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 مستخلص:

ملعرفررررة املررررادة انساسررررية لنمررررو املجتمعررررات وتسورهررررا، و رررري إحررررد  امل  سرررربات اتعتبررررر 

املهمرررة لالقتصررراد العررراملح، حيررر  أسررري  املحرررر  انسااررر ب للمنافسرررة ا قتصررراد ة ب  ررراف  ا 

قرريم هاةلررة للمنتجررات ا قتصرراد ة مررة اررالا ييررادة ا عتا يررة والسلررف اررر  التقنيررات وانف ررار 

 التغيرات الثورية في كل انسواق والقسااات.الجد دة، وقد واكب  هذه املنتج
ً
 ات فعليا

مرة أهررم العوامررل اليررب تميرري الرردوا فيمرا  خررص اقتصرراد املعرفررة امررتال  وحيرراية وسرراةل 

املعرفررة كلرر ل مو ررح ووررييم، واسرر ثمارها ب يررانة وفعاليررة مررة اررالا دمررج املهررارات وأدوات 

لرررر ل إ ررررافة حقيقيررررة لالقتصرررراد ات املعرفررررة الينيررررة والتقنيررررة املتسررررورة. لررررذل    بررررد وأ   

 العربية وقاادة لالعسالق عحو التحوا إل  ا قتصاد املبنب ار  املعرفة. 

وتوا ح مجتمعاتنا العربية ار  غرار الجزاةر تحد ات  سام في سبيل إرسان  هودها 

التنمويررة  ولعررل مررة أهررم هررذه التحررد ات القرردرة اررر  اسرر ثمار ا م اعررات والساقررات البلرررية 

 هاةلة املو ودة في الدوا العربية في كافة املستويات وانصعدة. ال

لذل  تسع  املجتمعرات  مرتال  اقتصراد املعرفرة كغيرة تحقيرق التنميرة املسرتدامة ارر         

 مستو   ميع القسااات .

 ال لمات امليتاحية:

 التنمية املستدامة  -اقتصاد املعرفة -املعرفة
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 مقدمة: 

 عتبر اقتصاد املعرفة ا تصا ت واملعلومات واملعارف واملهارات ك عتاج قاةم         

 بحد ذاتح، ويعر ها كمبدأ أساا ب لخلق القيمة. 

ويعتبر بمثابة املورد الياسم للتنافسية ا قتصاد ة، وأصل إعتاجي أساا ب للمنظمات 

 وانقاليم ا قتصاد ة.

مياهيمح وتنظيمح، و ي مصدر لآلثار وتل ل املعارف والدرا ة الينية رأس ماا 

الخار ية ا  جابية بااتبارها )امل غير مرئح(، تسااد في تحقيق التنمية وييادة 

العاةدات وييادة التدفقات النقد ة. وييضل هذا ا قتصاد املنتج الجد د 

 وت نولو يات حد ثة.

املتقدمة،  أسي  اليوم الدوا اليب اس ثمرت في القساع املعرفي في طليعة الدوا 

وهذا ما قد  بري الدور اليعاا الذي  لعبح اقتصاد املعرفة في دفع عجلة التنمية 

 وتحقيق تنمية مستدامة في شيى املجا ت. 

 :كما  ري الدراسة لهذه الرةيسية ا ش الية مة االا ما سبق تبلورت لد نا

في الوق   كيف  ساهم اقتصاد املعرفة في تحقيق التنمية املستدامة؟ وهل  عتبر 

 الراهة قسعة أساسية للدوا في دفع عجلة التنمية؟

 األسئلة الفرعية:

 وتندرج تح  هذه ا ش الية الرةيسية مجمواة مة انسئلة اليراية التالية:

 ما ميهوم اقتصاد املعرفة  ؟وما  ي أهميتح واصاةصح ؟ -

 ما  ي التنمية املستدامة؟ و ما هو سبف تبنب املنظمات لها؟ -

 هو الدور اليعاا الذي  لعبح اقتصاد املعرفة في تحقيق التنمية املستدامة؟ ما -

ما مد  امتال  الدوا العربية  قتصاد معرفي؟ وهل ساادها ذل  في الن وض  -

 باقتصادها؟ 

 و مة أ ل ا  ابة ار  هذه انسئلة تم صياغة فر ية واحدة :
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قليدي،  ساهم في تسور الدوا اقتصاد املعرفة هو اقتصاد ميتوح ا س ا قتصاد الت

وايدهارها، وتم ين ا مة تحقيق قيزة اقتصاد ة في العد د مة املجا ت أي تحقيق 

تنمية مستدامة، و  تنتهج  ميع الدوا العربية سياسات معرفية قاةمة ار  البح  

 والتسوير، عظرا لظروف اد دة ومختلية. 

 أهمية الدراسة:

لتسورات ا قتصاد ة الياصلة، وإبراي دور اقتصاد تتجر  أهمية الدراسة مة االا ا

املعرفة كخيار أساا ب وفعاا ااصة في تحقيق التنمية املستدامة وتشجيع املجتمعات 

 العربية ار  امتال  واستخدام ت نولو يات املعلومات وا تصا ت.

 تقسيمات الدراسة:

ة الرةيسية و انسئلة مة أ ل ا ملام بجميع  واعف املو وع و ا  ابة ار  ا ش الي

 اليراية و التحقق مة وية الير يات تم تقسيم الدراسة إل :

 ا طار النظري  قتصاد املعرفة -1

 ماهية التمنية املستدامة -2

 اقتصاد املعرفة كمؤشر لتحقيق التنمية املستدامة -3

 اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة في املجتمعات العربية -4

I- ظري القتصاد املعرفةاإلطار الن 

 نشأة اقتصاد املعرفة 1-1

 لهد العالم تغيرات اقتصاد ة كبيرة بيعل العوملة واعيتاح انسواق مة  هة والتسور 

الهاةل في مجاا املعلومات وا تصاا مة  هة أار ، وقد حول  هذه التغيرات 

ملعرفة  رورة املعرفة ال  مورد أساا ب مة املوارد ا قتصاد ة وأصبم ا س ثمار في ا

 لدورها املتيا د في امليات ا عتاج.

واقتصاد املعرفة كمصسلح ارف برويه بدا ة الستينيات، واليضل في ذل   ر ع 

وتزا د اهتمام الباحثي  ب ذه الظاهرة الجد دة مة االا  (Machlup)لالقتصادي 
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د ار  العد د مة الدراسات في محاولة للرح وتحد د اآلليات اليب  رت ز ا قتصا

 املعرفة.

