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 زم في ألاخير جم جدلُل وانؼ،يما جم قيها حعلُؽ الظىء غلى وانؼ جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث في الذوُ الػشبُت
.الكجىة الشنمُت في الجضائش مً خالُ مؤششاث الٌثاقت الاجصالُت والخهذم الخٌىىلىجي
. الاهترهذ، مؤششاث الٌثاقت الاجصالُت، الىصىُ الخهُهي، الكجىة الشنمُت:الكلماث املفخاحُت
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Abstract: This paper aims to review the digital gap phenomenon in Arab countries particularly in
Algeria , by presenting its concept, its types, and the most important indicators by which it can be
measured and estimated . In this paper we was also mentioned The reality of information and
communication technology in the Arab countries, as well as an analysis of the reality of the digital gap
in Arab countries particularly in Algeria through the different indicators of communication density and
electronic readiness, as well as the requirements of filing the digital gap in the Arab countries.
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ملذمت:
لهذ ًان للخكاغل بين ؤلاوعان وأحهضة الٌمبُىجش ألازش البالـ غلى الجىاهب الانخصادًت والاحخماغُت والعُاظُت له ،قهذ
أصبدذ الهذسة غلى الىصىُ أمش مهم في غصش أصبدذ قُه أحهضة الٌمبُىجش وؤلاهترهذ الهلب الىابع له ،ويزا اإلاػلىمت أمشا
مهما مً خُث ظشغت الىصل إليها ونذسة امخاليها وػشٍهت الػمل بها ،قلِغ ًل شخص لذًه امخُاص للىصىُ إلى هزه اإلاػلىمت،
ولًٌ ًخؼلب رلَ جىقش الخبرة وإمٍاهُت للىصىُ إلى هزه الخٌىىلىحُا ،ألامش الزي أدي إلى وحىد قجىة سنمُت بين اإلاجخمػاث
التي لذيها نذسة غالُت في الىصىُ والتي لِغ لذيها هزه الهذسة ،وٍخجلى رلَ مً خالُ مذي امخالى بيُت جدخُت نىٍت في
جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث ،ألامش الزي حػل جهلُص هزه الكجىة أو ظذها أمشا طشوسٍا ومً أهم الخدذًاث التي
جىاحهها الذوُ التي لِغ لذيها الهذسة غلى الىصىُ ،والجضائش مً بين هزه الذوُ ،للخام بشيب الذوُ اإلاخهذمت والاهخهاُ إلى
مشخلت الاظدثماس في اإلاػشقت والخدىُ هدى الانخصاد الجذًذ ،أو ما ٌػشف باالنخصاد الشنمي.
 .1ماهُت الفجوة الشكمُت
ظهش مصؼلح الكجىة الشنمُت غلى اإلاعخىي اإلادلي في البذاًت ،قهذ ًاهذ وشأجه في الىالًاث اإلاخدذة ظىت  1995بصذوس جهشٍش
وصاسة الخجاسة ألامشٌٍُت الشهير بػىىان "العهىغ مً قخداث الشبٌت" ،falling through the netوالزي لكذ الاهدباه إلى الكاسم
الٌبير بين قئاث اإلاجخمؼ ألامشٍٍي في اظخخذام الٌمبُىجش وؤلاهترهذ بخاصت ،باليعبت الى العىد والىاصخين إليها مً آظُا
واظباهُا وأمشٍٍا الالجُيُت ،ولًٌ ظشغان ما احعؼ اإلاكهىم مخجاوصا الىؼام اإلادلي لُىدشش اظخخذامه غاإلاُا ،وٍصبذ بذًال
حامػا ،مً مىظىس مػلىماحي ،لؼُل الكىاسم بين الػالم اإلاخهذم والػالم الىامي وبين أنالُم الػالم اإلاخخلكت.
1.1حعشٍف الفجوة الشكمُت
مً الصػب الػثىس غلى حػشٍل واخذ وشامل إلاكهىم الكجىة الشنمُت  Digital Divideورلَ الخخالف وحهاث هظش اإلاكٌشًٍ
والباخثين ،وٍمًٌ ريش أهم الخػاسٍل قُما ًلي:
حػشف الكجىة الشنمُت غلى أنها " الكجىة الٌبيرة الهائمت بين الذوُ الؿىُت في اإلاجاُ الشنمي (أي في اإلاػلىماجُت والاجصاالث)
والذوُ الكهيرة في اإلاجاُ هكعه"(صادم و سائذ  ،2006 ،صكدت .)56
يما حػشف غلى أنها " الكجىة بين ألاشخاص الزًً لذيهم إمٍاهُت الىصىُ إليها الخهىُاث الشنمُت واإلاػلىماث غلى شبٌت
ؤلاهترهذ ،وأولئَ الزًً ال ًكػلىن رلَ").( Singh, 2004, p. 04
وحػشف أًظا " الكجىة بين ألاقشاد وألاظش والششًاث واإلاىاػو الجؿشاقُت غلى مخخلل اإلاعخىٍاث الاحخماغُت والانخصادًت قُما
ًخػلو بٍل مً قشصهم الىصىُ إلى جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث ) (ICTواظخخذامها لإلهترهذ مً أحل مجمىغت واظػت
مً ألاوشؼت").(OECD, 2001, p. 05
وسؾم صػىبت جدذًذ حػشف حامؼ ماوؼ إلاكهىم الكجىة الشنمُت إال أهه ًمًٌ الهىُ بىحىد حػاسٍل غلى زالزت
معخىٍاث(غمشو  ،2008 ،صكدت :)180
 املفهوم الضُمً :دصش مكهىم الكجىة الشنمُت في " الىكار إلى مصادس اإلاػشقت " ،مً مىظىس جىقش البنى الخدخُت الالصمت
ً
أظاظا دون إؾكاُ الىظائل ؾير آلالُت مً خالُ الخىاصل
للخصىُ غلى مىاسد اإلاػلىماث واإلاػشقت بالىظائل آلالُت
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البششي؛ لزا ًشيض هزا الخػشٍل غلى الكاسم بين مذي جىاقش شبٍاث الاجصاالث ووظائل الىكار إليها ،وغىاصش سبؼها
بالشبٍاث الػاإلاُت وغلى سأظها الاهترهذ.
 املفهوم ألاوظع  :وَشمل -بجاهب الىكار إلى مصادس اإلاػشقت -اظدُػابها مً خالُ الخىغُت والخػلُم والخذسٍب ،وجىظُكها
انخصادًا واحخماغُا وزهاقُا.
 املفهوم ألاشمل :وهى ٌؿؼي الىؼام الٍامل لذوسة ايدعاب اإلاػشقت لِشمل أًظا جىلُذ اإلاػشقت الجذًذة مً خالُ
مؤظعاث البدث والخؼىٍش ،ويزلَ في مؤظعاث الاهخاج والخذماث.
مما ظبو ًمًٌ حػشٍل الكجىة الشنمُت غلى أنها" الهىة اإلاىحىدة بين مخخلل اإلاعخىٍاث الاحخماغُت والانخصادًت قُما ًخػلو
بٍل مً قشصهم في الىصىُ إلى جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث وأولئَ الزًً ال ًكػلىن رلَ".
 2.1العوامل التي جحذد الوصول الحلُلي
أيثر بٌثير مً مجشد جىقير أحهضة الٌمبُىجش وؤلاهترهذً ،خم جظمين الىصىُ إلى جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث في مجمىغت
مػهذة مً الػىامل التي حشمل الػىاصش اإلاادًت والشنمُت والبششٍت والاحخماغُت واإلاىاسد والػالناث واإلادخىي واللؿت ومدى
ألامُت والخػلُم والهٍُل اإلاجخمعي واإلاؤظس ي ،خُث ًجب أن جؤخز حمُؼ الػىاصش ظالكت الزيش في الاغخباس لٍي ًٍىن الىصىُ
اإلاجذي إلى الخٌىىلىحُاث الجذًذة.
الشكل سكم (: )11العوامل املحذدة الشئِعُت التي حعهل الوصول الحلُلي إلى جكىولوجُا املعلوماث والاجصاالث.

