد مشرتكيها باهلاتف النقالاالتصاالت  يف جمال

 0 2يف ،من جمموع احلصص %2,25يف سوق النقال  جنمةبلغت حصة و باجلزائريف سوق اهلاتف النقال 

                                            
 مرجع سابق.، عبد املالك حداد - 1
 .http://www.mptic.dz/ar/? ،06-09-2012 ،11:47-، متوفر على املوقع: 28، ص: اجلزائر اإللكرتونية )2008ديسمرب ( اللجنة اإللكرتونية -2
  .http://www.djezzygsm.com/propos/historique.asp ،06-09 -2012 ،23:23جيزي على املوقع:  شركة االتصاالت معلومات حول -3
  .http://ar.wikipedia.org/wiki ،06-09-2012 ،23:15معلومات عن شركة جنمة على موسوعة ويكيبيديا، متوفر على املوقع:  -4 
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النقال يف اجلزائر بعد  اهلاتفحتصلت "الوطنية تيليكوم" الكويتية على رخصة استغالل  2003 ديسمرب
ــــب املقدر املايلا عرضه لعالمتها التجارية  التجاريمت اإلطالق  2004 أوت  25، ويف دوالرمليون  421ـ

ة" مبختلف التشكيالت من املنتجات واخلدمات غري املسبوقة يف اجلزائر، حيث أدخلت "جنمة" املسماة "جنم
وسائط املتعددة السمعية كانت أول متعامل يدخل خدمة ال  إذيف اجلزائر،  االتصاالتمعايري جديدة لعامل 

بعد صفقة  "جنمة" رأمسالمن  %51لقطرية لالتصاالت كيوتل على ااستحوذت  2007سنة ويف . البصرية
  1.البيع اليت أبرمتها مع املتعامل الكوييت الوطنية تيليكوم

مبالغ  االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر غري واضح، فاملشاريع موجودة لكنإن 
  مثال:ف ؛فشلت، أو مازالت قيد التنفيذ قد تكون االستثمار ونتائج املشاريع غري متوفرة، أو أن املشاريع

واالتصال  اإلعالممن طرف وزارة الربيد وتكنولوجيا  -أسرتك- أُطلق مشروع "حاسوب يف كل بيت" -
ــبالتعاون مع الشركة العام ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــة اجلزائـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ، بري(La Société Générale Algérie)ر ـ ـــ ـــــد اجلزائــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ر ــ

(Poste Algérie) ،اجلزائر  اتصاالت(Algérie Télécom) إيباد ،(EEPAD) شركات التأمني ،
مليون دوالر)  67.8(مليار دج  5والشركات املتخصصة يف اإلعالم اآليل. حيث أن هذا املشروع املقّدر بــــ 

بغية بلوغ معدل  2010-2005ماليني بيت بأجهزة كمبيوتر خالل الفرتة املمتدة بني  6دف إىل تزويد يه
 ود لكسب احلكومة عليها راهنت اليت املشاريع وهو من .2من الربط على شبكة على شبكة اإلنرتنت 40%

 مع التواصل خالله من ويتمكن اإلنرتنت، عامل إىل لتقريبه 2005 أكتوبر 22 يف وأطلقته البسيط، املواطن
أو إطالقه جمددا مع مشروع  هذا املشروع مت إدراجقد و  فاشل. مشروع إىل حتول'' أسرتك'' لكن ، اآلخرين

 3 ."2أسرتك "حتت اسم  اجلزائر اإللكرتونية
إىل تكوين دوالر، وهو يرمي  مليار 4 اخلزينة سيكلف 2013-2009 مشروع الجزائر اإللكترونية: -

من خالل اسرتاتيجية تسعى إىل تعزيز أداء االقتصاد الوطين والشركات واإلدارة.  ملعرفة اجلزائريعلم واجمتمع ال
باإلضافة إىل حتسني قدرات التعليم، البحث، االبتكار وإنشاء كوكبات صناعية يف جمال تكنولوجيات 

 كل ربط إىل دفيه هذا املشروع البلد وحتسني حياة املواطنني. جاذبيةاملعلومات واالتصاالت ورفع 

                                            
  .propos-http://www.nedjma.dz/extranet/web/espaces/a ،06-09-2012 ،23:49املوقع:  شركة الوطنية لالتصاالت (جنمة) على -1 
، www.arpt.dzر على املوقع: ، متوف01، ص: 1، رقم مشروع أسرتك )2005جويلية ( صلية لسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةفنشرة  -2 

25-08-2012 ،18:44.  
  .http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=6619 ،06-09-2012 ،00:10، متوفر على املوقع: مشروع أسرتك -3 
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 املواطنني، مع املباشر االتصال ذات الوزارية القطاعات ومجيع احمللية اجلماعات ومكونات الدولة مؤسسات
  1الرقمنة. تقنية بواسطة للتواصل وطنية بشبكة

  ثانيا: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
، املعلومات واالتصاالتقدما يف جمال تكنولوجيات اجلزائر من ضمن البلدان العربية السبعة اليت أحرزت ت عّد تُ 

عد على أساس مؤشر تطور تكنولوجيات أُ  الذي حسبما ورد يف تقرير لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية
 ، غري أن هذا التقدم ال يرقى إىل املستوى املطلوب.املعلومات واالتصاالت

الستفادة من أحدث التطورات لالعام جلاهزية الدول  ؤشراملحسب ) 118احتلت اجلزائر املرتبة (
، )3.01املؤشر ( هذا وقد بلغت قيمة 2012سنة  )Networked Readiness Index (NRI)التكنولوجية (

  2004.2) سنة 2.75) بقيمة مؤشر (87بينما كانت حتتل املرتبة (
يف  تطورًا  وجيا املعلومات واالتصاالتتكنولأبرز مؤشرات  أحد عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف النقالميثل 

ــمما ميثل ارتفاعا ب 2011خالل مليون مشرتك  35.2بلغ  ، إذاجلزائر مقارنة بسنة  مشرتكمليون  2.5ــ
من سكان البالد يف خدمات املتعاملني الثالثة للهاتف  %95أكثر من  االشرتاكبلغت نسبة  حيث  ،2010
  رات األخرى يف اجلدول املوايل:وميكن توضيح العديد من املؤش النقال.

  )2008 ديسمرب( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشرات قائمة ):9/3الجدول رقم (

                                            
  .http://www.mptic.dz/ar/? ،06-09-2012 ،00:25-، متوفر على املوقع: اجلزائر اإللكرتونيةد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، _ وزارة الربي1

2 - World Economic Forum (2012) The Global Information Technology Report 2012, op.cit. 

 الفئة التعريف بالمؤشر تعيين بالقيمة المطلقة األرقام النسبة
 مقاهي اإلنرتنت 9300 0.164

 : 1مؤشر ال
 "تجهيزات عمومية 

 نسمة" 1000لـ 

كل
لهيا

ت ا
شرا

مؤ
 

 األكشاك املتعددة اخلدمات 51504 2.17

0.874 
 اتصاالت اجلزائر 4247

 خمادع عمومية للهاتف
 حرية 16500

موع 20747  ا

13.35 

  
2990000  
697603 

 : اهلاتف الثابت
 اخلطي -

WLL - 

 : 2مؤشر ال
"الكثافة الهاتفية 

 100بالنسبة لـ 
 نسمة".

موع 3687603  ا
 : اهلاتف اجلوال   97.90
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7703689 
14108857  
5218926 

  سليموبي-
 جيزي-
 جنمة-

موع 27031472  ا

12.31 710967 
نسبة العائالت اليت هلا حاسوب 

 عائلة 100بالنسبة لـ 
 : 3مؤشر ال

"تجهيزات اإلعالم 
نسبة السكان الذين هلم جهاز  31579616 93.1 اآللي و االتصال"

 مةنس 100تلفاز بالنسبة لـ 
 الطور االبتدائي معلومة غري متوفرة

 نسبة جتهيزات الرتبية

 : 4مؤشر 
"تجهيزات اإلعالم 
 اآللي لقطاع التربية"

 100حاسوب/ 0.58
 تلميذ

 : الطور املتوسط
 3158117حاسوب/ 18384

 تلميذ

 100حاسوب/ 2.54
 تلميذ

 : الطور الثانوي
 974736حاسوب/ 24848

 تلميذ
 100حاسوب/ 4.72

 طالب
 952067حاسوب/ 45000

 طالب
 نسبة جتهيزات التعليم العايل

 100حاسوب/ 4.80
 مرتبص

 416642حاسوب/ 20000
 مرتبص

  
نسبة جتهيزات التكوين و التعليم 

  املهنيني
 

10.14 585455 
نسبة النفاذ إىل اإلنرتنت ذي التدفق 

 نسمة 100العايل بالنسبة لـ 
 : 5مؤشر 

ت االنترن إلى"النفاذ 
 المشتركين المقيمين"

اذ  
النف

ت 
شرا

مؤ
 إلى

ت 
جيا

ولو
تكن

الم
إلع

ا
 

صال
االت

و
  

نسبة النفاذ إىل اإلنرتنت ذي التدفق  105892 1.83
 نسمة 100املنخفض بالنسبة لـ 

13.94 16579 
نسبة النفاذ إىل اإلنرتنت املشرتكني 

 املهنيني(مؤسسات)

 : 6مؤشر 
 النفاذ إلى اإلنترنت"

المشتركين 
 )"نيين(مؤسساتالمه

األجر الوطين  1.8
 األدىن املضمون

السعر املتوسط حلاسوب يف 
 السوق/األجر الوطين األدىن املضمون

أسعار النفاذ إىل جتهيزات اإلعالم 
 : 7مؤشر  اآليل يف السوق احمللية

"أسعار النفاذ إلى 
٪ األجر الوطين 3.33 يف  السعر املتوسط للوصلة أسعار النفاذ إىل اإلنرتنت يف السوق 
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، على املوقع: مؤشرات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )2008( وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال المصدر:
http://www.mptic.dz/ar/ ،06-09-2012 ،00:45.  

