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  دراسة حالة التجربة الكورية الجنوبية لالنتقال إلى اقتصاد معرفي
  )KDI -المعهد الكوري للتنمية ( زميلجونجي،  سوه/ الدكتور: ملخص عرض تقديمي قدمه

  )     ً مساءا   6:00 –   ً  عصرا   4:00(م 2011يونيو  7: هـ، الموافق1432رجب  5: ، في المملكة العربية السعودية - جدة

  
  :ملخص المحتويات

   نبذة �
  عامة خلفية �
  رئيسيةال حماور النقاش �

o  املعهد الكوري للتنمية  كوريا اجلنوبية واقتصاد  ة يف سرتاتيجيالاأبرز مالمح التغريات خلفية عنKDI  
o   عريفمإىل اقتصاد كوريا انتقال  
o الرؤية املستقبلية لالقتصاد الكوري  

  يف شكل أسئلة وأجوبة املقرتحة التوصيات  �
 عن التجربة الكورية من احلضور الدروس املستفادة / املستقاة االستنتاجات  �

 

  نبذة
  

 KDI (Korea Development املعهد الكوري للتنميةسري عمل  و نظرة عامة عن حتول كورية اجلنوبية لالقتصاد املعريفحالة دراسة : وضوعامل �

Institute  الكوريةبيوت اخلربة كربى   من ، باعتباره.  
، م2011يونيو  7 بتاريخمائدة مستديرة  حولنقاش يف ، األغر، موعة جوجني سوه/ دقدمه تقدميي عرض تلخص  الوثيقةهذه : العرض ملخص �

ل اململكة يحو لت لنقل هذه اخلربات للمسامهة يف اجلهود الراميةإجياد أفضل السبل  املعريف و لالقتصادمن التجربة الكورية للتحول  ستفادةاال دف
  .معريفبية السعودية إىل جمتمع العر 

يف فكر اإلسرتاتيجي للكورية  حاوية، بيت من بيوت اخلربة و KDIجوجني، هو زميل يف معهد التنمية الكوري  سوه/ الدكتور: املتحدث الرئيسي �
على سوه  /ديشدد ) Macroeconomics(كخبري اقتصادي يف االقتصاد الكلي . الذي يعترب مؤسسة مستقلة متوهلا احلكومةو ) لؤو سي( العاصمة

  ً              يا  يف التنمية مع أمهية العالقات بني التنمية االقتصادية والتغري يف جماالت التكنولوجيا و االبتكار، حيث يعتقد أن املؤسسات التجارية تلعب دورا مركز 
 Chaebolني االعتبار دور الشراكة بني احلكومة الكورية والقيادة العامة، و مبا خيص االقتصاد الكوري أشار إىل الدور املهم الذي لعبته األخذ بع

السياسات احلكومية  تأثري، اجلارية دراسة مدى سوه/من بني مواضيع أحباث د). Conglomeratesالكونغلومرييت  ألمشركات ا(الكورية متمثلة يف 
ية اجلنوبية لالنتقال إىل لنظر يف التجربة الكور ا لدراسة حالة بعنوانهو املؤلف الرئيسي  سوه/كذلك كان د. يف مؤسسات األعمال على أداء االبتكار

قتصاديات النامية على صياغة                         ُ                                                         اليت نشرها البنك الدويل و ت ستخدم كمادة مرجعية ضمن خمتلف برنامج البنك الدويل ملساعدة االو اقتصاد معريف 
  .قاعدة براجمها للتحول القتصاديات قائمة على املعرفة

 .اخلاصة مبجموعة األغر "احلاوية الفكرية للشبابمبادرة " منممثلي الشباب  وأعضاء جمموعة األغر مزيج متنوع من  :ورضاحل �
  



/
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  عامة خلفية

  

إىل جمتمع معريف من خالل تزويد صناع  العربية السعودية مستقلة دف إىل حتويل اململكةغري رحبية حاوية فكرية هي للفكر االسرتاتيجي  جمموعة األغر
، العديد من الدراسات املتعلقة جمموعة األغر    ً  سابقا   وقد نشرت .القرار باخليارات اإلسرتاتيجية يف جماالت التنمية االجتماعية و الثقافية و االقتصادية