Source:Elizabeth AgnesFürstenburg )2005(, Bridging the digital divide: A South Africanperspective on

minimally invasive education, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Magister
Educationis in Computer-Integrated Education, University of Pretoria, Afrique du Sud, p 25.
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مً خالُ الشٍل سنم ( )01أغاله الزي ًىضح الػىامل اإلادذدة الشئِعُت التي حعهل الىصىُ الخهُهي إلى جٌىىلىحُا
اإلاػلىماث والاجصاالث ،خُث ًبين أن الىصىُ الخهُهي إلى جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث مً أحل ظذ الكجىة الشنمُت ،ال
ًٍىن إال مً خالُ جىقش واحخماع ومػالجت الػىامل الخاظمت الازني غشش اإلاىضخت في الشٍل.
ؾير أن "ؤلاػاس الهاهىوي والخىظُمي" ويزلَ "العُاظاث الانخصادًت الٍلُت" هي أيثر الػىامل الهامت التي ًجب مػالجتها غلى
اإلاعخىي الىػني مً نبل خٍىمت البلذ).(Elizabeth , 2005, p. 25
 3.1مؤششاث كُاط الفجوة الشكمُت:
ال ًىحذ جىاقو في آلاساء بشأن يُكُت نُاط مجخمؼ اإلاػلىماث والكجىة الشنمُت ،خُث ٌػخبر اظخخذام ؤلاهترهذ أخذ أيثر
ً
اظخخذاما بين البلذان ،غلى الشؾم مً أن مصؼلح "الكجىة الشنمُت" ظهش بػذ جىظؼ ؤلاهترهذ في
مؤششاث الكجىة الشنمُت
مىخصل الدعػُيُاث؛ ولًٌ ال ٌشير بشٍل خصشي إلى ؤلاهترهذ ،يما أن جٌىىلىحُاث اإلاػلىماث والاجصاالث الهامت ألاخشي مثل
أحهضة الٌمبُىجش الصخصُت والهىاجل الخلىٍت ،وما إلى رلَ ،هي ً
أًظا راث صلت وزُهت بهظاًا الكجىة الشنمُت ( Acılar, 2011,
).p. 233
وقُما ًلي وعخػشض غذد مً اإلاؤششاث اإلاعخخذمت في نُاط الكجىة الشنمُت (خاوي و غامش ،2011 ،الصكداث :)05-04
 مؤشش الكثافت الاجصالُت  :)TDI) the Tel-Density Indicatorجم وطػه مً ػشف الاجداد الذولي لالجصاالث ،ITU
وٍهاط بػذد الهىاجل الثابخت والىهالت لٍل  100قشد ،غادة ،وظػت شبٍاث الاجصاالث مً خُث مػذُ جذقها لبُاهاث
غبرها.
 مؤشش الخلذم الخكىولوجي  : (TPI) Technical Progress Indicatorوٍهاط بػذد أحهضة الٌمبُىجش ،وغذد معخخذمي
الاهترهذ ،وخُاصة ألاحهضة الالٌتروهُت يأحهضة الكايغ والهىاجل ،وما شابه ،مً نبل ألاقشاد والجماغاث واإلاؤظعاث.
 مؤشش لاهجاص الخكىولوجي :(TAI) Technical Achievment Indicatorوٍهاط بػذد بشاءاث الاختراع ،وغذد جشاخُص
اظخخذام الخٌىىلىحُا ،ظىاء اإلاعخىسدة أو اإلاصذسة ،وحجم صادساث مىخجاث الخٌىىلىحُا الػالُت واإلاخىظؼت ميعىبا إلى
إحمالي الصادساث ،باإلطاقت إلى مخىظؽ ظىىاث الخدصُل اإلاذسس ي.
 مؤشش الجاهضٍت الشبكُت  : (NRI) Network Readiness Indicatorوٍهاط بمعخىي البيُت الخدخُت إلاجخمؼ اإلاػلىماث
في الهؼاغاث الشئِعُت الثالزت :الخٍىمي والخاص والىػني ،ومذي جأهل ألاقشاد وألاظىام ،ومذي ججاوب البِئت الدششَػُت
والخىظُمُت مؼ الىهلت الىىغُت إلاجخمؼ اإلاػلىماث.
 الشكم اللُاس ي للىفار الشكمي  : (SNDA) Standart Number of Digital Accessوهى سنم نُاس ي حذًذ مً وطؼ
الاجداد الذولي لالجصاالث وٍهىم غلى أظاط غذة غىامل جؤزش في نذسة بلذ ما غلى الىكار إلى جٌىىلىحُاث اإلاػلىماث
والاجصاالث وهي :البيُت الخدخُت ،والاظخؼاغت اإلاادًت واإلاػشقت والخىغُت مً خُث ظػت هؼام جبادُ اإلاػلىماث.
 4.1معُلاث ظذ الفجوة الشكمُت
ًخكو الباخثين والانخصادًين بىحىد أسبػت أهىاع مً الػىائو التي جدىُ دون الىصىُ):(Christian & Eva , 2008, p. 100
 هل

الوصول الزهني ٌ :شير الاقخهاس إلى ههص الخبرة الشنمُت ألاولُت (نلت الخجشبت الشنمُت ألاولُت بعبب الىهص الاهخمام،

وغذم حاربُت الخٌىىلىحُا الجذًذة)؛

26

جمهت انتنميت واالقتصاد انتطبيقي– جامعت املسيهت-

اجملهد/04 :انعدد )0202( 02

متطهباث تقهيص انفجوة انرقميت يف اندول انعربيت  :حانت اجلزائر

 هل

ص 40/23 :تقرورث ،حسان ،نكحم

الوصول إلى املوادٌ :ػني نلت أو غذم وحىد أحهضة الٌمبُىجش واجصاالث الشبٌت؛

 الافخلاس في الوصول إلى الاظخخذام ً :ذُ غلى غذم وحىد قشص اظخخذام راث مػنى؛
 هل

في الوصول إلى املهاساث  :هى ههص اإلاهاساث الشنمُت بعبب غذم يكاًت ظهىلت الاظخخذام وغذم يكاًت الخػلُم أو

