
- 1 - 
 

 دور مجتمع المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر
 

   المية حروش

                                                                                                          الشلف-جامعة حسيبة بن بوعليباحثة دكتوراه 
 محمد طوالبية  /د

 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي                                                                                             
 :الملخص باللغة العربية

في ظل التطورات العلمية العالمية تغير المفهوم المااد  والماالي كمعياار ل ماو الادول وتفووهااح ونااب    اا  
ونن العلااام والمعرفاااة بمثاباااة الع ااااار ايساساااية  حالحقيقياااة تكمااان فاااي وااادر  ايفاااراد ا بداعياااة إجماااال علااال نن الثاااور 

لقياسااهاح ور اام نن الج اااار ما الاات تتولااف عاان مواكبااة التطااورات التك ولوجيااة العالميااة الرا  ااة مقار ااة باابع  الاادول 
تحضير آليات اال تقال ا يجابي  حو مجتمع  ا وليمية والعالميةح وتجد اعوبة كبير  للحاق بهاح إال ن ها مجبر  علل

المعرفااة القاااام نساساااا علاال الكفاااةات البشاارية كمااورد رايسااي ومياا   ت افساايةح و ااتا بالتاادعيم الفعلااي ل  تااا  فااي مجااال 
البحث العلمي واال تمام بجود  التعليم ومورجاته واالستثمار فيهاح وااة ونن للج اار إمكا يات  االة وثروات مادية 

يكااون آلياااة لتحقيااق الت مياااة  وبشاارية معتباار ح بنمكا هاااا إحااداث  قلااة  وعياااة تضاامن لهاااا اال اادما  فااي مجتماااع المعرفااة
 المستدامة.

  مجتمع المعرفةح الت مية المستدامةح الج اار.: الكلمات المفتاحية

Abstract : 
In light of the global scientific developments change material and financial concept as a 

criterion for the growth of countries and superiority, and there was a consensus that the real revolution 

lies in the ability of creative individuals, and that science and knowledge as essential elements of the 

measure, and despite the fact that Algeria is still lagging behind to keep up with the current global 

technological developments compared to some regional and international countries, and find it very 

difficult to catch up out, but it is obliged to prepare the transition mechanisms positive about the 

existing knowledge society mainly on human resources as a major competitive advantage, and the 

actual Baltdeim production in the field of scientific research and attention to education and its outputs 

and invest in quality, especially since Algeria's huge potential material wealth and human saying, can 

make a quantum leap guaranteeing them integrate into the society of knowledge will be a mechanism 

for achieving sustainable development. 

 مقدمة:
  اتا المجااالتح موتلاف فاي ا  ساا ية تعيشاه الات  مسابوق الغيار التقادم ب تااا  المعرفة مجتمع ظهور يرتبط

 ين وتلا  الماضي في عليه مألوفاا  كان لما مغاير  وربما المعاار ح الحيا  نساليب في جترية تحوالت فر  الوضع
 الحياا  علال تأثير اا حجام فاي يكمان فيهاا الجدياد لكان الجديادح باايمر ليسات ا  ساا ية المجتمعاات في المعرفة ن مية

 .عموماا  ا  سان حيا  وعلل والسياسية واالجتماعية االوتاادية
 رؤى  تباال للج ااار  اجعاة فرااة بمثابة بنعتباره م ه لال طالق الواوع  تا علل الوووف يستل م الت  ايمر

 مان االستفاد  والل من وتل  اوتااد اح لدعم ايجابية نثار من يرافقها وما ا ستراتيجية سياساتها موتلف في جديد 
وعليه فالج اار مطالبة بمساير  التحاوالت ح المستدامة الت مية للتحقيق المكتسبات توظيف ثمة ومن المجتمع  تا ثمار
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العالمية والتطورات التك ولوجيا الرا  ةح والتحول  حو مجتمع المعرفة للوااول إلال مكا اة متميا   فاي الثارو  والت ااف  
 الدولي.

 الدراسة حول: تتمحور إشكالية
ماااادر  عاانضاارور  إ تقااال الج اااار  حااو مجتمااع المعرفااة يكااون ماادوال لتحقيااق الت ميااة المسااتدامةح كبااديل 

 والتي يمكن ايا تها كاآلتي:حات  فات اح فضالا عن تتبتب نسعار افالطاوة وما يااحب تل  من توو 
 المستدامة في الج اار؟ إلل ن  مدى يمكن اعتبار مجتمع المعرفة آلية فعالة لتحقيق الت مية

 التالية: ل جابة علل إشكالية الدراسة وسم ا المداولة إلل ن م المحاور
 ا طار المفا يمي لمجتمع المعرفة والت مية المستدامة. -1

 تحليل مؤشرات ايداة المعرفي في الج اار. -2
 واوع توظيف المعرفة العلمية للتحقيق الت مية المستدامة في الج اار. -3

 . لبلوغ الت مية المستدامة وطة إستراتيجية لب اة مجتمع المعرفة  -4

 الواتمة.-
 اإلطار المفاهيمي لمجتمع المعرفة والتنمية المستدامة:-1

س حاول نن  تطرق من والل  تا المحاور إلال مفهاوم مجتماع المعرفاةح ومان ثماة مفهاوم الت مياة المساتدامةح 
 ل ال إلل تحديد العالوة بي هما.

 مفهوم مجتمع المعرفة:-1-1
 :تعريف مجتمع المعرفة-1-1-1

 ظااراا لحداثااة ساان المفهااوم وولااة ايدبيااات التااي حللتااه لاام تتبلااور تعريفااات دويقااة وكثياار ح وماان  ااتا الم طلااق 
س تعر  إلل ن م  ته التعريفات سواةا الوارد  في تقاارير الم ظماات الدولياة نو المساا مات الفكرياة المقدماة مان وبال 

 .ثين الموتاين ثم  تبع تل  بمحاولة تاتية لتقديم تعريف موحد وشامل الباح
تل  المجماع الات  »  :ح تعريف مجمع المعرفة بأ ه2003ورد في تقرير بر ام  ايمم المتحد  ا  مااي لعام  

ح المجتماع يقوم نساساا علل  شر المعرفة وا  تاجهاا وتوظيفهاا بكفااة  فاي جمياع مجااالت ال شااط المجتمعاي: االوتاااد
  ( 1)«.المد ي والسياسة والحيا  الوااةح واوالا لتروية الحالة ا  سا ية بنطراد ن  إوامة الت مية ا  سا ية

يع ي االستثمار في مجاالت التكاة االاط اعي وتكييفه وفق » تعرف فتيحة السعيد  مجتمع المعرفة بأ ه: 
لمجتماع وبالدرجاة ايولال مجتماع المعلوماات ن  تطاوير تق ياات موتلف الحاجات اآل ية والمساتقبلية لاتل  فانن  اتا ا

االتاااال بشااكل مكثااف ودويااق فااي اتجاااه اوتااراق كافااة المجاااالت التااي تسااا م فااي إ تااا  المعلومااة واالسااتفاد  م هااا 
وتتاااأتل ن مياااة  اااته ايويااار  مااان سااارعة ا تقالهاااا وسااارعة االساااتفاد  م هاااا وتطوير اااا لاااتل   اااتا المجتماااع  اااو مجتماااع 

    (2)«. ولوجيا المتطور  ومجتمع مفتوح ال يعترف بالحواج  والحدودالتك
بأ ه مجتمع يعرف بالدور الحاسم للمعرفة في تشكيل ثرو  المجتماع ": » Valenducوكما يعرفه فالون دو  "

