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 ؟فى مصر المستدامة للتنمية جديدة آفاقاً المعرفة اقتصاد يفتح هل

 مروة نبيل سويلمد. 
 من كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة دكتوراة فى االقتصاد

 وزارة التموين والتجارة الداخليةب باحث اقتصادىو

 الملخص:

شهد العقد األخري من القرن العشرين تغريات سريعة وحتديات كبرية مشلت مجيع جوانب 

احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك على أثر بروز ظاهرة العوملة 

واالندماجات والتحالفات االسرتاتيجية بني املنظمات العمالقة، حيث ظهر ما يعرف بثورة 

لوجيا املعلومات والثورة املعرفية، وقد أدى ذلك ألن يتحول االقتصاد إىل ما يسمى االتصاالت وتكنو

باقتصاد املعرفة، حيث أصبحت املعرفة املتوافرة باملنظمة متثِّل ميزة تنافسية هلا متيزها عن 

 غريها من املنظمات. 

إذا قلنا أنَّ مدار  - وحنن يف عصر املعرفة وتالحق االبتكارات واإلبداعات –وال نبتعد عن احلقيقة 

التنافس يف العصر احلالي بني خمتلف املؤسسات واملنظمات مل يعد يقتصر على جمرَّد امتالك 

املعرفة فقط، بل يكمن يف حتقيق االبتكار واإلبداع فيها، مبا مييزها عن غريها، وهو ما ألقى 

إلبداع واالبتكار على عاتق مؤسسات التعليم العالي مسئولية جديدة تتمثَّل يف تنمية ا

والتشجيع عليهما، باعتبارها املنتج الرئيس للمعرفة والقائد هلا، خاصًة مع تضاعف دور املعرفة 

 وظهور ما يسمى باقتصاد املعرفة. 

: هل متتلك مؤسسات التعليم العالي الرؤية الواضحة يف التاليةاإلشكالية تطرأ ويف ضوء ذلك 

ولإلجابة على  ية اإلبداع واالبتكار يف ظل جمتمع املعرفة؟سبيل توفري املتطلبات الالزمة لتنم

 تلك اإلشكالية تأتي فكرة هذا البحث حتت عنوان:

 مقاربة حتليلية -يف ظل جمتمع املعرفةدور مؤسسات التعليم العالي يف تنمية اإلبداع واإلبتكار 

 :األهداف التاليةويسعى هذا البحث إىل حتقيق 

 ة جملتمع املعرفة.التعرف على السمات الرئيس -

 توضيح أهمية اإلبداع واالبتكار يف ظل جمتمع املعرفة._
 .تشخيص واقع اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات التعليم العالي -

 إلقاء الضوء على اجملاالت اليت ميكن ملؤسسات التعليم العالي أن حتقق اإلبداع واالبتكار فيها. -    

 :فتتمثل يف اآلتي تساؤالت البحثأما      

 ؟املعرفة جمتمع ما السمات الرئيسة لتحقيق-

 ؟ما األساليب الالزمة لتطوير مؤسسات التعليم العالي وفق جمتمع املعرفة -
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 ار؟ما العالقة بني مؤسسات التعليم العالي واإلبداع واالبتك -

الوصفي لوصف وتشخيص  املنهجتم استخدام سوف ييف سبيل اإلجابة على هذه التساؤالت و     

الوضع الراهن ملؤسسات التعليم العالي يف ظل جمتمع املعرفة وحتديد املتطلبات األساسية 

هذا، ويتوقع  لتطوير مؤسسات التعليم العالي مبا يساعدها على تنمية اإلبداع واإلبتكار املعريف.

 أهمها: النتائج أن يصل البحث إىل عدد من

الرئيس لنجاح اقتصاد الدول وأن مؤسسات التعليم العالي العامل الرئيس أصبحت املعرفة احملدد  _

 .عن طريق تنمية اإلبداع واالبتكار إلدارة املعرفة

  .بداع واالبتكارضرورة ترسيخ نظام التعليم على مهارات اإل-

 الكلمات املفتاحية:

 االبتكار. –بداع اإل -مؤسسات التعليم العالي

 مقدمة: .1

اقتصاد املعرفة على أنه االقتصاد املبنى على إنتاج ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات. يتم تعريف 

ومع حدوث الطفرات املتالحقة فى جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ارتفعت مساهمة 

انتقال  ، ومن ثمداخل اجملتمعات االقتصاد املعرفى فى حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 من إنتاج وصناعة السلع واملنتجات إىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفية. ىط االقتصادالنشا

اخلطط واالسرتاتيجيات اهلادفة لتسريع االنتقال حنو  االقتصادات الناشئة وقد وضعت

، واالستثمار فى املوارد تفعيل عمليات االبتكار والبحث والتطويروسعت إىل  ،االقتصاد املعرفى

 ستدامة فى القرن احلادى والعشرين.امل للتنمية اتكمحرك وتفعيل النظم املعلوماتية؛، البشرية

 Sustainable Development Goalsوتستهدف دول العامل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
SDGs  والعمل على متابعة املؤشرات اخلاصة بها، والتى تركز 2015والتى اعتمدها العامل فى عام ،

وضمان جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم، ى تلبية االحتياجات األساسية للفقراء، باألساس عل

، وحتسني البيئة بصورة ، وتشجيع االبتكاروبناء القدرات البشرية والتكنولوجية للمجتمعات

 . املستدامة ، وإقامة شراكة عاملية من أجل التنميةالتغريات املناخيةمستدامة، ومواجهة 

باخلطط  االبتكار وإنتاج العلوم والتكنولوجيا لتضمني آليات تشجيعوقد سعت الدولة املصرية 

زيادة  مشل ذلك استهدافو .2030واملخطط تنفيذها حبلول عام  األمدواالسرتاتيجيات طويلة 

اآلليات  واتباعمن التعليم وأنشطة البحث العلمى،  نسبة الناتج القومى املخصصة لتمويل كاًل

اجلهاز اإلدارى بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت زمة لتحفيز االبتكار، ورفع كفاءة استخدام الال

  .   ، وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص فى أنشطة البحوث والتطوير للدولة

مفهوم ومالمح االقتصاد املعرفى، وعرض لتجربتى كوريا وتسعى الورقة احلالية إىل تلخيص 

ورصد لالنتقال حنو اقتصاد املعرفة، اجلنوبية واهلند فى تفعيل اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة 

، مع للوقوف على الوضع الراهن صاد املصرىتتطور املؤشرات املعربة عن اقتصاد املعرفة داخل االق

، مصر داخل التنمية املستدامة عمليات فى تسريع ىعرفالقتصاد املا كيفية مساهمةحبث 

 .  ذلكب املرتبطةومناقشة التحديات واآلليات 
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 :أبرز مالمح االقتصاد المعرفى .2

تشري األدبيات احلديثة إىل عصر ازدهار املعرفة باعتباره املوجة الثالثة من التطور االقتصادى 

فرتة االزدهار الزراعى، وما تالها من فرتات واالجتماعى على مستوى العامل، وذلك بعد انقضاء 

االزدهار الصناعى. وقد بدأت التفرقة بني العمالة اليدوية والعمالة املعرفية

 

على يد الكاتب  

فى كتابة "املعامل الرئيسية للغد" Peter Drucker" بيرت دراكر"

1

والذى أوضح أن ، 1959عام  الصادر 

لة الذى يهتم جبوانب املعرفة ومعاجلة املعلومات. وفى ذات القسم من العما العمالة املعرفية هى

برصد عدٍد من التحوالت الكربى فى اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  بيرت دراكراالجتاه قام 

فى كتابة "عصر االنقطاع"

2

متثلت فى التغّيرات التكنولوجية السريعة ، 1969عام  الصادر 

صناعات جديدة، وحتول االقتصاد العاملى إىل قرية صغرية، واملتالحقة وما ترتب عليها من نشأة 

وارتفاع التأثريات االجتماعية والسياسية على األداء االقتصادى، وأخريًا عوملة املعرفة استنادًا إىل 

 .(Freeman 2011)م وسهولة الوصول إىل املعارف احلديثة اع مستويات التعلارتف

اعتمادًا على  أو االقتصاد األكثرفى إطار حتول الدول الصناعية الكربى إىل اقتصاد املعرفة، و

األفكار واملعارف واالبتكارات والتكنولوجيا احلديثة، تنوعت التعريفات اخلاصة باالقتصاد 

 ، والذى يشري إىل (OECD)املعرفى، ويعد من أهمها تعريف منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

اعتبار االقتصاد املعرفى االقتصاد القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق املعرفة لدفع عجلة 

 .(OECD 1996)النمو ولتواصل التنمية فى األمد الطويل 

االقتصاد الذى يرتكز على االبتكار والتكنولوجيا  أيضًا على أنه اقتصاد املعرفة تعريفوقد مت 

فى املنتجات السلعية واخلدمية املتنوعة  والتى تتمثل  امللموسة، والرتاكم املعرفى من السلع غري

نظم  ، ومت تعريفه كذلك على أنه(Kolaskar, et al 2007)ذات القيمة املضافة املرتفعة 

Intellectual Capital االستهالك واإلنتاج القائم على رأس املال الفكرى
 

بدياًل عن املدخالت 

يتطلب مهارات معرفية مرتفعة ذات الصلة بإنتاج ونشر املعرفة الذى واملادية واملوارد الطبيعية، 

(Powell and  Snellman 2004) . 