 واليح سنحاوا ارض أهم تل  التعاريف في ميهوم اقتصاد املعرفة:

" هو ا قتصاد املعتمد ار  املعرفة حي  تحقق املعرفة الجزن اناظم مة القيمة 

املضافة وميتاح املعرفة هوا  بداع والت نولو يا بمعنى أ  ا قتصاد  حتاج إل  

في م وعات العملية ا عتا ية ياد النمو املعرفة وكلما يادت كثافة املعرفة 

 .1ا قتصادي"

"اقتصاد املعرفة هو ذل  ا قتصاد الذي  عمل ار  ييادة عمو معدا ا عتاج، كل ل  -

 مرتيع ار  املد  السويل بيضل استعماا واستخدام ت نولو يا ا االم وا تصاا".

قتصاد املعرفة هو اقتصاد أما التقرير ا ستراتيجي العربح فقد ارفح كما  ري : "ا -

 د د فر تح طاةية  د دة مة اننلسة املرتبسة باملعرفة وت نولو يا املعلومات 

 ومة أهم مالمحح التجارة ا ل تروعية".

بأعح : "عمط اقتصادي متسور قاةم ار  ا ستخدام الواسع النساق  ارفح أ ضا -

قتصادي وااصة في التجارة للمعلوماتية وشب ة ا عترع  في مختلف أو ح النلاط ا 

 بقوة ار  املعرفة وا بداع والتسور الت نولوجي ااصة ما  تعلق 
ً
ا ل تروعية، مرت زا

 .2بت نولو يا ا االم وا تصاا"

 فعا  للمعرفة مة أ ل  
ً
ويعرفح البن  الدولي بأعح: "ا قتصاد الذي  حقق استخداما

 تضمة  لف وتسبيق املعارف تحقيق التنمية ا قتصاد ة وا  تمااية، وهذا 

 ان نبية، با  افة إل  ت ييف وت وية املعرفة مة أ ل تلبية احتيا اتح الخاصة".

                                                           
، مركز دراسات وبحوث الدوا النامية  ، اقتصاد املعرفة أحمد ابد الوعيس، مدح  أ وب ،-1

 .17.ص 2006القاهرة ، 
البنية التحتية  قتصاد املعارف في الوطة العربح: الواقع ى الييح و كماا منصوري، ايس -2

، امللتقى الدولي حوا : املعرفة الركيية الجد دة والتحدي التنافس ب للمؤسسات واآلفاق

عوفمبر  12/13ا قتصاد ة، كلية العلوم ا قتصاد ة وال سيير،  امعة كس رة، الجزاةر،  ومح: 

 .69، ص: 2005
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  التعاو  والتنمية ا قتصاد ة أما منظمة
ً
فعرفتح بأعح: "ذل  ا قتصاد املبنب أساسا

 .3ار  إعتاج ونلر واستخدام املعرفة واملعلومات"

ِّ  الرةيس ب لعملية التنمية بااتصار  م ة القوا بأ  اقتصاد 
املعرفة هو "املحر 

املستدامة ولخلق الثروة في كل املجا ت. ويقوم ار  أساس إعتاج املعرفة  

 لثروة املجتمع ورفاهيتح".
ً
 رةيسا

ً
 واستخدامها، بحي  تل ل هذه املعرفة مصدرا

دم مة االا ما سبق،  م ة أ  عصل بالقوا إل  أ  اقتصاد املعرفة هو عتاج اة تق

املعلومات كعد العصر الصناعي، وهو فرع  د د مة فروع العلوم ا قتصاد ة  قوم 

ار  فهم  د د لرأس املاا البلري في ظل تسور ا قتصاد وتقدم املجتمع، وهو 

ا قتصاد الذي تل ل فيح املعرفة الجزن اناظم مة القيمة املضافة، أي أ  املعرفة 

ا ية واملعلومات واملعرفة  ي املنتج الوحيد في  ي العنصر الوحيد في العملية ا عت

هذا ا قتصاد، وأ  املعلومات وت نولو يات ا تل ل وتحدد أساليف ا عتاج وفرص 

 ال سويق ومجا ت ا.

 أهمية االقتصاد املعريف 1-2

بريت أهمية اقتصاد املعرفة وتزا دت مة االا الدور الواسح الذي تؤد ح املعرفة في 

قتصاد ونلاطح، وفي تحد د الوساةل وانساليف والتقنيات تحد د طبيعة ا 

 .4املستخدمة في هذه النلاطات، وفيما تلبيح مة احتيا ات، وتوفره مة ادمات

التقليل مة الت لية ويسرع مة طرح املنتجات في انسواق كل ل مب ر ويحقق -

ملدٍة أطوا العواةد ثم  ؤدي إل  ا اتراق املب ر للسوق وهذا  حقق ميية تنافسية 

 .5للملروع

                                                           
، دار املسيرة للنلر والتوييع، املنهج واقتصاد املعرفةابد الرحما  الهاشمح وفاةزة ازاوي، -3

 .25، ص 2007السبعة انول ، اما ،  
، صندوق النقد القدرة التنافسية لالقتصاد ات العربية في انسواق املاليةالصادق، اري توفيق ، -4

 1999 مارات، العربح، معهد السياسات ا قتصاد ة، أبوظبب،ا
، الثورة العلمية الت نولو ية املعاصرة )الثورة الصنااية الثالثة( ماهي  ا ، البواب سيد -5

 .2001، البيا  للسبااة والنلر، السبعة الثاعية، القاهرة، محاورها  عتاةجها تأثيرها
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أهمية انف ار كمداالت في اقتصاد املعرفة وقيمة انصوا غير امللموسة كالعالمات  -

 التجارية وبرانات ا اتراع وحقوق التأليف والخبرات العلمية املولدة لالبت ارات.

النمو امل سارع في ا قتصاد مة االا الدور ال بير للصنااات املولدة للثروة  -

 استخدام املعرفة وتيعيل املعرفة املتولدة مقارعة بالصنااات التقليد ة. وت ثيف

إ  طبيعة العاملي  الجدد )انفراد ذوي الياقات الذهبية( بما  متل و  مة قدرات  -

االية تحقق دال مالي كبير إل  امللاريع، وا  نسبة مساهم  م كبيرة في ا قتصاد 

 الجد د.

