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القتصاد المعرفةالمفاهيم االساسية 

ستفادةواالالعلومتنميةعلىالقائماالقتصادهوالمعرفةاقتصاد•

الذياداالقتصأنواعمننوعوهأيضا ً،المستدامةالتنميةفيمنها

علىرةوالقدالمتاحة،المعلوماتوكميّةنوعيّةعلىنمّوهيعتمد

.إليهاالوصول

اجًالمعرفهةًتعريفةًبأنهًذلكًاالقتصادًالذيًيشكلًفيههًانتهكماًيمكنً•

ولخله ًالمحركًالرئيسًلعمليةًالنموًالمستدامواستخدامهاًوتوزيهاً

.الثروةًوفرصًالتوظيفًفيًكلًالمجاالت
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ركائز اقتصاد المعرفة 



اقتصاد المعرفة مؤشرات 

م أجددت تيم ددمددش توَجددم مومو ددة مددش المؤشددرات المرتصاددة ماقتصدداد المعرفددة  

مسدددتوط تاوا هدددا االقتصددداد ا   فيمدددا   دددّ مومو دددة مدددش أهدددما المؤشدددرات 

المستخممة مقياس المعرفة

 .نسصة المعرفة ضمش أسعا  الخممات  الس ع1.

معددمت توددا م المعرفددة الموجددودم ضددمش الميدد ال التوددا  ا الخددا  م ددتا 2.

 .د لة

ه الموتمع ماتواه المع ومات  مثت معدمالت3. الصنيدة المؤشرات الخاصة متوجُّ

ّا : الرئيسياة  تشمت  .شص ة اإلنترنت   الهواتف   الميتوط الرقم

 دمد السدنوات الخاصدة  . مد حقدو  الم  يادة الف ر ادة   مدرااات االعتدرا 4.

 .مالتم  ب  الم اسة   المرتصاة مالمرح ة العمر اة  نم األفراد

ّا   ى التاو ر  الصرامج5. ّا اإلجمال معمتا اإلنفا  مش الناتج المي 



مراحل اقتصاد المعرفة 

لر



: االتصاتاال المت نولوجيا

فيتثمارباالساساسا ًيكونالمعرفةاقتصاداطارفيتكنولوجيةتحتيةبنىتشيدان

هذهفااللياالعالممعداتوصناعةالبرمجيات،كصناعةاالتصالواالعالمتكنولوجيا

،فقدتاجواالنالعملدورةوتجديدتسريععمليةفيوفعالاساسيدورلهاالتكنولوجيات

فيمتوساهوالعملالتفكيرطريقةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياسيماوالغيرت

.االقتصاديةوخاصةالحياةظروفتحسين

الف ر المات أس

كاليفالتمناكثرمداخيلعلىالحصولالىيهدفالبشريالمالرأسفياالستثماران

والمهاراتالمعارفمنمجموعةالىبشيرالبشريالمالرأس،فأنيتطلبهاالتي

.المؤسسةداخلالعملانتاجيةزيادةمنتمكنالتيالقدراتوكل،والخبرات

توماس)حسب،فيعرفالذكيةباألصولعليةيطل مااوالفكريالمالرأساما

انمكنيالتيوالخبراتوالعالقاتالتقنيةوالمعرفةوالمهاراتالمواهببأنه(تستيوار

.الثروةلخل تستخدم



وهيالماديةغيرالمكوناتمنعددمنالفكريالمالرأسويتكون:

والخبراتوالمهاراتالمعرفةوهي:الصشر ةاالصوت❖

والمنشوراتالمكتوبةوالمذكراتالمعلوماتوهي:الف ر ةاالصوت❖

والنشرالطبعةوحقوقاالختراعبراءاتوتشمل:الف ر ةالم  ية❖

التجاريةوالعالمات

راءاتواالجالتنظيميةوالنماذجالثقافةفيوتتمثل:الهي  يةاالصوت❖

التوزيعوقنوات

سةًوهوًيعكسًطبيعةًالعالقاتًالتيًتربطًالمؤس:ً أس المات  العالقات
بعمالئهاًومورديها



