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ملخص الدراسة

من إهتمام كبیر تولیه وزارة البحث العلمى فى ضوء إهتمام الدولة باإلقتصاد المعرفى وما
وخاصة الصناعات التكنولوجیة المتقدمة التى تبنى على إقتصاد لربط األبحاث العلمیة بالصناعة 

لمعرفة لخلق مجتمعات صناعیة حدیثة تزید من اإلنتاج الصناعى وخلق فرص المعرفة وأهمیة مدن ا
عمل متمیزة وحیث أن مدینة برج العرب الجدیدة تمتلك مقومات تلك المدن من خالل تواجد 
صناعات قائمة وجامعات ومراكز بحثیة متمیزة وٕامكانیات سیاحیة كبیرة ومساحات من األراضى التى 

راره فى باقى المدن من التخطیط لتلك المنطقة أهمیة قصوى ونموذج یمكن تكلم یتم إستغاللها تجعل 
عن دراسة حالة مدینة برج العرب الجدیدة الدراسة تقوم بكثیر من التفاصیل، فإن تلكالمصریة

إستخدام مصطلح مدن المعرفة فى بدایات ومن المعروف أنه قد تم . وتحویلها إلى مدینة للمعرفة
عشرین لیدل على تحول األقالیم والمدن إلى مجتمعات للمعرفة حیث تعتبر التنمیة القرن الواحد وال

القائمة على المعرفة نتاجًا للتقارب بین نظریة النمو اإلقتصادى وٕادارة المعرفة ومن ناحیة أخرى 
یعتبر القرن الواحد والعشرین قرنًا للمدن حیث من المتوقع أن تصل نسبة سكان المدن فى العالم إلى

وهى أكبر عملیة تحضر للجنس البشرى وأیضًا هذا القرن هو قرن ٢٠٢٥بحلول عام % ٧٥
من الناتج المحلى لعدد كبیر من الدول تحول من التنمیة % ٥٠المعرفة أو التعلم حیث أن أكثر من 

.المادیة إلى التنمیة القائمة على المعرفة

من المدن فى البیئة المصریة وقد تم إختیار تظهر الحاجة الملحة لخلق هذا النوعالولوفى الفصل ا
مدینة برج العرب الجدیدة كحالة دراسة نظرًا ألن المدینة تجمع بین كونها مدینة صناعیة كبیرة 

هذا فى وناشئة مما یسهل من إعادة تخطیطها كمدینة للمعرفة فى ضوء التطور العالمى الحادث 
دراسة مرجعیة عن مدن حیث یتناول الفصل األول وقد إنقسمت الدراسة إلى أربعة فصول .المجال
ودراسة نماذج ناحجة تعریف مدن المعرفة والعناصر الرئیسیة المكونة لتلك المدنحیث تم المعرفة

تم التركیز علیها ودبى والنقاط التى لایرلمدن المعرفة مثل ستوكهولم وبرشلونة وسیول و منوت

:وتشملفرها بالمدینة ااألساسیة لمدینة المعرفة ومدى تو المكونات هىخالل إستعراض تلك التجارب 
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توافر الخطة اإلستراتیجیة والرؤیة المنهجیة ودینامیكیتها.١
البنیة التحتیة األساسیة للمدینة متضمنة شبكات تكنولوجیا المعلومات والجامعات والمراكز .٢

البحثیة وشركات التكنولوجیا المتقدمة 
ات واألعراقعالمیة المدینة وتنوع الثقاف.٣
التفاعل بین المواطنین داخل المدینة.٤
أسالیب إدارة المعرفة من إنتاج ومشاركة وتقییم وتجدید وتحدیث.٥

كما تم مناقشة وشرح مقترح منهجى لتطویر مدن المعرفة ومعرفة الخطوات التفصیلیة الالزمة إلنشاء 
وتكون (KCC)المعرفة مدینة للمعرفة حیث تكون األولویة لتشكیل لجنة تسمى بلجنة مدینة

. مسئولیتها هى تقدیم اإلستشارات والتنسیق لكل المجهودات المبذولة فى هذا الشأن منذ بدایة العمل 
:ثم یتناول المقترح خمس مراحل كاآلتى

تشخیص وتحلیل الوضع الحالى للمدینة كمدینة للمعرفة: المرحلة األولى
تعریف اإلستراتیجیة: المرحلة الثانیة
إنشاء خطة عمل مفصلة: لة الثالثةالمرح
تطبیق الخطة: المرحلة الرابعة
وسائل القیاس والتقییم: المرحلة الخامسة

دراسة الوضع الحالى للعلوم والتكنولوجیا فى مصر وأهمیة التخطیط تمت وفى الفصل الثانى
علمیة فى مصر لتطویر المؤسسات الو مدن المعرفة تطویر الحاجة الماسة لحیث تظهر لمدن المعرفة

من خالل خلق مجتمع المعرفة الذى یعتمد بشكل أساسى على العلوم الحدیثة والتكنولوجیا المتقدمة 
وقد تم طرح هذا .لنشر مفهوم المعرفة وٕاتاحتها وٕانشاء مجتمعات ومدن جدیدة قائمة على المعرفة

تكنولوجیا الحالیة فى ماهى منظومة العلوم وال: الفصل من خالل خمسة أسئلة واإلجابة علیها وهى
أین إنتاج الثمانین ألف باحث وعضو هیئة و مصر وماهى خططها المستقبلیة فى الوقت الحالى؟ 

ما هو السبب فى عدم تطور األبحاث العلمیة المصریة إلى براءات إختراع متقدمة و تدریس وأین هم؟ 
وجیة قادرة على المنافسة فى ومن ثم نماذج أولیة قابلة للتطبیق الصناعى ومنها إلى منتجات تكنول
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هل فات الوقت والسبیل للتقدم وعلینا أن نرضى بأوضاعنا ونفعل ما إنتهت إلیه دراسة و األسواق؟ 
باإلعتماد على التكنولوجیا المستوردة حیث أننا دولة ضعیفة تكنولوجیًا األلمانى معهد فراونهوفر 

طة مستقبلیة لتطویر العلوم والتكنولوجیا وعلمیًا؟ وأخیرًا ماهى السیاسة الواجب إتباعها وفق خ
تركیا ، إیران ، إسرائیل ، مصر ، : مقارنة بین دول الشرق األوسطثم تمت دراسة واإلبتكار؟

السعودیة فى سیاسات العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار ومؤشراتهم

مقارنة وذلك فى ضوءإلبتكار فى مصروامقترحات تطویر سیاسة للعلوم والتكنولوجیا إلى 
المخرجات العلمیة والخطط الحالیة والمستقبلیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار ومقارنتها بكبرى الدول 
بالشرق األوسط مثل تركیا وٕایران وٕاسرائیل والسعودیة ، فإنه من األهمیة بمكان أن یتم وضع خطة 

. الجدیدة بعد الثورةتفصیلیة لتطویر تلك السیاسات فى ضوء األوضاع السیاسیة واإلقتصادیة

دراسة حالة مدینة برج العرب الجدیدة من حیث الموقع والجغرافیا تتمفى الفصل الثالث
والصناعات والشركات الموجودة والثقافة السائدة والدیموجرافیا والوضع التعلیمى والعلمى والمراكز 

ومن ثم القوة والضعف وغیرهاالبحثیة والجامعات ووسائل المواصالت والوضع البیئى وتحدید نقاط 
ل المدینة إلى مدینة للمعرفة ومناقشة اإلحتیاجات الرئیسیة لهذا التحول یبحث الفرص المتاحة لتحو 

. والعوائق المحتملة للتغلب علیها

عرب الجدیدة كمدینة للمعرفة مقترحات تطویر مدینة برج التم تناول فى الفصل الرابع واألخیر
تتلخص  فى مقترح تشكیل لجنة مدینة المعرفة بجهاز مدینة برج تفصیلیةتم وضع خطة عملحیث 

العرب الجدیدة حیث یقترح تشكیل لجنة تتضمن المسئولین من جهاز المدینة وممثلى الوزارات وٕاتحاد 
الصناعات والمراكز العلمیة والتكنولوجیة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعیات األهلیة وأهالى 

ثلین القانونیین الذین سیضعون األطر والهیاكل القانونیة وأخیرًا ممثلین عن السیاسیین المنطقة والمم
بالمدینة ویتم بعد ذلك وضع خطة العمل التفصیلیة فى ضوء اإلتجاهات اإلستراتیجیة لتلك الخطة 
والتى تتضمن اإلتجاه اإلستراتیجى األول الذى یعزز من مفهوم مدن المعرفة وبیان أهمیته لجمیع
المواطنین بالمدینة واإلتجاه اإلستراتیجى الثانى الذى سیعمل على دعم وتحسین عملیات إدارة المعرفة 
داخل مدینة برج العرب الجدیدة ثم اإلتجاه اإلستراتیجى الثالث الذى سیقوم بتحسین البنیة التحتیة 
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ك رفع مستوى الثقافة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت وكذلك باقى البنى التحتیة للمدینة وكذل
والقراءة والكتابة لدى مواطنى المدینة ، ثم اإلتجاه اإلستراتیجى الرابع الذى یضمن التعهد بالمشاركة 
والمساهمة المتساویة بین جمیع المواطنین ، ثم اإلتجاه اإلستراتیجى الخامس الذى سیتضمن دعم 

رة بین المواطنین ، ثم اإلتجاه اإلستراتیجى األبحاث واإلبتكار فى األعمال المختلفة ونشر روح المباد
السادس الذى سیقوم بتقویة دور أجهزة الدولة فى دعم وٕاستدامة مفهوم وأهمیة تحویل مدینة برج 
العرب الجدیدة إلى مدینة للمعرفة ثم اإلتجاه اإلستراتیجى السابع الذى سیقوم بدعم جمیع الشبكات 

دینة ونظرائهم من مدن المعرفة األخرى، ثم یأتى اإلتجاه ویضمن التناغم بین كل الفاعلین فى الم
اإلستراتیجى الثامن الذى سیعمل على إتاحة وزیادة المهارات لرأس المال البشرى وأخیرًا یعمل اإلتجاه 

یأتى كل . اإلستراتیجى التاسع على تحسین وتضمین الهویة العالمیة وتعدد األعراق داخل المدینة
تراتیجیة عامة مثل زیادة الكثافة المعرفیة لدى جمیع المواطنین وضمان ذلك فى إطار أهداف إس

أوسع مشاركة منهم فى تلك العملیة ودیموقراطیة عملیة إدارة المعرفة وزیادة التنمیة المستدامة 
تم بعد ذلك توصیف العملیات التى سیتم القیام بها و .ووضوح أثرها على كافة فئات المجتمع بالمدینة

مشروعات محددة لتوقیع الخطة سواء على المناطق القائمة أو إقتراح مشروعات ینبغى مع إختیار
ثم یأتى إقتراح مصادر التمویل ٢٠٣٢تضمینها فى المناطق المقترحة بالمخطط اإلستراتیجى للمدینة 

المحلیة واإلستثمارات الخاصة كما سیتم تقدیر عوامل النجاح والفشل والمخاطرة وٕاتخاذ اإلجراءات
.الالزمة لمنع ذلك

تخلص الدراسة الى ان المحدد الرئیسى إلنشاء مدینة للمعرفة ببرج العرب الجدیدة یعتمد على 
توفر مدینة متكاملة المرافق والخدمات والتى تكون متوافقة مع النسیج المجتمعى للمدینة بمختلف 

حتیاجات والطموحاتانتمائته وتوجهاته والخریطة العمریة له لخلق نسیج متجانس یلبى اال

فمدینة المعرفة اإلعتماد األساسى لتنمیتها العامل البشرى لیفعل ویشغل تلك المنظومة بما 
یحدث تواصل و إیجابیة فى التعامل مع تلك المنظومة لضمان إستمرارها مستقبلیا وتطویرها وتنمیتها 

- اقتصادیا-بیئیا( المتمیزوربط المدینة بمصادر التمیز اإلستراتیجیة بالمدینة من حیث الموقع
.لمدینة بما یضمن إستمرار التنمیة و اإلمتداد المستقبلى المتوفر فى إتجاهات التنمیة ل) تخطیطا 
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الفصل األول

دراسة مرجعیة عن

لمعرفةامدن
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:مقدمة

، وأصبح هناك knowledge Citiesمع مطلع األلفیة الثالثة ظهر ما یعرف بمدن المعرفة
.جارب عالمیة بهذا الخصوص في عدد من المدن في دول أمریكا الشمالیة وآسیا وأوروباعدة ت

فللوهلة األولى یظن البعض أن مصطلح مدن المعرفة مرتبط بشكل أساسي الى ما وصلنا الیه من 
مر تطور في مجال اإلتصاالت والمعلومات عبر الشبكات اإللكترونیة وتبادل المعرفة إال أن األ

ك فمدن المعرفة تهدف إلستثمار وٕاستخدام الموارد المتاحة من التطور التكنولوجي یتعدى ذل
والمعلوماتي بهدف تحسین مستوى المعیشة للمواطنین وتحقیق الرفاهیة للمجتمع من خالل تلبیة 

إن إقتصادیات المعرفة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة المستدامة .إحتیاجاته المادیة والمعنویة
ت أهمیة بالغة ولم تعد دربا من دروب الترف أو الرفاهیة غیر المرغوب فیها فظهور أصبحت ذا

مجتمع المعرفة یعود إلى التطور الحاصل في تقنیات المعلومات واإلتصاالت التي ساعدت على 
رتبط مفهوم مدن المعرفة یإذن .تكوین مجتمع عالمي متصل مع بعضه البعض في كل المجاالت

إلقتصادیة المستدامة وهذا ما تسعى الیه كل الدول وهو من أهم أهداف األلفیة الثالثة بتحقیق التنمیة ا
والمختلف في هذا االطار أن .حیث أصبحت المعرفة من أهم مكونات رأس المال في العصر الحالي

األهداف التنمویة في الماضي كانت ترتبط بما تملكه الدول من عناصر إنتاج من ثروات ومقدرات 
وبشریة إال أن التحدي الیوم في تحقیق التنمیة المستدامة یستند الى المعرفة وما تضعه الدول مادیة

فتحقیق تلك التنمیة من خالل .من استثمار في إقتصاد المعرفة لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة المستدامة
علیمیة، فال بد من مدن المعرفة یربط تطویر البنیة التحتیة بالتطور النوعي بالنواحي الثقافیة والت

اإلهتمام بالتعلیم النوعي على كافة المستویات المدرسیة والجامعیة وتوفیر المراكز العلمیة والبحثیة 
واإلستفادة من أنظمة االتصاالت والمعلومات في تطویر عملیة التعلیم الذي یعتبر أهم عنصر في 

االقتصادیة یهدف بشكل أساسي إلى فالمفهوم التقلیدي لتحقیق التنمیة.تطویر رأس المال البشري
تحسین مرافق البنیة التحتیة من خدمات میاه وكهرباء وطرق ومواصالت واتصاالت وغیرها إال أن 
هذا المفهوم قد تغیر في إطار مدن المعرفة لیشمل مجاالت أخرى من مرافق ثقافیة وتعلیمیة 

والجانب اآلخر .ات التعلیمیة األخرىكالمكتبات والمتاحف والمراكز المجتمعیة والریاضیة والمؤسس
الذى تولیه مدن المعرفة من أهمیة إضافة الى العلم والثقافة هو الجانب البیئي واالهتمام بالبیئة 
والمحافظة على ما نملكه من مقدرات وثروات وٕاعطاء البیئة أهمیة خاصة عند تنفیذ أي من 

لیس بالمهمة السهلة فالمعرفة بشكل أساسي إن الوصول إلى هدف مدن المعرفة.مشاریعنا التنمویة
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یجب أن تكون متاحة للجمیع وبشكل عادل ومجاني حتى نستطیع إستثمار المعرفة والتطور في 
. تقنیات االتصاالت والمعلومات لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة المستدامة 

ضوء الزیادة القرن الحالي سیكون قرن مدن المعرفة بامتیاز فالدور المتنامي للمدن في 
یتوقع أن تصل نسبة السكان في ، والهجرة المتزایدة إلیها من الریف والضواحي، المطردة لسكانها

% ٥٠حیث تخطت تلك النسبة اآلن ٢٠٢٥بالمائة من سكان العالم ، بحلول عام ٧٥المدن إلى 
، قتصاد المعرفيوستكون قدرة اال. عام٢٠٠من % ٠.٥كانت التتعدى فى دول العالم المتقدمة بینما

تركیب وطبیعة إجمالي الناتج المحلي "على إحداث طفرات في ، أو االقتصاد القائم على المعرفة
من عوائد ، بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعدد من الدول الصناعیة٥٠ألكثر من ، للدول 

الحداثة النسبیة لمجال مدن وعلى الرغم من". التنمیة المادیة إلى عوائد التنمیة القائمة على المعرفة
فقد ، فإن المحاوالت المنهجیة لتبني المدن والمؤسسات لمفهوم التنمیة القائمة على المعرفة، المعرفة

. عبرت عن نفسها بجالء في هذه الفترة القصیرة، تمكنت من إحداث تغییرات جذریة ونتائج ملموسة
من ، ورن ودیلفت وسیول ومونتلایر وغیرهامثل ستوكهولم وبرشلونة ومانشستیر وملب، وتمكنت مدن

إلى مستوى الممارسة والتطبیق والتحلیل والتقییم والتغذیة ، تخطي مرحلة األطروحات واألطر النظریة
فقد تمكنت هذه المدن من تسویق نفسها كمدن معرفة ناجحة ، وعلیه. المرتجعة لتصویب المسار

والریادة ، ا تحقیق النمو االقتصادي المستدامومن أهمه، لتجني ثمار التحول المعرفي، ورائدة
بعد ، ولذا یمكننا القول بأن أكبر عملیة تحضر للجنس البشري. ودعم التنافسیة العالمیة ، اإلقلیمیة

حیث تسود ظاهرة الخبرة إنه بحق قرن المدن. تحدث اآلن، ر هذا الجنسألف سنة من ظهو ٤٠
فإنه قرن للمعرفة وللتعلم وبقدر ما هو قرن للمدن. جدیدةالبشریة الحضریة كحقیقة واقعة لأللفیة ال

لتنمیة االقتصادیة والبنك الدوليوقد أكدت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون وا. أیضا
. كحقیقة عالمیة تم إثباتها بنهایة القرن الماضيقتصاد القائم على المعرفةعلى األهمیة الحاسمة لإل

ى المعرفة في نهایة القرن الماضيدید من االقتصادیین بمجيء االقتصاد القائم علكما تنبأ الع
.كأرضیة لتأسیس مجتمع المعرفة

هتمام بمدن المعرفة بشكل إذ على الرغم من تنامي اإلهو مجال قبل نموذجيإن مجال مدن المعرفة 
هذا ناهیك . المنهجیة المالئمةألطر النظریة و فإن المجال ال یزال یفتقر إلى اإلجماع بشأن امتسارع

تبر التنمیة القائمة فبینما تع. عن كون هذا المجال ال یزال یبني لنفسه تخصصات ومقاربات جدیدة
كأحد فروع ةفإن مدن المعرفالنمو االقتصادي وٕادارة المعرفةنتاجا للتقارب بین نظریةعلى المعرفة

الحضریة والتخطیط ا نتاجا للتقارب بین الدراسات یمكن اعتبارهجال التنمیة القائمة على المعرفةم
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وتكون التنمیة المدینة هي وحدة التحلیلتكون مدن المعرفةأنه فيوالسبب في ذلك. وٕادارة المعرفة
ن المعرفة إلى عناصره ومن الشائع جدا أن یقلص مفهوم مد. القائمة على المعرفة هي عامل التمییز

ومجاورات االبتكار التي تستهدف بشكل أساسي النمو مناطق التقنیةال سیما داخل إطار المكونة له
.اإلقلیمي للناتج اإلجمالي

بمجیئ اإلقتصاد القائم على المعرفة فى نهایة القرن تنبأ تایتش ساكایا  وبیتر دروكروقد
: ول العشرین ، كأرضیة لتأسیس مجتمع المعرفة ، ویرى سكایا أن العالم بصدد تشكیل عهد جدید فیق

أرى أننا ندخل مرحلة جدیدة من الحضارة ، والتى تكون فیها القیمة المرتبطة بالمعرفة هى القوة 
وتشكل الدراسات النظریة والتجریبیة على مدن . ى قرن المعرفةولذا فالعالم قد دخل بالفعل ف. الدافعة 

معلومات المتاحة فى المعرفة مالمح مجال ناشئ  متعدد التخصصات حیث تشهد المصادر الهائلة لل
هذا المجال وكذا وجود معظم عناصر التوجه المؤسسى مثل مجالت النشر المتخصصة والشبكات 

مركز تبادل معلومات مدن المعرفة مویقو . والجمعیات والمؤتمرات المتخصصة بهذا النمو الكبیر
)www.knowledgecities.com(بتجمیع القوائم الخاصة بعدة مجاالت منها:

.قوامیس المصطلحات الخاصة بالمجال.١

.مبادرات التنمیة القائمة على المعرفة.٢
.الجمعیات والمنظمات الدولیة ذات الصلة.٣
.أبعاد قیمة التنمیة الحضریة القائمة على المعرفة.٤
.التصنیفات.٥
.میة القائمة على المعرفةالمراجع اإللكترونیة ذات الصلة بمدن المعرفة والتن.٦

ویبنى مجال مدن المعرفة نفسه على تخصصات ناشئة وغیر مألوفة فبینما تعتبر التنمیة القائمة 
على المعرفة نتاجا للتقارب بین نظریة النمو اإلقتصادى وٕادارة المعرفة ، فإن مدن المعرفة یمكن 

دارة المعرفة وهذه المجاالت تم تأسیسها إعتبارها نتاجا للتقارب بین الدراسات الحضریة والتخطیط وإ 
على علوم المعرفة كالتاریخ وعلم النفس واإلنسانیات واألحیاء واإلقتصاد والعلوم السیاسیة وعلم 

.غرافیا وغیرها من العلوم التكنولوجیة جاإلجتماع، أما مدن المعرفة فإنها تستفید أیضا من علوم ال
نقوم بتحلیل مفهوم مدن المعرفة وعوائده المتوقعة على وقبل أن نبدأ فى دراستنا ، علینا أن 

النمو اإلقتصادى للدول المجتمع والفرد وأهمیته ومدى الحاجة إلى هذا النوع من مدن المعرفة فى 
فعلى مستوى الفرد ، علینا أن نتساءل عن مدى الخبرة المطلوبة لكى یندمج مع تلك . ذات الصلة

ظیفیة وبالتالى تتوقف اإلستفادة المتوقعة على مؤهالتهم المدن ویحصل على أفضل الفرص الو 
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الخدمات اإلجتماعیة والترفیهیة التى تقدمها تلك المدن یجب أن تراعى هؤالء . وخبراتهم الوظیفیة
.األفراد من أجل أكبر راحة لهم وبالتالى زیادة الطاقة اإلنتاجیة المتوقعة 

المكان الذى یحفز ونتمكن فیه من تدفق "ها ، یمكن أن نعرف مدن المعرفة بأنبشكل إجمالى
فاللحظة المعرفیة یتم فیها التداخل بین " لحظات المعرفة بشكل مكثف ومستمر وغنى ومتنوع 

اللحظة المعرفیة هى . )١.١شكل(ماكن والعملیات واألهداف مكونات مدینة المعرفة وهم الناس واأل
منظمة أو غیر منظمة لتحقیق هدف واضح أو حوار بین الناس فى مكان محدد وبإستخدام عملیات

فبالنسبة للمكون البشرى ، نرى أن لحظات المعرفة هى خبرات إنسانیة باألساس تتمكن من . ضمنى 
رین بحیث تشمل الموظفین تضمین وٕاشراك جمیع القطاعات البشریة فى المدینة من مواطنین وزائ

، الرجال والنساء والشباب یین وسكان المدن األخرىكان المحل، السالرسمیین، رجال األعمال والفنانین
المكون الثانى هو األماكن المعرفیة وهى الفراغات التى . بالمعرفةوالكبار فى جمیع األنشطة المتعلقة 

ویجب أن تتضمن إستراتیجیة التحول إلى مدینة للمعرفة خطة . تحدث فیها اللحظات المعرفیة
فمثال یمكن إعادة . ى سیاق أكثر تطورامة إلعادة توظیفها فلتحسین وضع عدد من المؤسسات القائ

وبالنسبة للعملیات المعرفیة فیتم . احف لتصبح مؤسسات لتطویر المعرفةتعریف دور المكتبات والمت
ظات معرفیة ذات قیمة مضافة التخطیط لها بإشراك قطاع عریض من الناس والفراغات إلبداع لح

فیة تتضمن الدوافع الذاتیة لألشخاص الفاعلین فى المنظومة مثل وأخیرا، فاألهداف المعر . عالیة
تحقیق الذات واإلرتباط باألعمال ومن ثم تحقیق النجاح الشخصى كما أن هناك بعض العوامل 

.الخارجیة مثل تحقیق األهداف اإلقتصادیة لألفراد وللمجتمع وما یتبعه من نمو إقتصادى 

العناصر نجد صورا حقیقیة تم تجمیعها من مدینة فى هذا اإلطار وكمقارنة أولیة لتلك
شكل (ستكوهولم السویدیة وهى من أرقى مدن المعرفة على مستوى العالم وسنتناولها بالتفصیل الحقا 

فى . )٣.١شكل(قتراحها كمدینة للمعرفة ومدینة برج العرب الجدیدة وهى موضوع الدراسة إل) ٢.١
فكل األجناس تقریبا تالحظها فى شوارع وشركات وجامعات مدینة ستوكهولم نجد تنوع بشرى فرید 

المدینة وكما قال السید ستین نوردین عمدة المدینة بأن السبب الرئیسى فى هذا النجاح هو 
. الدیموقراطیة التى جعلت الفرص متساویة أمام الجمیع لیبدعوا ویعود فضل هذا اإلبداع على الجمیع

ساحات الخضراء على أحسن وضع فبرغم الظروف الجویة القاسیة نجد أیضا األماكن والفراغات والم
حیث برودة الجو الشدیدة أغلب أوقات العام إال أن كل شیئ مرتب وذلك یرجع للتناغم بین األماكن 

نجد أیضا أماكن اإلبداع . والناس التى تحافظ على النظام بجانب القوانین الصارمة وٕاالزام الناس بها
ومراكز بحثیة ومدن للعلوم ومتاحف ومكتبات وشركات تكنولوجیة مما یوجد متوافرة من جامعات 
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یا الفائقة عملیات إبداعیة مستمرة تجعل من ستوكهولم مدینة للمعرفة واإلبداع فى مجال التكنولوج
مدینة ستوكهولم هى مدینة قدیمة والتزال تحتفظ بطباع الجزء القدیم منها وتتم . وتكنولوجیا المعلومات

Kista)وقد تم إنشاء جزء جدید فى أطراف المدینة یسمى بمدینة شیستا للعلوم . فظة علیه المحا

Science City)عاما ٢٥هذا الموقع تم البدء فى إنشائه منذ . وادى السلیكون للعلوم فى ترجمتهأو
المائیة بحیراتتوجد بالمدینة الكثیر من ال. لنابض والمفعم بالحیویة لستكهولملیصبح اآلن القلب ا

توجد شبكة ممتازة للطرق والقطارات السطحیة وقطارات األنفاق . المنعزلة والتى تصل میاهها للبحر
ویتم تحدیثها واإلبداع فى شقها ، فقد تم شق نفق لطریق یربط بین منطقتین یفصلهما جبل علیه 

البیوت أو حتى مبانى یصل إرتفاعها ألكثر من عشرة أدوار ومع ذلك فقد تم شق النفق بدون هدم
فى المقابل مدینة برج . الحفر الفائقة واآلمنةترحیل السكان إحتیاطیا ویرجع فضل ذلك لتكنولوجیا 

العرب الجیدة هى مدینة حدیثة نسبیا فقد أنشئت فى أوائل الثمانینات من القرن الماضى فعمرها 
ها بشكل سلیم یتیح لها توافر الیزبد عن ثالثین عاما وهذا العمر القصیر میزة نسبیة إلعادة تخطیط

حیث . العناصر الرئیسیة األربعة المكونة لمدن المعرفة وهى الناس واألماكن والعملیات واألهداف
یوجد بالمدینة نوعین من البشر هما السكان األصلیون وهو من البدو قلیلى التعلیم والنازحون إلیها 

تعلیم وأغلبهم من متوسطى وبهم نسبة من فائقى اللیعملوا بالشركات والجامعات والمراكز البحثیة بها
بعض الناس فى المدینة یتظاهرون مثلهم مثل كل مدن العالم وهذا حق لهم والبعض ینتظر . التعلیم

فى قرعة اإلسكان لیحصل على فرصة سكنیة ربما یستغلها ویستقر بالمدینة أو یبیعها ویكسب الفارق 
لكثیر فى التخطیط للمدینة وتقدیم تسهیالت ضریبیة للشركات الدولة من جانبها قامت با. األسعار

هناك قصص نجاح كثیرة وأصبح هناك شركات عمالقة فى الصناعات . صناعاتهالكى تنشئ
هناك أربع مناطق صناعیة بمساحات إجمالیة تصل إلى . الغذائیة والدوائیة والسیرامیك واألسمنت

شركة صناعیة ١٠٠٠ة تستوعب أكثر من ملیون متر مربع وهى مساحة ضخم٢٠أكثر من 
توجد أیضا منطقة مخصصة للجامعات والمراكز . متر مربع لكل شركة ٢٠٠٠٠بمساحة متوسطة 

البخثیة حیث تم تخصیص أراضى لجامعات اإلسكندریة والمصریة الیابانیة ومدینة األبحاث العلمیة 
یة واإلجتماعیة بمساحات تصل إلى ملیون أیضا هناك منطقة النوادى الریاض. نولوجیةوالتطبیقات التك

هناك مساحات . كیلومتر٣٠توجد بحیرة مریوط والبحر المتوسط بشواطئ تصل إلى. متر مربع
زراعیة ولكنها لیست بالكبیرة ولكن یتم إنشاء منطقة زراعیة ضخمة فى الناحیة الغربیة بمدینة 

كل تلك المعطیات . عامریة لألسمنتالمجاورة لشركة الهناك منطقة ملوثة بوضوح وهى . الحمام
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سوف تتم مناقشتها بالتفصیل فى الفصل الثالث لتقدیم مقترحات فنیة وٕاقتصادیة وفى الفصل الرابع 
.لتحویل المدینة إلى مدینة قائمة على المعرفة 

هذه المقدمة لتعریف مدن المعرفة وعقد مقارنة أولیة بین مدینتة ستوكهولم وبرج العرب 
علنا ندخل بالتفاصیل فى كیفیة فهم مدینة المعرفة حیث یوجد العدید من الوسائل التى الجدیدة یج

:تمكننا من فهم وٕاستكشاف تلك المدن مثل

.لمعرفیة أو مایحدث بشكل إستثنائىالتجوال فى المدینة لرؤیة مایحدث وتحدید نمط اللحظات ا•

و مایكتسبونه من خبرات وهل تتبع عدد من الناس لیوم كامل لمعرفة كیف یقضون یومهم•
الیوم ملئ باللحظات المعرفیة ؟ وهل تقدم لهم المدینة فرصا لتزویدهم بهذه اللحظات ؟

المكان ممتلئا تتبع مكان معرفى محدد لمدة یوم واحد أو أسبوع كامل لمعرفة ما إذا كان •
مها أو تحویلها لقیمة ، وهل تم تولید معرفة جدیدة ، أو إستكشافها أو تقاسباللحظات المعرفیة

مضافة ؟

كما یظهر فى شكل ) ٤" (٢٠٠٤ر ، المدینة ، كحدیقة أفكا"یقترح بیتر كوك فى كتابه 
:أن یتم فهم المدینة على أنها مزیج معقد من اللحظات المعرفیة المتقاطعة وذلك من خالل) ٤.١(

رة وفى المساء وفى وقت التسلسل الزمنى لرؤیة ما یحدث فى المدینة فى الصباح وبعد الظهی.١
.متأخر من اللیل 

تتبع الفراغات كإستكشاف ما یحدث فى المكتبة على سبیل المثال منذ الصباح وحتى وقت .٢
.متأخر من اللیل 

.تتبع مجموعة من األفراد فى تحركاتهم فى أثناء الیوم بین مختلف الفراغات المعرفیة .٣

.بشكل منفصل تتبع العملیات مثل كل فكرة أو قصة .٤

وحیث أن الناس والعملیات والفراغات تتشابك ، فإن كل بدائل المسارات تمكننا من الفهم الثرى 
وسنحاول تطبیق تلك الفكرة على مدینة ستوكهولم ونعرضها فى نهایة . لجوهر مدینة المعرفة 

.الفصل األول 
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كونات مدینة المعرفةاإلطار المحدد للعالقة بین لحظات المعرفة وم): ١.١(شكل 

15

كونات مدینة المعرفةاإلطار المحدد للعالقة بین لحظات المعرفة وم): ١.١(شكل 

15

كونات مدینة المعرفةاإلطار المحدد للعالقة بین لحظات المعرفة وم): ١.١(شكل 
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صور متنوعة من مدینة ستوكهولم تظهر شكل عام لألماكن والناس بتنوعاتها ): ٢.١(شكل 
والجامعات والشركات التكنولوجیة

16

صور متنوعة من مدینة ستوكهولم تظهر شكل عام لألماكن والناس بتنوعاتها ): ٢.١(شكل 
والجامعات والشركات التكنولوجیة

16

صور متنوعة من مدینة ستوكهولم تظهر شكل عام لألماكن والناس بتنوعاتها ): ٢.١(شكل 
والجامعات والشركات التكنولوجیة
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صور متنوعة من مدینة برج العرب الجدیدة تظهر شكل عام لألماكن ): ٣.١(شكل 
مةوالناس بتنوعاتها والجامعات والشركات القائ

17

صور متنوعة من مدینة برج العرب الجدیدة تظهر شكل عام لألماكن ): ٣.١(شكل 
مةوالناس بتنوعاتها والجامعات والشركات القائ

17

صور متنوعة من مدینة برج العرب الجدیدة تظهر شكل عام لألماكن ): ٣.١(شكل 
مةوالناس بتنوعاتها والجامعات والشركات القائ
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حدوث لحظات المعرفة فى مدینة المعرفة): ٤.١(شكل 
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:الرئیسیة لمدن المعرفةخصائصال

. جرت مناقشات مكثفة فى العشرین عامًا األخیرة حول أهمیة إدارة المعرفة فى عالم األعمال
وكفاءة والیوم تعد المعرفة أحد أهم المرتكزات ألى مشروع إقتصادى والتى یجب إدارتها بفاعلیة 

وقد تحولت إدارة المعرفة إلى إسلوب إدارة . للحصول على میزة تنافسیة فى حقبة إقتصاد المعرفة
، والرعایة بخالف عالم األعمال مثل التعلیم، الحكومةإستراتیجى لتجد طریقها فى عدة تطبیقات

یة األوربیة والبنك وقد جرى تبنى هذا الطرح من قبل معظم الهیئات الدولیة الكبرى كالمفوض. الصحیة
الدولى واألمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیة كإطار حاكم للتوجهات اإلستراتیجیة 
المتعلقة بالتنمیة على الصعید الدولى، ما یعد دلیًال واضحًا على وجود عالقة ناشئة بین إدارة المعرفة 

مدینة "ة الجدیدة البیئة المناسبة لظهور مفهوم وقد أوجدت هذه العالق.والتنمیة القائمة على المعرفة
الذى یعد هذه األیام ذا أهمیة كبیرة ومادة ثریة للمناقشة وبالفعل فقد أعلنت عدد من المدن " المعرفة
، فى الوقت الذى بدأت فیه مدن أخرى تطویر مخططات ستوى العالم نفسها مدنًا للمعرفةعلى م

بدایات ظهور وكما حدث فى . للمعرفة فى المستقبل القریبإستراتیجیة وتنفیذیة لكى تصبح مدنا
، فال یوجد هناك إطار واضح أو منهجیة موحدة للتصمیم والتنفیذ یمكن من مفهوم إدارة المعرفة
، حیث ما یزال النجاح الحقیقى لهذه المدن مدن القائمة إلى مدن معرفة ناجحةخاللها أن تتحول ال

.ثیةقیدا للدراسة فى األوساط البح

وبالتالى فإن تحدید الخصائص التى یجب أن تتوافر فى مدن المعرفة الناجحة على أرض 
وبهذا الصدد ، یستهدف هذا الفصل تقدیم وتحلیل هذه الخصائص والمالمح . الواقع أصبح حتمیًا 

من خالل تقییم تجریبى لعدة حاالت دراسیة نجحت على أرض الواقع أصبح حتمیًا فى أن تكون مدنًا 
ن مفیدة فى بناء مدن للمعرفة ویعبر عن أهم نتائج هذه الدراسة فى صورة إستنتاجات مبدئیة قد تكو 

كما تتم مناقشة ما إذا كانت هذه الحاالت الدراسیة تدعم اإلستنتاجات التى تم التوصل . معرفة ناجحة
.إلیها كل على حدة

مدار السنوات األخیرة  یوضح بإختصار كیف تطور مفهوم مدن المعرفة على ) ٥.١(كل فش
، فهى مجال فرعى من مجال التنمیة القائمة على المعرفة وتعود إلیها فى كل ظواهر الحیاة 

هى : وعلى هذا یمكن تعریف مدینة المعرفة بأنها. اإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة فى المدینة 
یع اإلبداع والتشارك والتقییم المدینة التى تستهدف التنمیة القائمة على المعرفة ، عن طریق تشج

عمالء والتجدید والتحدیث المستمر للمعرفة ویمكن لذلك أن یتحقق عبر التفاعل المستمر بین 
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المدن األخرى حیث تؤدى ثقافة تشارك المعرفة وكذلك العمالء منأنفسهم وبینهم وبین المعرفة
ة التحتیة لها إلى دعم هذه التصمیم المالئم للمدینة وشبكات تكنولوجیا المعلومات والبنی

.التفاعالت

بشرى ، منظمة ، شركة ، حدیقة تكنولوجیة ، مركز (مصطلح عمیل المعرفة هنا یعود إلى أى كیان 
وعلى هذا فال .)٦.١(وهذا التعریف قد تم توضیحه فى شكل . وهو الذى یدیر المعرفة) ى ، ألخ بحث

ًال أو سریعًا حیث تحتاج محاوالت إنشاء هذه المدینة یمكن إعتبار عملیة إنشاء مدینة معرفة أمرًا سه
إلى الدعم الفعال للمجتمع كله متمثال فى الحكومة المحلیة والمواطنین والقطاع الخاص والمنظمات 

وألجل هذا یجب القیام بتحلیل متعمق للوضع الراهن وتحدید للرؤیة واإلستراتیجیة . والجامعات وغیرها
فمدن المعرفة لدیها المیزة المتفردة من حیث أنها مراكز دینامیكیة حیث یتم .وتنفیذ دقیق لخطة العمل

یات ومعالجة المشكالت دحإنها قادرة على قبول الت. ة ثم إستخدامها والبحث عن المزیدتخلیق المعرف
ق فرص جدیدة ألنها تمتلك كثافة كبیرة من رأس المال البشرى باإلضافة إلى لالحرجة لهذا الكون وخ

وعلى . الموجهة إلبداع حلول غیر تقلیدیةنیة التحتیة المجهزة ومجموعة القیم األساسیة والمشاریع الب
ذلك یفترض كاریللو أن اإلمكانیات اإلبداعیة للتنمیة الحضریة فى مدن المعرفة تذهب ألبعد من 

عرفة على أنها إنه یعرف مدن الم. نقل أو األعمال التجاریة العصریةتوفیر السكن المناسب ووسائل ال
إستقرار دائم لمن هم ذوو خبرات عالیة نسبیا بحیث تصبح المواطنة تعهد بالمحاوالت الدؤوبة 

.رأسمالى بطریقة متوازنة ومستدامةوالمنهجیة لتنمیة وتحدید نوع النظام ال

ى هناك میزة أخرى لمدینة المعرفة أنها یحب أن تفضل المحافظة على الشخصیة والطباع القومیة الت
التوقعاتتشیر. لیات واإلحتیاجات الماسة للمنطقة، العقین اإلعتبار التاریخ ، الخصوصیاتتأخذ بع
بنهایةسیطرتهفرضالذىالرأسمالىالصناعىالنموذجإستمراریةإلىالمستقبلفىبالمدنالخاصة

أكبرقدراذلكبفعللتتطلب. ضخامةأكثرأصبحتالنموذجهذاتبنتالتىفالمدن. العشرینالقرن
تداعیاتإلىالتوجههذاویؤدى. والنفایاتالمخرجاتمنكبیراً قدراً بدورهاتنتجالتىالمدخالت،من

یمكنالتىالنموحدودالمدنتتخطىحیث،واإلقتصادىواإلجتماعىالبیئىالصعیدعلىحتمیة
علىقادراً یعدلمتنموىالالنموذجهذاإنالقولیمكنجلىوبشكل. علیهاوالسیطرةإدارتها

فىالمعرفىالنموذجعلىالمعتمدةالتنمیةلممیزاتالعملىاإلثباتمعوخصوصاً اإلستمرار
اإلستدامةإلىأشیراألدبیاتهذهففى. والعشرینالحادىالقرنبدایةفىظهرتالتىاألدبیات

التىاإلجتماعیةوالمسئولیةتكفلهاالتىاإلقتصادیةوالعدالةالمعرفةعلىالقائمةللتنمیةالبیئیة
.تتحملها
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تدعمبطریقةتعملأنهافىالتعریفواقعمنالمعرفةلمدینةالرئیسیةالمیزةتبدوالنحوهذاوعلى
مقیاسهاعلىالمعرفةلمدینةاألساسیةالفوائدإیجازویمكنالمعرفةعلىالمعتمدةالتنمیةمعوتتوافق
:التالىفىالمحلى

.واإلجتماعیةاإلقتصادیةواألنشطةالقطاعاتجمیععبرالقوىاإلبتكارىلحراكادعم•

.أفضلتعلیمیةخدماتتقدیم•

.الفریدةوشخصیتهاهویتهاعلىوالحفاظمدینتهمتنمیةفىللمواطنینالفاعلةالمشاركةدعم•

.إستدامةأكثرإقتصادىنمطإلىالتحول•

.والمهاجریناألقلیاتتسعرحبةبیئةخلق•

مشاركةخاللمنالدیموقراطیةممارسةتفعیلفىلتسهمتبدوالمعرفةمدینةفإنذلكإلىوٕاضافة
محدثةمعلوماتیةوتسهیالتبوسائلإمدادهمطریقعنوذلكالمواطنینجمیعبینللمعرفةحیة

من" الرقمیةةالفجو "فمفهومهذاوعلى. لحظىوبشكلالحیةالمشاركاتمنتمكنهممكلفةوغیر
إلىالوصولبمقدورهاالتقنیةفوائدأنیعنىالذى" الرقمىاإلحتواء"بمفهومیستبدلأنشأنه
.المجتمعأفرادجمیع
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تطویر مفهوم مدینة المعرفة): ٥.١(شكل 
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تطویر مفهوم مدینة المعرفة): ٥.١(شكل 
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تطویر مفهوم مدینة المعرفة): ٥.١(شكل 



23

المفهوم األساسى لمدن المعرفة): ٦.١(شكل 

23

المفهوم األساسى لمدن المعرفة): ٦.١(شكل 

23

المفهوم األساسى لمدن المعرفة): ٦.١(شكل 
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:حدةنماذج المدن الحالیة والحاجة لمنهجیة مو 

هناك مدن معرفة على مستوى العالم إتبعت العدید من المناهج واألسالیب لكى تطور نفسها 
فمثال طورت مدینة برشلونة اإلسبانیة خطة إستراتیجیة كان الهدف الرئیسى لها هو جعل المدینة . 

أحد . ینضمن مجموعة المدن الحضریة الرائدة فى مجتمع المعلومات والمعرفة للقرن الواحد والعشر 
تم تنفیذ الخطة من خالل . أ مدن المعرفةالخطوط اإلستراتیجیة لهذه الخطة تتضمن األخذ بمبد

، )ث تخضع لتنسیق جهة مسئولة واحدةمن خالل هیئات مختلفة ، وبحی(تطبیق مشروعات محددة 
السیاسات الخاصة بمبادئ مدینة المعرفة تم . تلك المشروعات ذات منهجیة موجهةبحیث تكون

تطبیق تلك . تنفیذها من خالل مؤسسات عامة ولیس من خالل مؤسسات القطاع الخاص
مدینة دیلفت الهولندیة . الذاتیةاإلستراتیجیة كان یدار بشكل رئیسى من خالل الحكومة وبمواردها 

إختارت مبدأ العناقید فى تنفیذ مشروعاتها بحیث أن المدینة ركزت مشروعاتها المعرفیة فى خمسة 
. وهى التى تعكس نقاط القوة عندهات،إتجاها

حیث فضلت . على الجانب اآلخر نجد مدینة ستوكهولم إتبعت طریقة العملیات الموجهة 
وقد كانت كل عملیة تتم . المدینة تحسین العملیات القائمة على أن تقوم بتصمیم مشروعات محددة 

مشروعات من أجل تحسین أدائها بالدرجة التوافق علیها من الهیئات المشتركة فیها وتم تنفیذ تلك ال
من هنا نجد أن مدینة ستوكهولم إتبعت منهجیة أن العرض یخلق الطلب وفى العدید من . األولى 

ولهذا . الحاالت كان الطلب على الخدمات اإلبتكاریة من الشركات ذات الصلة یفوق المعروض 
أیضا شرعت مدینة دبلن .  لى الطلب یمكننا أن نقول أن السیاسة المتبعة كانت فى اإلعتماد ع

اإلیجابى من األیرلندیة فى اإلستثمارات للبنیة التحتیة الحقیقیة والتكنولوجیا العالیة ، مع الدعم
ورى فى أكثر من ذلك ، كانت الشراكة بین القطاعین العام والخاص لها دور مح. الحكومة األیرلندیة

ة بتنمیة وتقویة تولید میونیخ إرتكزت على األنشطة المتعلقمبادرة مدینة . هذا اإلطار لتحقیق النجاح
مؤسسات النقل والتخزین مثل المراكز البحثیة ومراكز نقل التكنولوجیا والجامعات والمعاهد المعرفة ،

مدینة مونتلایر الكندیة إستثمرت فى القطاعات الرائدة التى . المجتمع وغیرهاالعلیا، مؤسسات تنمیة 
یها قامت المدینة أیضا بتقویة أصول المعرفة لد. واألنشطة القائمة على المعرفةاعیقودها اإلبد

.سسات والمعامل لإلبداع واإلبتكار، المؤ وشبكات الخبراء مثل الجامعات، المراكز البحثیة

، حیث أننا نجد هو أنها لم تتبع منهجیة موحدةمایمكن أن نستخلصه من كل هذه المبادرات
بها فروق أساسیة بإعتبار أن هذه المنهجیات وبالرغم من ذلك. تبعتها كل مدینةمنهجیات مختلفة إ
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یوضح المالمح المؤثرة التى نجدها ) ٧.١(شكل . مشتركة، فإننا نجد أن هناك أرضیاتفى المفاهیم
:فى مدن المعرفة الناجحة والتى یمكن تفصیلها فیما یلى

:التطویر والتصمیم: أوالً 

عنهغنىالأمرالمجتمعیةو السیاسیةاإلدارة:

بضرورةواإلیمانالمجتمعىباإللحاحعامشعورهناككانفحصها،تمالتىالحاالتجمیعفى
تراجعمثلصعبةألوضاعإستجابةوذلكالمعرفةعصرفىالمدینةوضعتحسینأجلمنالتغییر

الموادوجودعدممثلالمحلیةالمواردندرةأودبلنفىالصناعىالقطاعكتراجعالتقلیدیةالصناعات
أىإلتخاذالشرارةإعتبارهایمكنوالتىالتغییرفىالمجتمعیةالرغبةوهذه. ستوكهولمفىالخام
إلىمسعاهافىتنجحأنلمدینةیمكنوال. سیاسیةإدارةإلىتترجمأنلهاالبدكانمستقبلىإجراء

.المحلیةوالقیاداتالحكومیةالمستویاتىأعلمنواضحدعمدونمنللمعرفةكمدینةالتطور

حتمىأمرالتنمیةوخطةاإلستراتیجیةالرؤیة:

إستراتیجیةبرؤیةاإلسترشادیتملمإذاللمعرفةمدینةإلىالمدینةلتحویلمحاولةأىتنجحلن
. ینةالمددراسةعندوعمقهاالمعرفةشمولیةاإلعتباربعینتأخذأنالرؤیةلهذهوینبغى. واضحة

الفاعلةوالجهاتالمحلیةالمجتمعاتقادةقبلمنالشمولیةالمعرفةهذهتتبلورأنبنبغىلذلك
المعرفةومدن. تتخذالتىواإلجراءاتللتدابیرالمتوقعةبالنتائجوالمعنیةالمدینةمستقبلعنالمسئولة
لكلطموحةأهدافاً تضعتهذاالوقتفىولكنالقطاعاتمنقلیالً عدداً تستهدفماعادةالمتمیزة
التنافسیةوالقدرةالمتاحةوالمواردالقطاعاتهذهمصالحبینالتوازنلتحقیقأیضاً تسعىوهى. قطاع
وآلیةالعالىالتعلیمفىللجودةنظاموضعتستهدفالمدنهذهفإنوأخیراً اإلقلیمىالمستوىعلى
جمیعفحصوعند. لهالمقدمةجتماعیةاإلالخدماتلتحسینورؤیةالمواطنحیاةمستوىلرفع

. المعرفةمدنبینالمشتركةالقواسممنهىالسماتهذهأنتبینالدراسةفىالحاالت

القویةواإلستثماراتالمالىالدعمضرورة:

تنفیذفىالنجاحلتحقیقالرئیسیةالشروطأهممنالقویةواإلستثماراتالمالىالدعمیعتبر
فىإجراءاتأىتنفیذقبلوالخططللمبادراتالمناسبالتمویلتأمینفینبغى. جیةاإلستراتیاألهداف
المطلوبةالخارجیةاإلستثماراتجذبللمدینةیمكنالتسویقأعمالخاللومناإلستراتیجیةالخطة
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المواردمنالمالىالدعمعلىالمعرفةمدنحصلتفحصهاتمالتىالحاالتجمیعوفىللتمویل
علىالعامالقطاعمنالتمویلوجذبمختلفةضریبیةخططتطبیقخاللومنالخاصةو العامة

.والعالمىالوطنىالمستویین

المعرفةعلىالقائمةاألقالیمتنمیةلتعزیزوكاالتتأسیسضرورة:

مدینةلنجاحأساسیاً أمراً المعرفةعلىالقائمةاألقالیمتنمیةلتعزیزوكاالتتأسیسإعتباریمكن
بحثیة،ومعاهدمراكزتقنیةمؤسسات(منهاعدةأشكاالً تأخذأنالوكاالتلهذهویمكن. لمعرفةا

منالعدیدفىتشاركأنالمختلفةالمؤسساتلهذهویمكن). وغیرهاجامعاتتكنولوجیة،واحات
دلوتباالتعاونوتعزیزالعلمیةالبحوثوٕاجراءالصلةذاتالمشاریعوتنفیذتصمیممثلاألنشطة
لمفهوموالتسویقاإلقتصادیةالتنمیةوٕاستدامةالمعرفةمجالفىالعاملینوٕاستبقاءوجذبالمعرفة
الترویجعنالمسئولةالمؤسساتهذههناككانتفحصتالتىالحاالتجمیعوفىالمعرفةمدینة
.المعرفةعلىالقائمةالمناطقلتنمیة

فیهااألعراقوتعددیةالمدینةعالمیةضرورة:

األفرادأن٢٠٠٢فلوریداویرىالتنوععلىمبنیةتكونأنیجبالمعرفةمدینةتنجحلكى
ومیتاكسویتسإیرجازاكیسیرىكماشعوبهاتتصفمدنفىالعیشیفضلونخالقبشكلالموهوبین
والممارساتاألفكاروتنقیحتالقىیحفزالمناخهذامثلألنواألنفتاحوالتسامحبالتنوعوبساراس
فىأساسیاً ملمحاً المناخهذاإعتباریمكنذلكعلىوبناءأكبربمعدالتالمعرفةتدفقعلىویشجع

إسجىإسإقتصادیات(البحثىالمشروعمنمستمدفنىلتقریرووفقاً وباإلضافةمعرفةمدینةأى
الهجرةضیةقتجاهاإلیجابیةالمواقفإلىیرجعأنیمكنالمعرفةمدنمنالعدیدنجاحفإن) ٢٠٠٢

النظرووجهاتالمختلفةالمرجعیاتوتدعمتستمتعكیفتعرفالمعرفةومدنالعرقیةوالتعددیة
التىالجدیدةاألفكارطرحإتجاهفىحقیقیاً إسهاماً تسهموالتىلمواطنیهاالمتعددةوالخبراتوالثقافات

.دراستهاسبقتالتىالمدنجمیعفىالخصائصهذهادجإیویمكن. اإلبتكاردعمشأنهامن

الدولیةالمعلوماتشبكةعلىالمدینةموقعأهمیة:

بشكلاإلستجابةشأنهمنمهماً أمراً الدولیةالمعلوماتشبكةعلىللمدینةفعالموقعتطویریعد
داخلإستیعابهمیتمأنفىورغبتهمالمعلوماتعنبحثهمفىالمواطنینإلحتیاجاتتكاملى
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بالمالمحالموقعیتسمأنوینبغىوجاذبیتهاالمدینةإبداعیةعلىدلیالً الموقعدةجو وتعتبرالمجتمع،
:التالیة

oالمختلفةالبلدیةللهیئاتمواقععدةمنبدالً واحدةنافذة.
oاإلستخداملمعاییروٕاستجابتهالبصریةوجاذبیتةالموقعحداثة.
oالفعالةاإللكترونیةالحكومةخدماتتقدیم.

