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 مستخلص:

عرفة ييااا اسرااتيجيا للثيرا م  الدول في أضحى التوجه نحو االقتصاد املبني على امل

العالم في ظل التطوا السريع لتقنيات املعلومات واالتصاالت، والتقدم التثنولوجي الذي 

يعرف وتراة متسااعة. حيث تزايد قيمة املعلومة التي أصبحت أحدى أهم مديالت عمليات 

ا دااكر في كتابه مستقبل اإلدااة اإلنتاج وواحدة أيضا م  أهم مخرجاتها. وفي هذا اإلطاا أشا

إلى تقسيم دولي جديد للعمل بموجبه يفراض أن تتخصص أمركا والدول املتقدمة في إنتاج 

وتسويق املعرفة وتثوي  عما ماهري  في هذا املجال بينما تثون عمليات تجسيد املعرفة وما 

سنوات املاضية، يتبعه م  جهود منوطا بالدول األقل تطواا، وهذا فعال ما حدث في ال

حيث تم ترحيل معظم صناعات السيااات ميال إلى الصرن. في هذا اإلطاا أظهرت الدول 

العربية ايتالفا كبراا في معدل تبني مبادئ هذا االقتصاد والتوجه نحو اعتماد معامله، وهذا 

اات لتباي  االهتمام الذي تبديه هذه الدول اتجاه مفهوم املعرفة وضرواة التثيف مع التغر

 العاملية، بما في ذلك التحول التدايجي م  االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد املعرفة.

وتعد دول شمال إفريقيا كالجزائر، تونس، املغرب ومصر م  برن الدول العربية التي 

توضح مؤشرات املعرفة بها بأنها ال تزال متأيرة ع  معدل التحول نحو اقتصاد املعرفة، 

ل املعدالت املتوسطة وأحيانا املتدنية ملستويات التعليم سواء تعلق وذلك ما ظهر م  يال

األمر باملراحل التعليمية ما قبل التعليم العالي، أو التعليم الجامعي أو املنهي والتقني، وكذا 

مستويات االبتكاا وتثنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مما أثر بصفة كبراة على التحول 

 اد املعرفة.الناجح والفعال القتص

وتجدا التوصية بضرواة االنطالق في إقامة وتحيرن بنى تحتية متطواة تخص مجال 

التثنولوجيا واالتصاالت كخطوة أولى لتسهيل االعتماد على املعامالت االلثراونية كالتجااة 

االلثراونية واإلدااة االلثراونية، مع التحديث واإلصالح الجدي والعميق لباامج التعليم 

لف مستوياته، وذلك للرفع م  مستويات التعليم م  جهة، وافع معدالت االبتكاا م  بمخت

جهة أيرى، مما يساهم في إقامة مجتمع معرفة يساعد على بناء اقتصاد معرفة فعال وفقا 

ألسس وقواعد مداوسة وناجحة، تسهل لهذه الدول العربية االندماج في االقتصاد العاملي 

 جودة برن العالم املتقدم وبرن الدول العربية.            ومحاولة ادم الهوة املو 

اقتصاد املعرفة، تثنولوجيا املعلومات، االبتكاا، التعليم العالي :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة :

عرفت العوامل التي يقوم عليها االقتصاد تطواا ملحوظا نتيجة اليتالف       

قل م  االقتصاد املادي الصناعي القائم نمط املعامالت التي يقوم عليها، حيث انت

على املنتجات املادية إلى اقتصاد م  نوع أير، تعد فيه املعلومة وم  ثم املعرفة، 

عامال أساسيا ومنتجا ومصداا لتحقيق الثاوة والديل، سواء على مستوى املؤسسات 

مجال  أو حتى مستوى الدول ككل. وهذا التغرا نتج ع  اليواة الهائلة والسريعة في

التثنولوجيات املتعددة وتثنولوجيات املعلومات واالتصاالت، التي أثرت مباشرة على 

طبيعة ونمط االقتصاد القائم واملعامالت اليومية، فيما أضحى يعرف باقتصاد 

 املعرفة.    

وقد فرض هذا التغيرا نفسه على العديد م  الدول في العالم، ويصوصا 

فيها املعلومة واملعرفة منتجا في حد ذاته ذو قيمة املتقدمة منها، والتي أصبحت 

سوقية عالية يتم تداولها بيعا وشراء وتحويال، ثم انتقلت لتصبح املعرفة متجذاة في 

كافة جوانب الحياة، ومظاهر االعتماد على اقتصاد املعرفة في ظل تواجد مجتمع 

 معرفة، أصبحت تتجلى في كامل التعامالت وامليادي .

الدول العربية تظهر تفاوتا في داجة تبني واعتماد اقتصاد املعرفة، في حرن أن 

بالرغم م  التقااب الفثري والجغرافي وحتى أحيانا االقتصادي لها، ميلما هو الحال 

 في دول شمال إفريقيا، كالجزائر، تونس، املغرب، ومصر.  

  :وهو ما أدى إلى ظهوا مشكلة البحث األساسية املتميلة في

 اعتماد االقتصاد القائم على املعرفة في دول شمال إفريقيا؟" "ما واقع

تظهر م  يالل تزايد أهمية املواد البشري، وما يملثه م  معااف  :أهمية البحث

علمية أضحت منتوجا بحد ذاته، له قيمة ويضيف قيمة، يصوصا في ظل التطوا 

االقتصادية  املتسااع في التثنولوجيات الحديية، وتأثرا ذلك على سرا الحياة

 واالجتماعية وغراها.
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يهدف البحث إلى التعرف على وضعية الدول العربية، ودول شمال  :الهدف م  البحث

إفريقيا على وجه الخصوص، فيما يخص تبني نظم واكائز اقتصاد املعرفة، وداجة 

 االهتمام التي توليه هذه الدول لالنتقال الناجح نحو هذا االقتصاد.

ر البحث على تحليل معطيات أحدث إصداا لتقرير املعرفة في اقتص :حدود البحث

، وقد تناولت الدااسة دول شمال إفريقيا، ما عدا 2016العالم العربي الصادا سنة 

ليبيا بسبب الظروف السياسية واألمنية غرا املستقرة التي تمر بها، والتي تؤثر حتما 

 على محددات املؤشر.  

 د املعرفةمفاهيم عامة حول اقتصا -أوال

م  برن التعريفات املعطاة القتصاد املعرفة،  :تعريف اقتصاد املعرفة وخصائصه. 1

  :نذكر ما يلي

"االقتصاد  :عرفت منظمة التعاون للتنمية االقتصادية اقتصاد املعرفة بأنه

 1املبني أساسا على إنتاج ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات".

ا ال يحدد بدقة الجوانب املتعلقة باقتصاد املعرفة، يعتبا هذا التعريف شامال وموسع

وإنما يربطها بكل العمليات التي تخلق وتقدم معلومات ومعرفة، وم  ثم أساليب 

 استخدامها ونشرها.