دراساتنا  لإلطالع على مزيد من. تمعات القائمة على املعرفةللمج كمقياسكوريا وفنلندا وأيرلندا    مع اختاذبالتنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية 
  .) )aghar.org-www.alموعة األغراإللكرتوين املوقع الوطنية يرجى زيارة  و منظومة االبتكار اخلاصة بإسرتاتيجية اتمع املعريف

  

 مثل  ،ع مؤسسات مرموقة يف جمال املعرفةم دوليةبناء عالقات لدراسة فرص التعاون و  ،سعوديةتسعى جمموعة األغر كمؤسسة فكر إسرتاتيجي كما 
  .جوجني سوه/ املعهد الكوري للتنمية و ممثله الدكتور 

 

  الرئيسية محاور النقاش
  

  :KDIالمعهد الكوري للتنمية  كوريا الجنوبية وة في اقتصاد  ستراتيجيإلاخلفية عن أبرز مالمح التغيرات  :   ً أوال  
  .م2011حىت ، مليون نسمة 48حوايل  التعداد السكاين لكوريا اجلنوبية  بلغي .1
املعهد الكوري . عايلتعليم  ةمؤسس 400وأكثر من   من القطاع العام،ولة مم حاويات فكرية /من بيوت اخلربة 23حنو أسست كوريا  تارخيهحىت  .2

و  .مؤسسات التعليم العايل و معاألخرى تخصصة املاإلسرتاتيجي يعمل يف شراكة مع مؤسسات الفكر  كمااالقتصادي الكلي،   للتنمية يتوىل قضايا
 .علياكز دراسات ا مر عضو هيئة تدريس  200حوايل و  باحث 300 زميل و 50حوايل  KDI للتنميةاملعهد الكوري  يعمل لدى

التنفيذ السليم  احمللي و اتمعإشراك  ان أنيعتقد جمموعة األغر، كالمها تنتهجهااليت  أسلوب وضع الرؤىكوريا تتبىن رؤية متجددة، وهي نفس  .3
التحرك  يةكيف"و  "تنسيقالكيفية : "يفَ            ي كمن التحدي التحدي الرئيسي ولكن  متثلال صياغة الرؤية . العامة مها عامالن أساسيان للنجاح للخطط
  ".لق نتائج مثمرةخل السليم

    ً علما  . م2040 جديدة للعام سرتاتيجيةإسنوات فقط وضعت رؤية  5ولكن يف غضون  م2030 للعام وريا رؤيةك صاغت القيادة،بتغري  ةمدفوع .4
  .و لكن التغري أتى بسبب تغري توجهات احلكومات املتعاقبة متماثلة من حيث اجلوهر تلك الرؤيتانالعناصر األساسية يف  بأن

لالستنساخ  ليست قابلة  اجلنوبية التجربة الكورية و ذلك الن. ، أن صياغة الرؤية والتنفيذ هو شكل من أشكال الفن ليس العلمسوه/يعتقد الدكتور .5
  .صةاخلا و ظروفها ضمن سياقها تهالوضع رؤي حتتاجكل بلد   كما هي، و إمنا

بل       ِ ٪ من ق  100 ول بنسبة   ُ و مي   قضايا االقتصاد االجتماعيب ُ   ي عىن، فكر اإلسرتاتيجيلل حاويةبيت من بيوت اخلربة و هو  ،KDI املعهد الكوري للتنمية .6
  .ةياحلكوم كأحد االداراتوليس         ً قانونيا  عمل ككيان مستقل ي ولكنه يف نفس الوقت، الكورية اجلنوبية احلكومة

  .كوريا التنمويةجتارب   من االستفادة، KDI من املعهد الكوري للتنميةدولة  30طلبت       ً حاليا   .7
كومة احلبرنامج مع من ضمنها  التجربة الكورية مع العديد من البلدان بالفعل ،سوه/تقاسم الدكتورفقد ، ةياملعرف االقتصادياتويف سياق  �

  .ةرتكيال
و االقتصاد  ودية عرب وزارةحكومة اململكة العربية السع و اجلنوبية بني احلكومة الكورية م2010مت توقيع على مذكرة تفاهم يف عام كما  �

  :على النحو التايلجماالت رئيسية  3، يف التخطيط
  .ةالتكنولوجي العلمية واحلدائق إدارة  
  مساعدة الشركات الصغرية والفردية 
 ".م التعليم الرمسي من خالل قنوات خمتلفةانظل اجلهود التكميلية" :مثال علىككوريا  يف   التعليمي البثخدمة  