 (3)«.وتكري  رفا يته
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المجتمعااااات علاااال ضااااوة التعريفااااات السااااابقة يمكاااان القااااول نن مجتمااااع المعرفااااة يعتباااار نرواااال مراحاااال تطااااور 
المعاااار ح فهاااو تلااا  المجتماااع الااات  تسااتودم فياااه المعرفاااة فاااي كافاااة مجاااالت الحياااا : إوتاااااديةح إجتماعياااةح ثقافياااة 
وسياسيةح يعتبر ا  سان فيه ااا ع المعرفاة ومان يتاولل تولياد ا و شار ا وتوظيفهاا بعاد تلا ح مسات داا علال الحضاور 

ت وباتل  يمثال مجتماع المعرفاة وفا   جدياد  علال طرياق تك ولوجياا المكثف لتك ولوجيا المعلومات في موتلاف المجااال
المعلومات وا تااالت واستثمار الع ار البشر ح واتوات من المعرفة وسيلة رايسية لتوليد الثارو  و يادتهاا واعتبار اا 

 العالمي. كأ م مورد للت مية االوتاادية وم طلقاا تقييمياا يعتمد علل تا يف مدى تقدم الدول علل  المستوى
 أبعاد مجتمع المعرفة: –1-1-2

 ناب  لمجتمع المعرفة نبعاد موتلفة ومتشابكة يمكن إبرا  ا فيما يلي:  
ويتمثاال فااي نن المعلومااة  ااي المااادر ايساسااي للقيمااة المضااافة وتااوفير فاار  : البعددد اتصتددداد  – 1-1-2-1

لوماااة ويساااتعملها فاااي موتلاااف شااارايين اوتاااااده العمااال وترشااايد االوتااااادح و اااتا يع اااي نن المجتماااع الااات  ي ااات  المع
  و شاطاته الموتلفة  و المجتمع الت  يستطيع نن ي اف  ويفر   فسه.

:إت نن مجتمااااع المعرفااااة فااااي البعااااد التك ولااااوجي يع ااااي ا تشااااار وسااااياد  تك ولوجيااااا البعددددد التكنولددددوجي – 1-1-2-2
  ( 4)المعلومات وتطبيقها في موتلف مجاالت الحيا .

ويع ااي سااياد  درجااة معي ااة ماان الثقافااة المعلوماتيااة فااي المجتمااع و ياااد  مسااتوى : البعددد اتجتمددا ي – 1-1-2-3
الاااوعي بتك ولوجياااا المعلوماااات ون مياااة المعلوماااة ودور اااا فاااي الحياااا  اليومياااة ل  ساااان والمجتماااع   اااا مطالاااب بتاااوفير 

 لتطور بال سبة للفرد. الوسااط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد وسرعة ا
 مب يةن   رشيد في مجتمع المعرفة يع ي إشرا  الجما ير في اتوات القرارات بطريقة : البعد السياسي -1-1-2-4

علاال اسااتعمال المعلومااةح و ااتا بطبيعااة الحااال ال يحاادث إال بتوساايع حريااة تااداول المعلوماااتح وتااوفير م ااا  سياسااي 
وحام الجما ير في عملية اتوات القرارات والمشاركة السياسية الفعالة.مب ي علل الديمقراطية والعدالة والم  (5) ساوا  وا 

 :مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها -1-2
  تعريف التنمية المستدامة: -1-2-1

الت مية التي تأوت  »بأ ها:" مستقبل ا المشتر " عرفت الت مية المستدامة في نول مر  في تقرير لج ة بروتال دح 
  «.بعين االعتبار حاجات المجتمع الرا  ةح بدون المسا  بقدر  ايجيال القادمة علل الوفاة باحتياجاتها

تع اااي عااادم ا ضااارار بالطاواااة ا  تاجياااة ل جياااال المقبلاااة » بأ هاااا:  ""R.Solowكماااا عرفهاااا روبااارت ساااولوح  
 .«وتركها علل الوضع الت  ورثها عليه الجيل الحالي 

عملية تراكمية تتأس  علال ماا  او وااام » يعرف ايستات  و اد عبد الرحمان الهيثي الت مية المستدامة بأ ها:  
وتحقيقها  و بمثابة عملية بقدر ما  و  دف محددح و ي ليست  شاطاا من اي شاطة التاي يتار  نمار تحقيقهاا للمادى 

طة وطويلااة اآلجااال واي شااطة والممارسااات التااي الطوياالح باال  ااي ك ايااة عاان مجموعااة ماان ايعمااال واااير  ومتوساا
   (6)«.تهدف إلل معالجة دواعي القلق الملحة وفي  ف  الووت التطرق للمساال طويلة ايجل 

ب اةاا علل ما سبق تكره يمكن نن  توال إلل وضع إطار مالام لمفهوم الت مية المستدامة يقوم علال ا دار   
ة لفااااد  المجتمااع ا  سااا ي علاال نسااا  التو يااع العااادل لعااااداتهاح ومسااا مة جميااع الحكيمااة للمااوارد الطبيعيااة المتاحاا
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ايفاااراد بشاااكل فعاااال فاااي الت مياااةح دون إفاااراط فاااي اساااتغالل  اااته الماااوارد الطبيعياااةح ماااع تاااوفير الوااادمات االجتماعياااة 
ويحقق االحتياجاات ا  مااياة المالامة لت مية الفرد وتروية وجودهح بالشكل الت  يكفل الرواة االوتااد  واالجتماعي 

  والبياية ل جيال الحالية والمقبلة.
 : أبعاد التنمية المستدامة 1-2-2-1

 للت مية المستدامة نبعاد متعدد  ومترابطة ومتداولة ومتكاملة فيما بي ها يمكن إيجا  ا فيما يلي:
با ساتمرارية فاي تعظايم الرفااه االوتاااد  يطاول يتعلق الم ظور االوتاااد  للت مياة المساتدامة : البعد اتصتداد -

فتااار  ممك اااةح ويتحااادد  اااتا الرفااااه بمعااادالت الااادول واالساااتهال  ويشااامل تلااا  الكثيااار مااان مقوماااات التقااادم ا  ساااا يح 
   (7)إلخ.حكالتعليمح الاحةح المسكنح...

ود البيايااة التااي تع ااي نن لكاال  ظااام يركاا  البيايااون فااي مقاااربتهم للت ميااة المسااتدامة علاال مفهااوم الحااد :البعد البيئي -
 بياي طبيعي حدوداا معي ة ال يمكن تجاو  ا. 

و و يمثل البعد ا  ساا ي باالمع ل الضايقح فهاو يعتبار نن ا  ساان  او جاو ر الت مياة  :البعد اتجتما ي والبشر  -
الواادمات االجتماعيااة إلاال جميااع ح ومكافحااة الفقاار وتااوفير ةو اادفها ال هاااايح ماان وااالل اال تمااام بالعدالااة ا جتماعياا

المحتاجين لهاح ويتضمن البعد االجتماعي للت مية المستدامة مفهاوم الت مياة البشارية التاي تعمال علال توسايع وياارات 
 ةايفااراد ماان وااالل توساايع  طاااق القاادرات البشاارية إلاال نوااال حااد ممكاانح وتوظيفهااا فااي جميااع الميااادين ا جتماعياا

  سياسية.والثقافية وا وتاادية وال
إت يشير البعد التك ولوجي إلل نن   ا  حاجة إلل تك ولوجيات جديد  تكون ن ظف ونكفأ ونودر  :البعد التكنولوجي -

