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 وتسريع عجلة حتول اجلزائر إىل دولة رقمية خالل أزمة كوروان.  الرقمنة
DIGITALISATION IN ACCELERATING ALGERIA' S TRANSFORMATION INTO 

A DIGITAL COUNTRY DURING THE CORONA CRISIS 

 بن محو فايزة   د.
Dr. Ben Hamou Fayza 

  3  سلطان، اجلزائرجامعه ابراهيم  
Ibrahim Sultan University, Algeria 3 

benhamou.faiza@univ-alger3.dz 

 امللخص: 

اصبحت اليوم الرقمنة   والسياسية، اذ  االجتماعية، االقتصاديةمجيع النواحي    هائال، منورا تكنولوجيا  لعامل يشهد تطا
 او تكنولوجيا املعلومات حجر أساس وضروري يف كل القطاعات من أجل استمرارية احلياة. 

( ،دفع ابلعديد من الدول اىل تسريع 19هدفت الدراسة بعد االنتشار الواسع لفريوس كوروان املستجد )كوفيد. 
القطاعات  العاملي يف مجيع  العامل والركود الذي عرفه االقتصاد  انتشاره يف مجيع دول  الرقمنة وهذا بعد  اعتمادها 

ذا نتيجة ألن معظم الدول اختذت  جمموعة من اإلجراءات  احليوية اىل تسليط الضوء على رقمنة الدولة وخدماهتا، وه
الوقائية واالحرتازية من أجل جتنب  تفشي اجلائحة ،منها إغالق جلميع حدودها البحرية واجلوية والربية وأكثر من 
 هذا إغالق املدارس واجلامعات وتوقف كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية حفاظا على سالمة مواطنيها ابلدرجة 

 األوىل. 

البحث   اشكالية  اجلزائر:يف    املتمثلةملعاجلة  يف  الرقمنه  عجلة  تسريع  يف  أزمة كوروان  سامهت   ? كيف 
استعملنا منهج وصفي حتليلي يف سرد االوضاع االجتماعية واالقتصادية لدول العامل يف ظل اجلائحة ،ومنهج تطبيقي 
احصائي يف مجع البياانت وحتليلها ملعرفة مدى رقمنة القطاعات واخلدمات احلكومية واستعمال شبكة االنرتنت 

كافة دول العامل تسعى  إىل مواكبة التطورات  يف العامل    ،خلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج أمهها اجلزائر مثل
من خالل  االستفادة من الفرص املتاحة  من  أجل حتوهلا إىل دولة رقمية وهذا من خالل البنية التحتية اليت لديها 

وزارة تعىن أهم توصية توصلنا اليها هي استحداث خلية يف كل    اإلحصائياترغم خطواهتا احملتشمة اليت ملسناها من  
 ابجلانب الرقمنه و التكنولوجيا .
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 االتصاالت اجلزائر  ة، شبكcovid19 كوروان  املعلومات، جائحة  الرقمنة، تكنولوجيا   املفتاحية: الكلمات  
ABSTRACT: 

The world is in a tremendous technological development, from all social, economic and 

political sectors, today digitalization, technology has become a necessary in all sectors for the 

continuity of life. 

The study aimed, after the widespread spread of the emerging corona virus (Covid.19), 

prompted many countries to accelerate their adoption of digitization, and this is after its spread 

in all countries of the world and the recession that the global economy has known in all vital 

sectors to shed light on the digitization of the state and its services, and this is a result because 

most Countries have taken a set of preventive and precautionary measures in order to avoid the 

spread of the pandemic, including closing all their sea, air and land borders, and more than this, 

closing schools and universities and stopping all economic and social activities in order to 

preserve the safety of its citizens in the first place. 

To address the research problem represented: How did the Corona crisis contribute to 

accelerating the digitization wheel in Algeria? 

We used a descriptive analytical approach in listing the social and economic conditions of the 

countries of the world considering the pandemic, and an applied statistical approach in data 

collection and analysis to determine the extent of digitization of government sectors and 

services and the use of the Internet. By taking advantage of the opportunities available to 

transform it into a digital country, and this is through the infrastructure that it has, despite its 

modest steps that we have seen from the statistics. And the most important recommendation 

we reached is the creation of a cell in each ministry that deals with the aspect of digitization 

and technology. 

Keywords: digitization, information technology, covid19 pandemic, communication network, 

Algeria. 
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 مقدمة: 1 .

