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 لملخص:  ا

تعــد موضــوعة التنميــة البشــر ة املســتدامة مــ  املوضــوعات احلد ثــة االهتمــا  نســبياً والــي اكتســبت ا يــة  
لتعـــرب عـــ  الوجـــه االنســـاين للتنميـــة والسياســـات كبـــرية يف العقـــود االخـــرية مـــ  القـــرن العشـــر   وحـــا اآلن 

االقتصاد ة. والي ميك  قياسها يف اي بلد م  خال  جمموعة م  املؤشرات ومنها مؤشـرات التعلـيم ومـدى 
 انتشار املعرفة ودور ا يف بناء تنمية بشر ة مستدامة .

شـدها مجيعـا. فاملعرفـة تـنعكس فاملعرفة ه  عماد التنمية وه  بوابـة العبـور اىل مسـتو ات التقـد  الـي نن
عل  تطور االقتصاد والسياسة واجملتم  بأسره وعل  كافة جوان  النشاط االنساين ولقد لعبت املعرفة عل  

 مر العصور دوراً حامساً يف صعود االمم وهبوطها وصياغة توجهات احلاضر واملستقبل . 
فأ ـا مجيعـاً تتضـم  مفهـو  أسـاس هـو إتاحـة  ورغم تعدد التعر فات واالقرتابـات ملفهـو  التنميـة البشـر ة

أفضل الفرص املمكنـة السـتغال  الطاقـات البشـر ة املتاحـة مـ  أجـل حتقيـ  مسـتوى رفاهيـة أفضـل لألفـراد. 
فالبشــر هــم اهلــد  األســاس للتنميــة البشــر ة، وهــم أ ضــاً األداة األساســية لتحقيــ  هــ ه التنميــة. كمــا أن 

ز ـادة الثـروة أو الـدخل للمجتمـ  أو حـا األفـراد وأمنـا النهـوض بأوضـاعهم  التنمية هب ا املعىن ال تعـىن فقـي
الثقافيــة واالجتماعيــة والصــحية والتعليميــة ومتكيــنهم سياســياً وتفعيــل مشــاركتهم ىف اجملتمــ  وحســ  توظيــف 
طاقـاهتم وقـدراهتم خلدمـة أنفســهم وجمتمعـاهتم. كمـا ان ضــعف القـدرات البشـر ة نقــي  للتنميـة، فهـو أشــد 

أة وأكثــر تــأثرياً علــ  كــل منــاح  احليــاة ألنــه حيــد مــ  قــدرات املــواطنن واجملتمــ  ككــل علــ  االســتيدا  وطــ
 االفضل ملواردهم االنسانية واملاد ة عل  حد سواء .
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Abstract: 
Is placed sustainable human development of modern subjects of 

interest and that has gained relatively great importance in recent decades 

of the twentieth century, and yet to express a human face to development 

and economic policies . And that can be measured in any country through 

a range of indicators, including education indicators and the extent of the 

spread of knowledge and their role in building sustainable human 

development. 

The knowledge is the backbone of development and is a gateway to the 

levels of the progress that we all seek. Knowledge is reflected in the 

evolution of the economy, politics and society as a whole and to all aspects 

of human activity and knowledge I have played over the centuries a crucial 

role in the rise of nations and landing and the formulation of the present 

and future trends. 

Despite the multiplicity of tariffs and close approaches to the concept of 

human development, they all include the concept is to provide the basis of 

the best possible opportunities for the exploitation of human resources 

available in order to achieve a better level of well-being of individuals. 

Humans are the main objective of human development, they are also the 

primary tool to achieve this development. And it is in this sense does not 

mean only increase the wealth or income of the society, or even 

individuals, but their own advancement of cultural, social, health, 

educational, political and enable them to activate their participation in the 

community and good employment of their energies and abilities to serve 

themselves and their communities . As the antithesis of the weakness of 

human capacity development, it is more severe and more influential on all 

walks of life because it limits the capacity of citizens and society as a 

whole to better use their resources for humanitarian and material alike. 

 المقدمة

 أهمية الدراسة:
مة ا ية كبـرية علـ  الصـعيد العـامل  وظهـر ذلـك جليـاً منـ  بدا ـة تكتس  دراسة التنمية البشر ة املستدا

عقد التسعينيات م  القرن املنصـر  عنـدما اصـدر برنـام  االمـم املتحـدة االمنـائ  تقر ـره االو  حـو  التنميـة 
ــــ   2991البشــــر ة يف العــــام عــــا   ــــة اخلاصــــة بالبشــــر عنــــد تطبي ــــا بــــ لك اىل مراعــــاة اجلوانــــ  احلياتي داعي

االقتصــاد ة الكليــة الســيما بعــد مــا اصــبحت السياســات االقتصــاد ة الليرباليــة الداعيــة اىل تبــين السياســات 
أقتصاد السوق موض  التطبي  وتبين بع  الدو  لوصفات صندوق النقد والبنـك الـدولين ومـا رافقهـا مـ  
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يـاة البشـر ة توضـد اثار اجتماعية وانسانية بالغة اخلطورة. كمـا مت إ ـاد مقـا يس متنوعـة حسـ  جوانـ  احل
مدى تقد  اجملتمعات يف جما  التنمية البشر ة ومنها موضوعة التمكن وتوسي  القدرات البشر ة ملـا هلـا مـ  

  ا ـة مـ  باالتسـاع أخ  ال ي املعلوما  االنفجار حصو ا ية يف ا اد تنمية بشر ة حقيقية ال سيما بعد 
 لصـاحل اإلنتـاج مفهـو  وتغـري املعلومـات وثـورة االنرتنـت بكةشـ يف تطبيقاتـه امليتلفـة، وظهور العشر   القرن
التقليد ــة  الصــناعات تطــو ر ويف واملعــار ، املعلومــات إىل الوصــو  ســهولة ويف املعــريف التكنولــوج  اإلنتــاج
 احلياة. جماالت خمتلف يف وتطبيقاهتا واألحاث العلو  حتد   ويف وإنتاجيتها، فعاليتها وز ادة

الدراســة مــ  أ ــا حماولــة لتوضــيد العالقــة املتبادلــة بــن تطــو ر املعرفــة وأنتشــار التعلــيم  كمــا وتــأت  أ يــة
 وتوسي  القدرات واملهارات البشر ة وبن بناء تنمية بشر ة مستدامة حقيقية . 

 فرضية الدراسة: 
وحتقيــ   تنطلــ  الدراســة مــ  فرضــية مفادهــا )ان هنــاك عالقــة متبادلــة ومتداخلــة بــن بنــاء جمتمــ  املعرفــة

تنمية بشر ة مستدامة حقيقـة، فبنـاء جمتمـ  املعرفـة املتضـم  توسـي  املعـار  والقـدرات البشـر ة واالسـتيدا  
الواســـ  للمعلوماتيـــة لـــه دور يف ا ـــاد التنميـــة احلقيقيـــة كـــ لك ان التنميـــة البشـــر ة تتضـــم  مقـــا يس وأ هـــا 

 لتحليل واألبتكار واالبداع( .متكن االنسان وتوسي  قدراته املعرفية لتوسي  قدرته عل  ا
 هيكلية الدراسة: 
مت تقســيم البحــ  اىل ثالثــة مباحــ :  تنــاو  االو  مفهــو  ومؤشــرات التنميــة البشــر ة املســتدامة، يف  

حــن  تنــاو  املبحــ  الثــاين مفهــو  وماهيــة جمتمــ  املعرفــة، ب خصــائ  جمتمــ  املعرفــة، ب االبعــاد امليتلفــة 
ويف املبح  الثال  حاولنا توضيد كيـف  ـؤثر كـل مـ  جمتمـ  املعرفـة والتنميـة البشـر ة  جملتم  املعرفة. وأخرياً 

 املستدامة يف بعضهما االخر.
 المبحث االول: مفهوم ومؤشرات التنمية البشرية المستدامة: 

 تمهيد:  
كبـريا   ٌعدت موضوعة التنمية البشر ة م  املوضوعات املهمة عل الصعيد العامل  والي اكتسبت اهتماماً 

مـ  قبـل البــاحثن سـيما يف العقــود األخـرية مــ  القـرن العشــر  ، وتطـور مفهــو  التنميـة البشــر ة مـ  تطــورات 
هبـ ه التنميـة البشـر ة علـ  اعتبـار  اليو  نظر ات التنمية نفسها ونظر ات النمو االقتصادي . وهناك اعرتا 

 ملبكر للسكان. أ ا حامسة بالنسبة للتنمية االقتصاد ة وبالنسبة للتثبيت ا

ويف كل مرحلة زمنية كان مفهـو  التنميـة البشـر ة  عكـس حالـة جد ـدة حسـ  التطـور والتقـد  الـي متـر 
هبا اجملتمعات . وتطور مضمون التنميـة البشـر ة مـ  تطـور التسـميات، فيـال  عقـد اخلمسـينات مـ  القـرن 