االستخدام الواسع  على قائم متطوا  اقتصادي نمط" :كما عرف بأنه

 التجااة في وياصة االقتصادي النشاط أوجه مختلف في وشبكات االنرانت للمعلوماتية

 يتعلق فيما ياصة التثنولوجي والتطوا  املعرفة واإلبداع على بقوة مرتثزا االلثراونية،

 2واالتصال". اإلعالم بتقنيات

                                                           
سعد علي العراي، أحمد علي صالح، "إدااة اأس املال الفثري في إدااة منظمات األعمال"، داا  1

 .441،      ص 2009يازواي للنشر والتوزيع، األادن، 
هدى زوير، عدنان داود، "االقتصاد املعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية"، داا جرير للنشر،  2

 .65، ص 2010األادن، 
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ابط التعريف برن اقتصاد املعرفة واستخدام وسائل االتصال الحديية، وعلى اأسها 

االقتصادي، كما  شبكات االنرانت، في سبيل القيام بالعمليات الخاصة بالنشاط

يوضح العالقة برن اقتصاد املعرفة وبرن التقدم التثنولوجي في مختلف امليادي  

 يصوصا االتصاالت.  

الذي يدوا حول الحصول على "االقتصاد  :بينما عرفه االقتصاديون بأنه

املعرفة، واملشااكة فيها، وتوظيفها، وابتكااها وإنتاجها، بهدف تحسرن نوعية الحياة، 

الل االستفادة م  يدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تثنولوجية متطواة م  ي

 .3واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي ثمرن"

يضيف هذا التعريف أن االقتصاد املعرفي يسعى إلى تطبيق املعرفة في مختلف 

 مجاالت الحياة بهدف تحسرن نوعيتها. 

االقتصاد الذي تلعب فيه وبالتالي يمث  تعريف اقتصاد املعرفة بأنه ذلك 

املعرفة دواا مهما وحيويا، كمديالت، وعمليات، وحتى أحيانا مخرجات، وبالتالي يجدا 

توفر كل الوسائل واملقومات التي تسمح بتوليد ونشر ومشااكة املعرفة للقيام 

 بعمليات النشاط االقتصادي ونشاطات الحياة األيرى.

 4:لسمات املميزة منهاويتميز االقتصاد املعريف مبجموعة من ا

 عمل في املستوى  عالية وبالذات العلمية والعملية للمعرفة الثييف االستخدام 

 ونموه. توسعه نشاطاته وفي أداء وفي االقتصاد

 الثاوة لتثوي  األساسية القاعدة هي الفثري  املال اأس وتثوي  البشرية املوااد 

 العضلي. محل الجهد يةأساس بداجة الفثري  الجهد على املتجددة، واالعتماد

                                                           
ؤتم ، "نحو اؤية جديدة للبحث الرابوي في مجتمع االقتصاد املعرفي"، إدااة البحث منهد م 3

 .02، ص 2003والتطوير الرابوي، األادن، 
دااسة حالة الجزائر"، -عامر بشرا، "دوا االقتصاد املعرفي في تحقيق املرزة التنافسية للبنوك 4

، 36، ص ص 2011/2012ولة الجزائر، أطروحة دكتوااه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، د

37. 
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 اعتمادها نتيجة مرتفعة مضافة قيمة النشاطات تحقق املعرفة، اقتصاد إطاا في 

 والبامجيات. املعرفية كالبحث املديالت على

 وفواات تحقق وتقنياته ومعطياته بمضامينه وااتباطها املعرفة اقتصاد نشاطات إن 

 التكاليف. يفض بحيث تتضم  ويااجية، دايلية

 الثييف باالستخدام املعرفة وتخزي  ونشر إنتاج كيفية على املعرفة صاداقت يقوم 

 واالتصاالت. املعلومات تثنولوجيا لتقنية واألميل

 أسواقا يخلق املالئمة التقانة استخدام ألن افرااض ي اقتصاد هو املعرفة اقتصاد 

 توفر التي اإللثراونية، التجااة يالل م  واملكان قيود الزمان تلغي افرااضية ومنشآت

 املعامالت. تنفيذ في والسرعة وافع الثفاءة التكلفة تخفيض حيث م  املزايا م  كيراا

 تثنولوجيا وتوظيف والتنمية، للتغيرا كمحرك والتطوير البحث عمليات تفعيل 

 القديمة الوظائف تغيرا إلى محالة ال يؤدي مما واالتصاالت بفعالية، املعلومات

 مناسبة. جديدة بوظائف واستحداثها

إن عملية التحول إلى اقتصاد املعرفة يتطلب وجود  :متطلبات اقتصاد املعرفة.2

 5:مجموعة م  املقومات أو الركائز، تتميل أهمها في

 مدى تحديد في األهم تعد العامل :البنية التحتية لتثنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 أعداد مشراكي تشكل رفة، حيثاملع اقتصاد في واالندماج التحول  على بلد أي قداة

 األساسية املؤشرات الشخصية الحواسيب وعدد والنقالة اليابتة والهواتف االنرانت

املعلومات  تثنولوجيا في االستيماا يزداد املعرفة، اقتصاد إطاا وفي .التحتية البنية لهذه

 أن اميةالن الدول  على ولذلك اآللي، اإلعالم ومعدات البامجيات كصناعة واالتصاالت

  في هذا االقتصاد. تندمج هذا الجانب كي على تركز

                                                           
دااسة مقاانة -بولصبغ اياض، "التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة في الدول العربية 5

اإلمااات العربية املتحدة، الجزائر، اليم "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجسترا، تخصص 

 .77-72، ص ص 2012/2013ائر، االقتصاد الدولي، جامعة فرحات عباس بسطيف، دولة الجز 
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 قداة مدى على املعرفة اقتصاد م  االستفادة على دولة أي قداة تعتمد :التعليم -

 اإلبداع، التعلم ومشااكة على قدااتهم وذلك حسب الثاوة إنتاج على والشركات األفراد

التعليم  أولويات وتتضم . رفةاملع القتصاد حتمية ضرواة التعليم أصبح فقد ولذلك

  :يلي ما

 لتعليم األولوية إعطاء مع املختلفة، التعليم مستويات في النمو معدالت تحديد 

 إلزامية والدفع باتجاه التعليمية، الخدمات توزيع في العدالة وتحقيق الريفية املناطق

 الثباا. أمية ومحو اإلناث وتعليم التعليم

 للتعليم، الثمي ال النوعي للتطوير األولوية منح ضرواة يفرض املعرفة اقتصاد 

 املختلفة. التعليم مراحل برن الراابط تحقيقو 

 عموما،  النشاطات يخدم الذي والتطبيقي العملي الطابع ذات الجوانب على الراكرز

 التدايب. لعملية األهمية وإعطاء

 واالستيماا ليم،التع مجال في الحديية التقنيات استغالل على يركز املعرفة اقتصاد 

  املعرفة. تعميم مبدأ وتحقيق ،تهبنوعي لالاتقاء التعليم واملعلومات لتثنولوجيا األميل