إلاال إ قااات المااوارد الطبيعيااة حتاال يتساا ل الحااد ماان التلااوثح وماان ا بعاااث الغااا ات وتلاا  للحيلولااة دون تااد ور طبقااة 
 (8).  واستيعاب ال مو في عدد السكان وفي ال شاط االوتااد ايو ون والمساعد  علل تحقيق استقرار الم ا

 مجتمع المعرفة و الصته بتحقيق التنمية المستدامة: -1-3
تتجه دول العالم المتقدمة م ها والدول الطامحة للتقدم  حو تع ي  ب ل مجتمع المعرفة وتطوير ا باستمرار  

واالوتاادية والسياسية؛ بحيث تترك  ب ل مجتمع المعرفة  ةواالجتماعيمن نجل االستفاد  من معطياتها ا  سا ية 
توليد المعرفة" من والل البحث  التي تتضمن ثالث محطات رايسية تشتمل علل:"، حول ما يدعل با"دور  المعرفة

فاد  م ها في تقديم العلمي وا بدال واالبتكارح " شر المعرفة" بالتعليم والتدريب وا عالمح و" توظيف المعرفة" واالست
ودمات وم تجات متجدد  تسهم في توفير فر  عمل وماادر دول جديد  تؤد  إلل تع ي  الت مية وتحقيق 

لدور  المعرفة بمدى تفعليها بشكل مت ا م يؤد  إلل تدفق المعرفة في المجتمع  ياستدامتها. ويتبع ايثر ا يجاب
سهام مجتمع المعرفة في تحقيق الت مية المستدامة س تطرق إلل ن م واالستفاد  م هاح ولتسليط الضوة علل تفاايل إ

 ال قاط التي يمكن إيجا  ا فيما يلي:
يتطلب توليد المعرفة في المجتمعات المعرفية ت مية التفكير بكل ن واعهح السيما التفكير ال اود وا بداعي  

ل قد المعرفة السابقة وب اة وتوليد معارف جديد   وبت مية مهارات التفكير ا بداعي  ناللتان  ما متطلبان نساسيا
ترتقي نيضَا ودرات نفراد المجتمع علل استبدال الضار بال افع ت تهي بنتوات إجراةات عقال يةح ما يؤد  إلل ولق 
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ي تحال في موتلف الجوا ب االوتاادية نفراداا نكثر إبداعاا وتوا  اا ونودر علل التكيف مع التطورات والتغيرات الت
 . (9) واالجتماعية والسياسية والثقافية

وفاااي المقابااال يمكااان نن تساااهم عملياااة  شااار المعرفاااة فاااي تع يااا  الت مياااة المساااتدامة مااان واااالل نن مجتمعاااات  
والموااطر  المعرفةح وباعتبار اا مجتمعاات شابكية تشاجع بالضارور  وعيااا نفضال بالمشاكالت الكلياةح فا ضارار بالبيااة

التك ولوجياااة واي ماااات االوتااااادية يؤمااال بمعالجاااة نفضااال عبااار التعااااون الااادولي والمشااااركة العلمياااةح كماااا نن إتاحاااة 
المعارف والمعلومات والبحاوث والدراساات وتيساير الوااول إليهاا بدرجاة كبيار  تساا م فاي اتواات القارار الساليم المب اي 

يجابياتح ثم ب اة الرن  الفكر  السليم. علل استطالل كامل لع اار المووف من سلبيات    (10)وا 
توظيف واستودام المعرفة  و سبيل إلال بلاور  دور  حياا  المعرفاة إلال إ تاا  معرفاي ليساتفيد م اه المجتماعح إت  

نن ودر  مجتمع ما علل إ تا  المعرفة وتكييفها وتوظيفها نمر حاسم من نجل تحقيق  مو اوتااد  مستدام ولتحساين 
التقادم فاي وطاعاات ال راعاة ح و معيشةح حيث نن المعرفة باتت ن م عامال فاي الت مياة االوتااادية المساتدامةمستوى ال

والاحة والبيااة بوجاه واا  يعتماد بقاو  علال تطبياق المعاارف واالبتكاارات ال اتجاة مان مساتويات التعلايم المتعاظماة 
    (11)تي من شأ ها تع ي  ا  تاجية.والتحسي ات ال وعية التي تتي  استعمال التك ولوجيا الجديد  ال

 ر:تحليل مؤشرات األداء المعرفي في الجزائ-2
 ظراا ي مية العلم والتك ولوجيا والمعرفة علل وجه الوااو  فاي جمياع مجااالت الحياا  المعااار ح وباعتبار اا    

المعرفة فاي الج ااار مان واالل  ركي   نساسية لتحقيق الت مية المستدامةح حاول ا في  تا الع ار دراسة وضعية إ تا 
وكتا التطرق إلل واوع  شار المعرفاة فاي بالد اا ماع التركيا  علال التعلايم  علل حركة البحث العلمي والتطوير الوووف

 .العاليح تك ولوجيا ا عالم واالتاال
   : إنتاج المعرفة موشرات – 2-1 
فاي ساابيل دعام مساير  البحااث العلماي والتطاوير بهاادف  وحلااول علمياة تحااول الج ااار تب ااي إساتراتيجية واضاحةح   

تفعياال المسااار الهااادف   تااا  المعرفااةح لولااق مقومااات ا وااالل فااي مياادان العلااوم والتق يااات الحديثااة واللحاااق بركااب 
تتمثاال فااي ح والتااي مؤشاارات ا  تااا  المعرفااي فااي الج اااار  ح لااتا ساا ت اول فااي  ااتا الع ااارالتقاادم العلمااي والتك ولااوجي

سسات البحاااث العلماااي والتطويرحالماااوارد البشااارية العاملاااة فاااي إ تاااا  المعرفاااةح ؤ مؤشااارات ا بااادال المرتبطاااة نساسااااا باااام
 ا  فاق علل ن شطة البحث العلمي والتطوير.

  مؤسسات البحث العلمي والتطوير: -2-1-1
يال عام ح ل0222مؤسسة س ة  35إلل  0222مؤسسة س ة  53ارتفع عدد المؤسسات الجامعية من 

مؤسسة  42مؤسسة جامعية ) جامعاتح مراك  جامعيةح مدار  وط ية عليا(ح ثم ارتفعت إلل  50إلل  حو  0222
( فقد سطر عد  برام  في توسيع الهياكل الماديةح 0222-0222ح نما فيما يو  الموطط الوماسي )0222س ة 

و ي مو عة  0220مؤسسة والل س ة  29وكان ن م ما جسد من  تا الموطط  و  ياد  عدد المؤسسات إلل 
مدار  عليا ل ساتت ح  3مدرسة وط ية علياح  22ملحقات جامعيةح  2مراك  جامعيةح  22جامعةح  29كالتالي: )

  (12)مدار  تحضيريةح ووسمان تحضيريان مدمجان(. 22
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والية عبر التراب  24مؤسسة للتعليم العاليح مو عة علل  225تظم الشبكة الجامعية الج اارية  حالياا 
مدار  عليا ل ساتت ح  22مدار  علياح  22مدرسة وط ية علياح  02مرك اا جامعيااح  25جامعةح  32الوط ي تظم )

 (13).ملحقتين جامعتين( 
دثة للقيام بعملية البحث العلمي وفقاا للمرسوم الت فيت  روم وباعتبار الموابر العلمية نحد ن م الوساال المستح

 0223موبراا بحثياا س ة  2502إلل حوالي    0225موبراا س ة  2029ح ارتفع عدد موابر البحث من  22-022
)بما في تل  موابر بحث مشتركةح وموابر بحث مشاركة ( مو عة علل مجموعة من التوااات الكبرىح والتي 