القاعدة املعرفية وجدير بالذكر أن

 

 ،عددًا كبريًا من العلوم ذات الصلةيضم الرصيد املعرفى أو 

: على سبيل املثال وليس احلصر منها، عامليًا ف معارف حديثةوالتى تتداخل فيما بينها لتضي

علم االقتصاد، وعلوم احلاسب، واهلندسة والرياضيات، وعلوم اجلغرافيا، والكيمياء والفيزياء، 

ويتسم االقتصاد املعرفى م النفس واالجتماع. ووعل ،اإلدراكاملعلومات وباإلضافة إىل علوم 

التكّيف مع املتغريات واملستجدات، كما تتسم املعرفة بعدٍد من باملرونة الفائقة والقدرة على 

اخلصائص هى التعقيد، والرتاكم، والتخصص، واالرتكاز على االستثمار فى التعليم مبختلف 

 (.2010جماالته، واالستثمار فى اجملاالت التكنولوجية الرائدة )صقر 

يب، والبحوث والتطوير واالبتكار، وأنشطة : أنشطة التعليم والتدرومن أمثلة أنشطة اقتصاد املعرفة

املعارف الفنية أو أنشطة الدعم الفنى واالستشارات، وأنشطة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، و

، وأنشطة بالصناعات اإلليكرتونية والتكنولوجيا احليويةاملرتبطة  Know-Howاهلندسية 
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وأنشطة إضافة إىل التكنولوجيا احلديثة فى جمال الطاقة واإلنتاج النظيف، والتدريب، التعليم 

 . ى واإلدارى ذات الصلة بتطوير التكنولوجيا املستخدمةاإلصالح املؤسس

 Knowledge Based أربع ركائز أساسية لالقتصاد القائم على املعرفة البنك الدوىل حددوقد 

Economy( 1، وذلك كما هو موضح بالشكل رقم ،)عكس قدرة االقتصاد وجاهزيته الكتساب ت

خذ فى االعتبار أن االنتقال إىل االقتصاد القائم على املعرفة . مع األوتوليد ونشر وتطبيق املعرفة

لدفع عجلة النمو االقتصادى  ة واملنسقة بني الركائز األربعة،يتطلب قدرًا من االستثمارات املتوازن

 . (World Bank 2008)وحتقيق التنمية املستدامة 

 (1شكل رقم )

 ركائز االقتصاد القائم على املعرفة

 

Source: World Bank. 2008. Measuring Knowledge in the World's Economics. 
Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index. 

Knowledge For Development Program. World Bank Institute.  

وقد اجتهت املنظمات الدولية إىل تكوين املؤشرات املختلفة، بهدف تقويم درجة االعتماد على 

منهجية تقويم ، ويأتى فى مقدمتها املؤشرات املعتّمدة ضمن ى للدولةاالقتصادالبناء رفة داخل املع

 مؤشراتو، البنك الدوىلالتى طورها   Knowledge Assessment Methodology (KAM) املعرفة

املنتدى االقتصادى  الصادرة عننافسية الدولية وفى تقرير التالواردة  االقتصاد القائم على املعرفة

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائى هذا باإلضافة إىل مؤشر املعرفة العربى الصادر عن. (WEF) العاملى

(UNDP) 

  بالشراكة مع مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم. 

البنك الدوىل هاطّور التى املعرفةتقويم  منهجيةوتسعى 

 

  االقتصاد املعرفى داخل تقويم األداءإىل 

، والذى يضم ثالث ركائز أساسية، Knowledge Index (KI) استنادًا إىل كٍل من املؤشر العام للمعرفة

باإلضافة إىل مؤشر البيئة  ،وهى التعليم، واالبتكارات، وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

 تحفيز االستخدام الكفء للمعارف الحالية والمستقبلية •
 العمل على ازدهار ريادة األعمال•

ركيزة النظم االقتصادية 
 واالجتماعية

 توفر التعليم والمهارات الجيدة  •
 القدرة على استخدام التعليم والمهارات بشكل فعال•

 ركيزة التعليم والمهارات

 توفر بنية تحتية ديناميكية للمعلومات واالتصاالت•
 االتصال الفعال بالمعارف الدولية وتنامى التراكم المعرفى•

ركيزة البنية التحتية 
 للمعلومات واالتصاالت

توفر نظم االبتكارات القومية والتى تضم المنشآت والمراكز البحثية •
 والجامعات والمراكز الفكرية وجهات االستشارات الفنية وغيرها

نتاج • نشر المعارف الحديثة وتطويعها لالحتياجات المحلية وا 
بداع االبتكارات  التكنولوجيا الحديثة وا 

 ركيزة نظم االبتكار
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من خالل جمموعة من  عرفةاالقتصادية واالجتماعية باعتبارها الركيزة الرابعة ملؤشرات امل

 . متغريًا 148عددها  البالغاملؤشرات االقتصادية واالجتماعية املختلفة 

فقط يطلق  متغريًا 14ونظرًا الرتفاع عدد املتغريات املطلوبة، فعادًة ما يتم الرتكيز على عدد 

إمجاىل اإلنفاق احمللى على البحث  ، ويعد من أبرزهاعليها اسم بطاقة األداء األساسية للمعرفة

والتطوير كنسبة من الناتج احمللى اإلمجاىل، بيانات براءات االخرتاع والعالمات التجارية، أمناط 

ت االلتحاق بالتعليم، النشر العلمى فى اجملالت والدوريات العلمية، وأعداد الباحثني، ومؤّشرا

 ومؤّشرات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.

حتت مسمى   ،القتصاد القائم على املعرفةلًا فرعيًا مؤشر فقد قّدم املنتدى االقتصادى العاملىأما 

والبحوث والتطوير على املستويني احلكومى  االبتكارات مؤشراتتشمل  عوامل التعقيد واالبتكار

األساسى  التعليم مؤشراتإىل  ، إضافًةواخلاص باملنشآت ومؤشرات سهولة أداء األعمال باالقتصاد

 WEF)مؤشرًا.  24بإمجاىل عدد ، التكنولوجى االستعداد مؤشرات، ووالتدريب العاىل والتعليم
2016/2017) . 

تقويم حال املعرفة ورّكز مؤشر املعرفة العربى الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائى على 

هى التعليم ما قبل اجلامعى، والتعليم العاىل، والتعليم  ،فى ستة جماالت معرفيةبالدول العربية، 

االت، واالقتصاد. الفنى والتدريب املهنى، والبحث والتطوير واالبتكار، وتكنولوجيا املعلومات واالتص

 املعرفيةمؤشرًا فرعيًا موزعة على اجملاالت  64وقد مت إعداد مؤشر املعرفة العربى استنادًا إىل عدد 

 (. 2015)برنامج األمم املتحدة اإلمنائى حمل االهتمام 

بناء مسارات اكتساب  آليات ، تثور التساؤالت حولقتصاداالومع بقاء املعرفة كمورد رئيسى داخل 

وبناء اإلمكانات التكنولوجية سواء على املستوى القومى أو على  داخل الدولة، ارف احلديثةاملع

التنمية  على الوصول إىل حتقيقالعلوم والتكنولوجيا ب االهتمام أثرو، مستوى املنشآت الصناعية

 داخل الدول النامية والدول فى مرحلة التحّول االقتصادى.  وخباصة، املستدامة

 مفهوم التنمية المستدامة:  .3

 مبختلف حتقيق التطّور والتقّدم يعد مفهوم التنمية مفهومًا متعدد اجلوانب، حيث يتسع ليشمل

، األفراد زيادة االنتاج وتطوير مهارات مبا فى ذلك اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 املختلفة واملتنوعة.  ذات األبعاد احلاجات اإلنسانيةلتلبية 

أبعادًا أعمق ملفهوم التنمية،  البنك الدوىلبواسطة  التنمية املستدامة ويضيف تعريف

وبالتحديد العمل على تلبية احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية 

 ية والبيئية. وحّدداحتياجاتها، وذلك فى ثالثة أبعاد رئيسية هى األبعاد االقتصادية واالجتماع

