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  بسم اهللا الرمحان الرحيم
...)نزِغْ قُلُوبا الَ تنّبن را ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا ب

ابّهٱلْو تأَن كّةً إِنمحر كنلَّد(... 
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  تشكرات
خفف و يسر أمري،و الذي شرح لي صدري، الشكر له أوالو الحمد هللا
أفقه قولي، ووفقني في إتمام هذا و ني،أحلل عقدة من لساو عني وزري

عليه توكلت فهو خير و العمل المتواضع، ملك الملوك به استعنت
  .المتوكلين

ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكل 
وأخص بذلك أستاذي  ؛من أسهم في إخراج هذه المذكرة إلى النور

على تفضله قبول اإلشراف "  " الفاضل الدكتور 

على هذه المذكرة، وعلى ما قدمه من النصح والتوجيه واإلرشاد وعلى 
االنشغاالت  فجزاه اهللا و صبره علينا طول هذه المدة رغم كثرة االرتباطات

  .كل خير
لو بالكلمة الطيبة من و العون،و إلى كل من ساهم بمدي بالمساعدة
  .ز هذا العمل المتواضعقريب أو من بعيد في سبيل إنجا



 

 

 

  
  

  

 امةــدمة العـالمق
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  :متهيـــد
منت االقتصاديات يف  حيث ،عرفت البشرية يف النصف الثاين من القرن العشرين منوا مل يسبق له مثيل

فهو  ،تمعات البشريةجدة تنظر إىل النمو على أنه أمر جيد للمئالسا تيديولوجيااإلوكانت  ،الئاها العامل منو
ات من القرن نلكن مع بداية عقد السبعي ،اخلدمات الضرورية للناس رالسلع ويوفخيلق الوظائف ويزيد الدخل و

وتعميم التعليم، وتوسيع خيارات الناس،  ،الفقر احلد من :د إىلؤاملاضي بدأ يتضح أن النمو االقتصادي مل ي
مو االقتصادي يه النجهلذا بدأت يف الظهور نظريات جديدة تركز على ضرورة تو ،واحليلولة دون تدهور البيئة

شر نصيب الفرد من ؤفم ،حتقيق االحتياجات اإلنسانية األساسية وحتسني نوعية احلياة والتنمية البشريةحنو 
شة أو الرفاه املستدام، لذا عي عن مستوى املربد املعيمل يعد املقياس الوح -  رغم أمهيته - الناتج القومي اإلمجايل

  . عن نوعية احلياة يف بلد ما برياتعت أخرى تكون أكثر اشرؤتطلب البحت عن م
يفرض نفسه يف اخلطاب  املستدامة التنمية البشريةبدأ مفهوم  ،بداية التسعينات من القرن املاضي ومع

دورا بارزا لعب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وتقاريره السنوية واالقتصادي واالجتماعي على املستوى العاملي، 
خدمة اإلنسان البشر من خالل  الذي يركز على حتقيق جودة حياةو ،فهومذا املاهتمام عامليا هليف إعطاء 

  .على حنو مستدام البيئيةو املادية والروحية وتطلعاته وتطوير حياته وحتسني مستوى معيشته واالستجابة ملتطلباته

 ،وتطور وسائلهاوما رافقها من تنامي لظاهرة العوملة  املتغريات العاملية اجلديدةأحدثت  ،من جهة أخرى
 اقتصاداواالتصاالت أفرزت تكنولوجيا املعلومات االقتصادي فكرا وممارسة، حيث يف النشاط حقيقيا انقالبا 
للتنميـة االقتصـادية   جديـدا  املعرفة الذي غدت فيه املعرفة موردا  اقتصادوهو  الصناعة، اقتصادن خمتلفا ع

حسب تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنـامج  ف ،والتقدم واإلنتاج للنمو الرئيسة الدفع قوةو واالجتماعية،
واجتهت الدول الصناعية حنو بناء أسـس   األمم املتحدة اإلمنائي فقد زاد اعتماد االقتصاد العاملي على املعرفة،

، عرفةواالستثمار يف امل املستدامة التنمية البشرية اعتماد مدخلوذلك من خالل متينة هلذا النوع من االقتصاد، 
التطوير وحتديد السياسات اآليلة إىل ختفيض معدالت األمية وتطوير آليات التعليم وبناء جمتمع معريف يقوم على 

عن طريق نقل ) مثال والصني كماليزيا(متكّنت بعض الدول النامية  ، كماواالبتكارتعزيز ثقافة اإلبداع التقين و
يف مقابـل   .من تسريع عملية التنمية لديها ،ار يف التنمية البشريةالتكنولوجيا واملعلوماتية واالستثماكتساب  وأ

 تزالال ، والتنمية البشرية املستدامة يف الوقت الذي تعاظم فيه منافع الدول الصناعية من االقتصاد املعريفو ذلك
والدخول يف  ديداجلتواجه حتديات ملواكبة التطور احلاصل يف االقتصاد  من ضمنها الدول العربيةوالدول النامية 
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 ،حيث تشري تقارير التنمية البشرية إىل قصور هذه الدول يف جمال إنتاج وتوظيف املعرفة ،سوق املعرفة العاملي
ة تكون دون حتقيق نتائج ميداني ،وكذلك إىل تبديد حقيقي ملوارد االستثمار يف البىن التحتية ورأس املال البشري

األمية متفشية، وخمرجات التعليم دون املستوى، وال يـزال البحـث   فال تزال  ،يف مستوى تلك االستثمارات
 وضعف مشاركة املرأة يف التنمية، العلمي يف الدول العربية يقبع يف أواخر سلّم الدول املنتجة للبحوث العلمية،

اإلنسـانية، مثـل تلـوت البيئـة وانعـدام التنـوع       على صعيد دميومة احلياة جديدة باإلضافة إىل مشاكل 
  .يضاف إليها املشاكل االجتماعية والسياسية كالفساد وغياب اإلدارة الرشيدة للموارد واحلكم...يولوجيالب

 :إشكاليـة الدراسة - 1

مع تطور مفهوم التنمية إىل مفهوم مجع بني النظرية والتطبيق، وهو مفهوم التنمية البشـرية املسـتدامة   
وحيازته مكانة بالغة األمهية  وليس على حيام فقط، ستقبلية،األجيال احلالية وامل جودة حياةوالذي يقوم على 

الوقت الذي أصبحت فيه املعرفة أساسا للتنمية، ومصدرا عامليا يف و ،يف األجندات الدولية واإلقليمية والوطنية
يعرف  والتبادل االقتصاديني تتنافس على امتالكها وإنتاجها كل دول العامل يف إطار ما أصبح مةومستداما للقي

فرصـة   ،تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت  ما تتيحه يف ظلوالذي أصبح يشكل  - باقتصاد املعرفة - اليوم
ـ  ذلـك لتحقيـق   فر املقومات املالية واملادية والبشريةتو وباعتبار ،العامل تنموية مستدامة لكل دول دول يف ال

 :ميكن طرح التساؤل التايل، ةالعربي

ل العربية لتحقيق التنمية البشرية املستدامة والتوجه حنـو ما مدى استجابة الدو 

    ؟ةعرفاملاقتصاد 

 :وتندرج حتت التساؤل الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية وهي

 وماهو اقتصاد املعرفة؟ ما هي التنمية البشرية املستدامة ؟  

  ول العربية ؟الدحتقيق التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف ما هي متطلبات 

 ا هي التحديات اليت تواجهها الدول العربية يف سعيها لتحقيق التنمية البشرية املسـتدامة واقتصـاد   م
 ؟ املعرفة



   ......................................................................................  مقدمة عامة

 ج 

 

  :البحث اتفرضي -2

  :التالية اتفرضياليقوم هذا البحث على 

  ـ  حمدودية انتقال دخل الدول العربية حبالة التنمية لديها من النموذج القائم على نصيب الفرد مـن ال
تعزيز ثقافة االبتكار واإلبـداع، وبنـاء   و، إىل تنمية قائمة على التنمية البشرية املستدامة القومي اإلمجايل

  .اقتصاديات منتجة تعتمد على املعرفة
    إن حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف الدول العربية تواجهه حتديات وصعوبات كبرية بعضـها مـرتبط

 .والبعض اآلخر عاملي بالواقع الداخلي لكل دولة

 تساهم التنمية البشرية املستدامة يف تسريع اندماج الدولة يف اقتصاد املعرفة.  

  :أمهية البحث - 3

املستدامة كل من التنمية البشرية مسايرة التطورات العاملية وحتقيق  أمهيةهذا البحث يف تبيان  يهدف
اليت يكون من عملية نقل البشر وكل إنسان من املرحلة وما ينتج عن ذلك  يف الدول العربية، واقتصاد املعرفة

 توسيع خياراته إىل املرحلة اليت ميكنه االنطالق منها إىل ،فيها مفتقرا إىل وسائل التعليم والصحة والرفاه املادي
د فيها على من احلالة اليت يعتمواتمع ككل نقل االقتصاد  بالتايل، والفكرية واملعرفية واإلبداعية تنمية قدراتهو

اقتصاد وجمتمع قائم على إنتاج ونشر املعرفة واستيعاب الوسائل والطرق اجلديدة لإلنتاج وحتقيق  الريع، إىل
  . الثروة، وعلى رأس هذه الوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  :أهداف البحث - 4

  :يهدف هذا البحث إىل
 ستدامةتأكيد أمهية العنصر البشري يف حتقيق التنمية امل 

 البحث يف سبل حتقيق التنمية البشرية املستدامة واالندماج يف اقتصاد املعرفة. 

  واقع التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف الدول املقارنة عندالوقوف. 

  التنمية البشرية املسـتدامة واقتصـاد   يف سعيها لتحقيق العربية  الدولاليت تواجهها  التحدياتحتديد
  .ةاملعرف
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  أسباب ودوافع اختيار املوضوع - 5

  :توجد عدة أسباب دفعتنا الختيار هذا املوضوع، جنملها فيما يلي
 ضة تنموية يف أي بلد تبدأ بالبشر بوصفهم الوسيلة واهلدف القناعة الشخصية بأن قاطرة أي.  
  ةالدول الثالثتقدمي دراسة لواقع التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف. 

  التنمية البشرية املستدامة موضوعاليت تناولت نقص الدراسات. 

 :املنهج املتبع - 6

باعتباره يناسب الباحث يف العلوم االقتصادية اليت هي ، إلجناز هذا البحث سأعتمد على املنهج التحليلي
واقتصاد املعرفة يف  ستدامةحتليل واقع التنمية البشرية املجزء من العلوم االجتماعية، حيث عن طريقه يتسىن لنا  

 .الدول العربية

 : جمال البحث - 7

 اتضـي واقتصاد املعرفة يف الدول العربية، ولتأكيد فر املستدامة للوقوف جيدا على واقع التنمية البشرية
 :وهي  للمقارنةاخترنا ثالث دول الدراسة، 

  ة بالنفط واملوارد املالية، كما تتميـز  باعتبارها منوذج للدول اخلليجية الغني :املتحدةاإلمارات العربية
 .بقلة املوارد الطبيعية وعدد السكان، باإلضافة إىل حداثتها كدولة

 إضافة إىل أن اجلزائر تتمتع بوفرة وتنوع املـوارد االقتصـادية    حبكم انتمائي إىل هذا البلد، : اجلزائر
املستدامة واقتصاد املعرفة، وكـذلك  وخاصة الطبيعية والبشرية واليت تؤهلها لتحقيق التنمية البشرية 

  .  باعتبارها منوذجا لدول املغرب العريب واليت عانت بعد استقالهلا من تفشي الفقر واألمية

 باعتبارها دولة فقرية رغم توفرها على املوارد الطبيعية، باإلضافة إىل االرتفاع النسيب حلجـم   :اليمن
  .سكاا وعدم استقراها االقتصادي والسياسي

أما فيما خيص اال الزمين، وحبكم طبيعة املوضوع واليت تتناول واقع وحتديات التنمية البشرية املستدامة 
سيتناول البحث يف هلذا ، ركزنا قدر املستطاع على االعتماد على املعطيات األكثر حداثةفقد واقتصاد املعرفة، 

  . )2011-1990(أغلبه الفترة 
 



   ......................................................................................  مقدمة عامة

 ه 

 

  :الدراسات السابقة - 8

املرجع األساسي لكل الدراسات املتعلقـة   برنامج األمم املتحدة اإلمنائياليت يصدرها  تقاريرال تشكل
 .2011وصوال إىل تقرير  1990بالتنمية البشرية يف العامل بدءا من تقرير 

  التنميـة البشـرية والتنميـة    " حتت عنـوان  2006قدمت سنة " علي محيدوش" رسالة دكتوراه لـ
وتناولت بالدراسة خمتلف املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ، 2005-1990حالة اجلزائر دراسة "االقتصادية

دليل التنميـة البشـرية يف   املؤشر العام ليف  حتسنحدوث ومن نتائج هذه الدراسة للتنمية البشرية يف اجلزائر، 
يل على غرار التعليم والصحة باإلضافة إىل حتسن املؤشرات املكونة هلذا الدل اجلزائر يف أواخر سنوات الدراسة،

  .إال أنه مازال يتطلب قدر كبري من العمل لتحقيق تلك املستويات الدولية املرغوبة، والدخل
  دراسة حالة  -واقع  وآفاق التنمية البشرية يف ظل العوملة " بعنوان "  زهية قربوع" رسالة ماجستري لـ

  : ما يليهذه الدراسة  نتائج ، ومنجبامعة باتنة 2009قدمت سنة "  -الوطن العريب 
 يف ظل العوملة أصبح الفرد حمورا للتنمية ووسيلتها وغايتها يف ظل التنمية اإلنسانية. 

  إن تعميم منوذج التنمية البشرية يف ظل العوملة على باقي الشعوب األخرى ومنها العربية أدى بالبعض
ه االجتماعية بدال من تطهريها مما علق ا من إىل نتيجة مفادها أنه لبناء الفرد العريب جيب اقتالع قيم

 .احنراف

    ا يف خمتلف دول العـامل ومنـهاإن اآلثار االجيابية والسلبية للعوملة على التنمية البشرية ميكن مشاهد
 .العربية

     يشري تتبع تطور التنمية البشرية يف البلدان العربية يف السنوات األخرية إىل حتسـن مسـتواها ولكـن
 .متفاوتةبدرجات 

 أثر التنمية البشرية املستدامة يف حتسني فرص اندماج اجلزائر يف اقتصاد " بعنوان " ساملي مجال" لـ  حبث
قدمت هذه الورقة يف امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة جبامعـة   ،"املعرفة

زائرية واضحة  للتنمية البشرية املستدامة قادرة على وخلص إىل ضرورة وضع إستراتيجية ج 2004ورقلة سنة 
التخفيف من الفقر  تثمني دور التعليم واالهتمام بالتعلم مدى احلياة،: دمج البالد يف اقتصاد املعرفة أهم مالحمها

 .ردم اهلوة املعرفية بني الرجال والنساءوواحلرمان، 
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 حمددات التنمية البشرية يف اجلمهورية اليمنية " انبعنو" عادل إبراهيم عبد اهللا عيسى"رسالة ماجستري لـ
وتعرضت هذه الدراسة إىل خمتلف قيم جبامعة عدن اليمنية،  2009قدمت سنة " )حتليلية-دراسة إحصائية(

-1995(وأبعاد املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والعوامل املؤثرة يف التنمية البشرية يف اليمن خالل الفترة
 مقارنة بالفترة) 2005-2000(تراجع التنمية البشرية خالل الفترة ج هذه الدراسة، ومن نتائ)2005

، ما 2015، وبالتايل عدم قدرة اليمن على حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية حبلول عام )2000- 1995(
 .سيؤثر سلبا على التنمية البشرية مستقبال

ط بني مفهومني جديدين فرضتهما التطورات وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، يف كوا ترب
التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة، وأساس هذا الربط هو مدى حاجـة الـدول    :العاملية احلاصلة ومها 

التحـديات الـيت    ندالعربية عامة واجلزائر بصفة خاصة إىل ختطي النموذج التنموي السائد حاليا، والوقوف ع
  .ة يف سعيها لتحقيق ذلكتواجهها الدول العربي

 :تقسيم البحث - 9

إىل أربعة فصول، ثالثة منها تضمنت اجلانب النظري والفصـل   لبحثمت تقسيم ا الجناز هذه الدراسة
  :الرابع خصص للجانب التطبيقي، وتفصيل ذلك فيما يلي

ثة مباحـث، حيـث   تضمن ثال ،"التنمية املستدامة البشرية إطار نظري ومفاهيمي " الفصل األول بعنوان 
تطرقنا إىل السياق التارخيي ملفهوم التنمية البشرية املستدامة يف املبحث األول، وأمهية ومكونات التنمية البشرية 

  .املستدامة يف املبحث الثاين، مث قياس التنمية البشرية يف املبحث الثالث
ثة مباحث،حيث تناولنا يف املبحـث  تضمن ثال ،"اقتصاد املعرفة إطار نظري ومفاهيمي"الفصل الثاين بعنوان

مث مضامني ومؤشرات اقتصاد املعرفة يف املبحث الثاين، واحملركات الدافعة القتصاد ، األول ماهية اقتصاد املعرفة
  .املعرفة ومتطلباته يف املبحث الثالث

الثة مباحـث،  تضمن ث "عالقة وحتديات:اقتصاد املعرفة والتنمية البشرية املستدامة" الفصل الثالث بعنوان
حيث سأتطرق إىل العالقة بني التنمية البشرية واقتصاد املعرفة يف املبحث األول، مت سياسات التنمية البشرية يف 
املبحث الثاين، والتحديات العاملية واحمللية للتنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف الدول العربية يف املبحث 

  .الثالث
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، ويعتـرب فصـال   "املقارنة الدول يف املعرفة املستدامة واقتصاد البشرية التنمية واقع" ن الفصل الرابع بعنوا 
حيث سأقف يف البحث األول على واقع التنميـة   عمليا يهدف إىل التعرف على واقع الظاهرتني املدروستني،

  .دول املقارنة يف املبحث الثاينالبشرية املستدامة يف الدول املقارنة يف املبحث األول، وواقع اقتصاد املعرفة يف ال
  : صعوبات البحث - 10

  :لقد واجهتنا صعوبات ومشاكل عديدة إلعداد هذا البحث، أمهها ما يلي
 اليت تتناول موضوع التنمية  خاصة - الكتب بدرجة أكرب - ندرة املراجع املتخصصة مبوضوع البحث

 .البشرية املستدامة أو اقتصاد املعرفة يف املنطقة العربية

 نقص الدراسات اليت تناولت اقتصاد املعرفة يف الدول العربية. 

  عدم التطابق يف قيم املؤشرات واإلحصائيات بني ما وجدناه يف التقارير العاملية، وبني ما هو موجود يف
التقارير الوطنية، حيث تضخم التقارير الوطنية قيم املؤشرات، لذلك، ونظرا لطبيعة الدراسة املقارنـة  

  . االعتماد على التقارير العاملية لتوحيد املصادر، والفترة الزمنية فضلنا
نظر املسؤولني والباحثني يف هذا اال إىل أمهية حتقيق تنمية  لنلفتالدراسة مسامهة متواضعة  وتبقى هذه

ا هذه الدول بشرية مستدامة يف الدول العربية واندماجها يف اقتصاد املعرفة، وتوظيف املقومات اليت تتوفر عليه
  . يف دفع عجلة التنمية إىل األمام
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  :متهــد

مع اية احلرب العاملية الثانية برز مفهوم التنمية واعترب من القضايا الرئيسية اليت حظيـت باهتمـام     
حيث  على املستويني اإلقليمي والعاملي، وعلى اختالف انتماءام اإليديولوجية والفكرية، -العلماء واملفكرين

إال أنه ورغم  حاول هؤالء تقدمي العديد من االجتاهات النظرية بغية حتليل ظاهريت التقدم والتخلف وتفسريمها،
كل احملاوالت مل تستطع تلك النماذج واإلستراتيجيات إخراج الدول النامية من حالة التخلف والتبعيـة، وال  

شعوا من حالـة الفقـر والتـهميش واإلقصـاء     مساعدة االقتصاديات الريعية يف تنويع اقتصادها وإخراج 
االجتماعي والسياسي وحق املشاركة يف عملية التنمية واالنتفاع بثمارها، وال إقناع الشركات العاملية والدول 

  .املتقدمة بتحمل مسؤوليتها أمام البيئية ووقف االستهالك غري املستدام للموارد 
يف مطلع التسعينات من القرن املاضي، كان ذلك مبثابة إقرار وبوالدة ج التنمية البشرية املستدامة  

هذا النموذج أو النهج، الذي  بفشل استراتيجيات التنمية اليت كانت سائدة مند اية احلرب العاملية الثانية،
  .  أسس على  إنسانية اإلنسان وحقه يف مشاركة التنمية واالنتفاع ا

ملفهوم التنمية البشرية املستدامة وبيان مفهومها وأهم عناصرها  وسيبحث هذا الفصل، السياق التارخيي
  .واملفاهيم املرتبطة ا، فضال عن توضيح قياس مؤشرات التنمية البشرية
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  التنمية البشرية املستدامة اخللفـية واملفهوم :املبحث األول

تلف املفاهيم املرتبطة ذا املوضوع، وأهم إن اإلملام مبوضوع التنمية البشرية املستدامة يتطلب منا إبراز خم
التنمية، التنمية املستدامة،التنمية البشرية، كما أنه يستلزم منا استعراض السياق التارخيي لربوز هذا :هذه املفاهيم

  .املفهوم يف أدبيات التنمية العاملية
  من النمو إىل التنمية البشرية املستدامة : املطلب األول 

مية من الظواهر احلديثة نسبيا، إذ تعود على وجه التحديد إىل النصف الثاين من القـرن  تعد ظاهرة التن
العشرين، وبالضبط بعد احلرب العاملية الثانية، غري أن فكرة االهتمام باإلنسان أو التنمية البشرية ليست جديدة 

  .  العاملية الثانيةعلى الفكر التنموي،  وهلذا سأتناول يف هذا املطلب التنمية قبل وبعد احلرب 
  التنمية البشرية قبل احلرب العاملية الثانية  -1 

فكرة االهتمام باإلنسان ليست جديدة على الفكر التنموي، فثمة إشارات قيمة لعالقة اإلنسان بالتنمية 
من الواضح أن الثروة ال متثل اخلري الذي نسعى " جندها لدى فالسفة اليونان وخصوصا أرسطو عندما قال 
الفكر اإلسالمي أو يف كتابات الرواد األوائل يف .1"إىل حتقيقه،فهي جمرد شيء مفيد للوصول إىل شيء آخر

فقد خصص  ابن خلدون فصال كامال يف مقدمته لبيان حقيقة الرزق والكسـب  واخللدوين على اخلصوص، 
  . 2نساينوشرحهما وأن الكسب هو قيمة األعمال البشرية، وربط التقدم احلضاري بالعمل اإل

كما ميكن أن جند نفس االنشغال عند رواد املدارس االقتصادية الكالسيكية والنيوكالسيكية الدين دعوا 
، وابرز هؤالء، 3إىل االهتمام باإلنسان ولكن من باب اعتباره عنصر عمل وإنتاج وأنه يعكس النمو والتقدم

 Gregory( كينغ ،غريغوريWilliam petty) (وليام بييت: الرواد األوائل للقياس الكمي يف االقتصاد أمثال

King( ،فرانسوا كيين )François Quesnay(، أنطوان الفواسري)  Antoine Lavoisier( جوزيف ،
مؤسسي استخدام وحساب الناتج القومي الذي يعترب من  ، هذا األخري) Joseph Lagrange( الكرانغ

أي  –لعمود الفقري لبناء النظرية الكالسيكية، والفكرة نفسها الذي شكل او ،اإلمجايل والناتج احمللي اإلمجايل
، ( Adam Smith) آدم مسيث: جندها واضحة يف كتابات رواد االقتصاد السياسي -باإلنساناالهتمام 

                                                
  60.،ص2007الد الثالث البعد االجتماعي، الدار العربية للعلوم،الطبعة األوىل –املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة ، الطاهر لبيب،إلياس بيضون - 1
  62.،ص2009رسالة ماجستري يف العلوم السياسية،قسم العلوم السياسية،جامعة باتنة، -دراسة حالة الوطن العريب-آفاق التنمية البشرية يف ظل العوملةو زهية قربوع، واقع - 2
  128ص،2007موضوعات،دار وائل للنشر،الطبعة األوىل و سياساتو مدحت القريشي، التنمية االقتصادية نظريات - 3
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 Karl Marx(، كارل ماركس( Robert Malthus)، روبرت مالثوس( David Ricardo)دافيد ريكاردو

فمثال جند أدم مسيث أعطى اهتماما بالغا للعوامل ؛  1( John Stuart Mill)،جون ستيوارت ميل) 
االجتماعية والنفسية يف تفسريه للفعل االقتصادي، حيث نقد أراء التجاريني املتمثلة يف أن امتالك الذهب 

، وجند كارل ماركس يؤكد 2ودعا إىل ضرورة إعطاء الفرد الفرص لتحقيق مصاحله والفضة مها ثروة األمم،
ن العمل هو العنصر الرئيسي للحياة املادية يف اتمع ومن خالله يستطيع الفرد الوفاء حباجاته األساسية على أ

" يتعني على اإلنسان قبل كل شيء أن يأكل ويشرب " من مأكل وملبس ومأوى، وقد عرب عن ذلك بقوله
لنظام الرأمسايل يتحول هذا إىل وأن العمل هو فعل خالق يف حد ذاته، يتصل الفرد من خالله باتمع، ويف ا

  .3سلعة تباع يف السوق، وبالتايل سلب اإلنسان إلنسانيته
  التنمية البشرية بعد احلرب العاملية الثانية  -2 

يف الفترة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، استمر اعتبار مفهوم النمو االقتصادي كمرادف ملفهوم التنمية 
  . عدل نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي أفضل مقياس للتنميةوحمورها األساسي، واعترب م

لتـراكم  رأس املـال    ًمت التركيز على حتقيق النمو االقتصادي الذي يأيت حمصـلة  وعلى هذا األساس، 
املادي، الذي يلعب دورا كبريا يف حتقيق منو مستمر يف الناتج احمللي اإلمجايل وما ينتج عنه أيضا من حتقيق منـو  

ستمر يف دخل الفرد اإلمجايل، وإن النمو االقتصادي هذا كاف لتوفري املكاسب االجتماعية ألفـراد اتمـع   م
كافة، أو ما يسمى باألثر التساقطي للنمو، وعليه مت النظر للعنصر البشري كوسيلة للتنمية يف هـذه الفتـرة،   

شوهة اليت خلفها االستعمار، ممـا دفـع   ويعود سبب تلك النظرة إىل حماوالت النهوض ببىن االقتصاديات امل
الكثري إىل التركيز على اجلانب االقتصادي للتنمية، وذلك لتحقيق زيادة رقمية يف النمو االقتصـادي، ومـا   ب

ومن جانب آخر، إن عمليـة التنميـة    . يترتب عن ذلك  من ارتفاع يف مستوى دخل الفرد، هذا من جانب
ؤوس األموال كعنصر أساس يف عملية التنمية، مما دفع إىل أن يـركن  والنهوض باالقتصاديات تطلبت تعبئة ر

اإلنسان إىل الصف الثاين من أولويات التنمية، من خالل التركيز على النمو االقتصادي واألثر التساقطي للنمو 
  .4على أفراد اتمع

                                                
  15-14.ص.،ص2002االجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،األردن،و ،الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية - 1
  35.،ص2006كمال التابعي، التنمية البشرية دراسة حالة مصر،كلية اآلداب،جامعة القاهرة، - 2
  38.املرجع نفسه، ص - 3
  42- 41.ص.،ص2009موانع التمكني،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل،بريوت،و ين،جدلية ج التنمية البشرية املستدامة منابع التكوينباسل البستا - 4



 إطار نظري ومفاهيميالتنمية البشرية املستدامة، ....... ................................ :الفصل األول

5 

 

االختالف الذي ظهر  فعلى الرغم من، استمر اخللط يف فترة الستينات بني النمو والتنمية االقتصادية
من خالل التأكيد على أن النمو كمي، وأن التنمية تعين تغيريا نوعيا يف بنية االقتصاد، وذلك عن طريق تنوع 
وتعدد األنشطة االقتصادية، مثل درجة التوسع يف الطاقة اإلنتاجية، ودرجة غىن اتمع املعين، إال أن كل معايري 

حيث مت التركيز على الناتج وتركت عملية .يف الناتج احمللي اإلمجايل االختالف هذه تتمحور حول الزيادة
التوزيع جانبا، على اعتبار أن زيادة الناتج الوطين اإلمجايل ستؤدي يف مراحل الحقة إىل رفع دخول أفراد 
اتمع ومستويات حيام من خالل التوسع يف اإلنتاج، وعلى هذا األساس مت التركيز على هدف إحداث 

لنمو من دون تأكيد كاف على ضمان العدالة يف توزيع الدخول اليت مل يتحقق فيها ارتفاع ملموس يف ا
مستوى معيشة أفراد اتمع ويف مستويام احلياتية، إذ بقي أغلب سكان هذه البلدان يعانون من حاالت الفقر 

فية وخدمات النقل والسكن واملاء والعوز واحلرمان واخنفاض يف مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية والثقا
  .1والكهرباء وغريها، وعليه استمر النظر إىل العنصر البشري كوسيلة للتنمية يف هذه املدة أيضا

، الذي ورد ألول مرة يف قرار اجلمعية العامة تنمية املوارد البشريةكما ظهر يف بداية الستينات مفهوم 
ألمم املتحدة يف تدريب الكوادر الوطنية لتسريع التصنيع يف حول دور ا ،1962لألمم املتحدة الصادر عام 

  .2الدول النامية، واعتمدت األمم املتحدة التعليم والتدريب كنواة أساسية لتحقيق التنمية
جتدر اإلشارة إىل أن البعد السياسي للتنمية بدأ يتضح يف هذه الفترة، إال أنه متحور حول كيفية التخلص 

أن قضايا مثل الدميقراطية واملشاركة السياسية وحقوق اإلنسان مل يتم التطرق هلا بصـورة  من التبعية، يف حني 
  .3سياسي متماسك -جدية جتعل منها عملية للتغيري اتمعي يف إطار منوذج اجتماعي

الدخول  توزيع يف التفاوت حدة زيادة عن املختلفة التنمية جتارب يف فترة السبعينات، وبعد أن أسفرت 
فاع نسبة الفقر، وتزايد عدم املساواة بني الطبقات، واحلرمان والتبعية وظهور أمناط جديدة من مشكالت وارت

أدى األمر إىل محلة مراجعة  الصحة، فضال عن املشاكل املرتبطة بالبيئة، مثل التلوث واسترتاف املوارد الطبيعية،
م التنمية وإستراجتيتها، من خـالل املـؤمترات   نقدية ملفهوم التنمية ومناذجها، متخضت عن إعادة تعريف مفهو

الدولية واجلهود املبذولة على الصعيد الدويل، ومن أهم هذه االستراتيجيات، تبىن البنك الدويل سياسات إعادة 
  ).Redistribution with Growth(التوزيع مع النمو 

                                                
  45-44.ص.،ص2008، الطبعة األوىل،عمان، التنمية البشرية املستدامة يف الوطن العريب،دار دجلةو رعد سامي عبد الرزاق التميمي، العوملة - 1
  12.،ص2002،الطبعة األوىل70البحوث اإلستراتيجية، العدد و أسامة عبد ايد، املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، مركز اإلمارات للدراسات - 2
  45.رعد سامي عبد الرزاق،مرجع سابق،ص - 3
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حيث جاء يف ، )ية للتنميةاإلستراتيجية الدول(تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1970يف عام 
إن التنمية جيب أن يكون هدفها النهائي هو ضمان التحسينات الثابتة لرفاه كل " ديباجة هذه اإلستراتيجية 

حول التنمية البيئية، من  1972وأكد مؤمتر ستوكهومل املنعقد عام ". إنسان وأن متنح اجلميع مثارها وفوائدها
والتنمية البشرية ومحاية البيئة، وتأكيدها التهديد الذي يشكله النمو خالل تناول قضايا النمو االقتصادي 

االقتصادي والتلوث الصناعي بالنسبة للبيئة الطبيعية وأن الفقر يشكل ديدا كبريا لكل من الرفاه البشري 
  .1والبيئة 

باحلاجات  ، تبنت منظمة العمل الدولية إستراتيجية الوفاء1976يف منتصف السبعينات، وبالضبط سنة 
وأيدها البنك الدويل، من خالل االعتراف بأن النمو االقتصـادي ال  ) Basic Needs Strategy(األساسية 

من خالل التركيز على  فالتنمية تستلزم جاً مباشراً ملعاجلة حاجات الفقراء،. يكفي وحده للتخفيف من الفقر
خلدمات هلم، ولكن هذه النظرية سرعان ما تعرضت حتسني نصيب األغلبية الفقرية من الدخل وتوفري السلع وا

النتقادات وخاصة من جانب كتاب العامل الثالث، حيث اعتربت تنمية من الدرجة الثانية حترم البلدان الناميـة  
 .2من اللحاق بركب الدول الصناعية، كما أا ركزت على جوانب معينة من اخليارات البشرية

البشر هم هـدف التنميـة بـدأ يتضـح أكثـر فـأكثر يف هـذه        وجتدر اإلشارة إىل أن فكرة أن 
، وإن بقي األمر مقتصرا على توزيع الثمار املادية للتنمية، وعلى الرغم من ظهور مفهـوم  )السبعينات(املرحلة

التنمية الشاملة والشيوع العاملي ملفهوم تنمية املوارد البشرية وخاصة يف حقـل اإلدارة إال أن الداللـة األوىل   
  .3وم التنمية بقيت أسرية األبعاد االقتصادية واالجتماعية، واملادية لعملية تطوير اتمعات وترقيتهاملفه

يف الثمانينات من القرن املاضي، مرت أغلب الدول النامية مبأزق تنموي، ويعود ذلك إىل عدة أسباب 
فاض أسعار النفط إىل معـدالت غـري   أمهها التباطؤ الكبري الذي أصاب االقتصاد العاملي، واألزمة النفطية واخن

، حيث بلغت الدول النامية طورا أصبحت فيه تضطر فيه )1982(مسبوقة، وكذلك تفجر أزمة املديونية عام 
لالستدانة رد دفع فوائد ديوا السابقة، وإن توفري احلاجات األساسية للجميع كان أمرا مكلفا القتصـادياا  

                                                
  45.رعد سامي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص - 1
  127.مدحت القريشي، مرجع سابق،ص - 2
  48.د سامي عبد الرزاق، مرجع سابق، صرع - 3
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لسكان، وبالنتيجة مل يكن باإلمكان ضمان احلاجات األساسية أو توفريهـا،  وخاصة مع تزايد معدالت منو ا
  .1وأدت هذه األوضاع إىل تراجع منوذج احلاجات األساسية الذي قدمته منظمة العمل الدولية

تزامنا مع اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية اليت أحلقتها برامج التكييف اهليكلي يف إقتصادات 
كانت احلاجة إىل تبين مفهوم جديد للتنمية يعطي اإلنسان الدور األهم والقدرة على  طبقة هلا،البلدان امل

  .2النهوض بالتنمية
وباملوازاة مع الفكرة السابقة، بدأ الوعي البيئي بالتزايد على املستوى العاملي، وعقدت مؤمترات دولية 

أخطاء مناذج التنمية السابقة، وبالنتيجة  استحدث  تعىن بالبيئة، وبرزت احلاجة إىل مفهوم جديد للتنمية يصحح
 .وألما موضوع حبثنا، فقد خصصنا هلما املطلب الثاين ،مفهومي التنمية املستدامة والتنمية البشرية

  مفهوم التنمية البشرية املستدامة : املطلب الثاين

تاريخ صـدور   1990سنة  أخذ مفهوم التنمية البشرية مساحة واسعة من النقاش واالهتمام بداية من
أول تقرير للتنمية البشرية للعامل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومع مرور الوقت اتضـحت أكثـر طبيعـة    
تشابكاته مع املفاهيم االقتصادية واالجتماعية األخرى،أمهها مفهوم التنمية املستدامة، هذين املفهومني  وبعـد  

  . ية ملوضوع التنمية وهو مفهوم التنمية البشرية املستدامةاندماجهما شكال معا مفهوما أكثر مشول
تتركز كثريا من املفاهيم واملصطلحات، جيب حتديدها قبل التطرق إىل البحث  هذا وحيث أنه يف ثنايا   

  .التنمية، التنمية املستدامة، التنمية البشرية: مفهوم  التنمية البشرية املستدامة وهذه املفاهيم هي

  لتنميةمفهوم ا  -1

يعد مفهوم التنمية من املفاهيم العاملية يف القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية   
وسياسية متماسكة فيما يسمى بعملية التنمية، وبرز مفهوم التنمية بصفة أساسية بعد احلرب العامليـة الثانيـة،   

حيث استخدم للداللة على عملية إحداث جمموعة  وأول استعماالت هذا املفهوم كانت يف اال االقتصادي،
من التغريات اجلذرية يف جمتمع معني، مت انتقل إىل حقل السياسة، حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان 
حنو الدميقراطية، لينتقل فيما بعد إىل التنمية الثقافية واالجتماعية والبيئية وصوال إىل مفهوم التنمية البشـرية أو  

  .نسانية املستدامة، وهلذا سأحاول ضبط مفهوم التنميةاإل

                                                
  49.رعد سامي عبد الرزاق،مرجع سابق،ص - 1
  11.أسامة عبد ايد، مرجع سابق،ص - 2
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أي تراكم وكثر،أما اصطالحا فإن  ۫يقال منا املال منوا ،أي االزدياد التدرجيي" النماء" التنمية لغة معناها 
وهناك اختالف بـني  ، التنمية تعين الزيادة يف املستويات االقتصادية واالجتماعية وغريها ولكن بتأثريات معينة

هوم النمو والتنمية، فالنمو يشري إىل التقدم التلقائي أو الطبيعي أو العفوي دون تدخل متعمد من قبل اتمع مف
أما التنمية فهي العمليات املقصودة اليت تسعى إىل إحداث النمو بصورة سريعة يف إطـار خطـط   ، أو الدولة

  . 1مدروسة، ويف فترة زمنية حمددة

دعي استعراض جمموعة من التعاريف مرتبة حسب تطورها الزمين، طاملا ال إن إعطاء تعريف للتنمية يست
معيار الـدخل، انطالقـا مـن    ( يوجد هناك تعريف واحد متفق عليه، وعليه ميكن تعريف التنمية انطالقا من

التنمية يف إطار استمرار النظـرة االقتصـادية، التنميـة كعمليـة     ، التغريات اليت حتدث يف اهليكل االقتصادي
   .2)حضارية

 :التنمية انطالقا من معيار الدخل   -1- 1

عملية تفاعلية يزداد خالهلا الدخل القـومي احلقيقـي   "التنمية من منطلق اقتصادي بأا  Meirيعرف 
  .3"وكذلك دخل الفرد باملتوسط خالل فترة زمنية حمددة للدولة،

 :كل االقتصاديتعريف التنمية انطالقا من التغريات اليت حتدث يف اهلي   -2- 1

التنمية هي إجراءات  وسياسات وتدابري متعمدة تتمثل يف تفسري بنيان وهيكل االقتصاد القومي دف 
حبيث سيسـتفيد منـها    حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي عرب فترة ممكنة من الزمن،

  .4الغالبية العظمى من األفراد

للتنمية من اإلجراءات اليت تنصب يف تغيري اهليكل والبنيـان االقتصـادي،    ينطلق هذا التعريف يف تعريفه
ومن غري املعقول إحداث تغيريات ...واحلقيقة أن البنيان االقتصادي يوجد يف حميط اجتماعي وسياسي وثقايف

  .يف البنيان دون توسيع عملية التغيري للمجاالت األخرى حىت ال تكون معرقلة له
  

                                                
  59.،ص1996بريوت،بريوت،الطبعة األوىل، التوزيعو النشرو تطبيقات، املؤسسة اجلامعية للدراساتو التنمية يف اإلسالم مفاهيم مناهج ،إبراهيم العسل - 1
  91.90.ص.،ص2006التوزيع،القاهرة،و حل صاحلي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي،دار الفجر للنشرصا - 2
 .90.املرجع نفسه، ص - 3
 .90.املرجع نفسه، ص - 4
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  :مية يف إطار استمرار النظرة االقتصاديةتعريف التن  -3- 1

التنمية هي جمموعة اإلجراءات والتدابري االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دف إىل تغـيري هيكلـي يف   
لدخل  الكيان االقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن حتقيق زيادة حقيقة يف الناتج اإلمجايل، ورفعا مستمرا

 .1ما دف إىل توزيع عادل هلذا الناتج بني طبقات الشعب املختلفة اليت تساهم يف حتقيقهالفرد احلقيقي، ك

 :تعريف التنمية بنظرة شاملة واعتبارها عملية حضارية  -4- 1

التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة عملية جمتمعية  واعية  وموجهة إلجياد حتوالت هيكلية تؤدي إىل 
طاقة إنتاجية ذاتية ويتحقق مبوجبها تزايد منتظم يف متوسط إنتاجية الفرد وقدرات تكوين قاعدة وإطالق 

اتمع ضمن إطار من العالقات االجتماعية يؤكد االرتباط بني املكافأة واجلهد، ويعمق متطلبات املشاركة 
  .2مستهدفا توفري االحتياجات األساسية وموفرا لضمانات األمن الفردي واالجتماعي والقومي

  التنمية املستدامة   -2

 أدبيـات  إضافة إىل احلديث وأبرز التنموي الفكر يف التطورات  أهم املستدامة من  التنمية مفهوم يعترب

وقبل احلديث عن تعريف التنمية املستدامة البد من استعراض السياق التـارخيي  ، األخرية العقود خالل التنمية
 .هلذا املفهوم

  : تنمية املستدامةلالسياق التارخيي ل -1- 2

تبلور مفهوم التنمية املستدامة خالل العقود الثالثة األخرية من القرن املاضي،خاصة يف مطلع السبعينات 
رافق هذا اجلدل زيادة يف مستوى الـوعي البيئـي   ، والذي شهد بداية اجلذل حول مناذج التنمية املتبعة أنداك

ت والتوجهات البيئية حنو احملافظة على املوارد وحماربـة التلـوث   وارتفاعا نسبيا لروح االلتزام بتطبيق السياسا
وعدم اإلخالل بالنظام البيئي، وبالتايل فقد أدى زيادة االهتمام بالبيئة واآلثار السلبية اليت حتل ا نتيجة األنشطة 

تحالة فصل البشرية بشكل عام واالقتصادية بشكل خاص إىل تنامي إدراك احلكومات واملؤسسات الدولية الس
قضايا التنمية االقتصادية عن قضايا البيئة، وأدى ذلك إىل اتساع مفهوم التنمية االقتصادية ليتم التحول من جمرد 

                                                
 .91.مرجع سابق،صصاحل صاحلي، - 1
 .91.الرجع نفسه،ص - 2
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إىل اهتمام بإحـداث تغـيري يف    كونه منوا اقتصاديا مصحوبا ببعض التغريات اهليكلية االقتصادية واالجتماعية،
  . 1مضمون ومكونات النمو

نقطة بدء التبلور هلذا " وقف التنمية"حتت عنوان  1972الذي صدر عام " دي رومانا"ويعترب تقرير   
حيث أثار التقرير املزيد من القضايا اجلوهرية واملثرية للجدل بشأن خطر التزايد السكاين  املفهوم اجلديد للتنمية،

وأثار هذا التقرير ، 2لنظام البيئيوالوثرية املتسارعة للتنمية االقتصادية واسترتاف املوارد والتلوث والضغط على ا
و  حينه جدال واسعا بني املختصني الذين انقسموا إىل مؤيد لعملية التنمية وفريق آخر يناصر احملافظة على البيئة،

  . 3خيارين متناقضني يصعب املواءمة بينهما) التنمية واحلفاظ على البيئة(ذلك يف تصور جيعل املسألتني 

عقد مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة البشـرية  ، )1972(در فيها تقرير روماويف نفس السنة اليت ص  
، كمحاولة للتوفيق بني أنصار احلدود البيئية للنمو االقتصادي، وبني دعاة النمو مهما كان الـثمن بستوكهومل 

ت األربعـة التاليـة   التدخل يف ااال الذي يدعوا إىل" التنمية املالئمة للبيئة"حيث شهد املؤمتر انبثاق مفهوم 
  :4لتحقيق األهداف الثالثة املتمثلة يف النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ومحاية البيئة

 .التحكم يف استعمال املوارد -

 .توظيف تقنيات نظيفة تتحكم يف إنتاج النفايات ويف استعمال امللوثات -

 .حصر معقول للنشاطات االقتصادية -

عوائق البيئية واالجتماعية مبعىن اختيار األفضلية للحاجات على تكييف أساليب االستهالك مع ال -
 .حساب الطلب

الذي يترجم التوافق بني التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئـة،   التنمية املالئمة للبيئةلكن مصطلح  
طرف االحتاد  من 1980، والذي ذكر للمرة األوىل عام *"التنمية املستدامة" سرعان ما مت استبداله مبصطلح 

  .5"اإلستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة" الدويل للمحافظة على البيئة يف تقريره

                                                
  08.،ص2008يف جملة مركز التنوير املعريف،العدد  اخلامس،السودان تطور مفهوم التنمية املستدامة،حبث مقدم و ضرار ماجي،نشأة -1

2 - Cécile Philippe, c’est trop tard pour la terre, édition  JC Lattés, paris, p.68 
  08.ضرار ماجي،مرجع سابق،ص -3
  9.،ص2008حديات،اللجنة الدائمة السكان،الطبعة األوىل،قطر،التو التنمية املستدامة يف دولة قطر االجنازات،نوزاد عبد الرمحن اهلييت،حسن إبراهيم -4
  .إمنا ظهر أوال كمصطلح و إىل هنا مل يتم بعد حتديد مفهوم التنمية املستدامة -*

  12.،ص، مرجع سابقنوزاد عبد الرمحن اهلييت،حسن إبراهيم - 5
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مفهـوم التنميـة   رغم أمهية ما جاء يف تقرير اإلستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة، إال أن و ،لكن
، 1987ة العاملية للبيئة والتنمية عام الصادر عن اللجن" مستقبلنا املشترك"ورد ألول مرة يف تقرير  املستدامة

فيما يتعلق مبفهوم  وممارسـة  " برنامج شامل للتغيري"هذا التقرير جاء بدعوة من األمم املتحدة من أجل اقتراح 
التنمية، وإعادة التفكري يف طريقة العيش واحلكم، واالستجابة بطريقة مسؤولة ألهداف وتطلعـات البشـرية،   

جديدة حلل مشاكل قدمية وإقامة تعاون وتنسيق دوليني، وركز التقرير على فكـرتني  وضرورة إجياد مقاربات 
  :1أساسيتني

 .التنمية املستدامة تتطلب التعاون العاملي -

  .  البيئي واالقتصادي والسكاين مرتبطة ارتباطا وثيقا وال ميكن التفريط يف أحدها لتحقيق التنمية" الرفاه"إن  -

إىل تركيز األضواء على ضرورة إعطاء البيئة ومواردها الطبيعية " ا املشتركمستقبلن"وقد أدى نشر تقرير 
األمهية اليت تستحقها وذلك من خالل حتقيق التوازن يف عناصر احلياة الطبيعية واالقتصادية، حيث ذكر ضمن 

ة من الناس وجتعلهم التدهور البيئي وإفقار أعداد متزايدإىل فقراته بأن الكثري من اجتاهات التنمية احلالية تؤدي 
كما يتساءل التقرير عن كيفية قدرة هذه التنمية بأن ختدم أجيال األلفية القادمـة الـذي    ،أكثر عرضة لألذى

تتضاعف فيه أعداد البشر الذين يعتمدون على املوارد البيئية نفسها، وقد أدى ذلك التساؤل إىل تعميق وجهة 
  .2نظر التقرير حول مفهوم التنمية املستدامة

عقدت أضخم قمة على مستوى العامل، أطلق عليهـا   1992بالربازيل عام  ريو دي جانريوويف مدينة 
من علماء البيئة، ومـن األهـداف    3000من رؤساء الدول، و 178قمة األرض، وشارك فيها ما يقارب 

ستوى العاملي، وصدر عن الرئيسية للمؤمتر الدعوة إىل دمج االهتمامات االقتصادية والبيئية واالجتماعية على امل
يف ريو إعالن مبادئ يتعلق بالبيئة والتنمية، وبرنامج عمـل يتنـاول األنشـطة االقتصـادية     " قمة األرض"

كما مت اعتمـاد  )   .(21AGENDA 21واالجتماعية والبيئية يف القرن الواحد والعشرين مسيت أجندة القرن 
  .مم املتحدة بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجياتفاقية األ: اتفاقيتني دوليتني خبصوص البيئة ومها

                                                
1 - Tracey Strange et Anne Bayley, Le développement durable À la croisée de l’économie, de la société et de 
l’environnement, éd OCDE, paris 2008, p26 

  10.ضرار ماجي،مرجع سابق،ص - 2
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 فإن ميالده، وتاريخ املفهوم أصل كان مهما وعلى العموم فإنه لتتواىل فيما بعد القمم العاملية بشأن البيئة، 

 تنموي، منط بأي تقرن وبدأت املعاين ومتنوعة االستعمال التداول وشائعة واسعة اآلن قد باتت املستدامة التنمية

 البشـرية  املستدامة، والتنميـة  والتنمية السياحية املستدامة، الصناعية والتنمية املستدامة، الزراعية فهناك التنمية

  . املستدامة

 تعريف التنمية املستدامة -2- 2

، مرحلة مهمة 1987الصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام  )Brundtland(لقد شكل تقرير 
" حيث يعرف هذا التقرير التنمية املستدامة بأا  فهوم التنمية املستدامة وحصول اتفاق عاملي حوله،يف تشكل م

هـذا   ،"التنمية اليت تليب حاجات األجيال احلالية دون املساس بقدرة األجيال املستقبلية على تلبيـة حاجاـا  
إال أنه أثار العديد  املية حول هذا املوضوع،التعريف مت اعتماده بصورة كبرية يف خمتلف التقارير والنقاشات الع

أمهها ما هي بالضبط احلاجة؟ وكيف ميكن حتديدها؟ فما  ،1من التساؤالت من أجل الوصول إىل اتفاق حوله
وقد ختتلف احلاجات مـع الـزمن    قد ال يعترب كذلك عند اآلخرين، يعترب حاجة من قبل شخص أو جمموعة،

 .2بيتهاوختتلف معها قدرة الناس على تل

لتوضيح مفهوم  أعطت بداية) Brundtland(إال أن الفقرة اليت تلت مباشرة فقرة التعريف يف تقرير 
  :3مها" يالزم هذا املفهوم مفهومني آخرين "على  حيث تنص تلك الفقرة احلاجات اليت وردت يف التعريف،

 .يعطوا أولوية قصوى والسيما االحتياجات األساسية للفقراء الذين ينبغي أن، مفهوم احلاجات -

فكرة احلدود، حيث أن التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي احلاليني يفرضان قيودا على قدرة البيئة على  -
 .تلبية احلاجات احلالية واملستقبلية

هناك تعاريف أخرى للتنمية املستدامة لكنها مل تعرف نفس العامليـة الـيت عرفهـا تعريـف تقريـر      
)Brundtland( ،ف منها تعري) التنميـة  " ، حيث يـرى أن  )1991االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة

الس (، وكذلك تعريف"املستدامة تعين حتسني نوعية احلياة مع احترام قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل

                                                
1 - Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, éd  AFNOR 2004,p3 

  45.،ص2010مدى ارتباطها بالتنمية املستدامة،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية،قسم العلوم السياسية جامعة باتنة،و زائرمسعود البلي،واقع السياسات االجتماعية يف اجل - 2
3 - Yvette Lazzeri , le développement durable  du concept à la mesure, éd L’HARMATTAN, paris,2008,p.12  
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اخلـدمات  التنمية الـيت تقـدم   " الذي يرى أن التنمية املستدامة هي ) 1994الدويل للمبادرات البيئية احمللية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية األساسية جلميع السكان دون املساس باستدامة النظم الطبيعية واالجتماعية اليت 

 . 1"تقوم عليها توفري تلك اخلدمات

تلك العملية " مدير محاية البيئة األمريكية على أا  W.Ruckelshaus  يعرفها وليم روكلز هاوس 
وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واحملافظة  يق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة،اليت تقر بضرورة حتق

  .2" على البيئة مها عمليات متكاملة وليست متناقضة

عبارة عن سياسة وإستراتيجية تعمل على "على أا)  1992اللجنة األوروبية للتنمية املستدامة(تعرفها 
الزمن، لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي يف إطار احترام احمليط، وبـدون   ضمان الدميومة واالستمرارية يف

  .3"هدر للموارد الطبيعية املوضوعة خلدمة النشاط اإلنساين

  :4وذلك كما يلي يقسم معهد املوارد العاملية تعاريف التنمية املستدامة إىل أربع جمموعات

إجراء خفض يف استهالك الطاقة، واملوارد، أما بالنسبة  اقتصاديا تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة -
  .للدول املتخلفة فهي تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلد من الفقر

االجتماعي واإلنساين فإّا تعين السعي من أجل استقرار النمو السكاين ورفع مستوى اخلدمات الصحية  -
  .والتعليمية خاصة يف الريف

  .لى الصعيد البيئي فهي تعين محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لألرض الزراعية واملوارد املائيةأما ع -
وعلى الصعيد التكنولوجي نقل اتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة،  -

  .رة باألوزونوتنتج احلد األدىن من الغازات امللوثة واحلابسة للحرارة والضا

                                                
1 - Yvette Lazzeri , Op.cit. P. 12 

  25.،ص2007،عمان 1أدوات قياسها،دار صفاء للنشر،الطبعة و التنمية املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها، عثمان حممد غنيم،ماجدة أمحد أبو زنط - 2
 pdf/50.،ص2008ة،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية،جامعة باتن-)2006-1995حالة اجلزائر(تأثري الفساد السياسي يف التنمية املستدمية -عبدو مصطفى - 3

  http://theses.univ-batna.dz: متاحة على املوقع
 pdf/126.،ص2006علوم التسيري جامعة اجلزائر و زرنوح يامسينة،إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية - 4

  13/04/2011: مت التحميل يوم  http://iefpedia.com/arab/?p=5013:متاحة على الرابط
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مما سبق ميكن القول أن التنمية املستدامة تسعى لتحسني نوعية حياة الناس، ولكن ليس على حسـاب  
البيئة، وهي يف معناها العام ال خترج عن كوا عملية استخدام املوارد الطبيعية بطريقة عقالنية،تراعى فيها قدرة 

البيئة امتصاصها ومتثيلها،على اعتبار أن مستقبل السكان  جتدد تلك املوارد وإنتاج أقل للنفايات حبيث تستطيع
وأمنهم يف أي منطقة من العامل مرهون بصحة البيئة اليت يعيشون فيها، وبصفة عامة تسعى التنمية املستدامة إىل 

  : 1حتقيق جمموعة من األهداف نلخصها فيما يلي

خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات  حتاول التنمية املستدامة من :حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان -
التنموية لتحسني نوعية حياة السكان يف اتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا عن طريق التركيز على 

 .اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل ودميقراطي

اطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم تركز التنمية املستدامة على العالقة بني نش :احترام البيئة الطبيعية -
 .الطبيعية على أا حياة اإلنسان، وتوجه تلك العالقة حنو التكامل واالنسجام

وذلك بتنمية إحساسهم باملسؤولية حنوها، وحثهم على : تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة -
كتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج املشاركة الفاعلة يف أجياد حلول مناسبة هلا،من خالل مشار

 .ومشاريع التنمية املستدامة

تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أا موارد حمدودة، لذلك : االستغالل العقالين للموارد -
 .حتول دون استرتافها، وتعمل على استخدامها وتوظيفها بصورة عقالنية

ويتحقق ذلك عن طريق توعية السكان بأمهية : ة مبا خيدم أهداف اتمعربط التكنولوجيا احلديث -
التكنولوجيات املختلفة لعملية التنمية، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اتمع  

خاطر مسيطر أو على األقل أن تكون تلك امل وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن ينجم عن ذلك آثار بيئية سلبية،
  .عليها

إستراتيجية تنموية شاملة تسعى إىل توفري احلاجات األساسية  “وعليه ميكن تعريف التنمية املستدامة بأا 
من خالل حتقيق موازنة بني األنظمة البيئية واالقتصـادية   لإلنسان مع احلفاظ على البيئة والقضاء على الفقر،

  .2”حاجات اجليل احلايل واألجيال املستقبلية والعمل بشفافية عالية تضمن واالجتماعية،
                                                

  29.عثمان حممد غنيم،مرجع سابق،ص - 1
  54.،صمرجع سابقرعد سامي عبد الرزاق التميمي،  - 2
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 أبعاد التنمية املستدامة -3- 2

هو الربط العضوي التام ما بني االقتصاد والبيئة  ن أهم اخلصائص اليت جاء ا مفهوم التنمية املستدامة،إ
 هذه األبعاد جند حبيث ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكونات الثالثة بشكل منفصل، وعند النظر إىل واتمع،

  .أا تتقاطع عند رفاهية اإلنسان
 : البعد البيئي-3-1- 2

واليت تعين أن لكل نظام حدود " احلدود البيئية" يف مقاربتهم للتنمية املستدامة على مفهوم  يركز البيئيون
تدهور النظام البيئي  وأن أي جتاوز هلذه القدرة الطبيعية يعين ،معينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك واالسترتاف

وبالتايل فإن االستدامة من املنظور البيئي تعين دائما وضع احلدود أمام االستهالك والنمو السكاين  بال رجعة،
 .1والتلوث وأمناط اإلنتاج السيئة واسترتاف املياه وقطع الغابات واجنراف التربة

   :البعد االقتصادي-3-2- 2
عين االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فترة من املنظور االقتصادي الكالسيكي ت

أما قياس هذا الرفاه فيكون عادة مبعدالت الدخل واالستهالك ويتضمن ذلك الكثري من مقومات الرفاه  ممكنة،
البيئية أما بعض االقتصاديني املثقفني من الناحية  اإلنساين مثل الطعام والسكن والنقل وامللبس والصحة والتعليم،

واليت أساس  القيمة االقتصادية، والذي يعين بعض املوارد الطبيعية ذات "الرأمسال الطبيعي"فيهتمون مبا يسمى 
مثل النباتات والتربة واحليوانات واألمساك وخدمات النظام البيئي الطبيعية مثل تنظيف  ،النظام االقتصادي فعليا

 .2اهلواء وتنقية املياه

  :اعيالبعد االجتم-3-3- 2

يشكل البعد اإلنساين واالجتماعي والثقايف حمور اهتمام وانشغال التنمية املستدامة،و على حد تعبري مالك 
،فمن خالل هذا البعد تكون حماور التنمية هي ما حتققه "قبل أن تبين اقتصادا عليك أن تبين إنسانا" بن نيب 

كما تعتمد . عاية الصحية لألمومة والطفولةاحلكومات من خدمات يف ميدان السكن ومكافحة الفقر، والر
التنمية املستدامة يف هذا اجلانب على إعطاء كل شخص فرصة املشاركة وإثبات الذات، وحتقيق العدالة 
واألنصاف بني خمتلف فئات اتمع من جهة، ومتكني األجيال سواء احلالية أو املستقبلية من الفرص املتساوية يف 

                                                
  190.،ص2003، 1والتوزيع،عمان،الطبعةالعامل ليس للبيع خماطر العوملة على التنمية املستدامة،األهلية للنشر  باتر حممد علي، - 1
  190.نفس املرجع السابق،ص - 2
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األجيال الراهنة من الواجب عليها أن تأخذ يف احلسبان اهتمامات ومصري األجيال ف.خمتلف مناحي احلياة
  املوايل يوضح تداخل األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة )01(والشكل  ،1القادمة

  تداخل األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة :)01(الشكل 

  
  18.،صنوزاد عبد الرمحن اهلييت،حسن إبراهيم،مرجع سابق :املصدر

البد من ارتباط هذه احملاور وتكاملـها نظـرا    ،هذا الشكل يوضح أنه لنجاح عملية التنمية املستدامة
وإجراء التحسينات االقتصادية ورفع مستوى احليـاة  . لالرتباط الوثيق بني البيئة واالقتصاد واألمن االجتماعي

   .يعية للحياةاالجتماعية مبا يتناسب مع احلفاظ على املكونات األساسية الطب
  التنمية البشرية املستدامة   - 3

نشأت نظرية التنمية البشرية املستدامة نتيجة للتوليف بني منهجني للتنمية، أوهلما هو إستراتيجية التنمية 
البشرية اليت طرحت يف تقرير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعتمدة على أطروحات اخلـبريين  

، وثانيهما منهج التنمية املستدامة الذي اعتمده )أمارتيا سن(واهلندي ) حمبوب احلق(الباكستاين  :دينياالقتصا
  .19922مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو عام 

                                                
  37.عبدو مصطفى، مرجع سابق ص - 1
علوم و كلية العلوم االقتصادية، ،أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية)2005-1990(التنمية االقتصادية دراسة حالة اجلزائر الفترة و علي محيدوش،التنمية البشرية - 2
  27.،ص2006،سيري جامعة اجلزائرالت
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 الذي ورد يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنوانويكمن هذا التوليف يف الوصف التايل 
إن التنمية البشرية املستدامة ال حتقق منوا اقتصاديا فحسب وإمنا تقوم أيضا بتوزيع  ":مبادرات من أجل التغيري"

ن البشر بدال من ميشهم، كما أا وهى أيضا منط للتنمية يقوم باحملافظة على البيئة وميكّ ،فوائده توزيعا عادال
رص واخليارات املتاحة هلم ويوفر هلم إمكانية املشاركة يف اختاذ منط للتنمية يعطى األولوية للفقراء ويوسع الف

وهذا يعىن أن التنمية البشرية املستدامة أكثر من جمرد تنمية مستدامة مضافا  ،القرارات ذات العالقة مبعيشتهم
  .1إليها تنمية بشرية

  التنمية البشرية  -  3-1 
يف أول تقرير له حول التنمية ) PNUD(اإلمنائي التنمية البشرية كما يعرفها برنامج األمم املتحدة 

عملية دف إىل زيادة اخليارات املتاحة أمام الناس، ومن حيث املبدأ فإن هذه "هي  1990البشرية للعام 
أما من حيث التطبيق، فقد تبني أنه على مجيع مستويات التنمية، . اخليارات بال حدود وتتغري مبرور الوقت

هي أن حييا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا املعرفة، : اسية يف ثالثة أمورتتركز اخليارات األس
وأن حيصلوا على املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كرمية، وما مل تكن هذه اخليارات األساسية مكفولة فإن 

  .2"الكثري من الفرص األخرى سيظل بعيد املنال

 عاليا، تقديرا الناس من كثري رهاويقد أخرى خيارات احلد، فهناك هذا ندع تقف ال البشرية التنمية لكن

 الـذات  والتمتع باحترام واإلبداع اخللق فرص توافر إىل واالجتماعية واالقتصادية احلرية السياسية من متتد وهى

  . 3اإلنسان حقوق وضمان

الناس حمـورا   1990دة اإلمنائي لسنة وهكذا، جيعل منهج التنمية البشرية الذي أقره برنامج األمم املتح
للتنمية، ويعترب النمو االقتصادي وسيلة وليس غاية ويوسع اخليارات املتاحة أمام األفراد يف إطار يربط التنميـة  

وللتنمية البشرية ، 4بتوفري حياة توافق آماهلم ويسمح هلم باستغالل تام ومتناغم لقدرام وبعيشة خالقة ومنتجة
   :جانبان

  . يتعلق ببناء القدرات البشرية كتحسني مستوى الصحة واملعرفة واملهارات :لاألو
                                                

1- Human development report 1994, United  Nations development  programme, New York 1994,p4  
  59.،صمرجع سابق، الطاهر لبيب،إلياس بيضون - 2
  59.نفس املرجع ص - 3
  61.صمرجع سابق،، الطاهر لبيب،إلياس بيضون - 4



 إطار نظري ومفاهيميالتنمية البشرية املستدامة، ....... ................................ :الفصل األول

18 

 

يرتبط بانتفاع الناس بقدرام املكتسبة يف وقت الفراغ، وألغراض اإلنتاج وللنشـاط يف جمـال    :الثاين
 .1الثقافة واتمع والسياسة

ال من املفاهيم التنموية اليت كانـت  هلذا فإن مفهوم التنمية البشرية على النحو السابق أكثر اتساعا ومشو
سائدة أعقاب احلرب العاملية الثانية وحىت اية عقد الثمانينات، واليت كانت تستند على أن التنمية تقتصر على 
كمية ما حيصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية واستهالكية، بل امتد ليشمل غايات وأهـداف أخـرى   

ام فحسب، وهو ما أكدت عليه اإلصدارات املتواليـة لتقـارير التنميـة    ترتبط جبودة حياة البشر وليس حي
والذي يتعدى فقر الدخل ليمتد إىل حرمان اإلنسان من احليـاة الـيت ميكـن أن     الفقر البشريالبشرية، مثل 

ليس مـن منطلـق    البشري األمنو ،عيش حياة طويلة،احلرية والكرامة، واملساواة بني اجلنسني:مثل يعيشها،
ومه التقليدي الذي ينصب على محاية املصاحل القومية من العدوان اخلارجي أو املرض واجلوع والبطالة، بل مفه

السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي والشخصـي   : لألمن منها أخرى من خالل مفهوم أرقى يتضمن جماالت
  .2والبيئي والغذائي باإلضافة إىل الدميقراطية

أن اإلنسان هـو أداة  على لى أن البشر هم الثروة احلقيقية لألمم، ويؤكد يقوم مفهوم التنمية البشرية ع
التنمية وغايتها، وأن التنمية البشرية تعين تنمية اإلنسان من أجل اإلنسان وبواسطة اإلنسان، وتنمية اإلنسـان  

مل على حنو منتج تعين االستثمار يف قدرات البشر، سواء كان يف التعليم أو الصحة أو املهارات حىت ميكنهم الع
وخالق، كما يؤكد مفهوم التنمية البشرية على أن النمو االقتصادي وسيلة لضمان الرفاه للسكان، وليس هدفا 

ولكنه يف نفس الوقت ضروري لتحقيقها، فقد اعتىن منظرو التنمية البشرية بربطهـا بـالنمو    للتنمية البشرية،
البشري، وإعادة توزيع الدخل والثروة بني فئات اتمـع،   االقتصادي، فأكدوا على االستثمار يف رأس املال

وإعطاء النفقات االجتماعية حقها من االهتمام بوصفها األساس املادي للتنمية البشرية، مع تعزيز الفـرص يف  
. ااالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وخاصة بالنسبة للمجموعات احملرومة من السكان مثـل املـرأة  

  :3ية البشرية بعدين مهاوللتنم

                                                
  128ص،مرجع سابقمدحت القريشي،  - 1
  143.142.ص.باتر حممد علي، مرجع سابق،ص - 2
  23-20.ص.،ص2010انعكاساته على التنمية البشرية،دار جرير للنشر،الطبعة األوىل،عمان،و هدى زوير،عدنان داود، االقتصاد املعريف - 3
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يهتم مبستوى النمو اإلنساين يف خمتلف مراحل احلياة لتنمية قدرات اإلنسان،طاقاته : البعد األول -
 . البدنية، العقلية، النفسية، االجتماعية، املهارية والروحية

تصادية اليت تولد أن التنمية البشرية عملية ترتبط باستثمار املوارد واملدخالت واألنشطة االق:البعد الثاين -
الثروة واإلنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق االهتمام بتطوير اهلياكل والبىن املؤسسية اليت تتيح 

 .املشاركة واالنتفاع مبختلف القدرات لدى كل الناس

ائي، عرب تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمن قد تطور مفهوم التنمية البشرية
أصبح مفهوم التنمية  حيث، 2011حيث عاجل كل تقرير سنوي قضية إنسانية حمددة، إىل غاية صدور تقرير 

  .واجلدول التايل يلخص مواضيع تلك التقارير. البشرية أكثر وضوحا
  املواضيع املختلفة لتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ):01(اجلدول 

