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على نبي األمم ، سيدنا محمد األجل  المالحمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، والصالة والس

 األعظم ، وبعد: اليوم  األكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى

  
التي يمكن أن تقود العالم إلى ثورة )  Nanotech industry صناعة النانو (ن المستقبل سيكون لتقنية اف

نانوميتر. عند هذا  ٨٠٠٠٠شعرة اإلنسان هي  المتر، وقطر فالنانو هو جزء من المليار من. صناعية جديدة
سبيل المثال  فإن جميع القوانين الفيزيائية والكيميائية العادية ال يبقى لها وجود، فعلى المستوى من التقنية

منه. ولذا تتميز هذه التقنية في مجاالت  مرة من الفوالذ وأخف ست مرات ١٠٠أنابيب نانو الكربون أقوى 
المصنوع منها أصغر وأرخص وأخف وأقدر على أداء الوظائف المناطة به.  بأن الشيءاستخدامها البشري 

الى   ٢٠١٥عام التقنية  المؤسسة القومية للعلوم في الواليات المتحدة أن يبلغ حجم سوق منتجات هذه وتتوقع
 .تريليون دوالر ما يقارب 

وصفه ، فأبحاث  هد نموًا مضطردًا ال يمكن لناال حصر لها اليوم وستشلقنيات النانو الصحية والطبية  الفوائد
يحل محل كل وسائل العالج والفحوصات الطبية  بما تبشر عالج السرطان والبحث الدقيق عن وجود خالياه 

  .المتوفرة اليوم

وضع و التركيز على الجانب االقتصادي هو تشجيع  التجربة الصينية لصناعة النانووالهدف من دراسة 
 النانو، انطالقًا من أهمية هذا المجال على مختلفصناعة إلى توطين ونقل تقنية  وطنية تهدفخطة 

و تكون جامعة المك سعود مرتكزًا لها و يكون هدفها النهائي  األصعدة العلمية والصناعية واالقتصادية
 دعم النانو إلى منتجات صناعية ذات مردود اقتصادي يساهم في الوصول باألبحاث المعتمدة على تقنيات

  المبني على المعرفة. االقتصاد الوطني
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  الصين: قوة عالمية في الصناعات المتعلقة بتقنية النانو
  

تعتقد الصين بأن استثمارها المطرد في تقنية النانو وعلومه سوف تساعدها في الحصول 
على النصيب األكبر لما يقدر بثالثة تريليون دوالر أمريكي من السوق اإلجمالي للبضائع 

  .المنتجة بالتقنية في الوقت القريب
  

إن تقنية النانو أصبحت تقنية علمية تنافسية مثلما حدث في العصر الذي وضعت فيه أول دولة 
كال من الصين والواليات المتحدة من أكبر الالعبين في  يعتبر واحدا منها على سطح القمر.

واالتفاق على تطبيقات طويلة عصر تقنية النانو. ولكن كال منهما يحتاج إلى العمل سويا 
األمد. ولكن يبدو أن الصين قط قطعت شوطا كبيرا مقارنة بالواليات المتحدة في عصر التقنية 
لتكون القوة العالمية في مجال تقنية النانو، هذا القطاع الذي يتوقع في القريب أن يحصل على 

  ية اإلجمالية.نصيب األسد (ثالثة تريليون دوالر أمريكي) من الصناعة العالم
  

إن المؤشرات البحثية الصينية على هذه التقنية قد جعلتها من أكبر الدول العالمية في مجال 
السيطرة على هذه التقنية مثلما الحال مع الواليات المتحدة األمريكية، اليابان وألمانيا. إن الجهود 

ر فيما يتعلق بالتقنية والتي التي تبذلها الصين في مجال هذه التقنية سيكون لها التأثير األكب
  تشمل االستقاللية في مجال الطاقة، القدرات العسكرية وتطوير قطاع التقنية العالية المحلية.