 ازدادت بقوة مع انتشار شبكة اإلنرتنت  القطاعات، ث الرقمنة تدخل يف بعض    العشرين، بدأت منذ منتصف القرن  
فشيئا تسيطر على    شيئالغة احلاسب    ، فباتــت2013ابنطالق البياانت الضخمة منذ    التسعينيات، وتعززتيف  

 يف عدة جماالت من حياتنا اليومية.   العامل وتتغلغل 

أصبح من غري املمكن   واالجتماعية، حت وأخذت الرقمنة بتغيري الطريقة اليت نعيش فيها من كل جوانبها االقتصادية  
يطلق على الذين ال يلمون بكيفية التعامل   املعلومات، وأصبحد شخصا ليست له عالقة ابلرقمنة وتكنولوجيا  أن جت 

 أمي. مع تقنيات املعلومات الرقمية  

أكثر من ما وصل   40مستخدمي االنرتنت  %   يرتفع عددأن يكون أن    ، يتوقع 2022يتوقع حبلول العام املقبل  
منهم الذكاء االصطناعي   70% ،وسيجرب %60و االنرتنت أكثر من  حيث بلغ مستخدم  2020اليه سنة  

 . 2022من املؤسسـات يف اإلنتاج وهذا بعد سنة     25،وستستخدمه %

ملحوظا   اختالفها على  العامل الدول من العديد  تطورا  شهدت    والربجميات التكنولوجيا تقنيات يف تطورها 
الوسائل عرب الدول خالله من تسعى واسع  فضاء واالتصاالت،ابعتباره حديثة اىل رقمنة خمتلف قطاعاهتا  هذه 

 العمومية اخلدمة لتحسني ،وهذا من خالل السعي  2020يف سنة   19،خاصة منذ تفشي جائحة كوروان كوفيد  
العامل  يف اجلديدة االقتصادية والتطورات  التحوالت  مع  متاشيا من جهة ومن جهة اخرى املؤسسات اخلاصة وهذا  

 يف  العمومية واخلاصة  اخلدمة  رقمنة حنو السريع  التوجه هذا أن  هذه اجلائحة اليت ادت ابلعامل اىل العزلة ،إال  يف ظل
 هذه لتبين احلكوميةيئات  اهل استعداد مدى إىل يرجع  النمو طريق يف مازالت اليت تلك أو املتقدمة الدول من العديد 

أخرى و مدى قوة البنية التحتية للتكنولوجيا   إىل  دولة من جناحها درجة تتفاوت اليت احلديثة التكنولوجية األنظمة
 املتزايدة االحتياجات لتوفري   بدورها  تعمل ،واليت األمنية وخاصة والتقنية والبشرية واإلدارية املادية املتطلبات ،ونتيجة
من الضروري للحكومات  منها ،أصبحالعمومية وحت اخلاصة   اخلدمة يف األداء وكفاءة وسرعة جودة ذات للمواطن

 تطبيق إن  ،وابلتايل2020يف العامل الزايدة يف خدماهتا الرقمية وهذا بداعي الضرورة حيث مل يصبح خيارا يف سنة 
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 استعداد مدى على تتوقف واجتماعية سياسية مربرات له العمومية  للخدمة  الفعلي األداء  وتطوير حتسني يف الرقمنة
 . الفعلي تطبيقها  كيفيةو  الدول هذه حكومات

كدولة من بني مجيع دول العامل اليت تسعى اىل حتسني الرقمنه وإدراجها يف كافة القطاعات  اجلزائركدراسة حالة   أنخذ 
 من تعليم و نقل و ادارة وجتارة ....اخل

 واشكاليات اثنوية وهي كااتيل:   ة أساسيةمما سبق تبلورت لدينا جمموعة  اشكالي:مشكلة البحث

 ? اىل أي مدى سامهت أزمة كوروان يف تسريع عجلة عجلة الرقمنه يف اجلزائر

 االشكاليات الفرعية: 

 ؟ هل ساعدت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املوجودة يف التصدي الزمة كوروان

تصاالت اجلزائرية اىل حتسني اخلدمات وزايدة تدفق ما مدى مسامهة انتشار ازمة كوروان يف دفع شركات االنرتنت واال
 االنرتنت؟

 ؟   19covidما هي نسبة زايدة مشرتكي خدمات االنرتنت يف ظل ارتفاع كوروان فريوس 

 أهداف الدراسة: 

واالستمرار إبراز أمهية حتول اجلزائر حنو الرقمنة ،من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال خالل األزمة  
 يف ذلك  يف مجيع القطاعات ،من أجل مواكبة العامل ككل ،ابعتبارها التوجه العاملي اجلديد. 

 معرفة مدى استخدام  تكنولوجيا املعلومات خالل أزمة كوروان أو العالقة االحصائية بني كوروان فريوس و الرقمنه.