 السنة ضوع التقريرمو

 1990 مفهوم التنمية البشرية وقياسها

 1991 متويل التنمية البشرية

 1992 األبعاد العاملية للتنمية البشرية

 1993 مشاركة الناس

 1994 أبعاد جديدة لألمن البشري

 1995 التنمية البشرية واملساواة بني اجلنسني

 1996 النمو االقتصادي والتنمية البشرية

 1997 لتنمية البشرية والقضاء على الفقرا

 1998 التنمية البشرية واالستهالك

 1999 العوملة بوجه إنساين

 2000  حقوق اإلنسان والتنمية البشرية

 2001 توظيف التقنية احلديثة خلدمة التنمية البشرية

 2002 تعميق الدميقراطية يف عامل مفتت

 2003 مم إلاء الفاقة البشريةتعاهد بني األ:أهداف التنمية لأللفية

 2004 احلرية الثقافية يف عاملنا املتنوع

 2005 املعونة والتجارة واألمن يف عامل غري متساو:التعاون الدويل يف مفترق الطرق

 2006 القوة والفقر وأزمة املياه  العاملية: ما هو أبعد من الندرة

 2008-2007 مل منقسمالتضامن اإلنساين يف عا: حماربة تغري املناخ
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  )01(تا بع اجلدول 
 2008-2007 التضامن اإلنساين يف عامل منقسم: حماربة تغري املناخ

 2009 قابلية التنقل البشري والتنمية:التغلب عل احلواجز

 2010 مسارات يف التنمية البشرية:الثروة احلقيقة لألمم

 2011 مستقبل أفضل للجميع: االستدامة واإلنصاف

  .من إعداد الطالب: دراملص
بالعودة إىل مفهوم التنمية املستدامة، جند أن نظرة التنمية املستدامة ملشكلة الفقر والتوزيع العادل للثروة  

جاء من باب أن العيش يف وسط الفقر واحلرمان يؤدي إىل استرتاف املوارد وتلوث البيئة، وهذا ما جيعل التنمية 
وأن اإلمكانات املتاحـة  . 1املوائمة بني التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية املستدامة تركز يف مضموا على

لكن هذه الفكرة ال تشـري إىل توسـيع    للناس يف املستقبل جيب أال ختتلف عن اإلمكانات املتاحة للناس اليوم،
  .2اخليارات واحلريات، كما ال تعترف بأن بعض أبعاد الرفاه غري قابلة للقياس

لك، فإن مفهوم التنمية البشرية اقتصر على اجلوانب االقتصادية والبشرية للتنمية، أما التنمية فضال عن ذ
املستدامة فإا اقتصرت على اجلوانب االقتصادية والبيئية للتنمية، وعليه فكال املفهومني يتميزان بقصـورمها،  

اجة إىل مفهوم أوسع للتنمية جيمع بني ذلك ألما مل يشمال مجيع اجلوانب احلياتية للتنمية، وبذلك كانت احل
ستدامة، يهتم بالبيئة والسكان والطاقة والتكنولوجيـا واملؤسسـات   مفاهيم التنمية االقتصادية والبشرية واال

وهلذا فقد مت دمج . االجتماعية وجوانب أخرى، ليس يف الوقت احلاضر فقط  وإمنا ضمن منظور طويل األجل
  .3تنمية البشرية ليستحدث املفهوم اجلديد للتنمية  وهو التنمية البشرية املستدامةفكرة التنمية املستدامة بال

 التنمية البشرية املستدامة-2- 3

، وبعد قصور 1993ظهر مفهوم التنمية البشرية املستدامة بعد تقرير التنمية البشرية الرابع لعام 
طة بكل جوانب احلياة املختلفة، ما دفع إىل عن اإلحا) االقتصادية، املستدامة، والبشرية( مفاهيم التنمية 

  . وهو رأس املال االجتماعي۫ ثالثا۫ استحداث مفهوم جيمع عناصر اإلنسان واالستدامة معا، يضاف هلما بعدا

                                                
  129.128.ص.مدحت القريشي، مرجع سابق،ص - 1
  17.،ص2011 ، نيويورك،، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيصاف مستقبل أفضل للجميعاالستدامة واإلن، 2011تقرير التنمية البشرية  - 2
  26.هدى زوير،مرجع سابق،ص - 3
 - ويستعمل املصطلح يف . يدل على قيمة وفعالية العالقات االجتماعية ودور التعاون والثقة يف حتقيق األهداف االقتصادية اجتماعيهو مصطلح  :رأس املال االجتماعي

ويتكون من جمموع الفوائد اليت  للعالقات االجتماعيةومبفهوم عام، فإن الرأس مال االجتماعي هو الركيزة األساسية . لتحديد أمهية جوانبه املختلفة العلوم االجتماعيةالعديد من 
 .ميكن حتقيقها من خالل التعاون ما بني أفراد ومجاعات جمتمع ما وتفاضلية التعامل معه
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 من تنطلق يف تنمية تنحصر أهدافها بأن "املستدامة البشرية التنمية" تعبري يف "مستدامة" كلمة توحي

 هذه أن من الرغم وعلى ،والطبيعية البيئية استرتاف املوارد م عد يف املقبلة األجيال ومصلحة البيئة على احلرص

 البشرية التنمية تعبري يف األهم الكلمة فإن املستدامة، البشرية مفهوم التنمية تركيب يف بالضرورة تدخل اجلزئية

ال  االقتصادية االجتماعية، لتنميةا يف نظرية هي املستدامة البشرية فالتنمية ؛)البشرية(كلمة  هي املستدامة
 للتنمية أو االجتماعية البشرية اإلبعاد مع وتتعامل وغايتها، منطلقها اإلنسان جتعل فحسب، إذ االقتصادية

 مل أن دون التنمية، هذه حتقيق من شروط شرطًا بوصفها املادية للطاقات وتنظر املهيمن، العنصر بوصفها

  .1تنكر ال اليت أمهيتها

   :تعريف التنمية البشرية املستدامة 3-2-1

 املـال  رأس تكـوين  خالل من وقدرام الناس خيارات توسيع "تعرف التنمية البشرية املستدامة بأا 

تكتفـي   ال اليت التنمية وهي الالحقة، األجيال حباجات اإلضرار دون احلالية األجيال لتلبية  حاجات االجتماعي
 مـن  بـدالً  وحتافظ عليها البيئة وجتدد أيضا، عادل بشكل عائداته توزع بل ،وحسب االقتصادي النمو بتوليد

  .2" التنموية بالقرارات وتؤهلهم للمشاركة وفرصهم خيارام وتوسع قدرام وتطوير بالناس وتم تدمريها،
، ومواليـة  تنمية موالية للناس، وموالية لفـرص العمـل  " بأا 1994تقرير التنمية البشرية لعام  هايعرف كما

فهي تعطي أولوية للحد من الفقر والعمالة املنتجة والتكامل االجتماعي وإلعادة تأهيل البيئة، وهـي   للطبيعة،
تعجل بالنمو االقتصادي وتترمجه إىل حتسينات يف حياة البشر دون تدمري رأس املال الالزم حلماية فرص األجيال 

ؤكد على أمهية النمو االقتصادي، لكنها ال توافق على كون النمـو  أي أن التنمية البشرية املستدامة ت.3"املقبلة
االقتصادي هدفا حبد ذاته، بل وسيلة ضرورية غري كافية، وعليه فإن النمو جيب أن يعتمد على مقاربة إعـادة  
التوزيع مع النمو، ويوجه حنو القضاء على الفقر وخلق فرص العمل، وان عملية توزيع النمو جيب أن تكـون  

  .4تبديدا للموارد الطبيعة ويف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء أقل
إمناء لطاقات البشر وكفاءام، من ناحيـة،  " وحسب بعض الباحثني فإن التنمية البشرية املستدامة هي 

وإتاحة اخليارات والفرص أمامهم بكل عدل وموضوعية، وعلى قاعدة احلرية واملساواة والشفافية واملسـاءلة  
                                                

  27.ص، هدى زوير،مرجع سابق -1
28.سابق،صالرجع نفس امل - 2  

3 - Human development report 1994, op.cit, p.4. 
63رعد سامي عبد الرزاق، مرجع سابق،ص - 4  
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فتوفر العقل البشري هو العامل احلاسم يف التنمية املستدامة وال .1" اختاذ القرارات باملشاركة الفعالة واملسؤولةو
وكل العوامل املتعلقة حبياته الطبيعية  غىن يف ذلك  عن جمموعة الشروط املرتبطة حبرية اإلنسان، العدل، املساواة

  .طنهوالعادية يف جمتمعه واليت جتسد انتمائه إىل و

من هذا التعريف، نفهم أن التنمية البشرية املستدامة ترتبط  ارتباطا وثيقا بالدميقراطية من خالل تأكيدها 
على سيادة القانون والضمانات الدستورية واملساواة وتكافؤ الفرص، وحرية التعبري وختفيف القيود على وسائل 

اجلمعيات (تضمن حرية تكوين منظمات اتمع املدين فضال عن تأكيدها على املشاركة السياسية اليت اإلعالم،
ويف هذا االجتاه يؤكـد  . والتعددية احلزبية وحق املعارضة، واالنتخابات ومراقبة عمل احلكومة..) والنقابات

أن ضمان احلقوق املدنية والسياسية ليس غاية يف حد ذاته، بل هـو  " على  2000تقرير التنمية البشرية لعام 
للقضاء على الفقر، وضمان احلرية ملنظمات اتمع املدين ووسائل اإلعالم، ميكن أن حتقق الكثري أيضا وسيلة 

 .2"فيما يتعلق بإفساح اال السياسي للفقراء للمشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر يف حيام

لتوسيع اخليارات على أمهية التمكني واالستدامة واإلنصاف  2010ويؤكد تقرير التنمية البشرية للعام 
الـتمكني،  (أمام الناس لتحقيق التنمية البشرية املستدامة، ويف الوقت نفسه يؤكد أن هذه األبعاد األساسـية  

كما أنه ال ينشد االستدامة لكل حالة من احلاالت ولكنه يؤكد على أن .3ال تتالزم دائما) االستدامة، اإلنصاف
وعلـى هـذا   . أي حال من األحوال أن تكون تنمية بشرية مستدامةالتنمية اليت تفتقر إىل اإلنصاف ال ميكن ب

توسيع حلريات البشر ليعيشوا حياة ملؤها الصـحة واإلبـداع،   " األساس يعرف التنمية البشرية املستدامة بأا
ويسعوا إىل حتقيق األهداف اليت ينشدوا، ويشاركوا يف رسم مسارات التنميـة يف إطـار مـن اإلنصـاف     

هم احملرك لعملية التنمية البشرية، وهم  ومجاعات، ۫فالبشر، أفرادا.على كوكب يعيش عليه اجلميعواالستدامة 
  . 4" املستفيد منها

 هـي  البشرية املستدامة التنمية: األيت النحو على املستدامة البشرية للتنمية اتعريف نقدم آن اآلن نستطيع

 املستقبل مـن خـالل   املساس حبريات أجيال مع بدل جهود لدرء خطر للناس توسيع للحريات احلقيقية

                                                
 ،األوىل التحوالت العاملية،دار النهضة العربية،بريوت،الطبعةو املتحولة دراسات يف آثار العوملةو التنمية البشرية يف اتمعات النامية، علي أمحد الطراح،غسان منري -1

  7.،ص2004
  68،69.ص.رعد سامي عبد الرزاق، مرجع سابق،ص - 2
  13،18.ص.،مرجع سابق،ص2011تقرير التنمية البشرية  - 3
  .14.نفس املرجع السابق،ص - 4
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 أيضا، عادل بشكل عائداته توزع االقتصادي، بل النمو تكتفي بتوليد ال اجتماعي، وتنمية مال رأس تكوين

وتؤهلهم  وفرصهم خيارام وتوسع قدرام وتطور بالناس وتم تدمريها، من بدالً وحتافظ عليها البيئة وجتدد
  .نمويةالت بالقرارات للمشاركة

  :التنمية البشرية املستدامة و رأس املال البشري-3-2-2

يتعامل مع البشر كغايـة  األول ف ،خيتلف مفهوم التنمية البشرية املستدامة عن مفهوم رأس املال البشري
ن االستثمار يف البشر عملية مفيدة تـؤدي إىل النمـو   أيتعامل الثاين مع التنمية البشرية على أساس ، وللتنمية

ا منهما ومع أن هذين االجتاهني قد ال يتناقضان فيما يتعلق بالسياسات اليت يوصيان ا، إال أن كلّ. قتصادياال
ومن ناحية أخرى، تتميز التنمية البشرية املستدامة بتركيزها على ما  ،يعكس موقفا نظريا خمتلفا يف تفسري التنمية
وير معارف األفراد ومهارام ضروري للتنميـة، إال  عترف بأن تطوتهو مجاعي وغري فردي يف قدرات الناس، 

ؤكد على أن أمناط التفاعل بني الناس هي اليت ختلق الفرق ت وإمناستدامة، املتنمية العتربه غري كاف لتحقيق ت اأ
إضافة إىل ذلك، فإن منهج التنمية املستدامة يتضمن مفهـوم   ،بني رأس املال االجتماعي ورأس املال البشري

  .1دامة الذي يتعلق بتنمية جمتمع بأكمله، ومن هنا فإن االستدامة البد أن تعامل كهدف جمتمعياالست

  املستدامةأمهية ومكونات التنمية البشريـة : املبحث الثاين

سأتناول يف هذا املبحث أمهية التنمية البشرية املستدامة يف املطلب األول، مت أعرج على أهم املكونـات  
  .ار هذا املفهوماليت تندرج حتت إط

  أمهية التنمية البشرية املستدامة: املطلب األول
يف برزت أمهية التنمية البشرية بعد إصدار األمم املتحدة التقرير األول للتنمية البشرية، وطبقا ملـا ورد  

يف  فإن التنمية البشرية املستدامة تعين عملية توسيع خيارات األفراد وذلك بزيـادة فرصـهم   ،خمتلف التقارير
  . التعليم والصحة والدخل والعمالة واحلرية واملشاركة

استطاعت ، كما  أن الدول اليت ركزت وتركز يف سياساا على جودة احلياة البشرية بأبعادها املختلفة
أن حتقق قفزات متسارعة يف ااالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، فقد أدت التنمية البشـرية  

                                                
أكادميية نايف  ،)األمن مسئولية اجلميع (  لوطن العريبورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر التنمية واألمن يف ا، يف التنمية املستدامة دور املنظمات العربية،عبد العزيز بن عبد اهللا - 1

 2001،السعودية،العربية للعلوم األمنية
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وريا يف عملية التقدم اليت مت إحرازها  يف هذه الدول من خالل الرفع من القدرات البشرية  والتحسني دورا حم
  .1من نوعية احلياة

إذا كان اجلانب االقتصادي مهم لتحقيق دخل أفضل يف جمال التنمية البشرية وهذا شـيء ضـروري   
م شرط ضروري لكل تنمية تريد أن تكـون  وأكيد، لكن جيب أال ننسى أن العملية التعليمية وخمرجات التعلي

  .   2شاملة وإنسانية ومستدامة
يف هذا اإلطار، سيتم التطرق إىل جتارب بعض الدول، وحتديدا التجربة السويدية، وبعض دول مشـال  

  .أوربا، وبعض بلدان أسيا، باعتبارها إحدى التجارب األكثر جناحا وإهلاما يف العامل يف جمال التنمية البشرية
عترب دول مشال أوربا من الدول الرائدة يف جمال التنمية البشرية، ومنها السويد، حيث تتمتع بسجل باهر ت

م  1930-1890يف جمال النمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة مند القرن التاسع عشر، فخالل الفترة 
حيث مت تعميم معرفة  نة للتنمية البشرية،سنويا، وترافق ذلك مع إرساء قاعدة متي % 3جتاوز النمو االقتصادي 

حىت السبعينات من القـرن املاضي،شـهدت    1930القراءة والكتابة، وحدث توسع يف التعليم، ومند عام 
السويد عهدا ذهبيا للتنمية اتسم بنمو سريع وتزايد اإلنصاف من خالل إعادة توزيع كبرية للدخل، والبطالـة  

، 1982عام  %67إىل  1974عام  %43ملوسعة، وزيادة اإلنفاق العام من النخفظة، واحلماية االجتماعية ا
لتدخل السويد بعد ذلك يف أزمة اقتصادية واجتماعية مل يسبق هلا مثيل، حيث أصبح النمو سـالبا واخنفـض   

، وارتفعت البطالـة مـن   1993إىل عام  1974خالل الفترة من عام  %0.6نصيب الفرد من الدخل إىل 
، ولكن رغم التباطؤ يف النمـو وإصـالح نظـام الرعايـة     1993عام  % 8.2إىل  1990عام  1.7%

االجتماعية، ظلت التنمية البشرية عالية يف هذا البلد، وبلغ التقدم احملرز يف جمال التنمية البشرية مستوى أسرع 
يث دليل التنمية من الزيادات اليت تتحقق يف الدخل، والزالت السويد حتتل مرتبة بني أعلى عشرة بلدان من ح

البشرية، وحيظى سكاا بعناية صحية مدى احلياة، ونظام تعليمي يعترب من أجود أنظمة التعليم يف العامل،يتضمن 
  . 3بعض أفضل اجلامعات يف أوربا، ويصنف االقتصاد السويدي كواحد من أكثر االقتصادات تنافسية يف العامل

هات واملنطلقات اليت تشتق من مفهـوم التنميـة البشـرية    وتتضح أمهية التنمية البشرية جبالء التوج  
املستدامة من حيث استهدافه مبدأ االعتماد على الذات وتنويع مصادر الدخل الوطين، وتنفيذ خطط التنميـة   

                                                
  12.،ص2009،رسالة ماجستري،جامعة عدن،)دراسة إحصائية حتليلية(عادل إبراهيم عبد اهللا عيسى، حمددات التنمية البشرية يف اجلمهورية اليمنية - 1
  32.املرجع نفسه،ص - 2
  13.12.ص.،صمرجع سابقهيم عبد اهللا عيسى، عادل إبرا - 3
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والتحول، ورفع مستوى معيشة املواطنني وإزالة مظاهر العوز والفقر واحلرمان والقضاء على الفقر، وضـمان  
زيع الدخل، وكذلك االهتمام بتنمية املوارد البشرية من خالل تكوين وتنمية القدرات والكفاءات العدالة يف تو

ة واملعرفية وتوسيع النطاق الفين واملهين، والتأكيد على تنمية وتطـوير رأس املـال الثقـايف    مياملهارات العلو
  .1والعلمي
 من البلدان الرائدة يف جمال التنمية سارت على خطى السويد مجيع بلدان مشال أوربا، حيث أا تعترب  

حققت هذه البلدان اإلجنازات األفضل على مؤشر دليـل  ، 2011ففي عام  البشرية واملساواة بني اجلنسني،
  .التايل يبني مؤشرات األبعاد األساسية للتنمية البشرية يف بلدان مشال أوربا  )02(اجلدول  التنمية البشرية، و

  بعاد األساسية للتنمية البشرية يف بلدان مشال أوربامؤشرات األ):02(اجلدول 

  
  الدولة
  

الترتيب 
حسب 

  دليل
التنمية 
  البشرية

  دليل
التنمية 
  البشرية

متوسط 
العمر املتوقع 
عند الوالدة 
  بالسنوات

متوسط 
سنوات 
الدراسة 
  بالسنوات

متوسط 
سنوات 

لدراسة املتوقع 
  بالسنوات

نصيب الفرد من الدخل 
لقوة معادل ا(اإلمجايل

الشرائية بالدوالر 
  2005األمريكي لعام

  دليل
التنمية البشرية 
غري املرتبطة 

  بالدخل

  0.975  47.557  17.3  12.6  81.1  0.943  01  النرويج

  0.936  35.837  15.7  11.7  81.4  0.904  10  السويد

  0.943  29.354  18.0  10.4  81.8  0.898  14  أيسلندا

  0.926  34.347  16.9  11.4  78.8  0.895  16  الدامنرك

  0.911  32.438  16.8  10.3  80.0  0.882  22  فنلندا

  131.مرجع سابق،ص ،2011تقرير التنمية البشرية للعام  :املصدر

ومن جانب آخر، فقد متكنت بعض بلدان أسيا خالل مخسني عاما مضت من حتقيق قفـزة هائلـة يف   
متثل خليطا من الدول الفقرية واملتخلفـة،يعاين   جماالت التنمية، فبعد احلرب العاملية الثانية،كانت هذه البلدان
ومند ذلك الوقت بدأت هذه البلدان انطالقتـها  . سكاا من الفقر، واألمية، وانتشار األمراض، وسوء املعيشة

فيما بعد تبعتها هونغ كونغ  وكوريـا  . يف ااالت االقتصادية واالجتماعية، حيث بدأت االنطالقة يف اليابان
ومع بداية األلفية أصبحت هذه البلدان متثل قوة دافعـة يف   نغافورة وماليزيا، وحديثا اهلند والصني،اجلنوبية وس

 %6االقتصاد العاملي، واستطاعت هذه البلدان حتقيق منو اقتصادي مستدام، حيث منت اقتصـاداا مبتوسـط   

                                                
  32-31.ص.،ص2008النظم التعليمية، دار اخلليج،الطبعة األوىل،و املعتصم باهللا اجلوارنة، دمية حممد وصوص، التنمية البشرية املستدامة - 1
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ف سرعة منو الواليات املتحـدة  ويناهز هذا النمو يف سرعته ضعف منو بقية العامل وأكثر من مرة ونص سنويا،
األمريكية، ومتثل هذه البلدان حاليا حنو ربع االقتصاد العاملي من ناحية كل من احلجم والنمو االقتصادي، وقد 

كما ال . 1ساهم هذا النمو من انتشال ماليني البشر من الفقر وحتسني مستويام املعيشية والصحية والتعليمية
  .ات التنمية البشرية يف حتقيق هذا النموميكن إنكار دور حتسن مؤشر

، صنفت اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا اجلنوبية وماليزيا ضمن بلدان التنمية 2005ففي عام 
البشرية املرتفعة، وصنف كل من تايالند والصني والفلبني واندونيسيا واهلند ضمن بلـدان التنميـة البشـرية    

  .19752صنفت نفس هذه الدول ضمن بلدان التنمية البشرية املنخفضة عام املتوسطة يف نفس العام، بينما 

  مكونات التنمية البشرية املستدامة: املطلب الثاين

  : 3، هذه األخرية تتمثل يفواملكونات  يستدعي حتقيق التنمية البشرية املستدامة مجلة من املرتكزات

  . ألمن، اإلنتاجيةاإلنصاف، التمكني، االستدامة، التضامن االجتماعي، ا

يقع مفهوم اإلنصاف يف قلب مفهوم التنمية البشرية املستدامة، باعتباره أحد مكوناته األكثر  :اإلنصاف -1 
ويستخدم مصطلح . أمهية، واليت تصنع جوهر متيزه عن نظريات النمو االقتصادي ونظريات التنمية التقليدية

لة األقرب إىل اخلطاب االجتماعي الذي ساد يف حقبات اإلنصاف هنا بديال عن مصطلحي املساواة والعدا
ويتميز مفهوم اإلنصاف عن املفهومني السابقني بكونه يركز على تكافؤ الفرص، على الوسائل  ،سابقة

 .4واملدخالت ال على النتائج واملخرجات

القرن  من سعينياتالت مطلع منذ كبرية أمهية اكتسبت اليت املفاهيم من التمكني مفهوم يعترب: التمكني - 2
 فقد انعكس ولذلك واالجتماعية، التنموية الداللة ذات القوة عناصر من بالعديد ارتباطه نتيجة املاضي،

  .تعريفاته تعدد على للمفهوم الواسع االستخدام

                                                
  14.عادل إبراهيم عبد اهللا عيسى، مرجع سابق،ص - 1
  15.ص ،عادل إبراهيم عبد اهللا عيسى، مرجع سابق - 2

.العناصر، األبعاد، املتطلبات: هناك اختالف يف التسمية يف خمتلف املراجع،فقد جند مثال -   
  64.باسل البستاين، مرجع سابق،ص - 3
  :متاح على الرابط التايل، 2011-11-22املكونات مقال إلكتروين،مت التصفح يوم و التنمية البشرية املفهوم - 4

labwab/derasat(01)/159.htmhttp://www.siironline.org/a  
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 وحريـة  توسيع فرص بعملية ارتباطه على التأكيد" خالل من التنمية بقضايا املفهوم تربط تعريفات هناك

 .1  "املستدامة التنمية عملية نتائج من نصيب أفضل على احلصول يف الفقراء

 ممارسـة  لألفراد يف املتكافئة الفرص ضمان على ركزت فقد السياسية اجلوانب راعت اليت التعريفات أما

 .للدولة العامة السياسات وضع يف واملشاركة حريام

 كـل  تتماشى واختصاص التمكني ملفهوم فاتتعري إعطاء إىل الدولية املؤسسات من العديد اجتهت وقد

 أو األفـراد  قـدرات  إىل تعزيـز  دف عملية" هو التمكني بأن يرى الذي الدويل البنك أمههاو منها، واحدة

 والرتاهـة  الكفاءة رفع إىل النهاية دف يف سياسات أو إجراءات إىل وحتويلها معينة خيارات لطرح اجلماعات

  .2"ما تنظيم أو ملؤسسة التنظيمية

ينظر مفهوم التنمية البشرية املستدامة إىل الناس باعتبارهم فاعلني يف عملية التغيري االجتماعي، وليسـوا  
فإن مفهوم التمكني هو أيضا من املكونات  ؛وذا املعىن ،جمرد مستفيدين يتلقون النتائج دون مشاركة نشيطة

ويتطلـب  . اخليارات اليت صاغوها بـإرادم احلـرة   األساسية للتنمية، وهو يعين أن يتمكن الناس من ممارسة
  :3متكينهم من القيام بدورهم النقاط التالية

 .وجود دميقراطية سياسية يتمكن الناس من خالهلا من التأثري يف القرارات املتعلقة حبيام -

واليت تعيق  وجود حرية اقتصادية حبيث يكون الناس متحررين من القيود والقواعد القانونية املبالغ فيها -
 .نشاطهم االقتصادي

 .ن كل مواطن من املشاركة يف إدارة حياته الوطنية واحملليةوجود سلطة المركزية متكّ  -

 . مشاركة مجيع املواطنني، والسيما املؤسسات غري احلكومية يف صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية -

 والبعـد  النفسي والبعد املعريف ر بالبعداألم ويتعلق األبعاد، رباعي التمكني أن املفكرين بعض يرى كما

 :4يف تتمثل عامة عناصر للتمكني أن السياسي، كما والبعد االقتصادي

 .الذات على االعتماد -

                                                
أثره يف حتقيق التنمية اإلنسانية يف العامل العريب،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية،قسم العلوم السياسية،جامعة احلاج و يوسف بن يزة،التمكني السياسي للمرأة - 1

   batna.dz-http://theses.univ:، متاحة على املوقعpdf/20.خلضر،باتنة،ص
  4.،ص،مرجع سابقيوسف بن يزة - 2
   pdf-http://www.almadapaper.com/sub/11.805/13: 21/12/2011مت تصفح املوقع يوم  ،2006،نوفمرب 805جريدة املدى، العدد  -3 

  6.مرجع سابق،ص يوسف بن يزة، - 4
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 .القرار صنع عملية يف االستقالل -

 .احلكومي التمثيل يف املشاركة -

 .الدخل على احلصول -

 .االجتماعية انةواملك التعليم مثل للقوة أخرى ومصادر والعقارات األرض ملكية -

  .واملهارات املعرفة على احلصول -
هو  كما البشرية التنمية حتقيق وفرص ومتكينه اإلنسان قدرات بناء معطيات بني الربط ميكن كما

  :التايل الشكل يف موضح
  ارتباط التمكني بالتنمية البشرية ):02(الشكل

  
  7.يوسف بن يزة، مرجع سابق، ص :املصدر  

ل البيئة مكانة هامة يف مفهوم التنمية البشرية املستدامة، باعتبارها شرطا ومطلبا أساسيا من حتت :االستدامة  - 3
وألن اإلنسان يعتمد يف حياته على وجود بيئة طبيعية صحية، فإن التنمية البشرية املستدامة  ،متطلبات التنمية

تدعو إىل تبنئة كالفقر ومستويات النمو سبب الضغط على البيما يب كل ي استراتيجيات تنموية تتجن
  .1...غرافيةواالقتصادي وأمناط االستهالك غري القابلة لالستمرار، والضغوط الدمي

تستهدف االستدامة ضمان حاجات اجليل احلايل دون اإلضرار حباجات األجيال القادمة، وهذا يتضمن 
ت األجيال وتداخلها بصورة متوازنـة  واملقصود بتتابع احتياجا ،ملبدأ اإلنصاف بني األجيال ۫بالضرورة تأكيدا

                                                
، 14العدد  اإلستراتيجية،و املركز الدويل  للدراسات املستقبلية املكونات، سلسلة مفاهيم األسس العلمية للمعرفة،و دامة املفهومحممد كمال التابعي،التنمية البشرية املست - 1

  35.،ص2006

 

الفرص و  التحدیات إطالق الحریات
 التوجھات

مزايا تنافسية و 
   رأس المال معرفي

تمكين اإلنسان و تحقيق 
 التنمية و استدامتهما

  ثورة  مكتسبات
 المعلومات و التكنولوجيا

التعلم و سلم 
 المهارات

ثقافة المبادرة و 
 خلق فرص العمل

تمكين المرأة و  المشاركة الفاعلة
 الشباب

الشفافية و حقوق 
 اإلنسان
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ومستمرة ال ينحصر يف إطار ما ينقل من تراكم الثروات اإلنتاجية، إمنا يشري إىل مستوى معني مـن التنميـة   
  .1فاملستهدف من االستدامة هو فرص الناس املتضمنة حرية ممارستهم لقدرام األساسية. البشرية

على البعد البيئي وحده، بل يعين أن تكون التنمية عملية شاملة وهذا يعين أن مفهوم االستدامة ال يقتصر 
 ،اجتماعية وبيئيةلسياسات اقتصادية وجتارية واجتماعية، جتعل التنمية قابلة لالستمرار من وجهة نظر اقتصادية، 

  :ويتطلب ذلك

 .عدم توريث األجيال القادمة ديونا اقتصادية، أو اجتماعية، تعجز عن مواجهتها -

ستثمار املوارد الطبيعية، وما يتطلبه ذلك من تعديل يف أمناط النمو ومعدالته، والتكنولوجيا عقلنة ا -
 .املستخدمة

 .تعديل أمناط االستهالك املبددة للموارد الطبيعية وخاصة غري املتجددة منها  -

حتقيق العدالة واإلنصاف يف العالقات احلالية، ألن أي تنمية تؤدي إىل الالمساواة لن تكون  -
 مستدامة

األفراد خملوقات اجتماعية، مما يقتضي على كل منهم املشاركة والتعاضد يف إدارة  :التضامن االجتماعي  - 4
شؤون احلياة، وهذا األمر من شأنه أن يساهم يف تعميق الشعور باالنتماء، ويضيف بالتايل الغبطة إىل املشاركة 

لعالقة الوثيقة بني التنمية البشرية والثقافة، استنادا إىل واقعة وعلى هذا الصعيد، تربز بوضوح ا ،اتمعية اهلادفة
أن الشعور بالتعاضد والتضامن االجتماعي ينبع منطلقه من الثقافة والقيم واملعتقدات املشتركة، تلك اليت تشكل 

االجتماعي واخليارات البشرية تتعاظم كلما كانت حلقات التضامن  ،السلوكية الفردية باجتاه التنمية البشرية
  .أوسع وأكثر فاعلية

كما أن ضمان حقوق ومصاحل اجلميع، ال ميكن أن يكون فعاال إال عن طريق توليفة من اجلهد الفردي 
والدعم املؤسسي،إذ يلزم للمبادرة الفردية أن تقترن بسياسة عامة حكيمة، وكذلك مبنظمات جمتمعية قائمـة  

فاء يف قضية مشتركة، وهي تعزيز فرص احليـاة لألجيـال   على املشاركة، أي يصبح األفراد واملؤسسات حل
راسخا، مـع جعـل    احلاضرة ولألجيال املستقبلية، ولكي يتحقق ذلك جيب إرساء أسس جمتمع مدين إرساء

                                                
  67.باسل البستاين،مرجع سابق،ص - 1
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وجيب أن يتوقف التعارض بني األسواق واحلكم، وبني املبادرة الفرديـة   ،احلكومة مسؤولة متاما أمام الشعب
  .1كان اهلدف هو توسيع اختيارات اإلنسان من أجل اليوم واملستقبلوالسياسة العامة، إذا 

ظهر مفهوم األمن البشري ألول مرة يف تقرير التنمية لربنامج األمم املتحدة  ):اإلنساين( األمن البشري  - 5
 ، ومييز بني سبعة أشكال"التحرر من اخلوف واحلاجة" ، حيث يعرف األمن البشري بأنه 1994اإلمنائي لعام 

  .2االقتصادي والغذائي والصحي والبيئي والشخصي واجلماعي والسياسي: من األمن البشري
حتت مظلة األمم املتحدة تعريفـا لألمـن    1999واعتمدت مفوضية األمن اإلنساين اليت أنشئت عام 

، وتركـز  "ةمحاية النواة األساسية لكل إنسان بطرق تدعم احلريات وحتقق الذات اإلنساني" اإلنساين باعتباره 
احلمايـة   : اخلوف، واحلاجة، وتقترح آليتني لتجنبـهما ومهـا  :املفوضية على نوعني من عدم األمن اإلنساين

  :3والتمكني، وذلك على النحو التايل 
الرتاعات وتدعيم حقوق اإلنسان والتنمية، فهناك ارتباط واضح بني العنف والرتاعات من  جتنب -

 .ان من جهة أخرىجهة، وبني الفقر وخرق حقوق اإلنس

توفري احلماية والتمكني لألفراد واتمعات، إذ البد من مواجهة األخطار احملدقة اليت دد املواطنني  -
  .ومتكينهم

  :يتضمن مفهوم التنمية، جانبني :)حتقيق منو اقتصادي(اإلنتاجية   - 6
 .جانب يتعلق بتحسني القدرات البشرية -

 .األغراض اإلنتاجية جانب يتعلق باستخدام هذه القدرات يف -

حيث أن تنمية القدرات البشـرية   ويرتبط اجلانب الثاين للتنمية البشرية باجلانب األول ارتباطا وثيقا،  
ق فوائد اقتصادية تزيد من إمكانية حتقيق مزيد مه وحتقّجيب استخدامها يف عملية النمو االقتصادي، حبيث تعظّ

  .من التنمية البشرية بطريقة مستمرة ودائمة

هلذا فإن النمو االقتصادي يعترب ضرورة مطلقة لضمان أهداف التنمية البشرية، وانه ليس خيـارا، بـل   
أساسا ملسار التنمية، وتؤكد تقارير التنمية البشرية على ضرورة أن يكون هناك توازن إمنائي، أي حتقيق مزيـد  

                                                
  44-43.ص.املكونات،مرجع سابق،صو حممد كمال التابعي، التنمية البشرية املستدامة املفهوم - 1
  15.، ص2005، اليونسكو، باريس، التربوية لتدعيم األمن البشري يف الدول العربيةو املعياريةو طر األخالقيةاأل - 2
  158.،ص2007اإلدارية،القاهرة، للتنمية العربية املنظمة املستدامة، التنمية على وأثرها البشرية التنمية حممد وآخرون، التوجيري - 3
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الستمرار واالستدامة، وأي اهتمام جبانب من التنمية البشرية، ومزيد من النمو االقتصادي، يف عملية تتصف با
أي أن  التنمية البشرية املسـتدامة ال تعـين    .1دون اآلخر سيؤثر سلبا على اجلانب الذي كان االهتمام به اقل
  :2وقف النمو، بل تعين تغري بنيته ونوعيته، حبيث ينبغي أن يكون

 .منوا مولدا للعمالة املنتجة، وبصورة مستمرة -

 .يده للتمكني واملشاركة والدميقراطيةتشاركيا، يف تأك -

 .حمققا للمساواة عن طريق توسيع قاعدة املنافع،حبيث ال حيتكرها األغنياء -

 .منو حيافظ على اهلوية الثقافية للمجتمع -

  مستقبليا، أي ال يهدد احتياجات اجليل القادم  -

وإن كان شرطا غـري   قد أظهرت دراسات كثرية أن النمو االقتصادي شرط ضروري للتنمية البشرية،و
هي من متطلبات التنمية البشرية وليست جحر ) اإلنصاف(كاف لتحقيقها، كما أوضحت أن عدالة التوزيع أو

ومن جهة أخرى، فان التحسن يف توزيـع   ،عثرة أمام النمو االقتصادي، بل أا كثريا ما تعززه، هذا من جهة
ار التنمية البشرية، وذلك إذا مل حيافظ اتمع على قوة الدخل قد يصبح مهددا بالتوقف، ومن مثة قد يتعطل مس

الدفع االقتصادي، وإذا مل يعزز قدرته على النمو االقتصادي، فمن املمكن حتقيق تقدم قصري يف جمال التنميـة  
البشرية ولكنه لن يكون تقدما مستداما بدون حتقيق مزيد من النمو االقتصادي وعلى العكس من ذلك ال ميكن 

  .3ون النمو االقتصادي مستداما بدون تنمية بشريةأن يك
  قياس التنمية البشرية: لثاملبحث الثا

يتناول هذا املبحث مؤشرات التنمية البشرية املستدامة يف املطلب األول، ومقاييس أو أدلة التنمية البشرية 
  .يف املطلب الثاين، وقياس التنمية البشرية يف إطار عريب يف املطلب الثالث

  .مؤشرات التنمية البشرية املستدامة: طلب األولامل

حني نتحدث عن مؤشرات التنمية البشرية إمنا نتحدث يف الوقت نفسه عن مؤشرات احلاجة اإلنسانية 
  . أو مؤشرات التنمية االجتماعية كما يطلق عليها أحيانا

                                                
  96.باسل البستاين،مرجع سابق،ص - 1
   132.سابق،صالرجع نفس امل - 2
  .131.ص علي محيدوش،مرجع سابق، - 3
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ديال عن الواقـع أو  واملؤشرات عموما هي دالالت عن أمور أو أحوال معينة، كما أن املؤشر ليس ب  
  :1الظاهرة، ولذلك جيب وضع معايري الختيارها، وأهم هذه املعاير 

 .أن يكون املؤشر واضحا وبسيطا وكميا -

 .أن تتوفر بيانات حديثة نسبيا تسمح باستخالص القيم الدقيقة والقابلة للمقارنة لعدد كاف من الدول -

 .ة البشرية الذي ميثلهأن يعرب املؤشر بدقة مقبولة عن جمال أو جانب التنمي -

يفضل أن تكون عالقة املؤشر مبجال التنمية البشرية الذي ميثله ضرورية،أي قيمته تزيد كلما كان وضع  -
 .التنمية البشرية أفضل

واالستعانة . االبتعاد قدر اإلمكان عن املؤشرات اليت تعرب عن املدخالت اليت تساهم يف التنمية البشرية -
الفعلي، ففي اال الصحي على سبيل املثال، ينبغي االبتعاد عن املؤشرات اليت تعرب  مبؤشرات تعرب عن الواقع

األطباء ومقدار اإلنفاق على الصحة، واالستعانة  دعن حجم اإلمكانات والتسهيالت الصحية املتاحة،كعد
طفال عوضا عنها مبؤشرات تعرب عن احلالة الصحية الفعلية، كمؤشرات الوفيات ونقص الوزن لدى األ

فهده املؤشرات تعرب عن مدى كفاءة استخدام املدخالت والفئات املستفيدة  ،ومؤشرات اإلصابة باألمراض
  . منها

وقد قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والسيما بعد مؤمتر قمة األرض، ومن خالل جدول أعمال القرن 
رات االقتصادية والبشرية والبيئية واملؤسسـية  الواحد والعشرين بتوسيع مؤشرات التنمية البشرية، لتشمل املؤش

 :2، حيث يفصلها على النحو اآليت)اتمعية(

 :املؤشرات االقتصادية - 1

 :التعاون الدويل لتعجيل التنمية البشرية املستدامة  - أ

 .نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل والنمو احلاصل يف هذا النصيب -

 .ناتج احمللي اإلمجايلحصة االستثمار الثابت اإلمجايل يف ال -

 واردات السلع واخلدمات /صادرات السلع واخلدمات -

 :تغيري أمناط االستهالك   -  ب

                                                
  49- 47.ص.مرجع سابق،ص املعتصم باهللا اجلوارنة، دمية حممد وصوص، - 1
  33.31.ص.هدى زوير،مرجع سابق،ص - 2
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 .نصيب الفرد السنوي من الطاقة -

 :املوارد واآلليات املالية   -  ت

 .اإلمجايل احمللي الناتج من مئوية نسبة اجلاري احلساب رصيد -

 .اإلمجايل احمللي الناتج الدين نسبة من -

 .اإلمجايل احمللي الناتج من نسبة نالدي -

 :املؤشرات البشرية - 2

 :مكافحة الفقر  - أ

 .البطالة معدل -

 .البشري الفقر مؤشر -

 .الفقر خط حتت يعيشون الذين السكان عدد -

 :الديناميكية الدميغرافية واالستدامة  -  ب

 .السكاين النمو معدل -

 :والتدريب العام والوعي التعليم تعزيز  -  ت

 .لبالغنيا بني والكتابة بالقراءة اإلملام معدل -

 .الثانوية باملدارس لاللتحاق اإلمجالية النسبة -

 :وتعزيزها اإلنسان صحة محاية  -  ث

 .الوالدة عند املتوقع العمر متوسط -

 .مأمونة حياة على حيصلون ال الذين السكان عدد -

 .الصحية اخلدمات على حيصلون ال الذين السكان عدد -

 .الصحية املرافق على حيصلون ال الذين السكان عدد -

 :ؤشرات البيئيةامل - 3

 :محاية نوعية موارد املياه العذبة وإمداداا  - أ

 .السكان إىل نسبة املتجددة املوارد -

 .املتجددة االحتياطيات من نسبة املياه استخدام -
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 :املستدامة الريفية والتنمية بالزراعة النهوض  -  ب

 .الزراعية األراضي من الفرد نصيب -

 .دائمة بصورة املزروعة راضيواأل للزراعة الصاحلة األراضي من الفرد نصيب -

 .واملبيدات األمسدة استخدام -

 :والتصحر الغابات إزالة مكافحة   -  ت

 .الغابات مساحة يف التغيري -

 .بالتصحر املتضررة األراضي نسبة -

 ):اتمعية( املؤشرات املؤسسية - 4

 :احلصول على املعلومات   - أ

 .نسمة 1000 لكل والراديو التلفزيون أجهزة عدد  -

 .نسمة 1000 لكل ميةاليو الصحف عدد  -

 .نسمة 1000 لكل الشخصية احلواسيب عدد  -

 .نسمة 1000 لكل الرئيسة اهلاتف خطوط عدد  -

 .نسمة 1000 لكل االنترنيت مستخدمي االنترنيت، يف املشتركني عدد -

 :العلم والتكنولوجيا  -  ب

 .نسمة مليون لكل والتطوير البحث يف العاملني واملهندسني العلماء عدد -

 .اإلمجايل القومي الناتج من مئوية كنسبة والتطوير لبحثا على اإلنفاق -

 بالغ الروابط من نسيج متثل التشابكي، التفاعلي اإلطار هذا يف التنمية البشرية املستدامة  فان وبذلك

 جمموع تلك جمرد ليست أا ذلك عن فضال مؤسسية، واجتماعية وبيئية وبشرية اقتصادية من عوامل التعقيد

   .1بينها القائمة والعالقات العوامل هذه بني ومستمرة متعاظمة تفاعالت صلةحم بل العوامل

  التنمية البشرية  )أدلة(مقاييس: يناملطلب الثا
 indicateur"(دليل التنمية البشرية "  1990لقياس التنمية البشرية، وضعت األمم املتحدة يف سنة 

du développement humain-IDH(ة أدلة أخرى يتناول كل واحد منها ، لتضيف بعد ذلك، ثالث
                                                

  33.هدى زوير،مرجع سابق،ص - 1
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 indicateur de la pauvreté(دليل الفقر البشري : جانبا خصوصيا من جوانب التنمية البشرية، وهي

humaine-IPH( دليل التنمية البشرية حسب اجلنس ،)indicateur sexo-spécifique du 

développement humain-ISDH( دليل مشاركة املرأة ،) indicateur de la participation 

des femmes-IPF(1.   
بشكل عام ملخصا لكيفية إعداد أدلة التنمية البشرية املستخدمة يف تقارير التنمية ) 01(ويوضح امللحق 

  .البشرية

 :  )IDH(دليل التنمية البشرية -1

بل استند إىل  مكونات تتمثل يف الصحة، والتعليم، والدخل، ومل يتم االختيار عفويا، يتركب من ثالثة
احلياة الطويلة الصحيحة، واملعرفة الوافية، :ما جاء بتعريف التنمية البشرية من تسلسل تنازيل ملطالب البشر وهي

  :2ومستوى املعيشة الالئق 

 .ويعرب عنها أمل احلياة عند الوالدة واملستوى الصحي: الصحة -

 )االبتدائي،الثانوي،العايل(ل التعليميةوميثله معدل األمية ومعدل القيد املدرسي باملراح: التعليم -

" والذي ميثل " تكافؤ القدرة الشرائية " وميثله الناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد حبساب  :العيش الكرمي -
عدد الوحدات النقدية الالزمة يف بلد ما لشراء سلعة أو خدمة من السوق احمللية تعادل ما يسمح بشرائها دوالر 

 ".مريكيةواحد من السوق األ

يعرض التقرير الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة واخلاص بالتنمية البشرية حالة كل بلد على حدة مـن  
حيث ما أحرزته من تنمية بشرية مقاسة باملؤشرات الثالثة السابق ذكرها وتعرضها يف شكل تنازيل للبلد اليت 

  .حققت أعلى معدل للتنمية البشرية مث البلد اليت تليها

                                                
  64.63.ص.الطاهر لبيب، الياس بيضون،مرجع سابق،ص - 1
 - رغم أن دليل التنمية البشرية يعترب نقطة بداية مهمة إال أن مفهوم التنمية البشرية أوسع وأكثر تعقيدا : هيوأمهية بالغة  نقطة ذات إىلالتنمية البشرية العاملية ير راينبه معدو تق

مهمة من التنمية البشرية السيما القـدرة علـى املشـاركة يف     ال حيوى نواحيأنه كما أكدوا أن الدليل ال يعد مقياسا شامال إذ ، من أن يتم تقديره بناء على مقاييس خمتصرة
 .القرارات املؤثرة يف حياة الفرد أو التمتع باحترام اآلخرين 

  344.، ص2008، األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك ، برنامج2008- 2007تقرير التنمية البشرية للعامني  - 2
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يقيس املستوى النسيب وليس املطلق للتنمية البشرية، ويعمل هـذا  ) IDH(ر اإلشارة إىل أن مقياس جتد
  :1املقياس إىل ترتيب البلدان إىل ثالث جمموعات هي 

  ).0.50-0.00(جمموعة تنمية بشرية منخفضة  -
  ).0.79-0.50(جمموعة تنمية بشرية متوسطة  -
  ).1.00-0.80(جمموعة تنمية بشرية عالية  -

  :ناء الدليل حددت قيمتان، دنيا وقصوى ثابتتان لكل مؤشر من املؤشرات وهي اآليت لب  

 .عاما 85عاما و 25: العمر املتوقع عند الوالدة -

 .%100و  %0:معرفة القراءة والكتابة بني البالغني -

 .%100و %0: ۫نسبة القيد اإلمجالية معا -

دوالر  100: الر حسب تعادل القدرة الشرائيةنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بالدو -
 .دوالر 40000و

 كل حساب وميكن أعاله، الرئيسة الواردة األربعة املركبات إىل باالستناد يتم البشرية التنمية دليل حساب 

 لدليل بسيط متوسط عن عبارة البشرية التنمية إن دليل نستنتج وبذلك  مستقل، بشكل األربعة املركبات من دليل

 بقسمة حيسب وهو احلقيقي، اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب التعليمي ودليل التحصيل ودليل املتوقع لعمرا

  .ثالثة على الثالثة هذه األدلة مجع حاصل

  : 2اآلتية  خالل املعادلة من وذلك الصحيح والواحد الصفر بني تتأرجح بقيمة بعد كل أداء عن التعبري يتم

݆݅ܪ = ୶୧୨ି୫୧୬ (୶୧)
୫ୟ୶(୶୧)ି୫୧୬ (୶୧)

     …………………………………………….(a) 

=  :حيث أن بني  والكتابة القراءة ومعرفة املتوقع ميثل العمر) j(ميثل البلد، ) i(دليل املؤشر،  ݆݅ܪ
 .معا اإلمجايل القيد ونسبة البالغني

 = xij للمؤشر الفعلية القيمة.  
 =  max(xi) للمؤشر القصوى القيمة.  

                                                
  26.مدحت القريشي، مرجع سابق،ص - 1
  71.عبد الرزاق،مرجع سابق،ص رعد سامي - 2
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  = min (xi) للمؤشر الدنيا القيمة.  
  :م1999لدولة تونس للعام  البشرية مثال تطبيقي لكيفية حساب دليل التنمية

  احلد األعلى  احلد األدىن  املؤشر
  85  25  األمل يف حياة طويلة وصحية - 1
  نسبة االلتحاق اإلمجالية -: التعليم - 2
  نسبة األمية لدى البالغني -

0  
0  

100  
100  

     100  40000حمللي اإلمجايل بالدوالردخل الفرد من الناتج ا - 3
  :، تضمن مقياس التنمية البشرية لدولة تونس املكونات اآلتية1999فحسب تقرير التنمية البشرية لعام 

 69.5= األمل يف احلياة : 1املؤشر -

 0.69= كل املتعلمني: 2املؤشر -

  0.70= كل املتمدرسني يف مجيع املستويات
 .5300= مستوى دخل الفرد: 3املؤشر -

  :كاآليت (a)حيسب مقياس التنمية البشرية بتطبيق املعادلة 

 = ଽ.ହିଶହ
଼ହିଶହ

= 0.74  
  .1)دليل حمو األمية لدى البالغني( 3/2) + دليل نسبة االلتحاق اإلمجالية (3/1=دليل التعليم

H2=1/3 x 0.70 + 2/3 x 0.69 = 0.68 
  =0.66 = ହଷିଵ

ସିଵ
  

  :بلغ 1999ة البشرية لتونس لعام ذن مقياس التنميإ

 = .ା.଼ା.ସ
ଷ

 = 0.665 

  :2و من االنتقادات اليت وجهت إىل دليل التنمية البشرية جند   

                                                
  -  ملزيد من التفصيل راجع كتاب العوملةو تقوم على أساس تقدير املنفعة احلدية لكل دوالر إضايف يف الدخل،و انكنسونخيضع الدخل ملعاجلة رياضية معقدة تعرف بصيغة 
  75-73.ص.التنمية البشرية املستدامة لـرعد سامي عبد الرزاق،صو

  .344.،مرجع سابق،ص2007.2008البشرية للعامني  تقرير التنمية - 1
  27.مدحت القريشي، مرجع سابق،ص - 2
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إن ثالثة مؤشرات فقط ليست كافية لتبيان مستوى التنمية البشرية، حيث هناك جوانب أخرى مثل  -
 .وفيات األطفال والتغذية واليت تعترب مؤشرات مهمة

ل التنمية البشرية نسيب وليس مطلق، فإذا حتسنت كل البلدان بنفس املعدل فإن البلدان الفقرية لن دلي -
 .يتغري موقعها

 .الدليل حيول االهتمام بعيدا عن عدم املساواة الكبرية -

يغفل املؤشر بعدا هاما وهو احلرية اإلنسانية وجوانب أخرى مثل الشعور باألمن والتمييز بني اجلنسني  -
 .قوالعر

 : )IPH(دليل الفقر البشري  -2

دليل الفقر البشري دف حتديد نسبة األفراد الذين يعانون من  1997أدرج تقرير التنمية البشرية لعام 
الفقر إىل جمموع السكان، وليس باالعتماد على الدخل فقط، وإمنا باالعتماد معا على مكونات دليل التنمية 

فإذا كان دليل التنمية البشرية يقيس ). فرد من الدخل الداخلي اخلامالصحة، التعليم، نصيب ال( البشرية 
و لقياس .أشواط التقدم يف جمال التنمية البشرية، فإن دليل الفقر البشري يكشف توزيع هذا التقدم على السكان

1ضع دليل الفقر البشري الفقر البشري و)IPH1 ( 2للبلدان النامية، ودليل الفقر البشري)IPH2 (لدان للب
  .1املتقدمة 
، اخلاص بالدول النامية فيقيس أوجه احلرمان اليت ميكن مالحظتها يف املكونات 1أما دليل الفقر  

  :2األساسية الثالثة اليت تتركب منها التنمية البشرية 
 40العيش طويال وصحة جيدة، التعرض خلطر الوفاة املبكر نسبيا، معربا عنه باحتمال املوت قبل بلوغ  -

 .سنة

 .احلرمان من القراءة واالتصاالت والذي يقاس مبعدل األمية لدى البالغني: اكتساب املعرفة -

ويقاس باملتوسط غري املرجح ملؤشرين مها النسبة املئوية للسكان الذين ال يستعملون : مستوى معيشي الئق -
 .مصدر مياه جيد والنسبة املئوية لألطفال دون معدل الوزن الطبيعي ألعمارهم

                                                
  66.الطاهر لبيب، الياس بيضون،مرجع سابق،ص - 1
  345.،مرجع سابق،ص2008- 2007تقرير التنمية البشرية للعامني  - 2
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يضاف إليها مكون  1فيقيس أوجه احلرمان لنفس األبعاد الواردة يف دليل الفقر البشري 2دليل الفقرأما 
 .1)شهرا أو أكثر 12( االجتماعي والذي يقاس مبعدل البطالة الطويل األجل ) االستبعاد( رابع وهو اإلقصاء

النامية، ودليل الفقر للبلدان ) IPH1(1دليل الفقر البشري كيفية حساب كل من  )02(امللحقويلخص 
  .للبلدان املتقدمة) IPH2(2البشري 

 :  )ISDH( أو التنمية اجلنسانية دليل التنمية البشرية حسب اجلنس -3

يقيس دليل التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس املنجزات احملققة يف نفس األبعاد واملتغريات اليت يتناوهلا 
وكلما زاد التفاوت  ،عتبار عدم املساواة يف املنجزات بني الرجال والنساءدليل التنمية البشرية، لكنه يأخذ يف اال

بني اجلنسني يف التنمية البشرية األساسية، اخنفض ترتيب البلد حسب دليل التنمية املرتبط بنوع اجلنس باملقارنة 
ة البشرية حسب كيفية احتساب دليل التنمي )03(امللحق رقمويلخص ، 2مع ترتيبه حسب دليل التنمية البشرية

    .اجلنس
 : )IPF(املرأة ) متكني(دليل مشاركة -4

، ويكشف هذا الدليل 1995أدرج هذا الدليل ألول مرة يف التقارير العاملية للتنمية البشرية يف سنة   
عن عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف جماالت أساسية يف احلياة االقتصادية والسياسية من منظور املشاركة 

وحددت عناصر هذه املتغريات يف نسبة النساء من الربملانيني ومن أعضاء احلكومة، ويف الوظائف . القرار واختاذ
القيادية باملؤسسات، ويف الوظائف التقنية ومهمات التأطري والتكوين ومدى استقالهلن االقتصادي باعتبار 

 .، كيفية احتساب هذا الدليل)04(امللحق رقمويلخص  ،3دخلهن املهين مقارنة بالدخل املهين للرجال

  قياس التنمية البشرية يف إطار عريب: املطلب الثالث

عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على التنسيق مع املنظمات واحلكومات اإلقليمية من أجل إصـدار  
لتنميـة  صدر أول تقريـر ل  2002تقارير سنوية تدرس حالة التنمية البشرية لتلك األقاليم والدول، ويف عام 

  ". 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام " البشرية يف الوطن العريب، وأطلق عليه 

                                                
  345.،مرجع سابق،ص2008- 2007ة للعامني تقرير التنمية البشري - 1
  140.مرجع سابق، ص، ويعبد اهللا عط - 2
  67.ص الطاهر لبيب، الياس بيضون،مرجع سابق، - 3
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نـادر  (كبديل عن التنمية البشرية، إذ يقول التنمية اإلنسانية اعتمد هذا التقرير على استخدام مصطلح 
كترمجة للمصطلح ) التنمية البشرية(لقد شاع يف اللغة العربية استعمال " وهو املؤلف الرئيس للتقرير )  فرجاين

، إال أن التنمية اإلنسانية عندنا تعريب أصدق تعبريا عـن املضـمون   )Human development(االجنليزي
على حني تستعمل كلمتا البشرية واإلنسانية تبادليا يف اللغة العربية، إال أنه ميكن " ، ويضيف "الكامل للمفهوم

  .   1" كمجموعة من املخلوقات، والثانية كحالة راقية من الوجود البشريإنشاء تفرقة دقيقة بني األوىل، 

  :2نواقص التنمية يف الوطن العريب، وهي كالتايل 2002وقد حدد تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 
 .نقص احلرية .1

 .نقص متكني املرأة .2

 .نقص اكتساب املعرفة .3

  : 3ية اإلنسانية وهي كاآليت ستة مؤشرات أساسية للتنمنفس التقرير واعتمد  
 .العمر املتوقع عند امليالد، كمقياس عام للصحة يف جمملها -

 .التحصيل العلمي، كما يعرفه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف حساب دليل التنمية البشرية -

مقياس احلرية، تعبريا عن مدى التمتع باحلريات املدنية والسياسية، لكي يعكس قصور التمتع  -
 .رية يف البلدان العربيةباحل

مقياس متكني النوع، كما حيسبه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حيث يعكس مدى توصل  -
 .النساء للقوة يف اتمع، ويعكس قصور متكني املرأة يف البلدان العربية

االتصال بشبكة االنترنت، مقاسا بعدد حواسيب االنترنت األساسية للسكان، للتعبري عن  -
التوصل لتقنيات املعلومات واالتصاالت احلديثة هو أحد متطلبات ( صل مع شبكة املعلوماتالتوا

 ).االنتفاع من العوملة  ويعكس قصور املعرفة يف الدول العربية

 .، ويعكس املسامهة يف اإلضرار بالبيئة)بالطن لكل متر(انبعاث ثاين أكسيد الكربون للفرد  -

                                                
  84.، صسابق ، مرجعسامي عبد الرزاق رعد - 1
  4.مرجع سابق،ص 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية - 2
  18.ص، مرجع سابق 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية - 3
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دا للتشديد على قصور القدرات اإلنسانية نسبة إىل الـدخل يف  نالحظ أن استبعاد الدخل كان مقصو
البلدان العربية من ناحية، إضافة إىل إاء االعتماد عليه كمؤشر للتنمية اإلنسانية، حيث يفترض الفهم الصحيح 

طريق  اعتبار القدرات اإلنسانية خاصة احلرية وليس التمكن من السلع واخلدمات عن لفلسفة التنمية اإلنسانية،
التمتع باحلرية للجميع يستبعد إضعاف أية جمموعة فرعية، مبدأ أن  كماالدخل الوسيلة األساسية لتمكني البشر، 

التحصـيل  ( ر استخدام مؤشرين يف جمال املعرفـة  ويعب ،سواء كانت النساء أو الفقراء أو أقلية عرقية أو دينية
لقصوى الكتساب املعرفة يف التنمية اإلنسـانية، واألمهيـة   عن األمهية ا) التعليمي واالتصال بشبكة اإلنترنت

 .1الشبكياحلرجة لتقانات املعلومات واالتصال يف عصر الترابط 

  :خامتة الفصل
مما تقدم نستخلص أن مفهوم التنمية البشرية املستدامة يطرح جا جديدا يف النظر إىل التنمية، وهو 

واملنهج االجتماعي ) التنمية االقتصادية ( كاملنهج االقتصادي ، قمنهج يتجاوز املناهج السابقة حمدودة األف
، بوجه )تنمية املوارد البشرية أو تنمية رأس املال البشري ( ومنهج االستثمار البشري ) التنمية االجتماعية (

 خاص فان املنهج اجلديد املتضمن يف مفهوم التنمية البشرية املستدامة، حيرر الفكر التنموي من أسر
، فهو واسع يف أبعاده، وشامال يف حمتوياته، ومتوازنا يف مكوناته، وإنسانيا يف مضمونه وتوجهاته، "االقتصادية"

مع االعتراف بصعوبة حتقيقه على صعيد الواقع  األمر الذي جيعله دون شك أفضل نتاج على صعيد التنمية،
  .تقف أمام تطبيق هذا النهج يف الدول العربيةمازالت العملي، وخاصة يف الوطن العريب يف ظل التحديات اليت 

  
  

                                                
  76.زهية قربوع، مرجع سابق،ص - 1
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  :متهــد

إلنتاج ل اأصبحت حمركاليوم فاملعرفة  ،يشهد العامل ازدياداً مطرداً لدور املعرفة واملعلومات يف االقتصاد
والنمو االقتصادي، كما أصبح مبدأ التركيز على املعلومات والتكنولوجيا من العوامل األساسية يف االقتصاد 
املعاصر، وبدأنا نسمع مبصطلحات تعكس هذه التوجهات مثل جمتمع املعلومات وثورة املعلومات واقتصاد 

أصبح االستثمار يف املعرفة أحد عوامل  ،ومع ازدياد ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات والتكنولوجيا ،املعرفة
حتقق أعلى معدالت النمو االقتصادي هي  الدول اليتوفهو يزيد من اإلنتاجية، ومن مث فرص العمل،  ،اإلنتاج

  .اليت متتلك إمكانيات معرفة أكثر تقدماً

سأتطرق إىل املبحث األول إىل ناول هذا الفصل اإلطار النظري واملفاهيمي القتصاد املعرفة، حيث توسي
ات واحملركات تطلباملماهية اقتصاد املعرفة، ويف املبحث الثاين إىل مضامني ومؤشرات اقتصاد املعرفة، وإىل 

 . الدافعة القتصاد املعرفة يف املبحث الثالث
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  ماهية اقتصاد املعرفة : املبحث األول
  مفهوم اقتصاد املعرفة وبعض املفاهيم املرتبطة به: املطلب األول

سيتناول قبل احلديث عن اقتصاد املعرفة، أعرج أوال إىل بعض املفاهيم املرتبطة ذا املفهوم اجلديد، وهلذا 
هذا املطلب أطراً مفاهيمية لكل من املعرفة، إدارة املعرفة، جمتمع املعرفة لنصل يف األخري إىل مفهـوم اقتصـاد   

  .املعرفة
  املعرفة  -1

  :مفهوم املعرفة -1 -1

ليس باألمر اجلديد، فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفتح وعيه، وارتقت معه من " املعرفة " إن مفهوم 
ا احلالية، إال أن اجلديد اليوم هو حجم تأثريها على احلياة االقتصادية مستوياا البدائية حىت وصلت إىل مستويا

وذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية،  ،واالجتماعية وعلى منو حياة اإلنسان عموماً من خالل رفع كفائتة
 البشرية، فبعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية،فقد شهد الربع األخري من القرن العشرين أعظم تغيري يف حياة 

ثورة العلوم والتقانة فائقة التطور يف ااالت اإللكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية ، جاءت الثورة الثالثة
    .والفضائية

القدرة علـى  حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلربة واملدركات احلسية و" وتعرف املعرفة على أا
احلكم، حبيث تكون املعلومات وسيط الكتساب املعرفة ضمن وسائط عديدة كاحلدس والتخمني واملمارسـة  

  .1"الفعلية واحلكم بالفطرة

ذلك الرصيد الذي مث تكوينه من حصيلة البحث العلمي  والتفكري  والدراسـات  " ويعرفها أخر بأا   
وغريها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عرب الزمن، وهذا ما ميثل امليدانية وتطوير املشروعات االبتكارية  

  2"الرصيد املعريف القابل لالستخدام من أجل حتسني ما هو قائم واالنتقال إىل األفضل من االختراعات

سلعة ذات منفعة عامة تدعم االقتصـاديات  " بأا 2002ويعرفه تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام   
  .1"ئة السياسية واتمعات وتنتشر يف مجيع جوانب النشاط اإلنساينوالبي

                                                
  62:،ص2010العلوم،حلب،و شعاع للنشر، اقتصاد املعرفة، غدير غدير باسم - 1
  62:نفس الرجع السابق،ص - 2
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البد من القيام بعمل متـزامن يف ثالثـة مكونـات    لفجوة املعرفةفإنه للتصدي  فحسب هذا التقرير، 
إنتاج املعرفة واكتساا ونشرها، وتتوقف قيمة املعرفة ألغراض التنمية علـى مـدى   : مترابطة  ومتكاملة هي

بفعالية، لذا يتطلب السعي إلقامة جمتمع معرفة وضع استراتيجيات لتنمية املعرفة وتكون موضع اهتمام تطبيقها 
 .وهم االقتصاديون واحلكومة والقطاع اخلاص واتمع املدين كل األطراف الفاعلة يف اتمع،

واملعرفة، ودهـب   ختلط الكثري من الدراسات العلمية واإلنسانية يف استخداماا ملصطلحي املعلومات 
البعض إىل عدم التفريق بني املصطلحني، إال أن األمر يف حقيقته خمتلف، فالفرق بينهما كبري والعالقة بينـهما  

اجتمـاع املعلومـات واخلـربة  والتفسـري     " عرف املعرفة على أا  ،)دفنبورت(ـ لمتداخلة، ففي دراسة 
أي أن الكاتب هنا تعامل مع مصطلح " علومات القابلة للتطبيقمما جيعلها شكال ذا قيمة عالية من امل واالنطباع،

  .2املعرفة على أنه مرحلة متقدمة من املعلومات

من خالل هذا التعريف ميكن القول أن املعرفة عبارة عن مزيج من املعلومات التراكميـة الـيت ميكـن    
املعلومات إن مل ختضع لالسـتخدام   استخدامها وتطبيقها يف شىت جماالت احلياة لتحقيق أهداف معينة، لذا فإن

  .والتطبيق فإا لن تكون معرفة

  :أمهية املعرفة - 1-2

للتنمية، وبوابـة  ۫ إال أنه  يف عصرنا هذا أصبحت عمادا للمعرفة أمهية كبرية مند بداية النشاط اإلنساين،
بعد  لثروة يف االقتصاد احلديث،للعبور إىل مستويات التقدم، وتعترب أحد عوامل اإلنتاج احلديثة املهمة إلنشاء ا

  ).رأس املال، األرض،العمل(أن كان االقتصاد التقليدي يعتمد على عوامل اإلنتاج الرئيسية 

أن املعرفة مثلها مثل البترول عبارة عن سلعة ) Mary Adams, Michael Oleksad(يرى كل من 
ها، كما تعترب وسيلة لتحقيق الثروة ولعـل  ومادة أولية يف نفس الوقت، وورقة ربح يف يد من ميلكها ويستعمل

سـا شـركة   ومؤسBill Gates ،Paul Allen( ،(سا شـركة مايكروسـوفت   مؤس أكرب دليل على ذلك

                                                                                                                                                   
  6- 5:،ص،مرجع سابق2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  - 1
 - ة والقدرة على استغالهلا لتحقيق التنمية،وتقاس الفجوة مبؤشرات املعرفو النامية يف الوصول إىل مصادر املعلوماتو بني الدول املتقدمة  هي الفارق: الفجوة املعرفية والرقمية

نسبة نفاذها،فضال عن بعض املؤشرات حول البنية و عدد مستخدمي االنترنتو كمية مثل عدد املنخرطني يف خدمات اهلاتف الثابت واجلوال ونسبتهم من جمموع السكان
  .الالسلكيةو التحتية لالتصاالت السلكية

، متاحة على الرابط pdf/23:،ص2004فلسطني،، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستري، آفاقهاو حممد اشتية، واقع اقتصاديات املعلومات يف فلسطني بكر ياسني -  2
  http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/information_economies_in_palestine_reality_and_prospects.pdf:التايل
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"Google) "Sergey Brin ،Larry Page ( ، وأن املعرفة  ال زالت تتقدم لتصبح الوقود واملادة اخلام ألكثر
 .1من نصف إنتاج اقتصادنا اليوم