المذكورةالخصائصبهاتتوافرلمالمدنبعضمواقعأنإالاإلستنتاجهذاعموماً راسةالدأكدتوقد
اإلستیفاءتحولهافىقدماً ستمضىأنهاالمدنلهذهاإلستراتیجیةالخططفىجاءفقدذلكومعأعاله

.الذكرسابقةالمتطلبات

حتمىأمرللمواطنینقیمةخلق:

مدینةلنجاحوالحتمیةالمسبقةالشروطمنواحداً فإنمعرفیةكمدینةلمونتلایراإلستشاریةللجنةوفقاً 
عوالم"خلقالممارساتهذهعلىاألمثلةومن. للمواطنینقیمةلخلقالفرصتقدیمهوالمعرفة
ذاتالشاملةوالشبكاتالمواقعوبناءالمستمراإلجتماعىللحوارأماكنوٕانشاء" لإلبداعمصغرة
إستیعاببسرعةأیضاً تتمیزالمعرفةمدینةفإننفسهاللجنةووفقاً . المعرفةمدنبینالعالیةالجودة

القیمةإستردادسرعةضمانشأنهمنماوتشجیعالمعرفة،منجدیدةأنواعوتبادلونشروٕاستخدام
تحظىالقیمةهذهأنإدراكیمكنالمالحظةهذهمعالكاملاإلتفاقومع. واإلجتماعیةاإلقتصادیة

.المعرفةمدنلمفهومنشطینداعمینیجعلهمأنیمكنبماالمواطنینقبلمنكبیرقدیربت

حضریةإبتكارمحركاتإنشاءأهمیة :

وتحفیزوتشجیعوتولیدإنشاءیدعمالذىالنظامهوالحضرىاإلبتكارمحرك"فإن٢٠٠٣لدفیروفقاً 
والبنیةواألدواتوالعملیاتوالقیمقاتوالعالالناسیتضمنمعقدنظاموهو" المدینةفىاإلبتكار
بمثابةتكونأنیمكنالتىالحضریةلألبنیةاألمثلةوبعض. والمالیةوالمادیةالتكنولوجیةالتحتیة

: هىلإلبتكارمحركات

أنبالضرورةلیسأنهإال). وغیرهاالمتحف،الجامعة،البلدیة،مقرالبورصة،المقهى،المكتبة،(
الملموسةغیرالعواملمنفریدمزیجدائماً فهناكلإلبداعحقیقىكمحركدورهنهاممبنىكلیلعب
الغرضلهذاتوظیفهالیتماألبنیةلهذهویلزم. لإلبتكارمحركاتإلىالحضریةاألبنیةهذهتحولالتى
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ذلكوغیرمحفز،عمرانىحیزقائم،تحدملح،إحتیاج،للتوظیفواضحةرؤیةإستراتیجى،توجه
ذاإعتبارهیمكنالحضریةاإلبتكارمحركاتخلقأنإلىالحالةدراساتتحلیلویشیر،العواملنم

.الدراسیةالحاالتهذهلنجاحكبرىأهمیة

المعرفةمجتمعمواطنىحقوقضمان:

مجتمعفىالمواطنینحقوقأخرىأموربینمنالمعرفةعلىالقائمةالمدینةتضمنأنیجب
:هىالمعرفة

.المعلومةإلىالوصولقح- 

.المعلوماتتوافرحق- 

.والتدریبالتعلیمحق- 

.المشاركةحق- 

األهدافمنوالمشاركةالمعلومةإلىالوصولفىالمواطنینحقإعتبارتمودلفتدبلنحالتىوفى
.للمدینتینالمستقبلیةاإلستراتیجیة

:التشغیل والعملیات: ثانیاً 

المتقدمةبالشبكاتتصالاإل تكالیفإنخفاضحتمیة:

بالشبكاتاإلتصالوتكاملیةتكالیفإنخفاضالمواطنینلجمیعالمعرفةمدنتضمنأنیجب
اإلمدادإستدامةعلىالمتطورةالشبكاتهذهتحافظحیثالعریض،النطاقوخدماتالمتطورة
خدماتبتوفیرهاتسهیلیمكنالتىالمعرفةمدینةسماتمنأساسیةسمةهوفاإلتصال. بالمعرفة
وفى. اإلقتصادیةالمستویاتجمیعفىواألفرادللمؤسساتالتامةالمساواةقدمعلىالعریضالنطاق
.المعرفةمدنبینمشتركاً قاسماً السمةهذهكانتفحصتالتىالحاالتمعظم

البحثىالتمیزحتمیة:

العلوممجاالتفىةجدیدمعرفةخلقعلىالقدرةلهابحوثإنتاجالبحثىالتمیزیعنى
والخدماتللسلعالالزمةاألرضیةالعلمىالتمیزویوفر. الحصرالالمثالسبیلعلىوالتكنولوجیا
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والتىأنتجتهاالتىالمعرفیةبالثروةأساسىبشكلتتمیزالناجحةالمعرفةومدینة. المعرفةعلىالقائمة
للمدینةالمعرفىاإلنتاجویستمر. علیمیةالتومعاهدهاالبحثیةمراكزهاحولرئیسىبشكلتتمحور
وفى. والجامعاتالبحثیةكالمراكزبالمدینةاإلقتصادیةالتنمیةبمحركاتیعرفمابفضلبكثافة

منظمةجهوددائماً صاحبتهاللمعرفةمدناً لتصبحالمدنمحاوالتأنوجدفحصهاتمالتىالحاالت
.عدةتمجاالفىالمتطورةالبحثیةقدراتهالتطویر

العامةالمكتباتمنشبكةوجودضرورة:

هىالمعرفةلمدینةاألساسیةالسمةكانتبرشلونةمدینةلتنمیةالثالثةاإلستراتیجیةللخطةووفقاً 
الماضیةلألجیالالفكریةاإلنجازاتألرشیفیةأماكنلیستوالمكتبات. العامةالمكتبةمنشبكةوجود

فیهایمكنوحیویةنشطةأماكنتكونأنالمكتباتلهذهویمكن. تكارلإلبمكانأیضاً ولكنهافحسب
مناألحادیثخاللمنیحدثأنواإلبتكارتتولدأنلألفكاریمكنحیثوتبادلهاالمعرفةخلق
.المكتباتهذهلروادالبینیةاألحادیثخالل
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المالمح العامة لمدن المعرفة الناجحة: )٧.١(شكل 
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المالمح العامة لمدن المعرفة الناجحة: )٧.١(شكل 
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KnowCis: لمنهجىالمقترح ا

الذى یوضح مقترح منهجى لتطویر مدن المعرفة ویسمى ) ٨.١(كما یظهر فى شكل 
KnowCis حیث تكون األولویة لتشكیل لجنة تسمى بلجنة مدینة المعرفة(KCC) وتكون مسئولیتها

تم تشكیل ی. هى تقدیم اإلستشارات والتنسیق لكل المجهودات المبذولة فى هذا الشأن منذ بدایة العمل 
اللجنة من اإلدارة المحلیة للمدینة ویمكن أن ینضم إلیها بعض مسئولى الحكومة المركزیة وتضم 

ویتناول . مسئولى الحكومة وممثلین عن كل األطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة كل بالتساوى 
:المقترح خمس مراحل كاآلتى

دینة للمعرفةتشخیص وتحلیل الوضع الحالى للمدینة كم: المرحلة األولى

أن KCCقبل أن نبدأ فى أى محاوالت لوضع أى نهج إستراتیجى للمدینة فعلى لجنة مدینة المعرفة 
إذن البد من أن یؤخذ فى اإلعتبار . تقوم بتحلیل وتشخیص الوضع الحالى للمدینة كمدینة للمعرفة 

:أن مدینة المعرفة سیكون لها مستقبل متمیز وخصائص متفردة مثل

) عمالء المعرفة(وات محددة لجعل المعرفة متاحة لكل من له عالقة بالمدینة توفیر أد.١
.بطریقة منظمة ومؤثرة وبكفاءة عالیة 

المقدرة على تولید وجذب واإلحتفاظ بالمواطنین ذوى المهارات العالیة والعاملین فى المجاالت .٢
.المختلفة للمعرفة 

عرفة جزء الیتجزأ من الحیاة الیومیة أن تصبح منظومة التشغیل واإلجراءات إلدارة الم.٣
.للمواطن 

.أن یؤدى المناخ إلى نشر وٕانتاج األفكار الجدیدة والمبدعة .٤
، وهو الذى سیكون المصدر الرئیسى للخدمات والبضائع الجدیدة واإلبداعیة التمیز البحثى.٥

.المبنیة على المعرفة 
.ل المواطنین توفیر الخدمات اإلتصاالت والمعلومات قلیلة التكلفة لك.٦

:هذا التشخیص والتحلیل البد أن یتضمن خطوتین رئیسیتین

 حیث تقوم لجنة مدینة المعرفة بتحدید نقاط الضعف الحالیة . تحدید نقاط الضعف الحالیة
.للمدینة بطریقة تحلیلیة كعالقة مباشرة بمقدرة المدینة أن تحقق الخصائص سالفة الذكر 
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تقوم لجنة مدینة المعرفة بتقییم وتحدید األصول المتفردة . مدینة تمییز نقاط القوة الحالیة لل
للمدینة ، ماهى األشیاء التى تمیز المدینة عن غیرها وتشكل نقاط قوة وما هو الذى یجعل 

.تلك المدینة مختلفة عن غیرها من مدن المعرفة الموجودة وغیرها الصاعد بقوة 

مثل الوضع العام للبلد ( إما إلى بعض العوامل الخارجیة نقاط القوة والضعف بالمدینة یمكن أن تعود
عقلیات التاریخ ، الجغرافیا ، (أو عوامل داخلیة للمدینة نفسها ) ، وضع اإلقتصاد العام ، وهكذا 

تستطیع اللجنة أن تستخدم . یمكن أن یفید فى مثل هذا التقییمالعدید من الوسائل . )خاصة وهكذا 
دة مثل نموذج سكاندیا  والذى یعتمد على إعطاء صورة متوازنة وكلیة عن إما بعض النماذج الموجو 

الوضع المالى ورأس المال الفكرى أو أن تبنى بعض المؤشرات التى یمكن أن تكون مفیدة فى تقییم 
المرحلة الخامسة من هذا یرتبط بشكل مباشر ب(الوضع الحالى وكذلك مایمكن أن یساعد على النجاح 

.)هذه الطریقة
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الفاعلینوجمیعالمدینةمواطنوابهایدركالتىالطریقةهىالمرحلةتلكلنجاحجدامهمعاملهناك
العدیدتنظیمالمعرفةمدینةلجنةفعلىاإلطار،هذاوفى. للمعرفةكمدینةالمدینةتطویركیفیةبها
فىإلكترونیة والبدءإستبیاناتوتوزیعبالمدینةالفاعلةالجهاتمختلفمنممثلینمعاللقاءاتمن

.للمناقشةمنتدیاتعمل

تعریف اإلستراتیجیة: المرحلة الثانیة

التحلیل والتشخیص الذى تم إنجازه فى المرحلة األولى مهم جدا لتعریف وتصمیم اإلستراتیجیة التى 
:كون من اإلتجاهات اإلستراتیجیة التالیةهذه اإلستراتیجیة تت. السیر علیهاسیتم 

التحسین المستمر لرؤیة هذا /تعزیز مفهوم مدینة المعرفة:اإلتجاه اإلستراتیجى األول.١
جوهرها، كانت آفاق من المعروف أنه إذا كان مستوى رؤیة المفاهیم فقیرة فى . المفهوم

ون جیدا ماهى مدینة لذا فمن الضرورى أن یكون كل من فى المدینة یفهم. النجاح ضئیلة
البد أن یتفهموا أن هناك قفزة كبیرة لعصر . وماهى الفوائد التى ستعود علیهمالمعرفة

ولهذا . فة هى العملة الرابحة لهذا العصراإلقتصاد المبنى على المعرفة ویتحققوا أن المعر 
هیئة معینة من الممكن أن تقوم . لجهود ودعم األنشطة المصاحبة لهاسیكونوا ملتزمین ببذل ا

بنشر هذا المفهوم بین الجمهور والتحسین المستمر لهذه الرؤیة فى أنحاء المدینة بالتعاون 
، من الوسائل الممكن إستخدامها. مع اإلدارة ومجتمع األعمال والبحث والمدارس والجامعات

لممكن ومن ا. اإللكترونیة والحمالت اإلعالمیة، المواقعلوسائط اإلعالمیة ، حلقات النقاشا
.أن تقوم تلك الهیئة بالتوعیة على أن المدینة هى مكان مفضل للسیاحة المعرفیة 

عملیات . لیات إدارة المعرفة داخل المدینةدعم وتحسین عم: اإلتجاه اإلستراتیجى الثانى.٢
، المشاركة ثم اإلستخدام خلق المعرفة، الحمایةمثل (إدارة المعرفة التى تحدث داخل المدینة 

لتطویر لذا فمن الطبیعى أن المجهودات التى تبذل . البد من دعمها وتحسینها)موالتقیی
. ع المستمر لعملیات إدارة المعرفة، هى أیضا تقع ضمن التشجیمدینة المعرفة كهدف نهائى

لذا فمن الممكن أن بعضهم یقول أنه لیس من الضرورى إعتبار هذا الموضوع من ضمن 
لذا فغنى عن القول بأن هناك بعض النشاطات . منفصلاإلتجاهات اإلستراتیجیة بشكل
میة ، خلق شبكات رستیجى مثل محركات اإلبداع الحضریةالمصاحبة لهذا اإلتجاه اإلسترا

، ضمان ت إدارة المعرفة فى القطاع العام، إدخال عملیاوغیر رسمیة لتبادل المعلومات
البد أن . م المشاركة المجتمعیةعامة ودعحوافز تبادل المعرفة وتقویة شبكات المكتبات ال



35

ح، العام، الضمنى، الصری(من بین تقوم اللجنة بتعریف أنواع المعرفة التى یجب إدارتها
هناك . ر تبادل ونقل وحتى تجارة المعرفةوتدبی) ، الفنى، اإلستراتیجى وهكذا الخاص، العلمى

معلومات الهائلة إلى ة الأمر مهم وله أولویة كبیرة وهو تحسین أفق المواطنین لتحویل عملی
. معرفة مفیدة

تحسین البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت للمدینة :اإلتجاه اإلستراتیجى الثالث.٣
حیث تبنى مدینة المعرفة على الجودة والهیكل األساسى . ومستوى القراءة والكتابة للمواطنین

ت التى تتضمن مكونات األلیاف البصریة لشبكة المعلومات واإلتصاالت وتكنولوجیا الكابال
التى لها القدرة على نقل المعلومات بسعة فائقة، وهى المكون الرئیسى ألى شبكة إتصاالت 

یجب أن یتم تقییم البنیة التحتیة للتكنولوجیا والشبكات وتحلیل تفصیلى لإلجراءات . متقدمة
فتصمیم شبكة معلومات للمدینة . كةالواجب إتخاذها واإلستثمارات المطلوبة لتحسین تلك الشب

مركز : ونظام معرفى مهم جدا فى هذا اإلطار ومن الممكن المساهمة بالعدید من النماذج
إدارة وتبادل المعرفة والمعلومات وذلك لتجمیع وتبادل مختلف مصادر المعرفة والمعلومات، 

GPSت الطرق نظام المعلومات والمعرفة للعامة وذلك إلمداد العامة بأنظمة مسارا
ومعلومات حیة عن ظروف الطقس وشبكات التسوق واألنشطة الثقافیة وأنظمة أمان 
المعلومات والمعرفة وذلك لحمایة المعلومات والمعرفة الحساسة مثل األسرار الحكومیة 

كل األفراد والمنظمات على كل المستویات اإلقتصادیة . والمعلومات عن وحدات الجیش
وأكثر من ذلك فعلى المدینة أن تقوم . هذه الخدمات بتكلفة منخفضةیجب أن یحصلوا على 

بتعریف السیاسة التعلیمیة المثلى والبرامج المساعدة التى تزید من المعرفة المعلوماتیة وزیادة 
كل هذه العوامل سوف تساهم فى خلق وتمكین لشبكة المعرفة أو . مهارات كل المواطنین

عزز من إدماج والتفاعل اإلجتماعى للمواطنین وسوف تعطى ریادة التكنولوجیا التى سوف ت
.ثقافات وأفكار جدیدة تسهل من توصیل األفكار اإلبداعیة للبشر 

فكل . اهمة المتساویة بین كل المواطنینالتعهد بالمشاركة والمس: اإلتجاه اإلستراتیجى الرابع.٤
حقوق : عیة اآلتیةجتمایجب أن یحصل على الحقوق المعلوماتیة اإل) بشكل مثالى(مواطن 

التوصیل للشبكة، حقوق الحصول على المعلومات، حقوق التعلیم والتدریب، حقوق 
التوصیل لخدمات النطاق الواسع : ویمكن التأكید على حدوث ذلك من خالل. المشاركة

(Broad Band) التوصیل سهل اإلستعمال ،(User Friendly)إمكانیة الفهم بسهولة ، ،
ة من الخدمات والمعلومات ، التدریب المثالى لإلستفادعلومات عامة شفافةبشكل كامل، م
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التعهد بحقوق المعرفة . ة لكل المستویات من صانعى القرار، اإلدارة العامة الشفافالمتاحة
عال فى جهود أن كل المواطنین سوف یشاركوا بشكل فاألضمن، على أیة حالالمجتمعیة 

فى حیاتهم الیومیة شاركتهم یجب أن تضیف لهم شیئا حیث أن م. تطویر مدینة المعرفة
هذه موقع المدینة الجذاب على اإلنترنت یمكن أن یقدمفعلى سبیل المثال. بأشكال مختلفة

فیمكن أن تبعث برسالة إیجابیة إلحتیاجات المواطن وتوقعاته أثناء بحثه عن بعض . الخدمة
فإبداع مدینة المعرفة ومظهرها . مختلفةإستیعاب وفهم المجتمعات الالمعلومات ورغبته فى 

بوابة واحدة بدال : البراق سوف یظهر فى موقعها اإللكترونى والذى یمكن أن یتضمن مایلى
م خدمات حكومیة ، تقدیختلفة لألجهزة المختلفة بالمدینة، مظهر حدیث وجذابمن مواقع م

، فالمهارات اإلبداعیة ةالل المشاركة العادلة والمتساویعندئذ فمن خ. إلكترونیة مختلفة
.للمشاركین سوف تظهر ورأس المال البشرى غیر المستغل سیتم اإلستفادة منه 

هناك . بتكار فى األعمال وروح المبادرةدعم األبحاث واإل:اإلتجاه اإلستراتیجى الخامس.٥
ا لكى یتم مجموعة من اإلجراءات مثل وسائل القیاس والمشروعات التى البد من تخطیطه

اء إقتصاد المدینة فى القطاعات كثیفة المعرفة وتحسین جودة ألبحاث وتحسین أددعم ا
شركات جدیدة قائمة على العملیات اإلبداعیة وتشجیع الشركات لكى تبدع وتحفیز إنشاء

بعض اإلتجاهات اإلستراتیجیة مثل تسویق أفضل لألبحاث المنتجة من كلیات . اإلبتكار
المساعدات المالیة فى مراحل البدایات للمنتجات عالیة الجامعة والمعامل وكذلك زیادة 

الخبرة العالیة لتقییم قدرات السوق دمات المعرفیة وتوفیر الخبراء ذوالتكنولوجیا والخ
للمنتجات الجدیدة والخدمات ومساهمة أكبر للقطاع الخاص فى التمویل ودعم األعمال 

لمتصل بالقطاع الخاص وتشجیع الجدیدة وفهم أفضل وتحسین قطاع البحوث والتطویر ا
المطورین إلنشاء مبانى تعمل كحاضنات تكنولوجیة للمعرفة واألعمال وجذب الشركات 

، فإن القطاع الخاص البد أن یدرك على الجانب اآلخر. حریك المدینة لألماماإلبداعیة لت
اع اإلعمال ، فمساهمة عملیة إدارة المعرفة فى قطته الخاصة فى تقدیم الدعم الفعالمسئولیا

سوف یمثل نموذجا لدعم كل هذه بداعیة والتعاون مع القطاع العامواإلستثمار فى األفكار اإل
.اإلتجاهات 

اع القط. فهومتقویة دور القطاع العام فى دعم وٕاستدامة الم:السادساإلتجاه اإلستراتیجى.٦
ر فهناك أولویات فى هذا اإلطا. العام له دور خاص فى جهود تنمیة وتطویر مدینة المعرفة

لتعریف وسائل القیاس واإلجراءات لكى نقوم بتقدیم عملیات إدارة المعرفة داخل الهیئات 
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وهذا من الممكن فعله من خالل مراجعة عمیقة آلخر . الحكومیة بالمدینةوالمنظمات
ة فإدار . التطورات فى مجال إدارة المعرفة وٕاختیار أفضل الوسائل والتقنیات والطرق القیاسیة

من الممكن أن ) وكما یحدث فى أغلب المنظمات األخرى(ئات الحكومیة یالمعرفة داخل اله
وعلى أیة حال . ا عالقة بوظائفها وكفاءة تأثیرهاتقدم سلسلة من الممیزات الحاسمة التى له
فمن الممكن . على تطبیق عملیات إدارة المعرفةفمساهمة القطاع العام لیست مقصورة فقط

ا ا فریدا فى دعم إنتاج وٕاستخدام والمشاركة فى المعرفة التى البد من إعتبارهأن تلعب دور 
عرفة والتى الیمكن قطاع العام یمكن أیضا أن یقدم المال. شيء مهم جدا على المستوى العام

. العلمیة الخاصة باألمراض النادرةالحصول علیها من القطاع الخاص مثل تمویل األبحاث 
لتعریف القواعد KCCالبد من أن یتعاون مع لجنة المعرفة بالمدینة فالقطاع العام أخیرا

األساسیة التى لها عالقة بإنتاج المعرفة وٕاستخدامها والمشاركة المجتمعیة من أجل الوصول 
للتوازن الصحیح بین الضرورة لدفع اإلبداع واإلبتكار والوصول إلى المعرفة أو بكلمات 

.حرص على المبادئ أخرى حفظ حقوق الملكیة مقابل ال
لمجتمع ونظرائهم دعم الشبكات والتناغم بین كل الفاعلین فى ا:اإلتجاه اإلسراتیجى السابع.٧

فتقویة الشبكات الرسمیة وغیر الرسمیة وكذلك التفاعل والتناغم بین . من المدن األخرى
عمالء المعرفة سوف یساعد كل شحص على فهم السیاق األوسع للجهد المطلوب وكذلك 

الفرص التى تقدم . لمشاركة وٕاستخدام وتقییم المعرفةحسین بیئة اإلبداع وحقوق الملكیة وات
االت سوف یتم صمن البنیة التحتیة للشركات المتقدمة فى تكنولوجیا المعلومات واإلت

ادة منها لو كانت جهود األفراد قویة ویتم اإلشادة بها من خالل تلك الشبكات للتعاون فاإلست
وكشرط أساسى ، . حات إدارة المعرفة والتعلیم اماعى والتى سوف تعجل من نجوالعمل الج

التعاون مع المدن فإن مدینة المعرفة الیمكن عزلها عن الغیر فجوهر المغهوم أن یتم 
فى األعمال واألنشطة (وبالتبعیة فالروابط القویة والشراكة . األخرى والمناطق والدول

سوف هذه الشركات. ع مدن المعرفة األخرى ضروریة جدام) اإلجتماعیة والثقافیة والعلمیة
، وعلى سبیل المثال فهناك مبادرة دل المعرفة وكذلك الرؤى والخبراتتمكن كل األطراف لتبا

وأحد أهم أهدافها زیادة كفاءة كثافة اإلبداع ٢٠٠٤تسمى مرصد مدن المعرفة أطلقت عام 
.ال لمدن المعرفة والمناطق یتعلم من بعضه واألداء العالى لمدن المعرفة بخلق مجتمع فع

تعتمد مدینة المعرفة . زیادة وٕاتاحة المهارات لرأس المال البشرى:تیجى الثامنااإلتجاه اإلستر .٨
إنها تعتمد . س المال البشرىفى تكوینها األساسى على الثراء المعرفى ومستوى المهارات لرأ
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المعقدة ض قدراتهم اإلبداعیة وحل المشاكل على األفراد الذین لدیهم المقدرة على إستعرا
هؤالء األشخاص لیس من الضرورى أن تجدهم فقط فى . وقیادة الشركات والهیئات

ولكن یمكن أن ) مثل تكنولوجیا المعلومات(القطاعات التى لها عالقة مباشرة بالمعرفة 
من الدراسات وهناك العدید. ثل الفن والتصمیم المعمارى وغیرهتجدهم فى مجاالت أخرى م

تشیر إلى أهمیة أن یكون أصحاب المعرفة اإلبداعیة موجودون بشكل عملى فى كل مكان 
ولذا فالهدف األول . اإلنتاج ونشر األفكار اإلبداعیةألن ذلك سوف یخلق مناخ مناسب لدفع

س المال البشرى الموجودة والهدف الثانى هو جذب تقویة مستوى مهارات رأیجب أن یكون
من اإلتجاهات اإلستراتیجیة التى یمكن األخذ . المهاجرة من المؤهلین بشكل عالىةالعمال

إظهار مهارات المعرفة اإلنسانیة وشبكات الخبراء التى تمتلكها المدینة بالفعل : بها
واإلستثمار المستمر فى تطویر رأس المال البشرى وٕاستمرار الدراسة حتى المؤهل الجامعى 

لیة الجودة لجذب عمال المعرفة المهرة وتوفیر البیئة الجذابة لإلحتفاظ وتقویة المؤسسات العا
وجذب عمال المعرفة وخلق مشروعات الترحیب والتجمیع والمبادرات لجذب المهاجرین 

.األكفاء 
. تحسین تضمین الهویة العالمیة وتعدد األعراق داخل المدینة :اإلتجاه اإلستراتیجى التاسع.٩

فالمدینة البد أن . و فى الحقیقة عامل مهم جدا لتطویر مدینة المعرفة الترابط اإلجتماعى ه
ترحب وتمكن لكل الناس من خلفیات عرقیة مختلفة أن یتعایشوا بها وكل الثقافات والعقول 

. البد من أن یشعر الناس أنها مكان جذاب ونشط للحیاة والعمل . للمشاركة فى هذا الجهد 
یقوى ویسرع من مساهمة المجتمع ویساعد على خلق مثل هذا الجو اإلجتماعى سوف 

فالمشاركة العالیة . شبكات إجتماعیة وجماهیریة وهما مهمان جدا لنجاح مفهوم مدن المعرفة 
فى الحیاة اإلجتماعیة للمدینة سوف تولد إحساس رائع من الحیویة والجذب والقدرة على 

بالمدینة سوف یمدها بجزء من التشجیع فالتواجد واإلستقرار الدائم. الحیاة والدیموقراطیة 
على المشاركة فى الحیاة العامة وكذلك إتاحة الوسائل التى یتقابل بها الناس ویترابطوا 

مثل هذا الجو سوف یحفز على تالقح األفكار ویسرع من تدفق . وعبروا عن أفكارهم 
نة كمكان یتفهم تطویر وتعزیز وضع المدی: بعض اإلتجاهات اإلستراتیجیة مثل. المعرفة 
، إحتضان وٕاقامة التنوع الثقافى ، تحسین وتعزیز ویعمل بنجاح مع الثقافات األخرىویحترم

قدرة المدینة على وجود أنماط حیاة مختلفة مثل السكن بأسعار معقولة ووجود المنازل الفاخرة 
بشكل والتجیع على المشاركة فى األنشطة اإلجتماعیة وتهعزیز وتضمین المجتمع المدنى
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فعال وصحى وخلق الجو الذى یشعر فیه المواطنون باألمان والراحة مع العمل على صیانة 
وزیادة المساحات الخضراء واألماكن العامة وٕانشاء األندیة الریاضیة وتفعیل األحداث 

.الترفیهیة بالمدینة 

التى یجب أخذها البد من اإلشارة هنا إلى أن ماتم عرضه هو اإلتجاهات اإلستراتیجیة الرئیسیة
فنتائج التحلیل عن الوضع األولى للمدینة . تحول المدینة إلى مدینة للمعرفةفى اإلعتبار عند

سوف تحدد الطریق والتى بها سوف یتم تطبیق هذه اإلتجاهات اإلستراتیجیة لمدینة ) المرحلة األولى(
اه اإلستراتیجى الثالث لتحسین فعلى سبیل المثال فى اإلتج. وكذلك األولویات الواجب إتخاذهامحدد

البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت من الممكن أن یكون قد تم تطویر المرحلة بالفعل 
فى هذا اإلطار . أولویة متأخرة لتحقیق هذا الهدفلدرجة مقنعة لذا فسوف یتم بذل جهد أقل وتأخذ

فمثال یمكن أن یكون على (ضعیة البلد ذاتها فتعریف اإلستراتیجیة یعتمد على خصائص المدینة وو 
سبیل المثال قد تمت الموافقة على أن تنظم المدینة دورة األلعاب األولیمبیة وبذلك فكثیر من األعمال 

) .سوف یتم إنجازه فى هذا اإلطار

:تیجیة التالیةوف یساهم فى بلوغ األهداف اإلستراإنجاز هذه اإلتجاهات اإلسترتیجیة س

فكثافة ٢٠٠٣فطبقا لتقریر صادر عن لجنة مدینة المعرفة لمونتلایر عام :افة المعرفةزیادة كث.١
:المعرفة ألى مدینة تحدد من خالل ثالث مكونات رئیسیة

فالمعرفة یتم إنتاجها من خالل الجامعات والمراكز البحثیة وقطاع :درجة إنتاج المعرفة
معرفة سوف یؤدى إلى اإلبداع التكنولوجى فتدفق قوى لل) مثل الفنانین(األعمال والمبدعین 

.والمؤسسى والمنظمات المختلفة 
فهى تعود إلى إستیعاب المدینة :یدة من التكنولوجیاسرعة اإلستیعاب وٕاستخدام أنواع جد

إنها تعتمد . وقدرتها على الدوام فى اإلستفادة من أنواع التكنولوجیا الجدیدة والخبرات المتمیزة 
لتكنولوجیا الجدیدة والقدرة على تجمیعها فى أنشطة مفیدة للمنظمات المختلفة على فهم أنواع ا

.
 فكمیة النشر والمشاركة فى المعرفة تعتبر عامل محدد آخر . الهدف من تداول المعرفة

.لكثافة المعرفة فى أى مدینة للمعرفة 

رها وبالتبعیة سوف امل السابق ذكو كل إتجاه إستراتیجى یساهم فى تحسین واحد أو أكثر من الع
:یساهم من كثافة المعرفة ویؤدى إلى
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 فتوزیع .دیموقراطیة عملیات إدارة المعرفة ومشاركة أوسع من المواطنین فى تلك الفعالیات
ومشاركة المعرفة لكل المواطنین وزیادة إتاحة البنیة التحتیة المعلوماتیة الرخیصة والتعهد 

اركة المتساویة فى منتدیات المناقشة وزیادة خدمات بحقوق مجتمع المعرفة والتعلیم والمش
الحكومة اإللكترونیة والفرص لتحسین آلیات اإلدارة وتحسین بیئة التعلیم والفهم واألشیاء ذات 
المغزى المهم سوف تضمن المشاركة المتساویة والواسعة لكل المواطنین فى عملیات إداة 

.المعرفة داخل المدینة 
بیئة األعمال اإلتجاه اإلستراتیجى الخامس یركز باألساس على دعم .تقویة بیئة األعمال

اإلتجاهات اإلستراتیجیة األخرى تساهم أیضا فى خلق الجو الذى یؤدى . والشركات اإلبداعیة
إلى اإلبداع وتطویر قدرات القوى العمالیة ذات المهارة العالیة واإلنتاج والمشاركة فى 

لعوامل سوف تقوى من الشركات التى تعمل وتمدهم بالوسائل كل هذه ا. تكنولوجیات جدیدة 
.المعرفىالتى تمكنهم من الصمود فى المنافسة فى اإلقتصاد

 الهدف الرئیسى من تلك .إحالل مبدأ الفجوة الرقمیة وتغییره إلى اإلحتواء الرقمى
ودفع اإلتصاالت والمعلوماتبیئة مفضلة للجدید فى تكنولوجیااإلستراتیجیة هو خلق 
مثل هذه المتاحةفالتكلفة . دة مهارات المواطنین المعلوماتیةالسیاسات التعلیمیة لزیا

وبهذه الطریقة سیتم إحالل مبدأ . التكنولوجیا الجدیدة وبرامج المساعدة البد من دعمها
حتواء الرقمى مكان مبدأ الفجوة الرقمیة واإلستفادة من تدفق التكنولوجیا ألعضاء المجتمع إلا
.
 الهدف النهائى من تطویر مدینة المعرفة هو الوسیلة المبنیة على .تنمیة مستدامة أكثر

. المعرفة نفسها من أن تكون إقتصادیة منصفة وعلیها عبء المسئولیة عن المجتمع 
فكاریللو یقول أن بزوغ مدن المعرفة هو عالمة فارقة فى الثورة اإلنسانیة معتمدا على 

.ستمراریة أو نجاح للنماذج واألطر الحالیة للتنمیة إشارات أن هناك عدم إ

وفى هذا اإلطار فتحقیق األهداف اإلستراتیجیة األربعة السابق ذكرها سوف یساهم فى تطویر 
المدینة لكى تصبح منصفة بشكل إقتصادى من حیث توزیع الثروات ومسئولة عن المجتمع 

.وبالتالى أكثر إستدامة 

خطة عمل مفصلةإنشاء: المرحلة الثالثة
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إن هذه المرحلة تكرس إنشاء خطة عمل مفصلة لتحقیق اإلتجاهات اإلستراتیجیة التى تم تعریفها فى 
بالتعاون مع الحوكمة المحلیة مسئولین بشكل متضامن KCCفلجنة مدینة المعرفة . المرحلة الثانیة 

عریف الهیئات المسئولة واحدة من المهام شدیدة األهمیة هى ت. عن إعداد وتطبیق خطة العمل 
:والتغییرات السیاسیة المطلوبة وعلى سبیل المثال

وٕاذا لم یحدث . كون مالئمة للتدخل المطلوب حدوثهالتشریعات والبیئة التنظیمیة البد أن ت
، فإن لجنة مدینة المعرفة والحكومة الوطنیة البد وأن تحدد وتدفع بالتعدیالت المطلوبة ذلك

.نین فى التشریعات والقوا
فبعض من على سبیل المثال. المحلیة ربما یحتاج إلى التغییرالهیكل السیاسى للحكومة

.سئولیات یمكن أن تنتقل إلى لجنة مدینة المعرفة مالسلطة وال
 ربما تكون هناك مخاطرة فى أن البعض قد بستغل القدرات الجدیدة لمنظومة إدارة المعرفة

لذلك . أو التعدى على خصوصیات المواطنینیة بشكل غیر شرعى فى المنظومة السیاس
.فتقویة المؤسسات والقوانین التى لها عالقة بمنظومة إدارة المعرفة لها أهمیة شدیدة 

كما تتضمن تحسین ) نهج المشروعات الموجهة(خطة العمل تضم مشروعات نوعیة یتم تطبیقها 
تصمیم خطة العمل ره بعنایة ثم كل مشروع یتم إختیا. )نهج العملیات الموجهة(یات محدد عمل

للمعرفة التى لها عالقة البد أن یتضمن ذلك عناصر مكرسة للمشاركة المستمرة . وٕاعداده للتنفیذ
یمكن أن تتكون خطة العمل من سنوات عدیدة مع األخذ فى اإلعتبار أن هناك عناصر . بالموضوع

لویات خطة العمل بحسب اإلستراتیجیة ، لذا فمن الضرورى أن یتم تحدید أو )مشاریع وعملیات(كثیرة 
یجب إعداد خطة العمل والموافقة علیها من الحكومة لك وبذ. ى تم تعریفها فى المرحلة السابقةالت

.المحلیة كل عام 

:البد من توفیر التمویل المناسب ومن المصادر المحتملة لذلكبالطبع

.المیزانیة التى تدفعها الحكومة المحلیة والوطنیة .١
.دخال منظومة ضرائب جدیدة إ.٢
.اإلستثمارات الخاصة .٣
.الصنادیق والتمویل الدولى.٤
.تقویة السیاحة عن طریق اإلعالن المناسب عن المفهوم .٥
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أن تأخذ فى اإلعتبار KCCفالبد للجنة عمل مدینة المعرفة أخیرا فقبل اإلنتقال للخطة القادمة
فالعدید من المدن . مشاكل لتطبیق خطة العملأن تخلق العوامل الممكنة والمخاطرة التى یمكن

أن كثیرا من ، على الرغم منقادرة على أن تصبح مدینة للمعرفةقد أظهرت بالتطبیق أنها غیر 
:ومن بعض عوامل الفشل الممكنة. الجهود قد تم بذلها

اصة أصحاب المهارات العالیة منهم، خعلى اإلحتفاظ برأس المال البشرىعدم المقدرة ،
.ئة الجذابة للعیش بالمدینة یلك عدم تلبیة توقعات المواطنین وعدم توفیر البوكذ
 عدم المقدرة على جذب عمال المعرفة المهرة.
 التجمیع الزائف للسكان وكذلك لعمال المعرفة.
 التركیز الفقیر على جودة وكثافة المعرفة والعملیات نتیجة لإلدارة الخاطئة.
 التحتیة الغیر حدیثة العنایة المفرطة بالبیئة.

تطبیق الخطة: المرحلة الرابعة:

التى تم تعریفها ووسائل القیاس والمشروعات سوف یتم تطبیقها بإشراف من لجنة عمل اإلجراءات 
، والهیئات وأصحاب المصلحة المشاركین فى المشروع والحكومة المحلیة KCCمدینة المعرفة 

بهذه الطریقة فكل أصحاب المصلحة سوف یظلوا ومنظمات القطاع العام والخاص والشركات
.ملتزمین ومساهمین فى الجهد المبذول

:ومن هذا یمكن أن نلخص مسئولیة لجنة مدینة المعرفة والحكومة المحلیة

التنسیق الكلى لتطبیق الخطة ودعم الهیئات المختلفة من أصحاب المصلحة بالنظر إلى أى - 
.نیزم للمتابعة الیومیة لكل األعمال التى تتممشكلة قد تطرأ، البد من تطویر میكا

التعاون مع الهیئات المسئولة عن تعزیز مفهوم مدن المعرفة، لكى یتم تنظیم ودعم األحداث - 
فى هذه المرحلة یبدأ یظهر حالیًا مفهوم مدن . والمؤتمرات واإلحتفاالت والمبادرات األخرى

.نفیذهاالمعرفة وشیوع خطط العمل والمبادرات التى یتم ت
التأكید على تدفق الفوائد والعوائد لكل المواطنین، هذه العوائد التى تبدأ لكى تصبح متاحة - 

.البد من وصولها لكل المستفیدین
وسائل القیاس والتقییم: المرحلة الخامسة:
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فى المجهودات التى تتم وتقییم األداء فى من األمور التى ال غنى عنها لقیاس التقدم الحادث
.ال على طریق مدینة المعرفةاألعم

وسائل قیاس هذه . تقوم لجنة مدینة المعرفة بتعریف مجموعة من المؤشرات لكل إتجاه إستراتیجى
أمثلة هذه . تسمح بتحدید الوضع األولى للمدینة) المرحلة األولى(المؤشرات فى بدایة العمل 

:المؤشرات

تنظیمها وعدد الحمالت اإلعالمیة لدفع عدد األحداث التى یتم :اإلتجاه اإلستراتیجى األول- 
وتعزیز مفهوم مدینة المعرفة، نسبة المواطنین الذین أصبح لدیهم درایة بمبادرة مدینة 
المعرفة، عدد المنتدیات والمناقشات التى تتم على اإلنترنت لنشر المفهوم، عدد اللقاءات 

.لتلیفزیون والصحفالتلیفزیونیة التى لها عالقة بالمبادرة، عدد اإلعالنات فى ا
عدد المبادرات التى لها عالقة بإجراءات مدینة المعرفة، عدد : اإلتجاه اإلستراتیجى الثانى- 

.المكتبات العامة الموجودة بالمدینة، وعدد بوابات اإلنترنت الخاصة بالمدینة
تكلفة وصالت اإلنترنت ذات النطاق العریض مقابل العدد : اإلتجاه اإلستراتیجى الثالث- 

لكلى لتوصیالت اإلنترنت، نسبة الزیادة فى األعمال، المنازل والمدارس التى تم توصیل ا
.اإلنترنت لها ونسبة المواطنین الذین تم محو أمیة الكمبیوتر لهم

عدد المواطنین الذین لهم نشاط واضح فى لجنة معرفة المدینة : اإلتجاه اإلستراتیجى الرابع- 
KCC اللجنة بإستشارة مجتمع المواطنین، عدد الزوار وعدد من ، عدد المرات التى تقوم بها

الموقع اإللكترونى للمدینة، نسبة إستخدام الحكومة اإللكترونیة وخدمات المعرفة یرتادون
.المقدمة من خالل ذلك الموقع

سهولة الوصول لرأس المال اإلستثمارى، التمویل المقدم : اإلتجاه اإلستراتیجى الخامس- 
ة، معدل البطالة، عدد األعمال والموظفین فى كل قطاع، نسبة السكان لألعمال الجدید

المحلیین العاملین فى مجتمع األعمال بالمدینة، عدد األبحاث المنشورة فى المجالت 
.العلمیة

عدد المنظمات الحكومیة التى دخلت مجال العمل بإستخدام : اإلتجاه اإلستراتیجى السادس- 
دد المبادرات للتعریف بالقوانین التى لها عالقة بإنتاج المعرفة تكنولوجیات إدارة المعرفة، ع

.وٕاستخدامها ووالمشاركة فیها ودرجة إقتناع المواطنین بالخدمات العامة
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عدد الشركات الرسمیة المتعاونة فى مجاالت بینیة، عدد :اإلتجاه اإلستراتیجى السابع- 
عواصم الكبرى التى لها طیران مباشر المبادرات العامة للتعاون مع المدن األخرى، نسبة ال

.مع المدینة
معدل زیادة خریجى الجامعات، متوسط صرف األهالى على :اإلتجاه اإلستراتیجى الثامن- 

التعلیم، درجة تأهیل المهاجرین، نسبة قوة العمل الذین تم توظیفهم فى قطاعات التكنولوجیا 
.العالیة وتكنولوجیا المعرفة

عدد اإلحتفاالت الفنیة والثقافیة واألحداث الریاضیة ودرجة : التاسعاإلتجاه اإلستراتیجى - 
مشاركة المواطنین، درجة مشاركة المهاجرین، القدرة على تنظیم األحداث، متوسط صرف 
األهالى على اإلستجمام والترفیه، عدد الزوار والسیاح ومساهمتهم فى أنشطة المدینة، دخل 

.المدینة من السیاحة

- :فقیةالجوانب األ

، فإن مظهرین أفقیین یساهمان فى مرحلة الطریقة التى یتم بها العمل )٨.١(وكما یظهر من شكل 
:وهما

حیث أنه لیس من الممكن أن یتم تطویر . المشاركة المفتوحة للمواطنین وأصحاب المصلحة
ى مدینة المعرفة بدون المشاركة المفتوحة والمتساویة لكل المواطنین وأصحاب المصلحة ف

فمشاركتهم البد وأن تكون غیر محدودة فى التعبیر عن . كل مرحلة من تطبیق المشروع
ولكن أیضًا فى المساهمة الفعالة فى صنع القرار وتطبیق . آرائهم وأفكارهم وٕاحتیاجاتهم

ولهذا السبب، البد أن یشاركو كأعضاء متساویین فى لجنة معرفة . األنشطة المطلوبة
: تلفة من الممكن اإلستفادة منها لألغراض السابق اإلشارة إلیهاالوسائل المخ. المدینة

التصویت اإللكترونى، اإلستبیان عن طریق اإلنترنت واإلنتخابات، المناقشات الحقیقیة (
).واإلفتراضیة، اإلحتفاالت وتنظیم أحداث موجهة

 النجاح وهى هناك حالة أخرى إلظهار : اإللتزام من جانب القیادات السیاسیة واإلجتماعیة
. نشر التعهدات الواضحة والصریحة من القیادات السیاسیة واإلجتماعیة بدعم المشروع

المواطنون یتوقعون من إدارتهم أن تدافع عن المشروع وتعزز من اإلهتمام بتحویل المدینة 
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هذه القیادة الواضحة للمشروع البد من أن ینم تأكیدهما من قبل القیادات. إلى مدینة للمعرفة
.الحكومیة وقیادات القطاع الخاص

 الخلق (فى كل مرحلة لهذه التقنیة، فإن واحدًا أو أكثر من عملیات إدارة المعرفة فى إطارها
البد من أن یحدث على سبیل ) واإلبداع، الحمایة، المشاركة والتقیمم وٕاستخدام المعرفة

صریحة للمدینة یتم تقییمها المثال، فى المرحلة األولى، فإن القائمة الضمنیة والمعرفة ال
فى . وٕاستخدامها لكى نتمكن من إنتاج معارف جدیدة عن وضع المدینة كمدینة للمعرفة

المرحلة الثانیة هذه المعرفة الجدیدة یتم مشاركتها بین أصحاب المصلحة وٕاستخدامها لكى 
نویة للسنة یتم إعداد الخطة السنویة فإنه یمكن نشرها وتقییمها لكى یتم إعداد الخطة الس

دائرة إدارة المعرفة هنا الیجب أن یتم إهمال أى جزء ). وبالتبعیة خلقة معرفة جدیدة(القادمة 
.منها وعدم إكمالة فى أى مرحلة ألنه سوف یخلق صعوبات عند تنفیذ الخطة
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:نماذج ناجحة لمدن المعرفة

، حیث )٩.١(وشرق أسیا شكل الشمالیة وأوروبا تنتشر مدن المعرفة فى قارات العالم أمریكا 
یوجد فى أمریكا الشمالیة مدن للمعرفة فى كل من نیویورك وبوسطون وبیتسبیرج ومونتلایر وفى أوروبا 

مدینة للمعرفة موزعة على أقالیم أوروبا الجنوبیة والشمالیة وشرقها وغربها أما فى آسیا ٢٨یتواجد 
ى الیابان وكوریا وسنغافورة وتایالند والصین وتوجد مدینة للمعرفة ف١٤فیوجد فى شرق آسیا وأسترالیا 

مدینة للمعرفة فى الهند وأخیرة فى دبى باإلمارات وبذلك یصبح مجموع مدن المعرفة على مستوى 
٤٢٠٠مدینة للمعرفة وهو عدد محدود بالنسبة لمدن العالم الكلیة الذى یتجاوز ٤٨العالم حوالى 
هذه المدن خاضت تجارب علینا أن . كل مدینة على حدةألف نسمة فأكثر ل١٥٠مدینة یقطنها 

ندرسها بعنایة لكى نعرف كیف تحولت تلك المدن إلى مدن معرفة ناجحة وسوف نركز فى الجزء 
التالى على بعض تلك النماذج مثل مدینة برشلونة اإلسبانیة وتمثل نموذج لمدن جنوب وغرب أوروبا 

یدیة وتمثل مدن شمال أوروبا الغنى والدول اإلسكندنافیة والبحر المتوسط ثم مدینة ستوكهولم السو 
بوجه خاص ثم نذهب إلى مدینة مونتلایر الكندیة كنموذج لمدن المعرفة بأمریكا الشمالیة وكذلك مدینة 
سیول الكوریة كنموذج لمدن شرق آسیا الصاعدة وأخیرا نستعرض تجربة مدینة دبى اإلماراتیة 

كل ما مع مدینة برج العرب الجدیدة من حیث أنها مدینة عربیة كنموذج لمدن معرفة تتشابه بش
وكانت تتصف بالبداوة العربیة فى جزء من تاریخها قبل التحوالت اإلقتصادیة البترولیة التى حدثت 

من سكانها لیسوا من السكان % ٩٠لها فأصبحت من أكبر المدن العربیة ثراء وتنوعا فأكثر من 
م التركیز علیها خالل إستعراض تلك التجارب ستكون المكونات األساسیة النقاط التى سیت.المحلیین 

:لمدینة المعرفة ومدى توفرها بالمدینة وتشمل

توافر الخطة اإلستراتیجیة والرؤیة المنهجیة ودینامیكیتها.٦
البنیة التحتیة األساسیة للمدینة متضمنة شبكات تكنولوجیا المعلومات والجامعات والمراكز البحثیة .٧

شركات التكنولوجیا المتقدمة و 
عالمیة المدینة وتنوع الثقافات واألعراق.٨
التفاعل بین المواطنین داخل المدینة.٩

أسالیب إدارة المعرفة من إنتاج ومشاركة وتقییم وتجدید وتحدیث.١٠
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توزیع مدن المعرفة على مستوى العالم): ٩.١(شكل 
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مدینة برشلونة اإلسبانیة

م مجلس مدینة برشلونة مخططًا إستراتیجیًا لتنمیة المدینة آخذًا فى قد١٩٩٩فى عام 
وتمثل الهدف الرئیسى فى وضع مدینة برشلونة . تحدیات التى فرضها مجتمع المعرفةاإلعتبار ال

. ضمن المجموعة الرائدة فى مجال مجتمعات المعرفة فى المنطقة بحلول القرن الحادى والعشرین
فاعلةأبدت المؤسسات القد و . نفیذیة المعنیة عبء تنفیذ المخططلجنة التوتحمل مجلس المدینة وال

ددهم التنفیذیة بممثلین فاق عاللجنة ببرشلونة إلتزامها بتحقیق هذا الهدف عن طریق مشاركتها فى 
وقامت هذه اللجنة بصیاغة المخطط اإلستراتیجى وتحدید مؤشرات األداء وٕاختیار .عضواً ٢١٥

وهى وأختیرت خمسة محاور إستراتیجیة للعمل . ة عن تنفیذ المهام ذات األولویةالمؤسسات المسئول
اإلعتماد على الثقافة و ، "مدینة المعرفة"تبنى مفهوم و ، نقاط القوة فى مدینة برشلونةو ، لمعرفةا

، وتفعیل دور رئیس مجلس المدینة بإضافته إلى الهیكل "محركًا لمدینة المعرفة"المحلیة بإعتبارها 
ویعتبر الهدف ". مشروع مدینة المعرفة"لسیاسى للمدینة وعمله أفقیًا مع إدارة المدینة وتحمله مسئولیة ا

، وجعل هذا المفهوم جزءًا ال للمعرفةالرئیسى لهذا المشروع هو دعم تطویر مدینة برشلونة كمدینة 
العمرانیة وذلك بهدف یتجزأ عن السیاسات الداخلیة للقطاعات األخرى كالثقافة والسیاحة والتنمیة 

بلغ عدد المشاركین فى تطویر وتنفیذ هذه قدو . تحریك النظام الكلى للمستفیدین من المشروع
.مؤسسة٢٠٠ملیون نسمة وأكثر من ١.٦اإلستراتیجیة نحو 

تحولإتجاهفىستدفعأنهاعلىبرشلونهلمدینةاإلستراتیجیةالتنمیةخطةأعانتلقد
مجتمعضمناإلقلیمىالمستوىعلىالریادةموقعفىلنفسهامتمیزةمكانةلتحتلعمرانى وٕاجتماعى

تلكلتحقیقمحاورعدةبرشلونهبلدیةحددتولقد. والعشرینالحادىالقرنفىالمعرفة والتقنیة
مهمتهوتتمثلالمعرفةلمدینةمستشاًرالیكونالمدینةببلدیةخاًصامستشاًراتعییناإلستراتیجیة إحداها

التنسیقوكذلكبرشلونهببلدیةالخاصةالسیاساتمستوىعلىالمعرفةمدینةتحقیق مفهومىف
علىیعتمدالمعرفةمدینةمفهومإنجاحوألن. الواقعإلىالسیاساتتلكلنقلإدارة المدینةمعاألفقى

التحتیةالبنیةبتوفیرأحداهما: مستویینعلىتفعیلهتمفقدالخاصالفاعلة للقطاعالمشاركة
مشاریعإنشاءعلىتشجعتشریعاتسنهوواآلخروالمواصالت،الطاقة واإلتصاالتمناألساسیة

والتجارةوالسیاحةوالتوظیفاإلستثمارمكاتبعلىالتركیزوتم. المعرفیةتحقیق الشراكةفىتساهم
Barcelona(ة الفاعلبرشلونهمنظومةخاللمنأنشطتهافىالمعرفیةالشراكةمفهوملتوظیف
Activa (هىالفاعلةبرشلونةمنظومةوتعتبر. برشلونهبلدیةإدارةطریقعنمدعمة، هى شركة
:علىمشروعاتهابعضوتشتملللمدینةوالمعرفیةاإلقتصادیةالتنمیةعن المسئولة
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أصحابیدعمالعنكبوتیهالشبكةعلىإفتراضىمجتمعوهو: الفاعلةنتبرشلونه
المعرفیةالشراكةفكرةلدعموفنًیاتقنًیاوربطهمالبعضبعضهممعفى تعاونهماألعمال
.مستعملیهاویتفاعلالمبانىفتتقاربالهیئاتبتلكصةاالخالشبكاتذلك ربطویتضمن

والباحثینالتعلیمبمؤسساتاألعمالأصحابربطإلىوتهدف: المتعددةالفراغات
وربطهاالفاعلةالعقولفىالمعرفیةالشراكةممفهو وٕارساءواإلبداعالتعاونوالطلبة لتدعیم
.بمواقع اإلنتاج 

(PCB)ومن أهم الكیانات الموجودة فى مدینة برشلونة هو حدیقة برشلونة للعلوم والتكنولوجیا 
Barcelona Science Park وقد أنشئ هذا الصرح لكى یكون نقطة إلتقاء للموهوبین حیث تتواجد

) ١٠.١شكل (ت والمراكز البحثیة ومجتمع األعمال والمجتمع نفسه لكى یعملون معا كل من الجامعا
الغرض الرئیسى من إنشائه هو دفع محركات اإلبداع واإلبتكار وخاصة العلمیة منها فمنذ إنشائه . 