 من هنا حندد جمموعة من الفرضيات كاأليت: 

 الدراسة: فرضيات  

 وجود بنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر يساعد يف التحول الرقمي  للجزائر.
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 ف العامل   19تزايد استعمال الرقمنة مع انتشار فريوس كوفيد  

 ال ميكن التخلي عن النظام الكالسكي ولكن اعتماد نظام هجني يف كافة القطاعات 

  املستجد يف جلوء اجلزائر الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات يف كل القطاعات. ساهم انتشار فريوس كوروان 

 أمهية الدراسة: 

 أتيت أمهية هذه الدراسة يف أهنا تتناول موضوعا حديثا:

يكتسي املوضوع أمهية كربى من حيث احلداثة و أثره على كافة القطاعات احلساسة دون استثناء و ظهرت هنا 
 حياتنا اليومية و كذا ابلنسبة القتصادايت الدول خاصة بعد االزمات الصحية كازمة كوفيد وجوب اعتماد الرقمنة يف 

 كوروان فريوس.   19

 منهج الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري للدراسة  ومنهج تطبيقي احصائي جلمع البياانت وحتليلها 
 وكوروان فريوس.   من اجل معرفة درجة االرتباط بني الرقمنه

الدراسة: جائحة كوفيد  حدود  او  الصحية  األزمة  نواجه  الزلنا  البياانت   19ابعتباران  مجع  يف  مشكة  واجهنا 
واالحصائيات و قلة املعلومات واملصادر من جهة أخرى، حيث اعتمدت الدراسة على ما أمكن مجعه من معلومات 

 وبياانت.

 الدراسات السابقة : 

 Les Cahiers   19سلمى بشاري ،تطوير الرقمنة يف اجلزائر كآلية ملرحلة ما بعد جائحة كوروان كوفــــــــــــــــــــــــــيد
du Cread -اجلزائر2020 - 03 رقم -   36 عدد، 

 19روان فريوس كوفيد هدفت البــــــــــــــاحثة يف هذا املقال اىل حتليل عوامل تطور الرقمنه وأولوايهتا ملواجهة جائحة كو 
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لقد أظهر حتليل العديد  من املؤشرات اهليكليلية واالقتصادية أن اجلزائر تعاين من فجوة رقمية ،  وابالعتماد على 
 منهجية التحليل 

 عامل حمل الدراسة هناك   34بني أظهرت النتائج أنه من    ، حيثMICMACاهليكلي و تقنية  

الرقمنة و تصوراهتا املستقبلية هذه العوامل ميكن حصرها يف ثالثة   وتطوير أساسيا يؤثر يف ديناميكية    عامال  18
 رهاانت مرتابطة وهي حتسني حوكمة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و تسريع التطور التكنولوجي. 

أمهها:تعزيز نظرا أبمهية الرقمنة يف مواجهة تبعات جائحة كوروان فقد خلصت هذه الدراسة اىل حتديد عدة أولوايت  
البنية التحتية الرقمية ،االهتمام ابلفئات حمرومة أو ضعيفة استخدام الرقمنة ،تطوير تكنولوجيا املعلومات يف جمال 

 .  الصحة ،املرافقة الرقمية لتعزيز اأملن الغدائي ،تنمية املهارات الرقمية
 

اجلزائر ية كآلية لتجويد العملية التعليمية يف   د. إمساعيل ميهويب ،التجديد البيداغوجي الدائم واملستمر يف املدرسة 
عصر الرقمنة،كّلية العلوم ااجلتماعية واإلنسانية، خمرب الدراسات والبحوث يف التنمية الريفية ،جامعة حممد البشري 

 2021،    1برج بوعريريج ،اجلزائر، العدد   - اإلرباهيمي  

التعليمي البيداغوجي يف اجلزائر، مع اقرتاح أسلو ب   هدفت هذه الدراسة اىل تقدمي حتليل  لعمليات االلصال   
جتديد  بيداغوجي دائم ومستمر، يهدف اىل  إنتاج تعليم قوي ومرن،حيقق الدمج بني النظام التعليمي يف املاضي 

  واحلديث ، ويسعى اىل حتقيق جودة ونوعية من خالل استخدام الرقمنه ضمن أطرها الناجعه.