  :2أن أمهية املعرفة تنطلق من النقاط التالية) لفحسن خ(يرى 
الزيادة املستمرة والسريعة يف استخدام  مضامني املعرفة ومعطياا يف كافة جماالت األعمال ويف اإلنتاج  -

 .السلعي ويف اخلدمات وكافة النشاطات االقتصادية

الكتشافات التكنولوجية، حيث أن املعرفة العلمية والعملية متثل األساس املهم يف حتقيق االبتكارات وا -
 .التكنولوجيا هي نتاج املعرفة والعلم

الزيادة املستمرة يف االستثمارات ذات الصلة املباشرة باملعرفة، واليت ينجم عنها تكوين رأمسال معـريف   -
 .متثله األصول غري املادية وغري امللموسة

، املعرفة توليـدا وإنتاجـا واسـتخداما    الزيادة املستمرة يف املؤسسات واملشروعات اليت تعمل جمال -
شركات املعلومات واالتصاالت والربجميات والبحوث واالستشارات وشركات اخلدمات املاليـة  ك

 .واملصرفية واإلعالم وغريها

الزيادة املستمرة يف أعداد العاملني يف جماالت املعرفة،و يف األعمال كثيفة العلم وبالـذات مـن دوي    -
 . ملتخصصة عالية املستوى الذين يقومون بتوليد املعرفة وإنتاجها واستخدامهاالقدرات واملهارات ا

  إدارة املعرفة  -2
  :مفهوم إدارة املعرفة  -1- 2

تعددت وتنوعت تعاريف إدارة املعرفة، فليس هنالك تعريف حمدد ومتفق عليه بني البـاحثني وذلـك    
  .ه ميكن أن نعرض بعض التعاريفنتيجة اختالف وجهات النظر يف جمال إدارة املعرفة، وعلي

مدخل نظامي متكامل إلدارة وتفعيل املشاركة يف كل أصول معلومـات   "بأا  )Hackett(عرفها  
املشروع مبا يف ذلك قواعد البيانات،الوثائق، السياسات واإلجراءات باإلضافة إىل جتارب وخـربات سـابقة   

  .1"حيملها األفراد العاملني

                                                
1- Mary Adams et Michael Oleksad, intangible capital putting knowledge to work in the 21st-century 

Organization, Greenwood publishing group, usa,2010,p.3     
14-13: ،ص2007، عامل الكتب احلديث، األردن، فليح حسن خلف، اقتصاد املعرفة - 2  
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املعرفة تتضمن إجياد بيئة مثرية يف املنظمة تسهل عملية إبداع ونقل ومشـاركة   أن إدارة" ويرى آخرون
املعرفة بالتركيز على إجياد الثقافة التنظيمية الداعمة، وبدعم من القيادة العليا ذات الرؤية الثابتة، وحتفيز العاملني 

  .2"والعمل على زيادة والء الزبون

ومات من مصادر داخل املنظمة وخارجها، وحتليلها وتفسـريها  اجلمع املنظم للمعل" يعرفها آخر بأا 
وحتقيـق حتسـن يف األداء    واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم يف توجيه وإثراء العمليات يف املنظمـات، 

  .3"واالرتقاء إىل مستويات أعلى من االجناز

املعرفة من حيث التوليد من خالل التعاريف السابقة نالحظ أا تدور حول العمليات األساسية إلدارة 
والتشارك والتبادل، من أجل االستخدام األمثل لرأس املال الفكري واألرصدة املعرفية يف املنظمات املختلفـة،  

العملية املنهجية املنظمة لالستخدام اخلالق للمعرفة توليـدا ونشـرا   : وهلذا ميكن تعريف إدارة املعرفة على أا
  .ثمار رأس املال الفكري لدى أفراد املنظمات املختلفةوتشاركا وامتالكا، من أجل است

وجتدر اإلشارة إىل أن إدارة املعرفة تتضمن عدد من العمليات، إال أنه ال يوجد أتفاق بني البـاحثني يف  
جمال إدارة املعرفة على عددها وال على ترتيبها، لكن أكثر هذه العمليات إشارة لدى الباحثني ميكن توضيحها 

   : 4كاآليت

 يف هذه املرحلة األوىل يتم حتديد املعرفة املرجوة سواء عن الزبائن والسوق أو املنتج، :تشخيص املعرفة -
مت بعد ، هي يف رؤوس العاملني أم يف النظم أم يف اإلجراءاتهل  مت يتم بعدها البحث عن مكان تواجدها،

لتأيت بعد ذلك حتديد  املطلوبة للمنظمة،ذلك يتم املقارنة بني موجودات املعرفة احلالية وموجودات املعرفة 
 .مصدر املعرفة املطلوبة

يف هذه املرحلة يتم اكتساب املعرفة من مصادرها املختلفة، وقد تكون هذه املصادر  :اكتساب املعرفة -
 .داخلية أو خارجية

                                                                                                                                                   
  :، متاحة على الرابطpdf/ 58.ص، 2007، السعودية، مدى تطبيق عملياا،رسالة ماجستري،كلية التربية،جامعة أم القرىو إدارة املعرفة أمهتها، ممدوح زكية بنت - 1

http://eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind3341.pdf  
  27.،ص2006وىل،عمان دار املسرية، الطبعة األ، املدخل إىل إدارة املعرفة –عبد الستار العلي  - 2
ري،اجلامعة اإلسالمية سلوى حممد الشرفا،دور إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزايا التنافسية يف املصارف العاملة يف قطاع غزة،رسالة ماجست - 3

  edu.ps/thesis/83351.pdfhttp://library.iugaza.: ، متاحة على الرابط05/04/2011:مت التحميل يوم، pdf/35.،ص2008بغزة،
  43-40.ص- عبد الستار العلي،مرجع سابق،ص - 4
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اعات توليد املعرفة يعين إبداع املعرفة، ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق العمل ومج :توليد املعرفة -
العمل الداعمة لتوليد رأس مال معريف جديد يف قضايا وممارسات جديدة تساهم يف تعريف املشكالت 

 .وإجياد احللول اجلديدة هلا بصورة ابتكارية

إن عملية خزن املعرفة تعود إىل الذاكرة التنظيمية واليت حتتوي على  :ختزين املعرفة واالحتفاظ ا  -
خمتلفة مبا فيها الوثائق املكتوبة واملعلومات املخزنة يف قواعد البيانات املعرفة املوجودة يف أشكال 

واملعرفة اإلنسانية املخزنة يف النظم اخلبرية، واملعرفة املوجودة يف اإلجراءات والعمليات  االلكترونية،
ملعلومات وتلعب تكنولوجيا ا. واملعرفة الضمنية املكتسبة من األفراد وشبكات العمل التنظيمية املوثقة،

  .دورا مهما يف حتسني توسيع الذاكرة التنظيمية واسترجاع املعلومات واملعرفة املخزنة
تركز هذه العملية على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات عمال املعرفة،من  :تطوير املعرفة وتوزيعها -

ع املعرفة بشكل كفء فلن أما توزيع املعرفة فإنه ما مل تقم املنظمة بتوزي.خالل الربامج التدريبية املستمرة
 .تولد عائدا مقابل التكلفة

تعليمها لآلخرين حيث تتطلب املعرفة التعلم والشرح،  إن املعرفة تأيت من العمل وكيفية: تطبيق املعرفة -
والتعليم يأيت عن طريق التجريب والتطبيق مما حيسن املعرفة ويعمقها،وعلى ضوء ذلك فإنه جيب أن يؤخذ 

ولن تقود عمليات اإلبداع  إذ أن تطبيق املعرفة أكتر أمهية من املعرفة نفسها،.املقام األولتطبيق املعرفة يف 
 .والتخزين والتوزيع إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة

 : أمهية إدارة املعرفة  -2- 2

  :1ميكن تلخيص أمهية إدارة املعرفة يف النقاط التالية

توليد إيرادات  ورة املعرفة فرصة كبرية للمنظمات لتخفيض تكاليف ورفع موجوداا الداخلية إدا -
 .جديدة

 .تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها -

 .تعزز قدرة املنظمة على االحتفاظ  باألداء التنظيمي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه -

                                                
، ة أم القرى السعوديةمتطلبات التحول التربوي يف مدارس املستقبل الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء حتديات اقتصاد املعرفة،رسالة دكتوراه،جامع، علي بن حسن - 1

  .29.، ص2009
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تعد إدارة املعرفة أداة املنظمات الفاعلة الستثمار رأس ماهلا الفكري من خالل تيسري الوصول إىل  -
 .املعرفة

 .حتفيز املنظمات وتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية خللق معرفة جديدة واستثمار معرفة سابقة -

ن خالل مسامهتها يف متكني املنظمة من توفر الفرصة للحصول على امليزة التنافسية الدائمة للمنظمات، م -
 .تبين املزيد من اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع وخدمات جديدة

 جمتمع املعرفة   -3

إذا كان هناك من ظاهرة ميكن استشرافها والتنبؤ ا، فإن جمتمعات الغد ستكون قائمة علـى املعرفـة   
  .قدمة إىل االهتمام بإنشاء وحتقيق جمتمع املعرفةوهيمنتها، هذا التوجه دعا العديد من الدول وخاصة املت

 :مفهوم جمتمع املعرفة   -1- 3

ذلك اتمع الـذي يقـوم   " مفهوم جمتمع املعرفة بأنه 2003حيدد تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 
د واتمع املدين أساسا على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط اتمعي كاالقتصا

  .1"أي إقامة التنمية اإلنسانية؛ والسياسة واحلياة اخلاصة، وصوال لالرتقاء باحلالة اإلنسانية بإطراد

وهـو   ،ويعرف كذلك بأنه ذلك اتمع القائم على اكتساب وإنتاج وتوظيف املعرفة يف خدمة التقدم
ة التعليم مع جهود التنمية والتطوير، ويسعى أفـراده  جمتمع تتعدد فيه مناهل العلم والثقافة وتتكامل فيه منظوم

تأسيس منط أنتـاج  ، وبلغة االقتصاد تعين إقامة جمتمع املعرفة. على كافة مستويام إىل مزيد من املعرفة ۫دائما
  .2املعرفة عوضا عن هيمنة اإلنتاج الريعي وتعدد أمناط الطلب  على املعرفة من جانب كل من اتمع والدولة

على غرار جمتمع املعلومات واتمع الرقمي  جاوز مفهوم جمتمع املعرفة مفاهيم أخرى متقاطعة معه،ويت
حيث أنه يف ضوء جمتمع املعرفة ال يكتف اتمع بإمكانية احلصول على املعلومات أو اسـتخدام   أو الشبكي،

ألمر إىل إنتاج املعرفة، وهذا مـا  الكمبيوترات واالنترنت بشكل واسع رغم أمهية هذه الوظيفة، وإمنا يتعدى ا
  .3سيمكنه من البقاء والتقدم واملنافسة

                                                
  02.،ص2003برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،، ،حنو إقامة جمتمع املعرفة2003ة اإلنسانية العربية لسنة تقرير التنمي - 1
 .211.،ص2006حبوث الدول النامية، القاهرة،و مركز دراسات، أمحد عبد اليونس،مدحت أيوب، اقتصاد املعرفة -2 

   52.،ص2007الطبعة األوىل،عمان،، املعرفة العلميةدار كنوز ، املعلوماتو إدارة املعرفة، عبد اللطيف حممود مطر - 3
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  :خصائص جمتمع املعرفة -2- 3

  :1يتميز جمتمع املعرفة بعدد من املميزات واخلصائص أذكر منها  

 . توفر مستوى عال من التعليم -

 .منو متزايد يف قوة العمل اليت متتلك املعرفة وتستطيع التعامل معها -

 .ى اإلنتاج باستخدام الذكاء الصناعي وحتول مؤسسات اتمع املدين إىل هيئات ومنظمات ذكيةالقدرة عل -

 .استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل واسع -

 .وجود مراكز حبوث قادرة على إنتاج املعرفة واالستفادة من اخلربات املتراكمة -

  :2النقاط التالية املعرفة يف تمعبعض اخلصائص  )علي بن حسن(يضيف 
حيث أصبح مصدر  وإرساء قواعد جديدة للتراكم الرأمسايل فيها،، اعتماد معايري جديدة لقياس قوة اتمعات -

وأصبح التراكم الرأمسايل ألي  وليس األموال يف يد القلة، القوة احلقيقي ألي جمتمع هو املعرفة يف يد الكثرة،
 .داثة فيما ميلكه اتمع من معلومات قابلة للتطبيق والتوظيفجمتمع يتمثل يف مدى الوفرة والتقدم واحل

ظهور فوارق طبقية من نوع جديد بني أبناء اتمع الواحد بني من ميلكون املعرفة ويتحكمون فيها، ومن ال  -
 .ميلكوا

كان آلخر أصبح اإلنسان يف ظل جمتمع املعرفة وبفضل تقنية املعلومات واالتصاالت غري مضطر لالنتقال من م -
 .ليعرف أمر ما أو تبادل الرأي مع اآلخر

  :أبعاد جمتمع املعرفة  -3-3

  :3خمتلفة جيب على كل جمتمع استغالهلا وهي على النحو التايل۫ تمع املعرفة أبعادا

 .حيث تصبح املعلومات القوة األساسية تمع املعرفة :البعد التكنولوجي -

                                                
  57- 56.ص،ص، عبد اللطيف حممود مطر - 1
  33.ـ علي بن حسن،مرجع سابق،ص 2
  80-79.عدنان داود حممد العذاري،مرجع سابق،ص،ص -هدى زوير خملف الدعميـ  3
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جمتمع املعرفة عامال أساسيا وموردا اقتصاديا ومصـدرا للقيمـة   تصبح املعلومة يف  :البعد االقتصادي -
 .املضافة وفرص العمل اجلديدة

تصبح املعلومة وسيلة لالرتقاء مبستوى املعيشة وتلعب دور مهم يف احليـاة اليوميـة    :البعد االجتماعي -
 .للفرد

وذلك من خالل مشاركة  تؤدي حرية املعلومات إىل تطوير العملية السياسية وبلورا، :البعد السياسي -
 .أكرب من اجلماهري وزيادة معدل إمجاع الرأي واختاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقالنية

كاحترام امللكية الفكرية واحلـرص علـى حرمـة    (االعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات  :البعد الثقايف -
ل الترويج هلذه القيم من أجل ، وذلك من خال)البيانات الشخصية، والصدق اإلعالمي واألمانة العلمية

 .الصاحل العام واخلاص على حد سواء

  اقتصاد املعرفة  -4

أكثـر عمقـاً للمعرفـة     اجديد ايعد اقتصاد املعرفة فرعاً جديداً من العلوم االقتصادية، يقوم على فهم
  . احلضارية القادمة وما حيمله من إمكانات ال حدود هلا أمام النهضة، ودورها يف تكوين بنية لالقتصاد املعاصر

  : مفهوم اقتصاد املعرفة -4-1

  .تتعدد تعاريف اقتصاد املعرفة، لذلك سنتطرق إىل البعض منها

االقتصاد الذي فيه إنتاج وتوزيع واستخدام " بأنه)  OCDE(تعرفه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
  .1"يف عرب كافة الصناعاتاملعرفة احملرك األساسي لعملية النمو وخلق الثروة وفرص التوظ

والذي يقـوم   ظهر يف اآلونة األخرية، فرع جديد من العلوم االقتصادية،" على أنه )حممد دياب(يعرفه 
  .2"على فهم جديد أكثر عمقا لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اتمع

                                                
1- L’ÉCONOMIE DU SAVOIR: tendances et implications , organisation de coopération et de développement 

économiques(OCDE), paris 1996 ,p7 
مت تصفح املوقع   http://www.balagh.com/islam/alov58co.htm:اقتصاد املعرفة أين حنن منه؟،مقال الكتروين على الرابط، ـ حممد دياب2 

  .25/05/2011:يوم
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وعليه فإن املعرفة  ء األعظم من القيمة املضافة،االقتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلز" يعرف كذلك بأنه 
يف هذا االقتصاد تشكل مكونا أساسيا يف العملية اإلنتاجية مثلما يف التسويق، وأن النمو يزداد بزيـادة هـذا   

بوصـفها املنصـة    كما أن هذا النوع من االقتصاد يقوم على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصال،.املكون
  . 1"ها ينطلقاألساسية اليت من

منط اقتصادي متطور قائم على االستخدام واسع النطـاق للمعلوماتيـة وشـبكات     "كما يعرف بأنه 
االنترنت يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي وخاصة يف التجارة االلكترونية، مرتكزا بقـوة علـى املعرفـة    

  .2"صالواإلبداع والتطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بتقنيات اإلعالم واالت

أن اقتصاد املعرفة  يعين االنتقال من االقتصاد القائم على املاديات إىل اقتصاد قائم  )حممد غيطاس(يرى 
على النقيض الالمادي ـ املعلومايت واملعريف ـ وأنه بينما كانت امللكية املادية من ثروات األراضي والعقارات   

 املعلومات كانت امللكية الفكرية هي حمور اقتصاد املعرفة،واملنقوالت وما شابه هي السائدة يف اقتصاد ما قبل 
يف حني حيدث العكـس يف اقتصـاد    .وأنه يف االقتصاد التقليدي تزداد قيمة املنتجات مع الندرة وقلة العرض

  . 3املعرفة،حيث تزداد قيمة املنتج املعريف كلما زاد وتوفر

إحداث جمموعـة مـن التغـيريات    :ة بأنهميكن استخالص تعريف القتصاد املعرف على ضوء ما سبق،
اإلستراتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنظيمه، ليصبح أكثر انسجاما مع حتديات العوملة وتكنولوجيـا  
املعلومات واالتصاالت وعاملية املعرفة، والتنمية املستدامة مبفهومها الشمويل التكاملي فاتمع القائم على 

املسامهة يف خلقها وتعميقها وتطوير فروعها املختلفة،يكون مؤهال أكثر من غريه  امتالك زمام املعرفة وعلى
والعلمية،  وعلى كافة األصعدة، االقتصادية، للسري يف ركب التقدم ودخول عامل العوملة من أوسع أبواا،

  .اخل...والثقافية، واالجتماعية
أساسيا، وحتولت إىل قـوة حقيقيـة يف   من خالل ما سبق نستنتج أن املعرفة أصبحت موردا اقتصاديا 

اإلدارة واالقتصاد، وهي مصدر قوة يدفع إىل التقدم واالرتقاء،كما تعترب مصدر ديد قوي وفـرض نفـوذ   
لن يكون  كما أن الصراع العاملي يف هذه األلفية الثالثة، وهيمنة ميارسها األقوياء باملعرفة على الضعفاء باجلهل

                                                
  64.ص، مرجع سابق، ـ هدى زوير ـ عدنان داود 1
  65.رجع السابق،صـ نفس امل 2
  118.117.ص.مرجع سابق،ص، مدحث أيوب، ـ أمحد عبد اليونس 3
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بل أنه سيستمر ولفترة طويلة صـراعا علـى   ....أو األسواق املفتوحة املواد اخلام، صراعا على رأس املال، أو
بل أن املعرفة ستشكل اقتصادا ، وختلق املواد اخلام ألن هذه األخرية هي اليت ستصنع القوة وتوفر املال، ،املعرفة

  .جديدا يف جماالته ونظمه
  :مصطلحات أخرى مشاة القتصاد املعرفة -4-2

االقتصاد املبين على املعرفة، االقتصاد  اقتصاد املعرفة، :جند يف املراجع املختلفة مصطلحات مثلغالبا ما 
فقد تعددت املصطلحات اليت تعرف اقتصاد املعرفة، رغم  ،....االقتصاد الشبكي اقتصاد املعلومات، الرقمي،

ة يف املعىن، لذلك جيـب توضـيح   أن معظمها يشري إىل نفس املقصد إال أنه يف احلقيقة توجد فوارق ولو طفيف
  .أوجه االختالف تلك

 التمييز بني االقتصاد املعريف واالقتصاد املبين على املعرفة -2-1- 4

إن اقتصاد املعرفة يهتم بإنتاج وصناعة املعرفة والبحث والتطوير وعدد براءات االختـراع، يف حـني   
ة والتكنولوجيا والعمل علـى تطبيقهـا يف األنشـطة    االقتصاد املبين على املعرفة ينبع من إدراك مكانة املعرف
  .1اإلنتاجية،فهو يعترب مرحلة متقدمة من االقتصاد املعريف

 التمييز بني اقتصاد املعرفة واقتصاد املعلومات -2-2- 4

من خالل التعاريف السابقة، جند أن املعرفة تشمل قطاعات التعليم واإلعالم واالبتكار وتكنولوجيـا  
بينمـا  .وغريها من القطاعات اليت يدخل يف تكوينها خلق وإنتاج وتوزيـع املعرفـة   تصاالت،املعلومات واال

اقتصاديات املعلومات اقتصرت يف حمتواها عند الكثري واالقتصاديني والكثري من الدراسات العاملية علـى مـا   
م تكنولوجيـا  يعرف بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك من حيث إنتاج وتوزيع أو اسـتخدا 

 .2ومدى إسهامها يف النمو االقتصادي املعلومات واالتصاالت يف العملية اإلنتاجية،

 التمييز بني االقتصاد املعريف واالقتصاد الرقمي-2-3- 4

االقتصاد الرقمي يشري إىل أن تكوين الثروة قد انتقل من املـواد واألبنيـة واآلالت، إىل املعلومـات    
أن منتجات هذا النوع من االقتصاد يف جوهرها منتجات معرفية، ولكنها مصاغة بلغة  أي. 3والربجميات الرقمية

                                                
  238.،ص2008الطبعة األوىل،عمان،، التوزيعو ـ حممد عواد أمحد،اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة،دار صفاء للنشر 1
  25.ـ بكر ياسني اشتية،مرجع سابق،ص 2
  68.ـ هدى زوير،عدنان داود الغداري، مرجع سابق،ص 3
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وعليـه  ).التشفري والترميز(كما أن األدوات والوسائل املستخدمة انتقلت إىل احلالة االلكترونية والرقمية، رقمية
  .1خزن املعلوماتفإن االقتصاد الرقمي هو جزء من اقتصاد املعرفة خيتص بكل ما يتعلق بتقنيات نشر و

  أمهية وخصائص اقتصاد املعرفة: املطلب الثاين
  :أمهية اقتصاد املعرفة -1

يتجه االقتصاد العاملي أكتر من أي وقت مضى إىل االقتصاد القـائم علـى املعرفـة، فاالقتصـاديون     
ية املعلومات حتل الكالسيكيون عرفوا عوامل اإلنتاج بأا األرض والعمالة ورأس املال، واآلن بدأت املعرفة وتقن

لتصبح أحد أهم عوامل االنتقال من احلالة النامية إىل  حمل رأس املال والطاقة كموارد قادرة على زيادة الثروة،
احلديثة واملتطورة، كما أن القدرة التنافسية يف جمال التجارة الدولية تعتمد بشكل متزايد على املهارات واملعرفة 

االقتصـادي   أن النمو) new growth theory(نظرية النمو احلديثةمن جهة أخرى تؤكد  واالبتكار،
ناشئ عن العوائد املتزايدة املرتبطة باملعرفة احلديثة، وأن االستثمار يف جمـال البحـث والتطـوير واإلبـداع     

    . 2التكنولوجي يشكل القانون الدافع للنمو االقتصادي على خالف النظريات الكالسيكية
  :3ف أن أمهية اقتصاد املعرفة تربز من خالل النقاط التاليةحسن خل )يرى فليح(و

أن املعرفة العلمية، واملعرفة العملية بالذات واليت يتضمنها اقتصاد املعرفة تعترب هي األساس املهـم حاليـا    -
 .لتوليد الثروة وزيادا وتراكمها

سني نوعيته، من خالل استخدام اإلسهام يف حتسني األداء، ورفع اإلنتاجية، وختفيض تكاليف اإلنتاج وحت -
 .الوسائل واألساليب التقنية املتقدمة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة

اإلسهام يف زيادة اإلنتاج والدخل القومي، وإنتاج املشروعات والعوائد اليت حتققها، واإلسهام يف توليـد   -
 .اشردخول لألفراد اليت ترتبط نشاطام باملعرفة سواء بشكل مباشر أو غري مب

اإلسهام يف توفري فرص عمل، خصوصا يف ااالت اليت يتم فيها استخدام التقنيات املتقدمة اليت يتضمنها  -
اقتصاد املعرفة، وهي فرص عمل واسعة ومتنوعة ومتزايدة، رغم أن هذا يثري وجهات نظر متعددة، بسبب أنه 

 .العملية املتخصصة عالية املستوىارات والقدرات العلمية وهيرتبط يف الغالب مبن تتوفر لديهم امل

                                                
  77. ص، مرجع سابق، باسم غدير غدير - 1
  39.،ص2006املعرفة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،و إبراهيم رسول هاين، كرمي سامل حسني الغاليب، االستثمار يف بنية املعلومات - 2
  23- 22.  فليح حسن خلف، مرجع سابق،ص،ص - 3
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اإلسهام يف إحداث التجديد والتحديث والتطور للنشاطات االقتصادية، ومبا يسهم يف توسعها ومنوهـا   -
 .بدرجة كبرية، وبذلك يتم حتقيق االستمرارية يف تطور االقتصاد ومنوه وبسرعة واضحة

الذات االسـتثمار يف  بع يف االستثمار، واإلسهام يف توفري األساس املهم والضروري للتحفيز على التوس -
 .املعرفة العلمية والعملية، من أجل تكوين رأس مال معريف يسهم بشكل مباشر يف توليد أنتاج معريف

التخفيف من قيد املوارد التقليدية وبالذات الطبيعية منها، وإضافة استخدامات جديدة للموارد املعروفـة،   -
ضمان استمرار التوسع يف النشاطات االقتصادية وتطورها ومنوها بـدون  وحتسني املوجود منها، وبذلك يتم 

حمددات حتد ذلك، وبالذات ما يتصل منها باحملددات الطبيعية وخصوصا املوارد الطبيعية اليت تتسم بالنـدرة  
 .إزاء الطلب عليها

لتقنيـات الـيت   إسهام اقتصاد املعرفة يف إجياد منط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدويل، وبالـذات با  -
يتضمنها اقتصاد املعرفة، واليت أدت وتؤدي مستقبال إىل قيام الدول املتقدمة واليت تتحقق فيها مضامني اقتصاد 
املعرفة ومعطياته بالتخصص يف التقنيات املتقدمة عالية التطور، وبالشكل الذي يتم يف ظـروف احتكاريـة   

وكذلك يف . لى اإلمكانات البشرية واملادية واملالية والفنيةمرتبطة بالشركات متعددة اجلنسيات، واليت تتوفر ع
إطار عوملة النشاطات االقتصادية واإلنتاجية واالستثمارية والتسويقية، إضافة إىل احلماية القانونية اليت متثلـها  

تخدام براءات االختراع، وحقوق امللكية الفكرية، هذا ما يضمن للدول املتقدمة وشركاا احتكار توليد واس
 .بني دول العامل التقنيات املتقدمة، مما يؤدي إىل اتساع الفجوة التكنولوجية 

 :اإلسهام يف حتقيق تغريات هيكلية واضحة وملموسة يف االقتصاد، وتتضمن التغريات اهليكلية هذه ما يلي -

 زيادة األمهية النسبية لإلنتاج املعريف املباشر وغري املباشر.  
 الستثمار وتكوين رأس املال املعريف زيادة األمهية النسبية. 

 زيادة األمهية النسبية للعاملني املعرفيني. 

 زيادة األمهية النسبية للصادرات من املنتجات املعرفية. 

  :خصائص اقتصاد املعرفة -2
يتميز اقتصاد املعرفة مبجموعة من السمات واخلصائص اليت متيزه عن االقتصاد التقليدي، وقد نظر هلـا  

  :1يف النقاط التالية )باسم غدير غدير(حيث يلخصها  ،ن مبجال اقتصاد املعرفة من منظورات خمتلفةاملهتمو

                                                
  89- 88.مرجع سابق،ص،ص، باسم غدير غدير - 1
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يعد العقل البشري ممثال بالرأمسال البشري أهم جماالت االستثمار وأكثرها إنتاجية، وحتقيقـا للتنميـة    -
 .االقتصادية

درة من خصائص املشكلة االقتصادية ففي حني تعد الن اقتصاد املعرفة اقتصاد وفرة وليس اقتصاد ندرة، -
 .فإن الوفرة يف مدخالت وحىت خمرجات العملية اإلنتاجية أحد أهم خصائص اقتصاد املعرفة

ويعود ذلك إىل طبيعة منتجاته ذاا،  يعد اقتصاد املعرفة أقل استهالكا للطاقة من االقتصاد التقليدي، -
 .ومن املمكن أن يكون منتج للطاقة

وذلك بسبب القدرة علـى إجيـاد البـدائل     رفة أكثر مالءمة لشروط البيئة السليمة،يعد اقتصاد املع -
 . باستمرار، مع استخدام مواد إنتاجية غري مادية، وبالتايل التقليل من التلوث

 .يتميز اقتصاد املعرفة باخنفاض شديد يف التكاليف احلدية، وارتفاع كبري يف األرباح -

 .اخل....رقمي الكتروين، افتراضي، شبكي، ابتكاري، اد إبداعي،يتميز اقتصاد املعرفة بأنه اقتص -

أن االقتصاد املعريف مبين على أساس التطور التكنولوجي واملعلومايت، ويزيد  )مجال داود سلمان(يرى 
  :1التجدد واالبتكار أصبحت أكرب بكثري ومن أبرز خصائصه أنه صمن فرص خماطر النمو، ففر

لية، فقطاعات التكنولوجيا شهدت ازدهارا كبريا يف التسعينات مـن القـرن   املخاطر االقتصادية واملا -
 %.15املاضي وبداية األلفية اجلديدة، وكان نتيجة ذلك ارتفاع معدالت البطالة إىل أكثر من 

السلبيات اإلنسانية من قلق على احلاضر واملستقبل الناجتة عن سرعة انتقال األفكار اجليدة والسـيئة   -
 .رنتبواسطة االنت

خلف أن اقتصاد املعرفة مبضامينه ومعطياته وتقنياته يتسم بالعديد من اخلصـائص   )فليح حسن( يضيف
  :2األساسية واليت منها ما يأيت

االستخدام الكثيف للمعرفة العلمية، واملعرفة العملية وبالذات املتطورة منها عالية املستوى يف عمـل   -
 .االقتصاد

مة وخاصة يف جمال البحث والتطوير لتكوين رأس املـال املعـريف   احلاجة إىل موارد وإمكانات ضخ -
 .  وحتقيق اإلنتاج املعريف

                                                
  22.ص، 2009، ،عمان، الطبعة العربيةدار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع اقتصاد املعرفة،، داود سلمان مجال - 1
  21-17.ص- سابق،صالرجع نفس امل - 2
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  .التسارع يف حصول التغريات يف مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته وتقنياته -

  مضامني ومؤشرات اقتصاد املعرفة: املبحث الثاين

اقتصاد املعرفـة، ويف  ) جماالت( نيمطلبني، حيث سأتناول يف األول أهم مضاميف يأيت يف هذا املبحث 
  .الثاين أهم املؤشرات املعربة عن اقتصاد املعرفة

 املضامني األساسية القتصاد املعرفة: املطلب األول

سيتم التركيز يف هذا املطلب على أبرز مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته واملتصلة بثورة املعلومات 
وتكنولوجيا ، والتكنولوجيا احليوية ،نولوجيا االلكترونيات الدقيقةواالتصاالت وتقنياما، ويف مقدمتها تك

  .املواد، وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، واألنظمة اخلبرية
  :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - 1

 التطور أدى فقد اتمعات، تطور يف املؤثرة العوامل أهم أحد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعترب

 حيـاة  أمنـاط  يف جوهري تغري إىل املاضية سنة العشرين خالل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  السريع

 وقضايا والصحة واأللعاب والعمل واملعرفة املعلومات إىل والوصول والتواصل أساليب احلياة حيث من الشعوب

 حيث أصـبحت .ااالت من الكثري ذلك وغري البيئة ومحاية الطاقة والتحكم يف واحلكم الثروة وخلق األمن

اتمعات، حيث  من العديد يف للتنمية الرئيسي احملرك االنترنت رأسها وعلى واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
  .1يتوقع أن تستمر يف لعب دور حموري يف التنمية

خلـق   يف رئيسـيا  دورا وتلعب املعرفة جمتمع يف أساسيا عنصرا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعد
 واليت مكنـت  املعلومات، تبادل وسرعة واملعاجلة التخزين، قدرات التكنولوجيا طورت حيث املعرفة وحتويل

 أن اإلشـارة إىل  املهـم  ومن ،االقتصادية القطاعات جلميع قبل ذي من أكثر متاحة وجعلها املعارف تدوين

 ويف، إحداث التغـيري  تتيح ولكنها تمع،ا يف حتوالت ذاا حد يف ختلق ال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 يف واملعرفة املتجسـدة  اخلالقة اإلمكانات إلطالق أدوات هي اجلديدة املعلومات تكنولوجيا فإن السياق، هذا

                                                
،مت 7.، ص2009-سثـاين، طـرابل  االتصاالت ودورها يف رسم املستقبل املستدام، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر اإلحصائي العريب الو تكنولوجيا املعلومات -لؤي  شبانة - 1

 /pdfres1www.aitrs.org/Portals/_PCBS/Documents/sasc_res.:  متاح على الرابط التايل، 2012-01-11:التصفح يوم
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 أا مبعىن صناعات معرفية ذاا حد يف هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا صناعات فإن إضافة .األشخاص

 متثـل  املتقدمـة،  االقتصـاديات  معظم ففي. اإلنتاج وعمليات والتصاميم، املكثفة، والبحوث املعرفة توظف

 ؛لذلك ونتيجة ،االقتصادية واملخرجات من املدخالت متنامية حصة واملعرفة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 اخلام، املواد لىع احلصول إمكانية( الصناعية وجهة النظر من "للموقع" أو "للمكان" التقليدية احملددات فإن

 ذلك، وعلى من بدال ،أمهية أقل أصبحت )العاملة من اليد كبرية وجمموعة املنخفضة، والتكلفة النقل وشبكات

 فضال املعرفة، وإىل التكنولوجيا، وإىل معينة، مهارات الوصول إىل إمكانية حيكمه املكانية خيار أصبح متزايد حنو

  1.ملال االستثماريا ورأس املشاريع زيادة مواهب توفر عن

واالتصاالت السبب الرئيسي لظهور وانتشار مفاهيم جديدة على غرار،  املعلومات كما تعترب تكنولوجيا
  .احلكومة االلكترونية، الصحة االلكترونية، التجارة االلكترونية، التعليم االلكتروين

  :2نذكر منها ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثريات عديدة،
 .وظائف وأعمال جديدة، إال أا قضت على عدد من الوظائف القدمية أوجدت -

جعلت اخلدمات أكثر قابلية للتداول والتسويق، بإلغائها امليزة االقتصادية للقرب اجلغرايف بني املنتج  -
 .واملستخدم

 .حررت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلنتاج من املكان ومن املوارد الطبيعية -

 .وبالتايل من قيمة املهارات والتعليم وخربة وكيفية العمل ،اإلنتاجفة املعرفة يف زادت من كثا -

واالتصاالت أصبحت وسيلة بقاء وأداة ال ميكن االستغناء عنها  املعلومات هلذا ميكن القول أن تكنولوجيا
  .قي ظل عامل مفتوح مسته األساسية هي التنافس

 :التكنولوجيا احليوية -2 

 تطبيق أية، أا على احليوية التكنولوجيا احليوي، التكنولوجي بالتنوع اخلاصة املتحدة ألمما اتفاقية تعرف

 من تعديلها أو املنتجات لصناعة مشتقاا أو احلية العضوية والكائنات البيولوجية األنظمة تكنولوجي يستخدم

 الختراع اجلوانب متعددة أداة إىل ةاحليوي التكنولوجيا وتطورت، العاملي النطاق وعلى االستخدام احملدد، أجل

                                                
  13- 12.،ص،ص2011تحدة،نيويورك االجتماعية لغرب آسيا، األمم املو تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتديات اقتصاد املعرفة،اللجنة االقتصادية - 1
  276.،ص2007،بريوت،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،الد الرابع،البعد االقتصادي،الدار العربية للعلوم،الطبعة األول،ألرب داغر،إلياس بيضون - 2
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العقود  مدار على جوهريا تطورا تطور وعلم قوية تقنية بل ذاا، حد يف صناعة متثل ال وهي ،جديدة منتجات
 والكيميـاء  والزراعـة  الصـيدلة  أبرزها متنوعة، وتطبيقات صناعات يف احليوية التكنولوجيا وتوجد ،املاضية

   .1الصناعية

  : 2باعتبارها أحد املضامني الرئيسية القتصاد املعرفة ما يلي جيا احليويةالتكنولو تتضمن
وحبيث ترتبط بالعديد من جوانب املعرفة والعلـوم،   االستخدام املكثف للمعرفة، والعلم واملعلومات، -

 .وبالذات ما يتصل منها بعلوم احلياة، والعديد من العلوم األساسية والتطبيقية ذات الصلة ا

الواسع على جماالت البحث والتطوير التكنولوجي املرتبط بالتكنولوجيا احليوية هذه، وحبيث  اإلنفاق -
 .أن االستثمارات يف هذه التكنولوجيا ال يتم قياسها باملاليني بل باملليارات

حبـث   التركز الواضح يف نشاطات البحث األساسي والتطبيقي املرتبطة بتطوير التكنولوجيا احليوية، -
 .أمريكا، اليابان،أوروبا، ز يف دول حمدودة، على رأسهايكاد يترك

ارتفاع معدل االختراعات واالبتكار والتطوير الذي يتحقق يف جماالت التكنولوجيا احليويـة، ومـا    -
 .تضمنته من إمكانيات وقابلية لتطبيقها على نشاطات وقطاعات اقتصادية عديدة، وبصورة جتارية

ية يف جماالت تطبيقية متعددة من بينها، تطوير تقنيات للعناية الصـحية  ويتم استخدام التكنولوجيا احليو
والطبية والصيدالنية، وكذلك يف الزراعة من خالل أجياد طرق جديدة لتخصيب احملاصيل، وإنباـا وتربيـة   

ا وبالتـايل  وحتسني السالالت الوراثية النباتية واحليوانية وتطوير إنتاجيتها ونوعيته، احليوانات وإنتاج األعالف
 العائد االقتصادي للمجتمع، وكذلك تستخدم التكنولوجيا احليوية يف صـناعة جتهيـز وتعليـب األغذيـة،    

  .3واسترجاع  املوارد الطبيعة، ومكافحة التلوث
    : تكنولوجيا املواد- 3

تطور يف خاصة وأن ال تكنولوجيا املواد متثل أحد املضامني اهلامة واألساسية القتصاد املعرفة ومعطياته،
واستمرار البحث األساسي،  هذه التكنولوجيا يتحقق باستمرار مع استمرارية التطور العلمي والتكنولوجي،

حيث مت التقليل من قيد املوارد خاصة الطبيعية منها واحملدودة بالضبط، واليت يزيد الطلب عليها  والتطبيقي،
                                                

  :بط التايلمتاح على الرا، 173:،ص2008تقرير التكنولوجيا احليوية الصناعية املصرية - 1
http://www.imc-gypt.org/studies/FullReport/White%20Biotechnology%20Industries%20Development%20Strategy_AR.pdf 

  54.مرجع سابق،ص، سن خلففليح ح - 2
  55.ص، سابقنفس املرجع ال - 3
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يات اإلنتاجية، وحبيث استطاع اإلنسان ويف إطار قياسا مبا هو متاح منها، وتستخدم كمواد أولية يف العمل
التطور العلمي والتكنولوجي إجياد التكنولوجيا اليت تتيح قدر اكرب من هذه املواد، وتتيح زيادة درجة االنتفاع 

خاصة  مث التوجه حنو التكنولوجيا املنتجة للموارد الصناعية بدالً من املواد الطبيعية، وترشيد استخدامها، منها،
ولذلك مت تطوير تكنولوجيا منتجة للمواد الصناعية   ظل ندرة بعضها بالشكل الذي ال يليب احلاجة إليها،يف

 اخل،.....حيث مت إحالل املطاط الصناعي حمل الطبيعي، واحلرير الصناعي حمل الطبيعي حبيث حتل حمل الطبيعية،
ملواد وغريها من التكنولوجيا اليت أدت إىل وكذلك تطورت التكنولوجيا املستخدمة يف تشكيل وتقطيع وجتميع ا

التوسع يف استخدام هذه املواد، وزيادة درجة االنتفاع منها، إضافة إىل التطورات اهلامة يف تكنولوجيا الطاقة 
  . 1البديلة والنظيفة

  :تكنولوجيا الذكاء الصناعي واألنظمة اخلبرية - 4

ة يف السنوات األخرية لتطبيقاتـه العديـدة يف   الذكاء االصطناعي هو علم حديث اكتسب أمهية بالغ  
وهو أحد العلوم . جماالت حيوية كالطب والعلوم العسكرية واالستخبارات واحلاسوب والترمجة اآللية وغريها

 .اليت نتجت عن الثورة التكنولوجية املعاصرة

على برجمة األنظمة الطرق واألساليب اجلديدة واملستحدثة اليت تعمل "يعرف الذكاء االصطناعي على انه
االلكترونية واحلاسوبية اليت من شاا أن تستخدم لتطوير أنظمة حتاكي عناصر ذكاء العامل يف املنظمة، وبالتايل 
فعملية الذكاء االصطناعي هي عبارة عن منذجة القدرات واملعارف الذهنية لألفراد لكي تقـوم ـا اآلالت   

املنظمة، أي كافة ما يتم مبوجبه إنتاج وجتهيز ونقل وختزين وتوزيـع   واحلواسيب االلكترونية املناسبة لعمليات
  .2"املعارف واملعلومات بالشكل الذي يتناسب مع تطبيق عملية اإلبداع التكنولوجي

يهدف علم الذكاء االصطناعي إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل برامج للحاسوب قادرة 
وتعىن قدرة برنامج احلاسوب على حل مسألة ما، أو اختاذ قرار . تسم بالذكاءعلى حماكاة السلوك اإلنساين امل

                                                
  57- 55.ص،ص، مرجع سابق، فليح حسن خلف - 1
 يف التنظيمي  والتغيري اإلبداع: امللتقــى الدويل  ،"االقتصاد املعريف كآلية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي يف منظمات األعمال""مداخلة بعنوان  -سارة حليمي- أمحد طرطار - 2

  2011/ 05/ 19و18البليدة،–جامعة سعد دحلب -احلديثة املنظمات
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أن الربنامج نفسه جيد الطريقة اليت جيب أن تتبع حلل املسألة، أو  –بناء على وصف هلذا املوقف  –يف موقف ما 
  .1الربنامجللتوصل إىل القرار بالرجوع إىل العديد من العمليات االستداللية املتنوعة اليت غذى ا 

للذكاء االصطناعي أمهية كبرية، حيث أن احلاسبات الذكية تلعب دوراً متنامياً يف جماالت عديـدة يف  
  :2الوقت الراهن وينتظر هلا أن تبلغ شأناً كبرياً يف الوقت القريب يف جماالت منها

  .اال اهلندسي من حيث القدرة على وضع وفحص خطوات التصميم وأسلوب تنفيذه -
  .ال الطيب من حيث التشخيص للحاالت املرضية ووصف الدواء هلميف ا -
يف اال العسكري من حيث اختاذ القرارات وقت نشوب املعارك وحتليل املواقف وإعداد اخلطط  -

  .واإلشراف على تنفيذها
  .يف اال التعليمي من حيث القيام مبهام املعلم وإبداء االستشارات يف جمال التعليم -
- ففي املصانع مراقبة عمليات اإلنتاج، واإلحالل حمل العمال يف  ،االت األخرى املتعددةويف ا

الظروف البيئية الصعبة، ويف التجارة واألعمال كتحليل حالة السوق والتنبؤ ودراسة األسعار، 
 .وغريها من ااالت

برامج يتم مبوجبها خزن  من جهة أخرى قد تطور استخدام األنظمة اخلبرية، واليت يتم من خالهلا أجياد
اخلربات واملعارف املتراكمة، مبا تتضمنه من تفكري وإدراك وتصرف، للمساعدة يف اختاذ القرارات، ومعاجلة 

اعتمادا على اخلربات املتراكمة واملخزنة يف برامج النظم اخلبرية هذه، واليت تستند إىل قاعدة من  املشكالت،
واملفاهيم  واليت تتضمن احلقائق يقوم بتجهيزها اخلبري، أو جمموعة من اخلرباء، واليت املعارف واخلربات املتراكمة،

اليت تتصل ا احلقائق، والعالقات بني هذه احلقائق، واآللية اليت حتدد الكيفية اليت يتم مبوجبها استخدام اخلربات 
بشكل يساعد  عملية اختاذ القرار،املتراكمة واملخزنة يف قاعدة املعرفة من أجل التوصل إىل استنتاجات وبدائل ل

و  وجتاوز املشكالت والصعوبات اليت تعترض األفراد واتمعات، يف اختاذ القرار بفاعلية وكفاءة أكرب،
  . 3بنشاطاا االقتصادية، وبالذات اإلنتاجية منها عند قيامها املشروعات بشكل خاص،

                                                
  11.ص، 1993الكويت –،سلسلة عامل املعرفة الذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله-ترمجة علي صربي فرغلي- آالن بنيه - 1
                                                                  : تايل،مركز التنوير املعريف،متاح على الرابط الالتطورات التكنولوجية يف الذكاء االصطناعي معاوية الفكي حيي، - 2

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=79 
  61-60.مرجع سابق،ص،ص، فليح حسن خلف - 3
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  مؤشرات اقتصاد املعرفة: املطلب الثاين

رة املعرفة، فإننا جند أن هلذه الدورة ثالث حمطات رئيسة واليت بـدورها متثـل العناصـر    إذا تتبعنا دو
من جهة أخرى فقد أشـار تقريـر    .إنتاج املعرفة، نشر املعرفة، توظيف املعرفة:األساسية القتصاد املعرفة وهي

اجلوانب الرئيسة الكتسـاب   ، إىل أن القياس الوايف لرأس املال املعريف يقوم على2003التنمية اإلنسانية لعام 
  :1املعرفة، وعناصرها األساسية اآلتية

  :وتتسع لبعدين مها: إنتاج املعرفة  -

وتشمل العاملون باملعرفة واإلنفاق على البحث والتطوير ومؤسسات البحث : املدخالت  - أ
  .والتطوير

ألديب وتضم النشر العلمي، وبراءات االختراع وإصدار الكتب وأصناف التعبري ا: املخرجات  -  ب
 .والفين

  .أساسا عرب التعليم ووسائل اإلعالم والترمجة: نشر املعرفة -
تشتمل على البنية األساسية لتقنيات املعلومات واالتصال، و: البنية األساسية لرأس املال املعريف -

 .مؤسسات دعم البحث والتطوير، واملؤسسات املهنية للعاملني باملعرفة

مؤشرات املعرفة من خالل حتديد مؤشرات كل عنصر القتصاد  على ضوء ما سبق، فإنه ميكن توضيح
  ).مؤشرات توظيف املعرفة مؤشرات نشر املعرفة، مؤشرات إنتاج املعرفة،( املعرفة

  :مؤشرات إنتاج املعرفة -1

مبا يضمن قيام نسق لالبتكار وتوليد تقانات  يتطلب اقتصاد املعرفة تعزيز فعالية القدرة على إنتاج املعرفة،
كما يتطلب كذلك وجود  دة، وهذا يعتمد على مدى توفر الكفاءات املؤهلة باملعارف واملهارات الرقمية،جدي

  .2وجامعات ونظام تعليمي جيد، وبنية اتصاالت متطورة مؤسسات مدعومة من الدولة للبحث والتطوير،

  :وتتكون مؤشرات إنتاج املعرفة من اآليت

                                                
  85.مرجع سابق،ص، عدنان داود، هدى زوير - 1
  88.ص، سابقالرجع نفس امل - 2
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ق احتكار مؤقت متنحه احلكومة إىل خمترع مقابل نشر براءة االختراع هي ح :براءات االختراع -1-1
اختراعه، لفترة حمدودة ووفقا لشروط معينة، وحصيلة الرباءات اليت يولدها النظام الوطين للعلم والتكنولوجيا 
تشكل مؤشرا إمجاليا على احلالة التكنولوجية، ويستعمل لتقييم النجاح والتخصص باملقارنة مع البلدان 

  :خدم ثالثة معايري رئيسية لتعداد براءات االختراعتستو .األخرى
  .وتظهر استراتيجية منح براءة االختراع لألولوية والسبق للبلد حيث مت تقدمي الطلب األول االتعداد وفق -
  .التعداد وفقا لبلد إقامة املخترع ويعكس القدرة التكنولوجية لبد ما -
  .التحكم باالختراعالتعداد وفقا لبلد إقامة مودع الطلب متثل  -

تكتسب مجيع تلك املعايري قدرا كبريا من األمهية ملا هلا من أثر كبري يف محاية امللكية الفكريـة وعـدم   
ضياع حقوق األفراد أو املؤسسات اليت تويل رعاية خاصة لالختراعات، فضال عن أا تسمح للعاملني ـذا  

بتكارات وخصوصا يف ظل احلماية اليت توفرهـا اجلهـات   احلقل بتحقيق أرباح عالية ملا تدره عليهم هذه اال
  . 1املسؤولة على محاية براءات االختراعات

تعد املنشورات العلمية من املؤشرات املهمة اليت ميكن من خالهلا معرفة إمكانات  :النشر العلمي -1-2
فضال عن أا  جلانب،الباحثني يف الدول، وكلما زاد عدد املنشورات العلمية عكس ذلك اهتمام الدولة ذا ا

تعكسه هذه  امل تكشف عن سعي الباحثني من أجل تطوير قدرام من جهة، وتطوير االقتصاد من جهة أخرى،
املنشورات من معاجلة للعديد من املشكالت واملسائل العالقة، وهلذا املؤشر أمهية كبرية وداعمة لالقتصاد املعريف 

ت العلمية دليل على استيعاب العاملني يف هذا اال للدور الذي يلعبه لكون ازدياد األوراق البحثية واملنشورا
  .2نشر الوعي العلمي والثقايف يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وجوانب احلياة األخرى

تعترب املوارد البشرية عالية التأهيل  :إعداد العاملني يف إنتاج املعرفة والعاملني يف البحث والتطوير -1-3
وبدون شك  .من أهم مدخالت ومقومات العمل يف األنشطة البحثية والتطويرية واالبتكارية للدولوالكفاءة 

وحالة البحث واإلنتاج املعريف،حيث  ،هناك عالقة وطيدة بني حالة التعليم والتعليم العايل على وجه اخلصوص
  .3يتم خالل مراحل التعليم املختلفة إعداد وتدريب باحثي املستقبل

                                                
  22.البحوث اإلدارية،صو موقع املرأة من تطورها،املعهد العريب للتدريبو مؤشرات اقتصاد املعرفة، تليانمرال تو  - 1
  89.مرجع سابق،ص، هدى زوير، عدنان داود - 2
  71.، مرجع سابق،ص2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 3



 مفاهيميو اقتصاد املعرفة،إطار نظري ...........................................: لفصل الثاينا

64 

 

ملوارد البشرية مصادر رئيسة وعلى قدر كبري من األمهية، وهي بيانات التعلـيم والتـدريب   ملؤشرات ا
وأن االقتصاد اجلديد يتطلـب التركيـز يف التعلـيم     ،وخمزون رأس املال واالستثمارات يف رأس املال البشري
يب املستمر بتقدمي وكذلك يسمح مؤشر التعليم والتدر ،والتدريب على الصناعات املعرفية واخلدمات اجلديدة

  .1املخزون واالستثمار يف رأس املال البشري والذي يعرف بأنه املورد االستراتيجي يف العملية اإلنتاجية
يعترب االستثمار يف البحث والتطوير ومراكز التفكري اإلبداعي  :اإلنفاق على البحث والتطوير -1-4
)Think Tanks  ( ،فاإلنفاق على البحث والتطوير على مجيع من أهم حمفزات النمو االقتصادي املستدام

املستويات التقنية واالجتماعية سريفع من مستوى التقنية السائد يف االقتصاد وحيسن من اإلنتاجية، فالبحث 
فعلى سبيل  ،والتطوير يشكالن أهم أساسيات النمو االقتصادي املستدام والتميز العاملي والقدرة الريادية عامليا

يف املائة من إمجايل الدخل القومي على البحث والتطوير  3.5إىل  3اجلنوبية تنفق ما يعادل  املثال فإن كوريا
والذي بدوره كان له أكرب األثر، إضافة للمتغريات السياسية يف نقل االقتصاد الكوري من اقتصاد مقلد ونام 

  .2تنافس تقنيا على املستوى العاملي إىل دولة صناعية ومبتكرة،
  :3هي  تدعو إىل االهتمام باإلنفاق على البحث والتطويراألسباب اليتو

  .  world knowledge stockن من فهم واستيعاب املعارف األخرى يف خمزون املعرفة العامليميكّ -
 ).effective use (للمعرفة من االستخدام الفعال مكنهمتلعمال ا لدى يكون مهارات -

استعمال اإلضافات من خمزون املعرفة العاملي، ن بلد ما ألن يكون السباق يف اكتساب وميكّ -
فرانسيس ولذلك فهو مينح املنافع والقوة للقائد الذي يسيطر على املعرفة، انطالقاً من مقولة 

 ".إنَّ املعرفة هي القوة"  )Francis Bacon( بيكون

باجلامعات واملعاهد يشمل اإلنفاق على البحث والتطوير، ما تنفقه احلكومات على التعليم العايل املتمثل 
  .ومراكز البحث، باإلضافة إىل إنفاق الشركات واملنظمات اليت تنتج سلعا وخدمات تباع للجمهور

وتوفري قاعدة عريضة ) R&D(يعد االرتقاء بنشاط البحث والتطوير  :مؤسسات البحث والتطوير  -1-5
 االقتصاد الوطين من االنتقال حنو من املقومات األساسية لتمكني من العلماء املبدعني والباحثني املبتكرين،
                                                

  92.عدنان داود حممد العذاري،مرجع سابق،ص -هدى زوير خملف الدعمي  - 1
  :،صحيفة االقتصادية االلكترونية، متاح على الرابط التايلاإلنفاق على البحث والتطوير ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة ،رجا املرزوقي  - 2

http://www.aleqt.com/2011/03/21/article_517196.html 2011/ 08/ 12:   تصفح املوقع يوممت.  
التنمية و اقتصاد املعرفة"لزيتونة األردنيةحممد خضريي، أثر اقتصاد املعرفة يف حتقيق القدرة التنافسية لالقتصادات العربية،حبث مقدم يف املؤمتر العلمي الدويل اخلامس جبامعة ا  - 3

  .2005،أفريل "االقتصادية
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وهو ما يقتضي االستثمار املكثف يف تنمية رأس املال البشري لتنمية القدرات االبتكارية على  اقتصاد املعرفة،
وخاصة يف جمال  ى ااالت،وتوفري الكفاءات القادرة على مسايرة التقدم العلمي والتقين يف شت النحو املنشود،

وتربز أمهية هذا التوجه خصيصا بالنسبة للدول الراغبة يف  ،ونظم االتصاالت وتقنية املعلوماتاملعارف احلديثة 
وكذلك للدول اليت حتشد جهودها لالنتقال إىل  احلفاظ على مكانتها الرائدة على اخلريطة الدولية للمعرفة،

االقتصادية الكامنة والتعرف ألن البحث والتطوير هو السبيل الفاعل الستكشاف القدرات ، االقتصاد املعريف
على جماالت اإلنتاج السلعي واخلدمي اليت تتمتع بإمكانات تنموية وميزة تنافسية من شأا تنويع اهليكل 

ومتارس نشاطات البحث والتطوير أساسا يف  ؛1االقتصادي وإرساء أساس التنمية املستدامة يف املدى الطويل
أو يف هيئات ومراكز البحث العلمي ويف  ية املتخصصة املرتبطة ببعضها،مؤسسات التعليم العايل واملراكز البحث

  . وحدات البحث والتطوير لدى الشركات

يعود التراجع العام لإلنتاج املعريف يف العامل الثالث إىل ما يسمى بالتقسيم العاملي للعمل يف جمال البحث و
  :2ة األكادميية واملتمثلة يفياالجتماعي وما يسمى بالتبع

 .تبعية األفكار إنتاجا واستهالكا -

 ).النشر( تبعية اإلعالم الفكري -

 .تبعية تقنية التعليم -

 االعتماد على التمويل اخلارجي يف البحث والتدريس على حد سواء -

 .تبعية االستثمار يف جمال التعليم -

ألكادميي مـع  لكن ما جتدر اإلشارة إليه، أنه من الصعب جدا ومن غري املنطقي فك االرتباط املعريف وا
  .الدول املتقدمة

  مؤشرات نشر املعرفة – 2
 االونكتـاد حيث وضعت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ترتبط هذه املؤشرات أساسا باستخدام

ؤشرات تتيح مقارنة بناء القدرات يف تكنولوجيا املعلومات من املجمموعة ) مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية(

                                                
  :متاح على املوقع التايل، 91:،ص2009ديسمرب  22ـ20اقتصاد املعرفة،دراسة ملنتدى الرياض االقتصادي،و البشرياالستثمار يف رأس املال  - 1

www.riyadhef.com  
  95.مرجع سابق،ص، عدنان داود، هدى زويرـ  2
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ح لصانعي القرار والسياسـة  يتااليت مبوجبها ، والبلدان استنادا إىل جمموعة من املعايري احملددة واالتصاالت بني
  . استنباط سياسات مناسبة ومالئمة لوضع خطط عمل مستقبلية

  مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب تصنيف االونكتاد): 03(جدول
  املؤشرات  البعد/الدليل

  التوصيل -1

  ضيفي االنترنت لكل فردعدد م -1
  عدد احلواسيب الشخصية لكل فرد -2
  عدد اخلطوط اهلاتفية الرئيسية لكل فرد -3
  عدد املشتركني يف اهلاتف النقال لكل فرد -4

  النفاد -2

  عدد مستعملي االنترنت لكل فرد -1
  )النسبة املئوية من السكان(األمية -2
  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل -3
  كلفة املخابرة احمللية -4

  السياسة-3

  

   انترنث وجود بدالة -1
  التنافس يف االتصاالت احمللية -2
  التنافس يف اخلطوط احمللية -3
  التنافس يف سوق مزودي خدمة االنترنت -4

  حركة االتصاالت:االستخدام-4
  احلركة الدولية الداخلة -1
  حركة االتصاالت الدولية اخلارجة -2

  49:،ص2003، مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اتمع املبين على املعرفة، األمم املتحدة،نيويورك،اإلسكوا :املصدر

مؤشرا  42،*كما وضعت الشراكة العاملية لقياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
عشـرة   بإضـافة  للدول التوسع ميكن نمؤشرا اعتربت مؤشرات مشتركة لكافة دول العامل، ولك 32منها، 

 بنـاء  لغرض عليها املتفق كافة املؤشرات يوضح) 04(مصدري، واجلدول  واحد مؤشر منها أخرى مؤشرات

  .1دولة كل يف املعلومات جمتمع لقياس دولية قاعدة بيانات

  

                                                
 -  مل املستقلة وتبادل جمريات عمل الشبكة فيما بينهاهي املركز الذي يتمكن مزودي خدمة االنترنت من خالله تأمني االتصال بني شبكات الع:بدالة االنترنت 
 قياس دف ونشرها ومجعها العاملية املؤشرات لتطوير وخمصصة هي مبادرة شاملة :الشراكة العاملية لقياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية - *

 األمم تمع املعلومات،أعضاؤها احلاليون منظمة العاملية القمة من األوىل املرحلة انتهاء بعد و باولو الربازيلبسا 2004 يونيو/حزيران يف الشراكة هذه املعلومات، أُطلقت جمتمع

 لإلحصاء، اليونيسكو دومعه االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون لالتصاالت، ومنظمة الدويل واالحتاد والتنمية، للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر والثقافة، والعلم للتربية املتحدة

 اهلـادئ،  آلسيا واحمليط واالجتماعية االقتصادية واللجنة آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية واللجنة الدويل، والبنك املتحدة، يف األمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون وإدارة

 .األوروبية للجماعات اإلحصائي واملكتب ألفريقيا، االقتصادية واللجنة
  36.،ص2007نيويورك،، االتصاالت، األمم املتحدةو دليل قياس مؤشرات تكنولوجيا املعلومات، االسكوا - 1
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  ملخص املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت): 04(اجلدول

  مصدري  عموس  أساسي  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اتمؤشر  اموعة

  -  2  10  والنفاذ األساسية البنية مؤشرات  1

  1  3  10  واألفراد لألسر واالستخدام النفاذ مؤشرات  2

  -  4  08  األعمال لقطاع واالستخدام النفاذ مؤشرات  3

4  
 يف والتجارة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع مؤشرات

امنتجا  
04  -  -  

  1  9  32  اموع  
  .36:،ص2007االسكوا، دليل قياس مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، األمم املتحدة، نيويورك، :املصدر

  :مؤشرات توظيف املعرفة  -3
  :1وتتكون البنية التحتية يف استخدام املعرفة من اآليت ،تسمى مبؤشرات  االندماج يف اقتصاد املعرفة

 .وتوطينها التقانة قلن سياسات -

 .اإلنتاجية والقطاعات العلمي البحث مؤسسات بني الروابط -

  :وتوطينها التقانة نقل سياسات -3-1 
يسود العامل اليوم تيارات مستمرة ومتدفقة من املنتجات اجلديدة وابتكار وتطوير وسائل وآليات ونظم 

ودة واشتداد املنافسـة بـني اقتصـاديات الـدول     لإلنتاج تتسم بالسرعة واملرونة ووفرة اإلنتاج وارتفاع اجل
 ومنظمات األعمال على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل، وانطالقا من أمهية التقنية يف العمليـة اإلنتاجيـة،  

    .فالدول ومؤسسات األعمال يف سعي دائم للحصول عليها ونقلها أو توطينها
ارة األساليب الفنيـة املطبقـة يف الـبالد الصـناعية     تعرف عملية نقل وتوطني التكنولوجيا بأا استع

املتقدمة،يف إطار عقود جلب االستثمار األجنيب بنوعيه املباشر وغري املباشر، لتوظيف هذه األساليب مبا خيـدم  
النمو والتقدم يف البالد النامية، وجيب أال ينصرف مفهوم النقل إىل اجلانب املادي فحسب، أي أن التكنولوجيا 

                                                
  105.عدنان داود حممد العذاري،مرجع سابق،ص ،هدى زوير خملف الدعمي - 1
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وتسمى عملية النقل هذه بالنقـل األفقـي   . وخطط وإجراءات أخرى قل يف شكل معرفة ومعلومات،قد تن
للتكنولوجيا، وقد يتم النقل بتبين  وترمجة البحوث اليت جتري يف مؤسسات البحث والتطوير داخـل الدولـة   

على عملية النقـل  ويطلق . الواحدة إىل وسائل متقدمة لإلنتاج أو طرق متقدمة ومتطورة للخدمات املساعدة
  .1هذه بالنقل الرأسي للتكنولوجيا

اآللية األساسية اليت تستخدم يف نقل التقنية إىل منتجات، هي عقد اتفاقات تراخيص ملا متتلكه مراكـز  
أو عن طريق تبين سياسة تشجيع  ،2البحث واجلامعات من ملكيات فكرية ونتائج حبوث مع مؤسسات األعمال

إال أن هذه السياسة مل تؤد يف أغلب الدول النامية إىل نقل حقيقي  االنفتاح على العامل،االستثمارات األجنبية و
حيث تبني أن الشركات متعددة اجلنسيات قد احتفظت بأجزاء عمليات اإلنتـاج   للتقنية ناهيك عن توطينها،

  .3ذات الكثافة املعرفية واملهارة البشرية العالية
  :اإلنتاجية والقطاعات لعلميا البحث مؤسسات بني الروابط -3-2

تعد عملية ترويج البحث العلمي وتطبيق نتائجه يف العملية اإلنتاجية والتنموية من بني املعايري املعتمدة يف 
والقدرة  ن إنتاج املعرفة ونشرها واستخدامها،كما أ ،قياس مدى حتقيق مؤسسات البحث والتطوير ألهدافها

ال يعتمـد فقـط علـى أداء مؤسسـات حمـددة       وى متقدم من التنمية،على املنافسة الدولية، وحتقيق مست
بل بدرجة أهم على كيفية تواصـل هـذه    كاملشروعات واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير ألنشطتها،

  . 4املؤسسات والتفاعل فيما بينها من جهة، ومع مؤسسات الدولة من جهة أخرى
  :مؤسسات البحث والتطوير يف العملية اإلنتاجية ما يليمن بني األمور اليت تعيق تشجيع وتبين خمرجات 

جلوء أغلب الدول إىل انتهاج سياسة جلب االستثمار األجنيب بنوعيه املباشر وغري املباشر، فرغم أمهيتهما  -
نظرا للقيود اليت  إال أما ال يسامهان يف أغلب األحيان يف امتالك التقنية وحتسينها، يف حتقيق التنمية،

 .الشركات األجنبيةتفرضها 

 .غياب النشاط اإلبتكاري -

                                                
1

  :، متاحة على الرابط التايل10-9.،ص،ص2007تشرين،سوريا،،رسالة دكتوراه،كلية االقتصاد،جامعة إشكالية نقل التكنولوجيا وتوطينها يف الوطن العريب ،مجال العص - 
http://www.tishreen.edu.sy/sites/default/files/research_letter/Faculty%20of%20Economics%20PHD%20thesis2007_1.pdf  

  63.ز اإلنتاج اإلعالمي،جامعة امللك عبد العزيز،السعودية،ص،مرك21دور مؤسسات التعليم العايل يف نقل التقنية وتوطينها،سلسلة حنو جمتمع املعرفة،اإلصدار  -2
  105.هدى زوير، عدنان داود حممد العذاري،مرجع سابق،ص -3
  98.،مرجع سابق،ص2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  - 4
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 .حمدودية اخلربة يف مؤسسات البحث والتطوير يف اال الصناعي -

 .تدين مستوى املعرفة بالتقنيات الصناعية -

 .افتقار مراكز البحث والتطوير إىل إمكانيات التصميم وإنتاج النماذج -

 .دل التطبيقيةميول أغلب الباحثني إىل األحباث األكادميية والنظرية ب -

  قياس دليل اقتصاد املعرفة -4

  يقاس دليل اقتصاد املعرفة حيث  قام البنك الدويل باعتماد إطار عام لقياس دليل اقتصاد املعرفة،  
Knowledge Economy Index   بواسطة منوذج رياضي يوظف سلسلة من احلسابات اليت يقاس من

ساس قيم متغريات األركان أو املتطلبات األربعة  ة ما، على أالدليل لبلد ما، أو منطق خالهلا متوسط قيمة
  . املعرفة القتصاد

  :1الرقمية للمعرفة سليم اقتصاد حنو االنتقال على مؤشرا تعد اليت األربعة األركان ومشلت

    :األول الركن -4-1

معرفة املوجـودة  نظام احلفز االقتصادي واملؤسسي يشمل احلوافز اليت تشجع على االستخدام الفعال لل
الشـركات ومراكـز البحـوث     :وميكن لنظام ابتكار فعال يتكون مـن . واجلديدة وازدهار األعمال احلرة

واجلامعات، وخزانات التفكري، واالستشاريني، وغريها من املنظمات، االستفادة من املخزون املتزايـد مـن   
فوجود شـعب مثقـف    ،ول تكنولوجية جديدةاملعارف العاملية وتكييفها مع االحتياجات احمللية، وإجياد حل

وتوفر البنيـة التحتيـة للتكنولوجيـا     ،ومدرب بشكل مناسب، قادر على خلق وتقاسم، واستخدام املعرفة
سيعمل على تسهيل التواصل الفعال ونشر ومعاجلـة  ، املعلومات واالتصاالت احلديثة، وإمكانية الوصول إليها

 .املعلومات

    :الثاين الركن -4-2
 املعرفيـة  املوارد أنتاج قادرة على جتعلها عميقة خربة رصني، ولديها علمي مبستوى تتمتع بشرية اردمو

 .الواقع ارض على توظيفها وحتسني بينها، ما يف ونشرها

                                                
  - حث الثالثسنرى بالتفصيل األركان واملتطلبات األربعة القتصاد املعرفة يف املطلب األول من املب.  
  107.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1
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    :الثالث الركن -4-3