 خصائص اقتصاد املعرفة: 1-3

 سم اقتصاد املعرفة بالقدرة ار  ا بت ار، فهو  مثل املصدر انساا ب للثروة،  

فاملعرفة  ي الوسيلة انساسية لتحقيق كيانة، وبل ل اام  تميي اقتصاد املعرفة 

 :6بالخصاةص التالية

اقتصاد املعرفة اقتصاٌد منيتم ار  العالم، نعح    و د اقتصاد  م نح الق  -

 و  أ   لار  أو  ستورد املعارف الجد دة مة اآلارية.واحت ار املعرفة د

القدرة ار  التسوير وا بت ار فاملناخ ا قتصادي ار  املستو  ال ري في اقتصاد  -

 لالس ثمار في املعرفة واملعلومات وهو أمر في غا ة 
ً
املعرفة  جف أ    و  مشجعا

 قتض ب  رورة تشجيع انهمية، ن   ما  د مومة  ا قتصاد املبنب ار  املعرفة 

ولذل  تحتاج مثل هذه املجا ت إل  دام السياسة ا س ثمار في املستقبل، 

 .7ا قتصاد ة في الدوا اليب تسع  عحو تحقيق اقتصاد املعرفة

 صانع أو مبت ر  -
ً
إ  كل فرد في املجتمع ليس مجرد مس  ل  للمعلومات، ول نح أ ضا

 لها.

                                                           
، مركز   املعرفةالتعليم و تنمية املوارد البلرية في ا قتصاد املبنب ار وسف حمد ا براهيم، -6

 .103-102، ص: 2004ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجية، أبو ظبب، 
، السبعة انول ، دار اليايوري للنلر والتوييع، اما ، اقتصاد املعرفة ماا داود سليما ،  -7

 .24-19ص:  2009انرد ، 
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 كا  أكعادها    -
ً
تمثل أي ااةق أمام املية التنمية ا قتصاد ة أو املسافات أ ا

 ا تصاا أو التعليم أو عجاح امللرواات أو ا عدماج ال امل في املجتمع كل ل اام.

 :8ويتميي اقتصاد املعرفة اة ا قتصاد التقليدي بالسمات والخصاةص التالية-

 فية.ا عتقاا مة إعتاج وصنااة السلع إل  إعتاج وصنااة الخدمات املعر -

 تيعيل امليات البح  والتسوير كمحر  للتغيير والتنمية. -

 ا س ثمار في املوارد البلرية بااتبارها رأس املاا املعرفي والي ري. -

ااتماد التعلم والتدريف املستمرية وإاادة التدريف، اليب تضمة للعاملي  مواكبة -

 التسورات اليب تحدث في مياد ة املعرفة.

 القو  العاملة املؤهلة واملدربة واملتخصصة في التقنيات الجد دة.ا اتماد ار   -

بنان عظام معلوماتح فاةق السراة و الدقة وا ستجابة اة طريق توظيف ت نولو يا  -

 املعلومات وا تصا ت توظييا  تصف باليعالية.

اح أعح مر  شد د السراة والتغير،  تسور لتلبية احتيا ات متغيرة، ويمتاي با عيت-

واملنافسة العاملية؛ إذ   تو د حوا ز للداوا إل  اقتصاد املعرفة، بل هو اقتصاد 

 ميتوح بال امل.

 عتمد ار  ا بت ار والق منتجات ف رية معرفية  د دة لم ت ة انسواق تعرفها مة  -

 قبل.

 رتبط بالذكان وبالقدرة ا بت ارية وبالخياا، وبالوعي ا دراكح بأهمية ا اتراع  -

واملبادرة الذاتية والجمااية لتحقيق ما هو أفضل، وتيعيل ذل  كلح  عتاج أكبر في 

 ال م وأكثر في  ودة اندان.

صسلح اليح 
ُ
والجدوا اآلتح  ميي لنا في  ملة اصاةص معينة، مقارعة بي  ما ا

 با قتصاد القد م واقتصاد املعرفة.

 

                                                           
دار صيان للنلر والتوييع، ، السبعة انول ، ا قتصاد املعرفيهاشم اللمري و عاد ا الليثب، -8

 .22، ص: 2008اما ، انرد ، 
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لجد د( باملقارعة مع ا قتصاد اصاةص اقتصاد املعرفة )ا قتصاد ا -1-الجدوا رقم 

 القد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :9وهنا  مة  ر  أ  اقتصاد املعرفة  تميي بما  ري

  تجدد اليا ة إليح والرغبة والسلف ار  منتجاتح املعرفية اليب تدال في كل

نلاط، وفي كل امل، وفي كل وظيية وبل ل متصااد إل  در ة  م ة القوا 

 املعرفة. باستحالة قيام نلاط ما بدو  

                                                           
 .48، ص: 2001، مجمواة النيل العربية، القاهرة، اقتصاد املعرفةمحسة أحمد الخضيري،  -9
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  تجدد املصادر املعرفية وعموها و ايد ادها وادم عضو ها سواًن با ستعماا أو

با حتياظ، بل بمرور الزمة وتعدد ا ستخدام تزداد املصادر املعرفية وتتراكم 

مجا ت ا.ومة االا استعرا نا لخصاةص وسمات اقتصاد املعرفة،  م ننا أ  

في و ح  -املعرفي اة ا قتصاد التقليدي  علخص أهم السمات اليب تيمز ا قتصاد

 مة االا ارض الجدوا التالي: -مقارعة أار  

 اصاةص ا قتصاد املعرفي مقارعة با قتصاد التقليدي -2-الجدوا رقم 

 ا قتصاد املعرفي: ا قتصاد التقليدي:

  رت ز ار  رأس املاا املعرفي. -  رت ز ار  رأس املاا املادي. -

 امل ا  والزما  غير محددا  - ما  محددا امل ا  والز -

ا اتماد ار  امللموسات بدر ة أساسية  -

 في ا قتصاد التقليدي.

ا اتماد ار  الالملموسات بدر ة أساسية  -

 في ا قتصاد املعرفي.

التوظيف ال امل للقو  العاملة دو   -

 تحد د مهارات مميية ندان العمل.

عاملة ذات املهارات التوسع في استخدام اليد ال -

 العالية اليب تتياال مع التعليم والتدريف املستمر.

 موارده تزداد )املعرفة( ب ثرة ا ستخدام. - موارده تنضف ب ثرة ا ستخدام -

االقة مستقرة بي  ا دارة و القو   -

 العاملة في ا قتصاد التقليدي.

