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 اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة باإلمارات العربية المتحدة
 املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسيةبباحثة دكتوراه يف اتصال وتنمية ، صبيحي شهيناز

 املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ب سياسات عامةباحثة دكتوراه يف بن طلعة خدجية، 

 :الملخص
ال خيتلف اثنان على أن املعرفة، تعد احملرك الرئيسي للنمو املستدام، ودعامة أساسية لتقدم األمم 

هارات وازدهارها، فامتالك وحيازة وسائل املعرفة، واستثمارها بكفاءة وفعالية من خالل دمج امل

والتقانة املتطورة، يشكل قاعدة لالنطالق حنو حتقيق التنمية بتكارية وأدوات املعرفة الفنية واإل

 املستدامة.
 خططها مجيع تكون الن سعت ، 1971 عام توحيدها فمنذ اإلماراتوهذا ما فعلته 

يدرك بأنها  اإلماراتيةالعامل، فاملتتبع للسياسة  يف احلاصل للتغيري مستوعبة االقتصادية

ط، مرتكزة على تطوير التعليم ومساراته، يف الوصول إىل ما بعد النفلدولة  إسرتاتيجيةترسم 

 اقتصاد فاعل مستدام، قوامه التنوع واإلبداع واالبتكار، من خالل املعرفة.

 من فريدة جتربة واليت تعد املتحدة، العربية اإلمارات ومن خالل هذه الدراسة سنركز على جتربة
 هذه استطاعت حيث العامل، مستوى على بل العربي، العامل مستوى على فقط ليس نوعها
 االتجملا يف كبرية خطوات وختطو الزمن تسابق أن املاضية الثالثة العقود خالل الدولة

املعرفة  اقتصادجا عامليا يف تطبيق ذوالتكنولوجية لتصبح منو واالجتماعية االقتصادية

 وحتقيق التنمية املستدامة.
ما واقع اقتصاد املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة؟ وما دوره يف  التالية: اإلشكاليةه نطرح ومن

 لإلجابة على هذه اإلشكالية يتم التطرق للمحاور التالية:و حتقيق التنمية املستدامة؟
 .ضبط املفاهيم احملور األول:

 ملتحدةالعربية ا اإلماراتقراءة حتليلة تقييمية حلال اقتصاد يف  احملور الثاني:
  باإلماراتدور اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة  احملور الثالث:

 اخلامتة.

 اإلمارات العربية املتحدة. -التنمية املستدامة -اقتصاد املعرفة -املعرفةالكلمات املفتاحية: 

 مقدمة: 
 انقالبا وسائلها، وتطور العوملة لظاهرة تنامي من رافقها وما اجلديدة العاملية املتغريات أحدثت
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أفرزت حيث ،وممارسًة فكرًا االقتصادي النشاط يف حقيقيا
 جديدًا ًامورد املعرفة فيه غدت الذي املعرفة اقتصاد وهو الصناعة،د اقتصا عن خمتلفا اقتصادا
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 تقارير فحسب والتقدم، واإلنتاج للنمو الرئيسة الدفع وقوة واالجتماعية، االقتصادية للتنمية
 على العاملي االقتصاد اعتماد إزداد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عن الصادرة البشرية التنمية
 من وذلك االقتصاد، من النوع هلذا متينة أسس بناء حنو الصناعية الدول واجتهت املعرفة،

 اآليلة السياسات وحتديد املعرفة، يف واالستثمار املستدامة التنمية البشرية مدخل اعتماد خالل
 التطوير على يقوم معريف جمتمع وبناء التعليم آليات وتطوير األمية معدالت ختفيض إىل

 مثال والصني كماليزيا النامية الدول بعض متّكنت كما بتكار،واإل اإلبداع ثقافة وتعزيز التقين
 تسريع من البشرية، التنمية يف واالستثمار واملعلوماتية التكنولوجيا اكتساب أو نقل طريق عن

 لديها. التنمية عملية

 ال، املعريف االقتصاد من الصناعية الدول منافع فيه تتعاظم الذي الوقت ويف ذلك مقابل يف

 يف احلاصل التطور ملواكبة حتديات تواجه العربية الدول ضمنها ومن النامية الدول تزال
 توسم اتياالقتصادهذه  ما زالتحيث العاملي،  املعرفة يف سوق والدخول اجلديد االقتصاد

 ،املعرفة اقتصاد دليل وفق متوسطة مراكز تبوئها من بالرغم تقليدية، اتياقتصاد بكونها
 بقصد والقانونية والسياسية االقتصادية البنى يف جذرية تغيريات إجراء يتطلب الذي األمر

 واحلوافز للتعليم، فّعال نظام على تتوافر أعمدة على يقوم الذي املعرفة اقتصاد إىل التحّول
 .واالتصاالت املعلومات وتقنية واإلبداع، كفء، مؤسسي ونظام واحلوكمة، االقتصادية،

يف املعريف قتصاد االوعلى أساس ما تقدم، سنحاول من خالل ورقتنا البحثية هذه سرب أغوار واقع 

االنتقال العربية املتحدة كنموذج مشرف يعرب بصورة واضحة عن رغبة جاحمة يف  اإلمارات

هذا والتحول من اقتصاديات الريع )اقتصاديات الندرة( إىل اقتصاديات املعرفة )اقتصاديات الوفرة(، و

 عرفةامل من خالل التطرق إىل احملاور البحثية التالية: بدءًا بتناول اإلطار املفاهيمي املتعلق اقتصاد

 اإلماراتاملعرفة يف  اقتصادوالتنمية املستدامة، مرورا  إىل قراءة تقييمية وتوصيفية حلال 

العربية  باإلماراتاملعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة  اقتصاددور  إىلالعربية املتحدة، وصوال 

ف البحث بعرض مجلة من التوصيات واملقرتحات اليت نراها ختدم هدنقوم وختامًا  املتحدة،

 وغايته.

 : ضبط المفاهيماألولالمحور 

 مفهوم المعرفة: -أوال
 أن منذ اإلنسان رافقت فاملعرفة اجلديد، باألمر ليس " املعرفة " مفهوم إنتعريف املعرفة:  -1

 أن إال احلالية، اتهمستويا إىل وصلت حتى البدائية اتهمستويا من معه وارتقت وعيه، تفتح
 اإلنسان حياة منو وعلى واالجتماعية االقتصادية احلياة على تأثريها حجم هو اليوم اجلديد
 الربع شهد فقد التكنولوجية، العلمية الثورة بفضل وذلك كفائتة، رفع خالل من عمومًا

 والثورة الزراعية الثورة فبعد البشرية، حياة يف تغيري أعظم العشرين القرن من األخري
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 اإللكرتونية االتجملا يف التطور فائقة والتقانة العلوم ثورة الثالثة، الثورة جاءت الصناعية،
 .والفضائية والبيولوجية والفيزيائية والنووية

 احلسية واملدركات واخلربة املعلومة بني اخلفي االمتزاج حصيلة "انهأ على املعرفة وتعرف
 عديدة وسائط ضمن املعرفة الكتساب وسيط املعلومات تكون حبيث احلكم، على والقدرة

 1"بالفطرة واحلكم الفعلية واملمارسة والتخمني كاحلدس
 والتفكري العلمي البحث حصيلة من تكوينه ثم الذي الرصيد ذلك" انهبأ أخر ويعرفها

 لإلنسان الفكري اإلنتاج أشكال من وغريها بتكاريةاإل املشروعات وتطوير امليدانية والدراسات
 قائم هو ما حتسني أجل من لالستخدام القابل املعريف الرصيد ميثل ما وهذا الزمن، عرب

ت"االخرتاعا من األفضل إىل واالنتقال

2

. 

 تدعم عامة منفعة ذات سلعة "انهبأ 2002 للعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير ويعرفه
. 3"اإلنساني النشاط جوانب مجيع يف وتنتشر واجملتمعات السياسية والبيئة االقتصاديات

املعرفة لفجوة للتصدي فإنه التقرير هذا فحسب
*

 ثالثة يف متزامن بعمل القيام من البد 
 على التنمية ألغراض املعرفة قيمة وتتوقف ونشرها، ابهواكتسا املعرفة إنتاج :هي مكونات

 لتنمية اسرتاتيجيات وضع معرفة جمتمع إلقامة السعي يتطلب لذا بفعالية، تطبيقها مدى
 واحلكومة االقتصاديون وهم تمع،جملا يف الفاعلة األطراف كل اهتمام موضع وتكون املعرفة

 .املدني تمعجملوا اخلاص والقطاع

 واملعرفة، املعلومات ملصطلحي اتهاستخداما يف واإلنسانية العلمية الدراسات من الكثري ختلط
 فالفرق خمتلف حقيقته يف األمر أن إال املصطلحني، بني التفريق عدم إىل البعض وذهب

 " انهأ على املعرفة عرف لدفنبورت دراسة ففي متداخلة، بينهما والعالقة كبري بينهما
 املعلومات من عالية قيمة ذا شكال جيعلها مما واالنطباع، والتفسري واخلربة املعلومات اجتماع
 من متقدمة مرحلة أنه على املعرفة مصطلح مع تعامل هنا الكاتب أن أي "للتطبيق القابلة
تاملعلوما

4

. 

 اليت الرتاكمية املعلومات من مزيج عن عبارة املعرفة أن القول ميكن ريفاالتعه هذ خالل من
 املعلومات فإن لذا معينة، أهداف لتحقيق احلياة جماالت شتى يف وتطبيقها استخدامها ميكن

 معرفة. تكون لن انهفإ والتطبيق لالستخدام ختضع مل إن

 املعرفة:  أهمية-2

 عمادا أصبحت هذا عصرنا يف أنه إال اإلنساني، النشاط بداية ذمن كبرية أهمية للمعرفة
 املهمة احلديثة اإلنتاج عوامل أحد وتعترب التقدم، مستويات إىل للعبور وبوابة للتنمية،

 اإلنتاج عوامل على يعتمد التقليدي االقتصاد كان أن بعد احلديث، االقتصاد يف الثروة إلنشاء
 .(املال رأس األرض،العمل،ة )الرئيسي
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ان املعرفة مثلها مثل البرتول عبارة عن سلعة  "Mary Adams, Michael Oleksad"يرى كل من 

ح يف يد من ميلكها ويستعملها، كما تعترب وسيلة لتحقيق بادة أولية يف نفس الوقت، وورقة روم

ومؤسسات ، "Paul Allen،Bill Gates" الثروة ولعل اكرب دليل على ذلك مؤسسات شركة مايكروسوفت

، وان املعرفة الزالت تتقدم لتصبح الوقود واملادة "Sergey Brin ،Larry Page" لـ Google  شركة

اخلام ألكثر من نصف إنتاج اقتصادنا اليوم

5

. 

