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 ليبيا دراسة خاصة عن : قتصاد المعرفة في تحقيق النمو االقتصاديإدور 

 أبورونيةميالد الدكتورة حميدة 
 ستاذ مساعد أ  

 جامعة طرابلس - كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 moc.oohay@ainuorubaH 

 ص خلملا

من أهم دعائم ه وتشجيعقتصاد المعرفي اإلهتمام باإل أنلفية الثالثة لم يعد خفي ونحن باأل
صانع قرار ، حيث ال يمكن ألي الخدماترفع تنافسية السلع و وزيادة اإلنتاجية و قتصادي اإل النمو

كما  .ثانية من جهة قتصادياإل والنمو من جهة المعرفةأو م نظر أن يتجاهل العالقة الوثيقة بين 
قتصاد المعرفي بليبيا كأساس لتقييم اإلقتصادي اإلالنمو مراحل  ساسعلى أتصنيف الدول أن 

والهدف من . وترتيب ليبيا بين هذه الدول قتصادات المشاركةامل تنافسية اإلأدق لعو  يقدم مفهوما  
 ديد والذي يرتكز بدرجة كبيرة علىقتصاد الجضمن هذا اإل ليبياة مكان إبرازالدراسة هو هذه 

 – 3102تقييم المؤشرات الواردة بالتقرير العالمي للتنافسية لعامي  من خاللالثورة المعرفية، 
، خيرة على المستوى الدولييأتي بالتراتيب األقتصاد الليبي اإل نأوقد خ لصت الدراسة ب .3102

نتاج التقليدية وبين المرحلة االولى التي تعتمد على عناصر اإل بل مازال يتراوح بين المرحلة
والخطط تطوير السياسات بالدراسة وقد أوصت  هذاستخدام، على كفاءة اإل انية التي تعتمدالت

والبحث عن آليات سلسة وواقعية ومالئمة للبيئة  والنمو االقتصادي بليبيا،لتحسين األداء التنموية 
 .خرىلية لترقية وتطوير اإلقتصاد الليبي من مرحلة إلى أ  المح

 
 .قتصاد المعرفي، البحث والتطويرالمعرفة الظاهرية، اإلالمعرفة الضمنية، : فتاحيةالكلمات الم
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 الـمقدمـة .1

مرتبط بالتشغيل األمثل لعناصر اإلنتاج والتوظف  الدول ورقّيهاقتصاديات إم تقدلم ي عد 
بط بعنصر فكري ثوري تجاوز فيها النظريات اإلقتصادية أصبح حديثا  مرتالكامل فحسب بل 

التي يعتمد عليها أحد أهم العناصر  من وهو، بتكاراإلو  المعرفة عنصرأال وهو التقليدية؛ 
 .بالوقت الحاضر قتصادياإلفي تحقيق النمو و مايعرف بإقتصاد المعرفة أالمعاصر قتصاد اإل
لبرامج لالصعوبات  ودللتعي والمعرفة على نشر الو ساعدت تصاالت اإلو ثورة المعلومات ف

 .التنموية
رير التنافسية العالمية والتي تصنف بالمرحلة الثالثة حسب تق والمعرفةبتكار مرحلة اإلأن  

عداده مسبقا  لهذه إتم لم يو أغير جاهز لمجتمع  –بها  الولوج و أ -على ن تفرض أال يمكن 
االقتصادي باإلضافة إلى مرحلتين للتطور كمؤشر هناك ثالثة مراحل رئيسية كما أن  .المرحلة

و أدعاء بحرقها ن يمر بها دون اإلأ قتصاد يسعى لتحقيق نمو طبيعي وفعالإي أنتقاليتين على إ
وتقرير التنافسية العالمية يعتمد في تقييمه للدول وتصنيفها على عدة محاور !  القفز عليها

لى مؤشرات إضافة باإل والبحث والتطويرمحسنات الكفاءة ساسية و األ المتطلباتمنها  ساسيةأ
 . خرىأ  فرعية 
عرض  خالل من (ستنتاجياإل)االستنباطي  األسلوب منهجية الدراسة علىدت عتمإ

وسيستخدم التحليل . لى الحالة الليبية كنموذجإالمؤشرات والبيانات الواردة بالتقارير الدولية ونقلها 
 جزئينإلى وعليه تم تقسيم الورقة  .لوصف وتحليل البيانات الواردة بموضوع الدراسة الوصفي
والعوامل المحددة  هم المؤشراتأو قتصاد المعرفي اإلم و مفه ولاألالجزء بيعرض  رئيسيين؛

الجزء الثاني ما أ ،ا  وتطبيق هذه المؤشرات على ليبيا كنموذج ،عمالقتصاد وبيئة األلتنافسية اإل
ومركز   3102 – 3102قتصادي وعالقته بتقرير التنافسية العالمية لعامي فخصص للنمو اإل

 .الدراسةبموضوع  التي لها عالقةالتوصيات مجموعة من بالدراسة  ختتموتليبيا في هذا التقرير، 
 
  هاصنافأمفهوم المعرفة و .2

يوجد تعريف متفق  والبحث حول طبيعة مفهوم المعرفة يتضح أنه المن خالل اإلطالع 
 العلومعلم من بغير مرتبط المعرفة مفهوم  نوذلك أل، رفي الوقت الحاضحول المعرفة عليه 
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المسجلة الذاتية الخبرة المتراكمة و بالمعلومة و  مرتبطبل بشكل خاص  اإلجتماعية أو التطبيقية
 . بوثائق المنظماتبأدمغة األفراد و 

الناتج من حصيلة البحث العلمي والتفكير الفلسفي والدراسات التراكمي الرصيد المعرفي  ويعد
القابل الميدانية والتطوير والمشروعات االبتكارية وغيرها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان 

قاموس  حددكما (. (ABAHE, 2015: 2لمجاالت بالمعرفة ستخدام في أي مجال من الإل
 :  بأنهاالمعرفة أوكسفورد 

؛ الفهم النظري شخص من خالل التجربة أو التعليم ارات المكتسبة من قبلالخبرات والمه - أ
 ، ما أو العملي لموضوع

؛ الحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي مجموع ما هو معروف في مجال معين - ب
  .لواقع أو من القراءة أو المناقشةاكتسبتها من ا

 :نييأساس إلى صنفين( 1995)نانوكا وتاكيوشي المعرفة حسب ( 0222)الصباغ يصنف و
 

 واالتجاهات والقيم الذاتية النابعة من تقدات هي المعو : و الذاتيةأ المعرفة الضمنية
 ,ABAHE طالع الواسع والخبرات الشخصية التي تكونت مما تعلمه الشخصاأل