  

  



 

 البواريكصدر  ُ ت  كوريا   تلك الفرتة كانتيف لنقص املوارد 
٪ من الصادرات الكورية 80حوايل  م2000يف العام 

 .، مما يعكس النمو االقتصادي املرتفع طوال عقود
الكوري  الشعب، الغالبية العظمى من صلة النهائيةيف احمل
 إلعادةقاسي ومؤمل ، مت تنفيذ برنامج وبناء عليه. من النقد األجنيب

سوق العمل  إعادة هيكلة) 3( إعادة هيكلة قطاع الشركات

وعالوة على  ،اتوزار النائب رئيس الوزراء وكبار ممثلي 
ة ياحلكومامليزانية ) 1: (جملس التخطيط االقتصادي أذرع

ى األخر و الدوائر التنسيق مع الوزارات من سهولة جملس التخطيط االقتصادي 

 .هي مسألة االستثمار املفرط يف قطاع معني
الوزراء وكبار رجال  يعمج على            ً كان إلزاميا    و اليت، الرتقية

، القائم على املعرفة االقتصادأعلن أن مستقبل كوريا سيكون 

 )تحول كوريا �قتصاد معرفي بعنوان –جونجي  سوه/ العرض التقديمي للدكتور 
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:  

تحول للفنلندا أمثلة 
من خالل تعزيز  متقدمة
 )1الشكل رقم (ظهر يف 

 للشعب، تعهد الرئيس الكوري 
و ذلك من خالل عرض 

، مت م1966و  م1962
الواليات املتحدة حكومة 

: يف جماالت ركز يف الغالب دعمها
بعد حتقيق كل ). 

بنجاح، قرر الرئيس الكوري 
    ً            ذاتيا  و بكفاءات تصميم خططها 
عهد املمت إنشاء  م
األنشطة  مساندة 

لنقص املوارد         ً ، ونظرا  املدقعالفقر كوريا يعانون من نصف سكان                                       ً الستينات من العقد املنصرم، كان تقريبا  
يف العام ، حىت وصل املنسوجاتصدرت  م1970يف مث  ،ميع أحناء العامل

، مما يعكس النمو االقتصادي املرتفع طوال عقودملنتجات القائمة على التكنولوجيا
يف احمل. من االفالس البالد إلنقاذ جمتمع مدينحركة  قامت،  م1997

من النقد األجنيب طياتتيااالحبناء غرض بمن الذهب إىل البنوك احمللية 
إعادة هيكلة قطاع الشركات) 2(املايل إعادة هيكلة القطاع ) 1: (أربعة قطاعاتاإلصالح 

 .القطاع العام و الدعم املايل
نائب رئيس الوزراء وكبار ممثلي  كان يرأسه  ذيل، واإنشاء جملس التخطيط االقتصاديأدوات اإلصالح االقتصادي 

أذرعمن أهم  انواثن .يئة حكوميةممثل هلمكتب  التخطيط االقتصادي
جملس التخطيط االقتصادي  ذرع األهذه  و قد مكنت. لالستثمارات اخلارجية والقروض

 .مجهورية كوريا اجلنوبية رئيسطرف 
هي مسألة االستثمار املفرط يف قطاع معني وىل من التحول االقتصادي الكوريقوية خالل السنوات األ

الرتقيةو تقييم اجتماعات شهرية بغرض المن خالل دقيقة  متابعة

أعلن أن مستقبل كوريا سيكون ، )للسالم احلائز على جائزة نوبل(، الرئيس الكوري كيم داي جونغ 
 .و كمحرك للنمو القاسية اإلصالح االقتصاديحد من أثار برامج 

العرض التقديمي للدكتور ترجمة : 1#مصدر الشكل (
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:انتقال كوريا إلى اقتصاد معرفي :     ً ثانيا  
 