ث منهج وصفي حتليلي واخر اترخيي  للربط بني نظام التعليم القدمي والنظام احلديث من اجل هذا استعمل الباح 
 املعتمد على الرقمنه 

يتطلب  امهها :  التوصيات  الدراسة اىل جمموعه من  اليات و طرق  خلصت  الرتبويني ،احداث  الفاعلني  من كل 
الت والتكنولوجية لتحقيق جودة علمية بيداغوجية تساير متغريات ما احدتثه التطورات احلاصلة يف جمال االتصا 

 وتعليمية.
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جامعة الوادي، تقييم جتربة تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر، اجمللة  إلياس شاهد احلاج عرابة عبد النعيم دفرور،
 ،اجلزائر.   2016،  3اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية ، العدد  

االلكترونيــــة نقلــــة حضــــارية وثقافيــــة للمجتمعــــات، حيث تشمل مجيع القطاعات السياسية و االقتصادية و اإلدارة  
االجتماعية، لذا فإن التقييم السريع لن يعطي مؤشرا على حقيقي وواضح إال بعد انقضاء فترة زمنيـة كافيـة يف االجل 

  البعيد لـذا ينبغـي

 إجــراء هــذا التقيــيم علــى األهــداف قصرية االجل او االنية، عــدم التركيــز عنــد 

يف هذه الدراسة تناول الباحثني اجلوانب  النظرية و التارخيية لسرد  وتوضيح مفهوم احلكومة االلكرتونية ،من خالل 
ـق مفهـوم التعرف على مدى توفر اإلمكانيات املادية و البشرية ،و مدى جاهزية بعض األطراف  السـتيعاب تطبي

 احلكومة االلكرتونية.

متثلت اشكالية املقال يف :هل البيئة الداخلية واخلارجية لإلدارة اجلزائرية مؤهلة إلرساء وتطبيق متطلبات احلكومة 
 االلكرتونية؟ 

 وما مدى موفقية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف تطبيقها؟

ابلعنصر البشري ابعتباره األداة اليت تسهم يف تنفيذ برانمج خلصت الدراسة اىل جمموعة توصيات امهها :االهتمام  
احلكومة االلكرتونية ،عن طريق برامج التكوين والتدريب والتوعية للموظفين والقيادات اإلدارية ،وإعالم وحتسيس 

 املواطن ابعتبار أن مشروع احلكومة االلكرتونية موجه له ابألساس.

كلها تصب يف موضوع الرقمنة وإدخال تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف من خالل الدراسات السابقة اليت كانت  
القطاعات  التعليم ، االدارة ...كآلية ملواكبة العامل من جهة ومن جهة أخرى مواجهة األزمات احلية وهذا ما حاولنا 

تطور الرقمنة ابلنسبة و مدى جتاوب و   19يف حبثنا هذا معاجلته وهو الربط بني اجلائحة احلالية فريوس كوروان كوفيد  
 للفرد اجلزائري. 

 



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
8 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

 حمتوى الدراسة: 2.

 19املبحث األول: فريوس كوروان كوفيد  1.2

املستجد هو مرض معد يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة   19-مرض كوروان أو فريوس كوفيد               
بدأ هذا الفريوس  ابلظهور أول مرة يف مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب   2019فريوسات كوروان. ألول مرة سنة  

 حة عاملية من أهم أعراضه:إىل جائ 19بعد انتشاره يف مجيع بلدان العامل حتول كوفيد   2019

 : covid 19أعراض مرض كوفيد  

 يف :احلمى ،اإلرهاق ، والسعال اجلاف  covid  19تتمثل األعراض األكثر شيوعا ملرض كوفيد 

األعراض   بعض  وتشمل  قد يصاب هبا  اليت  األقل شيوعا  األنف األخرى  واحتقان   ، اآلالم واألوجاع   : املرضى 
،أمل احللق ، اإلسهال ،وفقدان حاسة الذوق أو الشم و احياان يصاب املريض ابلكوفيد ،والصداع ،والتهاب امللتحمة  

  أو تغري لون أصابع اليدين أو القدمني.بطفح جلدي  

احلاجة إىل عالج خاص ،من بني مخس أشخاص من بني كل دون   %  80ولكن املرضى ممكن أن يتعافو بنسبة 
التنفس. وتزداد خماطر اإلصابة مبضاعفات كبرية خاصة من صعوبة يف  يعاين    19-مصابني مبرض كوفيد أشخاص    5

أو السكري أو فئة  املسنني واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة  
 السرطان. 

األعراض يف أسرع   هلذا على األشخاص اتباع اجراءات الوقاية واالتصال ابملصال الطبية يف حالة االصابة هبده  
    وقت ممكن وهذا لوصف العالج املناسب للمريض .