التالية النقاط من تنطلق املعرفة أهمية أن خلف حسن يرىو

6

:  
 األعمال جماالت كافة يف اتهومعطيا املعرفة مضامني استخدام يف والسريعة املستمرة الزيادة -

 .االقتصادية النشاطات وكافة اخلدمات ويف السلعي اإلنتاج ويف
 التكنولوجية، واالكتشافات االبتكارات حتقيق يف املهم األساس متثل والعملية العلمية املعرفة -

 أن حيث
 .والعلم املعرفة نتاج هي التكنولوجيا

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

 واستخداما، وإنتاجا توليدا املعرفة جمال تعمل اليت واملشروعات املؤسسات يف املستمرة الزيادة -

 املالية اخلدمات وشركات واالستشارات والبحوث والربجميات واالتصاالت املعلومات كشركات

 .وغريها واإلعالم واملصرفية
 من وبالذات العلم كثيفة األعمال يف املعرفة،و جماالت يف العاملني أعداد يف املستمرة الزيادة -

 دوي
 .واستخدامها وإنتاجها املعرفة بتوليد يقومون الذين املستوى عالية املتخصصة واملهارات القدرات

 املعرفة:اقتصاد  -ثانيا

 :منها املعرفة اقتصاد تعاريف تتعدد تعريف اقتصاد املعرفة: -1

 فيه الذي االقتصاد "بأنه  (OCDE)والتنمية االقتصادي التعاون منظمة التعريف الذي قدمته
 التوظيف وفرص الثروة وخلق النمو لعملية األساسي احملرك هو املعرفة واستخدام وتوزيع إنتاج
"الصناعات كافة عرب

7 
 األخرية، اآلونة يف ظهر االقتصادية، العلوم من جديد فرع "أنه علىيعرفه  دياب حممد أما

 االقتصاد تطور يف البشري املال ورأس املعرفة لدور عمقا أكثر جديد فهم على يقوم والذي
 النطاق واسع االستخدام على قائم متطور اقتصادي منط " بأنه يعرف كما، "تمعجملا وتقدم

 التجارة يف وخاصة االقتصادي النشاط أوجه خمتلف يف االنرتنت وشبكات للمعلوماتية
 يتعلق فيما خاصة التكنولوجي والتطور واإلبداع املعرفة على بقوة مرتكزا االلكرتونية،

"واالتصال اإلعالم بتقنيات

8

. 
 إىل املاديات على القائم االقتصاد من االنتقال يعين املعرفة اقتصاد أن غيطاس حممد يرىو

 ثروات من املادية امللكية كانت بينما وأنه واملعريف املعلوماتيي الالماد النقيض على قائم اقتصاد
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 امللكية كانت املعلومات قبل ما اقتصاد يف السائدة هي شابه وما واملنقوالت والعقارات األراضي
 الندرة مع املنتجات قيمة تزداد التقليدي االقتصاد يف وأنه املعرفة، اقتصاد حمور هي الفكرية

 زاد كلما املعريف املنتج قيمة تزداد حيث املعرفة اقتصاد يف العكس حيدث حني يف. العرض وقلة
وتوفر

9 . 

 من جمموعة إحداث:بأنه املعرفة القتصاد تعريف استخالص ميكن سبق ما ضوء على
 التغيريات

 العوملة حتديات مع انسجاما أكثر ليصبح وتنظيمه، االقتصادي احمليط طبيعة يف اإلسرتاتيجية
 الشمولي مبفهومها املستدامة والتنمية املعرفة، وعاملية واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا

 وتعميقها خلقها يف املساهمة وعلى املعرفة زمام امتالك على القائم تمعجملفا التكاملي
 عامل ودخول التقدم ركب يف للسري غريه من أكثر مؤهال املختلفة،يكون فروعها وتطوير

 والثقافية، والعلمية، االقتصادية، األصعدة، كافة وعلى ا،بهأبوا أوسع من العوملة
 .اخل...واالجتماعية

 التقدم إىل حقيقية يدفع قوة ومصدر أساسيا، اقتصاديا موردا أصبحت فاملعرفة وبالتالي
 على باملعرفة األقوياء ميارسها وهيمنة نفوذ وفرض قوي ديدته مصدر وتعترب واالرتقاء،كما

 املال، رأس على يكون صراعا لن الثالثة األلفية هذه يف العاملي الصراع أن كما باجلهل، الضعفاء
 ألن املعرفة، على صراعا طويلة ولفرتة سيستمر أنه بل....املفتوحة األسواق أو اخلام، املواد أو

 ستشكل املعرفة أن بل اخلام، املواد وختلق املال، وتوفر القوة ستصنع اليت هي األخرية هذه
 .ونظمه جماالته يف جديدا اقتصادا

 :املعرفة اقتصاد أهمية -2
 فاالقتصاديون املعرفة، على القائم االقتصاد إىل مضى وقت أي من أكرت العاملي االقتصاد يتجه

 وتقنية املعرفة بدأت واآلن املال، ورأس والعمالة األرض انهبأ اإلنتاج عوامل عرفوا الكالسيكيون
 عوامل أهم أحد لتصبح الثروة، زيادة على قادرة كموارد والطاقة املال رأس حمل حتل املعلومات
 التجارة جمال يف التنافسية القدرة أن كما واملتطورة، احلديثة إىل النامية احلالة من االنتقال
 نظرية تؤكد أخرى جهة من واالبتكار، واملعرفة املهارات على متزايد بشكل تعتمد الدولية

 احلديثة، باملعرفة املرتبطة املتزايدة العوائد عن  (new growth theory)ناشئ احلديثة النمو
 للنمو الدافع القانون يشكل التكنولوجي واإلبداع والتطوير البحث جمال يف االستثمار وأن

الكالسيكية النظريات خالف على االقتصادي

10

. 
التالية النقاط خالل من تربز املعرفة اقتصاد أهمية أن خلف حسن فليح ويرى

11

:  
 هي تعترب املعرفة اقتصاد يتضمنها واليت بالذات العملية واملعرفة العلمية املعرفة أن 

 .وتراكمها اتهوزياد الثروة لتوليد حاليا املهم األساس
 من نوعيته، وحتسني اإلنتاج تكاليف وختفيض اإلنتاجية، ورفع األداء، حتسني يف اإلسهام 

 .املعرفة اقتصاد يتضمنها اليت املتقدمة التقنية واألساليب الوسائل استخدام خالل
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 يفو حتققها، اليت والعوائد املشروعات وإنتاج القومي، والدخل اإلنتاج زيادة يف ملساهمةا 
 .مباشر غري أو مباشر بشكل سواء باملعرفة متهنشاطا ترتبط اليت لألفراد دخول توليد

 التقنيات استخدام فيها يتم اليت االتجملا يف خصوصا عمل، فرص توفري يف اإلسهام 
 هذا أن رغم ومتزايدة، ومتنوعة واسعة عمل فرص وهي املعرفة، اقتصاد يتضمنها اليت املتقدمة

 والقدرات املهارات لديهم تتوفر مبن الغالب يف يرتبط أنه بسبب متعددة، نظر وجهات يثري
 .املستوى عالية املتخصصة والعملية العلمية

 يف همايس ومبا االقتصادية، للنشاطات والتطور والتحديث التجديد إحداث يف املساهمة 
 ومنوه االقتصاد تطور يف االستمرارية حتقيق يتم وبذلك كبرية، بدرجة ومنوها توسعها

 .واضحة وبسرعة
 وبالذات االستثمار، يف التوسع على للتحفيز والضروري املهم األساس توفري يف اإلسهام 

 مباشر بشكل يسهم معريف مال رأس تكوين أجل من والعملية، العلمية املعرفة يف االستثمار
 .معريف أنتاج توليد يف
 جديدة استخدامات وإضافة منها، الطبيعية وبالذات التقليدية املوارد قيد من التخفيف 

 النشاطات يف التوسع استمرار ضمان يتم وبذلك منها، املوجود وحتسني املعروفة للموارد
 باحملددات منها يتصل ما وبالذات ذلك، حتد حمددات بدون ومنوها وتطورها االقتصادية

 .عليها الطلب إزاء بالندرة تتسم اليت الطبيعية املوارد وخصوصا الطبيعية
 وبالذات الدولي، العمل وتقسيم للتخصص جديد منط إجياد يف املعرفة اقتصاد إسهام 

 املتقدمة الدول قيام إىل مستقبال وتؤدي أدت واليت املعرفة، اقتصاد يتضمنها اليت لتقنياتا
 عالية املتقدمة التقنيات يف بالتخصص ومعطياته املعرفة اقتصاد مضامني فيها تتحقق واليت

 واليت اجلنسيات، متعددة بالشركات مرتبطة احتكارية ظروف يف يتم الذي وبالشكل التطور،
 النشاطات عوملة إطار يف وكذلك والفنية واملالية واملادية البشرية اإلمكانات على تتوفر

 متثلها اليت القانونية احلماية إىل إضافة والتسويقية، واالستثمارية واإلنتاجية االقتصادية

 احتكار اتهوشركا املتقدمة للدول يضمن ما هذا الفكرية، امللكية وحقوق االخرتاع، براءات
 .العامل دول بني التكنولوجية الفجوة اتساع إىل يؤدي مما املتقدمة، التقنيات واستخدام توليد

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

 املباشر وغري املباشر املعريف لإلنتاج النسبية األهمية زيادة. 
 املعريف املال رأس وتكوين الستثمار النسبية األهمية زيادة. 
 املعرفيني للعاملني النسبية األهمية زيادة. 
 املعرفية املنتجات من للصادرات النسبية األهمية زيادة. 
 :املعرفة اقتصاد خصائص -3
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 التقليدي، االقتصاد عن متيزه اليت واخلصائص السمات من مبجموعة املعرفة اقتصاد يتميز
 غدير باسم يلخصها حيث خمتلفة، منظورات من املعرفة اقتصاد مبجال املهتمون هلا نظر وقد

التالية النقاط يف غدير

12

: 

 وحتقيقا إنتاجية، وأكثرها االستثمار جماالت أهم البشري بالرأمسال ممثال البشري العقل يعد 
 .االقتصادية للتنمية

 املشكلة خصائص من الندرة تعد حني ففي ندرة، اقتصاد وليس وفرة اقتصاد املعرفة اقتصاد 
 خصائص أهم أحد اإلنتاجية العملية خمرجات وحتى مدخالت يف الوفرة فإن االقتصادية

 .املعرفة اقتصاد
 طبيعة إىل ذلك ويعود التقليدي، االقتصاد من للطاقة استهالكا أقل املعرفة اقتصاد يعد 

 .للطاقة منتج يكون أن املمكن ومن ا،تهذا منتجاته
 إجياد على القدرة بسبب وذلك السليمة، البيئة لشروط مالءمة أكثر املعرفة اقتصاد يعد 

 .التلوث من التقليل وبالتالي مادية، غري إنتاجية مواد استخدام مع باستمرار، البدائل
 األرباح يف كبري وارتفاع احلدية، التكاليف يف شديد باخنفاض املعرفة اقتصاد يتميز. 
 الكرتوني، شبكي، افرتاضي، ابتكاري، إبداعي، اقتصاد بأنه املعرفة اقتصاد يتميز 

 .اخل....رقمي
 واملعلوماتي، التكنولوجي التطور أساس على مبين املعريف االقتصاد أن سلمان داود مجال يرىو

مما كانت  بكثري أكرب أصبحت واالبتكار التجدد ففرص النمو، خماطر فرص من يزيدكما أنه 

أنه خصائصه أبرز ومن عليه.