تصاداقهوواالتصالاالعالمبتكنولوجياالمقترنالمعرفياقتصادان

قتصاداالالىالتقليدياالقتصادمنالتحولانحيث،الفائقةالسرعة

صاداالقتظل،ففياالعمالمؤسساتادارةامامتحديا ًيصنعالمعرفي

في(رةالندإدارة)كيفيةهوالمؤسساتيواجهالذيالتحديكانالتقليدي

اما،دامباالستختتناقصوالتي(العاملةيد،ال،المعداتاالموال)الموارد

تحوليثح(الوفرةادارة)الىالتحديانتقلفقدالمعرفةاقتصادظلفي

هاقيمتتزدادالتيوالمعرفةالمعلوماتفيالوفرةخل الىاالهتمام

ماتمستلزاهمالفكريالمالوراسالمعرفةاصبحت،فقدباالستخدام

.المؤسساتفياهميةاالكثروالموجاتالمعرفياالقتصاد



مفهوم تمكين الشباب 
اب ونقصد بهه العمليهة الراميهة الهى ةنميهة قهدرات الشهب
ا ومهاراةهم واةاحة الفرصة لهم بشكل عهاد  به ي يووفهو
هههذا القههدرات بمهها يحقههي لهههم مزيههدا مهه  التقههد  فهه  
اعالف المناح  الحياةية باإلضافة الى اشهراكهم اشهركاف فه

فههه  صهههنع القهههرارات المتعلقهههة بهههاإلجرا ات التنمويهههة 
.المحسنة للجودة 



مجاالت  
تمكين 
الشباب 

التعليم

الصحة 

التوظيف

الثقافة 

مجاالت تمكين الشباب 



التيم ات التّ تواجه الشصاب 

  ا تفا  مستو ات الصاالة ميش الشصاب

 ّالتع يممخرجات  تمن

  ضعف الخممات الصيية 

  تمنّ مستو ات المعت 

 ضع الخممات العامة 

  تراجع فّ معمالت النمو االقتصاد 

 معددمالت هوددرم الشددصاب  ميرهددا مددش التيددم ات التددّ تمثددت  ائقددا  ازد دداد

.لتم يش الشصاب  االستفادم مش هذه الثر م 



االقتصاد  ل شصابالنشاط 

شهباعًونقصدًبهًالنشاطًالفهرديًاوًالجمهاعيًالهذيًيسهتهدفًا

الحاجههاتًعههنًطريهه ًالتوزيههعًاالمثههلًللمههواردًالنههادرةًالتههي

مههرادًيمتلكهههاًالمجتمههعًويترتههبًعلههىًذلههكًتحديههدًالحاجههاتًال

علىًانههًاشباعها،ًاماًمعدلًالنشاطًاالقتصاديًفيمكنًتعرفيه

تهمًفههيًالنسههبةًالميويههةًلههذويًالنشههاطًاالقتصههاديًوتقههدرًنسههب

رصهههههدًوتقهههههويمًحسهههههبًبيانهههههاتًمسههههه ً%(42.8)العهههههراقً

حيهثًتظههرًالنسهاءًاقهلًنسهبةًفهي2018لسهنةً(swiftً)الفقر

النشههههاطًاالقتصههههاديًمههههنًالههههذكورًاذًبل ههههتًنسههههبةًاالنهههها ً

،ًامهههاً%(72.7ً)فهههيًحهههينًبل هههتًنسهههبةًالهههذكورً%(12.6ً)

عهراقًمعدلًالبطالةًفاإلنا ًاكثرًمنًالذكورًًعلهىًمسهتواًال

مههههنهمًنسههههبةًالههههذكورً%(13.8ً)اذًتظهههههرًالبطالههههةًبمعههههدلً

مبهينًوكمها2018ًلسهنةً%(31.0ً)ونسبةًاالنها ً%(10.9ً)