عن طريق اهلواء الذي  يفرزه شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى مثل احلمى أو التعب  19- تنتشر عدوى كوفيد 
ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جدا خاصة فئة   19-، ولكن العديد من األشخاص املصابني بعدوى كوفيد 

،وينطبق ذلك بشكل خاص يف املراحل األوىل من املرض ، وميكن ابلفعل العدوى من شخص يعاين من الشباب  
 .سعال خفيف وال يشعر ابملرض أو حامل للفريوس وليس لديه أعراض خاصة فئة الشباب و األطفال
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 املبحث الثاين : واقع الرقمنة يف اجلزائر والعامل 2.2

،من قبل (2017)الغين،   أصبحت فكرة الرقمنة نقطة حتول نتيجة التطورات الكبرية يف اخلدمات املقدمة للمواطن
دراة وخمتلف املؤسسات االقتصادية االدارات واملؤسسات احلكومية ،بعد دخول الرقمنة كآلية حديثة لربط املواطن ابال

و التعليمية و... ،أصبحت تساهم يف حتسني وترشيد اخلدمة العمومية،وابلتايل أصبحت مفاهيم اخلدمة العمومية 
والرقمنة من أساليب عمل وتنوع العنصر البشري وتكنولوجيا حديثة حيث تتكيف ومتطلبات البيئة احمليطة،وتواكب 

ابلتايل فإن ارتباط الرقمنة ابخلدمة العمومية ليست جمرد مفاهيم وإمنا تتطلب دعم من اهليئات التكنولوجيا املتطورة ،و 
املعنية ،وابلتايل  مواجهة التحدايت الكبرية ،اليت حتول دون الوصول إىل ضبط خمتلف اجلوانب،اليت ينظر من خاهلا 

واإلدارة   للمواطن  املوجهة  واألنشطة  العمل  يشمل كل  ودعمها إىل تصور واضح  املختلفة  احلكومية  واملؤسسات 
 ابلتكنولوجيا املناسبة. 

 نشأة واتريخ الرقمنه : 

يف مرافق ومؤسسات املعلومات ،لتسيري بعض   (2019)ملياء،    يرجع مفهوم الرقمنة اىل تطورات اترخيية عديدة 
منتصف  وبريطانيا،مند  األمريكية  املتحدة  الوالايت  من  فيها،يف كل  اىل  احلاسب  ادخال  بعد  املكتبية  النشطة 
السجالت  حملها  لتحل  الورقية  البطاقة  السجالت  الختفاء  احملققة  النتائج  من خالل  هرتر  اخلمسينات حسب 

لمكتبات املشاركة يف شبكات السجالت وتبادهلا يف جمال الفهرسة التعاونية ،وكذلك يف االلكرتونية واليت تسمح ل
اإلعارة بني املكتبات حسب مشروع املكتبة الكونية مفاده توحيد الفهارس ونصوصها يف كل مكتبات العامل من 

االنطالقة جلعل كل . ومن هنا كانت  1994طور القوى العظمى الغربية او ما تعرف مبجموعة السبع يف جويلية  
املصادر قابلة للبحث فيها عرب شبكة االنرتنت ابعتبارها فضاء للمعلومات واملعرفة يف املكتبات،ليمتد بعدها اىل 
اجتماعات عديدة بني القوى العظمى ،لرقمنه املكتبات بتكثيف الربط الرقمي بني خمتلف املكتبات بنية توسيع 

 املعرفة اىل اوسع احلدود. 

ا أصبح أثبت التطور الطويل الذي دام نصف القرن ان هناك تسميات فرضت نفسها على علم املكتبات شيئا فشيئ
واملعلومات واإلشارات التناظرية اليت تشمل كل املواد الرقمية من اصل الكرتوين وتتطلب جهاز الكرتوين لتصبح 
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واصفة للبياانت اليت حتويها ،وعليه فإن   مقروءة ،ان عبارة إلكرتونية تشري إىل كيفية عمل األجهزة أكثر من أهنا 
املكتبة اإللكرتونية تتألف من كل املوارد املوجودة يف املكتبات اليت أدخلت أجهزة إلكرتونية واليت توجد يف املكتبة 
الرقمية ،فاملكتبة االلكرتونية هو املصطلح األمشل  حيث يشمل كل من التناظري والرقمي ويضم كل جهود ترمي 

استخ امليكروفيلم وهي تشمل مواد إلكرتونية ورقمية غري أن هذه إىل  وقارائت  الفيديو  الكرتونية مثل  دام أجهزة 
املصطلحات ما تزال رغم شيوعها تعاين الكثري من اخللط واالضطراب بسبب عدم اهتمام عــدد من املنظرين العـرب 

دالة هذه املصطلحات وضبط بتحديد  الرقمية واملهتمني هبا  الباحثني   للكتابة  العديد من  حدودها، حث عرف 
 الرقمنة بتعاريف خمتلفة. 

 تعريف الرقمنة : 

اىل   ( 2009)أمحد،    عرف سعيد يقطني الرتقيم التناظري أنه : عملية نقل أي صنف من الواثئق من أي الورقة
ارقام الن هذا التحويل يسمح ألي وثيقة بكل النمط الرقمي ،يصبح صورة اثبتة او متحركة أو صوت مشفر اىل  

 انواعها التحول ومن ث قابلة لالستعمال واملعاينة بواسطة األجهزة االلكرتونية.