نالحظ من اجلدول السابق أن أكثر املؤشرات تطورا هو مؤشر انتشار اهلاتف النقال إذ بلغ نسبة   
توافر جهاز  فقط، ويليه مؤشر %13.35وذلك على حساب اهلاتف الثابت الذي مل تبلغ كثافته سوى  97.90%

. أما بالنسبة %41.44االستعمال املهين لإلنرتنت الذي بلغ  ، مث مؤشر%93.1عائالت بنسبة التلفاز لدى ال
فيبقى منخفضًا عند النسبة  ،لباقي املؤشرات مثل مؤشر جتهيزات اإلعالم اآليل واالتصال بالنسبة للعائالت

كان نفاذ هذه العائالت وهي نسبة منخفضة وال تساعد على التحول حنو جمتمع املعلومات خصوصًا إذا   12.31%
. أيضًا مؤشر جتهيزات اإلعالم اآليل لقطاع الرتبية يظهر نقصًا فادحا يف العتاد %10.14إىل اإلنرتنت ال ميثل سوى 

تمع ينوي االندماج يف االقتصاد الرقمي ومواكبة الدول املتقدمة، فاملالحظ حسب هذه  والتجهيزات وذلك بالنسبة 
وهذه النسبة ال توفر حىت أقل املعايري  %0.58ر احلواسيب يف الطور املتوسط تساوي اإلحصائيات أن نسبة توف
تمع املعلومات.   بالنسبة 

اتني     .الدولتنيوباملقارنة مع دوليت ماليزيا وتونس، جند أن اجلزائر مازال أمامها الكثري لتحقيقه حىت تلتحق 
على التوايل من حيث مؤشر اجلاهزية  50واملرتبة  29املرتبة  تااحتلفكما سبق وذكرنا فإن كل من ماليزيا وتونس قد 

، وهذا أحد املؤشرات والدالئل 118الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي، بينما جند أن اجلزائر قد احتلت املرتبة 
  صاد الرقمي.اهلامة على تأخر اجلزائر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبالتايل االندماج يف االقت

 اإلنترنت" احمللية بالعرض احملدود السوق/األجر الوطين األدىن املضمون األدىن املضمون
األجر الوطين  4.91٪ 

 األدىن املضمون
السعر املتوسط للوصلة يف 

 السوق/األجر الوطين األدىن املضمون
أسعار النفاذ إىل اإلنرتنت يف السوق 

 احمللية بالعرض غري احملدود

 دقيقة/ شهرين 192 سا/شهرين3.18
نسبة استعمال اإلنرتنت ذي التدفق 

 املنخفض من طرف األشخاص

 : 8مؤشر 
"االستعمال 

الشخصي لإلنترنت 
ذي التدفق 
 المنخفض "

صال
االت

 و 
الم

إلع
ت ا

جيا
ولو

تكن
ال 

تعم
 اس

ات
ؤشر

م
 

 عنوان إلكرتوين 58.2٪
نسبة استعمال اإلنرتنت من طرف 

 املؤسسات
 : 9مؤشر 

الستعمال المهني "ا
 لإلنترنت"

 

 موقع ويب 29.4٪
 اسم جمال 15.2٪

 مؤشر الدخول 41.44٪
نسبة الدخول إىل اإلنرتنت من 

 طرف املؤسسات



 على التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأثر االستثمار يف  ثالث:الفصل ال
 

 
129 

المبحث الثالث: آثار االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على جوانب التنمية 
  المستدامة

إن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنتج عنه العديد من اآلثار املختلفة، وذلك باعتبار أن   
ا متعددة األغراض. وسنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عبارة عن تكنولوجي

  االستثمار يف كل من ماليزيا، تونس واجلزائر.هذا أهم اآلثار االقتصادية، االجتماعية والبيئية الناجتة عن 

  المطلب األول: الجانب االقتصادي  
االت العديد من اآلثار لقد أثبتت العديد من الدراسات أن لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتص  

 اإلنتاجية. ومن أهم مسامهات نياإلجيابية على النمو االقتصادي، واليت تتجلى يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وحتس
  االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلانب االقتصادي جند ما يلي:

  أوال: التجارة اإللكترونية
نية واحدة من أهم ُخمرجات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلانب تعترب التجارة اإللكرتو   

ذه هل هاالقتصادي، حبيث أن منوها وتطورها يف بلد ما يدل على مدى اندماجه يف االقتصاد الرقمي وتسخري 
  التكنولوجيا خلدمة النمو االقتصادي.

كل من تونس واجلزائر يف جمال التجارة اإللكرتونية   على تفوقتويف الدول حمل الدراسة جند أن ماليزيا   
ا املبكرة يف االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسخريها من أجل تسهيل  ها، وذلك راجع ملبادر وتطورّ

  املعامالت التجارية. 
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Source: Muhammad Jehangir et al (2011) Towards Digital Economy: The Development of
ICT and e-commerce in Malaysia, Modern Applied Science, Published by Canadian Center
of Science and Education, Vol. 5, No. 2, April, p: 178.

تطور التجارة اإللكرتونية يف ماليزيا): 3/9(الشكل رقم 



 على التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأثر االستثمار يف  ثالث:الفصل ال
 

 
130 

مليار دوالر سنة  9.85 من خالل الشكل السابق يتضح أن النمو املتزايد للتجارة اإللكرتونية يف ماليزيا من
، يدل على القبول املتزايد للتعامل 2009سنة  29.15مث إىل  2006مليار دوالر سنة  19.97إىل  2003

بينما مل  2009مليون مشرتي سنة  8.5التجاري اإللكرتوين يف ماليزيا. كما أن عدد املشرتين عرب اإلنرتنت قد بلغ 
ذا النوع من املعامالت وهذا راجع إىل زيادة ثقة ورضا العمالء ، 20031مليون مشرتي سنة  3يكن ميثل سوى 

  التجارية.
مليون  4099.7قد بلغت  B2Cو B2Bهذا باإلضافة إىل أن قيمة املعامالت اإللكرتونية من صنف 

. وهذا يدل على الوعي 2004مليون دوالر) سنة  5228.2مليون دوالر على التوايل (مبجموع  1128.6و دوالر
ر لشركات األعمال واملواطن املاليزي بأمهية هذا النوع من املعامالت التجارية وثقته به، إذ مل تكن متثل قيمة هذه املبكّ 

  .2002وذلك سنة  ($B2B=982.1M$, B2C=396.6M)مليون دوالر  1378.7املعامالت سوى 
 تونس، يف اإللكرتونية ارةالتج حققتها اليت اإلجنازات من العديد رغماجلمهورية التونسية، ف وفي ما يخص  

 اإلنرتنت، عرب الدفع وسائل على املعتمدة بعد عن اخلدمات جمال يف جديدة مشاريع بعث يف باألساس تتمثل واليت
ا إال  .سريع تطور من الغربية الدول يف اإللكرتونية التجارة تشهده مبا مقارنة ومتثاقلة بطيئة خبطى تسري تزال ما أ

 صنف من اإللكرتونية التجارة منو يبقى C2G وصنف ،B2G صنف ختص اليت إللكرتونيةا التجارة عن فبعيدا
B2C أو B2B 2 .املرجوة واآلمال الطموحات عن بعيدا  

 مليون 21 ) حوايل2007( املنقضية السنة خالل تونس يف اإللكرتونية التجارية املعامالت قيمة ولقد بلغت
 360 تونس يف التجارية اإللكرتونية واقعامل ناهزت وقد .2006 بسنة مقارنة% 26 يناهز ا منو بتسجيل والرد

   .اإللكرتونية املواقع جمموع من% 6 بنسبة أي 5409 جمموع من موقعا
 بلغت )2006( املاضية السنة يف لكرتونيةاإل التجارة طريق عن املنجزة التصدير معامالت مستوى على أما

ا أي ،2005 سنة دوالر ألف 550 مقابل رمليون دوال 4.42 حوايل  وهو سنة ظرف يف مرات 8 تضاعفت قد أ
 تونس يف اإللكرتونية التجارة إىل أن الصدد هذا يف اإلشارة مع .اإللكرتونية املعامالت إمجايل من% 30.8ميثل ما

  . اخلدمات قطاع إطار يف حمدودا بقي نشاطها لكن 2005 سنة بداية مع الفعلية انطالقتها عرفت

                                            
1 - M. Jehangir Khan et al. (2011) The Impact of ICT and Driving Factors of Internet User’s Buying 
Behavior in Malaysia, International Conference on Machine Learning and Computing (2009), IPCSIT 
vol.3, IACSIT Press, Singapore, p: 422. 

ّك - 2 ، على املوقع: جريدة املصدرلتجارة االلكرتونية يف تونس تسري خبطى بطيئة، ا )2008/03/27( مخيس بن بري
545-http://www.almasdar.tn/management/article ،01-11-2012 ،13:04.  
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، )e-Dinarلكرتوين (اإل الدينار مثل التكنولوجي التبادل إطار يف املشاريع من العديد ازاجن ورغم
)TTN (املبادالت فإن العمومية واخلدمات لألدوات اإللكرتوين والدفع اجلامعي التسجيل، للتجارة تونس شبكة 

 1املطلوب. وند الزالت) B2C( والعمالء املؤسسات بني واملبادالت) B2B( صنف من املؤسسات بني
 التجارة ملمارسة الفعلي الوضع إىل تصل حىت طويل طريق أمامها يزال ما تونس يف اإللكرتونية التجارة إن

 األداءات لتسديد واألفراد اخلاصة املؤسسات تعتمدها اليت لكرتونيةاإل الدفع وسائل أن حيث املؤسسات، بني الرقمية
 أكثر ألن تونس، يف لكرتونيةاإل للتجارة الفعلي الوضع حقيقة تعكس ال بعد عن التسجيل أو الفواتري الستخالص أو
 ضعيف إقبال هناك وبالتايل واحلكومة، املؤسسات بني أي ،B2G صنف ختص التجارية املعامالت من %80 من

 2 .وحتسيسية وتشريعية تقنية وصعوبات نواقص عدة لوجود نظرا لكرتونيةاإل التجارة على املؤسسات قبل من جدا
    3أهم اإلشكاليات والعراقيل اليت تعيق تطور التجارة اإللكرتونية يف تونس إىل ما يلي: وترجع

لقد سامهت وزارة التجارة باالشرتاك مع خمتلف األطراف املعنية بتنمية التجارة : استراتيجيةغياب خطة  -
 دى القريب أو املتوسط أو البعيد.على امل اسرتاتيجيةاإللكرتونية لدى املؤسسات، إال أنه مل يتم اعتماد خطة 

مبوجب األمر رقم اللجنة هذه لقد أحدثت  عدم نشاط اللجنة الوطنية الفنية للتجارة اإللكترونية: -
 .1999األمر سنة  هذا مل يتم تفعيل نشاطها منذ صدورإال أنه ، 2807

عد، يستوجب األخذ ب ثقافة التجارة اإللكترونية: - ُ عني االعتبار واقع وتقاليد بالنسبة لثقافة الشراء عن ب
- الشراء بالنسبة للمواطن التونسي، فما دام املواطن ال يرى أي قيمة مضافة أو حوافز أو تشجيعات 

 فمن الصعب أن يقبل على التسوق عرب اإلنرتنت.  -منهااملالية باخلصوص و 
ا تلعب دورا مهما يف تشجيع املؤسس عدم وجود حوافز مالية وآليات التمويل: - ات على بعث املشاريع أل

ذات الطابع الرقمي من قبل  املشاريع يف جمال التجارة اإللكرتونية، إال أنه يالحظ تواجد صعوبة يف متويل
  املؤسسات املالية ومؤسسات القرض.

أن هناك بعض املالمح اليت  غري غائبة يف بالدنا.البالغة إالّ أن هذه التجارة  تهارغم أمهيف اجلزائر، عنأما 
الذي يقدم عدة خدمات تتمثل يف تصميم املواقع بأنواعها،  www.ouedkniss.comل عليها مثل موقع تد

                                            
 - TTN: Tunisian Trade Network. 