ة عالمیة لدفع اإلبداع كان هو األول من نوعه فى إسبانیا بحیث أصبح محطة مرجعی٢٠٠١عام 
من المتخصصین فى التكنولوجیا الفائقة وخاصة ٢٢٠٠یعمل به اآلن أكثر من .واإلبتكار

ت األهادف األخرى تتمثل فى دعم التالحم بین اإلكتشافات البحثیة والسیاسا. كنولوجیا الحیویةالت
وأیضا رفع جودة البحث العلمى إلنعاش العالقة بین الجامعة . الصناعیة ونقل المعرفة للمجتمع

٤من PCBفى الوقت الحالى یتكون . ء شركات جدیدة قائمة على المعرفةمال إلنشاومجتمع األع
یة مجموعة بحثیة وبن٧٥شركة وحاضنة فى التكنولوجیا الحیویة وأكثر من ٧٥معاهد بحثیة و 

نشاطا لدعم الثقافة العلمیة والوظائف ١٢٠أیضا ینظم أكثر من . تحتیة بحثیة لدعم التكنولوجیا
٢٠١١وقد بلغت مساحته فى نهایة عام . شخص سنویا٦٠٠٠بالعلوم ألكثر من علقة الجدیدة المت

. متر مربع٩٦٠٠٠أكثر من 

والذى Barcelona@22ومن المشروعات الرائدة أیضا بمدینة برشلونة للمعرفة مشروع 
إلى منطقة ) ١١.١شكل (Polenouهكتار من األرض الصناعیة بضاحیة ٢٠٠یهدف إلى تحویل 

هذه . لتركیز فى األنشطة كثیفة المعرفةاع والتى توفر مساحات لألعمال اإلبتكاریة واإلبداعیة للإلبد
المبادرة هى جزء من مشروع لتشجیع التجدید فى المناطق الحضریة ونموذج جدید للمدینة التى یجب 

حول الحضرى وبهذا یمكن إعتباره أحد أكثر المشاریع أهمیة للت. أن تستجیب لتحدیات مجتمع المعرفة
بمدینة برشلونة فى السنوات األخیرة وواحد من أكثر المشاریع طموحا فى أوروبا حیث یتمتع بجهود 

.لیون یورو لتطویر البنیة التحتیةم١٨٠وعوائد حقیقیة بإستثمارات قدرها 
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كمشروع لتجدید المناطق الحضریة ، فإنه یستجیب للحاجة إلى إستعادة الحیویة اإلقتصادیة 
ویخلق بیئة متنوعة ومتوازنة حیث تتواجد اإلمكانیات المختلفة Polenouتماعیة لمنطقة واإلج

وكمشروع . بمبانى مدعومة من الدولة ومجهزة بمساحات خضراء تحسن من جودة الحیاة وبیئة العمل
إلى منبر ثقافى وتكنولوجى وعلمى Polenouللتجدید اإلقتصادى فإنه یشكل فرصة منفردة لتحویل 

وكمشروع . ر المدن حیویة وٕابداعا فى العالمجدا یتمكن من تحویل برشلونة إلى مدینة من أكثمهم 
للتجدید اإلجتماعى فإنه یسهل من العالقات المتبادلة بین المتخصصین الذین یعملون بتلك المنطقة 

.ومشاركة جیران الحى فى فرص مزایا تكنولوجیا المعلومات بالمنطقة 

شركة ٥٤٥بمتوسط نمو سنوى ٢٠٠٠إستقرت بالمنطقة منذ عام ةشرك٤٥٠٠واآلن هناك 
شركات جدیدة والباقى تحرك من مناطق أخرى حیث یمثل منها % ٤٧.٣ومن هذه الشركات هناك 

عامل جدید ومن المتوقع أن یصل ٥٦٠٠٠منها شركات قائمة على المعرفة ویعمل بالمنطقة % ٣١
.ملیون متر مربع ٣تم تجهیزها إلى أكثر من عامل حیث وصلت المساحة التى١٥٠٠٠٠إلى 
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بتنوعاتهاوالناسلألماكنعامشكلتظهربرشلونةمدینةمنمتنوعةصور): ١٠.١(شكل 
التكنولوجیةوالشركاتوالجامعات
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أهم مالمح مشروع ر تظهبمدینة برشلونةPoblenouمنطقة منمتنوعةصور): ١١.١(شكل
22@Barcelona
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:السویدیةمدینة ستوكهولم

تتمتع مدینة ستوكهولم السویدیة بمقومات كاملة من الطبیعة الجذابة والسكان ذوو التعلیم 
فى إطار سعیها لتكون كمدینة دینة وقد قامت الم) ١٣.١(وشكل ) ١٢.١شكل (العالى والمتمیز 

على أجندة للعمل نة ومجتمع العمال والبلدات المجاورة بوسط السوید بین المدیللمعرفة على التعاون 
فى شمال أوروبا وتضمنت هذه األجندة عددا تقدماستهدفت جعل ستوكهولم أكثر األقالیم إمشتركة 

مدینة "، " مدینة األحداث"، " مدینة المعرفة"، " المدینة الخضراء"من اإلجراءات تحت مسمیات 
، لیبلغ إجمالى اإلستثمارات فى هذه األجندة نحو ملیارى یورو "قنیة المعلوماتمدینة ت"، " التصمیم

ركزت ستوكهولم على مجالى " مدینة المعرفة"وتحت مسمى . ةفى قطاع البنیة التحتیة واإلسكان كبدای
التكنولوجیا الحیویة والطب الحیوى ، حیث تأتى مدینة ستوكهولم فى مركز الصدارة على مستوى 

وبشكل عام تعتبر ستوكهولم مقرًا لبعض الشركات العالمیة المهمة فى . ى هذین المجالینأوروبا ف
كما تعتبر سیاسات التنمیة اإلقتصادیة بها معرفیة التوجه، وذلك . قطاعات التكنولوجیا المتقدمة

.بهدف تحسین ودعم إبتكاریة آلیات تقدیم الخدمات لألجیال الجدیدة 

ومجتمع األعمال إلنشاء منطقة جدیدة للتنمیة الحضریة فى اتة مع الجامعویتعاون اآلن رئیس البلدی
. فرصة عمل جدیدة مع توفیر مناطق سكنیة لإلعاشة١٠٠٠الجزء الشمالى من المدینة ، تتیح نحو 

، یجمع فى ستوكهولم نموذجا متكامال" مدینة المعرفة الموجهة نحو اإلبتكار"ویمكن إعتبار نموذج 
وسیضم هذا الجزء من المدینة . كنولوجیا ووظائف المدینة األصلیةالعلوم والتبین وظائف واحة

األنشطة العلمیة والتكنولوجیة فضال عن الخدمات واألنشطة المساندة جنبًا إلى جنب مع الخدمات 
ویتمثل حجر الزاویة لهذا النموذج فى توفیر . الیومیة ومناطق اإلعاشة تأكیدا لتكاملیة النموذج 

:ر التالیةالعناص

.العلوم عالمیة المستوى فى مجاالت عدة كقاعدة للتعاون بین التخصصات المتختلفة•

)التسویق(التجاریة ةالتقارب بین مناطق البحث واإلبتكار واألنشط•

.توفیر أماكن طبیعیة مفتوحة لإللتقاء تعمل كمحركات لإلبتكار•

.لمواقع جذابة للعلماء العالمیین ورجال األعما•

.شبكات النقل الجماعى لتیسیر الوصول والحركة•
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احتلت ستوكهولم مكانها المرموق كإحدى أفضل الوجهات العالمیة وأكثر المواقع ٢٠٠٤وفى العام 
كما تمیزت المدینة بالریادة على المستوى العالمى فى مجال . شعبیة لعقد المؤتمرات والمناسبات

عن ذلك قدمت إحدى شركات اإلسكان التابعة للبلدیة فى وفضالً . واإلتصاالتتقنیات المعلومات 
واآلن یأتى . ألف مواطن بالمدینة٩٠خدمة النطاق العریض منخفض التكالیف لنحو ٢٠٠٤العام 

.سكان ستوكهولم على قمة الشعوب المتصلة بهذه الخدمة عل مستوى العالم

(Kista Science City)ستا للعلوم ، مدینة شیالناجحة بمدینة ستوكهولم للمعرفةومن النماذج 
، إنها مدینة حیة یسكن ویعمل ع ولیس فقط مكانا لتجارة األعمالحیث تمثل نموذجا لمناطق اإلبدا

تحاط تلك المدینة بواحة خضراء عمالقة . فیها آالف المواطنین والطالب من كل أنحاء العالم 
وجارى حالیا بناء . ألشجار والبناتاتوبها مختلف ا) ١٤.١شكل (هكتار ٢٠٠٠مساحتها أكثر من 

ألف منزل فى المدینة العلمیة والمناطق المحیطة بها حیث ینتقل عدد كبیر من السكان ٢٠أكثر من 
للمعیشة بها ویتواجد حالیا الكثیر من المنازل واألبراج الجاهزة للسكن ویمكنك أن تنتقل لقلب مدینة 

ویندمج الباحثون وأصحاب األعمال معا فى .األنفاقدقیقة فقط بإستخدام مترو١٥ستوكهولم فى 
بیئة إبداعیة فریدة فى الجامعة وشركات األعمال یتواجدون معا وعندما ینتهى الباحث من نتائجه 

س مبنى الجامعة فویحصل على فكرة قابلة للتطبیق الصناعى یتواصل مع شركات موجودة فى ن
كرة وتحویلها لمنتج قابل للتطبیق الصناعى وهناك مثال لدیها المقدرة على نمذجة الفوتلك الشركات 

KTHحى على ذلك وهو تواجد كلیة تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات بالجامعة الملكیة السویدیة 
شركة بنفس المبنى حیث یتعاون ٢٠بمدینة شیستا للعلوم ومعها أكثر من Electrumداخل مبنى 

) .١٥.١شكل (یلها إلى منتجات تكنولوجیة متقدمة الجمیع فى تطویر نتائج األبحاث وتحو 

مجموعات العمل المختلفة تتكون من مزیج من جنسیات مختلفة وهذا الخلط بین تلك الجنسیات 
:والثقافات والمعرفة یولد مشروعات ثقافیة وتكنولوجیة منها على سبیل المثال

اعیة عندما یدمج التعبیر وهو مشروع متفرد یبرز اإلمكانیات اإلبد: مركز الفن الرقمى
هذا المركز ینظم المعارض الفنیة واللقاءات والمؤتمرات . بتكارى مع التكنولوجیا المتقدمةاإل

بین لإنه مشروع یظهر مساحات التفاع. التعلیم بإستخدام البیئة الرقمیةفى مجال الفن و 
یمى حیث لى واإلقلاعدة فى نمو الناتج المحالثقافات والتعلیم والسیاسات الصناعیة للمس

.الصناعة والمهتمون بالشأن العامیندمج األكادمیون ورجال
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هذا المشروع یقلب مفهوم المسرح رأسا على عقب حیث یسحبه بعیدا عن :مسرح شیستا
المسرح بفكرته اإلبداعیة یرید أن یلهم ویشجع . المسرح ویجعله یتفاعل فى الشارعخشبة

ت مع جمیع المواطنین مستلهما روحه من المفهوم المشاركة الفعالة وطرح المناقشا
.التكنولوجى الجدید للمدینة 

ومن المشروعات الواعدة مشروع ستوكهولم للعلوم الحیویة الطبیة الذى یضم أربعة من المواكز 
وجامعة ستوكهولم ومعهد كارولینسكا ومستشفى KTHالعلمیة الكبرى وهى الجامعة الملكیة السویدیة 

لینسكا حیث یهدف المشروع إلى جعل منطقة كارولینسكا مركزا متمیزا للعلوم اإلحیائیة جامعة كارو 
ووحدة من أكبر المراكز فى أوروبا فى األبحاث العلمیة المتعلقة بمجال الطب الحیوى حیث تم 

جامعة كارولینسكا إلنشاء قریبا من مستشفى نبحیث یكو ) ١٦.١شكل (تصمیم جزء من المنطقة 
یبزغ بقوة حیث یجمع مابین الوظائف " ینة معرفیة لإلبداعدم"ذا النموذج الجدید لتطویر ه. المشروع

مع مدینة مفعمة بالحیویة حیث األبحاث العلمیة Science Parkالرئیسیة لواحة العلوم والتكنولوجیا 
اجد وتتجمع فى واإلبداع واإلبتكار واألنشطة التجاریة والحیاة الیومیة للمدینة والمساحات السكانیة تتو 

جتمع العلمى یعملون ففى هذا المجتمع تتواجد شبكات عالمیة من مجتمع األعمال والم. مكان واحد
% ٤٠زة نوبل فى الطب حوالى ئویمثل معهد كارولینسكا وهو المسئول عن منح جا. جنبا إلى جنب

تشفى كارولینسكا من األبحاث الحیویة الطبیة بالسوید وله شهرة عالمیة كبیرة كما أن جامعة مس
واحدة من أكبر المستشفیات الجامعیة السویدیة العاملة فى مجال األبحاث الطبیة وتمثل الجامعة 

ثر منها األبحاث ؤ حوالى ثلث األبحاث التكنولوجیة السویدیة ویمثل جزء مKTHالملكیة السویدیة 
كل . أكبر كلیة للعلوم فى السویدبها المتعلقة بالتكنولوجیا الحیویة وأخیرا فجامعة ستوكهولم تتواجد

هذه المراكز البحثیة المؤثرة تتواجد معا فى مكان متقارب من بعضها البعض فى قلب مدینة 
.ستوكهولم وهو ماعزز فلسفة إنشاء المشروع الذى تم دعمه من صندوق ستوكهولم لنقل التكنولوجیا 
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بتنوعاتهاوالناسلألماكنعامشكلتظهرستوكهولممدینةمنمتنوعةرصو ): ١٢.١(شكل 
والمكتبات العامة والخاصة
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للمدینة القدیمة والقصور عامشكلتظهرستوكهولممدینةمنمتنوعةصور): ١٣.١(شكل 
الملكیة ومتحف نوبل
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واألنشطة لألماكنعامكلشتظهرشیستا للعلوممدینةمنمتنوعةصور): ١٤.١(شكل 
اإلبداعیة
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واألنشطة لألماكنعامكلشتظهرشیستا للعلوممدینةمنمتنوعةصور): ١٤.١(شكل 
اإلبداعیة

58

واألنشطة لألماكنعامكلشتظهرشیستا للعلوممدینةمنمتنوعةصور): ١٤.١(شكل 
اإلبداعیة
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الجامعات والشركات بداخلها تظهرشیستا للعلوممدینةمنمتنوعةصور): ١٥.١(شكل 
والمخرجات التكنولوجیة وبعض المجموعات البحثیة متعددة األعراق
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یضمالذىو الطبیةالحیویةللعلومستوكهولممشروعصور تخیلیة وحقیقیة توضح ):١٦.١(شكل 
ومعهدستوكهولموجامعةKTHالسویدیةالملكیةالجامعةوهىالكبرىالعلمیةاكزر الممنأربعة

كارولینسكاجامعةومستشفىكارولینسكا
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الكندیةلایرمدینة مونت

أن العقود األخیرة شهدت تحوال كبیرًا فى هذا التاریخ بینلمدینة مونتلایر تاریخ صناعى ثرى
وأخیرًا توجهت مونتلایر شأنها فى ذلك . حیث هاجرت الصناعات إلى بلدان توفر العمالة األقل أجراً 

شأن العدید من المراكز الحضریة نحو اإلستثمار فى القطاعات الرائدة التى تحركها األنشطة 
وتمتلك مونتلایر عددًا كبیرًا من القطاعات الصناعیة المعتمدة على . ةاإلبتكاریة المعتمدة على المعرف

. المعرفة المتقدمة والمهنیة والتقنیة العالیة وقطاعًا كبیرًا من المبدعین فى المجاالت الفنیة والثقافیة
كما تمتلك المدینة أیضًا مجموعة كبیرة من األصول المعرفیة وشبكات الخبرة كالجامعات ومراكز 

.بحاث والمعاهد والمختبرات المخصصة لإلبداع واإلبتكاراأل

فعلى سبیل المثال سیتم تشغیل مبنى . وفى السنوات الماضیة تم اإلستثمار فى مجتمع جامعة مونتلایر
فیها وذلك بهدف تحفیز التفاعل بین الخبرات لدى راكة بین الجامعة ومدرسة الهندسةشید حدیثًا بش

المبنى كمركز رئیسى للبحث العلمى فى مجال الجیل القادم من الخدمات بما یعزز قدرة . الطرفین
وفى مجال القدرة على اإلبداع ، تحتل مونتلایر المركز األول فى كندا ویعتبر التركیز . والمنتجات

على النشاط القائم على المعرفة باإلضافة إلى المناخ المحفز لتولید ونشر األفكار من أهم األسباب 
وعالوة على ذلك تمتلك مونتلایر قاعدة عمالیة ممیزة وقادرة . ثقافة قویة لإلبداع واإلبتكارالتى تولد

.على جذب وٕاستبقاء العاملین فى مجال المعرفة وتعزیز دینامیكیة اإلبتكار

ووجود الجامعات وصناعات التكنولوجیا المتقدمة والمؤسسات الثقافیة فى مختلف التخصصات 
مونتلایر واحدة من مدن المعرفة الناجحة، جعل جودة الحیاة عمومًا، كل ذلك والتعاون بینها وكذا

ووفقًا لتقریر اللجنة فإنه ینبغى . وذلك وفقًا لما خلصت إلیه اللجنة اإلستشاریة لمدینة مونتلایر المعرفیة
على مدینة مونتلایر أن تستفید من أصولها المعرفیة وأن تركز على سلسلة من اإلجراءات 

.ستراتیجیات ذات األولویة من أجل تعزیز مكانتها عالمیًا كمدینة معرفة ناجحةواإل

وتعتمد مدینة مونتلایر الكبرى للمعرفة على مؤشرات جذب متعددة فى إقتصاد مبنى على قوة 
:وأهم تلك المؤشرات) ١٧.١شكل (Brain Powered Economyالعقل 
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:Market Access)١٨.١شكل (سهولة الوصول إلى األسواق .١
 موقع مدینة مونتلایر اإلستراتیجى فى أمریكا الشمالیة حیث یمكن أن تصل إلى كل من

بوسطن ونیویورك وتورنتو خالل ساعتین بالطائرة كما یمكنك أن تصل إلى الحدود األمریكیة 
.برا خالل ساعة واحدة

جارة الوصول المباشر إلى السوق الكبیرة لمنطقة أمریكا الشمالیة الحرة للت(NAFTA) وعدد
.ملیون نسمة ٤٦٠سكانها البالغ 

 تعتبر مونتلایر هى الشریك التجارى األهم للوالیات المتحدة األمریكیة.
 البنیة التحتیة اإلستراتیجیة تتضمن مطارین دولیین وكذلك أكثر موانئ أمریكا الشمالیة إشغاال

.
:الصناعةوجود شریحة عریضة من الموهوبین فى مجاالت التجارة و .٢

 ألف خریج ٤٠أكبر شریحة من خریجى الجامعات فى كندا حیث یتخرج سنویا أكثر من
.جامعى 

 حیث أن مونتلایر هى أكبر سوق للتوظیف فى كندا بمعدل نمو سنوى –سوق عمالة مستقر
.٢٠١٠–٢٠٠٨خالل أعوام % ١.٧

 یتقنون % ٢٠ر من ثوأك) الفرنسیة/اإلنجلیزیة(من السكان یتقنون لغتین % ٥٠أكثر من
.ثالث لغات وأكثر

 ثقافة شعوب متنوعة موجودة بالمنطقة ١٢٠حوالى.
:تكالیف تشغیل منافسة من حیث رخص أسعارها مقارنة بكل مدن أمریكا الشمالیة.٣

 عن متوسط تكالیف التشغیل لمدن أمریكا الشمالیة الكبرى% ٥تكلفة تشغیل أقل نسبة.
 طاعات البحوث والتطویرلق% ١٤أقل میزة تكلفة متوسطة.
 هناك فرص جیدة لتوفیر التكلفة فى العمالة والكهرباء ومساحات التشغیل.

:األقل فى عبء الضرائب بین جمیع مدن أمریكا الشمالیة.٤
 بین كبرى مدن أمركیا التفشیاألكثر عبء ضرائب المنطقة لشركات األبحاث والتطویر هما

تقدم من حكومة كندا وكویبیك لقطاع البحوث الشمالیة حیث أن هناك ضمانات ضریبیة
.والتطویر 
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 بدءا من عام % ٢٠–١٥تخفیض القیمة الضریبیة اإلتحادیة على الدخل لتصبح من
.وهو أقل معدل ضرائب لدول العظماء السبعة ٢٠١٢

 الدعم المستمر للشركات التكنولوجیة من خالل حزمة مهمة من الحوافز الحكومیة لزیادة
.سة المناف

:ولوجیا العالیةنمزیج فرید من اإلبداع والتنوع والتك.٥
 التفاعل المستمر بین التكنولوجیا والعلوم والفن والثقافة یبرز النجاحات من بین أشیاء أخرى

ویظهر من خالل العناقید عالیة التكنولوجیا فى مونتلایر وصناعة ألعاب الفیدیو وكذلك فرقة 
) .١٩.١شكل ) (ك دى سولیلسیر (السیرك الشهیرة والمبدعة 

 أغلب العناقید التكنولوجیة مسئولة عن واحدة من عشر وظائف فى مونتلایر فى مجال
اإلحیائیة تكنولوجیا الفضاء وتكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات وتكنولوجیا الصحة والعلوم

.والتكنولوجیا النظیفة
األبحاث فى كندا وهناك قطاع هناك شبكة عمالقة من الجامعات تضم أكبر صنادیق تمویل

.عریض من الخبراء فى عدة مئات من مراكز األبحاث 
اهدات الدولیة قوق الملكیة الفكریة ومفعلة بالمعمنظومة مؤثرة من حمایة ح.

جودة عالیة للمعیشة فى مدینة ذات أبعاد إنسانیة ومكان ذو قیمة عالیة للسكن والعمل .٦
):17.1شكل(واإلستمتاع بالحیاة 

ربط بین أمریكا مونتلایر الكبرى مدینة عالمیة ومتعددة اللغات وتتمتع بشخصیة متمیزة وت
.الشمالیة وأوروبا

 متفوقةجودة ممتازة بتكلفة رخیصة نسبیا وقوة شرائیة.
مات صحیة ومواصالت متاحة ومنافسةبیئة آمنة تتمتع بخد.
ترفیهیة والریاضیة ومواهبها مدینة خضراء معروفة فى دول العالم بثقافتها وأنشطتها ال

.وتكنولوجیتها العالیة 
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یوضح موقع مدینة مونتلایر الكبرى بین مدن أمریكا الشمالیة والمیزات التنافسیة): ١٧.١(شكل 
رك المبدع للمدینة من حیث الموقع الفرید وتوافر البنیة التجتیة ونسبة ذوى المؤهالت العلیا والسی

) سیرك دى سولیل(
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بتنوعاتهاوالناسلألماكنعامشكلتظهرمونتلایرمدینةمنمتنوعةصور)١٨.١(شكل
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Great)شكل عام لمدینة مونتلایر یوضح صورا تبرز مؤشرات الجذب للمدینة ): ١٩.١(شكل 
Montreal)والتى تعتمد على إقتصاد قوة العقل
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مدینة سیول الكوریة

یخترقالذيالنهرهوالهانونهرالجنوبیةكوریاماحققتههيالمعجزة. الهاننهرعليمعجزة
وسطصغیرةبرقعةواحیث بدأذكیةرقمیةمدینةإليالتحولخطواتبدأتالتيسیولالعاصمة
كوریاتمكنتالماضیةعاماالخمسینمدارفعلي.الرقمیةالمدینةاسمعلیهایطلقونالعاصمة
الحكومةقبلمنالمتواصلةالجهودبفضلوالتكنولوجیاالعلوممجالفيتنافسیتهاتعزیزمنالجنوبیة
... الجنوبیةكوریاتحققهاالتياالنتصاراتولدتاإلقتصاديوالنظامالدیمقراطیةرحمفمن.المركزیة

یتجاوزبما٢٠١٢لعام% ٣.٥عليتزیدبنسبةالجنوبيالكورياالقتصادینموأنالمنتظرفمن
الذيالبلد. المركزيكوریابنكأبحاثمركزعاممدیرتشونجیهكیمأعلنحسبماالسابقةتالتوقعا
شقیقتهمعحربحالةفياآلنحتيوالیزالمحتالقلیلةعقودحتيكانمعجزتهتحقیقمنتمكن

عت الدولة سیاسة اإلقتصاد المبنى على المعرفة منذ وقت طویل فى سبیل وقد إتب.الشمالفي
نهضتها وهو ماجعل هذه الدولة من أعلى عشر إقتصادیات على مستوى العالم فى وقت قصیر 
الیتجاوز خمسة عقود حیث كان معظم هذا النمو اإلقتصادى مبنى على المعرفة أكثر منه على 

وقد حققت كوریا هذا النمو باإلستثمار الضخم فى التعلیم . الةامل أخرى مثل اإلنتاج أو العمعو 
والتدریب لتعزیز اإلبتكار من خالل الدعم المكثف للبحوث والتطویر وٕانشاء وتطویر بنیة تحتیة 

ثمارات ضخمة مع اإلرتباط الوثیق بإقتصاد مستقر ونظام مؤسسى أفضى إلى القدرة على اإلست
أجل كل هذا نجد أن هناك دروسا كثیرة یمكن أن نتعلمها من هذه ومن. المزدهرة فى مجال المعرفة

التجربة ویتعلمها صانعوا القرار فى الدول النامیة التى ترید أن تحذو حذو كوریا الجنوبیة وأكثرها 
فبدون شك أن التعلیم یبنى قدرات . ریب والتجارة وتطویر التكنولوجیاأهمیة هى مجاالت التعلیم والتد

إنه یرفع من قدرات األفراد الضمنیة على . ستوعب التكنولوجیات والمعرفة الجدیدة األمة لكى ت
وعلى هذا فعلى الحكومات . إستیعاب المعرفة التى لها أهمیة قصوى فى تعلم ومتابعة التكنولوجیا

.ریة عن طریق برامج ناجحة للتعلیمالمعنیة أن تأخذ باإلجراءات الالزمة لتعزیز تنمیة الموارد البش
، فالمنافسة التكنولوجیة تمر أمر مهم جداأیضا تنمیة مهارات العاملین عن طریق التدریب المس

تفرض على الحكومات الرعایة الكاملة لذوى الكفاءات العالیة من العلماء والمهندسین الذین لهم القدرة 
تعلیم المتقدم فى وهنا یأتى مایسمى بال. المستمر فى العلوم والتكنولوجیاعلى التعامل مع التطور

.وى لإلهتمام به فى الدول النامیةالعلوم والتكنولوجیا الذى له األولویة القص

نأتى إلى تجربة مدینة سیول للمعرفة والتى إستفادت بشكل كبیر من خطة الدولة لبناء منظومة 
بین اإلقتصاد المبنى على المعرفة حیث أن سیول هى عاصمة الدولة وتعتبر مدینة متفردة تجمع
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متحف یتضمن تاریخ تلك الدولة عبر آالف السنین ٧٠٠األصالة والحداثة حیث یوجد بها أكثر من 
وقد بنت ) . ٢١.١، ٢٠.١شكلى (ویوجد بها كذلك أحدث وسائل تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات 

د المبنى على المدینة إستراتیجیتها معتمدة على اإلستراتیجیة العامة للدولة فى التحول نحو اإلقتصا
وبدأت الحكومة منذئذ فى ١٩٨٨المعرفة حیث قامت المدینة بتنظیم دورة األلعاب األولیمبیة عام 

الدفع بسیاسات قویة لإلرتباط مع العالم الخارجى عن طریق التعجیل بسیاسة اإلقتصاد الحر فى 
ة المصنعداتار للو الخمس سنوات من خطة الدولة اإلقتصادیة السادسة والتى نتج عنها تحرر كامل

هذه المبادرات عملت على تعزیز المنافسة الدولیة للصناعات . ثم تم تخفیض التعریفة الجمركیة
المحلیة والحد من الممارسات التعسفیة وسیاسات اإلحتكار وتقویة هیاكل ومنظومة الصناعات 

.سات المنافسة والتجارة المتوازنةالمحلیة بفضل السیا

من حجم العمالة وتستحوذ % ٣٣من الصناعة الوطنیة و % ٤١والى وتمثل منطقة سیول ح
ومن المشروعات التى تدعمها . فى موارد ومراكز البحوث والتطویرالمنطقة على نصیب األسد 

الظروف المعیشیة ، الصناعة ، دائرة (الحكومة مشروع الحكومة اإللكترونیة ویتم فى أربعة مجاالت 
أو مدینة سیول للمعلومات حیث تقوم (I-City Seoul)شاء مایسمى وذلك إلن) المدینة ، اإلدارة

اإلدارة المحلیة بتقدیم خدمات معلوماتیة لسكان المدینة إلنهاء إجراءاتهم فى خطوة واحدة من خالل 
موقع إلكترونى بداخله قنوات خدمیة متعددة وهى كذلك تدعو إلى تأمین شفافیة المعلومات وزیادة 

لوظائف من خالل بوابة ل دعم األنظمة المعلوماتیة فى إتخاذ القرار وتوفیر اكفاءة العمل من خال
.اإلدارة

ومن النماذج الناجحة فى مدینة سیول تأتى شركة سامسونج وحیث أن تلك الشركة العمالقة 
عاما من الخبرة فى جعل العالم یبدو بشكل أفضل من خالل عملیات ٧٠صاحبة مایقارب من أل 

نولوجیا المتقدمة وأشباه الموصالت وناطحات السحاب وتكنولوجیا البناء ضخمة فى التك
). ٢٢.١(شكل (والبتروكیماویات والموضة والمنتجات الطبیة واألعمال المالیة والفنادق وغیرها كثیر 

ومن بینها توجد شركة سامسونج لإللكترونیات والتى تقود السوق العالمى فى صناعة اإللكترونیات 
نولوجیا والوسائط الرقمیة من خالل اإلبتكار الدائم والمنتجات المناسبة والخدمات والعمال عالیة التك

عالم مبدع المهرة والتعاون الدائم مع الوكالء والعمالء كل ذلك یجعل الشركة تدخل عمالئها إلى 
الممكن طالربوتحكى قصة نجاحها (Samsung SDI)ومن بین الشركات تأتى شركة . وخیالى

فمن المعروف أن الهدف من إدارة المعرفة لیس فقط . ؤثر بین إدارة المعرفة وعملیات اإلبتكاروالم
ل تعظیم القیمة بناء منظومة إلدارة المعرفة ولكنه یهدف أیضا إلى تحسین التنافسیة للمنظمة من خال



69

نات فمن المعروف أن هناك شركات كوریة عدیدة قد قامت فى أوائل التسعی. المضافة للمعرفة
بإستخدام مایسمى إدارة عملیات اإلبتكار ولكن هذه المحاوالت قد فشلت بسبب أنها لم تكن عملیة 

لذا فكان من الضرورى البحث عن عالقة تواصل بین إدارة المعرفة وممارسات . مدروسة بشكل جید 
ة على المنافسة إدارة اإلبداع وهذا الذى فعلته شركة سامسونج عملیا بحشد الكفاءات المركزیة والقدر 

وهو برنامج تخطیط لموارد الشركات SAP R/3حیث ركزت منذ البدایة على إستخدام برنامج 
ومعروف كنظام معلوماتى مصمم بعنایة للتنسیق بین الموارد والمعلومات واألنشطة التى تحتاجها 

) ٢٣.١(كل ویوضح ش. عالشركات فى التشغیل والتخطیط مثل دفع الفواتیر وأوامر الشراء والبی
.منظومة عملیة إدارة اإلبتكار المبنیة على المعرفة بشركة سامسونج 

وكما هو مبین فإن هناك كم هائل من المعلومات والمعرفة التى تم إنتاجها كنتیجة لتطبیق 
فمخرجات هذه العملیة تتضمن أنواع مختلفة من المعرفة منها معرفة . نظام عملیات اإلبتكار

، العالقة بین األعمال والعاملین بها ومعرفة ماذا وأین حتویات األعمال والوسائلمعرفة م،لیاتالعم
فإن المعرفة ذات وفى غضون ذلك. وكیف تتم تلك العملیات وهذه المعرفة یتم تحدیثها بشكل آلى

العالقة بإدارة اإلبتكار قد تم تقاسمها مع األعضاء اآلخرین فى الفروع األخرى للشركة والذین یعملون
فى مجاالت مختلفة وهو بذلك یحسنون من إنتاجیتهم بوسائل تفاعلیة عملیة ومؤثرة ومستمرة من 
خالل عملیات إدارة مبتكرة وبذلك نجحت الشركة فى تطبیق أنظمة إدارة المعرفة بإستخدام خصائص 

.عالء قیمتها بشكل عملى إلالمعرفة 
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صور عامة لمدینة سیول قبل وبعد التحدیث وفصل دراسى للطالبات والزى الكورى : )٢٠.١(شكل 
التقلیدى
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یوضح األماكن التقلیدیة والحدیثة فى مدینة سیول كما یوضح طالب الجامعة ): ٢١.١(شكل 
الجماهیر الكوریةخل المكتبةاد
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یوضح صور لمجموعة من الشركات عالیة التكنولوجیا فى مدینة سیول مثل ): ٢٢.١(شكل 
سامسونج وهیونداى ومنتجاتها من الهواتف الذكیة والسیارات ذات الرفاهیة العالیة والمنافسة كما 

تحتاجه یوجد كوبرى هان ذو الشكل المعمارى الفرید والمزود بالخالیا الشمسیة إلمداده بما
.اإلنشاءات المقامة علیه مثل المتحف والمكتبة والمول التجارى من طاقة كهربیة نظیفة 
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عملیة اإلبتكار والتنفیذ
الكفاءة

عملیة اإلبتكار

عملیات جدیدة

المعرفة التراكمیةالمعرفة الصریحةالمعرفة الضمنیة
لتطویر عملیات اإلبتكار

الطرق المعرفیة
لتطویر عملیات اإلبتكار

إعرف ماذا
إعرف أین

إعرف كیف

النتیجة

الطریقة

العالقة

تجمیع
المعرفة

)تخزین(

نشر
المعرفة

)تحلیل(

اإلرجاع

التوزیع

المشاركة

تخزین
المعرفة

الذاكرة (
)المنظمة

صناعة

مجموعةصناعةصناعة

صناعة

مجموعةصناعةصناعة

التفاعل

منظومة عملیة إدارة اإلبتكار المبنیة على المعرفة بشركة سامسونج): ٢٣.١(شكل 
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مدینة دبى اإلماراتیة

أكبرثانيدبيإمارةوتعتبرالمتحدة،العربیةماراتاإلدولةإماراتإحدىهيدبيمدینة
منتقریبا% ٥یعادلماوهو٢كم٤,١١٤مساحتهاتبلغحیثأبوظبيإمارةبعداالتحادفيإمارة

اإلتحادفيللسكانتعداداً إمارةكأكبر٢,٢٦٢,٠٠٠اإلمارةسكانعددیبلغ.اإلماراتمساحة
. السكانإجماليمن% ٩.٥مایعادلأياألجانبمنالباقيو مواطنین٢١٤,٠٠٠منهماإلماراتي

السنواتخاللكبیراً تطوراً تطورتوقدالمتحدة،العربیةلإلماراتاالقتصادیةالعاصمةوتعتبر
جذبفيكبیرادورالعبضریبينظاموجودوعدماإلمارةفيوالنشطالحراالقتصاد. الماضیة

دبيإمارةوتتمیز.والشارقةأبوظبيإمارتيبیندبيإمارةوتقع. العالمأنحاءجمیعمنالمستثمرین
الخلیجدولباقيعكسعلىأساسيبشكلالنفطیةاإلیراداتعلىیعتمدالاالقتصاديدخلهابأن

النفط. السیاحةعلىوأیضاالمالیةوالخدماتوالعقاراتالتجارةعلىدبيقتصادإیعتمدحیثالعربي
دبيفيالتيالكبیرةوالعمرانیةاالقتصادیةالنهضةجلبت. االقتصادإجماليمن%٦یشكلونوالغاز
.عالمیامرموقةمكانةلتحتللإلمارةعالمیةشهرة

ضمناألمامإلىكبرىخطوة٢٠٠٣أكتوبرفيدبيفيالمعرفةقریةإطالقویأتي
منیتوقعوفیما. المنطقةفيالتعلیموجهةتصبحبحیثدبيتطویربهدفالموضوعةاالستراتیجیة

تنمیةللبالدوتضمنالمیادینشتىفيالمستقبلیةالعاملةالكوادردبيإلمارةتوفرأنالمعرفةقریة
أبوابأنذلك. المتحدةالعربیةاإلماراتدولةوحدودبلاإلمارةحدودتتجاوزأهمیتهافإنمستدامة

المنطقةفيالمواهبهوةردمأعینهانصبوضعتدفقاألجانبالطلبةأماممفتوحةالمعرفةقریة
المنطقةمنجزءاً المعرفةقریةوتمثل.واإلبداعالتعلیمفيللتمیزعالمیاً مركزاً األوسطالشرقوجعل
التمویلوذاتیةمستقلةمؤسسةلتكون٢٠٠١عامانطلقتالتيدبيفيواإلعالمللتقنیةالحرة

قریةفيالعاملةللمؤسساتكبیرةاقتصادیةحوافزالحرةالمنطقةموتقد. دبيحكومةقبلمنمدعومة
إلىإضافةوالجماركوالشخصیةالتجاریةالضرائبمنواإلعفاءالكاملةالملكیةحقوقمثلالمعرفة
أحدثالحرةالمنطقةتوفرلذلكوٕاضافة.الخارجإلىبالكاملواألرباحالمالرأستحویلإمكانیة
األمنخدماتجانبإلىالهاتفیةلالتصاالتبيآينظاممثلالمعلوماتوتقنیةاالتصاالتأنظمة

اآلخرینالفرعینمعلتتكاملالمعرفةقریةتصمیموتم.الفضائیةواالتصاالتالمواقعواستضافة
الالزمةالمنشآتتقدیمعبروذلكلإلعالمدبيومدینةلإلنترنتدبيمدینةوهماالحرةللمنطقة
قطاعاتعلىمكثفبشكلیركزاناللذینالفرعینلهذینالالزمةالمستقبلیةالعاملةالكوادرلتدریب
تتضمنشركة٢٠٠حواليحالیاً المعرفةقریةوتستضیف. المعلوماتوتقنیةواالتصاالتاإلعالم
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إلىإضافةاإللكترونيللتعلیموموردیناإلنترنتعلىللتعلیمأكادیمیةومؤسساتعالمیةجامعات
یقدمالذيللقریةالجامعيالحرموأصبح. مهنيوتدریبوابتكاراختبارومراكزوتطویربحوثمراكز
.حالیاً بالكاملمشغوالً العالمیةوالخدماتالتسهیالتأحدث
والهندواسترالیاوایرلنداالمتحدةالمملكةمنجامعة١٥حالیاً تستضیفالتيالمعرفةلقریةویتوقع
مشروعمناألولىالمرحلةافتتاححین٢٠٠٦عامأكثرتتوسعأنوروسیاوبلجیكاستانوباكوٕایران

منواسعةمجموعةعالمينوعيتعلیمعنالباحثینللطلبةوتتوفر. دبيفيالمعرفةجامعات
وتقنیةاإلدارةفيجامعیةشهاداتوتتضمن. منهالالختیارالمعرفةقریةفيوالمناهجالشهادات
الجامعاتحالیاً القریةفيوتعمل. الحیویةوالتقنیةوالطبواألزیاءوالتجارةوالهندسةتالمعلوما

بریطانيمنمیدلسكسجامعةدبي،واتهیریوتجامعةدبي،فيالبریطانیةالجامعة: التالیة
علوموالللتقنیةبیرالومعهدأسترالیامندبيفيكوینزالندساوثرنوجامعةدبيفيولنغونغوجامعة
الملكیةوالكلیةالهندمنلإلدارةجاینبيإسومركزغانديالمهاتماوجامعةمانیبالوجامعة

الفقارذوالشهیدومعهدإیرانمناإلسالمیةآزادوجامعةایرلندامنلألعمالدبلنومدرسةللجراحین
سانوجامعةلجیكابمناألوربیةللجامعةبروكسلوكلیةباكستانمنوالتقنیةللعلومبوتوعلي

.روسیامنبطرسبورغ
یقدمالذيالمعرفةلقریةاإللكترونيالموقععبربسهولةالجامعاتهذهمعالتواصلالطالببمقدور

مطالبینالطالبأنومع. المشاركةالمؤسساتمنكلتوفرهاالتيالشهاداتعنموسعةمعلومات
المنحوهذه. سنویاً علیهاللتنافسالمئةفي١٠٠إلىتصلدراسیةمنحتتوفردراسیة،رسومبدفع

.أساساً األكادیميالتفوقعلىبناءللطلبةتعطىالدراسیة
معالتكیفعلىالبالدخارجمنوالقادمینالجددالطلبةلتمكینخاصاً اهتماماً المعرفةقریةوتولي
للترحیبوأسبوعاً األجانبللطلبةمفتوحاً یوماً القریةتنظمدراسيعامكلبدایةففي. الجدیدةالبیئة

التياألكادیمیةالعملیةمنالمرجوةالمعارفتحصیلمنلتمكینهممهمةخطوةوهيالجددبالطلبة
.مشارفهاعلىأصبحوا

وضعوقتیحینحینالقریةعلىاالعتمادللطلبةیمكنالعالمي،المستوىذيالتعلیمجانبوٕالى
التيالطالبوبرامجخدماتإدارةالمعرفةقریةتضمحیثالعملیة،مارسةالمقیداألكادیمیةمعارفهم
الداخليالتدریبفرصعلىللحصوللإلنترنتدبيومدینةلإلعالمدبيمدینةمععالقاتهاتوظف

فيرسمیةداخليتدریببرامجحالیاً القریةوتقدم. والخریجینللطالبالعملوفرصالشركاتفي
ضمنتعملشركاتفيورسمیةكاردوماسترسیمنزمثلالحرةلمنطقةاضمنتعملشركات
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شركاتكلهاتعتبرالتيباكاردوهیولتسيبسإسوتشكاردوماسترسیمنزمثلالحرةالمنطقة
.الثقیلالوزنمنعالمیة

برعلهمخدماتهاتقدمالتيالخاصةاالحتیاجاتألصحابتدریبیةبرامجفيالمعرفةقریةتقدمكما
مایوفيانطلققدتمكینمركزوكان. البصربفاقديالمختصالربحيغیرالتدریبيتمكینمركز

وأناالستقاللیةمنقدرأكبراكتسابعلىبمساعدتهموذلكالبالدفيالبصرفاقديلدعم٢٠٠٤
.البالدفيالعملقوةمنجزءاً یكونوا
أولالفریقالشیخسمومنلمبادرةنتاجاً كانةواالستشار والدعمالتدریبیوفرالذيتمكینمركز
والمجلسالمعرفةقریةبدعمالمركزیحظىكما. الدفاعوزیردبيعهدوليمكتومآلراشدبنمحمد

البرامجهذهوتهدفطالباً ٢٥الخاصةتدریبهبرامجمنتخرجافتتاحهومنذ. وبیزابیلیتيالبریطاني
.البصرقديلفامعنىذاتعملفرصتوفیرإلى

دبي القتصادالحرةالمناطققدمتهاالتيالفوائدعنمثاالً دبيفيالمعرفةقریةنجاحقصةوتعتبر
اقتصادهالتنویعاإلمارةجهودإطارفيكبرىخطوةالمناطقهذهتأسیسكانفقد. )٢٤.١(شكل 
غالبیتهااإلمارات،فيحرةمنطقة١٥هناكوحالیاً . مستدامةمستقبلیةاقتصادیةتنمیةوٕانجاز
.)٢٥.١شكل (بالمشاریعقصیرةقائمةیليوفیما. دبيفيموجود
المحلیةواإلغاثةالمساعدةمنظماتلخدمةتهدفمتكاملةمنظمة:لإلغاثةدبيمدینة

مناطقمناالستراتیجيدبيقربالستغاللالمشروعهذاویستهدفوالدولیةواإلقلیمیة
والتخزینللتوزیعمنشآتمنفیهابمالإلغاثةدبيمدینةوستعمل.آسیاشرقوجنوبإفریقیا
المانحینبینالفجوةتجسردینامیكیةكمنظمةواإلغاثةللمساعدةتقنیةطوارئومراكز
.اإلنسانيالعملإطارضمنالمجالهذافيالعاملةوالمنظماتاإلغاثةمعوناتوموردي

تقنیةصناعةفيعالمیاً العباً لتصبحدبيخطواتأولىوتمثل:للسیلیكوندبيواحة
.المعلومات

اإلمارةفيالیدويالسجادقطاعمركزلتكوندیرةفيوستبنى:للسجاددبيمدینة.
وهوعليجبلمنطقةفيزایدالشیخطریقجنوبویوجد:للتقنیةراشدبنمحمدمجمع

.یقیاوٕافر آسیاووسطاألوسطالشرقفيالتقنیةشركاتلخدمةمصمم
السیاراتغیارقطعتصدیرإعادةقطاعلتعزیزوتهدف:السیاراتغیارلقطعدبيمدینة

.دبيمن
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لیكون٢٠٠٥أكتوبرفيالمشروعهذاانتهاءوینتظرالعویرفيویوجد:لألقمشةدبيقریة
.اإلمارةفياألقمشةصناعةلقطاعجدیدداعم

منالتصدیرإعادةأعماللزیادةوتهدف:الثقیلةوالمعداتللشاحناتالحرةالمنطقة
للجماركومكاتبومصارفوتراخیصإدارةمكاتبوستتضمنالثقیلةوالمعداتالشاحنات

.التجارةولغرفة
لصناعةجدیدةدفعةلتقدمالدوليدبيمطارداخلوتوجد:دبيفيللزهورالحرةالمنطقة

.العالمفياألحدثمنیعتبرالذيارالمطداخلاالستراتیجيبموقعهاالمنطقةفيالبستنة
أساسیةبنیةالمنشأةهذهوستقدمالعمالقالنددبيمشروعداخلوتوجد:للسینمادبيمدینة

للشركاتمقراً المدینةتكونأنوینتظر. والموسیقيوالتلفزیونيالسینمائيلإلنتاجكاملة
واستدیوهاتاإلنتاجبعدومااجاإلنتمنشآتتقدموالتيوالدعماإلنتاجمجالفيالعاملة
.المتحركةالرسوم

أولوتعتبرلإلنترنتدبيمدینةجانبمنمبادرةنتیجةوهي:للتعهیدالحرةدبيمنطقة
.للتعهیدالعالمفيحرةمدینة

الحیویةالتقنیةلصناعةمكرسوعلميتجاريمجمعوهي:الحیویةللتقنیةدبيمدینة.
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مناظر عامة لمدینة دبى وقریة دبى للمعرفة والجامعات بداخلها صور توضح): ٢٤.١(شكل 
والتنوع البشرى داخل المدینة
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یوضح اإلمكانیات الحدیثة لمدینة دبى الریاضیة والسیاحیة والعلمیة): ٢٥.١(شكل 
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الفصل الثانى

راسة أهمیة مدن المعرفة د

للتقدم والتنمیة فى مصر



81

:مقدمة
قد ال تكون تلك الدراسة هى المكان األنسب لدراسة تفصیلیة عن األوضاع الحالیة للعلوم 
والتكنولوجیا فى مصر ولكننا سنحاول بشئ من التفصیل ذكر ما إنتهت إلیه بعض الدراسات الحدیثة 

تطویر ات التى تهمنا فى المقام األول وهو الحاجة الماسة لعن الموضوع والخروج ببعض التوصی
لتطویر المؤسسات العلمیة فى مصر من خالل خلق مجتمع المعرفة الذى یعتمد و مدن المعرفة 

بشكل أساسى على العلوم الحدیثة والتكنولوجیا المتقدمة لنشر مفهوم المعرفة وٕاتاحتها وٕانشاء 
عن مركز ٢٠١١وقد صدرت دراسة فى نوفمبر . رفةمجتمعات ومدن جدیدة قائمة على المع

."هل یكفل التقدم المنشود؟--- البحث العلمى فى مصر "المعلومات ودعم إتخاذ القرار بعنوان 
تقریر صادر بالتعاون بین مؤسسة فراونهوفر األلمانیة وبرنامج البحوث ٢٠١٠كما صدر فى عام 
سسات العلمیة والبحثیة والتكنولوجیة المصریة ؤ م المتقیی"دراسة بعنوان RDIوالتنمیة اإلبتكارى 

وقد إعتمدت الدراسة بشكل كبیر على المؤشرات الرئیسیة " لتخطیط إستراتیجیة وسیاسة إبداع مصریة
للعلوم والتكنولوجیا وقامت الدراسة األخیرة بعمل إستبیان للرأى شمل الجامعات والمراكز البحثیة 

التكنولوجیا لترى وتحلل وتخرج بمؤشرات رئیسیة عن عوامل النجاح وبعض الشركات المهتمة بقطاع 
للمؤسسات البحثیة التطبیقیة ومعاییر األداء القیاسیة الواجب إتباعها لقیاس أداء تلك المؤسسات 
وخلصت الدراسة إلى العدید من اإلكتشافات والفرضیات والتى من بینها أن مصر كبلد نامى التزال 

حیث أن إستراتیجیة تطویر التكنولوجیا ال یجب أن . بیًا للعلوم والتكنولوجیافى مرحلة منخفضة نس
ولكن من حیث المبدأ قائمةبمعنى أال تحاول إختراع تكنولوجیا " إعادة إختراع العجلة"تركز على 

إستیراد التكنولوجیات التى تحتاجها بشدة فى خططها التنمویة ویمكن تطویعها طبقًا ألوضاعها تقوم ب
وفى هذا اإلطار فإنه من المهم إستمرار التنمیة فى . تطویرها حین الضرورةثم بعد ذلك حلیة  الم

ظل نقل التكنولوجیا عبر الحدود وكما أنه من المهم أیضًا أن تستوعب بشكل كامل هذه التكنولوجیا 
سبة للتكنولوجیا البد أن تعتمد مصر على نظام الباب المفتوح بالنقالت الدراسة بأنه أیضًا . المنقولة

المستوردة وذلك من خالل مشروعات تسلیم المفتاح وٕاتفاقیات الرخصة الفنیة والعقود اإلستشاریة 
یمكن إتباعها مثل التى والفنیة وكلها طرق رسمیة مع العلم بأن هناك بعض الوسائل غیر المباشرة 