  (14)طالب دكتوراه.و نستات باحث  09342 ج دت حوالي
ح   ا   ياات نورى وط ية تتمثل 0222با ضافة لشبكة الموابر التي  ي حديثة العهد ترجع إلل س ة 

 (15).وحدات بحثح محطة بحث واحد  22مراك  بحثح  22وكاالت وط ية لتطوير البحث العلميح  25في: 

    :المعرفةالموارد البشرية العاملة في إنتاج  -2-1-2
(ح 0220-2224من نجل تحقيق ن داف البحث العلمي والتطوير التك ولوجي المحدد للفتر  الوماسية ) 

(ح نوال وا ون البراما  بضارور  رفع عدد العاملين في مجال البحث بما 0220-0224والبر ام  الوماسي الثا ي )
وى البشرية العاملة في حقل البحث يتماشل مع احتياجات برام  البحث الس وية الماادق عليها. وود ودرت الق

باحث لكل مليون  سمةح في حين ارتفع عدد الباحثين  225باحثاا ن  ما يعادل  5039با  2224العلمي والل س ة 
باحث  292ن  ما يقارب  0229باحث في  هاية  22522ح لتال إلل ما يقارب 0222باحث س ة  4222إلل 

 (16).لكل مليون  سمة

باحث ) ايساتت  الباحثينح الباحثين الداامين(ح  02245لحوالي 0222ية في س ة والت القدرات البحث
باحثين داامين  0395نستات ح و 32002نستات يمارسون  شطات البحث من مجمول  05529يتكون  تا العدد من 

 (17).ليم العالي(باحث  داام وار  وطال التع 2224باحث داام تابع لو ار  التعليم العلي والبحث العلميح و 2254) 
وباعتبااااار وطااااال التعلاااايم العااااالي يساااااتحوت علاااال نكباااار  ساااابة مااااان القاااادرات العلميااااة والتك ولوجيااااا الج اارياااااة  

 ح فهتا يع ي نن معظم  ته القدرات تقوم بأعمال التدري  بجا ب البحوث. %  89.94ب سبة
الدول العربية ايورىح المفارواة تكمان فاي إاّل ن ه وبالر م من التحسن الكمي في عدد الباحثين في الج اار كباوي 

ضعف نداة  تا المؤشرح و اتا ماا يفسار بقلاة الم شاورات العلمياة والتاي تعتبار معيااراا  امااا ل  تاا  العلماي ونحاد ن ام 
فبال سابة لحالاة ال شار فاي المجاالت الدولياةح فاالج اار تحتال ح المؤشرات الباار   علال مكا اة الجامعاة ومراكا  البحاوث

 (18) ح السعوديةح تو  ح المغربح ايردن.بة التاسعة عربياا في إ تا  الم شورات العلميةح بعد كل من مارالمرت
( والبر ااام  الوماساااي 2002-8991 ماان جهااة نوااارى  جااد نن تطبياااق البر ااام  الوماسااي الممتاااد ماان فتااار  )

مساتوى البحاث العلماي ومان  ( واد ندى لتحقياق بعا  اي اداف المساطر  علال2082-2001الثا ي الممتد من فتار  )
بي ها تور  نعداد كبير  من حملة الماجستير والادكتوراهح ايمار الات  سام  ب يااد  عادد ا اادارات العلمياة مان حياث 

(ح ساجلت  2088-2080-2009-2001الكميةح بل وضمان التأطير الجامعي يعداد الطلباة الجادد ففاي السا وات )
 (19) ( مجمول نطروحات الدكتوراه  ورساال الماجستير.61794-98446-64961 -60004علل التوالي م اوشة )

   :مؤشر اإلنفاق  لى البحث والتطوير -2-1-3
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 ح جاح البحث العلمي في ن  دولة يتووف علل حجم المبالغ المالية الموا  لها وكيفية ترشيد اساتودامها
تا نوت ا مقدار مي ا ية البحث العلمي إلل ال ات  الواام ا جماالي  الحاظ نن الج ااار وبال سا ة  ساجلت ند ال  8991وا 

( من القا ون التوجيهي رفع المي ا ية المواااة 28حين نورت )الماد  8999المستوياتح واستمر الوضع حتل س ة 
ح وتلاااا  بعااااد إ شاااااة 2000سااا ة  %8إلاااال 8997 ة ساااا % 0,2للبحاااث العلمااااي بال ساااابة لل اااات  الااااداولي الوااااام مااان 

الا دوق الوط ي لتطوير البحث التك ولوجيح كما اتوتت تدابير نوارى مثال الحاواف  الضاريبية للشاركات التاي لاديها 
  (20)ن شطة البحثح وا  الة الضريبة علل القيمة المضافة لشراة المعدات وايجه   العلمية.

 ياااد  علاال  ااته الموااااتح ماان باارام   امااة ففاي إطااار بر ااام  ا  عاااش كماا اسااتفاد وطااال البحااث العلماي  
 12,38(ح ماا   القساام المتعلااق بالبحااث العلمااي ن ميااة كباارى حيااث وااا  لااه حااوالي 2006-2008االوتااااد  )

مليااار  800( واااات لااه حااوالي 2086-2080مليااار دي ااار ج اااار ح ونمااا فااي إطااار بر ااام  الت ميااة الوماسااي )
  (21)دي ار ج اار .

إال ن ه ور م ارتفال الموارد المالية الموااة للبحث العلمي والتي تطورت عما كا ت عليه في الس وات 
ح %5ال تستجيب للمعايير العالمية حيث المعدل العام الدولي يبلغ  %2الماضيةح تبقل وليلة و ير كافيةح ف سبة 

ح كما نن الموارد المالية % 4,3و %2ما بين ونما في بع  الدول مثل س غافور  وكوريا الج وبية يتراوح 
من  %52الموااة للبحث العلمي في الج اار  تعا ي من التسيير البيرووراطي ل دار  التي تأوت نكثر من 

  (22) المي ا ية الموااة للبحث العلمي.
 نشر المعرفة:  – 2-2

علال التعلايم العاالي وتك ولوجياا س قتار في  اتا المجاال علال ن ام عوامال  شار المعرفاة مان واالل التركيا  
 ا عالم واالتاال.

  التعليم العالي: – 2-2-1
تساعل الدولااة الج اارياة إلاال تلبياة حاجااات موتلااف القطاعاات بنعااداد إطاارات تسااا م فاي الت ميااة االوتاااادية  

ا إعاد  ال ظار فاي واالجتماعية للبالدح ويجل تل  تعمل علل ا تها  إستراتيجيات موتلفة لتتب ل إاالحات من شأ ه
ترويااة الم ظومااة التعليميااة حسااب متطلباااات علميااة وتق يااة تتماشاال واحتياجااات العاااارح وتباادو التحااديات التااي ترياااد 

التقليدية المألوفة واااة فاي  الجامعة الج اارية رفعها في ميدان المعرفة العلمية كبير  تملي عليها دوراا يتجاو  المهام
 حنوالا ووبل كل شية علل استودام العلم والتك ولوجيا كقو  تكتس  بها جميع الميادين عولمة واضحة المعالم تقومظل 

إلاال المؤشاارات الكميااة لتطااور التعلاايم العااالي والتااي تتعلااق بالمي ا يااة الموااااة للقطااال   ااتا الع ااارساا تطرق  فااي 
  (23). س ويااح نعداد الطبلة المسجلين والمتورجين ونعضاة الهياة التدريسية

 : تطور ميزانية التعليم العالي – 2-2-1-1
مؤشاارات لهااا داللاااة كبياار  فاااي  2016إلاال سااا ة  2000تبااين مي ا يااة تسااايير وطااال التعلااايم العااالي م اات سااا ة  