علــ  مســائل التــدر   والتعلــيم ومــ  ب املاضــ  أرتــبي املضــمون مبســائل الرفــاه االجتمــاع ، ب تطــور لريكــ  
إشـــباع احلاجـــات اإلنســـانية إىل إن وصـــل إىل تســـعينيات القـــرن املاضـــ  ليحمـــل تشـــكيل القـــدرات البشـــر ة 
ومتتــ  البشــر بقــدرهتم املكتســبة. ولقـــد أكتســ  مفهــو  التنميــة البشــر ة اهتمامـــاً خاصــاً ومت ا ــداً منــ  عـــا  
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م املتحـــدة بتكـــو   فر ـــ  مـــ  اخلـــرباء للبحـــ  يف مفهـــو  التنميـــة عنـــدما قـــا  الربنـــام  اإلمنـــائ  لألمـــ 2991
 البشر ة وتقدمي تقر ر سنوي عنه .
 أواًل: مفهوم ال  م ة البشرية:

نتيجــة لألزمــات االقتصــاد ة والــي ســادت دو  ناميــة عــدة ومــا رافقهــا مــ  تكــاليف اجتماعيــة باهضــة 
تيجــة تبــين معظــم هــ ه الــدو  لوصــفات عــادت بــاألثر الســ ء علــ  البشــر ونشــاطهم وضــعف إنتــاجيتهم ن

جاه ة أجربهتا عل  إتباع سياسات اقتصاد ة حترر ة ال تتالء  معها م  قبل صندوق النقد والبنك الدولين 
مسيــت )بسياســات االصــالح االقتصــادي والتكييــف اهليكلــ (. لــ ا كّرســت برنــام  األمــم املتحــدة اإلمنــائ  

 الرفاهية اإلنسانية وتوسي  خيارات اإلنسان ومهاراته. عل  اجلوان  اإلنسانية للتنمية وز ادة
التنميـة البشـر ة  2991عر  تقر ر التنمية البشـر ة الصـادر عـ  برنـام  األمـم املتحـدة اإلمنـائ  يف عـا  

 Amartia. وطبقـا لالقتصـادي اهلنـدي )أمارتيـا صـ   (1)علـ  أ ـا   عمليـة توسـي  اختيـارات الشـعوب   
Senار ه  صل  الرفاهية اإلنسانية، والـي تـتم مـ  خـال  تع  ـ  قـدرات النـاس لتحقيـ  ( فأن حر ة االختي

مســتو ات اعلــ  مــ  الصــحة واملعرفــة وأحــرتا  الــ ات والقــدرة علــ  املشــاركة يف احليــاة االجتماعيــة بشــكل 
نشــــيي، وكــــ لك تأكيــــده بــــأن مســــتوى املعيشــــة ال   قــــاس بالــــدخل الفــــردي واســــتهالك الســــل  بــــل   قــــاس 

ت البشــر ة، أي مــا  ســتطي  الفــرد عملــه وان توســي  هــ ه القــدرات  عــين حر ــة االختيــار. واخليــارات بالقــدرا
  (7)الي  ؤكد عليها مفهو  التنمية البشر ة ه : 

 العيش حياة طو لة وصحية. 
 احلصو  عل  املعار . 
 احلصو  عل  املوارد الضرور ة لتوفري مستوى املعيشة املناس . 
تنمية البشر ة علـ  هـ ه اخليـارات فحسـ  بـل  تعـداها اىل خيـارات اوسـ ، ومـ  وال  قتصر مفهو  ال  

بن ه ه اخليارات، احلر ات السياسية واالجتماعية واالقتصاد ة والثقافيـة والتمتـ  بـاحرتا  الـ ات والتمكـن 
  (6)وفرص اإلبداع واإلنتاج، وضمان حقوق اإلنسان وغريها. 

بنـاء القـدرات البشــر ة لتحسـن مسـتوى الصــحة واملعرفـة واملهــارات. ، األوةوللتنميـة البشـر ة جانبــان:  
، انتفــاع النــاس مــ  قــدراهتم املكتســبة يف وقــت الفــرام وألغــراض اإلنتــاج والنشــاط يف جمــا  الثقافــة والثاااني

واجملتمــ  والسياســة . لــ ا فــأن الــدخل لــيس اال واحــداً مــ  اخليــارات وان ال  ــادة الســنو ة يف النــات  القــوم  
  (5)شرط ضروري للتنمية البشر ة ولكنها ليست شرطاً كافياً. واملهم أن ختد  التنمية الناس.  ه 
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 ثان اً: مفهوم ال  م ة المس  امة: 
 استيد  اجمللس العاملـ  للبيصـة والتنميـة مفهـوماً جد داً هو التنمية املستدامة . 2983يف عا    
التنميــة االقتصـــاد ة ويف اغلـــ  مراحلهــا تعمـــل علـــ  وبــدأت هـــ ه الــدعوة بعـــدما لـــوح، بــأن عمليـــة   

تــدمري البيصــة وتلو ثهــا وتســتهلك املــواد الناضــبة، وأن الفقــراء هــم الــ     عــانون مــ  ذلــك بشــكل كبــري مــ  
خال  التلـوث واملسـتوى الصـح  املتـدين وميـاه الشـرب امللوثـة وغيـاب أو قلـة اخلـدمات األخـرى األساسـية 

. فالبيصة امللوثة ال هتـدد حيـاة النـاس الفقـراء فحسـ  بـل وأطفـاهلم كـ لك. وذلك بسب  التصني  والتحضر
 وهل ا فان مواجهة حاجات الفقراء يف اجليل احلايل ضرور ة م  اجل احلفال علـ  حاجـات اجليـل القـاد  .

(4)  
ميــة لــ ا ميكــ  تعر فهــا بأ ــا: عمليــة  تنــاغم فيهــا اســتغال  املــوارد وتوجيهــات االســتثمار ومنــاح  التن  

التكنولوجية وتغري املؤسسات عل   و  ع ز كاًل م  إمكانيات احلاضر واملستقبل للوفاء حاجات اإلنسـان 
ـــة احلقيقيـــة ذات القـــدرة علـــ  االســـتمرار و التواصـــل مـــ  منظـــور  وتطلعاتـــه. كمـــا تعـــر  أ ضـــا بأ ـــا التنمي

تتيــ  التـــوازن البيصـــ  كمحـــور اســتيدامها للمـــوارد الطبيعيـــة والــي ميكـــ  أن حتـــدث مــ  خـــال  إســـرتاتيجية 
ضابي هلا  ل لك التوازن ال ي ميك  أن  تحقـ  مـ  خـال  اإلطـار االجتمـاع  والبيصـ  والـ ي  هـد  إىل 
رف  معيشة األفـراد مـ  خـال  الـنظم السياسـية واالقتصـاد ة واالجتماعيـة والثقافيـة الـي حتـاف، علـ  تكامـل 

  (3)اإلطار البيص  . 
راند تالند( للتنمية املستدامة شهرة دولية يف الوسي االقتصادي من  بدا ـة وقد اكتس  تعر ف هيصة )ب

احلــوار حــو  ذلــك املفهــو و حيــ  ظهــرت يف تقر ــر تلــك اهليصــة املعــرو  بعنــوان )مســتقبلنا املشــرتك يف عــا  
اضــر ال ( حماولــة لتعر ــف التنميــة املســتدامة  بأ ــا عمليــة التأكــد أن قــدراتنا لتلبيــة احتياجاتنــا يف احل2983

تؤثر سلبياً يف قدرات أجيا  املستقبل لتلبية احتياجاهتم . وقد عرفها أ ضاً  بأ ا عملية التفاعـل بـن ثالثـة 
أنظمة: نظا  حيويو نظا  اقتصاديو نظا  اجتمـاع   . كمـا تركـ  االسـرتاتيجيات احلد ثـة املرتبطـة بقيـاس 

تشــمل االقتصـــاد واســتيدا  الطاقـــة والعوامـــل  االســتدامة علـــ  قيــاس الـــرتابي بــن جمموعـــة العالقــات والـــي
    (8)البيصية واالجتماعية يف هيكل إستدام  طو ل املدى. 

