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اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق التنمية 

 المستدامة باإلمارات العربية المتحدة

اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق التنمية 

 المستدامة باإلمارات العربية المتحدة

     

المؤتمر العلمي حول اقتصاد المعرفة 

الفرص : والتنمية الشاملة للمجتمعات

 والتحديات

 
 

 

 

:من إعداد   
شهيناز صبيحي  

 ليليا بن منصور 
 بن طلعة خديجة



ــــــةـــــــــل الدراســــــــهيكــــ ــــــةـــــــــل الدراســــــــهيكــــ   

 المحور األول

 المحور الثاني

 مقدمـــــة

 الخاتمـــــة

 المفاهيمضبط 

 المحور الثالث دور اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة باإلمارات 

لحال اقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة تقييمية تحليلةقراءة   





ةــــــــــــــــــــــياإلشكالـ ةــــــــــــــــــــــياإلشكالـ   

 لتقدم أساسية ودعامة المستدام، للنمو الرئيسي المحرك تعد المعرفة، أن على اثنان يختلف ال

 دمج خالل من وفعالية بكفاءة واستثمارها المعرفة، وسائل وحيازة فامتالك وازدهارها، األمم

 نحو لالنطالق قاعدة يشكل المتطورة، والتقانة واإلبتكارية الفنية المعرفة وأدوات المهارات

 .المستدامة التنمية تحقيق

 االقتصادية خططها جميع تكون الن سعت ، 1971 عام توحيدها فمنذ اإلمارات فعلته ما وهذا

 إستراتيجية ترسم بأنها يدرك اإلماراتية للسياسة فالمتتبع العالم، في الحاصل للتغيير مستوعبة

 فاعل اقتصاد إلى الوصول في ومساراته، التعليم تطوير على مرتكزة النفط، بعد ما لدولة

 .المعرفة خالل من واالبتكار، واإلبداع التنوع قوامه مستدام،

  

ما واقع اقتصاد المعرفة في اإلمارات العربية 

المتحدة؟ وما دوره في تحقيق التنمية 

 ؟المستدامة

 

ما واقع اقتصاد المعرفة في اإلمارات العربية 

المتحدة؟ وما دوره في تحقيق التنمية 

 ؟المستدامة



 مفهوم اقتصاد المعرفة

 مفهوم التنمية المستدامة مفهوم التنمية المستدامة

 

 ضبط المفاهيم :المحور األول

 

 

 ضبط المفاهيم :المحور األول

 



 :المحور الثاني

 لحال اقتصاد المعرفة في اإلمارات العربية المتحدة تقييميةدراسة تحليلية  

 :المحور الثاني

 لحال اقتصاد المعرفة في اإلمارات العربية المتحدة تقييميةدراسة تحليلية  



 التعليم وتكوين الرأسمال المعرفي

 واقع اقتصاد المعرفة اإلماراتي

املؤشرا

 ت

نسبة اإلنفاق 

على التعليم 

من الناتج 

املحلي 

اإلجمالي 

-2005)للفترة 

2009) 

نسبة اإلنفاق 

على التعليم 

من امليزانية 

العامة للفترة 

(2005-

2009) 

معدل اإلملام 

بالقراءة 

والكتابة 

لدى 

 البالغين

نسبة 

االلتحاق 

 االجمالية

بالتعليم 

االبتدائي 

-2001للفترة 

2010 

نسبة 

االلتحاق 

 االجمالية

بالتعليم 

الثانوي للفترة 

2001-2010 

نسبة 

االلتحاق 

االجمالية 

بالتعليم 

العالي للفترة 

2001-

2010 

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



أن اإلمارات متقدمة بفارق كبير عن باقي دول  2014لعام  يظهر تقرير قياس مجتمع املعلومات 

 في الترتيب العالمي ملؤشر حيث  .العالم والدول العربية والدول النامية
ً
 كبيرا

ً
أحرزت تقدما

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فحسب التقرير صنفت اإلمارات ضمن مجموعة 

 تجاوز املتوسط في الترتيب العام في مؤشر 
ً
الدول األكثر ديناميكية السيما بعد أن سجلت تقدما