اسااتوال  الجهااد المبااتول ماان نجاال ت ميااة وطااال التعلاايم العاااليح ماان وااالل المبااالغ الضااومة التااي واااات لهااتا 
فقااااااااد ارتفعاااااااات ماااااااان  ح(2016–2000ماااااااارات ماااااااان ساااااااا ة )7القطااااااااال ب حااااااااو القطااااااااالح حيااااااااث تضاااااااااعفت مي ا يااااااااة 

س ة  4%6511د  ب سبة تعادل  173547357025000 إلل ح2000س ة  4%د  ب سبة تعادل 37557056675000
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ح مي ا يااااة القطااااال عرفاااات (24)6.49%ةمااااا يعااااادل  سااااب 2016د  ساااا ة  312514554475000 لتااااال إلاااال ح2010
متبعاااااا االساااتقرار فااااي  ياااااد  المي ا يااااة العامااااة للدولاااةح وتفساااار  ااااته ال ياااااد  المسااااتمر  فااااي اساااتقراراا فااااي وتياااار   يادتهااااا 

ا عتماادات الموجهاة إلال وطاال التعلايم العاالي إلال ارتفاال نجاور العماال والهيااة التدريساية التاي تشاكل الجا ة ايكبار 
ارتفاال عادد الطلباة المقيماين ماا ي ياد  من مي ا ية القطالح ارتفال عدد موابر البحث ون شطة البحاث فاي الجامعاات ح

 ير نن  ته ايرواام ح من حاة ال فقات الموااة للودمات الجامعية وارتفال عدد المسجلين في الجامعاتح...إلخ
ال تااادل بالضااارور  علااال فاعلياااة نداة الجهاااا  التعليماااي الج ااااار  ففعالياااة ن  م ظماااة تعليمياااة تقاااا  بدرجاااة تحقياااق 

كفاة  ترتبط بحجام المورجاات المقدماة  ظيار ماا تتلقااه مان مادوالت وماا يتفاعال باداولها مان اي داف المرسومةح وال
  .عمليات

 :تطور  دد الطلبة المسجلين-– 2-2-1-2
يمثل عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي ن م ع ار من مدوالت العملية ا  تاجية للقطالح ودراسة 

العالي توحي بأن عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي عبر موتلف الس وات شهد الوثااق المتعلقة بتطور التعليم 
تطوراا كبيراا م ت االستقاللح و برا  حجم الجهود المبتولة من طرف الدولة يجدر التطرق إلل التطور التاريوي لعدد 

 الطلبة في وطال التعليم العالي م ت االستقالل .
طالباا مسجالا  1317في مؤسسات التعليم العالي  1461ين تم إحاااهم س ة حيث بلغ عدد الج ااريين الت

في جامعة الج اار وملحقتيها في كل من و ران ووس طي ة. ولقد  اد العدد عن الضعف نث اة الدوول الجامعي 
مر  بعد تل  بأول من عشر س وات وبلغ عدد الطلبة المسجلين ع د الدوول  455ح وتضا ف 1462-1463
 2012وس ة  1462طالبح في س ة  152005000بعد ومسين عاماا من االستقالل  2011-2010معي الجا

مر ح ويتو ل  تا التعداد علل العديد من المواوع الجامعية الجديد  الموجود  في  1000تضاعف عدد الطلبة بحوالي 
ات إدارية نورىح  ير وااية واليةح ويضاف إلل  تا العدد الطلبة المسجلون في المؤسسات التابعة لوااي 47

 ( 25).و ار  التعليم العالي والبحث العلمي

  : أ ضاء الهيئة التدريسية- 2-2-1-3
مر  من الفتر  الممتاد   292لقد سجل عدد ايساتت  في الجامعة الج اارية ت ايداا مستمراا إت تضاعف بما يقارب 

ح 0222نساتات سا ة  29252إلال  2250سا ة  نساتات 042( حياث ارتفاع مجماول ايسااتت  مان 0223-2250من )
نستات.مما يبين نن   ا   مو  اام فاي عادد  35500حوالي  0223ح ليبلغ س ة 0222س ة  22222ليال لحوالي 

ح ويساااعد االرتفااال فااي عاادد ايساااتت  فااي تحسااين  وعيااة التعلاايم المدرسااين ولكاان ب سااب متفاوتااة حسااب رتبااة ايسااتات
لتااأطير لكاال ااا ف ماان الهياااة التدريساايةح كمااا نن الج اااار اسااتطاعت نن تقلاال ماان العااالي  وتلاا  ماان وااالل معاادل ا

ا بعادم % 99,75إلال  2007 – 2004التعاون ايج بي من والل سياسة الج نر ح حيث والت  سبة الج نر   عام 
 (26)  دا  االستقالل. % 27,5كا ت تقدر با

 تكنولوجيا اإل الم واتتدال في الجزائر: -2-2-2
يتحاادد ال جاااح فااي عااار المعلومااات إلاال حااد بعيااد بكفاااة  اسااتودام تك ولوجيااا المعلومااات واالتاااال واالرتباااط 
بشاابكة المعلومااات العالميااة )اي تر ياات( وتااوافر طاارق المعلومااات السااريعة وشاابكات البااث ا تاعااي والتلفاا   الروميااة 
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ات والتااي نااابحت ايساا  التااي تحكاام كافااة م اااحي والهواتااف ال قالااة والحواساايبح وواادمات التبااادل الرومااي للمعلوماا
الحياااا  ونسااالوب نداة ايعماااال والج ااااار ال تااا ال بعياااد  إلااال حاااد ماااا عااان االساااتجابة لهاااته المقاااايي  ر ااام مجهوداتهاااا 

  المبتولة والتطور الملحوظ  سبياا في  تا المجال.

و اي  سابة ضاعيفة مقار اة ب سابة  % 11,97 سمة با  800وتمثل  سبة ال فات إلل اال تر ت للمشتركين ب سبة لا
المساااجلة فاااي ايسااال دا اااااحبة ايداة ايعلااال فاااي  اااتا المؤشااارح نماااا فيماااا يتعلاااق بال فاااات ل  تر ااات بال سااابة  % 76

  رتفع  سبياا مقار ة بالمؤشر السابق.مو و   % 13,94للمؤسسات ن  المشتركين المه يين فقد ودرت با 
  2001يات و ار  البريد وتك ولوجيا ا عالم واالتاال بالج اار  هاياة عاام وعن الكثافة الهاتفيةح فحسب إحااا

بمع ل ن ها  طت معظم السكان  % ,997ف الحظ بأ ها مرتفعة بال سبة للهاتف الجوال  نو ال قال حيث والت إلل 
  باب الم افسة فيه وااة بعد فت 2000و تا راجع إلل السياسة التي ا تهجتها الدولة في  تا القطال بداية من س ة 

نمام المؤسسات مثل جا  ح موبيلي  و جمة وود تضاعف عدد مساتودمي الهااتف ال قاال بشاكل مات ل فاي السا وات 
 الوم  ايوير .