هي عملية حتويل مصادر املعلومات على اختالف أشكاهلا من  Terry Kuny للرقمنة عدة مفاهيم ، فيعرفها
  ، الصوتية  والتسجيالت  والدورايت،  تقنيات )الكتب،  بواسطة  مقروء  شكل  والفيديوهات....(إىل  والصور، 

(، والذي يعترب وحدة املعلومات األساسية لنظام معلومات يستند Bitsاحلاسبات اآللية عرب النظام الثنائي )البيتات
، ويتم القيام إىل احلاسبات اآللية، وحتويل املعلومات إىل جمموعة من األرقام الثنائية ،ميكن أن يطلق عليها "الرقمنة"

 هبذه العملية بفضل االستناد إىل جمموعة من التقنيات واألجهزة املتخصصة. 

 تعرف الرقمنة على أهنا منهج يسمح بتحويل البياانت واملعلومات إىل النظام الرقمي.  Charlette Buresiأما  

ترب فيه الرقمنة عملية أو ملفهوم أخر مت تبنيه من طرف املكتبة الوطنية الكندية ،ويع Doug Hodges ويستند 
إجراء لتحويل احملتوى الفكري املتاح التقليدي ،مثل )مقاالت الدورايت، والكتب، واملخطوطات، واخلرائط....( 

 إىل شكل رقمي. 
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نستنتج أن كل املفاهيم السابقة تتشارك يف أن عملية الرقمنة تتعلق بتحويل مصدر املعلومات املتاح التقليدي إىل 
 ، بغض النظر على مميزاهتا.شكل إلكرتوين

 مميزات الرقمنه: تتميز ابخلصائص التالية: 

 تقليص الوقت فالتكنولوجية جتعل العامل قرية.  

 تقليص املكان : تتيح وسائل التخزين ملفات كبرية. 

 املهام الفكرية مع االلة :تتقلص املهام الفكرية وتقسم مع االلة. 

جمموعة التجهيزات املستندة على تكنولوجية املعلومات من أجل تشكيل شبكات تكوين شبكات االتصال : تتوحد  
 االتصال . 

التفاعلية :أي أن املستعمل هلذه التكنولوجية ميكن أن يكون مستقبل ومرسل فاملشاركني يستطيعون تبادل األدوار 
 وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بني خمتلف األنشطة. 

 :امكانية العمل يف أي وقت. عدم التقيد بزمن معني  

 الالمركزية:وهي خاصية تسمح ابستقاللية تكنولوجيا املعلومات، االستمرارية يف العمل من أي مكان و يف أي زمان

 قابلية التوصيل:وتعين إمكانية الربط بني املنتجات املصنوعة، أي بغض النظر البلد الذي مت فيه الصنع و العامل. 

أي أنه ميكن للمستخدم أن يستفيد و يتوصل  على معلومات على شبكة االنرتنت من أي ية :قابلية التحرك واحلرك
 مكان عن طريق وسائل اتصال كثرية مثل احلاسوب النقال،اهلاتف النقال... . 

 واقع الرقمنة يف اجلزائر:

للنصف االول من سنة   االلكرتونية   املتحدة للحوكمة  االمم  تقرير  ار   2020من خالل  تفاع يف مؤشر نالحظ 
اخلدمات الرقمية و البنية التحتية لتقارب مؤشر رأس املال او تساويه هذا ما يفسر التسريع يف استعمال الرقمنه 
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وهذا ما يظهر يف الشكل   2019ابملائة سنة    22يف حني كان مل تتعدى    (2020)املتحدة،   خالل هذه اجلائحة
 أسفله. 

 : مؤشرات البنية التحتية لالتصاالت ومؤشر اخلدمات الرقمية 1الشكل   

 
 2020املصدر االمم املتحدة  

ومؤشر اخلدمات من خالل الشكل اعاله نالحظ تساوي بني مؤشر اخلدمات الرقمية و مؤشر راس املال البشري    
حسب   2020وفقا لتقرير األمم املتحدة  و لعله سيتزايد مع هناية    2020الرقمية ، هذا يف النصف االول من سنة  

 . توقعات وزارة الربد واملواصالت وتوقعات اخلرباء حيث سرتتفع اخلدمات الرقمية يف ظل ازمة كوروان 

اجلائحة  تطور عدد مشرتكي التكنولوجيا وشبكات االنرتنت خالل ثالثة سنوات االخرية قبل جائحةكوروان وخالل  
: عدد مشرتكي   1جدول  :  حيث ستفوق االربع ماليني هذه السنة حسب ما اعلنته اتصاالت اجلزائر  2020