  تحديد في التعليم منظومة مع املدني واملجتمع الخاص والقطاع الدولة تعاون 

 تحقيقها. وسبل أهدافها

 االهتمام طلبيت املعرفة اقتصاد في الديول  إن :والتطوير( االبتكار)البحث منظومة -

 برن تجمع لإلبداع وطنية منظومة ويلق عليها، وزيادة اإلنفاق والتطوير، البحث بمراكز

للعلوم والتثنولوجيا. مما يتطلب توفر  تجااية تطبيقات في األعمال وأصحاب الباحيرن

  :ما يلي

 وأهدافه مجاالته تحدد العلمي، للبحث مسبقا ومداوسة واضحة إسرااتيجية وجود 

 .وإمكاناته يات املجتمعوأولو 

 ودعمها والتطوير، العلمي البحث مهمة تتولى التي الفاعلة املؤسسات وجود 

 .والثوادا البشرية املادية باإلمكانات
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 دعمه يتيح الذي بالشكل والتطوير العلمي البحث نشاطات تنظم التي األطر توفر 

 .قيود دون  به للقيام والحرية وتوفر االستقاللية وتشجيعه،

  نتائجه،  م  ملموسة آثاا تتحقق بحيث التثنولوجي والتطوير العلمي البحث بطا

 وير.والتط البحث بأهمية الوعي تضم  التي البيئة وتوفر

 م  التثنولوجي، والتطوير العلمي البحث ونشاطات املعلومات، على االطالع تيسرا 

 ح ذلك.تتي التي واألجهزة التحتية البنية توفرا يالل

  :يلي ما التي تتطلب :املحفزة والتنظيمية القتصاديةا البيئة -

 في العاملة للشركات منظمة تنافسية بيئة يلق على قادا تنظيمي جهاز وجود ضرواة 

 واالتصاالت. املعلومات قطاع تثنولوجيا

 املعلومات تثنولوجيا بتنمية وتفعيل قطاع صناعة ياصة هيئات تأسيس 

 األعمال. بيئة وتطوير واالتصاالت

 يالل م  واالتصاالت املعلومات تثنولوجيا قطاع في لالستيماا مواتية بيئة وفرات 

 الحوافز ومنحها واألجنبية، املحلية الشركات لجذب مؤهلة مناطق تثنولوجية تطوير

 .واالستيمااية الضريبية

 في النشطة القطاعات لتطوير مواتية تشريعية بيئة بتهيئة الحثومات اهتمام ضرواة 

 .تصاد املعرفةاق مضامرن

تثم  املؤشرات التي تحدد مدى انتقال الدولة واملجتمع إلى  :.مؤشرات اقتصاد املعرفة3

  :اقتصاد املعرفة م  عدمها، فيما يلي

تشرا إلى البيانات املتعلقة بما يرتبط بعملية االيرااع  :مؤشرات العلم والتثنولوجيا -

، وتتصل هذه املؤشرات بدعم بلد معرن واالبتكاا والتقدم التثنولوجي في شتى املجاالت

 إلى اإلشااة تجداو للبحث والتطوير باإلضافة إلى تخصيص مبالغ كبراة لهذا القطاع. 

على  اإلنفاق حجم زيادة في املتعلقة اسرااتيجيتها تنفيذ م  تتمث  لم العربية الدول  أن

مع  ،إلجماليا املحلي بالناتج مقاانة ضعيفة نسبتها مازالت حيث والتطوير البحث

 .الثبراة الصناعية املشاايع في الخااج م  املعرفة والتقانة شراء نحو التوجه استمراا
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باإلضافة إلى براءات االيرااع واملنشواات العلمية، حيث تثتسب األولى قداا كبراا م  

األهمية ملا لها م  أثر كبرا على حماية امللثية الفثرية، فضال ع  أنها تسمح للعاملرن 

 تعدي هذا الحقل بتحقيق أاباح عالية نتيجة بيع هذه االيرااعات محليا ودوليا. كما ف

 إمكانات الباحيرن معرفة ياللها م  يمث  التي املهمة املؤشرات م  العلمية املنشواات

 املشاكل م  العديد في معالجة قدااتهم تطوير أجل م  الباحيرن وسعي وقابلياتهم،

 األوااق ازدياد حيث املعرفي لالقتصاد ودعامة كبراة هميةأ املؤشر ولهذا .العالقة

 الدوا  وإلى املجال، هذا في العاملرن استيعاب على دليل العلمية واملنشواات البحيية

 6.االقتصادية واالجتماعية الجوانب في العلم الوعي نشر يلعبه الذي

 التعليم بيانات على ائمةالق املؤشراتوتتميل في  :املؤشرات املتعلقة باملوااد البشرية -

 في املتبع املثتسبة. ويجعل النهج املعااف واملهااات والتي تسمح بتقييم والتدايب،

 يلتحق بها التي الدواات عدد وزيادة النوعي التعليم على املعتمد املتقدمة الدول 

باإلضافة إلى مؤشر  .االقتصاد على تطرأ التي التغراات يضم في للعمل املوظف، مؤهال

 العملية في اإلسرااتيجي يعد املواد مخزون اأس املال البشري واالستيماا فيه، حيث

 التي غرا أيرى  منظمة أي قبل م  تقليده أو نسخه يصعب الذي املواد اإلنتاجية، أي

 في اصدها يتم مبالغ تخصيصما دفع إلى ضرواة االستيماا فيه م  يالل يعمل بها. 

 متخصصة معاهد الراشدي ، وفتح يس وتدايبالتدا  عملية وتحسرن تطوير سبيل

 7املناهج. لتطوير الجامعات مع تعاون  ومراكز

 م  كبرا قدا على املؤشر هذا يعد :مؤشرات نشر تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 في االقتصادي بالتثنولوجيا والجانب ترتبط التي التفاصيل م  عليه ينطوي  ملا األهمية

 االقتصاد الجديدة، التقى واالتصاالت املعلومات تثنولوجيا ظهوا  ومع. الوقت نفس

 ازدهاا برن مشراك تعزيز إلى أدى مما مالئمة، بقاعدة تثنولوجية املعرفة على املبني

 التثنولوجيا الجديدة. ونشر واإلنتاج، املعرفة نشاطات
                                                           

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسثوا(، "مؤشرات العلم والتثنولوجيا واالبتكاا في  6

 .14-12، ص ص 2003املجتمع املبني على املعرفة"، منشواات األمم املتحدة، نيويواك، 
 .44، 43عامر بشرا، مرجع سبق ذكره، ص ص  7
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عربي     لسنة واقع اقتصاد املعرفة يف بلدان املغرب العربي وفقا ملؤشر املعرفة ال -ثانيا

2016 

  :.التعريف مبؤشر املعرفة العربي1

ظهرت ضرواة بناء مؤشر عربي للمعرفة انطالقا م  مجموعة التقااير الصاداة 

ع  مجموع الدول العربية والتي تخص املعرفة في هذه الدول، وقد اكزت هذه 

ي التقااير على ضرواة وجود مؤشر يسمح بقياس نوع وحجم املعرفة ووضعيتها ف

مختلف املجتمعات العربية بايتالف ظروفها وثقافتها اغم تقاابها، وبالتالي انطلقت 

عملية بناء هذا املؤشر العربي للمعرفة بهدف قياس الوضع املعرفي في األقطاا 

 العربية. 