 تصال،اال عمليات دعم على متنحها القدرة مميزة وقدرات مبرونة تتسم واتصالية معلوماتية حتتية بنية توفر

 .احمللي يلشبكااتمع  حدود داخل ونشرها املعلوماتية، املوارد ومعاجلة

    :الرابع الركن -4-4

 ،ةاالستشاري واجلهات واجلامعات البحث والتطوير ومراكز املنظمات، لدى فاعلة ابتكار منظومة وجود
 املعرفـة  عناصر الستيعاب الكافية املعرفة هاكمتالباإلضافة إىل ا العومليه املتنامية، احلصيلة يف املسامهة على قادرة

 ليـات آو تقنيـات  استحداث خالل من اتمع بيئة يف القائمة احلاجات حبيث تليب فاعليتها وتوجيه اجلديدة،

 .جديدة

بعد استبعاد مـتغريات   ثالثةالتغريات املفتعتمد معادلته على قيم  Knowledge Index أما دليل املعرفة
اختريت بعناية لتصـف مجيـع    متغريا كميا ونوعيا، 80يبلغ  عدد متغريات األمنوذج ، و1ديةاملنظومة االقتصا

  .  2العوامل املؤثرة على احتساب دليل اقتصاد املعرفة

  احملركات الدافعة القتصاد املعرفة ومتطلباته : املبحث الثالث

اقتصاد املعرفة يف املطلب األول،مت  سأتناول يف هذا املبحث املتطلبات والركائز األساسية اليت يقوم عليها
  .القوى واحملركات اليت دفعت ومازالت تدفع باقتصاد املعرفة إىل التطور واألمهية

  متطلبات اقتصاد املعرفة : املطلب األول

  :3املتطلبات األساسية القتصاد املعرفة يف اآليت) سويلم جودة سعيد (يلخص 

  .واالتصاالت لبناء جمتمع معلومات كخطوة أولية وأساسيةتوفر بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات  -
تطوير القوانني واألنظمة السائدة لتناسب متطلبات بناء اقتصاد املعرفة، حيث تعد الشفافية أهم ركـائز   -

 .اقتصاد املعرفة

                                                
 2011-09-29مت صفح املوقع يوم  :مقال منشور يف جملة العلوم االجتماعية االلكترونية حسني عبد املطلب األسرج، - 1

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1933  
108.اري،مرجع سابق،صهدى زوير خملف الدعمي، عدنان داود حممد العذ - 2  
  .214-213.مرجع  سابق، ص،ص، اقتصاد املعرفة، أمحد عبد اليونس، مدحت أيوب - 3
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مرحلة  إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حامسة يف اإلنفاق املخصص لتعزيز املعرفة بدًء من -
ما قبل الدراسة وصوال إىل اجلامعة وانتهاء مبنظومة البحث العلمي والتطوير،أي أن بناء ودعم اقتصاد املعرفة 

 .يتطلب تغيريات جذرية يف منظومة التعليم والتحول إىل التعليم املستمر مدى احلياة

ناسب للمعرفة اليت أصـبحت  على الدولة توفري املناخ املإذ خلق وتطوير رأس مال بشري وبنوعية عالية،  -
 .أهم عناصر اإلنتاج

إدراك املستثمرين والشركات ألمهية  اقتصاد املعرفة، فالشركات متعددة اجلنسيات أصبحت تسـاهم يف   -
 .متويل تعليم عماهلا ورفع مستوى تدريبهم وكفاءام، وختصص ميزانية هامة للبحث واالبتكار

 .ة اليت ال ميكن احلصول عليها على الصعيد الدويلامتالك املعرفة املستوردة وإجياد املعرف -

 .بناء منظومة فعالة للعلم والتكنولوجيا -

  :1ويضيف آخر بعض املتطلبات األساسية للتحول القتصاد املعرفة 
نشر ثقافة جمتمعية مشجعة لإلبداع واالبتكار وداعمة للبحث والتطوير، من خالل توفري بيئـة تفاعليـة    -

 .على املسامهة يف إنتاج املعرفة،وتظهر إمكاناته وتشجعه على العطاءمناسبة حتث اإلنسان 

 .خلق نظم إدارية دينامكية ومنفتحة، بعيدة عن البريوقراطية ومواكبة للتغريات املستمرة يف العامل -

  .إطالق حريات الرأي والتعبري والتنظيم، وضماا باحلكم الصاحل -

والتحول حنو اقتصاد املعرفة، يتطلب توافر  جمموعـة مـن   وعلى العموم فإنه لتحقيق اإلقالع املعريف 
وتـوفر   املتطلبات والشروط األساسية، أمهها توفر بىن حتتية تكنولوجية وخاصة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،

ووجهة النظر هـذه   ،2قاعدة للبحث والتطوير، واالستثمار يف الرأمسال البشري من خالل نظام تعليمي جيد
  :3التايل )03( الدويل من خالل وضعه إطارا عاما القتصاد املعرفة كما هو مبني يف الشكل يؤيدها البنك

  

  

                                                
  51.مرجع سابق،ص -علي بن حسن يعن اهللا القرين - 1
، 4جامعة الشلف،اجلزائر، العدد ، ال إفريقياالعوائق،جملة اقتصاديات مشو املقومات-اندماج اقتصاديات البلدان العربية يف اقتصاد املعرفة - كمال منصوري، عيسى خليفي - 2

  55.،ص2006
  118.،صمرجع سابق، مجال حممد غيطاس - 3
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  ركائز إطار البنك الدويل القتصاد املعرفة ):03(شكل رقم 

  

  

  

  

                         

ديات اقتصـاد املعرفـة، األمـم املتحـدة،     االسكوا، رؤية مقترحة لتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل مواجهة حت: املصدر

 2.،ص2008نيويورك،

 :البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - 1

تعترب البنية التحتية لتكنولوجيا  املعلومات واالتصـاالت   كما رأينا يف املطلب األول من املبحث الثاين،
اج يف اقتصاد املعرفـة،حيث تشـكل أعـداد    العامل األهم يف حتديد مدى قدرة أي بلد على التحول واالندم

  .مشتركي االنترنت واهلواتف الثابتة  والنقالة وعدد احلواسيب الشخصية املؤشرات األساسية هلذه البنية التحتية

إن تشييد بىن حتتية تكنولوجية يف إطار اقتصاد املعرفة، يكون أساسا باالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات 
الربجميات ومعدات اإلعالم اآليل، ولذلك على الدول النامية أن تركز علـى جانـب   واالتصاالت كصناعة 

ذلك أن االستثمار يف هذه األخرية أقل كلفة مـن   تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كي تندمج يف اقتصاد املعرفة،
  . 1عدم االستثمار فيها

 :التعليم -2

ى  مدى السرعة اليت ميكن من خالهلا  التحول تعتمد قدرة أي دولة على االستفادة من اقتصاد املعرفة عل
حيث يكون مدى قدرة  األفراد والشركات على إنتاج الثروة حسب قدرم على الـتعلم  ، إىل اقتصاد تعليمي
  .2ولذلك فقد أصبح التعليم ضرورة حتمية القتصاد املعرفة ومشاركة اإلبداع،

                                                
  55.مرجع سابق،ص - كمال منصوري، عيسى خليفي - 1
  212.مرجع سابق،صسويلم جودة سعيد،  - 2

  البنية التحتية
 للمعلومات

  
 منظومة االبتكار

بنية اقتصادية 
 وتنظيمية مالئمة

إطار البنك الدويل 
 القتصاد  املعرفة

 والتدريب التعليم
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  :أمهية التعليم -1- 2

ذلك إلسهامه يف كافة اجلوانب االقتصادية   مة اتمع واالقتصاد وتطورمها،حيتل التعليم أمهية كبرية يف خد
إذ يسهم التعليم يف رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية ملكاته الفكرية وقدرته  واالجتماعية والسياسية والثقافية،

ا بشريا يدر عائدا على على استيعاب املعارف والتقنيات احلديثة، وجيعل بالتايل اإلنفاق على التعليم استثمار
  .الفرد واتمع

وميثل  العمـود الفقـري    واستثمارا طول األجل، ينظر اليوم إىل التعليم على أنه عملية إنتاجية تنموية،
فمستوى أداء مجيع املؤسسـات   وباإلضافة إىل كونه الوسيلة الرئيسية لتأهيل املوارد البشرية، لتقدم أي جمتمع،

فالتعليم اليوم أصبح ضرورة  يتوقف يف اية األمر على كفاءة القائمني عليه،  احلكومية،واهليئات احلكومية وغري
فالتنمية البشرية ، وهو مهمة تفرضها احتياجات املستقبل ملواجهة حتديات القرن الواحد والعشرين، وليس ترفا

  .1هي تنمية اإلنسان اليت تركز على قدراته وبنائها وتعزيزها

 :تعليم يف اقتصاد املعرفةأولويات ال -2- 2

تتعدد وتتنوع أولويات التعليم يف اقتصاد املعرفة،كما ختتلف يف مدى أمهيتها وأولويتها من جمتمع آلخر 
وهذا يفرض ضرورة حتديد األولويات بالشكل الذي يراعى فيه أمهية األهداف الـيت يـراد   ، ومن وقت آلخر

تمع، ًلتعليمية أمهيةي أكثر االحتياجات االوصول إليها، واليت تلبيف ضوء اإلمكانات واملوارد املتاحة،  للفرد وا
وبشكل عام ميكن  .إذ أن حاجة جمتمع معني قد تستدعي إعطاء األولوية ألهداف يسعى االقتصاد إىل حتقيقها

  :2أن تتضمن هذه األولويات وبالذات يف الدول النامية ما يلي

ومستويات التعليم املختلفة، يف جوانبها الكمية والنوعية، من أجل  حتديد معدالت النمو والتطوير يف أنواع -
حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واليت متثل أهداف التنمية، مع إعطاء األولوية يف 

والدفع ، يميةعملية التطوير الكمي والنوعي للتعليم للمناطق الريفية وحتقيق العدالة يف توزيع اخلدمات التعل
باجتاه إلزامية التعليم وتعليم اإلناث وحمو أمية الكبار، من أجل توسيع مشاركتهم يف احلياة االقتصادية 

 . واالجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا من شأنه أن يزيد من معارف ومهارات وإنتاجية الفرد اتمع

                                                
  198-197.ص،ص:مرجع سابق مجال داود سلمان، - 1
  105-113.ص-ص ، مرجع سابق،فليح حسن خلف - 2



 مفاهيميو اقتصاد املعرفة،إطار نظري ...........................................: لفصل الثاينا

74 

 

حبيث يكون االهتمام  نوعي ال الكمي للتعليم،اقتصاد املعرفة يفرض ضرورة منح األولوية للتطوير ال -
والتركيز على تطوير مضامني التعليم وحمتوياته وأساليبه وطرقه، ومواكبة للتطور التكنولوجي الواسع واملتسارع 

 .من ناحية، وتطور النشاط االقتصادي من ناحية أخرى

رتفاع مستوى التعليم يف مرحلة معينة ألن ا لتحقيق الترابط بني مراحل التعليم املختلفة،إعطاء األولوية  -
 .يؤدي إىل ارتفاع املستوى يف املراحل األخرى

وباألخص االقتصادية  التركيز على اجلوانب ذات الطابع العملي والتطبيقي والذي خيدم النشاطات عموما، -
 .وبالذات اإلنتاجية منها،

العملية والتطبيقية بدرجة أكرب، وبالشكل إعطاء األمهية لعملية التدريب حبكم ارتباطه باجلوانب :التدريب -
 .الذي جيعله أكثر ارتباطا بالتقنيات املتقدمة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة

ذلك أن التعليم  تعترب املتابعة الذاتية ركنا هاما يف تنمية املوارد البشرية،: املتابعة الذاتية والتعلم الذايت -
توفر االستمرارية، واليت تتحقق من خالل املتابعة الذاتية لألفراد والتدريب ال حيققان كامل أهدافهما بدون 

وتطوير املعارف العلمية والعملية للمجتمع  وهذا ما حيقق مصلحة الفرد واتمع، والتعلم مدى احلياة،
 .وأكثر قدرة على استخدامها وبكفاءة أكرب باستمرار، وجيعله قادرا على توليد التقنيات

كز على استغالل التقنيات احلديثة يف جمال التعليم، واالستثمار األمثل لتكنولوجيا التعليم اقتصاد املعرفة ير -
واملعلومات لالرتقاء بنوعية التعليم، وحتقيق مبدأي تعميم املعرفة ودميقراطية التعليم، واستكشاف واستخدام 

 .1طرق جديدة للتعليم  مثل التعليم االلكتروين، التعليم عن بعد

 ولة والقطاعني العام واخلاص واتمع املدين مع منظومة التعليم يف حتديد أهدافها وسبل حتقيقها،تعاون الد -
 .2سواء بزيادة املوارد أو بتقليل اإلنفاق وباألخص يف حل مشكالت التمويل،

 ):البحث والتطوير(منظومة االبتكار  - 3

، وذلك عن نية دورمها يف هذه اتمعوالتق تتطلب عملية اإلمناء االقتصادي واالجتماعي أن يأخذ العلم
وزيادة   لذلك فإن الدخول يف اقتصاد املعرفة يتطلب االهتمام مبراكز البحث والتطوير،، طريق البحث العلمي

وخلق منظومة وطنية لإلبداع جتمع بني الباحثني وأصحاب األعمال يف تطبيقات جتارية للعلوم  ،اإلنفاق عليها

                                                
  2009، التعلم عن بعد،صناعة التعلم  للمستقبل،الرياض، مارسو دوره يف اقتصاد املعرفة، حبث مقدم للمؤمتر الدويل األول للتعليم االلكتروينو تطوير التعليم، حممد سيد - 1
  79.،ص2001بريوت،لبنان،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل، النهضة واكتساب املعرفة يف الوطن العريب، -نادر فرجاين - 2
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املفاهيم  ه النظم التعاون الواسع بني األعمال التجارية ومراكز التفكري من أجل تطبيقويقصد ذ والتكنولوجيا،
  .1مما يساعد يف حتقيق اقتصاد املعرفة اليت تعطي املنتجات واخلدمات امليزة التنافسية، ةاإلبداعية والتكنولوجي

 :مفهوم البحث والتطوير -1- 3

د املعارف واخلربات واألفكار كمدخالت، وحتكمها جمموعة النشاطات اليت تعتمميثل البحث العلمي 
تشمل املرافق واألجهزة واملعدات واألطر البشرية املدربة ، منهجيات وأساليب تستخدم وسائط تنفيذية

واملراجع، وتكون خمرجاا أو نتاجها معرفة جديدة، أو هي توسيع ملعرفة قائمة أو تقنية أو تطوير ملنتج أو 
 .2تشاف جديد، أو جمموعة من هذه املخرجاتلنظام متداول، أو اك

أما التطوير فهو أي نشاط منهجي يعتمد على املعارف العلمية املوجودة واليت مت التوصل إليها عن 
والذي يكون اهلدف منه إنتاج مواد جديدة أو منتجات وآالت تستعمل يف  طريق البحث أو اخلربة العلمية،

  .3ى املنتجات واآلالت واألنظمة املستعملةأو إدخال حتسينات عل عمليات جديدة،

  :4مهاو قسم إىل نوعنييإىل أن البحث العلمي  اإلشارةجتدر 
وهي اليت تتجه حنو حتقيق إضافة للمعرفة العلمية، أي اإلضافة إىل العلم يف : البحوث األساسية -

 .ة النظرية البحتةجوانبه النظرية، والذي يتحقق يف جماالت املعرفة اإلنسانية للعلوم ذات الطبيع

وهي البحوث اليت من خالهلا يتم تطبيق نتائج البحوث العلمية األساسية يف : البحوث التطبيقية -
 .ااالت العلمية، حبيث ختدم ممارسة اإلنسان جلوانب حياته املختلفة

 :أمهية البحث والتطوير -3-2

لمية وتطويرها، وتطوير املعرفـة التقنيـة   تتأتى أمهية البحث العلمي من كونه يسهم يف زيادة املعرفة الع
املستندة إىل البحث العلمي واليت يتم استخدامها يف جماالت احلياة املختلفة وبالذات االقتصادية منها اإلنتاجية 

 وبالشكل الذي يقود إىل زيادة ثروة اتمع وإنتاجية االقتصاد، واخلدمية، وغريها من مضامني اقتصاد املعرفة،

                                                
  118.مرجع سابق،ص مجال حممد غيطاس، - 1
  23:البحث العلمي وأثر ذلك على التنمية يف سورية،رسالة ماجستري،كلية االقتصاد جامعة تشرين،سورية،صو زينة فائز حممد،دراسة العالقة بني التعليم - 2
  56.مرجع سابق،ص عيسى خليفي،، كمال منصوري - 3
  125-126.، مرجع سابق، ص،صخلففليح حسن  - 4



 مفاهيميو اقتصاد املعرفة،إطار نظري ...........................................: لفصل الثاينا

76 

 

وتطوير نوعية رأس املال البشري وقدرات .نتاج وحتسني القدرة التنافسية سواء للمؤسسات أو الدولةونوعية اإل
العاملني وخاصة يف ااالت غري املادية كاملعلومات والربجميات واالتصاالت واملنتجات األخرى القتصاد املعرفة 

  .1رك األساسي للنمو يف اقتصاد املعرفةاليت تزداد وتتعدد وتتحقق بشكل متسارع، وبالشكل الذي جيعلها احمل
إن البحث العلمي والتطوير يقتضي توفر العديد مـن   :متطلبات البحث والتطوير يف اقتصاد املعرفة -3-3

  : 2املقومات واملتطلبات اليت تتمثل فيما يلي
لويـات  وجود إستراتيجية واضحة ومدروسة مسبقا للبحث العلمي بنوعيه، حتدد جماالته وأهدافه وأو -

 .اتمع وإمكاناته

ودعمها باإلمكانات املادية والكوادر  وجود املؤسسات الفاعلة اليت تتوىل مهمة البحث العلمي والتطوير، -
 .البشرية

وتـوفر   توفر األطر اليت تنظم نشاطات البحث العلمي والتطوير بالشكل الذي يتيح دعمه وتشـجيعه،  -
 .االستقاللية واحلرية للقيام به دون قيود

 .توفر البيئة العامة واليت تضمن الوعي اتمعي بأمهية البحث والتطوير -

 .ربط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي حبيث تتحقق نتائج نافعة وملموسة من نتائجه -

تطوير التعليم والتدريب كما ونوعا، وخاصة يف اجلوانب التطبيقية بالشكل الذي يسـاهم يف تطـوير    -
 .البحث والتطوير

 .ز العملني يف جمال البحث والتطويرحتفي -

تيسري سبل االطالع على املعلومات، وعلى نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اليت تتحقق  -
 .يف العامل وبشكل واسع، وذلك من خالل توفري البنية التحتية واألجهزة والوسائل اليت تتيح ذلك

طوير االتصاالت والبنية التحتيـة، وتـوفري القـدرات    التعاون الدويل بالشكل الذي يتيح املعلومات وت -
 .البشرية والفنية واملادية واملالية للقيام بنشاطات البحث والتطوير

 .وبالشكل الذي يتناسب مع أمهيتها وأولويتها ضرورة التركيز على كافة أنواع البحوث -

                                                
  122-120.ص .ص، ، مرجع سابقخلففليح حسن  - 1
  138- 134.ص.ص، سابقالرجع نفس امل - 2
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 ): احملفزة(البيئة االقتصادية والتنظيمية املالئمة  -4

  : 1الئمة ما يليتتطلب هذه امل    

ضرورة وجود جهاز تنظيمي قادر على خلق بيئة تنافسية منظمـة للشـركات العاملـة يف قطـاع      -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يضمن وجود سياسات للمنافسة العادلـة وضـمان حريـة    

 .املستهلك

طوير قطاع املعلومـات  تشجيع وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مما يعد حافزا رئيسيا لت -
 .واالتصاالت

 .تأسيس هيئات خاصة بتنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير بيئة األعمال -

 .تأسيس هيئات خاصة بتنظيم قطاع االتصاالت وتفعيل دورها -

تطـوير منـاطق    توفري بيئة مواتية لالستثمار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل، -
 .كنولوجية مؤهلة جلدب الشركات احمللية واألجنبية، ومنحها احلوافز الضريبية واالستثماريةت

ضرورة اهتمام احلكومات بتهيئة بيئة تشريعية مواتية لتطوير القطاعات النشطة يف مضامني اقتصـاد   -
 . املعرفة

  احملركات الدافعة القتصاد املعرفة : املطلب الثاين 

رغم  ات اليت دفعت ومازالت تدفع باقتصاد املعرفة إىل مزيد من األمهية والتطور،هناك  العديد من احملرك
ويصعب عد أحدها سببا واآلخر  أنه من الصعب جدا الفصل بينها،كوا مفاهيم متشابكة ومرتبطة مع بعضها،

  :2أن أهم هذه احملركات الدافعة هي)  باسم غدير(ويرى  ؛نتيجة

  .العوملة -

 .سياتالشركات متعددة اجلن -

 .الثورة العلمية التكنولوجية املعاصرة -

                                                
  11.،مرجع سابق،ص2008االتصاالت من أجل مواجهة حتديات اقتصاد املعرفة،و رؤية مقترحة لتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات، اإلسكوا - 1
  138.ص بق،باسم غدير غدير، مرجع سا - 2
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وخصوصا املعرفـة  ، فقد تسببت ثورة املعلومات يف تضاعف املعرفة اإلنسانية وتراكمها بسرعة كبرية
وسـامهت الشـركات متعـددة     وأدت العوملة إىل إسقاط حواجز املسافات والزمان، العلمية والتكنولوجية،

أصبح التقدم التكنولـوجي  فقد وتطويرها وزيادة حدة املنافسة العاملية،  اجلنسيات بشكل كبري يف نقل املعرفة
وكان نتيجة ذلك أن حتول االقتصاد العاملي إىل اقتصـاد   املعاصر هو احللقة احلامسة لتحقيق التقدم االقتصادي،

  .يعتمد أساسا على املعرفة العلمية أو االقتصاد املبين على املعرفة
 العوملة - 1

رات التقدم التقين على النمو شعرفة ترتبط ارتباطا وثيقا مبؤإن فكرة اقتصاد امل :تصاد املعرفةالعوملة واق -1-1
ويف ظروف تكامل االقتصاد وانفتاحه متأثرا تأثرا كبريا بالعوملة اليت أخذت باجتياح دول العامل  االقتصادي،

  . 1ة صغريةوأصبح العامل قري فلم تعد هناك حدود جغرافية، ورمت بظلها على اجلميع،
هناك اعتماد وتأثري متبادل بني العوملة واقتصاد املعرفة، هذا األخري وما يتضمنه من ثورة يف املعلومات و  

وبالذات االقتصادية منها، واليت تتنوع وتزداد بدرجة  املستندة إىل االستخدام املكثف للعلم يف النشاطات كافة،
ء املكان والزمان، حبكم التطورات اليت تتضمنها ثورة املعلومـات،  كبرية وجيري انتشارها عرب العامل، ومع إلغا

وبالذات التطور السريع والواسع يف االتصاالت، وباستخدام التقنيات اليت يتيحها اقتصاد املعرفة كاحلاسـوب  
واالنترنت، ووسائل االتصال األخرى، واليت جعلت التطور املعريف يتخطى وبتجاوز حدود الـدول، حبيـث   

  .2وذا تتم عوملة املعرفة، ومن مث يصبح من الصعب الفصل بني اقتصاد املعرفة والعوملة ظاهرة عاملية،يكون 
املعرفة على أا أمر حيوي  يؤكد كثري من املراقبني أن العامل اليوم يتحول حنو اقتصاد املعرفة، إذ ينظر إىل

إىل أنـه إذا   (Martin Carnoy and Diana Rhoten)أشـار  فقد  ،لتوسيع نطاق هذا االقتصاد العاملي
وباملثـل،   أساسيا للعوملة، فإنه ينبغي أن يكون للعوملة أيضاً تأثري عميق على نقل املعرفـة،  كانت املعرفة أمراً

املعلومات، يف حني يصبح اقتصاد املعرفة نفسه  أن تكثيف العوملة يتأثر بشدة بثورة تقنيات  (Giddens)الحظ
من كثافة املعرفة يف األنشطة االقتصادية، وازدياد  إىل أن كال (Houghton and Sheehan)ويشري ،عاملياً

 .3يف الشؤون االقتصادية مها مبثابة القوى الرئيسة يف إنتاج االقتصاد املعريف العوملة

                                                
 - ،النقاشات و تعمدنا عدم اخلوض يف املفاهيم وجتنبا للخروج عن موضوع البحث، نظرا لكثرة الكتب والبحوث اليت تناولت العوملة والشركات متعددة اجلنسيات بالدراسة

 .واجلدل العاملي حوهلا
  .70 ص سابق، مرجع غدير، غدير باسمـ  1
  212ـ211.ـ فليح حسن خاف، مرجع سابق،ص،ص 2
  :،مقال الكتروين على موقع مرصد التعليم العايل السعودي، متاح على الرابطالعايل العوملة واالقتصاد املعريف اجتاهان دافعان يف التعليم - 3
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وجية أن العوملة متارس دورا أساسيا يف توجيه عملية أنتاج املعرفة عموما واملعرفة التكنول )نبيل علي(يرى 
  :1وهناك شواهد عديدة تؤكد ذلك منها على وجه اخلصوص،

األدوية األكثر  عوض ومساحيق التجميل ، كعقاقريتركز صناعة الدواء على إنتاج األدوية األكثر رحبية -
 .مثل مقاومة األوبئة واألمراض املتفشية ضرورة

 استخدامها  يتمملو ال التجاري،يف اال العسكري مت ا - يف البداية -استخدام تكنولوجيا املعلومات  -
بعد أن أصبحت عوملة التعليم رافدا مهما من روافد أي ، يف اال التعليمي والثقايف إال يف مرحلة متأخرة

وبعد أن اتضحت أمهية البعد الثقايف يف تسويق منتجات اقتصاد املعرفة، وأن الربجميات التعليمية يف  العوملة،
 .يف ضوء تنامي توجه التعلم الذايت، والتعلم املستمر مدى احلياة، ائلةطريقها لكي تصبح سوقا ه

بدال من  إعطاء األولوية يف املوجة األوىل من تطبيقات التكنولوجيا النانوية إلنتاج سلع استهالكية، -
والتغلب على مشكلة تلوث اهلواء اليت ميكن أن تساهم فيها هذه  إعطاء األولوية االت محاية البيئة،

  . التكنولوجيا بدرجة كبرية
 :املضامني األساسية للعوملة يف اقتصاد املعرفة -1-2 

تتضمن العوملة يف ظل اقتصاد املعرفة استخدام العديد من األدوات والوسائل والصيغ اليت تستخدم يف 
  :2واليت يتمثل أمهها يف اجلانب االقتصادي فرض التوجه حنو العوملة،

وعمليـات   وانتقاهلا عن طريق عمليات التعامل يف األسواق املالية والنقديـة، حرية حركة رؤوس األموال  -
واليت ازدادت واتسعت نتيجـة التطـور الـتقين    ، اإلقراض واالقتراض من خالل املؤسسات املالية واملصرفية

اللكتروين التمويل ا على غرار التعامل االلكتروين، التكلفة، اخنفاضواملتسارع وتوفر وسائل االتصال السريعة 
 .وغريه

وباستخدام  ،)التصدير واالسترياد(حرية حركة وانتقال السلع واخلدمات عن طريق حترير التجارة بشقيها  -
وبالشكل الذي جيعل السوق عامليا، وهذا من خالل التجارة  الوسائل التقنية املتقدمة اليت يتيحها اقتصاد املعرفة،

 .اإللكترونية

                                                                                                                                                   
http://ohe.gov.sa14/10/2011:، مت تصفع املوقع يوم  

 الفنونو اقتراحات للحلول،اجلزء األول،سلسلة عامل املعرفة،الس الوطين للثقافةو عرفة مظاهر األزمةجمتمع املو العقل العريب نبيل علي، - 1
  23- 22.،ص،ص2009اآلداب،الكويت،و

  225: مرجع سابق،ص، فليح حسن خاف - 2
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القطاع العام إىل القطاع اخلاص، من خالل عمليات اخلصخصة واليت يعـم   حتويل النشاط االقتصادي من  -
 .األخذ ا يف معظم دول العامل متاشيا مع اجتاهات العوملة يف ظل اقتصاد املعرفة الذي يتم يف إطار رأمسايل

حتديد درجة تدخل الدول بأدىن وأضيق نطاق ممكن، من خالل العمل على توفري حريـة أكـرب للقيـام     -
وعن طريق إتاحة حرية العمل للقطاع اخلاص للقيام ا بدون إعاقة وتدخل  وممارستها، نشاطات االقتصاديةبال

 .من الدولة

وارتباطا مبا تقتضيه مضامينه حنو العمل علـى   لذلك ونتيجة ملا سبق مت التوجه يف ظل اقتصاد املعرفة،
  :1العوملة يف ااالت األساسية التالية

 واملرتبطـة بثـورة املعلومـات    ملتصلة بالتقنيات املتقدمة واليت يتضمنها اقتصاد املعرفـة، عوملة املنتجات ا -
واستنادا إىل ما توفره حقوق امللكيـة   والتقنيات املتطورة األخرى ذات الصلة بذلك، واالتصاالت والربجميات،

 .وبراءات االختراع والعالمات التجارية وغريها وبالذات الفكرية منها،

تمويل من خالل حرية انتقال رؤوس األموال عن طريق املالية  والنقدية الدولية، نتيجة اسـتخدام  عوملة ال -
 .التقنيات اجلديدة يف حركتها وانتقاهلا من مكان آلخر

عوملة التجارة من خالل حرية انتقال السلع واخلدمات، وبالشكل الذي أصبحت معـه سـوق السـلع     -
 .فز على التوسع يف اإلنتاج وزيادتهوهو األمر الذي حي واخلدمات عاملية،

سواء تلك اليت تعمل يف جمال التمويل  وقد مت االستناد يف عوملة اقتصاد املعرفة إىل مؤسسات دولية قوية،
أو الشركات متعددة اجلنسيات يف إطار اإلنتاج  والبنك الدويل ومؤسساته،  وهي صندوق النقد الدويل الدويل

وهو األمر الـذي   وحقوق امللكية الفكرية، رة وبدعم من املنظمة العاملية للتجارة،واالستثمار واألعمال والتجا
وبالشكل الذي يـتم مـن    وخاصة الواليات املتحدة األمريكية، تؤدي فيه الدول املتقدمة دورا هاما ورئيسيا،

  .2خالله فرض عوملة اقتصاد املعرفة
  الشركات متعددة اجلنسيات   - 2

ن من عدة فروع تتوزع وهذه الشركات تتكو اجلنسيات األداة الرئيسية للعوملة،تعترب الشركات متعددة 
كهـا  ومتتلك رؤوس األموال ضخمة حتر، وتتسم بعدم متركز اإلنتاج والتسويق يف مكان واحد يف أحناء العامل،

                                                
  228،226:فليح حسن خاف، مرجع سابق،ص - 1
  228:ص، ص، سابقالرجع امل نفس - 2
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لشركات تسـيطر  حبيث أصبحت هذه ا ،1من قوانني حرية التجارة العاملية ًمستفيدة ة يف أحناء العامل،بكل حري
  :2على العديد من النشاطات عرب العامل، واليت منها

 .وكذلك النشاطات التسويقية وبالذات الصناعية منها، سيطرا على النشاطات االستثمارية واإلنتاجية -

  .سيطرا على النشطات االستثمارية، واليت توفر القدرة اإلنتاجية -

الل امتالكها القدرات املرتبطة بتوليد املعرفـة التكنولوجيـة   وذلك من خ مها بالقدرات التكنولوجية،حتكّ -
ونقلها، والشك أن هذه السيطرة تعطيها القدرة على االبتكار واإلبداع، والتوجه حنو جماالت إنتاج تقل فيها 

حاليا،  كما هو احلال يف العديد من ااالت اهلامة واحليوية للتقنيات املتقدمة ،وبدرجة كبرية املدخالت املادية
ومثال ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة املرتبطة منها بالربجميات واـاالت األخـرى الـيت    

 .يتضمنها اقتصاد املعرفة

سيطرا على النشاطات التمويلية، واليت من خالهلا تتاح هلا السيطرة على النشاطات األخرى االستثمارية  -
 .ية وغريهاواإلنتاجية والتسويقية والتكنولوج

سيطرا على املعرفة العلمية املرتبطة بالتطور العلمي، واملعرفة العملية املرتبطة باستخدام التطور العلمـي يف   -
 .ااالت العملية، من خالل سيطرا على البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي

 سعيها الـدائم للـربح،   حيث أنه يف تستفيد الشركات متعددة اجلنسيات من مضامني اقتصاد املعرفة،
حبثـا عـن ختفـيض     -تعتمد على جتزئة عمليات اإلنتاج وتوطني حلقات اإلنتاج يف بلدان خمتلفة من العامل

فإن ما مييـز   ،ومن مث. ، مستفيدة يف من التطور التكنولوجي الكبري يف جمال االتصاالت واملعلومات-التكاليف
هو تنظيم أنشطتها يف شكل شبكة مترابطـة فيمـا    وملة،نسق عمل الشركات متعددة اجلنسيات يف عصر الع

حيـث   من خالل إنفاقها الكبري على البحث والتطوير، تساهم هذه الشركات يف دفع اقتصاد املعرفةو ،3بينها
كانت الواليات  ففي أواخر الثمانينات من القرن العشرين، إىل جانب الدول املتقدمة، تعترب احملرك الرئيسي له

وقفز  مليون دوالر يوميا على البحث والتطوير، 630مريكية واليابان وأملانيا وفرنسا تنفق ما إمجاله املتحدة األ

                                                
  200.سابق،ص مرجع، مجال داود سلمان - 1
  194-191.ص،ص، ف، مرجع سابقفليح حسن خل - 2
 pdf/103.،ص2008علوم التسيري،جامعة احلاج خلضر،باتنة،و رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية كلثوم كباين،التنافسية وإشكالية االندماج يف االقتصاد العاملي، - 3

  http://theses.univ-batna.dz: متاحة على املوقع
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واستمر اإلنفاق يف االرتفاع، وهو ما يشري إليـه اجلـدولني    ،19931هذا الرقم ليصل إىل مليار دوالر سنة 
  :التاليني

  )مليار دوالر وبالنسبة املئوية(  2002-1991ر،يف العامل خالل الفترة إمجايل اإلنفاق احمللي على البحث والتطوي: )05(اجلدول رقم

  2002  2001  1996  1991  السنوات 

  القيمة  املناطق 

احلصة إىل 
  إمجايل

اإلنفاق 
  العاملي

  القيمة
احلصة إىل 

  إمجايل
  اإلنفاق العاملي

  القيمة

احلصة إىل 
  إمجايل

اإلنفاق 
  العاملي

  القيمة

احلصة إىل 
  إمجايل
 اإلنفاق
  العاملي

  100  676.5  100  661.4  100  575.6  100  438  العامل

الدول 
  املتقدمة

427  97.48  531  92.25  605  91.47  619  91.50  

الدول 
  النامية

10.9  2.49  39.5  6.86  51.9  7.85  51.6  7.63  

 UNCTAD, world .investment report 2005:transnational corporations and the : Source 

internationalization of  R& D,2005,p.287  

اإلنفاق على البحث والتطوير تكاد  النامية يفنالحظ أن مسامهة الدول ، )05(من خالل اجلدول 
  .تكون معدومة مقارنة مع نسبة مسامهة الدول املتقدمة

قرابة  يبلغ فإن نصيبها من اإلنفاق على البحث والتطوير، أما فيما خيص الشركات متعددة اجلنسيات
والذي يقدر (كما يبلغ على األقل ثليت إنفاق مؤسسات األعمال على البحث والتطوير نصف اإلنفاق العاملي،

  . 2)مليار دوالر 450حبوايل 

  

                                                
  114.ص ،، مرجع سابقكلثوم كباين - 1
 استعراض عام، األمم املتحدة،نيويورك التطوير،و تدويل البحثو الشركات عرب الوطنية:2005تقرير االستثمار العاملي  التنمية،و مؤمتر األمم املتحدة للتجارة - 2
  .30.،ص2005جنيف،و
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 )مليون دوالر( 2003أكرب عشرون شركة منفقة على البحث والتطوير يف العامل  سنة : )06(جدول رقم 

World Developing economies, South-East Europe and CIS 

World R&D Wor ld  R&D 

1 Ford Motor  United States  6 841 

2 Pfizer  United States  6 504 

3 DaimlerChrysler  Germany  6 409 

4 Siemens  Germany  6 340 

5 Toyota  Motor Japan 5 688 

6 General Motors  United States  5 199 

7 Matsushita Electric  Japan 4 929 

8 Volkswagen  Germany 4 763 

9 IBM  United States  4 614 

10  Nokia  Finland  4 577 

11 GlaxoSmithKline  United Kingdom  4 557 

12 Johnson & Johnson    United States  4 272 

33  Samsung Electronic Republic of Korea  2 740 

95  Hyundai Motor Republic of Korea  734 

110  LG Electronics Republic of Korea 612 

178  Taiwan  Semiconductor Taiwan  Province of China 342 

219  PetroChina China  265 

255  Accenture Bermuda 228 

258  Korea Electric Power Republic of Korea  227 

267  KT  Republic of Korea 219 

298  Marvell Technology  Bermuda 197 

300  POSCO  Republic of Korea  196 

317  Petroleo Brasileiro  Brazil 183 

328  SK Telecom  Republic of Korea 172 

Source: UNCTAD, world .investment report 2005: transnational corporations and the internationalization of 

R& D, p.120 
نالحظ أن، الشركات متعددة اجلنسيات تستأثر بنصيب األسد من اإلنفاق على ) 06(من اجلدول  

وصناعة األدوية  هذه الشركات تعمل يف جمال تقنيات االتصاالت والربجميات،وأن أغلب  البحث والتطوير،
  .والتكنولوجيا كثيفة املعرفة

  الثورة العلمية التكنولوجية املعاصرة  -3 
يشهد العامل اليوم ثورة علمية تكنولوجية كبرية تسمى أحيانا بالثورة الثالثة، واليت تشـكل انعطافـا     

    .وتتجلى يف أعلى قممها بثورة املعلومات واالتصاالت بشرية،تارخييا كبريا يف حياة ال
جتديد جدري للقوى املنتجة على أساس استخدام " وميكن تعريف الثورة العلمية التكنولوجية بأا  

املبادئ العلمية اجلديدة يف اإلنتاج وحتويل العلم إىل قوة منتجة مباشرة للمجتمع، وهذا بدوره يؤدي إىل 
 . 1"مرحلة جديدة نوعيا يف تطور اإلنتاج اآليل الكبري االنتقال إىل

                                                
  171.مرجع سابق،ص ،باسم غدير غدير - 1
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فهي من خمرجات اقتصاد املعرفة، وتشكل أحد أهم  ترتبط التكنولوجيا باقتصاد املعرفة ارتباطا وثيقا،  
إذ أن التكنولوجيا كإحدى صور جتليات املعرفة تعد وقودا حمفزا للتطور الدائم ويعطي اقتصاد  حمركاته الدافعة،

  .1أبعاده العصرية واملستقبلية املعرفة

العالقة بني املعرفة  شومبيتراملعرفة التكنولوجية هي اليوم أساس النشاطات االقتصادية، فقد أكد   
حيث اعترب النمو االقتصادي الذي يتحقق يف االقتصاد هو نتيجة للتطورات  التكنولوجية والنمو االقتصادي،

حيث اعترب أن عملية التجديد يف النشاطات االقتصادية مرتبطة .لوجيةالتكنولوجية النامجة عن املعرفة التكنو
فقد ازدادت أمهية التكنولوجيا بسبب ، 2باستخدام االبتكار واالختراعات يف القيام ذه النشاطات وتوسيعها

واليت  ة املعرفة اليت تضمنت تطورا واسعا يف املعارف العلمية، وخاصة يف جماالت التقنية عالية املستوى،ورث
وكذلك بالتطورات يف ميادين أخرى ذات صلة بثورة  وثورة املعلومات واالتصاالت، ترتبط بثورة احلاسوب،

التكنولوجيا الصيدالنية والطبية  تكنولوجيا الطاقة، تكنولوجيا الفضاء، مثل التكنولوجيا احليوية، املعرفة،
  .والتعليمية، وغريها من اجلوانب املرتبطة باقتصاد املعرفة

فعلى سبيل املثال أصبحت الشبكة العاملية تلعب دور املنصة الرئيسية لعصر املعلومات والبنية األساسية يف 
من بينها الترويج واإلعالن والتسويق  جمال األعمال، فأضحت وسيلة هامة إلجناز املعامالت مبختلف أنواعها،

احمللية والدولية متثـل يف إجنـاز خمتلـف     وصوال إىل بيع وشراء اخلدامات،كما ظهر نوع جديد من األعمال
مليار دوالر سنة  135حيث بلغ حجم التجارة االلكترونية  املعامالت والصفقات التجارية واملالية الكترونيا،

فقد بلغ عدد مستخدمي االنترنت عرب  هذا باإلضافة إىل كون االنترنت سلعة اقتصادية يف حد ذاا،.3 2003
وباإلضافة إىل الثورة التكنولوجية اليت عرفها جمال املعلومات   ،20104مستخدم سنة  العامل أكثر من ملياري

الوراثيـة، صـناعة األدويـة،    واالتصاالت واحلواسب، فقد مس هذا التطور ميادين أخرى منها، اهلندسـة  
  .اخل..الزراعة

  
  

                                                
  163.صع سابق، ، مرجباسم غدير غدير - 1
  144- 143.مرجع سابق،ص،ص، فليح حسن خاف - 2
  111- 110.كلثوم كباين،مرجع سابق،ص،ص - 3
  http://www.internetworldstats.com: 05/09/2011:مت تصفح املوقع يوم: (IWS)موقع إحصائيات االنترنت يف العامل -4 
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  :خالصة الفصل

 االستراتيجي املورد أصبحتو ،قتصاديةاال من املوارد هاما وموردا أساسيا موجودا تشكل املعرفةأضحت 

 التراكم أن: رئيستني مفادمها حقيقتني من املوجود هلذا القصوى األمهية معامل وتربز االقتصادية، يف احلياة اجلديد

 وحتقيق، املعيشة مستويات نحتس هاعن أسفر ،هذا التراكم عن نتجت اليت واإلمكانات واملهارات اإلنساين املعريف

 إنتاجها، فبتفعيل مستويات زيادة بغرض واملهارات املعارف تلك تطويع يف أفلحت الدول اليت من لعديدل الرفاهية

 أن بعض الدول استطاعت منها، الفعالة لالستفادة النظم باستمرار ووضع وجتديدها وحتديثها املتراكمة، املعارف

 والسريع اهلائل بالتطور فترتبط: الثانية حلقيقةا أما إمكانات متجددة، وبناء وتنمية، تقدما أخرىدوال  على تتفوق

 وتفعيلها واسع، نطاق على معقولة بتكاليف وانتشارها وتطبيقاا، االتصاالت املعلومات ونظم تقنيات يف

مكنت  وفوائد املعرفة، النتشار جديدة أبوابا التقنيات هذه فتحت فقد  وسرعة، وسهولة بيسر املعرفة مع للتعامل
 ومن األخرى، املتقدمة عن الدول تفصلها اليت الفجوة تقليص على العمل من التقدم إىل الطاحمة دولال من كثريا

  .سواء حد على ومكانتها إمكاناا تطوير

 لبناء املعارف ضرورة تفعيل حيتم هذا عصرنا يف والتنمية بالتقدم االهتمام فإن السياق، نفس ويف

 ممكن، وجه أكمل على واالتصاالت املعلومات تقانات من ستفادةاال وتعميق الدوام، على متجددة إمكانات

 املوارد القابلة على االعتماد من ختفض جديدة بوسائل املنشودة، االقصادية التنمية ققحيبناء  إىل وصوال

  .لالستدامة قابال مستقبال وتضمن للنضوب،
 



 

 

 

التنمية البشرية و اقتصاد املعرفة: الفصل الثالث
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  :متهــد

ة املستدامة اليت دف إىل االرتقاء بقدرات وخيارات تعد املعرفة احملور األساس يف عملية التنمية البشري
اليت حيركها االبتكار واإلنتاج املستمر للمعرفة، والولوج السلس  اإلنسان واتمع ككل، خاصة يف ظل العوملة،

كما أن املرحلة اليت يعيشها اإلنسان اليوم حتمل يف طياا  ،للمعلومة عرب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ريات متسارعة ومتنوعة، لعل من أبرزها االعتماد على العقل البشري املبدع، والتدفق السريع للمعلومات تغ

العديد من املشاكل البيئية والصحية وغريها من اإلشكاليات اليت  بروزواملعرفة، وعوملة املعارف واالقتصاد، و
  .باتت دد اإلنسان

ضخامة إنفاقها على التعليم و... بشرية، مالية، د ماديةالدول العربية، ورغم ما متلكه من موارإن  
إال أن أغلبها مل تستطع االرتقاء مبؤشرات  ،تراجع معدالت الفقر فيهاو البىن التحتية لالقتصاد ككل،و الصحةو

حيث مازال اإلنسان  ،التنمية البشرية واقتصاد املعرفة إىل املستوى الذي يقابل حجم استثماراها ومواردها
يب منقوص اخليارات ويرضخ حتت وطأة الفقر وكل أشكال االستبعاد، ومستهلكا ومستوردا للمعرفة دون العر

  .القدرة على إنتاجها

يهدف هذا الفصل إىل الوقوف عند طبيعة التحديات اليت واجهت والزالت تواجه الدول لعربية يف و
فمن خالل املبحث األول سيتم  ،اقتصاد املعرفةسعيها لتحقيق التنمية البشرية املستدامة واالندماج يف منظومة 

إىل العالقة بني التنمية البشرية واقتصاد املعرفة، أما املبحث الثاين فسيبحث أهم السياسات املتبعة  طرقالت
لتحقيق التنمية البشرية، واملبحث الثالث سيسلط الضوء على التحديات اليت تقف أمام حتقيق التنمية البشرية 

  . يف الدول العربية اقتصاد املعرفةاملستدامة و
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  ةمادتسملا اقتصاد املعرفة بالتنمية البشرية  عالقة: املبحث األول

تسعى كل دول العامل للتوجه حنو اقتصاد املعرفة، وتعتمد يف سعيها هذا على حتسني التنمية البشـرية،  
أمهيـة   املبحـث،  سوف يتناول هـذا  وذلك من خالل تعليم جيد وتوفري الصحة والدخل ملواطنيها، لذلك

واقتصاد املعرفة يف املطلب األول، وعالقة اقتصـاد املعرفـة   البشرية االستثمار يف بناء اإلنسان لتحقيق التنمية 
  .الثاين طلببالتنمية البشرية يف امل

  واقتصاد املعرفةالبشرية االستثمار يف بناء اإلنسان لتحقيق التنمية : املطلب األول

أن اخلطـوة   ةحتصل على قيمة أعلى واقتصاد يتمتع مبهارات عالية، مدرك كيتسعى مجيع دول العامل 
  .األوىل لتحقيق هذه األهداف هو باحلصول على قوى بشرية تتميز بتعليم جيد

دأبت كثري من الدول املتقدمة على صنع اقتصاد املعرفة بواسطة التنمية البشرية لشعوا، باعتبار اإلنسان 
واالسـتثمار يف تنميـة القـدرات     ،االقتصادي واالجتماعي، التكنولوجي، م العلميهو احملرك الرئيسي للتقد

اإلنسانية واملوارد البشرية يكون من خالل التعليم والتدريب، والتوجه حنو تنمية قدرات االبتكار واالختـراع  
فقد تفطنـت   ؛جتماعيواملعرفة، هو مبثابة دفع لعجلة التنمية التكنولوجية، وبالتايل دفع للنمو االقتصادي واال

واجتهت الدول املتقدمة والشركات إىل استحداث  ،الدول كما املنظمات إىل العائد املباشر لالستثمار يف التعليم
أساليب جديدة للتعليم والتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي وتدعمه لتوفري خمرجات وكفاءات جيـدة  

  .لسوق العمل

  البشري الامل رأس يف االستثمار أبعاد   -1

  :1ميكن تلخيص األبعاد اإلستراتيجية لالستثمار يف رأس املال البشري يف النقاط التالية

 وزيادة للمجتمع التنمية احلضارية يف البشرية املوارد من املثقفني نسبة تزايد ينعكس حيث: الثقايف البعد

 لديه الوعي درجة واآلداب، وازدياد واللغة يفالثقا الدينية والتراث العقائد من وطنه خيص مبا ومتسكه الفرد معرفة

  .حوله يدور مبا

                                                
ي لتعظيم االستثمار يف رأس املال البشري، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية أماين خضر شنتوت،تنمية املوارد البشرية كمدخل استراتيج - 1

  25.،ص2009بغزة،



 شرية املستدامة؛عالقة وحتدياتاقتصاد املعرفة والتنمية الب. .....................:...الفصل الثالث

89 

 

 حيقـق  مبا االقتصادية برامج التنمية تنفيذ يتم واملدربة املؤهلة البشرية املوارد خالل من: االقتصادي البعد

 فرصة ديهل وتدريبا تعليما املؤهل الفرد أن إىل إضافة السلع واخلدمات من سكاا احتياجات ويوفر للدولة التقدم

  .االقتصادية الدورة تنشيط يف تسهم مضافة قيمة حيقق منتج للعمل كمواطن أكرب

 والقـيم  األمناط والفكرية ويكسبه الذهنية الفرد قدرات ينمي التعليم أن املعروف من: االجتماعي البعد

 إىل األسرية، إضـافة  بطالروا وترسيخ املشكالت االجتماعية تفهم على قدرة أكثر جيعله مما املتوازنة السلوكية

  .اإلنسان بالذات شعور يف امللموس تأثريه

 مبا والتطوير واالبتكار واالختراع البحث على القادرة العلمية الكوادر التعليم يوفر حيث: العلمي البعد

 يف راملستم والتحسني احلياة جماالت شىت يف التقدم التقين وإحداث املختلفة احلضارية النقالت إحداث يف يسهم
  .املعيشة وسائل

 ارتفاع مع تتناقص البطالة واليت نسبة ختفيض إىل الفرد وتدريب بتعليم العناية تؤدي حيث: األمين البعد

 أنفسـهم  األفـراد  قناعة إىل األمين للمجتمع، إضافة االستقرار حتقيق يف يسهم مما والتدرييب يالتعليم املستوى

  .االستقرار هذا وجود بضرورة
  ةمادتسملا ثمار يف رأس املال البشري من منظور التنمية البشريةاالست   - 2

هو مفتاح النجـاح االقتصـادي يف    ..)التعليم، التدريب، الصحة، الدخل( إن زيادة القدرات البشرية
يث جند حكومـات العـامل   ح االقتصاد العاملي احلايل الذي تتنافس فيه الدول على العمالة املاهرة واألفكار،

وذلك برفع مستوى املعيشة، فضال عن زيادة اإلنتاجية وجلـب   وبوثرية متزايدة، لبشريةمواردها اتستثمر يف 
رؤوس األموال وتعزيز القدرة على الكسب من كل أفراد اتمع، وحتسـني الصـحة والتعلـيم واحلمايـة     

  .1االجتماعية

ورا للتنمية وهدفا هلا كما جاء يف املبحث األول من الفصل األول، فإن التنمية البشرية تعترب اإلنسان حم
يف آن واحد، وتعترب النمو االقتصادي وسيلة لتوسيع اخليارات املتاحة أمام األفراد، يف إطار يربط التنمية بتوفري 

كما تعتـرب اإلنتاجيـة    ؛حياة توافق آماهلم ويسمح هلم باستغالل تام ومتناغم لقدرام وبعيشة خالقة ومنتجة

                                                
1 - julia c. devlin, challenges of economic development in the middle east and north Africa region, World Scientific Studies in 
International Economics  Vol. 8,2010, p.361 
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 مردوديةو، فال ميكن حتقيق تنمية بشرية مستدامة بدون كفاءة 1لبشرية املستدامةمكونا هاما وأساسيا للتنمية ا
  . اقتصادية لألفراد، وخاصة يف ظل التطورات العاملية يف خمتلف امليادين وأمهها املنافسة االقتصادية والتكنولوجية

رغم االنتقادات  االجتاه، ذا أسس قد  "رأس املال البشري"أو "البشرية  املوارد تنمية" مفهوم  كان إذاو
ملوارد الطبيعية ورأس ا(أنه ليس مقبوال اعتبار اإلنسان كاملوارد األخرى : ومن أمههااملفهوم اليت تعرض هلا هذا 
إال أن التنمية حتتـاج إىل   ،واختزال التنمية يف مفهوم اإلنسان االقتصادي منتجا ومستهلكا) املال املادي واملايل

، وهلذا فإن التنمية البشرية املستدامة تؤكد على ضرورة االهتمام بتطوير 2بشرية كفأة مؤسسات فعالة وكوادر
، وهذا من باب أنه جيب التركيز على اجلوانب غـري االقتصـادية   )تنمية املوارد البشرية ( رأس املال البشري 

 والناميـة  املتقدمة البلدان من ريالضرورية لعملية التنمية مع عدم إمهال اجلوانب االقتصادية، هلذا جند اليوم الكث

 مكونـات  من أساسي ومكون اقتصاديا جمدية عملية االجتماعية يف الدائرة االستثمار أن تدرك سواء حد على

أي حتسـني  ( اإلنتاج يف املعريف االقتصاد تبلور على جناحها يقوم اليت الصناعية بعد ما يف البلدان وخباصة التنمية،
  .3)ير أذواق املستهلكني يف السوقوأي تط(ويف االستهالك  ،)نوعية اليد العاملة

ر صفة ودرجة التنميـة االقتصـادية   يتفق معظم االقتصاديني أن املوارد البشرية ألي أمة هي اليت تقرو
واالجتماعية وليس عوامل رأس املال واملوارد املادية لوحدها، ويف هذا اال يقـول الربوفسـور فريـدريك    

إن املوارد البشرية تؤلف القاعدة النهائيـة  : األمريكية برنسونمن جامعة ) Fredreick harison(هاريسون
بينما البشر هم العناصر  ؛)passive(لثروة األمم، وان رأس املال واملوارد الطبيعية هي عناصر إنتاج مؤثر فيها 

نظمات االجتماعية واالقتصادية الذين يراكمون رأس املال ويستغلون املوارد ويؤسسون  املو) Active(الفاعلة 
  .4والسياسية وحيملون التنمية القومية إىل األمام

ويكون تكوين رأس املال البشري من خالل حتسينات يف التغذية ويف الصحة ويف املكاسب يف املعرفـة  
اة على حنو واملهارات، ويترجم تكوين رأس املال البشري عن طريق زيادة اإلنتاجية وعن طريق تعزيز نوعية احلي

  .مباشر

                                                
  44.املعتصم باهللا اجلوارنة،دمية حممد وصوص، مرجع سابق،ص - 1
  :، الرابط2012-01-15:مقال الكتروين،مت التصفح يومابراهيم الدوي، االجتاهات احلديثة يف التنمية البشرية،  - 2

http://www.hrdiscussion.com/hr14760.html  
  113.بق،صهدى زوير،عدنان داود،مرجع سا - 3
  376-375.ص.كي القريشي، مرجع سابق،صرحممد صاحل ت - 4
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 لذلك ،1منو مرتفعة معدالت حتقق جيد بشري مال رأس متتلك اليت البلدان أنتؤكد األدبيات االقتصادية 
تربز أمهية االستثمار يف رأس املال البشري باعتباره أفضل أنواع رأس املال قيمة، فهو مفتـاح تقـدم األمـم    

ن مل يستغل يف دفع عجلة التقدم، ولن يتأتى تفعيل دوره واالقتصاد يف حد ذاته ذو قيمة حمدودة إ ،والشعوب
يف توليد القوى املنتجة إال من خالل تنمية املوارد البشرية اليت حتول الثروات من جمرد كميـات نوعيـة إىل   
طاقات إبداعية وتقنية ذات إسهامات فاعلة متنوعة يف حتقيق التقدم املنشود، واألمثلة على تأثري االسـتثمار يف  

س املال البشري يف حتقيق التقدم والنمو االقتصادي واالجتماعي متعددة، كما هو احلال يف اليابان والصـني  رأ
ودول جنوب شرق أسيا اليت متكنت من حتقيق معدالت عالية للنمو االقتصادي، واستطاعت ختطي حـاجز  

بشرية حرصت علـى تأهيلـها    التخلف وتبوأ مكانة متقدمة بني دول العامل اعتمادا على ما متلكه من موارد
وتنمية مهاراا وقدراا، كما أن ما يشهده العامل اآلن من تطور علمي، خاصة يف جمال تقنيـة املعلومـات   

  .2واالتصاالت، إمنا يعود يف املقام األول إىل ما مت تأهيله من قدرات وكفاءات عالية من العنصر البشري
 اقتصاد املعرفة أمهية االستثمار البشري لالندماج يف  - 3

 احلكومات أجرب مما وتبادل املعرفة، إنتاج على االهتمام لريكز واملعرفة املعلومات على القائم ظهر االقتصاد

 سـعيا  التنافسي األداء تعزيز يف املعرفة القتصاديات املعطيات اجلديدة استثمار على املعاصرة األعمال وشركات

  .املعرفة فجوة لسد
التنمية املستدامة، فـبعض   لنجاح الرئيس واملفتاح املعرفة القتصاد الفقري العمود بشريال املال رأس يعدو
 من األموال رؤوس توفري إىل وسارعت الوسائل دون األفكار تقليد حاولت التنموية، حماوالا يف النامية البلدان

يف  وسيلة املايل واملادي االستثمار عتمادا إىل راجع وهذا ؛فيها املرغوب النتيجة حتقيق إىل مل تصل إال أا اخلارج،
، وعدم االنتباه إىل أمهية االستثمار يف العوامل غري امللموسة كالبشر واملوارد البشرية خصوصـا،  3التنمية عملية

والبحث والتطوير والتنمية التنظيمية والربجميات، هذا من جهة، وحقيقة انكماش األمهية النسبية لالستثمار يف 
 . 4ادية من جهة أخرىالسلع امل

                                                
  :االستثمار يف رأس املال البشري، متاح على الرابط التايلو املعهد العريب للتخطيط، التقدم التقاين - 1

  api.org/course14/c14_4_1.htm-http://www.arab، 15/01/2012:تاريخ التصفح
  20.اقتصاد املعرفة، مرجع سابق،صو بشرياالستثمار يف رأس املال ال - 2
  117.ص، مرجع سابق عدنان داود، هدى زوير، - 3
سلعه معلومات، ملتقى رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل و اقتصاد املعرفة موارده رأس مال فكري: بن نافلة قدور،مزريق عاشور، مداخلة بعنوان - 4

  .،جامعة الشلف2011ديسمرب  14-13،"االقتصاديات احلديثة
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بإلقاء نظرة عامة على االقتصادات الوطنية املختلفة للدول، جند ما يعزز أمهية رأس املال البشري يف تنمية 
الدولة وتطورها، فهناك خط فاصل متنام بني الدول اليت استغلت تقنية املعلومات ورأس املال الفكري بفاعلية 

 -مثل الشركات -وهلذا فإن الدول  ؛دي بعجلة تنمية املوارد البشريةوتلك اليت أخفقت يف ربط النمو االقتصا
حباجة إىل تأصيل استراتيجياا اخلاصة بالنمو  واملنافسة على بناء رأس املال البشري والفكري، وأن ينظر للناس 

  .1قتصاد املعرفةأساسي العلى أم مورد 

فعندما تتـوارى أمهيـة    ،ة تعليمية يف املقام األولن جوهرها ما هو إال نقلفإويف سياق التغريات التقنية 
اليت تنتج املعرفة  –وتصبح عملية تنمية املوارد البشرية  املصادر الطبيعية واملادية تربز املعرفة كأهم مصادر القوة،

ه هي العامل احلاسم يف حتديد مستقبل اتمع، وهكذا تتداخل التنمية والتعليم إىل حد يصل إىل شب –وتوظفها
قمـة  " صناعة البشر "الترادف، وأصبح االستثمار يف جمال التعليم هو أكثر االستثمارات عائدا بعد أن تبوأت 

خلـق  على والذي احد مراميه قدرة رأس املال البشري  ،اهلرم بصفتها أهم الصناعات يف عصر اقتصاد املعرفة
  .2تطبيق التقنيةوإبداع وتوليد واستغالل األفكار اجلديدة باإلضافة إىل مهارات 

 مرحلة دخل اليوم التكنولوجيا، فالعامل يف كيفي تغيري إىل نشري هنا إمنا املعلومات ثورة عن نتحدث وعندما

 تعد مل مثال فاآلالت اجلديدة املعرفة باقتصاد االندماج فرص من اإلفادة اجل من الكفاءة البشرية تتطلب جديدة

 أكثر أشكال إىل املادة حتويل جند اإلنتاج ففي جمال وذكائه، عقله وربد تقوم أصبحت بل اإلنسان فقط، حمل حتل

 السوق وظروف اآلالت، وتصميم املادة، خصائص مثل ذلك معلومات فوق يتطلب اإلنتاج ولكن لإلنسان نفعا

ـ  ومن ذاا املعلومات معاجلة عصر بدخول بدأنا واليوم املعلومات، مع هو تعامل إمنا احلقيقة يف هذا وكل  ذاه

 أن جيب ولذلكوالنامية  املتخلفة البلدان يف التنمية مشكلة حلل املعلومات ومعاجلة املعرفة اقتصاد نرى أمهية الباب

  .3البشري املال رأس يف طريق االستثمار عن إال ال يتحقق وهذا اتمع، اهتمامات رأس على األخري هذا يصبح

إلدخال  طرق إجياد -واملعلومات املعرفة واستخدام ونشر دتولي ازدياد مع - احملدثون االقتصاديون وحياول
 التـام  إلدراكهم وذلك "اجلديدة النمو مناذج"مثل  االقتصادية، النماذج يف وواضح بشكل مباشر املعرفة عنصر

                                                
  17.،ص2004،،بريوتالبحوث اإلستراتيجية،الطبعة األوىلو تنمية املوارد البشرية يف اقتصاد مبين على املعرفة،مركز اإلمارات للدراسات، جمموعة مؤلفني - 1
، 2012-01- 06:ل آسيا، مقال على املوقع االلكتروين، يوم سياسات تنمية املوارد البشرية يف ضوء جتارب بعض دو: التربية املقارنةأمحد مجيل محودي،  - 2

www.ahewar.org  
  114.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 3
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 املال رأس حيث يلعب؛ 1االقتصادية والتنمية )املعلوماتية ( املعرفية بني التنمية ومباشرة قوية إجيابية عالقة بوجود

 املال رأس فيه ميثل منوذجاً " رومر"  الداخلي، ويف هذا اإلطار قدم االقتصادي النمو مناذج دورا هاما يف البشرى

تقنيـاً،   وأفكاراً حتـدث تقـدماً   حديثة منتجات يولد حبيث والتطوير، البحث ألنشطة الرئيس املدخل البشرى
 مث جديدة ومن سلع لتقدمي وسرعة قدرة أكثر تكون البشرى الامل رأس من األكرب الرصيد صاحبة فالدول وبالتايل

 التعاون دول منظمة يف اإلمجايل احمللي الناتج من % 50من  أكثر أن االقتصاديون متسارع، ويقدر بشكل النمو

 بشكل املعلومات على املبنية الصناعات أمهية تصاعد ذلك ويؤكد ؛ املعريف التقدم يف مصدره االقتصادي والتنمية

 يف مسـامهتها  وتنامي املاضية، الثالثة العقود خالل الصناعة جممل إىل بالنسبة املتقدمة معظم الدول يف ملحوظ
 % 43و املتحدة الواليات يف %  37اليابان و يف %36– املثال سبيل على –بلغت حيث الدول، هذه صادرات

 .2املتحدة اململكة يف %  32و أيرلندا يف

 والتطوير والتدريب التعليم على اإلنفاق يف التوسع خالل من واملعلومات املعرفة يف لدولا استثمار ويتضح 

 يف يشـكل  أصبح البشري العنصر تنمية يف فاالستثمار واخلاص، احلكومي القطاعني األداء يف ملستويات املستمر
 وزيـادة  اإلنتاجيـة  حتسـني  يف األساسي لدوره اإلطالق، على يكن أمهها مل إن اإلنتاج، عوامل أحد ذاته حد

 .اإلنتاج عناصر االرتقاء بكفاءة وراء األساسي العامل كونه عن فضالً التشغيل، مستويات

  باقتصاد املعرفة  مةادتسملا عالقة التنمية البشرية: املطلب الثاين
من التعريف املبسط، يقوم اقتصاد املعرفة على حسن استخدام املعارف الناجتة عن التقدم العلمي، 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البتكار وإنتاج سلع وجتهيزات جديدة، وتطوير وسائل  خصوصا يف
اإلنتاج وأدواته مبا يؤدي إىل حتسني جودة السلع وقدرا على املنافسة يف األسواق اإلقليمية واخلارجية يف ضوء 

  . عوملة االقتصاد والتجارة
االت دورا بارزا يف انفتاح الشعوب والثقافات على جهة أخرى، لعبت شبكات املعلومات واالتصمن 

بعضها ما مسح بنقل املعارف وتبادل املعلومات وتوفري بيئة ثقافية وتربوية وعلمية جديدة أدت إىل تكوين مـا  
، الذي هو عبارة عن جمموعات وكتل بشرية ومعرفية قادرة علـى التواصـل والعمـل    "جمتمع املعرفة"يسمى

هذا اتمع الذي تدخل املعرفة يف أساس تكوينـه ويسـبح يف    ؛املعارف والتقنيات احلديثةواإلنتاج باستخدام 

                                                
  20.اقتصاد املعرفة، مرجع سابق،صو االستثمار يف رأس املال البشري - 1
  20.نفس املرجع السابق،ص - 2
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فضاء املعلومات، ويستخدم املعرفة املتجددة كوسيلة لالبتكار واإلبداع واإلنتاج والتسويق واملنافسة بأسـعار  
ت وحتسـني مسـتويات   منخفضة لسلع وأجهزة عالية اجلودة، ما مسح بتكبري حجم االقتصاد وتعزيز الصادرا

هو نتاج جمتمع املعرفة الذي تلعب فيه املعرفة األداة الرئيسية يف  1بناء اقتصاد معريففإن الدخل الوطين، وبالتايل 
كما أن اقتصاد املعرفة ميكن أن يكون أحد وسائل  ؛االبتكار واإلبداع واإلنتاج وحتسني مستوى التنمية البشرية

  .حتسني معدالت التنمية البشرية

على األقل مـن  ، وتلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا بارزا يف حتسني عملية التنمية البشرية
خالل خلق مناصب عمل جديدة، باإلضافة إىل أن عملية نقل املعرفة من العامل الصناعي إىل الـدول الناميـة   

  .2تأصبحت أكثر سهولة وسرعة يف ظل انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

، أنه عرب التاريخ كانت التكنولوجيا أداة قوية للتنمية البشـرية  2001يرى تقرير التنمية البشرية للعام و
 نأب والتقليل من الفقر، وأن الفجوة التكنولوجية ليست بالضرورة نتيجة لفجوة الدخل، فكثريا ما يعتقد الناس

 وهذا الدخل، بزيادة تزداد االنترنت أو اهلاتف صالت أوالتقنية واملوا االبتكارات إىل الوصول على األفراد قدرة

 أن ميكن العملية هذه ولكن ونشرها، النافعة التقنية االبتكارات الفرص إلجياد خيلق االقتصادي فالنمو حقيقي أمر

يساعد  مما ، أفضل بأدوات األفراد ميد أن ميكن التعليم يف االستثمار مثل التقنية يف عكسي فاالستثمار بشكل تتم
  .3 للنمو والتنمية نتيجة أو مكافأة جمرد وليست أداة التقنية تصبح مث ومن، ورفاهيتهم إنتاجيتهم زيادة على

  4:بطريقتني البشرية التنمية يف الذي هو أحد أهم ركائز االقتصاد املعريف االبتكار يؤثرو

 نباتـات  وأنواع ة كثري تطوير منتجات، حيث أنه يؤدي إىل مباشرة البشرية اإلمكانات يعزز أن ميكنه  :أوال