.المشاركة فى التجارة العالمیة وٕاتباع طرق الهندسة العكسیة
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بد أوًال من دراسة الوضع الحالى للعلوم والتكنولوجیا على أن یقارن هذا الوضع بدول ولكن ال
أحرزت تقدما كبیرا بالمنطقة مثل تركیا وٕایران التى كانت أوضاعها حتى فترة قریبة أقل تطورا من 
العلوم والتكنولوجیا فى مصر ولكنها إتبعت سیاسات محددة وصارمة لكى تغیر من أوضاعها وهو 

جعلها تتبوأ تصنیفات متقدمة فى مؤشرات العلوم والتكنولوجیا وبالتبعیة فى المؤشرات التنمویة ما
واإلقتصادیة وهو مایجعلنا نلقى نظرة متفحصة على سیاساتها المستقبلیة للتنمیة لنأخذ منها بعض 

قاعدة علمیة الدروس المستفادة لتطویر سیاساتنا للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار حیث أن مصر تمتلك
قویة من المؤهالت العلیا وحملة الماجستیر والدكتوراه والباحثین فى الجامعات ومراكز األبحاث 
المختلفة یجعل من التخطیط للمستقبل أمر حتمى والمفر منه لتغییر التصنیفات الحالیة إلى مراكز 

ار لتصبح قائمة على إنتاج أكثر تقدما تعتمد على تغییر كلى لسیاسات العلوم والتكنولوجیا واإلبتك
المعرفة وهو مایتطلب تعدیل التشریعات القائمة ومن ثم إعادة تأهیل الكوادر العلمیة وتنمیة قدراتها 
البحثیة وتجهیز بنیة تحتیة علمیة قادرة على المنافسة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدمة ثم إنعكاس 

.نمو كبیرة وحقیقیة ذلك كله على اإلقتصاد والتنمیة لتحقیق معدالت

الوضع الحالى للعلوم والتكنولوجیا فى مصر

أهمیة العلوم والتكنولوجیا لتطور الدول

تكنولوجیا ونهضةالعولمةبظهوریتسمعالمىاقتصادىنظاماألخیرةالسنواتفىنشأ
،التكنولوجیاو العلوممجالىفىالتنمیةالحاجة إلىإیجادعلىعملمما،واالتصاالتالمعلومات

أیضا اآلنوهىالصناعیة،والتنافسیةللنمو االقتصادىعنصرمجردمنأكثرأصبحتالتى
فإن المثال،سبیلوعلى.العالمیةوالبیئةونوعیة الحیاةاالجتماعیة،التنمیةلتحسینضروریة
نتیجة واسعنطاقعلىهوالصناعیةالدولواالجتماعیة فىاالقتصادیةلتنمیةلالعالى المستوى

تلحقالجدیدةالصناعیةالدولفإننفسهاوبالطریقةوالتكنولوجیا؛فى العلومسابقمكثفستثمارإ
العلوم مجاالتأحدذاتهافىالمؤشراتومفهوم.العلوم والتكنولوجیافىالحیوىنموهابسبببالركب
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وفى بعض.سرعتهاأوجساماألكتلةمثلقیاسها مباشرة،یسهلاألموروبعض.لالهتمامالمثیرة
أوأو السعادة،،الحیاةنوعیةمثل،مباشرةظاهرةقیاسیستحیل ،قدأو،جداً یصعباألحیان
العلوممنظومةتعرفماوغالبا.قیاسهایصعبالتىباألشیاءالمؤشرات لتعرفناوتستخدم.االبتكار

الذىاإلحصاءأوالعلم،أهلمة لتعلیمالالز والتنظیماتاألسسكلمنتتألفوالتكنولوجیا بأنها
.والتكنولوجیاوتطبیق العلمونشرللقیاس،القابلةالكونیقیس مظاهر

:كالتالىوالتكنولوجیا واالبتكارمو العلمؤشرات أهمیةتلخیصویمكن
ولتأثیر لبنیتها،أفضلفهمإیجادمنوالتكنولوجیا فتمكنالعلوممنظومةوصففىتساعدأنها 

العلومأنشطةتساهمو.واالقتصادالمجتمععلىالعلوم والتكنولوجیاولتأثیرعلیها،والبرامجسیاساتال
الحیویةو االجتماعیةو التحتیةالبنیةأو تحسنتعززو.البشریةالمواردتنمیةواالبتكار فىوالتكنولوجیا

فىتساعدو الخاصوالقطاعت،واالتصاالوتكنولوجیا المعلوماتوالطاقةوالزراعةوالتعلیمالصحةو 
أجلمنتستخدمو األصیلةللمعرفةالرؤیةوضوحوتزید من)الرسمىغیر(قتصاداإلتحدیث

فىتستخدمو الوكاالت الحكومیةجانبمنعامة،بصفةوتكوین السیاساتوالتخطیطالمراقبة،
السیاسیة،العلومعلمت والسیاسامحللى/المستشارین/قبل الباحثینمنالسیاساتوتحلیلالبحث

وبشكل عام فإنه التوجد هناك .الوكاالت الحكومیةتطلبهاأوغالباً مهااتخدكن إسالتى یموالدراسات
وصفات عامة جاهزة للسیاسة التى یمكن أن تتبعها الدول یمكن تعمیمها، فلكل دولة وضعها العام 

لعات التى تصبو إلیها واإلطار المؤسسى الذى والخاص والموارد المالیة والبشریة التى تمتلكها والتط
لكن عند دراسة تجارب الدول األخرى لسیاسات العلوم . یحكمها مما یمیزها عن الدول األخرى

:والتكنولوجیا تشیر إلى أن هناك بعض الدروس العامة التى یمكن اإلستفادة منها على سبیل المثال
األسواق یة والمساندة والداعمة مثل یجب توفیر مجموعة من الظروف والشروط األساس

المالیة والتمویلیة الفاعلة والموارد والبنیة التحتیة المناسبة مثل تكنولوجیا المعلومات 
واإلتصاالت والمعلومات المساندة والقوانین المنظمة والتهیئة اإلجتماعیة وحفظ وصیانة 

.حقوق الملكیة الفكریة وغیرها
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ح من جمیع األطراف المتمثلة فى الحكومة والقطاع الخاص یجب أن یكون هناك إلتزام واض
الصناعى والمجتمع األكادیمى بحیث یشتركون معًا فى حوار مستمر وعمل جماعى من أجل 

.صیاغة وتنفیذ سیاسة محكمة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار
 ًلمحلیة وبذلك من األسواق اتوجیه البحوث والتطویر فى األساس نحو األسواق الخارجیة بدال

.نضمن إیجاد نوع من الضغط التنافسى والتحفیز على تحقیق النمو وتقدم التكنولوجى
ومن المعروف أن التكنولوجیا تتدفق من مصدرین أساسیین فى عملیة تراكمیة من تعزیز

یة ، فهى إما أن تكون نتیجة إلستیراد التكنولوجیا أو للجهود الوطناإلمكانات والقدرات التكنولوجیة
وفى كلتا الحالتین یجب إستیعاب تلك التكنولوجیا وتأصیلها فى منظومة العلوم للبحوث والتطویر  

والتكنولوجیا لكى یكون لها مردودًا إیجابیًا وتتم إعادة اإلستخدام واإلستفادة منها بإدخالها فى دورة 
.جدیدة من القدرات واإلمكانات التكنولوجیة المحسنة 

سیاسة العلوم والتكنولوجیا هو إعادة دمج وتوفیق المسارین معا لیصبا فى الهدف الرئیسى من 
وهناك ثالثة أنماط رئیسیة لسیاسات العلوم . مجرى واحد متجانس لمصدر متكامل للمعرفة

:والتكنولوجیا یمكن شرحها فیما یلى
 یكون الدول التى تعتمد أساسا على المصادر الخارجیة لإلبتكارات و ): أ(النموذج األول

الهدف الرئیسى لسیاسة العلوم والتكنولوجیا هو البحث عن التكنولوجیا ونشر تلك التى تساعد 
فى بناء القدرات التكنولوجیة المحلیة وتتضمن إجراءات إستیراد التكنولوجیا ونظم توطینها 

ل وشبكات األعمال وتحدید التكنولوجیات المناسبة وتشجیع اإلستثمار األجنبى المباشر وتفعی
ومن بین الدول التى تدخل ضمن هذا التصنیف أیرلندا والمجر . وتعزیز البرامج التدریبیة

.وهولندا 
 وهى الدول التى تعتمد على مصادرها الوطنیة لإلبتكار واإلبداع بحیث یكون ): ب(النموذج

نیة الهدف الرئیسى من سیاسة العلوم والتكنولوجیا هو تحسین وبناء القدرات واإلمكانات الوط
لبناء نظام لإلبتكار واإلبداع إلنتاج تكنولوجیات جدیدة باإلضافة لتبنى ودمج اإلبتكارات 

وتتبع هذه الدول التوجه طویل األجل . الحدیثة التى یتم تطویرها بالخارج واإلستفادة منها
ام لتنفیذ سیاسات العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار وتطبیق إجراءات التنبؤ التكنولوجى واإلهتم
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الحكومى الفعال واإللتزام الجاد وتمویل وتوفیر الموارد المالیة لقطاع البحوث والتطویر 
واإلهتمام بالحوافز وٕاتخاذ اإلجراءات والترتیبات الالزمة للتعاون الدولى مع الدول األخرى 

.ومن الدول التى تتبع هذا النظام فنلندا 
 قین أو مایسمى باإلعتماد على السوق وهو المتوازن بین النظامین الساب): ج(النموذج

والهدف المباشر من سیاسات العلوم والتكنولوجیا أكثر تواضعا من النموذجین السابقین بسبب 
.نقص أو إنعدام الموارد األساسیة 

طویر األسواق التنافسیة وخلق وٕابتكار األعمال وأسواق رأس المال تشجیع وتوالخطوات المتبعة 
.ت والشركات الصغیرة والمتوسطة ویتبع هذا النظام العدید من الدول النامیة ودعم وتطویر المؤسسا

الوضع العام للجامعات والمؤسسات البحثیة فى مصر

هو التحدى الحقیقى القادم لمصر فى المرحلة تطویر سیاسات العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار
قتناع بأهمیة وحیویة جتماعیة دون اإلإ دیة و قتصاإالمقبلة لبناء الدولة الجدیدة، فال تنمیة أو نهضة 

عتماد على البحث العلمى ومشاركة القطاعات الحكومیة والخاصة فى دعمه وزیادة حجم اإلنفاق اإل
الدول التى تسعى للتقدم تضع البحث العلمى واإلنفاق علیه ف.علیه وحل جمیع المعوقات التى تواجهه
ة، وال تبخل بتخصیص نسبة كبیرة من ناتجها القومى لإلنفاق فى أولویة أجندتها السیاسیة واالقتصادی

هتمامها الخاص بتمویل إدول المنطقة بدأت تبدى ف. على األبحاث العلمیة فى جمیع التخصصات
أنشطة البحث العلمى، فى حین أن مصر تتراجع فى حجم االهتمام واإلنفاق، فوفقا لمركز معلومات 

حتى عام %٠.٢٤لحكومى على البحث العلمى تبلغمجلس الوزراء فإن نسبة اإلنفاق ا
من إجمالى الناتج المحلى فى ظل غیاب شبه تام للقطاع الخاص عن ) ١.٢جدول (٢٠٠٧/٢٠٠٨

تخصص نحو إسرائیلالمشاركة فى اإلنفاق على عكس ما یجرى فى الدول األخرى، فى المقابل نجد 
من هذا % ٧٣وتبلغ مساهمة القطاع الخاص والتكنولوجیا من ناتجها المحلى للبحث العلمى٤.٧%

.اإلنفاق 
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بحثیا یوجد منها مركزاً ٣١٨الواقع یقول أن عدد المراكز البحثیة والتكنولوجیة فى مصر یبلغ 
تدار من خالل وزارة البحث العلمى بینما تتبع الغالبیة ) ٢.٢جدول (بحثیاً ومعهداً مركزاً ١١فقط 

زارة الزراعة وٕاستصالح األراضى ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة العظمى منها وزارات أخرى مثل و 
من إجمالى عدد الباحثین % ٢٣الرى والموارد المائیة ووزارة الصحة ویعمل بها جمیعا مانسبته 

ة بما فیها جامع١٩(بالجامعات المصریة الحكومیة %) ٧٧(والعلماء بینما یعمل باقى العلماء 
جمیعًا جامعة خاصة وأهلیة حیث یبلغ إجمالى أعدادهم ٢١و ) ٤.٢، ٣.٢جدول ) (جامعة األزهر

أكثر من ثمانین ألف عضو هیئة تدریس وبحوث وهذا العدد الضخم یمثل الكنز اإلستراتیجى الذى 
ینبغى أن یتم البناء علیه لمستقبل سیاسات العلوم التكنولوجیا واإلبتكار حیث أنه وفقا آلخر 

بحث دولى فى عام ١٠٨٠٠عات المصریة والمراكز البحثیة بنشر حوالى المؤشرات فقد قامت الجام
وهو ٢٠١٠عن عدد األبحاث التى نشرت عام % ٢٠وهو رقم غیر مسبوق ویزید بنسبة ٢٠١١

أیضا رقم هزیل بالنسبة لعدد الباحثین الضخم حیث یتقاسم كل ثمانیة باحثین فى نشر بحث دولى 
عشرة أضعاف عدد األبحاث السنویة بالنسبة لعدد الباحثین عالمیاً واحد كل عام بینما یتجاوز متوسط 

هذا الرقم وتلك أول المشكالت الرئیسیة وهى ضعف اإلنتاج العلمى ونجد أیضا أن مصر قامت 
٣٠و ٢٠٠٧براءة إختراع أمریكیة عام ٢٣و ٢٠٠٨براءة إختراع مصریة عام ٨٠بنشر حوالى 

اإلنسانیةاإلحتیاجاتضمنتقعمجاالتهاأنكماجداً أرقام هزیلةبراءة إختراع أوروبیة وهى جمیعاً 
واإلتصاالت كما أن ما تم تصنیعه والكهرباءالمیكانیكیةوالهندسةوالورقوالنسیجوالفلزاتوالكیمیاء

المضرب ألعابلجمیعوالتدریبالتحدىكرةمن نماذج أولیة لتلك البراءات یتراوح ما بین جهاز
الهواء وطریقة لتحضیر وتكثیفبترطیبالمقطرةالمیاهعلىللحصولالشربمیاهیةلتحلوجهاز

مبید حشرى بیرثرویدى وطریقة وعملیة إلسترجاع الغازات الطبیعیة السائلة وجهاز لتفتیت حصوات 
وعلى الرغم من أهمیة تلك اإلبتكارات واإلختراعات إال أنها ..... الكلى والمسالك البولیة وهكذا 

ت بكل األحوال مثل تلك اإلختراعات التى غیرت وجه القرن العشرین والواحد والعشرین من لیس
منتجات أذهلت العالم فى مجال تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات من أجهزة محمول وأنظمة تحكم 
ذكیة وٕاتصال أرضیة وهوائیة وعبر األقمار الصناعیة أو منتجات تكنولوجیة عالیة فى مجاالت 

ولوجیا الحیویة والهندسة الوراثیة وعلوم المواد المتقدمة وتكنولوجیا النانو وأجهزة اإلستشعار التكن
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الحیویة والنانویة ومحوالت الطاقة من الخالیا الشمسیة وخالیا الوقود والمركزات الشمسیة 
وغیرها الفضاء و وتكنولوجیات البیئة الخضراء والنظیفة والتكنولوجیات الزراعیة المتقدمة وعلوم اللیزر 

الكثیر الذى ینبغى أن یكون لنا مئات البراءات من اإلختراع سنویا حتى نتمكن من تملك تلك 
التكنولوجیات المتقدمة ویكون عندنا القدرة على تطویرها وٕانتاجها بأسعار منافسة فى األسواق العالمیة 

.
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:حلى فى مصرالمالناتجمنوالتطویرالبحوثعلىاإلنفاقنسبة): ١.٢(جدول 

(%)معدل التغیر(%)النسبة السنة
2003/20040.270.02-
2004/20050.250.02-
2005/20060.260.01
2006/20070.230.03-
2007/20080.240.01

الدولةلوزارةالتابعةالبحثیةالمراكزفىومعاونیهمالبحوثهیئةأعضاءعدد): ٢.٢(جدول 
:العلمىللبحث

٢٠٠٤/٢٠٠٥٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧المعهد البحثى/ مركز ال
١٣٢١٥٣١٦٤مركز بحوث وتطویر الفلزات

٢٨٥٢٨٥٢٥١معهد بحوث البترول
١١٠١١٥١١٨معهد بحوث اإللكترونیات

١٦٠٢٠٥٢٠٥مدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة
٦٠٥٩٦١الهیئة القومیة لإلستشعار عن البعد

٤١٤٤٠٩٤٠٩المعهد القومى لعلوم البحار والمصاید
١٢٧١٨٦١٩١المعهد القومى للقیاس والمعایرة

٣,٣٣٦٣,٣٥٦٣,٤١٠المركز القومى للبحوث
٢٣٠٢٣٨٢٥٣المعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة

٢٣٦٢٤١٢٩٥معهد بحوث أمراض العیون
١١٨قطاع البحث العلمى بالوزارة

٣٦٦٣٧٩٤٠٢معهد تیودور بلهارس
١١١المجلس األعلى لمراكز ومعاهد البحوث

٥,٤٥٨٥,٦٢٨٥,٧٦٨المجموع
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:المصریةالحكومیةالجامعاتفىومعاونوهمالتدریسهیئةأعضاء): ٣.٢(جدول 

٢٠٠٣/٢٠٠٤٢٠٠٤/٢٠٠٥٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧هیئة التدریس
١١,٢٣٤١١,٤٥٨١١,٥٨٨١١,٨٦٠أستاذ

٨,٧٨٤٩,٠٧٦٩,١٥٥٩,٢٧٥أستاذ مساعد
١٤,٦٦٣١٤,٨٩٢١٥,٦٩١١٦,٦٧٦مدرس

١٢,٢٤٦١٢,٥١٣١٣,٠٤٠١٣,٦٠٥مدرس مساعد
١١,٣٢٣١١,٢٨٦١١,٣٩٤١١,٧٥٨معید

٥٨,٢٥٠٥٩,٢٢٥٦٠,٨٦٨٦٣,١٧٤اإلجمالى

:٢٠٠٦/٢٠٠٧األزهرجامعةفىومعاونوهمالتدریسهیئةأعضاء): ٤.٢(جدول 

٢٠٠٦/٢٠٠٧هیئة التدریس
٥٢٤.٤أستاذ

أستاذ مساعد
١,٠٨٦مدرس

مدرس مساعد
٥٥٤معید

٢,١٦٥اإلجمالى
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علینا إذن أن نضع أیدینا على المشكلة ، ولنطرح بعض األسئلة فربما تكون إجاباتها 
التكنولوجیا الحالیة فى مصر تعطینا طریقا نسیر علیه لعالج تلك المشكلة فماهى منظومة العلوم و 

وماهى خططها المستقبلیة فى الوقت الحالى؟ أین إنتاج الثمانین ألف باحث وعضو هیئة تدریس 
وأین هم؟ ما هو السبب فى عدم تطور األبحاث العلمیة المصریة إلى براءات إختراع متقدمة ومن 

وجیة قادرة على المنافسة فى ومنها إلى منتجات تكنولالصناعى ثم نماذج أولیة قابلة للتطبیق 
األسواق؟ هل فات الوقت والسبیل للتقدم وعلینا أن نرضى بأوضاعنا ونفعل ما إنتهت إلیه دراسة 

؟ وعلمیاً معهد فراونهوفر باإلعتماد على التكنولوجیا المستوردة حیث أننا دولة ضعیفة تكنولوجیاً 
ة لتطویر العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار؟ماهى السیاسة الواجب إتباعها وفق خطة مستقبلیوأخیرًا 
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منظومة العلوم والتكنولوجیا فى مصر): ١.٢(شكل 
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القرارمتخذىتساعدبمقترحاتلنخرجعلیهااإلجابةنحاولجوهریةأسئلةخمسةهناكإذن
فىوالتكنولوجیاعلومالمنظومةماهىاألولفالسؤالوالتكنولوجیا،للعلومواضحةخریطةرسمفى

الحالى؟الوقتفىالمستقبلیةوخططهامصر

للعلوماألعلىالمجلسمنتتكون)١.٢شكل(مصرفىوالتكنولوجیاالعلوممنظومةأننجد
األعلىالمجلسبإنشاء٢٠٠٧لسنة٢١٧رقمالجمهوریةرئیسقراربأنشئوالذىوالتكنولوجیا

التنمیةأغراضیحققبماوالتكنولوجیابالعلومواالرتقاءالنهوضىإلیهدفبماوالتكنولوجیاللعلوم
العلمىبالبحثالمرتبطةالمجاالتفىللدولةاالستراتیجیةالتوجهاتتحدیدخاللمنمصرفى

المختصالوزیرویكونالوزراءمجلسرئیسالدكتوراألستاذبرئاسةالمجلسویشكلوالتكنولوجیا،
والكهرباءالحربى،واإلنتاجالدفاعوزراء(المعنیینالوزراءوعضویةلهقرراً مالعلمىالبحثبشئون

والتجارةالمعلومات،وتكنولوجیاتصاالتواإلالعالى،والتعلیمقتصادیة،اإلوالتنمیةوالطاقة،
منوثالثةالعلماء،كبارمنوخمسةآخرینووزیرین)األراضىواستصالحوالزراعةوالصناعة،
هذاویختص. المجلسهذاأمانةبأعمالالعلمىللبحثالدولةوزارةوتقومالعامةالشخصیات

والمهامالمستقبلیةالرؤىووضعالتنمیةفىالعلمىالبحثإلستخداماالستراتیجىبالتخطیطالمجلس
الدولةفىالعلمىللبحثالوطنیةالخطةوٕاعتمادالوطنى،المستوىعلىوأولویاتهابهاالمنوطة

ثم تأتى وزارة البحث العلمى وهى الوزارة .أهدافهاوتحقیقتنفیذهالضمانالمناسبةالسیاساتتراحقإ و 
التى تشرف على شئون البحث العلمى والمراكز البحثیة وأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا وقد 

عالى حیث بوزارة التعلیم ال٢٠١١حتى عام ١٩٩٧إرتبطت هذه الوزارة لسنوات طویلة منذ عام 
تحت مسمى وزارة البحث العلمى وتقوم هذه الوزارة بتنسیق شئون ٢٠١١إنفصلت عنها فى نوفمبر 

ویأتى بعد ذلك صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة والذى أنشئ . مجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیاال
برئاسةالتكنولوجیةوالتنمیةالعلومصندوقبإنشاء٢٠٠٧لسنة٢١٨رقمالجمهوریةرئیسقرارب

وثالثةوالعلماء،األساتذةمنوثالثةللصندوقالتنفیذىالمدیروعضویةالعلمىللبحثوزیر الدولة
وطبقا للقرار الجمهورى .بالدولةالحكومىالجهازیمثالنوعضوینوالصناعةاألعمالرجالمن

:فاألهداف اإلستراتیجیة للصندوق هى
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المجلسیحددهاالتىاألولویاتخاللمنالتكنولوجیةالتنمیةو العلمىالبحثتمویلكفالة
.للعلوم والتكنولوجیااألعلى

والتكنولوجیاالمعرفةعلىتعتمدالتىالمنتجاتوتطویرالعلمىللبحثالكاملةالدورةدعم.
والتكنولوجیا العلومعنوالمعلوماتالبیاناتنشردعم.
وبراءاتالعلمیةاألبحاثمتضمناً والتكنولوجیالعلومالمؤشراتومفصلمستمرتقییمجراءإ

.والتكنولوجیا للعلوماألعلىالمجلسعلىلعرضهااالقتصادذلك علىوتأثیرختراعاإل
استمرارإلىفباإلضافةالتحدیات،تلكلمواجهةآلیاتهتطویرعلىنشأتهمنذالصندوقعملوقد
وٕاعادةالباحثین،وشبابوالتطبیقیة،األساسیةعلومالمجاالتفىالوطنیةالمنحتمویلآلیات

بطرحإلنشائهالثانىالعامخاللالصندوققاماألول،عامهخاللالصندوقطرحهاالتىالتوطین
التىاألولویةذاتالمجاالتفىالموجهةالقومیةالمنحتتضمنالجدیدةالتمویلآلیاتمنالعدید
فىممثالً المصریةالصناعةمعبالشراكةبتكاراإلومنحتكنولوجیا،والللعلوماألعلىالمجلسحددها
بحثىمقترح١٥١١الثانىالعامخاللللصندوقوتقدم. القدراتبناءوبرنامجالصناعةتحدیثمركز

الكبدالتهابوالمتجددة،الطاقة الجدیدةمجاالتفىالموجهةالقومیةالمنحالوطنیة،المنحفى
والیابانیةالدولیة األمریكیةالشراكةمنحالمستدام،الغذائىاإلنتاجوتحسین،Cىالفیروسالوبائى

الصندوقوقامالقدرات،بناءلمنحمقترح١٩٨بخالفوذلكبتكاراإلومنحوالفرنسیة،واأللمانیة
جنیه كما بلغت میزانیة الصندوق فى العام ملیون١٧٦جمالىبإالمنحكافةفىمشروع٢٠٨بتمویل
ملیون جنیه لتمویل مشروعات الصندوق البحثیة ودعم الجامعات ٤٠٠مبلغ ٢٠١٢/٢٠١٣المالى 

والمراكز البحثیة بمشروعات لتعزیز البنیة التحتیة والتجهیزات وٕانشاء مراكز تمیز علمیة فى مجاالت 
لجهات البحثیة یأتى بعد ذلك ا. سات المتقدمة والعلوم الفیزیائیةالصحة والفضاء وتحلیة المیاه والدرا

وهى المراكز والمعاهد البحثیة والجامعات الحكومیة والخاصة التابعة لوزارات البحث العلمى والتعلیم 
العالى والزراعة والكهرباء والطاقة والرى والموارد المائیة وغیرها من الوزارات والتى أشرنا إلیها سابقا 

یها من صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة وهى التى تحصل على تمویل بالمشروعات التى تتقدم إل
من خالل باحثیها وأعضاء هیئة التدریس بها حیث أسهمت تلك المشروعات بقدر كبیر فى تحسین 
دخول أعضاء هیئة التدریس من خالل المكافآت التى یحصلون علیها من المشاریع البحثیة ثم 
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بحث ٥٥٠٠ورة فى دوریات عالمیة من بشكل واضح فى زیادة أعداد األبحاث المنشساهمت أیضاً 
لیتضاعف عدد األبحاث خالل أربعة سنوات فقط  وهى ٢٠١١بحث عام ١٠٨٠٠إلى ٢٠٠٧عام 

دوق العلوم أرقام مرشحة للزیادة المطردة فى الفترة المقبلة كنتیجة مباشرة لهذا الدعم الكبیر من صن
العلوم والتكنولوجیا هى القطاعات الخدمیة آخر العناصر الموجودة بمنظومة . والتنمیة التكنولوجیة

ة تلك واإلنتاجیة واإلجتماعیة وهى أضعف الحلقات إتصاال وأهمها فالبحث العلمى بدون إفاد
، فمن ناحیة نجد أن تأثیر البحث العلمى على القطاعات الخدمیة القطاعات لیس له قیمة تذكر

ات التى تقدمها المراكز اإلستشاریة إال من بعض اإلستشارات والخدمواإلنتاجیة ضعیف جداً 
والخدمیة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثیة فى صورة تحالیل 
وٕاستشارات فنیة تساهم بشكل ما فى حل بعض المشكالت التى تواجه تلك القطاعات ولكن ضعف 

، فمن ناحیة تؤمن تلك القطاعات بأن شائكاً الثقة بین الجانبین یجعل من زیادة ونمو هذه العالقة أمراً 
البحث العلمى علیه أن یقدم لها تلك الخدمات بأجر زهید أو بدون مقابل حیث أن الجامعات والمراكز 

یعقل أن تقدم تلك الخدمات بمقابل البحثیة هى ملك للدولة ومن نتاج دافعى الضرائب وعلیه فال
رى نجد أن جودة الخدمات التى یتم تقدیمها لیست على ومن ناحیة أخمادى حیث تم الدفع مقدماً 

قیة نتائجها حیث یمثل ضعف صیانة األجهزة ادمطلوب وبالتالى تفقد الثقة فى مصالمستوى الفنى ال
،وعدم تحدیثها وعدم الحصول على الكیماویات الدقیقة والمجموعات التشخیصیة فى الوقت المالئم

أبرز العوامل التى تؤثر فى دقة النتائج وبالتالى ضعف الثقة فى وقلة التدریب الكافى والخبرة أحد 
هنا نجد أن المنظومة بكاملها . مات التى تقدمها الجهات العلمیةجودة التحالیل واإلستشارات والخد

، فمن ناحیة نجد أن القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة ضعیفة اإلمكانیات المادیة اج إعادة نظرتحت
وح وبالتالى تطلب خدمات قلیلة التكلفة من الهیئات العلمیة ومن الناحیة األخرى والتكنولوجیة والطم

نجد تلك العوامل التى تضعف من قدرة الجهات العلمیة على خلق قصص نجاح حقیقیة تمد جسور 
الثقة بینها وبین القطاعات اإلنتاجیة وبالتالى تزید من قدرة تلك القطاعات على الصرف فى قطاعات 

. وجیة متطورة وقادرة على المنافسةالتطویر لرغبتها األكیدة فى تقدیم خدمات ومنتجات تكنولالبحوث و 

جهودبدأت٢٠٠٦مطلعمناعتباراً وبالنسبة للخطط المستقبلیة لسیاسة العلوم والتكنولوجیا فإنه
المنظومةةحوكمفيكمرحلة أوليالهیكلةإعادةمقدمتهافيوالتكنولوجیاوالعلوممنظومةتطویر
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علي للعلوماألالمجلسبإنشاءاألول: الجمهوریةرئیسللسیدقرارینصدورإطارهافيفتم
صندوق أخذفقدذلكمعواتساقاً .التكنولوجیةوالتنمیةالعلومصندوقبإنشاءوالثانيوالتكنولوجیا

العامالمناخلتحسینلالزمةاجراءاتاإلاتخاذإنشائهبدءمنذعاتقهعليالعلوم والتنمیة التكنولوجیة
لجنةبتشكیل٢٠٠٨دیسمبرفيالصندوققامالسبیلهذاوفي. مصرفيلتكنولوجیااو للعلوم
دونتحولالتيالمعوقاتبتحدیدوقامتللواقعتشخیصاً تضمنتمتعمقةدراسةبإجراءقامت

وتدارس.المعوقاتهذهلمواجهةالمناسبةالحلولاليوخلصتتفصیلينحوعليالمنظومةانطالق
العلميللبحثوالدولةإلعاليالتعلیموزیرترأسهااالجتماعاتمنعددفيالتقریرهذاالصندوق

والتصوراتالمعوقاتتبرزمتكاملةمصفوفةالصندوقإدارةعرضتأنوبعداإلداریةووزیر التنمیة
:هيتخاذهاإیتعینالتيجراءاتاإلمنعددعلياالتفاقتمالمقترحةوالسیاسات

الخاصالقطاعإدماجبهدفالمنظومةحوكمةمنالثانیةالمرحلةتنفیذبدء.
المطلوبةالمرونةقیقحتیكفلبماتعدیلهاقتراحإ و واإلداریةالمالیةلتعلیماتاو اللوائحفيالنظر
االستقاللیةقیقحوتالبشریةالمواردتنمیة.
والتكنولوجیاالعلوممناختحسین.

یواجهماستعراضإتمأنوبعدلتكنولوجیااو للعلوماألعليالمجلسجتماعاتإأحدفيو 
والتكنولوجیاللعلومقانونقتراحإبدراسةلوزراءارئیسالدكتوراألستاذمعوقات وجهمنالمنظومة

.لتكنولوجیااو العلوممناخعليالتركیزمعوتطویرهالعلميالبحثدعمبهدف

یتم إعداده إلزالة المعوقات البد أن لدعم البحث العلمى هنا أن قانونا جدیداً األمر الواضح 
.واإلبتكارأمام منظومة العلوم والتكنولوجیا 

بالنظر إلى هم؟ وأینتدریسهیئةوعضوباحثألفالثمانینإنتاجالسؤال الثانى هو أین
دد األبحاث قد تضاعف من خالل عالباحثین نجد أن عدد األبحاث التى تم إنتاجها من قبل هؤالء 

بحث١٠٨٠٠إلى٢٠٠٧عامبحث٥٥٠٠منعالمیةدوریاتفىالمنشورةاألبحاثأعدادزیادة
فقط وهو إنجاز كبیر بالشك لهؤالء سنواتأربعةخاللاألبحاثعددلیتضاعف٢٠١١عام
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ترة المقبلة من خالل الباحثین وزیادة غیر مسبوقة ومطلوب الحفاظ على مستوى تلك الزیادة فى الف
زیادة الدعم العلمى والمادى المخصص لهم والحوافز حیث أنهم العنصر األهم فى منظومة العلوم 
والتكنولوجیا ویجب أن یكون هناك حزمة من اإلجراءات الواضحة التى تكفل العودة السریعة ألساتذة 

ین إلى الغرب مثلما فعلت الحكومة الجامعات والمراكز البحثیة المعارین فى الدول العربیة والمهاجر 
التركیة فى بدایات القرن الواحد والعشرین عندما عاد األساتذة األتراك إلى جامعاتهم بنفس المرتبات 

٥٠٠التى یتقاضونها بالخارج كما أن الجامعات والمؤسسات البحثیة التى یزید عدد الباحثین بها عن 
ب توفیر المعامل واإلمكانیات المناسبة إلجراء وتطویر باحثا یتم إعفاؤهم من ضرائب الدخل كما یج

ومن خالل صندوق العلوم ٢٠٠٧األبحاث وتوفیر الدعم المادى لها وقد قامت الدولة منذ عام 
:والتنمیة التكنولوجیة باآلتى

:الموجهةالقومیةالمنح.١
فى المحلىعوالتصنیالتكنولوجیاونقلوتطویرالعلمیةاألبحاثتمویلالمنحهذهتستهدف

عنوقد أعلن الصندوق. والتكنولوجیاللعلوماألعلىالمجلسیحددهاالتىاألولویةذاتالمجاالت
والتى Cالفیروسىالوبائىالكبدإلتهابالمیاه،تتضمنمجاالتعدةفىالموجهةالقومیةالمنح
خاللمنجیدبشكلاتغطیتهتتملمالتىالبحثمجاالتطرحإعادةأجلمنالثانیةللمرةتطرح

الوبائىالكبدإلتهابمنحفىللتقدیماألولىالدورةفىللصندوققدمتالتىالمقترحات البحثیة
منحةعناإلعالنإلىباإلضافة،٢٠١٠/ ٢٠٠٩المالىالعامأعلنت خاللوالتىCالفیروسى

.میجاوات١.٥الریاح توربیناتلتصنیعوالتطویرللبحثموجهةقومیة

:)Faculty for Factory(مصنعلكلأستاذنحم.٢
وتعزیزالوطنى،اإلقتصادلخدمةالتطبیقىالعلمىالبحثدورتعزیزإلىالمنحةهذهتهدف

فىالبحثیةبالجهاتینالعاملالمصریینالباحثینتعیینخاللمنالمصریةالتنافسیة للصناعةالقدرة
أنالمتوقعومن. بعینهاتكنولوجیةمشكلةمعالجةأجلمنالزمنمنلفترة محددةالمصریةالصناعة

الروابطوتقویةالمصریة،الصناعةتواجهالتىالتكنولوجیةحل المشكالتفىالبرنامجهذایساهم



97

نحوالمصریةالبحثمؤسساتفىالعلمىوتوجیه البحثوالصناعة،األكادیمیةالجهاتبین
.الصناعةإحتیاجات

:الداخلیةباحثینالزیاراتتبادلمنح.٣
عنصراً المصریةالبحثمؤسساتفىالباحثینبینوالخبراتالمعرفةوتبادلالعلمىالحراكیعد

الزیاراتتبادلدمجإلىالمنحةهذهتهدفلذااإلبتكار،علىوالقدرةالعلمىتعزیز البحثفىهاماً 
علىإیجابیاً تأثیراً لهایكونسوفىوالتالمصریة،والتكنولوجیامنظومة العلومفىالداخلیةالعلمیة
.المصریینللباحثینالعلمىالتطوروأیضًا علىالمؤسساتلهذهالتنافسیةالقدرة

:العلمیةالزیاراتتبادلمنح.٤
المصریینالباحثینبینوالخبراتالمعرفةتبادلدعمهوالعلمیةالزیاراتتبادلمنالهدف
الخبراتلتبادلالعلماءبینالعالقاتمنشبكةبناءفىیساهممماالعالم،كافة دولفىونظرائهم
الصندوقیقدمسوفاإلطار،هذاوفى. العلمىالبحثعلى مستوىإیجابیاً ینعكسمماوالمعرفة

فىالزیاراتتبادللدعمأوالمشتركةالمقترحات البحثیةإعداددعمأجلمنالزیاراتتبادلمنح
.تنفیذهعلىالباحثونمیقو محددبحثىمشروعإطار

:Internshipالتمیز منح.٥
وحداتداخلوالهندسةالعلوملكلیاتالنهائیةالسنواتطالبتدریبإلىالمنحهذهتهدف

المتمیزةالمصریةوالشركات)وخارجهامصرداخل(الجنسیاتالمتعددةوالتطویر بالشركاتالبحث
البیئةفىالعلمىالبحثثقافةغرسإلىالمنحةهذهوتهدف. العامأشهر فىثالثةإلىشهرینلمدة

درایةعلىالباحثینشبابمنجدیدجیلتخریجفىثم المساهمةومنالتخرجقبلللطالبالتعلیمیة
.العلمىالبحثومنهجیاتبأسالیب

:القدراتبناءبرامج.٦
التىوالتكنولوجیةالبحثیةالقدراتتنمیةفىاألساسیةالعناصرأحدالتحتیةالبنیةحیث تعد

عنالصندوقفقد أعلنالسیاقهذاوفى. التقنیةاألجهزةأحدثأخرى علىأمورعدةبینتعتمد
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فىالبحوثأجلمنوالهندسیةالعلمیةوصیانة األجهزةوتطویرشراءلدعمالقدراتبناءمنح
المجاالتمعقتتفالمدىبحثیة طویلةخطةخاللمنتقدمأنیجبوالتىالمصریةالمؤسسات

مؤسسیةمنحةهذه المنحةتعدلذا. والتكنولوجیاللعلوماألعلىالمجلسحددهاالتىاألولویةذات
أجلومن. والمراكز البحثیةالجامعاترؤساءقبلمنالمقترحاتتقدیمیتمحیثفردیةمنحةولیست
خالل هذهمنالممولةألجهزةاإستخدامیتاحأنیشترطالصندوقفإنالمنحةتلكمنالفائدةتعمیم

ومنحمصرى،جنیهملیون٥إلىیصلتمویلاألجهزةشراءمنحةتوفر.الباحثینلكافةالمنحة
قیمةمن% ١٥تعادلبقیمةتمویلفتقدمصیانة األجهزةمنحأماجنیه،ملیون١٠األجهزةتطویر
العلمیةالمؤسساتقدرةرفعإلى وتهدف. الُمَصنعخاللمنالصیانةتتمأنشریطةاألجهزة

فىتمیزلمركزنواهتكونأنمنوالمعاملالوحداتهذةیمكنبماوالمعملیة

.المستقبل

كل تلك المنح واإلجراءات تهدف فى األساس إلى تهیئة األجواء أمام تحسین القدرات البحثیة 
مقدار ٢٠١٢/٢٠١٣مالى والتكنولوجیة للعلماء المصریین حیث بلغت موازنة الصندوق فى العام ال

بصناعةللنهوضموجهةبحثیةمشروعاتدعمعليتركزالصندوقأن خطةو ملیون جنیه ٤٠٠
مشاكللحلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیافيالحدیثةالطرقوتوظیفالسرطانومحاربةالدواء

ثروةمصرلكتمحیثالسلیكونصناعةخاصةالصناعةقطاعتطویرعليالخطةوتركزالمرور،
المیاهوخاصةالتقلیدیةوغیرالتقلیدیةالمیاهمصادرمناالستفادةتعظیموالرمالمنمتمیزةطبیعیة
مشكلةحلليإفتهدالتيوالتكنولوجیةالبحثیةالمشروعاتو والسیولاآلبارومیاهوالمالحةالجوفیة
تطویربهدفالتكنولوجیاعليالقائمةةالصغیر والصناعاتوالمروروالمخلفاتالخبزرغیف

المرةهيهذهأنو المصريالمجتمعمنهایعانيالتيالضاغطةالمشاكلوحلالمصریةالصناعة
والتكنولوجیاالعلوملدعمالضخمةالمیزانیةهذةمثلرصدفیهایتمالتيمصرتاریخفياألولي
منلالستفادةالمخترعینمنبهاوشباهائوخبرامصرعلماءملعبفيأصبحتالكرةأنإلىمشیراً 
بحسب المصري المجتمعبمخرجاتهایشعروتطبیقیةبحثیةمشروعاتفيالضخمةالمیزانیةهذة

.تصریح المدیر التنفیذى للصندوق
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هذه المیزانیة الضخمة ربما تحرك المیاه الراكدة ولكنها غیر كافیة بالمرة فلو قسمت هذه 
باحث ث لكان نصیب كل واحد منهم خمسة آالف جنیه سنویا لكلالمیزانیة على الثمانین ألف باح

مابین أربعة آالف ، فمن ناحیة تتراوح مرتبات أساتذة الجامعات شهریاً وهو مبلغ كما نرى هزیل جدا
إلى حوالى ثمانیة آالف جنیه لألستاذ وكل ذلك بعد الزیادات ) المدرس(جنیه للحاصل على الدكتوراه 

قانون رئاسى ویدور حولها الكثیر من اللغط والجدل حیث ینص القانون على أن األخیرة التى أقرت ب
للجامعة وهى شروط ترتبط من ناحیة أیام أسبوعیاً ٤یتم صرف تلك الزیادات بشرط حضور األستاذ 

بالحضور فقط وعدم بذل أى جهد فالمفروض أن تتم محاسبة األساتذة على جهدهم وٕابداعاتهم 
هم التى تتم ترجمتها ألبحاث علمیة وبراءات إختراع ونماذج أولیة قابلة للتطبیق وأبحاثهم وٕابتكارات

الصناعى ومنتجات تكنولوجیة یستفید منها المجتمع وٕاستشارات علمیة وتخریج أجیال من الطالب فى 
مرحلة البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه وكلها هى أهم مخرجات الجامعة والمراكز البحثیة التى 

غى أن تتم المحاسبة علیها وٕاعطاء الرواتب والحوافز علیها ولیس الحضور الفعلى بدون بذل أى ینب
مجهود وهو مایتوجب وضع نظام صارم للمحاسبة وتقییم األداء وفق المعاییر العالمیة یصاحبها 

) اعام٢٥- ١٠(زیادة فى الرواتب والدخول تتوافق مع هذا األداء كما یتم وضع خطة قومیة شاملة 
إلمداد الجامعات والمراكز البحثیة بالبنیة التحتیة الالزمة لتطویر العملیة التعلیمیة والبحثیة تصاحبها 

فى العالم من خالل إقتصاداً ٢٠مؤشرات حقیقیة تهدف فى النهایة أن تصبح مصر من أفضل 
.واإلبتكار والتكنولوجیاالعلومخطة مستقبلیة لتطویر

متقدمةإختراعبراءاتإلىالمصریةالعلمیةاألبحاثتطورعدمفىسببالهوالسؤال الثالث ما
فىالمنافسةعلىقادرةتكنولوجیةمنتجاتإلىومنهاللتطبیققابلةأولیةنماذجثمومن

ولإلجابة على هذا السؤال یجب أن نفحص بشكل متعمق رؤیة المؤسسات العلمیة األسواق؟
سب المهمة الموكلة حفصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة . تطویرلمنظومة اإلبتكار وقدرتها على ال

العلمىللبحثالكاملةالدورةودعموالتكنولوجیاالعلوملمنظومةاالبتكاریةالقدراتإلیه یتولى دعم
نماذج–إختراعبراءات–منشورةأبحاث(والتكنولوجیاالمعرفةعلىتعتمدالتىالمنتجاتوتطویر
مرجع تقریر الصندوق (الصندوق حیث یرى ) ٢.٢(كما نرى فى شكل ) منتجات–صناعیةنصف
التكنولوجیةوٕاستیعاب التغیراتاإلبتكارعلىالقدرةأنفىشكهناكأنه لیس)٢٠١٠لعام 
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الذىوالتكنولوجىاإلقتصادىللنموسیكون األساسالسوقفىالمبتكرةاألفكاروتقدیمالمعاصرة،
الجدید،النموذجهذامنجزءاً مصرتصبحأنأجلومن. السنوات القادمةفىاإلبداععلىیقوم

الكفاءاترؤیة لتعزیزعلىتعتمدكفءوطنیةإبتكارمنظومةعلىاإلعتمادإلىماسةهناك حاجة
العامالقطاعینبینوالتعاونالمنظماتالعدید منجهودالنظامهذابناءویتطلب. منهجىبشكل

یصبحأنأجلومن.اإلبتكارثقافةوخلقالمجتمعفىالقوى الخالقةدعملأجمنوالخاص
المشتركالصندوقإدارةبنقلالعلمىوزارة البحثقامتاإلبتكار،منظومةفىفعاالً دوراً للصندوق

جنیهملیون١٠٠بمیزانیة٢٠٠٦عاموالمنشأالعلمىووزارة البحثالصناعةتحدیثمركزبین
ویقوم هذا. التكنولوجیةوالتنمیةالعلومصندوقإلىالصناعةتحدیثلوزارة ومركزابینمناصفة

وقدالمصریة،الصناعةالتكنولوجیة لصالحوالتنمیةالعلمیةلألبحاثالمالىالدعمبتقدیمالصندوق
. ٢٠١٠ینایرفىجدیدةسنواتثالثإلىتحدیث الصناعةومركزالصندوقبیناإلتفاقیةتجدیدتم
.جنیهملیون٣٦,٦إجمالیةمشروع بمیزانیة٥٥علىالمشتركالصندوقهذاخاللمنالتعاقدتمو 

مجالفىبمقترحاتالتقدمبابفتحعنالصناعةتحدیثمركزمعبالتعاونالصندوقأعلنكما
منیفللتخفتهدفكمااألولیة،النماذجوتطویرالعلمىاإلبتكاربتمویلالمنحوتقوم هذهاإلبتكار،
منالتخفیفأجلمنالواعدةالتكنولوجیاتودعمالتكنولوجیا،مجال تطبیقفىالتكنولوجیةالمخاطر

منالفترةخاللاإلبتكارلمنحبالمقترحاتالتقدمبابُفتِّح.السوقومخاطرالتجاریةالمخاطرحدة
الفنیةالناحیةمنتقییمهاتممقترح١٤٦للصندوقتقدمحیث،٢٠١٠مارسوحتى٢٠١٠فبرایر

علىالمقترحاتتقییماألولىالمرحلة:مرحلتینعلىالفنیةالتقییمعملیةوتمت. ٢٠١٠أغسطسفى
المقترحاتالثانیة فستعرضالمرحلةخاللأماالخبراء،منلجانخاللمنالعلمیةالجدارةأساس
علىبتقیم المشروعاتتقومخصصةمتلجنةعلىللتقییماألولىالمرحلةفىعلیهاالموافقةتمتالتى

تتخذ التىالمشروعاتإختیارلجنةعلىللجانالنهائیةالنتائجعرضسیتم. للتسویقالقابلیةأساس
النهائیةالقائمةتعرضثمالقومیةواألولویاتالمتاحةالمواردتتضمنتقنیةغیرمعاییرإعتبارهافى

.لإلقرارالصندوقإدارةمجلسللمشروعات على
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منظومة اإلبتكار من خالل رؤیة صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة): ٢.٢(شكل
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عنالصندوقالسوق ومن ثم فقد أعلنإلىاإلبتكاریةاألفكارنقلكما أن هناك برنامج بهدف
ةلإلستعانالمناقصةهذهخاللمنویسعى الصندوقالمصریة،التكنولوجیالتسویقدولیةمناقصة
إلىالمصرىاإلبتكارالمصریة، ووصولالتكنولوجیةالمشاریعورعایةإنشاءفىالدولیةبالخبرات
Technology Ventureالتكنولوجیالدعمالمخاطرالمالرأسمبادرةوٕانشاءالعالمیة،األسواق

Management Initiative (TVMI)قییمبتالمتصلةالمعرفةلنقلمركزاً بمثابةستكونوالتى
٣٠لمدةالبرنامجوسیستمر.التكنولوجیاونقلالتكنولوجیا،وحضاناتالتسویق،التكنولوجیا ألغراض

مجالالمصریة فىالتكنولوجیاولمطورىالصندوقفىللعاملینالقدراتبناءأیضاویشملشهرًا،
لدعمخاطرالمالمالرأسمبادرةأثروقیاسالتسویق،أجلمنالتكنولوجیاتقییممنهجیات

.    المجتمعیةوالتنمیةالقومىاإلقتصادالتكنولوجیا على

إیماًنا بالدور المحوري للعلم وهناك أیضا برنامج البحوث والتنمیة واإلبتكار الذى قام 
ضعت الحكومة المصریة البحث واإلبتكار فيقد و ، و كأداة نحو إقتصاد أساسه المعرفةوالتكنولوجیا

لتطویر إذ قامت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مؤخًرا بالعدید من المبادرات قلب إستراتیجیتها ل
طلیعة هذه المبادرات، قامت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ) RDI(لتنشیط هذا القطاع وفي

ملیون یورو من ١١بمنحة قدرها ٢٠٠٧أكتوبر فى بإطالق برنامج البحوث والتنمیة واإلبتكار
.والتكنولوجیا بین كل منهمااد األوروبى وذلك في إطار اتفاقیة التعاون في مجاالت العلوماإلتح

:أهداف البرنامجومن 

ویهدف برنامج البحوث والتنمیة واإلبتكارٕالى المساهمة في تعزیز النمو االقتصادي وزیادة قدرة مصر 
والتطویر واالبتكار وذلك من من خالل تحسین األداء في مجاالت البحوث على المنافسة الدولیة

:خالل

 تقویة الروابط بین قطاع البحوث و التنمیة و قطاع الصناعة مع دعم ثقافة نشر التكنولوجیا
. واالبتكار

تسهیل المشاركة المصریة في منطقة البحوث األوروبیة.
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.ویعمل برنامج البحوث والتنمیة واالبتكار من خالل ثالثة محاور

:)EEIF(بتكارإلصري األوروبي لالصندوق الم:أوال

یعتبر الصندوق المصري األوروبي لإلبتكار المحور األساسى للبرنامج، ویعمل على دعم 
كما یعزز من الشراكة المصریة . إلى التطبیقالالبحث وصو منءً بتكار بدالمراحل المختلفة لإل

ویقوم الصندوق بدعم المشروعات . الحدیثةاألوروبیة من أجل رفع كفاءة نقل التكنولوجیا واإلبتكارات
أساس تنافسى التى تحث على التعاون بین قطاع الصناعة والبحث من خالل تقدیم منح على

.للبحوث التطبیقیة واإلبتكار

خالل فترة وجیزة في زیادة الوعي )EEIF(وقد نجح الصندوق المصري األوروبي لالبتكار
مقترح بین المؤسسات ٧٠٠من خالل تلقي أكثر من لك جلیاً ذأالتعاون وبدو بأهمیة وتعزیز االبتكار 

ومن الجدیر بالذكر أن القطاع . مختلف المجاالتاألكادیمیة والصناعة للتقدم بمشروعات بحثیة في
)EEIF(بتكارعلمًا بأن الصندوق المصري األوروبي لإل. ٪ من المقترحات٣٠الصناعي قدم نحو 

- ٥٠٠.٠٠٠( مشروع بالفئة األولى ٢٢تي الصندوق، مشروع من خالل فئ٥١قام بتمویل 
.)ألف یورو١٠٠.٠٠٠–٢٥.٠٠٠(مشروع بالفئة الثانیة ٢٩و ). ألف یورو١٠٠.٠٠٠

:)RDIN(بتكارشبكة البحوث والتنمیة واإل:ثانیاً 

في الجامعات Focal Points)(تصالبتكار شبكة لنقاط اإلتعتبر شبكة البحوث والتنمیة واإل
تحاد وتتمثل مهمة الشبكة في الترویج للبرامج الممولة من اإل. ومراكز البحوث والهیئات الصناعیة

وتسعى شبكة البحوث والتنمیة واإلبتكار إلى .األوروبي وتسهیل مشاركة الباحثین المصریین بها
فعال للمعلومات لبدأ التعزیز مقومات قطاع البحوث والتنمیة المصري من خالل النشر والتوجیه

التعاون العلمي المثمر مع الشركاء األوروبیین بهدف دمج مصر في منطقة البحث األوروبیة 
European Research Area.



