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رسالة الورقة

السيادة، والصناعة ھي الوسيلة، = المعرفة 

والسيادة تؤدي إلى ا�ستقرار السياسي وا�مني وا�قتصادي 

صناعياً وليست بشراء الس!حالسيادة بامت!ك واستثمار المعرفة صناعياً وليست بشراء الس!حالسيادة بامت!ك واستثمار المعرفة

للمعرفة الصناعية نظرة عربية جديدةمطلوب : مع التحول ا�قتصادي العالمي
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أساسيين في التحول نحو  دورينتلعب ھذه التقنية 
ا,ول ، المعرفةا*قتصاد القائم على المعرفة ومجتمع 

من حيث تأمين البنية التحتية المساعدة لخزن كأداة 

في التحول إلى مجتمع المعرفة  ICTدور تقنية 

من حيث تأمين البنية التحتية المساعدة لخزن كأداة 
والثاني كقطاع إنتاجي ولتراكم المعرفة ونقلھا ونشرھا، 

العديد من الدول لقد قطعت . كبير ومتناميوخدمي 
خطوات كبيرة في كB الدورين مما يجعلھا قادرة العربية 

.على التوجه نحو ا*قتصاد القائم على المعرفة
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معرفة ماذا معرفة لماذامعرفة كيف   معرفة أين    معرفة من  

الفكرةالبحث    التطوير  المنتج السوق   الفكرةالبحث    التطوير  المنتج السوق  

  Pre-competitive              Competitive
ماقبل التنافسي    تنافسي     

الجامعات
R&D

ا9نتاج
الخدمات



تزايد دور المعلومات
From industrial to knowledge-based economy
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علوم وتقنية

بحث وتطوير وابتكار

طبيعيةموارد 

وبشرية

منتجات وخدمات 
جديدة مع إنتاجية 

وتنافسية

دور المعرفة في التنمية

مضافة وفرص قيمة 
تنمية مستدامةعمل ونمو أعلى

نوعية حياة ومستوى 
+أفضل معيشة 

سيادة وأمن



النمو

12

.م2003ماعي، للعام جتنحو إقامة مجتمع المعرفة، تقرير التنمية ا9نسانية العربية، برنامج ا�مم المتحدة ا9نمائي، الصندوق العربي ل!نماء ا�قتصادي وا�:   المصدر   
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Sources of economic growth: Knowledge makes difference

عوامل النمو ا%قتصادي وتأثير المعرفة: مثال كوريا 
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العربية وفي الصناعة قضايا مستعصية في ا�قتصادات

منخفضة معد�ت النمو•

انخفاض في التنوع ا�قتصادي•

مرتفعة بطالةمعد�ت •

في ا9نتاج والخدمات القيمة المضافةانخفاض •

داخلياً  والعقول العلمية والتكنولوجية ،رأس المال ھجرة• )داخلياً ( والعقول العلمية والتكنولوجية ،رأس المال ھجرة•

)منخفضة  صناعية صادرات( لعالميةافي السوق العربي  المنتجندرة •

ضعف ا�ستثمارات في الصناعة وخاصة متوسطة وعالية التكنولوجيا•

السيادية القدراتوتملك  الس!حالخلط بين تملك •

القائم على المعرفة وخاصة في الصناعةالسبب الرئيسي عدم التوجه نحو ا%قتصاد 



اكتساب التقنية 
؟؟؟

ھدر العقول/ھجرة
الدول 
النامية

الدول 
المتقدمة

فرص عملبطالة

كتساب التقنية يؤدي إلى ترسيخ عوامل النمو وبالتالي التنمية وا-منا

+
ھجرة رأس المال

=
ھجرة عوامل النمو

إنتاج وخدمات عبر
امتياز وليس عبر 

تطوير المنتج 
=

منخفضةقيمة مضافة 

)أمن(ضعف في السيادة  

إنتاج وخدمات
عبر

تطوير المنتج 
=

قيمة مضافة عالية

)أمن(سيادة أقوى



التغير في حصة التصنيع منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي بين )  A)

حصة التصنيع منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي عام )  B)

حصة التصنيع منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي بين ) C)