االقة غير مستقرة بي  ا دارة و القو   -

 ا قتصاد املعرفي. العاملة في

متسلبات التحوا التربوي في مدارس املستقبل الثاعوية : اري بة حسة  عة هللا القرنح، املصدر

، رسالة دكتوراه في ا دارة التربوية باململ ة العربية السعود ة في  ون تحد ات اقتصاد املعرفة

، اململ ة العربية السعود ة، والتخسيط، قسم ا دارة والتخسيط، كلية التربية،  امعة أم القر  

  49، ص2009

 مؤشرات اقتصاد املعرفة : 1-4

 :10هنا  مجمواة مة املؤشرات  م ة ااتمادها

  مؤشرات متعلقة باملوارد البشرية -1-4-1
                                                           

، منلورات املعهد العربح مؤشرات اقتصاد املعرفة وموقع املرأة مة تسورهامراا توتليا ،  -10

 .22-21، ص: 2006للتدريف والبحوث ا حصاةية، لبنا ، 
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 وتأاذ ما  ري: 

 مؤشر التعليم والتدريب: -

في  في ظل اقتصاد املعرفة وما  تضمنح مة تقنيات متقدمة تساهم املوارد البلرية

 
ً
امل النلاطات ا قتصاد ة وتنمي  ا وتسويرها، إ  أ  مة املؤشرات املعروفة  دا

لدراسة هذا البعد مة اقتصاد املعرفة ما تزاا قليلة إل  صعوبة قياس كيانات 

انفراد مباشرة، وملؤشرات املوارد البلرية مصدرا  رةيسيا  ار  قدر كبير مة 

تعليم والتدريف. والبياعات املتعلقة بال يانات أو انهمية و ي البياعات املتعلقة بال

بمهة العماا.تسمم املؤشرات القاةمة ار  البياعات املتعلقة بالتعليم والتدريف 

 بتقييم املعارف واملهارات أو )الرأسماا البلري( االا العملية الرسمية للتعليم.

 ويتعلق انمر ب:  مؤشرات العلم والتكنولوجيا: -1-4-2

 ث واالبتكار:البح -أ

انبحاث وا بت ارات تل ل أساس  قتصاد املعرفة، حي   تم استخدام مؤشرية 

أساسيي  هما: النيقات املخصصة لألبحاث وفريق العمل املستخدم، هذه انبحاث 

تخضع منذ مدة طويلة لعملية  مع منظمة ومعيارية للبياعات مما  سمم ب  ران 

 تحاليل د نامي ية ومقارعات دولية.

 مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:                                                        -ب

تسمم ت نولو يا املعلومات وا تصا ت نلر قدر كبير مة انهمية ااصة مع تزامة 

الوقائع، حي   عتمد ا قتصاد القاةم ار  املعرفة ار  قاادة ت نولو ية مالةمة 

إل  تعزيز ملتر  بي  ايدهار النلاطات امل ثية في املعرفة وا عتاج ونلر وهذا ما أد  

 الت نولو يا

 براءات االخرتاع -ج

هنا  حدود اد دة  ستخدام إحصاةيات برانات ا اتيار كمؤشرات  قتصاد املعرفة 

 حي  تقدم حسف القساع وحجم اللركة والقاعو  الدولي

 



 دور اقتصاد املعرفة في تحقيق التنمية املستدامة .  إسالم لبصير، براهيم حوميميد موالدي سليم،د. 

 

 
 م2018 أكتوبر، 2ع ،5مج              67          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

 :وتتضمة مؤشرات البنى التحتية -1-4-3

 مؤشر البنية األساسية للحواسيب: -أ

 تعلق انمر باليواسيف و كل العمليات  مة هذا اناير ويتعلق انمر كعدد أ هزة 

 الياسوب في كل ألف نسمة مة الس ا  ومستخدمح اللب ة العن بوتية.

 البنية املعلوماتية -ب

مات وا تصا ت، وقد و ع مؤتمر انمم املتحدة للتجارة والتنمية لت نولو يا املعلو 

مجمواة مة املؤشرات ت يم بناًن القدرات في ت نولو يا املعلومات وا تصا ت بي  

 إل  مجمواة مة املعا ير اليب بمو ب ا ت يم لصانعي القرار 
ً
البلدا ، وهذا اس نادا

 والسياسة استنباط سياسات مناسبة ومالةمة لو ع اسط امل مستقبلية.

II- امة:ماهية التمنية املستد 

 مفهوم التنمية املستدامة: 2-1

"كل ما  لبب ا حتيا ات اليا رة و ارف  ا اللجنة العاملية للتنمية املستدامة بأن ا 

    11" هذا دو  املساس بقدرة ان ياا القادمة ار  تلبية احتيا ات ا

و في تقرير انمم املتحدة حوا التنمية البلرية تم التسرق إل  ميهوم التنمية 

دامة بقولها "التمنية املستدامة  ي املية صياغة السياسات ا قتصاد ة و املست

 12التجارية لتحقيق التنمية املستد مة اقتصاد ا "

أما في تقرير "مؤتمر القمة العاملح للتنمية املستدامة ب " وهانسبورغ" تم التسرق 

  املؤتمر  عترف إل  التنمية املستدامة في فقرة ا لتيامات بالتنمية املستدامة حي  أ

                                                           
ا دارة البيئية ودورها اليعاا في الق ا عتاج انعظف وتحقيق التنمية مزريق ااشور، "  -11

  "، ورقة بح املستدامة في الدوا العربية

  199212"، باريس، فرنسا، .التقرير العاملح حوا التنمية البلريةبرعامج انمم املتحدة للتنمية،"  - 
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بأ  التنمية املستدامة تتسلف منظورا طويل ان ل و ملاركة واسعة مة أ ل و ع 

  13السياسات و اتخاذ القرارات و تنييذها ار  كافة املستويات

 أبعاد التنمية املستدامة  2-2

تحتوي التنمية املستدامة ار  أكعاد مختلية وهذا  رتباطها بالبيئة و ا قتصاد و 

 :14مع و ي املجت

البعد البيئب:    م ة إع ار االقة التنمية املستدامة كعامل السبيعة، لذل   جف  -أ

اناذ كعي  ا اتبار هذا العامل اصوصا اند القيام بالتصنيع، بااتبار أ  التنمية 

املستدامة تعتمد ار  مبدأ اليا ات البلرية اة طريق تغسية كافة الجواعف 

 الصنااية.

قتصادي: ويوسح هذا البعد التحد ات الراهنة لالقتصاد مة االا البعد ا  -ب

ا اتيار انمثل ملوارد التمويل و تحسي  التقنيات في املجاا الصناعي اة طريق 

 توظيف املوارد السبيعية.