13

:  

 التسعينات يف كبريا ازدهارا شهدت التكنولوجيا قطاعاتفي ف واملالية، االقتصادية املخاطر 
 أكثر إىل البطالة معدالت ارتفاع ذلك نتيجة وكان اجلديدة، األلفية وبداية املاضي القرن من
 15% من
 األفكار انتقال سرعة عن الناجتة واملستقبل احلاضر على قلق من اإلنسانية السلبيات 

  .االنرتنت بواسطة والسيئة اجليدة

 من بالعديد يتسم وتقنياته ومعطياته مبضامينه املعرفة اقتصاد أن خلف حسن فليح يضيفو
يأتي ما منها واليت األساسية اخلصائص

14

:  
 املستوى عالية منها املتطورة وبالذات العملية واملعرفة العلمية، للمعرفة الكثيف االستخدام 

 .االقتصاد عمل يف
 املال رأس لتكوين والتطوير البحث جمال يف وخاصة ضخمة وإمكانات موارد إىل احلاجة 

 .املعريف اإلنتاج وحتقيق املعريف
 وتقنياته ومعطياته املعرفة اقتصاد مضامني يف التغريات حصول يف التسارع. 

املعرفة يتميز مبا يليفريى أن اقتصاد  أما اخلضريي

15

: 
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  جتدد احلاجة إليه والرغبة والطلب على منتجاته املعرفية اليت تدخل يف كل نشاط، ويف كل

عمل، ويف كل وظيفة وبشكل متصاعد إىل درجة ميكن القول باستحالة قيام نشاط ما بدون 

 املعرفة.
 عمال أو باالحتفاظ، بل ازديادها وعدم نضوجها سواًء باالستجتدد املصادر املعرفية ومنوها و

ومن خالل استعراضنا  ا.جماالتهتراكم تزداد املصادر املعرفية وومبرور الزمن وتعدد االستخدام 

خلصائص ومسات اقتصاد املعرفة، ميكننا أن نلخص أهم السمات اليت تيمز االقتصاد املعريف عن 

 االقتصاد التقليدي من خالل عرض اجلدول التالي:

 خصائص االقتصاد املعريف مقارنة باالقتصاد التقليدي: 01اجلدول رقم 

 االقتصاد املعريف : االقتصاد التقليدي :
 االستثمار يف رأس املال املعريف. - االستثمار يف رأس املال املادي. -
االعتماد عل اجلهد العضلي )امللموسات(  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد التقليدي.
الفكري )الالملموسات( االعتماد على اجلهد  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد املعريف.
استقرار األسواق يف ظل منافسة تتحكم  -

 البريوقراطية السلطوية. -غالبًا  -فيها 
اليت تعمل يف ظل ديناميكية األسواق و -

 تنافسية مفتوحة.
هي احملرك  Mechanisationامليكنة  -

 األساسي لالقتصاد الصناعي.
هي احملرك األساسي  Digitizationالرقمية  -

 لالقتصاد املعريف. 
يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف  -

الكامل للقوى العاملة دون حتديد مهارات 

 مميزة ألداء العمل.

عريف إىل وضع قيمة يهدف االقتصاد امل -

والتوسع يف استخدام العاملة  حقيقية لألجور

مع التعليم لعالية اليت تتفاعل ذات املهارات ا

 التدريب املستمر.و
أنه اقتصاد ندرة، حيث تنضب موارده  -

 بكثرة االستخدام.
أنه اقتصاد وفرة، حيث تزداد موارده )املعرفة(  -

 بكثرة االستخدام.
خضوع االقتصاد الزراعي لقانون تناقص  -

العوائد )تزايد التكاليف(، واالقتصاد 

الصناعي لقانون ثبات العوائد )ثبات 

 التكاليف( مع االستمرار يف االستخدام.

خضوع االقتصاد املعريف لقانون تزايد  -

العوائد )تناقص التكاليف( مع االستمرار يف 

 االستخدام.

القوى العاملة يف العالقات بني اإلدارة و -

 االقتصاد التقليدي تتسم باالستقرار.
القوى العاملة يف العالقات بني اإلدارة و -

عريف تتسم بعدم االستقرار، إذ االقتصاد امل

 ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة.
الدولة العالقة بني قطاعات األعمال و -

كافئة، إذ تفرض الدولة سيطرتها غري مت

أوامرها طبقا ملتطلبات الدولة  تصدرو

 توجهاتها االقتصادية. و

الدولة يف العالقة بني قطاعات األعمال و -

على التحالف االقتصاد املعريف قائمة 

 والتعاون.

 ليس مقيدًا بزمان أو مكان. - مكان.مقيد بزمان و -
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: علي بن حسن يعن اهلل القرني، متطلبات التحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية املصدر 

باململكة العربية السعودية يف ضوء حتديات اقتصاد املعرفة، رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية 

السعودية، اململكة العربية اإلدارة والتخطيط، قسم ، كلية الرتبية، جامعة أم القرىوالتخطيط، 

 .49، ص 2009

 التنمية المستدامة: -لثاثا 
 أطلق حيث العشرين، القرن يف العاملية املفاهيم من التنمية مفهوم يعد: التنمية تعريف -1

 وبرز التنمية، بعملية يسمى فيما متماسكة وسياسية اقتصادية نظم تأسيس عملية على
 كانت املفهوم هذا استعماالت وأول الثانية، العاملية احلرب بعد أساسية بصفة التنمية مفهوم

 التغريات من جمموعة إحداث عملية على للداللة استخدم حيث االقتصادي، الجملا يف
 يهتم منفرد كحقل ظهر حيث السياسة، حقل إىل انتقل مت معني، جمتمع يف اجلذرية
 واالجتماعية الثقافية التنمية إىل بعد فيما لينتقل الدميقراطية، حنو البلدان بتطوير
 الصعيد على كبرية أهمية اكتسب الذي املستدامة التنمية مفهوم إىل وصوال والبيئية،

 تغري بعد وذلك م، 1992 سنة الربازيل يف والتنمية البيئة قمة انعقاد مع خصوصا العاملي
 .ذاته حد يف باإلنسان ومتعلقة أمشل لتصبح احلاجات

 التنمية املستدامة: -2

حيث ، التطرق إىل مفهوم التنمية املستدامة جيب إزالة اللثام عن االستدامة كنقطة مبدئيةوقبل 

يعود أصل االستدامة إىل علم االيكولوجي الذي استخدم االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور 

النظم الديناميكية، واليت تعرضت إىل تغريات هيكلية تؤدي إىل حدوث تغري يف خصائصها 

القات هذه العناصر ببعضها البعض، ويف املفهوم التنموي استخدم مصطلح وعناصرها، وع

االستدامة للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم االقتصاد وعلم االيكولوجي

16

. 

"تشمل التنمية  ، التنمية املستدامة على أنهاوقد عرفت املفوضية العاملية للبيئة والتنمية

املستدامة ما يزيد على النمو، فهي تتطلب تغريا يف حمتوى النمو حبيث يصبح أقل مادية 

واستخداما للطاقة وأكثر عدالة يف تأثرياتها. وجيب حتقيق هذه التغريات يف مجيع الدول كجزء 

ض درجة من جمموعة اإلجراءات للمحافظة على رأس املال البيئي ولتحسني توزيع الدخل وختفي

احلساسية لألزمات االقتصادية

"17

. 

على التنمية املستدامة وعرفها بأنها "تلبية حاجات احلاضر دون  1987تقرير بورتالند وأكد   

"املساومة على قدرة األجيال املقبلة على تلبية حاجاتهم

18

. 

سليما لألجيال أن خمزون رأس املال الطبيعي ميكن أن يبقى  -وهذا التعريف يقودنا إىل معنيني: 

القادمة، مبعنى نضوب املوارد غري املتجددة جيب أن يتوقف من أجل أن ال يكون هناك املزيد من 

 النضوب يف رأس املال الطبيعي، وذلك عن طريق السياسات املناسبة.
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أن إمجالي رأس املال املصنع والطبيعي جيب أن ال ينخفض بني جيل وآخر، مبعنى أخر ميكن أن  -

ك عالقة معادلة بني رأس املال االصطناعي ورأس املال الطبيعي أو أن نضوب رأس املال بكون هنا

الطبيعي مربر طاملا أن هناك استثمار يف البدائل الطبيعية أو االصطناعية بشكل حيافظ على 

املخزون اإلمجالي

19

. 

ض واملدن األر بأنها "عملية تطوير عرفها 1992مؤمتر قمة األرض يف ري ودي جانريو يف أما 

واجملتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تليب احتياجات احلاضر بدون املساس بقدرة 

األجيال القادمة على تلبية حاجياتها"

20

، وأشارت أجندة القرن احلادي والعشرين الصادرة عن 

يب مؤمتر إىل ضرورة تبين قطاع األعمال مفاهيم محاية البيئة من خالل استخدام تقنيات وأسال

اإلنتاج األنظف من اجل حسن استخدام املوارد الطبيعية، واحلد من التلوث، كما دعت نفس 

الوثيقة إىل ضرورة الرتويج لنظم اإلدارة البيئية داخل مؤسسات األعمال من اجل حتسني قدراتها 

 الذاتية على اإلدارة اجليدة لتأثرياتها البيئية.