كانت االرتفاعات في قيمة املؤشرات الفرعية املتعلقة و ، تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

باالستخدام والنفاذ إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعلى بكثير من املتوسط العالمي، 

، 2013إلى عام  2012وأظهرت جميع املؤشرات املدرجة في املؤشر الفرعي للنفاذ تحسنا من عام 

في  2013في عام  24إلى املرتبة  2012في  36مرتبة لتتقدم من املرتبة  12حيث قفزت اإلمارات 

 .في املؤشر الفرعي للنفاذ 36إلى  38املؤشر الفرعي لالستخدام ومن 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



  

 

 واالبداعالبحث والتطوير 



 الصناعات المعرفية

أولت اإلمارات عناية خاصة للصناعات املعرفية حيث تم التأكيد عليها في الرؤى الوطنية واالقتصادية 

ولكن على الرغم من ذلك، وتوفر االهتمام املتزايد من قبل الحكومة  .وفي استراتيجيات التنمية لإلمارات

 
ً
 . حول هذا التوجه، وتنفيذ عدة مشروعات في هذا املجال، إال أن التقدم في التطبيق الزال متواضعا

 

 

 



 2012التغير في 

 2007عن 

 2012التغير 

 2000عن 
 الدولة 2000 2007 2012

 اإلمارات 48 49 42 6 7

 البحرين 41 52 43 -2 9

 ُعمان 65 47 47 18 0

 السعودية 76 69 50 26 19

 قطر 49 42 54 -5 -12

 الكويت 46 46 64 -18 -18

 ترتيب اإلمارات بين دول الخليج في مؤشر االقتصاد المعرفي



لواقع اقتصاد المعرفة في  تقييميةقراءة 
 اإلمارات

مؤشر 

تكنولوجيا 

االتصاالت 

 واملعلومات

 مؤشر التعليم
مؤشر 

 االبتكار

مؤشر الحوافز 

االقتصادية 

والنظم 

 املؤسسية

 مؤشر املعرفة

(KI) 

مؤشر االقتصاد 

 KEIاملعرفي 

 (معدل النتائج)

ترتيب 

 الدولة

من أصل )

146) 

 الدولة

 اإلمارات 42 6.94 7.09 6.50 6.60 5.80 8.88

8.51 8.13 9.45 9.11 8.70 8.80 1 
 امريكا

 الشمالية

 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

 الالتينية أمريكا 4 5.15 5.31 4.66 5.80 5.11 5.20

3.92 3.48 6.14 5.41 4.51 4.74 5 

  الشرق 

 االوسط

 افريقيا وشمال



 دمج خالل من وفعالية بكفاءة واستثمارها املعرفة وسائل وحيازة فامتالك ،املستدامة التنمية عملية في األساس ي املحرك املعرفة ضحتأ 

 بين من واإلمارات .املستدام املجتمع إلى التحول  نحو  لالنطالق قاعدة يشكل املتطورة، والتقانة واإلبتكارية الفنية املعرفة وأدوات املهارات

 من للتحول  ممنهجة أسس بوضع قامت حيث مستدامة، تنمية لتحقيق املعرفة اقتصاد دعائم تبني أجل من بجد عملت التي العالم دول 

  االبتكار خالل من املعارف إنتاج على يعتمد الذي املعرفة اقتصاد إلى التقليدية، والقطاعات والغاز  النفط على يعتمد الذي االقتصاد

  واملتسارع املتغير املعرفي الواقع مواكبة وأهمية الجديدة املستقبل مهارات إلى الحاجة أدركت إذ األعمال، وريادة
ً
 .عامليا

 إلى نفسها تحويل من وبنجاح قصيرة زمنية فترة في تمكنت النفط، على القائم باقتصادها تعرف كانت التي املتحدة العربية فاإلمارات 

 تشكل اآلن املعرفة على القائم اإلقتصاد عائدات أن هو  ذلك على دليل وخير  املاض ي، العقد مدى على املبتكرة املعرفة على قائم اقتصاد

  في ٪37.5 إلى 2001 عام في ٪32.1 من النسبة تلك نمت حيث اإلمارات، في اإلجمالي املحلي الناتج من النفط عائدات نسبة من أكبر  نسبة