البعد ا  تماعي: إ  البعد ا نسانح  ساهم و كل ل كبير في تنمية التآير ا  تماعي  -ج

 ايارات سياسية مثر .مة أ ل الوصوا إل  

و منح  م ة القوا أ  التنمية املستدامة تس ند أساسا ار  ااملي  أساسيي  وهما 

 العامل البلري و العامل السبيعي

 األسباب اليت تؤدي باملنظمات إىل تبين التنمية املستدامة 2-3

 ت بنى أغلف املؤسسات ار  املستو  العاملح و ليس ار  مستو  الدوا اليقير فقط

 15ميهوم التنمية املستدامة و هذا را ع إل  ادة أسباب تتمثل في:
                                                           

"،  وهانسبورغ، تقرير حوا التنمية املستدامة لتنمية املستدامة، "مؤتمر القمة العاملح ل 13-

  5،ص2002 نوب إفريقيا، 
"،  املعهد العربح للتخسيط،  النيط و التنمية املستدامة في انقسار العربية ميل طاهر، "  -14

 .1997ال وي ، 
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تنمية الدال: حا ة املؤسسات إل  ييادة الدال وهذا  تمحور  مة التمنية  -

ا قتصاد ة اة طريق ييادة فرص العمل و تنمية الدال اليردي لتحقيق الرفاهية 

 ا  تمااية 

مداد ال افي و ا ستعماا العقالنح املأو  والخدمات: محاولة املؤسسات  ما  ا  -

للموارد املتاحة اقتصاد ا أما ا تماايا فالسبف  عود إل   ما  اليصوا ار  

الس نات ا  تمااية و ادمات املواصالت بأسعار مناسبة، وفيما  خص الجاعف 

البيئب ت دف ا ستدامة البيئية إل   ما  استخدام انراض ب و الساقة و كل املوارد 

 ة كل ل أمثل.السبيعي

الصية: حي  تسع  ا ستدامة ا قتصاد ة إل  الرفع مة وساةل ا عتاج و تحقيق -

ا كتيان الصناعي مة االا راا ة ويية ووقاةية، و تسع  ا ستدامة ا  تمااية إل  

تحسي  وية البلر و اليصوا ار  مجتمع  تمتع ب امل القدرات الصيية اليب 

همة في تحقيق الرفاهية ا  تمااية ااصة لألغلبية تم نح مة أدان املح و املسا

اليقيرة، أما ا ستدامة البيئية ف  دف إل  حما ة املوارد البيولو ية و كل انعظمة 

    .الداامة لليياة

III- :اقتصاد املعرفة كمؤشر لتحقيق التنمية املستدامة 

للخروج مة التخلف  مة املتوقع اآل  أ    و  ا قتصاد القاةم ار  املعرفة وسيلة

ومع ذل ،  بدو أعح  جف الوفان  .بالنسبة للبلدا  اليب لم تدال كعد في املية التنمية

و ي تتعلق ار  و ح الخصوص بدر ة  .بالعد د مة اللروط لتحقيق هذا الهدف

التنمية املؤسسية وعواية البيئة التقنية والتعليمية، ار  الرغم مة أن ا تعتمد إل  

    .مستو  التنمية ا قتصاد ةحد كبير ار  

 دور ت نولو يا املعلومات وا تصاا في تحقيق الوثبة ا قتصاد ة في إفريقيا 3-1

                                                                                                                                                    

 ، متاح ار  املوقع15/02/2017"، إطالع  وم  التنمية املستدامةاملوسواة اليرة وي يبد ا، "  -1

https://ar.wikipedia.org  
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لقد صاحف ارتياع النمو في أفريقيا منذ العقد انوا مة القر  اليادي والعلرية  

ومات ييادة في ا س ثمار ان نبب املباشر وييادة كبيرة في معدا معدات ت نولو يا املعل

  16وا تصا ت، و  سيمررا في الهواتررف املحمولة

وساهم الجمع بي  هذه العناصر في ت وية ااتقاد بأ  أفريقيا مثل  نوب شرق آسيا، 

وفي ظل هذه الظروف  . م ة أ  تظهر مة االا ت نولو يا املعلومات وا تصا ت

تنمية  بدو أ  اقتصاد املعرفة أصبم "حجر فلسيح"  د د  قتصاد ات ال

للمؤسسات الدولية. وقد نلر برعامج انمم املتحدة ا عمائح ادة تقارير تركز ار  

مساهمات ا قتصاد القاةم ار  املعرفة في التنمية املستدامة. با  افة إل  البن  

 KEI, Knowledge)الدولي الذي قام بنلر ما  سمى بمؤشر اقتصاد املعرفة 

Economy Index) للبلدا  الناشئة أ  تنجح في الهروب مة التخلف . في الواقع  م ة

   17.مة االا اع لار ت نولو يا املعلومات وا تصا ت

 دور اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة: 3-2

في طليعة  (UIT)املا ية، كا  ا تحاد الدولي لالتصا ت  150ار  مد  السنوات اا 

إ   .دفواا ب دف موحد  تمثل في ربط العالمت نولو يات املعلومات وا تصا ت، م

مليارات شعوب العالم تستييد باليعل مة القدرات اليب تم ن ا ت نولو يا املعلومات 

وا تصا ت اليب مة املقرر أ  تضسلع بدور رةيس ب حي   لتقح املجتمع العاملح 

 .لتمهيد السبيل أمام التنمية املستدامة للقر  اليادي والعلرية القر  

ش  أ  املجتمع الدولي اليوم  ؤيد مجمواة مة الغا ات وانهداف لبنان مستقبل   

و  ظهر الدور اليعاا  قتصاد املعرفة في  .مستدام في إطار أهداف التنمية املستدامة

                                                           
"، عيويور ، الو  ات التقرير العاملح حوا التنمية البلريةبرعامج انمم املتحدة للتنمية،"  -16

 2007املتحدة انمري ية، 

Économie »,  économiquesL'effet de domination et les relations  Perroux, F. (1949). « -17

appliquée, XL (2), p.271-290.  
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تعزيز الركاةز الثالث للتنمية املستدامة: النمو ا قتصادي، والت امل ا  تماعي، 

 .وحما ة البيئة

لتنمية املستدامة بالدور انساا ب لت نولو يا املعلومات وا تصاا  قر برعامج ا

واقتصاد املعرفة كعامل محيز للتنمية، الذي  نص ار  أ  "توسيع ت نولو يا 

املعلومات وا تصاا والترابط العاملح لألنلسة  م ة أ   عجل بالتقدم في ت نولو يا 

الرقمية وتوليد مجتمعات املعلومات وا تصاا، ا نساعية، واليد مة اليجوة 

 "18املعرفة

كما  عتبر اقتصاد املعرفة وسيلة للوصوا إل  الخدمات املبت رة، ويم ة لح أ  

 سااد أ ضا في القضان ار  الجوع مة االا مبادرات التمويل ا شتراكح واستخدام 

رات الت نولو يات الجد دة اليب تزود املزاراي  باملعلومات اليب  حتا ون ا  تخاذ قرا

   .صاةبة كلأ  إعتا هم

وتمل  ت نولو يا املعلومات وا تصاا القدرة ار  تغيير العالقة اليب نعيلها مع 

فهب تحسة كيانة الساقة مة االا  .ااملنا، مما  سااد ار   علها أكثر استدامة

وتلعف  .تم ي  إعتاج وتوييع والساقة واس  ال  الساقة انكثر مالةمة للبيئة

دورا متيا د انهمية في إدارة البنية التحتية املحلية: فهب تم ة مة و ع الت نولو يا 

شب ات كهربان أكثر قدرة ار  الصمود وا ستدامة وإنلان شب ات ذكية للنقل 

 وا مداد باملياه...