  
 الحكومــةدعــم الــى  فــي مجــال صــناعة النــانو الســريع للصــين التطــور مــن كبــراالجــزء اليعــود 

التســعينات ،  يــة فــي نهايــةذات االولو التقنيــات الــى قائمــة  صــناعة النــانواضــيفت  وقــدالمركزيــة. 
 للبحــــث و التطــــوير فــــي التقنيــــة العاليــــة ٨٦٣الخطــــة الوطنيــــة كمــــا وضــــعت خطــــة تســــمى 

)National 863 Hi-Tech R&D Plan ضــخمة  تــنص الخطــة علــى اســتثمارات ) حيــث
 مــن الواضــحو  .من كــل مــن الحكومــة المركزيــة والحكومــات المحليــة مجال صناعة النانو لمشاريع
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 2010  بحلول عام لتكون الصين رائدة في مجال صناعة النانو تصينية قد خططان القيادة ال

ل  جعلهــالمــل األمــع  افس الصناعات الصينية االخرى مث ة واالتصاالتتن ات الدقيق  االلكتروني

  .العالية التقنية وغيرھا من الصناعات ذات

  

  الصين تملك تقنية النانو
  

واسعة في مجال تواجه تقنية النانو تغيرات  من المتوقع خالل العشرين سنة المقبلة أن
  عالجات األعصاب، الصيدالنيات، تقنية المعلومات، التحكم في التلوث.

  
  إن الصين تسعى ألن تكون قوة علمية كبرى.

  
  .إن تقنية النانو تحصل على اهتمام كبير واستثمارات واسعة في الصين

  
"سوق تقنية النانو العالمي  RNCOS reportوفقا للتقرير الصادر عن آر إن سي أو إس 

٢٠٠٦", “The World Nanotechnology Market (2006)”,   والذي أفاد بأن تقنية النانو
م ومن ٢٠٠٥مليار دوالر أمريكي في عام  ٥,٤ومنتجاتها في األسواق بالصين وصل إلى 

مليار دوالر  ١٤٤,٩وٕالى  ٢٠١٠مليار دوالر أمريكي بحلول عام  ٣١,٤المتوقع أن يزيد على 
  .٢٠١٥أمريكي بحلول عام 
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الشكل التالي يوضح تطور سوق تقنية النانو في الصين بالمليار دوالر أمريكي خالل السنوات 

  م.٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٥من 
  

ة، التقنيات ي، الصيدل إن تقنية النانو اآلن أصبحت مستخدمة في الكثير من القطاعات
الجميع يتعاون في استخدام أدوات النانو وتطوير فهمها الحيوية، المواد العلمية والهندسية و 

  المشترك للخصائص الفيزيائية والكيميائية.
  

الصين تحتل المرتبة الثالثة بعد الواليات المتحدة واليابان، في حالة عدم األخذ في االعتبار 
  النشرات الغير علمية.
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و كما تسعى لزيادة إنفاقها في والصين اآلن تسعى ألن تصبح قوة كبرى في مجال تقنية النان
  المجاالت البحثية خاصة في مجال تقنية النانو وٕاعادة علمائها من الخارج.

  
إن االتجاه السريع للصين نحو التصنيع قد أصبح كبيرا جدا في مجاالت الصادرات قليلة 

نفس الوقت وقليلة التكلفة. في  ءامتالكها لأليدي اإلنتاجية الكفمن التكلفة، مستفيدة في ذلك 
، تدريب عشرات اآلالف من العالية التقنيات في وم على االستثمار بشكل مكثف قفإن الصين ت

وحديثا اهتمت الصين بتقنية النانو المهندسين في شتى المجاالت مثل تصميم الشرائح المتقدمة. 
ي مجال التطوير على أنها الخطوة المقبلة للتقدم، وتقوم على استثمار األموال العامة المتزايدة ف

  واألبحاث.
لقد تم حصر المبيعات بشكل كبير في الصين على السوق المحلي، ولكن التطور العام 
واالهتمام المتزايد بتقنية النانو وتطويرها واستخدام وسائل االتصاالت الحديثة، من المتوقع أن 

  هذا القطاع باألرباح المرتفعة للمستثمرين.على يعود 
  م:٢٠٠٤ضح أكبر الهيئات اإلنتاجية العشرة طبقا لالبحاث والمواقع في عام الجدول التالي يو 