104

كما تتلقى نقاط اإلتصال أحدث المعلومات والعدید من الدورات التدریبیة من أجل توجیه 
والمنح الممولة من جانب اإلتحاد األوروبي و الناجحة في البرامج الباحثین في مسعاهم للمشاركة

بتكار بوزارة التعلیم لشبكة البحوث والتنمیة واإلذلك من خالل األنشطة التي تقدمها الوحدة المركزیة
المؤشرات واإلحصائیات تنامي المشاركة المصریة في البرامج تتوبالفعل أثب.العالي والبحث العلمي

ذ تشیر إ(FP7)من خالل البرنامج البحثي اإلطاري السابعتحاد األوروبي الممولة من اإل
، وٕالى زیادة عدد البرنامج البحثي اإلطاري السابعاالحصائیات إلى زیادة نصیب مصر من منح

ما یعادل عدد FP7ـمن ألالمقترحات التي قدمت من الباحثین المصریین خالل السنتین األولتین
وأیضا زیادة المعدل العام للحصول علي FP6ـألسنوات من المقترحات التي قدمت خالل أربع 

) .٢٠٠٨عام % (١٢إلى ) ٢٠٠٧عام % (٨تمویل للمشروعات المقدمة من 

:)M&E(سیاسات مراقبة وتقییم مشاریع وبرامج ومؤسسات البحوث والتنمیة:ثالثًا

:ضمان الكفاءةتتبع األنشطة الخاصة بهذا المكون مرحلتین متتالتین من أجل مراقبة و 

:المرحلة األولى

العمل على مراجعة عملیات وطرق التقییم المستخدمة بالفعل في الوزارات المصریة وهیئات 
تجمیع البیانات من جمیع أنحاء العالم حول أفضل السیاسات البحوث والتطویر، إلى جانب

یتم م،ومن ث.والتطویرومؤسسات البحوثوالممارسات الحالیة في مراقبة وتقییم مشروعات وبرامج
.من وجهة نظر الجانب المصري وفًقا لنتائج المرحلة األولى" أفضل السیاسات والممارسات"إقتراح 
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:المرحلة الثانیة

برنامج البحوث والتنمیة یوصي، "أفضل السیاسات والممارسات"بعد وضع توصیات 
ستلزم بالضرورة نشر هذه المعرفة من مصریة والذى یهیئاتبتكار بتنفیذها في ثالث أو أربعواإل

.المساعدة الفنیةوتقدیمخالل ورش العمل والندوات والتدریب في الهیئات المختارة

تم تنفیذ األنشطة الخاصة بهذا المكون بالتعاون مع مؤسسة فراونهوفر األلمانیة المتخصصة وقد
بتكار وتحلیل مجموعات اإلمسح واسع ألداء البحث والتطویر و إجراءفي هذا المجال حیث تم

ن یالتي یمكن أن تؤدي إلى تحسوالممارساتالبیانات المستخلصة للتوصل إلى أفضل السیاسات
بالتعاون مع القادمةأداء الجهات المختصة بالبحث والتطویر، هذا وسوف یقوم البرنامج خالل الفترة

ى على عدة مؤسسات بحثیة كدراسةمؤسسة فراونهوفر بتطبیق النتائج المستخلصة في المرحلة األول
.لتعمیم تلك السیاسات على المؤسسات البحثیة في المرحلة التالیةوذلك تمهیداً تجریبیة

جهاز تنمیة اإلبتكار واإلختراع التابع لقطاع التنمیة التكنولوجیة بأكادیمیة أیضا وهناك 
تاذ الدكتور وزیر البحث العلمى أنشئ بمقتضى قرار السید األسوالذى البحث العلمى والتكنولوجیا 

نتقلت تبعیته إلى أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بقرار إم ، ثم ١٩٧٦لسنه ٣والطاقة الذریة رقم 
، وهو جهاز فرید من نوعه في قارة أفریقیا والعالم ١٩٧٨لسنه ٧وزیر التعلیم والبحث العلمى رقم 

بتكاریة والتكنولوجیا الوطنیة حشد وحفز القدرات اإلبتكارى و یهدف إلى تنمیة الوعى اإلو العربى 
ستغالل التكنولوجى، بتكارات إلى درجة اإلالمبدعة بشتى الوسائل المادیة واألدبیة والوصول بهذه اإل

.٢٠٠١فتتاح المرحلة التطویریة للجهاز فى یولیو إتم و 

راعات المصریة المتمیزة التى ختبتكارات واإلتشجیع وتصنیع النماذج األولى لإلأهداف الجهاز ومن 
بتكاریة المساهمة في تنسیق الجهود الوطنیة لتنمیة القدرات اإلو تؤدى إلى تولید تكنولوجیا وطنیة 

تحادات المبتكرین والمخترعین إ خاصة بین شباب المبتكرین من خالل دعم النوادى العلمیة و 
ختراعات بتكارات واإلختیار أفضل اإلإلوالجمعیات الوطنیة الخاصة وٕاقامة معارض ومسابقات سنویة 

ختراعات بتكارات واإلٕالقاء الضوء على خصائص اإلو المختلفة ومنح الفائزین جوائز مالیة وعینیة 
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المصریة المتمیزة وذلك بوسائل اإلعالم المختلفة وٕاقامة المعارض وعقد اللقاءات وورش العمل 
حتضان إ ستثماریة بكیفیة تبنى و ات اإلالعمل على إعالم وتشجیع الهیئات الصناعیة والمنظمو 

ختراعات المتمیزة فى المجاالت المختلفة وٕایجاد السوق المناسب لها، وتخصیص نسبة بتكارات واإلاإل
من رؤوس أموالهم واستثمارها لتحقیق هذا الهدف وٕادخال منتجات جدیدة إلى األسواق واالستفادة من 

.شجعة العائد منها فى إطار القواعد المنظمة والم

لجنة فحص ودراسة البراءات بهدف التحدید المبدئى للبراءات القابلة اللجان التابعة للجهاز ومن 
جتماعى للتنمیة وأكادیمیة تفاق التعاون المبرم بین الصندوق اإلإإدارة مشروع عقد "لجنة و للتسویق 

."البحث العلمى والتكنولوجیا 

ار واإلبداع فى مصر من خالل صندوق العلوم هذه بإختصار السیاسة العامة لدعم اإلبتك
والتنمیة التكنولوجیة وأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا حیث یعتبر كل ذلك فى بدایاته ویتطلب 

من الوقت لدعمه وتقییمه ولكن یجب أن یكون هناك أكثر من آلیة لدعم األنشطة اإلبتكاریة مزیداً 
واإلبداع من أجل زیادة بحثى وحدة خاصة بدعم اإلبتكار حیث ینبغى أن تتواجد بكل جامعة ومركز

:ویكون من بین مهامهاالتنافسیة

 تشجیع الباحثین على تطویر أبحاثهم وحمایتها من خالل التقدم ببراءات اإلختراع
.ومتابعة إجراءات البراءات حتى یتم التسجیل النهائى لها ودولیاً محلیاً 

دة فى تطویر براءات اإلختراع إلى منتجات تشكیل فرق متخصصة تقوم بالمساع
.أولیة قابلة للتطبیق الصناعى وتقدیم دراسات الجدوى الفنیة واإلقتصادیة لها 

 تطویر المنتجات األولیة إلى منتجات صناعیة والتنسیق مع المستثمرین ورجال
الصناعة والبنوك ورأس المال المخاطر إلقامة الصناعات الخاصة بتلك 

.ات التكنولوجی
 تقدیم الدعم للصناعات الصغیرة والمتوسطة وتحقیق الترابط بینها وبین أصحاب

.اإلبتكارات واإلختراعات 
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ترتبط القدرة حیثبتكار وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطةآلیات دعم اإلكما أنه یجب دعم 
بتكار، والتطور ویر واإلث والتطو رتقاء من خالل البحالتنافسیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة باإل

التكنولوجي، والتحسین المستمر في المنتجات، ووجود قاعدة موارد بشریة تتمتع برقى وتعدد المهارات 
كما تتمتع باإلمكانیات الفنیة والتكنولوجیة الضروریة، من ضمن عوامل أخرى فإذا أرادت هذه 

تحریر السوق، والتقدم سیاسات ن ستفادة مأن تكون قادرة على اإلمن المشروعات أن تستمر البد 
كذلك ویجب . متقدمةالمعلومات، وتطبیقات التكنولوجیا التكنولوجیا التكنولوجي، خصوصًا في مجال 

من أنشطة المشروعات عبر الحدود، یحركه ىبتكار، في عصر جدید یشهد تطّور نمطأن تتحلى باإل
ستراتیجیة التي تسعى إلى تطویر اإلستثمار الدولي والتجارة الدولیة من جهة، والتحالفاتاإل

ولكي تتمكن المشروعات الصغیرة . المنتجات، واإلنتاج، والمصادر، والتسویق من جهة أخرى
ستثمار فیها إلبتكار واقتصاد المعرفة فالبد من تشجیع التحدیث واإلإوالمتوسطة من مواجهة تحدیات 

ذهنیة و ة، كس اإلبداع، وقدرات تنظیمیة دینامیبتكار ذهنیة تتمّیز بروح المبادرة، وحیتطّلب اإلحیث 
بتكاریة أن تتطّور، یجب على المبتكرین وٕاذا أرید للقدرة اإل. منفتحة على أفكار جدیدة وثقافات أخرى
ویجب أن تكون القیم التي تدعم القدرة االبتكاریة جزءًا ال . التمّسك بقیم الشركة وأهدافها المشتركة

ث و ن للحكومات دور هام ورئیسي في تمویل البحإمن جهة أخرى ف. كةیتجزأ من نسیج ثقافة الشر 
ث والتطویر بشكل و ستثمارات المشروعات الصغیرة والمتوسطة في مجال البحإفلم تصل والتطویر،

وقد . كامل مردود جهودها في هذا المجالعام إلى المستوى األمثل ألنها ال تستطیع أن تجني بشكل 
فى الدول المتقدمة كي تصلح هذا القصور السائد في السوق وكي توفر تدخلت كثیر من الحكومات

فعلى سبیل المثال، یقوم برنامج . ت الخاصة في مجال البحث والتطویرستثماراحافزًا مالیًا أكبر لإل
Small Business Innovationبتكار الخاص بالمنشآت الصغیرة في الوالیات المتحدة بحوث اإل

Research Program(SBIRP) من ٤% ، بتفویض من الكونجرس، بتخصیص نحو
میزانیة البحث المخصصة للمؤسسات الكبیرة لتمویل الشركات الصغیرة ذات األفكار الجدیدة والمبتكرة 

ستثمارات كبیرة في مجال البحث إحیث قامت الحكومات بمشابهاً تبعت النمور اآلسیویة طریقاً إ و . 
وفى هذا الخصوص یقترح عدد من .روعات الصغیرة والمتوسطةهدف المشوالتطویر الذي یست

:اإلجراءات منها
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زیادة حجم التمویل المتاح للبحث والتطویر من خالل مجموعة متنوعة من األدوات المالیة .١
)القروض المیسرة، والمنح، وترتیبات المشاركة في التكالیف، إلخ(

ات البحثیة للمنشآت الصغیرة تخصیص أجزاء من میزانیات البحث الخاصة بالمؤسس.٢
.والمتوسطة التي تعمل في أنشطة مختارة والتي یوجد لدیها إمكانیة لتحقیق میزة تنافسیة 

إلزام المؤسسات البحثیة بتغطیة أجزاء من تكالیفها من خالل البحوث المشتركة مع القطاع .٣
.الخاص 

طاع الخاص، السیما المنشآت للبحث والتطویر الذي یقوم به القمؤثرةتقدیم حوافز ضریبیة .٤
.الصغیرة والمتوسطة 

رفنیة ومالیة من الجهات المانحة لتطویر برامج البحث والتطویاتالحصول على مساعد.٥
.إلى أفضل الممارسات ستناداً إ

البدء في حملة توعیة عامة تستهدف القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغیرة والمتوسطة، .٦
.بالنسبة لقدرتها التنافسیة، وكذلك بالنسبة للوسائل المتاحة حول أهمیة البحث والتطویر

إلى ستناداً إوضع معاییر سلیمة ومتوازنة لتحدید أولویات األنشطة المستوفیة لشروط التمویل .٧
.قدرتها التنافسیة الحالیة والمحتملة 

یة إیجاد البدء في برنامج قومى للتطویر المؤسسى یستهدف المؤسسات البحثیة والجامعات بغ.٨
مع وجود تمثیل للقطاع الخاص ) governance(هیاكل تتمتع بدرجة عالیة من الحوكمة 

بها، وزیادة كفاءة هذه المؤسسات، وتطویر طاقات وٕامكانیات مالئمة للبحث والتطویر، 
.وتقویة صالت هذه المؤسسات بالقطاع الخاص، السیما المنشآت الصغیرة والمتوسطة 

ات البحثیة والتعلیمیة وقدرتها التنافسیة، یجب أن تتقدم هذه المنظمات لتعزیز كفاءة المنظم.٩
من توزیع هذه المشروعات البحثیة على بعطاءات للحصول على المشروعات الحكومیة بدالً 

.مؤسسات محددة بشكل مسبق 
زیادة الصالت الفعالة بین المؤسسات البحثیة واألكادیمیة المحلیة والدولیة التي .١٠

.اللها توفیر المعرفة للقطاع الخاص یمكن من خ
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تشجیع التعاون المشترك بین القطاع الخاص والمؤسسات األكادیمیة في مجاالت .١١
.مثل برامج البحث المشترك والتدریب في مرحلتي الدراسة الجامعیة والدراسات العلیا 

إلىصریةالمالعلمیةاألبحاثتطورنستطیع القول فى النهایة أن السبب الرئیسى فى عدم
علىقادرةتكنولوجیةمنتجاتإلىومنهاللتطبیققابلةأولیةنماذجثمومنمتقدمةإختراعبراءات

األسواق هو نقص آلیات الربط بین مؤسسات البحوث والصناعة وحداثتها وقلة الدعم فىالمنافسة
الباحثین (ن الجانبین المالى والفنى والتشریعى لها من ناحیة ومن الناحیة األخرى عدم اإلهتمام م

یة قادرة على بتطویر عالقتهم وشراكتهم من أجل إبتكار منتجات تكنولوجیة مصریة عالم) والصناعة
، األمر الذى یتطلب دعم اآللیات الموجودة وٕانشاء آلیات جدیدة مثل التى أشرنا المنافسة بشكل فعال

مثل إنشاء حدائق العلوم شكل دورى ومتابعتها من خالل مؤشرات قیاسیة لتقییمها بإلیها سابقاً 
Innovation)وعناقید اإلبتكار (Science and Technology Parks)والتكنولوجیا 

Clusters). وغیرها من األدوات واآللیات الداعمة لإلبتكار.

هل فات الوقت والسبیل للتقدم وعلینا أن نرضى بأوضاعنا ونفعل ما إنتهت إلیه السؤال الرابع
هد فراونهوفر باإلعتماد على التكنولوجیا المستوردة حیث أننا دولة منخفضة نسبیاً دراسة مع

تقریر صادر بالتعاون بین مؤسسة فراونهوفر ٢٠١٠صدر فى عام حیث؟ وعلمیاً تكنولوجیاً و 
سسات العلمیة والبحثیة ؤ تقییم الم"دراسة بعنوان RDIاأللمانیة وبرنامج البحوث والتنمیة اإلبتكارى 

وقد إعتمدت الدراسة بشكل كبیر " كنولوجیة المصریة لتخطیط إستراتیجیة وسیاسة إبداع مصریةوالت
على المؤشرات الرئیسیة للعلوم والتكنولوجیا وقامت الدراسة بعمل إستبیان للرأى شمل الجامعات 

سیة والمراكز البحثیة وبعض الشركات المهتمة بقطاع التكنولوجیا لترى وتحلل وتخرج بمؤشرات رئی
عن عوامل النجاح للمؤسسات البحثیة التطبیقیة ومعاییر األداء القیاسیة الواجب إتباعها لقیاس أداء 
تلك المؤسسات وخلصت الدراسة إلى العدید من اإلكتشافات والفرضیات والتى من بینها أن مصر 

جیة تطویر حیث أن إستراتی. كبلد نامى التزال فى مرحلة منخفضة نسبیًا للعلوم والتكنولوجیا
قائمةبمعنى أال تحاول إختراع تكنولوجیا " إعادة إختراع العجلة"التكنولوجیا ال یجب أن تركز على 

إستیراد التكنولوجیات التى تحتاجها بشدة فى خططها التنمویة ویمكن تقوم بولكن من حیث المبدأ 
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هذا اإلطار فإنه من وفى. تطویرها حین الضرورةثم بعد ذلك تطویعها طبقًا ألوضاعها المحلیة 
المهم إستمرار التنمیة فى ظل نقل التكنولوجیا عبر الحدود وكما أنه من المهم أیضًا أن تستوعب 

البد أن تعتمد مصر على نظام الباب قالت الدراسة بأنه أیضًا . بشكل كامل هذه التكنولوجیا المنقولة
وعات تسلیم المفتاح وٕاتفاقیات الرخصة المفتوح بالنسبة للتكنولوجیا المستوردة وذلك من خالل مشر 

الفنیة والعقود اإلستشاریة والفنیة وكلها طرق رسمیة مع العلم بأن هناك بعض الوسائل غیر المباشرة 
هذه الفرضیات .یمكن إتباعها مثل المشاركة فى التجارة العالمیة وٕاتباع طرق الهندسة العكسیةالتى 

ات فى مصر وقامت باإلتصال بكل الجامعات المصریة وغیرها فى الدراسة التى إستمرت لسنو 
حیث وجهت لهذه الشركات ) شركة٢٣٨٩(ومراكز األبحاث والعدید من الشركات المهتمة باإلبتكار 

:مل شدیدة األهمیة التى تعوق عملیات اإلبتكار فكانت اإلجابات كالتالىاو العبعض األسئلة عن 

ة الدعم الموجه لعملیات اإلبتكارفى قلمن الشركات تقول أن األسباب تكمن% ٤٤.٦.
من الشركات تقول أن تكلفة اإلبتكار كبیرة % ٣٩.٧.
من الشركات تقول أن السبب فى نقص التمویل الذى یأتى إلیها من مصادر % ٢٦.٧

.خارجیة 
من الشركات تقول أن السبب هو نقص األفراد المؤهلین لعملیات اإلبتكار % ٢١.٧.
ت تقول أن السبب یكمن فى أن السوق یتأثر بشدة بالشركات من الشركا% ١٩.٦

.المستقرة فى السوق وعلیها إقبال كبیر 
من الشركات تقول أن السبب یكمن فى نقص المعلومات التكنولوجیة % ١٧.١.
من الشركات تقول أن السبب یكمن فى نقص المعلومات عن حقیقة وواقعیة % ١٢.٦

.السوق 
ل أن السبب یكمن فى عدم الیقین عن طلبات السوق من الشركات تقو % ١٢.٢

.لمنتجات إبتكاریة 
من الشركات تقول أن السبب یكمن فى عدم الحاجة لمنتجات إبتكاریة % ١١.٨.
من الشركات تقول أن السبب فى صعوبة وجود شركاء متعاونون لتنفیذ % ١٠.٧

.العملیات اإلبتكاریة 
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لیالت التى ینبغى فحصها بعمق ولكن یظل السؤال تحسة بها الكثیر من البیانات والالدرا
یطرح نفسه هل ضاعت علینا الفرصة لكى یتحسن الوضع العلمى والتكنولوجى واإلبتكارى؟ اإلجابة 

الطریق األول هو . ر فى طریقین متوازیین فى آن واحدالسیلینا أن نبدأ حاالً عحیث یجب بالقطعا
لمستهلكین بالجودة المطلوبة والعمل على تصنیعها داخل سد اإلحتیاجات الضروریة والمستمرة ل

الوطن عن طریق نقل التكنولوجیا بأحد الطرق السابق اإلشارة إلیها والطریق الثانى هو بناء القدرات 
تكون ) عاما٢٠–١٠(التكنولوجیة والعلمیة واإلبتكاریة وفق خطة تنمیة متوسطة وطویلة المدى 

:أهدافها العامة

ضع العلمى والتكنولوجى لمصر بما یتفق مع مكانتها العلمیة والتاریخیة وعدد تطویر الو .١
فى المؤشرات العلمیة والتكنولوجیة ) ٢٠- ١٦(السكان بحیث تصبح مصر فى التصنیف 

.٢٠٣٠بحلول عام 
على المعرفة حیث یزید مبنیاً تحسین الوضع العام لإلقتصاد المصرى بحیث یكون إقتصاداً .٢

مع زیادة متوسط دخل عالمیاً ) ٢٥-٢٠(إلجمالى لتصبح مصر فى المركز الناتج القومى ا
.٢٠٣٠بحلول عام الفرد لیزید عن عشرة آالف دوالر سنویاً 

تحقیق التوازن اإلجتماعى واإلقتصادى من خالل تلبیة إحتیاجات المواطنین وتقلیل الفجوة .٣
متغیر لألجور یكفل بین أصحاب الدخول المنخفضة والعالیة من حیث تحدید حد أدنى 

الحیاة اإلجتماعیة الالئقة لجمیع العاملین بكافة القطاعات مع عدم وضع حد أقصى لألجور 
ألصحاب المهارات العالیة والعمالة ذات المعرفة الكثیفة حتى التهرب ألسواق تسعى إلیها 

مع العمل على القضاء على البطالة بخلق فرص عمل جدیدة بإستصالح أراضبكل الطرق
جدیدة وٕانشاء مجتمعات عمرانیة متمددة فى مناطق سیناء والظهیر الصحراوى للمدن القائمة 
وكذلك إنشاء صناعات تعدینیة فى الصحراء الشرقیة والتنقیب عن مصادر الطاقة التقلیدیة 
وٕانشاء صناعات الطاقة المتجددة لتصدیر الفائض من تلك الطاقات إلى الدول المجاورة فى 

وتشجیع السیاحة الترفیهیة والعالجیة واألثریة فى ضوء الموارد الطبیعیة الهائلة جنوب أوروبا
.التى تتمتع بها مصر 
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تطویر برامج التعلیم بكافة أنواعه والقضاء على األمیة بشكل كامل وجعل البرامج التعلیمیة .٤
لخلق تتواكب مع ثقافة اإلقتصاد المبنى على المعرفة والتنمیة القائمة على المعرفة 

.المجتمعات كثیفة المعرفة 
ذو متحركاً مواجهة تحدیات العولمة بفكر دینامیكى ومرن ألن العولمة نفسها قد خلقت عالماً .٥

بالمزایا النسبیة ، واإلنتقال السریع مصحوباً تعتمد على التغییرات التكنولوجیةخصائص 
. یة وأصحاب الصناعاتجموعات السكانوكذلك المخاطر المصحوبة بین الدول المختلفة والم

فحقیقة العالم سریع التغیر واإلقتصادیات سریعة النمو فى الصین والهند وشرق أوروبا 
.ودخولها إلى مجال التكنولوجیا الراقیة یجعلنا نعید النظر فى توجهاتنا ورؤیتنا وأولویاتنا 

فق خطة ماهى السیاسة الواجب إتباعها و وهو نأتى اآلن إلى السؤال الخامس واألخیر 
وسوف نترك اإلجابة على هذا السؤال لنهایة هذا مستقبلیة لتطویر العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار؟

أهمیة وضع خطة لمدن المعرفة الفصل بإقتراح تلك الخطة التى یمكن إتباعها والتى فى ضوئها تأتى 
.لتنمیة العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار
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تركیا ، إیران ، إسرائیل ، مصر ، السعودیة فى سیاسات : ألوسطدراسة مقارنة بین دول الشرق ا

العلوم والتكنولوجیا واإلبتكار ومؤشراتهم

:تركیا

١٩٩٦للنشر العلمى ما بین عامى SCIMAGOتحتل تلك الدول مكانة متقدمة فى مؤشر 
وٕایران ٢٢ـ وٕاسرائیل المركز ال٢١على مستوى العالم ، فتركیا أصبحت تحتل المركز الـ ٢٠١٠و

٢٣٦من بین ٥٠وأخیرًا المملكة العربیة السعودیة المركز الـ ٤٠ثم مصر المركز الـ ٣١المركز 
تحتل هذه الدول المراكز الخمسة كما وهى مراكز نسبیًا متقدمة ) ٥.٢جدول (دولة یشملها المؤشر 

تركیا وٕایران حتى وبنظرة متفحصة لهذه الدول نجد أن. األولى على مستوى دول الشرق األوسط 
وبالتبعیة إقتصاد ضعیف إال أن قلة عدد األبحاث العلمیة بدایة األلفیة الثالثة كانتا تعانیان من 

السیاسة التى إتبعتها الدولتان لتشجیع العلوم والتكنولوجیا جعلت عدد األبحاث یتضاعف بمعدالت 
) ٣.٢شكل (ادة خطیة فى حالة تركیا سریعة جدًا بشكل لوغاریتمى فى حالة إیران وتقریبًا بمعدل زی

بإتباع والتنمیة التركیةوقد قامت حكومة العدالة . من الحاالت الصاعدة بقوة على مستوى العالمماوه
ملیار ٧٩٠سیاسات ناجحة أدت إلى مضاعفة الناتج المحلى التركى ثالث مرات حتى بلغ نحو 

بین إقتصادیات العالم وهو ما من عشر إلى المركز السادس٢٠١٠ثم وصل عام ٢٠٠٨دوالر عام 
. أیضاً ٢٠١٠لعام SCIMAGOیتناسب مع وضع تركیا فى المركز الواحد والعشرین فى مؤشر 

ومن المعروف أن العلوم والتكنولوجیا لهما دور مؤثر جدًا فى نمو اإلقتصاد الوطنى للدول حیث 
ائمة على مواجهة مشاكل التغلب على الفجوة إتبعت تركیا فى بدایة األلفیة الثالثة سیاسة تكنولوجیة ق

التاریخیة التكنولوجیة وكذلك اللحاق بالتغییرات التى حدثت فى التكنولوجیات العالیة فى عصر ما 
وقد حددت تلك . بعد الثورة الصناعیة وهو عصر جدید یسمى بعصر الثورة المعلوماتیة

ن خالل تحسین قدراتها البحثیة والتكنولوجیة اإلستراتیجیات قدرة تركیا على مواجهة هذه المشكالت م
وخلق تأثیر دینامیكى للعلوم والتكنولوجیا كخیار إستراتیجى وهو ما تم تسمیته بالسیاسة القومیة للعلوم 

حیث كان فى فترة الثمانینات من القرن الماضى ما یتم إنفاقه على البحوث والتطویر ال . والتكنولوجیا
٣,٥القومى اإلجمالى وعدد العاملین فى حقل البحث العلمى ال یتجاوز من الناتج% ٠,١٥یتجاوز 

فرد لكل عشرة آالف نسمة فى تلك الفترة وكانت عالقة اإلبتكار والبحوث والتطویر بالصناعات 
:المتقدمة قلیلة جدًا وكانت أولویات البحوث ما یلى
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.تحویل الصناعات منخفضة التكالیف إلى صناعات آلیة حدیثة -١
.المواد المتقدمةاعة صن-٢
.التحسین الكلى لإلنتاج الزراعى والغابات-٣
.تحسین إستخدام الفحم-٤
.اإلنتاج المحلى للمواد الكیماویة العضویة وغیر العضویة-٥
.إعادة تدویر المخلفات الصناعیة والزراعیة-٦

.وفى خالل تلك الفترة كان معظم التقدم التكنولوجى فى الصناعات العسكریة واإلتصاالت

وفى التسعینیات وضع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا الذى تشكل فى بدایة الثمانینات 
:بعض األهداف لتحقیقها

.نسمة١٠٠٠٠باحث لكل ١٥زیادة أعداد المشتغلین فى قطاع البحوث والتطویر لیصبح -١
.من الناتج القومى اإلجمالى% ١زیادة اإلنفاق على البحوث والتطویر لیصبح -٢
.من اإلنفاق على البحوث والتطویر% ٣٠ة المشاركة من شركات األعمال الخاصة إلى زیاد-٣
.SCIMAGOرفع مكانة تركیا فى المجالت العالمیة التى تغطى مؤشر العلوم -٤

وفى خالل تلك الفترة تم وضع مؤشرات رقمیة ألول مرة لها عالقة بالعلوم والتكنولوجیا لتحقیقها 
.ضمن تلك الخطة

فى اإلعتبار القدرات التكنولوجیة التركیة واإلتجاهات العلمیة العالمیة وعلم التوقعات، ومع األخذ
:فقد تم وضع أولویات للمجاالت التالیة 

.المعلوماتیة-١
.المواد المتقدمة-٢
.الهندسة الوراثیة-٣
.التكنولوجیا الحیویة-٤
.الكنولوجیات العسكریة-٥
.تكنولوجیا الفضاء-٦
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مؤشر هیرشمتوسط عدد اإلستشهادات لكل بحثاإلستشهادات الذاتیةإجمالى اإلستشهاداتد األبحاث التى تم اإلستشهاد بهاعدعدد األبحاثالدولةم
٥,٣٢٢,٥٩٠٤,٩٧٢,٦٧٩١٠٠,٤٩٦,٦١٢٤٦,٦٥٧,٦٢٦٢٠.١٨١٢٢٩الوالیات المتحدة١
١,٨٤٨,٧٢٧١,٨٣٣,٤٦٣٧,٣٩٦,٩٣٥٣,٩٣٧,٤٢٤٥.٦٦٣١٦الصین٢
١,٥٣٣,٤٣٤١,٣٩٢,٩٨٢٢٤,٥٣٥,٣٠٦٥,٩١١,٧٥٨١٧.٤٢٧٥٠متحدةالمملكة ال٣
١,٤٦٤,٢٧٣١,٤٢٩,٨٨١١٦,٤٥٢,٢٣٤٤,٩٥٣,٦٠٠١١.٧٢٥٦٨الیابان٤
1,396,1261,321,60620,437,9715,412,52115.79657ألمانیا٥

1,021,041964,32014,156,5353,310,12915.09604فرنسا٦

790,397748,78712,187,1132,406,40417.55580كندا٧
762,290720,9119,861,6002,316,81014.45515إیطالیا٨
583,554547,8586,573,0141,692,72413.12412أسبانیا٩
533,006507,7923,211,8641,102,8807.27256الهند١٠
520,045485,2497,083,9951,532,64916450أسترالیا11
480,665476,4902,456,003737,0595.21285روسیا١٢
435,083409,9827,805,7601,342,44120.05٥٠٩هولندا١٣
430,438422,7453,344,131769,3969.82٢٨٧كوریا الجنوبیة١٤
328,361318,2942,409,214783,0039.57262البرازیل١٥
309,549292,2546,007,936848,89421.77506سویسرا١٦
308,498301,7752,391,691595,8159.57229تایوان١٧
304,831292,1505,410,618905,90719.09448السوید١٨
265,139259,8501,853,462496,5207.87258بولندا١٩
237,081224,8983,621,954555,56217.1398بلجیكا٢٠
231,178219,2801,380,599383,4217.54176ركیات٢١
186,281177,8142,898,025433,16216.66368إسرائیل٢٢
164,308155,1112,324,954337,26616.01336النمسا٢٣
162,761154,6123,015,221452,80520.42373الدنمارك٢٤
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153,964149,3902,447,743415,21617.64330فنلندا٢٥
142,767135,4341,350,053253,00611.34228الیونان٢٦
129,792124,8801,464,726232,78112.79248هونج كونج٢٧
125,646122,2681,005,002221,6489.49201المیكسیك٢٨
122,768116,9731,749,741294,57116.63288النرویج٢٩
122,379118,930942,579233,5428.82206شیكجمهوریة الت٣٠
120,350117,469499,322204,9827.68106إیران٣١
109,346105,6651,092,233159,31411.82218سنغافورة٣٢
101,28695,2951,309,197218,29714.8247نیوزیلندا٣٣
100,11196,937960,473198,30812.14199البرتغال٣٤
93,92688,329862,984192,38610.58198جنوب أفریقیا٣٥
93,88391,056886,653200,94010.56191األرجنتین٣٦
89,30586,438923,883160,62011.14224المجر٣٧
88,70788,007344,65898,1793.98121أوكرانیا٣٨
78,89274,033974,485120,48715.56234أیرلندا٣٩
64,56563,415367,13478,8416.79115مصر٤٠
63,80962,975282,39371,2266.04117رومانیا٤١
59,33257,509442,25079,11210.18145تایالند٤٢
55,21153,979218,28049,8557.24106مالیزیا٤٣
50,37948,964505,58998,33912.69170تشیلى٤٤
44,05142,903296,16164,9997.32131سلوفاكیا٤٥
41,95140,676215,60952,2175.99118كرواتیا٤٦
38,45937,586285,28961,0868.58127سلوفینیا٤٧
38,27436,650156,03047,2995.5493باكستان٤٨
37,28636,609246,24245,2867.2121بلغاریا٤٩
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متضمنًا عدد ٢٠١٠حتى عام ١٩٩٦منذ عام SCIMAGOطبقا لمؤسسة Scopusمقارنة إلجمالى عدد األبحاث المنشورة بـ ) ٥.٢(جدول 
األبحاث التى تم اإلستشهاد بها وٕاجمالى عدد اإلستشهادات

36,78035,161200,21628,6786.42106السعودیة٥٠
29,55228,887120,16729,9055.5875نیجیریا٥١
26,85025,780116,11327,1066.3775تونس٥٢
23,49222,785154,07924,23510112كولومبیا٥٣
21,95421,397160,77724,6638.13117فنزویال٥٤
20,49919,721116,52521,7956.4884المغرب٥٥
20,49820,37692,87219,3984.6190روسیا البیضاء٥٦
19,35518,71793,08222,4455.3582كوبا٥٧
17,93617,665110,06326,7448.2496لیتوانیا٥٨
17,48817,28871,45314,2406.0168الجزائر٥٩
14,95514,61131,6539,6943.1242صربیا٦٠
14,71914,47774,53411,6846.3866األردن٦١
14,36614,106150,08429,69912.63111إستونیا٦٢
13,65713,30480,53315,5217.5283بنجالدیش٦٣
13,04712,776105,75911,48410.3696إندونیسیا٦٤
12,98212,350153,70226,81213.76115كینیا٦٥
12,91412,37268,0358,1547.0272اإلمارات العربیة المتحدة٦٦
10,98110,72369,93710,4577.0671الكویت٦٧
10,90410,67689,24412,64511.1892فییت نام٦٨
10,0389,31969,1037,3218.9882لبنان٦٩
9,7179,440103,42812,07712.29100الفلبین٧٠
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، إسرائیل ، إیران ، مقارنة بین إجمالى عدد البحوث العلمیة المنشورة بدول تركیا): ٣.٢(شكل 
Scopusطبقا لمؤشر ٢٠١٠حتى عام ١٩٩٦مصر والسعودیة منذ عام 
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، إسرائیل ، إیران ، مقارنة بین إجمالى عدد البحوث العلمیة المنشورة بدول تركیا): ٣.٢(شكل 
Scopusطبقا لمؤشر ٢٠١٠حتى عام ١٩٩٦مصر والسعودیة منذ عام 
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، إسرائیل ، إیران ، مقارنة بین إجمالى عدد البحوث العلمیة المنشورة بدول تركیا): ٣.٢(شكل 
Scopusطبقا لمؤشر ٢٠١٠حتى عام ١٩٩٦مصر والسعودیة منذ عام 
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وكان الهدف الكلى لكل ذلك هو إقامة منظومة وطنیة لإلبداع مصحوبة بتوفیر وٕانشاء الهیئات 
واإلمكانیات الضروریة لتحسین قدراتها فى العلوم التكنولوجیا والحصول على القدرات المطلوبة 

.یل مجتمع العلوم والتكنولوجیا إلى قدرته على إفادة المجتمع واإلقتصاد الوطنىلتحو 

من الناتج القومى اإلجمالى وكان % ٠,٥كان اإلنفاق ال یزال ال یتجاوز ٢٠٠٢وفى عام 
نسمة حیث ١٠,٠٠٠فرد لكل ٧,٥وعدد العاملین بالبحث العلمى ال یتجاوز % ١المستهدف 

%. ٣٠وكان المستهدف % ٢٠اركة مجتمع األعمال لم تتجاوز فرد ومش١٥كان المستهدف 
.لكن یمكننا القول بأن هناك تقدمًا متسارعًا قد تم إحرازه فى التكنولوجیا العسكریة 

ومن أجل إیجاد التمویل المالى لتصنیع التكنولوجیات المتقدمة فكان البد من التعاون مع الدول 
ق التراخیص أو ئمة لدیها عن طریایعها التكنولوجیات القالتى على نفس المستوى التكنولوجى بب

ثم التعاون مع الدول المتقدمة تكنولوجیًا للحصول على التكنولوجیا المتطورة نقل التكنولوجیا
:وشراء حق المعرفة فى هذه المجاالت وقد تم اآلتى

:إقامة عناقید المناطق التكنولوجیا الحرة-١

سى فى هذا النظام إلقامة مناطق كثیفة التكنولوجیا ویوجد منها وهذه العناقید هى المكون الرئی
.)٤.٢شكل (منطقة تكنولوجیة یوجد بها آالف الشركات عالیة التكنولوجیا٤٥اآلن 

٢٠١٠من اإلنفاق على البحث العلمى عام % ٤٢,٥إرتفاع مشاركة قطاع األعمال إلى -٢
.الثالثة فى بدایة األلفیة% ٢٠فى حین أنها لم تكن تتجاوز 

فى حین أنه لم یتجاوز ٢٠١٠عام % ٠,٨٤إرتفاع اإلنفاق على البحث العلمى لیتجاوز -٣
.١٩٩٠عام % ٠,٣٢

نسمة فى حین ١٠٠٠٠فرد لكل ٢٨یبلغ عدد العاملین فى قطاع البحوث والتطویر حوالى -٤
.فرد١٥م فرد فى بدایة األلفیة الثالثة بینما كان المستهدف الوصول لرق٧,٥أنه لم یتجاوز 

من بین أكبر إقتصادیات العالم بمعدل ٢٠١٢عالمیًا عام ١٥وصول تركیا إلى المركز الـ-٥
ملیار دوالر ومعدل نمو ١٣٥دخل تجاوز عشرة آالف دوالر للفرد وصادرات تبلغ أكثر من 

.٢٠١١لعام % ٨,٥
ا كانت بینم٢٠١٠على مستوى العالم فى النشر العلمى الدولى ١٨وصول تركیا للمركز -٦

.١٩٩٠عام ٤١فى المركز 
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% ٢، التى یعملون على تحقیقها رفع اإلنفاق على البحوث والتطویر لیبلغ ٢٠١٣ومن أهداف 
ألف باحث وعالم وتصبح مساهمة ١٥٠زیادة عدد الباحثین لیصبح و من الناتج القومى اإلجمالى 

تلك األهداف فقد تم من اإلنفاق على البحث العلمى وفى سبیل تحقیق % ٦٠قطاع األعمال 
:وضع سیاسات وٕاستراتیجیات فى العشر سنوات األخیرة منها

:وتشمل) ٢٠٠٤(سیاسات العلوم والتكنولوجیا : ٢٠٢٣رؤیة عام -١
التوقعات التكنولوجیة.
 ٢٠٠٣–٢٠٠٢(الورقة اإلستراتیجیة.(
عام والصادرة ) ٢٠١٠–٢٠٠٥(تطبیق الخطة القومیة لسیاسات العلوم والتكنولوجیا -٢

٢٠٠٥.
.٢٠١٠- ٢٠٠٧اإلستراتیجیة الدولیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار -٣
.٢٠١٠–٢٠٠٨اإلستراتیجیة القومیة لإلبتكار -٤
.٢٠١٦–٢٠١١اإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار -٥
.٢٠١٦–٢٠١١خطة العمل الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة للعلوم والتكنولوجیا -٦

:٢٠١٦–٢٠١١ان من أسس اإلستراتیجیة القومیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار وك

اإلرتكاز على ثالثة أعمدة رئیسیة:
المیكنة ، السیارات وقطاع (زیادة كفاءة البحوث والتطویر واإلبتكار كأولویة قصوى -

.كإستراتیجیات مستهدفة: )اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
): الدفاع، الفضاء، الطاقة، المیاه، الغذاء(البحوث والتطویر واإلبتكار دعم متوسط لقطاع -

.كإستراتیجیات تعتمد على اإلحتیاجات األساسیة
.لألبحاث األساسیة والتطبیقیة والرائدة: إستراتیجیات من األسفل ألعلى-
األهداف الخمسة التالیة:
الموارد البشریة -
التسویق-
تطویرالتعاون فى مجاالت البحوث وال-
تطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة-
اإلنطالق للعالمیة-
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:الفاعلون األساسیون فى منظومة العلوم والتكنولوجیا واإلبداع التركیة

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا - ١

:وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجیا وتضم- ٢
 مجلس العلوم واألبحاث التكنولوجیة التركىTUBITAK

نمیة الصناعات الصغیرة والمتوسطة منظمة تKOSGEB

 المعهد التركى لبراءات اإلختراعTPE

 هیئة اإلعتماد التركیةTURKAK

 المعهد التركى للقیاسTSE

:وزارات أخرى- ٣
وزارة اإلقتصاد.
وزارة المالیة.
وزارة الترفیه الوطنیة.
وزارة التنمیة.

٥.٢شكل (الجامعة ومراكز األبحاث الحكومیة(.
لمجلس األعلى للتعلیم العالىا.
المعهد التركى لإلحصاء.
صندوق تنمیة التكنولوجیا التركى.
مناطق التنمیة التكنولوجیة ومراكز األبحاث الخاصة.
العدید من المنظمات الغیر حكومیة.
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فى یتواجدحیث) MetuTech(ركیاتفىوالتكنولوجیاالعلومأودیةألحدنموذج): ٤.٢(شكل 
اإلتصاالتمجاالتفىشركة١٠٠٠منأكثربهایوجدوالتكنولوجیاللعلوموادیاً ١٢تركیا 

.والطبیةالحیویةوالعلومالمتقدمةوالموادواإللكترونیاتوالدفاعالمعلوماتوتكنولوجیا
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توضحعاماً ٢٥٠مناكثرمنذأنشئتوالتىالتقنیةإسطنبولجامعةنمصور): ٥.٢(شكل 
١٠٩ـألالمركزفىالجامعةهذهجعلتوالتىتكنولوجیةكجامعةوالتطویرللبحوثالتحتیةالبنیة

أولأنتجتكماآلىبشكلتسیرسیارةأولأنتجتكماتركیةهلیوكبترطائرةأولوأنتجتعالمیاً 
تركیافىتكنوباركأكبروتضمكىتر كهربىأوتوبیس
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وكان هناك العدید من اإلصدارات القانونیة األخیرة التى ساهمت بشكل فعال فى هذه التطورات 
:ومنها

:إلنشاء المناطق الصناعیة التكنولوجیة٢٠٠١لسنة ٤٦٩١القانون رقم - ١

لقطاع اإلنتاجى الغرض من إصدار القانون هو التعاون بین الجامعات والمؤسسات البحثیة وا
لتولید المعرفة التكنولوجیة وإلمداد الصناعة الوطنیة بصناعات قادرة على المنافسة العالمیة وٕادخال 
منظومة اإلبتكار فى الطرق اإلنتاجیة ورفع كفاءة المنتجات وصوًال للمستویات القیاسیة وتسویق 

مناطق تنمیة تكنولوجیة تتجمع المعرفة التكنولوجیة عن طریق إنشاء وتشغیل وٕادارة اإلشراف على
فیها الهیئات األكادیمیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة بما یسمى تكنوبارك یتشكل من تلك الهیئات إلنشاء 
شركات تعمل على تحویل اإلختراعات التكنولوجیة إلى منتجات تجاریة وتقنیات أو خدمات للمساهمة 

نیة على التكنولوجیات العالیة والجدیدة وتعمل فى تطویر تلك المنطقة عن طریق وحدات إنتاجیة مب
داخل تلك المناطق التى سوف یكون بها الكثیر من الحوافز الضریبیة للشركات والباحثین الذین 
یعملون بها حیث تعفى الشركة التى تدیر المنطقة من كل الضرائب الخاصة بالتشغیل كما أن 

وف تعفى من كل المصاریف الخاصة بالبلدیة ت لمعالجة المیاه سآالمناطق التى سوف تدیر منش
العوائد التى تحصلها الشركات الخاصة بعملیات البحوث والتطویر سوف تكون معفاة من وكذلك 

الضرائب وكذلك مطورى البرامج والباحثون فى مجال البحث والتطویر یتم إعفائهم من الضرائب 
.............عامًا وهكذا١٢ألكثر من 

:لدعم أنشطة البحوث والتطویر٢٠٠٨لسنة ٥٧٤٦القانون - ٢

لدعم وتشجیع عملیات البحوث والتطویر واإلبتكار وتحسین ٢٨/٢/٢٠٠٨صدر هذا القانون یوم 
جودة المنتجات والطرق القیاسیة وزیادة اإلنتاجیة وتخفیض تكالیف اإلنتاج وتسویق المعرفة 

لتكنولوجیا وتعجیل عملیات إنتاجه وٕانشاء التكنولوجیة وتطویر التعاون التنافسى واإلنتاج كثیف ا
الشركات وزیادة اإلستثمارات فى هذه المجاالت وزیادة اإلستثمارات األجنبیة المباشرة فى البحوث 

بتاریخ ٣٦٢٤والتطویر واإلبتكار ویطبق هذا القانون على المراكز التكنولوجیة المنشأة بالقانون رقم 
الصغیرة والمتوسطة ومراكز األبحاث والتطویر فى من منظمة تطویر الصناعات١٢/٤/١٩٩٠

تركیا ومشروعات البحوث والتطویر ومشروعات التعاون التنافسیة ولدعم وتقدیم الحوافز لرأس المال 
.التقنى
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رد أن یتم ف٥٠٠ویسمح القانون للهیئات المعنیة بهذا القانون والتى یزید عدد العاملین بها عن 
مة وضریبة الدخل لألفراد كما یعطى القانون مزایا للدعم التأمینى حیث تساهم إعفائها من الضرائب العا

الدولة بنصف مبلغ التأمین لمدة خمس سنوات لكل موظف كما یقدم القانون مساهمات للشركات ذات 
.تركیة لدعم البحوث والتطویر وهكذاألف لیرة ١٠٠رأس المال التقنى بمبلغ یصل إلى 
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:إیران

لحكومة اإلیرانیة سیاسات كثیرة لتطویر منظومة اإلبتكار والتطویر المتفاعل بین وقد إتبعت ا
:ویمكن تقسیمها كما یلى ٢٠٠٢الجامعة والصناعة حتى عام 

١٩٦١كأول جامعة فى إیران حتى عام ) ٦.٢شكل (١٩٣٤نشاء جامعة طهران عام إ-١
.تربیة والتعلیمحیث بدأ التفاعل بین الجامعة والصناعة مرتكزًا على برامج ال

، باإلضافة إلى تلك البرامج تم إرسال متدربین من ١٩٨٢حتى عام ١٩٦٢منذ عام -٢
.الجامعات إلى المنظمات الصناعیة الحكومیة لمعرفة التكنولوجیات الجدیدة المستوردة

للجامعات وكذلك المكاتب ذات ١٩٩٥حتى عام ١٩٨٣تم إعطاء مهام بحثیة منذ عام -٣
.التى تم إنشاوها داخل الجامعاتالصلة بالصناعة و 

تم إعتماد قاعدة جدیدة للتفاعل بین الجامعة والصناعة، ٢٠٠٤حتى عام ١٩٩٥منذ عام -٤
حیث قامت الحكومة بإنشاء عدد من مدن األبحاث والعلوم وودیان العلوم والتكنولوجیا فى 

.كثیر من المحافظات واألقالیم

مجاالت العلوم والتكنولوجیا واإلبداع بنشاط كبیر وقد بدأت الحكومة اإلیرانیة سیاستها فى
.٢٠٠٠وبسرعة أكبر منذ عام 

ورجوعًا إلى الدستور اإلیرانى فإن الحكومة اإلیرانیة هى المسئولة عن تنمیة اإلقتصاد والمجتمع 
والثقافة ولذا فالقواعد والقوانین الحاكمة التى وضعتها الحكومة فى هذا الشأن كانت نقطة تحول 

.یخیة للتعلیم العالى بإیرانتار 

، أعطت الحكومة إهتمامًا أكبر للتفاعل بین )٢٠٠٤–٢٠٠٠(منذ بدایة البرنامج الثالث 
المیزة البارزة لبرنامج التنمیة الثالث كان توفیر الضروریات الالزمة للتنمیة . الجامعة والصناعة

ى ما یلزم لتنمیة وتطویر العلوم وقد إحتوى الفصل الحادى عشر من هذا البرنامج عل. المستدامة
.والتكنولوجیا
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الجامعة األولى (صور للمعامل والبنیة التحتیة والتجهیزات بجامعة طهران ): ٦.٢(شكل 
حیث أنتجت الجامعة سیارة كهربیة تعمل بالطاقة الشمسیة كأحد نتائج البحوث ) بإیران

.عة والتطویر بالجام
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فى هذا البرنامج تم إعادة تسمیة وزارة الثقافة والتعلیم العالى إلى وزارة العلوم واألبحاث 
والتكنولوجیا لكى یتم تجمیع إدارات الدولة والمنظومة العلمیة لمتخذى القرار فى وزارة واحدة وأكثر 

لعلوم والتكنولوجیا من ذلك فقد تم إضافة مهام التخطیط والدعم واإلشراف والتقییم لمجاالت ا
.من هذا البرنامج٩٩لمسئولیات تلك الوزارة طبقًا للبند رقم 

من البرنامج بأحقیة الحكومة فى تمویل المشاریع من خالل المیزانیة ١٠٢وقد إحتفظ البند 
السنویة للدولة والتى یتم تقدیمها للوزارات والهیئات اإلداریة األخرى من الجامعات ومراكز 

على األقل من أصحاب % ٤٠حكومیة وغیر الحكومیة حیث إشترطت أن یتم تمویل األبحاث ال
.العمل

إلعادة الهیكلة حیث تم إعالن ٣،٤وقد تم وضع مهام الوزارة الجدیدة من خالل القانونین رقم 
المجلس األعلى للعلوم واألبحاث والتكنولوجیا لتنسیق وتكامل السیاسات اإلداریة الكلیة فى 

.لوم واألبحاث والتكنولوجیامجاالت الع

:وكان من مهام المجلس طبقًا للقانون المشار إلیه

تحدید األولویات وٕاختیار البرامج المنفذة طویلة المدة لإلستثمار فى التعلیم واألبحاث -١
.والقطاعات التكنولوجیة

اث التقدیم والبحث عن مصادر التمویل المطلوبة فى العلوم والتكنولوجیا ومجاالت األبح-٢
.المختلفة

–التكنولوجیا –وقد زادت الحكومة اإلیرانیة من إهتماماتها إلى أهمیة العالقة بین المعرفة 
حیث نص برنامج التنمیة ). ٢٠٠٩–٢٠٠٥(الصناعة لتنمیة الوطن فى خطتها –الجامعة 

لتكنولوجیا وذلك ألهمیة المعرفة وا" التنمیة القائمة على المعرفة"الرابع فى الفصل الرابع على 
لقد آلت الحكومة على . والمهارات كعوامل رئیسیة فى تولید القیمة المضافة فى اإلقتصاد الحدیث

:نفسها إتخاذ الخطوات التالیة

تبسیط وٕاعادة هیكلة السیاسات واإلستراتیجیات المتعلقة باألبحاث والتكنولوجیا والتعلیم لكى -١
أن تستجیب للمتطلبات اإلجتماعیة والثقافیة تمكن المراكز البحثیة والعلمیة والتعلیمیة 

.والصناعیة ولكى تتوافق مع المنافسة العالمیة المتزایدة
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إمداد البرنامج الشامل للتنمیة العلمیة والتكنولوجیة خاصة التكنولوجیات المتقدمة فى مختلف -٢
.المجاالت

اء المتطلبات التالیة لنشر فى البرنامج المشار إلیه ینص على أن الحكومة ستقوم بإستیف٤٥البند 
سوق المنتجات القائمة على المعرفة، وتسویق المخرجات البحثیة، واإلبداع وزیادة مساهمة 

:القطاع الخاص فى هذا المجال

تصمیم وٕانشاء نظام شامل لحقوق الملكیة الفكریة على المستوى الوطنى والدولى وتنفیذ -١
.الهیاكل المطلوبة فى سبیل ذلك

ع بعض التكالیف لتسجیل براءات اإلختراع على المستوى الدولى ولشراء حقوق اإلمداد ودف-٢
.براءات اإلختراع المسجلة للمنتجات اإلستهالكیة