لتحقيق التنمية املستدامة ثالثة أعمدة رئيسية جيب االستناد إليها وهى: النمو  البنك الدوىل

  . (World Bank 2017)االقتصادى، واحلفاظ على البئية، واالحتواء االجتماعى 
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التسعينيات من القرن العشرين مع ظهور  فرتةاالهتمام مبفهوم التنمية املستدامة  تصدروقد 

بذلك من ضرورة استغالل وما يرتبط  ،املشكالت املتعلقة بقضايا تغري املناخ واآلثار املرتتبة عليها

كبديل عن مصادر الطاقة غري  )مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( مصادر الطاقة املتجددة

موضع  لحد من التلوثالالزمة لليات ة وضع اآلاملتجددة )وبالتحديد البرتول والفحم(، مع ضرور

 .التطبيق

 الدول املختلفة ضع الربامج الالزمة حنو مساعدة وفى سبيل ذلك عمدت املؤسسات الدولية إىل و

ختفيض خماطر تدمري ، وتعميق الوعى بقضية التنمية املستدامة، ودخلالعلى تطوير مصادر 

املستندة على مصادر الطاقة املتجددة. وفى ذات االجتاه وتشجيع إقامة املشروعات  ،البيئة احمليطة

تبّنى البنك الدوىل مبادرة "املعرفة من أجل التنمية" باعتبار أن الفجوة احلقيقية بني اجملتمعات 

 اكتساب الدخل.  وتوظيفها التوظيف األمثل حنوتكمن فى القدرة على اكتساب املعرفة 

على استهداف حتقيق  2000يف عام  " األلفية لألمم املتحدة قمة"مؤمتر وقد توافقت دول العامل فى 

 Millennium Development Goals األهداف اإلمنائية لأللفية ، أطلق عليهامثانية أهدافعدد 

MDG’s عامًا. وهى كالتاىل:  15، خالل فرتة 

 2015-2000أللفية لهداف اإلمنائية األ(: 1قائمة )

 القضاء على الفقر واجلوع (:1اهلدف ) .1
 حتقيق التعليم االبتدائي الشامل (:2اهلدف ) .2
 تعزيز املساواة بني اجلنسني / متكني املرأة (: 3اهلدف ) .3
 خفض نسبة الوفيات بني األطفال (: 4اهلدف ) .4
 حتسني الصحة اإلجنابية (: 5اهلدف ) .5
 مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية (: 6اهلدف ) .6
 ضمان االستدامة البيئية (: 7اهلدف ) .7
 تطوير شراكة عاملية للتنمية (: 8اهلدف ) .8

Source: UN (United Nations). Millennium Development Goals and Beyond 2015. 

). http://www.un.org/millenniumgoals( 

 اإلمنائية لأللفية واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق األهدافاهتمت دول العامل بوضع اخلطط و

التنموية مبا ينعكس على تطوير القطاعات اإلنتاجية ويعمل على تعظيم العائد منها. وقد مت 

إدخال أبعاد التنمية املستدامة فى تلك اخلطط واالسرتاتيجيات باعتبارها أهدافا طويلة املدى 

مع احلرص على تلبية  ،مة فى املوارد الطبيعية املتاحة بالدولةال القاديللحفاظ على حقوق األج

متوازنة تسمح  بصورٍة ،واالحتياجات من الغذاء والكساء ،االحتياجات الصحية والتعليمية

مستويات املعيشة وحتسني  ،وتوفري فرص العمل ألفراداحتسني مهارات وتحقيق النمو االقتصادى ب

  داخل الدولة. ل بتوازن العناصر البيئية مع عدم اإلخال ،واحلد من الفقر
من التحديات تتمثل فى زيادة أمناط االستهالك  ويواجه تطبيق مفهوم التنمية املستدامة عددًا 

وزيادة معدالت استنزاف مصادر الطاقة مبا ينعكس فى صعوبة ضمان حقوق  ،غري الرشيد

 . املتاحة بالدولة األجيال القادمة فى املوارد

http://www.un.org/millenniumgoals
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القابلة للتطبيق إىل طرح عدد سبعة عشر هدفًا اجلمعية العامة لألمم املتحدة  هتولذا اجت

حبيث ، 2015 عام ا بعدمل  Sustainable Development Goals SDGs مستدامة إمنائيةأهداف ك

، وحفظ املوارد ىالنمو االقتصاد :ىه ةيثالثة جماالت رئيس ىفلدول العامل خارطة طريق كتكون 

 بني ، باملشاركة2030و 2015لفرتة ما بني خالل ا ، وذلكالتنمية االجتماعيةوة، يوالبيئعية الطبي

وفيما يلى عرض لتلك األهداف السبعة  ى. الدولية وتنظيمات اجملتمع املدن احلكومات، واملنظمات

 عشر:

 2030-2015املستدامة  اإلمنائيةهداف (: األ2قائمة )

 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف مجيع أحناء العامل. (: 1اهلدف ) .1

(: القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة 2اهلدف ) .2

 املستدامة. 
 (: ضمان حياة صحية للجميع يف كافة الفئات العمرية. 3اهلدف ) .3
 فرص التعلم مدى احلياة للجميع. (: ضمان جودة التعليم العادلة والشاملة وتعزيز 4اهلدف ) .4
 (: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات. 5اهلدف ) .5
 (: ضمان توافر املياه والصرف الصحي للجميع. 6اهلدف ) .6

(: ضمان احلصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة 7اهلدف ) .7

 للجميع. 
(: حتقيق منو اقتصادي مستدام وشامل يوفر فرص عمل منتجة وتوفري العمل الالئق 8اهلدف ) .8

 للجميع. 
 (: بناء بنية حتتية مرنة، وتشجيع التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار. 9اهلدف ) .9

 (: تقليل عدم املساواة بني ويف البلدان.  10اهلدف ) .10
 البشرية آمنة، وشاملة، ومرنة، ومستدامة. (: جعل املدن واملستوطنات11اهلدف ) .11
 (: احلرص على وجود أنظمة استهالكية وإنتاجية مستدامة.12اهلدف ) .12
 (: اختاذ اإلجراءات العاجلة ملواجهة التغريات املناخية واآلثار املرتتبة عليها. 13اهلدف ) .13

رتشيد من أجل التنمية (: احلفاظ على استخدام احمليطات والبحار واملوارد البحرية بال14اهلدف ) .14

 املستدامة. 
(: محاية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، وإدارة 15اهلدف ) .15

 مستدامة للغابات ومكافحة التصحر، ووقف تآكل األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي. 
، وحتقيق العدالة للجميع، وبناء (: تعزيز جمتمعات سلمية وشاملة للتنمية املستدامة16اهلدف ) .16

 مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على مجيع املستويات.

 (: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.17اهلدف ) .17
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Source: UN (United Nations). Sustainable Development Knowledge Platform 

). https://sustainabledevelopment.un.org( 

التنمية املستدامة، ترتبط بالضرورة بقدرتها على أهداف غري أن قدرة دول العامل على تطبيق 

لك تنفيذية بالدولة، وتوفري التمويل الالزم لتحقيق تاخلطط الضمن هداف تلك األ نيضمت

يعمل على و، مبا يعزز رأس املال البشرى القدرات البشريةو التكنولوجية اإلمكانياتبناء األهداف، و

 املعوقات املرتبطة بعمليات التنفيذ. إزالة 

 :تجارب االقتصادات الناشئة للتحول نحو اقتصاد المعرفة .4

وما ارتبط به من حتقيق االقتصاد املعرفى إىل  التحّولجمال  فى الناجحةالتجارب الدولية  تتعدد

وتطوير رأس املال  ،ضخ االستثمارات املاديةاعتمدت باألساس على واألهداف التنموية للدولة. 