ــ من )2008( مىن الدغيمي -  1 ــ أفريل، متوفر على املوقع:  18، أرشيف جريدة دار الصباح، %26و قطاع التجارة اإللكرتونية بـ
9571.html-http://www.assabah.com.tn/recherche_details ،01-11-2012 ،14:55.  

ّك،  - 2   .جع سابقمر مخيس بن بري
- 15، ص ص: 259أفريل، عدد  ،جملة اإلعالم االقتصادي، تونس بعد الثورة، اإلشكاليات والعراقيل اليت تعيق تطور التجارة اإللكرتونية )2011( خباب حظري - 3

  .khabbab-hare.net/khabbab/articlehttp://www.slides ،18-10-2012 ،13:08، متوفر على املوقع: 18
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اين لكل من يريد عرض أي صنف من السلع  استضافة أي موقع يف خوادم قوية جدا، بتوفري فرص اإلعالن ا
الذي يشبه  www.dzsoq.com ختلف الشركات. ومواقع أخرى كموقعواخلدمات، كما يوفر مساحات إشهارية مل

وبعض املواقع اجلزائرية احملتوى والصنع بنسبة  www.dzdeal.com، وموقع eBayإىل حد كبري موقع إيباي 
  2:ما يلياألسباب اليت حتول دون انتشار هذه التجارة يف بالدنا  أهم منو  .100%1
بتايل و  ،ي نسبة أمية مرتفعة نوعا ما حتو حيث تعترب اجلزائر من الدول اليت بالدنا،الواسع لألمية يف  االنتشار -

  ؛بل ال يتخيلون حىت وجودها اإلنرتنتفهؤالء ال يفقهون حىت معىن أن متارس جتارتك عن طريق 
واسعة من  فئة ، وتشملال حيسن استخدام احلاسوبمن يعين  والذيث، األمية باملعىن احلدي انتشار -

م، و املتعلمني م عرب اإليستطيعون ممار  بالتايل فال نتخيل أ   ؛نرتنتسة جتار
يف ظل غياب  مازالت مرتفعة، ذلك أن تكاليف االتصال العادي يف بالدنا اإلنرتنتتكلفة استخدام  ارتفاع -

 لدولة حتتكر اجلانب األكرب منه؛تزال ا املنافسة يف قطاع االتصاالت الذي ال

ذه التقنية التجارية ا اهتمامنقص  - حلديثة اليت ميكن أن تفتح هلم آفاقا املؤسسات االقتصادية يف البالد 
 ؛يف بالدنا انتشارها يكون منعدماً أوسع، مما جيعل  اقتصادية

ت اإلدارية العليا للبالد باملوضوع، فال يعقل أن وزارة التجارة يف بالدنا مل تفكر حىت يف ئايعدم اهتمام اهل -
ذا النوع من التجارة،  ؛ري يف سبيل تقنينهاالتفكو  إجراء استقصاء ملدى اهتمام الناس 

م وجهًا لوجه -  الطابع الالمادي غري امللموس للتعامل، مبا ال يشجع الكثري على التعامل مع أناس ال يواجهو
 وذلك لعدم الثقة يف هذه الوسائط اإللكرتونية؛ وعلى وسائط إلكرتونية غري ورقية،

تمع النقدي (الكاش) -  ؛بالنقود التقليديةالتعامالت تتم  حيث أن معظم ،سيطرة قيم ا

 .تقنيات الدفع احلديثةو  ختلف النظام املصريف اجلزائري من حيث وسائل -

  3:التجارة اإللكرتونية ما يليالسبل واألساليب اليت ميكنها أن تفتح االقتصاد اجلزائري على  أهم منو 
ت الوطنية واإلقليمية دعوة إدارات وهيئات االتصاالت إىل تسهيل إدخال التجارة اإللكرتونية على املستويا -

يئة الشبكات الالزمة هلا وإعداد التشريعات واألنظمة اليت تنظم استخدامها؛ ،والعاملية  من خالل 

                                            
جملة دراسة مقارنة،  2010-2000) واقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل من اجلزائر، مصر واإلمارات خالل الفرتة 2012حسني شنيين ( - 1

 .71االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ص:  ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح: كلية العلوم10، العدد الباحث
 سيري،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم الت: -البليدة –جامعة سعد دحلب ، التجارة اإللكرتونية وضرورة اعتمادها يف اجلزائر يف األلفية الثالثة، مسدور فارسو  كمال رزيق -2

  .14-13ص ص: 
  .12، ص: -تلمسان-، جامعة أيب بكر بلقايد إللكرتونية يف اجلزائر: الفرص والتحدياتالتجارة احممد بن بوزيان وعائشة بلحرش،  - 3
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  ؛امج التكوينية على كل املستوياتدخل التجارة اإللكرتونية ضمن الرب إرساء قواعد تكوينية يف اإلعالم اآليل تُ  -
 اإلنرتنتحىت تنخفض تكلفة استخدام  املعلومات واالتصاالت يف قطاع تكنولوجياضرورة فتح باب املنافسة  -

  اإللكرتونية؛وبالتايل املسامهة يف انتشار الثقافة اإللكرتونية مبا فيها التجارة 
كتعديل قانون التجارة  ،التفكري يف اإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية وإدخاهلا ضمن قواعد القانون التجاري -

 م مسائل املعامالت اإللكرتونية؛لتجارة اإللكرتونية، وتعديل القانون املدين لينظِّ ليشمل بابًا خاصة با

ختفيض الرسوم اجلمركية على التكنولوجيا املعلوماتية املستوردة حىت تكون يف متناول الفئات املختلفة  -
 ؛للمجتمع، بعد اخنفاض تكلفة احلصول عليها

وكذا اعتماد نظام الشبكات اإللكرتونية  االئتمانيةراكز تطوير أساليب الدفع اإللكرتوين لدى خمتلف امل -
 ؛املصرفية

  .التفكري يف قوانني محاية املستهلك اجلزائري وهذا تفاديا للتخوف من خماطر التجارة اإللكرتونية -

  المساهمة في الصادرات ثانيا:
ما من أهم املؤشرات الّدالة متثل نسبة صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد الوطين لدولة 

على تطور خمرجات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات االتصاالت، حبيث تنقله من مرحلة االسترياد واالستثمار إىل 
  مرحلة اإلنتاج والتصدير.

اقة يف جمال تصدير سلع وخدمات تكنولوجيا  ّ وبالنظر يف واقع الدول حمل الدراسة جند أن ماليزيا كانت سب
ا واحدة من أكرب  2005تقرير اقتصاد املعلومات الصادر سنة  هاصنّفلومات واالتصاالت، حبيث املع على أ

ـــهم بـ، حيث كانت تسا2003مصدري سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سنة  من إمجايل صادرات  %5 ـ
  1سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السوق العاملية.

                                            
1 - Malaysian Science & Technology Information Centre (2006) Information and Communication 
Technology in Malaysia, Malaysian Science and Technology Indicators 2006 Report, Ministry of Science, 
Technology and Innovation (MOSTI), p: 161. 
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الشكل نالحظ أن نسبة صادرات سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل  من خالل هذا

لتنخفض مرة  2005سنة  %43.4، مث اخنفضت إىل 2000سنة  %52.7صادرات السلع يف ماليزيا قد بلغت 
 . هذا االخنفاض راجع بالدرجة األوىل إىل التطور الذي عرفته صناعة تكنولوجيا2010سنة  %34.0أخرى إىل 

املعلومات واالتصاالت، مما دفع بالدولة املاليزية بالتوجه حنو االستثمار األجنيب املباشر يف الدول رخيصة العمالة مثل 
  الصني، وإقامة العديد من الفروع الصناعية خارج ماليزيا.

سوى للجمهورية التونسية، فإن نسبة صادرات سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل متثل  وبالنسبة
. وهذا ميثل زيادة مقدارها حوايل 2000سنة  %1.4، مقارنة بـ 2010من إمجايل صادرات السلع سنة  6.53%
خالل هذه العشر سنوات، ويرجع ضعف تطور هذا املؤشر إىل تأخر عملية االستثمار يف صناعة  5.13%

  افسة الشديدة يف سوق هذه الصناعة.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتوجه حنو التصنيع، باإلضافة إىل املن
فتدل مؤشرات نسبة صادرات سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل صادرات السلع  أما الجزائر

، %0.005، %0.006على أن هذا النوع من الصادرات منعدم يف االقتصاد اجلزائري، حبيث كانت النسب (
لى التوايل. وهذا راجع إىل الضعف العام الذي يصيب ع 2010، 2005، 2000) خالل السنوات 0.002%

  االقتصاد اجلزائري، فضال عن التأخر يف جمال االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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نسبة صادرات سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت): 3/10(الشكل رقم 
ICT goods exports (% of total goods exports) Malaysia
ICT goods exports (% of total goods exports) Tunisia
ICT goods exports (% of total goods exports) Algeria
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من خالل هذا الشكل يتبني أن نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل   

 %1.9بينما مل تكن متثل سوى  2010يف سنة  %7فاع مستمر، حيث بلغت صادرات اخلدمات يف ماليزيا يف ارت
. وهذا راجع إىل االنتشار الواسع الذي عرفته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال اخلدمات 2000سنة 

.   املاليزية، واليت أصبح أغلبها يتم تقدميه عن طريق شبكات املعلومات واإلنرتنت خصوصًا
كان هناك ثبات نسيب يف تطور نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات التونسية  وفي الجمهورية  

). مث عرفت هذه النسبة منوًا ملحوظا خالل الفرتة %1.602، %1.160( 2005-2000واالتصاالت يف الفرتة 
، 2007يف سنة . و 2010من إمجايل صادرات اخلدمات يف سنة  %5.94، حيث بلغت 2010- 2005

ا،  احتلت تونس املرتبة الرابعة إفريقيًا من حيث صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما يتعلق 
   1 دوالر أمريكي من الواردات. 496أمريكي مقابل حوايل  والرمليون د 572وذلك بقيمة 

إمجايل من  %4.43فقد بلغت فيها نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أما الجزائر   
، وقد فاقت هذه النسبة ما حققته اجلمهورية التونسية خالل نفس السنة. ويف 2005صادرات اخلدمات يف سنة 

                                            
1 - Tawfik Jelassi (2010) ICT in Tunisia: A Strategic Lever for Building a Knowledge-Based Economy, 
World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2009–2010, p; 154. 
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the World Bank and the International Telecommunication Union, U.S.A. 

نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت): 3/11(الشكل رقم 
ICT service exports (% of service exports, BoP) Malaysia
ICT service exports (% of service exports, BoP) Tunisia
ICT service exports (% of service exports, BoP) Algeria
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من إمجايل صادرات  %5.27بلغت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2011سنة 
  اخلدمات، متأخرة بذلك عن كل من ماليزيا وتونس.