، وبالتالي ال يمكن ، ويحتفظ بها العاملون بعقولهم وتسمى بالمعرفة الملتصقة((2015
تبقى محدودة  لذلكخرين وهي صعبة النقل لأل بصراحةو التعبير عنها أستخالصها إ

العادات والتقاليد  وهي تشمل المهارات الفطرية أو المكتسبة، ،الفائدة والقيمةو  ماألستخدا
وهذه المعرفة هي التي تعطي خصوصية المؤسسة بغض  ،والخبرات والتجارب والثقافة

 .(3102الشمري وكريم ، ) النظر على نوع نشاطها
 

 بأنها الخبرات والتجارب الموجودة  (3102علي، ) ارأش :ة أو المعلنةالمعرفة الظاهري
في الكتب والوثائق الرسمية ويمكن تحديدها وتجميعها وأرشفتها وترميزها بمساعدة تقنية 

والقابلة للنقل والتعليم ويمكن  المعلومات والتعبير عنها بلغة رسمية المعبر عنها كميا  
مكانية إبالظاهرية ة وتتميز المعرف ،تبادلها وتوصيلها لألشخاص العاملين في المؤسسة

 المؤسسةخرين وتسمى أيضا  المعرفة المتسربة إلمكانية تسربها خارج نتقالها بسهولة لالإ
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براءات االختراع، حقوق النشر، مثل نجدها في أشكال الملكية الفكرية المحمية قانونا  و 
وخدماتها، أدلة واجراءات  المؤسساتاألسرار التجارية كما نجدها مجسدة في منتجات 

يمكن أن الظاهرية المعرفة و ، (3101المعرفة، ) عمالهاأالعمل، وخطط ومعايير تقييم 
 .البشريةوالدوافع تكون سمعية وبصرية حيث يتم من خاللها اخراج المهارات 

  ةقتصاد المعرفإ .3

 

 ةقتصاد المعرفمفهوم إ 3.1

، لكنه لمي الجديد هو مفهوم حديث النشأةقتصاد العااإلقتصاد المعرفي أو أن مفهوم اإل
نبثق وتطور بسرعة ويشير إلى مناخ العمل حيث تتجاوز الموجودات غير الملموسة فيه إ

قتصاد اإلستخدمت تسميات عديدة لداللة على أ  وقد . الموجودات المادية في قيمتها وأهميتها
 ت، الالملموسالكترونيفتراضي، اإلالرقمي، اإل قتصاداإلت، قتصاد المعلوماإالمعرفي مثل 

 (.090: 3102الشمري و كريم، )
بأنه نشر المعرفة  ةقتصاد المعرفإ (2003العربية، ) نسانيةتقرير التنمية اإلعرف كما 

نتاجها وتوظيفها بكفاية في   يالمدني، والسياسو ،  يقتصادجميع مجاالت النشاط المجتمعي، اإلوا 
، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع دطراضإوصوال  لترقية الحالة اإلنسانية ب

قتصاد تكون المعرفة هي بؤرة العمل وفي هذا اإل، على مختلف القطاعات اإلنتاجية منهاالناجح 
وتتمثل في  ( 3102 الشمري و كريم،) وتكون دورة حياة المنتوج قصيرة وليس مجرد أداة له

الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات 
  .األعمال
القائمة بين ر ادو ألقتصاد الذي يقوم على فهم جديد لذلك اإلبأنه  (3102علة، ) ،عرفهو 

الذي تحقق فيه قتصاد اإلوتقدم المجتمع، وهو قتصاد اإلفي تطور والفكري رأس المال البشري 
تصال لى أساس تكنولوجيا المعلومات واإلالمعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافة، فهو يقوم ع

أن المعرفة هي العنصر الوحيد في العملية إال أن علة يعتبر  .نطالق لهعتبارها نقطة اإلإب
قتصاد، وأن المعلومات وتكنولوجياتها عرفة هي المنتج الوحيد في هذا اإلات والماإلنتاجية والمعلوم

وهذا التعريف يناقض نفسه إذ يضع ! اإلنتاج وفرص التسويق ومجاالتهتشكل وتحدد أساليب 
دور رأس المال البشري  يلغيرأس المال البشري والمعرفي كأساس للتطور اإلقتصادي ومن تم 
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بأي حال  ثنها العنصر الوحيد في العملية اإلنتاجية وهذا ال يمكن أن يحدويبقي على المعرفة كو 
    .ون مشاركة العناصر األخرىد ؛ ألن المعرفة ال يمكن أن تخلق وحدها إنتاجمن األحوال

ويرفع اإلنتاجية  الثروة ينشئ الذيقتصاد اإلذلك بأنه  :المعرفيقتصاد اإلعرف ن نأيمكن و  
 المعرفةستخدم تفي العملية اإلنتاجية ، و المعرفة وخدمات عمليات خالل منويخلق الوظائف 

تحول المعلومات يتم رأسمالية؛ أي  كسلعة القطاعات المختلفة معوتتبادل كأحد عناصر اإلنتاج 
 قتصاد المعرفة؟ إولكن السؤال هنا كيف يعمل . في المجتمعمفيدة سلع  لىإ

 
 كيفية عمل إقتصاد المعرفة 3.1

نتاج قليدي معترف بالندرة في موارد اإلقتصاد التومتعارف عليه فاإلكما هو معلوم 
وفي  . القديمقتصاد اإلاألرض، والعمالة، ورأس المال هي العوامل الثالثة األساسية لإلنتاج في ف

 سعت مثل للموارد وتقليل الهدر منهالتشغيل األلوصول لاجل وألمحاولة للمحافظة على الموارد 
 الرفاهلتحقيق مثلى والبحث عن طرق  لإلنتاج ةتنفيذي المختلفة تبني أ طر ةقتصاديالنظم اإل

؛ من خالل اإلجابة على قرارات إقتصادية تواجه أي نظام (2014الجفري، ) يقتصاداإل
 (.1)إقتصادي بغض النظر عن هيكله كما هي موضحة بالشكل رقم 

هي المعرفة الفنية، واإلبداع، والذكاء،  الحديثقتصاد اإلاألصول المهمة في  بينما
وصار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من . والمعلومات

كما هو  قتصاد المعرفياإلف وعليه. المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال، أو المواد، أو العمالة
ترميز المعرفة وبالتالي تحويلها إلى سلع تؤثر بشكل أكثر يعمل على  (0)مبين بالشكل رقم 