 للمجتمع املعيشي باملستوى النهوض"أنها  على دامةاملست التنمية العرب املفكرين بعض وعرف
 البشرية للثروة املطردة التنمية: ويشمل للناس العيش تنظيم يضم حضاري بأسلوب العربي

 املتواصلة والرتقية واحلضاري، الثقايف العربي واإلرث املعرفة أسس على العربية والشراكة
 واالستثمار احمللية القدرات واستغالل والتطوير واالبتكار املعرفة أسس على االقتصادية لألوضاع
 بني التوازن وحفظ االستهالك ترشيد مع الطبيعية الثروات استخدام يف والقصد العربي

21.والكيف" الكم وبني والبيئة التعمري
 

ومن هنا فالتنمية املستدامة تستلزم تغيري السياسات والربامج والنشاطات التنموية حبيث تبدأ 

وتنتهي بالعامل مرورا باجملتمع، واملالحظ أن البعض يتعامل مع التنمية املستدامة من الفرد 

كاجتاه جديد يتناسب واهتمامات النظام العاملي اجلديد، والبعض يرى أن التنمية املستدامة 

منوذج تنموي بديل خمتلف عن النموذج الصناعي الرأمسالي ورمبا أسلوب إلصالح أخطاء 

 يف عالقته بالبيئة. وعثرات هذا النموذج

 أن بالرغم من كثرة التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة وتشعبها واختالفها إال أنه يتضح
 الذي النمو "كيفية حتقيق انهأ على وتعرف ،االستدامة مبدأ على تقوم حتقيقها املراد التنمية

 واالجتماعية االقتصادية أبعاده، بكل اإلنساني اجلانب ويراعي االعتبار بعني يأخذ

 داخل كانت سواء والفوارق اإلختالالت أشكال كل على القضاء دون ذلك يتم ولن ،واألخالقية
 األجيال". خمتلف أو بني تشكله اليت الفئات خمتلف بني أي نفس اجملتمع

 احلالية االستهالكية األمناط استمرارية عدم إىل تدعو هنا االستدامة فإن وبالتالي
 فال التطورات هذه مثل حتقيق وبدون مستدامة، وإنتاجية استهالكية بأمناط عنها واالستعاضة

أيضا هو  التعاريف هذه هتؤكدما وة. الشامل املستدامة التنمية ملفاهيم حقيقي لتطبيق جمال

 ال وأنه، واالجتماعية االقتصاديةالتنمية و البيئية التنمية بني ما الوثيق املتبادل االرتباط
 .معا املكونات هذه دمج بدون مستدامة سياسة أو إسرتاتيجية أية تطبيق أو إعداد ميكن

ما سبق ميكن القول أن التنمية املستدامة هي التنمية اليت حتقق التوازن بني النظام كل من خالل 

البيئي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي، وتساهم يف حتقيق أقصى حد من النمو يف 
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 ويف جوهرها ترتكز على .تأثري جانيب على األنظمة السابقة بدون أياألنظمة األربعة السابقة 

 ة:النقاط التالي

 التأكيد على ضرورة االستغالل األمثل لإلمكانيات واملوارد املتاحة يف االقتصاد؛ 
  احملافظة على البيئة عن طريق التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية الناجتة عن األنشطة

 االقتصادية واالجتماعية على مصادر االقتصاد وعلى البيئة؛
  قادرة على إحداث تقارب يف مستويات املعيشة السعي لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة

 ملختلف الفئات؛
 بأهمية  السكان توعية طريق عن تمعجملا أهداف خيدم مبا احلديثة التكنولوجيا ربط

 حتسني يف منها واجلديد املتاح استخدام وكيفية التنمية، لعملية املختلفة التكنولوجيات
 على أو سلبية، بيئية آثار ذلك عن ينجم أن دون املنشودة، أهدافه اجملتمع وحتقيق حياة نوعية
 .مسيطر عليها املخاطر تلك تكون أن األقل

( بعدة صفات، فهو la Société durableيتسم اجملتمع املستدام ) مفهوم اجملتمع املستدام: -3

االجتماعي اجملتمع الذي يزدهر باستمرار، كونه يبين توازنا قائما على التبادل العادل بني الرفاه 

 والتنمية االقتصادية ومحاية البيئية.

ففي اجملتمع املستدام جيب أن تاخذ القرارات والسياسات بعني االعتبار، كل التأثريات والنتائج 

تتم ضمن عملية صنع  أنعلى املدى البعيد، وترابط النظم الطبيعية واالجتماعية، كما ينبغي 

بني  واإلنصافة واحلكم الراشد تراعي قيم العدل قرارات شفافة وشاملة مبنية على املشارك

 األساسيةخمتلف شرائح اجملتمع، ويف نفس الوقت بني االجيال، وعليه ميكن حصر امليزات 

 للمجتمع املستدام يف النقاط الثالث التالية:

النمو السكاني والتنمية  جمتمع سليم بيئيا: حبيث تركز عملية صتع القرار على تقليل خماطر -

 ى املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة والتنبؤ بها.عل

جمتمع منتج اقتصاديا: حبيث يقوم أعضاء اجملتمع باستثمار رؤوس أمواهلم حمليا من أجل دعم 

 عوائد مالية كافية من تلك االستثمارات. وإنتاجاملوارد البشرية والطبيعية احمللية 

والفوائد بني خمتلف قطاعات  اإلمكانياتتوزيع  جمتمع منصف وعادل اجتماعيا: حبيث يعزز -

 اجملتمع، وقدرة التخطيط للنمو السكاني بهدف املشاركة يف عملية صنع القرار.

 العربية املتحدة اإلماراتيف  اقتصاد املعرفةدراسة حتليلية تقييمية حلال  احملور الثالث:

املعرفة، وضعت اإلمارات سياسات وبرامج ترمي إىل زيادة تأثري  اقتصاديف مسريتها حنو بناء 

تكنولوجيا املعلومات يف إصالح التعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، مع االستمرار يف 

 .تطوير التعليم وربطه باملتغريات السريعة واملتالحقة يف تكنولوجيا املعلومات احلديثة

 المعرفة: اقتصادواقع  -أوال 
 التعليم وتكوين الرأمسال املعريف: -1
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سياسة حتمل يف طياتها تغريات ومسارات تطويرية ملستقبل التعليم  اإلماراتانتهجت 

 إعداد على النظام هذا قدرة رفع سبيل يف املتطلبات بكل بإمداده قامت ، حيثوخمرجاته
 جمتمع إىل الولوج من متكنهم اليت واحلريات والقدرات باملهارات املزودة القادمة األجيال
 .املعرفة

 نظام لتأسيس متعددة اسرتاتيجيات املتحدة العربية اإلمارات نفذت: يف التعليم العام التعليم -أ
املستويات  إىل الدارسني مبستويات ويرتقي املعرفية وتقنياته العصر يواكب متطور تعليمي

 ولنشر، مواطنيه لكافة اجلامعي حتى احلكومي التعليم جمانية الدولة كفلت حيث التعليمية،
 االحتاد قيام منذ العام التعليم مسرية حققت وقد األمية، على والقضاء تمعجملا يف التعليم
  2008/2007الدراسي العام يف واخلاصة احلكومية املدارس عدد ارتفع حيث متالحقة طفرات

 يف تضم خاصة، مدرسة500 و حكومية، 759 بينها من وخاصة حكومية مدرسة 1259 إىل
 العام املعدل بلغ كما التعليمية، املراحل خمتلف يف وطالبة طالب ألف 648 من أكثر صفوفها
 اقل لتبلغ األمية نسبة واخنفضت لإلناث % 95 و للذكور % 98 االبتدائية باملدارس لاللتحاق

الكبار وتعليم األمية حمو مراكز بفضل 5 من

22

.  
إزالة  إىل املتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة سعت املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة ولتعزيز

 بداية من عام التعليم مراحل وجلميع والثانوي االبتدائي التعليم يف اجلنسني بني الفوارق
2015. 

 أتاحت احلديثة،كما املدارس وإنشاء ناطقامل كافة يف التعليم نشر على كما عملت اإلمارات
 الفرص وإتاحة التعليم نشر حتمل مسئولية يف احلكومة ملشاركة اخلاص للقطاع الفرصة

  .اإلمارات يف القاطنني لكافة التعليمية

 إنشاء على اإلمارات عملت ،لديها األمية نسبة تقليص أجل من: الكبار وتعليم األمية حمو -ب
 أن استطاعت حيث واإلناث، الذكور بني التفاوت وتقليص الكبار، وتعليم األمية حملو مراكز

2010عام  %10إىل  1985عام  %27.7من  الكبار بني األمية مستوى ختفض

23

اجلدول التالي يوضح . و

 :اإلماراتاملؤشرات التعليمية يف 

 (: املؤشرات التعليمية يف اإلمارات02اجلدول رقم )

 املؤشرات

 اإلنفاقنسبة 

على التعليم 

من الناتج 

احمللي 

اإلمجالي 

-2005للفرتة )

2009) 

نسبة اإلنفاق 

على التعليم 

من امليزانية 

العامة للفرتة 

(2005-2009) 

معدل اإلملام 

بالقراءة 

والكتابة لدى 

 البالغني

نسبة االلتحاق 

االمجالية 

بالتعليم 

االبتدائي 

-2001للفرتة 

2010 

نسبة االلتحاق 

االمجالية 

بالتعليم 

الثانوي للفرتة 

2001-2010 

نسبة 

االلتحاق 

االمجالية 

يم بالتعل

العالي للفرتة 

2001-2010 

 30.4% 95.2% 105.4% 90.0% 23.4% 1.2% النسبة

 الباحثني باالعتماد على:  إعداداملصدر: من 

 .173، ص 2011تقرير املعرفة العربي لعام 
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 .162، ص 2011تقرير التنمية البشرية لعام 

حتقق نتائج جيدة على مستوى حماربة األمية  أناستطاعت  اإلماراتمن خالل اجلدول نالحظ أن 

من ميزانيتها  %23إنفاقها  ت نسبةمبالغ كبرية على التعليم حيث بلغ أنفقت أنهالدى الكبار، كما 

قورنت هذه النسبة مع ما تنفقه دول أوروبا الشرقية مثال واليت  ، لكن إذا ما2009-2005قي الفرتة 

 فإن هذه النسبة ستبدو غري كافية. %32تبلغ 

ووفق التقارير الدولية واملؤشرات العاملية حول الوضع التعليمي لإلمارات جند أن مؤشر التنمية 

البشرية سجل تقدمًا يف التعليم عرب الثالثة واألربعني عامًا املاضية، وجتلى ذلك يف تبوؤ 

شرية عالية جدًا يف مؤشرات التنمية اإلمارات مكانة بني دول العامل اليت تتمتع بتنمية ب

عامليًا، فضاًل  40عربيًا و 03البشرية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حيث احتلت املركز 

 7.09عن احتالهلا املرتبة األوىل خليجيًا وعربيًا على مقياسي املعرفة واقتصاد املعرفة بقيمة 

دولة، متقدمة بذلك ستة مراكز عن  145توى العامل بني على مس 42على التوالي، واملرتبة  6.94و

إىل  2000يف عام  4.4موقعها، كما وحققت تقدمًا ملحوظًا يف مقياس التعليم واملوارد البشرية من 