  اتج المحلي اإلجماليثالثا: المساهمة في الن
متثل املسامهة يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ألي دولة من أهم العوائد املنتظرة من وراء عمليات االستثمار 

  بصفة عامة، واالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصفة خاصة.
في ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف الدول حمل الدراسة، جند أن االستثمار املتزايد يف البنية التحتي

املرتافق مع االستثمار يف الرأس املال البشري قد أدى إىل حتقيق مكاسب اقتصادية عظيمة، ونتج عنها زيادة   ماليزيا
  1كبرية يف النمو االقتصادي.

 Mudiarasan Kuppusamy & Bala)ويتضح من خالل الدراسة اليت أجراها كل من   

Shanmugam)  كان هناك أثر موجب لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات   2004-1983خالل الفرتة أنه
. حيث أن زيادة االستثمار يف تكنولوجيا %5واالتصاالت على الناتج احمللي اإلمجايل، وذلك عند مستوى داللة 

. ويف املدى %0.542بة تؤدي إىل زيادة املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل بنس %1املعلومات واالتصاالت بنسبة 
، كان االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو العامل الوحيد الذي 2004-1983الطويل خالل الفرتة 

تؤدي إىل زيادة  %1)، فزيادة االستثمار بــــ %10له أثر هام وإجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل (عند مستوى داللة 
ـــ  املسامهة يف الناتج احمللي ــ  ت. ومنه فإن زيادة االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كان%1.74اإلمجايل ب

من أهم عوامل زيادة فعالية االقتصاد املاليزي، وزيادة الناتج احمللي اإلمجايل والذي يؤدي بدوره ارتفاع دخول األفراد، 
  وبالتايل التخفيف من الفقر وزيادة الرفاه االقتصادي.

فإن صناعة تكنولوجيا املعلومات  2007ًا لتقرير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املاليزي الصادر سنة ووفق
واالتصاالت يف ماليزيا قد عرفت منوًا مستمرًا خالل السنوات املاضية، حيث بلغت صناعة تكنولوجيا املعلومات 

  ، كما يف اجلدول املوايل:2000سنة  ردوالمليار  5.47مقابل  2009سنة  دوالرمليار  12.82واالتصاالت 
  
  

                                            
1 - Mudiarasan Kuppusamy & Bala Shanmugam (2007) Islamic Countries Economic Growth and ICT 
Development: The Malaysian Case, op.cit, p: 109. 
2 - ibid, p: 111 
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  القيمة املضافة لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل): 10/3الجدول رقم (

  السنة
  العائد

  )دوالر(مليار 
  القيمة املضافة

  )دوالر(مليار 
نسبة املسامهة يف الناتج احمللي 

  )%اإلمجايل (
2000  5.47  3.23  2.9  
2005  10.12  5.14  3.1  
2009  12.82  7.20  3.4  

Source: Malaysian Communications & Commission (2010) Communications & Multimedia, 
Selected Facts & Figures Q4 2010, p: 05.  

Communications & Multimedia Pocket Book of Statistics Q1 2012, p: 06. 
جلدول السابق يتّضح أن هناك ثبات نسيب يف نسبة مسامهة صناعة تكنولوجيا املعلومات من خالل ا

  .2009-2000) خالل الفرتة %3واالتصاالت املاليزية يف الناتج احمللي اإلمجايل (
كانت مسامهة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الناتج احمللي اإلمجايل متثل   2009ويف سنة 

فإن االقتصاد املاليزي يويل هذا القطاع أمهية كبرية ويطمح ألن تبلغ مسامهة صناعة تكنولوجيا ، لذلك 9.8%
  2015.1يف سنة  %10.2املعلومات واالتصاالت يف الناتج احمللي اإلمجايل نسبة 

، فيعترب قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذو أمهية بالغة، وذلك وبخصوص الجمهورية التونسية  
، مع 2009يف سنة  %15ه واحد من أكثر القطاعات حيوية يف تونس. حبيث حقق نسبة منو كبرية بلغت لكون

ـــنسبة مسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل تقدر بـ ، مث اخنفضت 20022سنة  %2.5بينما مل تكن متثل سوى  %10 ــ
  .20113سنة  %7.1هذه النسبة إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن عوائد هذا القطاع كنسبة  وحسب بيانات البنك الدويل حول قطاع  
  2005.4سنة  %3.8، بينما كانت متثل 2010سنة  %3.9من الناتج احمللي اإلمجايل قد بلغت 

                                            
1 - The Economic Planning Unit (2010) 10th Malaysia Plan 2011-2015, Creating the Environment for 
Unleashing Economic Growth, Information and communications technology, Putrajaya: Prime Minister’s 
Department, p: 129. 
2 - The Foreign Promotion Investment Agency, Invest in Tunisia (2009), Information and Communication 
in Tunisia, available at: www.investintunisia.tn, 28-10-2012, 10:15. 

اإلدارة العامة  ،وآفاق تطويره 2011حصيلة إجنازات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل سنة  )2012ماي ( وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال -  3
  .12للمنشآت واإلحصاء والتنمية، ص: 

4 - The Little Data Book on Information and Communication Technology (2012) TUNISIA, the World 
Bank and the International Telecommunication Union, U.S.A., p: 217. 
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، فتشري بيانات البنك الدويل حول قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن عوائد هذا أما في الجزائر 
 2005.1سنة  %3.7، بينما كانت متثل 2010سنة  %3.6اتج احمللي اإلمجايل قد بلغت القطاع كنسبة من الن

ا، حيث كشف  جممع ويف جمال صناعة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقد خطت اجلزائر أو خطوا
 إيت ميد" للتكنولوجيات الدويل الصالون هامش على (Condor Algérie)" لإللكرتونيات اجلزائر كوندور"

دج، أي  ألف 35 إىل دج ألف 25 بني جزائري، يرتاوح سعره ما صنع من لوحي حاسوب جهاز أول عن" 2012
 العاملية املاركات من العديد ينافس قد مهم جزائري إنتاج يعترب شهرا، وهذا 24دوالر، بضمان  436 ما يعادل

املكتبية واحملمولة اليت يتم إنتاجها من طرف  هذا باإلضافة إىل العديد من أنواع احلواسيب .2يباداأل سعر بنصف
.  الشركة.  كما جتدر اإلشارة إىل وجود جمموعة من الشركات اليت تقوم برتكيب األجهزة اإللكرتونية وتسويقها حمليًا

  المطلب الثاني: الجانب االجتماعي
تمع له دور كبري إن االنتشار الواسع لتكنولوجيا   يف تقدمي العديد من اخلدمات  املعلومات واالتصاالت يف ا

اليت تسهل حياة املواطن، ومن أهم مسامهات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلانب االجتماعي 
  جند ما يلي:

  أوال: توفير مناصب شغل للشباب
ة لى العقول النّري يعترب قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاع حيوي، ديناميكي ويعتمد بدرجة كبرية ع  

واملبادرات اجلديدة املبنية على االبتكار واإلبداع. لذلك فهذا القطاع يستقطب الكثري من الشباب وخرجيي اجلامعات 
  للبحث عن مناصب شغل. 

 ماليزيان عدد القوى العاملة يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ويف الدول حمل الدراسة جند أ  
، وهذا ناتج عن الزيادة الثابتة يف مجيع فروع صناعة تكنولوجيا 2005- 2000يف الفرتة  %43وايل قد ارتفع حب

ضح مدى مسامهة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خلق مناصب املعلومات واالتصاالت. وهذا بدوره يوّ 
ألوضاع االجتماعية وضمان حياة كرمية عمل، والتوظيف املتزايد سنويا للعمالة يف ماليزيا، مما يؤدي إىل حتسني ا

  للمواطنني.

                                            
1 - The Little Data Book on Information and Communication Technology (2012) ALGERIA, the World 
Bank and the International Telecommunication Union, U.S.A., p: 20. 

، متوفر على املوقع: الشروق أون الين، كوندور تكشف عن أول حاسوب لوحي جزائري الصنع )2012/10/04( منري ركاب - 2
/ara/articles/143499.htmlhttp://www.echoroukonline.com ،02-11-2012 ،21:04.  
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Source: Malaysian Science & Technology Information Centre (2008) Information and Communication 

Technology in Malaysia, Malaysian Science and Technology Indicators 2008 Report, Ministry of Science, 
Technology and Innovation, p: 112. 

توزيع اليد العاملة يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث يتضح أن  السابقلشكل يوضح ا
هذا القطاع الصناعي على بائعي ويشتمل سنويا.  %7.5حجم القوى العاملة يف تزايد مستمر وذلك مبعدل 

، يليه فرع اخلدمات الذي 2010عامل يف سنة  5304لغت وهذا الفرع يشغل نسبة قليلة من العمالة ب ،الربجميات
ُشغّ  ، واملالحظ أن أغلب القوى العاملة تشتغل يف فرع صناعة وخدمات 2010عامل يف سنة  34556ل حوايل ي

  1).2010يف سنة  عامل 178242أجهزة تكنولوجيا املعلومات (
ومات واالتصاالت يف التشغيل قد بلغت ، فإن مسامهة قطاع تكنولوجيا املعلأما في الجمهورية التونسية  

ق 20102سنة  1.6% إىل  3000من مناصب العمل اجلديدة يف الدولة (إجياد من  %9. باإلضافة إىل َخْل
)من 4000   .3 صب عمل سنويًا

، فإن شركات االتصاالت قد أوجدت العديد من مناصب الشغل حيث أن عدد املوظفني وبالنسبة للجزائر  
. أما شركة جيزي فقد كان عدد موظفيها 2003موظف بعد تأسيسها يف سنة  4200كان يف شركة موبيليس  

                                            
1 - Malaysian Science and Technology Indicators 2008 Report, op.cit. p: 112. 