 .قتصاداإلقوة مباشرة في 

 
 قتصاد المعرفي كيفية عمل كل من اإلقتصاد التقليدي واإل  1شكل رقم 

 (3002علة، )بعد  الباحث :إعداد

 اإلقتصاد المعرفي 

 معرفة لماذا

 معرفة ماذا

 معرفة كيف

 معرفة من

 اإلقتصاد التقليدي

 لماذا ننتج

 ماذا ننتج

 كيف ننتج

 لمن ننتج
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، ستثمارها لخدمة اإلنسانا  ة و يظواهر الطبيعالمل على معرفة األسباب وراء تش ؛اماذلمعرفة 
نتاج تطور الصناعي وراء الو  ،راء التقدم العلمي والتكنولوجيو لماذا تكمن معرفة أهمية البحث و و  وا 

وحدات التعليم و  منظومةفي ومخرجاتها وتتركز مصادر هذه المعرفة  ،المبتكرة والمتنوعةالسلع 
 .البحث والتطوير العام والخاص

والدراسات السابقة والمتاحة في المجاالت والعلوم على معرفة الحقائق  تشمل ؛امعرفة ماذ
من قبل  قتصاديةاإل، كمعرفة الحقائق ن إلى معرفة المعلومات التقليديةوهي أقرب ما تكو المختلفة 

 .غيرهاالعلمية والتكنولوجية من قبل العلماء والمبتكرين و و  قتصادياإل

تشير هذه المعرفة إلى الخبرة في تنفيذ األشياء سواء كانت هذه األشياء هي إدارة ؛ فمعرفة كي
ستخدامات التكنولوجيا المختلفة، إواآلالت أو  األفراد أو تشغيل العمليات أو تشغيل األجهزة 

وعادة ما تكون هذه المعرفة ملكا  للشركات والمؤسسات ويحتاج الحصول على بعضها إلى آليات 
 .عقدة ومكلفةمختلفة وم

لقدرتها على تسريع تنفيذ " معرفة من" أهمية هذه المعرفة في الوقت الحاضرزداد ؛ تنمعرفة م
بتكار معرفة من يستطيع إذ ، المشاريع بشكل سليم عمل  أيها لتنفيذ عمل ما ال بد منخلق وا 

يحتاج حاليا  والقدرة على المنافسة المحلية والعالمية قتصاد إلوتفعيل ا. قتصاديا  و منافس بشكل 
 .أكثر من أي وقت مضىلهذه المعرفة 

المرحلة األولى  ؛بثالث مراحل أساسيةاإلقتصادية  اتربط المؤرخون تطـور المجتمع وقد
 ،"يالصناع قتصاداإل"المرحلة الثانية والمعروفة بمرحلة  لىإ" يالزراع اإلقتصاد "مايعرف بمرحلة 

؛ التي إنتقل فيها "المعرفي اإلقتصاد" وهي  يعرف بالتحول الثالثأو ما المرحلة الثالثة  ومن ثم
 الثامن عشرالفردي خالل القرنين  بتكاراإلختراع و إلانمط اإلنتاج العلمي والتقني، من مرحلة 

 .إلى مرحلة اإلنتاج الجماعي والمؤسساتي خالل القرن العشرين التاسع عشرو 

المبدأ ، من خالل تبيين مرحلةيلخص أبرز السمات التي مّيزت كل  (0)رقم الجدول 
، وعبر طرح الشراكة بين بشقيها القيمة اإلستعمالية والقيمة التبادلية طبيعة العمل المنتج للقيمةو 

روؤس األموال الداخلة بالعملية أهم براز ، إضافة إلى إصر اإلنتاج األكثر تزاوجا  اوعنالمدخالت 
 .اإلنتاجة والهدف منها والمخرجات التي تتراوح بين ملموسة والالملموسة خالل كل حقبة
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 مبنيقتصاد المعرفي يمكن أن نستخلص بأن اإل( 1)ومن المقارنة الواردة بالجدول رقم 
 . قتصاديهي المحرك الرئيسى للنمو اإلواألخيرة  .المعرفة على

 صاديةالمراحل الثالث لتطور المجتمعات اإلقت 1جدول 
 إلى اليوم - 0691 0691 - 0011 0011ما قبل  الفترة الزمنية

 المعرفي الصناعي الزراعي قتصاداإل

 الوفرة النسبية الندرة المطلقة الندرة المبدأ

 إستعمالية إستعمالية/ تبادلية  تبادلية القيمة

 الحاسوب االلة المحرات التقنية المستخدمة 

 الثروة المادية الرآسماليةالثروة  المقايضة/ كتفاء الذاتي اإل الهدف

/ رأسي المال الطبيعي المدخالت/نتاجاإلعناصر 

  البشري

 وال الثالث مس األوؤر

 البشري -اإلقتصادي  –الطبيعي 

/ المال الفكري يرأس

 اإلقتصادي

 حاسوب/ مفكرين لةأ/ عمال  رضاأل/ مزارعين طبيعة العمل

 عمال األ رجال/ فرادأ رب العمل  المستأجر/ العائلة المالك

 عمال مؤهلين/ العقل نساناإل/ النفط/ الفحم الحجري نساناإل/ الحيوان مصدر الطاقة

 مؤسسات فرادأ--  نتاج العلمي واالبتكاراإل

 الالملموسة سلع ستهالكيةإ/ سلع ملموسة رأسمالية ستهالكيةسلع ملموسة إ المخرجات

 (2000، الصباغ)الباحث بعد : إعداد 

ستخدام االبتكار ا  تصال و تكنولوجيات المعلومات واإلقتصادات المعرفة تعتمد على توافر ا  و 
 الفكري واالجتماعيالموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال و  ،والرقمنة

(Aburounia ،3119)  المبني على المعرفة قتصاد الجديداألصول قيمة في اإلهي أكثر .
جمالي ٪ من الناتج المحلي اإل 7ن تستأثر األ ةقتصادات المعرفإوتقدر األمم المتحدة أن 

تحاد ٪ من نمو اإلنتاجية في اإل 21ن أجدير بالذكر الو . ٪ سنويا   01العالمي وتنمو بمعدل 
نتاج تكنولوجيا المعلومات واإلستخدام مباشرة إلوروبي هو نتيجة األ   المعرفة، ) تصاالتوا 

المبني على اإلنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث قتصاد اإلوعلى العكس من  .(3101
 .بعوامل اإلنتاج التقليدية يكون النمو مدفوعا  

  ةقتصاد المعرفإ خصائص    1.1

  أهم هذه قتصاد التقليدي، و إلي تميزه عن االمعرفة بمجموعة من السمات التقتصاد إيتميز
، (3102الشمري وكريم، )، (3103الشمري، ) ،(3112الليثي، )تي السمات كاآل