حااااااايات دويقااااة عاااان حجاااام و مااااو التجااااار   ونمااااا عاااان التجااااار  ا لكترو يااااة فااااي الج اااااارح فقااااد ال تاااارد نروااااام وا 
االلكترو ياة فااي الج ااار لكاان مؤشااراتها ومالمحهاا تظهاار جلياااا فاي موتلااف جوا ااب  اتا ال ااول ماان التجاار  فعلاال ساابيل 
المثال ظهرت العديد من المواواع ا لكترو ياة علال اواتالف ا تماماتهاا بال ولقيات ا تمامااا عميقااا مان وبال مساتودمي 

يقادم  اتا الموواع وادمات عاد  متميا  ح تتمثال فاي  Ouedkniss.Comتر يت فاي الج ااار مثال موواع  واد ك اي  اي 
تاميم المواوع بأ واعهاح وتوفير فر  ا عالن المجا ي لكل من يريد عار  ن  اا ف مان السالع والوادمات  كماا 

ح و ير اا Airalgerie.Dzعبار الموواع يوفر مساحات إشهارية لموتلف الشركاتح ومووع الوطوط الجوية الج اارية 
 من المواوع.

وماان جهااة نواارى ظهاارت مالماا  السااداد ا لكترو ااي فااي الج اااار عاان طريااق ا تشااار نجهاا   المو عااات اآلليااة 
لاا وراق ال قديااةح إااادار العدياااد ماان الب ااو  والمؤسساااات الماليااة لبطاوااات بالسااتيكية ممغ طاااة تحتااو  علاال شاااريحة 

سحب مبالغ معي ة من ايموال من حسابه الشواي متال شااةح ومحاولاة اعتمااد بطاواات ميكروية تسم  لااحبها ب
فيااا ا وماساااتر كاااارد و ير اااا فاااي الم ظوماااة الب كياااة الج اارياااة كالب ااا  الج ااااار  ومجموعاااة الج ااااار للوااادمات الب كياااة 

 (27)ا لكترو ية. 
    :ئرواصع توظيف المعرفة العلمية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزا –3
الج اااار علاال  اارار الاادول العربيااة ايواارى تفط اات لاادور البحااوث فااي عمليااة الت ميااة وتطااور الدولااةح حيااث     

اتواااتت إجاااراةات وتااادابير  حااااو مساااعل ب ااااة  ظااااام بحاااث علماااي فعااااال تساااتثمر  تااجاااه فااااي تقااادم الدولاااة الج ااريااااة 
  مؤشرات  لكان تقادم  اتا القطاال وعار تهاح حيث سجلت  ته السياسة البحثية نرواماا نثبتت تطورات كمية علل عد

ال يرتبط بما تسجله ايروام من تقدم وا  ما يرتبط نيضاا ب وعياة المورجاات المقدماة  ظيار ماا ت تقياه مان مادوالت وماا 
 يتفاعل بداولها من عمليات. 

 نفالتطور الكمي ال يوفي القاور ال وعيح حيث ما  الت مؤسسات التعليم العالي في الج اارح عبار  ع
مؤسسات استهالكية للمعرفة التي ي تجها لها اآلورونح و تا راجع ال وفا   سبة المشتغلين بالبحث العلمي 
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الجامعي إلل نعضاة  ياة التدري  حيث ترتك   البية البحوث العلمية الجامعية لدى من ير بون في التروي إلل 
ن نعضاة  ياة التدري  بعد واولهم إلل رتبة الدرجات ايعلل الستيفاة شرط الترويةح ثم يتووف لدى الكثير م

ايستاتية  في الووت الت  تمثل  ته الرتبة ومة العطاة العلمي الجاد ولي  التووفح والت  يرجع يسباب مرتبطة 
ة التدريسي والمهام ايكاديمي يعضاة  ياة التدري  إضافة لكثر  ايعباة ا دارية لدى  سبة كبير  للكثر  العب

 م هم.

ور م استقطاب الجامعاة الج اارياة للغالبياة العظمال مان حملاة الادكتوراه والماجساتير إال نن دور اا فاي المجهاود    
الوط ي للبحث العلمي والتطاوير التك ولاوجي بقاي محادوداا جاداا لعادم توجاه معظمهام لتب اي مشاروعات بحثياة تطبيقياة 

لجهات البحثية بالتوطيط المسبق للبحوث التي يقوماون بهاا لحل المشكالت ا  مااية الوط يةح و تا يرجع لعدم ويام ا
بما يلبي حاجات االوتااد الوط ي مان حياث تطاوير ا  تاا  نو حال مشااكل وااماة يعاا ي م هاا حقال مان حقولاه  نو 
إيجاااد طاارق وساابل إ تاجيااة جديااد  تعااود بالفااااد  علاال الجهااات ا  تاجيااةح و كااتا فااالبحوث الم تجااة بعيااد  عاان تلبيااة 

و ظااراا  ات وطااال الااا اعة نو ال راعااة نو المجتمااع ممااا ياااعب نو يسااتحيل تطبيقهااا واالسااتفاد   م هااا عملياااا.حاجاا
لمرك ية الدولة في وطال البحث العلمي بوافها الممول الرايسي لهح جعلها تميل الستغالل  تا ال فوت والتدول بعادم 

ة وضااايا اجتماعيااة واوتاااادية وسياسااية محاادد  ماان السااماح للجامعااة وحتاال مراكاا  البحااوث ماان اال طااالق ماان م اوشاا
والل الميدان نو الواوعح مما جعل البحث العلمي والتطوير يأوت افة ايكاديمية المطلقة ويميل في معظمه للت ظير 
بعيااداا عاان مجريااات ايحااداث الواوعيااةح و ااتا يفقااده جا باااا كبيااراا ماان ن ميتااه وجاادواه لعاادم وجااود حريااة نكاديميااة لكشااف 

    (28)لحقيقة نو تطبيق  تاا  ايبحاث.ا
علل مستوى آور تعتبر براةات االوترال المودعة من الع اار المحورية المسا مة في تضويم مي ا ية الدولة  

المالية والتي تعمل علل ت ميتها وتقدمها. وبالعود  إلل إحااايات براةات االوترال المودعة في الج اار  جد ن ه في 
براة  اوترال يسا م فيها الع ار  884باحث موترل مقيم في الج اارح تم إيدال  90وعلل مستوى  ح2088س ة 

باحث  موترل مقيم إلل  872ةات االوترال علل مستوى اوالت عدد بر  2080وفي س ة  ح%09ال سو  ب سبة 
يم العالي والبحث العلمي بحيث يسجل الباحثون وايساتت  الباحثون علل مستوى مؤسسات التعل براة  إوترالح 841
ح  36%تليها مسا مة مراك  ووحدات البحث العلمي التابعة لو ار  التعليم العالي والبحث العلمي ب سباة  %40 سبة 

 (29).% 14لتسجل مراك  ووحدات البحث وار  وطال التعليم العالي والبحث العلمي   سبة 
تظهر ال تاا  المتكور  بأن مسا مة وطال التعليم العالي والبحث العلمي نكثر تفوواا من مسا مة مراك     

ووحدات البحث وار   تا القطالح تل  نن البحث العلمي في الج اار ما ي ال مرك اا في الجامعات والمعا د نكثر 
تثمر في  تااجهح فحتل ما تم تسجيله من براةات من القطاعات ايورىح التي ولما تولي البحث العلمي ن مية نو تس

ح فمع ما  ته لم يتم االستفاد  م ها بشكل فعال في وطاعات الت مية الموتلفةح  تا علل المستوى المحلي االوترال
يمكن نن يكون لهته البحوث من  تاا  تطبيقية في عملية ا  تا  إال نن معظمها لم يجد سبيله إلل حي  التطبيق 

كر في تطوير القطاعات البحوث ال يمثل مردوداا يت االتعح إتا فن  ا ال  بالغ إتا ما ول ا نن االستثمار في مجوالواو
  واالجتماعية في الج اار.  االوتاادية



- 11 - 
 

نما علل المستوى الوارجي فنن الجالية الج اارية من الباحثين الموترعين المقيمين في دول نج بيةح    
في الواليات المتحد  ايمريكية وفر ساح يسا مون بشكل فعال في إثراة االوتااد العالميح  واللتين يتواجد ن لبهم