حصة إنتاج القطاعات غير النفطية منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي  ) D)

ي
ي ا1جمال

ج المحل
صنيع من النات

الت

 2007و  1970التغير في حصة التصنيع منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي بين 

 2007حصة التصنيع منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي عام 

مجموعات 4لـ  2007و  1970حصة التصنيع منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي بين 

 2007و 1990و  1970حصة إنتاج القطاعات غير النفطية منسوبة للناتج المحلي ا9جمالي  



A–معد%ت البطالة لفئة الشباب في البلدان العربية

��#!�� ���;#

Source: Arab  Human  Development  Report  2009

B –حصة فئة الشباب من مجموع العاطلين عن العمل
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المشكلة في تحقيق التنمية وا-من في البلدان العربية
ھي ا1خفاق في تحويل المعرفة إلى ثروة

التطوير وا%بتكار وا1نتاج

��;��

المال

أو الثروة
المعرفة

التعليم والبحث العلمي

H����



تبني ا�عتماد على الذات في اكتساب التكنولوجيا
 Focusing on Technology Self-Reliance

Critical Mass of 
Human Resource

Industries & Academies
• Legal Structure
• International Framework

Government

Ensure seamless conduction  from planning to Implementation

Human Resource

Technology Incubators 
and Warehouses

• International Framework

• Technology

• Experts
Real Projects
Products & services

Experience
Accumulation
Feedback

Spin-off Organizations
R&D, Realization

Lab., Experiment Facility, RR,…

Source: KDI, Korea



)نسبة كل مجموعة إلى إجمالي الصادرات(تطور الھيكل التقني للصادرات 
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20
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.UN Comtradeقاعدة بيانات  :المصدر



التحول إلى ا%قتصاد القائم على المعرفة

تحسين ا1نتاجية من •
خ;ل ا%بتكار

تحفيز التنافسية بمزيد من•
تحرير السوق 
توفير الخبرات ا%ستشارية •

المحلية المتقدمة

تحفيز قيام الصناعات البازغة

إقامة البنية التحتية للتقنية•
ربط منظومة العلوم والتقنية•
بالصناعة وبالسوق 
التخطيط بعيد المدى •

للقطاعات ا%ستراتيجية 

دعم خدمات الصناعة

21

المحلية المتقدمة
تنمية المھارات ا1دارية•

ترابط الصناعات القائدة
توليد فرص عمل

وتوظيف الشباب 

للقطاعات ا%ستراتيجية 
”عنقودية“مقاربة •

مجاراة  الھيكلية الصناعية
21للقرن  

Source: KDI, Korea



مئوية من الفئة العمريةكنسبة  2008 و 2002العربية، المنطقة التحاق الط;ب في العالي التعليم 

مجموع التحاق الط;ب  

           (%)

2008    
ا1ناث     

    (%)
الذكور 

       (%)
مجموع التحاق الط;ب 

         (%)

2002   
ا1ناث 

  (%)
الذكور 

  (%) الدول
30.7 36.4 25.3 17.8 - - الجزائر

- - - 1.0 0.9 1.1 جيبوتي

28.5 - - - - - مصر

- - - 12.4 8.7 16.0 العراق

40.7 42.9 38.5 30.0 30.6 29.5 ا-ردن

- - - 21.8 29.2 15.1 الكويت

52.5 57.1 48.0 40.9 42.8 38.9 لبنان

22

52.5 57.1 48.0 40.9 42.8 38.9 لبنان

- - - 54.2 56.7 51.8 الجمھورية الليبية العربية

- - - 3.0 1.3 4.6 موريتانيا

12.3 11.6 13.0 10.3 8.9 11.7 المغرب

29.5 32.0 27.2 14.3 12.4 15.9 عمان

47.2 52.2 42.5 30.0 29.7 30.4 ا-راضي الفلسطينية المتمتعة بالحكم الذاتي

11.0 31.1 5.1 16.8 31.1 7.6 قطر

29.9 37.4 22.6 22.3 28.0 17.3 المملكة العربية السعودية

33.7 40.5 27.2 23.3 25.7 21.0 تونس

25.2 35.7 17.4 22.8 36.9 12.9 ا1مارات العربية المتحدة
ھي تقديرات معھد اليونسكو لGحصاء 2002العربية المتحدة ، وبيانات عن عام  ا%ماراتبالنسبة للجزائر ، العراق ، المغرب ، عمان، المملكة العربية السعودية ودولة : م;حظة 