:فيًالجدولًادناه



2018لسنة ( swift)مسح ةقويم الفقر : المصدر

%معدل البطالة %معدل النشاط االقتصادي 

خصائص 

االفراد

اجمالياناثذكور اجمالياناثذكور

(سنة)العمر 

التحصيل التعليمي

64.55.423.413.918.514.6امي

82.03.438.812.533.113.5يقرأ ويكتب

75.04.141.59.527.710.4ابتدائية

59.54.434.512.641.414.2متوسطة

اعدادية 

مهنية

59.613.440.98.327.410.9

92.569.082.49.028.416.0دبلوم معهد

بكالوريوس

فأعلى

88.173.882.311.635.120.2

72.712.642.810.931.013.8االجمالي



انعكاسهوبلاالقتصادببنيةيقترناالقتصاديالنشاطانمعروفوكما

فيللالخعناالقتصاديالنشاطحسبالعملقوةتوزيعيكشفحيثله

اعتمادومداةالمختلفاالقتصاديةالقطاعاتفيللتش يلالنسبيالتوزيع

منسائدالاالقتصاديالنشاطوعنمعينة،اقتصاديةنشاطاتعلىالمجتمع

العملفرصوخل االقتصاديالنموبينفالعالقةفيه،المشت لينعددحيث

عدممنتعانيالمرأةكونالىيشيرالواقعانحيث،سببيهعالقة

عوديوقد،بالرجلمقارنةالجيدةاالقتصاديةالضماناتعلىحصولها

حيثاالقتصاديةاالزمةمعواألمنيةاالجتماعيةاالزمةتداخلالىالسبب

تمعالمجافرادلداوالخبراتالمهاراتتنميةالىيحتاجاالزمةهذهحلان

صادياالقتالوضععلىينعكسانالبدصحي موجهبشكلالص رمنذ

.الجديداالقتصادالىاالنتقالخاللمنايجابيةبصورةللبلد



العالقةًبينًاقتصادًالمعرفةًوتمكينًالشباب

اقتصادناءبنحوالحكوماتسباقفيرئيسا ًهدفا ًالشبابفيةتمثل

وقستحدياتلمواكبةمهاراتهمتطويرخاللمنالمعرفة،علىمبني

ريادةعزيزوتمستداماقتصادلبناءقدراتهموتمكينالمستقبلي،العمل

.األعمال

غيريزالالالشبابمنكبيرا ًجزءا ًأنيكشفالراهنالوضعأن
يواجهونعملإيجادوراءبنشاطيسعونالذينأوليكوحتىنشط

منابالشبعلىالتركيززيادةالوضعهذاويتطلب.كبيرةتحديات
بةالمطلوالمهاراتوتوفيرالعملسوقفيمشاركتهمتعزيزخالل

تشكلأيضاالتعليمجودةأنكما.لهممناسبةعملفرصخل وتسهيل
برامجوتنفيذوضعمنالبدالمجالهذاوفي.مجتمعنافيقل مصدر

علىأإنتاجيةوتحقي اإلمكاناتهذهمنلالستفادةفعالةوسياسات
علىعليمالتجودةوكذلكوالحضورالتنافسيةللقدرةأفضلومستويات