IV- اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة يف اجملتمعات العربية 

و بنان مجتمع املعرفة. وقد شهدت تسع  البلدا  العربية بدر ات متياوتة، عح

السنوات انايرة في معظم الدوا العربية امليات  ادة  طالق إصالحات اقتصاد ة 

                                                           
الوثيقة الختامية ملؤتمر قمة انمم املتحدة اليب تم إنلاؤها ااتمادا ار  برعامج التنمية  - 18

"، عيويور ، الو  ات املتحدة 2030تحويل ااملنا: برعامج التنمية املستدامة في آفاق املستدامة،" 

 2015انمري ية، 
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ً
وسياسية وا تمااية مة االا ا قتصاد املبنى ار  املعرفة. وار  الرغم مة أ  اددا

هذا املجاا فال  زاا  تعي   مة دوا املنسقة العربية أم ن ا إحراي تقدم ملموس في

القيام بمزيد مة الخسوات الاليمة للوصوا إل  هذا الهدف الذي سينع س و  ش  

 .في رفع مستويات معيلة الس ا  وتحقيق التنمية املستدامة

 فيما  ري سنقوم باستعراض أهم مؤشرات املعرفة في املجتمع العربح :

 : قسااات مؤشر املعرفة العربح 01الل ل 

 

 

 مؤشر التعليم قبل اجلامعي يف بعض الدول العربية: 4-1

 عتبر التعليم ما قبل الجامعي أو ما  عرف بالتعليم القاادي مة أهم املؤشرات اليب 

 م ة مة االلها تحد د املستو  املعرفي للدوا، ويتركف مة ثالث محاور أساسية 

التنموي، كما  جدر ا شارة إل  تتمثل في رأس املاا املعرفي والبيئة التم ينية والسياق 

 أ  دوا الخليج تحتل صدارة الدوا العربية في هذا املجاا. 

 وفيما  ري ش ل  وسح كعض عتاةج الدوا العربية في مؤشر التعليم ما قبل الجامعي 

 : عتاةج الدوا العربية في مؤشر التعليم ما قبل الجامعي 02الل ل 

 املصدر:

 10، ص2016 ملعرفة العربح،مؤشر ا تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،
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مر ع م املتحدة ا عمائح ومؤسسة محمد بة راشد آا م توم، املصدر: تقرير برعامج انم

 31، ص سابق

عليظ مة االا الل ل السابق وكما سبق ذكره أ  دوا الخليج )ا مارات، 

السعود ة، قسر، ال وي  والبحرية( تحتل املراتف انول  في مؤشر التعليم ما قبل 

تعيلح هذه الدوا، ا س  الجامعي وهذا را ع لالستقرار السياا ب وا  تماعي الذي

كعض الدوا انار  اليب تلهد معد ت دو  املتوسط ع يجة ا  سرابات السياسية 

 وا  تمااية وا قتصاد ة ار  غرار سوريا والصوماا واليمة.

و ان في تقرير اليوعيسيف أ  النيااات وا  سرابات املتيا دة في منسقة اللرق  

  طيل التعلم في املدارس في كل مة سوريا مليو  13انوسط منع  ما    قل اة 

 19% مة إ مالي ادد انطياا40والعراق واليمة وليبيا والسودا ، وهذا بنسبة 

 

 

                                                           

 في التعليم مة انطياا وحرما  النياع :النار اط في تعليمال، للسيولة املتحدة انمم منظمة -19 

 3، ص2015أفريقيا،  وشماا انوسط اللرق  ملنسقة ا قليمح امل تف :اما  .انوسط اللرق 
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 مؤشر التعليم التقين والتدريب املهين يف بعض الدول العربية: 4-2

إ  السياسات اليب تعتمدها الدوا في مجاا التدريف املنهب والتعليم التقنب مة شأن ا 

تو  ال يانات واملساهمة في التنمية، ويرت ز مؤشر التعليم التقنب والتدريف رفع مس

محاور رةيسية تتمثل في )بنية التعليم والتدريف، ا طار املؤسس ب،  3املنهب ار  

 السياق التنموي(.

 وفيما  ري ش ل  وسح عتاةج الدوا العربية في مؤشر التعليم التقنب والتدريف املنهب :

 ةج الدوا العربية في مؤشر التعليم التقنب والتدريف املنهب: عتا03الل ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة االا الل ل السابق عالحظ و ود تل   كبير بي  أدنى قيمة وأار  قيمة، كما 

دولة سجل  در ات فوق املتوسط، تتمثل في دوا الخليج العربح  12 الحظ أ  

جزاةر، وير ع هذا التذبذب با  افة إل  املغرب وانرد  ولبنا  وتونس ومصر وال

املتياوت بي  هذه الدوا إل  انو اع املتقلبة اليب تعيلها هذه الدوا وهو ما  عتبر 

 منسقح  دا.
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 مؤشر التعليم العالي : 4-3

تزامنا مع العصر الذي نعيلح وهو اصر املعرفة، ف عح ملؤسسات التعليم العالي م اعة 

شار تقرير اليونس و إل  مد  أهمية مرموقة في نلر املعرفة وتسويرها، فقد أ

مؤسسات التعليم العالي في مواكبة عظم التعليم مة االا التركيي ار  عوع املعارف 

. وينقسم 20واملهارات وال يانات، مة أ ل تحقيق تنمية اصرية وشاملة ومستدامة

ات مؤشر التعليم العالي إل  ثالثة محاور أساسية و ي: )مداالت التعليم العالي واملي

سيوسح هي لية هذه  04التعليم العالي، ومخر ات التعليم العالي(، والل ل رقم 

 املحاور.