  .سابق ، مرجعوآفاق تطويره 2011حصيلة إجنازات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل سنة  )2012ماي ( وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال - 2
3 - The Foreign Promotion Investment Agency, Invest in Tunisia (2009), op.cit. 
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. ونظرا لزيادة 2004موظف يف سنة  1900، كما بلغ عدد موظفي شركة جنمة 2002موظف يف سنة  3500
هذا من شأنه أن خيلق العديد من مناصب إن انتشار فروع ومكاتب هذه الشركات على كامل الرتاب الوطين، ف

، باإلضافة إىل الشركات العاملة على تركيب أجهزة تكنولوجيا املعلومات لشغل للشباب وخرجيي اجلامعاتا
ا من العمال   1.واالتصاالت اليت توظف أعدادًا البأس 

  ثانيا: المساهمة في التعليم
قد  ماليزياجند أن  عند التطرق إىل مسامهة االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم  

وهو أحد املشاريع الرائدة ضمن مبادرة املمر العمالق للوسائط  (Smart School)أطلقت مشروع املدرسة الذكية 
مدرسة وذلك بتكلفة  87ليشمل  2002- 1999، ولقد مت تطبيق هذا املشروع خالل الفرتة (MSC)املتعددة 

 ملشروع تطبيقاً  املدارس هذه . وتعترب2020 عام الريادي شروعامل يف العمل يكتمل أن مليون دوالر، على 78قدرها 
 يف رئيسة حماور أربعة تطوير على املشروع هذا واعتمد للتعليم، التقنية الوطنية اخلطة من املنبثق اإللكرتوين التعليم
  2وهي: التعليمية العملية
 البشري؛ العنصر مهارات وتطوير التدريب -
 التدريس؛ وطرق املناهج -
 للمدارس؛ التحتية البنية ومشروعات اداملو  -
  .التقنية ماليزيا الحتياجات متكاملة رؤية من كجزء وذلك الرقمية التعلم ومصادر احملتوى إنشاء -

 العملية يف واسع نطاق على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على تعتمد مدرسة هي الذكية املدرسة
 رصدها يتم اليت التالميذ وغياب حضور كعملية ،باملدرسة اخلاصة اإلدارية الناحية من سواء ،جوانبها بكافة التعليمية
م وكذلك الكمبيوتر، أجهزة خالل من تكنولوجي بشكل  بل فقط،هذا  ليس .التحصيلي ومستواهم الشهرية درجا
 اسم طريق عن ،باملدرسة اخلاص اإللكرتوين املوقع خالل من أبنائهم مستوى متابعة التالميذ أمور ألولياء ميكن

 إىل الذهاب إىل احلاجة دون ابنه ملتابعة املدرسة من األمر ويل يتسلمها طالب بكل خاصة مرور وكلمة مستخدم

                                            
  .http://ar.wikipedia.org/wiki/ ،02-11-2012 ،21:46، متوفر على املوقع: شركات موبيليس وجيزي وجنمةموسوعة ويكيبيديا احلرة،  -1 

2 - Multimedia Development Corporation  (2005) The Smart School Roadmap 2005-2020, An 
Educational Odyssey, p: 1. 



 على التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأثر االستثمار يف  ثالث:الفصل ال
 

 
141 

ا يف تتخطى وكذلك. املدرسة  الرمسية العمل أوقات بعد ا احمليط للمجتمع خدمة لتقدم املدرسة أسوار خدما
 1.اخلاصة

) قد أصبحوا متمكنني من التعامل مع %83كبرية من املعلمني (كان من نتائج هذا املشروع أن نسبة  لقد  
منهم صاروا يعتمدون على أجهزة احلاسوب من أجل  %90أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأن حوايل 

ال التعليمي.   2 تقدمي الدروس، وهذا بدوره أدى إىل زيادة إنتاجيتهم يف ا
مت إطالق مشروعني يف هذا اخلصوص، يتمثالن يف املدرسة االفرتاضية  قدجند أنه  وفي الجمهورية التونسية

ا، إىل  واجلامعة االفرتاضية. وقد سعى املعهد الوطين للمكتبية واإلعالمية، يف تصميم املدرسة ويف تنفيذ سائر مكونا
ا قطاع التعليم عن بعد مجلة من األهداف أبرزها تقدمي منتوج جيمع بني االستفادة من التطورات اليت شهده  مراعاة

عرب العامل، وبني مسايرة الربامج الرمسية لوزارة الرتبية، مع ضمان اجلودة التقنية والقيمة البيداغوجية لكافة احملتويات 
املعروضة، حىت تكون املدرسة االفرتاضية التونسية مبا توفره من فضاءات وما تقرتحه من خدمات، أداة مكملة للتكوين 

االستيعاب، وتدعم املريب يف سعيه إىل تطوير ممارساته البيداغوجية. وهي خطوة  زيادةعد التلميذ على احلضوري: تسا
رجىأوىل ستعقبها خطوات أخرى  ُ اهم بقسطها يف حتقيق فضي يف النهاية إىل إقامة منظومة متكاملة، تسهلا أن تُ  ي

    3الرتبوي. نظامالأهداف 
اجما متكامال للتعلم واملساندة عن بعد يشمل كافة مراحل التعليم، وبرناجما تقّدم منظومة املدرسة االفرتاضية برن

وتأطري التالميذ من خالل دروس دعم ومساندة وأنشطة تكميلية  ،لتعليم اللغة العربية للجالية التونسية باخلارج
ة يف تطعيم هذه املنظومة، مرحلية  إتباعوقد مت  .واختيارية لفائدة املشرتكني ّ : مراحل إجناز عتمد على مقياسنيتاملرحلي

دف هذ .إصالح النظام الرتبوي واألولوية ألقسام التخرج  4:ه املنظومة إلـىو
م عن بعد ،دمات لفائدة التالميذ واإلطار الرتبوياخلتوفري  -  ؛وذلك عن طريق تطوير منظومة متكاملة للتعّل

 ؛ةتوفري احملتويات الرقمية التفاعلية املطابقة للربامج الرمسي -

 ؛املسامهة يف تأهيل العنصر البشري ليصري قادرا على استغالل هذه املكتسبات على الوجه األمثل -

م عن بعد - ا دروس التعّل  ؛دعم االستقاللية واإلحساس باملسؤولية بفضل املرونة اليت تتميز 

                                            
  .vb.naqaae.eg/naqaae109 ،/21-10-2012 ،21:55، متوفر على املوقع: املدارس الذكية يف ماليزياحممد بن على الوشلي،  - 1

2 - Ellie Meleisea (2008) ICT in Teacher Education: Case Studies from the Asia-Pacific Region, UNESCO  
Bangkok, Thailand, p: 10; P:20. 

  .http://www.evt.edunet.tn/indexar.html# ،01 -11 -0122 ،20:31للمدرسة االفرتاضية التونسية: املوقع اإللكرتوين  -3 
- www.pm.gov.tn/pm/article/article.php?id=33&lang=ar ،01، متوفر على املوقع: املدرسة االفرتاضية ،بوابة رئاسة احلكومة التونسية -4 

11-2012 ،20:20.  
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م اجلماعي والشبكي، و تكافؤ الفرص أتكريس مبد -  .ترسيخ ثقافة التعّل

 جانفي 28 يف املؤرخ 2002 لسنة 112 رقم األمر مبقتضى أُنِشأت فقد فرتاضية،اال تونس جامعةوأما 
 بيداغوجيا بإحداث وذلك التّونسيني، كلّ  أمام وانفتاحه وجتديده العايل التعليم عصرنة سياسة إطار يف ،2002

ة ّ م املفتوح التكوين مشروع لتحقيق حديثة رقمي بتونس بدور هام يف جمال  تضطلع اجلامعة االفرتاضية. بعد عن والتعّل
ل، باالعتماد على  عصرنة م عن بعد خيوّ منظومة التعليم العايل بالبالد من خالل تركيز منظومة تكوين مفتوح وتعّل

رها  من التكوين األساسي والتّكوين املستمرّ  ، تغطية جانب هامتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاإلمكانيات اليت توّف
 1 :املنظومة أساسا إىلدف هذه  .والتّعلم مدى احلياة

 وتعميم التّكوين عن بعد؛ تأمني  -
ة؛  - ّ ات الرتبوي ّ قة بالتكنولوجي  توحيد املبادرات املتعّل
ة؛  - ّ  املسامهة يف خلق بيداغوجيا رقمي
 تيسري ظهور ثقافة تكوين مستمر يف حميط قائم على املعرفة والتجديد؛  -
-  ّ ة العالقة املفصلي ّ  ة بني العمل والتّكوين؛ إعادة النّظر يف عملي
ال للّدخول إىل التّعليم العايل يف إطار نظرة  - ة الّدروس  استشرافيةتوسيع ا ّ مع احلرص على حتسني نوعي

  .وطرق إجنازها وتسيريها
يف استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد، فهي الزالت يف بدايتها. قد يرجع ذلك  وبالنسبة للتجربة الجزائرية

بفعالية هذا النوع من التعليم ومدى مسامهته يف رفع املستوى العلمي والتأهيل للفرد، رغم ذلك إال أن  لغياب الوعي
، وجتربة املركز الوطين للتعليم املهين عن بعد (EEPAD)التجربة اجلزائرية بدأت مبّكرة مبحاولة جتربة مؤسسة 

(CNEPD) قائمة، تتوىل اإلشراف عليها جامعة التكوين  أول جتربة يف ميدان التعليم االفرتاضي، واليت الزالت
  2املتواصل، اليت أنشئت موقعًا افرتاضيا تبث من خالله دروسًا مكملة لطلبتها يف بعض التخصصات. باإلضافة إىل:

                                            
- www.pm.gov.tn/pm/article/article.php?id=33&lang=ar ،01، متوفر على املوقع: اجلامعة االفرتاضية ،ونسيةبوابة رئاسة احلكومة الت -1 

11-2012 ،20:35.  
، متوفر 10-9، العدد التاسع، ص ص: جملة التعليم اإللكرتوين، ات باجلـامـعة اجلزائريةالتعليم اإللكرتوين ومستقبل اإلصالح )2012-10-14( نصر الدين غراف - 2

، http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=266&sessionID=25 ،02-11-2012على املوقع: 
22:02.  
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يف جمال التبصر والتصور يف ميدان التصميم بواسطة  (Master)لفتح فرع املاسرت  (AUF)عرض مشروع  -
 الكمبيوتر؛

- (Transfert AUF) تكوين مكونني يف ميدان التعليم االفرتاضي، وأرضية التعليم االفرتاضي املستعملة هي :
(ACOLAD)؛ 

- (DESS UTICEF) تكوين :(Master)  اختصاصيني يف جمال استعمال تكنولوجيا املعلومات
اسة والبحث يف ومركز الدر  (Luis Pasteur; Strasbourg)واالتصاالت لفائدة التعليم والتكوين، جامعة 

ذه املهمة؛ (CERIST)املعلومات العلمية والتقنية   مكلفان 
- (COSELEARN) تكوين اختصاصيني تربويني وتقنيني يف استعمال أرضية :

(QUALILEARNING) وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من جهة واملديرية السويسرية للتعاون ،
ذه   املهمة؛والتنمية من جهة أخرى مكلفان 

جتهيز اجلامعات اجلزائرية باملعدات الالزمة لتطبيق التكوين عن بعد، متويل هذه العملية قامت به وزارة التعليم  -
 )؛مليون دوالر 18.41العايل والبحث العلمي اليت خصصت ميزانية معتربة (

- (FORTIF) تكوين :(Master)  ن يف هذا اختصاصيني ومكونني يف جمال التعليم عن بعد، واملشاركو
   ،(CNAM)(CNED)التكوين املتواصل اجلزائرية، اليونسكو،  ةاملشروع هم: جامع

 ؛(A6)الفرنسي وفرقة 
: مبادرة من طرف جامعة جباية تتمثل يف فكرة إدخال ممارسات تربوية جديدة (FPD-CARO)مشروع  -

، التناقض املعريف، التعلم (Social Learning)، التعلم االجتماعي (autonomy)أساسها االستقاللية 
  الذايت وبناء املعرفة إثر نشاطات تربوية.