 : (3102يوسف، )
  في الموارد البشرية باعتبارها رأس ستثمار يرتكز على اإلذ إالفكري  رأس المالكثيف

ألن المعرفة هي  .من خالل تفعيل عمليات البحث والتطوير المال المعرفي والفكري
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توظيف تكنولوجيا المحرك الرئيسي في اإلنتاج والنمو اإلقتصادي وزيادة اإلنتاجية 
الدقة عة و السر  اء نظام معلوماتي فائقيتصف بالفعالية لبن تصاالت توظيفا  المعلومات واإل

 .واالستجابة
 والتواصل التجدد على الفائقة القدرة يملكقتصاد قائم على ذاته ولكن في نفس الوقت إ 

 .ندماجاإل إلى تتوق أصبحت التي قتصاداتاإل من غيره مع الكامل
  الخالقة، العقول وأصحاب الجريئة واألفكار المواهب أصحاب عن البحث دائماقتصاد 

 هذه جذب على المعلومات ونظم المشروعات قدرة على يعتمد عليها الصراع فإن ثم ومن
 .ا بمستويات دخول عاليةوتوظيفه العقول

 اذ إنتقل ، والمستجدات المتغيرات مع فالتكي وعلى التطويع على وقدرة فائقة مرونة
ذات متنوعة إلى منتجات ضخم، و كثيف موحد  ينمط إقتصادن مالتقليدي باإلقتصاد 

 .كبيرةمضافة قيمة 
 للدخول زمنية أو عقبات مكانية ة؛ إذ ال توجد حواجز نفتاح و المنافسة العالمييمتاز باإل

رادة عقلية معرفة إليه جيحتا الذي كل بل ،قتصاد المعرفةإإلى   كامل ووعي تشغيلية وا 
 .المختلفة فاألطرا لحقوق حتراما  و  ،يالتقان لتزاماإلو  قتصاد،اإل هذا وجوانب دبأبعا

  يجاد و يملك دة لم تكن األسواق توليد منتجات فكرية معرفية جديالقدرة على االبتكار وا 
يجاد خلق على يساعد ثم ،تعرفها من قبل  إشباعا   واألكثر المسبوقة غير المنتجات وا 

قناعا    .للمستهلك وا 
 الخلق لوعي اإلدراكي بأهمية االختراع و ، وبابداعبتكارية وباإلبالقدرة اإلرتباطه بالذكاء و إ

جودة لتحسين والمبادرة والمبادأة الذاتية والجماعية لتحقيق ما هو أفضل، وتفعيل ذلك كله 
  .األداء، وأفضل في تحقيق اإلشباع

 أن وجد حيث العمل، سوق على ملحوظة إيجابية آثار حققي أن يمكن بفاعلية هستخدامإ 
 وأن وظيفة عن البحث تكلفة فى دالة الواقع فى هى الزمنية وفترتها البطالة مستويات

 عنن اثيللبح آليات توفرشبكة المعلومات والتواصل االجتماعي والبريد االكتروني  فعالية
 .لعم فرص



9 

 

 قتصاد المعرفياإلقياس  مؤشرات    3.1

ملموسة لذلك بات من الصعب لالا العناصرقتصاد المعرفي من اإلوعناصر تعتبر المعرفة 
قتصاد المعرفي تسمى منهجية لقياس اإل( 3102الشمري وكريم، )البنك الدولي  قياسها، وقد طور

مؤشر  ويستند  (Knowledge Methodology Assessment).ةمنهجية قياس المعرف
 :وهي على النحو الثاليمباشرة مؤشرات  ثالثأساسه على  في  KMAالمعرفيقتصاد اإل

 
 واإلبتكارالبحث والتطوير مؤشر  .1.4.3

العلمي والتكنولوجي، هذا وتأخذ  اإلبداع قتصاد المعرفة سرعةإمن المؤشرات الهامة في   
تشكل بيانات ، و تكاربناء  على قدرتها في سرعة الخلق واإلب العالم الدول مراكزها التنافسية في

ستخدام مؤشرين أساسيين إحيث يتم قتصاد المعرفة، اث والتطوير المؤشرات األساسية إلاألبح
 النفقات المخصصة لألبحاث والتطوير وفريق العمل المستخدم ألعمال األبحاث والتطوير: هما
فمثال  المؤسسات االكاديمية وغيرها من المؤسسات في الدول المتقدمة تتبنى ؛ (3112توتليان، )

ستيعابها وتكييفها مع االحتياجات ا  مواكبة ثورة المعرفة المتنامية و نظام فعال ولديها القدرة على 
، أي اصبحت المؤسسات العلمية وغيرها من مراكز البحوث هي الرائدة في إنتاج المحلية

 .االبتكارية والتكنولوجيةالصناعات 
 

  المهني والتدريب التعليممؤشر  .2.4.3

التعليم والتدريب التقني أهمية بالغة نظرا  إلى دوره الحيوي في وضع مؤشر يكتسب  
يمثل مدخال  ومخرجا  بسائر القطاعات أساس رأس المال البشري كما تكمن أهميته في كونه 

أهمية كبرى في  البشرييعد رأس المال (. 30: 3102، 3102مؤشر المعرفة العربي )التنموية 
قتصاد المعرفة وما يتضمنه من إة وتنميتها وتطويرها خاصة في ظل قتصاديعمل النشاطات اإل
 ولمؤشرات .قتصاديةاإل افسيةوالتن لإلنتاجية وهو من االحتياجات األساسيةتقنيات متقدمة، 

والبيانات  المهني والتدريب التقني ات المتعلقة بالتعليموهي البيان الموارد البشرية مصدران رئيسيان
وتسمح المؤشرات القائمة على البيانات . (3112االسكو، ) المتعلقة بالكفاءات أو بمهن العمال

، وتسمح هذه التعليميةسبة خالل العملية كتالمالمتعلقة بالتعليم والتدريب بتقييم المعارف والمهارات 
ويعد هذا المؤشر على ، مال البشريال في الرأس ياالستثمار  المؤشرات أيضا بتقييم المخزون

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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مباشر على ثورة التكنولوجيا والمعرفة من حيث زيادة درجة عالية من األهمية لما له من تأثير 
 .نسبة المتخصصين في مجاالت المعرفة المختلفة وبالتالي زيادة اإلنتاجية

 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشر  .3.4.3

يدخل ضمن ، تصاالت على قدر كبير من األهميةي عد مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال 
ت العالقة بالحواسيب خاصة إذا ما تعلق األمر بعدد أجهزة هذا المؤشر كل العمليات ذا

الحاسوب في كل ألف نسمة من السكان ومستخدمي الشبكة العنكبوتية، إذ يعبر عدد مصنفي 
المصنف هو اسم مجال له عنوان مسجل في عن مدى حضور البلد في االنترنت و االنترنت 

او يدل على أن المضيف من الواليات المتحدة ( US)بروتوكول االنترنت مرتبط به فاالسم 
LY) ) ،إال انه في كثير من األحيان تنتهي باألسماء يدل على ان المضيف من ليبيا(COM. 