و رك  مفهو  التنمية املستدامة عل  املواءمة بـن التوازنـات البيصيـة والسـكانية والطبيعيـة، لـ ا ت عـر  بأ ـا 
ي  تعيش األجيا  احلالية دون إحلاق التنمية الي تسع  إىل االستيدا  االمثل وبشكل منصف للموارد ح

الضــرر باألجيــا  املســتقبلية. كمــا تعــا  التنميــة املســتدامة مشــكلة الفقــر املتعلــ  بالســكان، ألن العــيش يف 
بيصة م  الفقر والعوز واحلرمان  ؤدي اىل استن ا  املوارد وتلوث البيصة. عليه فـان التنميـة املسـتدامة جوهرهـا 

                                                       
 . 281د. مدحت حممد كاظم القر ش ، مصدر سب  ذكره، ص   -4
بوز ان الرمحاين هاجر، التنمية املستدامة يف اجل ائر بن حتمية التطور وواقـ  التيسـري، جامعـة حممـد خيضـر، شـبكة املعلومـات   -3

 www.univ-chlef.dz/topic/doc/mdm ملوق :  الدولية االنرتنت، عل  ا
عمـــراين كربوســـة، احلكـــم الراشـــد ومســـتقبل التنميـــة املســـتدامة  يف اجل ائـــر، جامعـــة حممـــد خيضـــر، شـــبكة املعلومـــات الدوليـــة    -8

 www.univ-chlf.dz/topic/doc/mdm)االنرتنت( عل املوق :
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مـ  املفهـو  األساسـ  للتنميـة البشـر ة. وعليـه فقـد أضـيف مفهـو  التنميـة املسـتدامة اإلنسان كما هو احلا  
 اىل مفهو  التنمية البشر ة ليصبد مفهو  التنمية البشر ة املستدامة.

وه ه الرف ة اجلد ـدة للتنميـة الـي أطلقهـا برنـام  األمـم املتحـدة اإلمنـائ  يف تقر ـر التنميـة البشـر ة  لعـا  
إلنسان يف أولو ة أهدافها وتصن  التنمية م  أجله. قد عر  التنمية البشر ة هـ  تنميـة والي تض  ا2997

الناس م  اجل الناس بواسطة الناس . وتنميـة النـاس معناهـا االسـتثمار يف قـدرات البشـر، سـواء يف التعلـيم 
اهـا ضـمان أو الصحة أو املهارات حا ميكنهم العمـل بشـكل منـت  وخـالق. والتنميـة مـ  اجـل النـاس معن

عدالة التوز   لثمار النمو االقتصادي ال ي حققـوه توز عـاً عـاداًل . وأمـا التنميـة بواسـطة النـاس، أي إعطـاء  
  (9)كل امرئ فرصة املشاركة فيها. 

يف هـ ا اإلطــار  عــد مفهـو  التنميــة البشــر ة مفهومــاً أكثـر كــواًل وعموميــة مــ  مفـاهيم أخــرى تــرتبي هبــا 
وارد البشــــر ة  الــــ ي   عــــىن أساســــاً بتعظــــيم إســــتغال  طاقــــات األفــــراد العــــاملن يف ومنهــــا مفهــــو   إدارة املــــ

مؤسسات بعينها، والسياسات واملمارسات املتبعة يف ه ا اإلطار. ك لك، مفهو   ختطـيي املـوارد البشـر ة  
الـــ ي  شـــري إىل وضـــ  تصـــور ألهـــدا  اجملتمـــ  أو املؤسســـة مـــ  العمـــل علـــ  خلـــ  شـــبكة مـــ  العالقـــات 

تباطية بن ه ه األهدا  م  ناحية، واملوارد البشر ة املتاحة وتلك املطلوبة لتحقيقها عدد اً ونوعيـاً مـ  االر 
  (21)حي  التيصصات واملهارات. 

رغــم تعــدد التعر فــات ملفهــو  التنميــة البشــر ة املســتدامة فإ ــا مجيعــاً تتضــم  مفهــو  أساســ  وهــو       
لطاقــات البشــر ة املتاحــة مــ  أجــل حتقيــ  مســتوى رفاهــة أفضــل إتاحــة أفضــل الفــرص املمكنــة الســتغال  ا

لألفــراد. فالبشــر هــم اهلــد  األساســ  للتنميــة البشــر ة، وهــم أ ضــاً األداة األساســية لتحقيــ  هــ ه التنميــة.  
كمــا أن التنميــة هبــ ا املعــىن ال تعــىن فقــي ز ــادة الثــروة أو الــدخل للمجتمــ  أو حــا األفــراد وإمنــا النهــوض 

لثقافيــــة واالجتماعيــــة والصــــحية والتعليميــــة ومتكيــــنهم سياســــياً وتفعيــــل مشــــاركتهم يف اجملتمــــ  بأوضــــاعهم ا
 وحس  توظيف طاقاهتم وقدراهتم خلدمة أنفسهم وجمتمعاهتم.

 ثالثا:  مؤ رات ال  م ة البشرية المس  امة:
ة يف كــل مراحــل تعــد مقــا يس التنميــة البشــر ة املســتدامة ومؤشــراهتا مبثابــة انعكــاس للمفــاهيم املســتيدم

الفكــر التنمـــوي فكلمــا تطـــور املفهـــو  تطــورت معـــه املقــا يس لكـــ  تعـــرب عنــه بدقـــة. فعنــدما كـــان اهلـــاجس 
التنمــوي  ــدور حــو  قيــاس مســتوى الفقــر كانــت املقــا يس تعكــس الفقــر البشــري بإبعــاده امليتلفــة )الفقــر 

هــو  التنميــة البشــر ة املســتدامة الفســلج  والفقــر املعــريف والصــح ...ا ( وهكــ ا وصــوال  ــو اســتيدا  مف
 ال ي مت تطو ر مقا يسه ومؤشراته مبا  نسجم وروح ه ا املفهو .

                                                       
 .71رعد سام  عبد الرزاق، مصدر سب  ذكره، ص   -9
حممــــد كامــــل التــــابع  ســــليم، التنميــــة البشــــر ة املســــتدامة، سلســــلة قضــــا ا، القــــاهرة، مركــــ  االهــــرا  للدراســــات السياســــية    -21

 .5، ص1114(، أب 11واالسرتاتيجية، العدد)
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 الساد  عشر ال  د

 

إن املفهو  األو  يف دليل التنمية البشر ة املستدامة هو مفهـو  البعـد البشـري والـ ي عـرب عـ  نفسـه يف 
  (22)الثة مؤشرات ه : أكثر م  مقياس. وأبرز تلك املقا يس هو دليل التنمية البشر ة ال ي  تشكل م  ث

 . طو  العمر مقاسا بالعمر املتوق  عند الوالدة.2
 . التحصيل العلم  مقاسا مبؤشرات فرعية ه :1

 أ. نسبة البالغن ال     قرأون و كتبون.
 ب. معد  القيد اإلمجايل يف  املراحل الدراسية االبتدائية واملتوسطة واإلعداد ة.

الفـــرد احلقيقـــ  مـــ  النـــات  احمللـــ  اإلمجـــايل بالـــدوالرات االمريكيـــة . مســـتوى املعيشـــة مقاســـاً بنصـــي  7
 حمسوبا طبقاً ملبدأ تعاد  القوة الشرائية.

 أما املقا يس األخرى املرتبطة باجلان  البشري يف املؤشر فه :
دليــل التنميــة املــرتبي بــاجلنس: وهــو مؤشــر  شــبه دليــل التنميــة البشــر ة مــ  حيــ  املؤشــرات الفرعيــة     

فضـال  - تشكل منها، إال انه  نصر  إىل دراسة أوضاع املـرأة يف هـ ه املؤشـرات و عكـس هـ ا الـدليل الي
 مدى املشاركة يف اجملتم  أو مظهراً م  مظاهر ه ه املشاركة. -ع  البعد البشري 

 أما مؤشرات احلرمان البشري فه :
 profile of  human Deprivation(P. H. D) أ. سجل احلرمان البشري. 
 (.H. P. Iب. دليل الفقر البشري.)
 (.C. P. Mج. مقياس قدر القدرات.)

وحتتـوي هـ ه املؤشــرات علـ  مؤشـرات فرعيــة تتعلـ  بالوضــ  الصـح  واملـدين ومســتوى املعيشـة الالئــ . 
وهتــتم هــ ه املؤشــرات بقيــاس احلرمــان مــ  القــدرات الــ ي هــو نتيجــة إلنعــدا  الفــرص. أمــا البعــد البيصــ  يف 

يعرب ع  نفسه م  خال  سجل التدهور البيص  ال ي  تضم  مجلة مؤشرات تعكس مـدى الضـرر املفهو  ف
 أو التحسن ال ي  صي  البيصة يف سياق النشاط االقتصادي.

أما اجلوان  اخلاصة باملشاركة االجتماعية أو االقتصاد االجتماع  فيعـرب عنـه جبملـة مـ  املؤشـرات الـي 
ل، فضــال عـــ  الــدالالت املتضــمنة يف املؤشـــرات املتقدمــة، فالقيــد املـــادي ختــ  املشــاركة السياســـية والتمثيــ

 عيـــ  مشـــاركة الفقـــراء، كـــ لك الفقـــر املعـــريف بدرجاتـــه امليتلفـــة  عـــد قيـــداً حامســـاً علـــ  املشـــاركة وســـبباً مـــ  
 أسباب تدهور االقتصاد.

