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ملخ�ص تنفيذي
لقد حددت اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية،
التي أ�قرها جمل�س الوزراء يف  1423هـ (املوافق
2002م) أ�حد ع�شر برناجم ًا لتوطني وتطوير
التقنيات ا إل�سرتاتيجية ذات أالهمية احليوية
لتحقيق التنمية م�ستقب ًال يف اململكة العربية
ال�سعودية .وهذا ا إلطار ا إلر�شادي ير�سم
اخلطة اخلا�صة بربنامج تقنية املياه.

وينطلق هذا الربنامج من الرغبة لتعزيز ودعم التنمية ا إلقت�صادية وا إلجتماعية أ
والمنية والتطويرية
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وغريها من أالهداف الوطنية من خالل عملية توطني تقنيات املياه
املتطورة واملختارة �إ�سرتاتيجي ًا (مبا يف ذلك النقل التمهيدي لهذه التقنيات) وتطويرها.
ينطلق برنامج بحوث تقنية املياه من مواطن احلاجة املحددة لدى اململكة العربية ال�سعودية ،ذلك
أ�ن موارد املياه حمدودة �إىل حد كبري يف اململكة .كما أ�ن دور املياه يف خطط اململكة التنموية ،و أ�همية
ق�ضايا و�سيا�سات املياه على ال�صعيد الدويل يعززان احلاجة لهذا الربنامج.
وقد ُر�سمت هذه اخلطة مب�ساهمة اجلهات املعنية بتقنية املياه ،وم�ستخدميها ،مبا يف ذلك الهيئات
احلكومية والقطاع ال�صناعي واجلامعات ذات ال�صلة بتقنية املياه .وكانت اخلطة هي حم�صلة عدد
من اخلطوات:
حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة يف جمال البحث يف تقنية املياه.
تقومي مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة بالربنامج.
درا�سة براءات ا إلخرتاع واملواد املن�شورة يف اململكة اخلا�صة بتقنية املياه ،ومراجعة أ�وجه ن�شاط
بع�ض املعاهد البحثية الدولية.
ر�سم ر ؤ�ية ور�سالة برنامج اململكة لتقنية املياه.
حتديد أ�برز املجاالت ال َت َقن ّية وغريها من جوانب الربنامج الالزمة لتحديد �إحتياجات اململكة
للبحث يف تقنية املياه.
وقد خل�صت هذه الدرا�سة �إىل حاجة اململكة لتقنيات مياه معززة لتحقيق كل مما يلي:
لل�ستخدام الب�شري والزراعي وال�صناعي.
توفري موارد املياه الكافية إ
ت�شجيع ا إلعتماد على الذات على ال�صعيد الوطني يف جمال البحث والتطوير يف تقنيات املياه،
وتقليل ا إلعتماد على التقنيات أالجنبية.
تعزيز كفاءة �إنتاج ومعاجلة املياه من حيث ال�سعر/القيمة.
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ملخ�ص تنفيذي
ت أ��سي�س �صناعة حملية لتقنية املياه من � أش�نها امل�ساهمة يف أالداء
ا إلقت�صادي الوطني و�إيجاد فر�ص العمل للمواطنني.
كما تبني من خالل مرحلة التخطيط وجود عدد من املجاالت التي حتتاج
فيها ال�سيا�سات �إىل التغيري ،أ�و التي ت�شكل فيها ال�سيا�سات املحلية عوائق ًا
ينبغي �إزالتها أ�و تعديلها لت�سهيل توطني وتطوير تقنيات املياه ،ومنها:
ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل التعاون يف جمال البحث والتطوير بني
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية («املدينة») واجلامعات املحلية
وقطاع ال�صناعة.
زيادة املوارد الب�شرية التي تخدم البحث والتطوير يف تقنية املياه.
زيادة ا إلملام بالتطورات التقنية الدولية.
تو�سيع نطاق التعاون الدويل لي�شمل تعاون اجلامعات ال�سعودية مع
اجلامعات الدولية.
درا�سة اجلوانب ا إلجتماعية لتقنية املياه.
تف�ضيل التعاقد مع ال�شركات ال�صغرية لدعم ال�شركات املبتكرة
منها.
أ
وفيما يلي املجاالت التقنية ذات الولوية الق�صوى:

-

-

تقنيات حتلية املياه:
التقنية احلرارية.
تقنيات أالغ�شية.
التقنيات املهجنة.
تقنيات تنقية مياه ال�شرب:
تقنيات املعاجلة أ
بالغ�شية.
تقنيات املعاجلة الكيميائية.
التبادل أاليوين.
التعقيم.
الرت�شيح.