 ، إضافًة إىل بناءلتواكب املستويات املعرفية الدولية احمللية التكنولوجيا البشرى الالزم لتطوير

ر االبتكارات والتكنولوجيا تصديل حنو االنتقاو، اإلمكانّيات التكنولوجية املتزايدة ذاتالصناعات 

وتعد كوريا اجلنوبية واهلند أمثلًة بارزًة فى هذا السياق، حيث  دول العامل. خمتلف إىل احلديثة

متكنت الدولتان من حتقيق االرتقاء املنشود حنو اقتصاد املعرفة، وإحداث التحول الصناعى حنو 

 بناءآليات التجربيتني، بهدف التعّرف على  وفيما يلى إشارة هلاتني ،التكنولوجيا احلديثة

 .ذلكلتحقيق  تباعهامت ا التى السياساتفى كٍل منهما، و االقتصاد املعرفى

 كوريا اجلنوبية: جتربة  
كوريا اجلنوبية أن تنتقل من االقتصاد املستند إىل القطاع الزراعى إىل أن تكون إحدى  استطاعت

العشرين كان الرتكيز على الصادرات  نمن القر ّياتففى فرتة الستين ،الدول الصناعية احلديثة

صناعات الصلب  فىالصادرات  فرتكزت ّياتفى ِعقد السبعين أمامن املنتجات كثيفة العمل، 

 ةاحلاسبات اآللي إىل الصادرات انتقلت الثمانينّياتواإلليكرتونيات والسفن، وبداية من ِعقد 

 .عام بشكٍلالتكنولوجيا  كثيفةارات واملنتجات والسي رتونيةوالنظم اإلليك

وتشري تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية إىل انتماء كوريا اجلنوبية إىل الدول التى يرتكز 

اقتصادها بالدرجة األوىل على األفكار االبتكارية واإلمكانّيات التكنولوجية املرتفعة، والتى تعمل 

( القيم احملّققة لالقتصاد الكورى فى 1ويوضح اجلدول رقم )(، KEوفق قواعد االقتصاد املعرفى )

 جمال اقتصاد املعرفة:

 (1رقم ) جدول

 التنافسية الدولية لكوريا اجلنوبية تقريرمؤشرات اقتصاد املعرفة ضمن 

 املؤشرات

قيمة املؤشر لعام 

16/2017 

 نقطة(* 7و 1)بني 

الرتتيب بني دول 

 دولة( 138العامل )

 26 5.0 العام للتنافسية الدوليةاملؤشر 

 22 4.8 املؤشر الفرعى لالبتكار وعوامل التعقيد

 بعض املؤشرات الداخلة فى تكوين املؤشر العام:

https://sustainabledevelopment.un.org/
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 املؤشرات

قيمة املؤشر لعام 

16/2017 

 نقطة(* 7و 1)بني 

الرتتيب بني دول 

 دولة( 138العامل )

 25 5.3 ( مؤشرات التعليم العاىل والتدريب، ومنها:1)

 36 4.7 جودة تعليم العلوم والرياضيات

 58 4.5 توفر خدمات البحوث والتدريب

 28 5.5 مؤشرات االستعداد التكنولوجى، ومنها:( 2)

 30 5.6 توفر أحدث التكنولوجيات

 28 5.3 امتصاص التكنولوجيا على مستوى املنشآت

 20 4.8 ( مؤشرات االبتكارات، ومنها:3)

 23 4.5 إنفاق املنشآت على البحوث والتطوير

التعاون بني الصناعة واجلامعات فى البحوث 

 والتطوير

4.4 29 

Source: WEF (World Economic Forum). 2016/2017. Global competitiveness report.  
World Economic Forum.  Geneva.  Switzerland.   

كلما دل ذلك على ارتفاع قيمة  7نقطة وكلما اقرتبت القيم من  7و 1* ترتاوح قيمة املؤشرات بني 

 .املؤشر

أن قيمة املؤشر العام  ك الدوىل ملؤشرات اقتصاد املعرفةبيانات البنوفى ذات االجتاه تشري قاعدة 

 130بني  29وهى حتتل املركز رقم  7.98لالقتصاد القائم على املعرفة لكوريا اجلنوبية تصل إىل 

نصيب ارتفاع وقد انعكس تطور االقتصاد الكورى حنو االقتصاد القائم على املعرفة فى . دولة

دوالر سنويًا، كما ارتفعت  27195.2لى اإلمجاىل االقتصاد الكورى، والذى بلغ الفرد من الناتج احمل

اإلنفاق على كما بلغ . 2016/2017% فى عام 1.63مساهمة االقتصاد الكورى فى االقتصاد العاملى إىل 

التسعينّيات، % فى 1.95إىل  السبعينّيات% فى 0.32الناتج القومى اإلمجاىل من  إىلالبحوث والتطوير 

 % فى العقد األول من األلفية الثانية. 2.84ثم إىل 

 ىالكور االقتصادالتى أثرت على قدرة  املختلفة تغّيراتإىل امل (Kim 2000)دراسة  أشارت وقد

حنو التكنولوجيا احلديثة، ونقل  همثل قدرات االمتصاص، والتوّج ،لالنتقال حنو اقتصاد املعرفة

 للمنشآت التى تسعى المتالك التكنولوجيا احلديثة اإلمكانّيات املتاحةأن  والتأكيد التكنولوجيا،

فى  سهممبا ُي ،، باإلضافة إىل قوة اجلهود املبذولةاملتاحة (KB)تتوقف على القاعدة املعرفية 

  املنتجات. واستحداثتنويع  من مبزيٍدويسمح  ،التنافسية الدولية بناء

 الكورى القاعدة املعرفية داخل االقتصادبناء  التوجه حنو :أواًل : 

: ، وهىهداخلبساسية لبناء القاعدة املعرفية األليات اعتمد االقتصاد الكورى على عدد من اآل

(Aggarwal 2001). 
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 والرتكيز على تنمية املوارد من رأس املال البشرى ،النمو فى كافة مراحل التعليم التمعّد زيادة -

 عارفاملهارات وامل المتالك املتقّدمةإجراء البحوث األساسية والدراسات ، مع وحتسني جودتها

 . .  العلمية واهلندسيةاالت اجملفى وخباصة 
املشروعات املشرتكة،  لمن خال احلديثةنقل التكنولوجيا لاالستثمارات األجنبية املباشرة  زيادة -

باإلضافة إىل اهلندسة العكسية واملساعدات  ،واتفاقات التصاريح الفنية مع املوردين األجانب

 الفنية.  
لقيام بأنشطة البحوث ل وتوفري التمويل الالزملشركات الكربى ذات األساس العائلى، ا إنشاء -

 والتطوير الصناعية.  
حرية انتقال العمالة ذات اخلربات الفنية واإلدارية بني املنشآت الصناعية، وسهولة  توفري -

 خاصًة املهندسني والعمالة الفنية.  ،تشغيل العمالة األجنبية
حتياجات احمللية تكنولوجيًا االاهليئات البحثية احلكومية حبيث تتجه إىل دعم  تطوير -

 وير التابعة للقطاع اخلاص. والتط ثمراكز البحوواجلامعات بالتعاون مع 
 تعميق اإلمكانيات التكنولوجية بالدولة:  سياسات :ثانيًا 

باالقتصاد الكورى، وهى                  التكنولوجية مت تطبيق عدد من السياسات لتعميق اإلمكانيات

(Kim 2000) : 

للوصول إىل معدالت  تكنولوجيًا املتقّدمةاملنافسة مع الدول وسياسة الرتويج للصادرات  تطبيق -

 .النمو االقتصادى املستهدفة
مرحلة إتقان إنتاج من  االنتقال، بهدف بناء القدرات احمللية فى جمال التكنولوجيا احلديثة -

 . االبتكار فى اجملاالت التكنولوجية الواعدة مرحلة التكنولوجيا املتوسطة إىل
)وبالتحديد الواليات املتحدة  املتقّدمةداخل الدول  الكوري تابعةإنشاء مراكز للبحوث والتطوير  -

 Merger and Acquisition  (M&A)األمريكية، واليابان، والدول األوروبية(، والدمج واالستحواذ

املالكة ملراكز نشطة  أو املتقّدمةلشركات األجنبية العاملة فى التكنولوجيا ابني الشركات الكورية و

    .سرتاتيجية مع الشركات عابرة القاراتللبحوث والتطوير، وإنشاء التحالفات اال
 لكورية،ضمن املنشآت الصناعية ا للعملسياسات جذب العقول الكورية املهاجرة  تطبيق -

 اجملاالت العلمية واهلندسية.  فى وخاصًة
كوريا إىل قائمة أقوى  نقلبغرض ( 2020-2000إعداد االسرتاتيجية الوطنية لالقتصاد املعرفى ) -

إىل تنتمى لعلوم والتكنولوجيا الكورية لقاعدة  وبناء، مؤشرات اقتصاد املعرفة ضمنعشر دول 

الدول الكربى، مع إجراء اإلصالحات اهليكلية الضرورية، وتطوير النظام التعليمى ليتوافق  مصاف

مع املعايري واملواصفات العاملية، واتباع سياسات االنفتاح على العامل اخلارجى، وتنمية رأس املال 

  .(Cheonsik 2006)بشرى فى اجملاالت الواعدة ال
املعرفة،  على القائم االقتصاد حنو ( أبرز مالمح تطور التجربة الكورية2ويلّخص اجلدول رقم )

واألهداف االسرتاتيجية، والدور احلكومى الفاعل لتهيئة اإلطار املؤسسى واملناخ االقتصادى الداعم 

 لعملية التحول االقتصادى، وما صاحبه من تنمية لرأس املال البشرى، وبناء للقدرات العلمية. 