والفصــات املستضــعفة، وهنــاك مخســة جوانــ  للتنميــة البشــر ة املســتدامة تــؤثر مجيعهــا علــ  حيــاة الفقــراء 
  (21)ه :  

                                                       
د.كامل املر ـا ، الفكـر التنمـوي ومقـا يس التنميـة البشـر ة، مؤسسـة مـدارك لدراسـة آليـات الرقـ  الفكري،شـبكة املعلومـات  -22

    www.madarik.net/mag2/10.htmلدولية )االنرتنت(عل  املوق :ا
: علــــــــــ  املوقــــــــــ :                                                                   2993برنــــــــــام  األمــــــــــم املتحــــــــــدة اإلمنــــــــــائ ، إدارة احلكــــــــــم خلدمــــــــــة التنميــــــــــة البشــــــــــر ة املســــــــــتدامة،   -21

www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy 

http://www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy
http://www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy
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ـــ  التمكــــن: أن توســـي  القــــدرات واخليـــارات املتاحـــة أمـــا  األفـــراد    ـــد مـــ  قـــدرهتم علـــ  ممارســـة تلـــك 
 اخليارات، كما أنه  ضاعف الفرص املتاحة هلم للمشاركة يف صن  القرارات واملوافقة عليها.

هبـا النـاس معـاً و تفـاعلون يف ظـل الشـعور باالنتمـاء : هتتم التنميـة البشـر ة بـالطرق الـي  عمـل التعـاونـ  
 وبوجود هد  ومعىن للحياة.

ـــ اإلنصـــا : إن توســي  اإلمكانيــات واملهــارات والفــرص  عــين مــا هــو أكثــر مــ  ز ــادة الــدخل، إذ  عــين 
 وجود نظا  تعليم  ميك  للجمي  االلتحاق به.اإلنصا  مثاًل يف 

ــ االستدامـــة: البــد مــ  تلبيــة احتياجــا ت هــ ا اجليــل دون املســاس حــ  األجيــا  املقبلــة يف التحــرر مــ  ـ
 الفقر واحلرمان، ويف ممارسة قدراهتا األساسية.

ـ األمــ : السيما أم  املعيشة فاألفراد حيتاجون أن  تحرروا م  الظواهر الي هتدد معيشتهم مثل املـرض 
 أو القم  أو التقلبات الضارة املفاجصة يف حياهتم.

  برنــام  االمــم املتحــدة اإلمنــائ  علــ  أهــدا  أساســية ومهمــة مــ  أهــدا  التنميــة البشــر ة و ركــ      
املســتدامة: القضــاء علــ  الفقــر، وخلــ  الوظــائف وأســتدامة الــرزق وســبل العــيش ومحا ــة البيصــة وجتد ــدها . 

 نية.وتستند ه ه األهدا  مجيعها عل تنمية التعليم وتطو ر قدرات األفراد املعرفية والتق  (27)
 المبحث الثاني:ماهية مجتمع المعرفة:

 تمهيد:   
منـ  عقــد التســعينيات مــ  القــرن املاضــ   شــهد العــام مناقشــات خصــبة حــو  الطر قــة االمثــل للتعامــل 
م  ثورة تكنولوجيا االتصا  واملعلومات . خاصة وان التطورات اال ابية اجلار ة تبشر مبستقبل جد د علـ  

وكان نتيجـة تلـك التطـورات ان انتشـرت مفـاهيم جد ـدة مثـل   جمتمـ  املعلومـات مستوى االهلاز املادي . 
  ،   جمتم  املعرفة   .

كما ان ثورة املعلومات الي أصبحت املي ة الرئيسة للقرن الواحد والعشـر   تـداخلت مـ  ثـورة االتصـا  
علومـات املتـوفرة ودراسـتها وه ا ما ادى اىل ثورة معلوماتية اصبد م  العسري عل  االنسان استيعاب كـل امل

واستيعاهبا. وه ا مـا حـتم عليـه خاصـة اجملتمعـات عامـة تطـو ر تقنيـات وأسـالي  ختـ    ومعاجلـة املعلومـات 
 بطر قة رشيدة وذكية.

ويف عصــرنا احلــايل  توقــ  أن تكــون املعرفــة وتطبيقاهتــا التكنولوجيــة أبــرز مظــاهر القــوة مــ  التحــو  الــ ي 
ب أصــبحت القــوة  . بعــدما كانــت القــوة العســكر ة هــ  احلامســة يف عصــر ال راعــة،نشــهده يف بدا ــة املعرفــة

 االقتصاد ة ه  املهيمنة يف عصر الصناعة . 

                                                       
 .8برنام  األمم املتحدة اإلمنائ ، إدارة احلكم خلدمة التنمية البشر ة املستدامة، مصدر سب  ذكره، ص  -27
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 اواًل: مفهوم مجتمع املعرفة:
ظهــر تعبــري جمتمــ  املعرفــة يف  ا ــة الســتينات مــ  القــرن العشــر  . وكــان املقصــود بــه أن الثــروة احلقيقيــة 

طاقتهــا يف إنتــاج املعــار  وتبادهلــا وحتو لهــا ولــيس فقــي علــ  ثرواهتــا لطبيعيــة أو لدولــة معينــة تتوقــف علــ  
  (26)إنتاجها املواد املصنعة.

وجــاءت القمــة العامليــة حــو  جمتمــ  املعرفــة او)جمتمــ  املعلومــات( الــي انعقــدت يف مرحلتهــا االوىل يف 
ادئ املعنـــــون   بنـــــاء جمتمـــــ  * والـــــي نظمتهـــــا االمـــــم املتحـــــدة املتضـــــمنة أعـــــالن املبـــــ 1117جنيـــــف عـــــا  

املعلومات: حتدي عامل  يف االلفية اجلد ـدة   وهـ  تؤكـد وتوضـد دور املعلومـات واملعرفـة يف حتقيـ  التنميـة 
وكــان هــدفها وضــ  خطــة عمــل جنيــف   1115ب عقــدت القمــة الثانيــة يف تــونس عــا    (25)يف العــام. 

ادارة االنرتنـت وآليـات التمو ـل ومتابعـة تنفيـ  وثـائ   للتحو  ال اد احللو  والتوصل اىل اتفاقيـات يف جمـا 
 جنيف .**

، جمتم  املعرفة بأنه: ذلك اجملتم  ال ي  قو  أساساً 1117و عر  تقر ر التنمية االنسانية العربية لعا  
عل  نشـر املعرفـة وأنتاجهـا وتوظيفهـا بكفـاءة يف مجيـ  جمـاالت النشـاط اجملتمع :االقتصـاد، اجملتمـ  املـدين، 

  (24)السياسية، احلياة اخلاصة، وصوال لرتقية احلالة االنسانية بأطراد، أي اقامة التنمية االنسانية. 
كمـــا  عـــر  جمتمـــ  املعرفـــة بأنـــه: ذلـــك اجملتمـــ  الـــ ي حيســـ  اســـتعما  املعرفـــة يف تســـيري أمـــوره واختـــاذ 

ات وخفا ــا وابعــاد االمــور القــرارات الســليمة، واجملتمــ  الــ ي  نــت  و ســتهلك و وظــف املعلومــة ملعرفــة خلفيــ
  (23)مبيتلف جوانبها وانواعها. 

ــــرغم مــــ  وجــــود  ــــرتاد  مصــــطلد    جمتمــــ  املعلومــــات   مــــ    جمتمــــ  املعرفــــة   علــــ  ال وكثــــريا مــــا  
بينهمـــا فنجـــد ان املصـــطلد االو   نحـــاز اىل اجلانـــ  التقـــين،  -تكـــاد توصـــف با ـــا جوهر ـــة -اختالفــات 

االتصــــاالت والبــــىن االساســــية. امــــا املصــــطلد الثــــاين فهــــو  شــــري اىل متمــــثاًل بصــــورة اساســــية يف شــــبكات 
استيدا  املعرفة كأهم مورد للتنمية، و تمحور حو  بناء القدرات الستغال  مـوارد املعلومـات بصـورة فعالـة 

  (28)وهو امر  تطل  النظر اىل عملية اكتساب املعرفة كدورة متكاملة. 
 ثانيا: خاصائص مجتمع املعرفة:

املعرفــة خصــائ  ومجيعهــا تــدور حــو  توظيــف املعرفــة يف كافــة اجملــاالت السياســية واالقتصــاد ة جملتمــ  
 واالجتماعية والثقافية متي ة ع  غرية م  اجملتمعات ال راعية و الصناعية .