  : محاور مؤشر التعليم العالي: 04الل ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اليريق   ،2015اام  كعد ما ملرحلة التعليم  طار مؤشرات و ع عحو  ،لإلحصان اليونس و معهد -20 

جنة والتاكع 2015 كعد ما ملرحلة التعليم بمؤشرات املعنب التقنب ا س لاري 
 
 ليركة التو ي ية لل

  2014، موعتر اا، كندا، .التعليم للجميع
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 فيما  ري سنقوم باستعراض عتاةج كعض الدوا العربية في مؤشر التعليم العالي

 ليم العالي: عتاةج الدوا العربية في مؤشر التع05الل ل 

مر ع  املصدر: تقرير برعامج انمم املتحدة ا عمائح ومؤسسة محمد بة راشد آا م توم، 

 60، ص2016 سابق،

مة االا الل ل السابق  م ة مالحظة أ  هنا  ثمانح دوا لم تتجاوي في ا قيمة 

 ا ا س البلدا  انار  اليب تلهد املؤشر الثل ، وهذا را ع إل  انو اع الراهنة في

استقرارا أمنيا واقتصاد ا، وهنا  م ننا القوا أ  انو اع الراهنة تؤثر كل ل ا س ب 

 ار  تسور التعليم العالي.

 مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 4-4

وفي الواقع،  ت نولو يا املعلومات وا تصا ت  ي  زن   غنى انح في العالم املعاصر.

وقد أد  اع لار  . جف تعد ل الثقافة واملجتمع ملوا هة تحد ات اصر املعرفة

ت نولو يا املعلومات وا تصا ت إل  تحوا ت نولوجي وا تماعي وسياا ب واقتصادي 

 21سريع، وهو ما حدث في مجتمع شب ة عظم ت نولو يا املعلومات وا تصا ت

                                                           

Information and communication technology and Mudasiru Olalere Yusuf,  - 21

, education: Analysing the Nigerian national policy for information technology
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سوير ا قتصاد املعرفي للدوا، عظرا عظرا نهمية ت نولو يا املعلومات وا تصاا في ت

نن ا ت مل املؤشرات اليب سبق ذكرها، و تعد مة أبري املؤشرات اليب مة االلها  م ة 

معرفة مد  املستو  املعرفي للدوا، وفيما  ري نستعرض ش ل  وسح عتاةج كعض 

 الدوا العربية في ت نولو يا املعلومات وا تصاا، وهذا اعسالقا مة كعض املحاور 

انساسية كمحور القدرات الت نولو ية والذي  لمل ) البنية التحتية واملستور 

الرقمح، واستخدامات ت نولو يا املعلومات وا تصاا( با  افة إل  محور القدرات 

 التم ينية ) البح  العلمح وا بت ار(.

 : عتاةج الدوا العربية في مؤشر ت نولو يا املعلومات وا تصا ت:06الل ل 

 املصدر: تقرير برعامج انمم املتحدة ا عمائح ومؤسسة محمد بة راشد آا م توم،

 75، ص2016 مر ع سابق،

مة االا الل ل السابق  م ة مالحظة و ود ثماعية دوا بمعدا فوق املتوسط، و ي 

اما . بينما تم ابارة اة دوا الخليج العربح، با  افة إل  كل مة انرد  ولبنا  و 
                                                                                                                                                    

International Education Journal, Department of Science Education, University of Ilorin, 

Nigeria, 2005, p 316 
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و ي كل مة اليمة والصوماا وموريتاعيا  30تسجيل ستة دوا لم تتجاوي معدا 

وسوريا وليبيا و زر القمر. ويعتبر هذا املعدا منسقح وهذا بالنظر إل  امل اعة اليب 

تحتلها دوا الخليج ار  املستو  العاملح، حي  تحري مراكز متقدمة في تغسية شب ات 

 ستخدام انمثل لت نولو يا املعلومات وا تصا ت.الهاتف النقاا، وا  

 مؤشر االقتصاد: 4-5

 ش  أ  تحري  عجلة التنمية ا قتصاد ة  تسلف إعتاج املعرفة وتسويرها، حي  

تعتبر هذه انايرة بمثابة بوابة رةيسية للتمنية البلرية واملاد ة  قتصاد ات الدوا، 

حاور أساسية  ي: اندان التنظيمح واملوارد ويرت ز قياس مؤشر ا قتصاد ار  ثالث م

 البلرية، والتسوير ا بداعي، وت نولو يا املعلومات وا تصاا املرتبسة با قتصاد. 

 وفيما  ري سنقوم باستعراض عتاةج كعض الدوا العربية في مؤشر ا قتصاد:

 : عتاةج الدوا العربية في مؤشر ا قتصاد:07الل ل 

 

مر ع  املصدر: تقرير برعامج انمم املتحدة ا عمائح ومؤسسة محمد بة راشد آا م توم،

 86، ص2016 سابق،
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 وسح الل ل السابق مد  سيسرة دوا الخليج العربح اقتصاد ا، وهذا عظرا 

 ستقرارها السياا ب وتح مها في ت نولو يا املعلومات وا تصا ت، بينما في املقابل 

د ت دو  املتوسط لبعض الدوا ااصة الدوا اليب تعتمد ار  مداايل عالحظ مع

املحروقات وهذا را ع إل  تأثرها بانيمة النيسية وتدهور أسعار املحروقات ار  غرار 

الجزاةر والعراق، بينما تلهد الدوا اليب تعتمد ار  القساع السياحي مثل تونس 

في اآلوعة انايرة معد ت اقتصاد ة واملغرب اليب تعتمد أ ضا ار  القساع الصناعي 

. بينما تبقى الدوا اليب تعانح مة ا  سرابات والنيااات الداالية في 50 يدة فاق  

 مؤارة الترتيف مثل اليمة وسوريا والصوماا.

 مؤشر البحث والتطوير واالبتكار:  4-6

عتقاا الدوا  عتبر مجاا البح  العلمح والتسوير وا بت ار بمثابة املحر  انساا ب   

إل  اليداثة والرقي وهذا ب حداث ت امل وتنسيق بي  البح  العلمح الذي  عتبر قسعة 

 أساسية في الوصوا إل  املعرفة وا بت ار الذي بيضلح تسيسر الدوا اقتصاد ا.