المستوياتجميع





منواالستفادةةاالقتصاديالتنميةلتسريعواالتصاالتالمعلوماتتقنيةفياالستثمارتشجيع-

(%20)و،المتقدمةالدولفييتركزاالستثمارهذامن(%80)حواليواناألجنبية،الخبرات

.(%2)حواليمنهالعربيةالدولنصيب،واناألخراالعالمدولباقيفي

.قميالراالقتصاددعائمأبرزمنيعدان،ألنهمااإللكترونيةوالصيرفةالتجارةتشجيع-

الخدماتوصناعةانتاج))الى((السلعوصناعةانتاج))مناالقتصاديالنشاطانتقال-

ضرورةىالانتاجهعنديعتمدالاقتصادا ًالمعرفةاقتصادمنجعلتالسمةهذهان((المعرفية

وردتعاظمعلىاساسيبشكليعتمدبلمحددةزمنيةمدةاومعينج رافيموقعتوفير

هيفالمعلوماتالتكاملعمليةفيوالمؤثرالدافعودورهااليها،الوصولوأهميةالمعلومات

عةالمشجالعواملمنواالستثمارالتجارةانعنوفضال ًاالقتصاد،عولمةالىالمفتاح

.للعولمة

النشاطري يلنواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيااستعمالهخاللومنالمعرفةاقتصادان-

لــكـــنجوهــريــــــا ،يتبدللنوالصناعــيالــزراعــيفالقطــــــــــــاعاالقتصادي

يثةالحدالمكننةاستعمالعندوذلكوالعملاالنتاجطريقةمنت يرسوفالتكنولوجيا

سواءاالنتاجوجهةمنفت يرالمعلوماتوتقنيةوالمواصالتالبيولوجيةوالتكنولوجيا

.يةالخدمالصناعةاوالزراعةالىالتقليديةالصناعةاوالزراعةمنالصناعيامالزراعي

معدودةثوانخاللالعالمفيمكانأيالىالكترونيا ًوبثهاخدمةأيةترقيمامكانيةاصبحتوكذلك

الحاسوبوبرامجالمؤسساتوبينالتجارةعلىكبيرا ً(الخدماتقطاع)القطاعهذاتأثيرويظهر

بييةالمنجزءا ًالمجاالتهذهكلاصبحتوبالتاليالتربوية،والبرامجالطبيةوالمعلومات

.حدودتحدهاالالتيالتنافسية



القاا ات الميركة القتصاد المعرفة اهم

أنشههههطةًالبحههههثًوالتطههههويرً)قطاعههههاتًإنتههههاجًالمعرفههههةًواالبتكههههار1ً.

(المعلوماتيةوالخدماتً

ماتًالتعلهيمً،خهد)ًطاعاتًتوزيهعًالمعلومهاتًواالتصهاالتًمهنًبينهها2ً.

(.المعلوماتًالحكوميةً،خدماتًاالتصاالت

(.البنوكًوشركاتًالتأمينً)ادارةًالمخاطرًمنًبينهاًقطاعات3ً.



البحث والتطوير في تنشيط اقتصاد المعرفة دور 

اتاحةبيجالمعرفةاقتصادمجالفيوالتطويرالبحثدورلدعم

نحوهوالتوجالعلميالبحثصعيدوعلىالجامعاتامامالفرصة

باستمراريثةالحدالتقنياتواستيعابالتنميةبحو علىالتركيز

معرفةالاقتصادنحوتوجهاالحديثةالعلميةباألساليبواالخذ

اسورالطبيعيةالمواردمالراسعلىالكلياالعتمادعنبدال

.رفةالمعباقتصادربطالىاالنيحتاجوكالهماالبشريالمال



لعراقّااحتساب مؤشر المعرفة   ى الوقع صعومة 

علىسالتنافحدةوازديادالمعرفيالمالرأساستثمارباتجاهالدولتسارعفيشكهناكليس

المسؤولةلياتاالكفاءةمنيرفعالتعليمالنرصينةوجامعيةعلميةقاعدةالىيستندالتقدممواقع

واالقتصاديةيةواالدارالثقافيةالمجاالتفيالنوعيالتفاعلمستواويحسنالمستدامةالتنميةعن

وبعيدةقريبةيةمستقبلاف الىخاللهامنوينظرالمجتمعمعهايتعاطىالتيوالسياسيةوالصناعية

.