فنلندا أمثلة ، اليابان و اجلنوبية كوريا تعترب �
متقدمة بلدانفقرية إىل من بلدان 

ظهر يف يكما . التنمية االقتصادية
، تعهد الرئيس الكوري م1961منذ عام 

و ذلك من خالل عرض النمو االقتصادي  بتبين
1962 عامي يف  للتنميةنيخطت

حكومة ا بالتعاون مع متصميمه
ركز يف الغالب دعمها       َ و اليت ت  االمريكية 

). املوظفني -األفكار –املال (
بنجاح، قرر الرئيس الكوري خطيت التنمية  أهداف

تصميم خططها تقوم كوريا بإن 
م1971يف عام و عليه . حملية

 بغرض، KDIالكوري للتنمية 
 .احلكومية

                                    ً الستينات من العقد املنصرم، كان تقريبا  يف  �
ميع أحناء العاملجل )الشعر املستعار(

ملنتجات القائمة على التكنولوجياأصبحت أشباه املوصالت وا
1997نتيجة لألزمة املالية يف عام  �

من الذهب إىل البنوك احمللية  تهحتياطياباللتربع  حتدا
اإلصالح  ومشل. اهليكلة االقتصادية

القطاع العام و الدعم املايلإعادة هيكلة ) 4(
أدوات اإلصالح االقتصادي  أحدكان  �

التخطيط االقتصاديجملس بداخل  ، كانذلك
لالستثمارات اخلارجية والقروض دائرة) 2(

طرف من أجل حتقيق أي هدف من 
قوية خالل السنوات األالكومة احلقيادة  أحد عيوب �
متابعةعملية  كان جيريالرئيس الكوري   �

 .حضورهااألعمال 
، الرئيس الكوري كيم داي جونغ  م1998يف عام  �

حد من أثار برامج لل احلاجة بغرض
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يف السوق تقوم معظم الشركات الكورية للصناعات التحويلية على املنافسة بقوة ، نيع من خالل الصناعات التحويليةفيما يتعلق مبسألة عملية التص �
و عليه  . مماثلتطور قطاع اخلدمات على مستوى يمل  إال أنه    ً جدا   يف قطاع الصناعات التحويلية عايلمستوى اإلنتاجية أن  من وعلى الرغم. العاملية

بعض  أنكما ،  توليد فرص العملهي عملية  ةكوريالأن أحد االعتبارات الرئيسية يف برنامج التنمية االقتصادية ب مالحظاته، هسو /أبدى الدكتور
 .فرص عمل كبرية و مع ذلك جيلبعلى االستثمار عالية  عوائد جيلب واالتصاالتاملعلومات قطاع مثل  املتطورةقطاعات التكنولوجيا 

 .الوطنية الكفاءاتبناء  شركات الدولية و ذلك دفمع الخيص اعقود الرت تبادل العمالة على  سياسة فرضتاحلكومة الكورية  �
 

  :الرؤية المستقبلية لالقتصاد الكوري :     ً ثالثا  
 وقد حدث هذا. االقتصادية للتحديات اجتماعية باإلضافةمعضلة  أحدث مما٪ 5معدل منو االقتصاد الكوري أقل من  كان،  م1995يف بدايات  �

  .الشعب املرتفعة و معدالت التوظيف املنخفضةتطابق بني توقعات البسبب عدم 
ص للمزارعني احلكومة الكورية دعم خاو الذي له قيمة رمزية عالية لدى الكوريني، فقد قدمت " األرز"و باألخص منتج فيما يتعلق باألمن الغذائي  �

 .للحفاظ على زراعة األرز
 

ست متغيرات في التوجهات العالمية التي تثير قلق معظم الدول حسب األولوية 6أكبر   

 ةالتغريات الدميوغرافي )1
 التغريات التكنولوجية )2
 املواردالبيئة و مشاكل  )3
 االقتصاد العاملي )4
 البيئة السياسية )5
  الثقافة و الرتفية )6

ومن املتوقع أن يشهد . و االغرتاب من الدول الفقرية إىل الدول الغنية إن من طبيعة البشر اهلجرة
مليار  838م ليصل إىل 2010مليار نسمة يف عام  6.9العامل ارتفاع يف عدد سكان العامل من 

إن نسبة الزيادة يف فئة كبار السن سرتتفع من نسبة : (م، مع العلم2040نسمة حبلول عام 
                                                      ً القتصاد العاملي حنو األسواق النامية و اليت تنمو بسرعة بناءا  و يتجه ا %).14.2إىل % 7.6

على قواها العاملة الشابة و عليه يزداد الطلب العاملي على العمالة اخلارجية من هذه االسواق 
  .النامية