ولقد اهتم   22"ال سيير أدبيات في املتداولة اليد ثة املياهيم مة ا بت ار  عتبر" 

 ميهوم ا بت ار عظرا نهميتح بصيتح  مس  ميع املياد ة.ا دارة اليد ثة ب

  دا، معقدة املية ا بت ار إ " روش ا كما  تميي بالتعقيد ار  حد قوا أل سندرو  

 23 "متعددة وأكعاد و وه ذات

ولقد تضارب  اآلران ار  إاسان ميهوم أساا ب لالبت ار مثل ا بداع و ا اتراع ...، مثل 

     24تاح الصرييح الذي  ر  بأ  ا بت ار=ا بداع=الخلق ااتبار محمد ابد الي

                                                           

  امعة ا نساعية العلوم ، مجلةا قتصاد ة الجزاةرية املؤسسة في ا بت ار واقعمال  ية اامر،  - 22 

  2، ص  2012ايضر كس رة، محمد

 العربية، النيل مجمواة ،واملؤسسة اليرد لد  ا بت ارية اتالقدر  تنمية النصر، أبو مدح   -23 

 74 ص ، 2004 مصر،

، 2003، 01 السبعة انرد ، اما ، الصيان، دار ،الراةدة ا دارة ،الصرييح اليتاح ابد محمد -24 

 .12ص
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و   يح أاذ التعريف اللامل الخاص بمنظمة التعاو  و التنمية ا قتصاد ة 

(OCDE)  ل  إعتاج منتوج معي  أو تحسينح ف رة إبدااية ت دف إ"اليب ارفتح ار  أعح

  .25"سويرهتو 

بية في مؤشر البح  والتسوير وفيما  ري سنقوم باستعراض عتاةج كعض الدوا العر 

وا بت ار مة االا كعض املحاور انساسية عذكر من ا محاور ا بت ار )ا بت ار 

الت نولوجي( و )ا بت ار غير ت نولوجي( واملتمثل في انساليف ال سويقية، با  افة إل  

ار  ا بت ار املجتمعي الذي  عتمد بدوره ار  مؤشرات ملعرفة مد  قدرة املجتمعات 

بينما بالنسبة للبح  والتسوير فقد تم ا اتماد أساسا ار  مؤشرات  ا بت ار.

 وإحصانات برانات ا اتراع، وا طار املؤسس ب للبح  العلمح.

 : عتاةج الدوا العربية في مؤشر البح  والتسوير وا بت ار:08الل ل 
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مر ع  حدة ا عمائح ومؤسسة محمد بة راشد آا م توم،املصدر: تقرير برعامج انمم املت

 99، ص2016 سابق،

 وسح الل ل السابق محدود ة الدوا العربية في مجاا البح  والتسوير وا بت ار، 

دولة،  22دولة مة أصل  15حي  شهدت الدراسة تسجيل مستو  دو  املتوسط ا 
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تماده ار  السلع واملنتجات وهذا ما  وسح  عف اندان العربح قي مجاا ا بداع، واا

ان نبية بدر ة كبيرة، وادم ا س ثمار في ال يانات البلرية املو ودة داال الدوا 

 وتوفير بيئة تم ينية لخلق ا بداع وتسوير الخدمات املعرفية والت نولو ية .

 اخلامتة 

مة مة االا تحليلنا السابق، أم ننا القوا أ  الير ية الرةيسية املو واة في مقد

الدراسة  ي فر ية وييحة. ار  ااتبار أعح    م ة ني دولة في الوق  الراهة أ  

تتسور وتسيسر اقتصاد ا دو  أ  تمتل  اقتصاد معرفي مة شأعح تحري  عجلة 

 التنمية. 

لقد حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضون ار  اقتصاد املعرفة مة امليهوم النظري، 

تدامة مة املنظور اللامل، ثم تم التسرق إل  دور اقتصاد با  افة إل  التنمية املس

 املعرفة في تحقيق التنمية املستدامة . 

وتم القيام بدراسة تسبيقية ار  مستو  كعض الدوا العربية، وهذا مة أ ل معرفة 

مد  امتالكها واستعمالها للوساةل واندوات املعرفية اليب تساهم في تحري  عجلة 

اتماد ار  كعض املؤشرات انساسية املتمثلة في التعليم ما قبل التنمية، وهذا با  

الجامعي والتعليم التقنب والتدريف املنهب، با  افة إل  التعليم العالي، ومؤشر 

ت نولو يا املعلومات وا تصا ت، ومؤشر ا قتصاد، وقي الن ا ة دراسة مؤشر البح  

 مة النتاةج أبريها: والتسوير وا بت ار والص  الدراسة إل  مجمواة

 نتائج البحث:

اقتصاد املعرفة اقتصاد حد    رت ز أساسا ار  ت نولو يا املعلومات وا تصا ت  -

  سمم للدوا بالتسور ومواكبة العصر اليد  .

  قتصاد املعرفة دور فعاا ورةيس ب لتحقيق التنمية املستدامة للدوا. -

أثرت كل ل سلبب ار  كعض الدوا انو اع السياسة والنيااات وا  سرابات  -

 العربية وكبدت ا اساةر فادحة.
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تسيسر دوا الخليج وار  رأسها ا مارات ار  باقي الدوا العربية في قدرت ا ار   -

 امتال  اقتصاد معرفي ساادها في تحقيق تنمية في مجا ت اد دة.

مؤشرات سجل  الدوا العربية باستثنان دوا الخليج عتاةجا دو  املتوسط في  -

البح  والتسوير وا بت ار وهو ما  لوح بصعوبة مواكبة الدوا العربية  قتصاد ات 

 الدوا ال بر .

 التوصيات واالقرتاحات:

مة االا ما تم التسرق إليح مة عتاةج و ومالحظات حاولنا تقد م كعض التوصيات و 

 ا قتراحات :

امليتوح والتخلص مة   جف ار  الدوا العربية ا هتمام با قتصاد املعرفي -

 ا قتصاد التقليدي مة أ ل دفع عجلة للتنمية املستدامة .

ار  الدوا العربية منم انولوية لالبت ار داال املؤسسات املقاو تية وتخصيص  -

  زن كبير مة ا س ثمارات لح، فهو  عتبر أساس السيسرة املعرفية بي  الدوا 

عجالية مة أ ل ف  النيااات والتقلبات ار  الدوا العربية البح  اة حلوا است -

السياسية داال كعض الدوا العربية، حي  تعمل هذه ا  سرابات ار  كبم عجلة 

 التنمية والوصوا إل  مستو  متقدم مة انيمة.

تسوير قساع التعليم العالي مة االا ا س ثمار في ال يانات البلرية وكبم هجرة  -

ير بيئة تم ينية مة االا إنلان هياكل ومخابر هذه ال يانات إل  دوا أار ، وتوف

للبح  والتسوير تسااد في الوصوا إل  ابت ارات ت نولو ية مة شأن ا الن وض 

 باقتصاد ات هذه الدوا.

الوقوف ار   رورة التحاق انطياا باملدارس واليرص ار  تلقي م لت وية قاادي  -

 ثمار في املواهف اللابة.       سمم لهم بالوصوا إل  أار  در ات التعليم، وا س 
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