-

تقنيات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي:
املعاجلة احليوية.
أ
املعاجلة با�ستخدام الغ�شية احليوية.
املعاجلة الكيموفيزيائية.
املعاجلة املتقدمة.

-

�إدارة املوارد املائية:
تر�شيد املياه.

-

 �إعادة ا�ستخدام وتدوير املياه. التغذية ال�صناعية للمياه اجلوفية. ح�صاد أالمطار. اال�ستمطار.و�سيدار برنامج تقنيات املياه بوا�سطة مدير امل�شروع الذي �سيقوم مب� ؤس�ولية
ا إلدارة الكاملة لربنامج تقنيات املياه .و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية
لتقنيات املياه ،التي ي�ضم أ�ع�ضا ؤ�ها ممثلني عن اجلهات املعنية بتقنيات
املياه ،على تنفيذ امل�شروع ،كما أ�نها �ستحدد معايري تقومي أالداء ،وتقدم
تو�صيات ب� أش�ن �إدارة جمموعة امل�شاريع� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستقوم اللجنة
بتقدمي تو�صياتها ملدير امل�شروع وب�إعداد تقرير للجنة ا إل�شرافية على
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ،التي تقوم بدورها با إل�شراف على برامج
التقنيات ا إل�سرتاتيجية.
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المقدمة

اخللفية

وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر يف 1986
مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إىل
القيـام يف أ�وىل مهام ت أ��سي�سها «بـاقرتاح
ال�سيا�سة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ،وو�ضع
ا إل�سرتاتيجية واخلطة الالزمة لتنفيذهـا».
وبناء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة
ا إلقت�صاد والتخطيط يف جهود وا�سعة لر�سم
خطة وطنية بعيدة املدى للعلوم والتقنية .ويف
يوليو 2002م ،أ��صدر جمل�س الوزراء موافقته
على «ال�سيا�سة الوطنية ال�شاملة للعلوم والتقنية
بعيدة املـدى للمملكـة».

و�ضمن �إطار هذه ال�سيا�سة ،قامت كل من املدينة ووزارة ا إلقت�صاد والتخطيط بر�سم اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية وا إلبتكار ،مب�شاركة اجلهات املعنية .وقد ر�سمت هذه اخلطة اخلطوط العري�ضة للعلوم
والتقنية وا إلبتكار يف اململكة ،وحددت وجهتها امل�ستقبلية ،دون أ�ن تغفل عن دور املدينة واجلامعات
والقطاع احلكومي وال�صناعي واملجتمع يف هذا ال�سياق .وت�شمل اخلطة ،املبينة يف ال�شكل :1
التقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة.
قدرات البحث العلمي والتطوير التقني.
نقل وتوطني وتطوير التقنية.
العلوم والتقنية واملجتمع.
املوارد الب�شرية العلمية والتقنية.
تنويع وتعزيز م�صادر الدعم املايل.
أ�نظمة العلوم والتقنية واالبتكار.
الهياكل امل ؤ��س�سية للعلوم والتقنية واالبتكار.
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المقدمة
ال�شكل  :1خطة العلوم والتقنية
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وفيما يتعلق «بالتقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة» ،ف�إن املدينة م� ؤس�ولة عن
خطة خم�سية �إ�سرتاتيجية وتنفيذية خا�صة ب�إحدى ع�شرة تقنية:
املياه.
البرتول والغاز.
البرتوكيميائيات.
التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو).
التقنية احليوية.
تقنية املعلومات.
ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات.
الف�ضاء والطريان.
الطاقة.
البيئة.
املواد املتقدمة.

وتر�سم كل خطة من هذه اخلطط ر ؤ�ية ور�سالة وا�ضحة ،حمددة أالطراف
املعنية بهذه التقنية وم�ستخدميها� ،إ�ضافة �إىل املجاالت التقنية ذات
أالولوية الق�صوى بالن�سبة للمملكة.