  :التغيرات الجغرافية لالقتصاد العالمي وما يتبعه من تنقالت القوى العاملة  
 468    ُ                         وقد ق در عدد املهاجرين بأقل من (تزايد نسبة الشيخوخة بني السكان و كذلك قصور األيدي العاملة الشابة ُ                   ي رجح أن تواجه الصني  

     ً                         وبناءا  على إحصائيات هيئة األمم ). م2005مليون و تسعمائة ألف مهاجر يف عام  1باملقارنة بأقل من , م1980ألف مهاجر يف عام 
م، ستصبح الصني غري قادرة على تصدير األيدي العاملة وذلك بسبب بطئ 2050م أو 2030ام املتحدة فان التنبؤات تشري بأنه حبلول ع

  .                                                                                                 ً           منو التعداد السكاين لديها و سيكون نتيجة ذلك أن الصني ستصبح يف حاجة الستقدام القوى العاملة من اخلارج بدال  من تصديرها
معدل الشيخوخة : (استقدام قوى عاملة من خمتلف دول العامل وذلك آلن                                                          ً كوريا كذلك ستتبع هذا التوجه العاملي و سيكون على كوريا أيضا   

مليون أجنيب حبلول عام  3.50ومن املتوقع أن يصل عدد العمالة املستقدمة من خارج كوريا إىل ).                           ً        يف كوريا من أسرع املعدالت منوا  يف العامل
ك، أن كوريا ستصبح جمتمع متعدد الثقافات و ذلك نتيجة ونستخلص من ذل.                       ً من التعداد السكاين كامال  % 8م أي ما يعادل 2040

مما ) الفلبني –فيتنام  –الصني : (                   ً                                               أضف إىل ذلك أن واحدا  من كل ثالثة رجال كوريني متزوج من امرأة أجنبية من. تزايد عدد املغرتبني فيها
  .سيتسبب يف إحداث تغريات يف الدميوغرافية والبنية الثقافة لكوريا اجلنوبية

  .                                                                      ً          ً          تستطيع كوريا التماشي مع هذه التطورات فعليها أن تصبح أكثر قابلية، تساحما  و انفتاحا  مع اآلخرينلكي  
 

 

 



 

 :أسفل كاآلتي )2الشكل رقم 

وكان . مدرسة ثانوية 16مبقابالت و استبيانات مبشاركة طالب من 
وعليه مت دعوة ثالثة من طالب املدارس الثانوية إللقاء كلمة أمام 

(KDI)  م مت 2040فان الرؤية املستقبلية لكوريا للعام

 

 )بعنوان مستقبل كوريا –سوه جونجي 

 )بعنوان مستقبل كوريا –سوه جونجي 
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الشكل رقم (موضحة في  التغييرات المتوقعة في االتجاهات المستقبلية والتدابير الكورية لالستجابة لها

مبقابالت و استبيانات مبشاركة طالب من  (KDI)املعهد الكوري للتنمية  ة مستقبلية ثالثينية لكوريا، قام
وعليه مت دعوة ثالثة من طالب املدارس الثانوية إللقاء كلمة أمام . الغرض من وراء ذلك هو معرفة تقييم هؤالء الطالب و انطباعام عن مستقبل كوريا

(ث خاص أجراه  املعهد الكوري للتنمية      ً       وبناءا  على حب. الرئيس و الوزراء يف فعاليات املؤمتر اخلتامي
 :أسفل كاآليت )3الشكل رقم 

سوه جونجي / ترجمة العرض التقديمي للدكتور : 2#مصدر الشكل 

سوه جونجي / ترجمة العرض التقديمي للدكتور : 3#مصدر الشكل 
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ة مستقبلية ثالثينية لكوريا، قاممن أجل تصميم رؤي
الغرض من وراء ذلك هو معرفة تقييم هؤالء الطالب و انطباعام عن مستقبل كوريا

الرئيس و الوزراء يف فعاليات املؤمتر اخلتامي
الشكل رقم (تصورها على النحو املوضح يف 

 

مصدر الشكل (

مصدر الشكل (
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النمو االقتصادي يف كوريا، ولكن الزيادة يف اإلنتاجية سيساهم يف توسع املستوى االقتصادي و كذلك رفع مستوى وأخريا من املتوقع تناقص معدل 
الناتج ( ، كما أنتريليون دوالر أمريكي، أي ثالثة أضعاف حجمه اآلن 2.8م متوقع أن يصل حجم االقتصاد الكوري إىل 2040و حبلول عام . الدخل