ولقياس مستوى املعرفة في مختلف البلدان واألنظمة االجتماعية ال بد م  

ل املؤشر األول  توفر مؤشري  هما مؤشر املعرفة ِّ
 
ومؤشر اقتصاد املعرفة، حيث يمي

 لتثنولوجيا  ثالث اكائز هي
ُ
نظام االبتكاا، والتعليم والتدايب، والبنية التحتية

 الحسابي ألابع اكائز هي اليالث ، املعلومات واالتصاالت
َ
ل الياني املتوسط ِّ

 
بينما يمي

 املذكواة ومعها اكرزة النظام االقتصادي واملؤسس ي.

ء على الطبيعة املركبة للمعرفة وتعدد مجاالتها م  جهة، واعتبااا لواقع وبنا

البلدان العربية ومتطلباتها التنموية الراهنة م  جهة أيرى، اتجه االيتياا إلى بناء 

التعليم ما قبل الجامعي، التعليم  :مؤشر عربي للمعرفة يراكب م  ستة مثونات هي

نهي، البحث والتطوير واالبتكاا، االقتصاد، العالي، التعليم التقني والتدايب امل

  8:تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والتي يمث  إيضاحها فيما يلي

يميل التعليم املثون األم في منظومة نشر املعرفة، حيث يركز  :التعليم بأنواعه -

التعليم على املواد البشري كمحوا له، ويهدف إلى االستيماا فيه وتنمية قدااته 

                                                           
"، داا الغرير 2015"مؤشر املعرفة العربي اشد آل مثتوم واألمم املتحدة، مؤسسة محمد ب  ا  8

 بتصرف.  11 – 08، ص ص     2015للطباعة والنشر، دبي، 
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توسيع يياااته، فالتعليم هو صانع اإلنسان املبدع واملبتثر، وصانع العقل املتمرز و 

الذي ينتج ثروة املعرفة التي تثون اأس املال، وبالتالي يعد عنصرا مهما وضروايا في 

فالبلدان التي تفشل في إنشاء أنظمة تعليمية شاملة، تركيبة مؤشر املعرفة العربي. 

 الفجوات املعرفية، فالتعليم في وذات جودة عالية، تواجه 
َ
يطر تباطؤِّ النمو، واتساع

الواقع هو الحاض  الذي تتثون م  يالله القيادات العامة والخاصة، وتبنى فيه 

 والعلمية واألدبية.
ُ
 الثفاءات واملهااات والخباات الفنية

ويضم املؤشر الخاص بالتعليم كل م  التعليم ما قبل الجامعي )العالي(، 

 العالي، والتعليم التقني والتدايب املنهي. التعليم

التعليم ما قبل الجامعي كل املراحلِّ التعليمية ابتداء بباامج الطفولة ويميل 

املبثرة والتعليم ما قبل املداس ي إلى نهاية املرحلة اليانوية. ونظرا إلى الدوا الحيوي 

االاتقاء بمنظومة ملختلف هذه املراحل األساسية في بناء اأس املال البشري، وفي 

املعرفة ككل، اتجه التفثرا إلى وضع مؤشر عربي لقطاع التعليم ما قبل الجامعي 

 .يستجيب للمفاهيم الحديية

كما جاء االهتمام ببناء مؤشر ياص بالتعليم التقني والتدايب املنهي كنتيجة 

حتمية ملا يشهده العالم م  غزو تثنولوجي وما تبعه م  تطوا في تركيبة سوق 

وأنواعِّ امله  ومواصفات العمالة املطلوبة فيها، ونجم ع  ذلك ازدياد الحاجة ، العمل

إلى توفرا العمالة املعرفية املؤهلة فنيا ومعرفيا التي يحتاجها اقتصاد املعرفة، وتيسرا 

إدماج الشباب في سوق العمل، وتعزيز الثفاءة اإلنتاجية للعمالة، باإلضافة إلى 

تماعية كتحسرن مستويات األجوا وظروف العمل، والحد م  تحسرن املؤشرات االج

 وغراها. ظاهرة الفقر 

وفي هذا املجال تم االعتماد على بيانات معهد اليونسثو لإلحصاء، وبيانات 

البنك الدولي، ونتائج دااسة االتجاهات في الدااسة العاملية للرياضيات والعلوم 

 )تيفس(، وغراها.
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البحث العلمي والتطوير واالبتكاا م  السمات يعد  :االبحث والتطوير واالبتكا -

األساسية التي تمرز اقتصادات البلدان املتقدمة ع  نظرااتها النامية،  وتعتبا اليوم 

اوافد ال غنى عنها لتحقيق التنمية املرتثزة على املعرفة املبتثرة واملقتداة. وقد تم 

ومعهد اليونسثو لإلحصاء واملنتدى انتقاء املتغراات م  قواعد بيانات البنك الدولي 

االقتصادي العاملي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وم  تقااير التنافسية 

 العاملية.

يتمرز هذا القطاع بخصوصية شديدة نظرا إلى  :تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

بحيث تأثراه على نحو مباشر في كل األنشطة والخدمات لجميع قطاعات الدولة، 

 كمرتثز أساس ي 
َ
أصبح يحتل مكانا مهما في اسرااتيجيات البلدان التي تستهدف املعرفة

ها املستقبلية. وبيانات هذا املحوا تمت اعتمادا على التقرير العاملي لتثنولوجيا  في اؤيتِّ

املعلومات الصاداِّ ع  املنتدى االقتصادي العاملي، وبيانات معهد اليونسثو لإلحصاء 

 ولي، وقاعدة بيانات مرصد الصحة العاملي.والبنك الد

يعد االقتصاد عصب الحياة اليومية، ألن معظم املشثالت التي تواجه  :االقتصاد -

جهود التنمية في مختلف األقطاا ترتبط بنواحي االقتصاد مباشرة أو بشكل غرا 

ساسية مباشر. فالعديد م  املعوقات في وجه املشاايع التنَموية وتوفرا مقوماتها األ 

يرى 
ُ
 بقطاعات أ

ٌ
ترتبط بالوضع االقتصادي السائد، فالنمو االقتصادي مرتبط

وغراِّها. وقد تم الحصول على البيانات  والعدل حيوية في املجتمع، كالسياسة والتعليم

التي تخص االقتصاد والتي تم االعتماد عليها في بناء مؤشر املعرفة العربي م  عدة 

 ادي العاملي، ومنظمة اليونسثو، والبنك الدولي وغراها.مصادا منها املنتدى االقتص

. حتليل املؤشرات الفرعية ملؤشر املعرفة العربي للدول العربية لشمال إفريقيا     لسنة 2

2016:   

 06كما تم توضيحه سابقا فإن املؤشر العام للمعرفة العربي يقوم على 

ملراد دااستها، وفيما يلي مؤشرات أساسية توضح وتعثس صواة املعرفة في الدول ا
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سيتم تقديم وتحليل النتائج املتحصل عليها في كل مؤشر والخاصة بكل م  الجزائر، 

 تونس، املغرب ومصر. 