الذغم الاحخماعي).(Jan & Kenneth , 2003, pp. 315-316
 5.1أظباب الفجوة الشكمُت
هىاى مجمىغت مً ألاظباب الاحخماغُت والثهاقُت التي أدث إلى ظهىس للكجىة الشنمُت ومً أهمها (
:) .https://ar.wikipedia.org/wiki
 جذوى الخعلُم وعذم جوافش فشص الخعلم  :جذوى معخىي الخػلُم وغذم جىاقش قشص الخػلم مً أهم ألاظباب التي جيخج غنها
الكجىة الشنمُت؛
 ألامُت  :حػخبر ألامُت مً ألاظباب الشئِعُت اإلاؤدًت للكجىة الشنمُت ،قٍلما اسجكػذ وعبت ألامُت أدي رلَ إلى احعاع الكجىة
الشنمُت ،ومً اإلاػلىم أن وعبت ألامُت بين البالؿين في الػالم الػشبي جهذس بـ  % 45وهى أغلى مً اإلاخىظؽ الػالمي وختى مً
مخىظؽ البلذان الىامُت؛
 الذخل ٌ :ػخبر الذخل مً ألاظباب اإلاؤدًت للكجىة الشنمُت ،قاألقشاد في الذوُ الىامُت دخلهم مدذود بػٌغ ألاقشاد في الذوُ
اإلاخهذمت ،وبالخالي جيشأ الكجىة الشنمُت بعبب الكشم بين الذخل في الذوُ الىامُت واإلاخهذمت .
 الفجوة اللغوٍت  :جلػب اللؿت ً
ً
سئِعُا في انخصاد اإلاػشقت ،لزلَ ٌػذ الخخلل اللؿىي مً ألاظباب الشئِعُت للكجىة
دوسا
الشنمُت .ولزلَ حععى حمُؼ الذوُ ً
خالُا إلى الاهخمام بلؿتها الهىمُت خاصت قُما ًخػلو بػالنتها بخٌىىلىحُا اإلاػلىماث
ً
غمىما وؤلاهترهذ بصكت خاصت ؛
والاجصاالث
 الجمود املجخمعي  :جدعم مجخمػاث الذوُ الىامُت بظػل نابلُتها للخؿُير ألظباب غذًذة ،جشحؼ إلى مىظىمت الهُم
والخهالُذ العائذة ،وبالخالي قهي ججذ صػىبت في جهبل أي حؿُيراث حذًذة ً
هظشا لخمعٌها بهزه الهُم والخهالُذ؛
 الجمود الخىظُمي والدششَعي  :مً أهم أظباب الكجىة الشنمُت غذم جىاقش البِئت الخمٌُيُت ،التي جدُذ مشاسيت مخىاصهت في
إخذار الخىمُت مً نبل الهؼاع الػام والخاص ،وهزا هاجج غً الجمىد الخىظُمي والدششَعي؛
 غُاب الثلافت العلمُت الخكىولوجُت :مً ألاظباب اإلاؤدًت للكجىة الشنمُت ؾُاب الثهاقت الػلمُت الخٌىىلىحُت ،وختى ًخم
الخؿلب غلى هزه الكجىة البذ مً أن جٍىن هزه الثهاقت مىحىدة لذي حمُؼ شػىب الذوُ الىامُت.
 .2واكع جكىولوجُا املعلوماث والاجصاالث في الذول العشبُت
بذأ خؼاب "الكجىة الشنمُت" في أوائل الدعػُىاث بالخمُيز بين " الزًً ًملٍىن اإلاػلىماث والزًً ال ًملٍىن اإلاػلىماث"،
زم جم جىظُػه لِشمل الكجىاث في أظػاس أحهضة الٌمبُىجش والىصىُ إلى ؤلاهترهذ وغذم اإلاعاواة ومؤخشا إلى غذم اإلاعاواة في
شبٍاث الىؼام الػشٍع.
وجؤيذ الذساظاث ألامشٌٍُت التي حشث في مجاُ الكجىة الشنمُت غلى اإلاخاػش مشجبؼت باظدبػاد بػع الكئاث الاحخماغُت
مً جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث ،لًٌ غباسة الكجىة الشنمُت هكعها ًان نذ أزاس في غام  1995مً نبل لىوـ ظٍىث
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( ) 1995الزي أظهش مخاػش اظدبػاد أقهش الىاط وألانلُاث مً جهىُاث الاجصاالث قُما ًخػلو اإلاشاسيت في الخُاة
الذًمهشاػُت).(Alain & Fabrice , 2007, p. 03
 1.1الفجوة الشكمُت بين الذول الىامُت والذول املخلذمت
مً خالُ الجذوُ سنم ( )01أدهاه الزي ًىضح إخصاءاث العٍان واظخخذام ؤلاهترهذ في الػالم ،هالخظ مػذُ اخترام
الاهترهذ جخخلل مً مىؼهت إلى أخشي ،وأن أيبر وعبت اخترام مسجلت جهذس ب ـ  % 87070مسجلت في أوسبا وهي أيبر مً مػذُ
الاخترام إلاجمىع الػالم اإلاهذسة بـ  ،% 58080بِىما أصؿش وعبت مسجلت ًاهذ في إقشٍهُا والتي لم جخػذي خاحض  ،% 40وهى ما
ًبين الكجىة الشنمُت اإلاىحىدة بين الهاسجين.
يما هالخظ أن مػذُ أو وعبت همى معخخذمي الاهترهذ خالُ الكترة ( )2019-2000جدباًً مً مىؼهت ألخشي ،خُث أيبر
وعبت مسجلت ًاهذ في إقشٍهُا بـ  % 11481وسؾم هزه اليعبت الٌبيرة ؾير أن وعبت اظخخذام الاهترهذ قيها ال جمثل إال 11050
 %مً اإلاجمىع الػالمي ،جليها آظُا بـ  % 1913لًٌ في اإلاهابل هجذ أن وعبت اظخخذام الاهترهذ قيها ًخػذي  % 50مً
اإلاجمىع الػالمي ،بِىما أصؿش وعبت همى ًاهذ في أمشٍٍا الشمالُت بـ . % 203
الجذول سكم ( : )11إحصاءاث العكان واظخخذام لاهترهذ في العالم (جلذًشاث مىخصف العام )1112

لاهترهذ

لاهترهذ

()1112-1111

العاملُت %

إفشٍلُا

0086101830.02311

% 0.301

066031.0031311

% 8.321

% 00030

% 00301

آظُا

006000..60..1311

% 00311

60811002.030.311

% 00361

% 0.08

% 013.1

أوسبا

36.00.8011.311

% 013.1

.6.000.0236311

% 3.3.1

% 0.6

% 02311

أمشٍكا الالجُيُت

20308000362311

% 3301

0080.1606.6311

% 233.1

% 6000

% 01311

الششق الاوظط

6030802032.311

% 8381

0.00016003.311

% 2.3.1

% 0608

% 83.1

أمشٍكا الشمالُت

82200.20316311

% 03.1

86.00230263311

% 2.301

% 618

% .361

أظترالُا

00038.0610311

% 1301

63028206.3311

% 23301

% 6.2

% 1321

املجموع العاملي

.0.020668061.311

% 011

0008206030313311

% 03331

% 000.