NET ) ـــــــمجاالت االنترنت تنتهي ب بعضوفي (EDU ) داللة على أن الموقع تعليمي أو يتصل
ستخدام البريد اإللكتروني من قبل األفراد باإلضافة إلى إ .(3112توتليان، ) بمؤسسة تعليمية

وفرق ومجموعات العمل المعرفي كطريقة سريعة إلرسال واستالم الرسائل إليصال القرارات 
قتصاد القائم على المعرفة إلاو . (3102، الجفري) المعلومات وتكليفات العمل للعاملين وبتبادل

فة المعرفة يكثالنشاطات إلى تعزيز مشترك بين  يؤديقاعدة تكنولوجية مالئمة وهذا مبني على 
النمو في بالغة ، ولهذه األخيرة تأثيرات (3102علي، ) واإلنتاج ونشر التكنولوجيا الجديدة

 :هيف ياالقتصاد
 التخزين وتبادل المعلوماتأرباح إنتاجية خاصة في مجال المعالجة، اهم في زيادة تس. 
 لدعم النشاط تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع االحتياجات المحلية ،

 .االقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية
  صناعات جديدة مثالوانتشار تعزز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة ظهور :

البرامج المحاسبية و  التجارة اإللكترونية، الجداول اإللكترونية وسائل اإلعالم المتعددة،
 .الخ...واالحصائية

وقد وضع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
تتيح بناء  القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين الغير مباشرة مجموعة من المؤشرات 

البلدان، وهذا استنادا  إلى مجموعة من المعايير التي بموجبها تتيح لصانعي القرار والسياسة 
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أصبح الي وبالت .(3112االسكو، ) استنباط سياسات مناسبة ومالئمة لوضع خطط عمل مستقبلية
 ، وهومولدا  لفرص العمل على صعيد عالمي قتصاديا  إ قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت قطاعا  

قتصادي ويزوده بآفاق واسعة تمكنه من توسيع دوره اإل الباحث عن العملوسيلة ناجعة في يد 
 .تطور شخصيته وقدراته وتمكنه من المشاركة الفاعلة في التنمية

 ختبار مؤشرات االقتصاد المعرفي على البيئة الليبية إ. 4

 ديـد والـذي يرتكـز بدرجـة كبيـرة علـىقتصـاد الجضمن هـذا اإل ليبيانضمام إلمعرفة إمكانية  
ســتنباط جملــة تقيــيم المؤشــرات الــواردة أعــاله ومقارنتهــا بــالواقع الليبــي إلالثــورة المعرفيــة، ال بــد مــن 

 :فيما يلي والتي سنحاول إجمالها من النتائج
 

 واإلبتكار مؤشر البحث والتطوير    3.3

لم  3101 لعام علي البحث والتطويرالحكومي بليبيا نفاق حصائيات أن اإلتظهر اإل
ات ءتصل عدد براكما  ،(3103مرزيق، )الناتج المحلي  يجمالمن إ%  1.113يتجاوز 

أربعة براءات فقط، بينما  3119ات المتحدة االمريكية لعام بالواليختراع الليبية المسجلة اإل
دنى مستوى ، بينما اليمن سجلت أختراع براءة إ 00إلى الكويت سجلت أعلى نسبة حيث وصلت 

 21كما نالحظ أن عدد المتخصصين في البحوث العلمية في ليبيا يصل الى  .براءات 2فقط 
 باحث 32وباليمن  باحث 222لى يصل إمليون نسمة، بينما باالردن  باحث متخصص لكل

 المؤشر يتسمن يالحظ أبليبيا  البحث والتطويرللدراسات المتعلقة ب المتتبعو  . (3100بدران، )
 :(3102عقيلة، )  تيباأل

 في بالنفقات مقارنة إليه الحاجة رغم التطوير ت البحثمخصصا نسبة ؤلضات 
 تشعب مع اإلنفاق في عدم االنضباطمع مالحظة  االخرى و القطاعاتأ تمجاال
  .ربرامج البحث والتطويب الخاصة القرارات تخاذإ جهات

  عدم وجود آليات لنقل مخرجات البحث والتطوير ونقله من المختبرات الى عالم
 .الصناعة وغيره من المجاالت

 بأنشطة المجتمعية والتوعية التسويقي بالجانب والتطويرالبحث  مؤسسات اهتمام عدم 
 المجتمع مشكالت حل على قدرتها ومدى وتخصصاتها وخدماتها برامجهاو  ومخرجات

هذه  بمخرجات الخاص القطاع منظمات ثقة وضعف البحث والتطوير، طريق عن
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 اقتناعها وعدم العلمية، دراساتوال واألبحاثامج ر والب البشريةارات المه من المؤسسات
 .لمنظماتهم بفائدتها

 المهني مؤشر التعليم والتدريب   3.3

 ة،للمنهجي ت وتطلعات تفتقدورغبا ة لصناع القرارخاص رؤى على ليبيا في لتعليماقتصر إ
 الحصول دون ن المهنيوالتكويالتعليم والتدريب التقني على ضخمة نفاق مبالغ إلى إضافة باإل
 من والفنيين المهرة للعمال الحاجةمازال الطلب و و  لالعم سوق في مؤثرة مخرجات أي على

من عدد % 37.2تصل نسبة الطلبة على مقاعد الدراسة و ؛ (3103القالقي، ) في تزايد الخارج
 3101الوطني السنوي الصادر عن مصلحة العمل لعام تقرير الأوضح كما . االجمالي للسكان

أن البطالة في سوق العمل الليبي ناجمة عن اختالل في هيكلية سوق العمل، وهو مايدل على 
من مهن ووظائف عدم توافق ماهو معروض من مهارات تمتلكها قوة العمل مع ماهو معروض 

ختالل جاء نتيجة عدم ربط مخرجات النظامين التدريبي أن هذا اإلو ، وحرف في سوق العمل
أن النسبة الغالبية من كما بين التقرير ، (3102أبورونية، ) ات سوق العملوالتعليمي مع متطلب

وأشارت بيانات التقرير إلى أن عدد الباحثين عن عمل الباحثين عن عمل هم من غير المؤهلين، 
 من 22.220، منهم باحثا   002.222قد بلغ  3101عام إلحصائيات شهر يناير  وفقا  