  

                                            
 - AUF: Agence Universitaire de la Francophonie. 
 - ACOLAD: Apprentissage COLIaboratif A Distance. 
 - DESS UTICEF: Diplôme d’Etudes Supérieur Spécialisé en Utilisation des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement et la Formation. 
 - COSELEARN: www.qualilearning.org 
 - CNED: Center National d’Enseignement à Distance. 
 - CNAM: Conservatoire National des Arts et Métiers. 
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  ثالثا: المساهمة في الصحة وبعض الخدمات األخرى
يف جمال الرعاية الصحية، جند أن إدماج  ماليزيا من آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

ال قد بدأ منذ سنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا  ، حيث ّمت إطالق جمموعتني من املشاريع 1998ا
 .(Total Hospital Information Systems/ THIS)حتت اسم األنظمة املعلوماتية العامة للمستشفيات 

دف إىل تزويد املستشفيات العمومية بأنظمة معلومات وحتديث األنظمة القدمية، وإدماج خدمات  هذه املشاريع 
، إذ أن هذه املشاريع تعترب ضمن مبادرة املمر العمالق للوسائط (TeleHealth)ستشارات الطبية عن بعد اال

  . (MSC)املتعددة 
، نظام معلومات طيب ومايل بسيط (PMS)ويشمل نظام املعلومات العام للمستشفى: نظام إدارة املرضى 

(CIS) نظام معلومات وسيط للخدمات الصحية ،(IHIS) أنظمة املعلومات اخلاصة باملستشفى واملخابر  يربط بني
والصيدليات. وقد قامت وزارة الصحة املاليزية بإبرام جمموعة من العقود مع شركات رائدة يف تكنولوجيا املعلومات 

، وذلك من أجل الرتقية والتحديث الدوري هلذه Microsoft, Eclipsys, Cerner and IBA Healthمثل: 
  1األنظمة.

نشاء قسم بوزارة الصحة املاليزية خاص بالرعاية الصحية عن بعد، حيث قام بإطالق مبادرة الصحة كما مت إ
دف إىل تطوير شبكة وسائط متعددة تربط مجيع منتجي ومقدمي منتجات (TeleHealth)عن بعد  ، واليت 

ــوخدم ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــات الرعـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ة. وتشمــ ّ ــاية الصحي ــ ـــل هذه املبادرة أربع تطبيقــــــ ـــ ــ ــــات رائدة هــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــي: االستشـ ـــ ــ ــ ارة عن بعد ـــ
(teleconsultation)ــ، اإلع ــ ــ ــــاجلماهي المــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــري للصحـ ــــوالتعلي ةــ ـــالطل حسب مــ  / Mass Customized)ب ـــ

Personalized Health Information and Education) خمطط مدى احلياة للصحة ،(Lifetime 

Health Plan) والتعليم الطيب املستمر ،(Continuing Medical Education).2  
) اليت تُعىن بإنتاج وحفظ األدوية واللقاحات DeltaZباإلضافة إىل أن هناك بعض الشركات املاليزية مثل (

) والذي مت نشره يف العديد من الواليات املاليزية. هذا النظام يعمل اعتمادًا ARESقد قامت بتطوير نظام يدعى (
على العديد من أجهزة االستشعار مربوطة سلكيا والسلكيا بالنظام األساسي، وهذا من أجل املراقبة املستمرة ألماكن 

                                            
1 - Jianggan Li (7 January 2010) Building a healthy Malaysia, Available at: 
http://www.futuregov.asia/articles/2010/jan/07/building-healthy-malaysia/, 21-10-2012, 22:50. 
2 - ibid. 
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واإلضاءة، نسبة الرطوبة،  حفظ األدوية مبختلف أنواعها. وتعمل أجهزة االستشعار على مراقبة درجة احلرارة
 1األوكسجني وثاين أوكسيد الكربون.
، فتوفر بوابة احلكومة التونسية جمموعة من اخلدمات واملعلومات املتعلقة بالقطاع وفي الجمهورية التونسية

  2الصحي أمهها:
 ؛متابعة بطاقات اسرتجاع مصاريف ومطالب التكفل بالعالج -
 ؛القطاع اخلاصب تعويضات املتقاعدينمتابعة ملفات  -
ا للثالث سنوات األخرية -  ؛متابعة املرتبات املصرح 
 ؛القروض اخلاصة بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي تسديدمتابعة  -
 ؛اخلدمات الصحية قدميالبحث عن م -
 ؛البحث عن طبيب، أو البحث عن صيديل -
 ؛االستشفائية اإلجراءات، و التثقيف الصحي، برنامج التالقيح -
 ؛يادات باهلياكل الصحية العموميةتعريفات الع -
 .اخلارطة الصحية -

ال، حيث أن تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل يتعدى  وهذه تعترب جهود متواضعة جدًا يف هذا ا
 .وغريها توفري املعلومات العامة، يف حني كان ينتظر منه أن يساهم يف التطبيب عن بعد وتقدمي االستشارات الطبية

ال الصحي جند االعتماد الرمسي لبطاقة، فالجزائر أما في  شهر يف الشفاء، من اخلدمات اليت تعترب ضمن ا
 اجلديدة الوسيلة هذه أن إذ. االجتماعي الضمان نظام حتديث عملية يف نوعية الذي ميثل قفزة ،2007 جوان

ت والتعويض اهلوية لتحديد  لتعويض نوناملؤمِّ  يواجهها كان اليت عوباتللص نظرا املواطنني، من كثرية فئات معاناة أ
  3.أيام بضعة قوامها مرضية عطلة أو طبية وصفة

                                            
1 - Alberto Bielsa (20-01-2012) e-Health project in Malaysia to monitor Medical Drug Preservation with 
Waspmote, Available at: 
http://www.libelium.com/ehealth_monitor_medical_drug_preservation_waspmote/, 23-10-2012, 19:06.  

، على املوقع: خدمات الصحة للمواطنبوابة احلكومة التونسية،   - 2
sie.gov.tn/index.php?catid=442%3A7&option=com_serviceslinks&task=show_cats&profil_ihttp://www.tuni

d=&Itemid=433 ،01-11-2012 ،21:48.  
، lang=fr-,255-.dz/?http://www.elmouwatin ،02-11-2012&، متوفر على املوقع: كل شيء عن بطاقة الشفاءبوابة املواطن،  -3 

23:23.  
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 من استفادته أثناء احلقوق وذوي ناملؤمِّ  على بالتعرف تسمح لكرتونيةإ بطاقة عن عبارة هي الشفاء بطاقة
 ،طباءاأل عند البطاقة ايقدمو  أن الغري قبل من الدفع نظام من للمستفيدين ميكن. االجتماعي الضمان خدمات

 استخدام خيص فيما. و مقابل بدون واألدوية الطيب العالج لتلقي املختلفة الصحية واملرافق املستشفيات ،الصيدليات
 الصندوق مع املتعاقدين املهنيني من قائمة بطاقته، سحب عند ن،املؤمِّ  يتلقى اخلواص، املمارسني لدى الشفاء بطاقة
  .خاص جبهاز وجمهزين متعاقدين األطباء مجيع يكون أن املنتظر ومن. عياالجتما للضمان الوطين

 األرقام أبرزت حيث ،التوقعات كل االجتماعيني ننياملؤمِّ  لدى الشفاء بطاقة القته الذي اإلقبال جتاوز
 وطينال الصندوق طرف من توزيعها مت بطاقة مليون 6.6 أن االجتماعي والضمان والتشغيل العمل لوزارة األخرية

 لغري االجتماعي للضمان الوطين الصندوق قبل من عتوزِّ  ألف 160 منها الوطين، الرتاب عرب االجتماعي للضمان
موع ويف. األجراء  .معاجلتها متت لكرتونيةإ فاتورة مليون 47 من وأكثر مستفيد مليون 21 تسجيل مت ا

 دفع مركز 731 أن، حيث  كلية تعميمه يتم مل النظام بأن علما املستقبل يف لالرتفاع مرشحة أرقام هذه
 %95 أي مركز، 765 أصل من لكرتونيةاإل البطاقة تعميم عملية شهد االجتماعي للضمان الوطين للصندوق تابع
  1.للمراكز اإلمجايل العدد من

تقدمي  يف جمالجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر ال تستفيد من تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ضعف البنية اخلدمات والرعاية الصحية، وهذا راجع إىل عدم إدماج هذه التكنولوجيا يف املنظومة الصحية بسبب 

  خمتلف املراكز الصحية. التحتية اليت تربط
أما يف إطار اجلانب االجتماعي ككل، جند أن اجلزائر وتونس تتأخران عن ماليزيا يف تسخري تكنولوجيا 

  ا.مدمة جمتمعااملعلومات واالتصاالت خل

  المطلب الثالث: الجانب البيئي
تتمثل أهم آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلانب البيئي يف تسخري هذه التكنولوجيا   

 واالتصاالت أي تكنولوجيا املعلومات (Green ICT)يف خدمة البيئة واحملافظة على مواردها، وهذا ما يطلق عليه 
  ، باإلضافة إىل االعتماد على هذه التكنولوجيا يف عمليات رصد األخطار والكوارث الطبيعية وغريها.اخلضراء

يف  (Green ICT) ويف الدول حمل الدراسة جند، أن منو وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلضراء  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اتيجيةالسرت ال يزال يف مراحله األوىل. إذ أن التطبيق الناجح واملضمون  ماليزيا

                                            
  املرجع السابق. - 1
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اخلضراء يتطّلب الكثري من اجلهود. وتقوم سياسة التكنولوجيا اخلضراء يف ماليزيا على أربعة ركائز هي: الطاقة، البيئة، 
ا ترّكز على أربعة حماور رئيسية؛ الطاقة، البنايات واملنشئات، املياه ومعاجلة النفا تمع. حيث أ يات، االقتصاد وا

 والنقل. 
ال جند:   1ومن أهم آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا ا

وهو نظام  :(Energy Efficient Lighting Control System)نظام مراقبة طاقة اإلضاءة  -
وأجهزة  .، باإلضافة إىل العديد من اخلصائص الذكية(DALI)إلدارة اإلضاءة يستخدم تكنولوجيا 

حبيث يتم إطفاء النور آليا يف حالة عدم وجود أي شخص  ،الستشعار ضوء النهار وحركة األجسام احلرارية
يف الغرفة، أو يف حالة وجود إضاءة طبيعية كافية، وكل هذه األجهزة مربوطة مع النظام األساسي من خالل 

 شبكة لتبادل املعلومات.
حيث مت  :(Energy Efficient Office Equipment)معدات مكتبية أقل استهالكًا للطاقة  -

، حبواسيب (W 180-120)اليت تستهلك ما بني  (CRT)تغيري أجهزة احلاسوب القدمية ذات الشاشات 
ا أقل إنتاجًا للحرارة، وبالتايل توفري يف االستهالك العام   (W 35-15)حممولة تستهلك حوايل  كما أ

 للطاقة.
حبيث تتم أغلب أعمال الطباعة من  :(Sharing Networked Printers)الطابعات المشتركة  -