كانالعراقان(اليونسكو)والعلوموالثقافةللتربيةالمتحدةاالممموقعيثبتانغريبا ًوليس

العلميالتطويروالبحثعلىالمحلياالنفاقمستواولكنالعربيالعالمفيالعلوممجالفيرائدا ً

الدوليةلمنظمةابينتحيثالمجالهذافيالمعتمدةاالستراتيجيةفيالتأثيراسبابمنواحدا ًكان

انويمكنالمحلياالجماليالناتجمن(%0.04)االوالبحو االبتكارلدعميحشدلمالعراقبأن

فيالضعفوان،للدولةالريعياالقتصادواهتزازاتالحروبمنهاعدةضروفالىذلكنعزو

بلورةالىييستدعمماوالتطويرالعلميوالبحثللمعرفةالتحتيةالبنىعلىاثراالنفاقمجال

نوعيةقيمةاءواضفالمعارفانتاجتحفيزبهدفواالبتكاروالتكنولوجياللعلومفاعلةسياسات

ضمنالدولتقيمفيرئيسيا ًمرتكزا ً(الحكومياالنفاق)يعتبرحيثوالمبتكراتالمنتجاتعلى

2020للعامالمتحدةاالممعنهاعلنتالذي(دافوس)المعرفةمؤشر



:رئيسهمحاورسبعةعلىاعتمدالتقييممؤشرانحيث

.(%15)العاليالتعليممحور1.

.(%15)والتطويرالبحثمحور2.

.(%15)المهنيوالتدريبالتقنيالتعليممحور3.

.(%15)الجامعيقبلالتعليممحور4.

.(%15)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامحور5.

.(%15)االقتصادمحور6.

.(%10)التمكينيةالبيئات7.

ومارفةالمعبيئةفيالحكومياالنفاقوأثرنسبةقياسمنالمحاورهذهمنمحوراييخلوم

فضلاًمكينيةالتالبيئيةالمحركاتفيالقوةوزيادةالمعرفيالمالرأساستثمارمنبهيرتبط

تصادياالقواالفتتاحالتنافسيةالحالةصعيدعلىقراءةمناالقتصادمؤشريوفرهعما

التعليمزارةوتلقتهاالتيالمتحدةاالممبرنامجممثليةقبلمنرسالةارسلتفقدوالتمويل،

الكافيةياناتالبتوفرلعدمالمؤشرقيمةحسابتستطيعالالمعرفةمؤشرمنهجيةحولالعالي

روجاخيعنيالالتقييممنالعراقخروجفأنوبالتاليالمؤشراتبعضعنوالمعلومات

تصوريكماالعالميةالتصنيفاتاوالجودةمسارعنواالهليةالحكوميةالعراقيةللجامعات

.وتنافسهاحضورهالهاالعراقيةجامعاتناالنالبعض





:االستنتاجات
يبية،ًوالًإعدادًالتأكيدًعلىًأنًتمكينًالشبابًليسًشعارا ،ًوالًهوًتنظيمًفعالياتًأوًبرامجًتدر1.

ظومةًعملًاستراتيجيات،ًوالًمن ًمناصبًقياديةًللشبابًفقط،ًبلًهوًقبلًهذاًكله،ًمنهجًومن

.متكاملةًترتكزًعلىًإجراءًت ييراتًهيكليةًفيًكافةًالمجاالتًالتنموية

لتنميههةًاسههتيرادًمنتجههاتًالعلههمًوالتكنولوجيههاًفههيًصههورةًسههلعًوخههدماتًالًيعنههيًالتطههّورًوا2.

عمهلًعلهىًوالحداثة،ًبلًيؤديًهذاًإلىًمزيدًمنًالتبعيةًواالتكالًعلىًاآلخر،ًوبالتاليًيجهبًال

.نقلًالمعرفةًوتوطينهاًبلًإنتاجها

اطًالشهبابًالتأكيدًعلىًأهميةًنشرًثقافةًالمعرفةًواإلبداعًواالبتكارًوريادةًاألعمالًبهينًأوسه3.