  األبحاث/المواقع  عدد المواقع  عدد األبحاث  الهيئة  
  ٦,٠٨  ١٨٧٣  ٣٠٨١  األكاديمية الصينية للعلوم  ١
  ٦,٠٢  ٦١٣٥  ١٠١٩  جامعة العلوم والتقنية الصينية  ٢
  ٦,٣٦  ٦١٨١  ٩٧٢  جامعة تسينغوا   ٣
  ٥,٨٦  ٤١٦٢  ٧١٠  ججامعة نانجين  ٤
  ٩,١٣  ٦٤٤٤  ٧٠٦  جامعة بكين  ٥
  ٤,٧  ٢١٣٦  ٤٥٤  جامعة جيلين  ٦
  ٣,٥٩  ١٢٤١  ٣٤٦  جامعة زيجيانج  ٧
  ٢,٨٦  ٩٤  ٣٢٩  جامعة شاندونج  ٨
  ٥,٩٠  ١٦١٠  ٢٧٣  جامعة فوندان  ٩

  ٣,٤٧  ٩٤٠  ٢٧١  جامعة شانغهاي جياو تونج ١٠
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دوافع الهادفة إلى جعل الدولة أكبر إن الصين تستمر في تقنية النانو من خالل العديد من ال
  العب على المستوى العالمي خالل العشر سنوات القادمة.

  
يمكن أن تعطي تقنية النانو الدول النامية الفرصة السانحة مثلما حدث مع الصين في االستثمار 

عم البرامج الجامعية الهادفة إلى إيجاد العلماء والمهندسين في األبحاث والتطوير، د
  خصصين في تقنية النانو وابتعاثهم للدراسة في معاهد تقنية النانو.المت

تتطلب بعض أشكال التقنية استخدام بعض التطبيقات والمعدات المكلفة (على سبيل بينما 
المثال استخدام المكبرات أو بعض المواد المصممة خصيصا والتي تسمح بتصوير، استحداث 

نما بعض األشكال من التقنية غير مكلفة، مثل المواد بعض الهياكل الخاصة بمواد النانو) بي
الحيوية الخاصة بالنانو والتي تقل تكلفتها دون الحاجة الستثمار مليارات الدوالرات في المرحلة 

  .القادمة
  
  

  الصين وتطور تقنية النانو
  

إن التطوير المتسارع في مجال صناعات تقنية النانو في الصين ترجع بشكل أكبر إلى 
  داث الحكومة الوسطية.استح

  
% من كافة األبحاث والتطوير في ٩٠تمثل بكين، شنغهاي، شينيانج، هانجزهو وهونج كونج 

  مجال تقنية النانو.
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على الرغم من أن الواليات المتحدة، اليابان، ألمانيا وكوريا الجنوبية ال زالت المصادر الرئيسية 
صين وتايوان يضيقان الفجوة بسرعة، وذلك يعود في مجال تطوير وأبحاث تقنية النانو، ولكن ال

بشكل كبير إلى االستثمارات العامة في مجال التطوير واألبحاث، باإلضافة إلى االستثمار في 
  التعليم العلمي.

  
يتحدث عن نظرية "تقنية النانو" أو أي من مظاهرها  ٢٠٠٠قبل عام لم يكن اإلعالم الصيني 

ية. ولكن اليوم هناك العشرات من مراكز األبحاث الصينية وعالقتها بالصناعة عالية التقن
صناعة بمليارات والمئات من الشركات التي تداخلت في إنتاج التقنيات والتي وصلت إلى 

اليوان. وبالتركيز على المراكز االقتصادية الصينية الكبيرة، نجد أن هذه المراكز المحلية تصل 
  نية النانو.% من أبحاث وتطوير تق٩٠إلى ما يقارب 

  

  الصين والنمو في الصناعات المتعلقة بتقنية النانو
  

إن الجهود التي تبذلها الصين في مجال تقنية النانو تتعلق بعمالئنا في الشركات متعددة 
الجنسيات واستثمارات المنشآت، "نائب رئيس لوكس لألبحاث، رئيس األبحاث، ماثيو إم 

  .نوردان
  

و للصناعة كانت أكثر نجاحا من منافسيها الغربيين في إن شركات مثل شنغهاي وكانجي
  الحصول على مواد النانو في منتجاتهم التجارية واألبحاث األكاديمية.