علـى املعلومـات    االنترنت للحصول  إىل طاقة نظيفة، والوصول ومصادر ألمراض وبائية مقاومة، ولقاحات
وحتسني صحة الناس مباشرة، والتغذية، واملعرفة ومستوى املعيشة، وزيادة قدرة النـاس علـى    واالتصاالت،

 .تماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمعاملشاركة بفعالية أكرب يف احلياة االج

                                                
، الـدار العربيـة للعلـوم، الطبعـة األوىل،بـريزت،      )قراءة يف جتارب الدول العربية وإسرائيل والصني وماليزيـا (ةعبد احلسن احلسين، التنمية البشرية وبناء جمتمع املعرف -1

 147.،ص2008
 162.نفس املرجع السابق، ص -2
  123.ص، هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق -3
  28.، ص2001ويورك، ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ني2001تقرير التنمية البشرية للعامل لعام  -4
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 ملا له من تأثري على النمو االقتصادي من خالل حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية، فهو للتنمية وسيلة االبتكار  :ثانيا

 وخيلق الصغرية، واملشاريع اخلدمات مقدمي املصانع وكفاءة عمال للمزارعني، وإنتاج احملاصيل إنتاجية من يرفع

كمـا هـو موضـح يف     الوظـائف،  وخلق -تقنية املعلومات واالتصاالت مثل - جديدة اتوصناع أنشطة
  :التايل) 04(الشكل

 الروابط بني التكنولوجيا والتنمية ):04(الشكل 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  28.، صمرجع سابق، 2001تقرير التنمية البشرية للعامل:املصدر

 الطـب و يف الزراعة التقنية فاالبتكارات البعض، بعضهما يايقو أن ميكن التقين والتقدم البشرية التنمية إذن

 البشـرية  التنميـة  يف وراء املكاسب -ة  الوحيد تكن مل وان -مهمة  عوامل دائما كانت الصناعة،و الطاقةو

 وجعلت املؤسسية، املعوقات أو املنخفضة مثل الدخول التقدم حواجز كسرت فاالبتكارات الفقر، على والقضاء

  .ممكن أمر بشكل أسرع مكاسب على احلصول

 النمو االقتصادي

 التغـيـري الـتـقـين

  تقدم يف
  :جماالت
  الطب
  التصنيع
  الطاقة
  الزراعة

 االتصاالت

  :بناء القدرات البشرية 
 اإلبداعالكتساب املعرفة و صحية، ش حياة طويلةعي

االجتماعية يف ااالت االقتصادية و املشاركة شة الئقمعي التمتع مبستوى
 عاحلياة السياسية للمجتمو

  اإلبداع
 املعريف

  

  

  مكاسب
 اإلنتاجية

 الصــحةو مـوارد موجهـة للتعلـيم   
 التوظيفو االتصاالتو

 مكاسب اإلنتاجية موارد لتطوير التقنية
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 مـن أجـل   املعرفة"بعنوان  1998 عام العامل يف التنمية عن "الدويل البنك" ويف هذا اإلطار جاء تقرير

 كما ؛للتنمية احلاسم وهي العامل كله تمع ا مستوى على وإمنا الفرد نطاق على ليست املعرفة أن ليؤكد "التنمية

 تضـعف  الـيت  املعلومات وداخلها ومشكالت بني البلدان ما املعرفة لفجوات التصدي وجوب التقرير يؤكد

 السبب وهي فقرا األشد البلدان يف حدة أكثر هي الفجوات هذه أن علما، احلكومية اإلجراءات وتعرقل األسواق

 دوالرات يف 3  علـى  تعيش األرض على نسمة مليارات 3 حنو هناك أن التقرير ويؤكد ذلك الفقر، يف الرئيس

  .1وجنوب آسيا شرق يف العامل فقراء معظم ويتركز املتحدة الواليات يف 1997 بأسعار يومال
 وحتسن البيئي وتقلل التردي الدخل، وترفع االقتصادي النمو يف تزيد نأ املعرفة يف الفجوة تضييقل وميكن

  :2طريق  عن احلياة نوعية

 .للمعلومات حتتية بنية جتهيز -

 .ا خلاصةا واألنظمة القوانني تطوير -

 .التعليمية الربامج حتديث -

 .االبتكار دعم -

 .العام واخلاص القطاع بني اجلهود تنسيق -

 املعرفة املستوردة وتطويع احمللية املعرفة وإجياد ونشرها واكتساا العاملية املعرفة إنتاج تشجيع   -
 .للمعرفة لنسبيةامليزة ا أي الدويل الصعيد على عليها احلصول تستطيع ال اليت املعرفة وإجياد

 النشاط ارتباطها مبجاالتو لشموليتها وذلك العصر هذا يف كبرية أمهية للمعرفة فان سبق ملا نتيجة

تطورات لل وفقا واملعنوية املادية حاجاته إشباع على الذاتية اتمع زيادة قدرة من البدلذلك ، البشري
 النامية اليت للدول ملحة حاجة أصبحت اتمعات تنميةف، -وخاصة املعلوماتية والتكنولوجية  –والتغريات 

 يف البشرية اجلهود وتنمية من االستثمار قدر أكرب حتقيق إىل دف اليت هي التنموية فاحلركة التخلف، تواجه
 والتخطيط التفكري على وفاعليتها قدرا، بزيادة تلك اجلهود نوعية حتسني مراعاة مع استمرارها وتأكيد اتمع

  . اتمع يف واالجتماعية االقتصادية احلركة يف الشعور بدورهم زيادة عن فضال ظيموالتن
  :التايل) 05(وعلى العموم ميكن تلخيص العالقة بني اقتصاد املعرفة والتنمية البشرية من خالل الشكل 

                                                
  126.ص، هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق - 1
  126.املرجع نفسه،ص - 2
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  الروابط اإلستراتيجية بني التنمية البشرية واالقتصاد املعريف): 05(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  129.ص، هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق: ملصدرا

 تـزود  بشـرية  تأخذ كفاءات وباملقابل متطورة، تكنولوجيا تقدمه من ملا بالعوملة ترتبط البشرية فالتنمية

 على بالقدرة االقتصادي والنمو العوملة كل من زوديو مرتفع، دخل على لتحصل اعلي إنتاجي مبستوى االقتصاد

 االقتصـادي  والنمـو  العوملـة  بارتباط يتعلق للحلقة والقسم األخر، التجارية ملكاسبوا االستثمارات جذب

 يأخذ وباملقابل اإلنتاج، من ويزيد االقتصادي والنمو اخلدمات للعوملة اقتصاد املعرفة يعطي إذ املعريف، باالقتصاد

واقتصـاد املعرفـة    البشرية التنمية فإن وهكذا له، الالزمة املوارد االقتصادي النمو ويوفر املال العوملة رأس من
  .1مكونان رئيسيان يف هذه احللقة

                                                
  128.ص، مرجع سابق عدنان داود، هدى زوير، - 1

                                                                       

  
         
  منو سريع يف اإلنتاجية                                                           كفاءات بشرية      

 عائدات يف اإلنتاجية                 سرعة الوصول إىل املعرفة                            
                                                                            

  

  رؤوس األموال                                      

  مكاسب جتارية                                                             
               املوارد توفري                                   رأس املال                               

                                        الناتج زيادة            الالزمة                                                  توفري اخلدمات             
  

  

  

  

االستثمار يف 
 البشرية التنمية

 منو اقتصادي العوملة

 معريف اقتصاد
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 إىل إجناح تؤهله اجتماعية معادلة أساس على ينشط أن أو احللقة اإلطار هذا يف للفرد ميكن عامة وبصفة

 عليموالت التربية من أشكاهلا انطالقا كل يف ونشرها وولوجها املعرفة إنتاج جمال يف فالقصور تنموي، خمطط أي

 عصري اقتصاد أسس بناء يعيق واالبتكار، والبحث العلمي الضمنية املعارف ونشر الثقايف اإلنتاج إىل األمية وحمو

 يعيق استقراره وعدم النمو مستوى تواضع إن االقتصادية، مثلما - التوازنات املاكرو يف تدرجيي حتكم إطار يف

  .التنمية البشرية كبري بشكل

 صحيح، إذ ال ميكـن زيـادة   والعكس بشرية تنمية دون معرفة اقتصاد حتقيق ميكن ال أنه سبق مما يتضح

  .الئق معيشي إىل مستوى ووصوال الصحي املستوى ورفع التعليم نسبة زيادة خالل من إال اإلنتاجية

  ةمادتسملا سياسات تعزيز التنمية البشرية: املبحث الثاين

ية، فدورها حيوي يف تعزيز اخليارات، وكـذلك يف  متثل الدولة أهم أداة لتنفيذ إستراتيجية التنمية البشر
توفري البيئة املالئمة للسياسات الالزمة لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية، وتوليد فرص العمالة املنتجة، وضمان توزيـع  

كما أن  ؛1عادل للدخول والثروات، وحتسني كفاءة اإلنفاق االجتماعي، وضمان املشاركة وحتقيق الدميقراطية
  .املسؤولة على ضمان جودة التعليم وتوفري الصحة للمواطننيالدولة هي 

  :2ويقتضي رسم أي سياسة عامة قدرا من املعرفة الضرورية بأمرين مها

  ملن ترسم هذه السياسة ؟ -
  ؟ أين وميت سيتم تطبيقها -

 تقتضي مراجعة السياسـات االجتماعيـة يف البلـدان     لذلك فان إستراتيجية سياسات التنمية البشرية
وحتليلها، والسعي إىل صياغة سياسات متكاملة والتخطيط هلا وتنفيذها حبيث تتوافق مع التطـورات العامليـة   

على التوفيق بني املسائل الكربى املتداخلة كنشر التعليم واملعرفة، وسياسة حماربة الفقر والقضـاء   اوالعمل أيض
  .الصاحل على البطالة،  وهذا لن يتحقق إال يف ظل احلكم الراشد أو 

                                                
  90.باسل البستاين، مرجع ساق،ص - 1
  9.مرجع سابق،ص ،علي محيدوش - 2
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  سياسة احلكم الراشد :املطلب األول
يتزايد يف شىت أحناء العامل عدد الناس الذين يدركون أن احلكم مهم بالنسبة للتنمية، مبعىن أن املؤسسات 
والقواعد والعمليات السياسية تلعب دورا كبريا فيما إذا كانت االقتصادات تنمو، وفيما إذا كانـت التنميـة   

ومن مث فإن حتقيق التنمية البشرية ليس حتديا اجتماعيـا واقتصـاديا   . األمام، أو إىل اخللفالبشرية تتحرك إىل 
واحلكم الرشيد من وجهة نظر التنمية البشرية ما هو إال  ،وتكنولوجيا فقط، فهو أيضا حتديا مؤسسيا وسياسيا

  .1مع وجود مؤسسات وقواعد فعالة حتقيق للنمو االقتصادي،

يف اية الثمانينات، وبالضبط من طرف البنك ) احلكم الصاحل( احلكم الراشد قد شاع استعمال مصطلح
ويتناول فيه قضايا التنمية يف إفريقيا، ويف الوقـت   1989الدويل، وذلك من خالل التقرير الذي أصدره سنة 

تشخيصها  الذي أصبح فيه تطبيق برامج التعديل اهليكلي يف العديد من الدول يطرح العديد من الصعوبات، مت
أمور   خرباء البنك على أا أخطاء يف تسيري الشؤون العامة، بسبب غياب الشفافية يف تسيري آنذاك من طرف

الدولة، وعدم استجابة احلكومات حلاجات وتطلعات مواطنيها، إذ مند ذلك الوقت دخل مصـطلح احلكـم   
شرية املستدامة ومكافحة الفقر والدميقراطيـة  الراشد يف أدبيات العالقات الدولية، حىت مشل مفاهيم التنمية الب

  ...وحقوق اإلنسان وقضايا املرأة والطفل

  :تعريف احلكم الراشد - 1

، ومبا أنه ليس موضوع حبثنا األساسي فإننا سنكتفي بتقدمي بعـض  لحكم الراشدل هناك عدة تعاريف
  .عنية بصورة مباشرة ذا املصطلحالتعاريف ملؤسسات وتقارير عاملية م

احلكم الراشد يتضمن العمليات واملؤسسات اليت متارس من خالهلا السلطة يف بلد "  تعريف البنك الدويل  - 
ما، معتمدة يف ذلك على التسيري احلسن للمؤسسات واختيار السياسات وتنسيقها، من أجل تقدمي خـدمات  

  : 2، ويتضمن هذا التعريف ما يلي "جيدة وفعالة 
 .ا اختيار احلكومات ومساءلتها ومراقبتها وتغيريهاالعملية اليت يتم من خالهل -

 .قدرات احلكومة إلدارة املوارد ومتوين اخلدمات بفعالية، وصياغة ووضع تشريعات جديدة -

                                                
  843.عبد اهللا عطوي، مرجع سابق،ص - 1
  - باإلجنليزية ، )احلكم اجليد/ احلكم الصاحل / احلكم العقالين /احلكامة/احلاكمية / لرشادةا( يعرف كذلك بـ : احلكم الراشد"Good Governance "  
 PDF/18.،ص2009آليات التطبيق دراسة يف واقع التجربة اجلزائرية،رسالة ماجستري يف العلوم السياسة،جامعة باتنة،و أزروال يوسف، احلكم الراشد بني األسس النظرية - 2

  www.univ-batna.dz: متاحة على املوقع الرمسي جلامعة باتنة 
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 .احترام املؤسسات اليت حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية -

ة السلطة االقتصادية والسياسية احلكم الراشد هو ممارس"  )PNUD(تعريف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة املستويات من خالل آليات وعمليات ومؤسسات تتـيح لألفـراد   

 .1"واجلماعات حتقيق مصاحلها

: فان احلكم الراشد) 2002(وفقاً لتقرير التنمية اإلنسانية العربية  :تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية  -
و احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخيـارام وفرصـهم   ه"

وحريام االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويسعى إىل متثيل كافة فئات الشعب متثيالً كامالً وتكون مسؤولة 
  . 2"أمامه لضمان مصاحل مجيع أفراد الشعب

 :آليات احلكم الراشد -2

هو إدارة شؤون الدولة، ، الراشد حسب تصور مركز دراسات وحبوث الدول النامية يف جوهره احلكم
ويتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها املواطنون فرادى أو مجاعات لدعم مصاحلهم والتعبري عن 

ه بتبـاين اجلهـات   آليات احلكم الراشد أو معـايري  وتتباين ،3خماوفهم، والوفاء بالتزامام وتسوية خالفام
برنامج األمم املتحـدة   يركزما حيفز النمو واالنفتاح االقتصادي، يف حني  ىواملصاحل، فالبنك الدويل يركز عل

  :4االنفتاح السياسي، لكن عموما ميكن حتديد أبرز هذه اآلليات كاآليتعلى اإلمنائي 
 أياحة كل املعلومات وسهولة تبادهلا، شد وتعين إتامن أهم خصائص احلكم الر تعترب الشفافية: الشفافية -

تكون متاحة لكافة املؤسسات وجلميع األطراف املعنية، وأن تكون احلسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، 
إذن  ؛سهل رقابتها ومتابعتهاتوأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل املؤسسات وأدائها لكي 

قتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة يف الوقت املناسب وبطريقة الشفافية هي تدفق املعلومات اال
  .ميكن االعتماد عليها

مبعىن يئة السبل واآلليات املناسبة للمواطنني كأفراد ومجاعات، من أجل املسامهة يف عمليات : املشاركة -
 .نتخبةصنع القرارات، إما بطريقة مباشرة أو من خالل االس احمللية امل

                                                
  .16، ص 2007قراءات يف متناول الشباب، مركز احلياة لتنمية اتمع املدين األردن،  -مركز احلياة لتنمية اتمع املدين، سيادة القانون يف األردن - 1
  101.، مرجع سابق، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 2
  .20مرجع سابق،ص، مركز احلياة لتنمية اتمع املدين - 3

4 - governance and sustainable human development, UNDP, document policy,1997,p.4 
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مبعىن أن اجلميع، حكّاماً ومسؤولني ومواطنني خيضعون للقـانون وال   :)سيادة القانون( حكم القانون  -
شيء يسمو على القانون، وجيب أن توافق هذه القوانني معايري حقـــوق اإلنسان، وتكون ضمانة هلـا  

 .وحلريات اإلنسان الطبيعية

 واحلكّام ومتخذي القرار يف الدولـة أو القطـاع اخلـاص أو    مبعىن أن يكون مجيع املسئولني: املساءلة -
 .مؤسسات اتمع املدين، خاضعني ملبدأ احملاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء

مبعىن أن مجيع املصاحل املتعلقة باتمع قد تصطدم خبالفات حتتاج إىل اختاذ قرار حازم يف مسألة : اإلمجاع -
غليب رأي اموعة حتقيقاً للنفع العام للوطن وألفراد اتمع وما يقتضيه واقع احلـال مـن   معينة، فيجب ت

 .إجراءات

شد، فهم متساوون باحلقوق االركم خيضع مجيع أفراد اتمع للمساواة وعدم التمييز يف إطار احل: املساواة -
 .واحلريات والكرامة

  .مع حتقيق أفضل استخدام للموارد فق احلاجات،العمليات واملؤسسات تقدم نتائج و: الكفاءة -
أي يكون جلميع أفراد اتمع نساًء وأطفاالً ورجاالً وشيوخاً الفرصـة لتحسـني أوضـاعهم    : العدالة -

االجتماعية والتطلّع دائماً لتحسني أوضاع الفئات احملرومة واملهمشة وضمان أمنهم االجتماعي والعمل على 
 .يةتوفري احتياجام األساس

، فإن الرؤية تتحدد مبفهوم التنميـة بالشـراكة بـني    احلكم الراشدحسب مفهوم : الرؤية اإلستراتيجية -
 ،من خالل خطط بعيدة املدى لتطوير العمل اتمعي من جهـة  ، وذلكمؤسسات الدولة والقطاع اخلاص

اإلجيابية يف رسم اخلطط ضمن  والعمل على التنمية البشرية، وحتى يتم حتقيق النتائج ،وأفراده من جهة أخرى
، جيب األخذ بعني االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية ودراسة املخاطر وحماولة وضـع  احلكم الراشدإطار 

  .احللول
  :عالقة احلكم الراشد بالتنمية البشرية املستدامة -3

كامة هي الرابط الضروري يرتبط مفهوم احلكم الراشد بالتنمية البشرية املستدامة ارتباطا وثيقا، ألن احل
، وألنه يف ظل احلكم الراشد تتـوفر الظـروف املالئمـة    1لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية بشرية مستدامة

  .1والشاملة لبناء اإلنسان ومتكينه على كافة املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية

                                                
  35.،ص2008ني،إسالم بدوي، مدى تطبيق معايري احلوكمة اجليدة ببلديات الضفة الغربية،رسالة ماجستري يف إدارة األعمال،جامعة اخلليل،فلسط - 1
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تكمن يف حقيقة أن بعض الـدول   لبشرية املستدامة باحلكم الراشد،كما يرى البعض أن عالقة التنمية ا
استطاعت أن حتقق منوا اقتصاديا جيدا، إال أا مل حتقق حتسنا مقابال يف معيشة غالبية السكان، ويعود ذلك إىل 

  .2غياب احلكم الراشد

قد يكون احلكم الصـاحل  " األمني العام السابق ملنظمة األمم املتحدة  كويف عنانويف هذا اإلطار يقول 
وجيب أن تصمم مؤسسات احلكم يف ااالت الثالثة،  ،مبفرده هو أهم عامل للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية

وهي الدولة واتمع املدين والقطاع اخلاص كي تسهم يف التنمية اإلنسانية املستدامة، من خالل إجياد الظروف 
الزمة لتحرير القدرات البشرية، وبالتايل تعزيز رفاه اإلنسان مـن خـالل   السياسية والقانونية واالجتماعية ال

  . 3"القضاء على الفقر وإجياد فرص العمل ومحاية البيئة والنهوض باملرأة 
 الصاحل، احلكم غري وهو للحكم، الثاين الوجه إىل التطرق من بد فال الصاحل، احلكم عن احلديث دام وما 

هذا األخري يشكل حتديا رئيسا أمام التنمية، فمـن  ، الفساد يهو الصاحل احلكم يغيب عندما تسود اليت احلالة أو
الواضح أن الفساد يسهم يف إخفاق الدولة، وإشاعة عدم االستقرار، والفقر، ونشوب الرتاعات واحلروب على 

توزيع غري العادل ض الدميقراطية ويضعف حكم القانون، ويكرس الاملوارد، ويقود إىل الرتاع على احلكم، ويقو
للنمو االقتصادي، ويضعف البيئة من خالل إضعاف قوة القوانني البيئية بسبب الرشوة، ويف ظل هذه النتائج لن 

  .4تكون هناك تنمية بشرية مستدامة
بالفقراء على حنو غري متوازن، عن طريـق حتويـل    يضر الفساد" ويف هذا اإلطار يقول كويف عنان 

مية إىل جماالت أخرى، وتقويض قدرة احلكومة على توفري اخلدمات األساسية، وتغذيـة  األموال املخصصة للتن
              . 5"عدم املساواة والظلم، وإعاقة االستثمارات واملساعدات األجنبية

  التايل يوضح العالقة بني التنمية البشرية ومؤشرات مدركات الفساد) 06(والشكل
  

                                                                                                                                                   
  148.رعد سامي عبد الرزاق،مرجع سابق،ص - 1
  2008ديسمرب  17- 16حتديات، و إشكالية التنمية يف اجلزائر واقعو التنمية البشرية،مداخلة يف ملتقى التحوالت السياسيةو علة مراد،سالت حممد مصطفى،احلوكمة - 2
  103.، مرجع سابق، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 3
   4.، ص2008برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، ، 2008التنمية و تقرير الفساد - 4
  - متاح على الرابط التايل 2008التنمية و للمزيد من التوضيح حول آلية تأثري الفساد على التنمية، راجع تقرير الفساد:  

08a.pdf-Primer-Development-and-ptionhttp://www.pogar.org/publications/finances/anticor/Corru  
  4.املرجع نفسه،ص - 5
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 بشريةالفساد والتنمية ال ):06(الشكل 

 
  23.، ص2008، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، 2008تقرير الفساد والتنمية  :املصدر

أعاله العالقة بني دليل التنمية البشرية ومؤشر مدركات الفساد، ويتضح منـه أن   )06(يوضح الشكل
 .ارتفاع مستويات التنمية البشرية مرتبط باخنفاض مستويات الفساد

  سياسة التعليم واكتساب املعرفة: ثاملطلب الثال

التعليم يف كل أمة هو اإلطار الذي يسهم يف تطوير قدرات اتمع العقلية والفكرية، ويهيئ اإلنسـان  
فإن مشاريع  لذلكللنهوض بأعباء التنمية، واالستثمار الرشيد للموارد املتاحة وتنفيذ الربامج واخلطط التنموية، 

ي، ال تعد مشاريع استهالكية، بل هي من صميم العمليات اإلنتاجية، ألا تتجه لبناء التعليم والتثقيف االجتماع
  .اإلنسان الذي يعترب الرأمسال احلقيقي ألي جمتمع

إن اهلدف الرئيسي من التنمية البشرية هو اإلنسان، والتعليم والتدريب من الوسائل الفعالة اليت ال غـىن  
نموية أن حتقق أهدافها، ألن التنمية حتتاج إىل إنسان مزود بطاقة وفرية مـن  عنها إذا ما أريد ألي إستراتيجية ت

العلم واملعرفة، فلم يعد امتالك الثروات، وتكديس املعدات هو املؤشر الوحيد املقبول لتصنيف الدول، بل باتت 
ئر بني الدول القدرات العلمية ومهارات التحكم يف أحدث خمرجات العلم هي الرهان الذي حيكم السباق الدا

وألن املعرفة تشكل السمة البارزة للعصر الراهن، إذ أا أحد املكتسبات األساسية للبشر،  ،على النطاق العاملي
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يتم ا بناء قدرام، ولكوا أيضا عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج، وحمددا أساسيا لإلنتاجية، تتبدل بفعلـها  
 كثافة نسبية يف املوارد، إىل كثافة نسبية يف املهـارات واملعرفـة الفنيـة و    مصادر املزايا النسبية التقليدية، من

  .1االبتكارية والتقانة املتطورة
نبع ضرورة االهتمام الفائق بالتعليم يف مجيع مراحله االبتدائية واملتوسطة والثانوية حىت املرحلة تمن هنا 

  .أس املال االجتماعي والفكري والثقايف للفردن فعال لرحبكم انه مصدر الطاقة البشرية ومكو ؛اجلامعية
  : 2وتنظر التنمية البشرية إيل التعليم من ثالث زويا رئيسية     

  ).التكنولوجيا ( االهتمام بتوفري التعليم كأداة الكتساب التقانة : الزاوية األوىل-
  .تركز على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل: الزاوية الثانية-
التعليم كحق إنساين أساسي يهدف إىل حتسني وضع البشر وليس حتضري البشر للعمل، ومن : لثالثةالزاوية ا-

خالل ربط التعليم باكتساب التقانة متت التوصية بالتركيز على التعلم التقين والتدريب املهين بدل التوسـع يف  
  .التعليم العام

وثائق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ىدلتأكيد االرتباط بني التعليم والتنمية البشرية، طرحت أح
  :3نه جيب حتليل أربع قضايا رئيسية خاصة بالتعليم هيأ، 1987الصادرة عام 

  .احلاجة إىل حتديد األولويات بني خمتلف املستلزمات وأنواع التعليمية: أوال
  .التركيز على تعليم املرأة: ثانيا
ملهارات البشرية، اخذين بعني االعتبار واقع التكنولوجيا اجلديـدة،  إعادة توجيه النظم التعليمية لتوفري ا: ثالثا

إعطاء أمهية اكرب للتعليم االبتدائي للوصول إىل التحاق شامل بالتعليم واىل معدالت أعلى من اإلملام بالقراءة و
  .  والكتابة

فه، ويهدف إىل تطوير املعارف التركيز على التعليم متعدد القنوات، قائم على املشاركة والتفاعل بني أطرا:رابعا
  .وإنتاج املزيد منها والتفكري يف أفاق جديدة لتوظيفها يف ااالت التنموية املختلفة

                                                
 : 20/12/2011:، مت تصفح املوقع يوم2007، 85العدد جملة النبأ،مرتكزات النهوض التنموي يف العامل العريب، - 1

http://www.annabaa.org/nbahome/nba85/index.htm  
  14.علي محيدوش،مرجع سابق،ص - 2
  -  ة، األمر الذي سينعكس سلبا حالة التكامل مابني السياسات التعليمية وحاجة سوق العمل سيؤدي إىل تكدس متزايد يف أعداد العاطلني عن العمل يف صفوف الفئات املتعلم ألن اخلروج عن

إهدار يف التكاليف والنفقات اليت استخدمت يف اإلنفاق على القطاع  رمتها إىلاألمر الذي سيؤدي إىل حتمل اتمع وسائر عملية التنمية االقتصادية ب. على درجة تطور اإلنتاج يف الكم والنوع
   .دون أن يكون هلا أية مشاركة حقيقية وفاعلة يف املسرية التنموية) خرجيي التعليم (فضال عن اهلذر املتحقق أصال يف الكفاءات والقدرات واملهارات . التعليمي

  15.علي محيدوش،مرجع سابق،ص - 3
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ويساهم التعليم يف تعزيز التنمية البشرية املستدامة من خالل إدراج ما يعرف بالتربية البيئية يف خمتلـف  
  : 1الربامج واملقررات التعليمية، وذلك

 .يق الوعي بالقضايا البيئية لدى الناشئني وجعلها من االهتمامات الرئيسيةلتأكيد وتعم -

لبلورة سلوك مجاعي حيدد خمتلف املواقف واآلراء من هذه القضايا ويكون صماما أمام كل التجاوزات  -
 .اليت تساهم يف اهلذر البيئي

 .نشاط فكري وفين جلعل البيئة معيارا من مجلة املعايري األخرى اليت متثل إحدى مرجعيات كل -

لتكوين براعم ميكن أن تكون يف املستقبل قادرة على صياغة التصورات اليت تستجيب لطبيعة  -
  .اإلشكاالت املطروحة على املستوى البيئي

ويقوم جوهر التربية البيئية على مبدأ أساسي يعترب أن السلوك الذي حيترم وحيافظ على البيئة ويرفض أي 
حضاري، وأن احملافظة على البيئة هي مسؤولية اجلميع، وبإمكان كل فرد القيـام  سلوك مشني ا هو سلوك 
 .بذلك وفق إمكانياته ومواقعه

  سياسة حماربة الفقر والقضاء على البطالة :املطلب الثالث

الفقر ظاهرة عاملية ذات أبعاد اقتصادية وامتدادات اجتماعية متعددة، وهي ظاهرة يكاد ال خيلو منها أي 
للفقر وجوه عدة، فباإلضافة للدخل املـنخفض تعـد   و ،مع التفاوت يف حجمها واآلثار املترتبة عليها جمتمع،

األمية وسوء األحوال الصحية وعدم املساواة بني اجلنسني والتدهور البيئي كلها مظاهر للفقر، وهو ما تضمنته 
  .لفيةاألأهداف 

وأهم هذه اخليارات هي العيش  ،ارات أمام الناسوإذا كانت التنمية البشرية هي عملية توسيع نطاق اخلي
م، والتمتع مبستوى معيشة الئق، باإلضافة إىل خيارات أخـرى كاحلريـة   حياة طويلة يف صحة جيدة، والتعلّ

فان الفقر من منظور التنمية البشرية يعين انعدام هذه الفرص واخليارات  ،السياسية وحقوق اإلنسان وبيئة صحية
اسية للتنمية البشرية، ولذلك فإن التصدي للفقر أولوية ملحة من أجل التعجيل بالتنمية واحلد ذات األمهية األس
  . 2من انعدام املساواة

                                                
  214.ص طاهر لبيب، الياس بيضون،مرجع سابق،ال - 1
  144.،ص2004التنمية البشرية، دار النهضة العربية، بريوت،لبنا،الطبعة األوىل،و عبد اهللا عطوي،السكان عبد اهللا عطوي، - 2
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حيث أثبتت عدة دراسات أنه توجد عالقـة   حتسني الصحة والتغذية،؛ من أوجه أساليب مكافحة الفقر
؛ على النمو من خالل تأثريها على اإلنتاجيـة سببية تبادلية بني الصحة والتنمية، فالصحة تؤثر بطريقة مباشرة 

حيث أن الصحة اجليدة تعطي الفرد املقدرة على بدل جمهود أكرب خالل نفس وحدة الزمن، والعمل لوقـت  
  .1أطول خالل نفس اليوم، والعيش حياة إنتاجية أطول

ان االجتماعي، وعليه فإنه ميكن القول بأنه ال ميكن حتقيق تنمية بشرية يف ظل تفشي الفقر واحلرم
  : 2ولذلك يستوجب على أي سياسة تستهدف القضاء على الفقر أن تتضمن اإلجراءات التالية

 :وذلك عن طريق متكني األفراد من التحكم بقدر اكرب يف عيشهم ومواردهم  -1

 ضمان األمن الغذائي -

 .وضع سياسات للتشغيل دف حماربة البطالة -

 .الت الضعفضمان فرص احلصول على األصول اتقاء حلا -

 .ضمان السكن والتعليم والصحة للجميع -

 .بناء شبكات األمان االجتماعي -

 .لتمكني املرأة وتفجري طاقتها وقدرا اإلبداعية غري املستعملة على حنو كاملتعزيز املساواة بني اجلنسني   - 2

فقر وخاصة ال بدون حتقيق النمو االقتصادي، فإنه يستحيل ختفيضف: التعجيل بالنمو املناصر للفقراء  -3
 :فقر الدخل، لكن النمو وحده ليس كاف، فالبد للنمو أن يكون مناصرا للفقراء وذلك من خالل

 .يوسع الفرص كأولوية قصوى للسياسة االقتصادية -

 .خيلق بيئة متكينية للمؤسسات االقتصادية الصغرية والنشاط الزراعي -

 .الفقر وتعزيز الضمان االجتماعييعيد هيكلة نفقات القطاع العام والضرائب لدعم احلد من  -

أي امللتزمة فعال بالقضاء على الفقر وتوفري بيئة متكينية تيسر املشاركة  :ضمان الدولة الفعالة  -4
السياسية الواسعة للفقراء، وضمان املساءلة والشفافية يف احلكم، وتشجيع التدفق احلر للمعلومات، وأن يكون 

يف السياسة االقتصادية للدولة، بدال من تكون التدابري املناهضة للفقر هدف القضاء على الفقر واضحا وراسخا 
 .جمرد إجراءات مسكنة

                                                
 .89.،ص2003الدار اجلامعية،، عبد القادر عطية،اجتاهات حديثة يف التنمية - 1
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  حتديات التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة عامليا وعربيا: املبحث الثالث
وعة من يعترض حتقيق هدف التنمية البشرية املستدامة واالندماج يف اقتصاد املعرفة يف الدول العربية، جمم

  .التحديات واملعوقات، منها ما هو عاملي تواجهه أغلب دول العامل ومنها ما ختتص به الدول العربية

  حتديات التنمية البشرية املستدامة : املطلب األول
  التحديات العاملية للتنمية البشرية :أوال

نمية البشرية يف القـرن  حنو حتقيق معدالت أفضل للت -وخاصة النامية منها  -إن مسرية دول العامل   
  :1الواحد والعشرين تعترضها العديد من التحديات، وتتمثل أمها فيما يلي 

  :الفقر -1

حيث تشري اإلحصاءات إىل أن  ميثل الفقر أهم التحديات اليت تواجه مسرية التنمية البشرية يف العامل النامي،
راء من ناحية، وتراجع مؤشرات املساعدات نصف سكان العامل فقراء، ومع اتساع اهلوة بني األغنياء والفق

عدم قدرة تلك البلدان مستقبال على جمرد توفري  ن ذلكواملعونات املوجهة للدول النامية، سوف يترتب ع
 .احلدود الدنيا ملعيشة شعوا

 : التلوث البيئي -2

عامل املتقدم يهدد صحة شعوب البلدان النامية، حيث ارتبطت النهضة الصناعية لل أصبح التلوث البيئي
بتصدير التلوث إىل البلدان النامية، هذا باإلضافة إىل افتقار البلدان النامية ملفهوم األمن البيئي الذي يتمثل يف 

هذا فضال عن عمليات إعادة توطني التكنولوجيا  ؛توفري أساليب احلياة النظيفة اخلالية من األضرار والتلوث
املتقدمة والشركات متعددة اجلنسيات بعد إدراكها بأن هذه األمناط امللوثة للبيئة اليت تقوم ا الدول 

 .التكنولوجية تضر بصحة مواطنيها

 : شروط التجارة العاملية -3

حيث تؤدي الشروط احفة  غري املتكافئة أثر على مستقبل اقتصاديات الدول النامية،للتجارة العاملية 
" كبيد الدول الفقرية خلسائر كبرية، حيث قدرت منظمة وتدابري احلماية اليت تطبقها دول الشمال إىل ت

خسائر سنوية للدول النامية  2مليار دوالر 700غري احلكومية األمريكية، ما معدله " أوكسفام انترناشيونال

                                                
  63.املعتصم باهللا اجلوارنة،دمية حممد وصوص،مرجع سابق،ص - 1
  .64.ص، سابقالرجع نفس امل - 2
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هذه املبالغ إذا ما وجهت لتحسني التنمية البشرية يف تلك البلدان سيؤدي  ؛نتيجة تطبيق شروط التجارة العاملية
 .أفضلتما إىل نتائج ذلك ح

 : أعباء التقدم التكنولوجي -4

يشكل حتديا وعبء ثقيال  إن التقدم التكنولوجي املعاصر يف املعلومات واالتصاالت وأساليب اإلنتاج،    
حبكم أن التكنولوجيا هي إحدى عوامل اإلنتاج الرئيسية احملركة لالقتصاد  ؛على كاهل اقتصادات البلدان النامية

انب العمل ورأس املال، ما سيخلق حتديات إضافية لتنمية املوارد البشرية واستخدامها ويفاقم العاملي إىل ج
التعامل مع التكنولوجيا احلديثة يولد نوعا من البطالة يعرف  يفحيث أن ختلف املهارات البشرية  البطالة،

إنتاجيا حديثا، فإن عدم قدرة  إذا استحدث مصنع ما منطا: فعلى سبيل املثال؛ بالبطالة االحتكاكية أو الفنية
فةالقوى البشرية على التعامل مع النمط اجلديد سوف يصحبه استغناء عن العمالة غري املتكي. 

 : النمو الدميغرايف -5

نظرا التساع الفجوة النامجة عن غياب التوازن بني النمو السكاين وموارد العيش املتوفرة على األرض، 
االنفجار السكاين، أنه أخطر ما يواجه اجلنس البشري، وموجز هذه  مالتوس روبرتاعترب العامل االجنليزي 

املشكلة أن معدل النمو السكاين احلايل أكرب بكثري من قدرة األرض على توفري مصادر حياة تكفي السكان يف 
 إىل عشرة مليارات، م2020ظل هذا املعدل املتسارع، وألن التوقعات تشري إىل وصول سكان األرض عام 

خصوصا أن هذا التنامي سيترافق مع  سيكون من الصعب ضبط الوضع الدميغرايف ومستوى حياة البشر،
مقابل وضع  عاما، 12اختالل واسع يف التوازن، حيث سيزداد عدد سكان اجلنوب مبعدل مليار إنسان كل 

م املتحدة بعنوان حالة تقرير صندوق السكان التابع لألم يف ع إىل االستقرار يف الشمال، وقد جاءسكاين يرت
إن تزايد السكان واستهالك املوارد الطبيعية سيؤدي إىل تبديل الكوكب بطريقة غري " م 2001السكان عام 

فسوف تتناقص املساحات املزروعة ويزيد معدل تلوث اهلواء واملياه، وتنصهر أجزاء من اجلليد يف  مسبوقة،
 .1"القطبني

 :كفاءة النظام التعليمي  -6

أن معظم مشاكل التنمية سببها تدين كفاءة التعليم،  ل االقتصاد واالجتماع والسياسةيرى رجا 
 ،فالكفاءة العالية متثل متانة القواعد اليت تقف عليها أنظمة التعليم وتعد من أهم مؤشرات تطوير التنمية البشرية

                                                
  168.زهية قربوع،مرجع سابق،ص - 1
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املناهج التعليمية، ، ق بالتعليمنسب االلتحا: والكفاءة ال تأيت من فراغ وإمنا ترتبط جبملة من املكونات وهي
 .1اإلنفاق على التعليم، والطرق والتقنيات املستعملة يف التعليم

التعليم،  ىفليس هناك شك بأنه يستحيل حتقيق تنمية بشرية دون أن تتوافر األموال الالزمة لإلنفاق عل
  .واإلنفاق على التعليم مشكلة كربى مازالت تقلق احلكومات والشعوب

ملناهج التعليمية مطالبة مبعاجلة مشكالت التعليم املتفاقمة سواء أكانت هذه املشكالت ناجتة عن اكما أن 
وإلقاء مشكالت التعليم املختلفة على املناهج  ؛الضعف يف العناصر األخرى يف النظام التعليمي وختلف املناهج أ

  .ةناتج من االعتقاد بأا تشكل صدارة وواجهة عريضة للعملية التعليمي
   :التحديات اليت تواجه التعليم -1- 6

مجلة من التحديات أمام املناهج جيب وضعها يف االعتبار ووضع إستراتيجية العمل للتغلب عليها من  تقف
 : 2خالل التخطيط السليم للمناهج، ومن أبرز هذه التحديات

ط التنمية دف الوفاء التخطيط اهلادف للمناهج بربط النظرية بالتطبيق والقدرة على التنسيق مع خط -
فال جيوز الفصل بني املناهج واخلطط التنموية بالشكل الذي يفقدمها الترابط والتكامل،  ؛باحتياجاا ومتطلباا

حاجات التنمية املتمثلة يف إعداد الفرد وتأهيله بالشكل الذي  ةتلبي مناملناهج وتكون النتيجة عدم متكن 
تساهم املناهج يف التنمية الثقافية ورفع املستوى العلمي والتكنولوجي و ،تمعيستطيع أن يساهم به يف بناء ا

فالثقافة ال تقتصر على املعرفة فقط بل تتضمن العادات والتقاليد وامليول واالجتاهات والقيم  ؛والفكري لألفراد
ملناهج االحتياجات الثقافية وما مل تلب ا ،واحلقيقة أن الثقافة تشمل كل ما بناه اإلنسان عرب تارخيه  ،واملهارات

فإن الفجوة بني الثقافة والتعليم ستتسع مما يعين حدوث مجلة من التداعيات املتمثلة يف االختالالت االجتماعية 
 والثقافية واالقتصادية، والتحدي هو يف كيفية التفاعل مع عامل يعيش ثورة اإلنسان الذاتية والثقافية والتغريات

 .احلديث يف ظل العوملة اتمع يف ظهرت اليت والثقافية والسياسية يةاالجتماعية واالقتصاد

القدرة على مواكبة املناهج للتغريات االجتماعية والسياسية والفكرية يف اتمع ضمن السياق االجتماعي  -
ففي ، تمعفضال عن تأثر املناهج باإليديولوجيات القائمة واملتصارعة يف ا ،املقبول غالبا ما تصطدم باملعوقات

معظم الدول النامية جند أنظمة التعليم تساير مطالب السلطة السياسية اليت تنتقل أفكارها ومبادئها إىل النظام 

                                                
  75.مرجع سابق،ص دمية حممد وصوص، املعتصم باهللا اجلوارنة، - 1
  100.96.ص.نفس املرجع السابق،ص - 2
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فإن صياغة املناهج يف هذه اتمعات تبدأ  ؛لذلك ،التعليمي دف تغيري الناس وتطبيعهم وكسب الوالء للسلطة
مما  اس فيها وخصوصا غياب اهليئات العلمية والشعبية عن املشاركة،من السلطة السياسية، ونادرا ما يشارك الن
 .يؤدي إىل فقدان املناهج للدعم اجلماهريي

تطوير املناهج يف أغلب األحوال ال يتم وفق النظرة الشمولية لكل عناصر املنهج، من معلم وطرق تدريس  -
فالدراسات العديدة حول املناهج التعليمية  ؛وحمتوى وأدوات ووسائل وتقومي واليت توثر كلها جمتمعة يف الطالب

شكل جمزأ دون بيف الدول العربية مثال، تكشف أن معظم عمليات التطوير حتدث عادة لعنصر أو أكثر، و
 .دراسة الروابط والتكامل بني األجزاء التعليمية

فمن غري  ،املتغرية عالقة املناهج خبصائص العصر ومساته تتطلب فهما دقيق لعالقة اإلنسان ذه اخلصائص -
املعقول أن يسعى واضعو املناهج من دون أن يبحثوا يف خصائص هذا العصر والذي يتميز بأنه عصر العلوم 

وهذه السمات تشكل حتديات ضخمة للمناهج أو  والتكنولوجيا واملعلومات وشبكات االتصال واالنترنت،
واملعلومات جيعل التعليم متوجها حنو  قضايا هذه امليادين فالعناية بالعلوم والتكنولوجيا  ،للعملية التعليمية ككل

إىل متيز هذا العصر  ةبالتركيز على تنمية القدرات االبتكارية والعلمية، وعلى أسلوب التفكري العلمي، باإلضاف
 .بسمة العوملة

فأكثر املشكالت  أكثر أدوار املناهج حتديدا هي ربط التعليم بالعمل واإلنتاج وحماربة البطالة بني الشباب، -
اليت تعانيها نظم التعليم يف العامل تتعلق بعدم قدرا على إعداد اإلنسان ملواجهة احتياجات سوق العمل، 
ولذلك جيب البحث دائما يف سبل تقليص الفجوة بني برامج التعليم يف كل املستويات وحاجات سوق 

 . 1العمل

 : نقص املوارد املالية - 7

فربامج التعليم والعناية الصحية واحلماية االجتماعية  ا لتحسني التنمية البشرية،هميعترب التمويل عامال م    
وحتسني نصيب الفرد من الدخل، تتطلب كلها موارد مالية، وهذه األموال قد يكون مصدرها القروض 

يا من على ميزانية الدولة، ويف حاالت أخرى قد خيصص جزء كبري نسب ًاألمر الذي قد يشكل عبء األجنبية،
ميزانية الدولة لإلنفاق الدفاعي يف حاالت عدم االستقرار بدال من ختصيص تلك األموال لتحسني التنمية 

 .البشرية

                                                
  72.بق،صاملعتصم باهللا اجلوارنة،دمية حممد وصوص،مرجع سا - 1
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كما يشكل ضعف املوارد املالية سببا لتردي أداء التنمية البشرية لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد، فقد 
ية البشرية رغم اإلمكانيات املالية املتواضعة وبصورة متكنت بعض دول آسيا من حتقيق إجنازات جيدة يف التنم

 .1أفضل من دول أكثر منها دخال

  حتديات التنمية البشرية املستدامة يف املنطقة العربية: ثانيا

فأن الدول العربية تواجهها جمموعة من التحـديات اإلقليميـة   ، باإلضافة إىل التحديات العاملية السابقة
  : ة مستدامة فيها، ميكن تفصيلها على النحو اآليتتعترض حتقيق تنمية بشري

 : البشر يف بيئة غري أمنة .1

تؤدي هذه التحديات إىل  ،تواجه املنطقة العربية حتديات متعاظمة دد أمن اإلنسان نتيجة للضغوط البيئية  
لطبيعية املتناقصة إىل رفع اعات املترتبة على املنافسة على املوارد ارتفقد تفضي ال ؛ديد إجنازات التنمية البشرية

وتنجم هذه التحديات عن الضغوط السكانية  ،نسبة التوتر يف العالقات بني اجلماعات والسكان والدول
  : 2التلوث والتغريات املناخية، والدميغرافية، اإلفراط يف استغالل األرض، نقص املياه والتصحر

 : الضغوط السكانية -1- 1

 ،2015مليون نسمة حبلول عام  395م البلدان العربية حنو فحسب تقديرات األمم املتحدة ستض  
ويف منطقة تعاين نقصا متزايدا يف املياه واألراضي الصاحلة للزراعة، ما زالت معدالت النمو السكاين على 

 .الرغم من تناقصها تفرض ضغوطا شديدة على قدرة استيعاب األراضي العربية ودد االستدامة البيئية

 : وحتدياته التوسع احلضري -2- 1

وخيلق يف العديد من املدن  ،يضيف التحول احلضري املتسارع أعباًء جديدة على البنية التحتية املتأزمة  
كان سكان املدن يف املنطقة  1970ففي عام  ؛أوضاعا معيشية غري صحية مثقلة باالزدحام وانعدام األمن

  60، وقد تتجاوز 2005عام   55، وارتفعت هذه النسبة إىل  38العربية ال تتعدى نسبتهم 
 .2020حبلول عام 

                                                
  69.ص، مرجع سابق دمية حممد وصوص، املعتصم باهللا اجلوارنة، - 1
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املكتب اإلقليمي للدول  - حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية - 2009تقرير التنمية اإلنسانية  العربية للعام  - 2

  4.2.ص.،ص2009العربية،نيويورك،
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 : األمن الغذائي واملائي -3- 1

 العامل دول من كثري إحدامها من األقل على أو منهما تعاين عامليتان قضيتان الغذائي واألمن املائي األمن  

ندرة  مشكلة من يعاين بهاأغل جيعل اجلافة، مما شبه اجلافة أو املناخية املنطقة يف تقع كثرياً منها إن حيث الثالث،
 .الغذاء، ويف الوطن العريب تربز هاتني املشكلتني بوضوح يف أزمة من وبالتايل املياه،

بالنسبة لألمن الغذائي العريب، فإنه رغم أن الدول العربية سجلت منذ السبعينات من القرن املاضي، ف
األقل منوا مازالت تعاين من اجلوع بنسب اخنفاضا كبريا يف معدالت نقص التغذية، إال أن الدول العربية 

ولكن ما يسجل على الدول العربية عامة، أا ال متلك السيادة على غذائها، مبعىن أا تعتمد اعتمادا  ،متفاوتة
 2000، أنه خالل الفترة بني "للمنظمة العربية للتنمية الزراعية " وفقافكبريا على السلع الغذائية املستوردة، 

، وهذا من شأنه أن يهدد 1مليار دوالر أمريكي 110.1إمجايل العجز الغذائي العريب املشترك  ، بلغ2006و
 .استدامة التغذية يف الدول العربية على املدى املتوسط، األمر الذي سيهدد بالنتيجة التنمية البشرية يف املنطقة

 أدىن بني من العريب العامل يف الواحد للفرد املتوفرةو املتجددة العذبة املياه موارد تعدبالنسبة لألمن املائي فو

باإلضافة إىل ندرة املياه يف املنطقة وظاهرة إجهاد مصادر املياه اجلوفية اليت أفضت إىل ، العامل يف املعدالت
لمياه النظيفة، وإىل هدر كميات كبرية منها يف القطاعات الزراعية والصناعية لافتقار جانب كبري من السكان 

تعاين الدول العربية كذلك من أزمة تلوث املياه والناجتة يف املقام األول عن استخدام األمسدة  ؛والسياحية
األمر الذي يزيد من ديد أمن سكان املنطقة وذلك  الكيماوية واملبيدات واملعاجلات املستخدمة يف الزراعة،

ا قد يؤثر على حضورهم يف فقد يؤدي إىل انتشار األمراض وخاصة بني األطفال، وهذ ؛بأكثر من صورة
املدارس ويف اجنازهم العلمي، وحيرم املرأة من ساعات طويلة تقضيها املرأة كل يوم يف جلب املياه العذبة بدال 
من تكريس الوقت للنشاطات العائلية أو املدرة للدخل، يضاف إىل ذلك أن ندرة املياه والتلوث يهددان 

 .لدان التنافس احمللي على املوارد املائيةوية، وياإلنتاج الزراعي وإنتاج املواد الغذائ

 :غريات املناخيةتال -4- 1

( رغم أن املنطقة العربية تعد من املناطق األقل مسؤولية عن اإلنتاج املباشر ملفاعيل غازات الدفيئة   
مباشرة ، غري أن املنطقة تقع ضحية )عامليا  4.7حصة املنطقة من انبعاتات ثاين أكسيد الكربون ال تتجاوز 

                                                
  6.،ص2009،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،جامعة الدول العربية، مصر،- الزراعةو األمن الغذائي–لتنمية  يف الدول العربية تقرير حتديات ا - 1
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لتغري املناخ، واليت من أكرب نتائجه طاهرة التصحر، ويؤثر تغري املناخ يف التنمية البشرية يف املنطقة العربية من  
هجرة قطاعات عديدة من السكان إىل بلدان أجنبية  تقلص اإلنتاج الزراعي، نقص املياه،:النواحي اآلتية

 . ، اخنفاض مستوى النشاطات االقتصادية)هجرة بيئية(

   :التصحر -5- 1

 تواجه الدول العربية قضية موارد حيوية أخرى ال تقل خطورة عن قضية املياه، هي قضية التصحر،  
 يستغل ، منها حوايل مليونني صاحل للزراعة،2مليون كلم 14حيث تبلغ املساحة اإلمجالية للدول العربية حوايل 

 اجلائر الرعي من املواطنني وتغذية للزراعة الصاحلة عربيةال األراضي الصغري من اجلزء هذا ويشكو ،الثلث حوايل منها

%  20من املساحات، وقطع األشجار الذي يتسبب يف ضياع حوايل %  25تدهور حوايل يف  يتسبب الذي
من املساحات، وارتفاع امللوحة نتيجةً للري من اآلبار السطحية واملياه املاحلة وعدم كفاءة أنظمة الري 

من % 1من املساحات، واتساع املدن الذي يتسبب يف ضياع حوايل % 2ر حوايل ويتسبب ذلك يف تصح
 بالتصحر املهددة األرضي نسبة املوايل، فإن )07(اجلدولوكما يتبني من  ،أفضل املساحات الصاحلة للزراعة

 تخدمةاملس املساحات من % 61وحوايل  املروية، حالياً للزراعة املستخدمة األراضي من %   24حوايل  تبلغ

 يقل ال ما إىل العربية الدول بعض يف النسب هذه وترتفع ،املراعي مساحة من 81 %وحوايل  املطرية، للزراعة

 الدول يف التصحر قضية خطورة إىل مما يشري املراعي يف % 90املروية، وحوايل  يف األراضي % 70 عن

 دخل يهدد الوضع، أن إذ الفعلية واملعاجلة ية،املعن بني خمتلف الدول والتنسيق السريع، التدخل وضرورة العربية

  .1أخرى إىل سنة من الغذائية الفجوة تعميق يف املواطنني ويتسبب من املاليني
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - Arab Environment: future challenges , Arab forum for environment and development,2008,P.98 
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  األراضي املتصحرة واملهددة بالتصحر يف الدول العربية):07(اجلدول 

  
  ARAB ENVIRONMENT: FUTURE CHALLENGES , P.98  :املصدر

 : دارة احلكمإلصالح املؤسسي وإا .2

 املنطقة يف والسياسي واالقتصادي االجتماعي االستبعاد أسباب أهم من واحداً املؤسسي الضعف يشكل  

 واألمن الصحة مثل األساسية االجتماعية العامة اخلدمات تقدمي عن املؤسسات املسؤولة فشل يعد كما ،العربية

 جمال العدالة يف للتنمية الكبري الفشل لتراكم الرئيسية األسباب أحد ،والتعليم، إىل جانب مؤسسات إدارة احلكم

 بأنه بطبيعته يتسم الذي املؤسسي اإلصالح يتطلب ؛ذلك ومع ،واالقتصادية االجتماعية التنمية فرص إىل النفاذو

 ولذا ،الوالء من بدال اجلدارة أساس على التنفيذية السلطات اختيار شيء، كل وقبل األجل أوالً طويلة عملية
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 مثة ؛الصدد هذا ويف ،العامة املؤسسات حوكمة دميومة إصالحات إىل تؤدي بإجراءات للقيام ماسة حاجة ناكه

 مدى على بالطبع يستند اختيارها أن وجيب، القريب املدى يف باألولوية حتظى أن ينبغي رئيسية مؤسسات

واجلمارك  الضرائب سلطات ؤسساتامل هذه تتضمن ما وعادة، الوطين الصعيد على التنمية نتائج على تأثريها
 وهيئات الفساد مكافحة وسلطات احملاسبية السلطات إىل باإلضافة التنمية، وصناديق والعامة املركزية واملصارف

 وقدرا مهنيتها لضمان القانونية التشريعات يف النظر إعادة املهم من ذلك، على وعالوة ؛اإلنسان حقوق محاية

  . 1مهورملطالب اجل االستجابة على
حول حتديات التنمية يف املنطقة العربية ضعف  2011يؤكد تقرير  2009واستكماال ملا جاء يف تقرير 

مقايضة املواطنني حريتهم السياسية مقابل احلصـول علـى   ( آليات املساءلة واملشاركة السياسية للمواطنني 
أو  الضـرائب،  سداد من واإلعفاء والتعليم، العامة، الصحية الرعاية إىل احلكومي، والنفاذ العمل خدمات مثل،

على الرغم من االستثمارات الضخمة يف  - وأن األداء الضعيف يف جمال التنمية البشرية ،)منخفضة ضرائب دفع
فقد أدى ضعف أطر  ؛مدى فعالية هذه النفقاتعلى يعود إىل تأثري اهلياكل الضعيفة  -جماالت الصحة والتعليم
التايل يوضح مدى تواضـع  ) 08(واجلدول  ،2الية من الفساد والتجاهل لقضايا اجلودةاملساءلة إىل معدالت ع

  .اجتاهات اإلصالحات املؤسسية يف الدول العربية
  اجتاهات اإلصالحات املؤسسية يف الدول العربية ):08(اجلدول

  
األمم املتحدة اإلمنائي،جامعة الدول العربية،إصدار ،برنامج 2009تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية  :املصدر

  41.ص،2009مشترك،نيويورك،

                                                
  13.،ص2011،القاهرة، العربية للدول اإلقليمي املركز ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،2011ام تقرير حتديات التنمية يف املنطقة العربية للع - 1
  18.نفس املرجع السابق،ص - 2
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اليت حتققت على مستوى  النتائجمدى ضعف التحسنات يف املؤشرات باملقارنة مع ) 08(يبني اجلدول 
وعلى هذا األساس تتأكد حاجة الدول العربية إىل إصالحات مؤسسية باعتبار ذلك أمـرا ضـروريا    ،العامل
  .قيق التوسع يف احلريات احلقيقية لإلنسان العريبلتح
 : وليس يف صاحل الفقراء منو متقلب، قائم على النفط، .3

رغم أن النمو شرطا غري كاف إال أنه ضروري لتحقيق التنمية البشرية املستدامة، وهلذا فإن حـدوث      
 .على املديني البعيد واملتوسطتقلبات يف مستويات الدخل أمرا سيهدد التنمية البشرية يف الدول العربية 

الذي يعرف مبقياس ما يتوافر لإلنسان مـن سـلع   ( األول هو فقر الدخل : ينظر للفقر من منظورينو
الذي يعرف مبقياس الدخل ( ، والثاين هو الفقر اإلنساين )وخدمات متمثال باإلنفاق االستهالكي احلقيقي للفرد

  .1)م والصحة واحلرية السياسيةوبأبعاد أخرى ذات قيمة حياتية مثل التعلي

، أربع حقـائق رئيسـية   2009ويربز تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية للعام 
اخنفاض نسيب يف معدل الناتج احمللي اإلمجـايل  : للنمو يف الدول العربية على مدار العقود األربعة املاضية وهي

ب، واالعتماد شبه الكامل على صادرات البترول، وعدم الفعاليـة كـأداة   ، وزيادة التقل)1980مند (للفرد 
وإزاء هذه القيود، وبالنظر إىل اهلدف األمسى للتنمية وهو احلد من الفقر، فإن ). 1990مند ( للحد من الفقر 

  .2ميثل حتديا رئيسيا للدول العربيةحتقيق منو مناصر للفقراء

 االقتصـادية هلـذه   األوضاع عن مضلِّلة صورة العربية تعطي الدول بعض لدى اخليالية النفطية فالثروة

 األمن يف زعزعة من ينجم عنها وما العربية االقتصادات من العديد البنيوي يف الضعف مواطن ختفي ألا البلدان،

  .سواء حد على للدول واملواطنني االقتصادي

ويرجـع األمـر إىل   ( 1970يـة منـد   رغم التحسن يف مستويات التنمية البشرية يف الـدول العرب و
فـإن مكاسـب    -مقارنة بالتحسن يف دخل الفرد -إال أنه  ؛)االستثمارات الضخمة يف اخلدمات االجتماعية

                                                
  11.، مرجع سابق، ص2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  - 1
  - وعندما يكون هناك معدل منو سليب يعرف النمو بأنه يف صاحل  ،"كثر مما يعود على غريهمالنمو الذي يعود نفعه على الفقراء نسبيا أ" يعرف النمو املناصر للفقراء بأنه

  .الفقراء إذا كانت اخلسارة من النمو بالنسبة للفقراء أقل نسبيا من غري الفقراء
  46.45.ص.ص، ،مرجع سابق2009تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية  - 2
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 سياسات اعتمدت املنطقة لو أن أكرب التقدم حجم يكون أن املمكن من التنمية البشرية تعترب حمدودة، وأنه كان

البشري، حيث يؤكد تقرير حتديات التنمية يف املنطقة العربية للعـام   إىل الرفاه املادية ثرواا لترمجة فعالية أكثر
، ويتضح ذلك مبقارنة 1990 عام منذ ملحوظا اخنفاضا شهد البشرية التنمية جمال يف التقدم أن معدل، 2011

  :التايل) 09(ترتيب دليل التنمية البشرية بدون مؤشر الدخل،كما يوضحه اجلدول 

  )2010-1990(و) 2010-1970(للفترتني البشرية التنمية دليل يف للتغري طبقا العربية الدول ترتيب:)09(اجلدول 

الترتيب 
حسب دليل 

التنمية 
البشرية 
  احملسن

  الدولة

ترتيب دليل 
التنمية 

بدون (البشرية
  )دخل

الترتيب وفقا 
ملعدل منو 

الناتج احمللي 
  اإلمجايل

الترتيب 
حسب دليل 

التنمية البشرية 
  سناحمل

ترتيب دليل 
التنمية 

بدون (البشرية
  )دخل

الترتيب وفقا 
ملعدل منو 

الناتج احمللي 
  اإلمجايل

1970- 2010  1990- 2010   
  40  7  15  19  1  عمان  1
  108  2  18  111  3  السعودية  5
  21  12  14  20  6  تونس  7
  98  19  30  100  5  اجلزائر  9

  43  10  12  42  14  املغرب  10
  114  18  41  132  4  ليبيا  13
  32  28  21  9  25  مصر  17
  118  88  103  8  24  اإلمارات  19
  67  93  9  104  21  البحرين  34
  44  53  51  87  26  األردن  43
  58  104  104  121  73  قطر  58
  9  118  22  2  121  السودان  67
  50  59  61  131  48  الكويت  68
  8  54  29  92  89  لبنان  94

  130  109  100  133  117  جيبويت  122
 17.ص ،2011رير حتديات التنمية يف املنطقة العربية للعام تق :املصدر  
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أي بلد عريب ضـمن الـدول    صنف، مل ي2010-1990أنه يف الفترة من عام  )09(اجلدول يوضح
دول بني العشر األعلى ترتيبـا منـد عـام     4العشر األعلى مكانة على دليل التنمية البشرية، مقارنة بوجود 

ية من الدول اليت ينخفض فيها فقر الدخل نسبيا، مقارنة ببقية مناطق العـامل،  فرغم أن البلدان العرب .1970
دوالر أمريكي يوميـا،   1.25من السكان العرب حتث خط الفقر الدويل احملدد بـ   20.3حيث يعيش 

دوالر، وبالتايل ميكن أن يكـون   2.75و 1.25غري أن نسبة كبرية من السكان العرب يعيشون بني خطوط 
  :1ة صغرية يتعرض هلا الدخل أو توزيع الدخل تأثري كبري على الفقر يف املنطقةألي صدم

عدم املساواة يف الثروة أخرى وهي حقيقة  ،2011نطقة العربية للعام ويؤكد تقرير حتديات التنمية يف امل
ن تفاقم عـدم  حاجة ملحة لتطبيق جمموعة من التدابري الفورية للحيلولة دون املزيد موبالتايل هناك والدخل، 
مثل التطبيق الفعال للضرائب التصاعدية، وخاصة ضرائب الدخل، وامللكية والضرائب على أربـاح   املساواة،

  .  2كما ميكن للدولة أيضا أن تضع حدا أدىن لألجور، وتعزيز احلماية االجتماعية ،رأس املال

 : مشاركة املرأة يف التنمية .4

إن عدم املساواة بني اجلنسني يشكل أكثر مظاهر اإلجحاف تفشيا يف أي جمتمع، ألا تؤثر عمليا على 
نصف عدد السكان، ورغم أنه قد حتقق يف السنوات األخرية بعض التحسن الكمي يف بناء قدرات املرأة، فعلى 

أي إقليم آخر، فقد تضاعفت معدالت سبيل املثال أظهرت البلدان العربية حتسنا يف تعليم اإلناث أسرع منه يف 
م، وازدادت معدالت التحاق اإلناث باملـدارس  1970معرفة النساء بالقراءة والكتابة ثالث مرات مند عام 

مل تنجح يف تعديل املواقف واملعايري املتحيزة ضـد   االبتدائية والثانوية أكثر من الضعفني، إال أن هذه اإلجنازات
و حصري على الدور اإلجنايب للمرأة وتعزز الالمساواة بني الرجل واملرأة يف خمتلـف  املرأة، اليت تشدد على حن

نواحي احلياة، وجنم عن ذلك أن أكثر من نصف النساء العربيات الزلن أميات وأن معدل الوفيات األمهـات  
رق آسيا، كما تعاين أثناء الوالدة يف املنطقة هو ضعف معدهلا  يف أمريكا الالتينية، وأربعة أضعاف معدهلا يف ش

النساء يف بعض الدول العربية من عدم املساواة يف املواطنة ويف احلقوق القانونية والفرص، واليت تتجلى غالبا يف 
حرماا من حقها يف التصويت واالنتخاب، وال تزال االستفادة من قدرات املرأة العربية من خالل املشـاركة  

                                                
  22.،صمرجع سابق،2009ديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية تقرير حت - 1
 22.،صمرجع سابق،2009تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية  - 2
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العامل، وبالنتيجة، يعاين جزء هام من اتمع بسبب تعطل جزء من أعضائه السياسية واالقتصادية هي األقل يف 
 .1القادرين على اإلنتاج، وبالتايل اخنفض يف دخل األسر وانعكس ذلك سلبا على مستويات املعيشة

 : الرتاعات واالضطرابات السياسية .5

 الصـراع مـع الكيـان    باإلضافة إىل تتمثل هذه االضطرابات يف الرتاعات العربية مع دول اجلوار،  
اإلسرائيلي، حالة عدم االستقرار هذه تتمخض عنها نتائج سلبية على التنمية البشرية يف الدول العربية املتنازعة، 
وذلك نتيجة الضحايا من البشر وحاالت املرض واجلوع واخلسائر االقتصادية والفرص الضائعة للنمو وتـدمري  

هام من ميزانيات هذه الدول لإلنفاق العسكري بدال من دعم مشاريع البىن التحتية األساسية، وختصيص جزء 
 .   2التنمية البشرية من صحة وتعليم وخلق العمالة، هذا فضال عن األضرار البيئية للصراعات واحلروب

 : البطالة .6

 للمواطنني وحتـديث  ال شك بأن هدف التنمية احلقيقية هو العمل على حتقيق التقدم والرفاهية والرخاء
مؤسسات وهيئات اتمع، والبطالة باعتبارها سبب ونتيجة للفقر، متثل حتديا كبريا أمام التنمية البشرية علـى  

 معظم يف االقتصادي النعدام األمن الرئيسية املصادر من البطالة املستوى العاملي وال ختص دول معينة، كما تعد

سـتحتاج، حبلـول العـام     العربية البلدان أن إىل السكان منو البطالة ومعدالت اجتاهات تشريو .العربية البلدان
وستشكل هذه الوظائف حاجة ماسة مـن أجـل اسـتيعاب    . جديدة 3مليون فرصة عمل 51، إىل 2020

أن الـدول العربيـة   ، )2007-2004(الشباب الداخلني إىل سوق العمل، وتدل تقديرات البنك الـدويل 
  .4حنو مستدامكمجموعة تواجه حتدي أجياد فرص العمل على 

مبعىن أن املرأة العربية تعاين من البطالة أكثر من كما تتسم البطالة يف الدول العربية بتحيزها االجتماعي، 
وأن  العامل، بأقاليم مقارنة األعلى هي العربية للمرأة البطالة معدالت ، أن)07(رقم الشكل يبنيالرجال، حيث 

 بطالة معدل هذا وميثل ،)مؤخراً  ضاقت قد أا من الرغم على(ة واسع زالت ما واإلناث الذكور بني الفجوة

  .)التوايل على   8و  16 ( تقريباً يف الدول العربية بطالة الرجال معدل ضعف العربية املرأة

                                                
  2.،مرجع سابق،ص2002تقرير التنمية اإلنسانية  العربية للعام - 1
  119-118.ص.رعد سامي عبد الرزاق،مرجع سابق،ص - 2
  11.ص، سابقالرجع نفس امل - 3
  43.،مرجع سابق،ص2009تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية  - 4
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  معدالت البطالة للمرأة العربية مقارنة بباقي مناطق العامل ):07(الشكل 

  
 43.،ص2011العربية  تقرير حتديات التنمية يف الدول :املصدر

 :حتديات األمن الصحي .7

وهي أيضا من العوامل اجلوهرية  ثر فيه عوامل ال ترتبط بالصحة،ؤالصحة هدف حيوي ألمن اإلنسان ت 
وقد حققت البلدان العربية على مدى العقود املاضية تقدما مشـهودا يف   ،اليت تترك أثرا كبريا يف أمن اإلنسان

لكن األمر املالحظ أن الصحة ليست مضمونة  وقع واخنفاض معدل وفيات الرضع،جمال ارتفاع مدى العمر املت
يف الـدول العربيـة   مث إن أنظمة الصحة ، أكثر من غريهن من اإلمهال تعاينلكل املواطنني، إذ مازالت النساء 