 .باحثا   22.297المؤهلين، فيما يبلغ عدد غير المؤهلين من الباحثين عن عمل 
التدريبية في ليبيا من العديد من المشاكل  والعراقيل التي التعليمية و وتعاني المؤسسات  

 :(3102مجلس التخطيط الوطني، ) يستلزم تفادي عثراتها ومن أبرز هذه التحديات ما يلي
  التدريب بمختلف مستوياتها التعليم و نقص الجودة في مدخالت ومخرجات مؤسسات

 .المتوسطة والعالية والمتقدمة
 فتقار المؤسسات القائمة إلى الكثير من معدات التدريب والورش المتطورة وعدم صالحية إ

 .غالبية الموجود منها
  المدربين المؤهلين في جميع التخصصاتالمتعلمين و نقص أعداد. 
 تجاه نحو مواصلة التعليم األكاديمي والبعد جتماعية السائدة بالتركيز على اإلالثقافة اإل

 .عن التعليم التقني
 ية والتوجه نحو الوظائف اإلداريةمتهان بعض المهن الفنإعن  العزوف.  

 



13 

 

 تصاالتتكنولوجيا المعلومات واإل مؤشر   1.3

ى أالف نسمة  232لى إ 3101 تصل نسبة المستخدمين للشبكة العنكبوتية بليبيا عام
بدران، ) ،3111مقارنة بعام %  20.2لى أي بنسبة نمو تصل إمن عدد السكان، %  1.120
زداد عدد مستخدميه وهو يدل على مدى حضور ليبيا في إ( (LY ن المصنفكما أ ؛(3100
موقع  تستخدم ن المؤسسة التعليمية مثل جامعة طرابلس وغيرها من الجامعات بدأت كما أ الشبكة

عضاء هيئة التدريس عنوان بريدي كما خصصت أل  ، www.uot.edu.ly خاص بها مثل 
 .غير متوفرةله صائيات ونسب اإلستخدام ، ولكن اإلح example@uot.edu.ly وهو

 لى شبكات حاسوب قادرة على حفظإتفتقد بليبيا المؤسسات والهيئات العامة ال تزال غالبية و 
دارية ك الوحدات اإلو تلأدارية المناظرة لها بثها للوحدات اإلمعالجة البيانات والمعلومات و و 

حسب تقرير التنافسية العربية %  02لى بليبيا إبنية التحية للتكنولوجيا ويصل مؤشر ال، بالبلديات
ويالحظ غياب الحماس إلقحام تقنيات ، (3103المعهد العربي للتخطيط، ) 3103لعام 

مجلس التخطيط )همهاب أاسبذلك راجع للعدد من األو المعلومات في المؤسسات اإلدارية  
 :(3102الوطني، 
 بشكل كاف( مطّورينمستخدمين و )وادر البشرية الكفؤة النقص الشديد في الك. 
  تب تتولى كافة الشئون المتعلقة و مكاأالقصور في وجود هياكل ادارية في شكل اقسام

 .برمجياتتية المالئمة من معدات و توفير البنية التحام تقنيات المعلومات و ستخدإب
 م تقدفي عرقلة نمو و  كان سببا   المؤسسات واالدراتالمواطن و فتقار التواصل بين إ

في الخدمات  تنتج تشوهاأ جتماعية مماادية واإلقتصإلصعدة اإلالمجتمع على كافة ا
 .حيانا  أضياع الوثائق التي تقدم للمواطن و 

 شبكة معلومات وطنية وكذلك شبكة المعلومات الدولية بشكل لمباشر ال للولوجفتقار اإل
 .والمراكز البحثيةسريع ورخيص الكلفة أبطأ التحصيل المعرفي للباحثين بالجامعات 

  لكترونية والتقاضي لكترونية والتجارة اإلتشريعات تحكم المعامالت اإلعدم وجود قوانين و
 .المنجزة عبر وسائل تقنية المعلوماتفي المسائل ذات الصبغة الرقمية و 

 بليبياهتمام بصناعة البرمجيات والمحتوى المعلوماتي تواضع اإل. 
  مرتبات مثل الميزانية والتخص القطاع العام تكرار المجهودات لتطوير برمجيات. 

http://www.uot.edu.ly/
http://www.uot.edu.ly/
mailto:example@uot.edu.ly
mailto:example@uot.edu.ly
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  عدم توافق النظم الحاسوبية وتقنياتها بالمؤسسات الوطنية يخلق العوائق امام فرص
 .الترابط وتراسل البيانات والمعلومات

 
 ليبيا ب النمو اإلقتصادي لقياساإلقتصاد المعرفي  مؤشر .5

رقاما  ومؤشرات أ 3102 – 3102لعام  (Schwab ،3102) افسية العالميالتن تقرير قدم
المؤشرات والمعايير  على تحليالته في التقرير عتمدا  و  ،العالملمختلف دول  قتصادياإل تبين النمو

مجموعات وعدد ة على ثالث مقسم االقتصادي النمو رف عليها دوليا  لقياساالمتعنى عشر ثاأل
 : اليكالت من المحاور

ساسية، البنية التحتية، بيئة تشمل أربعة محاور وهي البنية األ :ساسيةمجموعة المتطلبات األ
و الذي تعتمد عليه ومحور الصحة والتعليم، والمحرك إلقتصاد هذه المجموعة أقتصاد الكلي األ

 .هو عناصر االنتاج
 حاور وهي محور التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوقتشمل ستة م :مجموعة محسنات الكفاءة

حجم السوق،  سواق المالية، التهيؤ التكنولوجي ومحورالسلع، كفاءة سوق العمل، نمو األ
 .و الذي تعتمد عليه هو عنصر الكفاءةأقتصاد هذه المجموعة والمحرك لإل

محور عمال و بيئة األل محورين فقط محور تطوير وتشم :بتكار والتطويرمجموعة عوامل اإل
 .بتكار والمعرفةقتصاد هذه المجموعة أو الذي تعتمد عليه هو اإلبتكار، والمحرك إلاإل

إلى  رتفع إالذي و ( 3)كما هو موضح بالجدول رقم صاد الكلي قتستقرار اإلإورغم التحسن ب
. تحديات هامة للمضي قدما  ن ليبيا تواجه إال أ ،3101لعام  2.73/7بعدما كان   2.2/7
من ف. الطبيعيةموارد الال تلبي معايير دولة لها مداخيل مرتفعة من بيع ثنى عشر مؤشرا  فاأل