يأيذ هذا املؤشر كافة املراحل التعليمية قبل الوصول  :التعليم ما قبل اجلامعي . 1. 2

يانوية، مع إلى مرحلة الجامعة، انطالقا م  اياض األطفال إلى غاية الدااسة ال

األيذ بعرن االعتباا البيئة التي تمث  الفرد م  التحصيل العلمي واملعرفي 

  :كالبيئة األسرية واملداسية. وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي

النقاط املمنوحة لدول شمال إفريقيا ملؤشر التعليم ما قبل  :01الجدول اقم 

 الجامعي

 صرم املغرب تونس الجزائر 

 61 59 43 57 مؤشر التعليم ما قبل الجامعي

 

 45 59 60 50 السياق التنموي 

 59 39 39 54 البيئة التمثينية

 70 72 43 63 اأس املال املعرفي

"مؤشر املعرفة العربي مؤسسة محمد ب  ااشد آل مثتوم واألمم املتحدة،  :املصدا

 .32، 16ص ، ص 2016"، داا الغرير للطباعة والنشر، دبي، 2016

تظهر نتائج الجدول ايتالف النقاط املتحصل عليها برن دول شمال إفريقيا 

فيما يتعلق بمؤشر التعليم ما قبل الجامعي، حيث تسجل كل م  الجزائر، املغرب 

على الراتيب، بينما لم تصل  61و 59، 57ومصر معدالت أعلى م  املتوسط تساوي 

 100نقطة )م  مجموع  43كانت في حدود قيمة املؤشر في تونس للمعدل املتوسط و 

 نقطة(. 

ويضم مؤشر التعليم ما قبل الجامعي مؤشرات فرعية أهمها السياق التنموي 

والذي يتميل في كل م  السياق الصحي والسياق اليقافي واالجتماعي، والذي يختلف 
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حيث  م  دولة أليرى، بالرغم م  التقااب املسجل برن الدول العربية في هذا املجال،

تسجل تفاوتا برن هذه الدول في الوضع االجتماعي السائد بها واليقافة املتبناة وكذا 

األوضاع الصحية بها، والتي تثون لها تأثرا مباشر على وضع التعليم ما قبل الجامعي 

 60بها، وفي هذا الصدد سجلت كل م  تونس واملغرب معدالت جيدة كانت في حدود 

ئر كانت في املتوسط تماما، في حرن أن مصر لم تصل إلى نقطة، بينما وضعية الجزا

نقطة(. وقد يرجع ذلك إلى العدد الثبرا للسكان في كل م  مصر والجزائر  45ذلك )

مقاانة بتونس واملغرب، وايتالف اإليرادات املحققة في كل دولة وبالتالي ايتالف 

العتباا الظروف األوضاع املعيشية بكل بلد على حساب اآلير، مع األيذ بعرن ا

 السياسية واألمنية التي كان لها انعكاس واضح على هذه الدول.

وعلى عثس ما سبق فإن تونس واملغرب قد سجلت معدالت منخفضة في فرع 

نقطة(، وتشتمل  59نقطة( ومصر ) 54نقطة( مقاانة بالجزائر ) 39البيئة التمثينية )

هذه النتائج أن البيئة التمثينية على كل م  البيئة األسرية والبيئة املداسية، وتظهر 

م هناك اهتمام في هذه الدول بتحسرن بيئة
 
م  يالل توفرا التجهرزات التعليمية  التعل

الضرواية، وتدايب املعلمرن، والحد م  االكتظاظ دايل الصفوف، وإقامة عالقات 

 ومهمة، 
ٌ
تعاون وتشاوا مع أولياء األموا، إلى غرا ذلك، وهذه كلها إجراءات مطلوبة

 إلى جودة املخرجات التعليمية. لذا تظهر الحا لثنها ال تثفي وحدها لتحسرن
ً
 امللحة

ُ
جة

توجيه الجهود نحو مزٍيد م  العناية بأساليب التنشئة األسرية، واياض األطفال، وكل 

 املؤسسات املسؤولة ع  تربية النشء.

أما فيما يخص اأس املال املعرفي والذي يشرا إلى معدالت االلتحاق بالتعليم، وإتمام 

املجال حيث لم يصل معدلها التعليم والتخرج فقد أوضح الجدول تأير تونس في هذا 

نقطة(، بينما سجلت كل م  الجزائر واملغرب  43حتى إلى املعدل املتوسط )سجلت 

وهو ما يعبا ع  الجهود املبذولة م  قبل  نقطة. 60ومصر معدالت جيدة تجاوزت 

هذه الدول لضمان التحاق األطفال باملدااس التعليمية والعمل على إتمامهم تعليمهم 

 التحسرن املستمر للباامج املداسية املقدمة لألطفال. اليانوي، مع
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يعد التعليم العالي أحد الواجهات التي تعثس مستوى  :مؤشر التعليم العالي . 2. 2

اعتماد املعرفة وجودتها في املجتمعات املختلفة، والجدول التالي يوضح نتائج 

 املؤشر الخاص بذلك في كل م  الجزائر، تونس، املغرب ومصر. 

 النقاط املمنوحة لدول شمال إفريقيا ملؤشر التعليم الجامعي :02قم الجدول ا 

 مصر املغرب تونس الجزائر 

 50 39 47 43 مؤشر التعليم العالي

 

 44 46 61 50 مديالت التعليم العالي

 37 50 51 44 عمليات التعليم العالي

 57 33 31 38 مخرجات التعليم العالي

"مؤشر املعرفة العربي آل مثتوم واألمم املتحدة، مؤسسة محمد ب  ااشد  :املصدا

 .61 ،16، ص ص 2016"، داا الغرير للطباعة والنشر، دبي، 2016

أن املعدالت املسجلة في مؤشر التعليم العالي  02تظهر نتائج الجدول اقم 

بالنسبة لكافة الدول محل الدااسة غرا مشجعة، حيث لم تتجاوز املعدل املتوسط 

 قته مصر كأكبا نقطة مسجلة برن دول شمال إفريقيا.( والذي حق50)

وتتميل املحاوا الفرعية ملؤشر التعليم العالي في كل م  مديالت، عمليات 

ومخرجات التعليم العالي، حيث تعبا مديالت التعليم العالي ع  املواد البشري 

م العالي املتوفر واملؤهل للديول للجامعة، أما العمليات فتخص أنظمة وبرامج التعلي

املعتمدة، بينما مخرجات التعليم العالي تتميل في مجموع املنشواات واإلنتاج العلمي 

 التي يقدمها املتخرجون م  الجامعة.  