                                                       
)اليونســكو(، التقر ــر العــامل  )مــ  جمتمــ  املعلومــات اىل جمتمــ  املعرفــة(: علــ  منظمــة االمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافة  -26
 WWW.UNESCO.ORG/SHSاملوق : 
 .5، ص1116(، 7االمم املتحدة، االسكوا، نشرة املعلومات واالتصاالت لتنمية يف غري اسيا، العدد)   -25
 .53، ص1117ملتحدة االمنائ ، تقر ر التنمية االنسانية العربية للعا  برنام  االمم ا   -24
 .71، ص1119، 2نعيم ابراهيم الظاهر، أدارة املعرفة، عمان، عام الكت  احلد ثة للنشر والتوز  ، ط   -23
 .  9، ص1118املتحدة، االسكوا، نشرة املعلومات واالتصاالت لتنمية يف غري اسيا،   -28

http://www.unesco.org/SHS
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وعليــه  تميــ  جمتمــ  املعرفــة بعــدد مــ  اخلصــائ  ومنهــا تــوافر مســتوى عــايل مــ  التعلــيم ومنــو مت ا ــد مــ  
لــــي متلــــك املعرفــــة وتســــتطي  التعامــــل معهــــا وتوظيفهــــا يف االنتــــاج وحتــــو  مؤسســــات اجملتمــــ  قــــوة العمــــل ا

احلكوميــة واخلاصــة ومنظمــات اجملتمــ  املــدين اىل هيصــات ومنظمــات ذكيــة وفاعلــة مــ  االحتفــال بأشــكا  
ميـــة املعرفـــة امليتلفـــة يف بنـــوك املعلومـــات وإمكـــان أعـــادة صـــياغتها وتشـــكيلها أو حتو لهـــا اىل خطـــي تنظي

بفضل مراك  البحوث القادرة عل  انتاج املعرفة واالستفادة م  اخلربات املرتاكمة ممـا  سـاعد يف خلـ  منـاخ 
  (29)ثقايف ميكنه فهم التحوالت والتغريات و تجاوب معها. 

ك لك ميتاز جمتم  املعرفة بأنه جمتم   عتمـد يف تطـورة ومنـوه بصـورة رئيسـة علـ  املعلومـات وتكنولوجيـا 
الت، أي انــه  عتمــد علــ  مــا  ســمية الــبع  بالتكنولوجيــا الفكر ــة . تلــك التكنولوجيــا الــي تضــم االتصــا

سلفاً سلعاً وخدمات جد دة م  الت ا ـد املسـتمر للقـوة العاملـة املعلوماتيـة الـي تقـو  بانتـاج وجتهيـ  ومعاجلـة 
  (11)ونشر وتوز   وتسو   ه ه السل  واخلدمات. 

تسم بأنه  ـؤم  النفـاذ احلـر والشـامل اىل املعلومـات جلميـ  افـراد اجملتمـ  وهـ ا كما ان جمتم  املعرفة      
ــــــا املعلومــــــات  ــــــة االساســــــية املتطــــــورة لتكنولوجي ــــــة بوجــــــود البني ــــــا الالزمــــــة املتمثل ــــــوفر التكنولوجي مــــــرتبي بت
ر واالتصاالت، فضاًل عـ  وجـود القـوانن الـي حتفـ، حقـوق املـواطنن بالوصـو  اىل املعلومـات، ضـم  أطـا

  (12)م  احلر ة والشفافية والي تعد امراً اساسياً يف توس  النفاذ اىل املعلومات. 
كما  تسم جمتم  املعرفة بتع    وع  املـواطنن مبفـاهيم الدميقراطيـة وحقـوق االنسـان وضـرورة اشـرتاكهم 

تمـ  املــدين يف عمليـة صـن  القـرار. كمـا  تسـم بأعتمـاد مؤسسـات اجملتمـ  اخلاصـة واحلكوميـة ومنظمـات اجمل
أشكا  املعرفة امليتلفة، يف جماالت عملهم امليتلفـة واعتمـاد املعرفـة كعنصـر اساسـ  ومـادة رئيسـة لالنتـاج 

 عل  اساس ان املعرفة اهم املنتجات او املواد اخلا . 
ك لك ميتاز جمتم  املعرفة بأنـه اجملتمـ  الـ ي  عتمـد يف جممـل انشـطة حياتـه علـ  االسـتيدا  والتعامـل 

رة مـــ  املعلومـــات واملعرفـــة . كـــ لك هـــو اجملتمـــ  الـــ ي  عتمـــد اساســـاً علـــ  املعلومـــات الـــوفرية كمـــورد بغـــ ا
استثماري وكسلعة اسرتاتيجية وكيدمة وكمصدر للدخل القوم  وكمجا  للقوى العاملة مسـتغاًل يف ذلـك  

 كافة إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
افراده  سـتيد  املعلومـات بشـكل مكثـف سـواء أكـانوا  منتجـن  كما  تصف جمتم  املعرفة بأن معظم

أو مستهلكن للمعلومات وأنشاء مراك  نظم معلومات تـوفر فـرص افضـل للتعلـيم. و ظهـر يف هـ ا اجملتمـ  
قطــاع املعلومــات كقطــاع مهــم مــ  قطاعــات االقتصــاد وهنــاك كثــري مــ  الــدو  اصــبد فيــه قطــاع املعلومــات 

 ط اقتصادي رئيس .وجتهي ها وتوز عها كنشا

                                                       
 .42براهيم الظاهر، مصدر سب  ذكره، صنعيم ا    -29
حســـــناء حممـــــود حمجـــــوب، الطر ـــــ  اىل جمتمـــــ  املعرفـــــة، سلســـــلة قضـــــا ا، القـــــاهرة، مركـــــ  االهـــــرا  للدراســـــات السياســـــية    -11

 22، ص1114(، د سمرب)أ لو (، 16واالسرتاتيجية، العدد)
 .19، ص1113، 1113 -االسكوا، املالمد االقليمية جملتم  املعلومات يف غري اسيا    -12



 
 

264 

 الساد  عشر ال  د

 

 ثالثا:  أبعاد مجتمع املعرفة: 
  (11)جملتم  املعرفة أبعاد خمتلفة وه  اال : 

  البعـــد االقتصـــادي: أذ تعـــد املعرفـــة هـــ  الســـلعة او اخلدمـــة الرئيســـة واملصـــدر االســـاس للقيمـــة املضـــافة
تمــ  القــادر علــ  وهــ ا  عــين ان اجملتمــ  الــ ي  نــت  املعلومــة و ســتعملها يف نشــاطاته امليتلفــة هــو اجمل

 املنافسة يف العصر احلايل.
  البعد التكنولوج : أي انتشار وسيادة تكنولوجيا املعلومات وتطبيقهـا يف خمتلـف جمـاالت احليـاة وهـ ا

  عين ضرورة االهتما  باملعلوماتية وتطو عها حس  ظرو  كل جمتم .
   الثقافـة املعلوماتيـة يف اجملتمـ  وز ـادة البعد االجتماع : أذ  عين جمتمـ  املعرفـة وسـيادة درجـة معينـة مـ

الوع  بتكنولوجيا املعلومات وا ية املعلومات يف حياة االنسان . فيصـبد عندئـ  ال فائـدة مـ  العمـل 
 م  غري معرفة قوامها االختصاص مما سيطرح مفهوماً جد داً هو )العمالة املعرفية(.

 القدرات االبداعية لالشياص وتوفري حر ة التفكـري البعد الثقايف: أي اعطاء أ ية للمعرفة واالهتما  ب
واالبداع والعدالة يف توز   العلم واملعرفة  ن خمتلف طبقات اجملتم  . كمـا ان جمتمـ  املعرفـة حيتـاج اىل 
ثقافـــة تّقـــيم وحتـــرت  مـــ   نـــت  املعلومـــة و ســـتغلها، أي حيتـــاج اىل حمـــيي ثقـــايف وسياســـ   ـــؤم  باملعرفـــة 

 ومية جملتم  املعرفة .ودورها يف احلياة الي
   البعد السياس : أي أشراك اجلمـاهري يف أختـاذ القـرارات بطر قـة رشـيدة وعقالنيـة مبنيـة علـ  أسـتعما

املعرفــة . وهــ ا الحيــدث اال بتــوفر حر ــة تــداو  املعلومــات وتــوفري منــاخ سياســ  مبــين علــ  الدميقراطيــة 
 والعدالة واملشاركة السياسية الفاعلة.