، 92/022بليبيا إذا وصلت إلى  تأخر في المتطلبات والخدمات األساسية نالحظ خالل التقرير
يم العالي والتدريب ويحتاج التعل .متدني جدا   031/022بتدائي محور الصحة والتعليم اإل

نخفض تقييمه عن العام إ، حيث 012/022فقد تحصل هذا المحور على للتحسين أيضا 
ن هذا يعطي مؤشر أ، 022/022كفاءة سوق العمل أيضا  كما إنخفضت .  نقاط 9الماضي 

لعدد المتزايد من الخرجين  في هذا المجال نظرا  والتنوع ى اإلصالح إلحتاج ي سوق العمل بليبيا
ة من الذين سيدخلون سوق العمل خالل السنوات القليلة القادمة، وبحاجة الستخدام أكثر كفاء

تصاالت لتحسين اإلنتاجية، مات واإلستخدام تكنولوجيا المعلو ا  المؤهلين على وجه الخصوص، و 
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كبر لبرامج البحث أقتصادها وتشجيع ودعم إعمال وتنويع لى تطوير بيئة اإلإكما تحتاج 
 . والتطوير

 المستقرة الكلية قتصاديةاإل البنية غمر  012/022  الذي جاء بالترتيب التنافسي ليبيا موقع نإ
 صعوبات تواجه ونهاك يفسر المؤشر قيمة توضح مانقطة ك 2.2/7التي وصلت إلى  المتوفرة

 نقاط 2ل التي لم تتجاوز والما والعمل السلع أسواق فاءةك بعدم متعلقة خطيرة ومختنقات بيرةك
ي المتدن المستوى لى جانبنقطة إ 2.32/7التي تصل الى  األساسية يةالبن إلى باإلضافة

نخفاض مستوى األ3.2/7 التكنولوجي لالستعداد والتهيؤ بتكار حيث لم ل التجارية واإلعما، وا 
 .التنموية المعوقات من ذلك وغير 2.71/7تتجاوز

هذا التصنيف يجب أن يستخدم كمحور لتطوير السياسات والمقترحات لتحسن أداء 
تنافسية ليبيا،  فتأخر ليبيا في التصنيف العام وتقدمها في مراحل النمو االقتصادي كان نتيجة 

والتي تبلغ أهميتها النسبية لتصنيفه  4.20/7لتقدم ترتيبها في مجموعة المتطلبات االساسية 
كما هو % 50والتي تبلغ أهميتها النسبية لتصنيفه  3.19/7ة محفزات الكفاءة ، وبمجموع% 20

وبالتالي البد من االستمرار في التركيز على العوامل التي من شأنها . 2موضوح بالجدول رقم 
تحفيز كفاءة االقتصاد لتعزيز مكانة ليبيا ضمن الدول ذوات االقتصادات المعتمدة على الكفاءة 

 .ولة االرتقاء به ليصل إلى مرحلة االعتماد على االبتكار والتطويروالفاعلية ومحا

 3033 - 3031،  3030 -  3002ليبيا في المجموعات والمحاور الرئيسية للتقرير للعام  أداء  2جدول 

 الترتيب المجموعات والمؤشرات الرئيسية

3002 - 

3030 

من أصل 

 دولة (312)

 القيمة

3 - 7 

3030 

 الترتيب

3031 - 

3033 

من أصل 

 دولة( 333)

 القيمة

3 – 7 

3033 

 3.73 108 -- 100 الترتيب العام 

 مجموعة المتطلبات األساسية 

(Basic Requirements): 

88 4.20 93 4.24 

 111 3.34 125 3.22 (Institutions)محور البنية المؤسسية   

 95 3.22 103 3.21 (Infrastructure)محور البنية التحتية 

 Macroeconomic) بيئة االقتصاد الكلي محور

Environment) 

7 5.72 16 6.3 

 & Health) محور الصحة والتعليم األساسي

Primary Education)  

115 4.53 120 4.52 

 مجموعة محسنات الكفاءة 

(Efficiency Enhancers:) 

127 3.19 139 3.11 

 Higher)والتدريب محور التعليم العالي  

Education & Training) 

95 3.63 104 3.52 

 Goods Market)محور كفاءة السوق السلع 

Efficiency) 

134 3.20 143 3.13 
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 Labor Market)محور كفاءة سوق العمل 

Sophistication) 

139 2.81 136 3.53 

 Financial market)محور نمو األسواق المالية 

Sophistication) 

130 2.99 147 2.30 

 Technological) ةالتكنولوجي الجاهزيةمحور 

Readiness) 

114 2.87 128 2.68 

 69 3.64 80 3.51 (Market Size)محور حجم السوق  

  مجموعة عوامل االبتكار والتطوير

(Innovation & Sophistication Factors :) 

135 2.62 141 2.71 

 Business) بيئة األعمال   محور تطور 

Sophistication) 

136 2.86 131 3.27 

 131 2.38 146 2.19 (Innovation)محور االبتكار  

 الباحث: اعداد

Source: Klaus Schwab (2013), the Global Competitiveness Report 2013 –2014, World 

Economic Forum. 

 
 قتصاداإل إليها ينتمي الذي التطور مرحلة حسب المؤشرات لهذه أوزانا   التقرير ويعطي

المبين بالجدول  النحو على نموا   ثركاأل إلى نموا   األقل من :لمراح خمس ذلك في وله ي،نالمع
 .(3)رقم 

 قتصادي وزان لمؤشرات مراحل التطور اإلأ 3جدول 

 مراحل التطور
 2المرحلة  نتقاليةالمرحلة اإل  3المرحلة  اإلنتقاليةالمرحلة  1المرحلة  

GDP 07.111<  07.111 – 9.111 2.999 – 2.111 3.999 – 3.111 3.111>  لكل فرد 
 % 31 %21 -% 31 %21 %21 –% 21 %21 ساسية المتطلبات األ

 %21 %21 -% 21 %21 %21 -% 22 %22 محسنات الكفاءة
 %21 %21 -% 01 %01 -% 01 %01 -% 2 %2 بتكار والتطويراإل

Source: Klaus Schwab (2013), the Global Competitiveness Report 2013 –2014, World 

Economic Forum. 

