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 الممخص:
 في تفعيل التنمية البشرية في العراق" دراسة مقارنة     "دور اقتصاد المعرفة

 جارب دول مختارة"لت                           

أحدث اقتصاد المعرفة الذي ارتكز عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تغيرات كبيرة في الواقع 
االقتصادي وذلك باالعتماد عمى رأس المال البشري وعمى منظومة البحث والتطوير والتي تعد شريان الحياة 

 في االقتصاد الجديد.
اإلنتاج تدفق في كل المستويات معتمدة التدريب والتعميم  فالمعرفة أصبحت عنصرا ميما من عناصر

المستمر والمتطور من اجل بناء رأس المال الفكري لالرتقاء بالتنمية البشرية، انطمقت الدراسة من فرضية 
مفادىا أن ىناك عالقة وثيقة بين اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية إذ إن التوازن المرغوب بين المستوى 

ي والموارد البشرية المؤىمة لرأس المال البشري ال يتحقق من دون اقتصاد جديد مبني عمى المعرفة االقتصاد
والذي لو القدرة عمى تحقيق تنمية بشرية فاعمة في العراق وتتأكد الفرضية من خالل تجارب بمدان مختارة 

 أسيمت بدور بارز بيذا الصدد.
المعرفة كتوجو جديد في االقتصاد العالمي وتكييف وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى ماىية اقتصاد 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومخرجات مراكز البحوث لخدمة برامج التنمية البشرية عمى صعيد التعميم 
والصحة ومكافحة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعاشي من خالل التعرف عمى تجارب دول مختارة ليا 

 لمضمار.إسيامات ناجحة في ىذا ا
ل فقد ُاختيرت التجربة الكورية الجنوبية والمصرية واإلماراتية لدراسة دور اقتصاد المعرفة في تفعي

التنمية البشرية، حيث اختيرت التجربة الكورية الجنوبية لتشابو األحداث التي عانت منيا كوريا الجنوبية مع 
األحداث التي عانى منيا العراق، من حروب وأزمات وأمية وتدىور صحي، تمكنت ومن خالل اعتمادىا 

من تجاوز ذلك، واختيرت التجربة عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تمثل محور اقتصاد المعرفة 
العراق بامتالِكيا أيضا فضاًل عن باقي الثروات  المصرية إلمتالِكيا الثروة البشرية الخاّلقة التي يمتاز

لكونيا دولة منتجة لمنفط مثمما العراق منتج لو، اإلماراتية التي يمتاز العراق بيا، واختيرت التجربة  الطبيعية
ستراتيجيات تقوم عمى اقتصاد المعرفة من عدم االعتماد عمى عوائد انتاج النفط استطاعت ومن خالل وضع ا

 في تفعيل التنمية البشرية. 
وقد تبنت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في شقيا النظري ومنيجا استقرائيا في الجانب التطبيقي 

 لمدراسة قيد البحث
اإلطار النظري القتصاد المعرفة،والتنمية قسمت الدراسة عمى ثالثة فصول استعرض الفصل األول 

البشرية وجاء الفصل الثاني ليستعرض تجارب الدول المختارة وىي كوريا الجنوبية ومصر واإلمارات في 



اقتصاد المعرفة وعالقتيا بتفعيل التنمية البشرية أما الفصل الثالث فقد تناول التنمية البشرية في العراق في 

خمصت الدراسة إلى جممة من االستنتاجات والتوصيات ذات العالقة التي جاءت ظل اقتصاد المعرفة وقد 

متوافقة مع أىداف البحث وفرضيتو وكان االستنتاج األىم ىو ضعف مؤشرات التنمية البشرية في العراق 

ات وتخمفيا عن السياقات المعمول بيا في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فكان البد من تفعيل ىذه المؤشر 

أما أىم توصية فكانت في ضرورة تبني استراتيجيات تقف عمى  ;االقتصاد الجديد "اقتصاد المعرفةبمعطيات 

أسس عممية وتكنولوجية حديثة من قبل أصحاب القرار ترتقي بالتنمية البشرية في العراق وفي تفعيل دورىا 

لفجوة المعرفية ومواكبة عجمة التقدم في مجال الصحة والتعميم والدخل ووضعيا في المسار الصحيح لتقميص ا

 الحضاري في العالم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