 دور التنمية البشرية المستدامة في بناء مجتمع المعرفة: المبحث الثالث:

تـــؤدي ثقافـــة أفـــراد اجملتمـــ  ووعـــيهم بأ يـــة املعلومـــات دوراً هامـــاً يف توضـــيد فكـــرة جمتمـــ  املعلومـــات، 
فالثقافـــة هـــ  أهـــم عوامـــل التغيـــري يف اجملتمـــ . فعلـــ  ســـبيل املثـــا  هلـــد أن هنـــاك ارتبـــاط بـــن درجـــة إنتشـــار 

ا املعلومــات وبــن حــدوث تبعــات ثقافيــة قــد  ظهــر مردودهــا يف طــرق التفكــري واألداء اســتيدا  تكنولوجيــ
العمل  يف بيصة استيدا  روافد معلوماتية أخـرى، و ـ  أن تبـدأ هـ ه الثقافـة للـوع  املعلومـا  منـ  الصـغر 

 تثمار ال  نته .أي أن  تم تنمية ه ا الوع  لدي أفراد اجملتم  من  املراحل التعليمية األويل وذلك ألنه اس
لــ ا فــإن أعظــم وأقــوى إســتثمار  ــ  أن تتبنــاه اجملتمعــات هــو إســتثمار يف قــدرات ومهــارات مواطنيهــا 
ألنــه إســتثمار دائــم بــدوا  هــ ه الــدنيا وأي إســتثمار غــريه ســيكون معرضــاً للــ وا  أو لتنــاق  قيمتــه، فمــثاًل 

التـايل فـإن أو  خطـوة  طوهـا اجملتمـ  يف طر ـ  املوارد الطبيعية ت و  وتتناق  قيمتها ... وما إيل ذلـك، وب
 حتوله إيل جمتم  املعلومات    أن تبدأ م  الرتبية والتعليم.

حي  رأ ا أن اخلاصية املميـ ة    (Jerry ( و)جريي  Steinfield ويف العرض ال ي قدماه )سنت فيلد 
املعلومـــــات واستشـــــهدا يف ذلـــــك جملتمـــــ  املعلومـــــات تتمثـــــل يف تركيبتـــــه االقتصـــــاد ة أي يف طبيعـــــة إقتصـــــاد 

ليثبـــت هبــا منـــو قطـــاع املعرفــة يف أمر كـــا الـــ ي أثبـــت  2941باألحــاث الـــي بـــدأها العــام  مـــاكلوب  عـــا  
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بتحليله أن الصناعات الي هتـتم يف املقـا  األو  بإنتـاج املعرفـة وتوز عهـا والـي أطلـ  عليهـا صـناعات املعرفـة 
 Knowledge Industries    يف بدا ــة الســتينيات  % 61النــات  القــوم  بنســبة حــوايل قــد أســهمت يف

وتنمــو مبعــدالت أعلــ  مــ  قطــاع الصــناعة ويف هــ ا التوقيــت املبكــر جــداً توقــ    مــاكلوب   أن صــناعات 
 (17)املعرفة ه ه تؤدي إيل ظهور جمتم  املعرفة أو جمتم  املعلومات. 
فهــ  اداة لتوســي  خيــارات البشــر وقــدراهتم  ،ةأن املعرفــة هــ  حجــر ال او ــة يف التنميــة البشــر ة املســتدام

 –انتاجـاً وتوظيفـاً  –ولتمكينهم مـ  التغلـ  علـ  احلرمـان املـادي وبنـاء جمتمعـات م دهـرة. كمـا ان املعرفـة 
قــد اصــبحت يف مطلــ  القــرن احلــادي والعشــر   الوســيلة الكفيلــة لتحقيــ  تنميــة بشــر ة مســتدامة يف مجيــ  

 مياد نها. 
هــو مبــدأ متكـــن  1117 اقرهتــا القمــة العامليــة حـــو  جمتمــ  املعلومــات يف جنيــف أن مــ  املبــادئ الــي

 الدو  واجملتمعات لبناء جمتم  معرفة جام  وذي توجه تنموي و ض  االنسان يف صميم اهتمامه.
وه ه الرف ة تنب  م  ادراك ان جمتم  املعرفة غا ته االفراد و تجه  و تنميتهم، فهو جمتمـ   سـتطي  كـل 

فيه استحداث املعلومات واملعار  والنفاذ اليهـا واسـتيدامها وتقامسهـا حيـ   عـل االفـراد واجملتمعـات فرد 
والشــعوب قــادرة علــ  تســيري كامــل امكانــاهتم يف النهــوض بالتنميــة الشــاملة ويف حتســن نوعيــة حيــاهتم . 

(16)   
لتســارع اهلائــل، اصــبحت تعكــس ان احلقبــة الراهنــة مــ  تطــور البشــر ة والــي تقــو  علــ  كثافــة املعرفــة وا

مرحلــة تأر يــة تكــون للمعرفــة فيهــا دور كبــري واصــبحت هــ  املعيــار االساســ  يف قيــاس الرقــ  البشــري مــ  
 خال  دورها يف تع    وتطو ر القدرات االنتاجية مما  ص  يف تعظيم االثر التنموي املتوق  احلصو  عليه.

مبــدأ التنميــة البشــر ة البــد ل االســاس لرف ــة التنميــة  ، اصــبد2991وبعــد صــدور تقر ــر التنميــة البشــر ة 
الـي تتعـاد  مـ  النمـو االقتصـادي . وهنـاك جهــود هلـ ا التغيـري تتمثـل يف ان استصصـا  الفقـر اصـبد نشــاط 
متعـــدد االبعـــاد . فـــالفقر  عـــد  اكثـــر مـــ  كونـــه نقـــ  او افتقـــار للرفاهيـــة املاد ـــة، بـــل يف الصـــحة، وضـــعف 

عرفة واالتصا ، والعج  ع  ممارسة احلقوق االنسـانية والسياسـية . لـ ا تقـو  تقنيـات التعليم واحلرمان م  امل
املعلومات واملعرفة بدور بارز يف ه ا املفهو  الشامل للفقر، فه  تـوفر االدوات والوسـائل لتحسـن الصـحة 

  (15)والتعليم . 
هتــا . فالتنميــة االنســانية يف كمــا ان اكتســاب املعرفــه هــو ا ضــا ســبيل التنميــة االنســانية يف مجيــ  جماال

جوهرهــا هــ  نــ وع دائــم لرتقيــة وتطــور احلالــة االنســانية للبشــر مجاعــات وافــراد واالرتقــاء هبــم يف اوضــاع تعــد 
غــري مقبولــة يف ســياق حضــاري اىل حــاالت ارقــ  مــ  الوجــود البشــري وتــؤدي بــدورها اىل ارتقــاء منظومــة 

 (14)احلالة االنسانية هو أكتساب املعرفة وتوظيفها بفعالية . اكتساب املعرفة، عليه فأن السبيل لالرتقاء ب
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 الساد  عشر ال  د

 

(  عتمـد بشـكل رئـيس علـ  احلالـة التعليميـة واملسـتوى HDIان ابرز مؤشر للتنمية هو )التنمية البشر ة 
 التعليم  للشرائد السكانية واصبد املعيار هو االنسان ومدى منوه وتطوره يف اجلان  املعريف واخلربا .

معروفاً ان املعرفة عنصر جوهري م  عناصـر االنتـاج وحمـدد رئـيس وأساسـ  لالنتاجيـة،  ك لك اضح 
اي ان هنــاك تظــافراً قو ــاً بــن اكتســاب املعرفــة والقــدرة االنتاجيــة يف اجملتمــ  . و ــ داد هــ ا التظــافر قــوة يف 

 النشاطات االنتاجية مرتفعة القيمة املضافة الي تقو  بدرجة مت ا دة عل  
عرفة والتقاد  املتسارع للمعار  والقدرات . وه ه النشاطات ه  معقل القدرة التنافسية علـ  كثافة امل

  (13)الصعيد العامل  خاصة يف املستقبل . 
كــ لك تســاعد تــوفر املعلومــات مؤسســات االعمــا  وجتعلهــا اكثــر قــدرة تنافســية وســيمكنها ذلــك مــ  

يؤدي بالنتيجـــة اىل خلـــ  الثـــروة ومـــ  ب الوصـــو  اىل اســـواق جد ـــدة وخلـــ  فـــرص عمـــل جد ـــدة وهـــ ا ســـ
  (18)ضمان منو اقتصادي مستدا  يف املستقبل . 

وجتـــدر االشـــارة هنـــا اىل عمـــ  العالقـــة بـــن منـــو الـــدخل والتنميـــة البشـــر ة، فـــالنمو االقتصـــادي ضـــروري 
ن مــ  للتنميــة البشــر ة . ومــ  منظــور التنميــة البشــر ة فــان النمــو االقتصــادي وســيلة لضــمان رفاهيــة الســكا

خال  التوس  يف فرض التوظيف وحتسن توز   الدخل، فضـاًل عـ  حتسـن نوعيـة اخلـدمات العامـة املقدمـة 
 للمواط  والتوس  يف البنية التحتية.

وكان التطـور االبـرز يف هـ ا املشـهد ظهـور منـي معـريف جد ـد  قـو  علـ  وعـ  أكثـر عمقـاً لـدور املعرفـة 
وتنميــة اجملتمعــات وهــو مــا طل  عليــه ))أقتصــاد املعرفــة((، فاملعرفــة والــرأس مــا  البشــري يف تطــور االقتصــاد 

أصـــبحت مـــورداً أقتصـــاد اً  فـــوق بأ يتـــه املـــوارد الطبيعيـــة . بـــل ان القيمـــة املضـــافة الناجتـــة عـــ  العمـــل يف 
     التكنولوجيا كثيفة املعرفة تفوق بعشرات املرات القيمة املضافة الناجتة ع  العمل يف ال راعة والصناعة .