وقد تباينت األاقام املسجلة في كل محوا فرعي برن الدول محل الدااسة، حيث 

ونس فيما يخص يالحظ ميال أنه بالرغم م  القيمة األعلى م  املتوسط املسجلة في ت

مديالت التعليم العالي وعملياته، إال أن مخرجات التعليم العالي به تعد منخفضة 
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نقطة ياصة بمخرجات  31نسبيا حيث لم تصل حتى للمعدل املتوسط )تم تسجيل 

التعليم العالي في تونس(، وفي املقابل نجد أن مصر تسجل معدالت أدنى م  املتوسط 

إال أنها تسجل أعلى نسبة في مخرجات التعليم العالي برن  في املحاوا السابقة الذكر،

 نقطة.    57الدول املداوسة في حدود 

بينما تختلف النقاط املسجلة برن الجزائر واملغرب حيث تسجل األولى نقطة 

نقطة في عمليات التعليم العالي، في حرن  44فيما يخص مديالت التعليم العالي و 50

في العمليات، بينما سجلت  50نقطة في املديالت و 46بـ  أن اليانية تسجل عثس ذلك

 نقطة للمغرب.      31نقطة للجزائر و 38كلتا الدولترن نقطة منخفضة في املخرجات بـ 

وعلى اعتباا التعليم العالي م  أهم اوافد املعرفة في املجتمعات فيجدا بهذه 

وعية انطالقا م  الدول أن تولي أهمية أكبا بهذا القطاع يصوصا م  حيث الن

املديالت وصوال إلى املخرجات، ألن األعداد الثبراة للطلبة املقبولرن للولوج إلى 

الجامعة والتعليم العالي ال يعني بالضرواة نوعية جيدة، وبالرغم م  توفر هيئات في 

هذه الدول ملتابعة جودة نظم التعليم العالي إال أنها لم تصل إلى املستويات املتقدمة 

تتمرز بها العديد م  الدول املتقدمة ومنها دول عربية يمث  أن يستفاد م   التي

 تجربتها في امليدان. 

يتواجد قطاع التعليم التقني والتدايب املنهي إلى  :املهين مؤشر التعليم التقين والتدريب

جانب قطاع التعليم العالي وينشط كمثمل له، حيث يتوجه الشباب إلى التعليم 

صيل العلمي بينما يتجه قسم آير منهم إلى املجاالت التقنية والتدايبات العالي للتح

 املهنية التي تعد عملية أكثا تثسبه حرفا تمثنه م  العمل مستقبال.  
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النقاط املمنوحة لدول شمال إفريقيا ملؤشر التعليم التقني  :03الجدول اقم 

 والتدايب املنهي

 مصر املغرب تونس الجزائر 

 53 60 60 52 تعليم التقني والتدايب املنهيمؤشر ال

 

 60 69 69 46 بنية التعليم والتدايب

 52 65 55 51 اإلطاا املؤسس ي

 50 49 55 57 السياق التنموي 

"مؤشر املعرفة العربي مؤسسة محمد ب  ااشد آل مثتوم واألمم املتحدة،  :املصدا

 .48 ،16 ، ص ص2016"، داا الغرير للطباعة والنشر، دبي، 2016

سجلت عموما نتائج مؤشر التعليم التقني والتدايب املنهي في دول شمال إفريقيا 

نقطة لكل م  الجزائر ومصر على الراتيب، وفي  53و 52معدال فوق املتوسط في حدود 

نقطة لكل م  تونس واملغرب. مع ايتالف الخصائص املتعلقة بكل محوا  60حدود 

فوق كل م  تونس، املغرب ومصر في محوا بنية فرعي لهذا املؤشر، حيث يالحظ ت

التعليم والتدايب التي تعبا ع  حال القطاع على مستويات االلتحاق واالاتباط مع 

سوق العمل، وهو أمر مرتبط بخيااات تنموية يفرضها الواقع الديمغرافي واالقتصادي 

ها نفس الضغوط على تواجه ال العربية فالدول لهذه الدول. 
ُّ
الديموغرافي،  ى املستو  كل

امليال، يصل عدد الشباب الحاصلرن على شهادة البكالوايا  سبيل على ففي الجزائر،

 ع  
َ
إلى مستويات قياسية، فرضت في أحيان كيراة على مسؤولي القطاع اإلجابة

معضلة التثوي  املنهي كميا، وليس كيفيا/نوعيا، وهو ما يفسر املعدل األقل م  

 الجزائر في هذا املحوا. املتوسط التي تحصلت عليه

بينما يضم اإلطاا املؤسس ي تحديث البنى القانونية واإلدااية التي تؤطر عملية 

التشغيل وتهيكل العالقات املهنية دايل سوق العمل، وما يرافقها م  سياسات 

نقطة جعلتها  65اقتصادية. وفي هذا املجال عرفت املغرب نقطة مرتفعة قدات بـ 
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رن كافة الدول العربية وليس فقط دول شمال إفريقيا في هذا تحتل مرتبة جيدة ب

امليدان حيث تمثنت املغرب م  أن تخلق ديناميثية حقيقية على مستوى تحديث 

اإلدااة والنهوض بقطاع االستيماا. بينما تراوحت معدالت باقي الدول عند املتوسط 

جلة في مصر(، وهو ما نقطة مس 52نقطة بتونس، مرواا بـ  55نقطة للجزائر و 51)برن 

يستدعي مزيدا م  التحدييات في الجانب القانوني واإلدااي م  يالل س  التشريعات 

 املالئمة لتحسرن العالقات مع سوق العمل. 

أما املحوا الفرعي الخاص بالسياق التنموي فيتعلق بالتعليم، البنية 

حدود املتوسط الديموغرافية والوضع التنموي، فإن النقاط جاءت متقاابة وفي 

على الراتيب، بينما وصلت في  50، 49، 55بالنسبة لكل م  تونس، املغرب ومصر بـ 

 نقطة.        57الجزائر إلى حدود 

يعتبا البحث والتطوير عاملرن محددي  هامرن  :مؤشر البحث والتطوير واالبتكار . 3. 2

إلى إلنتاج املعرفة وتخزينها وانتشااها بغية دعم انتقال الدول العربية 

املجتمعات املعرفية، ولهذا تم األيذ بعرن االعتباا مؤشر البحث والتطوير 

 واالبتكاا كمؤشر ملدى اعتماد اقتصاد املعرفة. 

النقاط املمنوحة لدول شمال إفريقيا ملؤشر البحث والتطوير  :04الجدول اقم 

 واالبتكاا

 مصر املغرب تونس الجزائر 

 45 49 54 35 مؤشر البحث والتطوير واالبتكاا

 

 49 61 61 50 البيئة التمثينية والبنية التحتية

 40 32 55 29 االبتكاا

 50 32 48 29 البحث والتطوير

"مؤشر املعرفة العربي مؤسسة محمد ب  ااشد آل مثتوم واألمم املتحدة،  :املصدا

 .100 ،16، ص ص 2016"، داا الغرير للطباعة والنشر، دبي، 2016
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اصة بمؤشر البحث والتطوير واالبتكاا نتائج متدنية لكافة تظهر النتائج الخ

بلدان شمال إفريقيا حيث سجلت كلها، ما عدا تونس، معدالت أقل م  املتوسط مع 

انخفاض عام في معطيات كافة املحاوا الفرعية، حيث سجلت الجزائر أدنى النتائج بـ 

فرعي الخاص بالبيئة نقطة للمحوا ال 50نقطة للمحوا العام للمؤشر مع تسجيل  35

التمثينية والبنية التحتية والتي تضم كافة اإلمكانيات والوسائل املتاحة واألاضية 

املتوفرة للقيام بعمليات البحث والتطوير كمراكز البحث والتحفرزات املادية وغراها، 

لكل م  محوا االبتكاا الذي يضم كل أنواع االبتكاا املمثنة سواء  29ونقطة 

ة وغرا التثنولوجية، اإلنتاجية واملجتمعية وغراها ومحوا البحث التثنولوجي

والتطوير، وهو ما يعثس وضعية هذا املجال في الجزائر حيث يسجل انخفاض كبرا في 

عدد براءات االيرااع املعل  عنها واملريص بها، مع غياب اليقافة االبتكااية بأنواعها في 

في قطاعات محددة وحتى فيها  مختلف مجاالت النشاط حيث يظل ذلك محصواا

يواجه عراقيل كيراة، وذلك بالرغم م  املحاوالت العديدة للحثومة الجزائرية لتوفرا 

املناخ املالئم للقيام باالبتكااات فتتواجد العديد م  مراكز البحث لتحقيق هذا 

 الهدف، مع تخصيص مرزانية للبحث. 