 (2رقم ) جدول

 ئم على املعرفةأبرز مالمح تطور كوريا اجلنوبية للتحول حنو االقتصاد القا



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

1263 

 التسعينّيات الثمانينّيات السبعينّيات الستينّيات نقاط املقارنة

العقد األول من 

 األلفية الثانية

 األهداف

بناء قاعدة 

صناعية 

 تصديرية

بناء قاعدة 

 إنتاجية وطنية

التوسع فى 

الصناعات كثيفة 

 التكنولوجيا

تشجيع االبتكار 

فى التكنولوجيا 

 املرتفعة

 االنتقال

القتصاد 

 ةاملعرف

السياسات 

 الصناعية

 والتجارية

التوسع فى  -

الصناعات 

 اخلفيفة

تعبئة رأس  -

 املال احمللى

 واألجنبى

تشجيع  -

صناعات 

الكيماويات 

 واملعّدات

بناء رأس املال   -

 االجتماعى

 

تشجيع  -

 التصنيع

حتفيض دعم  -

 الصادرات

التوسع فى  -

 حترير الواردات

دعم التنمية  -

 التكنولوجية

تكوين البنية  -

التحتية 

 املعلوماتية

تشجيع رأس  -

 املال املخاطر

تشجيع  -

املشروعات 

الصغرية 

 واملتوسطة

سياسات االقتصاد 

 الكلى

إعداد اإلطار  -

املؤسسى 

الداعم 

 للتصنيع

حتقيق  -

معدالت منو 

 مرتفعة

التوسع فى  -

السياسة 

 االئتمانية

التدخل القوى  -

 فى السوق

حتقيق  -

االستقرار 

 االقتصادى

حتفيز القطاع  -

 اخلاص واملنافسة

التحرير  -

 االقتصادى

اإلصالح  -

االقتصادى وإعادة 

 اهليكلة

 العوملة -

التنمية  -

الوطنية 

 املتوازنة

 املوارد البشرية

خفض معدل  -

 األمية

إنشاء بنية  -

 حتتية قوية

التوسع فى  -

مراكز التدريب 

 املهنى

زيادة خرجيى  -

 كليات اهلندسة

التوسع فى  -

 التعليم العاىل

تنمية قدرات  -

العاملني من 

 املهارات املتوسطة

تنمية مهارات  -

العمالة فى 

جماالت 

تكنولوجيا 

 املعلومات

تطوير نظام  -

للتعلم طوال 

 احلياة

حتسني  -

إنتاجية 

 البحوث

حتسني جودة -

 التعليم العاىل

العلوم 

 والتكنولوجيا

بناء  -

 املؤسسات

العلمية واألطر 

التشريعية 

 واإلدارية

إعداد البنية  -

األساسية 

العلمية وإنشاء 

 املدن العلمية

تشجيع أنشطة  -

البحوث والتطوير 

ومراكز البحوث 

 اخلاصة

تصميم برامج  -

وطنية لدعم 

 البحوث والتطوير

إعداد مناذج -

ناجحة ورائدة فى 

جماالت العلوم 

 والتكنولوجيا

بناء نظم  -

 االبتكار

الوطنية 

 واإلقليمية

، االستثمار فى رأس املال وحتول اململكة العربية السعودية 2010صقر، حممد فتحى،  املصدر:

 القتصاد املعرفة، مركز السجينى لالستشارات االقتصادية واإلدارية، اململكة العربية السعودية. 

 اهلند: جتربة 
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املعرفة، عمدت اهلند إىل االستفادة من ثورة املعلومات فى سبيل التحول حنو االقتصاد القائم على 

 قاعدة أساسية من العمالة املاهرة املتعلمة، لتحقيق طفرة تنموية تستند إىل ريواملعرفة، وتوف

ة وتوجيه االستثمارات الضخمة فى جماالت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، يصناعات املعرفال

ى جماالت أنشطة البحوث والتطوير وتبادل املعرفة، بالتنسيق وإقامة شبكة قوية من العالقات ف

 . (Dahlman and UTZ 2006)مع العمالة اهلندية املهاجرة للخارج 

إنشاء املؤسسات التعليمية والعلمية املختلفة إلعداد رأس املال البشرى فى جمال واستتبع ذلك 

، والعمل االستشارات اهلندسية والتصميمات وتوفرياملختلفة،  يةالعلوم واهلندسة واجملاالت الفن

على نشر التكنولوجيا احلديثة داخل االقصاد فى جماالٍت غري صناعية، مثل: أنشطة الصيد 

 مالمح ُيشّكل والزراعة، باإلضافة إىل الربط بني السياسات الصناعية والسياسات التكنولوجية مبا

 والتطوير البحوث ويل الالزم ألنشطةالقومية، ويعمل على توفري التم االبتكارات نظام

(Aggarwal 2006) . 

تشري قاعدة بيانات البنك الدوىل ملؤشرات اقتصاد املعرفة  أن قيمة املؤشر العام لالقتصاد و

القائم على املعرفة بالنسبة للهند

3

 .دولة 130بني  110وهى حتتل املركز رقم  3.06تصل إىل  

الدولية إىل انتماء اهلند إىل الدول التى يرتكز اقتصادها  تشري تقارير ومؤشرات التنافسيةكما 

بالدرجة األوىل على االستخدام املكثف ملواردها الطبيعية، وعلى الرغم من ذلك متكنت اهلند من 

 (. 3(، وهو ما يوضحه اجلدول رقم )KEحتقيق مستويات مرتفعة ملؤشرات االقتصاد املعرفى )

 (3رقم ) جدول

 املعرفة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية للهندمؤشرات اقتصاد 

 املؤشرات

قيمة املؤشر لعام 

16/2017 

 نقطة( 7و 1)بني 

الرتتيب بني 

 دول العامل

 دولة( 138)

 39 4.5 املؤشر العام للتنافسية الدولية

 30 4.2 املؤشر الفرعى لالبتكار وعوامل التعقيد

 بعض املؤشرات الداخلة فى تكوين املؤشر العام:

 81 4.1 ( مؤشرات التعليم العاىل والتدريب، ومنها: 1)

 44 4.6 جودة تعليم العلوم والرياضيات

 55 4.5 توفر خدمات البحوث والتدريب

 110 3.0 ( مؤشرات االستعداد التكنولوجى، ومنها:2)

 78 4.5 توفر أحدث التكنولوجيات

 81 4.4 امتصاص التكنولوجيا على مستوى املنشآت

 29 4.0 ( مؤشرات االبتكارات، ومنها: 3)

 28 4.3 إنفاق املنشآت على البحوث والتطوير

 24 4.5 التعاون بني الصناعة واجلامعات فى البحوث والتطوير

Source: WEF (World Economic Forum). 2016/2017. Global competitiveness report.  
World Economic Forum.  Geneva.  Switzerland.   
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كلما دل ذلك على ارتفاع قيمة  7نقطة وكلما اقرتبت القيم من  7و 1ترتاوح قيمة املؤشرات بني * 

 املؤشر.

هذا التحسن فى مؤشرات االقتصاد املعرفى باهلند على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج وانعكس 

دوالر سنويًا، كما ارتفعت مساهمة االقتصاد  1617.3احمللى اإلمجاىل االقتصاد اهلندى، والذى بلغ 

 . 2016/2017% فى عام 7اهلندى فى االقتصاد العاملى إىل 

بلغ حجم اإلنفاق وير داخل االقتصاد اهلندى حيث حجم اإلنفاق على البحوث والتط ويرتفع

وتلعب احلكومة  ،2016% من الناتج احمللى اإلمجاىل فى عام 0.82على البحوث والتطوير فى اهلند 

% مقابل 66دورًا أساسيًا فى منظومة االبتكار حيث يبلغ اإلنفاق العام على البحث والتطوير حوال 

هامًا للبحوث والتطوير على املستوى الدوىل، حيث أنشأت  كما أضحت اهلند مركزًا. لشركاتل% 34

 زًا للبحوث والتطوير داخل اهلند.أكثر من مائة شركة دولية مراك

التكنولوجيا االهتمام ب إىل يةالعلوم والتنمية العلماالهتمام ب االقتصاد اهلندى من وقد انتقل 

واستطاعت اهلند أن تعتمد على التكنولوجيا  ،1980و 1970عامى  بني والتنمية التكنولوجية

على  يثةمن االتصال بالتكنولوجيا احلد مزيدًاوحققت  ،حمليًا فى اجملاالت األساسية عةاملصّن

نتقال تدرجييًا من االاالقتصاد اهلندى إىل ومع بداية األلفية اجلديدة، اجته  املستوى الدوىل.