% 011

مىاطم العالم

حعذاد العكان
1112

حعذاد العكان

معذل

همو معخخذمي

وعبت

(اليعبت املئوٍت
مً العالم)

معخخذمي لاهترهذ

الاختراق

 31جوان 1112

( %حعذاد
العكان)

املصذس  :إخصاءاث غالم ؤلاهترهذ ،جاسٍخ الاػالع  ،2019/12/03اإلاىنؼ الالٌترووي :
https://www.internetworldstats.com/stats.htm

الشكل سكم ( :)11جوصَع معخخذمي لاهترهذ في العالم مىخصف العام 1112
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املصذس :مً إغذاد الباخثين باالغخماد غلى الجذوُ سنم ()02
مً خالُ الشٍل سنم ( )02الزي ًىضح إخصاءاث العٍان واظخخذام ؤلاهترهذ في الػالم مىخصل الػام  ،2019هالخظ
أن هىاى جباًً يبير لخىصَؼ معخخذمي ؤلاهترهذ في الػالم ،خُث أن أيبر وعبت مسجلت هي مً هصِب آظُا والتي بلؿت % 51
أي أيثر مً هصل معخخذمي الاهترهذ في الػالم ،بِىما لم جخجاوص  % 16في أوسبا و %11في الششم ألاوظؽ وباقي اإلاىاػو بين
 % 1و.%10
الشكل سكم ( : )13ألافشاد الزًً ٌعخخذمون لاهترهذ حعب معخوى الخىمُت (اليعبت املئوٍت)

مالحظت * :جهذًش
املصذس :مً إغذاد الباخثين باالغخماد غلى ناغذة بُاهاث الاجداد الػاإلاُت لالجصاالث ،مؤششاث جٌىىلىحُا اإلاػلىماث
والاجصاالث ،شىهذ ًىم ، 2020/02/05 :اإلاىنؼ الالٌترووي:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx.html

مً خالُ الشٍل سنم ( )03أغاله الزي ًمثل اليعبت اإلائىٍت ألاقشاد الزًً ٌعخخذمىن ؤلاهترهذ خعب معخىي الخىمُت،
خُث هالخظ أن هىا صٍادة في غذد ألاقشاد الزًً ٌعخخذمىن الاهترهذ في الذوُ الىامُت خُث بػذ أن ًاهذ جمثل خىالي 51065
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 %ظىت  2008اسجكػذ خُث مً اإلاخىنؼ أن جخػذي  % 73010ظىت  ،2019في خين هالخظ اهخكاض في هزه اليعبت في الذوُ
اإلاخهذمت قمً اإلاخىنؼ أن جىخكع إلى  % 26080ظىت  2019في خين ًاهذ جمثل  % 48002ظىت .2008
الشكل سكم ( :)10الفجوة املخعللت باللذسة على جحمل الخكالُف بين البلذان املخلذمت والبلذان الىامُت للفترة (-1110
)1112

املصذس :الاجداد الذولي لالجصاالث (ًىهُى  ،)2019جهشٍش غً جىكُز الخؼت ؤلاظتراجُجُت لالجداد وغً أوشؼت الاجداد للكترة -2018

( 2019الخهشٍش اإلاشخلي العىىي لالجداد(،ص.06 :
مً خالُ الشٍل سنم ( )04أغاله الزي ًبين الكجىة اإلاخػلهت بالهذسة غلى جدمل الخٍالُل بين البلذان اإلاخهذمت والبلذان
الىامُت ،هالخظ أن الكاسم في الهذسة غلى جدمل أظػاس خذماث الىؼام الػشٍع الثابذ والاجصاالث الخلىٍت اإلاخىهلت بين
البلذان اإلاخهذمت والبلذان الىامُت اهخكع خالُ الكترة  ،2017-2014وسؾم أن وعبت الاهخكاض ًاهذ طئُلت إال أهه إرا
هظشها إلى ظلت أظػاس جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث يٍل ،قئن الكجىة في الهذسة غلى جدمل ألاظػاس نذ اهخكظذ مً
ً
402في  2014إلى  3,5في  ،2017أي خذر اهخكاض بيعبت  %17جهشٍبا.
 1.1الفجوة الشكمُت في الذول العشبُت
الىكار بالىؼام الػشٍع هى ششغ أظاس ي معبو إلاػظم الخذماث اإلاهذمت الُىم ،وٍخمثل الخدذي في الخمًٌ مً بىاء
الهذساث مً أحل الىكار بالىؼام الػشٍع إلى الشبٍاث الثابخت واإلاخىهلت الشاهىت واإلاهبلت.
ونذ وطؼ الػذًذ مً البلذان اظتراجُجُاث لخٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث جشمي إلى جىظُؼ مذي الىكار بالىؼام
ً
الػشٍع لِشمل حمُؼ ظٍان الػالم ،قهذ خذدث البلذان ألاوسوبُت هذقا بأن ًٍىن  %100مً العــٍان مىصىلين بمػذُ
30مُؿابذ/زاهُت يدذ أدوى ،وأن ًٍىن ماال ًهل غً  % 50مً العٍان مىصىلين بمػذُ  100مُؿابذ/زاهُت أو أيثر بدلىُ
غام  ،2020ويما حشث الػادة ،خذدث أهذاف مخخلكت في مىاػو مخخلكت خىُ الػالم ،ولٌنها جخهاسب بدٌم جىقش جهىُاث
الىؼام الػشٍع هكعها في ًل مٍان(الاجداد الذولي لالجصاالث ،2018 ،صكدت .)19
الشكل سكم ( : )10حغلغل الىطاق العشٍض الثابذ واملخىلل في الذول العشبُت للفترة ()1112-1111لكل  111وعمت
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مالحظت * :جهذًش
املصذس :مً إغذاد الباخثين باالغخماد غلى ناغذة بُاهاث الاجداد الػاإلاُت لالجصاالث ،مصذس ظبو ريشه.
مً خالُ الشٍل سنم ( )05أغاله الزي ًبين حؿلؿل الىؼام الػشٍع الثابذ واإلاخىهل في الذوُ الػشبُت خالُ (-2010
 )2019لٍل  100وعمت ،هالخظ أن يال الىؼانين أخزي مىحى جصاغذي خالُ الكترة اإلاذسوظت ؾير أن مػذُ الضٍادة هى أيبر
في الىؼام الػشض اإلاخىهل أيثر مً الىؼام الػشٍع الثابذ ،ورلَ الهخكاض أظػاسه.
الشكل سكم ( : )10العكان الزًً حغطيهم شبكت الصلوٍت املخىللت لكل  111وعمت في الذول العشبُت للفترة ()1112-1110