قطة الخاصة بالبيئة وتسلك املغرب نفس السلوك السابق حيث تراوح الن

نقطة إال أن ذلك لم ينعثس على حجم االبتكاا  61التمثينية والبنية التحتية حدود 

نقطة للمحواي . في حرن أن نتائج مصر في  32والبحث واالبتكاا التي كانت في حدود 

هذا املجال تأتي متقاابة برن ما هو متوفر م  حيث البيئة واإلمكانيات املتاحة، وبرن 

الناتج م  االبتكااات والبحث والتطوير حيث تقااب كلها املعدل املتوسط )برن  الحجم

 نقطة(.  50و 40

نقطة(  54وقد صنعت تونس االستثناء حيث سجل معدل أعلى م  املتوسط )

في املؤشر العام، حيث وصل املحوا الخاص بالبيئة التمثينية والبنية التحتية إلى 

النقاط املسجلة في هذا املحوا في كافة البلدان نقطة وهي م  برن أعلى  61حدود 

 48نقطة والبحث االبتكاا بـ  55العربية، مما انعثس على حجم االبتكاا الذي تجاوز 

 نقطة.
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هذه النتائج تقدم صواة لوضع بلدان شمال إفريقيا في مجال البحوث   

ي ذلك، وهو واالبتكااات والذي ال يظل بعيدا ع  ما تحققه االقتصاديات املتطواة ف

ما سينعثس سلبا على مدى التحول نحو اقتصاد املعرفة حيث يستلزم هذا األيرا 

 التحديث والتجديد املستمري  في كافة أوجه النشاط.

ال يمث  بأي حال م  األحوال تداول  :مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 4. 2

لف التثنولوجيات املعرفة وتوسيعها وتبنيها دون اللجوء إلى االعتماد على مخت

الحديية للمعلومات واالتصاالت، وبالتالي يعد هذا العامل عنصرا هاما في إطاا 

االنتقال والتثيف مع اقتصاد املعرفة. وفيما يلي تظهر النتائج الخاصة 

 بالجزائر، تونس، املغرب ومصر في هذا املجال. 

نولوجيا املعلومات النقاط املمنوحة لدول شمال إفريقيا ملؤشر تث :05الجدول اقم 

 واالتصاالت

 مصر املغرب تونس الجزائر 

 44 50 47 37 مؤشر تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 

 42 50 50 37 البيئة التمثينية

 45 50 49 39 القداات التثنولوجية

"مؤشر املعرفة العربي مؤسسة محمد ب  ااشد آل مثتوم واألمم املتحدة،  :املصدا

 .75 ،16، ص ص 2016رير للطباعة والنشر، دبي، "، داا الغ2016

يضم مؤشر تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت محواي  فرعيرن يعدان األساس 

لعملية التطوا التثنولوجي، هما البيئة التمثينية والتي تضم كافة الشبكات 

واإلمكانيات التي تسهل م  عملية تبادل املعلومات واالتصال في املجتمع، كشبكات 

لهاتف واالنرانت، أما القداات التثنولوجية فتعبا ع  مدى استعمال هذه الشبكات ا

 ومدى االعتماد على وسائل االتصال بدال م  الوسائل التقليدية.
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وتماشيا مع نفس املؤشر السابق فقد كانت النتائج الخاصة بكافة البلدان 

ة في املحاوا محل الدااسة أقل م  املعدل املتوسط، مع تسجيل معدالت منخفض

نقطة للمؤشر  37الفرعية، فقد سجلت الجزائر ميل املؤشر السابق أدنى املستويات بـ 

نقطة في محوا القداات  39نقطة في محوا البيئة التمثينية، و 37العام )

نقطة على الراتيب،  47و 44التثنولوجية(. ونفس األمر سجلته مصر وتونس بـ 

في املؤشر العام وفي محاواه الفرعية. مما  ووصول املغرب إلى املعدل املتوسط

يستدعي العمل املستعجل على تحديث وتوفرا الوسائل الالزمة الستعمال 

تثنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مع التحفرز على االستعمال الواسع لها سواء 

 على املستوى الحثومي أو الخاص.

ة االقتصادية التي تتمرز بها يعبا هذا املؤشر عموما على الوضعي :مؤشر االقتصاد . 5. 2

الدول محل الدااسة حيث أن االقتصاد يلعب دواا مهما في مدى قداة الدولة 

وقابليتها في انتقالها إلى االعتماد على اقتصاد املعرفة، وهو ما يظهر في الجدول 

    :التالي

 النقاط املمنوحة لدول شمال إفريقيا ملؤشر االقتصاد :06الجدول اقم 

 مصر املغرب تونس الجزائر 

 50 65 59 37 مؤشر االقتصاد

 

 53 62 52 39 األداء التنظيمي واملوااد البشرية

 61 70 60 36 التنافسية والتطوير اإلبداعي

تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة 

 باالقتصاد
30 56 62 53 

ملعرفة العربي "مؤشر امؤسسة محمد ب  ااشد آل مثتوم واألمم املتحدة،  :املصدا

 .87 ،16، ص ص 2016"، داا الغرير للطباعة والنشر، دبي، 2016
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ايتالف وضعية االقتصاد في الدول العربية محل  06يوضح الجدول اقم 

الدااسة، حيث يظهر جليا تفوق املغرب بمعدالت جيدة سواء على مستوى املحوا 

نقطة. تلتها تونس  70و 62رن نقطة، أو في املحاوا الفرعية التي تراوحت ب 65الثلي بـ 

نقطة في كافة املحاوا، ونفس األمر بالنسبة  60بمعدالت أكبا م  املتوسط وتقراب م  

نقطة مع ااتفاع املعدل للمحاوا الفرعية  50ملصر التي سجل فيها املؤشر العام 

 للمؤشر. 

 م  السمات األساسيو 
ً
ة تظهر القراءة العامة لنتائج املحاوا الفرعية مجموعة

 برن الدول العربية محل الدااسة في مجال قطاع 
ً
التي تكاد تثون قواسم مشراكة

 في كل  50االقتصاد، حيث يالحظ أن معظم هذه الدول حققت نتائج تزيد ع  
ً
داجة

م  املحاوا الفرعية، وتنداج ضم  ذلك كفاءة التشريعات وسيادة القانون، وسالمة 

دم للقطاع الخاص، والقوانرن املتعلقة النظام املصرفي واالئتمان املحلي املق

  بتثنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى فاعلية الحثومة.