وهذا بدوره يؤدي إىل احملافظة على الطاقة من خالل تقليص عدد الطابعات الفردية  ،خالل شبكة طابعات
اليت غالبا ما تكون يف وضع االستعداد وهي ال تستعمل إال مرات قليلة، تقليص وقت الطباعة (عدم انتظار 

ز و   تستهلك املزيد من الطاقة)، سهولة الصيانة ألن عدد الطابعات يكون قليال.الطابعة حىت َجتْهَ
من  %75حبيث أن  :(Wireless IT Distribution Network)شبكة التوزيع الالسلكية  -

، ومن فوائد هذا النظام أنه يسهل احلركة والعمل من أي (WIFI)األجهزة مرتبطة بشبكة معلومات السلكيا 
هولة اإلدارة والتخلص من تعقيد وتشابك األسالك، ختفيض التكاليف من خالل تقليص مكان يف البناية، س

 تقليص الطاقة املستهلكة.و  املعدات واملوصالت،

                                            
1 - MD Farid MD Salleh (5 September 2010) Green IT in Malaysia, Ministry of Energy, Green Technolgy 
and Water Malaysia, Available at:  http://www.kettha.gov.my/, 27-10-2012, 21:45. 
 - Digital Addressable Lighting Interface. 
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وهو نظام أوتوماتيكي إلدارة خمتلف  :(Building Management System)نظام إدارة المبنى  -
وية وحرارة ورطو  ،العمليات يف املباين بة املبىن واإلنذار يف حالة احلوادث، تقدمي تقارير حبيث يقوم مبراقبة 

دورية عن استهالك الطاقة باإلضافة إىل التحويل بني الطاقة الشمسية والكهربائية. كما ميكن الوصول 
والتحكم يف هذا النظام عن بعد من أي مكان عن طريق شبكة اإلنرتنت، وهو النظام األساسي إلدارة 

 البيوت الذكية.
، أولت تونس أمهية قصوى حلماية البيئة لضمان 21جلدول أعمال القرن  وفقاً ، فمهورية التونسيةأما في الج

ال، .مة يف بيئة صحيةاالتنمية املستد يعتمد حيث  ويعترب االستشعار عن بعد من أبرز التطبيقات يف هذا ا
رار ملعرفة املزيد عن احلالة الراهنة للبيئة االستشعار عن بعد على الصور احملوصلة واإلمجالية وعلى تعددية الصور والتك

ّ ُحم  وهو يوفر بذلك دليال معلوماتياً ، ورصد التقدم احملرز ) ناي    .لصانعي القرار يف وضع تدابري حلماية البيئة (آنيًا
أجنز املركز الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد عدة مشاريع ودراسات قام فيها باستخدام صور لقد 

  1:ر االصطناعية كمصدر للمعلومات. وميكن تصنيف هذه الدراسات حسب ثالثة مواضيع هياألقما
ا املركز، واملعتمدة على االستشعار عن بعد يف :البيئة الساحلية والبحرية .1  :تتمثل املشاريع اليت قام 
 دراسة التلوث البحري يف خليج قابس؛  -
 محاية الشريط الساحلي؛  -
رية يف جنوب البحر احملمولة جوا لتقييم ورصد ومراقبة النظم االيكولوجية البح حماكاة التقنيات الفضائية -

 ؛(AMED)ط األبيض املتوس
 ؛(COSMOS)ي تداد ملشروع محاية الشريط الساحلنظام متابعة البيئة الساحلية (ام -
 .يكولوجية تونس الكربىرسم اخلرائط النباتية األ -
  :إجناز مشاريع نذكر منهايف جمال التصحر، ساهم املركز يف  :لتصحرا .2
  ؛دراسة ديناميكات التصحر يف املنطقة منزل احلبيب -
  ؛صناعية يف جنوب تونسلرصد التصحر عرب األقمار ا -
  ؛لتفسري الظواهر الطبيعية "سات" إضافة بيانات الرادار -

                                            
  .http://www.cnt.nat.tn/ar/index.php?m=61 ،01-11-2012 ،22:48،  املركز الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد -1 
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منطقة البحر التغريات اليت طرأت على املدى الطويل يف النظم االيكولوجية باملناطق القاحلة يف دراسة  -
 ؛( cameleo )األرض األبيض املتوسط من خالل رصد 

 ؛ ( dypen ) ديناميكات السكان والبيئة -
رصد التصحر يف بلدان جنوب البحر األبيض املتوسط وإجناز مشاريع منوذجية يف تونس واملغرب، ومتديد  -

 الدراسة يف اجلزائر؛ 
عد ونظم املعلومات اجلغرافية لرصد ومكافحة التصحر، القائمة على تقنيات االستشعار عن ب املنهجيةتطبيق  -

  .توسيع نطاق هذا املشروع ليشمل البلدان العربية
باالعتماد على عقد  ،أجنز املركز الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد :في ميدان الكوارث الطبيعية .3

  الدراسات التالية: ،اتفاقيات شراكة وتعاون مع املؤسسات املعنية
  ؛ت منطقة سيدي بوزيداليت عمّ  1990دير اخلسائر واألضرار الناجتة عن فيضانات جانفي تق -
 .تصور وإعداد منظومة تونسية للحماية من خماطر حرائق الغابات ومقاومتها -

ال البيئي وأما عن آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واال  مت افتتاحفقد  بالنسبة للجزائر،تصاالت يف ا
ومت الشروع يف استغالل  .2012فيفري  يف اجلزائرية الفضائية للوكالة التابع بوهران الصناعية األقمار تطوير مركز

 من أكثر والذي أرسل -2010 سنة إطالقه مت الذي- "2لساتأ" الثاين الصناعي القمر الصور املرسلة من طرف 
 األربعة تفوق مساحة على 2008 سنة به األشغال انطلقت الذي املركزهذا  بناء ومت. الدقة عالية صورة 23.000
 البيئية، للتجارب موجه وأخر البيضاء القاعة يف الصناعية األقمار إلدماج موجهة بناية على ويشتمل. هكتارات

ا يصل صناعية أقمار على التجارب وإجراء إدماجب تسمح  عدة على املؤسسة تتوفر كما. كلغ 1.000 إىل وز
 الكهربائية، امليكانيكية، املخابر جانب إىل احلرارية االختبارات املراقبة، تنظيفها، املكونات، خزينلت وجتهيزات قاعات

 والتكنولوجيات املناخية، والتوقعات اجليوديسيا، بعد، عن لالستشعار أخرى بنايات خصصت كما. لكرتونيةواإل
ــــــب يقدر مايل غالف املهم املشروع هذه إنشاء كلف وقد. الفضائية   1.دينار مليار 5.5 ــ

 تطويرو  تصميم إىل يهدف كما للفضاء، الوطنية للوكالة التشغيلية الكيانات إحدى مبثابة املركز هذا ويعترب
طالب املركز هذا أن كما .للبالد الثقايفو  االجتماعيو  االقتصادي بالتطوير املكلفةو  حمليا الفضائية األجهزة  بصناعة مُ

                                            
، http://www.elmouwatin.dzlang=fr ،02-11-2012، متوفر على املوقع: تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف منو مستمر بوابة املواطن، -1 

23:35.  
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 سيعزز الذي" ب2 ألسات" كقمر اجلزائريني، املهندسنيو  املختصني من جمموعة مع عاونبالت خاصة صناعية أقمار
 ".2 ألسات" و"1 لساتأ"  السابقة الصناعية األقمار مهمات

 متّ  اليت اخلمسة الصغرية السواتل سلسلة من جزء عن عبارة -جزائري صناعي قمر أول -"1 ألسات" يعترب
 الدقة ذاتو  األطياف متعددة صور تقدمي أجل من" الكوارث رصد كوكبة" املسماة دوليةال كوكبةال إطار يف إطالقها
  1.بعد عن للكشف أخرى خدمات أجل من كذاو  ،الطبيعية الكوارث مبراقبة املتعلقةو  املتوسطة

جتدر اإلشارة يف جمال تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلانب البيئي إىل أن ماليزيا تتقدم على 
ويل أمهية  ، رغم أن الدول الثالثة تُ من هذه التكنولوجيا، وتسخريها خلدمة  البيئة االستفادةزائر وتونس من حيث اجل

    كبرية للتنمية املستدامة واحملافظة على البيئة.

                                            
 ، متوفر على املوقع:لكباراجلزائر يف ساحة ا تكنولوجيات الفضاء : )2012-07-05( وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال - 1

http://www.mptic.dz/ar/? ،-11-2012 ،23:46.  
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  الثالث الفصل الصةخ
التنمية املستدامة،  العوامل املسامهة يف حتقيق أهم يعترب االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد  

وذلك لكون هذه التكنولوجيات متس مجيع اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويف الدول حمل الدراسة جند أن  
يويل أمهية كربى لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتنمية املستدامة على حٍد  الً من الدول الثالثةكُ 

فاوت بني هذه الدول من حيث اإلجنازات احملققة يف جمايل االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات سواء. غري أن هناك ت
االت، بينما  واالتصاالت من جهة، والتنمية املستدامة من جهة أخرى. حبيث تتقدم ماليزيا على تونس يف هذه ا

آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات  تتأخر اجلزائر عنهما باعتبارها مازالت يف اخلطوات األوىل. أما من ناحية
واالتصاالت على جوانب التنمية املستدامة، فلقد حققت ماليزيا فوائد كبرية من وراء هذا االستثمار، وتتبعها يف ذلك 

ا من الدول األعلى األ )االقتصادي(معظمها يف اجلانب  تونس ليت فرغم املبادرات افريقية. أما اجلزائر قل بالنسبة جلريا
ال،  ا يف هذا ا فمازال ينقصها العديد من التخطيط والعمل واالستثمار من أجل أن حتقق استفادة حقيقية قامت 

ة يف خمتلف أحناء العامل. ّ   من هذه التكنولوجيات اليت صارت فوائدها جلي
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واالتصاالت ودوره يف حتقيق التنمية تطرقت الدراسة إىل حماولة إبراز أمهية االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات 
املستدامة، باعتبار أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو الركيزة األساسية لالقتصاد الرقمي، باإلضافة 
إىل الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة معدالت النمو االقتصادي، وتسهيل 

  املوارد الطبيعية. استغاللتقدمي العديد من اخلدمات االجتماعية، واملسامهة يف احلفاظ على البيئة و أداء و 
 ،املستدامة التنمية خدمات من كبري عدد الستضافة فريدة منصة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا فرتوّ 

 رصد وخدمات اإللكرتونية الصحةو  لكرتوينالتعليم اإل وتطبيقات املتنقلة، الدفع أنظمةو  التجارة اإللكرتونية مثل
 املعلومات لتكنولوجيا احملفز للدور قوية إشارة وتضمني. اإللكرتونية احلكومة أكرب وبصورة ،وتغريات املناخ األرض

 يف آخذ عامل يف املستدامة التنمية حتديات ملواجهة حلول إىل التوصل ضمان على يساعد أن شأنه من ،واالتصاالت
تمع جوانب مجيع يف للتكنولوجيا احملوري الدور فيه زايديت متسارعة تريةبو  التطور   .ا