وعلى التوازى لتنفیذ البرنامج الرابع للتنمیة، فقد كانت هناك حاجة لبناء نظام تنافسى للعلوم 
ت ذات العالقة والتطویر والتنسیق بین والتكنولوجیا واإلبتكار لتصمیم السیاسات واإلستراتیجیا

الهیئات المختلفة وٕاعادة تعریف الرؤى والتناغم بین جمیع األنشطة وٕاعادة هیكلة األنظمة 
.والمنتجین وتوجیه موارد الدولة والتسهیالت المالیة لخلق فرص فى العلوم والتكنولوجیا واإلبداع

طبقًا للقانون ٢٠٠٧فبرایر ٤د تم تسمیته فى ولهذا الغرض فنائب الرئیس للعلوم والتكنولوجیا ق
:لكى یعاون الرئیس ویكون لهذا المكتب األهداف التالیة١٢٤الدستورى رقم 

التنسیق بین : من الهیئات الحكومیة التى تعمل فى مجال األبحاث% ١إدارة تخصیص -١
نوك من ناحیة خطط األبحاث التطبیقیة التى نتجت من العقود واإلتفاقیات بین الشركات والب

والجامعات والمراكز البحثیة فى الناحیة األخرى كواحدة من أكبر مجاالت التعاون بین 
ملیار لایر إیرانى ٥٠٠٠الجامعة والصناعة على مستوى الوطن حیث نتج عن ذلك ماقیمته 

.٢٠٠٨فى عام 
ة من أجل خلق نموذج مجلس لتنمی: إنشاء تشریعات للتنسیق بین الجامعة والصناعة -٢

مستخدمًا الخبرة ٢٠٠٧وتطویر وتحسین العالقة بین الجامعة والصناعة حیث بدأ ذلك عام 
تلك التشریعات تهدف إلى نفاذ العلوم والتكنولوجیا فى أسواق . المحلیة والدولیة والخبراء

المنتجات اإلستهالكیة والخدمات داخل الوطن من خالل المشاركة الفعالة لكل أصحاب 
.األبحاث والجامعات والمنتجین فى كل ذلكالشأن من مراكز
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هذه التشریعات قامت على التنظیم والتنسیق لكل قواعد دائرة اإلبتكار وبین جمیع الالعبین فى 
.هذا المجال لإلسراع والمساعدة فى تلك األنشطة لإلستخدام األمثل لموارد الوطن

والتجمعات الصناعیة كانت من بین تشریعات التنسیق للتعاون بین المراكز العلمیة والتعلیمیة
:المهام الرئیسیة لدائرة اإلبتكار فى الخدمات والمنتجات حیث تم اآلتى

 ،برمجة ودعم الخطط القومیة الشاملة تكون من أسس مهام نائب الرئیس للعلوم والتكنولوجیا
تنمیة ثم تشجیع الطریق لتحقیق الخطط طویلة المدى لكافة القطاعات والتقدم الدائم وال

هذه األنشطة كانت تهدف لتحقیق اإلحتیاجات المحلیة إلیران والمشاركة . المستدامة للوطن
فى المنافسة العالمیة وزیادة الثروات ورأس المال البشرى والتناغم المالى فى كل المجاالت 
الرئیسیة مثل شبكات الحاسب العمالقة وقیادة الوطن للتحرك بسرعة عالیة نحو التقدم ورصد 

.تلك التغییرات بالتنسیق بین الجامعات والصناعة

:وكان من أهم أهداف الخطة القومیة التكنولوجیة الشاملة

المساعدة فى تطویر التكنولوجیات القائمة على المعرفة لإلستفادة من نتائجها.
المشاركة فى تطویر تكنولوجیات جدیدة وتلبیة اإلحتیاجات التقنیة والخاصة للمجتمع.
 كة فى تسویق الخطط البحثیةالمشار.
المساهمة فى نقل التكنولوجیات البازغة والحدیثة.
 تجهیز البنیة التحتیة لتنفیذ خطط اإلبتكار والتكنولوجیا والتطبیقات البحثیة على المستوى

.العالمى
 ٢٠٠٨حیث تجاوزت المساعدات خالل عام إنشاء حدائق العلوم والتكنولوجیا والحاضنات

.لیار لایر إیرانى للوزارات المعنیة لهذا الغرضم١٢٥حوالى 
 دعم الشركات "إزالة الحواجز وتسهیل تسویق اإلبتكارات حیث أن الحكومة تعمل بشعار

".القائمة على المعرفة وتسویق اإلبتكارات واإلختراعات

وهكذا كان هناك الكثیر من اإلجراءات والقوانین والتسهیالت التى شجعت إیران فى تحولها
ملیون 74,5لإلقتصاد والتكنولوجیا المبنیان على المعرفة حیث یبلغ تعداد السكان فى إیران 

ملیون طالب وطالبة بمعدل نمو سنوى 1,87بلغ ٢٠١٠نسمة وعدد طالب الجامعات فى عام 
وقد بلغ عدد الباحثین العاملین فى مجال البحوث % ٤,٦بینما یبلغ المعدل العالمى % ١٠,٣
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وقفزت عدد األبحاث المنشورة فى ٢٠٠٥نسمة عام ١٠٠٠٠باحث لكل ١,١٤والتطویر
SCOPUS  عالمیا وقفزت براءات اإلختراع ٢٧لتحتل إیران المركز ٢٠١١عام ٣٧,٥٠٠إلى

وبلغ الناتج القومى اإلجمالى للفرد ٢٠٠٢عام ٥٨١بینما كانت ٢٠٠٨عام ٧٤٥١إلى 
٢٠٠٧لعام ٠,٧٨٢ومؤشر التنمیة البشریة % ٧,٨٢دوالر أمریكى بمعدل نمو ) ١٠٨٤٤(

مقارنة ٢٠٠٦من حجم اإلنتاج القومى عام % ٠,٦٧وبلغت المساهمة فى نفقات البحث العلمى 
% ١٤,٢من تلك النفقات مقابل % ٧٤,٦حیث تبلغ مساهمة الحكومة ١٩٩٩عام % ٠,٥٥بـ 

.من التعلیم العالى% ١١,٢من شركات األعمال الخاصة وحوالى 
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:ئیلإسرا

وتعتبر إسرائیل واحدة من أكبر الدول التى تتبع سیاسة مؤثرة ومنتجة فى العلوم والتكنولوجیا 
حیث تصنف إسرائیل فى المركز الرابع عالمیًا ألعلى الدول نشرًا فى مجال األبحاث العلمیة 

تقدم بالنسبة لعدد السكان وتبلغ عشر أضعاف المتوسط العالمى وقد ساهم علماء إسرائیل فى ال
التكنولوجى فى المجاالت الزراعیة وعلوم الحاسب اآللى واإللكترونیات والهندسة الوراثیة والطب 

وقد إختارت مجلة النیوزویك عام . والضوئیات والطاقة الشمسیة والمجاالت الهندسیة المختلفة
مدینة تل أبیب كواحدة من أكبر عشر مدن فى العالم األكثر تأثیرًا فى مجاالت ١٩٩٨

.التكنولجیا المختلفة

وكانت أهم ١٩٦٧وقد إتبعت إسرائیل سیاسة للعلوم والتكنولوجیا حیث دشنت خطتها األولى عام 
:عناصرها

 اإلنتقال السریع من مجال البحوث األساسیة إلى البحوث التطبیقیة مركزًا على اإلبتكار
.الصناعى

زیادة أنشطة البحوث واإلبتكار فى القطاع اإلنتاجى.
جیع المؤسسات األكادیمیة لزیادة مساهماتهم فى األبحاث التطبیقیة على وجه العموم تش

.وكذلك فى اإلبتكار التكنولوجى على وجه الخصوص
 تقویة المؤسسات البحثیة الحكومیة، خاصة المؤسسات الصناعیة والمتعلقة بأبحاث الموارد

.الطبیعیة
المستوى : یا، لتصبح مرتكزة على ثالثة أسسإعادة تنظیم سیاسة الحكومة للعلوم والتكنولوج

القومى، اللجنة الوزاریة للعلوم والتكنولوجیا، المجلس القومى للبحوث والتطویر فعلى المستوى 
هناك رئیس العلماء على المستوى الوزارى ثم على مستوى قیاس األداء للبحوث : الوزارى

اإلدارات البحثیة بالوزارات المعنیة وتم إلحاق . والتطویر لقیاس أداء المؤسسات الحكومیة
.وهكذا.....

نقطة فارقة فى تاریخ إسرائیل اإلقتصادى حیث ) یوم كیبور(١٩٧٣ولكن كانت حرب أكتوبر 
هبط زیادة متوسط ناتج الفرد القومى ألقل من ربع القیمة التى كان علیها قبل الحرب لیصبح 

ل كبیر كما ساعد على ذلك أزمة البترول سنویًا وزادت تكلفة النفقات الدفاعیة بشك% ١,٥
هو ١٩٨٥- ١٩٧٥والزیادة العالمیة فى أسعار المنتجات األساسیة وبذلك یمكن إعتبار العقد 
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تم وضع خطة اإلستقرار ١٩٨٥مع بدایة عام . الفترة التى فقدت إسرائیل كثیرًا فى مجال التنمیة
مها خفض حجم اإلدارات الحكومیة، حیز التنفیذ حیث كان هناك دروس متعلمة من األزمة أه

فى هذه الفترة أیضًا حدث تقدم . الخصخصة، تشجیع التنافس من خالل إعادة هیكلة اإلقتصاد
تكنولوجى هائل فى دول العالم المتقدمة وخاصة فى مجاالت البیولوجیا الجزیئیة وعلوم الحاسب 

ومن ناحیتها . ومتعلمة بشكل كبیرواإلتصاالت والمواد الجدیدة والتى تمیزت بتواجد عمالة مدربة
. فقد نجحت إسرائیل فى أخذ المبادرة فى الصناعات الدفاعیة وكثیر من الصناعات المدنیة

وقد شجعت الحكومة البحوث والتطویر فى مجاالت التكنولوجیا العالیة مع اإلحتفاظ بخلق أدوات 
وریة فى قطاعات المعرفة الكثیفة وهكذا فقد أصبحت إسرائیل نقطة مح. اإلبداع للمساعدة والدعم

ونجحت فى جذب كثیر من المستثمرین فى مجاالت التكنولوجیا العالیة وقطاعات رأس المال 
.المخاطر

وحالیًا تعتبر إسرائیل من أعلى دول العالم إنفاقًا على البحث العلمى والتكنولوجیا بما نسبته 
من هذه % ٧٣,٤ع الخاص بما نسبته من الناتج القومى اإلجمالى یساهم فیها القطا% ٤,٩

النسبة وتمتلك إسرائیل منظومة متقدمة ومتطورة إلدارة اإلبداع والعلوم فعلى إعتبار أن إسرائیل 
تفتقد الكثیر من الموارد الطبیعیة فتعتبر نفسها فى العقل المحرك واإلقتصاد المعرفى الذى تنفرد 

. واألنشطة اإلقتصادیة معًا فى هذا اإلتجاهبه بخلفیة تاریخیة قویة لتوجیه المجتمع العلمى

:الفاعلین الرئیسیین فى هذه المنظومة حیث تنقسم إلى) 7.2(ویوضح شكل 

:السلطات السیاسیة والحكومیة)أ

الكنیست هو البرلمان لدولة إسرائیل وهناك لجنة داخل الكنیست تسمى بلجنة الكنیست للعلوم 
لهذا الغرض فهى ) غیر العسكریة(ة على األبحاث المدنیة والتكنولوجیا لوضع المعاییر والموافق

وكل الوزارات . تتفاعل مع مكتب رئیس العلماء الحكومى والمجلس الوطنى للعلوم والتكنولوجیا
.الحكومیة تتابع أعمالها مع مكتب رئیس العلماء

. عیة ذات األهمیةأیضًا هناك وزارة الصناعة والتجارة وهى معنیة بالحوافز المالیة لألنشطة الصنا
.فأغلب المنح الحكومیة لألبحاث یتم تمویلها من الوزارة من خالل مكتب رئیس العلماء
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تقومالخطنفسوعلى. مباشربشكلالصلةذاتالبحثیةالمشاریعبتمویلتقومالدفاعووزارة
. اإلنشاءسنواتخاللالتكنولوجیاعالیةالعمالةبتوظیفالحاالتمنالعدیدفىالجیشخدمات
السابقینالعمالتوظفأنیمكنهاالناشئةالمعلوماتوتكنولوجیااإلتصاالتشركاتمنفالعدید

.الجیشمعاملمن

الزراعیةالبحوثمنظمةخاللمنوالتطویربالبحوثمباشربشكلترتبطالزراعةووزارة
)ARO. (

عنمسئولیتهاخاللمنمباشربشكلوالتطویرالبحوثفىتؤثروالتكنولوجیاالعلومووزارة
.العلمیةاألبحاثإستراتیجیة

والتطویرالبحوثوقسملدیهاالعلماءكبیرخاللمنمباشربشكلتساهمالتحتیةالبنیةوزارة
.) ٩.٢، ٨.٢(شكلى والمتوسطالقصیرالمدىذاتاألبحاثوتمویل

العالیةالمهاراتأصحابنالسكاجذبفىقواعدهاخاللمنمهمعاملتعتبرالهجرةوزارة
السكانتعدادمن% ٢٠بحوالىتقدرالهجراتهذه. ١٩٩٠عاممنذإسرائیلإلىالهجرةراغبى
.التكنولوجیةالعمالةنصفوحوالىالكلى
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السلطات  
مجلس سیاسات العلوم السیاسیة

والتكنولوجیا

الهیئات  
اإلداریة

الهیئات  
اإلستشاریة 
والتنسیق

تمویل البحوث

تمویل بحوث

)البرلمان(الكنیست 

وزارة  
التعلیم

وزارة  
الصناعة 
والتجارة

وزارة 
العلوم 

والتكنولوجیا

وزارات 
أخرى

مكتب رئیس    
OCS العلماء

لجنة التخطیط  
مجلس  –والمنح 

التعلیم العالى
اإلستشاریة/ مجموعات التنسیق 

دعم البنیة التحتیة

الجمعیة 
اإلسرائیلیة للعلوم 

واإلنسانیات 

الجمعیات العلمیة

القطاع العام

OCS

اللجنة  اإلستشاریة

القطاع الخاص

إتحادات المنتجین فى  
إسرائیل

اإلتحادات الصناعیة

تمویل أبحاث  
صناعیة الصندوق اإلسرائیلى 

الجامعاتلتمویل العلوم
أبحاث دعم 

الصناعات الصغیرة 
والمتوسطة

التمویل المؤسسى برامج تمویل موجهةبرنامج التمویل

مراكز أبحاث جامعات
حكومیة

الشراكة الحكومیة 
الصناعات الصغیرة البحوث الصناعیةالخاصة/ 

والمتوسطة

أبحاث تعاقدیةنقل تكنولوجیامعلومات علمیةإمكانیات كبیرةالتعلیم العالى

إلبداع الوطنیة الوزارات والهیئات المختلفة لمتخذى القرار فى منظومة ا) ٧.٢(شكل 
بإسرائیل
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صور توضح البنیة التحتیة العلمیة والتكنولوجیة فى إسرائیل لمجاالت العلوم : )٨.٢(شكل 
الفیزیائیة والهندسیة وتكنولوجیا النانو والتى أنتجت صناعات مدنیة وعسكریة فى المجاالت 

.التكنولوجیة ذات الصلة 
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صور توضح اإلهتمامات اإلسرائیلیة بالعلوم البیئیة والهندسیة من تطویر وتنمیة ): ٩.٢(شكل 
منطقة البحر المیت وتحلیة المیاه والكائنات الحیة والدقیقة وتحلیة المیاه المالحة بمختلف 

.التقنیات 
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هذا المجلس بتشكیل . وجیا توجه المجلس القومى للبحوث والتطویراللجنة الوزاریة للعلوم والتكنول
.الخاص ویعمل كهیئة إستشاریة لدى الحكومةمن ممثلین من الحكومة، األكادیمیة والقطاع 

:الهیئات الوسیطة)ب

تحت رعایة وزارة العلوم والتكنولوجیا، فإن أكادیمیة العلوم تطور الخطط اإلستراتیجیة لمستقبل 
تكنولوجیة ولجنة مستشارى البنیة التحتیة تحدد البنیة التحتیة المطلوبة للخطة القومیة التنمیة ال

.للعلوم والتكنولوجیا 

، والذى یرأسه وزیر التعلیم والثقافة والریاضة هو مؤسسة دولة فى إسرائیل مجلس التعلیم العالى
.ومسئول عن التعلیم الوطنى متضمنًا شئون التدریس والبحوث 

المنبثقة عن المجلس لها سلطات إستثنائیة لصرف مصادر التمویل تخطیط والتمویللجنة ال
وأكثر من ذلك یقوم المجلس بتوجیه سیاسات التعلیم فى . العالمیة لهیئات التعلیم العالى

وأیضًا . المجاالت المطلوبة بالتنسیق مع القطاع الخاص ویكون مسئوًال عن تطویر البنیة التحتیة
ولذا فهذه . جلس بالتنسیق مع وزارة الصناعة والتجارة بتنظیم مصادر التمویل الكبیرةیقوم هذا الم

.الهیئات لها التأثیر األكبر فى توجیه السیاسات والتمویل

:المؤسسات المسئولة عن القیام باألبحاث-جـ 

األبحاث تمتلك إسرائیل بنیة تحتیة علمیة وبحثیة متطورة، فهناك ثمانى جامعات وعدد من مراكز 
الحكومیة الغیر هادفة للربح مصحوبة بهیئات صناعیة تدیر رأس المال المخاطر بنشاط كبیر 
وموجة للبحوث والتطویر خاصة فى مجاالت اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وقطاع 

.التكنولوجیا الحیویة الناس بقوة

:القطاع الخاص–د 

. مما تنفقه إسرائیل على البحوث والتطویر% ٧٣,٤یمثل القطاع الخاص حالیًا تمویل ما نسبته 
ویتم تمثیل %) ٩٠(أغلب مساهمات تمویل القطاع الخاص تأتى من مصادر تمویل صناعیة 

وٕاتحاد المنظمات اإلقتصادیة اإلسرائیلیة (MAI)القطاع الخاص بإتحاد الصناعات اإلسرائیلي 
(FIEO) . اإلتحاد األولMAIیل القطاع الخاص اإلسرائیلى فى دوائر له المسئولیة الوحیدة لتمث
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صنع القرار التى لها تأثیر إقتصادى من خالل اإلعداد والمشاركة فى البیانات والقرارات فى 
.مجالس اإلدارات كما لها إتصاالت غیر مباشرة مع القطاع الحكومى

داع فى وضعت الدولة خطتها لتفعیل السیاسة الصناعیة لتشجیع ثقافة اإلب٢٠٠٩وخالل عام 
لشاملة إلسرائیل عام فى سبیل الخطة اإلسرائیلیة ا٢٠١١العلوم والتكنولوجیا على أن تنتهى عام 

).١٠.٢شكل (٢٠٢٨

تقترح مجموعة من ٢٠٠٩الرؤیة اإلقتصادیة واإلستراتیجیة فى عالم صغیر وكانت خطة عام 
وم والتكنولوجیا اإلسرائیلیة البدائل لتشجیع السیاسة الصناعیة الوطنیة إلعطاء مزایا جدیدة للعل

.لكى ترتبط بشكل مباشر مع ثقافة اإلبداع

:وكانت تقوم على ثالثة مجاالت وتحدیات رئیسیة هى

.التحدیات العالمیة-١
.رفع مستوى العلوم والتكنولوجیا والبحوث والتطویر-٢
تجدید وتطویر الصناعات التقلیدیة متضمنة تجدید إنجازات األعمال وتقلیل الفجوة -٣

.اإلجتماعیة الناتجة من وجود اإلقتصاد المزدوج

هذه الموضوعات الثالثة تترابط بشدة مع حقیقة أن الصناعة هى عامل محورى وتخدم محرك 
فالصناعات التقلیدیة كبیرة بحجمها ولكنها ذات تأثیر إقتصادى محدود عن . النمو بشكل عام

ووجودها فى حد ذاته یتطلب ) ة العالیةالتكنولوجیا ذات الجود(تلك الصناعات كثیفة المعرفة 
ومن المؤثرات األخرى هو اإلعتقاد بأن تجدید الصناعات التقلیدیة یمكن . تجدید بشكل سریع

.تعجیله بمساعدة الصناعات كثیفة المعرفة

:فهى تقوم على عدد من المؤشرات الرئیسیة هى٢٠٢٨وفى سبیل الرؤیة إلسرائیل عام 

من حیث متوسط ) ١٥-١٠(ن بین أكبر إقتصادیات فى العالم أن تكون دولة إسرائیل م-١
الدخل للفرد وسوف یكون هذا سعیًا لتحسین وضع وحیاة المواطن ولمستقبل األجیال 

.الصغیرة
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٢٠٢٨صور ورسوم توضح رؤیة اإلستراتیجیة الوطنیة اإلسرائیلیة لعام ): ١٠.٢(شكل 
على بیئة وطاقة خضراء وتصمیمات معماریة مبتكرة حضریة للمجتمعات كثیفة للحصول 

.المعرفة 
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المجتمع اإلسرائیلى سوف یكون مفتوحًا ومستنیرًا، إقتصاده سوف یكون حرًا، مستقرًا ومتوازنًا -٢
القدرات الثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة لدولة إسرائیل، الثروة سوف تكون فى ومعتمدًا على

.رأس المال البشرى وقدرتهم على اإلبداع والمبادرة
الدولة سوف تحقق كل ذلك من خالل التعاون بین كل القطاعات، بینما سوف تحافظ على -٣

قیمها وتقویة صورة إسرائیل فى عیون كل مواطنیها وشركائها فى العالم وكذلك الیهود فى كل 
.أنحاء العالم

:لرؤیة تعتمد على النهج التالىاإلستراتیجیة الكلیة للتمكین لهذه ا

إستراتیجیة وطنیة لإلبداع مرتكزة على المعرفة المتقدمة وقیم التمیز واألصالة، فى مجتمع مفتوح "
وبالنظر إلى التحدیات المعتبرة ". یغذى الجودة العالیة ویعالج كل شرائح المجتمع بشكل عادل

تخبط برؤیة مترتبة أو تتخلى عن التمیز التى تواجهها إسرائیل، فإنها ال تستطیع أن تتحمل ال
فبدون العمل الجاد من جانب النظام التعلیمى واإلقتصاد اإلنتاجى والبنیة التحتیة . الذى تنعم به

الممیزة للعلوم والتكنولوجیا والنظام الدفاعى فإن إسرائیل لن تستطیع أن تستمر فى إزدهارها 
البد إلسرائیل أن تتبنى إستراتیجیة . أمونوسوف یكون من الخطورة أن تكون فى وضع غیر م

لإلبداع والتمیز والجودة فى مجاالت حرجة لكى تستفید من مواردها بشكل كلى وتنهج الطریق 
السریع والتنمیة المستدامة ولذا فیمكنها حینئذ إمداد الوطن بالكثیر من إحتیاجاته الذى ال یزال 

لذا البد أن یعمل على . لتشكیل اإلقتصاد والمجتمعاإلبداع البد أن یكون حجر زاویة . یبنى نفسه
وهو ما سیجعل ٢٠٢٨خالل تلك الفترة حتى عام % ٤,٧زیادة إنتاجیة العامل بمتوسط 

اإلقتصاد اإلسرائیلى فى مرتبة أعلى بالنسبة لمتوسط دخل المواطن بالنسبة للناتج القومى 
).٢٠٠٧دوالر للفرد بأسعار عام ٥٠,٠٠٠أعلى من (اإلجمالى 

ألف ٩٠ولذا یمكن إجماًال ذكر بعض المؤشرات للعلوم والتكنولوجیا فى إسرائیل فهناك حوالى 
یعملون فى مجاالت البحث العلمى واإللكترونیات الدقیقة ) وفقًا لبعض التقدیرات(عالم ومهندس 

% ٧٣ن من إجمالى الناتج القومى منها أكثر م% ٤,٧والتكنولوجیا الحیویة حیث تنفق إسرائیل 
براءة إختراع أمریكیة ونشر ١٦٨٠٥ممولة من القطاع الخاص وتقدمت إسرائیل لتسجیل 

-H)بمؤشر فاعلیة    Scopusطبقا لـ٢٠١١بحثًا فى المجالت العالمیة لعام ١٨٨٠٦

index) وٕاقتباسات أكثر من ملیون وسبعمائة وواحد وعشرین ألفًا وطبقًا لبعض ٢٩٣یبلغ



142

نسمة أى ثالثة أضعاف النسبة فى ١٠٠٠٠لكل ١٤٥ة العلماء والباحثین التقدیرات یبلغ نسب
.الوالیات المتحدة

السعودیة

لمملكة العربیة السعودیة فى التخطیط لألنشطة العلمیة والتكنولوجیة فى بدایة ابدأت قد و 
وم ودعت إلى ضرورة إقامة هیئة مركزیة لتخطیط وتنسیق أنشطة العل١٩٧٠مسیرتها للتنمیة عام 

ات والخطط الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا حیث تم اسوالتقنیة یكون من ضمن مسئولیاتها المتعددة السی
ثم توجت تلك ١٩٧٧تنفیذ تلك التوجهات بإنشاء مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة عام 

فى أولى الذى أناط بالمدینة١٩٨٦التوجهات بما جاء فى نظام المدینة األساسى الصادر عام 
" إقتراح السیاسة الوطنیة لتطویر العلوم والتقنیة ووضع اإلستراتیجیة والخطة الالزمة لتنفیذها"مهامها 

 .

وكان الهدف الرئیسى هو تطویر القدرات الوطنیة للعلوم والتقنیة وٕاقامة قاعدة صلبة متكاملة 
توردة وعلى خدمة ومساندة خطط وفعالة تعمل على تقلیل اإلعتماد المتزاید على التكنولوجیات المس

) ٢٠٢٥–٢٠٠٥(تم إعداد الخطة الوطنیة للعلوم ٢٠٠٥التنمیة على كافة المستویات وفى عام 
وتختص بعملیة التخطیط الشامل للعلوم والتكنولوجیا وتتكون من عناصر تخطیطیة متعددة تبدأ 

:رئیسیینبالمبادئ والغایات وتنتهى بالبرامج والمشروعات وتتكون من جزئین

كنولوجیا تحوى اإلطار العام لتخطیط العلوم والتقنیة فى تسیاسة وطنیة للعلوم وال: الجزء األول
.السعودیة من غایات وأهداف عامة وسیاسات وٕاستراتیجیات بعیدة المدى لتنمیة العلوم والتقنیة 

ضع فى إطار الخطط یتكون من أربعة خطط تفصیلیة مدة كل منها أربعة أعوام ، تو : الجزء الثانى
.الخمسیة الوطنیة
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:)٢٠٢٥- ٢٠٠٥(األسس اإلستراتیجیة للسیاسة الوطنیة السعودیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبداع 

:األساس اإلستراتیجي األول 

بتكار تؤدي إلى تآزر مكونات العمل على تبني رؤیة شمولیة في تطویر منظومة العلوم والتقنیـة واإل
جتماعیة قتصادیة واإلتناسـق خططـهـا، وتوثیق روابطها، وتفاعلها مع األنشطة اإلهذه المنظومة، و 

:والثقافیة، وذلك من خالل السیاسات اآلتیة 

.التنسیق بین السیاسـة الوطنیة للعلوم والتقنیة والسیاسات القطاعیة المختلفة في المملكة-١

وتخطیط وتنسیق ومتابعة أنشطة العلوم تبني آلیة على المستوى الوطني لتعزیز فعالیة إدارة-٢
.بتكار ودعم مواردهاوالتقنیة واإل

.التحتیة الالزمة لتنمیة المنظومة ورفع كفاءة عملهایةستكمـال وتقویـة البنإستمرار في اإل-٣

إیجـاد المؤسسـات الوسیطة بین مكونات المنظومة المختلفة من جهة، وبینها وبین القطاعات -٤
جهة أخـرى، كمراكز التطویر التقني، وحدائق العلوم، والحاضنات التقنیة، وصنادیق المختلفة من

.التمویل

إیجاد اآللیات الالزمة لتشجیع وتقویة الروابط بین المكونات الرئیسة للمنظومة، مثل مؤسسات -٥
نیة، والمكاتب البحث والتطویر، والتعلیم والتدریب، والشركات، والمستثمرین، والمبتكرین، وموردي التق

.ستشاریة، واإلعالم العلمي وغیرهااإل

حفـز القطاع الخاص للقیام بدور ریادي في تنفیذ وٕادارة األنشطة العلمیة والتقنیة وتحدید البرامج -٦
.ستثمار نتائجهاإ البحثیة وتقییمها و 

ت الحكومیة توجیـه وسـائل التوعیـة المختلفة لتعمیق إدراك أفراد المجتمع عامة، والقطاعا-٧
بتكار في تحسین الكفاءة اإلنتاجیة وزیادة القدرات التنافسیة والخاصة بالدور الحاسم للعلوم والتقنیة واإل

.رتقاء بمستوى معیشة المواطنقتصاد الوطني والمحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة واإللإل
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منظومة المختلفة، مع عدم إغفال اللغات لتنمیة مكونات الاً یرئیسعتماد اللغـة العربیـة مرتكزاً إ-٨
.األخرى الالزمة لنقل مایستجد من المعارف العلمیة والتقنیة من مصادرها

:األساس اإلستراتیجي الثاني 

حتیاجات التقدم العلمي والتقنـي إ بما یتفق و وتنوعـاً تساعـاً إتفعیل دور التعلیم والتدریب ورفع كفاءتهما 
جدات التقنیة العالمیة وتحدیاتهاستمرار مواكبتهما للتطورات العلمیة والمستإالمنشـود، والتأكید على

:وذلك من خالل السیاسات اآلتیة 

حتیاجات الفعلیة للمنظومة، وٕایجاد اآللیات الفعالة ربـط مخرجـات مؤسسات التعلیم والتدریب باإل-١
.لتحقیق ذلك

لیم والتدریب لتعمیق اإلدراك والتفكیر العلمي تفعیـل الجوانب التطبیقیة في جمیع مراحل التع-٢
لتزام بمنهجیتـه لدى الطالب عامة والتقني للمستفیدین، وتنمیة حب ممارسة البحث العلمـي واإل

.وطالب التعلیم العالي خاصة

التقییم الدوري لبرامـج تعلیم العلوم والتقنیة في جمیع أنواع ومراحل التعلیم والتدریب، وتطویرها -٣
.حتیاجات المستجدة للمنظومةستجابة لإلصبح مواكبة وقادرة على اإللت

العمـل على مشاركة القطاعات المستفیدة من مخرجات التعلیم في تقییم وتطویر برامج تعلیم -٤
.العلوم والتقنیة

ول ستیعابیة للمؤسسات التعلیمیة في المجاالت العلمیة والتقنیة، وزیادة نسبة قبتوسیع الطاقة اإل-٥
.الطالب فیها مقارنة بالتخصصات األخرى

على مناطق المملكة، مع توجیه وتوزعـاً ومستًوى واستیعابـاً تطویر برامج الدراسات العلیا تنوعـاً -٦
.هتمام خاص بالدراسات العلیا في المجاالت العلمیة التطبیقیة والتقنیة المناسبة للمملكةإ
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ت علمیة تطبیقیة وتقنیة على المستویین الجامعي وما فوق إیجاد معاهد علیا متمیزة في مجاال-٧
الجامعي لتكوین نخبة رائدة من العلماء والمهندسین والفنیین التقنیین، تكون قادرة على إنجاح تأصیل 

.البحث العلمي التطبیقي وتوطین وتطویر التقنیة

لتلبیة احتیاجات المنظومة وتحقیق التوسع في التعلیم الفني والتقني والتدریب المهني كمـا ونوعـاً -٨
.كتفاء الذاتي في مختلف المهارات والتخصصات الفنیة والمهنیةاإل

تشجیع إنشاء وتطویر مؤسسات ومراكز تدریب متخصصة في المجاالت التقنیة الرائدة والمؤثرة -٩
.قتصاد الوطني وتفعیل دور القطاع الخاص فـي هـذا المجالفي اإل

.دور مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي في التدریب والتأهیل المستمرتفعیل وتطویر - ١٠

العنایة بالتعلیم التعاوني في كافة مؤسسات التعلیم وبخاصة مؤسسات التعلیم الفني والتدریب - ١١
.المهني

ى جتماعیة واإلنسانیة نحو مزید من فهم واقع المملكـة، بمـا یفضـي إلتطویر مناهج العلوم اإل- ١٢
ستشراف المستقبلي والتخطیط وٕادارة العلـوم والتقنیـة، وعالج المشكالت تطویر المناهـج الوطنیـة؛ لإل

.جتماعیة الملحـةاإل

:األساس اإلستراتیجي الثالث 

تهیئة السبل الكفیلة بتعزیز وتطویر القدرات الوطنیة في البحث العلمي والتطویر التقني وتنسیق 
وذلك من مع ومتطلبات التنمیة المستدامةحتیاجات المجتإوتكاملها مع جهودها، وضمان تلبیتها 

:خالل السیاسات اآلتیة 

إیجاد آلیة مناسبة وفعالـة تشـارك بها الجهـات البحثیـة والمستفیـدة فـي القطاعین الحكومـي -١
.والخـاص تعمـل علـى تنسیـق جهـود المؤسسـات البحثیة وتكاملها

جتماعـي على أنشطة المؤسسات الوطنیة للبحث العلمي قتصادي واإللـب اإلحفز وتشجیـع الط-٢
.والتطویر التقنـي بكافة الوسائل والسبل الممكنة
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إنشاء وحـدات جدیدة للبحث والتطویر في القطاعین الحكومي والخاص، ذات قدرات تقنیة -٣
.قتصاد الوطنيمتكاملة في المجاالت اإلستراتیجیة الرائدة في اإل

إیجاد وتقویة القدرات الوطنیة في مجاالت التصمیم والتطویر الهندسي والهندسة العكسیة، ال -٤
.سیما في القطاعات اإلنتاجیة

االهتمام بتعزیز القـدرات التسویقیـة لمؤسسات البحث والتطویر، مع العمل على إشراك ممثلي -٥
.جهاالجهات المستفیـدة مـن منتجات تلك المؤسسات في وضع برام

رتقاء بالمراكز البحثیة في مؤسسات التعلیم العالي، وتطویرها لتصبح توفیر اإلمكانات الالزمة لإل-٦
.ـة للبحـوث الموجهة لخدمة التنمیة، ولتشارك بفاعلـیة في التقـدم العلمـي والتقني المعاصریركیزة رئیس

والتطویر التقني من جهة تبني آلیات فاعلة لتوثیق العالقة بین مؤسسات البحث العلمي -٧
.والقطاعات اإلنتاجیة والخدمیة من جهة أخرى

العمل على زیادة أعداد العاملین في مجاالت البحث والتطویر مع مراعاة التوازن بین فئاتهم -٨
.المختلفة

تشجیع تبادل الباحثین بمختلف فئاتهم بین مراكز البحث والتطویر، في الجامعات والمؤسسـات -٩
.جیة والخدمیة في القطاعین الحكومي والخاصاإلنتا

ستفادة من العلماء والباحثین المتمیزین من غیر السعودیین إیجاد اآللیات والوسائل الكفیلة باإل- ١٠
.في تطویر القدرات الوطنیة للبحث والتطویر في مجاالت إستراتیجیة رائدة

:األساس اإلستراتیجي الرابع 

ة للبحث العلمي والتطویر التقني تلبي متطلبات أولویات األمن ییستجاهات رئإالعمل على تبني 
:وذلك من خالل السیاسات اآلتیة . الوطني الشامل والتنمیة المستدامة

.توجیه البحث العلمي والتطویر التقني لتحقیق األمن المائي-١
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.دفاع واألمن الوطنيحتیاجات اإلستراتیجیة للتوجیه البحث العلمي والتطویر التقني لتأمین اإل-٢

توجیه البحث العلمي والتطویر التقني لتعزیز القدرات التنافسیة لقطاعات النفط والغاز -٣
.والصناعات البتروكیمیائیة

ستكشاف الموارد إ دعم البحث العلمي والتطویر التقني في مجاالت المحافظة على البیئة و -٤
.ستخداماتهاإالطبیعیة وتنمیتها وترشید 

. تصاالت والمعلوماتعنایة بالبحث العلمي والتطویر التقني في مجال اإللكترونیات واإلال-٥

.توجیه البحـث العلمـي والتطـویر التقني لخدمـة الشعائر اإلسالمیة وتیسیر أدائها-٦

رصد وتتبع الفرص الواعدة التي تتیحها التطورات العلمیة والتقنیة المعاصرة والمستجدة، خاصة -٧
.قتصاد الوطني في العقدین القادمینعلى اإللمجاالت المتوقع كون تأثیرها ملموسـاً في ا

تطـویر آلیات ومنهجیـات فاعلـة لتحدید ومـراجعـة أولـویات البحـث العلمـي والتطـویر التقني علـى -٨
.المستـوى الوطني تـشـارك فیهـا الجهات ذات العالقة

:األساس اإلستراتیجي الخامس 

ل على تعزیز وتطویر وتنویع مصادر الدعم المالي المخصصة ألنشطة المنظومة الوطنیة للعلوم العم
وذلك من خالل السیاسات .. بتكار بما یضمن قیامها بأداء مهامها على الوجه المطلوبوالتقنیة واإل

:اآلتیة 

حكومي، خاص، (وضـع برنامـج زمنـي لزیـادة مـوارد البحـث والتطـویر مـن مختلـف المصـادر-١
هـ ١٤٤١بحلول عام لیصل تدریجیـاً )  الخ.. أفراد، منظمات دولیة، مؤسسات أو شركات أجنبیة 

.من الناتـج المحلي اإلجمالي للمملكة%) ١.٦(إلى ) م٢٠٢٠(

ستثمار في أنشطة إیجاد اآللیات المناسبة والسبـل الكفیلة بحفز مؤسسات القطاع الخاص على اإل-٢
.بتكار، ودعمهانیة واإلالعلوم والتق
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ستمرار زیادة إتشجیع مراكز البحث والتطویر والخدمات المساندة في القطاع الحكومـي على -٣
.مصادر التمویل الذاتي لنشاطاتها

إیجاد آلیة وطنیة لتمویل األنشطة العلمیة والتقنیة یشارك فیها إلى جانب الدولة مؤسسات القطاع -٤
.الخاص واألفراد

ل على إیجاد شركات رأس المال المخاطر لتمویل المشروعات التطویریة ذات المخاطرة العم-٥
.العالیة في المجاالت التقنیة المتقدمة الواعدة

التوكید على ضرورة تخصیص نسبة محددة من میزانیة المؤسسات الخاصـة والحكومیة ألغراض -٦
.البحث والتطویر، والتدریب والتأهیل المستمر

.بتكاراالستفادة من برامج التعاون والمنح الدولیة في دعم أنشطة العلوم والتقنیة واإلتعزیز-٧

ستفادة المثلى من عقود المشاریع التنمویة الكبرى في دعم أنشطة مكونات العمل على تحقیق اإل-٨
.المنظومة المختلفة

:األساس اإلستراتیجي السادس 

یر التقنیة المالئمة لرفع الكفاءة اإلنتاجیة، وتعزیز القدرات ستنبات وتطو إ ستمرار في نقل وتوطین و اإل
:وذلك من خالل السیاسات اآلتیـة .. التنافسیة للقطاعات اإلنتاجیة والخدمیة

بین مؤسسات البحث والتطویر –بشقیها المعرفي والمجسد –العنایة بالنقل الداخلي للتقنیة -١
.یة المختلفةقتصادالوطنیة، وبین مؤسسات القطاعات اإل

نتقال العاملین ذوي الخبرة بین المؤسسات المنتجة والمستخدمة للتقنیة، كآلیة إ تشجیع تبادل و -٢
.ستفادة من التقنیة محلیـاً أساس في تطبیق وتعمیم اإل

دعم وتشجیع نقل التقنیات المتقدمة المالئمة للتنمیة المستدامة في المملكة، وتهیئة القطاعات -٣
.إلمكانات والوسائل الالزمة لتوطینهاالتنمویة با



149

.ختیار التقنیات األجنبیة المالئمة والتفاوض حولهاإ تقویة وتعزیز القدرات الوطنیة لتقییم و -٤

التركیز على نقل المعارف والمهارات والخبرات التقنیة األجنبیة جنبـا إلى جنب مع نقل التقنیة -٥
.وضع اآللیات واألنظمة الالزمة لضمان ذلكالمجسدة في اآلالت واألجهزة والمعدات، و 

ستثماریة التقنیة الكبرى في المملكة مثل برامج تفاقیات اإلستفادة القصوى من المشاریع واإلاإل-٦
.قتصادي، في تعزیز القدرات التقنیة الوطنیة وركمها محلیـاً التوازن اإل

اد اآللیات الالزمة لمشاركة المؤسسات هتمام بتفكیك الحزم التقنیة في مختلف المشاریع، وٕایجاإل-٧
.البحثیة الوطنیة في ذلك

، بما في ذلك إیجاد ستنبات وتطویر التقنیة محلیاً إتبني برامج وطنیة لتعزیز وتقویة عملیات -٨
. وتفعیل المؤسسات والمختبرات والخدمات المساندة الالزمة لذلك

ة الوطنیة في عملیات نقل وتوطین وتطویر ستشاریة والهندسیتعزیز وتفعیل دور المكاتب اإل-٩
.التقنیة

بما یكفل رفع القدرة التنافسیة ) مواصفات وجودة ومعایرة(ستمرار في تطویر التقییـس اإل- ١٠
.، ویضمن حمایة المستهلكللمنتجات الوطنیة محلیًا ودولیـاً 

:األساس اإلستراتیجي السابع 

:وذلك من خالل السیاسات اآلتیة .. بتكار یة لإلبداع واإلدعم ورعایة وتشجیع القدرات البشریة الوطن

تهیئـة البیئة المالئمة، وتوفیر اإلمكانات المناسبة لتشجیع وحفز إبداعات ومبادرات األفراد -١
.والجماعات ومؤسسات القطاع الخـاص

وٕایجاد الظروف هتمام بالموهوبین والمبدعین وخاصة في المجاالت العلمیة والتقنیة، العنایة واإل-٢
.التنافسیة المحفزة لهم

.تشجیع تبني القطاع الخاص والمستثمرین لمخترعات المبدعین والمبتكرین الوطنیین-٣
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ستقطاب المبدعین والمبتكرین المتمیزین من الوطنیین للعمل إیجاد اآللیات والحوافز الالزمة إل-٤
.في المراكز البحثیة

رة والمتوسطة من خالل تبنیها من قبل الحاضنات االقتصادیة تشجیع إقامة المشروعات الصغی-٥
.التقنیة

هتمام باإلنتاج الفكري للعلماء والمبدعین، وحفزهم على نشر إنتاجهم، وتوفیر القنوات المناسبة اإل-٦
.للنشر

میة القدرات الوطنیة لإلبداع دعم وتقویة الجمعیات العلمیة في المجتمع وتفعیل دورها في تن-٧
.بتكارإلوا

كتشاف ورعایة الموهوبین إإیجاد الوسائل الالزمة لتفعیل دور المدرسة واألسرة والمجتمع في -٨
.والمبتكرین

إبراز مواهب ومخترعات المبدعین والمبتكرین في وسائل اإلعالم المختلفة، وتوعیة أفراد المجتمع -٩
.جتماعیة الشاملةتصادیة واإلقبدورهم الحیوي في التقدم العلمي والتقني وفي التنمیة اإل

:األساس اإلستراتیجي الثامن 

بتكار، ورفع كفاءة التنظیم تطویر األنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنیة للعلوم والتقنیة واإل
واإلدارة في المؤسسات العلمیة والتقنیة لتتالءم مع المتطلبات الحالیة والمستقبلیة للتنمیة الشاملة 

:وذلك من خالل السیاسات اآلتیة.. والمستدامة

المراجعة الدوریة لألنظمة ذات العالقة بالعلوم والتقنیة، وتطویرها بما یوفر البیئة المناسبة لرفع -١
.كفاءة أداء المنظومة، ویواكب التطورات والمستجدات العالمیة

.یـةتبنـي أنظمة مالیة وٕاداریة تتفق مع طبیعة ومتطلبات أنشطة العلوم والتقن-٢
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وضع األنظمة المشجعة على التعاون فیما بین مؤسسات العلوم والتقنیة، وبینها وبین القطاعات -٣
.األخرى

.ستثمار في المملكةتطویر األنظمة المحفزة والمشجعة لمنتجي التقنیة المتقدمة لإل-٤

.والتقنیةوضع أنظمة تراعي خصوصیات طبیعة العمل واألخطار المحتملة في نشاطات العلوم -٥

تطویر الهیاكل اإلداریة لمؤسسـات العلـوم والتقنیـة، وتقویمها المستمر بهـدف ربط وحداتهـا -٦
.وتحسـین أدائها وتنسیـق أعمالها

، وتبني وسائل التقنیة تطویر أسالیب التنظیم واإلدارة في مؤسسات العلوم والتقنیة وتقویمها دوریـاً -٧
.ـسـاتالمتقدمة في إدارة تلك المؤس

ستكمال الهیاكل المؤسسیـة الالزمة لرسم السیاسات العلمیة والتقنیة، وٕادارة وتخطیط نشاطات إ-٨
.العلوم والتقنیة، ودراسات االستشراف، والجدوى وغیرها، مع العمل على تنسیق مهامها وجهودها

:األساس اإلستراتیجي التاسع 

المستوى الخلیجي والعربي واإلسالمي والدولي مع تطویر مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني على 
تركیز التعاون مع البلدان والمؤسسات المتقدمة في المجاالت التي تسعى فیها المملكة للریادة العلمیة 

:وذلك من خالل السیاسات اآلتیة .. والتقنیة

مع الدول والمؤسسات إیجاد اآللیات الالزمة لالستفادة القصوى من االتفاقیات الثنائیة والجماعیة-١
ستفادة من المنظمات الدولیة واإلقلیمیة في مجاالت العلوم ، ورفع كفاءة اإلوتقنیـاً المتقدمة علمیـاً 

.والتقنیة المختلفة، خاصة في المجاالت ذات األولویة للمملكة

تعاون ستثمار المیزات النسبیة للمملكة، والمشاریع التنمویة الكبرى في توفیر فرص أفضل للإ-٢
.العلمي والتقني، بما یؤدي إلى تطویر المجاالت العلمیة والتقنیة ذات األولویة للمملكة
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تطویر التعاون العلمي والتقني بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة إلى مستوى التكامل -٣
.هتمام المشتركالعلمي والتقني بینها في المجاالت ذات اإل

.مي والتقني الثنائي والمشترك مع الدول العربیة واإلسالمیةتعزیز التعاون العل-٤

تعزیز اآللیات الالزمة لرصد وتتبع التطورات الجاریة في المجاالت العلمیة والتقنیة عالمیـاً -٥
.وتعمیمها على الجهات المعنیة في المملكة

والباحثین داخل المملكة تشجیع وحفز التعاون العلمي والتقني على المستوى الفردي بین العلماء -٦
.ونظرائهم في الخارج

.تعزیز التعاون المؤسسي العلمي والتقني المبـاشر مع الجهات الخارجیة ودعمـه-٧

تشجیع التعاون عن طریق التوأمة بین الجامعات ومراكز البحوث في المملكة ومثیالتها في -٨
.الخارج

.ستجدة في أسالیب التعاون العلمي والتقنيستمرار في مواكبة االتجاهات العالمیة الماإل-٩

:األساس اإلستراتیجي العاشر 

إتاحة المعلومات العلمیة والتقنیة وتیسیر كافة السبل للوصول إلیها في إطار نظم تتفق مع أهداف 
: وذلك من خالل السیاسات التالیة .. وظروف المملكة

ستمرار نیة وضمان سهولة الوصول إلیها، واإلدعم وتطویر قواعد وطنیة للمعلومات العلمیة والتق-١
.في تحدیثها

تبني أنظمة وبرامج وطنیة تعمل على تشجیع إنتاج ونقل ونشر وتبادل المعلومات، وتسهیل -٢
.ستخداماتهاإ

دعم وتطویر نظم المعلومات العلمیة والتقنیة وتقنیاتها، وتسهیل الحصول علیها بما یمّكن -٣
.المعلوماتالمملكة من مواكبة عصر
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ربط المؤسسات العلمیة ومراكز البحوث بشبكة معلومات وطنیة عالیة السرعة لتبادل الخبرات في -٤
.الداخل والخارج وٕاثراء البحث العلمي والتطویر التقني

.إیجاد اآللیات الالزمة لضمان أمن المعلومات وحمایتها-٥

.المعلوماتدعم وتعزیز مكانة اللغة العربیة في مجال تقنیة -٦

التركیز على توطین وتطویر تقنیات المعلومات ذات األثر الفّعال في تحسین كفاءة وفعالیة نظم -٧
.المعلومات وخدماتها في المملكة

إعداد خطة وطنیة للمعلومات تتفق مع أهداف وتوجهات السیاسة الوطنیة للعلوم والتقنیة، وتعمل -٨
.كـةعلى دعم التنمـیـة الشاملة في الممل

١٢جامعة بینما تبلغ الجامعات الخاصة ٢٤وتبلغ الجامعات الحكومیة فى السعودیة 
لیبلغ المركز العشرین على مستوى % ٥.٨جامعة ونما الناتج المحلى اإلجمالى بنسبة ٣٦بإجمالى 

فى تقریر ٢٠١١دولة لعام ١٣٩من بین عالمیاً ٢١ـالعالم كما أصبحت السعودیة فى المركز أل
.نافسیة العالمیةالت
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)تركیا، إیران، إسرائیل، مصر، السعودیة(مقارنة المخرجات العلمیة لدول الشرق األوسط 

SCIMAGOالذى تصدره مؤسسة SIR World Reportتعتمد هذه المقارنة على تقریر

لعلمیة للمؤشرات العلمیة حیث یحتوى هذا التقریر على ستة مؤشرات رئیسیة تتضمن المخرجات ا
(O) بحیث یجب أن یزید ......) - المركز البحثى –الجامعة (من أبحاث صادرة من المؤسسة

بحث حتى یمكن إدراج تلك المؤسسة وتم تجمیع هذه ١٠٠عدد األبحاث الصادرة فى العام عن 
ویبین (IC)ثم یتم تحلیل مؤشر التعاون الدولى ٢٠٠٩- ٢٠٠٥األبحاث فى ذلك التقریر من عام 

بة عدد األبحاث التى یوجد بها دولة أو أكثر متعاونة مع المؤسسة إلى عدد األبحاث الكلیة ثم نس
وهو یظهر كنسبة مئویة للتأثیر العلمى المتوسط للمؤسسة مقارنة (NI)یأتى مؤشر التأثیر التطبیعى 

١,٣كانت أقل من المتوسط ولو% ٢٠فهو یعنى أن المؤسسة تقع ٠,٨بالعالم فلو كان مثًال الرقم 
أعلى من هذا المتوسط ثم یأتى مؤشر األبحاث ذات الجودة العالیة % ٣٠فتعنى أن المؤسسة تقع 

(Q1)فى مجاالتها %) ٢٥(وهو یدل على نسبة األبحاث التى نشرت فى المجالت العالیة الثأثیر
وهو یدل على نسبة مدى التركیز(SI)ثم یأتى مؤشر التخصص SCIMAGOكما هى مرتبة فى 

.التشتت فى المخرجات البحثیة للمؤسسة/ فى المجاالت 

، كمؤشر للموضوعات العامة فى مقابل تخصص المؤسسة على ١- القیم تتراوح ما بین صفر
وأخیرًا یأتى مؤشر معدل اإلمتیاز . الترتیب ویتم حساب هذا المؤشر طبقًا لمؤشر جینى اإلقتصادى

(ER)من أعلى األبحاث % ١٠العلمیة للمؤسسة متشكلة بـ وهویدل على النسبة المئویة للمخرجات
إنه قیاس للمخرجات البحثیة عالیة القیمة . التى تتم اإلشارة إلیها فى مجاالت المؤسسة العلمیة 

.للمؤسسة
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الترتیب 
العالمى

الترتیب 
المحلى

الترتیب 
اإلقلیمى

نوع إسم المؤسسة
المؤسسة

عدد المنطقةالبلد
المخرجات 

(O)البحثیة

التعاون الدولى 
(IC)%

األبحاث ذات 
الجودة العالیة 

(Q1)

التأثیر 
التطبیعى

(NI)

مؤشر 
التخصص

(SI)

معدل 
اإلمتیاز
(ER)

١٧,٣٥١٣٧,١٦٣,٩١,٣٠,٥١٨,٤الشرق األوسطإسرائیلتعلیم عالىجامعة تل أبیب11211
الجامعة العبریة ٢٢٥٢٢