 ).دوالر أمريكي 60,000توقع أن يصل إىل مستوى م) للفرد(احمللي اإلمجايل 
 

  التوصيات
  

  :لتوضيح ما يلي، سوه جوجني/الدكتور  وإجابات     ِ        من ق بل احلضور يف شكل أسئلةاآلتية املقرتحة  جاءت التوصيات
  

  الدخل؟كيف يقاس مدى التقدم في اقتصاد قائم على المعرفة؟ هل عن طريق حجم الصادرات أو نسبة   :1السؤال رقم 
) KDI(ولذلك وضع املعهد الكوري للتنمية . سياسة الدولة على تقييم االرقام الكمية و االحصائيات تقاممن املفرتض أن   :1 رقمالجواب 

و يعتقد . هداف كمية هلااألهداف اليت البد من حتقيقها على سبيل املثال التعليم، ولكن بعض نواحي اجلودة يصعب وضع أ
ال جيب متابعة تطبيق هذا النموذج وذلك بسبب وصول كوريا اجلنوبية لدرجة من التطور االقتصادي  هأنجوجني، سوه /الدكتور

  .     ُ                                      ً                                                  الذي ي غنيها عن التقييد باألهداف الكمية، علما  بأن هذا النموذج كان ذا أمهية يف فرتة األزمة االقتصادية
سوه يؤمن بأن نظام التعليم في كوريا ليس مشجع على االبتكار / شركة سامسونج تصنع و تبتكر، ومع ذلك فان الدكتور  :2السؤال رقم 

  االتجاه الصحيح؟ فيبشكل كافي لماذا؟ هل تتجه كوريا 
شخص من محلة شهادة الدكتوراه يعملون يف شركة سامسونج لإللكرتونيات موزعني على  3000هذا حتدي حقيقي، قرابة   :2 رقمالجواب 

كما جند أن سياسة الدولة تقتضي عدم التدخل، ومع هذا فإن عدد الشركات الكبرية و املتمكنة . مركز تقين 30أكثر من 
فقد حصلت لذلك م  دعمت احلكومة هذه الشركات و 1960ية بدا و منذ. LGشركة مثل شركة ) 15-10(حمدود قرابة 

و . ومع هذا الدعم مل تستطيع هذه الشركات توفري الفرص الوظيفية الكافية للسوق احمللي الكوري.                   ً على كل الدعم مسبقا  
ً                   ملواجهة هذا التحدي قررت احلكومة دعم قطاع املنشات الصغرية و متوسطة احلجم، أوال  عن طريق دعم تعاون مع  األخرية                                                                       

إجياد البيئة املناسبة،   كذلك مطلوب. الشركات الكربى لتصبح قادرة على املنافسة العاملية و توفري فرص عمل للسوق احمللي
منظومة االبتكار الوطنية و تعديل املناهج اجلامعية، و ذلك بغرض تغيري ديناميكية هذا القطاع و لتشجيع الشباب على العمل 

ً                                     ئة بدال  من جمرد الرغبة للعمل يف الشركات الكربىيف الشركات الناش   .ولكن كل هذه التغريات حتتاج إىل وقت و جهد.      
رغم تغيير  KDI، كحاوية فكرية كيف ترصدون و تقيمون الجهود التي تبذلها )KDI(كممثل للمعهد الكوري للتنمية   :3السؤال رقم 

  سياسات الحكومات المتعاقبة؟ ما هي مؤشرات األداء الرئيسية لديكم؟
إعادة التدريب و (على سبيل املثال . النجاح ومؤشرات الناتج/مؤشرات األثرالصحيحة، و باألخص  املعايريمن املهم وضع   :3 رقمالجواب 

 وزارةوعلى العكس من ذلك . يعترب خيار مهم لوزارة العمل الكورية و لذلك جند أا دف إلحصاء عدد اخلرجيني) التأهيل
املالية تضع من أهدافها إحصاء عدد األشخاص الذين مت توظيفهم بعد التخرج، وذلك بغرض تقييم كفاءة برامج إعادة 

الوصول إىل أفضل مسألة                                                                      ً    و ميكننا القول بأما طريقتان خمتلفتان لرصد النتائج و لكن كما ذكرنا آنفا  أن . ب و التأهيلالتدري
  .          ً و ليس علما    ً ا  نتائج ممكنة بأا فن