  
  

بينما ظلت تقنية النانو في الصين (مثلما في غيرها) مرتكزة بشكل كبير على مرحلة البحث 
في الصين، والذي يشمل منتج يقوم باستخدام مواد النانو  ٣٠والتطوير، هناك أكثر من 
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قطاعات األقمشة، البالستيك، البورسلين، الشحوم والمطاط. باإلضافة إلى استخدام التقنية في 
، من خالل الجهود التي ١٩٩٢قطاع أنابيب كربون النانو، والذي بدأ البحث فيه في بداية عام 

قاتها التجارية. وكانت بتطوير تطبي ١٩٩٦بذلتها األكاديمية الصينية للعلوم، والتي بدأت في 
أحد الشركات الناجحة في هذا المجال هي شركة شينزين لتقنية النانو المحدودة، والتي قامت 

  بتطوير دهانات مضادة للصدأ تستخدم مع براميل الزيت.
  

ين قوية خاصة في مجال الفيزياء، الكيمياء والرياضيات ولكنها أضعف في مجال إن الص
الكمبيوتر والهندسة الكهربائية. على الرغم من أن تايون اآلن من أكبر دول العالم في إنتاج 

الصين تسعى سريعا للدخول في هذه المنطقة (تصميم الشرائح إال أن ، الشرائح الكترونية
م من أن سياسة الصين الحالية تظهر في احتكار المنتجات الرخيصة ومكوناتها) على الرغ

  والذي أظهر ربحيته.الشرائح الكترونية والتقنية األقل في سوق 
  

إن نصيب الصين من النشرات األكاديمية عن تقنية النانو وعلومه والمواضيع الهندسية قد ارتفع 
ل بالدولة من المرتبة ، مما وص٢٠٠٤% في عام ١٨,٣إلى  ١٩٩٥% في عام ٧,٥من 

الخامسة إلى المرتبة الثانية عالميا. كما ارتفع نصيبها من النشرات بازدياد مطرد خالل الخمس 
  سنوات الماضية بينما انخفض نصيب المانيا واليابان باطراد.

  
 ٢٠٠٥مليون على تقنية النانو في عام  ٢٥٠قدرت الحكومة الصينية أن يتم صرف مبلغ 

مثل المانيا واليابان. ولكن بعد تعديل هذه النفقات والبنية التحتية للصين وتكاليف  بالمقارنة بدول
  العمالة، فإن نفقات الصين تعد الثانية بعد الواليات المتحدة.

  
إن جهود الصين نحو تحويل التقنية إلى التجارة قد تضاعفت بشدة، وتم تخصيصها نحو 

  ت وتطبيقات العلوم الحياتية.تطبيقات أساسية لمواد النانو، االلكترونيا
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  التخطيط المتوقع في مجال صناعات النانو
  

لقد وضعت الخطة أهدافا على المدى القصير (تطوير مواد النانو)، على المدى المتوسط 
(تطوير تقنية النانو الحيوية والتقنيات الطبية) وعلى المدى الطويل (تطوير الكترونيات 

  وشرائح النانو).
  

م واحدة من النقاط الهامة في مجال التطوير والبحث ٢٠٠٦النانو في عام  أصبحت تقنية
العلمي كما انعكس من خالل المؤشرات العلمية المحلية وبرنامج التطوير التكنولوجي لألعوام 

٢٠٢٠ – ٢٠٠٦.  
  

، وتعاون واستراتيجية نحو تقنية النانو ٢٠٠٠هناك تخطيط على المستوى المحلي منذ عام 
  مسئولية الكاملة للهيئات الوطنية لعلوم النانو وتقنية النانو.وهي تعد ال

  
  

)، والذي تم تنفيذه من قبل وزارة ٨٦٣ببرنامج  ا(يشار إليهآنفة الذكر  ٨٦٣الخطة الوطنية إن 
من أجل تحسين فرص منافسة المنتجات  ١٩٨٦العلوم والتكنولوجيا، والذي تم اعتماده في 

مجال التقنيات المرتفعة، قد أصبح هذا البرنامج خطوة الدفع  الصينية للمنتجات العالمية في
الرئيسية لتطوير تقنية النانو في الصين. إن البرنامج خاصة مع الخطة الخمسية العاشرة للصين 