 العبا لتصبح اقتصادها، املتحدة العربية اإلمارات نوعت املعرفة، على القائم االقتصاد إلى التحول  نحو  انتقالها مرحلة وخالل .2012

  .والسياحة املالية والخدمات للتجارة عامليا مركزا أصبحت أنها إلى باإلضافة املتجددة، والطاقة العقارات قطاعي في رئيسيا

 

 

 
 :الثالثالمحور 

دور اقتصاد المعرفة في التنمية المستدامة باإلمارات العربية  
 المتحدة

 

 
 :الثالثالمحور 

دور اقتصاد المعرفة في التنمية المستدامة باإلمارات العربية  
 المتحدة

 



 اإلبتكارياألركان الثالثة للنظام اإليكولوجي 



 خاتمة
إن املعادلة التنموية الشاملة الجديدة ال تعتمد على وفرة املوارد الطبيعية وال على وفرة املوارد  

املالية، بل على املعرفة والكفاءات واملهارات، وذلك من خالل التحول من اقتصاد ندرة إلى 
اقتصاد وفرة وإسهام عامل تكنولوجيا املعلومات وعوملة االقتصاد بين املحركات األساسية 

 .لالقتصاد العالمي الحديث

بسرعة وبنجاح نهج هذا الطريق والتحول من اقتصاد واستطاعت اإلمارات العربية املتحدة  
قائم على النفط إلى اقتصاد مبتكر قائم على املعرفة؛ وبنشاط قامت بتعزيز االبتكار من خالل 
تبني السياسات واملبادرات الهادفة إلى تطوير األركان الثالثة القتصاد املعرفة وهو رأس املال 

 .البشري واملالي والتكنولوجي

فاألهداف التي وضعتها دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومنها تطوير التعليم وتوطين  
التكنولوجيا وجذب االستثمارات وفرص العمل التي وفرتها، والسعي إلى االستدامة، مع وجود 
قيادة سياسية تؤمن باالبتكار والتطوير، والقادرة على وضع التشريعات واألنظمة الخاصة 
بمؤسسات الدولة وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية وليس إدارية، كل هذا عمل على تحفيز 

 عن أن أبرز متطلبات تحقيق تلك 
ً
االبتكار والنمو االقتصادي الذي تطمح إليه اإلمارات، فضال

األهداف يتمثل في املعرفة، وهي أبرز أسس التقدم وتعزيز روابط االتصال وتبادل الخبرات 
 .واملعلومات وتعزيز ثقافة االبتكار لدعم االقتصاد املعرفي وتحقيق استدامة النمو



 التوصيات

 ،ضرورة تطوير النظام التعليمي والذي يعتبر من أهم مقومات اقتصاد املعرفة

 
ً
 .على تشجيع تنمية القدرات وحل املشكالت واإلبداع واالبتكار بحيث يكون قادرا

 بناء قاعدة علمية معرفية تكنولوجية ذاتية نستطيع من خاللها خدمة األهداف

 . ذات األولويات ملجتمعنا

 تعبئة املدخرات الوطنية وتطويرها وتحديد األولويات مع اآلخذ بنظر االعتبار

 . التطورات العاملية

 االهتمام بتكنولوجية املعلومات من قبل مختلف القطاعات باعتبارها أساس

 .االقتصاد الحالي أساس استمراره ونموه

 



 توفير البنية التحتية القتصاد املعرفة واملتمثلة بشبكات االتصاالت التي تتيح

للجميع إمكانية الربط بين مختلف أرجاء العالم كوسيلة لتحقيق التوسع واالنتشار 

 .الجغرافي ملختلف القطاعات الصناعية والخدمية

 إتاحة الفرصة لالستثمارات التي ال تمتلك رؤوس أموال هائلة ولكنها تمتلك القدرة

على العمل في قطاع املعلومات وتمتلك الخبرة وروح املبادرة والتنظيم اإلداري 

 .املتطور، مما يشكل فرصة عظيمة أمام الجيل الجديد من املستثمرين

 وضع سياسة للمعلومات على املستويين الوطني واإلقليمي ويفضل أن تكون هناك

 .إستراتيجية للمعلومات على املستوى الوطني

 



 