مالحظت * :جهذًش
املصذس :مً إغذاد الباخثين باالغخماد غلى ناغذة بُاهاث الاجداد الػاإلاُت لالجصاالث ،مصذس ظبو ريشه.
مً خالُ الشٍل سنم ( )06أغاله الزي ًىضح وعبت العٍان الزًً حؿؼيهم شبٌت الخلىٍت اإلاخىهلت لٍل  100وعمت في الذوُ
الػشبُت خالُ ( ، )2019-2015خُث هالخظ اسجكاع في وعبذ الخؿؼُت قبػذ أن ًاهذ ال جخػذي  % 93030ظىت  2015مً
اإلاخىنؼ أن جبلـ  % 96020ظىت  ،2019أي أن وعبت الخؿؼُت جهترب مً .% 3010
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و غً أهم اإلاػىناث التي جىاحه اهدشاس جٌىىلىحُا الاهترهذ باإلاىؼهت الػشبُت لخصها د .ششٍل هاشم مذًش مٌخب جىمُت
مجخمؼ اإلاػلىماث بىصاسة الاجصاالث و اإلاػلىماث اإلاصشٍت في وسنت غمل مهذمت في اإلاؤجمش الخلُجي الذولي لألغماُ الالٌتروهُت
(هشام ،2000 ،صكدت :)13
• الاقخهاس إلى الخؼؽ الشاملت غلى اإلاعخىي ؤلانلُمي و الىػني؛
• اسجكاع وعبت الظشائب اإلاكشوطت أحهضة الخاظىب و التي جصل أخُاها إلى  % 20في بػع ألانؼاس الػشبُت ؛
• غذم الترييز غلى إبشاص جٌىىلىحُا اإلاػلىماث في اإلاىاهج الخػلُمُت ؛
• طػل معخىي الىعي باالظخخذام الصخُذ لخهىُت اإلاػلىماث في نؼاع ألاغماُ إطاقت إلى بػع الػىائو الثهاقُت
وؤلاًذًىلىحُت.
ّ
إطاقت إلى ما ظبوً ،بلـ غذد ظٍان الىػً الػشبي خالُا خىالي ( )362ملُىن وعمت ملُىن وعمت ،في خين لم ًخجاوص غذد
معخخذمي الاهترهذ غام  2019في الىػً الػشبي  57013ملُىن معخخذم خعب إخصاءاث الاجداد الذولي لالجصاالث .
وهىاى أظباب يثيرة جٌمً وساء غذم الاهدشاس الىاظؼ لخٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث في الىػً الػشبي ،وهزيش منها (أبى
قاسة):
• الاهخكاض اليعبي لذخل الكشد الػشبي مهاسهت بذخل الكشد في الذوُ اإلاخهذمت؛
• نلت غذد أحهضة الخاظىب الصخص ي في بلذان الىػً الػشبي وهزا ًشحؼ إلى الػامل الانخصادي بصىسة أظاظُت؛
• غائو اللؿت :إن اؾلب مىانؼ الاهترهذ جخػامل باللؿت الاهجليزًت ًلؿت لالظخخذام والخخاػب  ،ويثير مً ألاقشاد ال ًجُذون
اظخخذام هزه اللؿت؛
• غائو اظخخذام الخاظىبً :خؼلب اظخخذام شبٌت الاهترهذ ؤلاحادة اليعبُت الظخخذام الخاظىب  ،وهزا ٌػذ غائها أمام
اهدشاس اظخخذام الشبٌت الػاإلاُت؛
• مشٌالث جخػلو بالبيُت الخدخُت لخىصِب خذماث ؤلاهترهذ.
 .3جحلُل الفجوة الشكمُت في الجضائش مً خالل مؤششي الكثافت الاجصالُت والخلذم الخكىولوجي
إن مجخمؼ اإلاػلىماث الزي ظهش مؼلؼ العخِىُاث غلى ًذ" ماسشاُ ماًلىهان " في يخابه" مجشة ؾىجىبرؽ " لم ًمش غلى الجضائش
مشوس الٌشام ،قكي العبػُيُاث ًاهذ الجضائش جدخل مٍاهت الئهت مهاسهت بالذوُ اإلاخهذمت قُما ًخػلو بىظائل الاجصاالث خُث
خصصذ لها  % 25مً ميزاهُت الذولت ،وهزا لإلنامت هُاًل للخٍىًٍ غلى ًل اإلاعخىٍاث ومنها في ؤلاغالم آلالي لًٌ مؼ اهخكاض
ظػش البتروُ الزي أدي إلى أصمت انخصادًت طػل الاظدثماس ،وفي غام  1996دم هانىط الخؼش وظهشث بئلخاح طشوسة
الخىحه هدى الالمشيضٍت الخىصصت وجدشٍش الانخصاد واإلاىاقعت ودخىُ إلى انخصاد العىم ،لِشهذ غام  1997إغادة هٍُلت
خىالي  100ششيت غمىمُت انخصادًت ،ومؼ غىدة اسجكاع ظػش البتروُ وجدعً الىطؼ ألامني الزي شهذجه الجضائش خالُ
الػششٍت العىداء ،غشف الانخصاد الجضائشي اهخػاشا مدعىظا قكخدذ الخٍىمت الاظدثماس في مجاُ الاجصاُ ختى جخمًٌ مً
ظذ الكجىة بُنها وبين الذوُ اإلاجاوسة مً حهت والذوُ ألاوسبُت مً حهت أخشي ،بدُث جمذ في أوث  2000اإلاصادنت غلى
الهاهىن اإلاخػلو بالبرًذ واإلاىاصالث وهي خؼىة مهمت في معاس الخؼىٍش(ظػذون ،2012 ،صكدت .)09
1.3مؤشش شبكت الهاجف
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مً خالُ هزا اإلاؤشش ظىهىم بخدلُل مؤشش شبٌت الهاجل الثابذ والهاجل الىهاُ.
 1.1.3مؤشش شبكت الهاجف الثابذ :
مً خالُ الشٍل سنم ( )07أدهاه الزي ًىضح جؼىس غذد اإلاشتريين في شبٌت الهاجل الثابذ في الجضائشللكترة (،)2018-2010
خُث هالخظ اسجكاع مؼشد في غذد اإلاشتريين في شبٌت الهاجل الثابذ في الجضائش خالُ هزه الكترة ،قبػذ أن ًان غذد
اإلاشتريين ال ًخػذي  2922731ظىت  2010اسجكؼ لُبلـ  4158518مشترى ظىت  2018أي بضٍادة جهذس بأيثر مً .% 42
في غام  ،2017جهشس إنهاء اظخػماُ جٌىىلىحُا الاجصاالث الالظلٌُت الثابخت ( )WLLالتي ًاهذ مىحهت للمىاػو الشٍكُت،
وهزا جماشُا مؼ اظتراجُجُت الذولت لتزوٍذ هزه اإلاىاػو ببيُت جدخُت لالجصاالث أيثر يكاءة وقػالُت مثل(LTE 4Gجهشٍش
جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاُ ،2018 ،صكدت .)02
الشكل سكم ( : )12جطوس عذد املشترهين في شبكت الهاجف الثابذ في الجضائشللفترة ()1112-1111