عامليًا يف هذا املؤشر الذي  55، واحتلت املركز الثاني عربيًا بعد البحرين واملركز 2012يف عام  5.8

عوامل هي: معدل تعليم الكبار يف الدولة ومعدل االلتحاق بالتعليم  يتألف من متوسط لثالثة

 .الثانوي ومعدل االلتحاق بالتعليم اجلامعي

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:  -2

املعرفة، ذلك أنها متثل  اقتصادتعد تقنية املعلومات واالتصال إحدى الدعائم الرئيسية إلقامة 

األداة الرئيسة يف العصر احلالي لنشر املعرفة وتداوهلا، عالوة على دورها يف تطوير ودعم 

مع تسارع دوران عجلة التطور وي والثقايف على أوسع نطاق ممكن. وتسهيل وتسريع البحث العلم

ملواكبة لكل تطور وكل من الدول ا اإلماراتاحلاصل يف جمال تقنية املعلومات واالتصال كانت 

 ،بالدعم احلكومي ل جذب االستثمار األجنيب املقروناخرتاع يف هذا اجملال العلمي من خال

 يف اإلمارات إىل أن حجم االستثمار يف تقنية املعلومات فحسب التقديرات حديثة اليت تشري

 .مليار درهم 22إىل  2019حبلول سيصل 

ويظهر تقرير قياس جمتمع املعلومات
*

أن اإلمارات متقدمة بفارق كبري عن باقي دول  2014عام ل 

أحرزت تقدمًا كبريًا يف الرتتيب العاملي ملؤشر تنمية حيث  .العامل والدول العربية والدول النامية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
**

، فحسب التقرير صنفت اإلمارات ضمن جمموعة الدول األكثر 

ديناميكية السيما بعد أن سجلت تقدمًا جتاوز املتوسط يف الرتتيب العام يف مؤشر تنمية 

كانت االرتفاعات يف قيمة املؤشرات ف ،راألشه 12تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مدى 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعلى بكثري من الفرعية املتعلقة باالستخدام والنفاذ إىل

إىل  2012املتوسط العاملي، وأظهرت مجيع املؤشرات املدرجة يف املؤشر الفرعي للنفاذ حتسنا من عام 
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يف عام  24إىل املرتبة  2012يف  36مرتبة لتتقدم من املرتبة  12، حيث قفزت اإلمارات 2013عام 

يف املؤشر الفرعي للنفاذ 36إىل  38ام ومن يف املؤشر الفرعي لالستخد 2013

24. 

ووفقا لتقرير املنتدى االقتصادي العاملي جاءت اإلمارات يف املرتبة الثانية على مستوى دول الشرق 

عامليًا يف املؤشر العام اجلاهزية الشبكية، وذكر التقرير أن  24األوسط ومشال إفريقيا واملرتبة 

ول العامل يف نسبة عدد سكان املناطق الريفية الذين اإلمارات حققت أعلى ترتيب ضمن د

% 45يتمتعون بتغطية شبكة هاتف متحرك من اجليل الثالث على األقل، والذي تضاعف من 

% من األفراد يف اإلمارات لشبكة اإلنرتنت، 88. ومع استخدام حوالي 2013% خالل 90إىل  2012خالل 

مر الذي ميثل شهادة على نسبة %، األ40ي البالغ تقدمت الدولة بفارق كبري عن املتوسط العامل

ويف  .نتشار ونوعية اخلدمات اليت يقدمها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلماراتاإل

عامليًا يف مؤشر البيئة  18املرتبة الثانية على مستوى دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا واملرتبة 

 العامة لتكنولوجيا املعلومات.

وحبسب نتائج تقرير احلكومة اإللكرتونية الصادر عن منظمة األمم املتحدة، تبوأت اإلمارات 

دولة متقدمة ونامية مشاركة يف هذا التقرير، حيث جاءت يف املرتبة  193مكانة متقدمة من بني 

الدول  أوىلمن كانت  فاإلمارات ،عامليًا وفقًا ملؤشر تطور احلكومة اإللكرتونية 32الثانية عربيًا و

)احلكومة الذكية( فيها  تطبيق منوذج املدن الذكية، فنظام اخلدمات اإللكرتونيةباليت قامت 

املرتبة اخلامسة على مستوى العامل يف كما جاءت يف ، من أهم النظم يف املنطقة والعامل يعترب

ة على تطبيق التكنولوجيا املتطورة على نطاق الشركات، والثالثة من حيث احلكومات املنفق

كان على البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  اإلنفاقمنو حيث أن  ،املنتجات التقنية املتطورة

خالل األعوام اخلمسة املاضية تبًعا لبيانات االحتاد العاملي لتكنولوجيا  %18مبعدل منو مرّكب 

وخدمات املعلومات
25(WITSA). 

 البحث والتطوير واإلبداع: -3

منوًا  اإلماراتاملعريف سيكون من الطبيعي أن تشهد  اقتصاديف الفضاء االسرتاتيجي للتحول حنو 

 اقتصاديف املؤسسات املعرفية املتخصصة، ويف مقدمتها املؤسسات البحثية اليت تعترب عصب أي 

مع معريف، وهي نواة دورة اإلنتاج فيه، وهو ما سيسهل استثمار املوارد البشرية بشكل يتناسب 

 اإلماراتاملهام اجلديدة للموارد البشرية يف جمتمع يقوم على اقتصاد املعرفة، خصوصًا أن 

حيث  .استثمرت خالل العقود املاضية بشكل كبري وممنهج يف تطوير املوارد البشرية الوطنية

اليت تشمل على وجه اخلصوص مؤسسات التعليم واملراكز مؤسسات البحث والتطوير  بإنشاءقامت 

إلفساح الفرص أمام الباحثني الوطنيني، على سبيل املثال مت إنشاء البحثية املتخصصة 

(. أيضا يعمل DITالتكنوبارك كحديقة للعلوم والتكنولوجيا يديره معهد دبي للتكنولوجيا )

بحر باستخدام مصادر الطاقة املتجددة، وبناء على تطوير تكنولوجيا لتحلية مياه ال ""معهد مصدر

 أكرب مزرعة رياح حبرية يف العامل. واليت تعترب مصفوفة لندن

شراكات دولية يف جمال البحث والتطوير، حيث أن العديد من مراكز البحث  إقامةإىل  باإلضافة

مؤسسات صناعية  كما لديها شراكات حملية أيضًا معلديها شراكات دولية،  اإلماراتوالتطوير يف 
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وعالوة  مما يساعدها على الريادة يف بعض اجملاالت مثل الطب والطاقة البرتوكيماويات وغريها.

احلكومة اإلماراتية قوانني امللكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر خاصتها،  على ذلك، راجعت 

 وذلك بهدف مواءمتها مع املعايري الدولية.

 حالًيا على أنها اقتصاد قائم علىاإلمارات تصنف أما عن تشجيع االبتكار، فإن 

على مؤشر  39( حبسب تقرير التنافسية العاملي حيث حتتل املركز Innovation-drivenاالبتكار)

 46والرتتيب  ،جودة املؤسسات البحثية يف مؤشر 34كما أنها حتتل الرتتيب  ،القدرة على االبتكار

املؤسسات البحثية ورفدها  هادعم باإلضافة إىلمن حيث عدد براءات االخرتاع املسجلة. 

وكذلك العمل على تعزيز الشراكة بني مؤسسات  ،بالتمويل الالزم للقيام مبشاريعها البحثية

بالغ األثر يف تعزيز روح االبتكار يف اجملتمع  له كانالقطاع اخلاص واجلامعات واملراكز البحثية 

 العاملي.وحتسني موقع اإلمارات على مؤشر االبتكار 
ويف هذا السياق قد جرى إطالق عدد من املبادرات الطموحة اليت تهدف إىل خلق بيئة مشجعة 

منها على سبيل املثال املبادرة اليت أطلقتها جامعة اإلمارات واخلاصة  واالبتكارعلى اإلبداع 

تكار التقين إنشاء مدينة االب  بإنشاء أول صندوق لدعم اإلبتكارات واإلبداعات الطالبية، وكذلك

بكليات التقنية العليا لتكون مركًزا متكاماًل للتعليم والبحث ونقل التقنيات، ومهرجان أبوظيب 

، ومركز االبتكار والريادة جبامعة "جلنة أبوظيب لتطوير التكنولوجيا"للعلوم الذي أطلقته 

خاصة من جهة  أثر إجيابي يف دعم روح االبتكار هذا النوع من املبادرات كان أبوظيب. حتًما

تعزيز دور اجلامعات الطبيعي كحاضنة لألفكار اخلالقة واالبتكارات

26

. 

لسنة  االبتكار العاملي ؤشرعربيًا يف املعدل العام مل الثانيةاملوقع  اإلمارات لتحتا ونتيجة لذلك

 .عامليا 25أهلتها إىل أن تكون يف املرتبة  كما أن مدخالت االبتكار يف الدولة قدبعد قطر،  2014
 والدول العربية. لإلماراتوالشكل التالي يوضح تطور مؤشر االبتكار العاملي 

(: يوضح تطور مؤشر االبتكار العاملي لالمارات العربية املتحدة والدول العربية من 01الشكل رقم )

 م.2014 -2012
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خالل السنوات األخرية، ويف ظل التغريات العاملية اليت أصبحت فيها : الصناعات املعرفية -4

الصناعة املعرفية إحدى ركائز االقتصاد القائم على املعرفة واالبتكار واملستند إىل التقنيات 

عناية خاصة للصناعات  اإلماراتفقد أولت  املتقدمة باعتبارها مصدر للقيمة املضافة العالية،

أكيد عليها يف الرؤى الوطنية واالقتصادية ويف اسرتاتيجيات التنمية املعرفية حيث مت الت

ولكن على الرغم من ذلك، وتوفر االهتمام املتزايد من قبل احلكومة حول هذا التوجه،  .لإلمارات

  .وتنفيذ عدة مشروعات يف هذا اجملال، إال أن التقدم يف التطبيق الزال متواضعًا

 فعال، بشكل يعمل املعرفة مؤشر اقتصاد لوجود أساسية ركائز أربع الدولي البنك معهد حيدد
التالي النحو على وهي

27

 Economic Incentive and: ركيزة احلافز االقتصادي والنظام املؤسسي
Institutional Regime ركيزة التعليم ،Education ركيزة االبتكار ،Innovation ركيزة تكنولوجيا ،

 ،Information and Communication Technologyاملعلومات واالتصاالت 

فاحتلت  ،دول عربية 15 شاماًل ،دولة 146الذي غطى  2012لعام  وحسب تقرير البنك الدولي

يف البحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت كانت ، وعربيااألوىل و، عامليا 42 املرتبةفيه اإلمارات 