نطاق الربنامج

يت�ضمن نطاق الربنامج جميع جوانب البحث والتطوير يف تقنية املياه
يف اململكة .ويت�ضمن هذا الربنامج م�شاركة املدينة واجلامعات والقطاع
ال�صناعي واجلهات املعنية احلكومية .وتتوىل مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية امل� ؤس�ولية العامة عن تطوير وتنفيذ هذا الربنامج.
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المقدمة
وتتناول أ�وجه ن�شاط هذا الربنامج تلك املجاالت ال َت َقن ّية اخلا�صة باملياه ذات أالهمية بالن�سبة
للمملكة وفق ما حددته ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار .كما �سيحيط الربنامج بالتطورات
والتوجهات العاملية يف جمال تقنية املياه .و�سيحر�ص الربنامج يف مرحلة التنفيذ على املجاالت
التطبيقية وامل�شاريع التي ت�ضمن التوظيف أالمثل للموارد مبا يتيح فر�ص ًا واقعية للنجاح .ويت�ضمن
نطاق الربنامج عملية نقل وتوطني التقنية �إ�ضافة �إىل ن�شاط البحث والتطوير الالزم لتعزيز توطني
هذه التقنيات .ورغم أ�ن الربنامج قد ي�سفر عن منتجات من � أش�نها �إثراء املعرفة� ،إال أ�نه �سيتناول يف
املقام أالول البحوث التطبيقية بد ًال من بحوث أال�سا�س .وتر�سم هذه اخلطة جماالت البحث والتطوير
واملجاالت التقنية اخلا�صة بالربنامج .ومن املتوقع أ�ن ي�سفر هذا الربنامج عن تقنيات للمياه و�إن�شاء
�شبكات تعاونية دولية لتعزيز القدرة البحثية لدى اململكة.

عملية تطوير اخلطة

بد أ�ت اخلطة بتحديد أالطراف املعنية بالبحث وا إلبتكار يف تقنية املياه ،وم�ستخدميها يف اململكة،
لرت�سم الر ؤ�ية والر�سالة اخلا�صة بها ،وتقوم بدرا�سة �شاملة لو�ضع اململكة الراهن يف تقنية املياه ودور
املعاهد البحثية أالخرى يف هذه التقنية حول العامل .ويو�ضح ال�شكل  2عنا�صر هذه املرحلة:
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المقدمة
ال�شكل  : 2منهجية التخطيط
ا إل�سرتاتيجية العليا

درا�سة الو�ضع الراهن
الر ؤ�ية ـ الر�سالة ـ القيم
املحاور

قيا�س أالداء ا إل�سرتاتيجي
(بطاقة أالداء املتوازن)
Balanced
Scorecard

Perspectives

ال أ�هداف
معايري أ
الداء Measures
امل�ستويات امل�ستهدفة

أ�دوار اجلهات Cascading

�إدارة املحفظة

حمفظة امل�شاريع Portfolio

املجاالت أال�سا�سية

�إدارة الربنامج

Program
Management

التكامل ـ النطاق ـ الوقت
التكلفة ـ اجلودة

املجاالت امل�ساندة

الطرق أ
والدوات
املحددة يف موا�صفات
�إدارة املحفظة �/إدارة الربامج
�إدارة امل�شاريع ()PMI

�إطار الربط ا إل�سرتاتيجي

امل�شاريع

الطرق ـ أ�مثلة
املقابالت
ور�ش العمل
التحليل اجلماعي
حتليل swot
حتليل الفجوة Gap
أالدوات ـ أ�مثلة
الع�صف الذهني
اخلرائط الذهنية
اال�ستبانات
مناذج التحليل واتخاذ القرارات

املوارد ـ االت�صال ـ املخاطرة ـ ال�شراء

�إدارة امل�شاريع

املجاالت أال�سا�سية وامل�ساندة
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

�إحتياجات اململكة يف جمال البحث
والتطوير يف تقنية املياه:

خل�صت حلقات العمل املنعقدة لدى و�ضع
هذه اخلطة �إىل �إحتياجات اململكة املحددة
يف البحث وا إلبتكار يف تقنيات املياه .وتت�ضمن
هذه ا إلحتياجات ما يخ�ص قطاع تقنية املياه،
وقطاع �صناعة املياه ،وعدد ًا من اجلهات
احلكومية واجلامعات.