بالقدس
١١,٨٤٥٤٤,٢٦٦,٧١,٣٠,٥٢٠,٦رق األوسطالشإسرائیل تعلیم عالى

معهد –تكنیون ٢٢٨٣٣
إسرائیل 
للتكنولوجیا

١١,٧٦٤٣٧,٧٦٠,٩١,٣٠,٦١٥,٤الشرق األوسطإسرائیلتعلیم عالى

جامعة بن ٣١٤٤٤
جوریون بالنجف

٩,٠٥٣٣٦,٦٥٦,٤١,١٠,٥١٢,١الشرق األوسطإسرائیل تعلیم عالى 

٨,٩٩٤٢٠,٦٢٥,٣٠,٨٠,٦٦,١الشرق األوسطإیرانتعلیم عالىهرانجامعة ط٣٢١١٥
٧,٤٩٨١٦,٦٣٥,٩٠,٧٠,٦٨,٨الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة إسطنبول٣٩٥١٦
٧,٤٧٣١٧,٦٣٨,٣٠,٨٠,٦٨,٣الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة حاسیتیبى٣٩٨٢٧
معهد وایزمان ٤٣٩٥٨

جیاللتكنولو 
٦,٧١١٥٢,٩٧٤,٩١,٨٠,٧٢٩,٩الشرق األوسطإسرائیلتعلیم عالى

جامعة طهران ٤٦٤٢٩
للعلوم الطبیة

٦,٣٣٠١٤,٨٢٨,٩٠,٧٠,٨٧,٧الشرق األوسطإیرانتعلیم عالى

٦,٣٢٧١٦,٦٣١,١٠,٦٠,٦٧,٠الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة أنقرة٤٦٥٣١٠
٦,٠٥٩٨,٨٣١,٣٠,٧٠,٦٦,٥الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىزىجامعة جا٤٨٨٤١١
جامعة شریف ٥٠٣٣١٢

للتكنولوجیا
٥,٩٥٠١٦,٩٣٠,٨١٠,٨٣,٩الشرق األوسطإیرانتعلیم عالى

٥,٣٣٧٣٠,٨٢٩,٤٠,٧٠,٦٦,٧الشرق األوسطمصرتعلیم عالىجامعة القاهرة٥٦٣١١٣
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جامعة الشرق ٥٧٧٥١٤
ط التقنیةاألوس

٥,٢٤٣٢٧٤١,٥١٠,٦٩الشرق األوسطتركیاتعلیم عالى

٥,١٠٠١٥,٩٣١,٨٠,٨٠,٧٨,٣الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة إیجى٥٨٨٦١٥
٤,٧٥٣٣٩,١٥٦,٧١,١٠,٦١٢,٧الشرق األوسطإسرائیل تعلیم عالىإیالن-جامعة بار٦٣٧٦١٦
جامعة تربیة ٦٥٨٤١٧

مدارس
٤,٥١٢١٥,٢٢٩,٩٠,٨٠,٦٧,١الشرق األوسطإیرانتعلیم عالى

جامعة أمیكابیر ٦٧٠٥١٨
للتكنولوجیا

٤,٤٢٥١٥,٥٢٦,٣١٠,٨٣,٩الشرق األوسطإیرانتعلیم عالى

جامعة إسطنبول ٦٧٩٧١٩
للتكنولوجیا

٤,٣٤١٢٦,١٤١,٩١,١٠,٧٨,٥الشرق األوسطتركیاتعلیم عالى

٣,٩١١٣٧,١٤٨,٠١,١٠,٧١٠,٢الشرق األوسطإسرائیلتعلیم عالىجامعة حیفا٧٤٩٧٢٠
جامعة إیران ٧٧٤٥٢١

للعلوم 
والتكنولوجیا

٣,٧٥٧١٣,٢٢٥,٣١٠,٨٣,٤الشرق األوسطإیرانتعلیم عالى

أكادیمیة جلهان ٨٠١٨٢٢
العسكریة الطبیة

HL٣,٦٣١٧٣١,٤٠,٥٠,٨٥,٤الشرق األوسطتركیا

جامعة دوكوز ٨٠٨٩٢٣
إیلول

٣,٦٠٢١١,٨٣٨,٤٠,٨٠,٦٨,٥الشرق األوسطتركیاتعلیم عالى 

مركز حداثة ٨١١٨٢٤
الطبى

HL٣,٥٨٥٣٤,٩٧٤,١١,٥٠,٨٢٢,٩الشرق األوسطإسرائیل

٣,٣٢٦٨,٩٣١,٧٠,٨٠,٧٧,٩الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة أتاتورك٨٦٨١٠٢٥
جامعة أوندكوز ٨٨٣١١٢٦

مایز
٣,٢٥٣١٠,٣٢٠٠,٦٠,٨٤,٨الشرق األوسطتركیاتعلیم عالى
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مركز شلیم شیبا ٨٨٤٩٢٧
الطبى

٣,٢٤٧٣١,٤٧٠,٣١,٥٠,٨٢٥,٧الشرق األوسطإسرائیلتعلیم عالى

٣,٢٢٦١١,٦٣٠,٩٠,٩٠,٧١٠,١الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة إیرقیس٨٨٨١٢٢٨
٣,١٥٠٤,٩٣٨,١٠,٥٠,٨٥الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة باسكنت٨٩٩١٣٢٩
جامعة عین ٩٠٢٢٣٠

شمس
٣,١٣١٣١,٨٣٤٠,٧٠,٦٧,١الشرق األوسطمصرتعلیم عالى

٣,١١٦٧,٨٢٩,٢٠,٨٠,٧٧,٥الشرق األوسطتركیاتعلیم عالىجامعة سیلكوك٩٠٨١٤٣١
لقومى المركز ا٩٣٨٣٣٢

للبحوث
منظمة 
حكومیة

٢,٩٩٨٢٣٢٨,٣٠,٦٠,٨٦,٣الشرق األوسطمصر

جامعة الملك ٩٤٧١٣٣
سعود

٢,٩٧٤٣٤,٥٢٤,٥٠,٦٠,٧٧,٥الشرق األوسطالسعودیةتعلیم عالى 

)السعودیة–مصر –إسرائیل –إیران –تركیا (ترتیب الجامعات فى دول الشرق األوسط ) ٦.٢(جدول 
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٦٢یضم الجامعات والمنظمات التى ترتیبها العالى فى األلف األولى ولكن القائمة الكلیة تضم )٦.٢(ول السابقالجد
المالحظ أن المراكز األولى فى القائمة . من السعودیة٧من مصر و١٤من إسرائیل و١٩من إیران و٣٩من تركیا و

.تحتلها إسرائیل تلیها إیران وتركیا ثم تأتى مصر بعد ذلك

عدد األبحاث الكلى یحدد بشكل كبیر ترتیب الجامعات والمراكز البحثیة فى القائمة وتأتى باقى المؤشرات الستة لتحدد
معظم المؤسسات المصریة هى الجامعات . بشكل كبیر جودة األبحاث والتعاون الدولى والتخصص والتمیز العلمى

٥٦٣متخلفًا عن جامعة القاهرة فى المركز ٩٣٨مركز الحكومیة المصریة ویأتى المركز القومى للبحوث فى ال
كل تلك المؤشرات ینبغى دراستها بشكل متعمق ومن المتوقع تغییر تلك . ٩٠٢وجامعة عین شمس فى المركز 

المراكز فى السنوات القادمة حیث أن الجامعات اإلیرانیة والتركیة قد قفزت مجموع األبحاث العلمیة لدیها بشكل 
د الكبیرة للجامعات التركیة واإلیرانیة توضح سبب الطفرة العلمیة والتكنولوجیة التى حدثت للبلدین وهو األعدا. واضح

ما جعلهما یحتالن موقع الصدارة العلمیة والتكنولوجیة واإلقتصادیة والسیاسیة فى الشرق األوسط حیث یتقارب عدد 
دًا فى جمیع تلك المؤشرات لصالح الدولتین ویرجع السكان لدیهما مع عدد السكان بمصر ومع ذلك فالفارق كبیر ج

ذلك إلى السیاسات العلمیة والتكنولوجیة واإلبتكار التى إتبعتها الدولتان منذ تسعینات القرن الماضى وهو ما إنعكس 
فى إتباع سیاسات ٢٠٠٥مصر من ناحیتها بدأت منذ عام . على األداء اإلقتصادى والسیاسى كما شرحنا سابقاً 

.وتكنولوجیة ولكنها غیر مكتملة بسبب األزمات اإلقتصادیة والسیاسیة التى عصفت بهاعلمیة
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إلبتكار فى مصروامقترحات تطویر سیاسة للعلوم والتكنولوجیا 

فى هذا الجزء وبعد إستعراض الوضع الحالى للعلوم والتكنولوجیا فى مصر وكذلك مقارنة المخرجات العلمیة 
بلیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار ومقارنتها بكبرى الدول بالشرق األوسط مثل تركیا وٕایران والخطط الحالیة والمستق

أن یتم وضع خطة تفصیلیة لتطویر تلك السیاسات فى ضوء األوضاع بمكانوٕاسرائیل والسعودیة ، فإنه من األهمیة 
:الیةالسیاسیة واإلقتصادیة الجدیدة بعد الثورة ویمكن البدء باإلقتراحات الت

 أن یكون هناك نائبا لرئیس الجمهوریة للعلوم والتكنولوجیا یتولى رئاسة المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا
لجمیع شراف المباشر والمستمر والتنسیقمن رئیس الوزراء ویتولى وضع السیاسات والخطط واإلبدالً 

ق إصدار القرارات ذات الصلة والتنسیق بین السیاسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار ویكون له ح
وخاصة وزارة البحث العلمى والتعلیم العالى والرى والموارد المائیة والزراعة لس النیابیة والوزارات التنفیذیةالمجا

وٕاستصالح األراضى والبیئة والكهرباء والطاقة والصناعة واإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والتخطیط 
.لى والتعاون الدو 

 إعادة هیكلة منظومة العلوم والتكنولوجیا بحیث یأتى على رأسها نائب رئیس الجمهوریة للعلوم والتكنولوجیا
منسقا مع مجلسى الشعب والشورى إلصدار التشریعات والقوانین الالزمة وتحدید التمویل المطلوب للخطط 

ع كل الوزارات المعنیة أعمالها مع مكتب الشاملة من خالل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا بحیث تتاب
السید برئاسةالمجلسویشكل). ١١.٢شكل (نائب رئیس الجمهوریة والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا 

وعضویةلهمقرراً العلمىالبحثبشئونالمختصالوزیرویكوننائب رئیس الجمهوریة للعلوم والتكنولوجیا
والتعلیموالتخطیط والتعاون الدولى،والطاقة،والكهرباءالحربى،واإلنتاجعالدفاوزراء(المعنیینالوزراء
ووزیرین) األراضىستصالحإ و والزراعةوالصناعة،والتجارةالمعلومات،وتكنولوجیاتصاالتواإلالعالى،
أعمالبالعلمىللبحثالدولةوزارةوتقومالعامةالشخصیاتمنوثالثةالعلماء،كبارمنوخمسةآخرین
ووضعالتنمیةفىالعلمىالبحثإلستخدامستراتیجىاإلبالتخطیطالمجلسهذاویختص.المجلسهذاأمانة
العلمىللبحثالوطنیةالخطةوٕاعتمادالوطنى،المستوىعلىوأولویاتهابهاالمنوطةوالمهامالمستقبلیةالرؤى

أهدافها وتنبثق لجنة التخطیط والمنح عن قیقوتحتنفیذهالضمانالمناسبةالسیاساتقتراحإ و الدولةفى
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا وتكون مسئولة عن إعداد الخطط السنویة وتوزیع المنح والتمویل والتنسیق 
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بین الوزارات المختلفة لمتابعة الخطط الخاصة بالعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار والتنسیق مع الجهات العلمیة 
لعلوم المختلفة ونوادى أعضاء هیئة التدریس وهیئة البحوث بالجامعات والمراكز البحثیة لتحدید مثل جمعیات ا

أولویات الخطط وتمویل األكثر أهمیة منها وٕانشاء هیئة لقیاس المؤشرات العلمیة والتكنولوجیة المختلفة وٕاجراء
ذلكوتأثیراالختراعوبراءاتلمیةالعاألبحاثمتضمناً والتكنولوجیاالعلوملمؤشراتومفصلمستمرتقییم
تشرفوتعمل وزارة البحث العلمى وهى التىوالتكنولوجیاللعلوماألعلىالمجلسعلىلعرضهاقتصاداإلعلى
بتنسیقالوزارةهذهوتقوموالتكنولوجیاالعلمىالبحثوأكادیمیةالبحثیةوالمراكزالعلمىالبحثشئونعلى

واإلشراف العام علیه تحت رئاسة نائب رئیس الجمهوریة للعلوم والتكنولوجیاللعلوماألعلىالمجلسشئون
ثم تأتى جهات التمویل الرئیسیة وعلى رأسها صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة والذى تعاد .والتكنولوجیا

:هیكلته بحیث تصبح األهداف اإلستراتیجیة له كما یلى
للعلوماألعلىالمجلسیحددهاالتىاألولویاتخاللمنالمشروعات البحثیة والتكنولوجیةتمویل

.والتكنولوجیا
الفائقةوالتكنولوجیاوتمویل وتنمیة اآللیات التى تؤدى إلى نشر تقنیات المعرفة الكثیفةدعم.
إنشاء مراكز وهیئات إلجراء الدراسات المتقدمة المتعلقة بالتطویر المستمر لسیاسات العلوم دعم

.واإلبتكاروالتكنولوجیا
 اإلشراف على تنفیذ برامج التعاون العلمى والتكنولوجى الثنائیة بین مصر ودول العالم المختلفة.

مجالفيالرئیسیةثم یأتى بعد ذلك أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا وماتتبعه من قطاعات وهى الهیئة
على،مصرفيالباحثینوتمثل،العلميالبحثلةحاعنتقییماتوٕاجراءالعلوم،عیوتشج. ستشاریةاإلالبحوث

والدولي الوطنيالصعیدین
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السلطات 
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیاالسیاسیة

الوزارات ذات 
الصلة

الهیئات 
والجهات 
اإلستشاریة

هیئات تمویل 
البحوث

تمویل بحوث

/ نائب رئیس الجمهوریة للعلوم والتكنولوجیا 
مجلسى الشعب والشورى

وزارة 
البحث 
العلمى

وزارة 
التعلیم 
العالى

وزارة 
الصناعة 
والتجارة

وزارات 
أخرى

مكتب نائب 
رئیس الجمهوریة

لجنة التخطیط 
FPCوالمنح 

اإلستشارات/ مجموعات التنسیق 

دعم البنیة التحتیة

الجمعیات المصریة •
للعلوم

نوادى أعضاء هیئة •
التدریس والبحوث

الجمعیات والنوادى
العلمیة

الجهات الحكومیة

لجنة التخطیط  
FPCوالمنح 

اللجنة  اإلستشاریة

القطاع الخاص

إتحادات الصناعات •
المصریة

جمعیة رجال األعمال •

اإلتحادات الصناعیة 
وحمعیات رجال 

األعمال 

تمویل أبحاث 
صناعیة أكادیمیة البحث العلمى

صندوق العلوم 
والتنمیة التكنولوجیة 

STDF

برنامج البحوث 
والتنمیة اإلبتكارى 

RDI

هیئة تنمیة صناعة 
تكنولوجیا المعلومات
مركز تحدیث 

الصناعة
التمویل المؤسسى برامج تمویل موجهةبرامج التمویل الحكومیة

مراكز أبحاث الجامعات
حكومیة وخاصة

الشراكة الحكومیة 
الصناعات الصغیرة البحوث الصناعیةالخاصة/ 

والمتوسطة

أبحاث تعاقدیةنقل تكنولوجیامعلومات علمیةإمكانیات مركزیةالتعلیم العالى

المقترحةاإلبداعمنظومةفىالقرارلمتخذىالمختلفةوالهیئاتالوزارات): ١١.٢(شكل 



162

األجل وطویلة األجل لمدة عشرین عامًا إنشاء خطة قومیة شاملة للعلوم والتكنولوجیا واإلبتكار متوسطة
تقوم على التنمیة القائمة على المعرفة وتكون منبثقة من الخطة القومیة الشاملة لمصر ) ٢٠٣٢–٢٠١٣(

.خالل نفس الفترة 
 إصدار القوانین والتشریعات الالزمة لتطویر العلوم والتكنولوجیا مثل قانون البحث العلمى والتكنولوجیا وقانون

اء المناطق الصناعیة كثیفة التكنولوجیا وقانون المناطق العلمیة والتكنولوجیة كثیفة المعرفة والتى یجب أن إنش
:تتضمن مایلى

وزیادةالقیاسیةوالطرقالمنتجاتجودةوتحسینواإلبتكاروالتطویرالبحوثعملیاتوتشجیعدعم
واإلنتاجالتنافسىالتعاونوتطویروجیةالتكنولالمعرفةوتسویقاإلنتاجتكالیفوتخفیضاإلنتاجیة

المجاالتهذهفىاإلستثماراتوزیادةالشركاتوٕانشاءإنتاجهعملیاتوتعجیلالتكنولوجیاكثیف
.واإلبتكاروالتطویرالبحوثفىالمباشرةاألجنبیةاإلستثماراتوزیادة

 وإلمدادالتكنولوجیةالمعرفةولیدلتاإلنتاجىوالقطاعالبحثیةوالمؤسساتالجامعاتبینالتعاوندعم
الطرقفىاإلبتكارمنظومةوٕادخالالعالمیةالمنافسةعلىقادرةبصناعاتالوطنیةالصناعة
طریقعنالتكنولوجیةالمعرفةوتسویقالقیاسیةللمستویاتوصوالً المنتجاتكفاءةورفعاإلنتاجیة

واإلجتماعیةواإلقتصادیةاألكادیمیةالهیئاتفیهاتتجمعتكنولوجیةتنمیةمناطقوٕادارةوتشغیلإنشاء
علىتعملشركاتإلنشاءالهیئاتتلكمنیتشكلأو وادى العلوم والتكنولوجیا تكنوباركیسمىبما

تلكتطویرفىللمساهمةخدماتأووتقنیاتتجاریةمنتجاتإلىالتكنولوجیةاإلختراعاتتحویل
تلكداخلوتعملوالجدیدةالعالیةالتكنولوجیاتعلىیةمبنإنتاجیةوحداتطریقعنالمنطقة
.المناطق

 منح الحوافز الالزمة من اإلعفاء من الضرائب العامة والضرائب على الدخل للعاملین بقطاع البحوث
والتطویر من األفراد والشركات الخاصة والدعم التأمینى والمساهمات المالیة والمنح للهیئات العاملة 

.ع بهذا القطا
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لثالفصل الثا

دراسة حالة لمدینة برج العرب 

الجدیدة كمدینة للمعرفة
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یتناول هذا الفصل وصف عام لمدینة برج العرب الجدیدة من حیث الموقع الجغرافى والمخطط العام لها 

لبیئیة والتاریخیة والبنیة وٕامكانیات المدینة اإلقتصادیة والعلمیة والتعلیمیة والتجاریة والسكانیة والزراعیة والسیاحیة وا

وهذا التحلیل والسرد له . التحتیة من طرق ووسائل مواصالت ومطارات وٕاتصاالت وصرف صحى ومیاه وغیرها 

ل المدینة إلى مدینة للمعرفة ومناقشة یأهمیة كبیرة لتحلیل نقاط القوة والضعف ومن ثم بحث الفرص المتاحة لتحو 

.العوائق المحتملة للتغلب علیها اإلحتیاجات الرئیسیة لهذا التحول و 

:الوصف العام والموقع الجغرافى

) ٥٠٦(وتم إنشائها بقرار رئیس الجمهوریة رقم الجدیدة تعتبر مدینه برج العرب الجدیدة من مدن الجیل األول 

ط كم في اتجاه غرب مدینة اإلسكندریة و تبعد عن شاطئ البحر المتوس٦٠مدینة على بعد التقع و ١٩٧٩لعام

ــة الشمــال مــركــز ومــدینة بــرج العــرب / كم مــن الطریــق الساحلــي إسكندریة ٧بحوالي  مطروح ویجاورها من ناحیـ

إسكندریةطریقمن٣٤الكیلوفيالمدینةتقعو .القــدیمة وجنـوبًا مشروع مبارك لشبــاب الخریجین وغربًا مدینة الحمام 

مركزیضمو ١٩٩٠فبرایر٢٢فيجمهوريبقراراألسكندریةمحافظةإلىلمدینةاضمتوقدالساحلي،مطروح- 

الموقع العام ) ١.٣(ویوضح شكل الغربانیاتوقریةبهیجوقریةصیرأبوقریة: هيقرىثالثالعرببرجومدینة

صالت جیدة حیث تقع للمدینة حیث تتمتع المدینة بقربها من الساحل الشمالى كما تتصل بالمناطق القریبة بطرق موا

برجمدینةنشاءإلاالقلیمیةالدوافعمنو ) إسكندریة–القاهرة (بالقرب من الطریق الساحلى الدولى والطریق الصحراوى 

المنطقةطولویبلغمصرووارداتصادراتمن% ٦٤حوالى یجذبالقریب منهاالدخیلةمیناءنالجدیدة أالعرب

.للبترولسومیدخطنهایةمنقربهابأیضاوتتمیزكم٢وعمقهاكم٢٥
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یوضح الموقع العام لمدینة برج العرب الجدیدة ): ١.٣(شكل 
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:المخطط العام لمدینة برج العرب الجدیدة

وجود مع ن المدینة تتمیز بالمخطط الطولى الممتد ألمدینة برج العرب یتضح من خالل المخطط العام 

حركة رئیسیة تربط شرق المدینة بغربها وتوجد محاور عرضیة تربط شمالها شبكات من الطرق تعتبر شریان

من انبجنوبها مما یعتبر من المیزات التنافسیة كما یتمیز مخطط المدینة بالطبیعة التكاملیة كخالیا تخطیطیة یمكن

مع ضرورة تحویط محور المركزى ولكن لحداث امتداد مستقبلى باالتجاه الجنوب الغربى من خالل عمل امتداد لإ

.المناطق الصناعیة القائمة بساتر شجرى 

ن المنطقة السكنیة المتمركزة بمدخل أیالحظ )٢.٣(بالشكل للمخطط العام الموضح األولى من خالل التحلیل 

نشطة واالستخدامات المدینة تحتاج الى منطقة اخرى للتوزیع المتجانس للكثافات السكنیة وخلق تواصل بین األ

–مراكز ثقافیة -جامعات–مكتبات عامة (مدن المعرفة سواء دینة وهى من المكونات الرئیسیة لللمالعامة 

)ندیة أ
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المخطط العام لمدینة  برج العرب الجدیدة:)٢.٣(شكل 
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:التخطیط المعمارى

:نقاط القوة

.القدرة على النمو الحضرى غرباً -١
.دینة لتعدیل الشكل الحضرىالسماح بالبساطة والمرونة لهیكل الم-٢
.كفاءة التسلسل الهرمى لشبكة الطرق-٣
.جمیع الطرق والمجمعات الرئیسیة مرصوفة-٤
.إمكانیة توفیر مناطق مطورة صناعیًا بالنسبة للصناعات المصدرة-٥
.إمكانیة الوصول إلى أحیاء المدینة والمناطق الصناعیة بتوفیر سكك حدیدیة للبضائع والركاب-٦
.ائل النقل العامتوفر خدمة وس-٧

:نقاط الضعف

.عدم القدرة على النمو الحضرى شماًال وجنوبًا وشرقاً -١
.١إختالط اإلستخدامات فى الحى رقم -٢
موقع -٣
.الحواف فى التنمیة الحضریة مثل خط السكة الحدید وخط الغاز وخط الجهد العالى-٤
.إنخفاض معدل اإلستیطان-٥
.عدم وجود سكن لعمال المصانع-٦
.ق للنقل الجماعىعدم وجود طر -٧
.عدم وجود تسلسل هرمى للمراكز-٨
.إختالل فى أحجام المناطق نتیجة التغییر فى التصمیمات األولیة-٩

.إرتفاع حجم حركة المرور على مداخل المدینة الشمالیة والجنوبیة- ١٠
.أثناء ساعات الذروة) ١(اإلزدحام المرورى فى الحى رقم - ١١
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:الفرص المتاحة

.ى یعزز من القدرة التنافسیةموقع المدینة اإلقلیم-١
.موقع المدینة اإلقلیمى یوفر إمكانیة اإلستقالل اإلقتصادى وقاعدة إقتصادیة متعددة القطاعات-٢
.الوصول عبر الطریق الدولى والساحلى وسكة حدید لنقل المسافرین والبضائع-٣
.الوصول عبر المطار ومیناء اإلسكندریة البحرى-٤
.مالئمة األراضى لإلنشاءات-٥

:لتحدیاتا

فى بناءالإنشاء مصنع أسمنت شمال المدینة، (إتخاذ قرار فى حالة عدم وجود مخطط عام شامل مثل -١
.المواقع التى یمكن أن تستخدم لتوسیع المدینة

.عدم معالجة میاه الصرف الصحى للمنشآت الصناعیة وخلطها مع میاه مصارف الصرف الصحى-٢
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: والصناعیةمكانیات اإلقتصادیةاإل

فدان ٦٣٠٠تعتبر مدینة برج العرب الجدیدة مدینة صناعیة كبرى حیث تبلغ مساحة النشاط الصناعى بها 

:فى)٧.٣-٣.٣شكل (وتتمثل األنشطة الصناعیة بالمدینة

–مواد بناء –غزل ونسیج –ورقیة –بالستیكیة –خشبیة –صناعات غذائیة –صناعات هندسیة وكهربائیة 

.صناعات متنوعة–كیماویة وأدویة –معدنیة ومیكانیكیة 

لصناعة متمثلة فى شبكة الطرق والمرافق الصناعیة من كبیرة لتتمیز مدینة برج العرب بوجود مقومات كما 

ات العامة مسخدان التوزیع المكانى لها غیر متوافق مع اإلأصرف صناعى والغاز الطبیعى والمیاه والكهرباء اال

من مناطق سكنیة وخدمیة وهو من الضرورات الملحة الواجب عالجها على للمدینة خاصة المالصقة لها

حالل إ خرى و ألى مناطق إ) بیئیاً -سمعیاً (ة الملوثة للبیئالمستوى التخطیطى للمدینة من خالل نقل الصناعات

من مدینة نشطة المدینة ویحولهاأصناعات بدیلة متوافقة بیئیا بما یخلق توافق مكانى ممیز یلبى التكامل بین 

.حد مقومات المدن المعرفیة أنشطة ومتكاملة كصناعیة الى مدینة متكاملة متنوعة األ

عطى لها ثقل أتنوعة مقتصادیا بوجود مجموعة من الصناعات الإتتمیز مدینة برج االعرب الجدیدة كما 

ثل بالمنطقة الحرة حدث تطور عام لها  وصاحب ذلك نشاط اقتصادى ممأقلیمى مما قتصادى على المستوى اإلإ

تثمارى لمدینة برج سیة من المقومات الداعمة للجذب اإلكما تعتبر المنطقة االستثماریة بمدینة االبحاث العلم

.العرب الجدیدة
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نطقة الصناعیة األولىالم) ٤.٣(شكل رقم 
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المنطقة الصناعیة الثانیة) ٥.٣(شكل رقم 
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المنطقة الصناعیة الثالثة) ٦.٣(شكل رقم 
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القائمة بمدینة برج العرب الجدیدةالمناطق الصناعیة) ٧.٣(شكل رقم 
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:نیات العلمیة والتعلیمیةإلمكاا

:اإلمكانیات العلمیة

.مدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة-١

هي هیئة بحثیة أنشئت ) ٨.٣(شكل(SRTA-Cityالهیئة العامة لمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة 

لربط األبحاث العلمیة ٢٠٠٠أغسطس عام ١٣وتم افتتاحها في ١٩٩٣لسنة ٨٥بقرار السید رئیس الجمهوریة رقم 

بشراكة قویة مع الشركات الصناعیة بمنطقة برج العرب الجدیدة واإلسكندریة خاصة وعلى المستوى القومي عامة على 

.مصرفي سكندریةلمحافظة اإلالتابعة برج العرب الجدیدةفي مدینة المدینة العلمیةوتقع . فدان٢٢٥مساحة 

:الرسالة

تضم المدینة باحثین بارعین في مجاالت بحثیة متنوعة سافر معظمهم للدراسة في أفضل جامعات العالم للحصول 
لدى المدینة خطة لتكون صرحا علمیا ممیزا یساهم في وضع ما وصل . ارات بحثیةعلى درجات علمیة واكتساب مه

إلیه العلم والعلماء من أبحاث وابتكارات وتقدم تكنولوجي لمواكبة التقدم التكنولوجي العالمي حتى تصبح المدینة وادي 
ناعات الصغیرة والمتوسطة بمعنى أن یكون لدیها حاضنات تكنولوجیة للص) Science park(للعلوم والتكنولوجیا 

Technology Business Incubators, TBI’s وأن یكون لدیها شركات مساهمة مشتركة مع الداخل والخارج
Joint Venture Companies حتى تتحول إلى وادي للعلوم والتكنولوجیا لیكون مناط عملها في إطار إستراتیجیة

لتقوم بتطویر وتحدیث الصناعات Economy Knowledge Basedالدولة في االقتصاد المبنى على المعرفة 
.المصریة وتقوم كذلك بنقل وتطویر وتوطین التكنولوجیا

:الرؤیة

:لتحقیق الرسالة المرجوة من إنشاء المدینة فقد تم إنشاء وحدات ومراكز تمیز ومعاهد جدیدة مثل
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ل البیئیة وتوفیق األوضاع البیئیة للشركات المحیطة جاري إنشاء معهد بحوث البیئة والموارد الطبیعیة لحل المشاك.١
.في إطار مبادرة المدینة لرفع العلم األخضر على مدینة برج العرب باعتبارها مدینة خالیة من التلوث البیئي

إنشاء المركز اإلقلیمي للدراسات قبل اإلكلینیكیة وقیاس اإلتاحة الحیویة لألدویة وسیكون من أكبر المراكز من . ٢
عالمیة مما سیساعد على وضع اسم مدرسة البحث العلمي –نوعه في الشرق األوسط بشراكة فنیة مع خبرات مصریة 

المصریة في عالم الدواء في مستوى دولي مرموق، ومن المتوقع في حال التشغیل الكامل واألمثل أن یكون أحد 
.المصادر الرئیسیة لموارد المدینة

خدمات العلمیة یضم معامل مركزیة معتمدة في مجال الهندسة الوراثیة ویشتمل المركز إنشاء مركز تمیز علمي لل. ٣
على معامل للتحالیل الطبیة وبنك للسالالت المیكروبیة المصریة ومركز لدراسات األمراض المعدیة وذلك لخدمة 

.قطاعات الصحة والدواء والبیئة والغذاء بمصر والمنطقة

في المنطقة االستثماریة التي تخدم الصناعة المحلیة من ) TBI(تكنولوجیة إنشاء مركز حاضنات أعمال . ٤
صناعات الدواء المتقدمة وتكنولوجیا تطویر منتجات جدیدة وكذا صناعات البتروكیماویات والصناعات التحویلیة في 

مشروعات األبحاث والتطویر قطاع البترول ویعد مركزًا إقلیمیًا للتمیز لجلب استثمارات للتعاون مع الدول األجنبیة في 
.التي تخدم التنمیة وتحدیث الصناعة

Core Facilityالمعامل واالختبارات المركزیة . ٥

. تنمیة وتطویر المعامل المركزیة بالمدینة لالستمرار في تقدیم االستشارات والتحالیل واالختبارات للصناعة المحیطة)أ
ISO/IEC 17025والتقییم البیئي على االعتماد وفقا لمواصفات ولقد حصل المعمل المركزي للخدمات العلمیة 

.وحدة التجارب نصف الصناعیة للمنتجات البیوتكنولوجیة)ب

.المعامل المركزیة بمعهد بحوث التكنولوجیا المتقدمة والمواد الجدیدة)ج

:تدعیم وٕاثراء مدرسة البحث العلمي بالمدینة من خالل. ٦
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وتشجیعهم وتحفیزهم على التمیز من خالل النشر في أكبر المجالت العلمیة المفهرسة دولیًا تسهیل مهام الباحثین )أ
والحصول على براءات اختراع محمیة محلیًا ودولیاً 

إیفاد الباحثین والدارسین بالمدینة على العدید من البعثات الدراسیة والمؤتمرات العالمیة والمحلیة والمهمات العلمیة )ب
.دریبیة وورش العمل وذلك لرفع المستوى العلمي والتعرف على أحدث التطورات العلمیة الدولیةوالدورات الت

.اإلشراف على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه بالجامعات المصریة)ج

فوقینتعیین المتفوقین من الجامعات المصریة المختلفة كمساعدي بحاث وذلك في إطار برنامج الدولة لرعایة المت)د

معاهد المدینة

معهدًا بحثیًا ومركزًا تكنولوجیًا یتم إنشاؤها على مراحل في ضوء توافر ١٢وطبقًا لقرار اإلنشاء تتكون المدینة من 
:التمویل، والمعاهد والمراكز البحثیة القائمة حالیًا هي

:معهد بحوث الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة

ضایا صحیة وصناعیة وبیئیة من خالل تطبیقات الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة یهدف المعهد إلى معالجة ق
حیث تسمح الدراسات المتخصصة فیه بالتعمق والتوصل إلى تكنولوجیا جدیدة ومطورة تخدم جهات اإلنتاج 

یوتكنولوجیة وٕانتاج والخدمات، باإلضافة إلى بناء الخبرات وتزوید المؤسسات المختلفة بالخبرات والمستحضرات الب
.وتسویق المواد التي تلزم في صناعة المستحضرات الدوائیة والبیطریة والصناعات األخرى

:معهد المعلوماتیة

یهدف المعهد إلى تقدیم خدمات البحوث والتطویر واإلستشارات الفنیة في هذا المجال والقیام بمشروعات إلنتاج 
.توى اإلقلیمي وعمل دورات تدریبیة على مستوى عالي متمیزالبرمجیات ووضع برامج للتدریب على المس
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:معهد بحوث التكنولوجیا المتقدمة والمواد الجدیدة

یهدف المعهد إلى دعم مجال علوم تكنولوجیا المواد المتقدمة وتطویر وسائل التصنیع واإلنتاج لالرتقاء بطرق استخدام 
.المواد الجدیدة وكیفیة التعامل معها

:ث زراعة وتنمیة األراضي القاحلةمعهد بحو 

أن یكون معهدًا رائدًا للبحوث والدراسات التطبیقیة والتقنیة في مجال زراعة األراضي الجدیدة بحیث تمثل تلك 
الدراسات والبحوث اهتمامًا حقیقیًا بالتطورات الحدیثة وٕاسهامًا بارزًا في تطویر علوم وتقنیات زراعة األراضي الجدیدة، 

. لمتطلبات التنمیة في مثل هذه المناطقواستجابة 

أن تتكامل الدراسات والبحوث التي یقوم بها المعهد مع الدراسات والبحوث التي تقوم بها المعاهد البحثیة األخرى ذات 
. العالقة بتنمیة وزراعة األراضي الجدیدة، خاصة بالنسبة للتوجهات والتقنیات المستحدثة

زًا في تطویر الكوادر البشریة وتأهیلها من خالل عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل أن یكون للمعهد إسهامًا بار 
. وتنظیم الدورات التدریبیة الهادفة

أن یرتبط المعهد بنظائره من المعاهد والمؤسسات البحثیة المهتمة بالزراعة وحمایة البیئة وتنمیة المناطق القاحلة على 
لي ومنظمات األمم المتحدة من خالل التعاون الثنائي أو متعدد األطراف الستقطاب المستوى العربي واإلقلیمي والدو 

.ودعم المشروعات المشتركة

:مركز تنمیة القدرات العلمیة والتكنولوجیة

مساعدة جهات اإلنتاج والخدمات على تطبیق واستخدام التكنولوجیا المتطورة وتطویر الوسائل الحدیثة في الصناعة 
ق آلیات ثابتة للربط بین جهات التطبیق وبین مراكز ومعاهد البحوث بصفة عامة ومعاهد مدینة مبارك العمل على خل

. العلمیة بصفة خاصة

متابعة التطور العالمي في مجال استخدام وتطبیق الوسائل التكنولوجیة الحدیثة سواء في التصنیع أو القیاس أو 
.وتحقیق االستفادة منها من أجل تطویر المنتج المحلىوسائل الصیانة المتقدمة وأسالیب تحقق الجودة 

:المنطقة االستثماریة
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بإنشاء المنطقة االستثماریة بمدینة األبحاث العلمیة ٢٠٠٩لسنة ٢٣٢٠صدر قرار السید رئیس مجلس الوزراء رقم 
١٣٥على مساحة وقد نص القرار على أن یرخص بإنشاء منطقة استثماریة . )٩.٣(شكل والتطبیقات التكنولوجیة

فدانًا للهیئة العامة لمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة في مجاالت البیوتكنولوجى والنانوتكنولوجى 
وفى هذا الصدد فقد سارعت المدینة بوضع الخطة التنفیذیة إلنشاء المنطقة والرؤیة المستقبلیة . وتكنولوجیا المعلومات

طة المقترحة لتنفیذ المشروع ووضعها ومخرجاتها وصوًال إلى التشغیل الكامل خالل عشر وفیما یلى توضیح لألنش. لها
.سنوات
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شكل عام لمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة): ٨.٣(شكل 
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شكل عام لمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة): ٨.٣(شكل 
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شكل عام لمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة): ٨.٣(شكل 
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إلستثماریةالمخطط العام المقترح لمدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة وبه المنطقة ا): ٩.٣(شكل 
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:الجامعة المصریة الیابانیة- ٢

في مدینة برج العرب یابانیةحكومیة مصریة ذات شراكةجامعةالجامعة المصریة الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا هي 
تقوم الجامعة على خلق تعاون مشترك بین حكومتي مصر والیابان من أجل تعزیز العالقات . سكندریةالجدیدة باإل

ك من خالل تعزیز الروابط المصریة الیابانیة والتي من شأنها النهوض بالتنمیة البشریة في المنطقة بأكملها، وذل
والتعاون بین المؤسسات األكادیمیة المصریة والیابانیة، وكذلك الشركات الصناعیة إلجراء البحوث التطبیقیة مع 
تطبیق المعاییر التعلیمیة والسیاسات والنظم الیابانیة، فضال عن احتكاك الطالب وهیئة التدریس بأنشطة بحثیة ذات 

لغة الدراسة و ق العمل، والتعرف على أحدث التقنیات واألنظمة والتكنولوجیا الیابانیةصلة مباشرة باحتیاجات سو 
.اإلنجلیزیةبالجامعة هي 

:البرامج

كجامعة حكومیة ٢٠٠٩في مایو ١٤٩المصریة الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا بالقرار الجمهوري رقم تأسست الجامعة 
وقد تم اختیار مدینة مبارك لألبحاث العلمیة . مصریة ذات شراكة یابانیة أساسها البحث العلمي والتعلیم المتنوع
قر مؤقت للجامعة لحین اكتمال مراحل اإلنشاء والتطبیقات التكنولوجیة بمدینة برج العرب الجدیدة باألسكندریة كم

سیتم البدء في ٢٠١٠وقد أعلن رسمیًا أنه اعتبارًا من فبرایر )١١.٣، ١٠.٣شكلى (والمعامل والبنیة التحتیة
برامج في مجاالت الدراسات واألبحاث الهندسیة المتطورة ٧برامج من جملة ٣المرحلة التحضیریة للجامعة بافتتاح 

جارىسة االتصاالت واإللكترونیات، وهندسة المیكاترونیات والروبوتات، ومصادر الطاقة والهندسة البیئیة و هند: وهي
، هندسة وعلوم الحاسب، والهندسیة الصناعیة وهندسة التصنیع في سبتمبر : افتتاح باقي البرامج وهي تخصصات

.وكیماویات سة الكیمیائیة والبتر یتم إضافة هندسة وعلوم المواد، والهندكما 
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سفیر الیابان في مصر أثناء كاورو إیشیكاواوزیرة التعاون الدولي والسید فایزة أبو النجاالسیدة) ١٠.٣(شكل 
وزیر هاني هالل. د.رئیس مجلس الوزراء وأأحمد نظیف.د.أتوقیع اإلتفاقیة الثنائیة بین الدولتین تحت رعایة

٢٠٠٩التعلیم العالي والدولة للبحث العلمي في مارس 
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:األهداف

:تحظى الجامعة المصریة الیابانیة بالعدید من الممیزات في رسالتها وأهدافها المعلنة منها أنها

تتبع النموذج الیاباني في -. على الشراكة الفعالة بین مصر والیاباننموذج جدید لجامعة مصریة رائدة تعتمد- 
جامعة بحثیة من الطراز - . التعلیم االبتكاري المعتمد على البحث العلمي والتطبیق العملي ومنهجیة حل المشاكل

على عدة مراكز تحوى - ) من طالبها من الدراسات العلیا والبحوث المتطورة% ٤٠(األول حسب المعاییر العالمیة 
قائمة على مقومات االبتكار واإلبداع ومجسدة النموذج الجدید لجامعات القرن Centers of Excellenceتمیز 

تنفرد - . تعتمد أسالیب المنافسة مع جامعات العالم الكبرى في التعلیم المتطور والبحث العلمي- . الواحد وعشرین
ات اإلنتاجیة والخدمیة ومهتمة بالمجاالت العلمیة ذات التخصصات بتخصصات أكادیمیة متفاعلة مع كافة القطاع

تستهدف خدمة التنمیة البشریة - . المركبة ومعتمدة على االستعمال المكثف لتكنولوجیا االتصاالت ونظم المعلومات
والستخدام تستهدف جذب الشركات والهیئات الیابانیة للتعاون معها بحثیاً - . في مصر والمنطقة العربیة وأفریقیا

.إمكانات هذه الشركات في التدریب ونقل التكنولوجیات الجدیدة وأسالیب العمل المتطورة إلى مصر
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مشاهد متنوعة للجامعة المصریة الیابانیة توضح األعمال الهندسیة فى الموقع المقترح إلنشاء ): ١١.٣(شكل 
.نشطة المختلفة الحالیة للجامعة الجامعة والمخطط العام واأل 
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:الكلیات

:تتكون الجامعة المصریة الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا من كلیتین، في المرحلة األولى من إنشائها

كلیة الهندسة. ١

:وتضم التخصصات الهندسیة التالیة

)٢٠١٠ابتداءًا من فبرایر (هندسة اإللكترونیات واالتصاالت 

)٢٠١٠ابتداءًا من فبرایر (یات والروبوتات هندسة المیكاترون

)٢٠١٠ابتداءًا من فبرایر (مصادر الطاقة والهندسة البیئیة 

:مع إضافة التخصصات الهندسیة التالیة

)٢٠١٠ابتداءًا من سبتمبر (هندسة وعلوم الحاسب 

)٢٠١٠ابتداءًا من سبتمبر (الهندسة الصناعیة وهندسة التصنیع 

)٢٠١١ابتداءًا من فبرایر (هندسة وعلوم المواد 

)٢٠١١ابتداءًا من فبرایر (الهندسة الكیمیاویة والبتروكیماویة 

كلیة التجارة والدراسات اإلنسانیة. ٢

:وتضم كلیتي

:كلیة إدارة األعمال الدولیة وٕادارة النظم

إدارة األعمال الدولیة- 

إدارة النظم- 



188

:كلیة الدراسات اإلنسانیة

حوار الحضارات- 

لدراسات المصریة والیابانیةا- 

مراكز التمیز

مركز بحوث النانو تكنولوجي. ١

مركز بحوث وٕادارة الطاقة. ٢

مركز بحوث الصناعات اإللكترونیة والمیكاترونیات. ٣

مركز التعلیم المستمر وتنمیة البیئة. ٤

:المقر المؤقت

لمناطق الصناعیة الكبرى في مصر والتي تحتوي إحدى ا- تقع الجامعة بمدینة برج العرب الجدیدة في األسكندریة 
منشأة صناعیة وٕانتاجیة وتستقطب عدد كبیر من ١٠٠٠على خمس مناطق صناعیة متنوعة وبها ما یقرب من 

بمدینة برج العرب الجدیدة ألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیةمدینة ااالستثمارات الدولیة؛ وتستضیف حالیا 
الجامعة المصریة الیابانیة كمقر مؤقت للجامعة في السنوات الثالث األولى إلى أن یتم االنتقال إلى مقرها الرئیسي 

.فور االنتهاء من جمیع اإلنشاءات والمعامل والبنیة التحتیة الخاصة بالجامعة
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:كندریةجامعة اإلس- ٣

.مكتبة اإلسكندریة-٤

:بمدینة برج العرب الجدیدةاإلمكانیات التعلیمیة

.معهد دینى) ٢(عدد -١

.مدرسة ثانوى) ٢(عدد -٢

.مدرسة تعلیم صناعى) ١(عدد -٣

..مدارس تعلیم أساسى) ٤(عدد -٤
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اإلشغاالت بمنطقة الجامعات والمراكز البحثیة) ١٢.٣(شكل رقم 
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:دیموغرافیا السكانیةال

وتبلغ نسبة %٣,٠٦نسمة وبمعدل نمو متوسط ) ١١١٣٩١(٢٠٠٧/  ٣٠/٦بلغ عدد سكان برج العرب فى 
من اجمالى السكان بمحافظة االسكندریة وتبلغ عدد الصناعات المتمركزة ببرج العرب %٢,٧السكان ببرج العرب 

عامل ومما سبق یتضح ٢٦٦٩١یدى العاملة ألواجنیه مصرى ٨٣٧٠١١٣وقیمة االنتاج شركة ومصنع ٣٩٠
ن معدل النمو أمن المدن الواعدة التى تتوفر فیها االمكانیات والموارد البشریة و مدینة برج العرب الجدیدة ن أ

ممایتطلب دمجها باالسكندریة العادة التوزیع السكانى بما یخلق التوازن والتجانس بین بها منخفضالسكانى 
السكانیة ومعدل النموالمساحة والكثافة 

لقائیا دون وجود محفزات جاذبة لزیادته تنالحظ ان النمو السكانى یتزاید )١٣.٣(رقم من خالل الشكل البیانى 
مستدامة الملبى لمحاور التنمیة هداف االستراتیجیة لنمو المدینة وتوافقها مع مخطط التنمیة البما یحقق األ

فى ٢٠١٧فى عام الف نسمة ٦٥٠ن المدینة تنحصر فى تعداد أحیث )ة البیئی- االقتصادیة –االجتماعیة (
دعى توفیر منظومة متكاملة تحقق ن المقومات العامة للمدینة تصنف كمدینة ملیونیة لذا كان من األأحین 

وتلبى تلك االهداف من خالل ایجاد توازن بین نوعیات السكان بمختلف تصنیفاتهم لضمان خلق مجتمعات 
لبیة الحتیاجاتها البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة والبحث عن عناصر للسكان متمثلة فى مساكن متوازنة م

ن یكون عمر خدمات دائمة وشبكة طرق ومواصالت آمنة وفرص عمل للشباب لضمان أاسعارها مناسبة و 
المدینة یتناسب مع سكانها ویكون الطابع العام لها شبابى بما یخلق فرص للتنمیة  
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٢٠١٧برج العرب حتى النمو السكانى المتوقع لمدینة)١٣.٣( شكل 
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:اإلمكانیات الزراعیة

ألف فدان ١٨یحد المدینة شریط أخضر بمساحة حوالى حیث یشتمل على زراعة الحزام األخضر وتشجیر الطرق
یعملالتىالحرفهمأنأحیثیةالبدو والبیئةالصحراوىالطابعالعرببرجومدینةمركزعلىویغلب)١٤.٣(شكل 

والتینالبلحوزراعةوعصرهالزیتونزراعةمثلالبیئیةوالصناعات_ االغنامرعىـ: هىالعرببرجهالىأبها
.البدوىالزىوتطریزبصناعةتقوماالسروبعضوالسجادالكلیمصناعاتمثلالیدویةوالصناعاتالنعناعوزراعة
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.توضح الحزام األخضر للمدینة من الجنوب والشمال ورة جویة لمدینة برج العرب الجدیدة ص): ١٤.٣(شكل 
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.توضح الحزام األخضر للمدینة من الجنوب والشمال ورة جویة لمدینة برج العرب الجدیدة ص): ١٤.٣(شكل 
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.توضح الحزام األخضر للمدینة من الجنوب والشمال ورة جویة لمدینة برج العرب الجدیدة ص): ١٤.٣(شكل 
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:اإلمكانیات السیاحیة

٨٠تتمتع مدینة برج العرب الجدیدة بقربها من منطقة الساحل الشمالى حیث یبلغ عدد القرى السیاحیة حوالى 
عة للنقابات المهنیة وأخرى خاصة بالبنوك، وتتمیز قریة سیاحیة وهى تختلف ما بین قرى سیاحیة خاصة وأخرى تاب

هذه القرى السیاحیة بتوافر خدمات كثیرة بها حیث أن بها مقاهى ومالهى ومالعب ومسابح أطفال ومطاعم وأسواق 
.)١٥.٣(شكل إنتقاللوسائو ومسارح وخدمات بنكیة ومكاتب خدمات 
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بعض القرى السیاحیة بمنطقة الساحل الشمالى) ١٥.٣(شكل رقم 
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:اإلمكانیات البیئیة

نقاط القوة

 تتمیز مدینة برج العرب الجدیدة بطقس معتدل حیث أنها تقع على هضبة عالیة.
كما أنها تتمتع بوفرة فى وقت أشعة الشمس وسرعة الریاح.
 ونوعیة الهواء ال تزال ضمن الحدود المقبولة.
عدم رمى القمامة والنفایات بهالیفة نسبیًا ویالحظ علیها نسبیًا ظدینة نو هى أیضًا م.

:نقاط الضعف

تسرب من برك األكسدة بمحطة معالجة میاه الصرف الصحى شمال شرق المدینة.
إستخدام شبكة الصرف الصحى لمیاه الصرف الصناعیة والمنزلیة على حد سواء.
وأنظمة للتخلص منهاال یوجد جمع للنفایات الصناعیة الصلبة.
ال یوجد أنظمة لجمع مخلفات البناء والنفایات الصلبة الزراعیة والتخلص منها.
 تلوث الهواء والضوضاء بسبب حركة النقل الثقیل لنقل مواد الصناعة من مدخل المدینة إلى المناطق

.الصناعیة بالمدینة

:الفرص المتاحة

إستخدام الطاقة المتجددة.
لنفایات الصبةإعادة تدویر ا.
 تشجیع جمیع أشكال النظافة واإلقتصاد
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:التحدیات

محدودیة توفیر موارد میاه الشرب.
 إلخ....مصانع األسمنت والصلب وتفریغ النفایات: تلوث الهواء بسبب اإلستخدامات الخارجیة المحیطة مثل.