 ول التالي يوضح ذلك:املراتب اخلمس التالية وفق الرتتيب. واجلد

 يف مؤشر االقتصاد املعريف بني دول اخلليج اإلمارات: ترتيب  (03) اجلدول رقم

 2000عن  2012التغري  2012 2007 2000 الدولة

عن  2012التغري يف 

2007 

 7 6 42 49 48 اإلمارات

 9 -2 43 52 41 البحرين

 0 18 47 47 65 ُعمان

 19 26 50 69 76 السعودية
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 -12 -5 54 42 49 قطر

 -18 -18 64 46 46 الكويت

  www.Worldbank.org: املصدر
 2012إىل  2000املالحظ من اجلدول أن اإلمارات تقدمت بستة مراتب من عام 

 اإلماراتالمعرفة في  اقتصادقراءة تقييمية لواقع  -ثانيا
(، جند 2012 - 2000الفرتة من عام )يف مقارنة ملؤشر اقتصاد املعرفة بني اإلمارات والدول العربية يف 

عامليًا يف املؤشر العاملي لالبتكار، وهو أمر بالغ  36أنها احتلت املرتبة األوىل عربيًا واملرتبة ال

األهمية على مستوى ديناميات توطني املعرفة، إذ إن االبتكار والتجديد يسريان مبستويني، األول 

وجيات احلديثة، السيما تكنولوجيا املعلومات، والثاني يعين أهمية استثمارات الدولة يف التكنول

حياكي بداية موفقة لالنتقال من منوذج اقتصادي يقوم على استثمار املوارد الطبيعية وخمزونها 

 .غري املتجدد إىل االستثمار يف املعرفة واإلنسان

، حيث تقدمت 2011تقدمًا مستمرًا يف تقارير التنافسية العاملية منذ العام  أظهرت اإلماراتقد و

، ومن ثم إىل مرتبتها 2013-2012تقرير يف  24إىل املرتبة  2012-2011تقرير يف  27عامليًا من املرتبة 

رة لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصادا للم ،2014-2013تقرير يف عامليًا، والثانية عربيًا  19احلالية 

ُيعّد إجنازًا متميزًا لقطاع التعليم، وسوق العمل ألنهما هذه املرتبة  ووصول اإلمارات إىل .األوىل

جزآن رئيسيان من عملية التقييم، إضافة إىل قطاع الصحة وعدد براءات االخرتاع، وَكمِّ األحباث، 

 تب يف جمالحيث قفزت ثالث مرا ،ومدى تقّدم الشركات من خالل برامج اإلبداع واالبتكار

، 2014يف  دولة 144وفقًا لتقرير املنتدى االقتصادي العاملي من بني  24التنافسية لتحتل املركز الـ 

ت القائمة على اإلبداع اي"االقتصادرمؤش عامليًا ضمن 23 املركز الـ وصّنف اقتصاد اإلمارات يف

كما بني التقرير تقدم اإلمارات ات العاملية. ي، والذي ُيعدُّ من أهم مؤشرات تطور االقتصادواالبتكار

مركزًا متقدمًا يف جمال اخنفاض تدخل احلكومة يف إذ سجلت يف املؤشرات التنافسية األخرى، 

أما فيما  االقتصاد، حيث احتلت املركز الثالث عامليا واملركز الرابع عربيًا يف مؤشر بيئة األعمال.

حتلت اإلمارات املركز التاسع ومل يتقدمها عربيًا سوى يتعلق مبؤشر التنافسية الكامنة فقد ا

مؤشر كما ارتقت يف  على مؤشر جاذبية االستثمار. 10البحرين. وجاءت اإلمارات يف املركز 

نقاط، فيما ارتقى مؤشر "تنافسية  10عامليًا متقدمة  12إىل املرتبة  احلوكمة وفعالية املؤسسات

 . املرتبة السابعة عامليًانقطة لتصل إىل 21كفاءة سوق العمل" بـ

دولة يف  148املرتبة األوىل من أصل  يففجاءت ؛ فرعيةؤشرات الاملكما أظهر التقرير حتسُّنًا يف 

ستة مؤشرات فرعية نذكر منها: غياب اجلرمية املنظمة، نوعية الطرقات، النسبة املئوية لتغيري 

مؤشرا فرعيا،  19ضمن املراتب اخلمس األوىل على صعيد  كذلكالتضخم السنوي. وكانت 

كاملشرتيات احلكومية ذات تكنولوجيا املتطورة، وسهولة تأمني القروض، وأثر الضريبة على حوافز 
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واملركز األول  العامل، كما أتت يف املركز اخلامس على سلم التنافسية متجاوزة باقي دول .االستثمار

التحتية األساسية. واحتلت املركز الثاني بعد إيرلندا يف مؤشر ديناميكية تبعا ملؤشر البنية  عربيا

األسواق

28. 

 2009لعام  املعرفة اقتصادمؤشرات يف  اإلماراتترتيب (: 04رقم )جدول 

مؤشر 

تكنولوجيا 

االتصاالت 

 واملعلومات

مؤشر 

 التعليم
مؤشر 

 االبتكار

مؤشر 

احلوافز 

االقتصادية 

والنظم 

 املؤسسية

مؤشر 

 املعرفة

(KI) 

مؤشر 

االقتصاد 

املعريف 

KEI 

)معدل 

 النتائج(

ترتيب 

 الدولة

)من 

أصل 

146) 

 الدولة

8.88 

 اإلمارات 42 6.94 7.09 6.50 6.60 5.80 

 امريكا الشمالية 1 8.80 8.70 9.11 9.45 8.13 8.51

 اوروبا 2 7.47 7.64 6.95 8.28 7.13 7.50

 آسيا شرق 3 5.32 5.17 5.75 7.43 3.94 4.14

 أمريكا الالتينية 4 5.15 5.31 4.66 5.80 5.11 5.20

 الشرق االوسط ومشال افريقيا 5 4.74 4.51 5.41 6.14 3.48 3.92

 املصدر: منهجية تقييم املعرفة للبنك الدولي، متاحة على املوقع:

info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page7.as 
 42( بني الدول العربية، لتحتل املرتبة KEIاملعرفة للبنك الدولي )صدرت اإلمارات مؤشر اقتصاد وت

على مجيع الركائز األربع القتصاد املعرفة، النظام االقتصادي واملؤسسي،  6.94عامليا برصيد 

 كما أنها والتعليم، واالبتكار، واملعلومات واالتصاالت، كما جاءت من بني األربع دول العربية األوىل.

لألداء واالبتكار الشامل، فدبي هي  46وبرتتيب عاملي يف املرتبة  تقود الشرق األوسط  أصبحت

، مبا يف ذلك مدينة دبي لإلنرتنت، مدينة دبي يف املنطقة إلنشاء مراكز املعرفةاملدينة األوىل 

 .وذلك يعود لنجاعة استثماراتها وسياساتها وحتقيقها ألهدافها املسطرة لإلعالم وقرية املعرفة.

 العربية املتحدة باإلماراتيف التنمية املستدامة  اقتصاد املعرفة: دور لثاحملور الثا

حققت املعرفة حتوالت عميقة متس كافة مناحي احلياة، وباتت إحدى املكتسبات املهمة لالقتصاد 

 بقدرات االرتقاء إىل دفته اليت واجملتمع، وأضحت احملرك األساسي يف عملية التنمية املستدامة
، فامتالك وحيازة وسائل املعرفة العوملة ظل يف ككل خاصة تمعجملوا اإلنسان وخيارات

بتكارية والتقانة هارات وأدوات املعرفة الفنية واإلواستثمارها بكفاءة وفعالية من خالل دمج امل

من بني دول العامل  واإلمارات املتطورة، يشكل قاعدة لالنطالق حنو التحول إىل اجملتمع املستدام

 قامت بوضع، حيث لتحقيق تنمية مستدامة اقتصاد املعرفةاليت عملت جبد من أجل تبين دعائم 

ممنهجة للتحول من االقتصاد الذي يعتمد على النفط والغاز والقطاعات التقليدية، إىل  أسس
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اقتصاد املعرفة الذي يعتمد على إنتاج املعارف من خالل االبتكار وريادة األعمال، إذ أدركت احلاجة 

 .إىل مهارات املستقبل اجلديدة وأهمية مواكبة الواقع املعريف املتغري واملتسارع عامليًا

اإلمارات العربية املتحدة اليت كانت تعرف باقتصادها القائم على النفط، متكنت يف فرتة زمنية ف

 قصرية وبنجاح من حتويل نفسها إىل اقتصاد قائم على املعرفة املبتكرة على مدى العقد املاضي،

من نسبة القائم على املعرفة اآلن تشكل نسبة أكرب  وخري دليل على ذلك هو أن عائدات اإلقتصاد

 عام يف ٪32.1، حيث منت تلك النسبة من اإلماراتعائدات النفط من الناتج احمللي اإلمجالي يف 

2012 يف ٪37.5 إىل 2001

29

. وخالل مرحلة انتقاهلا حنو التحول إىل االقتصاد القائم على املعرفة، 

قارات والطاقة نوعت اإلمارات العربية املتحدة اقتصادها، لتصبح العبا رئيسيا يف قطاعي الع

يتضح لنا واملتجددة، باإلضافة إىل أنها أصبحت مركزا عامليا للتجارة واخلدمات املالية والسياحة. 

اليت تهدف إىل بناء أمة حيث  2021هذا اهلدف حنو التحول إىل اقتصاد املعرفة يف رؤية اإلمارات 

 وذلك"سيبين اإلماراتيون املدركون واملبتكرون اقتصاد قادر على املنافسة بكل ثقة ومرونة"، 

ظام ان الثالثة للنبتعزيز االبتكار من خالل تبين السياسات واملبادرات الرامية إىل تطوير األرك

 بتكاري  )رأس املال البشري واملالي والتكنولوجي(.اإليكولوجي اإل

 الرأسمال البشري:  -أوال
إلزاميا أدركت االمارات أهمية التعليم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، فكان التغيري 

ساسية لبناء االقتصاد املعريف ، وحماكاة جمتمع املعرفة، فالركيزة األثةملواكبة املتغريات احلدي

 على االمارات فقامت .تتمثل يف رأس املال البشري، الذي يعتمد بشكل كلي على نظام التعليم
تطوير رأس املال البشري على العديد من اجلبهات بفضل  بواسطة املعرفة اقتصاد صنع

 احملرك هو اإلنسان باعتبار االستثمارات املستمرة واملتناسقة يف مجيع مستويات التعليم،
 القدرات تنمية من خاللف واالجتماعي، االقتصادي التكنولوجي، العلمي، للتقدم الرئيسي

 االبتكار قدرات تنمية حنو والتوجه والتدريب، التعليم عن طريق البشرية واملوارد اإلنسانية
التكنولوجية االقتصادية و ةالتنمي لعجلة دفع مبثابة اليت تعد واملعرفة واالخرتاع

 اإلمارات وهو ما تفطنت له واالرتقاء جبودة السلع واخلدمات؛ اإلنتاجواالجتماعية وذلك برفع 
% من ميزانيتها االحتادية للتعليم، وهذا الرقم أعلى بكثري 25لذلك جندها ختصص سنويا حوالي 

والتدريب  مللتعلي جديدة أساليب استحداث إىل باإلضافة ،٪13من املعدل القياسي والبالغ 

الذين من جهتهم يلعبون دورا فعاال يف تطبيق املشاريع والربامج التنموية  األفرادوتكوين 

يف التحكم يف العلوم والتكنولوجيا بكفاءة وفعالية،  األفرادانطالقا من املعرفة اليت يكتسها 

ع وذلك برفع مستويات التكوين والتوظيف وبناء قوى عمل تتسم باجلودة وبالتالي رف

 مستويات املعيشة وبلوغ التنمية املستدامة الشاملة.