وعنــد التعــرض ملوضــوع االهــدا  االمنائيــة لأللفيــة الثالثــة الــي وضــعتها االمــم املتحــدة، وخباصــة القضــاء 
عل  الفقر . وعل  حن أن أهلاز ه ه االهدا  ميثل اهلد  النهائ  جلمي  السياسـات االمنائيـة لـ ا  ـ  

  اىل املعلومـات حـد ذاهتـا، بـل ان  كون حاضراً أن القضاء علـ  الفقـر، مـثاًل ال حيـدث مـ  خـال  الوصـو 
 تحقــ  مــ  خــال  اســـتيدا  املعلومــات وخلــ  املعـــار  الــي متًكــ  مــ  حتســـن احليــاة االقتصــاد ة وترمجـــة 

 تكنولوجيا املعلومات واملعرفة اىل مناف  اقتصاد ة تنق  الناس م  وهدة الفقر .
الصــحة والتًمكــن مــ  املعرفــة  لــ ا فالتنميــة البشــر ة حتقــ  كــل مــ  تنميــة القــدرات البشــر ة مــ  خــال 

 وتطو ر املهارات واستيدا  الناس يف جماالت تتس  م  ما  كتسبون م  ه ه املهارات والقدرات . 
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 رايعًا: االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  
تعــد موضــوعة التنميــة البشــر ة املســتدامة مــ  املوضــوعات احلد ثــة االهتمــا  نســبياً والــي اكتســبت ا يــة  

ة يف العقـــود االخـــرية مـــ  القـــرن العشـــر   وحـــا اآلن لتعـــرب عـــ  الوجـــه االنســـاين للتنميـــة والسياســـات كبـــري 
االقتصاد ة. والي ميك  قياسها يف اي بلد م  خال  جمموعة م  املؤشرات ومنها مؤشـرات التعلـيم ومـدى 

 انتشار املعرفة ودور ا يف بناء تنمية بشر ة مستدامة .
مية وه  بوابـة العبـور اىل مسـتو ات التقـد  الـي ننشـدها مجيعـا. فاملعرفـة تـنعكس فاملعرفة ه  عماد التن

عل  تطور االقتصاد والسياسة واجملتم  بأسره وعل  كافة جوان  النشاط االنساين ولقد لعبت املعرفة عل  
 مر العصور دوراً حامساً يف صعود االمم وهبوطها وصياغة توجهات احلاضر واملستقبل . 

دد التعر فات واالقرتابات ملفهو  التنمية البشر ة فأ ا مجيعاً تتضم  مفهو  أساس  وهو إتاحـة ورغم تع
أفضل الفرص املمكنـة السـتغال  الطاقـات البشـر ة املتاحـة مـ  أجـل حتقيـ  مسـتوى رفاهيـة أفضـل لألفـراد. 

 ه التنميــة. كمــا أن فالبشــر هــم اهلــد  األساســ  للتنميــة البشــر ة، وهــم أ ضــاً األداة األساســية لتحقيــ  هــ
التنمية هب ا املعىن ال تعـىن فقـي ز ـادة الثـروة أو الـدخل للمجتمـ  أو حـا األفـراد وأمنـا النهـوض بأوضـاعهم 
الثقافيــة واالجتماعيــة والصــحية والتعليميــة ومتكيــنهم سياســياً وتفعيــل مشــاركتهم ىف اجملتمــ  وحســ  توظيــف 

مـا ان ضــعف القـدرات البشـر ة نقــي  للتنميـة، فهـو أشــد طاقـاهتم وقـدراهتم خلدمـة أنفســهم وجمتمعـاهتم. ك
وطــأة وأكثــر تــأثرياً علــ  كــل منــاح  احليــاة ألنــه حيــد مــ  قــدرات املــواطنن واجملتمــ  ككــل علــ  االســتيدا  

 االفضل ملواردهم االنسانية واملاد ة عل  حد سواء .
إلتصــاالت بإعتبارهــا أدوات و عتمــد جمتمــ  املعرفــة يف األســاس علــ  إســتيدا  تكنولوجيــا املعلومــات وا

أساســية للتغيــري، و تــاز احلــدود التقليد ــة عــ  طر ــ  توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت كوســييال 
 سرّع و عّ ز عملية التغيري يف كافة جوان  اجملتم   السياسية واإلجتماعيـة واإلقتصـاد ة والتجار ـة والصـحية 

 ج وتنظيم وتطبي  املعرفة.والرتبو ة والثقافية، وذلك يف سبيل إنتا 
أن تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت مــ  شــأ ا أن تســاهم يف تع  ــ  التنميــة مــ  خــال  مســا تها يف 
تطـــو ر االداء وحتســـن نوعيـــة اخلـــدمات يف كافـــة اجملـــاالت اإلجتماعيـــة، وكـــ لك يف املشـــاركة ونشـــر املعرفـــة 

وق العامليـــة، وتطبيـــ  الدميقراطيـــة واحـــرتا  حقـــوق والـــوع  وحتقيـــ  النمـــو اإلقتصـــادي، واإلنفتـــاح علـــ  الســـ
 االنسان. اال ا ا يف املقابل، ميك  هلا أن ت  د التفاوت يف الدخل، وتوس  الفجوة بن الدو  .

إن املعرفة ال تنشأ م  فرام  بل ه  وليدة عوامل اجتماعيـة ثقافيـة تار يـة تـؤثر يف بنـاء اجملتمـ  معرفيـاً، 
رفة وتوظيفها بكفاءة يف مجي  نشاطاته لالرتقاء مبستوي اإلنسـان وإ صـاله إىل مرحلـة وقدرته عل  إنتاج املع

العطــاء الكــفء، وفهــم معــادالت احليــاة واســتعماهلا  لبنــاء جمتمــ  أفضــل  فــأن املعرفــة هــ  الســبيل الوحيــد 
ه، وحتولـه مـ  لبلوم ه ه الغا ة، وهـ  يف حـد ذاهتـا األداة احملركـة للعنصـر البشـري لتحقيـ  حر تـه ورفـ  قيمتـ

 التيلف إىل التقد . 
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م  جان  أخر، تعد صـناعة املعلومـات مـ  أهـم املؤشـرات احليو ـة علـ  الـوع  املعلومـا  يف أي دولـة 
مـــ  الـــدو ، إذ  قـــاس تقـــد  األمـــم مبـــدى قـــدرهتا علـــ  مجـــ  املعلومـــات وتنظيمهـــا ومعاجلتهـــا وإخراجهـــا يف 

وتتأكد أ ية ه ه الصناعة يف هـ ا العصـر الـ ي  طلـ   قال   د  الفصات املستهدفة عل  كافة األصعدة.
عليــه )عصــر املعلومــات( حيــ  تــ داد احلاجــة إىل التوظيــف األمثــل للمعلومــة مــ  خــال  إنتاجهــا وجتهي هــا 
وتســو قها بشــكل  لــم احتياجــات املســتفيد   . والشــك أن املعلومــات ثــروة وطنيــة شــأ ا شــأن الثــروات 

  مــ  طبيعيــة وبشـر ة وصــناعية وزراعيــة وغريهــا،ال بــل إن املعلومــات تعــد مبثابــة األخـرى الــي  ــنعم هبــا اجملتمــ
الشــر ان احليــوي للحيــاة املعاصــرة، والدعامــة الرئيســة لصــن  القــرار سياســًيا واجتماعيًــا وعســكر ًا. علــ  أن 

عنهـا نوعيـة هـ ه القـوى الـي  عـرب  النمو االقتصادي ال  عتمد فقي علـ  حجـم القـوى العاملـة، بـل وعلـ  
بالكفــاءة اإلنتاجيــة للعــاملن وكــان شــولت  باالســتثمار يف رأس املــا  البشــري، أو مــا  طلــ  عليــه يف عصــر 
اقتصاد ات املعرفة   رأس املا  العقل   . وأصبد التعليم والتدر   اخليار املناسـ  لتحقيـ  التنميـة البشـر ة 

 املستدامة وت و دها باملعلومات واملهارات .
تنميــــة البشــــر ة املســــتدامة هلــــا عالقــــة لصــــيقة بــــالتعليم وتع  ــــ  القــــدرات البشــــر ة والــــي صلــــ  اىل أن ال

اصبحت وسيلة للتنمية االنسانية سواء أكان ذلك يف العمل لتوسي  نطاق احلر ة وضما ا يف اطار احلكم 
 الصاحل، وضمان الصحة ومقومات الرفاه وأهم دور للمعرفة هنا هو التمكن .