املصذس :مىنؼ وصاسة البرًذ واإلاىاصالث العلٌُت والالظلٌُت ،شىهذ ًىم  2020/02/05اإلاىنؼ الالٌترووي:
https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/indicateurs0

 1.1.3جطوس وعبت ولوج شبكت الهاجف الثابذ لألظشة:
مً خالُ الشٍل سنم ( )08أدهاه الزي ًىضح جؼىس وعبت ولىج شبٌت الهاجل الثابذ لألظشة في الجضائش للكترة (-2010
 ،)2018خُث هالخظ اسجكاع في وعبت ولىج شبٌت الهاجل الثابذ لألظشة في الجضائش خالُ هزه الكترة ،قبػذ أن ًاهذ ال جخػذي
 % 44068ظىت  2010اسجكػذ لخبلـ  % 51041ظىت  2018مما ٌػني أن أيثر مً هصل ألاظش الجضائشٍت مشتريت في خؼىغ
الهاجل الثابذ.
الشكل سكم ( : )12جطوس وعبت ولوج شبكت الهاجف الثابذ لألظشة في الجضائش للفترة ()1112-1111
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املصذس :مىنؼ وصاسة البرًذ واإلاىاصالث العلٌُت والالظلٌُت ،مشحؼ ظبو ريشه
 1.3مؤششاث شبكت الهاجف الىلال :
مً خالُ الشٍل سنم ( )09أدهاه الزي ًىضح جؼىس اإلاشتريين للهاجل الىهاُ خعب هىع الاشتراى في الجضائش للكترة (-2010
 ،)2018خُث هالخظ اسجكاع في غذد اإلاشتريين في الذقؼ البػذي خالُ قترة الذساظت خُث اهخهل مً  1864682مشترى ظىت
 2010لُبلـ  6184408مشترى ظىت  2018أي بيعبت صٍادة أيبر مً  ،% 230ويزلَ هى الخاُ باليعبت إلاشترًي الذقؼ الهبلي
قهذ اسجكؼ غذد اإلاشتريين مً  30915483مشترى ظىت  2010لُبلـ  45305738مشترى ظىت  2018أي بيعبت صٍادة جهذس
بـأيثر مً .% 46
يم ـ ــا اسجكؼ غذد مشترًي شبٍاث الهاجل اإلادمىُ ( )4G/ 3G/ GSMبـ ـ ـ ـ ـ ــيعبت  5 644 481 ( % 12031مشترى) في غام 2018
مهاسهت بػام  ،2017الًضاُ الىىع اإلاشترى بؼشٍهت الذقؼ الهبلي ٌعُؼش غلى العىم بمػذُ  % 87099مهاسهت مؼ  % 12001مً
هىع الذقؼ البػذي(جهشٍش جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاُ ،2018 ،صكدت .)04
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الشكل سكم ( : )12جطوس املشترهين للهاجف الىلال حعب هوع الاشتران في الجضائش للفترة ()1112-1111

املصذس :مىنؼ وصاسة البرًذ واإلاىاصالث العلٌُت والالظلٌُت ،مشحؼ ظبو ريشه.
*اإلاشترًىن اليشؼىن قهؽ.
 1.1.3مؤشش هثافت الهاجف الىلال :
مً خالُ هزا اإلاؤشش ههىم بخدلُل وعبت الىلىج إلى شبٌت الهاجل الىهاُ (  ),3G& 4G GSMوهزا مً خالُ الشٍل الخالي:
الشكل سكم ( : )11وعبت جطوس هثافت الهاجف الىلال في الجضائش للفترة ()1112-1111

املصذس :مىنؼ وصاسة البرًذ واإلاىاصالث العلٌُت والالظلٌُت ،مشحؼ ظبو ريشه.
مً خالُ الشٍل سنم ( )10أغاله الزي ًىضح وعبت جؼىس يثاقت الهاجل الىهاُ في الجضائش للكترة ( ،)2018-2010خُث
هالخظ اسجكاع في وعبت يثاقت الهاجل الىهاُ في الجضائش خالُ قترة الذساظت ،قهذ اسجكػذ هزه اليعبت إلى  % 122001ظىت
 2018بػذ أن ًاهذ ال جخجاوص  % 90030ظىت  ،2010أي بيعبتصٍادةنذسها.%35012
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 3.3مؤششاث شبكت الاهترهذ
مً خالُ هزا اإلاؤشش ظىف ههىم بخدلُل ًل مً مؤشش ألاظش التي لذيها حهاص يمبُىجش ،الىؼام الػشٍع الثابذ والىؼام
الػشٍع اإلاخىهل.
 1.3.3مؤشش ألاظش التي لذيها جهاص همبُوجش:
مً خالُ الشٍل سنم ( )11أدهاه الزي ًىضح اليعبت اإلائىٍت لألظش الجضائشٍت التي لذيها حهاص يمبُىجش خالُ الكترة (-2002
 ،)2016خُث هالخظ اسجكاع يبير في وعبت اإلائىٍت لألظش التي لذيها حهاص يمبُىجش في الجضائش خالُ قترة الذساظت ،قهذ اسجكػذ
هزه اليعبت مً  % 02010ظىت  2002لخبلـ  % 38040ظىت  ،2016أي بيعبتصٍادةقانذ.%1700
الشكل سكم ( : )11اليعبت املئوٍت لألظش التي لذيها جهاص همبُوجش في الجضائش للفترة ()1110-1111

املصذس :مً إغذاد الؼالب باالغخماد غلى مػؼُاث البىابت الػشبُت للخىمُت ،جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث( ،شىهذ ًىم
 ،)2020/01/06اإلاىنؼ ؤلالٌترووي 0http://arabdevelopmentportal.com/ar/indicator :

1.3.3الىطاق العشٍض الثابذ:
مً خالُ الشٍل سنم ( )12أدهاه الزي ًىضح جؼىس غذد اإلاشتريين في الىؼام الػشٍع الثابذ في الجضائش للكترة (-2012
 ،)2018خُث هالخظ اسجكاع في غذد اإلاشتريين في الىؼام الػشٍع الثابذ في الجضائش خالُ قترة الذساظت ،قهذ اسجكؼ غذد
اإلاشتريين مً  1154748مشترى ظىت  2012إلى  3202505مشترى ظىت  2018زم ًىخكع إلى  3063835مشترى ظىت
 ،2018وهزا ًكعشه اججاه اإلاشتريين إلى الهاجل اإلادمىُ ) وخاصت  (4Gالزي غشف جىظؼ وعبت الخؿؼُت ،واهخكاض في ظػشه
مهاسهت بأظػاس الىؼام الػشٍع الثابذ.
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الشكل سكم ( : )11جطوس عذد املشترهين في الىطاق العشٍض الثابذ في الجضائش للفترة ()1112-1111