 2020حت    2017شبكة االنرتنت من  

  2020   ثالثي االول  2019  2018  2017 السنة

  3.989.560  6.593.775  3.267.677  3.336.5790 مشرتكي شبكة االنرتنت 

 2021 ،املصدر: احصائيات من شركة اتصاالت اجلزائر و وزارة الربيد واملواصالت

 

34%

33%

33%

المؤشرات التنمية الحكومة اإللكترونية
HCIمؤشر رأس المال البشري   OSIمؤشر الخدمات الرقمية  TIIمؤشر البنية التحتية لالتصاالت 
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القطاعات. حيث ساهم انتشار فريوس كوروان املستجد يف جلوء اجلزائر اىل الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات يف كل  
%يف كل القطاعات وهذا 60يف جلوء اجلزائر اىل الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات بنسبة تفوق    19ساهم فريوس كفيد  

ابلتفصيل. الحقا  ادراجها  يتم  مبدئية  بياانت  خالل   من 
التحول   يف  التسريع  وعلى  ساعد  اجلزائر  يف  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  جيدة  حتتية  بنية  الرقمي  وجود 

للجزائر،حيث  كان ألزمة كوروان دور فعال  يف إجياد اجلزائر حللول لتسيري قطاعاهتا احليوية وملواجهة خطر انتشار 
الفريوس ،واحلل الوحيد واحلتمي هو جلوئها اىل بنيتها التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال والرقمنه األمر الذي 

 التحول الرقمي وهذا ما يظهر من خالل اجلدول اعاله.  ساهم يف تسريع خطوات اجلزائر حنو  

 تطور الرقمنه يف ظل جائحة كوروان 

الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اجلزائر   الولوج إىل   2020حسب وزارة  النقال)نسبة  اهلاتف  تطور كثافة 
هو  2017،2018،2019( )%( كانت على التوايل للسنوات  GSM, 3G, 4Gشبكة اهلاتف النقال( ) 

 على التوايل:

109,95%،111%،113,3% 
 والشكل ادانه يوضح هذا : 

 : عدد املشرتكني لكل متعامل يف اجلزائر 2الشكل  

 -0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

2017 2018 2019 -18معدل التطور 
19

(ATM)الجزائر لالتصال موبلييس

(OTA)أوراسكوم  تيليكوم الجزائر 

(WTA)الوطنية لالتصاالت الجزائر
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 2021املصدر تقارير اتصاالت اجلزائر   

 نالحظ ان هناك زايدة بنسب متفاوتة بني متعاملي االتصاالت الثالثة:

  3,19%+ (ATMاجلزائر لالتصال موبلييس)

  1,88%– (OTAأوراسكوم  تيليكوم اجلزائر )

  3, 38%+  (WTAالوطنية لالتصاالت اجلزائر)

  :تطور عدد مشرتكي  شبكة اإلنرتنت للمتعاملني الثالثة  يف اجلزائر.  2جدول  

  معدل الزايدة  2019  2018  2017 شركة االتصاالت 

ATM 14.709.19 15.611.8 16.476.95 5,54% 

OTA 9.021.3 11.119.122 11.234.51 0,44% 

WTA 8.828.404 9.471.469 10.330.724 9,07% 

 %4,88 38.116.269 36.342.601 31.460.534  اجملموع

 2021وزارة الربيد واملواصالت اجلزائر    املصدر تقرير من

الوطنية   ابلنسبة لزابئن  %9,07من اجلدول نالحظ زايدة معتربة وهذا منذ بداية اجلائحة حبث بلغت الزايدات   
وهذا مشل ايضا مجيع شركات االتصاالت وهذا طبعا لزايدة استخدام الرقمنه والتوجه ( 2021)اجلزائر،  لالتصاالت  

و توقيف   %50اجلائحة من حجر منزيل وهذا أدى اىل  ختفيض طاقة العمالة اىل  حنو حكومة رقمية ملا فرضته  
 الدراسة يف مجيع املستوايت واعتماد التعليم عن بعد ولقد مست العملية مجيع القطاعات. 

 . اخلامتة : 3
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الرقمنة يف العامل متر مبرحلة غليان ،خاصة مع الركود الذي عرفه العامل أمجع جراء جائحة كوروان فحاولت           
شيئا فشيئا دمج الرقمنة يف كل قطاعتها ،كحل للعزلة اليت عرفها العامل وأثرت على كل قطاعاهتا احليوية من بينها 

اصبحت  ذي مل يستغل وبشكل واسع كل هذه اإلمكانيات ،وابلتايلقطاع التعليم و النقل و  القطاع االقتصادي ال 
التكنولوجيا احلديثة ضرورة وحتمية فرضتها ظروف جائحة كوروان كوفيد   يف   19الرقمنة أو ما يعرف ابستعمال 

 العديد من دول العامل. 

