
 



 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 ةـــنابــــع ـــــــ ارــتـــــخي مـــــة باجــعــامـــج
واالجتماعية اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابكلية   

واالتصال اإلعالمقسم علوم   
مــــنظـــــــي   

  الملتقى العلمي الوطني الخامس  حول
 الفـــــجوة الرقـــمية في الجزائر

 تحديات ورهانات
 

 الديـــباجة:
ساهمت التحوالت التكنولوجية المتمثلة في تطوير شبكات االتصال بظهور أنماط جديدة من 

الخدمات وتنوع في الوسائل والمحتوى، مما انعكس على المعامالت االقتصادية في شكلها وآلياتها وبعولمة 

في أنشطة وخدمات عن بعد، كما ساهم ذلك في دعم  انعكستالمبادالت وبروز أنماط جديدة من التعامل 

أصبح التطور مرتبطا بما تملكه كل دولة من تقدم  . حيثالقدرة التنافسية للمنظمات دور المعلومة في تطوير

باتت تكنولوجيا االعالم واالتصال السالح األكثر تميزا في معركة التقدم والرقي، ال أين تقني ومعلوماتي 

 .صورة حضارية لكل دولة بل أصبحت أساس من أسس التنمية ونهوض الشعوبسيما أنها تعطي 

فالتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والثورة الرقمية لها أثر مباشر على التنمية االقتصادية والتي 

أصبحت مرتبطة بمدى قدرة الدول على التماشي مع هذه التحوالت والتحكم فيها الستغالل اإلمكانيات 

أحدثت  ، والتيت جل الدول المتطورة الى االستثمار في مجال التكنولوجية الرقمية. ولهذا لجأفرةالمتو 

 بدورها تغيرات في سلوكات مجتمعاتها وبنياتها.



 

تخص تحقيق التنمية وباألخص مع بروز العولمة الحالية أما الدول النامية فهي مازالت تواجه عدة تحديات 

. فلوحظ وجود فجوة كبيرة تعرف بالفجوة الرقمية والتي يقصد بها للمنافسة الدوليةوما تحمله من تنامي 

تلك الهوة التي خلقتها ثورة المعلومات واالتصاالت بين الدول المتقدمة والنامية في مجال الوصول الى 

  مصدر المعلومات والمعرفة، والقدرة على استغاللها ألغراض التنمية االجتماعية.

لتسعينيات كانت تعرف الفجوة بذلك الفارق الموجود بين األشخاص من حيث القدرة في نهاية ا

على امتالك تكنولوجيا االعالم واالتصال وعلى وجه الخصوص القدرة على الولوج الى شبكة االنترنت اال 

تندرج ضمن قضايا االقتصاد السياسي  مقاربة متعدد األبعاد، فهي اشكاليةتستدعي   للفجوة أوجه عديدةان  

من دون سند من التشريعات والتنظيمات من أجل حماية المجتمع من فوضى وشيكة التي ال يمكن حلها و 

درة على اللحاق بركاب المقنتيجة لعدم  كما تظهر الفجوة الرقميةيمكن أن تلم به بفعل المتغير المعلوماتي.  

يتطلب سرعة االندماج في  مماالمعلومات لتوليد القيمة المضافة،  اقتصاد المعرفة وعلى استغالل موارد

في المقام األول ومظهرا لعدم  وتربوبة الفجوة الرقمية قضية تعليميةفي حين تصبح  .االقتصاد العالمي

يصبح المساوات في النفذ الى فرص التعليم من خالل اكساب المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا مدى الحياة 

 االجتماعية عبر الفواصل االجتماعية في ظل الالمساواتمشكال محوريا  الل في االستخداماتختاال

توفير الشروط االجتماعية  ومنه عدم المختلفة كالدخل والسن والنوع ومستوى التعليم وسكان المدن والريف

 ية هي مصطلح وظف هو أن الفجوة الرقم عليه والثقافية التي تساعد على توطين التقنية لكن ما هو متفق

لوصف تلك الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ الى مصادر المعلومات 

 والمعرفة والقدرة على استغاللها.

وفي سياق احتضان الجزائر لهذه التكنولوجيات وتطويرها؛ باعتبارها من أهم المعالم التنموية االقتصادية 

 ؛2013مليار دينار جزائري لتنفيذ برنامج الجزائر اإللكترونية  100تخصيص  2007في سنة البارزة، تم 

  ،اال أنه ورغم اإلصالحات التي باشرتها الجزائر واالستثمارات المالية المعتبرة منذ مطلع األلفية

 



 

تحقق هدفها  لمإن المؤشرات المختلفة لمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة تشير الى أن الجزائر إال 

حيث سجلت مؤشرات سلبية في مجال جاهزية  .االستراتيجي في تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائر

الحكومة االلكترونية سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية االلكترونية او الخدمات العمومية على الخط او رأسمال 

توى الدولي وهو ما يعبر عن تزايد الفجوة الرقمية على المس البشري، كما أكد ذلك ترتيب الجزائر المتراجع

يجعل بروز مبادرة استعجالية لتبني استراتيجية وطنية لتدارك هذا التأخر وتقليص مما  بين الجزائر وباقي الدول

 .الفجوة الرقمية ضرورة وطنية

 د. يخلف لمياء رئيسة الملتقى:

 أهداف الملتقى:

  وبحث استراتيجيات تأسيس مجتمع الرقمية وسبل التقليص منهاالتعرف على أسباب اتساع الفجوة ،

 ،المعلومات في الجزائر

 تحديد أهم التحديات والعقبات التي تواجه الجزائر من خالل تطبيق مشروع الجزائر االلكترونية، 

 استنتاج وتحديد المتطلبات األساسية الستراتيجية وطنية لتبني مشروع الجزائر االلكترونية، 

 اقتراح الحلول المناسبة لتخطي التحديات والعقبات التي يفرضها مشروع الجزائر االلكترونية. 