املصذس :مىنؼ وصاسة البرًذ واإلاىاصالث العلٌُت والالظلٌُت ،مشحؼ ظبو ريشه.
 3.3.3الىطاق العشٍض املخىلل :
مً خالُ الشٍل سنم ( )13أدهاه الزي ًىضح جؼىس غذد اإلاشتريين في الىؼام الػشٍع اإلاخىهل في الجضائش للكترة (-2012
 ،)2018خُث هالخظ اسجكاع في غذد اإلاشتريين في الىؼام الػشٍع اإلاخىهل في الجضائش خالُ قترة الذساظت ،قهذ اسجكؼ غذد
اإلاشتريين مً  308019مشترى ظىت  2013لُبلـ  39860900مشترى ظىت  ،2018وهزا ًكعشه اججاه اإلاشتريين إلى الهاجل
اإلادمىُ .
الشكل سكم ( :)13جطوس عذد املشترهين في الىطاق العشٍض املخىلل في الجضائش للفترة ()1112-1113

املصذس :مىنؼ وصاسة البرًذ واإلاىاصالث العلٌُت والالظلٌُت ،مشحؼ ظبو ريشه.
 0.3مخطلباث سدم الفجوة الشكمُت في الذول العشبُت:
ًمًٌ الجضم الُىم بأن الكجىة الشنمُت هي اإلاشٍلت الشئِعت التي ًجب مػالجتها ،وٍمًٌ الجضم أًظا أن خل هزه اإلاشٍلت
ًٌمً في طشوسة جىػين جٌىىلىحُا اإلاػلىماث وؤلاجصاالث ،جىػُىا ًؤهلىا للىصىُ للمػشقت وجىظُكها في مخخلل اإلاجاالث ويزا
جىلُذها وٍخجعذ هزا في بذاًخه في الىكار للمػشقت غبر أهم وظائله وهي الهشاءة ظىاء في هذقها الػام أو الخاص لخذمت
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الخػلُم والبدث الػلمي والتي وقشتها ؤلاهترهذ بمصادس وقئاث وأدواث مخػذدة ،ومً زم اظدُػاب اإلاػشقت وجىظُكها لخىلُذ
مػشقت حذًذة.
يما ًجادُ البػع أن أحهضة الٌمبُىجش والاجصاالث والخذسٍب ظىف ًدل مشٍلت  ،ولًٌ هىاى خالف خىُ ما إرا ًان
ًيبغي أن ًٍىن مهذمت مً الخٍىمت واإلاىظماث ؾير الخٍىمُت أم مً الهؼاع الخاص  ،أو العىم ظىف ًدل مشٍلت الىصىُ
اإلاادي مً جلهاء هكعها ،وٍشي آخشون أن الػمل الخٍىمي (أو التراخي) ٌػُو جؼىٍش واظخخذام جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث
في خل مشٍلت الىصىُ اإلاادي والترييز غلى الكشص الظائػت للىاط ؾير الهادس غلى اظخخذام جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث
بكػالُت ،ألنهم ال ٌػشقىن يُكُت اظخخذامها أو أنهم ال ًكهمىن يُل ًمًٌ أن جٍىن راث مىكػت لهم.
وخلصىا إلى أهه في الىانؼ الكجىة الشنمُت جذوس خىُ ًل هزه الجىاهب ،ألن الكجىة الشنمُت لِعذ ً
ً
واخذا ،ولٌنها
شِئا
مضٍج مػهذ مً جهلب معخىٍاث الىصىُ والاظخخذام والخؼبُو ألاظاظُين لخٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث بين البلذان،
الانخصادًاث والىاط (Elizabeth , Bridging the digital divide: A South African perspective on minimally invasive
).education, 2005, p. 25