ية جـراء  ، وتدين القدرات املهنية، ونقص التمويل، مع تعاظم األخطار الصـح ةالبريوقراطي الزالت تعاين من
 . 1انتشار أمراض معدية جديدة

  :الصحية األنظمة متويل تواجه اليت التحديات من
 .الصحية الرعاية لكلفة املطرد التزايد -

 .ذات الدخل املتوسط واملنخفض البلدان يف الكايف غري احلكومي اإلنفاق -

 .ةصحي مكاسب إىل الوافر التمويل عن ترمجة املرتفع الدخل بلدان يف األنظمة عجز -

                                                
  14.،مرجع سابق،ص2009تقرير التنمية اإلنسانية  العربية للعام  - 1
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 .العمل أرباب يقدمها اليت الوظيفية الصحي واملزايا االجتماعي للضمان العام الغياب -

 : التعليميةنظومة إصالح امل .8

مقارنة بغريها من الناطق، استثمرت املنطقة العربية بكثافة يف التعليم مند الستينيات من القرن املاضـي،  
من  20من الناتج احمللي اإلمجايل و  5ايل استثمرت الدول العربية حو ،)2008(وحسب البنك الدويل

التايل يوضح متوسط اإلنفـاق  ) 10(املوازنات احلكومية يف التعليم على مدار األربعني سنة املاضية، واجلدول 
 .على التعليم يف الدول العربية مقارنة مع دول أخرى

 )2003-1965( لناتج احمللي اإلمجايلنسبة من ا(متوسط اإلنفاق على التعليم يف الدول العربية): 10(اجلدول 

  1965-1974  1975-1984  1985-1994  1995-2003  

  5.3  5.0  4.6  4.3  املتوسط بالنسبة للدول العربية

  املتوسط بالنسبة للصني،اندونيسيا،كوريا،ماليزيا

  الفلبني،تايالند
2.6  3.3  3.1  3.6  

  املتوسط بالنسبة لألرجنتني،الربازيل،الشيلي،

  ريواملكسيك،الب
3.0  3.4  3.2  3.9  

 35.،مرجع سابق،ص2009تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية  :املصدر

يف فرص احلصول على التعليم،  إال أنه يظل هناك الكثري من أوجه عدم املساواة. ورغم هذه اإلجنازات
 . وكذلك جودة التعليم

لضخم يف التعليم على كل املستويات يف مجيع الـدول العربيـة   توضح حقائق التعليم أنه رغم التوسع ا
 من املائة يف 5.0 حوايل ،  قامت هذه الدول بتخصيص2009-2006م،  ففي الفترة 1970تقريبا مند عام 

 يف الدراسـة  سـنوات  متوسط زيادة على ساعد قد هذا أن من الرغم احمللي اإلمجايل على التعليم، وعلى الناتج
 املائة يف 22.1 املرجح الكبار حمو أمية معدل متوسط ، وبلغ2011يف  5.9إىل  1960يف  1.1من  املنطقة

                                                
  - زيد من التفصيل حول عملية القياس راجع تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية للعام ملو يف التعليم ليست مهمة سهلة، اجلودةو جتدر اإلشارة إىل أن قياس عدم املساواة

  35.،ص2009
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إال أنه ال تزال مثة حتديات كبرية تتعلق بااللتحاق بالتعليم وجودة التعلـيم   ،2005-2010الفترة خالل فقط
الشـباب   تزويـد  يف خيفـق  و كبرية، صعوبات من يعاين العربية الدول يف التعليمي حيث مازال النظام؛ املقدم

باإلضافة إىل ذلك، فإن إجنازات التنمية البشرية ، 1بالكفاءات الالزمة للنجاح واالنضمام إىل النشاط االقتصادي
ن تأثرت سلبا مبكوجندها قد  وفقا للمعايري العاملية، جيدة، على الرغم من أا 1975يف الدول العربية مند عام 

بشرية، وتشري هذه احلقائق بشكل واضح إىل وجود حتدي يتعلق بإصالح التعليم يواجه التعليم يف دليل التنمية ال
  .2معظم الدول العربية

 دول العربيةإشكاليات وحتديات اقتصاد املعرفة يف ال: املطلب الثاين

فمنها ما تعد إشكاليات وحتديات مباشرة، ومنها ما تعد غري  ؛تتعدد إشكاليات وحتديات اقتصاد املعرفة
باشرة، أو ميكن تصنيفها على أا على املستوى اجلزئي، أو على املستوى الكلي، ومنها ما هو عاملي وما هو م

  .عريب

  إشكاالت عاملية القتصاد املعرفة  -1
يؤدي التوجه حنو العقول املبدعة يف اقتصاد املعرفة إىل االستغناء عن : تكريس البطالة وهجرة األدمغة -1- 1

لية حتل اآلالت واملاكينات مفمن الناحية الع وبالتايل تكريس جيش من العاطلني عن العمل، دعة،العمالة غري املب
حمل القوة البدنية كجزء من منظومة اقتصاد املعرفة، ومن ناحية أخرى يشكل املوهوبون واحلاصلون على تأهيل 

 حيصلوا على التأهيل  مل ينما خيرج العاملون الذعلمي رفيع القسم األخر الذي خيطط ويصمم ويبتكر، بين
املناسب من سوق العمل، وبالتايل يكرسون أنواعا أخرى من املشكالت االقتصادية واالجتماعية وحىت 

  . الفكرية

(  ال جتد من ميلؤها -من وجهة نظر أخرى -أن العديد من الوظائف ؛وما يثري االهتمام يف ضوء ما ذكر
طاع تقنية املعلومات هو القطاع األكرب الذي يصارع إلجياد املواهب ولعل ق ،)على األقل يف الواليات املتحدة

يعتقد أن قطاع األعمال سيعاين ليجد اموعة  والطاقات اليت خيرجها نظام التعليم يف جماالت تقنية  املعلومات،
أي مكان يف لذلك إذا نقصت املهارات يف بلد ما، فيمكن إجياد  الطاقات املناسبة يف  الصحيحة من املهارات،

                                                
  45.،مرجع سابق،ص2011تقرير حتديات التنمية يف املنطقة العربية للعام  - 1
   48-49.ص.،مرجع سابق،ص2009تقرير حتديات التنمية يف الدول العربية ج التنمية البشرية  - 2
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العامل واالستفادة منها، وذلك من خالل الشبكات االلكترونية والتعاون االفتراضي، مما يقـود إىل إشـكالية   
جديدة تكمن يف استرتاف الطاقات البشرية من البلدان النامية أو اليت ال ميكنها توفري الشروط املناسبة ملبدعيها، 

  .           1حدة الفجوة ما بني دول العامل إىل البلدان املتقدمة، األمر الذي يزيد من

ولعل تركز الشركات التقنية املتخصصة يف أماكن حمددة من العامل يشكل عامـل جـدب لألدمغـة،    
يف  حيث تتحد الشركات الصغرية اجلديدة ومعامل البحوث واملمولون والشركات الكبرية ،والطاقات املميزة

إذ . جتمع املعرفة والتمويل والفرصة، مما جيدب املسـتثمرين وحمفزة نشطة مراكز عاملية لالبتكار، خالقني بيئة 
  .2وميكن أن تضاف مراكز جديدة يف الصني، 16مركزا، ولدى أوربا  13ملتحدة لدى الواليات ا

إن من أهم مسات اقتصاد املعرفة هو التكيف املوسع مع رغبات الزبائن  :تكريس ثقافة االستهالك -2- 1
)Mass customization(فقد سادت يف العصر الصناعي عقلية اإلنتاج اجلماهريي ، Mass 

Production،يف حني جند أن امليزة التنافسية يف  ، حيث يتم اإلنتاج بكميات كبرية ومواصفات موحدة
كمن يف حتديد خصوصية توالسياسات املوحدة، بل  اقتصاد املعرفة مل تعد تقوم على اإلنتاج والتسويق املكثفني،

الذي يبحث عن إنتاج أشياء جيدة وخدمات  Mass customizationل مستهلك وهذا ما يسمى ك
األمر الذي يشكل أحد أسباب تكريس ثقافة ؛ مصممة خصيصا الحتياجات ورغبات خاصة لدى املستهلكني

 .3ايبوهلذا يعترب العديد من الباحثني هذا األمر غري إجي االستهالك بالرغم من اجيابيتها االقتصادية،

، كبريةإن دخول الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف املنافسة مع الشركات ال: إفالس الشركات -3- 1
وبالتايل  تؤدي إىل خفض األسعار، باإلضافة إىل عامل اخنفاض التكلفة احلدية لإلنتاج يف ميدان اقتصاد املعرفة،

غري قادرة على  نيمال فكري ومادي كافي اخنفاض األرباح إىل حد جيعل من الشركات اليت ال متلك رأس
القدرة بطاملا أن عائدات اقتصاد املعرفة مرهونة  مما يعرضها لإلفالس، ،التكيف وواقع بيئة اقتصاد املعرفة

حق االحتكار والتحكم باألسواق ويزيد من العائدات  الكبرية ا يعطي الشركاتذفإن ه اإلبداعية واالبتكارية،
 .جهة أخرى يهدد تلك الشركات باالندثار مع أول حالة إخفاق إبداعية أو إبتكارية إال أنه من بشكل أسي،

تتميز بعض املنتجات املعرفية بسهولة تناقلها ونسخها بسهولة عرب :عدم القدرة على ضبط املنتجات -4- 1
كحماية  هذه العوامل ختلق حتديات كبرية شبكة االنترنت كالربجميات، باإلضافة إىل اتساع رقعة السوق،

                                                
  .197- 196.ص.سم غدير غدير،مرجع سابق،صبا - 1
  .197.سابق،صالرجع امل نفس - 2
  .199.،صالسابقرجع امل نفس - 3
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األمر  وتصعب التحكم يف تلك املنتجات وضبطها، ،...امللكية الفكرية والضرائب والرسوم اجلمركية وغريها
 . 1للشركات واألشخاص املبدعني كبريةالذي من املمكن أن يؤدي إىل خسائر 

تصاد املعرفة، رغم أن الكثري من االقتصاديني يستخدمون بعض املؤشرات املعروفة الق :إشكالية القياس -5- 1
ويعود ذلك إىل  الزالت غري ناضجة مبا فيه الكفاية، ية اليت ختص بيئة اقتصاد املعرفةإال أن معايري القياس احلقيق

يف ، حيث يستدل عليها غالبا عن طريق أثارها؛ طبيعة املعرفة اليت يصعب وضع هلا مؤشرات كمية مباشرة
 . ستخدمة يف االقتصاد التقليدي اإلحاطة بأعمال اقتصاد املعرفةالوقت الذي مل تستطع املعايري واملؤشرات امل

 حتديات اندماج الدول العربية يف اقتصاد املعرفة  -2

تقف أمام اندماج الدول العربية جمموعة من التحديات، لعل أمهها حتدي االنتقال من االقتصاد الريعي   
ه األساسية، والتحدي األهم يف هذه النقطة، هو البنيـة  وأمناط اإلنتاج السائدة إىل اقتصاد تشكل املعرفة دعامت

وتتمثل هذه البنية  ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة يف البلدان العربية وغري الداعمة لالقتصاد املعريف
  :2يف اآليت

 ".استخراج النفط يف الغالب"منط اإلنتاج املتسم باستنضاب املواد اخلام  -

 ).الزراعة، السلع االستهالكية( ألنشطة األولية تركز اإلنتاج يف ا -

 .تدين معدالت النمو االقتصادي وصغر حجم الناتج احمللي اإلمجايل العريب -

تدين مستويات اقتصاد املعرفة يف الـدول   ويف هذا اإلطار يبني دليل البنك الدويل لقياس اقتصاد املعرفة،
: 3فتراض أن اقتصاد املعرفة يتضمن أربعة مرتكـزات هـي  وذلك باالعتماد على منهجية تقوم على ا العربية،

وتقنيـة   وأنظمة اإلبداع واالبتكار الوطنيـة،  التعليم واملوارد البشرية، احلوافز االقتصادية والنظام املؤسسايت،
  .املعلومات واالتصاالت

  :يلوعلى العموم، ميكن أن تفصيل حتديات اقتصاد املعرفة يف الدول العربية على النحو التا
  

                                                
 .199.، صباسم غدير غدير، مرجع سابق -1
على  2012-02- 20:مت التصفح يوم ،الدروس املستفادة لالقتصاد اليمين،مقال الكتروينو العريبالوطن يف اإلنسانية والتنمية االقتصادي النمو ،مطهر عبد العزيز العباسي -2

  :الرابط
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=1204 ،  

  .66.، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، ص2010/2011تقرير املعرفة العريب للعام  -3
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 :الفجوة الرقمية -1- 2

لتقنيـات ذات التكنولوجيـا   االيت تعتمد علـى   إن اقتصاد املعرفة يتضمن االستخدام املكثف للمعرفة،
املتطورة يف جمال املعلومات واالتصاالت، والصناعات االلكترونية واملعرفية الدقيقـة وتكنولوجيـا الطاقـة    

 .اخل....البديلة

املدفوع بالعوملـة إىل   -خاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-لوجياأدى التطور السريع للتكنو قد
وخطورة الفجوة الرقمية ال  ،ظهور ما يسمى بالفجوة الرقمية بني الذين ميلكون التكنولوجيا والذين ال ميلكوا

 تعود بسلسـلة  تتعلق بانعكاساا التلقائية املباشرة على الدخل بقدر ما تتعلق باالنعكاسات على النفوذ، واليت
من االنعكاسات السلبية املتصاعدة على األمن والصحة والتعليم والعالقات اإلنسـانية والـدخول وعدالـة    

 .1الطموحات، وكذلك على احلق اإلنساين يف اإلبداع، ويف االستفادة من املعلومات

يف جمال االتصاالت،  الفجوة الرقمية هي درجة التفاوت يف مستوى التقدم سواء باالستخدام أو اإلنتاجو
ومبقارنة الدول العربية بالدول  ،أو تكتل وآخر، أو مناطق البلد الواحد وتكنولوجيا املعلومات بني بلد وآخر،

املتقدمة، جندها تعاين من فجوة خطرية تعيق تسارع النمو االقتصادي والتنمية واالبتكار، كما أا حتـد مـن   
 .يةتوسع االتصاالت وبلوغ األسواق العامل

   : أسباب الفجوة الرقمية يف الدول العربية-2-1-1 

  : 2نذكر من األسباب اليت كرست الفجوة الرقمية يف الدول العربية،
 حتتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل بنية حتتية، وهذا يتطلب : األسباب املالية واالقتصادية

 .إمكانات مالية واقتصادية هائلة 

 العلميةاألسباب التقنية و :نات األساسية للبنية التكنولوجية يف املنطقة العربية تفتقر إىل حيث أن املكو
 .تقنية تكنولوجية وإىل ضعف الربامج التعليمية وعدم توافر برامج حبثية وقواعد تطوير عربية

 بوهي من األسباب اليت أمهلت يف أدبيات التكنولوجيا، ومن أهم هذه األسبا: األسباب االجتماعية: 

 استرتاف العقول العربية من خالل اهلجرة إىل العامل املتقدم. 

                                                
  203.باسم غدير غدير، مرجع سابق،ص - 1
  58-57.ص.،ص44و 43،العددان حبوث اقتصادية عربيةصاد املعرفة،الفجوة الرقمية حتدي املنطقة العربية، جملة اقت: رميدي عبد الوهاب، مقال بعنوان - 2
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 هجرة األموال العربية إىل اخلارج. 

 ،ألن اإلنسان ال يسعى إىل تعلم التكنولوجيا والتطوير واإلبداع وهو يعاين من الفقر الفقر. 

 تمع بأمهية العلم والتكنولوجيانقص الوعي لدى أفراد ا. 

 البعض أن األسباب السياسية من العوامل الرئيسية للفجوة الرقمية يف الدول  يرى: األسباب السياسية
العربية، حيث جند أغلب احلكومات العربية تويل اهتماما أقل باإلنفاق على البحث والتطوير مقارنة 

 .مبجاالت اإلنفاق األخرى

  مؤشرات الفجوة الرقمية يف الدول العربية  -1-2- 2

  : ية يف الدول العربية نذكرمن مؤشرات الفجوة الرقم 
  ):انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(اجلاهزية االلكترونية العربية  -أ

 عرف انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوطن العريب خالل السنوات األخرية طفرة مهمة،  
ويف هذا اإلطار، ، رهانا جوهرياحتديا وإال أن تعزيز ذلك االنتشار ليشمل مجيع شرائح اتمعات العربية يعد 

نستشهد مبؤشر البنك الدويل لتكنولوجيا االتصال واملعرفة، الذي يركز على التقدم الذي تسجله الدول علـى  
، فقد حققت 2009مستوى انتشار خطوط اهلاتف واحلواسيب واالنترنت، وحبسب تقرير املعرفة العريب لعام 

، إال أن 2009و 1995وى هذا املؤشر، وذلك من خالل املقارنة بني عامي البلدان العربية تقدما على مست
فباستثناء السـعودية   هذا التقدم ينبغي أال حيجب وضعية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوطن العريب،

أما يف ما يتعلق  مبسـتخدمي  ، مواطن دون املستوى العاملي 1000يبقى متوسط احلواسيب لكل  والكويت،
  .1فغالبية البلدان العربية تتموقع دون املستوى العاملي النترنتا

  

  

  

  

                                                
  33.،ص2012،فيفري،396رهان تطوير املمارسة السياسية،جملة املستقبل العريب،العدد و حممد بنهالل،اإلعالم اجلديد - 1
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  عدد احلواسيب لكل ألف من السكان يف الدول العربية وجمموعات منتقاة من دول العامل ):08(الشكل 

 
  .129.،ص2009تقرير املعرفة العريب لعام : املصدر

  .دول العامل وجمموعة منتقاة منها نسبة إىل حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلأعداد مستخدمي االنترنت يف الدول العربية و): 09(الشكل 

  
  .130.صمرجع سابق، ، 2009تقرير املعرفة العريب لعام  :املصدر
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فيما بني الدول  حادةو يظهر أن الفجوة الرقمية مازالت قائمة، )09) (08(إن التمعن يف الشكلني 
 جمالذ اخلطوات الالزمة على عدة أصعدة، وخاصة يف اختلعامل، لذلك البد من اأو باملقارنة مع دول ا، العربية

  .سياسات التقانات وتشريعاا، واستخدام اللغة العربية، وحتقيق املساواة يف النفاذ

املعلومات  تكنولوجيا ثورة ووليدة نسبياً جديدة الرقمي احملتوى إن مسألة: احملتوى الرقمي العريب - ب
 الشبكة على منشورة رقمية بصورة املوجودة املعرفة :الرقمي العريب احلديثة، ويقصد باحملتوى واالتصاالت

 وسائل الوسائط من بوسيلة منتج أو نصوص شكل على احملتوى هذا يكون وقد الدولية باللغة العربية، العنكبوتية

  .برجميات شكل على أو ) معاً صورة، كليهما صوت،(  املتعددة

 سوق أو املعلومات سوق خالل من فيها التجارة تتم باحملتوى وحقوق امللكية اليت يهتم عرفةامل اقتصاد إن

 شـبكات  على موجودة افتراضية سوق إا حيث مبفهومها التقليدي األسواق عن ختتلف السوق وهذه املعرفة،

 التجـارة  هـذه  مسيت ولذلك العنكبوتية، الشبكة خالل من إلكترونياً، البعض ببعضها املتصلة اآليل احلاسب

 مث ومن اقتصادي، إطار يف الرقمي وضعت احملتوى املعرفة وقيمة املعرفة خدمات فإن االلكترونية، وهلذا بالتجارة
 البيئة توفري أجل من احلكومات على حتديات الرقمي تفرض احملتوى يشهدها الذي والتحديث التطور عملية فإن

  .املختلفة للسلع واخلدمات رقمية ياتحمتو وتنمية تطوير تدعم اليت املناسبة

ورغم أمهية صناعة احملتوى العريب يف مقاربة اقتصاد املعرفة يف الدول العربية، وتقليص الفجوة املعرفية بني 
، فإن صناعة ونشر احملتوى العريب متواضـعة  2009وحسب تقرير املعرفة العريب لعام  خمتلف الدول، إال أنه

تزداد حدة خاصة يف ظل وجود عقبة النفاذ إىل االنترنت، وأهم هذه  من العقبات، وحمدودة، تعترضها جمموعة
 .1تطويع عدد من التقانات املتاحة لتتالءم مع اللغة العربية، العقبات

حيث يقوم  متثل التجارة اإللكترونية واحدا من موضوعات االقتصاد الرقمي، :اخلدمات االلكترونية -ج
التجارة االلكترونية وتقنية املعلومات، والتجارة االلكترونية هي تنفيذ وإدارة  :ناالقتصاد الرقمي على أمري

األنشطة التجارية املتعلقة بالبضاعة واخلدمات بواسطة حتويل املعطيات عرب شبكة االنترنت أو األنظمة 
 .2الشبيهة

                                                
  151.،مرجع سابق،ص2009تقرير املعرفة العريب لعام  - 1

117.مجال داود سلمان،مرجع سابق،ض - 2  
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أي ما ميثل ، 1999مليون دوالر عام  40قدر حجم التجارة اإللكترونية يف الدول العربية حبوايل و  
0.01  من إمجايل التجارة االلكترونية العاملية، وهذا معدل متواضع جدا، ولذلك جيب بدل املزيد من

  . اجلهود والتطوير لتضييق الفجوة الرقمية القائمة يف الدول العربية
  :حتديات متعلقة بالبيئة التمكينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -2- 2

مرتبطة بالبيئة التمكينية لتكنولوجيا  اقتصاد املعرفة يف املنطقة العربية جمموعة من التحدياتيواجه تعزيز 
  :1املعلومات واالتصاالت، أمهها 

  :توفري بيئة تنظيمية - 2-2-1 

 وضع الرؤى ا يناط وكيانات قوية تنظيمية بيئة توافر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع منو يتطلب

 لالتصـاالت وتكنولوجيـا   وزارة يف الرئيسي التنظيمي الكيان ويتمثل ،النمو فرص بتعزيز لكفيلةا والسياسات

 تعزيـز  اآليلـة إىل  السياسات ووضع االستراتيجيات برسمو األخرى، املؤسسات مع بالتعاون املعلومات تعىن

 وذلك القومي، يف الدخل علوماتامل تكنولوجيا من احمللي اإلنتاج مسامهة نسبة وزيادة املستهلك، ومحاية املنافسة

 الالزمـة  القـوانني  السوق، وإعداد يف الشركات عمل وزيادة االستثمارات، وتشجيع السوق حترير طريق عن

 بد الإذن ، ثقة املواطنني ويضمن آمن بشكل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتطبيقات خدمات الستخدام

  .اال هذا يف القطاع اخلاص عمل بإدارة وتقوم الوزارة تضعها يتال السياسات بتنفيذ معنية هيئات وجود من
 : التشريعية البيئة توفير - 2-2-2 

 خلدمات منظمة قوانني وجود املنافسة فيه، قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضمان حترير يستلزم

 يستلزم كذلك الفكرية، امللكية مايةحل منظم قانون وجود واإلبداع االبتكار أنشطة كما يستلزم منو االتصاالت،

 القطاع بشكل يف العاملون حيتاج كما ، اإللكترونية للتجارة منظمة قوانني وجود التجارة اإللكترونية أنشطة منو

 مـن اخلـدمات   االسـتفادة  لتعظيم وذلك اإللكترونية، اجلرمية ومكافحة البيانات سرية حلماية قوانني إىل عام

  .ةاإللكتروني

أن الدول العربيـة   ،2009فقد جاء يف تقرير املعرفة العريب للعام  يتعلق حبماية امللكية الفكرية،وفيما 
غياب هذا املوضوع عن األجندات الوطنية، وخاصـة فيمـا يتعلـق     تواجه عدة حتديات يف هذا اال أوهلا،

                                                
  55.،ص2011االجتماعية لغرب أسيا،نيويورك،و املعرفة،اللجنة االقتصادية اقتصاد حتديات اإلسكوا ملواجهة منطقة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز -1
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ىل قطاعـات هامـة كالصـحة    بالتواصل مع املخزون املعريف العاملي، والنفاد إىل مصادر املعرفة بالنسـبة إ 
والتعليم،كما تعاين الدول العربية من نقص الكفاءات البشرية املتخصصة يف النصوص القانونية يف جمال محايـة  

  .1امللكية الفكرية 

على ضعف البيئات التمكينية االجتماعية واالقتصادية  2010/2011ويؤكد تقرير املعرفة العريب للعام 
أمهها أن القوانني والتشريعات يف املنطقة ، ملنطقة العربية، ويرجع األمر إىل عدة عواملواملعرفية يف معظم دول ا

  .2املعرفة، وعلى رأسها محاية املكية املعرفية اقتصادالعربية ال تزال غري مؤهلة للتصدي للقضايا اليت يطرحها 

ا أمام امتالك الدول النامية فإن هذه األخرية تشكل عائقا كبري للوجه املشرق للحماية الفكرية، وخالفًا
  :احلالتني هاتني يف مثل ذلكيكون و والعربية باخلصوص للمعرفة والتقنيات املبتكرة،

 املبدع منها هذا يفهم فال ملبدع، اختراع براءة القانون مينح حني تظهر اليت احلق استعمال يف التعسف حالة -

 وانعدام السوق للتفرد يف نتيجة عليهم، لفاحشا السعر وفرض الناس، حاجة واستغالل االحتكار، حق سوى

 .املنافسة

 عن متقدمة، فتحجبها جمتمعات يف واإلبداع املعرفة تتركز حني تبدو اليت احلق، استعمال يف التعسف حالة -

 املتخلف، مراعاة لواقعها دون من وجمحفة، قاسية بشروط إال بترمجتها هلا تسمح وال النامية، اتمعات

  .لديها الدخل مستويات وهبوط اقتصادياا، ضعف مع للمعرفة، اسةامل وحاجتها

لكن يف حالة غياب أو عدم التزام الدول باتفاقيات محاية امللكية الفكرية املوقعة من طرفها، فإن هـذا  
األمر سيخلق مشكلة القرصنة، مما سيتسبب يف خسائر اقتصادية كبرية تتكبدها الصناعات املعرفية احملليـة أو  

لشركات املقيمة، والشكل واجلدول التاليني يبينان حجم عمليات قرصنة الربجميات واخلسائر النامجة عنها يف ا
  .2010-2009بلدان اإلسكوا يف الفترة 

  

  

                                                
  72.ص، مرجع سابق ،2009ـ تقرير املعرفة العريب للعام  1
  69.،مرجع سابق،ص2010/2011فة العريب للعام تقرير املعر - 2
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  ) املئوية بالنسبة(  اإلسكوا منطقة من خمتارة بلدان يف الربجميات قرصنة ):10(الشكل

  
  60.املعرفة،مرجع سابق،ص اقتصاد حتديات اإلسكوا ملواجهة منطقة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع زيزتع :املصدر

  2010-2009اإلسكوا للفترة  يف أعضاء بلدان يف الربجميات قرصنة عن النامجة اخلسائر):11(اجلدول 

  

  البلد

  )الدوالرات  مباليني( القرصنة  عن النامجة اخلسائر

2009  2010  

  األردن
  اإلمارات العربية

  البحرين
  العراق
  عمان
  قطر

  الكويت
  لبنان
  مصر

  اململكة العربية السعودية
  اليمن

26  
155  
21  

129  
39  
50  
62  
46  

146  
304  
10  

28  
173  
22  

147  
33  
52  
68  
49  

196  
414  
12  

  1194  988  اموع

  61.املعرفة،مرجع سابق،ص اقتصاد حتديات سكوا ملواجهةاإل منطقة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز :املصدر
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  : القطاع منو لتعزيز األساسية البنية تطوير -2-3- 2 
 إىل املعلومات الوصول تتيح اليت هذا عصرنا يف األهم الوسيلة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعترب

 ومجيع األفراد واملؤسسات إمكانات من دتزي أا إذ املعرفة، جمتمع وخدمات أعمال يف احلقيقية واملشاركة

 واالتصاالت لتكنولوجيا املعلومات األساسية البنية وتشكل ،اتمع هذا اقتصاديات من واملستفيدين العاملني

 واملعرفية الفجوة الرقمية لتقليص أساسية مكونات وركيزة أهم إحدى مشوليتها ومدى ا املرتبطة واخلدمات

 .تمعا أفراد خمتلف بني

  :القطاع منو لتحفيز مع القطاع اخلاص الشراكة  تفعيل -2-2-4
 لنمو قطاع قوية فرص بالضرورة القوية األساسية والبنية والتشريعية التنظيمية البيئة توافر يضمن ال

 بني الشركاء ما الفاعلة الشراكة من إطار وجود األمر يستلزم حيث واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا

 ومنظمات والقطاع اخلاص احلكومة من كل يف الشركاء هؤالء ويتمثل، القطاع منو فرص لتحفيز نيالرئيسي

 أكثر فرص توفري الرئيسيني بني الشركاء ما التفاعل شأن فمن، الدولية املنظمات األحيان بعض ويف املدين اتمع

 .القطاع لنمو استدامة

   :والمتوسطة الصغيرة روعاتالمش ونمو لالستثمار محفزة آليات توفير -2-2-5

 عدم القدرة ناحية من كبري بشكر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع ضعف يف التمويل غياب يسهم

 الكامل األدمغة واالعتماد هجرة تعميق وبالتايل والتطوير، البحوث دعم على القدرة وعدم املعرفة توليد على

 تكنولوجيا قطاع املتعلقة بتعزيز النشاطات مجيع يف حيوي كمورد يلالتمو أمهية وتربز، األجنبية اخلربات على

  . املعرفة اقتصاد حتديات مواجهة أجل من واالتصاالت املعلومات

 :)منظومة اإلبداع العريب(التقانة  االبتكارية وتوطني الطاقة -2-3

ل واملنشآت على املستوى يلعب االبتكار دورا حامسا يف تنافسية اقتصاديات الدو يف ظل اقتصاد املعرفة،
للمشـروعات والصـناعات    التنافسـية  امليـزات  توفري ضمان أمهية يف األكثر العنصر حيث يشكّل الدويل،

 العوامـل  من على عدد تؤثر كوا يف التنافسية حمددات من التقانة كمحدد أمهية تكمن وكما واالقتصاديات،

كـل   قبل تؤثر أا األسواق، كما وحصص الصادرات ونوعية الدخل واالستخدام وتوزيع كالتكلفة ا املرتبطة
 بـني  التكاملية أو والعالقة التعويضية البشري، املال رأس يف االستثمار البشري ومقدار العنصر نوعية شيء على

 للتسارع نظراً العاملي، لالقتصاد حتدياً خاصاً تطرح املعلومات تقانة فإن ؛الصدد هذا ويف ،البشرية واملوارد التقانة
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 ساهم كل كما ،والتوزيع والتسويق والتعليم والتدريب واإلدارة اإلنتاج جماالت التقانات تلك يف دخول الشديد

  .1انتشارها يف هلا جديدة تطبيقات وظهور التقانة هذه تكلفة منتجات تناقص

 املوارد من لتقانة، بدءاًالعلم وا ميدان يف املشكالت من العديد تعاين من العربية الدول فإن اال، هذا يف

 ضعف عن ناهيك وآفاق تطبيقاته، خمرجاته ونوعية وجماالته العلمي وخيارات البحث والتطوير للبحث املخصصة

املخصصة  املوارد حصة أن مثالً فنجد  ،عن اآلخر مبعزل منهما كل يعمل إذ العلم والتقانة، األساسية بني الروابط
 التقين لصادرات اهليكل تغري أن كما، كوريا مثل بدولة مقارنة ،جداً متواضعة يةالعرب الدول يف والتطوير للبحث

  .2توليدها إىل وصوالً وتوظيفها وتطويرها التقنية اكتساب على الدول هذه قدرة مرتبط مبدى العربية الدول

  :التايل على العموم ميكن تلخيص التحديات اليت تواجه منظومة اإلبداع يف الدول العربية على النحو
  : واقع مراكز البحوث العربية -3-1- 2 

ال تقتصر القضايا املطروحة حول البحث العلمي يف الدول العربية على غياب البىن املؤسسية أو ضعفها، 
مما  أو نقص العاملني فيها فحسب، وإمنا تشمل ضعف التنظيمات اإلدارية واألطر القانونية ذات العالقة،

أن الدول العربية متلك مؤسسات ومراكز عامة وخاصة  رغمف ،ة هذه املؤسساتينعكس على كفاءة وفعالي
وليس العمل بغية توطني املعرفة وصوال إىل " نقل التقانة"للبحوث العلمية، إال أا تقع حتث تأثري فكرة 

    .االبتكار واإلبداع وإنتاج املعرفة حمليا

متأخرة مقارنة بالدول  لتطوير يف الدول العربية،جند أعداد العاملني يف جمال البحث وا، من جهة أخرى  
 .املتقدمة والدول اآلسيوية 

  :اإلنفاق على البحث العلمي -3-2- 2 
 من الناتج احمللي  ℅ 0.3ل اإلنفاق على البحث والتطوير يف معظم الدول العربية ال يتعدى معد

مبا تنفقه الدول املتقدمة، حيث تتراوح النسب ما يشكل عائقا كبريا أمام إنتاج ونشر املعرفة مقارنة  اإلمجايل،
من جهة أخرى يصل معدل اإلنفاق احلكومي العام على البحث والتطوير يف  ،3℅3.73و ℅2.09بني 

                                                
  44.ص مرجع سابق، ،2009ـ تقرير التنافسية العريب للعام  1
  46.ص سابق،نفس املرجع الـ  2
  174.ص سابق،نفس املرجع ال - 3
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ة، وهذا يعود ألسباب عديدة منها ضعف ث العلميومن التمويل اإلمجايل للبح ℅97إىل  الدول العربية
 .رة تنافسية للمنتجاتالقطاع اخلاص وقطاع األعمال وعدم وجود قد

  : الشراكة مع القطاع اخلاص -2-3-3
تعترب الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص واتمع املدين ضرورية لالرتقاء بالبحث العلمي واإلبداع 

ألن قطاع األعمال واإلنتاج هو حمرك البحث العلمي واملمول الرئيس له، كما أن البحث ، الدول العربيةيف 
عن طريق تزويده باالبتكارات، وأدوات اإلنتاج اجلديدة وحتسني ه هو حمرك قطاع األعمال العلمي بدور

وسائل وظروف العمل وتطويرمها وتكبري حجم االقتصاد وتوفري فرص عمل إضافية، والدول العربية تفتقد 
 ضعف إىل هكذا قطاع أعمال وإنتاج قوي وإىل مؤسسات إنتاجية وصناعية متطورة، إذا املشكلة هي يف

  . 1مشاركة القطاع اخلاص يف تعزيز البحث العلمي

  : خمرجات البحث العلمي -3-4- 2 
تتعدد خمرجات ونواتج البحوث واإلبداع، إال أن مؤشرات النشر العلمي احملكم وبراءات االختراع 

لعلمي هي األكثر تداوال وتعبريا عن جدوى النشاط العلمي، ورغم النسق التصاعدي الذي حيققه النشر ا
العريب منذ التسعينات من القرن املاضي، وكذلك النشر املشترك بني باحثني عرب وباحثني من أجانب يف 
اآلونة األخرية، إال أن عدد براءات االختراع املسجلة يف اهليئات الدولية ال يزال ضئيال، ويعود السبب 

 يتطلبها تسجيل ابتكارام يف املؤسسات الرئيسي إىل معاناة أغلب الباحثني العرب من الكلفة الباهظة اليت
  .2األمريكية واألوروبية

  : اكتساب التقانة -3-5- 2 
املستوى املطلوب رغم كونه أحد أهم عناصر  إىلموضوع اكتساب التقانة يف الدول العربية  يرتقمل 

على سياسة التصنيع  فقد اعتمدت الدول العربية ،املعرفة األكثر التصاقا بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
ظنا منها أا تساهم يف نقل التكنولوجيا، إال أن  واستخدام التقانة من خالل اقتناء املصانع ووسائل اإلنتاج،

جعل  السياسات التصنيعية العربية على مفهوم االقتناء وعدم االهتمام بإدارة توطني التقانة أو استيعاا، راقتصا
مما أثر سلبا على إنتاجية مؤسساا، وبالتايل  الدول العربية تسري حنو التقادم،التكنولوجيا املقتناة من طرف 

                                                
 185.عبد احلسن احلسين، مرجع سابق،ص - 1

  181.ص، مرجع سابق ،2009تقرير التنافسية العريب للعام  - 2
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تبنت  وملا أيقنت الدول العربية بعدم جدوى هذه السياسة، ،تفاقم الفجوة التقانية بني الدول العربية والصناعية
تسهم يف نقل  سياسات االنفتاح االقتصادي وعمدت على تشجيع االستثمار األجنيب يف سبيل خلق بيئة

لكن رغم ذلك ما تزال الدول العربية بعيدة عن مرحلة أساسية من مراحل اكتساب التقانة،  التقانة وتوطينها،
 . وإنتاجها حمليا هاوهي تطوير

 :التعليم واملوارد البشرية -2-4

نتخطى عتبة ، فةالوطن العريب ونفكر يف اجنازاته ويف عالقته مبجتمع املعرعندما ننظر إىل وضع التعليم يف 
التحديات املطروحة على أنظمة التربية والتعليم يف أغلب البلدان العربية من قبيل حمو األمية، واملواءمـة بـني   
النظام التعليمي وخطط التنمية، وتعليم العلوم مبزيد من االنفتاح على مكاسب املعرفة املعاصـرة يف خمتلـف   

). مة التعليم باحتياجات ومتطلبات التنمية يف اتمعات العربيـة ربط أنظ(وعالقة التعليم بالسوق  ختصصاا،
سننتقل بعـدها إىل التحـديات   . وكذلك عالقته بالبطالة والعمل وجعله يف خدمة اإلنتاج وتوسيع اخليارات

اجلديدة اليت تطرح اليوم أمام جعل التعليم كرافد مؤسس وداعم القتصاد وجمتمع املعرفة، حيث تصبح قضـايا  
مؤشرات جديدة على ) التعليم االلكتروين(ظيف التقين للوسائط اجلديدة ومفاهيم اجلودة والتعليم عن بعد التو

  .1مظاهر الفجوة الكبرية واملركبة يف أنظمة التعليم يف الدول العربية

ورغم اجلهود الكبرية اليت بدلتها الدول العربية يف سبيل تطوير وتعميم التعليم يف كل مسـتوياته، مـن   
وحتسـني   خالل زيادة اإلنفاق على التعليم، وحتقيق نتائج إجيابية واضحة، متمثلة يف ختفيض نسب األميـة، 

يطرحون التساؤل  2009وا تقرير املعرفة العريب للعام معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي والعايل، إال أن معد
عدل العام لاللتحاق باملرحلة املتقدمة من التعليم كيف ميكن حتقيق طموح اقتصاد املعرفة فيما ال يزال امل:التايل

تتجـاوز   2بينما حققت دول العامل املتقدم صناعيا ودول آسيا معـدالت التحـاق   ،% 55الثانوي أقل من 
يف الـدول العربيـة    إعالم آيلمن طلبة التعليم العايل اختصاص  %50كما يؤكد نفس التقرير أن  ،80%

ال خترج الكتلة احلرجة الكافية من ) التعليم العايل( مل يف االختصاص، لكنها يصلون إىل مستويات مقبولة للع

                                                
  87.ص، مرجع سابق ،2009املعرفة العريب للعام  تقرير - 1
 88.صنفس املرجع السابق،  -2



 شرية املستدامة؛عالقة وحتدياتاقتصاد املعرفة والتنمية الب. .....................:...الفصل الثالث

136 

 

املوارد البشرية عالية الكفاءة اليت تستطيع القيام بعمليات التطوير والتجديد واالبتكار وما إىل ذلك من أمور من 
  .1شأا أن تسرع مسرية الدول العربية حنو اقتصاد املعرفة

  :الفصل  خامتة

 أمهها كبرية، ومن تزال ال جمملها يف العربية الدول تواجه اليت واالجتماعية االقتصادية دياتالتح إن
 وحتقيق العمل العاطلني عن من املتزايدة األعداد الستيعاب جديدة عمل فرص وتوفري الفقر حدة ختفيف

 التنموية اجلهود لةمواص تلك التحديات مواجهة وتتطلب ،املوارد استغالل وحتسني نوعية تكنولوجية قفزة
 إجيابية واجتماعية اقتصادية بيئة توفري خالل املتحققة من التنموية املنجزات على نفسه الوقت يف واحلفاظ

   .املعيشة ورفع مستوى لتنميةل استدامة حتقيق يف تسهم مالئمة

استيعاب ومن هنا، جيب على الدول العربية حتديد التحديات اليت تواجهها جمتمعاا والعمل على 
التطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية واالقتصادية احلاصلة يف العامل، ووضع اآلليات املناسبة لالستفادة من 

واملعارف والتقنيات اجلديدة دف االرتقاء املعريف مبجتمعاا وحتقيق معدالت أعلى للنمو تدفق املعلومات 
ليم واكتساب التكنولوجيا احلديثة وحتسني الوضع الصحي االقتصادي، ووضع اخلطط املناسبة لتطوير التع

وتوفري مناصب العمل للسكان وحتقيق احلكم الراشد، من أجل بلوغ املراحل املتقدمة من التنمية البشرية 
  . واقتصاد املعرفة 

  

                                                
  106.ص، مرجع سابق ،2009تقرير املعرفة العريب للعام  - 1
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  :متهيد

رية، وترسيخ مما الشك فيه أن البلدان العربية ما زالت ختطوا خطواا من أجل حتسني التنمية البش 
أن دول عربية كثرية  األسس املتينة اليت ترتكز عليها للتوجه حنو اقتصاد املعرفة، بيد أن واقع احلال يقول،

 وغريها من مؤشرات التنمية البشرية، ا على مستوى الفقر والصحة والدخل،تأخر مقلق جدمن الزالت تعاين 
  . ملعرفةباإلضافة إىل افتقارها لعناصر اجلاهزية القتصاد ا

واقع التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف الدول  عندوسنحاول من خالل هذا الفصل الوقوف 
ومن أجل ذلك وقع اختيارنا على كل من اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة واليمن، حيث سنقوم العربية، 

  . عرفة يف البلدان الثالثةمبقارنة مؤشرات كل من التنمية البشرية املستدامة واقتصاد امل
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  واقع التنمية البشرية املستدامة يف دول املقارنة: املبحث األول

 قبل مقارنة مؤشرات التنمية البشرية املستدامة يف الدول الثالثة، البد من اإلشارة ولو بشكل طفيـف، 
  .ة البشرية املستدامةملختف السياسات اليت انتهجتها الدول الثالثة يف سعيها لتحسني التنمي

  حملة عن الدول املقارنة: املطلب األول
  : اإلمارات العربية املتحدة - 1

إن جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة، جتربة فريدة من نوعها ليس فقط على مستوى العامل العريب، بل 
ابق الزمن وختطو خطوات على مستوى العامل، حيث استطاعت هذه الدولة خالل العقود الثالثة املاضية أن تس

    .كبرية يف ااالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية

 يف للتغـيري احلاصـل   مستوعبة االقتصادية خططها مجيع تكون الن سعت ،1971 عام توحيدها فمنذ
 العربية اتاإلمار استفادت وقد، االقتصاد على طرأت اليت التكنولوجية التغريات به العاملي، واملقصود االقتصاد

 ما واالقتصادي، وهذا االجتماعي واقعهم يف وإدخاهلا اجلديدة التغريات يف استيعاب مواطنيها رغبة من املتحدة

 فضال عـن  اهلائل االقتصادي التطور من استفادت اليت يلةالقل الدول جمموعة ضمن اإلمارات يف دخول سارع

 السـوق  يف التعبري صح إن ومنافسا االقتصاد العاملي يف منودجيا اقتصادا ليصبح اإلمارايت االقتصاد لرفع إمكاناا

  .1احمللية السوق يف أو العاملية
  :نظرة على سياسات التنمية البشرية املستدامة يف اإلمارات  -1-1

  :االجتاهات الدميغرافية - 1-1-2

 8.20حنو  وفقا لإلحصائيات السكانية للمركز الوطين لإلحصاء اإلمارايت، بلغ عدد سكان اإلمارات
  .2منهم من األجانب ℅88، 2009مليون نسمة عام 

  

  
                                                

  153.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1
  http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx :املركز الوطين لإلحصاء اإلمارايت - 2
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  :التعليم -  1-2- 1

إدراكا منها بأمهية التعليم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وإسهامه يف حتقيق التنمية البشـرية  
وير واالبتكار، وجمتمع املعرفة، وبالتضافر مع جهود أخرى على مستوى التدريب وأنشطة البحث العلمي والتط

حيـث  ، قامت اإلمارات العربية املتحدة بانتهاج سياسات وبدلت جمهودات يف سبيل تطوير نظامها التعليمي
قامت بإمداده بكل املتطلبات يف سبيل رفع قدرة هذا النظام على إعداد األجيال القادمة املـزودة باملهـارات   

  . 1ع املعرفةوالقدرات واحلريات اليت متكنهم من الولوج إىل جمتم

ويف هذا اإلطار، عكفت اإلمارات على مراجعة مناهج التعليم لديها، دف تطوير حمتواها وأسـاليب  
وتوفري املوارد املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ ضة تعليمية تواكب  ،التدريس لتتماشى مع متطلبات عصر املعرفة

وجتعل خمرجاا التعليمية يف املستوى العاملي من حيث العصر وتتفاعل مع مستجدات القرن الواحد والعشرين، 
  .اإلعداد والتأهيل واملنافسة واكتساب املهارات التقنية

نفذت اإلمارات العربية املتحدة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر : التعليم العام
تويات التعليمية، حيث كفلت الدولـة جمانيـة التعلـيم    وتقنياته املعرفية ويرتقي مبستويات الدارسني إىل املس

وقد حققت مسرية التعليم  ،احلكومي حىت اجلامعي لكافة مواطنيها ولنشر التعليم يف اتمع والقضاء على األمية
العام منذ قيام االحتاد طفرات متالحقة حيث ارتفع عدد املدارس احلكوميـة واخلاصـة يف العـام الدراسـي     

مدرسة خاصـة،   500حكومية، و 759مدرسة حكومية وخاصة من بينها  1259 إىل 2007/2008
ألف طالب وطالبة يف خمتلف املراحل التعليمية، كما بلـغ املعـدل العـام     648تضم يف صفوفها أكثر من 

% 5لإلناث واخنفضت نسبة األمية لتبلغ اقـل مـن   %  95للذكور و%  98لاللتحاق باملدارس االبتدائية 
 .2حمو األمية وتعليم الكباربفضل مراكز 

ولتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تسعى حكومة دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة إىل إزالـة    
 . 2015الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي وجلميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 

                                                
  271.،مرجع سابق،ص2011تقرير املعرفة العري  - 1
 :متاح على الرابط16.،صالتقرير الوطين لإلمارات العربية املتحدة - 2

http://www.mfnca.gov.ae/?m=options&lang=ar&act=upr_report&content_id=315  
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ليمية إدراكا منها ألمهية هذا الشق من التنمية ألهدافها املستقبلية، وتعمل الدولة على تطوير براجمها التع
فعملت وزارة التربية والتعليم على تطوير وحتديث املناهج التعليمية لتتواكب مع التطورات العاملية ونشر التعليم 

كومة يف حتمل يف كافة مناطق الدولة وإنشاء املدارس احلديثة،كما أتاحت الفرصة للقطاع اخلاص ملشاركة احل
  .1مسئولية نشر التعليم وإتاحة الفرص التعليمية لكافة القاطنني يف الدولة

تقريبا من سكان اإلمارات من األجانب، اكتسب التعليم اخلاص  ℅88مع وجود ما نسبته  :التعليم اخلاص
  .أمهية توازي أمهية التعليم احلكومي، ولكن حتث إشراف وزارة التربية والتعليم

عملت اإلمارات إنشاء مراكز حملو األمية وتعليم ، من أجل تقليص نسبة األمية لديها: مية وتعليم الكبارحمو األ
الكبار، وتقليص التفاوت بني الذكور واإلناث، حيث استطاعت أن ختفض مستوى األمية بني الكبـار مـن   

  . 20102عام  ℅10إىل  1985عام  ℅27.7
  وضع الفقر يف اإلمارات - 1-1-3 

 الفقر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة شبه معدوماً، وذلك بسبب ما تتمتع به الدولة من ارتفاع يعترب
حيث أدى االزدهار االقتصادي الذي شهدته الدولة خالل العقود املاضـية إىل ارتفـاع    ؛يف مستوى املعيشة

. كس على كافة شرائح اتمـع والذي انع، مستويات املعيشة ومعدل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
ألـف درهـم يف    129وتشري البيانات االقتصادية إىل أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل قد ارتفع من 

ويعترب نصيب الفرد يف دولة اإلمـارات   ،2007ألف درهم يف العام  163، ليصل إىل حوايل 2005العام 
وقد تبنت احلكومة عدداً من السياسات اليت ساعدت علـى   ،لعاملالعربية املتحدة من أعلى املعدالت يف دول ا

رفع دخول املواطنني بشكل عام واملرأة بشكل خاص وتوفري مصدر دخل دائم ألصحاب الدخول املتدنيـة،  
  :3ومن تلك السياسات

  .االستمرار يف سياسة الضمان االجتماعي املكفولة دستورياً -
، تعىن بتقدمي اخلدمات املختلفـة للمـرأة   2007اعية يف عام وضع إستراتيجية وطنية للتنمية االجتم -

 .لتواكب التقدم االقتصادي احملرز على الصعيد الوطين

                                                
  16.،صسابقمرجع ،التقرير الوطين لإلمارات العربية املتحدة - 1
  274.،مرجع سابق،ص2011املعرفة العري  تقرير - 2
  css.escwa.org.lb/ecw/1065/UAE_formatted.doc :،متاح على الرابط6.،ص15+ بيجني  التقرير الوطين لإلمارات العربية املتحدة - 3
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 : الرعاية الصحية واالجتماعية - 1-1-4 

اهتمت الدولة بتوفري اخلدمات الصحية للمواطنني واملقيمني وذلك ضمن خطط التنمية منذ نشأة الدولة، 
كما أولت اهتماما كبريا  من اإلنفاق احلكومي، ℅8.7اق على الرعاية الصحية حيث بلغت مستويات اإلنف

أما فيما يتلق بالرعاية االجتماعية، فإن اإلمارات متنح مسـاعدات   ،1بصحة األمهات، وبناء اهلياكل الصحية
 .     2سنفئة يف إطار الضمان االجتماعي، كما متنح مساعدات لفئة املعاقني وكبار ال 16مالية شهرية إىل 

   :البيئة - 1-1-5 

تويل اإلمارات العربية املتحدة اهتماما بالغا بالبيئة، حبكم بيئتها الصحراوية اجلافة، وحاجتـها املاسـة   
للموارد وخاصة املياه، وهلذا سعت احلكومة من خالل هيئاا وأجهزا املتعددة إىل مساعدة خمتلف املؤسسات 

ودمج االعتبارات البيئية يف كافة مراحل ختطـيط املشـاريع    البيئةزاماا جتاه احلكومية واخلاصة على حتقيق الت
وضعت دولة اإلمارات إطارا قانونيا من اجـل   ويف هذا اإلطار، ؛التنموية لتتطابق وأهداف ومبادئ االستدامة

كما وقعت ، السريع النظام البيئيمحايتها من املمارسات البشرية اخلاطئة، وتدهور احملافظة على ثرواا البيئية و
نوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والسـاحلية إىل  والت البيئةالدولة على عدد من االتفاقيات املتعلقة حبماية 

  .3جانب إصدار العديد من القوانني االحتادية واملراسيم الرئاسية واألوامر احمللية منذ نشأا 

  :4إال أنه ويف ظل التطور الذي تشهده اإلمارات، فإا تواجه العديد من التحديات البيئية أمهها
 إىل احلاجة تزداد أن املتوقع من ، فإنه2030عام  حبلول السكان عدد يتضاعف بأن التوقعات ظل يف -

 .ذلك إىل وما والغذاء واملاء الطاقة من املزيد يعين مما للبناء األراضي من املزيد

 استرياد يتم اليت اخلام املواد إىل باإلضافة واملياه، الطاقة على الطلب من املزيد معه سيجلب االقتصاد منو -

 تزداد أن أيضا املتوقع ومن ،والربي البحري بالنقل املرتبطة البيئية اآلثار من املزيد يعىن مما ا،منه الكثري

 واملنتج اخلام املواد لنقل التصنيع عملية خالل الضارة الغازات من وغريه الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاتات

                                                
  .298.،مرجع سابق،ص2011تقرير املعرفة العري  - 1
  17.،ص، مرجع سابقالتقرير الوطين لإلمارات العربية املتحدة - 2
  http://www.ead.ae على املوقع التايل،،02/04/2012:مت التصفح يومأبو ضيب،  –هيئة البيئة  - 3
  .املرجع نفسه - 4
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 معاجلة أو ختزين يتطلب الذي األمر ،اخلطرة والنفايات املخلفات حجم يف زيادة ذلك سريافق النهائي،كما

 .وآمنة فاعلة

 الدولة يف املستخدمة املياه من℅ 65 أن علمنا ما إذا خاصة بالغ، قلق مصدر املياه توفري قضية تشكل -

وهذا يتجاوز قدرة  ،تدويرها واملعاد احملالة املياه من املتبقية يتم توفريها اجلوفية، والكمية املياه مصدرها
 يف اخنفاض يعين املاء، مما على الطلب السكان وتزايد تزايد جتديد مواردها، خاصة مع الطبيعة على

 على أساسي بشكل تركز اليت البحر مياه حتلية عمليات على االعتماد وزيادة اجلوفية املياه مستويات

 .والكربون الطاقة استخدام

اجلليدية  واألار القمم ذوبان وتتسبب يف  األرض، كوكب سخونة من الدفيئة تزيد انبعاثات غازات -
 معرضة تعترب اليت الساحلية املناطق على الضغوط من املزيد يعين البحر، وهذا سطح مستوى وبالتايل ارتفاع

 . للخطر

 : اجلزائر -2

اعتمدت اجلزائر يف مداخليها  على قطاع احملروقات، حيث وبعد أكثر من أربعة عقود من االستقالل، 
ن على النشاط االقتصادي، فهو يساهم يف الصادرات اجلزائرية بنسبة تزيد عـن  مهو املهيال يزال هذا القطاع 

 .املتوسطيف % 95

 معدالت يف حاد تراجع إىل تأد واليت العاملية، الصدمة النفطية إثر وعلى، 1986سنةومع حلول 

 معدالت هبوط على ةزياد املركزي، التخطيط نظام يف والضعف مظاهر اجلمود، إىل السطح زووبر التبادل،

 . 50 حبوايل الصادرات دخل التبادل، وضعف

 ، إىل1994 سنة بداية دفعها مع ما وهو اجلزائر، يف االقتصادي الوضع بتدهور أوحت املؤشرات هذه كل

 للتصحيح بربنامج مدعوما سنة، ملدة االقتصادي برناجما لالستقرار واعتماد اخلارجية، ديوا جدولة إعادة طلب

 وبعدها سنة، ملدة 1994 أفريل يف االقتصادي االستقرار برنامج تطبيق يف شرع وقد ،ثالث سنوات ملدة كلياهلي

 .19981سنة  من مارس إىل 1995 أفريل من ميتد اهليكلي للتصحيح برناجما

                                                
  294.،ص2009،جوان 31عياشي نور الدين،تطور املنظومة الصحية اجلزائرية،جملة العلوم اإلنسانية،العدد  - 1
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 خـالل  من ذلك ويربز االقتصادي الكلي، الوضع استقرار جمال يف جيدة نتائج حتقيق اجلزائر واستطاعت

 وهذا ،1994عام   29 حدود إىل وصل أن بعد ، 1997اية  6 حدود إىل التضخم مستويات جعترا

املدعمة  السلع أسعار يف التعديالت بسبب البداية، وكذا يف كبرية بنسبة الدينار اجلزائري قيمة خفض تأثري بسبب
 وتشوهات ايل كبري، واختالالتم عجز من يعاين كان الذي اقتصادها، حتويل يف جنحت حبيث .إداريا واحملددة

 اهليكلية اإلصالحات تنفيذ من ميكنها الذي الكلي، االستقرار االقتصادي مقومات إرساء فيه مت اقتصاد إىل حادة،

 الـيت تتيحهـا   الفرص من واالستفادة ،لالستمرار قابلة اجيابية، منو معدالت وحتقيق جلهود التصحيح، املكملة

 1.العاملي االقتصاد يف ندماجاال وزيادة العوملة اجتاهات

لكن يف اجلهة املقابلة هلذه اإلجنازات، برزت إىل السطح مظاهر للفشل االجتماعي، متثلت يف ارتفـاع  
و غريها من ...نسب الفقر، واألمية، واجلرمية، تدين مستوى التعليم، والرتوح الريفي، وأزمة السكن، والبطالة 

  .لى التنمية البشرية يف اجلزائراألزمات اليت أثرت بشكل سليب جدا ع
  نظرة على سياسات التنمية البشرية املستدامة يف اجلزائر -2-1 
 : الفقر - 2-1-1 

يعترب الفقر من أبرز املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت دد استقرار اجلزائر، وقـد سـاهم تنفيـذ    
ي يف التسعينات يف تفاقم ظاهرة الفقر وتـدهور  اإلصالحات االقتصادية يف الثمانينات وبرنامج التعديل اهليكل

األوضاع االجتماعية للفئات الضعيفة يف ظل التحول من نظام اقتصادي اشتراكي إىل نظام اقتصادي حتكمـه  
  . قواعد السوق ويضبطه قانون املنافسة، مع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة املواطنني

 السنوات األخـرية  خالل ملحوظ بشكل تراجعت قد اجلزائر يف الفقر نسبة نأ إىل اإلحصاءات وتشري  

الدراسات والتحليل السكاين والتنمية، ويرجع اخلرباء هذا التراجع الواضح ملستويات الفقر  ملركز دراسة حسب
اسـات  إىل ارتفاع سعر لنفط، الذي مسح بتمويل املزيد من املشاريع احلكومية، وكذلك بفضل اآلليات والسي

  :2واإلستراتيجيات اليت اعتمدا اجلزائر يف مكافحة الفقر خالل مرحلة اإلصالحات، ومتثلت يف

                                                
  294.،ص، مرجع سابقعياشي نور الدين - 1
  80البلي،مرجع سابق،ص، مسعود - 2
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ولكـن   ،ختصيص جزء كبري من ميزانية الدولة للتحويالت االجتماعية يف املخططات التنموية املختلفة
عليها عدم الفاعلية الناجتة عـن  على الرغم من املبالغ اهلامة للتحويالت االجتماعية، إال أنه هذه النفقات غلب 

لمجلـس االقتصـادي   لعدة تقـارير  انتقاد يف طرق وأساليب التسيري للخدمات العمومية، واليت كانت حمل 
واالجتماعي، وكذا اهليئات الدولية، بسبب أن وسائل مكافحة الفقر اليت سنعرضها مل حتارب الظاهرة بقدر ما 

  .نتيجة للتراكمات السابقة، ومعوقات أخرى كالفساد ساعدت على كشف أسباب الفقر يف اجلزائر

  : أما وسائل مكافحة الفقر اليت اعتمدا اجلزائر فتمثلت يف ما يلي
وذلك من أجل تعويض ختلي الدولة عن دعم أسعار املواد ذات  1991ومت تأسيسها عام  :الشبكة االجتماعية

 .ن والتعويض عن النشاطات ذات املنفعة العامةاالستهالك الواسع، وتتشكل من املنحة اجلزافية للتضام

حيث مت وضع العديد من األجهزة اليت دف إىل إدماج العاطلني عن العمـل   :برامج املساعدة على التشغيل
الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسـيري القـرض   : من بينها

، باإلضافة إىل صيغ أخرى للتشغيل ....ية االجتماعية، الصندوق الوطين للتأمني على البطالةاملصغر، وكالة التنم
 .عقود ما قبل التشغيل، ومؤخرا عقود اإلدماج املهين:مثل

أنشأت الدولة وزارة لذا النوع من النشاط، ومسيت بوزارة التضامن الوطين، مـن   :نشاطات التضامن الوطين
ر، وقامت بعدة نشاطات منها توفري األدوات املدرسية للتالميذ جمانا،و تقدمي املنح أجل التخفيف من حدة الفق

 .الدراسية، واملساعدات املوجهة للفئات احملرومة من العالج واملأوى

على تنفيذ إستراتيجية للتشغيل وحماربة البطالة، حيث تقوم هذه  2008وعكفت اجلزائر بداية من  
  :1حماور أساسية هي) 07(تصادية، وترتكز على اإلستراتيجية على مقاربة اق

 .العمل عامل يف االندماج لتسهيل الفعال التكوين ترقية -

 .املؤسسات خيص فيما حتفيزية سياسة اعتماد -

 .العمل سوق إدارة وحتديث حتسني -

 .الشباب تشغيل ترقية -

 .لللتشغي الوكالة الوطنية خالل من العمومية التشغيل مصلحة تسيري وحتديث إصالح -

                                                
  280.،ص2008، تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة،اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء،اجلزائر - 1
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 .القطاعات بني ما تنسيقية هيئة وتأسيس خلق -

 .املقاوالت تطوير دعم -

  املأجور العمل ترقية دعم -
 : التعليم - 2-1-2 

حيظى قطاع التعليم يف اجلزائر حبصة األسد يف برامج التنمية الوطنية مند استقالهلا، ويضمن الدسـتور  
حيث خصصت اجلزائر  م األولوية يف إنفاق الدولة،ويأخذ التعلي ،16اجلزائري أحقية وإلزامية التعليم حىت سن 

واجلدول التايل  ،1996سنة  ℅14.2مقابل  ،2009من ميزانية االستثمار لقطاع التعليم سنة  ℅19.6
  .يبني تطور نسبة نفقات التعليم بالنسبة إىل ميزانية الدولة

  تطور نسبة نفقات التعليم بالنسبة إىل ميزانية اجلزائر):12(اجلدول

  النسبة املئوية من ميزانية الدولة املوجهة إىل التعليم  نواتالس

1964-1972  19  

1974-1982  11.6  

1997  16.19  

2000  14.3  

2004  16.7  

2005  16.8  

2006  19  

2009  19.6  

   90.، ص2012، مارس 397جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد :املصدر        

إلصالح نظامها التعليمي، قامت اجلزائر بالعديد من اإلصالحات يف نظامهـا ومنـهاجها    ويف سعيها
ومن أجل ضـمان اجلـودة يف    ،د على غرار بعض البلدان.م.التعليمي، أمهها تبين نظام التعليم العايل لنظام ل
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ـ 2010-2008تسعى اجلزائر ومن خالل خطة عمل امتدت لثالث سنوات  نظامها التعليمي، اعدة ، ومبس
  : 1خرباء أجانب حىت يتم وضع آليات ضمان اجلودة، وتقوم هذه اخلطة على

اإلدماج األفضل للتعليم العايل يف بيئته االجتماعية واالقتصادية، وتعميم الروابط بني اجلامعات  -
 .واملؤسسات الصناعية

ها االجتماعية ختصيص هياكل معينة باجلامعات، تكون مكلفة بتنظيم ودفع عالقات اجلامعة مع بيئت -
  .واالقتصادية

ويف سبيل ختفيض نسب األمية، وضعت اجلزائر إستراتيجية وطنية حملو األمية، حيث تطمح من خالهلـا  
قبل  واملالية والبشرية الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بتكريس املوارد املادية، ،إىل حمو األمية ائيا

  :2على الكيفيات التالية رع يف تطبيقها،وترتكز خطة العمل اليت ش ،2016سنة 
 .2012مليون أمي قبل  6.2، والذي يبلغ ℅ 50خفض عدد األميني بنسبة  -

 .سنة 49و 15تستهدف هذه اإلستراتيجية مجيع األميني مع التركيز على فئة العمر بني  -

 .نسويمع التركيز على العنصر ال التركيز على سكان املناطق النائية والواليات املتضررة، -

  .تشمل العملية الفئات والطبقات االجتماعية املعوزة،كاملعاقني واملساجني والبدويني -
  :الصحة  -1-3- 2

حاولت اجلزائر مند استقالهلا توفري حاجيات سكاا يف جمال الصحة، وتتميز منظومة الصحة بسـيطرة  
تسخري مجيع الوسـائل الكفيلـة    يعد اإلطار األساسي الذي يوفر العالج، من خاللالقطاع العمومي، الذي 

  .حبماية الصحة وترقيتها

 يف وحتسـن  الوفيات معدل اخنفاض بسبب اجلزائر يف للسكان الصحية احلالة يف التحسن من الرغم على
 األمل فمعدل اجلزائري، اتمع يف املختلفة لألمراض املتزايد االرتفاع على ال يغطي ذلك املعيشية، فإن الظروف

 مـا،  جمتمع يعيشها اليت األمراض طبيعة يظهر وال يعشها الفرد اليت السنوات عدد متوسط فقط عكسي احلياة يف

 العامة النظافة شروط سوء املتنقلة بفعل لألمراض بالنسبة خاصة املرض طبيعة خيص ما يف نقلة اجلزائر شهدت فقد

  ).واألمراض العمل حوادث السرطان، القلبية، األمراض املرور، حوادث( الصناعية املؤثرات معدل يف وارتفاع
                                                

308.تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة،مرجع سابق،ص -  1  
  300.سابق،صالرجع نفس امل -2
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  :االجتاهات الدميغرافية - 2-1-4 

 برامج تبين يف تأخرت أا واملالحظ ،اجلغرايف بالفضاء ربطناه ما إذا مقبوال، اجلزائر يف السكان عدد يعترب

 هذا ،التنمية هي وسيلة أحسن أن هي سائدة كانت اليت فالنظرة ،السبعينيات اية إىل وتفعيلها السكانية، السياسة

يف  النظر إعادة الحقا ، ليتم) 1974سنة يف (رومانيا بوخارست يف للسكان الندوة العاملية يف اجلزائر تبنته الشعار
 يف احملسـوس  التراجـع  يف جتسدت باخلصوص اجيابية نتائج حتقيق من اجلزائر مكنت واليت الدميغرافية، املسألة

 1.اخلصوبة مستويات

 قـد  واخنفاضه ،العمري للسكان التركيب شكل حتديد يف األساسية العوامل من صوبة،اخل مؤشر ويعترب

 عدد واخنفاض العمل، سن يف السكان عدد ارتفاع بالنظر إىل االقتصادي، النمو مستو على اإلجيايب األثر له يكون

 مسـتويات  ارتفـاع  اللخ من الكلي، املستوى على االقتصادي للنمو سريعا يتيح أداء قد مما املعالني، السكان

 .االدخار واالستثمار

 :  البيئة - 2-1-5 

نتيجة للسياسات االقتصادية واالجتماعية والعمرانية غري املتوازنة واليت انتهجتها اجلزائر، مند االستقالل، 
) PNAE(أشار املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة ؛طاراإلهذا يف و، واليت أدت إىل نتائج سلبية على البيئية

إىل مؤشرات تدهور خطرية، وأعاد املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املسـتدامة   1996لسنة 
التأكيد على استمرارية وجود إمهال كلي للجوانب البيئية، وضعف اإلطار التشريعي واملؤسسي  2001لسنة 

 .2وعدم مالءمته لالضطالع مبهمة محاية البيئية

لوضع أصدرت اجلزائر جمموعة من التشريعات القانونية، ووضعت اإلستراتيجية الوطنية ويف سعيها لتدارك ا
حلماية البيئة وذلك يف شكل قوانني، ومؤسسات  الوقائية والتدخلية اآلليات وتطوير ،2001للبيئية سنة 

 .وخمططات للتنمية املستدامة

وذلك  لفعالة للمكتسبات البيئية وتثمينها،وتسعى اجلزائر إىل احلفاظ على البيئة من خالل ضمان احلماية ا
بتفعيل الوسائل النظامية والتنظيمية، وتصحيح كل أشكال عدم االنسجام والتوازن بني السياسة املوجهة 

                                                
  .296.ي نور الدين،مرجع سابق،صعياش - 1
  4.،ص2007وناس حيىي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف القانون العام،جامعة تلمسان، - 2
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لإلنصاف بني املناطق والفئات السكانية، ويف هذا اإلطار وضعت اجلزائر العديد من املخططات املتعلقة بالبيئة 
  :1وتتمثل يف والتنمية املستدامة،