حيث تشهد  سب براةات االوترال التي يتم إيداعها علل  تا المستوى تطوراا محسوساا مقار ة بما تم تسجيله محليااح 
علل  2082نفريل اوترالح وفي  براة  2766موترل تم إيدال  480علل مستوى  2088 نكتوبرحيث  جد ن ه في 

علل  براة  إوترال 0004ارتفعت إلل  2080ونما في س ة ح براة  اوترالح 2100موترل تم إيدال  480مستوى 
و تا ما يدفع ا للقول من مجمول براةات االوترالح  %86ح يسا م فيه الع ار ال سو  ب سبة موترل 409مستوى 

معها كل فاة من الباحثين )المقيمين في الج اار والمقيمين في الوار (ح وراة نن واوع البياة العلمية التي تتفاعل 
 (30) .ولق فجو  بين ال سب المحققة محلياا ووارجياا من براةات االوترال المودعة

 رؤية إستراتيجية لبناء مجتمع المعرفة وبلوغ التنمية المستدامة: -4
ب ااة مقوماات مجتماع المعرفاة باعتبااره مطلاب ملا  لتحقياق  س حاول في  اتا الجا ة مان الدراساة ا لماام ب لياات

  .ال هضة واستدامة الت مية في بلدا  اح و تا ب اةاا علل وضايا ومرتك ات مجتمع المعرفة
نتاج المعرفة: -5-1  التحرك في ميدان البيئة التمكينية وا 

ويتطور المجتمع و ته البياات تشتمل وتل  من والل تهياة البياات التمكي ية الم اسبة التي علل ضواها ي شأ 
علااال التوسااايع فاااي مجاااال الحرياااات العاماااة وااااوغ التشاااريعات القا و ياااة الداعماااة لمرتكااا ات وآفااااق مجتماااع المعرفاااةح 

  (31)ومراجعة الوطط الت موية لبحث سبل المواةمة بي ها وبين متطلبات مجتمع المعرفة.
 :نشر وتوطين المعرفة -5-2

طاابع المحلاي والواوااي والاتاتي نث ااة وبعاد عملياة التاوطين حياث تااب  المعطياات و تا مرتبط بنضافاة ال
الم قولة ج ةاا من ب ية المجتمع الم قول إليه وال تظل مجرد معطل م سو  و ريب عن بياته الجديد  مع التأكيد علل 

البحااث واال فتاااح علاال م ااابع نن اال فتاااح والتواااال يشااكالن معاااا القاعااد  الكباارى فااي مجااال التااوطينح وا  شاااة مراكاا  
المعرفااة العالميااة واال تمااام بالتاادريب والتأ ياال كلهااا وطااوات نساسااية فااي درب اساات بات الع اااار التااي تفجاار إمكا يااة 

  (32)تطوير المعرفة في مجتمع ا.
 توظيف المعرفة: -5-3

باااالمحورين الساااابقين ن  بن تاااا  المعرفاااة و شااار ا فااا حن ال   تظااار  وط  ااااويااارتبط محاااور توظياااف المعرفاااة فاااي 
تااوطين المعرفااة وا  تاجهااا ل مااار  التوظيااف باال  مااار  التوظيااف فااي إ تااا  تااوطين المعااارفح ويااوحي التوظيااف إلاال 
آليااات ومعطياااتح ونساااليب جديااد  فااي العماال مسااتمد  ماان ثااور  المعرفااة فااي االوتااااد والمجتمااعح ولهااتا فالمقاااود 

لتوظيف يتجاااو  مجاارد االسااتودام الميكاااا يكي ال اواال يدوات مع يااة فااي المعرفاااة واوتااااد الواادماتح وا  مااا ايمااار بااا
عاااد  إ تااا  الوساااال القااادر  علاال تحوياال المجتمااع واالوتااااد والمعرفااة فااي اتجاااه مواجهااة احتياجااات  يتعلااق بابتكااار وا 

شبال ر بات ا  سان ومتطلباته ال ااد  والعمل علل ا    (33)ستمرارية ت ميتها لتحقيق استدامتها.وا 
و ااته المحاااور التااي تكر ا ااا باااور  مجاا ن  تعااد محاااور متداولااة ومتفاعلااة وتعااد متقاطعااة فااي نساالوب تشااكلها 

تا ك ا  عي نن التحديات  وتبلور ا بين بياات التمكين والتوطين والتوظيف وم ها جميعاا ي شأ إ سان مجتمع المعرفةح وا 
في موضول مجتمع المعرفة كبير  ومعقاد  فانن اال واراط فاي المحااور يادر  فاي عاداد ايعماال المركباةح التي تواجه ا 
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وماان   ااا فااايمر ملاا  علاال التقاااطع والتااداول والتفاعاال بااين  ااته المحاااور لب اااة مجتمااع المعرفااة الاات  ساايكون الرافااد 
 ايساسي لتحقيق الت مية المستدامة.

 الخاتمة:
تواال ا إلال نن الج ااار اكتفات  حو شاراا وتوظيفااا إ تاجااا وب اةاا علل واوع مؤشرات ايداة المعرفي في الج ااار 

بتحقيق مؤشرات كمية ل بدال والتعليم والتك ولوجيا ولم تتعدا ا إلل مؤشرات  وعياة واادر  علال تولياد المعرفاة العلمياة 
د ح وبالتااالي فن هااا  ياار وااادر  ماان وااالل ندااهااا المعرفااي علاال رفااع وتوظيفهااا حتاال تكتماال دور  حيااا  المعرفااة المتجااد

 التحد   لبلوغ الت مية المستدامة. 
واستولا ا بأن محاور المعرفة متداولة ومتفاعلة فيما بي هاح وتعد متقاطعة في نسلوب تشكلها ما بين البياات 

توظيف المعرفةح وم ها جميعا ي شأ إ سان مجتمع التمكي ية المساعد  علل ب اة مجتمع المعرفة وعملية إ تا  و شر و 
المعرفة كفاعل نساسي ل بدال الفكر  والمعرفي وكعضو يؤثر ويتأثرح يبدل ل فسه ولغيره مماا يؤكاد نن ب ااة القادرات 

 ا  سا ية وتوظيفها بشكل فعال يمثل الرافد ايساسي لتحقيق الت مية المستدامة .
ليهااا وكمحاولااة ل جابااة عاان ا شااكالية المطروحااة لهااته الدراسااةح  قااول بااأن ب اااة وماان وااالل ال تاااا  المتوااال إ    

مجتماع المعرفاة يعتباار آلياة فعالاة لتحقيااق الت مياة المساتدامةح  ياار نن ضاعف ايداة المعرفاي فااي الج ااار علال كافااة 
المعرفااةح وبالتااالي  ياااب مسااتويات دور  حيااا  المعرفااة إ تاجااا و شااراا وتوظيفااااح  اات  ع ااه تااأور ا اادماجها فااي مجتمااع 

 القدر  علل استحداث آليات من شأ ها ال هو  بالت مية المستدامة الم شود .
ممااا يفاات  مجااال الدراسااة للتفكياار بعمااق فااي ساابيل وضااع وطااة إسااتراتجية وط يااة محكمااةح ترمااي إلاال معالجااة 

اا نساساياا  بلاد اي العوامل التي تحول دون الولاو  فاي مجتماع المعرفاةح ونساباب  يااب دوره الحقيقاي فا الات  يعاد داعما
 لتحقيق الت مية المستدامة.