 صفة تقرر اليت هي أمة ألي البشرية املوارد أن االقتصاديني على  معظم يتفق اإلطارويف هذا 
 ويف لوحدها، املادية واملوارد املال رأس عوامل وليس واالجتماعية التنمية االقتصادية ودرجة
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 برنسون جامعة من" Fredreick harisonفريدريك هاريسون " الربوفسور يقول الجملا هذا
 الطبيعية واملوارد املال رأس األمم، وان النهائية لثروة القاعدة تؤلف البشرية املوارد إن :األمريكية

 والذين ؛ (Active) العناصر الفاعلة هم البشر بينما ، (passive)فيها مؤثر إنتاج عناصر هي
 واالقتصادية والسياسية االجتماعية املنظمات ويؤسسون املوارد ويستغلون املال رأس يراكمون
 األمام.  إىل القومية التنمية وحيملون

، يرى قفزاته املهمة على املستويني الكمّي والنوعي، كما يشهد اإلماراتواملتتبع ملسار التعليم يف 

لرتكيز على اجلوانب تطورات جذرية يف صلب املنظومة ذاتها؛ فقد قامت يف البدايات با

النظرية أو األدبية على حساب اجلوانب العلمية، وهو ما أدى إىل تكّدس أعداد كبرية من اخلرجيني 

يف ختصصات معينة مل َيُعْد هلا رواج يف سوق العمل. ومبا أن تطوير التعليم وربطه باحتياجات 

ت منذ فرتة طويلة استطاع اإلمارات، فإن التنميةسوق العمل هو جزء جوهري من عملية 

، واليت 1988استدراك ذلك، باعتماد نهج جديد مّت تطبقيه بإنشاء كليات التقنية العليا عام 

رفدت سوق العمل بالكوادر املواطنة املؤهلة لسّد تلك الثغرة اليت ظهرت نتيجة التطور الطبيعي 

يف هذه الكليات أصبح واحدًا  ملسارات التعليم املختلفة يف العامل، بل إن مسار تكنولوجيا املعلومات

من عشرات التخصصات اليت تعتمدها، وكلها مرتبطة بصورة أو بأخرى باجلانب التكنولوجي من 

بوليتكنك أبوظيب" التابعة ملعهد "فمثال جند ما طرحته كلية  .التعليم العالي أو العام

: تكنولوجيا هندسة من ختصصات تعزز هذا اجلانب وهي 2012"التكنولوجيا التطبيقية" يف عام 

أمن املعلومات، وبرامج هندسة الطاقة املتجددة، وتكنولوجيا هندسة البرتوكيماويات، وهندسة 

الذين يدرسون يف  2013-2012امليكاترونيكس. وكان عدد الطلبة املستجدين للعام الدراسي 

، وهذا 17يات الـطالبًا وطالبة على مستوى الكل 6265ختصصات اهلندسة بفروعها، والعلوم الصحية 

األمر سيساهم يف توفري الكوادر املؤهلة واملدربة لتلبية احتياجات مشروعات التنمية املستدامة 

. واملالحظ هنا أن تلك التخصصات كافة مرتبطة باجلانب التكنولوجي، مثل العلوم اإلماراتيف 

دسة الكيميائية التطبيقية يف تكنولوجيا اهلندسة الطبية اإلحيائية، أو تكنولوجيا اهلن

واملدنية، أو تكنولوجيا صناعة الطريان...إخل

30. 
يف تركيز هذه الكليات واملعاهد  املتمثلةمن تأكيد قضية مهمة أخرى و البد أيضاويف هذا اجلانب 

اليت اختذت من التكنولوجيا التطبيقية مسارًا هلا، على الربط بني التعليم ومتطلبات سوق 

العمل، وهذا ما تقوم به أيضًا األكادمييات والكليات التابعة ملعهد التكنولوجيا التطبيقية 

، 21ة على مواكبة احتياجات القرن بهدف إعداد الكوادر القادر، والربامج املتخصصة اليت تطرحها

بتسهيل التوسع يف مؤسسات التعليم العالي من  االماراتهذا من جهة ومن جهة أخرى قامت 

، اإلماراتخالل إنشاء جامعات عاملية املستوى حمليًا، وجذب اجلامعات األجنبية لفتح فروع هلا يف 

بالتعاون  2007هد مصدر" يف عام والدخول يف شراكات دولية، على سبيل املثال مت تأسيس "مع

(MITالوثيق مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )

31

 . 
بسلسلة من احلكومة اإلماراتية  باإلضافة إىل ذلك ويف إطار خطط التنمية املستدامة قامت

مبادرة الشيخ حممد ابن راشد آل مكتوم "للتعليم الذكي" اليت  :من أبرزهااملبادرات يف جمال التعليم 

ومّت تنفيذ هذا ، يف املدارس احلكومية كافة، بتكلفة ُتقدَّر بنحو مليار درهم 2012قها يف إفريل أطل
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املشروع بالتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم، واهليئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، ومبتابعة 

ية متقدمة واهلدف من هذا املشروع هو تطوير بنية حتتية إلكرتون. مباشرة من جملس الوزراء

تضم شبكات اجليل الرابع فائقة السرعة، وحتديث املناهج املساندة للمنهاج األصلي، باإلضافة 

األمور ملتابعة حتصيل أبنائهم إلكرتونيًا واالطالع على  إىل توفري خدمات متعددة ألولياء

املدارس حول  مشاريعهم، وإبداء املالحظات واالقرتاحات، وتبادل املعلومات مع املدرسني وإدارات

 .التقدم العلمي ألبنائهم
وميزة هذا املشروع أنه أخذ يف اعتباره أركان العملية الرتبوية والتعليمية كافة، ابتداء من الطالب 

واملدرس واملنهاج التعليمي، وانتهاء بالبيئة املدرسية ذاتها، واعتماد أحدث وأرقى أنظمة املعلومات 

لتعزيز الدور التكاملي للعملية التعليمية بني  ،وعلى مستوى العامل باإلماراتاإللكرتونية املتوفرة 

 .أطرافها كافة، وضّم ذلك كله إىل مسار التحول اإللكرتوني الشامل يف احلكومة االحتادية
عن إطالق مبادرة مماثلة على  2012ونظرًا ألهمية هذه املبادرة فقد مت اإلعالن يف سبتمرب 

مستوى التعليم اجلامعي، هي "برنامج حممد بن راشد للتعليم الذكي على مستوى التعليم العالي 

يف  " واليت بدأ تطبيقها على مستوى جامعَتي زايد واإلمارات، وكليات التقنية العليااإلماراتيف 

يف املرحلة الدولة. واستفاد من هذا الربنامج حنو أربعة عشر ألف طالب وطالبة يدرسون 

 .التعليمية العليا ؤسساتاملالتأسيسية يف 

مضي جملس أبوظيب للتعليم ُقُدمًا يف جتربته حنو التحول للكتاب اإللكرتوني  اإلطارويف نفس 

وذلك وفق  ، ست مدارس وقع عليها االختيارضمن مبادرة الصف اإللكرتوني، اليت مّت تنفيذها يف

خطط تطوير التعليم إلعداد طلبة املستقبل من خالل امتالك املهارات اليت تؤهلهم للمنافسة 

العاملية. ويساعد هذا التحول عملية االنتقال من التعليم التقليدي التلقيين إىل التعليم 

ليمية تتناسب مع التطور احلاصل يف اإللكرتوني احلديث، حيث يتم االعتماد على مصادر تع

جمال تكنولوجيا املعلومات، الذي أصبح جزءًا ال ميكن جتاهله يف عصر يشهد هذا التدفق اهلائل 

 .لكمية ونوعية املعلومات يف هذا الفضاء االفرتاضي

 سس االقتصاديف وضع أ السباقة العربية الدولة اإلمارات كل هذه اجلهود أتت مثارها يف جعل

ومنه حتقيق تنمية حقيقية باعتبار أن التعليم يعد ركيزة من الركائز األساسية متقدم،  معريف

 65يف مؤشر االبتكار العاملي لركائز التعليم لتقفز من املرتبة هو تقدم اإلمارات وما أكده  للتنمية،

 .2013يف عام  15إىل املرتبة  2011يف 

 رأس المال:  -ثانيا
، ألن رأس املال البشري من ذوي املهارات الرئيسي الثاني لالقتصاد املعريف صرالعن املال رأسيعترب 

 إمكانياته إذا مل يكن مدعمًا باألموال الكافية. العالية قد يفشل يف تقديم كل ما لديه من 

مبا يف ذلك األموال احلكومية، وأسهم  اإلماراتوهنالك العديد من مصادر التمويل املتاحة يف 

بكرة والتمويل عرب احلشود. وتوفر األموال احلكومية عادة التمويل يف مرحلة م  االستثمار
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، باإلضافة إىل مصادر متويل أخرى، أما من حيث 2020كسبو عام إوتشمل صندوق خليفة، وصندوق 

كثر إتاحًة على الرغم من املخاطر االستثمار يف األسهم فيعترب رأس املال االستثماري هو األ

كما أن عدد الصناديق اإلقليمية لرأس املال  ،املنخفضة املسموح بها لرأس املال االستثماري

االستثماري اليت تستثمر بنشاط يف املنطقة آخذ يف الصعود. أيضا ارتفع عدد الصفقات بنسبة 

 يف االستثمار على تركز  منها ٪47نسبة ب 2012 و 2010 عامي بني االستثماري املال لرأس 50٪

كما شجع ابتكار النظام البيئي يف دولة اإلمارات العديد من السكان ليصبحوا رجال  التكنولوجيا،

 أعمال.