 :وميثل أداة إستراتيجية خمصصة ل: 2025يف آفاق  )SNAT( املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  -أ

 تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة وللتنمية املستدامة -

 .ضمان إطار تفاهم وتنسيق الشراكة واختاذ القرار -

قليم الوطين مع دمج الفاعلية األداة النظامية لسياسة الدولة الرامية إىل التنمية املنسجمة مع اإل -
 . االقتصادية واإلنصاف االجتماعي وترقية اإلنسان ومحاية البيئة

ويهدف هذا املخطط إىل االستخدام العقالين للفضاء الوطين خصوصا توزيع السكان والنشاطات 
 .باإلضافة إىل محاية األنظمة اإليكولوجية، التوزيع املناسب للمدن واملؤسسات االقتصادية،

 :ويهدف إىل : 2025يف آفاق  )SRAT(  املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم - ب

 .إعادة توازن الساحل وإعادة توزيع الفئات السكانية والنشاطات يف اهلضاب العليا ومناطق اجلنوب -

 .ربط اجلزائر مبجتمع اإلعالم -

 .ناطقتعزيز اجلاذبية والتنافسية بني امل -

وحتدد هذه املخططات ما : ) SDAAM( ملساحات يف األقطاب احلضريةاملخططات املديرة لتهيئة ا -ج
 :يلي

 .التوجهات العامة الستخدام األرض -

 .حتديد املناطق الزراعية والغابية واملخصصة إىل جانب احملميات -

 .التوجهات العامة حلماية وتثمني احمليط -

 :اليمن -3

وقد ورثـت   شطريه الشمايل واجلنويب، مت اإلعالن عن قيام اجلمهورية اليمنية بتوحيد 1990يف عام 
يات أكرب وأكثر تعقيدا مما ولد حتد الدولة الوليدة دوليتني من أفقر دول العامل، وتتحمل تبعات ومهوم التنمية،

التحديات التقليدية للدول النامية مثـل النمـو    فاليمن اليوم يواجه باإلضافة للفقر، خالل عقدين من الزمن،

                                                
  .401-396.ص-صلوطين يف جمال احلكامة، مرجع سابق، تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل ا - 1
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د وبطء النمو االقتصادي، وحتديات مستجدة كالتطرف واحلروب الداخلية والـتغريات  السكاين وشح املوار
  . ت جهوده يف سبيل حتقيق التنميةمما شت املناخية،

  :خصائص االقتصاد اليمين -3-1

 أكثـر  مـن  تعد اليت اخلصائص من بعدد النمو يف اآلخذة االقتصاديات من كغريه اليمين االقتصاد اتسم

  :يف اخلصائص تلك أهم وتتمثل ساهم تعطيل عملية التنمية،ت اليت العوامل
  .االقتصادي النمو معدالت تدين -
  .املدفوعات وميزان العامة املوازنة يف العجز تفاقم -
  .النفطية املشتقات تصدير على كبرية بصورة اليمين االقتصاد اعتماد -
 .السكان منو معدل ارتفاع إىل باإلضافة -

  نمية البشرية املستدامة يف اليمننظرة على سياسات الت  -3-2
 :التعليم  -2-1- 3

أن التعليم أساس ضة الدولة اجلديدة، وبدلت جهـود   ،1990رتأت دولة اليمن مند تأسيسها عام 
حثيثة لتوحيد نظام التعليم يف اليمن،كما عملت يف الوقت ذاته على توسيع فرص االلتحاق بالتعليم جلميع من 

ينص الدستور اليمين على إلزامية التعليم األساسي وجمانيته بدون متييز، ولكن مل تعد هم يف سن التعليم، حيث 
نتيجة للظروف والتحديات السياسية واالقتصـادية    استراتيجيات شاملة إلصالح التعليم إال يف مطلع األلفية،

  .1واالجتماعية

مراحلـه املختلفـة، بـدءا    ويف سعيها إلصالح التعليم، أقرت اليمن مخس استراتيجيات قطاعيـة يف  
، تلتها اإلستراتيجية الوطنية لتطـوير التعلـيم   2015-2003باإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي 

، واإلستراتيجية 2015-2005، اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الفين واملهين 2012-2007الثانوي 
، 2020-1998وتعلـيم الكبـار    ةإستراتيجية حمو األمي، و2015-2006الوطنية لتطوير التعليم العايل 

                                                
  460.،مرجع سابق،ص2011تقرير املعرفة العريب  - 1
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ومجيع هذه االستراتيجيات تسعى إىل حتقيق توازن بني اجلانب الكمي والنوعي حيث تؤكد على التوسـع يف  
  .التعليم، وخفض معدالت الرسوب والتسرب، وحتسني نوعية وجودة التعليم، وحتقيق املساواة يف التعليم

 -، اليت تستهدف حتسني مستوى التنميـة البشـرية   2025تيجية لليمن للعام ويف إطار الرؤية اإلسترا
ليصبح اليمن ضمن الدول متوسـطة التنميـة    -)2000صدرت عام (خالل اخلمس والعشرين سنة القادمة 

اخلطـة اخلماسـية   (البشرية، ومبا يرفع مستوى معيشة اتمع وأفراده ويضمن حياة كرمية هلم وألفراد أسرهم 
  .1)م2005-2001ة الثاني

اليت تستهدف حمو أميـة  ) 1998(حيث أقرت احلكومة اإلستراتيجية الوطنية حملو األمية وتعليم الكبار 
أمياً من اجلنسـني، إضـافة إىل    4.867.450سنة، واملقدر عددهم يف حينه  45-10السكان يف األعمار 

واملتسربني ، من املتسربني من مراكز حمو األمية األميني اجلدد واملتوقع تراكمهم خالل فترة تنفيذ اإلستراتيجية
  .2من التعليم األساسي

إصـالح  "الـيت ـدف إىل   ) 2003(وأقرت احلكومة اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي 
فرص التعليم األساسي بالتساوي وجبودة ونوعية عاليـة   توفريوتطوير نظام التعليم األساسي ليصبح قادراً على 

وتطمح اإلستراتيجية يف اجلانب الكمي إىل توفري التعليم األساسي لــ  )" 14-06(طفل ميين يف العمر  لكل
سنة، وتقليص الفجوة بني الذكور واإلناث واحلضر والريف حبلـول   14-6من أطفال اليمن يف عمر % 95
  .3م2015عام 

 يف العايل التعليم لوضع إجراءاتو جمموعة سياسات العلمي والبحث العايل التعليم إستراتيجية وتتضمن  
تعليم  تقدمي خالل من وثقافيا واجتماعيا اقتصاديا مبسرية التنمية الدفع يف الكامل دوره من ومتكينه مكانه الصحيح

 ملواكبة متطلبات الدراسية الربامج تطوير جانب إىل مبؤهالت مناسبة، العمل سوق إىل الدخول من خمرجاته ميكن

 مـع  اتمع عموما، خلدمة وتسخريها واألحباث الدراسات على إجراء تركز كما .تمعا واحتياجات العصر

 العمليـة  تطوير وحتديث حنو والبشرية املالية وإمكانياته القطاع من موارد االستفادة نطاق لتوسيع أولوية إعطاء

                                                
  2.ص، 2008التعليم اليمنية،و التقرير الوطين عن التطور التعليمي يف اجلمهورية اليمنية،وزارة التربية - 1
  1.،ص2008، دراسة مقدمة للمجلس األعلى للتخطيط اليمين،)رؤية حتليلية(إبراهيم حممد حسن احلوثي، التعليم العام - 2
  1.املرجع نفسه،ص - 3
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 التكنولوجية وإدخال الوسائل همومساعدي التدريسية اهليئات قدرات جوانبها، وتعزيز مبختلف والبحثية التعليمية

  .1واملعامل واملختربات املكتبات لتنمية احلديثة
 :الوضع الدميغرايف  -3-2-2

تشـري  و، 2004وفقا للتعداد السكاين  ℅3يواجه اليمن مشكلة النمو السكاين املرتفع مبعدل قدره 
مليون نسمة يف  22.5ىل إ 2004مليون نسمة عام  19.7اإلحصائيات إىل أن عدد السكان قد ارتفع من 

سنة القادمة إذا ما بقي معـدل النمـو    24، ومن املتوقع أن يتضاعف عدد السكان خالل الـ 2009عام 
مليون نسمة يف مرحلة الطفولة، سيضافون إىل قوة العمل املنتجة يف  9.6السكاين عل حاله، وهناك ما يقارب 

 .2يمين على االستيعابسنوات القادمة، وهذا سيتجاوز قدرة االقتصاد ال 10

  :الفقر  -2-3- 3

على الرغم من اخنفاض نسب الفقر، إال أن اليمن مازال يعترب من أفقر بلدان العامل، بناء علـى معـايري   
 سطرت اليمن إستراتيجية التخفيـف مـن الفقـر،    2005الدخل املنخفض والضعف االقتصادي، ويف عام 

حتقيق النمو االقتصادي، وتوسيع احلماية االجتماعية والصحية ا أمههتضمنت عدة حماور مرتبة بظاهرة الفقر، 
 .3واحلفاظ على البيئة، وإدماج النوع االجتماعي يف كافة برامج التنمية، واستهداف املناطق الفقرية

 :4ومن أهم العوامل اليت سامهت يف انتشار الفقر يف اليمن ما يلي  

 .معدل النمو السكايناخنفاض معدل النمو االقتصادي مقابل ارتفاع  -

تفاوت مستويات التطور بني املناطق املختلفة يف اليمن واختالل التناسب بني التوزيع السكاين وتوزع  -
 .املوارد

 .شح املياه وسوء استخدامها وإدارا، باإلضافة إىل اخنفاض املساحة الزراعية -

 .اخنفاض اإلنتاج وضعف اإلنتاجية وتدين األجور -

                                                
  31.،ص2006اليمن،، التعاون الدويلو ،وزارة التخطيط2005جناز إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام تقرير إ - 1
  454.،مرجع سابق،ص2011تقرير املعرفة العريب  - 2
 1.،مرجع سابق،ص2005تقرير إجناز إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام  - 3
  58.56.ص.،صمرجع سابقعادل إبراهيم،  - 4
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تصاد الكلي مما أدى إىل ارتفاع التضخم وتراجع سعر الصرف والقوة الشـرائية  تدهور مؤشرات االق -
 .للعملة اليمنية، وبالتايل اخنفاض نصيب الفرد من الناتج احمللي

استفحال الفساد الذي يعترب من العوامل األساسية املعرقلة لعملية التنمية واالستثمار واجلهود املبذولة  -
ـ للتخفيف من الفقر واحلد من ا ، إىل أن 2006مين لعـام  يلبطالة، فقد أشار التقرير االستراتيجي ال

منظمة الشفافية العاملية تصنف اليمن ضمن الدول ذات الدرجات املنخفضة  يف مؤشرات مـدركات  
 .الفساد

  :البيئة  -2-4- 3

 تنموية،ال وخططها وبراجمها استراتيجياا يف البيئية األبعاد لتضمني ملموسة جهودا احلكومة تبذل  
 بدرجة الفقراء عليها يعتمد اليت املوارد بقاعدة املساس عدم يستلزم املستدامة التنمية أن حتقيق منها إدراكًا
 اإلدارة تعزيز يف واملتمثلة البيئة لقطاع الرئيسية الغاية الفقر من التخفيف أبرزت إستراتيجية لذلك كبرية،
 املرأة دور وتعزيز البيئية املشاريع يف الفقراء وتشغيل ستفيدينامل ومتكني وإشراك، للموارد الطبيعية البيئية

  .البيئة على احملافظة يف والشباب

 قانون حتديث مشروع وكذلك البيئية والتوعية لإلعالم الوطنية اإلستراتيجية مسودة املعنية اجلهات وأعدت

 محايـة  يضمن مبا التداخل وإلغاء القانون عيلتف بغرض التنفيذية الئحته يف الالزمة التعديالت البيئة وإجراء محاية

   .من االنتهاكات البيئة

يف  املائية للموارد املستدامة اإلدارة سياسات لتضمني الوطين املستوى على جهودا اليمنية احلكومة وتبذل
 واختـذت  ،التنفيـذه  الكافية املوارد إىل تفتقر زالت ما أا إال العمل، وخطط وبرامج التنموية اإلستراتيجيات

  .1املياه قانون تعديل منها والتنظيمي التشريعي اجلانب لتعزيز احلكومة إجراءات

  

  

                                                
40.39.ص.،مرجع سابق،ص2005إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام تقرير إجناز  - 1  
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  اجتاهات التنمية البشرية يف الدول املقارنة: املطلب الثاين

 عـن  سـنوية  دورية تقارير إصدار على) PNUD(دأب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 1990 عام منذ

خالل هـذه   ومن ،وإنسانية مشولية جديدة وأكثر متنوعة ومبفاهيم عناوين مل، وحتتالبشرية يف دول العا التنمية
. املتحدة واجلزائر واليمن العربية اإلمارات وهي للمقارنة املختارة املتعلقة بالدول على املعلومات حصلنا التقارير

  ).2011، 2010، 2009(على تقارير السنوات األخرية  اعتمدناولتكون املعلومات حديثة أكثر، فقد 

الـذي  و - 2011 -آخر تقرير حول التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي حسب ما جاء يفو
من حيث ) دولة 187(، حيث يصنف دول العامل "مستقبل أفضل للجميع: االستدامة واإلنصاف"حيمل عنوان 

  :التنمية البشرية، إىل أربعة مستويات وعلى النحو التايل
  .ذات التنمية البشرية املرتفعة جداالدول  -
 .الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة -

 .الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة -

 .الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة -

وتصدرت اإلمارات العربية املتحدة ترتيب الدول العربية من حيث دليل التنمية البشرية، وصنفت ضمن 
ية املرتفعة جدا، فيما صنفت اجلزائر ضمن الدول متوسطة التنمية البشـرية، بينمـا   الدول ذات التنمية البشر

واجلدول التايل يبني قيم وعناصر وترتيب دليـل التنميـة    ،صنفت اليمن ضمن الدول منخفضة التنمية البشرية
  .البشرية يف الدول الثالث
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  )2011سنة (ارنة دليل التنمية البشرية وعناصره يف الدول املق): 13(اجلدول 

 الترتيب البلد

  قيمة دليل
ــة  التنمي

 البشرية

متوســـط 
العمر املتوقع 

  عند
ــوالدة  الـ

 بالسنوات

  متوسط
ــنوات  س
ــة  الدراس

 بالسنوات

متوســط 
ــنوات  س

  الدراسة
 املتوقع

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

معادل (اإلمجايل
القوة الشـرائية  
ــدوالر  بالــ
األمريكي لعام 

2005   ( 

ترتيب نصـيب  
فرد من الدخل ال

القومي اإلمجايل 
ناقص الترتيـب  

  حسب
ــة  دليــل التنمي

 البشرية 

  دليل
  الفوارق

  بني
  اجلنسني

دليل التنميـة  
  البشرية

غري املـرتبط   
 بالدخل

 0.813  0.234 27- 59.993 13.3 9.3 76.5 0.846 30 اإلمارات

 0.739  0.412 5 - 7.658 13.6 7.0 73.1 0.698 96 اجلزائر

 0.471  0.769 11 - 2.213 8.6 2.5 65.5 0.462 154 اليمن

  133-131.ص.مرجع سابق، ص ،2011تقرير التنمية البشرية للعام  :املصدر

تقدمة على مستوى العربية املتحدة أصبحت من الدول املنالحظ أن، اإلمارات ) 13(من اجلدول 
عة وهذا يعطي صورة جيدة عن وضع حيث تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية املرتفالتنمية البشرية، 

وبالنسبة  ،التنمية البشرية يف هذه الدولة، أما بالنسبة للجزائر فإا تتموقع ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية
لتفاوت بني يسجل نسب عالية ملؤشر ا، كما فيه بصورة عامة التنمية البشرية مستوىتدىن لليمن فنالحظ 
نه أن يساهم يف تراجع مستويات التنمية البشرية نتيجة لتهميش فئة مهمة من ، وهذا من شأاإلناث والذكور

  . اتمع وهي النساء

إذا ما أخدنا مؤشر الفارق بني ترتيب نصيب الفرد من الدخل اإلمجايل وترتيب دليل التنمية البشرية يف 
صيب الفرد من الدخل يف حتسني وهذا يذل على أن مسامهة ن اإلمارات، جنده كبري مقارنة مع اجلزائر واليمن،

مؤشر دليل التنمية البشرية لإلمارات كبرية، ويؤكد هذا االستنتاج تراجع مؤشر دليل التنمية البشرية غري 
و  0.041، بينما حتسن نفس املؤشر يف اجلزائر واليمن بـ درجة يف اإلمارات 0.033املرتبط بالدخل بـ 

  .تحسن يف التنمية البشرية يف اإلمارات يرجع إىل ارتفاع الدخلعلى التوايل، وهذا يدل على أن ال 0.009

                                                
  -  تعرب اإلشارة السالبة على أن ترتيب البلد من حيث الدخل القومي اإلمجايل و دليل التنمية البشرية،و بني نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايلميثل الفارق يف الترتيب

  .لبشريةأفضل من ترتيبه من حيث دليل التنمية ا
  -  التعليم فقطو ميثل قيمة دليل التنمية البشرية احملسوبة على أساس مؤشرات متوسط العمر املتوقع.  
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ومن أجل إجراء مقارنة أفضل ملؤشرات التنمية البشرية، نستعني باجلدول التايل، والذي يوضح 
  .2011-1975اجتاهات دليل التنمية البشرية يف الدول املقارنة خالل الفترة 

  2011-1980يف الدول املقارنة للفترة اجتاهات دليل التنمية البشرية  ):14(اجلدول 

 
 دليل التنمية البشرية

1980 1990 2000 2005 2010 2011 

 0.846 0.845 0.807 0.753 0.690 0.629 اإلمارات

 0.698 0.696 0.667 0.624 0.551 0.454 اجلزائر

 0.462 0.460 0.422 0.374 .. .. اليمن

  135.ص.مرجع سابق، ص ،2011تقرير التنمية البشرية للعام  -: املصدر

   :ما يليمن خالل اجلدول نستنتج 
، حيث استطاعت أن تتبوأ 2011-1980خالل القترة  ۫ممتازا ۫حققت اإلمارات العربية املتحدة تقدما -

املراتب األوىل عربيا على صعيد التنمية البشرية، بعد أن كانت يف بداية السبعينيات من القرن املاضي تفتقد إىل 
وسبب ذلك هو احلملة اليت قادا هذه  ،اجات األساسية واحليوية يف جمال التعليم والصحة والسكاناالحتي

الدولة للنهوض باملستوى االقتصادي واالجتماعي لتشمل كل إمارات الدولة، وبالفعل فقد حققت خطوات 
ؤشر التنمية البشرية،أو سواء يف م۫ اقتصادية واجتماعية، حيث تصنف األمارات اآلن ضمن الدول األعلى دخال

االحتياطات (يف معدل إمجايل الناتج احمللي، وتعود هذه االجنازات إىل امتالكها الحتياطات ضخمة من النفط 
، ما مكنها من زيادة الدخل الوطين، ومضاعفة حجم اإلنفاق على التعليم )مليار برميل 98املؤكدة تقدر بـ 

 . 1والصحة 

ويعكس هذا التحسن فعالية السياسات اليت على مستوى التنمية البشرية، حققت اجلزائر تقدما ملحوظا  -
انتهجتها من أجل حتسني نسب التعليم والتغطية الصحية وحتسني دخل األسر، ويتجلى هذا التحسن بوضوح 

، حيت بدأت أسعار النفط ترتفع يف األسواق العاملية ما مكن اجلزائر من حتقيق عوائد مالية 2000بعد سنة 

                                                
  178.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1
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وما نتج عنها من ارتفاع يف ، )خمططات التنمية(تفعة ساعدت بصورة كبرية يف متويل برامج التنمية الكربىمر
االستثمارات العمومية وبالتايل التحسن يف اخلدمات التعليمة والصحية وزيادة نسب التشغيل وارتفاع دخول 

 .  اجلزائراألسر، كل هذه العوامل ساعدت يف حتسن مستويات التنمية البشرية يف 

يف مستويات التنمية البشرية  الطفيفرغم التحسن فبقيت تراوح مكاا،  أما بالنسبة لليمن فنالحظ أا   -
 .إال أا مازالت تصنف ضمن الدول األقل منوا وذات التنمية البشرية املنخفضة

ات واجلزائر واليمن وميكن مقارنة التغريات يف مؤشرات العناصر األساسية للتنمية البشرية يف اإلمار  
  .يوضح ذلك) 15(، واجلدول 2010-1994خالل الفترة 

  مقارنة اجتاهات مؤشرات العناصر األساسية للتنمية البشرية يف الدول الثالثة ):15(اجلدول 

العمر املتوقع عند   البلد
  الوالدة بالسنوات

معدل اإلملام بالقراءة 
  والكتابة لدى البالغني

مجالية بالتعليم جمموع نسب االلتحاق اإل
  )%(االبتدائي والثانوي والعايل 

تعادل (الناتج احمللي اإلمجايل للفرد 
  )القوة الشرائية بالدوالر األمريكي

قيمة دليل التنمية 
  البشرية

1994  

  0.866  16000  82  78.6  74.2  اإلمارات

  0.737  5442  66  59.4  67.8  اجلزائر

  0.361  805  52  41.1  56.2  اليمن
2005  

  0.868  25514  59.9  88.7  78.3  إلماراتا

  0.733  7062  73.7  69.9  71.7  اجلزائر 

  0.508  930  55.2  54.1  61.5  اليمن
2007  

  0.903  54625  71.4  90.0  77.3  اإلمارات

  0.754  7740  73.6  75.4  72.2  اجلزائر 

  0.575  2335  54.4  58.9  62.5  اليمن

  يتبع يف الصفحة املوالية
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  )15(تابع اجلدول 
2010  

  0.845  58006  ..  ..  77.7  اإلمارات

  0.696  8320  ..  ..  72.9  اجلزائر 

  0.460  2387  ..  ..  63.9  اليمن

  :من إعداد الطالب وباالعتماد على :املصدر
  .168.166.ص.، ص1997، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، 1997تقرير التنمية البشرية لعام  -
 .219.217.ص.، مرجع سابق، ص2008-2007ة تقرير التنمية البشري  -
قابلية التنقل البشري والتنمية البشرية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، :، التغلب على احلواجز2009تقرير التنمية البشرية  -

 173.171.ص.،ص2009
 .149.147.ص.، ص، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيمسارات إىل التنمية البشرية ، الثروة احلقيقية لألمم2010تقرير التنمية البشرية  -

  .2010بالنسبة ملؤشرات اإلملام بالقراءة والكتابة ونسب االلتحاق بالتعليم مت استبداهلا مبتوسط سنوات الدراسة بدءا من تقرير  -

  :نالحظ أن
 عرفت كل من اإلمارات العربية املتحدة واجلزائر واليمن حتسنات على مستوى أغلب مؤشرات  -

 .العناصر األساسية للتنمية البشرية

والذي يعرب عن (يف اإلمارات ) تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(الناتج احمللي اإلمجايل للفرد   -
مل يتحسن بصورة  بينما ،يف ارتفاع مستمر، وهذا يدل على الرفاه املادي يف هذه الدولة )االستهالك

 . كبرية يف اجلزائر واليمن

  املؤشرات االقتصادية للدول املقارنة:الثالث املطلب

 رثيتـأ يتكون مؤشر التنمية البشرية من ثالثة أبعاد أساسية هي، الصحة، والتعليم، والدخل، هذا األخري 

يف حتديـد   ًأساسيا ًبعوامل أخرى مثل الناتج احمللي اإلمجايل، ومعدل النمو والبطالة والتضخم، كما ميثل عامال
االستهالك، وهلذا فإن املؤشرات االقتصادية تؤثر يف أداء التنمية البشرية، ومن هذا الباب تأيت مستويات الفقر و

  . 1أمهية اهتمام الدول بتحسني اجلوانب االقتصادية يف دليل التنمية البشرية

                                                
  182.ص مرجع سابق، عدنان داود، هدى زوير، - 1
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لى ، قمنا بإعداد اجلدول املوايل، وذلك باالعتماد عالثالثةومن أجل مقارنة املؤشرات االقتصادية للدول 
، باإلضافة إىل قاعـدة  2009، وتقرير املعرفة العريب لعام 2009معطيات تقرير التنمية اإلنسانية العريب لعام 

  .)2011-2007واملتعلقة بالفترة  2012(بيانات البنك الدويل

  املؤشرات االقتصادية للدول املقارنة ):16(اجلدول 

  الدولة

الناتج احمللي 
اإلمجايل 

) مليار دوالر(
2005*  

معدل 
  التضخم

2007 **
)℅(  

االستثمار األجنيب 
نصيب الفرد   )**مليون دوالر(املباشر 

من الدخل 
  اإلمجايل

  ***بالدوالر

معدل 
**** البطالة

2007 
)℅(  

  حجم السكان

مليون (
  )***نسمة

2007  

  معدل النمو

  السكاين

إىل  2005من 
2010  

)℅***(  
2004  2007  

  1.3  4.4  2.3  54625  13253  10004  11.0  129.7  اإلمارات

  1.6  33.9  13.8  7740  1665  822  3.7  102.3  اجلزائر

  3.0  22.3  15.4  2335  464  144  12.5  15.1  اليمن

  :من إعداد الطالب وباالعتماد على:املصدر
  247.، ص2009تقرير التنمية اإلنسانية العريب  -*      

  .245.، صسابق ، مرجع2009تقرير املعرفة العريب  -  **    
  193.191..، ص2009تقرير التنمية البشرية  - ***        

  http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS: على الرابط ، متاحةقاعدة بيانات البنك الدويل - ****    
 أعلى اجلزائر متثل عدد السكان ناحية فمن ،الثالثة دولال يف االقتصادية ملؤشراتا أهم أعاله اجلدول يبني

 هـذه  اسـتثمار  َمت فإذا ذا حدين، سالحا عدد السكان ميثل مع العلم أن ارتفاع ،اإلمارات مث اليمن مث مستوى

 فإـا  العكس كان اإذ أما االقتصادي، املعيشي والنمو املستوى من ترفع سوف فإا الصحيح بالشكل املوارد

  .اتمع على عالة تشكل سوف
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 ومن ناحية نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، فنالحظ أنه مرتفع جدا يف اإلمارات، حيـث يبلـغ  
فضال عن قلـة عـدد السـكان     ،الغنيةويعود السبب إىل كون اإلمارات من الدول النفطية  ،دوالر 54625

فكل هذه العوامل ميكن أن تؤثر على نصيب الفرد،  بية الداخلية واخلارجية،وارتفاع نسبة االستثمارات األجن
على  دوالر 2335، دوالر 7740فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف كل من اجلزائر واليمن  

  .وضعف حجم االستثمار وخاصة األجنيب حجم السكانالرتفاع  ويعود السبب التوايل
ت نسب مسامهة احملرقات يف الصادرات اخلارجية يف كل من اإلمارات واجلزائـر  ومن جهة أخرى بلغ

وهذا يعرب عن أن النمو االقتصادي ، %90، %98، %43: 1، القيم التالية على التوايل2008واليمن سنة 
مـا   ،ليمناحملقق يف الدول الثالثة غري مستدام، ألنه عرضة لتقلبات األسعار العاملي، خاصة بالنسبة للجزائر وا

  . يشكل ديد حقيقي للتنمية البشرية يف هاتني الدولتني، وحتدي كبري هلما من أجل تنويع اإلقتصاد
ال خيفي حقيقة مشكلة العمالة غري  إال أن هذايف اإلمارات، ها وبالنسبة ملعدالت البطالة، فنالحظ تدني

هذا مـا   ،2رات املواطنني مقارنة باألجانبحيث تنخفض إنتاجية ومها، الكفءة  يف اإلمارات العربية املتحدة
  .يف اآلونة األخرية بصفة عامة دول اخلليجاإلمارات العربية و فكرة توطني العمالة يفوبصورة كبرية حنو يدفع 

معدل البطالة يف كل من اجلزائر واليمن، ويرجع السبب إىل املرحلة االنتقالية اليت عرفتها كل من ويرتفع 
يث تسببت، األزمة النفطية وبرامج التصحيح والتثبيت اهليكلي وسياسات اخلصخصة الـيت  اجلزائر واليمن، ح

، 3اخل، يف إضعاف القطاع اإلنتاجي والتشغيلي بشكل عام...انتهجتها اجلزائر والنمو الدميغرايف، واألزمة األمنية
بالبطالة، وأن فئة الشباب هم من جهة أخرى تشري الدراسات إىل أن النساء أكثر معاناة من الرجال فيما يتعلق 

يف   6.3يف اجلزائـر، و  46حوايل  2005حيث بلغت نسبة بطالة الشباب عام  األكثر ضررا منها،
  .4اإلمارات

يف السـنوات   )والدول العربية بصفة عامة(إن التحدي الكبري الذي تواجه اجلزائر واليمن بصفة خاصة 
هو عدم التوازن ما بني السكان النشطني ومعدل النمـو  ، والبطالة والذي بإمكانه توسيع دائرة الفقر ،القادمة

                                                
  : ، متاح على املوقع الرمسي للمنظمة على الرابط التايل61.، ص2010اعية والتعدين، املغرب، ، املنظمة العربية للتنمية الصن2010-2009التقرير الصناعي العريب  - 1

http://www.aidmo.org/air/download/aidmo_air_2009_2010.pdf  
األمم املتحدة ، ،)اإلسكوا(االجتماعية لغرب آسياو ،اللجنة االقتصادية2008-2007يف منطقة اإلسكوا  االجتماعيةو مسح التطورات االقتصادية - 2

  68.،ص2008نيويورك،
علوم و ديةكلية العلوم االقتصا ،رسالة ماجستري يف االقتصاد السياسي،دراسة حالة عينة من محلة الشهادات العليا:اخلروج من البطالة حنو وضعيات خمتلفة  مهدي كلو، - 3

  79.،ص2003،جامعة اجلزائر،التسيري
 .11.ص.،مرجع سابق2009تقرير املعرفة العريب لعام  - 4
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العربية بصفة عامة حتديا كبريا يف سبيل خلق الدول فإنه مازال أمام الدول الثالثة و لذلكاالقتصادي احملقق، و
  . وخاصة ذوي املؤهالت العلمية منهم فرص عمل للشباب،

 :الفقر البشري وفقر الدخل -1 

بني التنمية والنمو اليت سادت يف البلدان النامية ومن ضمنها الدول العربية، قـادت إىل   إن عملية اخللط
اعتماد قياس الفقر على أساس مؤشر فقر الدخل، املتمثل يف عدم القدرة على إشباع احلاجـات األساسـية   

مسـتندة يف ذلـك   ، ك فقطذلك باالعتماد على مؤشرات الدخل واإلنفاق واالستهالو ،)اخل..املأكل وامللبس واملسكن(
بيد أن اعتماد فقر الـدخل كمقيـاس    على مؤشرات نصيب األسرة أو الفرد من الدخل واإلنفاق كمقياس ملستوى املعيشة،

سبيل املثال ميكن لشخص ما أن يتمتـع بصـحة جيـدة وأن     ىفعل ملستوى الفقر، يتجاهل األبعاد األخرى للتنمية البشرية،
1م واالتصاالت وعن التفاعل مع اآلخريني ومقطوع الصلة عن التعلّيعيش عمرا طويال  لكنه أم. 

 اجتاهات الفقر البشري وفقر الدخل يف الدول املقارنة):17(اجلدول 

    البلد
  2009  2005  2001  سنة إصدار التقرير

  2007  2003  1999  السنة املرجعية للبيانات

اإلمارات 
العربية 
  املتحدة

دليل الفقر 
 IPH1البشري 

  7.7  ..  ..  لقيمةا
  23  2.2  5.4  )℅( 40االحتمال عند الوالدة بعدم البقاء على قيد احلياة حىت سن 

  10.0  22.7  24.9  نسبة األمية لدى البالغني
  ..  ..  ..  )℅(السكان الذين ال يستخدمون مصدرا حمسنا للمياه 

  14  14  14  )℅(األطفال دون الوزن الطبيعي بالنسبة ألعمارهم 
النسبة املئوية 
للسكان حتت 

  خط الفقر

  ..  ..  ..  )℅(سكان يعيشون على دوالر واحد يف اليوم 
  ..  ..  ..  )℅(سكان يعيشون على دوالرين يف اليوم 

  ..  ..  ..  )℅(خط الفقر على الصعيد الوطين 

  اجلزائر

دليل الفقر 
 IPH1البشري 

  17.5  21.3  23.5  القيمة
  6.4  7.8  10.5  )℅( 40دم البقاء على قيد احلياة حىت سن االحتمال عند الوالدة بع
  24.6  30.2  33.4  نسبة األمية لدى البالغني

  15  13  6  )℅(السكان الذين ال يستخدمون مصدرا حمسنا للمياه 
  4  6  13  )℅(األطفال دون الوزن الطبيعي بالنسبة ألعمارهم 

النسبة املئوية 
للسكان حتت 

  خط الفقر

  6.8  2أقل من  2أقل من  )℅(شون على دوالر واحد يف اليوم سكان يعي
  23.6  15.1  *  )℅(سكان يعيشون على دوالر ين واحد يف اليوم 

  22.6  12.2  22.6  )℅(خط الفقر على الصعيد الوطين 

                                                
 .138.رعد سامي عبد الرزاق،مرجع سابق،ص - 1
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  )17(تابع اجلدول    

  اليمن

دليل الفقر 
 IPH1البشري 

  35.7  40.3  42.5  القيمة
  15.6  18.8  20.0  )℅( 40عدم البقاء على قيد احلياة حىت سن االحتمال عند الوالدة ب

  41.1  51.0  54.8  نسبة األمية لدى البالغني
  34  31  31  )℅(السكان الذين ال يستخدمون مصدرا حمسنا للمياه 

  46  46  46  )℅(األطفال دون الوزن الطبيعي بالنسبة ألعمارهم 
النسبة املئوية 
للسكان حتت 

  خط الفقر

  17.5  15.7  15.7  )℅(ان يعيشون على دوالر واحد يف اليوم سك
  46.6  45.2  *  )℅(سكان يعيشون على دوالرين يف اليوم 

  41.8  41.8  19.1  )℅(خط الفقر على الصعيد الوطين 

  :من إعداد الطالب وباالعتماد على: املصدر

  .150-149.ص -ص ،2001، ئي، نيويوركبرنامج األمم املتحدة اإلمنا، 2001تقرير التنمية البشرية للعام  -
  .228-227.ص -، ص2005، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، 2005تقرير التنمية البشرية للعام   -
 .177-176.ص -، مرجع سابق، ص2009تقرير التنمية البشرية للعام   -

  .غياب املؤشرات من املصدر -:*مالحظة -

  :من معطيات اجلدول نستنتج اآليت 

، مقارنة مبؤشرات كـل مـن اجلزائـر    ن مؤشرات الفقر البشري يف اإلمارات جيدة ومتدنية جداأ -
رغم التحسنات الطفيفة اليت عرفتها ( واليمن، حيث نالحظ ارتفاع مؤشرات الفقر البشري يف هاتني الدولتني

حيث ال يـزال  ن، بدرجة أكرب يف اليمترتفع نسبة الفقر البشري ، و)2007و1999بني سنيت  كال الدولتني
فتقريبا نصف سكان هذا البلد الزالوا يعانون من ، الفقر ميثل أحد أهم التحديات اليت تقف أمام التنمية البشرية

األمية وضعف التغطية الصحية وارتفاع نسبة وفيات األطفال، ما يستدعي ضرورة التركيز على ضرورة إعادة 
 .تقييم استراتيجيات التقليل من الفقر

فإن اإلمارات تنعدم فيها مؤشرات فقر الدخل، فيما هي مرتفعـة نسـبيا يف    ص فقر الدخل،فيما خي -
 ،2007و 2003اجلزائر ومرتفعة جدا يف اليمن، مع تسجيل تقهقر على مستوى هذا املؤشر خالل الفترة بني 

وعائقا  ذا البلدحتت وطأة الفقر، هذا ما يشكل حتديا كبريا هليف اليمن من السكان   42حيث يعيش تقريبا 
    . أمام حتسني التنمية البشرية

                                                
  -  10حسب حتليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإن أي معدل للفقر البشري يقل عن 30ز يعترب متدنيا،بينما يعترب مرتفعا  إذا جتاو. 
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 :عدم املساواة يف الدخل واإلنفاق - 2

ميكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل مضلال، وخاصة يف ظل ارتفاع عدم املساواة، وعلى  
لالمساواة يف العموم فإن املعلومات املتوفرة عن الالمساواة يف الدخل يف البلدان العربية ضئيلة جدا، وتقاس ا

وتعرب عن مدى تكامل السياسات االقتصادية واالجتماعية للدولة ومدى  "معامل جيين"الدخل من خالل 
 .حتقيقها ألهدافها  

على مستوى الصحة والتعليم والتغذيـة ومسـتوى    ،الثالثةورغم اإلجنازات اليت شهدا الدول العربية 
تقرير التنميـة   جاء يف، ويف هذا اإلطار 1البلدانهذه برية داخل غري أن هذا خيفي حقيقة الفوارق الك املعيشة،

 ،6.9يبلغ مؤشر عدم املساواة يف الدخل واإلنفاق يف اجلزائر :  ، املؤشرات التالية2009اإلنسانية العريب لعام 
يف كـل  كما ذكر نفس التقرير استفحال عدم املساواة يف الثروة ، 2، بينما ينعدم يف اإلمارات5.6ويف اليمن 

وهذا ما يدفع إىل ضرورة التدخل من أجل حتقيق املساواة يف الدخل واإلنفاق يف اليمن من اإلمارات واجلزائر 
  . ائر بدرجة أكربزواجل

ميكن القول أن الفقر ميثل أهم التحديات أمام حتقيق التنمية البشرية يف اجلزائر واليمن من خالل ما سبق 
  .مكافحتهوضع سياسات فعالة من أجل ضرورة هذا يستدعي ، وبدرجة أكرب

  املؤشرات االجتماعية :املطلب الرابع

  .ع التعليمي والصحي يف الدول الثالثاقالو سنتناول يف هذا املطلب،
سعت البلدان العربية بعد نيل استقالهلا إىل تبين سياسات تعليمية هدفها تنمية مواردها  :الوضع التعليمي -1

عليمي، وذلك لتمكني األفراد وحتسني مستويام العلمية والثقافية واملعيشية، وجتاوز البشرية وحتسني املستوى الت
 .مرحلة التخلف واجلهل اليت كانت سائدة يف مرحلة االستعمار

علمني، وزيـادة  قد حققت العديد من هذه البلدان تطورا ملموسا انعكس يف تضاعف أعداد الطلبة وامل
ما تبنت أغلب هذه البلدان ومنها دول املقارنة الثالث سياسات وبرامج حملو ك، االهتمام بكافة مراحل التعليم

لكن هناك دول اسـتطاعت أن ختفـض    إال أنه ال توجد دولة عربية ختلصت بشكل ائي من األمية، األمية،

                                                
  72.،مرجع سابق،ص2008-2007االجتماعية يف منطقة اإلسكوا و مسح التطورات االقتصادية - 1
  248.، مرجع سابق، ص2009تقرير التنمية اإلنسانية العريب لعام  - 2
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من جهة أخرى مل ترتق نسب بعـض الـدول إىل   . 1مثل اإلمارات العربية واألردن النسبة فيها بشكل كبري،
ستوى املطلوب ومنها اجلزائر واليمن، ويرجع السبب إىل العوامل التارخيية واإلرث الكبري لنسبة األمية بعـد  امل

 .والصراعات السياسية والقبلية  يف اليمن ،االستقالل يف اجلزائر

 درةالق ضعفل سببا كما ،البشرية للموارد وهدرا واالجتماعي االقتصادي للتخلف ونتيجة سببا األمية تعد

 األساسية القاعدة والعلمي، التقين التطور ضمن احلالية املرحلة يف أصبح قد التعليم ألن ،القتصاد الدول التنافسية

  2.إستراتيجية وإعدادا واضحني  يتطلب البشري للمورد األمثل للتنمية، واالستخدام
 :مقارنة املؤشرات التعليمية لدول املقارنة -1- 1

  لتعليمية للدول املقارنةاملؤشرات ا):18(اجلدول 

  البلد

اإلنفاق على نسبة 
التعليم  من الناتج 
احمللي اإلمجايل 

-2005(للفترة 
2009*(  

اإلنفاق على نسبة 
التعليم  من امليزانية 

  العامة للفترة
)2005-

2009*(  

معدل اإلملام 
بالقراءة 
والكتابة 
لدى 
  **البالغني

نسبة االلتحاق 
اإلمجالية بالتعليم 

للفترة ** االبتدائي
2001-2010  

نسبة االلتحاق 
اإلمجالية بالتعليم 

للفترة ** الثانوي
2001-2010  

نسبة االلتحاق 
  اإلمجالية بالتعليم

للفترة ** العايل
2001-2010  

  30.4  95.2  105.4  90.0  23.4  1.2  اإلمارات

  30.6  96.5  107.7  72.0  20.3  4.00  اجلزائر

  10.2  45.7  85.4  62.4  16.0  5.2  اليمن

  :من إعداد الطالب وباالعتماد على :املصدر
 173.، مرجع سابق، ص2011تقرير املعرفة العريب لعام*  -

 .164.162.ص.، مرجع سابق، ص2011تقرير التنمية البشرية لعام **  -

   :نالحظ) 18(من اجلدول

  .استطاعت اإلمارات أن حتقق نتائج جيدة على مستوى حماربة األمية لدى الكبار -

                                                
  122.رعد سامي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص - 1
  185.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 2
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من ميزانيتها يف  % 23مارات على التعليم أمواال أكرب من اجلزائر و اليمن، حيث بلغ إنفاقها تنفق اإل -
 32، لكن إذا ما قارنا هذه النسبة مع ما تنفقه دول أوروبا الشرقية مثال واليت يبلـغ  2009-2005الفترة 

  .  ، فإن هذه النسبة ستبدو غري كافية%1

يف اليمن مقارنة باجلزائر واإلمارات، إال أن الدول الثالثة سجلت اخنفاض معدالت االلتحاق بالتعليم  - 
، هذا ما سينعكس بصورة سلبية على حجم اليمن بدرجة أكربيف اخنفاضا يف نسب االلتحاق بالتعليم العايل، و

 ،ونوعية الكفاءات العلمية واملتخصصة اليت حيتاجها القطاع االقتصادي واإلنتاجي بصفة خاصة يف تلك الدول
كما يشري اخنفاض نسبة االلتحاق بالتعليم العايل يف الدول الثالثة إىل أن حجم الطلب على العمل سيزداد، ومن 
غري املمكن استجابة سوق التوظيف لكل هذه النسب، ما سيزيد من حجم البطالة يف الدول الثالثة، وطبعا هذا 

افؤ فرص االلتحاق بالتعليم القيم املوضـحة  كما سجلت نسب تك ،با على مستويات التنمية البشريةلسيؤثر س
  :التايل) 18(يف اجلدول 

  تكافؤ الفرص يف التعليم يف الدول املقارنة ):19(اجلدول 

  

1980  2005  

إناث   )(ذكور 
)(  

مؤشر التكافؤ بني 
  اجلنسني

ذكور 
)(  

إناث 
)(  

مؤشر التكافؤ بني 
  اجلنسني

  0.98  88  90  0.89  64  72  اإلمارات

  0.77  64  83  0.44  24  55  اجلزائر

  0.49  37  75  ..  ..  ..  اليمن

  251.، مرجع سابق، ص2009تقرير املعرفة العريب لعام  - :املصدر

أعاله مدى التحسن الذي عرفته كل من اجلزائر واإلمارات فيما يتعلـق بتحقيـق   ) 19(يبني اجلدول 
متكافئـة  تعليميـة  فرص توفري وهلذا جيب عليه ،الاملساواة يف التعليم، بينما ال يزال اليمن متأخرا يف هذا ا 

  .املختلفة التعليم مبراحل االلتحاق من واإلناث لتمكينهم األضعف الفئات أبناء وخاصة للجميع

                                                
 126.ق، مرجع سابق، صرعد سامي عبد الرزا - 1
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أن تتجه إىل مراجعة سياساا التعليمية للنهوض  الثالثة مما سبق ميكن القول أنه جيب على الدول العربية
ا يتيح لألجيال الصاعدة بأن يصبح قوة بشرية قادرة على البناء، والتجديد واملشاركة بالتعليم وتطويره نوعيا، مب

  .الفاعلة يف إطار مسرية تنمية شاملة
 )األساسي التعليم ( املدارس يف اإلنترنت إىل النفاذ -2- 1

 جيالحتضري األ مدى عن اخلاصة دالالته وله خاص، بشكل العريضة واحلزمة باإلنترنت املؤشر هذا يرتبط

 معينة، يف حلظة عالية التكنولوجيا توطني على القدرة كانت فمهما املعرفة، على القائم واالقتصاد للمعرفة القادمة

 يـربز ، ووخاصة اإلنترنـت  التكنولوجيا هذه على اجلديدة األجيال تنشئة تتم مل إذا تستمر أن ميكن ال أا إال

 العربية اجلمهورية يف خاصة -االجتاهات العاملية مع مقارنة -ةالبلدان العربي يف املؤشر هذا ضعف) 11(الشكل

 درجـة  خيص فيما البحرين، ما ونوعا األردن، وقطر، تقدم يربز كما لبنان، يف أقل وبدرجة والكويت، السورية

  .املدارس يف اإلنترنت إىل النفاذ

  اإلمجايل احمللي الناتج الفرد من حصة إىل۫ منسوبا املدارس يف اإلنترنت إىل النفاذ):11(الشكل

  
  .21.املعرفة،مرجع سابق،ص اقتصاد ملواجهة حتديات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز :املصدر
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واليت تتمتع بارتفاع حصـة   -ومنها اإلمارات -من الشكل أعاله، نالحظ أن الدول اخلليجية النفطية 
لي اإلمجايل، استطاعت أن حتقق نسب جيدة على مستوى مؤشر النفـاذ إىل االنترنـت يف   الفرد من الناتج احمل

بينمـا   وهذا مؤشر على اجلاهزية اإللكترونية لقطاع التعليم يف اإلمارات والدول اخلليجية األخرى، املدارس،
  . اال يف حني يغيب اليمن متاما يف هذا ،الزالت اجلزائر متأخرة جدا على مستوى هذا املؤشر

 : الوضع الصحي -2

ليس هناك اختالف على أن الصحة تشكل ركنا أساسيا من أركان التنمية البشرية، ألا نقطة االرتكاز  
 وألن البقاء واحلماية من املرض مها يف صلب خمتلف مفاهيم الرفاه البشري،، اليت يقوم عليها النشاط اإلنساين

  .ار والتمتع باحلرية وإحراز التقدمفالصحة هي اليت متكن اإلنسان من االختي

ما مشهودا يف جمال احلد من مسـببات  قد حققت البلدان العربية على مدى العقود األربعة املاضية تقدف
غـري   ،الوفاة ومن مت إطالة العمر، ويتضح ذلك يف ارتفاع متوسط العمر املتوقع واخنفاض معدل وفيات الرضع

من اإلمهال أكثـر مـن    عاينتإذ مازالت النساء  طنني يف الدول العربية،أن الصحة ليست مضمونة جلميع املوا
لة بالعجز البريوقراطي، ونقص التمويل على الرغم من املوارد اليت تزخر ا ومازالت أنظمة الصحة مكب غريهن،

طق العـامل،  وعلى العموم تعترب املؤشرات الصحية يف الدول العربية مشجعة مقارنة بباقي منا .1الدول العربية
  .ومن أجل إجراء مقارنة بني املؤشرات الصحية لكل من اجلزائر واإلمارات واليمن نستعني باجلدول األيت

  املؤشرات الصحية يف دول املقارنة):20(اجلدول 

  

العمر املتوقع 
 عند الوالدة

  )بالسنوات(
2011  

نصيب الفرد 
من جمموع 
املصروفات 

بالدوالر(الصحية
( 2007  

فاق إمجايل اإلن
على الصحة 

نسبة من إمجايل 
الدخل 

*2006  

عدد األسرة 
 لكل

10000 
نسمة 

)2000-
2009 (  

عدد األطباء 
لكل 

10000 
 (نسمة

2000-
2009(  

معدل وفيات 
الرضع لكل 

1000 
مولود حي 

2008  

معدل وفيات 
األمهات لكل 

100000 
مولود حي 

*2005  

معدل وفيات 
ن واألطفال د

لكل  5سن 
مولود 1000

  2008حي 

  8 37  7  15  19 4,2 982 76,5  إلماراتا

  41  180  36  12  17 2,5  338  73,1  اجلزائر

  121  430  76  4  6 4,5  104  65,5  اليمن

 137.135.ص.،مرجع سابق،ص2011تقرير التنمية البشرية لعام  - : املصدر

 .2009،منظمة الصحة العاملية،2009دليل اإلحصاءات الصحية العاملية  * -

                                                
  145.، مرجع سابق، ص2009تقرير التنمية اإلنسانية العريب لعام  - 1
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ما عدا مؤشر نسبة  اإلمارات تتقدم على اجلزائر واليمن يف مجيع املؤشرات الصحية، من اجلدول يتبني أن
حيث تتقدم اليمن على اجلزائر واإلمارات، ويعود السبب إىل اخنفاض  اإلنفاق على الصحة من إمجايل الدخل،

وضعف املؤشرات إذن هذا املؤشر مضلل وال يعرب عن مدى االهتمام اليت حتظى ا الصحة يف اليمن،  الدخل،
  .الصحية األخرى يؤكد هذا

بالنسبة للعمر املتوقع عند الوالدة فإنه يتفاوت يف الدول الثالثة، فبينما هو متقارب بني اجلزائر واليمن،و 
أما بالنسبة  ،إال أنه مازال متأخرا وبعيدا عن املستويات املطلوبة يف اليمن ليس بعيد عن مستوى الدول املتقدمة،

د من جمموع املصروفات الصحية، فتتقدم اإلمارات بشكل واضح، ويعود السبب الخنفاض عـدد  لنصيب الفر
  .السكان وارتفاع الدخل

مولود، فإن قـيم   100000بالنسبة لعدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة والرضع واألمهات لكل 
مر بالنسبة للجزائر ولكن مؤشرات اليمن مقلقة جدا، وتستدعي العمل والتدخل من أجل حتسينها، كذلك األ

  . بدرجة أقل

  .التمكني واحلكامة يف الدول املقارنة مؤشرات االستدامة،: املطلب اخلامس

 : االستدامة والوضع البيئي .1

بات التلوث  مع التزايد املتسارع يف عدد السكان، وتعاظم الضغوط على البيئة اهلشة يف املنطقة العربية،
بل هو  ات واتمع على حد سواء، فالتلوث ليس جمرد مصدر لإلزعاج،مدعاة للقلق لدى واضعي السياس

والتربة اليت يعتمد عليها الناس  املاء ديد كبري ألمن اإلنسان خصوصا عندما يتسبب يف تردي أوضاع اهلواء،
 .يف حيام

يلخص  الذي املوايل، )21(ومن أجل مقارنة وضع االستدامة والبيئة يف دول املقارنة، أعددنا اجلدول 
  .أهم املؤشرات املعتمدة من طرف اهليئات الدولية كمؤشرات لالستدامة واملخاطر البيئية
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  مؤشرات االستدامة والتعرض للمخاطر البيئية يف الدول املقارنة ):21(اجلدول 

  

نصيب الفرد من 
انبعاتات ثاين 

أكسيد الكربون 
باألطنان 

1990-2006  

نسبة 
السكان 
الذين 

 يعيشون على
أراض 

متدهورة 
2010  

نسبة 
السكان 
الذين ال 

يستخدمون 
مصادر 

حمسنة من 
  2008املياه

نسبة السكان 
الذين ال 

يستخدمون 
مصادر حمسنة 

من مرافق 
الصرف 

  2008الصحي

معدل 
الوفيات 

النامجة عن 
تلوت املياه 
لكل مليون 

  2004نسمة

السكان 
املتضررون من 

الكوارث 
الطبيعية 

املتوسط (
السنوي لكل 

- )يون نسمةمل
2000-
2009  

الثلوت 
 *احلضري

مكروغرام لكل (
  )3متر

2008  

نضوب 
املوارد 
الطبيعية 

نسبة مئوية 
الدخل *من 

القومي 
اإلمجايل 
2009  1990  2006  

  ..  89  ..  51  3  0  2  32.8 29.4  اإلمارات

 16.9 69  622  324  5  17  29  4.0  3.1  اجلزائر

 13.2 67  135  1102  48  38  32  1.0  0.8  اليمن

 .174.172.ص.، مرجع سابق،ص2010تقرير التنمية البشرية لعام  - : املصدر

  152.150.ص.، مرجع سابق،ص2011تقرير التنمية البشرية لعام *  -

 من اجلدول أعاله، نالحظ أن اليمن يتقدم يف مؤشر نصيب الفرد من انبعاتات ثاين أكسيد الكربـون، 
 32.8حيث يبلـغ  ، االنبعاث ضئيلة ومقبولة، يف حني تتأخر اإلماراتحيث تعترب مسامهة الفرد يف اليمن من 

طن، وتعترب من أكرب النسب إذا ما قورنت بدول أخرى ذات التنمية البشرية املرتفعة جدا، حيث يبلغ مؤشـر  
 5.7ر بلغ املؤش) 40املرتبة (طن، ويف الربتغال 8.6النرويج الذي حيتل املرتبة األوىل يف دليل التنمية البشرية 

  .، يف حني يعترب هذا املؤشر يف اجلزائر ضمن املعايري الدولية1طن

وتتأخر اجلزائر يف مؤشر السكان املتضررين من الكوارث الطبيعية، ويرجع األمر إىل املوقـع اجلغـرايف   
ملؤشرات باإلضافة إىل هشاشة البنية القاعدية واملباين السكنية، أما ا حيث تقع ضمن املناطق املعرضة للزالزل،

نصيب السكان مـن امليـاه   ، وبالنسبة ملؤشرات ،األخرى، فإنه كالعادة تتقدم اإلمارات على اجلزائر واليمن
احملسنة، ومرافق الصرف الصحي، ومعدل الوفيات النامجة عن الثلوت، فإن األمر مقلق جدا بالنسـبة للـيمن   

  .ويدعوا الختاذ سياسات وإجراءات فعالة من أجل تدارك الوضع
                                                

  172.،مرجع سابق،ص2010تقرير التنمية البشرية لعام  - 1
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من املساحة اإلمجالية من التصحر   44تعاين اجلزائر من مشكلة التصحر بدرجة أكرب، حيث تعاين و
هذا رغم عمليات استصالح األراضي اليت  -بشكل جزئي أو شبه كامل، بسبب اجلفاف أو الرعي غري املنظم

رت بالتغريات االجتماعيـة  باإلضافة إىل سوء أنظمة إدارة األراضي واليت تأث ،-قامت ا احلكومات املتعاقبة
  :1منها والسياسية واالقتصادية،

حيث فرض معدل النمو السكاين ضغوطا على البيئة متمثلة يف الزحـف احلضـري،   : النمو السكاين -
 .باإلضافة إىل التوسع يف الطلب على اللحوم، ما أدى إىل التوسع يف األراضي الرعوية

 .ملناسبة جعلت األراضي عرضة للتآكل جراء الرياحاستخدام األساليب واملعدات الزراعية غري ا -

استحالة ختفيف الضغوط على املراعي، بسبب التقدم يف الطب البيطري، هذا ما ساعد على زيـادة   -
 .أعداد املواشي

 :مؤشرات احلكامة والتمكني .2

  :مؤشرات احلكامة -1- 2

لتنمية البشرية، ألن نوعية احلكم كما جاء يف الفصول النظرية، ارتبط مفهوم احلكامة أو إدارة احلكم با
وإدارة شؤون الدولة واتمع شديدة الصلة بنجاح التنمية أو فشلها، كونه يتعلق مباشرة باآلليات اليت متكّـن  

  .األفراد من التعبري عن حقوقهم والتمتع ا
  .املوايل )22(ومن أجل إجراء مقارنة بني اجلزائر واإلمارات واليمن يف جمال احلكامة أعددنا اجلدول

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 42.،مرجع سابق،ص2009تقرير التنمية اإلنسانية العريب  - 1
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  املؤشرات العاملية إلدارة احلكم يف املنطقة العربية ):22(اجلدول 

  البلد
التعبري عن 

الرأي 
  واملساءلة

االستقرار 
السياسي 

  وغياب العنف

فعالية 
  احلكم

احلرية 
السياسية 

* النقاط
)0-2(  

نوعية 
  التنظيمات

سيادة 
  القانون

السيطرة 
  على الفساد

  1.00  0.66  0.70  0  0.86  0.76  0.89 -  اإلمارات

  0.47 -  0.72 -  0.66 -  1  52. -  1.18 -     1.01 -  اجلزائر 

   0.62-  0.94 -   0.71-  1  1.02 -   1.48 -    1.06 -  اليمن

   248.، مرجع سابق، ص2009تقرير املعرفة العريب لعام  - :املصدر
  169.،مرجع سابق،ص2010تقرير التنمية البشرية  -*            

موجبة، ماعدا مؤشر التعبري عن الرأي  أغلبهااإلمارات يف يتضح من اجلدول أن مؤشرات إدارة احلكم 
واملساءلة، وهذا يشكل نقصا يف خيارات األفراد يف هذه الدولة، من جهة أخرى حتصلت اإلمارات على النقطة 

وهذا يعترب إنقاصا من حريات  ال،السياسية، أي أا متأخرة عن اجلزائر واليمن يف هذا ااحلرية يف مؤشر  0
  .األفراد وخيارام 

أما يف كل من اجلزائر واليمن، فنالحظ أن مؤشرات نوعية احلكم كلها سالبة، وهذا يعرب عن سوء إدارة 
يف اليمن، حيث الزالت الدولتني تعاين من تفشي الفساد، وعـدم سـيادة    وبدرجة أكرباحلكم يف البلدين، 

فعالية يف إدارة احلكم، وهذا ما أدى ومازال يؤدي إىل مزيد من اهلذر والتعطيـل يف عمليـة   القانون، وعدم ال
  .التنمية خاصة البشرية منها

 :متكني املرأة سياسيا -2- 2

 دون العربية هي للمرأة السياسية املشاركة أن على اإلمجاع ميكن سياسياً، العربية املرأة بتمكني يتعلق فيما

 هـذه  تقترن مل والتعليم، الصحة العربية يف جمايل املرأة وضع شهده الذي املهم التقدممن  الرغم فعلى املستوى

 يف واملشاركة العاملة القوة يف املرأة حصة أن والواقع، السياسي وامليدان العمل جمايل يف مماثلة بإجنازات املكاسب
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 مبناطق مقارنة النسب أقل من وهي العامل، يف احلصص أدىن بني من العربية هي املنطقة يف والسياسية العامة احلياة

  .1%)3,7،املنطقة الغربية %14,3،آسيا %15,3،األمريكيتني%38,8أوروبا ( العامل من أخرى جغرافية

  مقارنة مؤشرات اقتصاد املعرفة يف الدول املقارنة :املبحث الثاين

 الفجوة تزداد العربية، حيث الدول تواجهها اليت التحديات أهم بني من والتكنولوجي العلمي التخلف يعد

 العـامل  يقف إذ والتكنولوجي، وثرية التقدم العلمي تسارع بفعل املتقدمة الدول وبني بينها اتساعا التكنولوجية

 تستطع مل العربية الدول كانت فإذا ،مسبوقة غري ذات خصائص ثورة ثالثة، تكنولوجية ثورة مشارف على اليوم

 املخاطر من العديد طياته يف حيمل جديد حتد أمام حقًا فإا ،الثانية الصناعية األوىل والثورة ةالصناعي الثورة مواكبة

  .العربية التنمية على مستقبل

  حملة عن اقتصاد املعرفة يف دول املقارنة: املطلب األول

 ألغراض املعلومات واالتصاالت تكنولوجيات تسخري على قدراا زيادة إىل بعض الدول العربية تسعى

 وحتفيز التطبيقات وانتشار االبتكارات الفائقة لتطور بالسرعة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تتسم إذ تنميتها،

 واعتماد املنطقة يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية بناء البىن وترية يف البطء يؤدي وقد البعض، بعضها

 الـدول  حكومات تدخل إىل ماسة حاجة فهناك القائم، "الرقمي الفاصل"اتساع  إىل زيادة املناسبة، التطبيقات

  .2واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سياسات وتنفيذ لصياغة مباشر العربية بشكل

 اقتصـادها  مواءمة بدأت مبحاولة وقد التغريات، هذه متابعة عن غائبة ليست العربية الدول من عدد إن

 املصرفية األعمال اإللكترونية أو التجارة اإللكترونية أو األعمال باعتماد دأتب كما اجلديد، االقتصاد ليجاري

اإلمارات، وهنالك دول أخرى بدأت ختطو اخلطوات حنو اقتصاد املعرفـة   دولة الدول، هذه اإللكترونية، ومن
زالت بعيـدة عـن   مثل اجلزائر، وهناك دول أخرى ورغم مبادراا يف هذا اال إال أا ما ولكن بوترية أقل،
  .ومن هذه الدول جند اليمن ،املستوى املطلوب

                                                
 العدد - 25 الد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة والواقع،جملة الدولية تالقرارات والتوجها بني العربية للمرأة السياسي بلول،التمكني صابر - 1

  .669.،ص2009الثاين،
  152.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 2
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 : اإلمارات العربية املتحدة .1

عملت دولة اإلمارات العربية املتحدة طوال السنوات املاضية على إنشاء البنية األساسية احلديثة القادرة 
لالنتقال إىل االقتصاد القائم  على جدب االستثمارات األجنبية، واالستثمار يف جمال التعليم والتدريب لالستعداد

وتقوم إستراتيجية األمارات لالنتقال إىل اقتصاد املعرفة على تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات  ،على املعرفة
 : 1وذلك كما يلي واالتصاالت،

  :اخلاص القطاع دور حتفيز -

 ما بني الفاعلة الشراكة على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع لدعم الناجحة االستراتيجيات تقوم

 ومنظمات اتمـع  اخلاص القطاع وشركات احلكومية األجهزة يشمل مبا وذلك بالقطاع املعنية اجلهات كافة

  .املعنية األطراف من وغريها املدين

 على تشجيعه اخلاص، من خالل القطاع دور تفعيل يف كبري املتحدة بشكل العربية وقد جنحت اإلمارات

 االتصـاالت  من شـركات  العديد الستقطاب باألساس أٌنشأت واليت التكنولوجية، املدن من دالعدي يف العمل

 ديب إمـارة  وتعترب ،الصغرية واملتوسطة الشركات أو العاملية بالشركات يتعلق فيما سواء املعلومات وتكنولوجيا

 مدينـة  من كل تستقطب حيث ،العربية املتحدة اإلمارات يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الرئيسي احملور

 واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا جمال عاملة يف شركة 680 لإلعالم احلرة واملنطقة اإللكترونية للتجارة ديب

 لإلعـالم  ديب ومدينة لإلنترنت ديب مدينة مثل التكنولوجية األخرى املناطق من العديد ديب تستضيف وكذلك

  .وللتصدير لالستثمار متميزة فرص اخلاص القطاع امجيعه متنح ، واليت53املعرفة وقرية
 تكنولوجيا قطاع استراتيجيات غالبية تركز:والتطوير البحث دعم لركائز االستراتيجيات تضمني -

 اهلامة القطاعية اجلوانب بعض اإلسكوا واإلمارات على اخلصوص، على منطقة يف املطبقة واالتصاالت املعلومات

 وتقدمي الرقمية اتمعات إىل والتحول املالئمة لنموه والتشريعية التنظيمية لبيئةا وضمان اخلدمات حترير مثل

 خدمات تقدمي يف املنافسة وضمان التجارية اإللكترونية، املعامالت وتشجيع إلكترونيا احلكومية اخلدمات

  .االتصاالت

                                                
  45.40.ص.املعرفة،مرجع سابق،ص اقتصاد ملواجهة حتديات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز -  1



 املقارنة دول يف املعرفة اقتصادو املستدامة البشرية التنمية واقع .......................: :الفصل الرابع

174 

 

املعلومات واالتصاالت  قطاع تكنولوجيا تسعى دولة اإلمارات العربية جلعل :االقتصادي الدور تعزيز -
 .مباشر للتنمية بشكل رئيسية كقاطرة

كما تعتمد إستراتيجية اإلمارات العربية املتحدة على االستثمار الضخم يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
 امبادرا بنجاح الكفيلة الالزمة دف السري حنو اقتصاد املعرفة، وتوفري البيئة التشريعية والقانونية واالتصاالت،

ويف عـام   ،واملستثمرين لألعمال آمنة تعزيز بيئة إىل مجيعها قوانني، دف عدة سنت فقد ،تقنيات املعلومات يف
قانون حقوق النشر، وقانون العالمة التجارية، وقانون براءة :قوانني هي 3، أقرت احلكومة اإلماراتية 1992
  .1ا خال من بيع الربجميات املقرصنةوجعلت هذه التشريعات الثالث من اإلمارات بلد ،االختراع

 :اجلزائر .2

قطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت،   من أدركت اجلزائر متأخرة املكانة اليت أصبح حيتلها كل 
وأن هذان العنصران عاملني حامسني يف التحـول السـريع    يف مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية، واملعرفة

اعية، نظرا لتأثريمها األفقي على خمتلف قطاعات الصناعة واخلدمات ولقـدرما  للنماذج االقتصادية واالجتم
 بناءكما أن  ،للقيمة املضافة املرتفعة الناجتة عن عامل املعرفة كذلك ونظرا ،على تسريع وثرية تداول املعلومات

 أمـر  ومات واالتصاالتاملعل تطوير واستخدام تكنولوجيا عن الناجتة املزايا من واالستفادة املعلومات جمتمع

  .املستدامة عملية التنمية احلديثة، وتسريع الدولة لبناء حيوي

وعلى العموم، بدأت اجلزائر يف تطبيق إستراتيجية ميكن وصفها بأا مزدوجة، فمن جهة قامت بتحرير 
ولوجيا االستثمار العمومي يف البنية األساسية لتكن بقوة قطاع االتصاالت، ولكن يف نفس الوقت، دعمت

  .2املعلومات يف أطار خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي

حيث خصصت ميزانية ضخمة  شرعت اجلزائر يف العديد من اإلصالحات، ،2000وبداية من عام 
 والشروط الظروف مليار دوالر أمريكي لبعت قطاع الربيد وتكنولوجيا املعلومات، وتوفري 5قدرت حبوايل 

  .3وامتالكها املعلومات واالتصاالت كنولوجيايف استخدامات ت للتحكم الالزمة

                                                
  .127.،ص2007، 5اجلزائر،جملة الباحث،العددو العريب العامل يف اجلديد االقتصاد واقع ون،آخرو عمار عماري - 1

2- Mustapha Mekideche, l’économie Algérienne à la croisée des chemins(repères actuels et éléments 
prospectifs) ,Editions  DAHLAB ,Alger,2008,p.126   

  .353.مرجع سابق،صبرنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة، تقرير حول حالة تنفيذ - 3
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وضعت اجلزائر عدة  ومن أجل تدارك تأخرها يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
 :1ما يلي استراجتيات متكاملة وعلى عدة جوانب، متثلت يف

 .ملؤسسي والتنظيمياإعادة تصميم اإلطار  -

 .إعادة يئة اإلطار التنظيمي والعمليايت -

  .البىن األساسية لالتصاالت تطوير -

 استراتيجيه وتنفيذ جمتمع واقتصاد املعلومات يف اجلزائر، بصياغة لبناء إيالؤها مت اليت األمهية وترمجت

 وتنظيمية، مؤسساتية بإجراءات مرتبطة رئيسيا حمورا 12أساس ، القائمة على2013عام  اإللكترونية اجلزائر

 تكنولوجيا لتطوير املواتية وخلق البيئة القاعدية واهلياكل البشرية املوارد ميةبتن اخلاصة اجلريئة متعلقة باألنشطة

  : 2يف احملاور هذه تتمثلو ،املكثف هلا واالستخدام املعلومات واالتصاالت
 األفقية وتطوير احلكومة تطبيقات تطوير خالل من املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا استخدام تسريع -

 وتطوير التطبيقات االقتصادي، النشاط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دمجو القطاعية، التطبيقات