ياديههةًبمههاًيسهههمًفههيًتنميههةًوتطههويرًقههدراتهمًللتوجهههًنحههوًالمجههاالتًالمتقدمههةًوالمشههاريعًالر

بًوالشهاباتًلهتعلمًاالبتكاريةًالتيًتعتمهدًعلهىًالمعرفهةًوًتصهميمًوتنفيهذًبهرامجًتدريبيهةًللشهبا

.المهاراتًوتوسيعًنطاقًمعرفتهمًبتطوراتًتكنولوجياًالمعلوماتً

فيًمجالًالصحةًوالخدماتًالعامة4.  ً .تحسينًمنظومةًالخدماتًاألساسية،ًوخصوصا

.5ً الئق ههتوسههيع  ًت ولّ ههدًعمههالً  اًوت شههّجعًريههادةً نطههاقًالفههرصًالمتاحههةًللشههبابًمههنًخههاللًاقتصههادات 

ةًمنهههاًوتعمههيمًالتجههاربًالناجحههةًفههيًمجههالًالتمكههينًاالقتصههاديًللشههبابًلالسههتفاداألعمههال

ومحاولةًعكسًصورةًنجاحهاًعلىًواقعناًالعراقي



االستفادةًمنًتقنيةًالمعلوماتًووسائلًالتواصلًاالجتماعي-6

.عززًالمساواةتشجيعًحّريةًَالتعبير،ًوالمشاركةًَالفاعلة،ًوتوفيرًنظمًاجتماعيةًت-7

ن ما يجب ان يقوم علية اقتصاد المعرفة  وينبغي أن تأخذ هذه االستجابة بعي-8

:االعتبار اآلتي 

.ةًًومتطورةالتعزيزًالمستمرًللتعلمًواكتسابًالمعرفةًعبرًأساليبًوعملياتًحديث✓

.ًًتطويرًنظمًالمعلوماتًخاصةًفيماًيتعلقًبتبادلًالمعلوماتًوالمعرفة✓

.ًًتشجيعًودعمًاالبتكارًواإلبداع✓

وتطويراالهتمامًبتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًوًالعملًعلىًخلقً✓

.ةالمالًالبشريًبنوعيةًعالية،ًوعلىًالدولةًخلقًالمناخًالمناسبًللمعرفرأسً

تحقيقًالتنسيقًوالترابطًبينًالمعرفةًوتكنولوجياًالمعرفة✓

.ًتغييرًآلياتًالعملًلتتلءمًمعًالبيئةًاالقتصاديةًالجديدة✓

تغييرررًالمهرراراتًوالمررؤهلتًالمطلوبررةًللعمررلًوتطررويرًكفرراءاتًوقرردراتًالمررواردً✓

.البشريةًبماًينسجمًمعًالتطوراتًالتكنولوجيةًالمتسارعة

ادًالمعرفةإنشاءًبنيةًتحتيةًلألعمالًاإللكترونيةًوبماًيتناسبًمعًالتحولًالقتص✓



الخاتمةً
هيويرهاتطوكذلكوإنتاجهاتوليدهاثمومنواستيعابهاالمعرفةتوطينإن

ويريدضلأفغدصنعيريدمنكلمنهايلجأنيمكنالتيالرئيسيةالوسائل

العالمهذافيواستقاللهومكانتههيبتهلهيحفظقدمموضعامتالك

.هيمنتهوفرضمبت اهلبلوغكوسيلةالمعرفةعلىيعتمدالذيالمضطرب

شكلبالتدويرهاوإعادةالمعرفةاستهالكمنانتقالهوأساسهالتوطينان

ارإط،فيبهاواالشت التملكهاإلىاألصليةمجاالتهامنبهنقلتالذي

قادرةتنميةطشرووتوفيرالتقدمتحقي إلىتسعىوثقافيةاجتماعيةمنظومة

.اإلنسانيةالحضارةبناءفيالفاعلةالمساهمةعلى



شكراف لحس  اصغائكم