 استخدام التكنولوجيا:  -لثاثا
جنبا إىل جنب مع رأس املال البشري ورأس املال املالي تشكل التكنولوجيا العنصر احلاسم اآلخر 

 .األرضية املناسبة والقواعد لإلبتكارلبناء 

قد بات واضحًا أن التكنولوجيا املتقدمة وتوطينها من أهم أسس النجاح ألي جتربة تنموية، وهو ف

ما يفسر استثمار الدول املتقدمة يف هذا اجملال احليوي الذي يضمن هلا مواصلة التقدم واستمرار 

ىل بناء منوذج اإلمارات العربية املتحدة اليت تسعى إ املنافسة يف األسواق العاملية، وهذا ما تدركه

يرتكز على اقتصاد املعرفة الذي يعتمد باألساس على االستفادة من تكنولوجيا  للتنمية املستدامة

العصر املتقدمة، وبناء قاعدة من الكوادر املتخصصة يف جماالت التكنولوجيا املتقدمة، وقد 

ة يف هذا الشأن، إذ أصبحت هيئات ومعاهد تعليمية عدة بالفعل مرحلة متقدماإلمارات قطعت 

يف  اإلماراتتركز يف جهودها على تعّلم مبادئ التكنولوجيا وعلومها، ويف الوقت ذاته جنحت 

تطوير البنية التحتية يف قطاع املعلومات واالتصاالت خالل السنوات القليلة املاضية، بل إنها 

تطوير  إىل باإلضافةأصبحت تقدم منوذجًا رائدًا لدول املنطقة يف تطبيق جتربة التعلم الذكي، 

شبكة "ادرة املشاريع الداعمة لرفد هذا التوجه يف التعليم عرب تكنولوجيا املعلومات، فجاءت مب

اإلمارات املتقدمة للتعليم والبحوث" )عنكبوت(، وتهدف هذه الشبكة إىل دعم برامج البحث العلمي 

جامعة، هلا  20واالبتكار، وقد وصل عدد اجلامعات احلكومية واخلاصة اليت انضمت إىل "عنكبوت" 

اإلماراتفرعًا على مستوى  56

32

يف الواليات املتحدة. جامعة  500كما ترتبط "عنكبوت" مباشرة بـ  .

نقطة حبلول العام  200وكان من ضمن خططها الوصول بنقاط الربط البحثي على الشبكة إىل 

وبالفعل وصلتها، كما وتوسعت لتشمل مراكز البحث والتعليم يف القارتني األوروبية  2014

الوطنية،  واآلسيوية، وإطالق أول أرشيف وطين للبحوث اإلماراتية بالتعاون مع هيئة البحوث

وكذلك إطالق أول شبكة عربية متخصصة يف البحوث والتعليم. وتساهم "عنكبوت" يف دعم 

"، حيث 2021مفهوم االقتصاد املعريف عالي اإلنتاجية، الذي ميثل جزءًا مهّمًا من "رؤية اإلمارات 

التقليدية تقوم الشبكة بتوفري جماالت من األنشطة متّكن األفراد واملؤسسات من ختّطي العوائق 

 .لوسائل التدريس والتعلم والبحوث

على تطبيق التكنولوجيا النظيفة اليت يسمح هذا النوع من التكنولوجيا  اإلماراتكما تعمل 

بتحقيق التنمية املستدامة عن طريق التخفيف من استعمال الرأمسال الطبيعي وعقلنة 

تقليل من نسبة التلوث واحلد من االستهالك وترشيد أمناط احلياة مع تنوع  مصادر الطاقة وال
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من  اإلنتاجالتكاليف االستهالكية، إضافة إىل ذلك فإن هذه التكنولوجيا تسمح بزيادة الدقة يف 

خالل االلتزام باملقاييس العلمية واحملافظة على املوارد القابلة للتجديد وابتكار تكنولوجيا 

 جديدة تستخدم املعرفة العلمية.

 أنال توجد تنمية بشرية بدون تنمية معرفية، فالتعليم والرتبية املعرفية جيب  ألنهوبالتالي 

يف سن مبكرة، ثم يتم صقلها ومتابعتها باستمرار، وذلك باالعتماد على فاعلية النشاطات  تبدأ

املعرفية: من توليد للمعرفة عن طريق البحث ونشرها بالتعليم والتدريب املستمر واالعتماد على 

املالية والتكنولوجية ووسائل االتصال املتطورة، ثم توظيف املهارات واالستفادة من  اتاإلمكاني

معطياتها يف تقديم املنتجات واخلدمات اجلديدة واملتجددة، وبالتالي االرتقاء باإلنسان وبلوغ 

ها البشرية موارديف بتوظ قامتف ،التنمية املنشودة. وهو ما عمدت اإلمارات على فعله

من اجل رفع مستوى املعيشة واحلد من الفقر ورفع مستوى اخلدمات الصحية  جية واملاليةوالتكنولو

للموارد الطبيعية وبالتالي  األمثلمحاية املوارد الطبيعية واالستخدام  باإلضافة إىلوالتعليمية، 

دون  اإلماراتاحلاضرة يف  األجيالالدخول يف تنمية تسمح بتلبية احتياجات ومتطلبات 

 املقبلة على تلبية احتياجاتها. األجيالبقدرة  اإلخالل

 اخلامتة
إن التنمية املستدامة هي فلسفة برؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية، ونشاطات 

تتماشى مع املعطيات اليت يفرضها العصر الراهن، وآليات  اقتصادية، وأمناط إنتاجية واستهالكية

والطبيعة، الغاية منها متكني اجليل احلالي وحتسني  اإلنسانمن شأنها خلق االنسجام البيئي بني 

حمورها  اإلنسانظروف معيشته مع ضمان احلق يف حياة مالئمة لألجيال القادمة، حبيث يكون 

وجوهرها وذلك من خالل مواءمة وضبط النشاطات احلالية وابتكار أخرى جديدة، تفتح هلا آفاق 

يثة وذكية تسمح باستعماهلا ودجمها يف البيئة حد بأمناطوتطلعات مستقبلية وتستشرف 

القائمة خللق تنمية عادلة وشاملة؛ تكون عادلة اجتماعيا ومنسجمة بيئيا وممكنة اقتصاديا، 

 مقبولة ثقافيا، وقابلة للتنفيذ سياسيا.

ى وهكذا فإن املعادلة التنموية الشاملة اجلديدة ال تعتمد أساسا على وفرة املوارد الطبيعية وال عل

وفرة املوارد املالية، بل أيضا على املعرفة والكفاءات واملهارات، وذلك من خالل التحول من اقتصاد 

 األساسيةعامل تكنولوجيا املعلومات وعوملة االقتصاد بني احملركات  وإسهاماقتصاد وفرة إىل ندرة 

 .لالقتصاد العاملي احلديث

التحول من اقتصاد قائم وطريق هذا الح نهج بسرعة وبنجاواستطاعت اإلمارات العربية املتحدة 

على النفط إىل اقتصاد مبتكر قائم على املعرفة؛ وبنشاط قامت بتعزيز االبتكار من خالل تبين 

رأس املال البشري  وهو القتصاد املعرفةالسياسات واملبادرات اهلادفة إىل تطوير األركان الثالثة 

 .واملالي والتكنولوجي
توطني التكنولوجيا التعليم وتطوير األهداف اليت وضعتها دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومنها ف

سياسية مع وجود قيادة  ،االستدامةوالسعي إىل  ،اليت وفرتهافرص العمل و وجذب االستثمارات

والقادرة على وضع التشريعات واألنظمة اخلاصة مبؤسسات الدولة  ،تؤمن باالبتكار والتطوير
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على حتفيز االبتكار والنمو  عمل، كل هذا اريةوحتويلها إىل مؤسسات اقتصادية وليس إد

االقتصادي الذي تطمح إليه اإلمارات، فضاًل عن أن أبرز متطلبات حتقيق تلك األهداف يتمثل يف 

عزيز روابط االتصال وتبادل اخلربات واملعلومات وتعزيز ثقافة املعرفة، وهي أبرز أسس التقدم وت

 .استدامة النموحتقيق االبتكار لدعم االقتصاد املعريف و

 :التوصيات
 الواجب األمور من مجلة خالل من يتم املعرفة وحتقيق التنمية املستدامة  اقتصاد إىللالنتقال 

 حتقيقها وهي:
 يكون حبيث ،اقتصاد املعرفة مقومات أهم من يعترب والذي التعليمي النظام تطوير ضرورة 

على  قادر جيل خلق أي واالبتكار، واإلبداع املشكالت وحل القدرات تنمية تشجيع على قادرًا

 وأن يتعلم اجلميع أن فكرة من واالنطالق معرفة، إىل وحتويلها وإدارتها وتنظيمها املعلومة إجياد
 . موته حتى تلمذته عن يتوقف ال اإلنسان

 ذات األهداف خدمة خالهلا من نستطيع ذاتية تكنولوجية معرفية علمية قاعدة بناء 
 . جملتمعنا األولويات

 بنظر اآلخذ مع األولويات وحتديد الذاتية القدرات أي وتطويرها الوطنية املدخرات تعبئة 
 . العاملية التطورات االعتبار

 االقتصاد أساس باعتبارها القطاعات خمتلف قبل من املعلومات بتكنولوجية االهتمام 
 ومنوه. استمراره احلالي أساس

 كافة عليها تقوم اليت االتصاالت بشبكات واملتمثلة املعرفة القتصاد التحتية البنية توفري 

 تتيح للجميع اليت االتصاالت بوسائل احلاسوب أجهزة ربط خالل من االقتصادية النشاطات
 اجلغرايف ملختلف واالنتشار التوسع لتحقيق كوسيلة العامل أرجاء خمتلف بني إمكانية الربط

 .واخلدمية القطاعات الصناعية
 على  القدرة متتلك ولكنها هائلة أموال رؤوس متتلك ال اليت لالستثمارات الفرصة إتاحة

 مما يشكل املتطور، اإلداري والتنظيم املبادرة وروح اخلربة ومتتلك املعلومات قطاع يف العمل
 اإلنرتنت واستخدام شبكة من وتستفيد املستثمرين من اجلديد اجليل أمام عظيمة فرصة

 . املعلومات تكنولوجيا
 هناك  تكون أن ويفضل واإلقليمي الوطين املستويني على للمعلومات سياسة وضع

 بالشمول واملرونة املعلومات سياسة تتسم أن وجيب الوطين املستوى على للمعلومات إسرتاتيجية
 .التطبيق ةوقابلي

 عليه يؤكد ما وهذا العربي والتكامل االندماج لتحقيق منطلق املعلوماتي املدخل جعل 

 .األمين أو االقتصادي للمدخل كبديل



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   
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