وقد خل�صت هذه الدرا�سة �إىل حاجة اململكة لتقنيات مياه معززة لتحقيق كل مما يلي:
لل�ستخدام الب�شري والزراعي وال�صناعي.
توفري موارد املياه الكافية إ
ت�شجيع ا إلعتماد على الذات على ال�صعيد الوطني يف جمال البحث والتطوير ذي ال�صلة باملياه،
وتقليل ا إلعتماد على التقنيات أالجنبية.
تعزيز كفاءة �إنتاج ومعاجلة املياه من حيث ال�سعر/القيمة.
�إن�شاء �صناعة حملية لتقنية املياه من � أش�نها امل�ساهمة يف أالداء ا إلقت�صادي الوطني و�إيجاد فر�ص
العمل للمواطنني.
ونظر ًا ملا متثله املياه من �ضرورة حيوية للمملكة ،ف�إن احل�صول على ا إلمكانيات التقنية املتطورة يف
�صناعة املياه متثل أ�ولوية على �صعيد أالمن القومي وا إلقت�صاد ال�سعودي.
تبني من خالل مرحلة التخطيط وجود عدد من املجاالت التي حتتاج فيها ال�سيا�سات �إىل التغيري ،أ�و
التي ت�شكل فيها ال�سيا�سات املحلية عوائق ًا ينبغي �إزالتها أ�و تعديلها لت�سهيل توطني وتطوير تقنيات
املياه ،ومنها:
ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل التعاون يف جمال البحث والتطوير بني مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية واجلامعات وقطاع ال�صناعة.
زيادة املوارد الب�شرية التي تخدم البحث والتطوير يف تقنية املياه.
زيادة ا إلملام بالتطورات التقنية الدولية.
تو�سيع نطاق التعاون الدويل لي�شمل تعاون اجلامعات ال�سعودية مع اجلامعات الدولية.
تف�ضيل التعاقد مع ال�شركات ال�صغرية لدعم ال�شركات املبتكرة منها.
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دور اجلهات املعنية يف تقنية املياه

من اجلهات املعنية بتقنيات املياه مدنية امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
و وزارة املياه والكهرباء وامل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة واجلامعات

املحلية وعدد من املعاهد البحثية املتخ�ص�صة وغري ذلك من اجلهات
احلكومية.

اجلدول  :1دور اجلهات املعنية
اجلهات املعنية

دورها
  تخطيط وتن�سيق و�إدارة الربنامج ،مبا يف ذلك و�ضع نظام متكامل إلدارة الربنامج.
  التطوير التقني للربنامج.

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية

  �إجراء بحوث ودرا�سات البنى التحتية.
  توفري الكفاءات واخلربات مبا يف ذلك الباحثني واملتخ�ص�صني.
  توفري املوارد املالية.
  توفري املرافق البحثية الوطنية واملختربات.
  �إيجاد معرفة علمية أ��سا�سية /تطبيقية جديدة.

اجلامعات

  تدريب الطالب يف العلوم والهند�سة.
  �إ�ست�ضافة مراكز ا إلبتكار التقني وامل�شاركة فيها.
  امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.

املراكز البحثية املتخ�ص�صة
احلكومية أ�و امل�ستقلة

  �إيجاد معرفة علمية تطبيقية جديدة.
  امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.
  امل�شاريع الت�شغيلية والتنفيذية.

الوزارة والهيئات احلكومية

  تزويد متطلبات برنامج البحث والتطوير احلكومي باملدخالت.
  تقليل العوائق التنظيمية وا إلجرائية التي تعرت�ض ن�شاط ا إلبتكار والبحث والتطوير.
  دعم ن�شاط البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�صناعي.
  توفري الدعم املايل والتقني.

القطاع اخلا�ص

  �إبالغ الربنامج باحتياجات ال�شركة امل�ستقبلية.
  دعم امل�شاريع البحثية وامل�شاركة فيها.
  دعم مراكز ا إلبتكار التقنية وامل�شاركة يف ن�شاطها.
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موجز عن و�ضع املعاهد النظرية يف البحث والتطوير يف
تقنية املياه

لدى �إعداد هذه اخلطة ،قام فريق التخطيط بدرا�سة عدد من معاهد
أ�بحاث املياه حول العامل ،ومت اختيارها لتت�ضمن مزيج ًا من املختربات
املدعومة حكومي ًا التي ت�ضطلع بن�شاط �شبيه بربنامج املدينة لتقنية املياه.
ومن بني هذه املعاهد:
معهد أ�بحاث املياه الوطني يف كندا
The National Water Research Institute, Canada