) يعد المحرك الرئيسي األول واألكثر تقدما في مجال تصنيع التكنولوجيا لرفع ٢٠٠٥- ٢٠٠١(
إن االستثمار العام السنوى على تقنية النانو وصل إلى ات. مستوى تنافسية المنتجات والصناع

  خمس ما يتم إنفاقه في الواليات المتحدة األمريكية.
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إن البرنامج قد قام بتحديد المواد المتقدمة كأحد المجاالت الست األكثر أولوية، باإلضافة إلى 
مسارعة فيها نظرا لطلبات "تشكيل حقوق الملكية الفكرية" باإلضافة إلى المشاريع "التي تم ال

أو الهندسية". إن العالية باالشتراك مع التقنيات السوق والتطبيقات العملية، والتي سيتم تنفيذها 
  % من الناتج المحلي للصين على األبحاث والتطوير.٢,٥الخطة تسعى إلنفاق 

  
وتم تنفيذه  ١٩٩٨ كما أعطى برنامج األكاديمية العلمية الصينية للتطوير المعرفي والذي بدأ في

األولوية الكاملة لألبحاث في مجال تقنية النانو (باإلضافة إلى مجاالت  ٢٠٠١بالكامل في عام 
  .التقنية العالية مثل معلومات الكوانتوم، الفيزياء الحيوية، والجينات البشرية) 

  
لتطوير من قبل منظمة التخطيط وا الفنية الوطنية لمواصفات النانو تم إنشاء الهيئةكما 

الصينية، وزارة التعليم، األكاديميات العلمية الصينية والهندسية، منظمة العلوم الطبيعية الوطنية 
بالصين باإلضافة إلى منظمات أخرى. كما قامت اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات النانو 

  م.٢٠٠٥بإصدار المواصفات المحلية لمواد النانو في عام 
  
  

  أنظمة التطوير والبحث
  

إن هذه المعاهد متداخلة في األبحاث التطبيقية واألساسية في أربع مجاالت هي مواد ومعدات 
  الحيوية للنانو. التقنياتوهياكل و 

إن الصين تنظر إلى األجيال المستقبلية. هناك خططا إليجاد الوعي نحو أهمية تقنية النانو 
يبات الهادفة إلى تجهيز جيل جديد في المدارس اإلعدادية والثانوية باإلضافة إلى تقديم التدر 

  من العلماء والمهندسين في هذا المجال.
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على  يوجد معظم األبحاث المتعلقة بالنانو يتم تنفيذها من خالل األكاديمية الصينية العلمية،
من المعاهد المتداخلة حاليا في هذه األبحاث، منها عشرة معاهد يعمل بها من  ٢٠األقل 
أو أكثر من الطلبة الخريجين  ٢٠٠٠وربما هناك في مجاالت البحث، عالم  ١٢٠٠إلى  ١٠٠٠

والمتقدمين لدرجة الدكتوراه. إن هذه المعاهد تقدم عنصرين مختلفين من التمويل على المدى 
الطويل والمدى األطول للمشروعات الرئيسية، والتي تعكس خصائصها والناتجة عن األبحاث 

  التي تقوم بها.
  

يعد ك ثالثة مراكز وطنية لتقنية النانو وهي، بكين، شنغهاي وتيانجين. كما أن الصين تمل
المركز الوطني لعلوم وتقنيات النانو والذي يقع في بكين، المركز الرئيسي ألكاديمية علوم 

مركز شنغهاي الوطني لتطوير وتسويق تقنية يتعاون النانومتر ومركز األبحاث التكنولوجية. 
بعض المعاهد، وتسعة شركات خاصة ويتم تمويله من قبل الجهات النانو مع سبعة جامعات و 

الحكومية، لجنة تطوير وٕاصالح الدولة، والشركات الخاصة. يهدف إلى إيجاد منتجات نانو 
تم تمويله من قبل جديدة لألسواق. يبحث مركز تيانجين الوطني لمنتجات النانو التجارية والذي ي

تصادي بالتعاون مع األكاديمية الصينية للعلوم، الجامعات، تيانجين للتطوير التكنولوجي واالق
  الشركات الخاصة. كما يعني خصيصا بتصنيع وتجارة منتجات النانو.