2010معھد اليونسكو لGحصاءات قاعدة البيانات، يوليو : المصدر 
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التوسع في معد%ت المسجلين في مراحل التعليم في كوريا

التعليم ومنظومة تنمية الموارد البشرية
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Through National Initiatives: Partnership 

Programs:

- Commissioned research

- Collaborative projects – Development 
Agreements -    Cooperative Research

Partnership Programs:

�)*+� ,���+��)*+� ,���+��)*+� ,���+��)*+� ,���+�
-�)*+� -$&�" ���.�)*+� -$&�" ���.�)*+� -$&�" ���.�)*+� -$&�" ���.

-���$/0 ��1��2 3����45 �$ ����$/0 ��1��2 3����45 �$ ����$/0 ��1��2 3����45 �$ ����$/0 ��1��2 3����45 �$ �
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- Joint Research grants

- Sharing of research facilities 

public/private

- Transfer or license the patents of 

publicly funded technologies to the 

private sector.

- Consultancy.

24
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ICT density in South Korea (1975-2003)

500

600

700

Per Thousand Persons

Phones

Cell Phones

Personal Computers

Internet Users

سرعة إقامة البنية التحتية للمعلومات في كوريا

Source: KDI, Korea
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في التنمية ا�قتصادية) وبالتالي المحتوى(وظيفة اللغة 

:استعمال اللغة بمردودية عالية ھام للتنمية لIسباب التالية
المعرفة والخبرة في المجتمع  وبين مركبات منظومة العلم تبادل  نقل وتؤمن اللغة 

  (Communicate). والتكنولوجيا

من منابعھا يحتاج إلى اتقان ھذا المجتمع لغة ) قواه العاملة( للمجتمعالتكنولوجيا  نقل•
  (Translate). التكنولوجيا

المشترك المنتج والفعال في المكتب والمصنع والحقل، يحتاج للغة علمية  العمل• المشترك المنتج والفعال في المكتب والمصنع والحقل، يحتاج للغة علمية  العمل•
إن تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية ضمن . (Cooperate)وتكنولوجية حّية 

.ا�مة يؤدي إلى زيادة دخل الجميع وھذا � يتم إ� بلغة ا�م
   (Learning and Training)وإلى أفعال يحتاج إلى لغة  خبراتتحويل التعلم إلى •

دولة انتھت إلى أن الحاجة للنمو تكمن في رفع  60في دراسة للبنك الدولي شملت •
.مستوى المعرفة وليس في المساعدات ا�نسانية
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المالتبادل السلع يسھله ويحققه 

اللغة العلمية والتكنولوجية مجسدة بالمحتوىتبادل المعلومات المنتجة تسھله وتحققه 



 

سلع أو أصول 
 مادية

�-%�� ��� R8��� �/��
���� R���
.�� ����� ���

=
������ �D �-%��

����	 
سلع أو أصول غير 

 مادية

=
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المعرفة والتنافسية

� تعطىالتقنية التنافسية •

داخلياً التقنية التنافسية تستوعب وتنتج وتولد •

بشكل رئيسي  لدى القطاع الخاصتوجد التقنية التنافسية •
وليس لدى الجامعات أو معاھد البحوثوليس لدى الجامعات أو معاھد البحوث

�ستيعاب وإنتاج وتوليد التقنية التواصل والتعاون� بّد من •

•ICT   على التقنية وھو شرط � بّد  الطلبتساعد في  توليد
منه للنمو
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Developing 
advanced 
technologies

Promoting 
creative 
research 

Stages 
of Development

• Diversification of NRDP
• HAN (1992)

• Basic research
• Generic technologies

مراحل تطور منظومة العلوم والتقنية الكورية 
Evolution of Korea’s S&T System

توطين
التقنيات الصناعية 

توليد
التقنيات المتقدمة 

تحفيز
البحوث ا%بداعية 

مراحل التطور

1960196019601960 1970197019701970 1980198019801980 1990199019901990 2000200020002000 yearyearyearyear

Imitating 
foreign 
technologies

Indigenizing 
industrial 
technologies

• KIST(1966)
• MOST(1967)
• GRIs in 1970s

• NRDP(1982~)
• PRIs in 1980s

• HAN (1992)
• Commercialization

Source: KDI, Korea

تقليد
التقنيات ا-جنبية 

السنة
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1970197019701970 1980198019801980 1990199019901990

GERD 
(US$, Bl.)