 .(Aggarwal 2006) بداع التكنولوجىى إىل مرحلة اإلمرحلة االعتماد التكنولوج

  :سياسات االرتقاء باالقتصاد املعرفى داخل اهلند 

 اتبعت اهلند عددًا من السياسات اهلادفة لتسريع االنتقال حنو اقتصاد املعرفة، ومن أبرزها: 

دعم ريادة األعمال فى اجملاالت لبرامج االهتمام بالتعليم وتنمية رأس املال البشرى، وتنفيذ  -

، يةاهلنداجلامعات بناء القيادات العلمية الشابة داخل لالتكنولوجية وتسويق االبتكارات، وبرامج 

تطوير املنشآت التعليمية و املتقدمة، التكنولوجيا قطاع فى البشرى املال مع الرتكيز على رأس

 .  ذات الصلة ريبيةوالتد
نقل لاملؤسسات العلمية من خالل إنشاء نظم املعلومات اجلامعات والروابط بني الصناعة و تعزيز -

، وتقديم اخلدمات املعلوماتية فى اجملاالت العلمى إىل وحدات البحث والتطويرنتائج البحث 

 . املختلفة التكنولوجية
، وتطبيق 2020اسرتاتيجية لالنتقال حنو االقتصاد القائم على املعرفة لعام  رؤية تبنى -

 اإلطار املستندة إىل املعرفة السياسات والربامج الالزمة لتحقيق تلك الرؤية، وشكلت الصناعات

 اهلند. فى املسقبلية للتنمية األبرز
 ، % من دخلها30توليد حبيث تعمل على للمراكز البحثية احلكومية البنية اإلدارية  حتسني -

 لتصل اتتكنولوجيا املعلوماالتصاالت ونظم  ودعمالعلمية  لالستشارات املتخّصصةإنشاء اجملالس و

 . والزراعة الصيدولتشمل أنشطة  الريفية املناطق إىل
، بهدف حتفيز ملؤسساتالالزم لتمويل أنشطة البحوث والتطوير باالدعم املادى و املنحإتاحة  -

الستثمار فى لاحلوافز املالية واإلعفاءات الضريبية  زيادةو، عات حبثية مشرتكةالقيام مبشرو
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نظم إدارة اجلودة داخل وحدات  تطبيق، مع داخل الصناعة أنشطة البحوث والتطوير وتطبيقاتها

  .ث والتطويروالبح
صندوق لتمويل التنمية التكنولوجية لدعم التطوير التكنولوجى، والعمل على زيادة  إنشاء -

الروابط العلمية  تدعيم، ووختفيض تكلفة إنتاجها ،حمليًاعة تنافسية التكنولوجيا املصّن

 . (UNIDO 2005) والتكنولوجية على املستوى الدوىل
لزيادة الوعى  ،متفرقة باهلند افيةمراكز معلومات براءات االخرتاع فى مناطق جغر إنشاء -

 ،حول أهمية براءات االخرتاع، وتوفري كافة املعلومات حول براءات االخرتاع اهلندية والعاملية

 . لألفراد والشركات االخرتاع براءات تسجيلباإلضافة إىل تسهيل اإلجراءات اخلاصة ب
جديدة للبحث واالبتكار فى لرسم خارطة طريق  2010إنشاء اجمللس القومى لالبتكار فى عام  -

( عقد 2020 – 2010، كما مت إعالن العقد احلاىل )ةاملنشآت الصغرية واملتوسطاهلند بالرتكيز على 

االبتكارات من خالل االلتزام بتقوية القدرات العلمية والتكنولوجية وزيادة اإلنفاق على البحوث 

 ((OECD 2012                 .ىلمن إمجاىل الناتج احمللى اإلمجا %2والتطوير ليصل إىل 

 :التحول نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة فى مصر .5

اصة فى ظل خبواملختلفة، تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها فى إطار سعى االقتصاد املصرى ل

احلكومة املصرية اسرتاتيجية التنمية  أعّدتالدوىل لألهداف اإلمنائية املستدامة، فقد الطرح 

، وذلك بغرض تعظيم االستفادة من اإلمكانيات واملوارد املتاحة 2030عام لاملستدامة ضمن رؤية مصر 

 . للفردداخل االقتصاد املصرى وتعظيم املزايا التنافسية وتوفري حياة كرمية 

 ،االقتصادية وإدارة املوارد الطبيعيةالتنمية واشتملت أهداف االسرتاتيجية املصرية على حتقيق 

ورفع الوعى العام ومحاية البيئة،  ،استكمال وتطوير اخلدمات احمللية والتنمية االجتماعيةو

البحثية احلكومية وتعميق الروابط بينها وبني القطاع  ودعم املؤسساتبأمناط االستهالك، 

هيكلة القطاع الصناعى حنو عادة ، وإوبناء القدرات فى جمال االتصاالت واملعلومات اخلاص،

الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا

4

والتطوير بها، وتوفري التمويل  ، وحتفيز أنشطة البحوث

 والبحث واملعرفة االبتكار لدعم خمصص حمور علىاالسرتاتيجية  اشتملت كماالالزم لذلك، 

واالرتقاء بأنشطة التعليم والتدريب تعزيز رأس املال البشرى و املصرى االقتصاد داخل العلمى

 (. 2014)وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح واإلدارى   للعمالة الفنية

 على القائم االقتصاد إىل املصرى االقتصاد حتول حنو الرامية التنموية األهداف حتقيق إطار فىو

 متكاملة منظومة وإقامة التعليم، وحتديث البشرى، املال رأس بناء من ذلك يستتبعه وما املعرفة،

 املعرفة القتصاد تؤسس التى املؤشرات من عدٍد إىل اإلشارة جتدر القومى، املستوى على لالبتكارات

 ، كما يوضحها اجلدول التاىل: داخل االقتصاد املصرى

 (3رقم ) جدول

 ملصرمؤشرات اقتصاد املعرفة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية 
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 املؤشرات

قيمة املؤشر لعام 

16/2017  

 نقطة( 7و 1)بني 

الرتتيب بني دول العامل 

 دولة( 138)

 115 3.7 املؤشر العام للتنافسية الدولية

 111 3.2 املؤشر الفرعى لالبتكار وعوامل التعقيد

 بعض املؤشرات الداخلة فى تكوين املؤشر العام:

 112 3.3 ( مؤشرات التعليم العاىل والتدريب، ومنها: 1)

 130 2.6 جودة تعليم العلوم والرياضيات

 136 3.7 توفر خدمات البحوث والتدريب

 99 3.2 ( مؤشرات االستعداد التكنولوجى، ومنها:2)

 117 3.9 توفر أحدث التكنولوجيات

 121 3.8 امتصاص التكنولوجيا على مستوى املنشآت

 122 2.7 ( مؤشرات االبتكارات، ومنها: 3)

 133 2.4 إنفاق املنشآت على البحوث والتطوير

التعاون بني الصناعة واجلامعات فى البحوث 

 والتطوير

2.4 137 

Source: WEF (World Economic Forum). 2016/2017. Global competitiveness report.  

World Economic Forum.  Geneva.  Switzerland.   

كلما دل ذلك على ارتفاع قيمة  7نقطة وكلما اقرتبت القيم من  7و 1* ترتاوح قيمة املؤشرات بني 

 املؤشر.
وفى ذات االجتاه تشري قاعدة بيانات البنك الدوىل ملؤشرات اقتصاد املعرفة أن قيمة املؤشر العام 

فى عام  دولة 130بني  97وهى حتتل املركز رقم  3.78لالقتصاد القائم على املعرفة ملصر يصل إىل 

2012. 

وانعكست مؤشرات االقتصاد املعرفى فى مصر فى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللى اإلمجاىل 

ة متواضع دوالر سنويًا، بينما ظلت مساهمة االقتصاد املصرى فى االقتصاد العاملى 3740.2والذى بلغ 

 . 2016/2017% فى عام 0.92بنسبة 

 STDF التكنولوجية والتنمية العلوم وصندوق، والتكنولوجيا للعلوم األعلى مت إنشاء اجمللسوقد 

 التمويل توفري على والعمل، العلمى البحث أولويات التابع لوزارة البحث العلمى، بغرض حتديد

 STDF) املختلفة األسواق داخل املصرية والصناعة األكادميى اجلانب بني العالقة وتعميق الالزم،
2009)  . 

وميكن القول أن حتقيق التقدم فى جمال التحول حنو االقتصاد املعرفى، وحتقيق األهداف 

يرتبط باألساس بدعم البنيان  –وكما اتضح من جتارب الدول األخرى  -التنموية للدولة 

عم جهود البحث التوجه حنو التصدير، ود التعليمى والصناعى بالدولة، وتبنى اسرتاتيجية
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، وما يرتبط بذلك من ترمجة اخلطط واالسرتاتيجيات التى تتبناها الدولة والتطوير واالبتكار

إىل برامج تنفيذية على مدى زمنى قصري يرتبط كل منها بأهداف وأولويات وآليات تنفيذية 

حديد تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات حمّددة، وذلك باالستعانة بأدوات االقتصاد املعرفى وبالت

 وتوفري العمالة املاهرة ونشر املعرفة فى كافة املناطق الريفية واحلضرية. 