  
ا ة كم انغھاى اعلنت حكوم ة ش ام  مدين ا سوف  ٢٠٠١في ع أانھ فــي مجــال  ابحــاثقاعــدة  تنش

نــانو ال حثيــة فــي مجــالب عــدة مختبــرات و، مراكــز بحثيــة كبيــرة اتحــاد ثالثــة تضــم  صــناعة النــانو
مــن  المرحلــة االولــى مــن االنتهــاءو قــد تــم   .متخصصه في البحــث والتطــوير ةشرك عشر ىواحد
 بــالقرب مــن جامعــة شــرق الصــين للعلــوم والتكنولوجيــا فــي غضــون شــهر ، وانشــأ  الــذي البنــاء

 .مجال صناعة النانولعمل االبحاث في  الفور متاحة للشركات متر مربع على ٧٦٠٠٠اصبحت
مــن  نفس المكــان ، و فــي آببــمرفــق فــي المتــر مربــع  ٢٠٠٠٠٠٠ضــعت خطــط إلضــافة ثــم و 

المدينــة ســتركز مواردهــا  ان شــنغهايمدينــة  لديــةبم والتكنولوجيــا بو لجنــة العلــ اعلنــت نفــس الســنة،
 - ٢٠٠١الســنوات األربــع المقبلــة ( علــى مــدى مجال صــناعة النــانوقي على األبحاث والتصنيع 
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مجــال صــناعة البحث والتسويق ، وبخاصه في  في الصين الى تطويرشروع الميهدف ). ٢٠٠٥
م و وذكرت لجنة العلو االستخدامات الطبية و الحيوية للنانو). المكونات االلكترونيه ( النانو مواد

مجــال صــناعة فــي  مجابــر ال لتطــوير حاضــنه شنغهاي انها انشــأت ايضــامدينة  لديةبوالتكنولوجيا ب
فــي  فــي مجــال التنميــة تعمــل شــركة ) ، كانــت هنــاك بالفعــل عشــرين٢٠٠١(تمــوز  . فــي النــانو

  . شنغهاي مدينةفي  صناعة النانو
  

ــ ٢٠٠٢ايــار / مــايو  أقــل مــن ســنة ، فــيوفــي  مدينــة  لديــةبم والتكنولوجيــا بو ، اعلنــت لجنــة العل
بحلــول  و، مجــال صــناعة النــانو فــي تقــديم المزيــد مــن الفــرص االســتثمارية شــنغهاي عزمهــا علــى

ممــا ادى الــى  ، صــناعة النــانول شانغهاى البنية التحتية بلدية مدينة وضعت٢٠٠٢منتصف عام 
  .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣طوال عامي  تقنيات صناعة النانوسرعة تطور 

 

بكــين مجــال صــناعة النــانو ، كانــت مدينــة  فــي اً شانغهاى ازدهار  فيه تشهد الذي وفى نفس الوقت
بكــين فــى  افتتح فىفقد تثمار في هذه الصناعة الجديدة. االسنشاطًا مكثفًا في مجال تشهد ايضا 

 Chinese Academy of فــي اكاديميــه العلــوم الصــينيةتقنيــات النــانو مركــز ٢٠٠٠عــام 

Sciences (CAS) مختبــرات  و وعدة معاهــد اســتراتيجيةمركزًا عشر  ىاتحاد أكثر من اثن، وتم
 مجــال صــناعة النــانو لصناعية فى بكــينتسريع التنمية او  هدف تطوير التعاون العلمىب جامعية

تطويرهــا  بكــين جامعــة ت ، اعلنــ ٢٠٠١كــانون االول / ديســمبر  . وبعــد ســنة واحــدة فقــط ، فــي
  النانوية. انابيب الكربون النتاج ةجديدطريقة 

  
كما أن هناك عدد من المراكز الجامعية والمحلية المتداخلة في األبحاث الخاصة بالنانو 

  شركة تعمل بتقنية النانو. ٨٠٠ن، كما تم اإلشارة إلى وجود أكثر من وتطويرها في الصي
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  التعاون الدولي
  