GERD 
(US$, Bl.) 33.7

2007200720072007

Evolution of R&D System in S. Korea

توسع منظومة البحث والتطوير وخاصة لدى القطاع الخاص

Some Indicators

Gov’t : Private
(%)

Gov’t : Private
(%)

R&D/GDP
(%)

R&D/GDP
(%)

عدد الباحثين
Researchers

عدد الباحثين
Researchers

71 : 29

0.38

5,628

64 : 36

0.77

18,434

19 : 81

1.87

70,503

26 : 74

3.47

221,928

Source: KDI, Korea



ا%ستثمار في البحث والتطوير وتنامي حصة القطاع الخاص فيه
Trend of Korea’s R&D Investment
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GERD/GDP, % (right axis)

Source: KDI, Korea

%حصة القطاع الخاص 
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ا1نترنت: تغيرات سريعة في العلم والتقنية مثال



جدول يبين أنواع نظم التواصل ا%جتماعي وأمثلة عن كل نوع منھا



��/�%��� ��������� 4���(
 ���� :���!#�� �������  ��$
 (��/�
�� (����B!�� (������

39



تطور مفاھيم جودة المعلومات وأثرھا في التنمية

، بدأ العالم المنتجفبعد أن نجحت مفاھيم الجودة في تحسين •
، ثم مؤخراً على الخدماتبتطبيق ھذه المفاھيم على 

،المعلومات

:  وضعت المعايير الدولية في ذلك ومنھا مث!ً • :  وضعت المعايير الدولية في ذلك ومنھا مث!ً •

الذي وضعه كل من ) DQAF"  (إطار تقييم جودة البيانات"
.البنك الدولي وصندوق النقد الدولي



��������� 4��� �� ������
.1 ��������� �����	Accessibility  : ���� ������ ����� �����	 � ��� ����� ��������	.

.2 !���	)��� �	 ( �������	Appropriate Amount of Data :  !��)���  (������ !$%� ��������	.

.3 �&'�	Believability  : ���'��� ����� ���( )�� ��������� *��	.

.4 ���� +	Completeness  : �����	� �&�� ������ ����  ,-� ��������	 ,�  .&� /��� +.

.5 ! ���	 0��	Concise Representation : 1�/� � 2� ��������	 0�.

.6 3����	 0��	Consistent Representation : 3���	 45�� ��������	 0�.

.7 ������	 �����Ease of Manipulation  : 78( !��� ,� ��������	 !	/8��	 �����.

.8 9�:8;	 �� ��������	 ��8Free-of-Error  : ����� /����+	 � ��� �&��/ ��������	.

.9 ��5��	 ������Interpretability  : ���	� <�����	� ��$%� 4��&�	 �	/��� =���	� ��������	 ���.

 9�:8;	 �� ��������	 ��8 ����� /����+	 � ��� �&��/ ��������	
.9 ��5��	 ������Interpretability  : ���	� <�����	� ��$%� 4��&�	 �	/��� =���	� ��������	 ���.

.10 ��������	Objectivity  : ����� �( =��� ���� +� >��=�� ?/��� ��������	.

.11 @������� ����	Relevancy : �-=���� )�� /����� �����	 ,� !	/8��%� ����� ��������	. 

.12 �����	Reputation  : �-	���� �( �-/�� A�� �� ��������� ������	 ��� ��	. 

.13 ��������	 ��(Security : ����( )�� *�5��� !$%� � 2� /�&� ��������� �����	.

.14 �'	/��	Timeliness : ������	 ������ ,5 � ��� �'�/� ��������	. 