وتوفري الكوادر الفنية املطلوبة للتطوير يتطلب األمر توجيه مزيٍد من املوارد املادية والبشرية كما 

، إضافًة يساعد على اإلبداع واالبتكارمبا والتدريبية  التعليميةتطوير األساليب ، والتكنولوجى

، توسيع قواعد البيانات ومراكز املعلومات، والستفادة من خربة العلماء املصريني باخلارجإىل ا

)وزارة  حتياجات الصناعية املختلفةواالبط بني املؤسسات العلمية واملراكز البحثية واالروتعميق 

 .(2014الدولة لشئون البيئة 

وفقًا لركائزه األربعة  -مساهمة اقتصاد املعرفة  للسياسات املطلوبة لتعزيزة مناقشوفيما يلى 

 . داخل االقتصاد املصرى فى حتقيق األهداف التنموية املستدامة والتحديات ذات الصلة -األساسية 

 :ركيزة النظم االقتصادية واالجتماعية 
بيئة  على أنها توافرالنظم االقتصادية واالجتماعية ضمن اقتصاد املعرفة ركيزة  يتم تعريف

مبا فى ذلك بتدفق املعرفة وتدعم االستثمار واملشروعات اجلديدة،  حاقتصادية وتنظيمية تسم

 ويرتبطأداء األعمال. وق العمل، وتنظيم التجارة، وتسهيل السياسات النقدية واملالية، وتنظيم س

والذى يسعى حنو حتقيق منو اقتصادى املستدامة، ( من األهداف التنموية 8)رقم اهلدف بذلك 

 . بالدول املختلفة ، وتوفري العمل الالئقمستدام وشامل

وقد واجهت مصر فى السنوات األخرية عددًا من الصعوبات فى اجملاالت االقتصادية 

، مبا انعكس على زيادة معدالت البطالة ، واخنفاض معدالت االستثمارواالجتماعية ذات الصلة

وزيادة معدالت التضخم داخل الدولة، وأثر بالتاىل على فرص العمل وعلى مستويات األجور، 

 وبالتبعية على مستويات معيشة الفرد، ومؤشرات جودة احلياة. 

نظم توفر ال ، فإن األمر يتطلبقتصاد املعرفةالالتحول  وفى إطار سعى االقتصاد املصرى حنو

االقتصادية الكلية التى تتسم باالستقرار والتنافسية والتنوع، مع جذب االستثمارات احمللية 

واألجنبية وبالتحديد فى اجملاالت التكنولوجية احلديثة، وجمال البنية التحتية للمعلومات 

 اخلطط واالسرتاتيجيات تنفيذواالتصاالت، وتطوير مراكز البحث العلمى. هذا باإلضافة إىل 

الداعمة للتحول حنو االقتصاد املعرفى وتوفر املؤسسات احلكومية القادرة على إدارة هذا التحول، 

غرار إعداد االسرتاتيجية الوطنية لالقتصاد املعرفى فى كوريا، وإنشاء اجمللس القومى  وذلك على

 لالبتكارات فى اهلند. 

  -حول حنو اقتصاد املعرفة تدعيم التلفى مصر بنية مؤسسية جاهزة  على الرغم من توفرو

من اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، وأكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا، ووزارة  وتشمل كاًل

واإلعالم، واهليئة القومية  ،التجارة والصناعة، ومراكز البحوث العامة واخلاصة، واجلامعات

إال أن  -ومكاتب براءات االخرتاع نولوجية،للمواصفات واجلودة، واملشروعات الصناعية والتك

وتدعيم ها، تعميق الروابط والعالقات فيما بينيتوقف على تعظيم االستفادة من تلك املؤسسات 

 . 2030نمية املستدامة فى مصر لعام تنفيذ االسرتاتيجية املوضوعة للتلالعمل اجلماعى 

  التعليم واملهارات: ركيزة 
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التعليم واملهارات تعد من الركائز األساسية القتصاد ركيزة  فإن( 1كما اتضح سابقًا من الشكل رقم )

ضمان جودة واخلاص بلألهداف التنموية املستدامة  (4املعرفة، كما أنها تندرج ضمن اهلدف )

  .بالدولة التعليم وتعزيز فرص التعلم

%، 4إىل حواىل ارتفاع نسبة اإلنفاق على التعليم من الناتج احمللى اإلمجاىل املصرى ومن املالحظ 

 7%، وارتفاع متوسط سنوات التعليم إىل 87وارتفاع معدالت االلتحاق باملدارس إىل ما يقرتب من 

. كما قامت الدولة بإنشاء موقع بنك املعرفة نسبة وصول االنرتنت إىل املدارس سنوات، وارتفاع

(www.ekb.eg بهدف توفري مصادر  ) ،املعلومات للباحثني فى شتى اجملاالت العلمية والبحثية

 وتوفري اخلدمات املعلوماتية للدراسني لدعم البحث العلمى.

أن قضايا جودة التعليم، واختالف توفر اخلدمات التعليمية فى الريف عن احلضر، وعدم  غري

ة النظام التعليمى فى املساواة بني الذكور واإلناث فى الفرص التعليمية، يؤثر وبشدة على جود

هذا باإلضافة إىل اجلوانب األخرى ذات الصلة بقضايا التعليم والفنى واملهنى، وقضايا مصر.  

توفري اخلدمات التدريبية الالزمة لالرتقاء باملهارات، وربطها بأهداف التنمية داخل الدولة فى 

عف النظم التعليمية اجملاالت اإلنتاجية املختلفة، واخنفاض مشاركة القطاع اخلاص، وض

 والتدريبية القائمة، وندرة التخصصات احلديثة حمل االهتمام. 

تطوير املناهج وأساليب التعلم، وزيادة و ،تعزيز املهارات التكنولوجية للطالب ومن ثم، ترتفع أهمية

رتونى وزيادة التوجه حنو التعليم اإلليك ،املواقع اإلليكرتونية التى تتيح املقررات الدراسية عدد

للتغلب على قضايا عدم توفر اخلدمة التعليمية فى املناطق اجلغرافية والتعليم عن بعد 

هذا باإلضافة إىل  .التعليمية وعدم املساواة بني الذكور واإلناث فى احلصول على اخلدمة ،املختلفة

وضع اخلطط الالزمة لالستفادة من العقول املهاجرة والكوادر والكفاءات العلمية املتواجدة خارج 

 الدولة، مثلما مت تطبيقه فى كل من كوريا واهلند. 

التعليمية الذكية اجلامعاتإىل إنشاء  عالوًة على اجتاه دول العامل حديثًا 

5

والتى تقدم خدماتها  ،

بالكامل عن بعد، من خالل اللقاءات االفرتاضية بني احملاضرين والدارسني على شبكة  التعليمية

 االنرتنت، واالعتماد على سهولة ومرونة نظم التعلم والتقييم الذكية املطبقة. 

  :ركيزة البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 

اهلدف أيضًا ضمن  ن أن تندرجميكتأتى هذه الركيزة كأحد أبرز أدوات االقتصاد املعرفى، والتى 

 ( لتعزيز17) رقم اهلدف( من األهداف التنموية املستدامة واخلاص ببناء بنية حتتية مرنة، و9)رقم 

مثل احلكومة اإلليكرتونية والتعليم  ،وسائل التنفيذ مبا فى ذلك تطبيقات الربجميات املختلفة

  اإلليكرتنى والتجارة اإلليكرتونية. 

وقد شهدت مصر زيادة متسارعة فى استخدام االنرتنت وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات منذ 

بداية األلفية الثانية للقرن احلادى والعشرين وحتى اآلن، حيث ارتفعت نسبة استخدام االنرتنت 

 % من السكان فى الوقت الراهن. 50إىل ما يقرتب من  2000% فى عام 0.64من 

من هذا االنتشار الواسع الستخدام االنرتنت، فتم تطوير منظومة توفري وقد استفادت مصر 

( www.egypt.gov.egاخلدمات احلكومية اإللكيرتونية من خالل موقع بوابة احلكومة املصرية )

http://www.ekb.eg/
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والتى تعمل على تقديم عدد من اخلدمات اهلامة على رأسها خدمات املرور، والشهر العقارى، 

 واألحوال املدنية، واالستعالم، ودفع الفواتري املختلفة. وتنسيق الثانوية العامة، 

بناء قواعد البيانات املوحّدة بني اجلهات احلكومية املختلفة كما عمّدت احلكومة املصرية إىل 

)مثل املعاشات والتأمينات االجتماعية والتموين والتجارة الداخلية( واالعتماد على استخدام الكارت 

الذكى فى صرف املقررات التموينية وأرغفة اخلبز، وذلك بغرض ضمان وصول الدعم إىل 

ري احلصول على اخلدمات وتعزيز الفاعلية واملراقبة على مستحقيه وعدم تسربه، وكذلك تيس

 منظومة الدعم. 