لعديد من الفرص واإلمكانيات إن تطور الرقمنة يف العامل والعامل العريب خاصة مير مبرحلة تنمية ضخمة ،كما يتيح ا
 اليت حتد من الركود والعزلة ،وخلق بدائل من أجل فك العزلة. 

رغم أن هذه األزمة أعطت دفعة قواي للرقمنة و استعمال التكنولوجيا يف العامل و يف اجلزائر بشكل خاص           
ا التحتية  للبنية  نظرا  اجلزائر  تبقى حمتشمة خاصة يف  ان هذه اخلطوات  ليت مل تكن جاهزة ملواجهة مثل هذه إال 

 األزمات. 

من خالل الدراسة الحظنا تطور كبري يف استعمال الرقمنه وشبكة االنرتنت من طرف االدارة واخلواص يف         
خمتلف القطاعات ورمبا تكون هذه من اخلطوات االوىل العتماد الرقمنه والتكنولوجيا و خلق قطاعات هجينة جاهزة 

 لظروف من جهة ومن جهة أخرى . ملواجهة كل ا

سعت اجلزائر على غرار دول العامل تسعى اىل تطوير هذا القطاع من خالل خلق وزارات هجينة أو خالاي         
ا تسهل على املواطن عبئ التنقل أو على الطالب تلقي دروسه عرب ضمن االدارات ذات رقمنة عالية من خالهل 

العنكبوتية م الشبكة  زال  وال  تدفق ،فكان  ذات  انرتنت  بشبكة  القطاعات  خمتلف  دعم  التسريع يف  الواجب  ن 
 عايل....اخل 

وأخذ كنموذج حالة اجلزائر اليت  19من خالل دراستنا حاولنا دراسة مدى تطور الرقمنة خالل أزمة كوروان كوفيد 
كان واضح و جلي كباقي دول الحظنا من خالل هذه الورقة البحثية التطور الذي يعترب مهم رغم أنه حمتشم إال انه  

 العامل العريب والعامل أبسره 
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 حتليل الفرضيات: 

نؤكد الفرضية االوىل :وجود بنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر يساعد يف التحول الرقمي  
 طواهتا األوىل. للجزائر ساعدت هذه البنية التحية على الولوج اىل عامل الرقمنة رغم أهنا الزالت يف خ

الفرضية الثانية مت أتكيدها من خالل الزايدة يف استعمال الرقمنة يف الفصل األول من بداية كوروان فقط بنسبة تفوق 
 %يف اجلزائر فقط أما يف دول العامل املتطورة تكنولوجيا فكان التأثري أكثر ابعتبارها سباقة يف عامل الرقمنه. 5

كيدها اذ :ال ميكن التخلي عن النظام الكالسيكي ولكن اعتماد نظام هجني يف كافة ابلنسبة للفرضية الثالثة مت أت 
 القطاعات وهذه لعدم امكانية ذلك يف بعض القطاعات. 

ومن جهة أخرى ساهم انتشار فريوس كوروان املستجد يف جلوء اجلزائر الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات يف كل القطاعات 
 عصرنه و رقمنه هذه القطاعات.  وتدعيم هذه القطاعات من اجل

 ومن أهم النتائج والتوصيات اليت استخلصنها: 

 التحول الرقمي أصبح حتمية يف كافة القطاعات. 

 اجلزائر تسعى  إىل مواكبة التطورات  يف العامل  من خالل  االستفادة من الفرص املتاحة  من  

التحتية البنية  خالل  من  وهذا  رقمية  دولة  إىل  حتوهلا  من   أجل  ملسناها  اليت  احملتشمة  خطواهتا  رغم  لديها  اليت 
 االحصائيات السابقة. 

 جيب على اجلهات املعنية يف البالد التسريع اكثر يف وترية التحول اىل احلكومة الرقمية يف كافة 

إعادة ، وهذا من خالل أيضا زايدة تدفق وسرعة اإلنرتنت و 19اجملاالت ولعلها الفائدة العظيمة من جائحة كوفيد  
 النظر يف تسعرية االنرتنت ابلنسبة للثابت و احملمول. 

 استحداث خلية يف كل وزارة تعىن ابجلانب الرقمنه و التكنولوجيا يف ظل االزمات و خارجها و 

 توفري الربامج و التكوين ،خاصة وزارة الربيد واملواصالت السلكية والسلكية والتكنولوجيا والرقمنه.  
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 رية وسرعة االنرتنت ابلنسبة لعدة قطاعات حساسة اعادة النظر يف تسع

 ابعتبار جائحة كوروان نقطة حتول حنو عامل رقمي يف التعليم و الوظائف .....اخل
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