إن تشكيل فريق عمل دولي من العلماء المتداخل في األبحاث الخاصة بالتعليم والمزود ببرامج 
تبادل الطلب والممول بشكل كبير سيقدم فرصا ال حد لها من تدريب العلماء والمهندسين في 

  جاالت الجديدة والفريدة.هذه الم
  

إن الهدف الرئيس من هذه المعاهد والمراكز هو التركيز على التعاون الدولي، بين الصين 
والواليات المتحدة على وجه الخصوص. إن مثل هذا التعاون سواء كان بين المجتمعات العلمية 

لتقنية في الصين. إن والمنشآت األجنبية أو الجامعات، سيكون هو مركز تطوير االستراتيجيات ا
هذه الشراكات باإلضافة إلى الشركات المشتركة سوف تؤدي إلى جلب التقنيات الحديثة وتساهم 

  في توزيع شبكات عالمية، تداخل األسواق وتنمية المهارات اإلدارية.
  

إن المشاركة في األبحاث والتناقل العلمي بين جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا ومعهد داليان 
لفيزياء الكيميائية على سبيل المثال يعد أحد األمثلة على هذا التعاون القائم بين المعاهد في ل

المشاريع المتعلقة بتقنية النانو. كما أن هناك تعاونا غير رسمي مستمرا ويتزايد بشكل كبير في 
العالقات العدد، مما يسمح بشراكات ونتائج إيجابية. إن التعاون الرسمي الدولي باإلضافة إلى 

الشخصية بين الباحثين المستقلين وتناقل المعلومات باستخدام اإلنترنت تؤكد أيضا على أنها 
  من العوامل الهامة للتحديث في مجال الحصول على تقنية النانو.

  
ــــوم الصــــينية بــــين  ســــتراتيجيةاال ةالشــــراكتهــــدف   Veecoالشــــركة االمريكيــــة و اكاديميــــه العل

Instruments Inc  البــــاحثين الصــــينيين الــــى المعلومــــات و  وصــــولســــهولة فير ، الــــى تــــو
 . مجال صناعة النانوالتجهيزات في 
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ـــوم الصـــينية بـــين ســـتراتيجية االالشـــراكه أدت هـــذه  ـــه العل  Veecoالشـــركة االمريكيـــة و اكاديمي

Instruments Inc  تعمــل فــي  ةمؤسســ ٣٠٠اكثر مــن  الى انشاء ٢٠٠٧و  ٢٠٠٣عامي بين
عالم يعملون في هذا المجال االن  ٧٠٠٠ و اكثر من  صناعة النانو جالم في البحث والتطوير

،  عالميـــاً صـــناعة النانو  الصـــين الـــى مســـتويات اكثـــر تقـــدما فـــي مجـــالالـــى وصـــول  ، ممـــا أدى
  .حتى قدرات الواليات المتحدةوتنافس 

  
  

  الخالصة: 
  

 مجــال فــي احديثً من زعماء العالم من حيث عدد الشركات المسجله  ةالصين االن واحداصبحت 
  .المتعلقة بها االختراع براءاتو عدد  صناعة النانو

.  

زاد عــدد الشــركات فــي مجــال صــناعة النــانو فــى الصــين  علــى مــدى الســنوات الــثالث الماضــية ،
 منهــا ، عــن بــاقي الــدول الصــناعية االخــرى فريــدة اتميــز صــين للو  . شــركة ٨٠٠ الــى اكثــر مــن

كبيـــرة مـــن الكميـــة الو  والجديـــدة لتقنيـــات حـــواجز دم وجـــود وعـــانخفـــاض تكـــاليف األيـــدي العاملـــة 
دعــم  وانخفــاض الضــرائب  و العملــةانخفــاض ســعر  ورؤوس االمــوال االســتثمارية األجنبيــة 

، كــل هــذه االســباب مســتهلكمليــار  ١,٣اكثــر مــن  الكبيــرة حيــث يوجــد الحكومــة والســوق المحليــة
   .صناعة النانومجتمعة تؤدي الى ازدهار الصناعة في الصين و منها 

  