  .اخلاص القطاع يف القطاعية
  .املعرفة على القائمة االقتصادية للتنمية دفع إعطاء -
  .التنظيمية والتدابري اإلجراءات -
 وتعزيز، والنقال تالثاب السرعة فائق االنترنت على احلصول جمال يف الوطين التراب تغطية يف اإلسراع -

 .لالتصاالت الوطنية الشبكة تأمني

التجهيزات  الصغرية، على األسر واملؤسسات حصول فرص لزيادة حتفيزية وإجراءات آليات وضع -
 .الفائقة السرعة ذات والشبكات

 .البشرية الكفاءات تطوير -

 .واالبتكار والتطوير البحث -

 .وطينال )والتنظيمي التشريعي( القانوين اإلطار تطوير -

                                                
1 - Mustapha Mekideche, OP.CIT.P.129 

  .365.364.ص.مرجع سابق،صتقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة، - 2
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 سيكون الذي املعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا مرصد تشغيل خالل من واالتصاالت املعلومات -

 .ونشرها وحتليلها املعلومات واالتصاالت بتكنولوجيا املرتبطة املعلومات متابعة مبهام عليه التكفل

 .املهارات المتالك كوسيلة الدويل التعاون -

 للتقييم ومعايري مؤشرات لخال من العمل خلطط واملتابعة التقييم -

  .2013اإللكترونية  اجلزائر إستراتيجية تنفيذ أجل من تعبئتها الواجب املالية اإلمكانيات -
 : اليمن .3

 بناءل واجتماعية اقتصادية وال إمكانات مشجعة مؤشرات أي حاليا ال متلك إاف اليمن دولةل بالنسبة
 قوية صالت إقامة خالل من الالزمة الوطنية اإلستراتيجيات وتضع حتقيقه، إىل تسعى أا إال املعرفة اقتصاد

  .1واخلدمات واإلنتاج والتطوير والبحث والتدريب جماالت التعليم يف القطاعات شىت بني

وبالنسبة ألهداف وتوجهات اليمن اإلستراتيجية يف جمال العلم والتكنولوجي، فقد جاءت ضمن أهداف 
  :2، حيث متحورت حول )2005- 2001(القتصادية واالجتماعية اخلطة اخلماسية الثانية للتنمية ا

توفري أساسيات منظومة العلم والتكنولوجيا، واليت حتتاج إىل إعادة هيكلة وتطوير بنيتها وإجياد اإلطار   -
 .القانوين والتشريعي املالئم

 .توجيه نظام التعليم والتدريب حنو منظومة العلم والتكنولوجيا -

 حيث إىل نظام وطين لالبتكار والذي ميثل أساسا للتنمية احلقيقية لالقتصاد اليمين مندعم وتعزيز التحول  -
 على املبين العاملي اجلديد االقتصاد وولوجه فيه املنتجة العمل فرص وخلق معدالت منوه، وزيادة تنويعه
 نظام وطين إىل اليمنية والتكنولوجية العلمية املنظومة أولويات اإلستراتيجية حتويل الرؤية وتستهدف ،املعرفة

 .لالبتكار

إال أن هـذه   ورغم التوجهات خالل السنوات املاضية لتبين سياسات ملموسة يف اـال املعلومـايت،  
 . 3السياسات اجتهت حنو إنشاء بىن مؤسسية مل تتمكن من حتقيق أهدافها

                                                
  .156.155.ص.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1
  .3.، ص2006التعاون الدويل، اجلمهورية اليمنية، صنعاء، و ، وزارة التخطيط2004لثالث تقرير التنمية البشرية اليمين ا - 2
  8.،مرجع سابق،ص2004تقرير التنمية البشرية اليمين الثالث  - 3
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  )knowledge economy index(دليل اقتصاد املعرفة للبنك الدويل يف دول املقارنة :املطلب الثاين

  مقارنة قيم دليل اقتصاد املعرفة يف دول املقارنة  - 1 
احلوافز :يعتمد البنك الدويل منهجية لقياس مدى التقدم حنو اقتصاد املعرفة بناء على أربعة مرتكزات هي

واالتصاالت، ويقاس االقتصادية والنظام املؤسسايت،التعليم واملوارد البشرية،نظام اإلبداع، وتكنولوجيا املعلومات 
، وتعرب هذه القيم عن موقع البلد النسيب 10و  0وتقع قيمة كل دليل بني  ،اقتصاد املعرفة عن طريق دليل رقمي

  . 1مقارنة جبميع الدول اليت حيسب هلا الدليل
  2012العامل وفق دليل اقتصاد املعرفة لسنة بعض مناطق والثالثة الدول العربية ): 23(اجلدول 

  لترتيبا  البلد
دليل اقتصاد 

  املعرفة
دليل 
  املعرفة

نظام احلفز  
  االقتصادي

منظومة 
  االبتكار

التعليم واملوارد 
  البشرية

تكنولوجيا 
ملعلومات ا

  واالتصاالت
  8.88  5.80  6.60  6.50  7.09  6.94  42  اإلمارات

  4.04  5.27  3.54  2.33  4.28  3.79  96  اجلزائر

  1.17  1.62  1.96  2.91  1.58  1.92  122  اليمن

مناطق 
  العامل

  8.51  8.13  9.45  9.11  8.70  8.80  1  أمريكا الشمالية

  7.50  7.13  8.28  6.95  7.64  7.47  2  أوروبا

  4.14  3.94  7.43  5.75  5.17  5.32  3  شرق آسيا

  5.02  5.11  5.80  4.66  5.31  5.15  4  أمريكا الالتينية

الشرق األوسط 
  3.92  3.48  6.14  5.41  4.51  4.74  5  ومشال إفريقيا

   nfo.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page7.asi :منهجية تقييم املعرفة للبنك الدويل، متاحة على املوقع :املصدر
نالحظ أن اإلمارات استطاعت أن حتتل مكانة عاملية ال بأس ا على صعيد ، أعاله)23(من اجلدول 

مؤشرات بعض الدول الرائدة يف اقتصاد املعرفة ، فأغلب مؤشرات الدليل يف اجلدول قريبة من اقتصاد املعرفة
كأمريكا الشمالية وأوروبا، كما تتقدم اإلمارات على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على كل 

  .الدول ومناطق العامل، وهذا يدل على مدى التطور الذي أصبحت تتمتع به هذه الدولة يف هذا اال
بني الدول العربية، فإن اإلمارات العربية املتحدة حتتل املرتبة األوىل عربيا أما إذا ما أجرينا مقارنة فيما 

يف حني  عامليا وهذا يدل على مدى النجاح الذي حتققه هذه الدولة يف سعيها لتحقيق اقتصاد املعرفة، 42و
                                                

  .268.،مرجع سابق،ص2011تقرير املعرفة العريب  - 1
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 14ءت يف املرتبة عامليا، بينما حتتل اليمن املراتب األخرية حيث جا 96حتتل اجلزائر املرتبة العاشرة عربيا و
على كل من اجلزائر واليمن العمل على رفع تلك املؤشرات  ال يزالعامليا، مما يعين أنه  122عربيا واملرتبة 

فبالنسبة للجزائر نالحظ أا تتمتع بنظام تعليمي وموارد بشرية مقبول ميكّنها من التوجه حنو اقتصاد  ،لديها
لديها ال يزال ضعيفا رغم كونه مكون مهم من مكونات البنية األساسية املعرفة، إال أن نظام احلفز االقتصادي 

القتصاد املعرفة، نفس الشيء بالنسبة ملنظومة االبتكار فنجدها متأخرة جدا باملقارنة مع اإلمارات، وهذا 
  . يستدعي العمل على بعت هذه املنظومة من خالل توفري كل متطلبات ذلك من تأهيل ومتويل وغري ذلك

نسبة لليمن فنالحظ أن قيم مكونات اقتصاد املعرفة ضعيفة جدا، ما يوحي حبجم التحديات اليت وبال
  .تقف أمامه يف سبيل التوجه حنو اقتصاد املعرفة

هناك قراءة مهمة للجدول ال ميكن جتاهلها وهي مدى عمق الفجوة بني الدول الثالثة، وهذه القراءة 
أن التفاوت  2009في هذا اإلطار، يؤكد تقرير املعرفة العريب لعام ، فميكن إسقاطها على كافة الدول العربية

ضمن الدولة العربية الواحدة، وفيما بني الدول العربية، وبني : يف اقتصاد املعرفة يظهر على ثالثة مستويات
  . الدول العربية ودول العامل

واجلزائر واليمن للوقوف على مدى ومن أجل إجراء مقارنة تارخيية لدليل اقتصاد املعرفة يف اإلمارات   
نستعني باجلدول التايل والذي من خالله نقارن قيم  التطور الذي عرفته الدول الثالث يف جمال اقتصاد املعرفة،

  .)2012( وأحدث فترة 1995دليل اقتصاد املعرفة للبلدان الثالثة بني سنة 
  )2012(وأحدث فترة 1995 مقارنة دليل اقتصاد املعرفة للدول الثالثة بني ):24(اجلدول

  البلد
  دليل اقتصاد املعرفة

  التغري  2012  1995

  0.55+  6.94  6.39  اإلمارات

  0.29+  3.79  3.50  اجلزائر

  0.52 -  1.92  2.44  اليمن

: ، متاحة على املوقع2012 منهجية تقييم املعرفة للبنك الدويل :املصدر

nfo.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page7.asi  
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يتبني أنه كل من اإلمارات واجلزائر حققتا تقدما اجيابيا على مستوى دليل البنك  )24(ن اجلدولم
إال أنه طفيف بالنظر إىل إمكانيات  لكن بالنسبة للجزائر فإنه رغم حدوث التقدم، الدويل القتصاد املعرفة،

 يبني أنه كل من اجلزائر واإلمارات والشكل املوايل ،اجلزائر املادية والبشرية، يف حني تراجع اليمن بنصف درجة
  .يقعان ضمن جمال الدول اليت حققت تقدما على مستوى مؤشر دليل اقتصاد املعرفة

  مقارنة التحسن يف دليل اقتصاد املعرفة للدول الثالثة مع دول خمتارة من العامل ):12(الشكل 

  
: منهجية تقييم املعرفة للبنك الدويل، متاحة على املوقع :املصدر

nfo.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page7.asi  

 

 :منظومة االبتكار التعليم واملوارد البشرية، مؤشرات احلوافز االقتصادية والنظام املؤسسايت، - 2

السابق، نالحظ أن اإلمارات تتقدم على اجلزائر واليمن على مستوى املؤشرات ) 23(من اجلدول 
يف اجلزائر،  2.33، فيما بلغ 6.50فز االقتصادية والنظام املؤسسايت الثالثة، حيث بلغت قيمة دليل احلوا
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يف اليمن، وهذا يعرب أن نظام احلفز االقتصادي يف كل من اجلزائر واليمن ال حيفز اندماجهما يف  2.91و
  .اقتصاد املعرفة 

من، وهذا يؤكد أما مؤشر منظومة االبتكار فنالحظ أن اإلمارات قطعت شوطا كبريا مقارنة باجلزائر والي
حيث جتلى ذلك يف حصول  حرص دولة اإلمارات على االهتمام باإلبداع، وخاصة لدى فئة الشباب،

براءة اختراع من مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية لواليات املتحدة األمريكية  67اإلمارات على 
 .20101-1997خالل الفترة 

  .يف الدول املقارنة عرفةامل مؤشرات إنتاج ونشر :املطلب الثالث

ال يعطي صورة كافية عن الواقع  إن االكتفاء مبقارنة مؤشرات دليل اقتصاد املعرفة يف الدول الثالثة،
هلذا سنتناول يف هذا املطلب كل من مؤشرات إنتاج  .احلقيقي القتصاد املعرفة والفجوة املعرفية يف دول املقارنة

  . ارات، واجلزائر، واليمنونشر وتوظيف املعرفة يف كل من، اإلم

  مؤشرات إنتاج املعرفة -1

يعترب إنتاج املعرفة املرحلة األرقى يف عملية اكتساب املعرفة يف أي جمتمع، وينطوي إنتاج املعرفة على   
براءات : وأهم مؤشرات إنتاج املعرفة هي ،امتالك اتمع املعين للقدرة على اإلضافة إىل رصيد املعرفة اإلنسانية

إعداد العاملني يف إنتاج املعرفة والعاملني يف البحث والتطوير وحجم اإلنفاق عليه،  النشر العلمي، ختراع،اال
  .ومؤسسات البحث والتطوير

  :النشر العلمي -1- 1

تسعينيات القرن املاضي، حيث بلغ إمجايل ما من فقد عرف نسقا تصاعديا بداية  بالنسبة للنشر العريب،
مـن     34واحتلت مصر املرتبة األوىل بنسبة  ،2005مقاال علميا عام  4859ة دولة عربي 16نشر يف 

من املغـرب   كل فيما تراوحت نسب ،11.8إمجايل النشر العريب، تلتها كل من السعودية وتونس بنسبة 
مقالة خالل  14000علميا وتقنيا  2اختصاصا 47وبلغ عدد األحباث العلمية يف  ، 9واجلزائر واإلمارات 

                                                
  .267.،مرجع سابق،ص2011تقرير املعرفة العريب  - 1
  .178.، مرجع سابق، ص2009 لعام تقرير املعرفة العريب - 2
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، حيث تتقدم اجلزائر عن اإلمارات واليمن بصورة جليـة، كمـا هـو موضـح يف     2008-2007فترة ال
  :التايل )25(اجلدول

  2007-1998عدد املقاالت العلمية املنشورة يف دول املقارنة خالل الفترة من  ):25(اجلدول

  وعام  العلوم اهلندسية  علوم الطاقة  الصحة والبيولوجيا  البيئة والزراعة  الدولة

  82  8  39  6 29  اإلمارات

  1220  67  737  20 206  اجلزائر

  30  0  6  6  18  اليمن

  .179، مرجع سابق، ص، 2009تقرير املعرفة العريب : املصدر
 العريب النشاط البحثي أن إال مة،حمكّ عاملية دوريات يف املنشورة العربية البحوث عدد زيادة ورغم

 املعلومات والبيولوجيا مثل تكنولوجيا املتقدمة ااالت يف لبحوثا أما ،االبتكار عامل عن بعيدا زال ما

 .1معدومة تكون فتكاد اجلزئية

 2010فيؤكد تقرير اليونسكو للعلوم لعام  أما فيما خيص تأليف وإصدار الكتب على املستوى العريب،
   .2كتاب سنويا 102000ج أمريكا الشمالية تبينما تن كتاب، 6000دولة عربية ال يتجاوز  20أن إنتاج 

  :براءات االختراع -2- 1
ال خيتلف وضع براءات االختراع وهي املؤشر احليوي الذي يعرب عن األداء اإلبداعي والـذي يعكـس   
قدرة منظومة البحث العلمي على االبتكار واالختراع والتجديد عن وضع النشر العريب، فما يزال عدد الرباءات 

ربيا قليال، مع العلم أنه ليست للمؤسسات الوطنية محاية احلقـوق دوليـا،   املودعة لدى املؤسسات الوطنية ع
ولذلك يستلزم تسجيلها لدى مكتب الواليـات املتحـدة األمريكيـة لـرباءات االختـراع والعالمـات       

  ، )USPTO(التجارية

                                                
  156.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1

2 -  UNESCO SCIENCE REPORT 2010, The Current Status of Science around the World, UNESCO 
Publishing,paris;2010,p.264. 
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: التالية ، القيم2009يف دول املقارنة، فيؤكد تقرير املعرفة العريب لعام  وفيما خيص براءات االختراع
 132واحتلت املرتبة  4.6يف اإلمارات  2006-2000بلغ املعدل السنوي لرباءات االختراع للفترة بني 

، 89أما مرتبة اجلدوى فكانت  0.4أما اجلزائر فكان املعدل السنوي  على صعيد جدوى براءات االختراع،
  . 1وبالنسبة لليمن، فلم يسجل أي براءة اختراع يف تلك الفترة

  :إعداد العاملني يف إنتاج املعرفة  -3- 1
تعترب املوارد البشرية عالية التأهيل والكفاءة واخلربة من أهم مدخالت ومقومات العمل يف األنشطة 
االبتكارية اليت يرتكز عليها اقتصاد املعرفة، وهلا عالقة وطيدة بالتعليم وخاصة التعليم العايل، وتظهر 

إال أا تظهر قلة املنتسبني للتخصصات  طرد لعدد املنتسبني للتعليم العايل،اإلحصائيات العربية االرتفاع امل
املوايل يبني نسب التحاق الطلبة بالفروع العلمية يف بعض الدول العربية وكوريا ) 13(العلمية، والشكل 

  .اجلنوبية
  نسب امللتحقني بالفروع العلمية يف بلدان عربية خمتارة وكوريا اجلنوبية):13(الشكل 

  
    71.مرجع سابق،ص، 2003تقرير التنمية اإلنسانية :املصدر   

                                                
  -  العالمات التجاريةو حدة األمريكية لرباءات االختراعإحصائيات براءات االختراع املودعة لدى مكتب الواليات املتيف تتمثل)USPTO( أي ال تتضمن الرباءات املودعة ،

  .يف اهليئات الوطنية املختصة
  .182.، مرجع سابق،ص2009تقرير املعرفة العريب لعام  - 1
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السابق، نالحظ أن نسب امللتحقني بالفروع العلمية يف الدول العربية أقل بكثري مـن   )13(من الشكل
نسب كوريا اجلنوبية، وبالنسبة لدول املقارنة، فنالحظ أن اجلزائر احتلت املرتبة األوىل فيما احتلت اإلمارات 

  .رتبة الثانية وجاءت اليمن يف املرتبة األخريةامل

والتـدريب   التطبيقيـة  للبحوث االمتياز مركز اإلمارات ستأس إلعداد قوى عاملة ماهرة، هاويف سعي
 من متنوعة جمموعة مع إستراتيجية املركز حتالفات هذا أقام وقد العليا، التقنية كليات شبكة حمور اآلن ميثل والذي

 متنوعة جماالت يف تدريبية دورات املركز يقدم كذلك، مورد إقليمي إلقامة كوسيلة اجلنسيات متعددي الشركاء

 دولـة  ملـواطين  العمر طوال والتعلم املهنية للتنمية وفرصا الصحية والرعاية واألعمال التجارية اهلندسة تشمل

  .1املالع دول لبقية اإلنترنت عرب تدريبية دورات ويقدم اخلليج اإلمارات ومنطقة

  :اإلنفاق على البحث والتطوير ومؤسساته -4- 1

من النـاتج احمللـي      0.3ال يتعدى معدل اإلنفاق على البحث والتطوير يف معظم الدول العربية 
مـن التمويـل     97اإلمجايل، ويكاد يعتمد على مصدر واحد وهو التمويل احلكومي والذي يبلغ حوايل 

وهذه القراءة هـي   ،2كن االرتقاء باألداء اإلبداعي والبحثي يف الدول العربيةاملتوفر، ففي ظل هذا الواقع ال مي
نفسها بالنسبة للجزائر واإلمارات واليمن فاإلنفاق على البحث والتطوير يأيت بشكل شبه كلي من التمويـل  

  .احلكومي

راكز البحثيـة  متارس نشاطات البحث والتطوير يف الدول العربية أساسا يف مؤسسات التعليم العايل وامل
أو يف مراكز وهيئات البحث العلمي، أو هيئات ووحدات البحث والتطوير، ويبلغ جممل عـدد   املرتبطة ا،

مراكز وهيئات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العايل واملراكز البحثية يف الدول العربية وفقا لتقرير التنميـة  
ظم هذه املراكز غري مهيأة لتحويل ناتج البحث إىل منتج لكن مع ،مركزا 588، 2003اإلنسانية العريب لعام 

  .3استثماري

                                                
  160.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1
  174.،مرجع سابق،ص2009تقرير املعرفة العريب لعام  - 2
  74.،مرجع سابق،ص2003تقرير التنمية اإلنسانية العريب لعام  - 3
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يرتبط البحث العلمي يف اجلامعات العربية بالدراسات العليا والترقية العلمية ويتسم بالطابع  كما
أما املراكز املتخصصة واملرتبطة باجلامعات فهي تتخصص يف جماالت األحباث الزراعية والطبية  األكادميي،

  املوايل يوضح عدد مراكز البحث العلمي خارج اجلامعات يف البلدان العربية) 26(واجلدول ،دسيةواهلن

  عدد مراكز البحث العلمي خارج اجلامعات يف البلدان العربية: )26(اجلدول

  عدد املراكز  الدولة  عدد املراكز  الدولة
  7  السعودية 9  األردن

  14  السودان  3  اإلمارات
  15  سورية  1  البحرين

  16  املغرب  24  تونس
  73  مصر  30  اجلزائر

  5  الكويت  3  قطر
  9  اليمن  18  ليبيا

  2  عمان  22  العراق

  73.،مرجع سابق،ص2003تقرير التنمية اإلنسانية العريب لعام  :املصدر

اجلزائر حتتل املرتبة الثانية عربيا فيما خيص عدد مراكز البحث العلمي نالحظ أن ) 26(من اجلدول 
بينما تتأخر اإلمارات يف هذا الشأن حيث بلغ عدد مراكزها ، معات، وحتتل اليمن املرتبة التاسعةخارج اجلا

  .للبحث ثالثة فقط

 :استثمار الشركات يف البحث والتطوير -5- 1

 قطاع األعمال شركات استثمار ضعف مدى العاملي، االقتصادي املنتدى أجراه نتائج الستقصاء أظهرت

العامل،كمـا يبينـه    بلـدان  مـن  مثيالا مع مقارنة والتطوير، البحث جمال يف مصر ستثناءبا العربية البلدان يف
 التكنولوجيات لالستخدام احمللي، استرياد على تعتمد املنطقة يف الشركات غالبية أن الواضح فمن ،)14(الشكل

 فنلنـدا وكوريـا   من كل يف احلال هو كما والتطوير البحث جمال يف لالستثمار ملحوظ جهد هناك ليس وأنه

  .واالجتماعية االقتصادية للتنمية الدافعة القوى أهم من واحدة املعرفة أصبحت حيث اجلنوبية،
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  اإلمجايل احمللي الناتج الفرد من حصة إىل ًمنسوبا والتطوير البحث يف الشركات استثمار ):14(الشكل 

  

  22.املعرفة،مرجع سابق،ص اقتصاد حتديات اإلسكوا ملواجهة قةمنط يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز :املصدر

فنالحظ أن اإلمارات تتقدم على اجلزائر بشكل كـبري، يف جمـال اسـتثمار     وبالنسبة لدول املقارنة،
م تدرج داخل الشكل، وهذا يدل علـى أن حجـم اسـتثمار    لفأما اليمن  الشركات يف البحث والتطوير،
 ،حسـب الشـكل   2.00يعترب شبه معدوما أومل يرتق إىل الدرجة لديه طوير الشركات يف جمال البحث والت

وبصفة عامة فإن استثمار الشركات يف جمال البحث والتطوير يف الدول الثالثة ال يرتق إىل مسـتوى الـدول   
  . املتقدمة يف هذا اال على غرار فنلندا وكوريا اجلنوبية

 العـريب  الوطنالدول الثالثة ويف  والتطوير البحث شطةأن تردي يف أسهمت العوامل من جمموعة وهناك
 التعلـيم  أنظمـة  وتدين العربية، املنطقة يف والتطوير للبحث املعامل واضحة إستراتيجية غياب: منها بصفة عامة

، % 40 مـن  يقتـرب  مبعدل وانتشار األمية التفكري، حرية تشجيع وعدم واحلفظ التلقني أساليب واعتمادها
 النسبية املزايا بعض من وعدم اإلفادة ،اال هذا يف العربية الدول بني التنسيق مستويات ، تدينيضاف إىل ذلك
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خاصـة  ( مذهلة بصورة البشرية العقول هجرة ومنو ظاهرة العربية، الدول من عدد يف والتطوير البحث جمال يف
  .1)بالنسبة للجزائر

  مؤشرات نشر املعرفة  - 2
مؤشرات نشر املعرفة هي يف الغالب مؤشرات تكنولوجيا املعلومات جاء يف الفصول النظرية أن 

 النفاد واالستخدام لألفراد وقطاع األعمال، مؤشرات مؤشرات البنية األساسية، :يف واليت تتمثل واالتصاالت،
 .مؤشرات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة يف منتجاا

 :ولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفادمؤشرات البنية األساسية لتكن -1- 2

متثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحدى الدعائم الرئيسية إلقامة جمتمع واقتصاد املعرفة، ألا 
باإلضافة إىل دورها يف دعم وتطوير وتسريع البحث  متثل األداة األساسية لنشر وتداول املعرفة يف العصر احلايل،

فقد شرعت خالل السنوات األخرية يف تشييد البىن األساسية لتقانات املعلومات  العريبوعلى املستوى  ،العلمي
  .يوضح ذلك) 15(واالتصاالت، وتعكس مجيع املؤشرات تفاوتا ملحوظا يف أداء الدول العربية، والشكل 

                                                
  163.هدى زوير،عدنان داود،مرجع سابق،ص - 1
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العامل قيم دليل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دول عربية وجمموعة منتقاة من دول ):15(الشكل 

  
  .128.ص ،2009تقرير املعرفة العريب لعام  :املصدر

  :من الشكل أعاله نالحظ 

أن أغلب الدول العربية حققت تقدما على مستوى البنيـة األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات      - 
  .واالتصاالت، ولكن بدرجات متفاوتة

  .الدول ذات الدخل املرتفع كانت األحسن على مستوى درجة التقدم  - 

  :نالحظ أنهففيما خيص دول املقارنة الثالثة و 

اإلمارات تقدما كبريا وملحوظا على مستوى بنيتـها األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات      حققت -
  . واالتصاالت، وهذا يؤكد جناعة استثماراا وحتقيقها ألهدافها يف هذا املضمار
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حظ أا حققت تقدما ملحوظا، ولكـن  نال) 15(نفس الشيء بالنسبة للجزائر، فمن خالل الشكل  -
ليس بدرجة كافية، ويرجع السبب إىل حداثة وتأخر اسـتثمار اجلزائـر يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات      

  .واالتصاالت

  .يكاد يكون معدوما ه يف مرتكز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتقدم بالنسبة لليمن فنالحظ أن  -

  :علومات واالتصاالت يف دول املقارنةمؤشرات النفاد لتكنولوجيا امل -2- 2

 املعلومـات واالتصـاالت   تكنولوجيا توفرها اليت اخلدمات استغالل من سكاا متكني إىل الدول تسعى

 مـن  الالزمـة  التحتية البنية خالل دعم من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ خدمات بتوفري وذلك

 تكنولوجيـا  إىل النفـاذ  مؤشـر  ويعترب ،كافة جتهيزااو واالنترنت واسيبواحل والنقالة الثابتة اهلاتف خطوط

كما تعترب هـذه   ،األقاليم وبني األمم بني يةمالرق الفجوة اليت تعكس املؤشرات أهم من واالتصاالت املعلومات
لتايل يوضح تقدم وتوجه الدول حنو اقتصاد املعرفة، واجلدول ا أحد أهم املؤشرات الدالة على مدى املؤشرات

  .قيم هذه املؤشرات يف كل من اإلمارات واجلزائر واليمن

  تصنيف دول املقارنة حسب مؤشرات النفاد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ):27(اجلدول

  البلد
أعداد احلواسيب 

لكل ألف من 
  2007السكان 

خطوط اهلاتف 
النقال لكل ألف 

من السكان 
2007  

خطوط اهلاتف 
 الثابت لكل ألف

من السكان 
2007  

عدد مستخدمي 
االنترنت لكل 

ألف من السكان 
2007  

كلفة النفاذ إىل 
اإلنترنت 

بالدوالر للشهر (
  2006)الواحد

  13.07  520  320  1770  330  اإلمارات

  23.7  100  90  810  10  اجلزائر

  10.98  10  40  140  30  اليمن

  177.176.ص.ص ، مرجع سابق،2011-2010تقرير املعرفة العريب لعام  :املصدر
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نالحظ تقدم اإلمارات العربية املتحدة عن اجلزائر واليمن يف مؤشرات النفـاد إىل  ) 27(من اجلدول   
نالحظ أن تكلفة النفاد إىل اإلنترنت يف اجلزائر مرتفعـة   ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من جهة أخرى

عائقا كبريا أمام حتيق هـدف تعمـيم النفـاد إىل    ما يشكل  ،واإلمارات جدا إذا ما قورنت مبثيلتها يف اليمن
 أعداد احلواسـيب ملؤشر بالنسبة  املالحظة ميكن إبداؤهاوهذا يستدعي العمل على ختفيضها، نفس  االنترنت،

  نالـيمن ال يـزاال  اجلزائر ووعند إجراء مقارنة عامة للمؤشرات فنالحظ أن  ،لكل ألف شخص من السكان
يشكل عائقـا  سما  ات فيما خيص النفاد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعن دولة اإلمار جدا نمتأخرا

  .اقتصاد املعرفةمنظومة يف  ماوحتديا أمام اندماجه

  :2009-2002نترنت يف دول املقارنة يف الفترة التطور النفاذ إىل ا -3- 2

  .التايل) 28(اجلدولمن أجل الوقوف عند تطور النفاد إىل االنترنت يف الدول الثالثة قمنا بإعداد 

  2009-2002تطور النفاذ إىل االنترنت يف الدول املقارنة يف الفترة ): 28(اجلدول 

  البلد
) ℅(معدل النمو  من السكان 100عدد مستخدمي االنترنت لكل 

2002 -2009  2002  2009  

  272  82.2  28.3  اإلمارات

  840  13.5  1.6  اجلزائر

  320  1.8  0.5  اليمن

O SCIENCE REPORT 2010, OP.CIT, P.269UNESC: Source 

لكن حققت منوا إجيابيا يف نسبة النفاد إىل االنترنت قد أن الدول الثالثة  أعاله يتضح من اجلدول  
وهذا مؤشر إجيايب يؤكد مدى ، ℅ 840حيث حققت اجلزائر معدل النمو األحسن وقدره  ،مبعدالت متفاوتة

 فيما ،℅  320، بينما حققت اليمن ثاين معدل منو قدره نترنتتقدم اجلزائر حنو حتقيق هدف تعميم اال
وهذا ال يعرب عن تأخرها يف هذا اال وإمنا يرجع ، ℅ 272حققت اإلمارات املعدل األضعف مبعدل قدره 

  . هدف تعميم النفاد إىل االنترنت بلغته اإلمارات مسبقا وتشبع سوقها يف هذا اال أنإىل 
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  :قارنةت يف قطاع األعمال يف الدول املاستخدام االنترن -4- 2

التجـارة  ( ، تطور قيمة مؤشر استخدام االنترنت من جانب مؤسسات األعمال )16(يوضح الشكل 
، حيث متثل النقاط الصغرية دول العامل واملربعات بعض الدول العربية، والدوائر بعض جمموعـات  )اإللكترونية

  .الدول

م االنترنت من جانب مؤسسات األعمال مع ازدياد دخل الفرد يف دول العامل تغري قيمة مؤشر استخدا):16(الشكل
  وبعض الدول العربية

  
  146.،مرجع سابق،ص2009تقرير املعرفة العريب  :املصدر

يظهر الشكل أعاله تقدم اإلمارات عن الدول العربية األخرى يف جمال استخدام االنترنـت يف قطـاع   
زالت متأخرة جدا على مستوى هذا املؤشر، فنجدها متأخرة عن دول أخـرى  يتبني أن اجلزائر الو، األعمال

كـل  أن  رغم أفضليتها على مستوى الدخل القومي اإلمجايل، كما نالحظ أيضا، كاملغرب ومصر وموريتانيا،
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ـ (مبا فيها دول املقارنة ال تزال متأخرة يف استخدام االنترنت يف قطاع التجارة واألعمـال  الدول العربية  م رغ
  .)أمهية ما حتققه اإلمارات

  :خالصـة

تبني من خالل دراستنا هلذا الفصل أن الدول الثالثة تتباين يف مؤشرات التنمية البشرية املستدامة 
لبشرية ا للتنمية واقتصاد املعرفة، فالحظنا أن اإلمارات العربية املتحدة استطاعت أن تبلغ مستويات عاملية

صاد املعرفة، أما اجلزائر واليمن، فتقدمها على صعيد التنمية البشرية واقتصاد املستدامة ويف طريقها حنو اقت
وخاصة اليمن، وعليه فإن التحديات اليت تواجهاا يف سبيل حتقيق التنمية البشرية  املعرفة ال يزال بطيئا،

ضاء على األمية املستدامة واقتصاد املعرفة الزالت كبرية، ومن أهم هذه التحديات، ختفيف حدة الفقر والق
والتمكن من التكنولوجيات احلديثة وخاصة  وتوفري مناصب العمل، وحتقيق احلكم الراشد وحماربة الفساد،

مواصلة اجلهود التنموية واحلفاظ على  وتتطلب مواجهة تلك التحديات، ،تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
  .املنجزات احملققة

وااللتحـاق   من أجل حتسني التنمية البشـرية املسـتدامة   مدعوتان لتعزيز جهودمهااجلزائر واليمن ف
وخاصة بالنسبة للجزائر، نظرا ملا متلكه  باالقتصاد اجلديد ومسايرة التقدم التكنولوجي، وهذا ليس باملستحيل،

من طاقات بشرية ومادية ومزايا تنافسية أخرى، ستمكنها حتما يف ظل التنمية البشرية املسـتدامة واحلكـم   
  .االندماج يف اقتصاد املعرفة الراشد من
  



 

 

 

  
  
  
  
   

  

  العامة اخلـاتـمــة
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  :خـامتة

لقد أحدثت التنمية البشرية املستدامة دون شك تغيريا شامال يف توجه التنمية ومضـموا وآلياـا،     
فالبشر قد عادوا إىل املركز بعد عقود طويلة من التيه يف مفاهيم النمو االقتصادي والرفاه املادي، هذه النظـرة  

رؤية عن هدف التنمية، وأعادت إستراتيجية التنمية البشرية املستدامة التأكيد على مفاهيم عدالة اليت حجبت ال
 رفع كفـاءة اإلنتـاج  و ليس جمرد حتقيق النمو االقتصاديو االستدامة البيئية،و اإلنصافو التوزيع يف الدخول

  . خفض التكاليفو

يتحتم عليها  لعاملية على صعيد الفكر التنموي،وألا ال تعيش مبعزل عن املستجدات ا والدول العربية،  
آمال اإلنسان العريب، الذي مازال يئن حتت و األخذ بفكر التنمية البشرية املستدامة، ألنه يأيت يف صميم تطلعات

  .وطأة الفقر واألمية واالستبعاد والتهديدات املختلفة ألمنه وخياراته وعلى عدة أصعدة

بية حبقبة اقتصادية عاملية جديدة، تتميز بثورة معرفية ومتغريات متسارعة ، متر الدول العرىآخر جهةمن 
 لوحتوالت جذرية، على عدة جوانب أمهها، طرق وأساليب اإلنتاج، وأساليب االتصال والتواصـل وتبـاد  

 ،تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت  على رأسها تقود هذه التغريات التقنيات احلديثة ، املعلومات واملعارف
بقدر ما متثل هذه التحوالت من حتديات حقيقية أمام الدول العربية، فهي متثل كذلك فرصة للتنمية الشاملة و

والتخلص من التبعية املعرفية للخارج، وارتباط اقتصاداا بشكل عضوي بأسعار النفط واملوارد الناضبة وغـري  
صة البشرية منها، ويئتها لالندماج يف مـا  هذا إذا ما استطاعت هذه الدول استثمار مواردها وخا، املتجددة

  ).اقتصاد املعرفة( أصبح يعرف باملوجة الثالثة لالقتصاد العاملي 

وقد توصلنا من خالل هذا البحث موعة من النتائج على ضوئها متكننا من اختبار فرضيات البحـث  
 :وتقدمي جمموعة من التوصيات للجهات املعنية نذكرها فيما يلي

  نتائج البحث: أوالً

 ودراسة واقعهما وحتدياما يف الدول العربية،، بعد البحث يف موضوع التنمية البشرية واقتصاد املعرفة
  : توصلنا إىل النتائج التالية
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إن ج التنمية البشرية املستدامة يؤكد على أمهية متكني مجيع أفراد اتمع من توسيع نطاق قـدرام   - 1
كما إا تؤمن بضرورة التواصل بني األجيال مبعىن أن يعمل كل جيل ، نظيف ممكتوظيفها أفضل توو البشرية

بـني  و انتماءاته، وأن يتحقق اإلنصاف والعدل داخل اجليل الواحدو بغض النظر عن جنسه لألجيال القادمة،
 .األجيال

على صادرات يعتمد بنسبة كبرية  الثالثةتبني من خالل البحث أن النمو االقتصادي احملقق يف الدول  - 2
احملروقات واملواد األولية، ما يشكل مصدرا غري مستدام للنمو، وال حيافظ على تطور النمو االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي يف هذه الدول، وهذا من شأنه أن يشكل ديدا كبريا للتنمية البشرية، كما ساهم يف 

ه فإن تنويع مصادر النمو يشكل حتديا كبريا أمام ، وعليتوجه دول كاجلزائر واليمن حنو اقتصاد املعرفةتأخر 
 .الدول الثالثة من أجل حتقيق التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة

ذلك من خـالل  و بناء قدرام،و االتصاالت يف توسيع خيارات البشرو تساهم تكنولوجيا املعلومات - 3
بالتايل حتسني مستويات التنميـة البشـرية   و ،املعارف لديهمو الصحةو املسامهة يف حتسني مستويات الدخل

فإن التنمية البشرية املستدامة تساعد على التوجه حنو اقتصاد املعرفة، ذلك ألن توسيع  ؛للدول، من جهة أخرى
 .نشر املعرفةو إنتاجو بناء القدرات يوفر البيئة التمكينية لإلبداعو اخليارات

 ة أساسية يأيت على رأسها، بنية قوية لتكنولوجيا املعلومـات يتطلب التوجه حنو اقتصاد املعرفة توفر بني - 4
مؤسسي و ونظام اقتصادي منتجا ملخرجات قادرة على اإلبداع،ودو جودة عالية  ينظام تعليمو االتصاالت،و

 . حمفز لقيام أنشطة اقتصاد املعرفةشفاف و

ن تبين قاعـدة أساسـية   وتبني من خالل البحث يف جتارب الدول الثالثة، أن اإلمارات استطاعت أ  
مشجعة القتصاد املعرفة، حيث متتلك بنية قوية لتكنولوجيا املعلومات، واستطاعت أن توفر منظومـة شـفافة   

يف حني تغيب هذه الظروف املشـجعة يف اجلزائـر    ،تصادية يف ميدان املعرفةومشجعة وحمفزة لقيام أنشطة اق
 . جهما يف منظومة اقتصاد املعرفةواليمن، وهذا ما ساهم وبشكل مباشر يف تأخر اندما

أساسية يف مفهـوم التنميـة   و إذ حتتل البيئة مكانة هامة أمهية البعد البيئي يف التنمية البشرية املستدامة، - 5
كما أن اإلنسـان سـيكون حتمـا     مطلبا أساسيا من متطلبات التنمية،و باعتبارها شرطا البشرية املستدامة،

 .بيئة غري مناسبة منقوص اخليارات إذا كان يعيش يف
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، تشكل ديدا مباشـرا  الثالثة تعاين من مشكالت بيئية حقيقيةأن الدول  البحثوقد تبني من خالل   
واإلنبعاثات، ونقص املياه،  على رأسها التصحر، حلياة الكثري من السكان، باإلضافة ألمنهم الصحي والغذائي،

 .والزحف احلضري

فهو يشكل عامل ال اسـتقرار اجتمـاعي، ثقـايف،    بشرية املستدامة، ال للتنمية ديدأكرب  الفقر يعترب - 6
سياسي وأمين كبري، ويساهم يف ارتفاع معدالت األمية خصوصا بني النساء، ويـدفع إىل اهلجـرة ويفـاقم    

 .الفساد، وهلذا فإن مكافحة الفقر تعترب أولوية وموضوع يف غاية األمهية

يف كل من الـيمن  وعدم املساواة يف الدخل الت الفقر ثبت من خالل الفصل التطبيقي أن معدوقد     
 %17.5، ويف اجلزائـر  %35حيث بلغت نسب الفقـر يف الـيمن   واجلزائر مرتفعة خصوصا يف اليمن، 

يشكل حتديا حقيقيا أمام هاتني الدولتني يف سعيهما لتحسني التنميـة البشـرية    ، وهذا)2007إحصائيات (
 . لديهما

وخاصة يف   الدول العربية غري قادرة على مسايرة التطورات العاملية احلاصلة،ال تزال أنظمة التعليم يف - 7
خلق ، كذلك مل تستطع هذه األنظمة ما يتعلق بإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أساليب التدريس

مالئمة خمرجـات  باإلضافة إىل عدم ، على املستوى العاملياملنافسة اإلبداع وو إنتاج املعرفة أجيال قادرة على
األمر الذي أدى إىل وتركيزها على الكم بدل النوع،  خاصة يف جمال التقنية،و التعليم ملتطلبات سوق العمل،

على سلبا  تأثريالفضال عن  ،ما شكل عائقا أمام توجه الدول العربية حنو اقتصاد املعرفة ارتفاع نسب البطالة،
 .البشرية املستدامة التنمية

 نيشكالو اجنازات التنمية البشرية يف الدول العربية، انينخروعدم االستقرار السياسي  ال يزال الفساد - 8
وعلى رأس هذه الدول جند اليمن، وبدرجة أقـل   ،البشرية املستدامة واقتصاد املعرفةعائقا كبريا أمام التنمية 

 .اجلزائر

اقتصـاد  و نمية البشـرية الت مؤشراتحتسني ، بالذات الدول النفطيةو استطاعت بعض الدول العربية - 9
املعرفة لديها، لكن هذا ال يرجع إىل جناعة سياساا بقدر ما هو مرتبط بارتفاع دخوهلا، واخنفـاض حجـم   

واخلربات التقنيات و استرياد التكنولوجياو التعليم لديهاو دخلو سكاا، ما مكنها من حتسني مؤشرات الصحة
إذن األمر مرتبط يف النهاية حبجم اإلنفاق احلكـومي   ؛االتصاالتو اليت تتطلبها تكنولوجيا املعلوماتاألجنبية 
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، وقد ثبت من خالل الفصل الرابع أن اإلمارات متأخرة اقتصاد املعرفةو على امليادين املرتبطة بالتنمية البشرية
 . امةيف جمال املشاركة السياسية والتعبري عن الرأي رغم أما مكونان أساسيان للتنمية البشرية املستد

 حتتيـة  بيئة لبناء األدىن املطلوبة احلد مبتطلبات يفي ال العربية لدول ا يف العلمي البحث على اإلنفاق إن - 10

 ونشـرا  إنتاجـا  املعرفة خمرجات يف سلبا ساهم مراحله كافة يف التعليم على اإلنفاق تدين وأن العلمي، للبحث

 .االقتصاد يف وأثر وتوظيفا

  اختبار الفرضيات: ثانيا

د اإلحاطة جبانيب املوضوع النظرية والتطبيقية، ويف ضوء النتائج املتحصل عليها، تكمنا من قبول بع
  :فرضيات الدراسة وذلك على النحو التايل

يف ضوء ما جاء يف اجلانب النظري واجلانب التطبيقي للبحث، ومن خالل ما جاء : اختبار الفرضية األوىل - 1
واليت تقول بان هناك حمدودية يف انتقال الدول العربية من منوذج  فرضيةهذه ال قبول يف نتائج الدراسة، ميكن

التنمية القائم على نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حنو منوذج التنمية القائم على توسيع خريات وقدرات 
 .األفراد

رية املستدامة واقتصاد تقول أن حتقيق التنمية البشمت قبول هذه الفرضية واليت  :اختبار الفرضية الثانية - 2
أن الدول العربية الثالثة تواجه  البحث قد بنيف ،املعرفة تقف أمامه جمموعة من التحديات الداخلية واخلارجية

خمتلفة على رأسها الفقر، ضعف أنظمة التعليم، الفساد، املشاركة السياسية، والتدهور البيئي واستدامة حتديات 
 .الدخل

مت قبول هذه الفرضية واليت تقول بأن حتسني التنمية البشرية من شأنه أن يساهم يف  :اختبار الفرضية الثالثة - 3
تسريع اندماج الدولة يف اقتصاد املعرفة، فالتجربة اإلماراتية تؤكد ذلك، حيث استطاعت هذه الدولة من خالل 

مات واالتصاالت، من حتسني منظومة التعليم، وزيادة اإلنفاق عليه، وبناء منظومة قوية لتكنولوجيا املعلو
 .الدخول بوترية سريعة يف سوق املعرفة 

  التوصيات: اثالث
اليمن يف اندماجها يف و بدرجة أكرب اجلزائرو دول املقارنة خصوصاو لكي تسرع الدول العربية عامة  

  :حتقيق التنمية البشرية املستدامة نقترح التوصيات الرئيسية التاليةو اقتصاد املعرفة،
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 تغيريات وإحداث املعرفية والبشرية فيما بني الدول العربية ومع الدول املتقدمة، الفجوة يقتضي من البد - 1

االلكترونية  احلكومة مشاريع وتشجيع االلكترونية األمية إلغاء تشمل التحتية التكنولوجية، البنية جمال يف جذرية
  .واحد آن يف واستثمار خدمة هاعلوج واالتصاالت املعلومات يف االستثمار وزيادة االلكترونية والتجارة

جيب على الدول العربية إتباع سياسات تنموية مرتكزة على اقتصادات املعرفة وتعزيز ثقافة االبتكار  - 2
واإلبداع، وال يتأتى ذلك إال من خالل التنمية البشرية املستدامة وبناء جمتمع معريف قادر على االندماج مـع  

 . ماد على املوارد األولية الطبيعيةالتغريات العاملية بدال من االعت

على الدول العربية تطبيق إصالحات دميقراطية حقيقية وواسعة، تضمن التعددية واملشاركة السياسية  - 3
 .من أجل خلق بيئة مواتية لإلبداع املعريف، اتهوأسس احلكم الراشد، وتعزز حقوق اإلنسان وتوسع خيار

التعليم والدخل ضروري من أجل حتسني مؤشـرات  صحيح أن التوسع الكمي يف ميادين الصحة و - 4
التنمية البشرية، لكن ليس على حساب النوعية واجلودة واإلنصاف واملساواة، فالدول العربية تعاين من عـدم  

 .خمرجات أنظمتها التعليمية ملتطلبات العصر، كما تعاين كذلك من فجوات على مستوى متكني املرأة مالئمة

وزيادة اإلنفاق على التعليم والبحـث   ،ةيف أنظمة التعليم يف الدول العربيجيب مواصلة اإلصالحات  - 5
 وآلياته ووسائله، ـدف  مناهجه يف النظر إعادة تتطلب التعليم، مستوى ونوعية خمرجات تدين ألن العلمي،

حقيقـي  فالدول العربية حباجة ماسة إىل تعليم  وسوق العمل، بينه والربط املدخالت واملخرجات نوعية حتسني
 .يشجع على تنمية القدرات وعلى حل املشكالت واالبتكار

فعيلها على جيب على اجلزائر واليمن أن تضع آليات فعالة حملاربة الفقر والفساد ومكافحة البطالة، وت - 6
بالشعارات، الن الفقر والفساد يسامهان بدرجة كبرية يف تعطيل مشـاريع التنميـة    أرض الواقع، وال تكتف

 .ستدامةالبشرية امل

املعريف،  القتصادل ةعمالدا قانونيةال تنظيماتالو تشريعاتالوضع  جيب على اجلزائر واليمن اإلسراع يف - 7
تسهم واليت  ودعم القوانني املتعلقة باملعامالت والتجارة اإللكترونيةوخلق بيئة مشجعة للمؤسسات االقتصادية 

 الفكريـة  امللكية حقوق املناسبة لضمان التشريعات السوق، ووضع اقتصاد إىل الريعى االقتصاد من التحول يف

 .والتعبري واإلبداع الرأي حرية االختراع، وضمان وبراءات
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جيب على اجلزائر واليمن بدرجة أكرب العمل على تطوير البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات      - 8
تستطيع  حتملها دون إرهـاق  واالتصاالت لديها، وذلك باالعتماد على تكنولوجيا مناسبة وبتكلفة معقولة 

 .ميزانياا

 بنـاء  يف بفعالية على املشاركة اخلاص القطاع وتشجيع العريب، الرقمي احملتوى لنمو مواتية بيئة إنشاء - 9

 . العريب الرقمي احملتوى صناعة وتطوير

 التكنولوجيات احلديثة أو إنتاجها حمليا، وتشـجيع  نقلاستراتيجيات واضحة من أجل جيب وضع  - 10

 املوقع مثل للمنطقة، التنافسية املزايا من واليت تستفيد املضافة القيمة ذات واألخرى واخلدمات الربجميات رتطوي

  .املتخصصة واملهارات اللغات، وتعدد الشرق والغرب، بني املميز اجلغرايف

دامة، مـع  من أجل حتقيق تنمية بيئية مست ،االستخدام األمثل للموارد الطبيعية، والسيما الناضبة منها - 11
 .ضرورة تبين سياسات وبرامج جادة من أجل التقليل من التلوث البيئي

جيب التشجيع على الشراكة بني قطاع األعمال ومؤسسات البحث العلمي وخاصة اجلامعات، من  - 12
 .أجل توفري األموال الالزمة للبحث والتطوير
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  املــالحـــــق
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  لبشرية املستخدمة يف تقارير التنمية البشريةملخص لكيفية إعداد أدلة التنمية ا :)01( امللحق

  
  343.، ص2008، األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك ، برنامج2008-2007تقرير التنمية البشرية للعامني  :املصدر
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  ).IPH2(و ) IPH1(دليلي الفقر البشري  ملخص لكيفية حساب :)02( امللحق

  
  

  .345.، ص2008، األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك ، برنامج2008-2007تقرير التنمية البشرية للعامني  :املصدر
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  )دليل التنمية اجلنسانية( ملخص لكيفية حساب دليل التنمية حسب اجلنس ): 03(امللحق
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  ): 03(تابع امللحق

  
  

  .347- 346.ص.ص ،2008، األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك ، برنامج2008-2007تقرير التنمية البشرية للعامني  :املصدر
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   حساب دليل متكني املرأة): 04(امللحق

  
  .348.، ص2008، األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك ، برنامج2008-2007تقرير التنمية البشرية للعامني  :املصدر
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    2011-1980اجتاهات دليل التنمية البشرية العاملية للفترة   ):05(امللحق
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  )05(تابع امللحق 
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  )05(تابع امللحق
  

  
  

  .135.، مرجع سابق، ص2011تقرير التنمية البشرية للعام  :املصدر
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   2012للعام  اقتصاد املعرفة ملختلف دول العامل حسب منهجية تقييم البنك الدويل دليل مؤشرات): 06(امللحق
 
 

Rank  Country KEI KI 
Economic 
Incentive 
Regime 

Innovation Education ICT 

1 0 Sweden 9.43 9.38 9.58 9.74 8.92 9.49 
2 6 Finland 9.33 9.22 9.65 9.66 8.77 9.22 
3 0 Denmark 9.16 9.00 9.63 9.49 8.63 8.88 
4 -2 Netherlands 9.11 9.22 8.79 9.46 8.75 9.45 
5 2 Norway 9.11 8.99 9.47 9.01 9.43 8.53 
6 3 New Zealand 8.97 8.93 9.09 8.66 9.81 8.30 
7 3 Canada 8.92 8.72 9.52 9.32 8.61 8.23 
8 7 Germany 8.90 8.83 9.10 9.11 8.20 9.17 
9 -3 Australia 8.88 8.98 8.56 8.92 9.71 8.32 
10 -5 Switzerland 8.87 8.65 9.54 9.86 6.90 9.20 
11 0 Ireland 8.86 8.73 9.26 9.11 8.87 8.21 
12 -8 United States 8.77 8.89 8.41 9.46 8.70 8.51 

13 3 Taiwan, China 8.77 9.10 7.77 9.38 8.87 9.06 

14 -2 United 8.76 8.61 9.20 9.12 7.27 9.45 
15 -1 Belgium 8.71 8.68 8.79 9.06 8.57 8.42 
16 3 Iceland 8.62 8.54 8.86 8.00 8.91 8.72 
17 -4 Austria 8.61 8.39 9.26 8.87 7.33 8.97 
18 7 Hong Kong, 8.52 8.17 9.57 9.10 6.38 9.04 
19 7 Estonia 8.40 8.26 8.81 7.75 8.60 8.44 
20 2 Luxembourg 8.37 8.01 9.45 8.94 5.61 9.47 
21 2 Spain 8.35 8.26 8.63 8.23 8.82 7.73 
22 -5 Japan 8.28 8.53 7.55 9.08 8.43 8.07 
23 -3 Singapore 8.26 7.79 9.66 9.49 5.09 8.78 
24 -3 France 8.21 8.36 7.76 8.66 8.26 8.16 
25 -7 Israel 8.14 8.07 8.33 9.39 7.47 7.36 
26 7 Czech Republic 8.14 8.00 8.53 7.90 8.15 7.96 
27 2 Hungary 8.02 7.93 8.28 8.15 8.42 7.23 
28 0 Slovenia 8.01 7.91 8.31 8.50 7.42 7.80 
29 -5 Korea, Rep. 7.97 8.65 5.93 8.80 9.09 8.05 
30 -3 Italy 7.89 7.94 7.76 8.01 7.58 8.21 
31 8 Malta 7.88 7.53 8.94 7.94 6.86 7.80 
32 2 Lithuania 7.80 7.68 8.15 6.82 8.64 7.59 
33 7 Slovak 7.64 7.46 8.17 7.30 7.42 7.68 
34 -4 Portugal 7.61 7.34 8.42 7.62 6.99 7.41 
35 -3 Cyprus 7.56 7.50 7.71 7.71 7.23 7.57 
36 -5 Greece 7.51 7.74 6.80 7.83 8.96 6.43 
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37 0 Latvia 7.41 7.15 8.21 6.56 7.73 7.16 
38 -3 Poland 7.41 7.20 8.01 7.16 7.76 6.70 
39 4 Croatia 7.29 7.27 7.35 7.66 6.15 8.00 
40 -2 Chile 7.21 6.61 9.01 6.93 6.83 6.05 
41 -5 Barbados 7.18 7.92 4.96 7.62 7.27 8.87 

42 6 United Arab 
Emirates  6.94 7.09 6.50 6.60 5.80 8.88 

43 -2 Bahrain 6.90 6.98 6.69 4.61 6.78 9.54 
44 9 Romania 6.82 6.63 7.39 6.14 7.55 6.19 
45 6 Bulgaria 6.80 6.61 7.35 6.94 6.25 6.66 
46 -4 Uruguay 6.39 6.32 6.60 5.94 5.99 7.02 
47 18 Oman 6.14 5.87 6.96 5.88 5.23 6.49 
48 -3 Malaysia 6.10 6.25 5.67 6.91 5.22 6.61 
49  Serbia 6.02 6.61 4.23 6.47 5.98 7.39 
50 26 Saudi Arabia 5.96 6.05 5.68 4.14 5.65 8.37 
51 -4 Costa Rica 5.93 5.65 6.76 6.19 5.43 5.34 

52 4 Trinidad and 
Tobago 5.91 5.93 5.84 6.36 4.84 6.59 

53  Aruba 5.89 4.97 8.63 3.52 5.96 5.44 
54 -5 Qatar 5.84 5.50 6.87 6.42 3.41 6.65 
55 9 Russian Federation 5.78 6.96 2.23 6.93 6.79 7.16 
56 -2 Ukraine 5.73 6.33 3.95 5.76 8.26 4.96 
57 16 Macedonia, 5.65 5.63 5.73 4.99 5.15 6.74 
58 -3 Jamaica 5.65 6.18 4.08 5.68 5.58 7.27 
59 11 Belarus 5.59 6.62 2.50 5.70 7.37 6.79 
60 -1 Brazil 5.58 6.05 4.17 6.31 5.61 6.24 
61  Dominica 5.56 5.50 5.73 4.38 4.87 7.25 
62 1 Mauritius 5.52 4.62 8.22 4.41 4.33 5.11 
63 -19 Argentina 5.43 6.54 2.09 6.90 6.36 6.38 
64 -18 Kuwait 5.33 5.15 5.86 5.22 3.70 6.53 
65 -15 Panama 5.30 5.32 5.26 5.13 5.16 5.67 
66 -6 Thailand 5.21 5.25 5.12 5.95 4.23 5.55 
67 -15 South Africa 5.21 5.11 5.49 6.89 4.87 3.58 
68 7 Georgia 5.19 4.49 7.28 5.15 4.61 3.72 
69 -7 Turkey 5.16 4.81 6.19 5.83 4.11 4.50 

70  Bosnia and 
Herzegovina 5.12 4.97 5.55 4.38 5.77 4.77 

71 -13 Armenia 5.08 4.84 5.80 4.21 6.96 3.35 
72 -11 Mexico 5.07 5.13 4.88 5.59 5.16 4.65 
73 5 Kazakhstan 5.04 5.40 3.96 3.97 6.91 5.32 
74 -8 Peru 5.01 4.85 5.48 4.11 5.25 5.18 
75 -18 Jordan 4.95 4.71 5.65 4.05 5.55 4.54 
76 3 Colombia 4.94 5.18 4.25 4.68 5.28 5.57 
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77 -8 Moldova 4.92 5.08 4.44 4.16 5.79 5.28 
78 3 Guyana 4.67 5.35 2.62 4.77 5.43 5.84 
79 15 Azerbaijan 4.56 4.96 3.36 4.01 5.95 4.93 
80 9 Tunisia 4.56 4.80 3.81 4.97 4.55 4.89 
81 -13 Lebanon 4.56 4.65 4.28 4.86 5.51 3.58 
82 14 Albania 4.53 4.48 4.69 3.37 4.81 5.26 
83 3 Mongolia 4.42 4.45 4.30 2.91 5.83 4.63 
84 7 China 4.37 4.57 3.79 5.99 3.93 3.79 
85 -18 Botswana 4.31 3.81 5.82 4.26 3.92 3.23 
86 -14 Venezuela, RB 4.20 5.47 0.42 5.33 5.36 5.71 
87 -4 Cuba 4.19 5.10 1.44 5.05 7.93 2.34 
88 -4 El Salvador 4.17 3.88 5.05 3.10 3.53 5.00 
89 -9 Namibia 4.10 3.38 6.26 3.72 2.71 3.71 
90 -5 Dominican 4.05 4.08 3.96 3.56 3.89 4.79 
91 2 Paraguay 3.95 4.07 3.58 4.07 4.26 3.90 
92 -15 Philippines 3.94 3.81 4.32 3.77 4.64 3.03 
93 -19 Fiji 3.94 4.60 1.96 4.65 5.27 3.87 
94 1 Iran 3.91 4.97 0.73 5.02 4.61 5.28 

95 -13 Kyrgyz Rep. 3.82 4.57 1.58 3.12 5.32 5.27 
96 14 Algeria 3.79 4.28 2.33 3.54 5.27 4.04 
97 -9 Egypt, Arab 3.78 3.54 4.50 4.11 3.37 3.12 
98 -8 Ecuador 3.72 4.38 1.74 3.95 4.47 4.72 
99 1 Guatemala 3.70 3.55 4.16 3.61 2.26 4.79 

100 -29 Bolivia 3.68 4.20 2.11 3.31 5.49 3.80 
101 -14 Sri Lanka 3.63 3.49 4.04 3.06 4.61 2.80 
102 -10 Morocco 3.61 3.25 4.66 3.67 2.07 4.02 
103 -5 Cape Verde 3.59 3.35 4.30 1.76 3.49 4.79 
104 9 Vietnam 3.40 3.60 2.80 2.75 2.99 5.05 
105 -4 Uzbekistan 3.14 3.88 0.92 3.13 5.65 2.87 
106 -4 Tajikistan 3.13 3.33 2.55 2.18 4.66 3.14 
107 -10 Swaziland 3.13 2.99 3.55 4.36 2.27 2.34 
108 -3 Indonesia 3.11 2.99 3.47 3.24 3.20 2.52 
109 -10 Honduras 3.08 3.00 3.34 2.63 3.13 3.24 
110 -6 India 3.06 2.89 3.57 4.50 2.26 1.90 
111 -3 Kenya 2.88 2.91 2.78 3.72 2.10 2.91 
112 -1 Syria 2.77 3.01 2.04 3.07 2.40 3.55 
113 -7 Ghana 2.72 2.28 4.05 2.24 2.68 1.93 
114 -11 Senegal 2.70 2.28 3.97 2.83 1.32 2.68 
115 -8 Nicaragua 2.61 2.18 3.93 1.67 2.98 1.88 
116 -4 Zambia 2.56 2.03 4.15 2.09 2.08 1.93 
117 5 Pakistan 2.45 2.63 1.93 2.84 1.44 3.60 
118 2 Uganda 2.37 1.84 3.97 2.54 1.09 1.88 
119 5 Nigeria 2.20 2.51 1.26 2.56 1.62 3.35 
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120 -6 Zimbabwe 2.17 2.85 0.12 3.99 1.99 2.59 
121 -12 Lesotho 1.95 1.69 2.72 1.82 1.71 1.54 
122 6 Yemen, Rep. 1.92 1.58 2.91 1.96 1.62 1.17 
123 -6 Malawi 1.92 1.45 3.33 2.65 0.54 1.15 
124 9 Burkina Faso 1.91 1.06 4.46 2.14 0.28 0.76 
125 -10 Benin 1.88 1.79 2.15 2.80 1.10 1.47 
126 -7 Mali 1.86 1.31 3.49 1.82 1.05 1.05 
127 14 Rwanda 1.83 1.14 3.89 1.73 0.77 0.92 
128 -2 Tanzania 1.79 1.36 3.07 1.98 0.83 1.26 
129 -2 Madagascar 1.77 1.43 2.79 2.37 0.84 1.10 

130 5 Mozambique 1.76 0.99 4.05 1.76 0.17 1.05 
131 -2 Lao PDR 1.75 1.84 1.45 1.69 2.01 1.84 
132 -16 Cambodia 1.71 1.52 2.28 2.13 1.70 0.74 
133 -15 Cameroon 1.69 1.85 1.21 2.61 1.39 1.56 
134 -11 Mauritania 1.65 1.52 2.05 1.68 0.71 2.18 
135 -10 Nepal 1.58 1.66 1.33 2.23 1.73 1.01 
136 -15 Cote d'Ivoire 1.54 1.54 1.53 1.62 0.91 2.09 

137 -3 Bangladesh 1.49 1.48 1.51 1.69 1.75 1.01 
138 1 Sudan 1.48 1.82 0.48 1.44 0.84 3.16 
139 -3 Djibouti 1.34 1.17 1.85 1.44 0.73 1.33 
140 -2 Ethiopia 1.27 1.17 1.56 1.85 1.05 0.62 
141 -9 Guinea 1.22 1.44 0.53 1.32 1.75 1.26 
142 -11 Eritrea 1.14 1.21 0.93 1.89 0.69 1.05 
143 -1 Angola 1.08 0.95 1.48 1.17 0.32 1.38 
144 -4 Sierra Leone 0.97 0.84 1.38 1.63 0.57 0.32 
145 -8 Myanmar 0.96 1.22 0.17 1.30 1.88 0.48 
146 -16 Haiti n/a n/a 1.85 1.66 n/a 2.36 

Source : http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page7.asp 
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  :قائمة املراجع
  

 :الكتب  -  أ

الطبعة التنمية يف اإلسالم مفاهيم مناهج وتطبيقات، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ،العسل إبراهيم -1
 .1996 بريوتاألوىل، 

إبراهيم رسول هاين، كرمي سامل حسني الغاليب، االستثمار يف بنية املعلومات واملعرفة، املنظمة العربية للتنمية  -2
 .2006اإلدارية،

 2006، مدحت أيوب، اقتصاد املعرفة، مركز دراسات وحبوث الدول النامية،القاهرةأمحد عبد اليونس،  -3

ستراتيجية، العدد أسامة عبد ايد، املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإل -4
70،2002. 

،الد الرابع،البعد االقتصادي،الدار العربية املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،ألرب داغر،إلياس بيضون -5
 .2007،بريوتللعلوم،الطبعة األوىل

 .2003، 1باتر حممد علي، العامل ليس للبيع خماطر العوملة على التنمية املستدامة،األهلية للنشر والتوزيع،عمان،الطبعة -6

انع التمكني،مركز دراسات الوحدة باسل البستاين،جدلية ج التنمية البشرية املستدامة منابع التكوين ومو  -7
 .2009العربية،الطبعة األوىل،بريوت

 .2010باسم غدير غدير، اقتصاد املعرفة، شعاع للنشر والعلوم،حلب، -8

املنظمة العربية للتنمية  التنمية البشرية وأثرها على التنمية املستدامة، التوجيري حممد وآخرون، -9
 .2007اإلدارية،القاهرة،

 .2009،ري العلمية للنشر والتوزيع،عماناقتصاد املعرفة،دار اليازو مجال داود سلمان، -10

عمان الطبعة األوىل،رعد سامي عبد الرزاق التميمي، العوملة والتنمية البشرية املستدامة يف الوطن العريب،دار دجلة،  -11
2008. 

 .2006ع،القاهرة،صاحل صاحلي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي،دار الفجر للنشر والتوزي -12

الد الثالث البعد االجتماعي، ، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الطاهر لبيب،إلياس بيضون  -13
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ان هو صانع التنمية وهدفها، وأن التنمية البشرية املستدامة هدفها األمسى الفكر التنموي احلديث إىل أن اإلنس توصل
املوارد ومراعاة و ليس فقط الرفاهية املادية بل أيضا تطوير القدرات وتوسيع اخليارات البشرية، يف ظل احلفاظ على البيئة

   .مصلحة األجيال املستقبلية
ة احلاصلة،ظهر شكل جديد لالقتصاد هو اقتصاد املعرفة الذي حتقق التطورات التكنولوجيو وأنه مع التغريات العاملية

  . املعلومة اجلزء األعظم للقيمة املضافةو فيه املعرفة
كل من اإلمارات واجلزائر اقتصاد املعرفة يف و جاء هذا البحث ليدرس واقع وحتديات التنمية البشرية املستدامةو

هذه الدول من النموذج التنموي القائم على نصيب الفرد من الدخل إىل انتقال حمدودية يف خلص إىل وجود و ، واليمن
وعلى ضوء التجربة اإلماراتية أن ، وتوصل كذلك تنمية قائمة على بناء قدرات البشر وتوسيع خيارام على حنو مستدام
حتديات حقيقية  امهتواجه ر واليمنكل من اجلزائأن حتقيق التنمية البشرية املستدامة يساهم يف االندماج يف اقتصاد املعرفة، و

الفقر، ضعف أنظمة :، يأيت على رأس هذه التحديات يف سبيل حتقيق التنمية البشرية املستدامة والتوجه حنو اقتصاد املعرفة
  .وغياب احلكم الراشدالتعليم 
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Le concept du développement récent est arrivé à la conclusion que l’homme est l’acteur du 
développement et de sa finalité, et que l’objectif le plus important du développement humaine 
durable n’est pas seulement le bien-être matériel, mais, aussi le développement des capacités et 
l’élargissement des choix humains, dans le cadre de la protection de l’environnement et les 
ressources, en tenant compte l’intérêt des générations futures. 

A travers les changements mondiaux et les développements technologiques, une nouvelle forme 
de l’économie a apparu ; soit l’économie du savoir dont le savoir et la connaissance constituent la 
partie la plus importante de la valeur ajoutée. 

Dans ce contexte, la présente recherche se veut une étude de la réalité du développement 
humain durable et de l’économie du savoir et leurs défis dans l’Algérie, les Emirats et le Yémen. 
Ainsi, on enregistre une transition limitée de ces pays du modèle de développement fondé sur la 
part individuelle du revenu national à celui basé sur la promotion des capacités humaines et 
l’élargissement de leurs choix de manière durable. L’expérience Emiratie montre que la 
contribution du développement humain durable à l’intégration dans l’économie du savoir. Par 
ailleurs, l’Algérie et la Yémen font face à des défis majeurs en vue dans ce sens dont notamment 
ceux de la pauvreté, la défaillance des systèmes éducatifs et l’absence de la bonne gouvernance.     
Mots clés: le  développement,: le  développement humain,: le  développement humain 
durable,: le  développement durable, le savoir, économie du savoir. 
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