 محاور الملتقى:

 :تقليص الفجوة الرقمية في الجزائرالسياسية لالتخطيط االستراتيجي واإلرادة  المحور األول. 

 :التحتية االلكترونية اآلليات واإلجراءات الالزمة لعصرنة وتحديث البنية  المحور الثاني
 للجزائر.

 :اإلدارة االلكترونية كخيار استراتيجي في تحسين الخدمة العمومية. المحور الثالث 

 :اإلجراءات التشريعية الخاصة لتحرير التجارة االلكترونية في الجزائر. المحور الرابع 

 :التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية المحور الخامس. 

 



 

 المشاركة : شروط 

 يشترط في البحث ان يتبع المنهجية العلمية المتعارف عليها. -
 تقبل البحوث باللغات العربية و الفرنسية و االنجليزية. -
 ال يجب ان يكون البحث قد سبق نشره في مجلة علمية او شارك به صاحبه في ملتقيات اخرى. -
 المحاور المقترحة. يجب ان يتصف البحث بالحداثة و االضافة الموضوعية الثراء -
 تقبل البحوث المشتركة و تكون األولوية للبحوث الفردية. -
 باللغة 14 حجم Traditional arabic بخط البحثية، األوراق لكتابة Word برنامج استخدام -

 .الفرنسية باللغة 12 حجم Times new Roman و العربية،
 البحث. نهاية في تكون التي الهوامش، فيها بما ورقة 20 البحث أوراق عدد يتجاوز ال -
 مركز أو البريد االلكتروني ،الجامعة الهاتف، واللقب، السما) الباحث لبيانات األولى الصفحة تخصص -

 والكلمات والملخص البحثية الورقة عنوان البحث، محور العلمية، الدرجة إليه، ينتمي الذي البحث
 المفتاحية(.

 .الثنائية للمداخالت بالنسبة فقط واحد لمشارك اإلطعام بمصارفسوى  الجامعة تتكفل -
 ترسل الملخصات على البريد االلكتروني التالي:  -

(s.n.fracture.numerique2019@gmail.com) 

 

 تواريخ ومواعيد مهمة :

 . 2019نوفمبر  21و  20تاريخ انعقاد الملتقى  -
 . 2019 أكتوبر 15 الملخصاتستقبال آخر أجل ال -
 .2019أكتوبر  25ابتداءا من  الرد على البحوث المقبولة  -
 2019نوفمبر  04آخر أجل الستقبال البحوث كاملة  -

 

 رسوم المشاركة :

 وللمهنيين  دج لالساتذة 4000 -
 دج لطلبة الدكتوراه 2000 -
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 اللجنة العلمية للملتقى :

 -عنابة–فؤاد جامعة باجي مختار  أ.د بوقطة -
 -عنابة–أ.د رحال سليمان جامعة باجي مختار  -
 -عنابة–أ.د  العيفة جمال جامعة باجي مختار  -
 -عنابة–أ.د سعدي وحيدة جامعة باجي مختار  -
 -عنابة–باجي مختار  جامعةأ.د بوبنيدر نصيرة  -
 -عنابة–وهايبية فتيحة جامعة باجي مختار أأ.د  -
 -عنابة–الزهرة جامعة باجي مختار  د. صوالحية -
 -عنابة–د. خلفالوي شمس ضيلت جامعة باجي مختار  -
 -عنابة–د. أيت طالب نورة جامعة باجي مختار  -
 -عنابة–جامعة باجي مختار د. مهشي نسمة  -
 -عنابة–جامعة باجي مختار د. زرنيز فتحي  -
 -عنابة–د. عون طالل جامعة باجي مختار  -
 -عنابة–جامعة باجي مختار د.حازم رشيدة  -
 -عنابة–جامعة باجي مختار  د. بهية جعيمة -
 -عنابة–امعة باجي مختار جد.عالق عبد الصمد  -
 -سوق اهراس-أ.د نواري امال جامعة محمد الشريف مساعدية  -
 2-سطيف -أ.د يامين بودهان جامعة لمين دباغين   -
 -3قسنطينة -جامعة صالح بوبنيدر  بوشوشة حميدد. -
 -3الجزائر -د. الطاهر بصيص جامعة إبراهيم شيبوط  -
 -3قسنطينة -د.نصر الدين بوزيان جامعة صالح بوبنيدر  -
 -ام البواقي-د. ضيف ليندة جامعة العربي بن مهيدي   -
 -2وهران -د. رابح عمار جامعة احمد بن بلة  -
 -قالمة– 1945ماي  8د. دحدوح منية جامعة  -
 -2البليدة -د. دريس نبيل جامعة علي لونيسي  -
 -تبسة–د رضوان بلخيري جامعة الشيخ العربي التبسي  -
 -الجلفة–د.قنشوبة عبد الرحمان جامعة عاشور زيان  -

 
 ة للملتقى :ميينظتللجنة الا

 القسمرئيس  –د. عيوني نجم الدين  -
 أ. حاج موسى هشام -
  جمال غنية أ. -
 د. كحيط ايمان -
 د. مسعودان نسمة -
 د. طبيب شريفة -
 د. شرفة أسماء -
 . زغدود بالقاسمأ -
 د. لطرش نجوى -
 د. بوعبداهلل هدى -

 