:القضایا اإلستراتیجیة البیئیة

.لصناعىالحاجة لتطبیق معالجة لمیاه الصرف ا-١
.الحاجة إلى نظام جمع النفایات الصلبة والزراعیة والتخلص منها-٢
.تنفیذ التشریعات البیئیة-٣
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:واألثریةاإلمكانیات التاریخیة

:مارمینا العجایبىالقدیس العظیم دیر 

دیر الجمهوریة حیث یجمع الیعد دیر مارمینا بكنج ماریوط قبلة للمسیحین وبركة للزائرین من مختلف انحاء

الدیر یعد نموذج للرهبنة العامرة والمنتجة التى تخدم المجتمع داخله رفات مارمینا وجسد البابا كیرلس السادس كما أن

م في عهد الملك٣٢٥–٣٢٠التاریخیة إلى أن أول كنیسة للشهید بمریوط بنیت بین عاميوتشیر الدراسات

ضخمة فى الجانب الشرقى من الكنیسة ووسعها وانشىء كاتدرائیة٢٣قسطنطین الكبیر ثم جدد األنبا ثیؤفیلس البابا

شهرة القدیس إلى مدینة سیاحیة هامة انتشرت فبها الكاتدرائیات تحولت المنطقة بمرور الوقت وذیوع.الكنیسة

انه رهبوصاحب ذلك زیادة عدد الرهبان إلى مئات مما ساهم فى إنشاء دیر عظیم امتد نشاط بعضوالكنائس الرخامیة

والبربر إلى أن جاء القرن الثالث عشر فذهب كانت المدینة بكنائسها مطمعًا لألجانب وغارات الفرس. للكرازة بأوربا

جسد الشهید مارمینا من المدینة وكنائسها أثر التخریب الشامل الذي حل بها وعدم إستقرار األمن فیها وٕانتقلمجد

ثم بدأت عملیات الكشف . القرن الرابع عشرفي النصف األول منمریوط إلى كنیسته بفم الخلیج بمصر القدیمة

كوفمان ثم تلتها أبحاث أخرى على فترات متباعدة . م. العالم األلماني كم على ید١٩٠٥األثرى للمنطقة سنة

دس عملیة كیرلس الساالیوناني الروماني باإلسكندریة والمتحف القبطي بالقاهرة وغیرهم الى أن قاد الباباللمتحف

الحدیث مجاورة تمامًا للمنطقة األثریة وبدأ التعمیر من إحیاء الدیر مرة أخرى حیث اشترى المساحة المقام علیها الدیر

م ومن یومها رحلة التعمیر مستمرة ولم١٩٦١األساس لكاتدرائیة مارمینا بمریوط في عامجدید، ووضع البابا حجر

.تتوقف حتى االن
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بعض الصور من دیر القدیس العظیم مارمینا العاجایبى) 17.3(شكل رقم 

البابا كیرلس السادس یصلى أول قداس إلهى بالمنطقة األثریة) 18.3(شكل رقم 
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:دیر القدیس العظیم أبى سیفین

ندریة أحداثًا تاریخیة عندما قامت المتنیحة األم تماف إیرینى یسى بالساحل الشمالى غرب اإلسك٣٩لقد شهد الكیلو 
وقد تم شرائها على ثالث مراحل فى عهد حبریة قداسة .. فدانًا تقریبًا ٥٢بشراء قطعة أرض هناك مساحتها حالیًا 

القدیمة وتم تسجیلها على الرئیسى بمصرأبى سیفین لدیرللراهبات تابعًا لتكون دیرًا ثانیا ١١٧البابا شنودة الثالث الـ 
م ١٤/٥/١٩٩٧م والثانیة فى ١٣/١١/١٩٨٦األولى بتاریخ : مرحلتین 

م فى حضور األم القدیسة ٢٢/١١/٢٠٠٩ش الموافق ١٧١٥هاتور ١٣وتم وضع أساسات هذا المبنى یوم األحد 
ى كتاب بشارة العهد تماف إیرینى التى قامت بوضع بركة بیدها الطاهرتین وهى عبارة عن علبة صغیرة تحتوى عل

ختصر جدًا عن قصة شراء مالجدید والمزامیر وصلیب معدن وقربانة جافة وعملة معدنیة ووثیقة مكتوب فیها تاریخ 
أرض الدیر ، وأسم غبطة األب البطریرك قداسة البابا شنودة الثالث وحاكم الزمان وتاریخ تحریر هذه الوثیقة وضعتها 

تیب معین ، وحفظت نسخة من هذه الوثیقة فى مكتبة الدیر ، ویضم الدیر عدد من فى بعض قواعد أعمدة المبنى بتر 
-:المنشآت منها 

كنیسة المائة واألربعة ، كنیسة رئیس المالئكة میخائیل، كنیسة الشهید أبى سیفین،كنیسة السیدة العذراء
.واألربعین ألفا البتولیین

 الزوار ملحق بها دورات میاة عامة ومنفذ لبیع منتجات ستقبال إلقاعات جانبیة خصصت للضیافة وصاالت
.الدیر

 خصص جزء من مساحة األرض لزراعة التین والعنب والزیتون والنخیل وبعض الخضروات .
 معمل لتخلیل وعصر الزیتون وتجفیف بعض منتجات األرض .
مزرعة لتربیة المواشى وتضم حالبة آلیة وأجهزة لصناعة منتجات األلبان.
مزرعة للطیور واألرانب وأبراج الحمام.
ورشة میكانیكا لصیانة الجرارات والمعدات المستخدمة فى الدیر.
ورشة نجارة لتصنیع إحتیاجات الدیر.
مبنى المولدات الكهربائیة وملحقاته.
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سور ضخم بإرتفاع خمسة أمتار بقواعد وأعمدة خرسانیة یحیط باألرض كلها وبه أربع بوابات كبیرة فى
.الجهتین البحریة والقبلیة

حدائق فى كل جانب داخل الدیر تمجد ید الخالق المبدع وترفع القلوب للتسبیح والشكر.
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صور من دیر القدیس العظیم أبى سیفین للراهبات) 19.3( شكل رقم 
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:والخدماتالبنیة التحتیة

العرب عن طریق ترعة مریوط وتقع محطة التحلیة شمال شرق الطریق الصحراوى وتبلغ یتم تغذیة مدینة برج 
یوم /٣م٥٨٦٦٠٠یوم یوجد عجز /٣م٦٨٤٠٠یوم ویبلغ نصیب برج العرب /٣م٢٣٠٠٠٠الطاقة االنتاجبة لها 

ما الصرف الصحى فتوجد محطة بنظام أ٣م٢٠٠٠وخزان علوى بسعة ٣م٥٣٠٠٠ویوجد خزان ارضى بسعة 
.یوم/٣م٣٦٠٠٠٠كسدة بسعة برك اال

:نقاط القوة

.جمیع المناطق السكنیة والصناعیة بها خدمات-١
.خط میاه الشرب الرئیسى تحت اإلنشاء-٢
٣-New stpتحت اإلنشاء.
.میاه الصرف المعالجة تستخدم فى رى غابات األشجار-٤

:نقاط الضعف

.خطوط كهرباء الجهد العالى داخل المدینة-١
.بعض المناطقإنخفاض ضغط المیاه فى -٢
.فائض البحیرات المتأكسدةSTP’sالتلوث الناجم عن -٣
.عدم معالجة میاه الصرف الصناعى-٤
.التأخر فى تنفیذ شبكات البنیة التحتیة-٥
.التشغیل والصیانة مسئولیة األجهزة المركزیة-٦
.عدم وجود مراحل كاملة لتنفیذ خطة البنیة التحتیة-٧

:الفرص المتاحة

.شاء محطات تعمل بالطاقة الشمسیة الكهربائیةالخطط المستقبلیة إلن-١
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.إحتمالیة شراكات بین القطاعات العامة والخاصة فى توفیر المرافق-٢

:التحدیات

.تورید الطاقة والمرافق غیر كافیة لتلبیة إحتیاجات المستقبل-١
.إرتفاع تكلفة إستهالك المیاه البدیلة-٢

:تحتیةالقضایا اإلستراتیجیة للمدن الحضریة والبنیة ال

.فعالیة إستخدام المنطقة الشرقیة-١
.توفیر مستویات مختلفة من اإلسكان-٢
.تحقیق التوازن فى معدالت النمو من خالل اإلستخدامات المختلفة والتسهیالت-٣
.تعزیز المرافق المركزیة واإلقلیمیة لتحفیز اإلستیطان-٤
.زیادة اإلتصال بین المدینة والمنطقة-٥
.ن حركة المرور الصناعیةفصل حركة المرور المحلیة م-٦
.الفصل بین الصرف الصحى المحلى والصناعى-٧
.إنشاء نظام للتخلص من النفایات الصلبة-٨
.توفیر كابالت تحت األرض للكهرباء عالیة الجهد-٩



206

:تصاالتاإل مطارات و المواصالت و الوسائل 

كم ٥٦٠تم تنفیذ شبكات طرق بطول 

كم ٣٣٠تم تنفیذ شبكات اتصاالت بطول 

بطاقة من ترعة المریوطیة٤٠لموارد المائیة للمدینة تتغذى بمیاه الشرب عن طریق محطة تنقیة عند الكیلو ا
یومتخص الساحل / ٣م٤١٣.٤یوم وباقى الكمیة / ٣م١٧٣٢٠٠یوم یخص المدینة / ٤م٥٨٦٦٠٠اجمالیة 

سنواتالشمالى ونسبة المدینة تكفى حتى خمس

حطة التنقیة على تنقیة على ترعة النصر والتى تخص الساحل الشمالى  لمواجهة النقص یجب عمل توسعة بم

یوم على ان / ٣م١٠٠٠٠٠یوم الى / ٣م٤٠٠٠٠الصرف الصحى والصناعى برك اكسدة معالجة-١
تكون صرف صناعى فقط

ة اولى یوم مرحل/ ٣م١١٥٠٠٠جارى االنتهاء من تنفیذ محطة المعالجة بنظام المعالجة الثالثیة بطاقة -٢

الطریق الساحلى - )االسكندریة الصحراوى –طریق القاهرة (یحدد مدینة برج العرب محاور اقلیمیة كما 
الطریق الدولى المقترح ومشروع تطویر المخطط العام الحدیث للبرج العرب و یتضح ان –) مطروح–االسكندریة (

.م االخضر فى الجانب الشمالى الغربىهناك مناطق اسكان جدیدة فى الجانب الغربى والمحافظة على الحزا
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شبكة المواصالت بمدینة برج العرب الجدیدة) 20.3(شكل رقم 

207

شبكة المواصالت بمدینة برج العرب الجدیدة) 20.3(شكل رقم 

207

شبكة المواصالت بمدینة برج العرب الجدیدة) 20.3(شكل رقم 
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مطار برج العرب الدولى) 21.3(شكل رقم 
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٢٠٣٢ترحة قالتصنیف الوظیفى للطرق الم) 22.3(شكل رقم 

٢٠٢٣خطوت الألتوبیسات المقترحة ) 23.3(شكل رقم 
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:والكهرباءهف الصحى والمیاالصر 

الصرف الصحى

)یوم / ٣الف م ٣٦بركة اكسدة  بسعة ( تم تنفیذ محطة معالجة 

یوم تنفذاربع مراحل وجارى تطویر / ٣الف م ٤٦٠یوم  بطاقة / ٣الف م١١٥جارى تنفیذ المرحلى االولى 
یوم /٣م١٠٠یوم لتصل الى اجمالى سعة / ٣الف م ٦٤وتوسعة بركة اكسدة بتصرف قدره 

:المیاه

تتغذى المدینة بمیاه الشرب النقیة من خالل محطة التنفیة الرئیسیة من خالل تنقیة میاه الشرب بالكلیو 
یوم باالضافة لمحطة التنقیة / ٣الف م ١٧٠بطریق االسكندریة القاهرة الصحراوى ومخصص للمدینة طاقة ٤٠

كم ٥١٦ول یوم تم تنفیذ شبكات المیاه بط/ ٣الف م ٨٦بطاقة 

الكهرباء

كم١٦٦٣تم تنفیذ شبكات الكهرباء بطول 

م ف٣٢٥محطات  محوالت بطاقة ٣تم تنفیذ عدد 
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:رابعالفصل ال

مقترحات تطویر مدینة برج العرب 

الجدیدة كمدینة للمعرفة
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:مقدمة

للمعرفة حیث یتم وضع خطة یتناول الفصل الرابع واألخیر مقترحات تطویر مدینة برج العرب الجدیدة كمدینة
عمل تفصیلیة فى ضوء ما تم فى الفصل األول من دراسة مرجعیة عن مدن المعرفة العالمیة والمكونات الرئیسیة لتلك 
المدن وعناصر النجاح ثم ما تم فى الفصل الثانى من دراسة الوضع الحالى للعلوم والتكنولوجیا فى مصر وأهمیة 

م فى الفصل الثالث من دراسة حالة مدینة برج العرب الجدیدة من حیث الموقع والجغرافیا التخطیط لمدن المعرفة وما ت
والصناعات والشركات الموجودة والثقافة السائدة والدیموجرافیا والوضع التعلیمى والعلمى والمراكز البحثیة والجامعات 

.ووسائل المواصالت والوضع البیئى وتحدید نقاط القوة والضعف وغیرها

تتلخص خطة العمل بدایة فى مقترح تشكیل لجنة مدینة المعرفة بجهاز مدینة برج العرب الجدیدة حیث یقترح و 
تشكیل لجنة تتضمن المسئولین من جهاز المدینة وممثلى الوزارات وٕاتحاد الصناعات والمراكز العلمیة والتكنولوجیة 

والممثلین القانونیین الذین سیضعون األطر والهیاكل ومنظمات المجتمع المدنى والجمعیات األهلیة وأهالى المنطقة
القانونیة وأخیرًا ممثلین عن السیاسیین بالمدینة ویتم بعد ذلك وضع خطة العمل التفصیلیة فى ضوء اإلتجاهات 
اإلستراتیجیة لتلك الخطة والتى تتضمن اإلتجاه اإلستراتیجى األول الذى یعزز من مفهوم مدن المعرفة وبیان أهمیته
لجمیع المواطنین بالمدینة واإلتجاه اإلستراتیجى الثانى الذى سیعمل على دعم وتحسین عملیات إدارة المعرفة داخل 
مدینة برج العرب الجدیدة ثم اإلتجاه اإلستراتیجى الثالث الذى سیقوم بتحسین البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات 

ة وكذلك رفع مستوى الثقافة والقراءة والكتابة لدى مواطنى المدینة ، ثم واإلتصاالت وكذلك باقى البنى التحتیة للمدین
اإلتجاه اإلستراتیجى الرابع الذى یضمن التعهد بالمشاركة والمساهمة المتساویة بین جمیع المواطنین ، ثم اإلتجاه 

المبادرة بین المواطنین اإلستراتیجى الخامس الذى سیتضمن دعم األبحاث واإلبتكار فى األعمال المختلفة ونشر روح 
، ثم اإلتجاه اإلستراتیجى السادس الذى سیقوم بتقویة دور أجهزة الدولة فى دعم وٕاستدامة مفهوم وأهمیة تحویل مدینة 
برج العرب الجدیدة إلى مدینة للمعرفة ثم اإلتجاه اإلستراتیجى السابع الذى سیقوم بدعم جمیع الشبكات ویضمن 

فى المدینة ونظرائهم من مدن المعرفة األخرى، ثم یأتى اإلتجاه اإلستراتیجى الثامن الذى التناغم بین كل الفاعلین 
سیعمل على إتاحة وزیادة المهارات لرأس المال البشرى وأخیرًا یعمل اإلتجاه اإلستراتیجى التاسع على تحسین وتضمین 

داف إستراتیجیة عامة مثل زیادة الكثافة یأتى كل ذلك فى إطار أه. الهویة العالمیة وتعدد األعراق داخل المدینة
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المعرفیة لدى جمیع المواطنین وضمان أوسع مشاركة منهم فى تلك العملیة ودیموقراطیة عملیة إدارة المعرفة وزیادة 
.التنمیة المستدامة ووضوح أثرها على كافة فئات المجتمع بالمدینة

إختیار مشروعات محددة لتوقیع الخطة سواء على المناطق سیتم بعد ذلك توصیف العملیات التى سیتم القیام بها مع
ثم یأتى ٢٠٣٢القائمة أو إقتراح مشروعات ینبغى تضمینها فى المناطق المقترحة بالمخطط اإلستراتیجى للمدینة 

إقتراح مصادر التمویل المحلیة واإلستثمارات الخاصة كما سیتم تقدیر عوامل النجاح والفشل والمخاطرة وٕاتخاذ 
.جراءات الالزمة لمنع ذلكاإل

یتبقى لنا أن نشیر إلى شئ هام عن أسباب إختیارنا لمدینة برج العرب الجدیدة كنموذج ألول مدینة للمعرفة بمصر 
:ویكمن ذلك فى

تعتبر المدینة من المدن الجدیدة بمصر حیث أن عمرها فى حدود ثالثین عامًا كم أن المخطط اإلستراتیجى -١
.تتكامل أغلب عناصره

وجود مناطق صناعیة كبیرة وصناعات متنوعة بین الصناعات الغذائیة والنسجیة والمعدنیة والدوائیة والكیماویة -٢
.والبتروكیماویة واللدائن والسیرامیك وغیرها

.وجود مساحات كثیرة غیر مشغولة بالمخطط اإلستراتیجى بالمدینة تسمح بالتخطیط المستقبلى المتنوع-٣
.للمدینة والمطارات الدولیة وموانئ وسكك حدیدیة وطرق دولیةسهولة وتنوع الحركة -٤
درجة مئویة وتتمتع بوفرة ٢٠,٥تتمیز المدینة بطقس معتدل طوال العام حیث أن متوسط درجة الحرارة حوالى -٥

.فى سطوع الشمس وسرعة للریاح كما أن جودة الهواء ال تزال ضمن الحدود المقبولة
قریة سیاحیة تتمیز ٨٠قة الساحل الشمالى حیث تبلغ عدد القرى القریبة منها حوالى تتمتع المدینة بقربها من منط-٦

.بتوافر خدمات كثیرة
.وجود مركز بنوك عالمى بمركز المدینة به جمیع الخدمات البنكیة وأغلب البنوك المصریة-٧
.ألف فدان١٨وجود حزام أخضر حول المدینة بمساحة -٨
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:ةمقترح تشكیل لجنة مدینة المعرف

:الغرض الرئیسى من تشكیل تلك اللجنة هو اآلتى

.وضع آلیات تنفیذ خطة تحویل مدینة برج العرب الجدیدة إلى مدینة للمعرفة-١
وضع اللوائح التنفیذیة والحوكمة لمدینة المعرفة وٕاقتراح القوانین والتشریعات الالزم تغییرها لتسهیل أعمال -٢

.اللجنة
.متابعة تنفیذ الخطة-٣

:كیل المقترح للجنة كالتالىویكون التش

.رئیساً رئیس جهاز مدینة برج العرب الجدیدة-١
.عضواً نائب رئیس جهاز مدینة برج العرب الجدیدة للمشروعات-٢
.عضواً رئیس جمعیة المستثمرین بمدینة برج العرب الجدیدة-٣
.عضواً رئیس إتحاد الصناعات الصغیرة والمتوسطة-٤
.عضواً علمیة والتطبیقات التكنولوجیةمدیر مدینة األبحاث ال-٥
.عضواً رئیس جامعة اإلسكندریة-٦
.عضواً مدیر مكتبة اإلسكندریة-٧
.عضواً رئیس الجامعة المصریة الیابانیة-٨
.عضواً مدیر عام التخطیط والتصمیم بمدینة برج العرب الجدیدة-٩

.عضواً ةمدیر عام شئون التنفیذ بمدینة برج العرب الجدید- ١٠
.عضواً مدیر الصندوق اإلجتماعى للتنمیة بمدینة برج العربالجدیدة- ١١
.عضواً مدیر عام التربیة والتعلیم بمدینة برج العرب الجدیدة- ١٢
.عضواً ممثل عن الغرفة التجاریة بمدینة برج العرب الجدیدة- ١٣
.عضواً ممثلین عن الجمعیات األهلیة ومنظمات ٣عدد - ١٤

)باإلنتخاب(المجتمع المدنى 
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.عضواً ممثلین عن سكان مدینة برج العرب ٣عدد - ١٥
)باإلنتخاب(األصلیین 

.عضواً ممثلین عن سكان مدینة برج العرب الجدیدة٢عدد - ١٦
)باإلنتخاب(العاملین بها 

.عضواً مدیر الشئون اإلجتماعیة بمدینة برج العرب الجدیدة- ١٧
.عضواً ةمدیر األمن المسئول بمدینة برج العرب الجدید- ١٨
.عضواً إستشارى تخطیط معمارى ومتخصص فى٥عدد - ١٩

.شئون مدن المعرفة والمدن العلمیة والتكنولوجیة والصناعیة
.عضواً )باإلنتخاب(ممثل عن الشباب ٢عدد - ٢٠
.عضواً عضو عن مجلس النواب والشورى عن الدائرة٢عدد - ٢١
.عضواً مدیر عام الشئون المالیة بمدینة برج العرب الجدیدة- ٢٢

وتعتبر مدة تشكیل اللجنة خمس سنوات ویعتبر عملها تطوعیًا ویصدر قرار بتشكیلها بعد العرض واإلعتماد من 
رئیس مجلس الوزراء وتجتمع اللجنة بصفة دوریة مرة واحدة شهریًا على األقل وتعتبر قرارت المجلس نافذة على 

تشریعیة فتعرض على المجالس التشریعیة إلصدار القوانین الجهات التنفیذیة فیما عدا مقترحاتها بالتعدیالت ال
.التشریعیة الالزمة
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":اإلتجاهات اإلستراتیجیة للخطة

:تعزیز مفهوم مدن المعرفة وبیان أهمیته لجمیع مواطنى المدینة: اإلتجاة اإلستراتیجى األول

والفوائد التى ستعود علیهم حیث أن حیث أنه من الضرورى أن یفهم جمیع سكان المدینة تعریف مدینة المعرفة
المعرفة هى العملة الرابحة لهذا العصر واإلقتصاد المبنى على المعرفة سیكون هو المحرك الرئیسى لإلقتصاد العالمى 

.مما یحتم علیهم بذل جهود أكبر ودعم األنشطة المصاحبة لتحویل مدینة برج العرب الجدیدة إلى مدینة للمعرفة

.جمیع ساكنى المدینة والعاملین بها:عالجمهور المتوق

.المواقع اإللكترونیة–الوسائط والحمالت اإلعالمیة –حلقات النقاش وورش العمل : كیفیة نشر المفهوم

المتخصصون فى مدن المعرفة واإلقتصاد –شبكة المعلومات بالمدینة –إدارة اإلعالم بالمدینة :القائمون بالعمل
.المبنى على المعرفة

:دعم وتحسین عملیة إدارة المعرفة بمدینة برج العرب الجدیدة: إلتجاة اإلستراتیجى الثانىا

ویتم ذلك من خالل إدخال نظم إدارة المعرفة للهیئات الحكومیة والشركات الصناعیة وشركات القطاع العام واإلدارات 
دل المعلومات وتقویة شبكات المكتبات المختلفة وخلق شبكات رسمیة لتبادل المعلومات وتقویة شبكات رسمیة لتبا

العامة ودعم المشاركة المجتمعیة وتدبیر تبادل ونقل وتجارة المعرفة من أجل تحسین أفق المواطنین لتحویل 
.المعلومات الهائلة المتاحة إلى معرفة مفیدة

.المتخصصون فى نظم إدارة المعرفة:القائمون بالعمل

ین البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت بمدینة برج العرب الجدیدة تحس: اإلتجاة اإلستراتیجى الثالث
:ورفع مستوى القراءة والكتابة والتفاعل المعرفى للمواطنین

حیث یتم تقییم البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وشبكات اإلتصاالت بالمدینة ثم إجراء تحلیل تفصیلى لإلجراءات 
حدید اإلستثمارات المطلوبة لتحسین تلك الشبكة وٕاقامة مركز إلدارة وتبادل المعرفة والمعلومات الواجب إتخاذها وت

وذلك لتجمیع وتبادل مختلف مصادر المعرفة والمعلومات لضمان حصول جمیع األفراد والهیئات على كل المستویات 
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ى خلق وتمكین لشبكة المعرفة وریادة اإلقتصادیة على خدمات تكنولوجیا المعلومات بتكلفة منخفضة مما سیساهم ف
.التكنولوجیا التى سوف تعزز من إدماج وتفاعل المواطنین وتسهیل وصول األفكار اإلبداعیة لهم

:المشاركة والمساهمة المتساویة بین جمیع المواطنین: اإلتجاة اإلستراتیجى الرابع

:اإلجتماعیة التالیةحیث البد من ضمان حصول كل المواطنین على الحقوق المعلوماتیة 

ویتم ذلك من خالل التوصیل لخدمات ) الحصول على المعلومات، التوصیل للشبكات، التعلیم والتدریب، المشاركة(
والتدریب لإلستفادة من الخدمات (User Friendly)والتوصیل سهل اإلستعمال (Broad Band)النطاق الواسع 

فافة والتعهد بإتاحة حق المعرفة المجتمعیة للجمیع وٕانشاء بوابة إلكترونیة والمعلومات المتاحة ثم اإلدارة العامة الش
.واحدة تتیح جمیع الخدمات والمعلومات لجمیع المواطنین بالمدینة

:دعم األبحاث واإلبتكار فى مجال األعمال ودعم روح المبادرة بین المواطنین : اإلتجاة اإلستراتیجى الخامس

لمبنى على المعرفة تتطلب مجموعة من اإلجراءات والمشروعات الجدیدة التى البد من فتحسین منظومة اإلقتصاد ا
تخطیطها لدعم وتحسین جودة العملیات اإلبداعیة وتشجیع الشركات لكى تبدع كما أنه البد من تحفیز إنشاء شركات 

.جدیدة قائمة على اإلبتكار واإلبداع

بداع مثل عناقید اإلبتكار وودیان العلوم والتكنولوجیا والحاضنات كیفیة نشر المفهوم تتمثل فى إنشاء محركات اإل
التكنولوجیة وتوفیر المساعدات المالیة فى مرحلة البدایات للمنتجات عالیة التكنولوجیا والخدمات المعرفیة وتوفیر 

طویر وتشجیع الخبراء ذو الخبرة العالیة لتقییم قدرات السوق للمنتجات الجدیدة وتحسین قطاعات البحوث والت
المطورین إلنشاء الحاضنات التكنولوجیة للمعرفة واألعمال وجذب الشركات اإلبداعیة وتعزیز التعاون بین القطاع 

.الخاص والهیئات العامة للمساهمة فى عملیة إدارة المعرفة فى قطاع األعمال واإلستثمار فى األفكار اإلبداعیة

:ر الحكومى فى دعم وٕاستدامة مفهوم مدینة المعرفةتقویة الدو : اإلتجاة اإلستراتیجى السادس

هذا سیتم . البد من تحدید األولویات واإلجراءات لعملیات إدارة المعرفة داخل الهیئات والمنظمات الحكومیة بالمدینة
إجراؤه من خالل مراجعة عمیقة آلخر التطورات فى مجال إدارة المعرفة وٕاختیار أفضل الوسائل والتقنیات والطرق
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تجربة ونجاح تلك اإلجراءات فى الهیئات الحكومیة سوف تشجع القطاع الخاص على المضى قدمًا فى . القیاسیة
.إتخاذ نفس الطرق والوسائل

دعم الشبكات والتناغم بین كل الفاعلین فى مجتمع المدینة ونظرائهم فى المدن : اإلتجاة اإلستراتیجى السابع
:األخرى

غم بین عمالء المعرفة على فهم السیاق األوسع للجهد المطلوب وكذلك تحسین بیئة بیئة سوف یساعد التفاعل والتنا
كما أن التعاون والعمل الجماعى بجهود قویة سوف یكون . اإلبداع وحقوق الملكیة والمشاركة وٕاستخدام وتقییم المعرفة

وكشرط أساسى . لومات واإلتصاالتله دور كبیر فى النجاح واإلستفادة من الشركات المتقدمة فى تكنولوجیا المع
مدینة المعرفة ال یمكن عزلها عن الغیر فالبد من التعاون مع المدن األخرى والمناطق والدول ، فالروابط القویة 
والشراكة فى األعمال واألنشطة اإلجتماعیة والثقافیة والعلمیة مع مدن المعرفة األخرى ضروریة جدًا للتمكن من تبادل 

.رات والرؤىالمعرفة والخب

:زیادة وٕاتاحة المهارات لرأس المال البشرى : اإلتجاة اإلستراتیجى الثامن

فمدینة المعرفة تعتمد فى تكوینها األساسى على الثراء المعرفى ومستوى المهارات لرأس المال البشرى البد وأن تكون 
وهم موجودون فى . وقیادة الشركات والهیئاتلدي أفرادها قدرة على إستعراض قدراتهم اإلبداعیة وحل المشاكل المعقدة 

، كما أنه من المهم أن یكون أصحاب المعرفة )تكنولوجیا المعلومات والفن والتصمیم المعمارى(مجاالت عدیدة مثل 
اإلبداعیة موجودون بشكل عملى فى كل مكان ألن ذلك سوف یخلق مناخ مناسب لدفع اإلنتاج ونشر األفكار 

.اإلبداعیة

ول هو تقویة مستوى مهارات رأس المال البشرى الموجودة ، والهدف الثانى هو جذب العمالة المهاجرة من فالهدف األ
. المؤهلین بشكل عالى

كما یجب إظهار مهارات المعرفة اإلنسانیة وشبكات الخبراء التى تمتلكها المدینة بالفعل واإلستثمار المستمر فى 
ات العالیة الجودة لجذب عمال المعرفة وتوفیر البیئة الجذابة وجذب عمال تطویر رأس المال البشرى وتقویة المؤسس

.المعرفة وخلق مشروعات الترحیب والتجمیع والمبادرات لجذب المهاجرین األكفاء
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:تحسین تضمین الهویة العالمیة وتعدد األعراق داخل المدینة: اإلتجاة اإلستراتیجى التاسع

من خلفیات عرقیة مختلفة وكل الثقافات والعقول وتساعدهم على التعایش بها فالبد أن ترحب المدینة بكل الناس
.للمشاركة فى هذا الجهد

البد أن یشعر الناس أنها مكان جذاب ونشط للحیاة والعمل وذلك لإلسراع من مساهمة المجتمع والمساعدة على خلق 
.رفةشبكات إجتماعیة وجماهیریة وهما مهمان جدًا لنجاح مفهوم مدن المع

:بعض اإلتجاهات اإلستراتیجیة الهامة فى ذلك

.تطویر وتعزیز وضع المدینة كمكان یتفهم ویحترم ویعمل بنجاح مع الثقافات األخرى- 
.إحتضان وٕاقامة التنوع الثقافى- 
تحسین وتعزیز قدرة المدینة على وجود أنماط حیاة مختلفة مثل السكن بأسعار معقولة ووجود المنازل الفاخرة - 

.
.تشجیع على المشاركة فى األنشطة اإلجتماعیة ال- 
.تضمین المجتمع المدنى بشكل فعال وصحى وخلق الجو الذى یشعر فیه المواطنون باألمان والراحة - 
العمل على صیانة وزیادة المساحات الخضراء واألماكن العامة وٕانشاء األندیة الریاضیة وتفعیل األحداث - 

.الترفیهیة بالمدینة
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:ل التفصیلیةخطة العم

٢٠٣٢اإلشغاالت الحالیة والمخطط اإلستراتیجى العام لمدینة برج العرب الجدیدة حتى عام ) ١.٤(یوضح شكل 
الوضع . ٢٠١٢والذى قام بإعداده جهاز التخطیط العام لجهاز مدینة برج العرب الجدیدة فى دراسة صدرت فى مایو 

ات فى المناطق السكنیة والصناعیة والعلمیة والتعلیمیة والتى یجرى الحالى یوضح أنه الیزال هناك الكثیر من الفراغ
:حیث یوجد اآلتى٢٠٣٢إشغالها وفقا للمخطط العام المقترح لعام 

.مركز الخدمات الزراعیة .١
.مدن طبیة .٢
مركز للمؤتمرات.٣
.سلسلة متاجر حدیثة .٤
.مركز معارض ومؤتمرات .٥
.قریة ذكیة .٦
.مدینة األبحاث والتكنولوجیا .٧
.حدیقة للحیوان .٨
.متحف لألحیاء المائیة .٩

.مناطق تجارة حرة وموانئ جافة .١٠
.منطقة صناعات تكنولوجیة .١١
.منطقة خدمات تكنولوجیة .١٢
.قرى تكنولوجیة .١٣
.مناطق األمن الغذائى .١٤
.إمتداد المناطق الصناعیة الحالیة .١٥
.مناطق سیاحیة شاطئیة وفنادق .١٦
.مناطق علمیة وتكنولوجیة .١٧
.مسیة محطات طاقة ش.١٨
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.مراكز ثقافیة ومكتبات .١٩
.مطارات ومحاور طرق رئیسیة .٢٠

وذلك باإلضافة للمناطق الصناعیة والسكنیة والخدمیة الموجودة والتى یلزم تطویرها وفقا لخطة العمل التفصیلیة 
.ولتحویل المدینة إلى مدینة للمعرفة 
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٢٠٣٢الجدیدة حتى عام المخطط اإلستراتیجى العام لمدینة برج العرب ): ١.٤(شكل 
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: تطویر أدوات اإلبداع واإلبتكار بالمدینة

تمثل الجامعات والمراكز البحثیة والمكتبات العامة والخاصة أهم أدوات اإلبداع واإلبتكار ومن خالل دراستنا 
ت ومراكز للوضع الحالى بمدینة برج العرب الجدیدة تبین لنا أن هناك منطقة مخصصة لذلك تسمى بمنطقة الجامعا

٢٢٥یتواجد علیها بشكل عملى حالیًا مدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة على مساحة ) 2.4شكل(البحوث 
فدانًا تمثل أحد األدوات الهامة لدعم اإلبداع واإلبتكار من خالل التعاون واإلستشارات مع الصناعات القائمة بالمنطقة 

بارات وٕانشاء صناعات تكنولوجیة قائمة على المعرفة بالمنطقة اإلستثماریة بداخلها الصناعیة لتقدیم التحالیل واإلخت
فدانًا والتى تعتبر أول منطقة إستثماریة داخل أحد المراكز البحثیة فى مصر لكى تصبح المدینة ١٣٥على مساحة 

صناعات التكنولوجیة والخدمات من خاللها وادیًا للعلوم والتكنولوجیا یحتوى على مثلث العلوم وهو األكادیمیة وال
.التكنولوجیة المتقدمة التى تحتاجها تلك الصناعات

فدانًا لتخریج طالب على صلة مباشرة بإحتیاجات سوق العمل ٢٠٠الجامعة المصریة الیابانیة تقام على مساحة 
سوف تسهم هذه الجامعة فى . وٕاجراء البحوث التطبیقیة مع تطبیق المعاییر التعلیمیة والسیاسات والنظم الیابانیة 

تخریج طالب جامعیون مؤهلون لسوق العمل فى التكنولوجیات العالیة مثل هندسة اإلتصاالت واإللكترونیات وهندسة 
المیكاترونیات والروبوتات ومصادر الطاقة وهندسة البیئة وهندسة وعلوم الحاسب والهندسة الصناعیة والتصنیع 

لكیماویة والبتروكیماویات وهى كلها مجاالت عمل تكنولوجیة متقدمة سوف تكون وهندسة وعلوم المواد والهندسة ا
.مدینة المعرفة سوق عمل واعد بالنسبة لها

هذا كله ال یفى بإحتیاجات المدینة مستفبًال بشكل كامل وهو ما یجعل ضرورة إنشاء جامعات ومعاهد 
من إجمالى المنطقة المخصصة % ٧٠والتى تمثل حوالى تكنولوجیة بمدینة برج العرب الجدیدة فى المساحة المتبقیة 

یمكن ) فداناً ١٥(لهذا الشأن وكذلك ینبغى تشجیع مكتبة اإلسكندریة على إنشاء فرع جدید لها بالمساحة المخصصة 
أن تكون مركزًا للدراسات التنمویة واإلجتماعیة والتى تعمل على تقدیم الدراسات فى مجال إستیعاب السكان األصلیین
لمنطقة برج العرب وٕادماجهم فى المدینة عن طریق تقدیم الحلول لإلرتقاء بالمستوى الثقافى واإلجتماعى والبیئى 

كما أن جامعة اإلسكندریة ینبغى . وٕاستیعاب التغییرات الحادثة بالمنطقة وتقدیم الحوافز الممكنة لقبول التنمیة بالمنطقة
سكندریة واإلمتداد غربًا لمدینة برج العرب الجدیدة بإنشاء فرع لها بالمدینة أن تقوم بدورها الكبیر كرائد للتعلیم باإل

یتضمن التخصصات التى تحتاجها فى التنمیة المعرفیة والتكنولوجیة وٕاستیعاب طالب جدد من تلك المنطقة ومناطق 
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تماعى حیث یتم تشغیل أخرى تساعد بشكل مؤثر فى تغییر الطبیعة السكانیة ورفع المستوى العلمى والثقافى واإلج
كما أن إنشاء معاهد تكنولوجیة . خریجى الجامعة بالمناطق الصناعیة ومحركات اإلبداع والتمییز القائمة والمقترحة

) 1.4(متخصصة فى المجاالت الصناعیة للمدینة سوف تسهم كثیرا فى الدفع بخریجین متخصصین  ویوضح جدول 
.إنشاء كل منها والعوائد التنمویة المتوقعة اإلشغاالت الموجودة والمقترح والغرض من
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الوضع الحالى لمنطقة الجامعات ومراكز البحوث) ٤.٢(شكل 

بمدینة برج العرب الجدیدة
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الغرض من الوضع الحالىإسم المؤسسةرقم القطعة
اإلنشاء

العوائد المتوقعة

مدینة األبحاث العلمیة١
والتطبیقات التكنولوجیة

اجراء ابحاث مخصصة وتعمل
علمیة ذات 

مردود 
تطبیقى فى 
مجاالت 

الصناعة  

التوصل لمجموعة من  
االبتكارات المتمیزة 

تعطى سبق فى 
مجاالت التطبیق

تحسین اداء 
المشروعات الصناعیة 
واالنتاجیة من خالل 

اجراء بحوث تطویر لها 
تخریج جیل تعملمخصصة والجامعة اإلسكندریة٢

من 
الخریجین 
المؤهلین 

للسوق العمل 
للمجاالت 

المختلفة   

امداد سوق العمل 
بنوعیة متمیزة من 

الخریجین الشباب لدفع 
عجلة العمل  

مركز ثقافى مخصصة وال تعملمكتبة اإلسكندریة٣
عالمى للربط 
مع الثقافة 
العالمیة   

ربط  مدینة برج العرب 
العالمیة الجدیدة بالثقافة

وتحسین المستوى 
الثقافى لسكان المدینة 

بما یدعم التنمیة 
البشریة وایجاد مناخ 

ثقافى یستوعب التطویر 
والتحدیث المستقبلى 

العلوم مقترحمعهد تكنولوجى هندسى ٤
الهندسیة

خریجون متخصصون 
فى المجاالت الهندسیة 
لمختلفة للعمل بالمنطقة 

الصناعیة
معهد تكنولوجى٥

الدارة االعمال 
إدارة مقترح

األعمال
خریجون متخصصون 
فى مجال إدارة األعمال 

للعمل بالمنطقة 
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الصناعیة واإلدارات 
المختلفة بالمدینة

معهد تكنولوجى٦
للتطبیقات الحاسب االلى 

علوم مقترح
الحاسب

خریجون متخصصون 
فى مجال علوم 
الحاسب للعمل 

بالمنطقة الصناعیة 
ختلفة واإلدارات الم
بالمدینة

مخصصة وتعمل الجامعة المصریة الیابانیة٧
خارج الموقع 
المخصص

تخریج 
خریجین 
متمیزیین 
بالمجاالت 
الهندسة 
التطبیقیة 
بمایخدم 
قطاع 

الصناعات 
الحدیثة 
والمتطورة ا

امداد سوق العمل 
بنوعیة متمیزة من 
المهندسیین االكفاء 
المؤهلیین الدارة 

وتشغیل الصناعات 
طورة مثل المت

النانوتكنولوجى و 
البرجمییات الالزمة 

لتشغیل المصانع
المبرمجة  

مركز أبحاث للدراسات ٨
المستقبلیة

إجراء مقترح
الدراسات 
المستقبلیة 

الالزمة لمدن 
المعرفة

فتح افاق جدیدة 
للصناعات الجدیدة 
وایجاد فرص تمیز 
للجامعات والمراكز 
البحثیة لتطویر تلك 

یلها االفكار للتحو 
للتطبیق الصناعى 

تبنى مقترححضانات تكنولوجیة ٩
المشرعات 
البحثیة 
التطبیقیة 

انتاج منتجات تجریبیة 
للمشروعات التطبیقیة 
قبل مرحلة الصناعة 

تطویر مقترح مركز تحدیث الصناعة ١٠
الصناعات 

القائمة تصبح المصانع 
فى مقدمة  المصانع 
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القائمة 
والتكامل مع 

المراكز 
البحثیة  

والحضانات 
التنكولوجیة 

المتمیزة اقلیما ودولیا 
وذات قدرة تنافسیة 

اإلشغاالت الموجودة والمقترحة بمنطقة الجامعات والبحوث والغرض من إنشاء كل منها والعوائد ) 1.4(جدول 
التنمویة المتوقعة
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:تطویر وٕانشاء المناطق الصناعیة التكنولوجیة

مناطق ٤یوجد ) 3.4شكل (الثالث والمخطط اإلستراتیجى الشامل لمدینة برج الجدیدة كما تبین فى الفصل
.صناعیة قائمة

فدان  وكذلك قریة ذكیة مقترحة وهو ما ) ٥٠٠(   كما یوجد منطقة صناعات تكنولوجیة مقترحة مساحتها 
وصناعات ) القریة الذكیة(علومات یمثل فرصة كبیرة إلقامة صناعات تكنولوجیة متقدمة مثل صناعة تكنولوجیا الم

كما سیتم تطویر الصناعات . تكنولوجیة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجیا الحیویة، تحلیة المیاه، تكنولوجیا النانو
القائمة بالمناطق الصناعیة وتحدیثها بإستمرار من خالل إدخال التكنولوجیات الجدیدة وتقدیم خریجین ذوى خبرات 

بیان ) 2.4(المناطق الصناعیة والتكنولوجیة الخاضعة للتطویر واإلنشاء كما یوضح جدول ) 4.4(ویوضح شكل 
.بمقترحات للصناعات التى ستتواجد بتلك المناطق 
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المخطط العام المستقبلى موضحًا به المناطق الصناعیة القائمة والمستقبلیة) 3.4(شكل 

ولوجیةبالقریة الذكیة ومنطقة الصناعات التكن
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العوائد المقترحةالغرض من اإلنشاءالصناعات المقترحةم
القریة الذكیة لصناعة تكنولوجیا ١

المعلومات واإلتصاالت
توطین شركات عالمیة ومحلیة 
فى مجال تكنولوجیا المعلومات 

بتخصصاتها المختلفة

صادرات تكنولوجیة من -١
البرمجیات وخدمات تكنولوجیا 

تالمعلومات واإلتصاال
إتاحة فرص عمل متخصصة -٢

لخریجى منطقة الجامعات 
ومراكز البحوث بدخول عالیة

المساعدة فى تطویر البنیة -٣
التحیة المعلوماتیة لمدینة برج 

العرب الجدیدة
إنشاء شركات صناعیة لتصنیع الطاقة الجدیدة والمتجددة٢

معدات الطاقة الجدیدة والمتجددة 
مثل طاقة الریاح والطاقة 

ةالشمسی

توفیر مصادر بدیلة للطاقة-١
تخفیض اإلعتماد على -٢

الطاقات التقلیدیة وسد 
الفجوة فى إستهالك الطاقة

تخفیض تكالیف إستیراد -٣
معدات إنتاج الطاقة 
بتوفیرها محلیًا وتصدیر 

الفائض
إنشاء صناعات لتكنولوجیا تحلیة المیاه٣

تحلیة المیاه
توفیر مصادر بدیلة للمیاه-١
كنولوجیا تطویر وٕامتالك ت-٢

تحلیة المیاه كخیار 
إستراتیجى

إنشاء صناعات تكنولوجیة التكنولوجیا الحیویة٤
لألدویة الحیویة والكواشف 

التشخیصیة والمنتجات الحیویة

تطویر صناعات الدواء 
والمساهمة فى تطویر 
مجال العالج التشخیصى 

بمصر 
تطویر الصناعات القائمة إنشاء صناعات متقدمة تكنولوجیا النانو٥
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نانو فى المجاالت لتكنولوجیا ال
المختلفة

من خالل تطبیقات النانو 
تكنولوجى 

مقترح بالصناعات التكنولوجیة التى ستعمل بالقریة الذكیة ومنطقة الصناعات) 2.4(جدول 

التكنولوجیة
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:تطویر وٕانشاء المناطق الخدمیة

رًا لما تمثله من مناطق التواصل اإلجتماعى بین ساكنى تمثل مناطق الخدمات أهمیة كبرى فى مدن المعرفة نظ
فرصة إستثنائیة إلنشاء تلك ٢٠٣٢المدینة والمدن األخرى المجاورة لها ویمثل المخطط اإلستراتیجى للمدینة لعام 

المناطق الخدمیة مثل المدن الطبیة المتكاملة وسلسلة المتاجر الحدیثة ومراكز المعارض والمؤتمرات وحدیقة 
حیوان ومتحف األحیاء المائیة ومناطق التجارة الحرة والموانئ الجافة ومركز الخدمات الزراعیة ومناطق ال

الخدمات التكنولوجیة والمناطق السیاحیة والشاطئیة والفنادق والمراكز الثقافیة والمكتبات والمطارات ومحاور الطرق 
ینًا علیه الخدمات السابق اإلشارة إلیها كما یبین جدول المخطط العام اإلستراتیجى مب) 4.4(الرئیسیة، ویبین شكل 

.مقترح بتلك الخدمات والعوائد المتوقعة لها) 3.4(
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المخطط العام المستقبلى لمدینة برج العرب الجدیدة مبینًا به) 4.4(شكل 

المناطق الخدمیة الحالیة والمستقبلیة
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العوائد المتوقعةءالغرض من اإلنشاالخدمات المقترحةم
تحسین مستوى العالج ورفع تقدیم الخدمات الطبیة المتكاملةمدینة طبیة متكاملة١

مستوى الحالة الصحیة 
للمواطنیین 

تقدیم فرص للعمل وجذب عمالة سلسلة المتاجر الحدیثة٢
متمیزة 

تحسین البیئة االقتصادیة 

تنشیط السیاحة الثقافیة خالل لمؤتمراتاقامة المعارض وامركز المعارض والمؤتمرات٣
العام بما یسهم فى دعم 

االقتصاد المحلى 
جذب زوار للحدیقة بما یسهم منطقة ترفیهیة حدیقة الحیوان٤

فى تعریف المجتمع بالقدرات 
واالمكانیات المتاحة بالمدینة 
ووضع المدینة على  خریطة 

السیاحة 
جذب زوار للحدیقة بما یسهم هیة منطقة ترفیمتحف األحیاء المائیة٥

فى تعریف المجتمع بالقدرات 
واالمكانیات المتاحة بالمدینة 
ووضع المدینة على  خریطة 

السیاحة 
منطقة التجارة الحرة والموانئ ٦

الجافة
جذب رؤؤس االموال االجنبیة 
النشاء صناعات تصدیریة 

توفیر عملة اجنیبیةتدعم 
االقتصاد المحلى ونقطة 

لجعل المدینة منطقة جذب 
للوجستیة جاذبة نظرا للتمیز 
المكانى لها لقربها بالموانى 

البحریة والجویة 
تقدیم المشورة الفنیة للمناطق مركز الخدمات الزراعیة٧

الزراعیة بجوار المدینة 
تطویر الزراعة وتحدیثها 

ومیكنتها بما یخدم الصناعات 
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الغذائیة التابعة لها 
تقدیم الدعم الفنى للمصانع والهیئات ت التكنولوجیةمنطقة الخدما٨

العاملة بالمدینة 
المؤسسات والمصانع محدثة 
ومطورة بما یتوافق مع السوق 

العالمیة 
المناطق السیاحیة والشاطئیة ٩

والفنادق
زیادة اعداد السیاح وذات دعم التنمیة الساحیة بالمدینة 

اللیالى السیاحیة لهم خاصة 
والجو متمیز خالل ان المناخ

فترات العام
دعم التنمیة الثقافیة تنشیط الثقافة المراكز الثقافیة والمكتبات١٠
المطارات ومحاور الطرق ١١

الرئیسیة
ربط المدینة بشبكة المواصالت 

العالمیة 
تنشیط  الرحالت السیاحیة 

الخدمات المقترحة والعوائد المتوقعة منها) 3.4(جدول 
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:وٕانشاء المناطق السكنیةتطویر

منطقة سكنیة تتراوح ما بین مناطق الدخل المرتفع ) ١٣(٢٠٣٢یوجد بالمدینة ووفقًا للمخطط اإلستراتیجى 
).5.4(والمتوسط واإلقتصادى ومنخفض الدخل وبداخلها مناطق تجاریة للتسوق كما هو موضح بشكل 

السكنیة وكمدینة للمعرفة هى توفیر أقصى درجات الراحة ویجب أن تكون رؤیة مدینة برج العرب الجدیدة للمنطقة
واإلستمتاع لسكان تلك المناطق وتوفیر جمیع الخدمات الترفیهیة والخدمیة وكذلك البنیة التحتیة المعلوماتیة 

.واإلتصاالت وتوفیرها لجمیع السكان بإختالف طبقاتهم ودخولهم
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لمدینة برج العرب الجدیدة مبینًا بهالمخطط العام المستقبلى) 5.4(شكل 

المناطق السكنیة الحالیة والمستقبلیة
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یتم كل ذلك من خالل طرح مناقصة دولیة لجذب بیوت الخبرة والمكاتب اإلستشاریة العالمیة والمحلیة وذلك لتنفیذ 
تى یتم تشكیلها على متابعة خطة تحویل مدینة برج العرب الجدیدة إلى مدینة للمعرفة وتشرف لجنة مدینة المعرفة ال

تنفیذ الخطة ویقترح أن تكون مدة التنفیذ خمس سنوات طبقًا ألولویة المشروعات ویتم وضع مواصفات محددة 
للمناقصة المشار إلیها یتم وضعها طبقًا للمستویات العالمیة لمدن المعرفة والوضع الحالى الذى علیه مدینة برج 

.ى ستئول إلیهالعرب الجدیدة ومقترح الوضع الذ

كما أنه یجب اإلشارة إلى أن مصادر التمویل األساسیة لتمویل تطویر وٕانشاء البنیة التحتیة للمشروعات ستكون من 
خالل میزانیة جهاز مدینة برج العرب الجدیدة وعوائد حق اإلنتفاع واإلیرادات الناتجة كما أنه یقترح إنشاء صندوق 

ه المستثمرون بالمنطقة الصناعیة بمدینة برج العرب الجدیدة یتم الصرف منه على دعم إنشاء مدینة المعرفة یساهم فی
الدراسات الالزمة لتطویر مدینة برج العرب الجدیدة كمدینة للمعرفة وتحقیق اإلتجاهات اإلستراتیجیة السابق اإلشارة 

.بینها وبین المدن األخرى إلیها خاصة فیما یتعلق بالتنمیة اإلجتماعیة والتواصل المجتمعى داخل المدینة و 
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تقدیر عوامل النجاح والفشل والمخاطرة 

هناك الكثیر من عوامل النجاح التى تساعد على تحویل مدینة برج العرب الجدیدة إلى مدینة للمعرفة تتمثل 
عمر المدینة فى وجود الكثیر من نقاط القوة التى تتمتع بها المدینة وتتمیز عن الكثیر من المدن األخرى مثل حداثة

ووجود منطقة صناعیة كبیرة ومنتجة ومتنوعة ومنطقة كبیرة للجامعات والمراكز البحثیة تمكن من إعداد خریجین على 
مستوى عال وٕاجراء أبحاث تطبیقیة تخدم المجتمع وٕاعتدال الطقس بالمدینة طوال العام ووجود مخطط إستراتیجى حتى 

ا بشكل دائم وشبكة مواصالت حدیثة تتضمن طرق ومطارات وموائى یتضمن تطویر المدینة وتحدیثه٢٠٣٢عام 
قریبة من المدینة ومحاطة بحزام زراعى أخضر وقرى سیاحیة وتنوع للثقافات حیث تتواجد االمدینة فى منطقة بدویة 

.ویفد إلیها العاملون من كل مناطق الجمهوریة مما یزید من التنوع الثقافى والقدرة على اإلبداع 

عوامل الفشل المتوقعة تتمثل فى إعتبار أن ثقافة مدن المعرفة فى مصر جدیدة وغیر معهودة وهو أیضا 
مایستلزم بذل الكثیر من المجهودات لنشر ثقافة مدن المعرفة وٕاقناع القیادات العلیا والمواطنین بأهمیة المفهوم وقدرته 

لثقافیة للمدینة ومن ثم التأثیر المباشر اإلیجابى على على إحداث تغییر جذرى فى التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة وا
أیضا من عوامل الفشل المتوقعة عدم القدرة على تنفیذ خطة التحول إلى مدینة للمعرفة نتیجة نقص . مواطنى المدینة 

راحله األولیة التمویل الالزم لتنفیذ الرؤیة اإلستراتیجیة والمشروعات المقترحة وهو مایستلزم دعم الدولة للمشروع فى م
ثم إن إنشاء صندوق دعم مدینة المعرفة من مستثمرى المنطقة الصناعیة وضمان إستمراریة الدعم سیكون له مردود 

أیضا من عوامل الفشل عدم المقدرة على جذب العمالة التقنیة الماهرة القادرة على تنفیذ الخطة . قوى لنجاح المشروع 
عیشة بمدینة برج العرب الجدیدة من حیث عدم توافر المدارس التعلیمیة فى ضوء بعض السلبیات للتكیف مع الم

الحدیثة وتوقف إنشاء األندیة اإلجتماعیة نتیجة مشاكل مع السكان األصلیین ووجود بدائل أمامهم للمعیشة فى المدن 
جتماعیة واإلقتصادیة الكبرى مثل القاهرة واإلسكندریة أو الهجرة للخارج كبدیل أولى فى ضوء الظروف السیاسیة واإل

مدینة لجذب تلك العمالة المتغیرة وهو مایستلزم إنشاء كیانات معرفیة قادرة على جذبهم وحل المشاكل القائمة بال
.النادرة
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