 

تصنيف  .نتقاليتيناإلضافة إلى مرحلتين إمراحل رئيسية ب لى ثالثوزان الخمس قسمت إواأل
أدق لعوامل تنافسية  قتصادي يقدم مفهوما  حسب نموها اإلمراحل  إلى إقتصاديات الدول

الدول  الذي يقدم تصنيفا  ( 4)كما في الجدول رقم عن الترتيب العام  اإلقتصادات المشاركة بعيدا  
 .2014 – 2013وعامي  2013 – 2012العربية حسب مراحل النمو اإلقتصادي لعامي 

  3102 - 3103لعام   012ض ترتيب ليبيا نقطتين بعد ماكانت انخفإ يبين التقريرو 
لتطوير ؤشر كمهذا التصنيف هذا يجب أن يستخدم ول .3102 - 3102لعام  012صبحت أ
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يمنح فرصة  باإلقتصاد الليبي محليا  ودوليا  ألنهالسياسات والمقترحات لتحسين األداء التنافسي 
كتشاف المجاالت ذات الوزن يعمل على إكبيرة لتلمس مواقع التراجع في األداء وبنفس الوقت 

حسب  للمراحلنسبية الهمية األأثير األعمق على الترتيب وذلك عن طريق تحديد األكبر والت
 . المجموعاتموقعها في 

 2112 -2112و  2112 - 2112لعامي  قتصاديلدول العربية حسب مراحل النمو اإلتصنيف ا 4  جدول

 الترتيب  للعام 

3033- 3031 

 الترتيب العام

3031-3033 

 المرحلة  الدولة

اإلمارات العربية  19 19 =

 المتحدة

 المرحلة الثالثة

 اإلقتصادات المعتمدة على المعرفة واإلبتكار

 البحرين 43 43 = عالمي قتصادإ( 37)

 قطر 13 13 =

 المرحلة االنتقالية الثانية عمان 33 33 =

 اإلقتصادات مابين الثانية والثالثة

 عالمي قتصادإ( 22)
 101 103 لبنان 

 115 118 المرحلة الثانية مصر 

 اإلقتصادات المعتمدة على الكفاءة والفاعلية

 عالمي قتصادإ( 31)
 االردن 68 68 =

 NA 83 تونس 

 106 108 المرحلة االنتقالية األولى ليبيا 

 اإلقتصادات مابين األولى والثانية 

 عالمي قتصادإ( 20)
 السعودية 20 20 =

 الكويت 36 36 =

 المغرب 77 77 =

 98 100 الجزائر 

 137 141 المرحلة األولى موريتانيا  

 اإلقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية

 عالمي قتصادإ( 38)
 140 145 اليمن 

 الباحث: إعداد

Source: Klaus Schwab (2013), the Global Competitiveness Report 2013 –2014, World 

Economic Forum. 

اإلنتقالية األولى والتي تأتي بين المجموعة ليبيا إلى  تنتقلإ( 2) وكما هو موضوح بالجدول
وكما هو معلوم إن (. الكفاءةعناصر اإلنتاج و  قتصادات المعتمدة علىاإل)الثانية المرحلة األولى و 

 بمستوى نتاجاإل من قدر كبرأ تحقيق بهدف نتاجاإل لعناصر مثلاأل ستخداماإلتعني  الكفاءة
 والعمالة والمواد للمدخالت مثلاأل ستخداماأل، أي ممكنة تكلفة قلأب معين وقت وفى معين

 متمثال   دارةاألي ف العلمية ساليباأل متضمنا   المخرجات فضلأ على للحصول والمعدات واالالت
نتقال ليبيا إلى المرحلة اإلنتقالية األولى مؤشر إيجابي والرقاب والتوجيه والتنظيم التخطيط فى ة، وا 

على أنها بالطريق الصحيح ولديها القدرة لألنتقال من مرحلة إلى أ خرى، فقط تحتاج لدراسة 
ومعالجة المعوقات والتحديات التي تقف عائقا  لوصولها إلى المرحلة الثانية والثانية اإلنتقالية 

ال يمكن إغفال حقيقة أهمية هذا التصنيف لليبيا كونها دولة غنية أنه كما . والمرحلة الثالثة
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لى المرحلة االنتقالية األولى يشكل حتما  إنتقال ليبيا إفبالموارد الطبيعية ومحدودة الموارد البشرية، 
حافزا  كبيرا  على قدرتها لالنتقال إلى مكانة متقدمة ضمن الترتيب العام لتتنافس مع دول تتشابه 

 .  معها من حيث الوفرة في الموارد الطبيعية

 التوصيات .6

لع وتنويــع الســإنتــاج  لــىإة وحيــدة وهــي الــنفط الخــام ليبيــا مــن ســلعصــادرات  هيكــل تنويــع .0
تبنــي خطــط قصــيرة ومتوســطة المــدى للتحــول إلــى  مــن خــاللســتعمال المعرفــة، ا  وتوزيــع و 

المعرفـة، وأن تعمـل علـى متنوع يهتم بكل القطاعات ومن تم التحول الـى إقتصـاد قتصاد إ
تهــــدف إلــــى زيــــادة و الميســــرة والمرنــــة فــــي التصـــدير، القــــوانين واألنظمـــة تبنـــي جملــــة مــــن 

جعــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أكثــر القطــاع الخــاص و ودعــم  ،والنمــو اإلنتاجيــة
ــــات  إتاحــــة ــــيض التعريف ــــةويســــر، وتخف ــــادة القــــدرة  الجمركي ــــا وزي ــــى منتجــــات تكنولوجي عل

 .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسية
فمفتــاح تنميــة المجتمــع القــائم علــى المعرفــة يرتكــز علــى النقــاش الحــر ، الرشــيدة الحوكمــة .3

ـــادل األفكـــار ـــة وتشـــجيع . وتب ـــة أن إطـــالق الحري ـــر التنميـــة البشـــرية العربي حيـــث أكـــد تقري
 اإلقتصـــادتعتبـــر مـــن العوامـــل األساســـية التـــي تـــدعم  اإلبتكـــارالمعرفــة واإلبـــداع ومناصـــرة 

. ي ليبيــا علــى المســاءلة للمشــاريع الحكوميــةبنــاء قــدرة المجتمــع فــوعليــه يجــب  .يالمعرفــ
يشـمل ذلـك القـدرة علـى التعامـل مشاركة القطاع الخـاص والمسـتهلكين كمسـتخدم نهـائي و و 

 .داءمع تحديات مثل الخبرة التقنية ومعايير تقييم األ
دراسـة عميقـة  لـىإ البحـث والتطـوير بليبيـا وكـذلكالمهنـي ة التعليم والتدريب منظوم تحتاج .2

جـراء دراسـة شـاملة ديات والمعوقات التي تواجهـه، باإلضـافة إلـى إهم التحلتحديد أميدانية 
 التطـويروالبحـث و المهنـي ع التعلـيم والتـدريب مشـاري علـى نفـاقاإل رعناصـبـين ومقارنـة 

 .ة العامةنفاق في الموازنت اإلأولوياووضعها من ضمن ومتابعتها  الجارية النفقات وبين
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