1

ولٍي جخمًٌ الذوُ الػشبُت مً مىايبت الجهىد الذولُت لخهلُص الكجىة الشنمُت ،مؼ اغخباس الخؼىساث الػاإلاُت اإلادعاسغت
في هزا الشأن ،ال بذ مً الػمل اإلاىظم اإلاذسوط واإلاتزامً غلى مخخلل اإلاعاساث الزي ٌعتهذف جدهُو الػذًذ مً ألاهذاف
وهي (الذوُ الػشبُت جدعابو للخام بشيب اإلاػلىماث):
 إغذاد اإلاىاسد البششٍت اإلاؤهلت في مجاُ جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والشبٍاث والاجصاالث؛
 إغادة الىظش في بشامج الخػلُم ومىاهجه ،إدخاُ الخاظىب واللؿت الاهٍليزًت في ًاقت اإلاشاخل الخػلُمُت ،مدى أمُت اظخخذام
الخاظىب والاهترهذ ،حػضٍض بِئت ؤلابذاع والخلو والابخٍاس وسوح اإلابادسة؛
 حػضٍض حهىد البدث والخؼىٍش وجدعين البِئت الدششَػُت وخلو ألاػش الهاهىهُت التي حػضص الثهت باالنخصاد الشنمي مً خالُ
خماًت اإلاعتهلٌين وخماًت الخصىصُت وخهىم اإلالٌُت الكٌشٍت وجىقير بِئت ناهىهُت وطشائبُت مىاقعت؛
 إًجاد البيُت ألاظاظُت للمػلىماث والاجصاالث؛
 دغم أظػاس أحهضة الخاظىب الصخصُت ،وشش خذماث الاهترهذ ،جخكُع ًلكت الاجصاالث؛
 جىىَؼ وظائل الخمىٍل مً سأط اإلااُ اإلاخاػش والؼشح ألاولي ألظهم ششًاث الانخصاد الجذًذ؛
 إنامت الخٍىماث الالٌتروهُت التي جهذم الخذماث واإلاػامالث وؤلاحشاءاث غبر الاهترهذ؛
 الذخىُ في ششاًاث إظتراجُجُت وقىُت مؼ ششًاث اإلاػلىماث والاجصاالث اإلاخخصصت؛
 حػضٍض حهىد الخػاون ؤلانلُمي بين الذوُ الػشبُت والخيعُو مؼ الجهىد الذولُت وؤلانلُمُت ألاخشي وجبادُ الخبراث والخجاسب
التي حعاغذ غلى ججىب ألاخؼاء واغخماد أقظل اإلاماسظاث.
الصاجمت:
إن الكجىة الشنمُت حػبر غً الهىة أو الكاسم اإلاىحىد بين ألانؼاس في مذي نذستها للىلىج في مجخمؼ اإلاػلىماث والزي ًمًٌ
نُاظه مً خالُ مؤششاث غذًذة منها ،غذد اإلاشتريين في الهاجل الثابذ والهاجل الىهاُ ،وعبت امخالى ألاظش ألحهضة يمبُىجش،
وعبت اإلاشتريين باالهترهذ بىىغُه الثابذ واإلاخىهل ،إال أن الىانؼ في الذوُ الػشبُت ؾير رلَ ،وخاصت الجضائش وسؾم الجهىد
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وؤلامٍاهُاث الٌبيرة اإلابزولت مً نبل الذولت لخىقير بيُت جدخُت نىٍت في جٌىىلىحُا الاجصاالث واإلاػلىماث مً أحل جظُو أو ظذ
هزه الكجىة الشنمُت بُنها وبين الذوُ اإلاخهذمت أو ختى بُنها وبين الذوُ الػشبُت.
ومً خالُ دساظدىا هزه هالخظ أن هىاى مؤششاث اًجابُت في بػع اإلاجاالث مثل مؤشش جؼىس اإلاشتريين للهاجل الىهاُ،
اليعبت اإلائىٍت لألظش التي لذيها حهاص يمبُىجش وجؼىس غذد اإلاشتريين في الىؼام الػشٍع اإلاخىهل في الجضائش ،إال أنها جبهى
طػُكت إرا ما نىسهذ بباقي الذوُ الػالم ظىاء الذوُ اإلاخهذمت أو ختى الذوُ الػشبُت ،وَػىد رلَ إلاجمىغت مً ألاظباب أهمها:
 اسجكاع جٍالُل أحهضة الاجصاالث وغخاد اإلاػلىماجُت ،وطػل اظخػمالها في حمُؼ اإلاجاالث؛
 طػل والجمىد ؤلاػاس الخىظُمي والدششَعي اإلاخخصص في مجاُ جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث؛
 طػل الخىمُت في نؼاع جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث؛
 قخذ اإلاجاُ للهؼاع الخاص لالظدثماس في نؼاع جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث مً أحل صٍادة الخىاقعُت وجخكُع
ألاظػاس؛
 اسجكاع جٍالُل الاهترهذ وطػل حؿؼُتها وظشغتها.
جخؼلب غملُت الخدىُ هدى مشخلت الانخصاد الجذًذ جهُُم وجؼىٍش أسبؼ سًائض سئِعُت النخصاد اإلاػشقت وهي :الخػلُم
والخذسٍب ،والبيُت الخدخُت للمػلىماث ،والخىاقض الانخصادًت والىظام اإلاؤظس ي ،وهظم الابخٍاس.
كائمت املشاجع:
 صادق عبد العزيز مهدي ( ،)6002رائد مهدي صالح ،الفجوة الرقمية وأثرها على التجارة االلكترونية في األردن للفترة من  6991إلى
 ،1006مجلة كلية التربية ،العدد األول ،الجامعة المستنصرية ،العراق ،ص.65 :

 A.M. Singh )6002( , Bridging the digital divide: the role of universities in getting South Africa closer to
the global information society, South african Journal of Information Managment, vol 06, Department of
Information Systems & Technology University of Kwazulu Natal – Westville Campus South Africa, p 04.
 OECD)6002(, Understanding The Digital Divide, OECD Publications, France, p 050
 عمرو هشاو محمذ ( ،)6113اسحراجيجيبت ردو انفجوة انرلًية في دول االسكوا (يع إشبرة خبصة نهعراق)  ،مجهت انعهوو االقتصادٌت واالدارٌت،
انمجهذ انرابع عشر ،انعذد انثاوً وانخمطون ،جامعت انمطتىصرٌت ،انعراق ،ص 0031

 Elizabeth Agnes Fürstenburg)6002(, Bridging the digital divide: A South African perspective on
minimally invasive education, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Magister
Educationis in Computer-Integrated Education, University of Pretoria, Afrique du Sud, p 25.

 Ali Acılar)6022(, Exploring the Aspects of Digital Divide in a Developing Country, Journal of Issues in
Informing Science and Information Technology, vol 8, p 233.
 خاوي محمذ ،عامر هشاو ،انفجوة انرلًية ...لراءة في انًفبهيى ويؤشرات انميبس يع اإلشبرة نحبنة االلحصبد انجزائري ،انمهتقى انعهمً انذونً
حول انتحول انرقمً نهمؤضطاث وانىمارج انتىبؤٌت عهى انمعطٍاث انكبٍرة ٌومً  12و  13ووفمبر  ،6100جامعت محمذ بوضٍاف انمطٍهت ،ص
ص005-04 :
 Christian Fuchs)6002(, Eva Horak, Africa and the digital divide, Journal of Telematics and Informatics, vol
25, p 100.
 Jan van Dijk)6002(, Kenneth Hacker, The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon, Journal
of The Information Society, vol 19, p p 315-316.
 فجوة إنكترووٍت ،وٌكٍبٍذٌا انموضوعت انحرة ،تارٌخ االطالع ،6161/16/10 :انموقع االنكترووً:
https://ar.wikipedia.org/wiki0
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متطهباث تقهيص انفجوة انرقميت يف اندول انعربيت  :حانت اجلزائر

ص 40/23 :تقرورث ،حسان ،نكحم

 Alain Rallet et Fabrice Rochelandet)6002(, ICTs and Inequalities: The Digital Divide , Internet and Digital
Economics, Cambridge University Press, 2007 , p 03.
 االتحاد انذونً نالتصاالث( ،)6113بنبء انمذرات في بيئة يحغيرة نحكنونوجيب انًعهويبت واالجصبالت  ،ص00. :
 شرٌف هشاو  ،االقتصاد انخهٍجً ،األماوت انعامت التحاد غرف دول مجهص انتعاون انخهٍجً  ،انعذد  ، .6مارش – أفرٌم  ، 6111ص 008
ٌ وضف أبو فارة ،والع اإلنحرنث وانحجبرة اإلنكحرونية وانخذيبت انًصرفية اإلنكحرونية انعربية ،تاريخ االطالع  ،6002/02/22املوقع االلكرتوين :
http://www.minshawi.com/outsite/farah.htm
 وطرٌه ضعذون ،واقع الفجوة الرقمية في الجزائر ،انمؤتمر انذونً نتكىونوجٍا انمعهوماث انرقمٍت االتجاهاث انحذٌثت فً تكىونوجٍا انمعهوماث أٌاو
 01 ،1.و 00أكتوبر  ،6106عمان ،ص01. :
 تقرٌر تكىونوجٍا انمعهوماث و االتصال( ،)6022وزارة انبرٌذ وانمواصالث انطهكٍت وانالضهكٍت وانتكىونوجٍا وانرقمىت انجسائرٌت ،ص016 :
 دراضت ،انذول انعربية جحسببك نهحبق بركب انًعهويبجية ،تارٌخ االطالع  ،6161/1./06انموقع االنكترووً:

http://www.alwatan.com/graphics/2001/Mar/13.3/heads/ft12.htm
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