  ؟"كوريا الكبرى"أم " كوريا أكبر"هل تقصد المستقبلية عند وضعكم الرؤية   :4السؤال رقم 
) كوريا أكرب(مناسبة يف سياق الثقافة و اللغة الكورية، و رغم أن املعين ليس نفسه حني الرتمجة، إال أن استخدام هذه كلمة   :4 رقمالجواب 

  .وترمجتها إىل االجنليزية ال يعين أكرب من حيث احلجم
  م؟ 2040ري للعام هل تقومون ببعض التنازالت من حيث القيم و العادات، مع األخذ باالعتبار نقل تراثكم الحضا  :5السؤال رقم 

و النمو االقتصادي، جند أن احلكومة  ةاالجتماعي ةيالرفاهعلى سبيل املثال عند املقارنة بني . و التسويات دائما نقوم بالتنازالت  :5 رقمالجواب 
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كما كانت تؤيد اإلنفاق العام من ميزانية الدولة، و على العكس من ذلك   ةاالجتماعي ةيالرفاهالكورية السابقة كانت متيل حنو 
ً                      بالنسبة للحكومة احلالية فهي أكثر ميال  ناحية النمو االقتصادي               ً                                    ولذلك كان لزاما  علينا الوقوف على أرضية وسط حىت نصل .                                   

و عليه فلقد قدمنا تسوية عن كيفية . ليدإىل بعض التوازن و ذلك باستخدام لغة حمايدة مع التحرر من قيود العادات و التقا
السياسة  اإليديولوجيةنركز عليه بغض النظر عن                         ً الشيء الوحيد الذي دائما  . توزيع و نقل ميزانية الدولة بني القطاعات املختلفة

  .كشرط أساسي آلي سياسة تقوم ا الدولة) السالمة المالية( أال و هو
                                            ً                          لمرحلة االقتصاد المعرفي؟ وما الذي يحدث حاليا  في كوريا من هذه الناحية؟هل وصلت كوريا   :6السؤال رقم 

الوصول تطلعات رؤية و ندرك  حىتللتنفيذ  أكربجهود بذل ولكن ما زلنا حنتاج إىل  ،كل املعايري واألهداف  بتحديدلقد قمنا   :6 رقمالجواب 
يف قطاعات كثرية مثل ) البنك الدويل احملددة من(املعايري العاملية  لدينا نقص يف تنفيذ بعض لاوحىت اآلن ماز  .القتصاد املعريفل

كثري من       ً    علما  بأن ،تريد استخدام لغة جديدة مع إبقاء احملتوى كما هو حكومتناحنن نقدر أمهية االقتصاد املعريف ولكن . التعليم
  .احلكومية األساسية مل تتغري اتالسياس

  لتطبيق االقتصاد المعرفي؟هي إستراتيجيتكم  ما  :7السؤال رقم 
قطاع ولكن أول خطوة للبدء يف االنتقال إىل اقتصاد معريف يعتمد على . ليست هنالك خطة معينة ذات مفعول سحري  :7 رقمالجواب 

ذا  األعمال قطاع أنكما أسلفنا جند   و. االقتصاد على هوبعد ذلك التعليم والذي سيأخذ وقت طويل لرؤية انعكاسات األعمال،
اليت تساعد على التطوير سواء على املدى القصري أو  التنموية وآما بالنسبة لبقية األدوات. سريع و فعال اقتصادي مردود

  .التنفيذو آليات الطويل فإم خيتلفون يف مدة 

  التوظيف؟ معدالت مقابل في النمو االقتصادي كيفية قياس مساهمة التكنولوجيا   :8السؤال رقم 
وقد قمنا بدراسة جتربة  منهجية حماسبة النمويف النمو االقتصادي عن طريق  رأمسال بشري/القوى العاملةميكن قياس مسامهة   :8 رقمالجواب 

العاملة  القوىيئة تركيبة و : (كما حرصنا على تعلم. أوروبا و الدول املتقدمة خالل القرن املاضي ،الواليات املتحدة األمريكية
تجارب الدول ل دقيق مبنية على فحص جند أا عملية ذلكل و. )أفضل نظم التعليمكيفية الوصول إىل   - الصناعات قطاع و