.15 !�5�	 ������Understandability  : ������ ��������	 !�� � ��. 

.16 ��������	 ������	 ���&�	Value-Added  : ���	/8��	 ��� ��������	 �� ?/$�� /���.
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المصروف عل التسليح كقيمة 
بالدو�ر وكنسبة من الناتج المحلي 

دولة في العالم  30اAجمالي @على 

This list is based on 
the Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) 
Military Expenditure Database 
for 2010 (in constant 2009 US$)



المصروف على الصحة والتعليم والدفاع كنسبة من الناتج المحلي ا1جمالي  
. 2005حسب معلومات صندوق النقد الدولي ، لعام  

Source: World Council of Churches, Geneva, Switzerland, 2005

“The  Arab  world,  in  its  oil  and  other  centre s,  has  yet  to modernize itself  in line with the 
requirements of globalisation.  Building skyscraper s and state-of-the-art airports  and owning 
luxury  cars  are  the  external  shell  of  econom ic  modernity, not its beating heart, which lies in  
science, knowledge, and techno logical innovation.”  
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Mechanisms        ������
Encryption

�����

Digital 

Signature

���� �!� "�#$���

Access 

Control

(�)*��+ , -���

Data 

Integrity

 /001� �� �-002

 ��3��4��

Authenti6

cation

�7$8� 91 :;-���

Traffic 

Padding

  @��0A3� B2C

��1$D�E�

Routing 

Control

 C�000AG , -�000��

��1$D�E�

Notarization

JK��� /�LA���

Confidentiality

�7�A��√√√√****√√√√√√√√*

Integrity

 �-0000N��√√√√√√√√*√√√√****

جدول آليات توفير الخدمات ا@منية المطلوبة لحماية ا�تصا�ت الحاسوبية
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Integrity

 �-0000N��

/1� ���

√√√√√√√√*√√√√****

Authentication

�7$8� �-2√√√√√√√√**√√√√***

Access Control

(�)*��+ , -���**√√√√*****

Non6

repudiation

/1����� O�� 3 PBQ
*√√√√√√√√***√√√√
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 مقترحات لتفعيل تدفق المعلومات الصناعية
على المعلومات الصناعية الطلببرامج لزيادة •
الصناعي القطاع الخاصبرنامج لزيادة التشابك مع •

منظمات ترخيص التكنولوجيا ومؤسسات التشبيك (مع الجامعات –
...)ل!بتكار

مع مراكز البحث والتطوير– مع مراكز البحث والتطوير–
جذب القطاع الخاص  للمشاركة في الشبكات ا9قليمية–
AIDMOربط كل قواعد معطيات –

تفاعلية قطاعية) بوابات(مشروع إقامة شبكات •
في المعرفة ل!ستثماربرامح وطنية •
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توصية عامة
يجب على ا%ستراتيجيات الصناعية العربية أن تعدل من توزيع مواردھا لمعالجة 

:ا1خفاقات التالية
تؤدي إلى عدم قيام الصناعة : ” في السوق) أو تشوھات(إخفاقات “•

...با%ستثمار في البحث والتطوير وفي التدريب وفي نقل التقنية
....قوانين %داعي لھا،: ” إخفاقات حكومية“•
...نظام وطني ل;بتكار غير فّعال،: ”إخفاقات نظام“• ...نظام وطني ل;بتكار غير فّعال،: ”إخفاقات نظام“•

� “Market Failures”:  Serious Imperfection in market mechanism, leading to 

under investment by business in R&D, technology, education, …

� “Government Failures”:  Unnecessary regulation, …

� “System Failures”:  A National Innovation System is not functioning, …
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توصيات

تبني رؤية جديدة في ا�ستراتيجيات التنموية والصناعية •
 المعرفةالعربية تأخذ التوجه نحو ا�قتصاد القائم على 

با�عتبار

: في تأھيلتبني برامج • ICT Enabled Services for industry: في تأھيلتبني برامج •

المحتوى : تحسين النفاذ للمعلومات الصناعية باللغة العربية•

 industrial content)للمعلومات الصناعيةالبنية التحتية وتحسين 

and networks).
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شكراً 
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شكراً 