ويعثس محوا التنافسية والتطوير اإلبداعي ع  وجود اهتمام كبرا لدى هذه 

سية الدولي، وبخاصة في مجال تسهيل  الدول بتحسرن مواقعها في
ُ
مؤشر التناف

ملشاايع، وحوسبة العديدِّ منها، واالهتمام باجتذاب اأس املال اإلجراءات املرتبطة با

أما عند النظر إلى . األجنبي، وتخفيض معدل الضرائب اإلجمالية م  األاباح التجااية

 محوا تثنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد، فيظهر تفاوت في نتائج

ما يشرا إلى محدودية الجهود العربية في العربية، مع تمرز املغرب في ذلك، وهذا  الدول 

تطوير البيئة التمثينية التثنولوجية لالقتصادات العربية، وفي تحقيق تطوٍا فعلي 

 ملموس على صعيد التبادل التثنولوجي املعرفي.

في حرن سجلت الجزائر االستثناء حيث أتت نتائجها ضعيفة مقاانة باإلمكانيات 

تعرفه إذا ما قوانت بالدول األيرى، فلم تتجاوز نقطة  التي تمتلثها واالستقراا الذي

نقطة، كانت نتيجة النخفاض كلي في املحاوا الفرعية للمؤشر،  37مؤشر االقتصاد 

نقطة، ومحوا تثنولوجيا املعلومات  39فعرف محوا األداء التنظيمي واملوااد البشرية 
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أن محوا التنافسية نقطة فقط، في حرن  30واالتصاالت املرتبطة باالقتصاد سجل 

نقطة. وهذا ما يثون له تأثرا سلبي على تقدم البلد في  36والتطوير اإلبداعي وصل لـ 

االعتماد على املعرفة كأساس للتعامالت، ويثون معرقال النتقال الجزائر التدايجي نحو 

 اقتصاد املعرفة.  

  :خامتة

التثنولوجية يعد اقتصاد املعرفة نتاجا هاما وحتميا ملختلف التطواات 

واملعرفية، وتختلف نسبة التحول إليه والتثيف معه برن الدول، وقد تناول هذا 

البحث وضعية الدول العربية الواقعة شمال إفريقيا وهي الجزائر، تونس، املغرب 

  :ومصر، اتجاه اقتصاد املعرفة. وتوصل البحث إلى النتائج التالية

 ر سلوكا متشابها اتجاه تبني أظهرت كل م  الجزائر، تونس، املغرب ومص

اقتصاد املعرفة، حيث تأتي النتائج املسجلة ملؤشرات املعرفة متقاابة عموما 

مع بعض االيتالفات الطفيفة، وقد يرجع ذلك إلى التقااب االجتماعي 

واالقتصادي الذي تعرفه هذه الدول، لث  بصفة عامة ال تزال كافة هذه 

والعراقيل التي تؤهلها في االنتقال إلى  الدول تعاني م  العديد م  النقائص

 اقتصاد املعرفة على األقل في األمد القصرا.

  بالرغم م  العمل الثبرا والجهود املبذولة م  قبل حثومات الدول محل

الدااسة في إنشاء ويلق بيئة مناسبة لتشجيع عمليات اإلبداع واالبتكاا، سواء 

لم ينعثس بصفة كبراة على معدالت إداايا أو ماديا أو قانونيا، إال أن ذلك 

اإلنتاجات الفثرية والعلمية بهذه الدول، وال على حجم ونوع االبتكاا بمختلف 

أنواعه ومجاالته، ما عدا تسجيل بعض االستثناءات في بعض املحاوا فقط 

بالنسبة للمغرب وتونس، وهو ما يؤثر على مؤشر املعرفة العربي بهذه الدول، 

يئة املوفرة والسهر على جودة املخرجات ألنظمة البحث ويلزمها بتفعيل الب

والتطوير واالبتكاا، م  يالل إقامة هيئات تعمل ضبط نوعية التعليم 

 بمراحله، وتحفرز اإلبداع في كافة القطاعات.
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  ،أظهرت الجزائر تخلفا كبراا في مجاالت البنيات التحتية والبيئة التمثينية

بمجاالت اقتصاد املعرفة، كتثنولوجيا اإلعالم  اإلطاا املؤسس ي، التي لها عالقة

واالتصال، أداء املوااد البشرية، التنافسية، االبتكاا واإلبداع، مع اإلشااة إلى 

أن الجزائر ال تتجاوز في هذه املجاالت إال دوال عربية تعرف ظروفا اقتصادية 

ابل وأمنية صعبة جدا كالعراق، اليم ، سوايا، الصومال وغراها. وفي املق

تسجل تونس، املغرب ومصر، معدالت قريبة م  املتوسط، مما يعني أن مزيد 

م  الجهود سيسمح لها بتحقيق قفزات جيدة في هذه املجاالت مستقبال، أي 

على املدى املتوسط والبعيد، يصوصا إذا أيذنا بعرن االعتباا بعض الظروف 

تي أدت إلى تراجع هذه السياسية واألمنية التي مرت بها الدول محل الدااسة وال

 الدول في هذا امليدان.

بناء على هذه النتائج، يمث  تقديم عدة توصيات يتوجب على الدول العربية 

 :محل الدااسة تبنيها للوصول إلى مستوى يؤهلها لتتحول إلى هذا االقتصاد، م  بينها

 ناء تفعيل الجهود التي تشجع على يلق املعرفة واستخدامها، وعدم االكتفاء بب

 املدااس ومراكز البحث دون تشجيع للبحث واإلبداع.

  التوجه نحو االهتمام بالجانب النوعي بدال م  الثمي فيما يخص قطاع

التعليم سواء كان ما قبل الجامعة، أو التعليم الجامعي والتثوي  املنهي، مما 

 يمث  م  تحسرن مستويات املخرجات التعليمية للنظام التعليمي كافة.

  العقول املبدعة والخالقة والسعي إلى توفرا الشروط املواتية لها التي تحفرز

تدفع بها إلى مزيد م  اإلبداع والنتائج اإليجابية في دولها األثلية، بدال م  

 توجهها نحو الخااج في ما يعرف بهجرة األدمغة.

 إعادة النظر في اإلطاا التشريعي واإلدااي الذي يحثم عملية التعليم في مختلف 

أطوااه انطالقا م  عملية توظيف املثونرن واألساتذة، وصوال إلى متابعة 

 املتخرجرن، واالهتمام باملتفوقرن منهم.

  تفعيل وتشجيع وزيادة الوعي بضرواة تسجيل براءات االيرااع، والنشر على

 املستوى الدولي للبحوث العلمية في مختلف امليادي  الحيوية.
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 لقة بالتثنولوجيات الحديية، م  يالل فتح املجال تطوير البنية التحتية املتع

أمام الخواص للديول في هذا املجال، مما يخفف العبء على الدولة، ويضم  

 يدمة أسرع وأجود بالنسبة للزبون.     
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