 مرتاليت  الثورةذلك بسبب  و م،2050سنة حىت  عاليةاخلاص بدقة  تقديرااعلى ذلك تستطيع كوريا عمل       ً بناءا  ، و األخرى
  .قطاع الصناعاتهيكل ا كوريا يف 

 معدل التقدم أنمع العلم . فانه ال توجد قياسات دقيقة هلاا يف النمو االقتصادي، ة التكنولوجيسامهمأما بالنسبة حلجم 
إىل       ً حاليا  اجلنوبية كوريا   ، و لقد وصلت)على مدار اخلمسني سنة السابقةيف الواليات املتحدة و أوروبا  1.2( التكنولوجي هي 

  .بلي من ناحية املسامهة التكنولوجية يف النمو االقتصاديكهدف مستق  وضعت كوريا هذا املعدلوقد ) 1.2( املعدل 

  عقلية الناس بطريقة إيجابية؟     ُ     كيف ت غيير  :9السؤال رقم 
تذى ا،خبلق قصص   :9 رقمالجواب  ُ        جناح حي  تمع جممن خالل حركة  الشعبعقلية و عليه جند أن ضمن قصص جناح كوريا اجلنوبية يف تغيري      

يعيش  كان  على سبيل املثال. مستدامدف هذه احلركة لتحقيق تغيري تدرجيي  ، و"الجديدةحركة القرية : "سمى تدين م
 تغيري ألوان ، مثنيهو تغيري وإصالح سقوف املزارع كانت أول خطوة للرئيس الكورياملزارعون يف ظروف سكنية رديئة، لذلك  

 احملصلة النهائية كان االثر امللموسيف  .لتشجيع التغيريسابقات وطنية جتري بني القرى م إقامةباإلضافة إىل .. .منازهلمسطح أ
  .مما رسخ لدي الشعب شعور بأمهية و فائدة التغيري اإلجيايببأكملها  القرى حتسن شكل       ً تدرجييا  

  كيف يمكن ضمان استدامة حركات المجتمع المدني؟  :01السؤال رقم 
  .للسري على خطاها قدوة حسنة لآلخرينخلق قصص جناح متثل  أو زيادة الدخل، و ةعفاضمب  :01# الجواب 
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  االستنتاجات
  

  :على النحو التايلالتجربة الكورية  منجلسة النقاش على هيئة الدروس املستفادة مناقشات اجلمهور الذين حضروا  خالل من وضعت هذه االستنتاجات
  

ملا تقوم به جمموعة األغر من خالل وهذا مشابه . طالب املدارس الثانويةم أشركت 2040للعام  "كربأ كوريا"  رؤيتهاكوريا وضعت  عندما  .1
  ".احلاوية الفكرية للشباب"تكوين 

 العمالة السعوديةأن ترسل مع شركات عاملية إذا أرادت توقيع عقود تراخيص  إجبار الشركات السعوديةباملعين  اجلنويب كوريال تطبيق النموذج .2
  .اهلندسية و املهنية للكفاءات السعودية يف تبادل املعرفة وبناء القدرات العاملية من هذه الشركات ستفادةلال للتعلم و

  .اإلسرتاتيجية املوثقة خلط سري خطط العملالبيانات  و تدقيق تحليلالقائمة على سليمة و قرارات تبين احلكومة الكورية ت .3
ُ                   يكم ن النجاح يف منظومة  .4   .و ليست يف عملية التصنيع لوحدها ااالت التجارية و الصناعيةيف االبتكار   
  .لس التخطيط االقتصادي الكوري، على غرار جممعريف تمعو جمحتويل اململكة العربية السعودية إىل اقتصاد  يتهمسؤول كيان يكونإنشاء   .5
  .اخلطط اإلسرتاتيجية بشكل منتظم تنفيذو تقييم  راقبة عن كثبامل .6
   .التخطيط للمستقبل و العايل باالنضباطاملتميزة شعب الكوري الصفات  .7
  .للقيام بعملية التوجيه و املتابعةرؤساء مؤسسات القطاع اخلاص لقيادة من ال منتظمة إلزامية اتتوجيه دعو  .8
ُ   العاملية يكم ن شركات الكربى العامل جناح  .9   .لنيل املعرفةالدؤوبة  اجهودهيف           

 
 
 

  "دراسة الحالةنهاية " 