 الهوامش:
                                                           

،" نحو إصامة مجتمع 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعامبر ام  ايمم المتحد  ا  مااي والا دوق العربي ل  ماة ا وتااد  واالجتماعيح  –( 1)
 . 02ح  2000عمان: المكتب ا وليمي للدول العربيةح ، المعرفة"

 . 209ح  2007ح المجلد الثالثح لب ان: الدار العربية للعلوم لل اشرونح لتنمية المستدامةالموسو ة العربية للمعرفة من أجل اطا ر لبيبح ) محرر(ح  –( 2)

ح الس ة 87ح القا ر ح العدداإلجتما ية المجلة الدولية للعلومح (ترجمة: عبد الظا ر م ل)دفيد بولح فورا  دوم ي ح "مقدمة في إوتااد مجتمع المعرفة"ح  -(3)
 .80ح  2080

الوط يةح  مكتبة المل  فهد   الريا ح02ح طدنا ة المعلومات في المملكة العربية السعوديةاالح الدين محمد توفيقح  ا ي محمد يو   موسلح  – (4)
 .87  ح2080

 .80102ح  2009ح عمان: دار جدار للكتاب العالمي لل شر والتو يعح إدارة المعرفة عيم إبرا يم الظا رح  –( 5)

المؤتمر العلمي الدولي حول: التنمية  المستدامة والكفاءة : مداولة ودمت إللمبار  بوعشيةح "الت مية المستدامة: مقاربة إوتاادية في إشكالية المفا يم"ح  –( 6)
 .28ح  2001نفريل  01-07جامعة سطيفحالج اار:ح اتستخدامية للموارد المتاحة

ر القمة محمد  ربيح " مشروعات تحقيق الت مية المستدامة في العالم العربي ا سالمي في ظل تحديات العولمة من والل المؤتمرات ا سالمية: مؤتم  - (7)
ح 2004جامعة الج اارح  ح وسم العلوم السياسية والعالوات الدوليةح كلية العلوم السياسية وا عالمحرسالة دكتوراه"ح 2000ا سالمية العاشر  ببوتراجيا 

 842. 
ح  2006ح الس ة 00جامعة سطيفح العددالج اار: ح مجلة العلوم اتصتدادية و لوم التسييرح ا بدال التك ولوجي في الج اار: واوع وآفاق"عمار عمار ح  -(8)

  13- 86. 

 الفكر : المفاهيم الوطني األول لألمن المؤتمرمداولة ودمت إلل: فكر "ح عمر بن مساعد الشريوفيح التحول إلل مجتمع المعرفة ونثره في تع ي  ايمن ال –(9)
 .87ح  ا 8600مار ح  24 –22 حالسعودية حوالتحديات
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م شورات ح فر سا: "المعرفة مجتمعات " من مجتمع المعلومات إلى 2004م ظمة ايمم المتحد  للتربية والعلوم والثقافةح التقرير العالمي لليو سكو لعام  –( 10)
 .89ح  24ح  2004اليو سكوح 

 ح24ح  2000الشارق ايوساطح      ح ماار: مركا  المعلوماات واراةبنداء مجتمعدات المعرفدة: التحدديات الجديددة التدي تواجده التعلديم العداليالب   الادوليح  -(11)
 ن ظر في:

http//:www.woold bank.org                                                
ح بيروت: مرك  دراسات الوحد  العربيةح سلسلة كتب المستقبل الجزائر، إشكليات الواصع ورؤى المستقبلنمال واسيميح نسمهان تمغارتح وآورونح –( 12)

 .47ح  2080(ح 46العربي)

 : ح ن ظر في)الج اار( مووع و ار  التعليم العالي والبحث العلمي -(13)
 https://www.mesrs.dz 

 الشعبي الوط يح "التقرير التمهيد  عن مشرول القا ون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التك ولوجي"ح ن ظر المووع :المجل   –(14)
https://www.apn.dz/AR/textes-de la lois-ar 

 .المرجع السابق الذكر ح)الج اار(مووع و ار  التعليم العالي والبحث العلمي –( 15)
 .18ح  2086ح القا ر : دار الكتب الماريةح تراجعنا البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي، كيف نهضوا ولماذاإسماعيل محمد اادق ح  –( 16)

(17)-République  Algérienne Démocratique Et Populaire, C.N.E.S, Rapport National Sur Le Développement Humain 

2013-2015, "Quelle Place Pour Les Jeunes Dans La Perspective Du Développement Humain Durable En Algérie", 

Algérie, 2016,P 71. 

توادل   ، "نحو2002 العربي لعام تقرير المعرفةبر ام  ايمم المتحد  ا  مااي ومؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم والمكتب ا وليمي للدول العربيةح  -(18)
 .874  ح2009للطباعة لل شرح  ح ا مارات العربية المتحد : دار الغرير"معرفي منتج

 .المرجع السابق الذكرالبحث العلمي )الج اار(ح مووع و ار  التعليم العالي و -(19)

 .12ح  المرجع السابق الذكرإسماعيل محمد اادقح -(20)
 :ح ن ظر فيالحكومةمقراطية الشعبيةح رااسة الجمهورية الج اارية الدي-(21)

https://www.cg.gov.dz/psre/bilan-psre-htm 
 

 .222ح  0225ح بيروت: مرك  دراسات الوحد  العربيةح والمخاطر والرؤية المستقبلية التجارة بالتعليم في الوطن العربي ، اإلشكالياتمحَيا  يتونح  -(22)

ح  2082 ح جوانح الس ة01جامعة ورولةح العددالج اار:ح مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتما ية جا  بوساحةح "إشكالية إ تا  المعرفة في الجامعة الج اارية"ح  –( 23)
 202. 

 .2084ح 2080ح 2000ووا ين المالية لس ة  –( 24)

س ة في ودمة الت مية  التعليم العالي والبحث العلميح التعليم العالي والبحث العلمي في الج اار ومسونالجمهورية الج اارية الديمقراطية الشعبيةح و ار   -(25) 
 .52ح  2250-0220

 إحااايات و ار  التعليم العالي والبحث العلمي. –( 26)

"، ح دراسة مقار ة2008-2002حسين ش ي يح "واوع الب ية التحتية لتك ولوجيا المعلومات واالتااالت في كل من الج اارح مار وا مارات والل فتر   -(27)
 .78-70ح  2082ح الس ة 80جامعة ورولةح العدد الج اار: ح مجلة الباحث

 يدور التعليم العالي والبحث العلم: حول وطنيمداخلة ألقيت في ملتقى العالي في الج اار"ح  اير  وريشيح "إشكالية البحث العلمي ومورجات التعليم   -(28)
 .84/06/2080جامعة الشلفح الج اار: ح في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

)29(- République Algérienne Démocratique Et Populaire, Ministére De L'enseignement Supérieur Et De Larecherche 

Scientifique Et Du Développement Technologique, Direction Générale De La Recherché Scientifique Et Du 

Développement Technologique, Recueil Des Brevets D'invention 3ém Edition 2013, P11  

)30(-Ibid,P23.  

ح المرجع السابق الذكرح 2009بر ام  ايمم المتحد  ا  ماايح مؤسسة بن راشد آل مكتوم والمكتب ا وليمي للدول العربيةح "تقرير المعرفة العربي لعام " -( 31)
 204. 

 .200ح  2088للطباعة وال شرح ح القا ر : الدار المارية السعودية المعرفة بين اإلطار الفكر  والتطبيقات العمليةنحمد ن ور بدرح  -(32)
 .14ح  المرجع السابق الذكراالح الدين محمد توفيقح  ا ي محمد يو  ح  -(33)