 التوصيـات: 
ال ميثــل  إن بنــاء جمتمــ  املعلومــات هــو اهلــد  اإلســرتاتيج  لبلــدان كثــرية، لكــ  بنــاء هــ ا اجملتمــ   -أ

بالسياسـات االجتماعيـة األخـرى والتغيـري االجتمـاع  خاصـة عنـدما  كـون  عملية قائمـة بـ اهتا وإمنـا  ـرتبي
لــراه  واملعـــار  ســر عا  شــكل حتــد ات جد ــدة دائمـــة ملتيــ ي القــرار. وهنــاك حاجـــة إىل معرفــة الوضــ  ا

عـ  االجتاهـات اإلمنائيـة يف اجملتمـ ، والقـدرة علـ   األساسية عنه، وك لك إىل حقائ  ذات صلة موثوق هبا
القــدرة  احتياجــات افــراد اجملتمــ  املتغــرية  ــا الشــرطان األساســيان للحفــال علــ  التجد ــد املســتمر ومواكبــة

تمــ  أ ضــا قــدرات وتصــرفات جد ــدة وم  عــد كافيــا التنافســية يف األعمــا  التجار ــة، و قتضــ  مــ  أفــراد اجمل
 النظر إىل املتغري م  منظور وطين، الن أثار العوملة متتد إىل مجي  اجملاالت.

تتوقف نتائ  تطو ر تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها عل  السياسـات الـي تعتمـدها احلكومـات يف  -ب
ويف تبــين سياســات رشــيدة تضــم  تأصــيل القــيم كيفيــة ونوعيــة اســتيدامها ويف وضــعها يف خدمــة التنميــة، 

واألطر املؤسسية الداعمـة جملتمـ  املعرفـة، وربـي إسـترياد نتـائ  العلـم مـ  إسـتثمار إنتـاج املعرفـة حمليـاً، وخلـ  
 التقاليد املؤد ة إلكتساب املعرفة .

كـ  اجملتمـ ،  تطل  بناء جمتم  املعرفـة ا ضـا نشـر التعلـيم للجميـ  وعلـ  كافـة املسـتو ات مبـا ميّ   -ت 
نســاًء ورجــااًل علــ  الســواء، مــ  املشــاركة الفاعلــة واإل ابيــة يف رســم اخليــارات الــي تــؤثر يف حيــاهتم وبالتــايل 

 يف رسم اخلطي التنمو ة الوطنية الشاملة.
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فمــ  املســلم بــه أن إحــداث أي تغيــري  ــأ  مــ  القناعــة واإلميــان بأ يــة هــ ا التغيــري، لــ ا  ــ   -ث 
ؤكـد علـ  قيمـة املعلومـات وأ يتهـا يف عقـو  أفـراد اجملتمـ  مـ  القاعـدة إيل القمـة فيكتسـ   غرس مفاهيم ت

كــل فــرد مــ  أفــراد اجملتمــ  منــ  صــغره يف املدرســة مهــارات الوصــو  إيل املعلومــات والبحــ  عنهــا وفرزهــا 
فهـا مبـا  نفـ  بـه واالنتقاء منها بل وأ ضا ترتيبهـا وحتليلهـا ونقـدها وإسـتيراج النتـائ  ب عرضـها بغـرض توظي

 اجملتم . 
رف ــة اســرتاتيجية القامــة جمتمــ  املعرفــة  1117عــرض تقر ــر التنميــة االنســاتنية يف الــدو  العربيــة   -ج

وه ه الرف ة تعتمد علـ  نشـر التعلـيم  وتطـو رة وبنـاء القـدرات البحثيـة العلميـة وتـوطن العلـم والتحـو   ـو 
التحـو   ـو جمتمـ  املعرفـة  تطلـ  تعليمـاً نوعيـاً  راعـ  معطيـات مني انتاج املعرفة وعد  استهالكها. اذ ان 

 العصر واحتياجات اجملتم  .
ز ــــادة االســــتيعاب التكنولــــوج  للتالمــــ ة واملــــواطنن والقــــوى العاملــــة مــــ  خــــال  دمــــ  املهــــارات  -ح

 أو ما  دع  بـ     حمو األمية التكنولوجية . –التكنولوجية ضم  املناه  التعليمية 
ع  ــ  قابليــة التالمــ ة واملــواطنن والقــوى العاملــة علــ  اســتيدا  املعرفــة إلضــافة قيمــة جد ــدة إىل ت -خ 

أو  –اجملتم  واالقتصاد، وذلك م  خـال  تطبيقهـا يف حـل املشـاكل املعقـدة يف العـام الفعلـ  بشـكل عـا  
 .ما  دع  بـ     تعمي  املعرفة 

العاملــة علــ  االبتكــار، وإنتــاج معرفــة جد ــدة، واالســتفادة  تع  ــ  قابليــة التالمــ ة واملــواطنن والقــوى -د
 أو ما  دع  بـ     إنتاج املعرفة . –م  ه ه املعرفة اجلد دة 

 المصادر:        

   التقارير: - 1
 .2991األمم املتحدة، برنام  األمم املتحدة اإلمنائ ، تقر ر التنمية البشر ة،   ـ
 . 1117تحدة االمنائ ، تقر ر التنمية االنسانية العربية للعا  االمم املتحدة، برنام  االمم امل  ـ

، االمــم 1117ـــ مــؤمتر االمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )االونكتــاد(، تقر ــر التجــارة االلكرتونيــة والتنميــة
 . 1117املتحدة، نيو ورك وجنيف،

 نشرات االمم املتحدة: -2

جتماعيــــة لغــــري أســــيا )االســــكوا(، نشــــرة املعلومــــات االمــــم املتحــــدة، اللجنــــة االقتصــــاد ة واال   ـــــ   
 .1118واالتصاالت لتنمية يف غري اسيا، 

ــ  االمـم املتحـدة، اللجنـة االقتصـاد ة واالجتماعيــة لغـري أسـيا )االسـكوا(، املالمـد االقليميـة جملتمــ     
 .1113، 1113 -املعلومات يف غري اسيا

دة اإلمنـــائ ، إدارة احلكـــم خلدمـــة التنميـــة البشـــر ة املســـتدامة، ــــ  االمـــم املتحـــدة، برنـــام  األمـــم املتحـــ   
 : عل  املوق :                                                                   2993
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www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy 
ـ  االمم املتحدة، منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة)اليونسكو(، شـرح التقر ـر العـامل   )مـ    

 جمتم  املعلومات اىل جمتم  املعرفة(: عل  املوق :
 WWW.UNESCO.ORG/SHS 

 ـ الكتب: 1 
د. مدحت حممد كاظم القر ش ، التنمية االقتصـاد ة )نظر ـات وسياسـات موضـوعية(، عمـان، دار ـ   

 .1113، 2وائل للنشر والتوز  ، ط
 .1119، 2ـ  نعيم ابرامي الظاهر، أدارة املعرفة، عمان، عام الكت  احلد ثة للنشر والتوز  ، ط 
 البحوث: – 1 

عرفـة، سلسـلة قضـا ا، القـاهرة، مركـ  االهـرا  للدراسـات ــ حسـناء حممـود حمجـوب، الطر ـ  اىل جمتمـ  امل
 .1114(، د سمرب)أ لو (، 16السياسية واالسرتاتيجية، العدد)

حممــــد كامــــل التــــابع  ســــليم، التنميــــة البشــــر ة املســــتدامة، سلســــلة قضــــا ا، القــــاهرة،  مركــــ  االهــــرا    ـــــ
 .1114(، أب 11للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، العدد)

 طاريح:اال -5
ـ  رعد سام  عبد الـرزاق، العوملـة والتنميـة البشـر ة املسـتدامة يف الـوط  العـري، أطروحـة دكتـوراه، كليـة  

 .1114العلو  السياسية،جامعة النهر  ، 
 شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(:  -  6
وواق  التيسري، جامعـة حممـد  ـ  بوز ان الرمحاين هاجر، التنمية املستدامة يف اجل ائر بن حتمية التطور   

ـــــ  املوقـــــ :  ـــــة االنرتنـــــت، عل -www.univ                           خيضـــــر، شـــــبكة املعلومـــــات الدولي
chlef.dz/topic/doc/mdm                                                     

ربوســـة، احلكـــم الراشـــد ومســـتقبل التنميـــة املســـتدامة  يف اجل ائـــر، جامعـــة حممـــد خيضـــر،  ــــ عمـــراين ك  
 شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( عل املوق :
www.univ-chlf.dz/topic/doc/mdm      

ــ د. كامــل املر ــا ، الفكــر التنمــوي ومقــا يس ال  تنميــة البشــر ة، مؤسســة مــدارك لدراســة آليــات الرقــ  ـ
 الفكري،شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(عل  املوق :

www.madarik.net/mag2/10.htm                                                                          
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