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 ملخص البحث
 بناء المجتمع المعرفي إدارة المعرفة ودورها في 

 تحقيق التنمية البشرية المستدامةو 
 -لتجارب عينة من الدول العالمية والعربية تطبيقات مختارة-

 د.نغم حسين نعمةم.
 

 لمعرفةة  واضحًا اليوم أننا إزاء شكل جديد من التطور المجتمعي يعتمد في نمط سيطرته ونفوذه على ا لقد بات

  وتتعةزز قةوة اسية في بناء االقتصادات الحديثةةإذ تتعاظم مكانة صناعة المعرفة واهميتها بوصفها الركيزة األس

لةذا فقةد عتةدت المعرفةة  األنشطة المعرفية لتتبوأ اكثر المفاصل حساسية وتأثيرًا في منظومة االنتاج االجتماعي.

دور فاعل ومؤثر في إعداد رأس المةال البشةرو وحتسةن االسةتفادة أهم مظاهر القوة في عالم الغد   لما لها من 

إذ أن اإلنسان بطاقاته وقدراته منطلةق التنميةة وأداتهةا   مثلمةا هةو  منه في عملية التنمية البشرية المستدامة.

منةاجم هدفها النهائي وغايتها. وما لم نتعيد النظر في اسةتراتيجياتنا التنمويةة   بحيةث نجعةل مةن االسةتثمار فةي 

(   النةه االسةتثمار األمثةل علةى المةدا الحةالي والمسةتقبلي   1العقول قضيتنا األساسية وتحتل األولويةة رقةم  

ر   احدا الفرص الهامة لألنخراط في ميادين السبق التةي سةتفرز بالنتيجةة الشةعوب التةي فإننا نفوت دون مبر 

 قع المتفرج على ما يحدث.ستساهم في صياغة مالمح الغد عن تلك التي ستكتفي بأخذ مو 
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Today, it has been so clear that we have a new form of societal development based its pattern of 

control and authority on knowledge. The status and the importance of knowledge industry would be 

so great when describing it as the basic component in constructing modern economies, and the 

power of epistemic activities would be supported to accede the more sensitive and influence sectors 

in social production system. For all that, knowledge appeared as being the most important aspect of 

power in tomorrow world, that is due to its active and influential role in preparation of human 

capital and well taking advantage in sustainable human development process. The human being 

with capabilities and abilities is as the starter and instrument of development as its destination 

and final goal. Unless reviewing our development strategies and making the investment in minds-

mines is our basic issue and taking number one in our priorities, since it is the ideal investment 

for present and future, then we will lose, with out any justification, one of the most important 

opportunities to enter in the marathon fields which as a result sorting the peoples contributing in 

drawing physiognomies of tomorrow, from those peoples whom taking the spectator site for what 

happens.    