النمو االقتصادي، العدالة االجتماعية  زيادةونظرا ملا تقدمه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من فرص ل
الة لتكنولوجيا ديثة وفعّ واحلفاظ على البيئة، فإن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء بنية حتتية ح

غري أن هذا االستثمار حتكمه املعلومات واالتصاالت ميثالن مفتاح التنمية االجتماعية االقتصادية الشاملة واملستدامة. 
جمموعة من احملددات اليت قد تؤدي إىل تشجيع أو تثبيط عملية االستثمار، ومنه وجب على احلكومات توفري البيئة 

  االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يعذب وتشجاملناسبة جل
أمهية كربى لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات  تبّني الدراسة التطبيقية أن كل من ماليزيا، تونس واجلزائر يولون

يف واالتصاالت، والتنمية املستدامة على حٍد سواء. غري أن هناك تفاوت بني هذه الدول من حيث اإلجنازات احملققة 
جمايل االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جهة، والتنمية املستدامة من جهة أخرى. حبيث تتقدم 
االت، بينما تتأخر اجلزائر عنهما باعتبارها مازالت يف اخلطوات األوىل. أما من ناحية  ماليزيا على تونس يف هذه ا

صاالت على جوانب التنمية املستدامة، فلقد حققت ماليزيا فوائد كبرية آثار االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالت
ا من الدول اإلفريقية. أما اجلزائر  فرغم املوارد من وراء هذا االستثمار، وتتبعها يف ذلك تونس على األقل بالنسبة جلريا

عمل واالستثمار من أجل أن حتقق فمازال ينقصها العديد من التخطيط والواإلمكانيات املتوفرة، والربامج املسّطرة، 
ة يف خمتلف أحناء العامل. ّ   استفادة حقيقية من هذه التكنولوجيات اليت صارت فوائدها جلي

 لقد أمكن التوّصل من خالل هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:نتائج الدراسة:  .1
تخدامه وتوظيفه يشكل إن تطوير وزيادة االستثمار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحسن اس -

تمع.املستدامة فرصة ذهبية لدفع عجلة التنمية   ، وحتقيق حتسينات يف مستويات املعيشة لكل شرائح ا
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د تؤدي إىل تشجيعه حتكمه جمموعة من احملددات اليت قيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االستثمار  إن -
 تكنولوجيا قطاع يف األعمال لتنشيط الئمةامل تمكينيةلا بيئةال، ومنه وجب على احلكومات توفري أو تثبيطه
 الصغرية الصناعات لنمو وداعمة واألجنبية احمللية لالستثمارات حمفزة آليات إجيادو  واالتصاالت، املعلومات
 ة.واملتوسط

 اتالشرك خالل من رئيسي بشكل متويلية موارد توفري يستلزم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع منو إن -
 احلكومي بالتمويل يتعلق فيما أما األجنبية؛ أو احمللية االستثمارات جذب خالل من سواء بالقطاع، العاملة
 لتسهيل املنفذة احلكومية املبادرات بعض ويف القطاع لنمو األساسية البنية توفري يف رئيسي بشكل فيرتكز
 .القطاع خدمات إىل للنفاذ املواطنني كافة فرص

تصادي لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يكون من حيث املؤثرات إن األثر االق -
اخلارجية واآلثار غري املباشرة بفعل استخدامها وتطبيقها يف خمتلف قطاعات االقتصاد، أكرب من مسامهتها 

 املباشرة يف الناتج احمللي اإلمجايل كقطاع من قطاعات اإلنتاج.
ملعلومات واالتصاالت دورًا تنمويا على مجيع األصعدة وخاصة يف تعزيز التنمية إن لقطاع تكنولوجيا ا -

الدور يف حتسني مستوى املعيشة وحماربة الفقر يف الدول النامية، من حيث خلق هذا املستدامة، ويتلخص 
  وضائف جديدة وحتسني مستوى أداء األفراد، وحتسني اخلدمات املقدمة.

ا أداة تنموية ينبغي أن يكون اهلدف من استعماهلا ونشرها تعترب تكنولوجيا املعلومات  - واالتصاالت حبد ذا
ا على صعيد العمليات واخلدمات  هو حتقيق فوائد يف كل جوانب حياتنا اليومية، وذلك من خالل تطبيقا

لطبيعية، وهذا ما البيئة وإدارة املوارد ا احلكومية والرعاية الصحية والتعليم والتدريب وتوفري فرص العمل ومحاية
 تظهره الدراسة التطبيقية (يف ماليزيا خاصة).

ا مازالت تعاين بعض التأخر - ، ولتحسني هذا مقارنةً بكل من ماليزيا وتونس يتضح من حتليل مكانة اجلزائر أ
 الوضع فإن بلدنا حباجة إىل تنفيذ رؤية مستقبلية ومقاربة عملية جلعل جمتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي

 يؤثران يف النمو االقتصادي ويشكالن اقتصادا بديال للموارد النفطية.

ً اختبار الفرضيات:  .2 على النتائج السابقة مت التوصل إىل التحقق من إثبات واختبار الفرضيات اليت مت  بناء
 صياغتها يف بداية البحث كما يلي:

عريف املناسب للدول حمل الدراسة مبا إن االقتصاد الرقمي يساهم يف تكوين احملتوى املالفرضية األولى:  -
 نها من املسامهة العلمية والتكنولوجية، وبالتايل مواجهة قضاياها التنموية.ميكّ 
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تعترب هذه الفرضية صحيحة بالنسبة لكل من ماليزيا بالدرجة األوىل ونسبيا بالنسبة يف الدول حمل الدراسة 
اء اندماجها يف االقتصاد الرقمي  للجمهورية التونسية، نظرًا ملا حققته ماليزيا من فوائد على مجيع املستويات من جرّ

فهناك تأخر يف اجلانب  التونسية وتشجيع االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وبالنسبة للجمهورية
ولوجيا املعلومات التصنيعي واإلنتاجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. أما يف اجلزائر فالركود العام يف قطاع تكن

ُ اواالتصاالت جيعلها خارج دائرة االندماج يف االقتصاد الرقمي، واالستفادة من    تيحها.لفرص اليت ي

ميكن للفرص اليت تطرحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تصحب معها خماطر الفرضية الثانية:  -
وتُسخِّره من أجل حتقيق تنمية اقتصادية  تستوجب مقاربات مستنرية ُجتاري التطور التكنولوجي املتسارع،

 واجتماعية مستدامة.

تعترب هذه الفرضية صحيحة حيث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أوجدت خدمات جديدة يف شكل 
التجارة اإللكرتونية، اإلدارة اإللكرتونية، التعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية وغريها... وهذه اخلدمات اجلديدة 
ميكن أن تساهم يف تعزيز التنمية املستدامة؛ غري أن حتديات أخرى قد تنشأ فيما خيص مسأليت الثقة واألمان (اجلرائم 

 السيربانية) يف املعامالت اليت تولدها هذه اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة.

االت االقالفرضية الثالثة:  - تصادية، االجتماعية إن دخول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف ا
 والبيئية جيعل منها وسيلة ذات مسامهة بالغة األمهية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

باعتبار أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متعددة األغراض فقد أدى االنتشار الواسع هلا يف خمتلف 
االت إىل املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث يندرج حتقيق اهلدف األول املتعلق بالقضاء على الفقر  ا

ضمن مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة نصيب الفرد من الدخل الوطين وتوفري مناصب الشغل. 
، حتت إطار ويندرج حتقيق اهلدفني الثاين والثالث املتعلقني بتحقيق تعميم التعليم االبتدائي وتعزيز املساواة بني اجلنسني

التعليم عن بعد والعمل عن بعد. أما عن اهلدف الرابع واخلامس والسادس حول ختفيض معدل الوفيات وحتسني 
صحة األمهات ومكافحة فريوس املناعة البشرية، فيمكن حتقيقها من خالل املراقبة الصحية الدورية والعالج عن بعد 

يف حتقيق اهلدف السابع  اخلضراء كنولوجيا املعلومات واالتصاالتالذي توفره خدمات الصحة اإللكرتونية. وتساهم ت
حول كفالة االستدامة البيئية. أما إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية فهذا ما تضمنه تكنولوجيات املعلومات 

  واالتصاالت بصفة عامة، واإلنرتنت بصفة خاصة.
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ميكن أن  اح جمموعة من املواضيع نرى أمن خالل التطرق إىل حيثيات البحث ميكن طر االقتراحات:  .3
  تشكل إشكاليات حبث وهي:

 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية الريفية املستدامة. -
 االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدول العربية. وآفاق واقع -
 زائر.معوقات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجل -
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  :ملخص
ا تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الركيزة األساسية لال مجيع قتصاد الرقمي، وهي تُعرّف على أ

املكونات املادية للحاسبات والربامج اجلاهزة باإلضافة إىل شبكات االتصاالت وغريها من األجهزة املطلوبة للقيام 
 مبعاجلة، ختزين، تنظيم، عرض، إرسال واسرتجاع املعلومات. 

ية، مثل التجارة و دمات التنماخلة عدد كبري من توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منصة فريدة الستضافو 
خدمات رصد األرض وتغريات املناخ، وبصورة  ،الصحة اإللكرتونية ،، التعليم اإللكرتوينالعمل عن بعد، اإللكرتونية

 إىل التوصل ضمان على يساعد أن شأنه من التكنولوجيات هذه يف االستثمار ومنه فإنأكرب احلكومة اإللكرتونية. 
 املعلومات تكنولوجيا يف االستثمار إىل احلاجة على يرّكز البحث . هذااملستدامة التنمية حتديات ملواجهة حلول

 يف االستثمار جتارب بعض عرض مت وفيه .املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة أجل من وتسخريها واالتصاالت
 هذا دور حول النتائج بعض واستخالص ائر،واجلز  تونس ماليزيا، من كل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
  .النامية الدول من العديد منها تستفيد أن ميكن واليت املستدامة، التنمية دعم يف االستثمار

  االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التنمية املستدامة، الدول النامية: الكلمات المفتاحية
  

Abstract: 

 Information and communication technology (ICT) is considered as the main 
pillar of the Digital Economy; and it represents all the hardware and software of 
computers as well as networks and all the required equipment to process, save, 
organize, show, send and recall information.  

 ICT provide a unique platform to host a large number of sustainable 
development services, such as e-commerce, mobile payment systems, e-learning 
applications, e-health, Earth observation services and climate change, and even more 
e-government. Therefore, investment in such technologies would help to ensure 
finding solutions to meet the challenges of sustainable development. This research 
fosters the need of investment & use of ICTs as an enabler of sustainable 
development. Some experiments on investment & use of ICTs for different purposes 
in Malaysia, Tunisia and Algeria are reviewed and conclusions drawn on how it does 
support the sustainable development, which may be similar and bear lessons for 
many developing countries. 

Key words: Investment in ICT, Sustainable development, Developing countries. 