وبالرغم من أهمية تلك اخلدمات اإللكرتونية لتعزيز سبل تنفيذ األهداف التنموية املختلفة 

وسهولة تطبيقها على املناطق اجلغرافية وخباصة املناطق النائية، إال أن حمدودية عدد اخلدمات 

ية التحتية التكنولوجية بالوحدات اإلدارية على مستوي احملليات واجلهات املقدمة وضعف البن

اإلدارية املقدمة للخدمات اجلماهريية سواء من ناحية األجهزة واملعدات أو من ناحية توفر 

العنصر البشرى املدرب، أدت إىل استمرار البريوقراطية وصعوبة اإلجراءات، واستمرار االعتماد على 

، وما يرتبط بذلك من مظاهر الفساد والرشوة ورقيًا داخل اجلهاز اإلدارى للدولة إنهاء اخلدمات

 . واحملسوبية

لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وفى هذا اإلطار يصبح من اهلام مبكان توفري التمويل الالزم 

، وتدريب وبناء الكوادر البشرية القادرة على إدارة املنظومة اإلليكرتونيةواجلماهريية وميكنتها، 

العاملني على اإلجراءات اجلديدة وكيفية إمتامها، والعمل على ختفيض تكلفة تلك اإلجراءات 

ويضاف والوقت املستهلك لتقدميها، مع متابعة وتقييم أساليب التنفيذ لتحقيق التقدم املنشود. 

ولوجية، إىل ذلك أهمية إقامة شراكات حملية وإقليمية ودولية فى جمال تطوير املناطق التكن

 وزيادة نسبة صادرات صناعة الربجميات. 

االعتماد الكامل على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات قد أكدت أهمية اهلند علمًا بأن جتربة 

صناعة الربجميات على حتقيق الطفرة املطلوبة لالنتقال حنو اقتصاد املعرفة، من خالل تطوير 

نولوجيا املعلومات، واالستعانة بتلك األنشطة فى املنتجات اخلدمية املستندة على تكوإنتاج 

جماالت اقتصادية تقليدية مثل توفري خدمات معرفية ألنشطة الصيد والزراعة والنقل، وتوفري 

البيع وخدمات الدفع خدمات بنكية ذكية من خالل تطبيقات اهلاتف احملمول وخدمات ما بعد 

وجية حديثة فى جماالت التكيف املناخى اإلليكرتونى، باإلضافة إىل إدخال تطبيقات تكنول

 للبيئة وترشيد استهالك الطاقة.

 ركيزة نظم االبتكار 

( من أهداف التنمية 9أشار اهلدف )وتعد ركيزة االبتكار من الركائز األساسية القتصاد املعرفة، 

وتشجيع املستدامة بوضوح إىل ضرورة بناء بنية حتتية مرنة وتشجيع التصنيع الشامل واملستدام 

 االبتكار، كأحد األهداف األساسية الرامية للوصول إىل تنمية اجملتمعات احلديثة.

ل حتوي ، وبالتحديد فى جمالحتتاج مصر إىل نقلة نوعية فى جمال البحث العلمى واالبتكارو

ويالحظ . فيما يعرف باسم البعد االقتصادى لالبتكار جتاريةعملية االبتكارات إىل تطبيقات 

فر البيانات اخلاصة مبنطومة االبتكار مثل بيانات التعاون البحثى بني اجلامعات عدم توا
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االحتياجات العملية لالقتصاد  يةتلب فىكادميية األحباث والقطاع اخلاص، ودرجة مساهمة األ

  حجم إنفاقها على البحث والتطوير. املصرى وخباصة للشركات الصناعية التى ينخفض

التمويل لإلنفاق على البحث والتطوير داخل االقتصاد املصرى،   ويالحظ أيضًا ضعف مصادر

% 3.36بينما ترتفع نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج احمللى اإلمجاىل داخل كوريا إىل 

 سنويًا،  وهو ما ينعكس فى تعزيز البحث العلمى فى اجملاالت املعرفية احلديثة.

سات منظومة االبتكار وبالتحديد املراكز البحثية هذا باإلضافة إىل اخنفاض جودة مؤس

احلكومية، رغم توفر الباحثني والعلماء على مستوى مرتفع من العلم، غري أن النظم اإلدارية 

املطبقة وعدم توفر مصادر للدخل سوى املوازنة احلكومية يعيق التقدم العلمى لتلك املراكز، عالوًة 

 بحثية احلكومية وبني القطاع اخلاص. على اخنفاض الروابط بني املراكز ال

ويتطلب التحول حنو االقتصاد القائم على املعرفة تطوير سلع عالية التكنولوجيا أو تطبيقات 

نفاق على البحث اإل زيادة حجمضرورة و ابتكارية جتارية أو صناعية تسهم فى زيادة الصادرات،

 إعادة هيكلة املؤسسات احلكوميةضرورة فى كال اجلانبني احلكومى واخلاص، و والتطويرالعلمى 

اعد البيانات اخلاصة قو وتطويرلتحسني مناخ تطوير العلوم واالبتكارات داخل االقتصاد املصرى، 

املراكز وبينها وبني  ،وتدعيم الروابط بينها وبني قطاع األعمال اخلاصبرباءات االخرتاع، 

 . البحثية العاملية

 :الخالصة .6

االقتصاد القائم على املعرفة هو املرحلة األبرز حاليًا على مستوى االقتصاد العاملى،  يعترب أواًل:

وتسعى دول العامل جاهدة لتحقيق االنتقال إىل االقتصاد املعرفى مبا ينعكس على حتقيق 

  . 2015األهداف التنموية املستدامة وفقًا للطرح الدوىل لتلك األهداف ما بعد عام 

وخاصًة نظم التعليم والتدريب  – الدولةداخل  والتدريب التعّلم إمكانّيات ويرتطأهمية  :ثانيًا

ضمن اسرتاتيجية قومية النتقال االقتصاد إىل االقتصاد القائم على املعرفة مبا يسهم  –املهنى 

خالهلا حتقيق االنطالق وقاعدة بشرية قوية ميكن من  ،ذات مهارات مرتفعة لةعما توفريفى 

االقتصادى، مع ضرورة االستعانة بالتطورات احلديثة فى جمال تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا 

والنفاذ إىل اخلدمات التعليمية فى املناطق التعليم جودة االتصاالت واملعلومات للتغلب على قضايا 

   . املختلفة

 ،والربامج التنفيذية احملددة ستقبليةامل ىرؤوضع اللدولة دورًا نشطًا فى ضرورة أن تلعب ا :ثالثًا

توفري الربامج والسياسات ، واملتنّوعة األولويات فى اجملاالت الصناعية والتكنولوجية وحتديد

براءات ونظم املعلومات التكنولوجية  تطويروحفيز التطوير التكنولوجى واالبتكارات، لت الداعمة

 فى وبالتحديد االستشارية اخلدماتوتوفري  ،املطّبقة اجلودةو املعايرينظم  تطويرو ،االخرتاع

، مبا ينعكس على حتسني بيئة األعمال الداعمة للعلوم التكنولوجية احلديثة تجماال

 .والتكنولوجيا داخل االقتصاد



 ؟فى مصر المستدامة للتنمية جديدة آفاقاً المعرفة اقتصاد يفتح هل
 

 

1272 

املؤسسسات البحثية العلمية واألكادميية  بني واملشروعات املشرتكةروابط التعميق  أهمية :رابعًا

والروابط مع اجلهات البحثية الدولية، والعمل على  تمويلية،والتكنولوجية، واملؤسسات ال

 االحتياجات ويلبى ،مبا حيقق التنمية التكنولوجية االستفادة من العقول املصرية املهاجرة،

 فى ذات الوقت.  احمللية

 التنمية ملشروعات وكذا ،احلكومية التكنولوجية للمؤسسات املالية املوارد توفري :خامسًا

 ، مستقلة مالية مصادر لتحقيق املؤسسات تلك هيكلة إعادة وذلك من خالل التكنولوجية

وإنشاء مراكز حبثية  ،والتطوير وثإىل تشجيع القطاع اخلاص على متويل أنشطة البح باإلضافة

تطبيقات عملية  االقتصادى لالبتكارت بتحويلها إىل  خاصة لتدعيم االبتكار وتدعيم البعد

 وتوفري آليات التسويق واحلوافز املالية ذات الصلة. وجتارية 
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