معهد اليابان ألبحاث املياه
The Japan Water Research Center

معهد أالبحاث الهيدروليكية الوطني يف ماليزيا
National Hydraulic Research Institute of Malaysia

معهد بحوث املياه يف جنوب أ�فريقيا
Institute for Water Research, South Africa

وزارة الداخلية  ،ومكتب اال�ست�صالح  ،وخمتربات �سانديا الوطني يف
الواليات املتحدة أالمريكية
U.S. Department of the Interior, Bureau of
Reclamation, and Sandia National Laboratories

عدد من أ�وجه الن�شاط املتعلقة بالبحث والتطوير يف تقنية املياه يف
جمال أ��سرتاليا
وتتناول هذ املعاهد عدد ًا من املجاالت التقنية القريبة مما ت�ستهدفه هذه
اخلطة ،مبا يف ذلك:
التحلية بالتقنية احلرارية.
التحلية أ
بالغ�شية.
حتلية املياه بالتقنيات املهجنة.
التنقية أ
بالغ�شية.
املعاجلة الكيميائية.
التبادل أاليوين.
التعقيم.
الرت�شيح.

املعاجلة احليوية.
املعاجلة أ
بالغ�شية احليوية.
املعاجلة الكيموفيزيائية.
املعاجلة املتقدمة.
تر�شيد املياه.
�إعادة اال�ستخدام.
التغذية ال�صناعية.
   ح�صاد أالمطار.
اال�ستمطار.
وميكن ا إلطالع على و�صف مف�صل لربامج هذه املختربات يف درا�سة
منف�صلة.1

الخرتاع واملواد املن�شورة اخلا�صة
موجز عن براءات إ
بتقنية املياه

مت تعريف «تقنيات املياه» مبا فيها من جماالت فرعية با�ست�شارة خرباء
من مدينة امللك عبد العزير للعلوم والتقنية ومن اجلهات ال�سعودية املعنية
أالخرى التي أ�عدت قائمة مف�صلة بالعبارات الرئي�سية امل�ستخدمة يف
عمليات البحث وا إل�ستف�سار يف قواعد معلومات املواد املن�شورة وبراءات
ا إلخرتاع .2وي�شمل البحث والتطوير يف تقنيات املياه عدد ًا من التخ�ص�صات
الوا�سعة ،مبا يف ذلك جمال الهند�سة البيئية ،والهند�سة الكيميائية،
والهند�سة املدنية ،وعلوم أالر�ض ،وعلم أالحياء الدقيقة ،أ
والر�صاد
اجلوية وعلوم املواد املتقدمة .ويحدد برنامج تقنيات املياه ال�سعودية أ�ربعة
جماالت تطبيقية فرعية هي :حتلية املياه ،وتنقية مياه ال�شرب ،ومعاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي ،و�إدارة املوارد املائية .وينح�صر �سياق
هذه الدرا�سة بن�شاط الن�شر اجلاري بني عامي (2005م2007-م) ون�شاط
براءات ا إلخرتاع بني عامي (2002م2006-م) يف املجاالت أالربعة التي
حددتها املدينة.
�إن هناك �إجماع ًا عام ًا على وجود عالقة تالزمية بني املواد املن�شورة
وبراءات ا إلخرتاع من جهة ،وبني قدرة البحث العلمي من جهة أ�خرى ،مع
العلم ب أ�ن ُم َ ؤ� ِ�ش َر ْي عدد املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع ال يعك�سان ب�شكل

 1درا�سة «درا�سة �إ�سرتاتيجية تقنية املياه» التي أ�عدها معهد �ستانفور الدويل أ
للبحاث ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

Strategic Review: Water Technology.  Report prepared by SRI International for KACST

 2مت البحث يف قاعدة أ�ي �إ�س أ�ي  ISI Web of Scienceو دلفيون  Delphionعن املواد املن�شورة ومعلومات تطبيق براءات ا إلخرتاع على التوايل ISI Web of Science .هي قاعدة بيانات للمقاالت
املحكمة الواردة يف أ�هم املجالت العلمية من خمتلف أ�رجاء العامل .أ�ما  Delphionفهي قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها وبخا�صة بن�شاط الرباءات العاملية ،مبا يف ذلك مكتب براءات ا إلخرتاع والعالمات التجارية
أالمريكية ،وهي �إحدى الهيئات الكربى ملنح براءات ا إلخرتاع يف العامل .ونظر ًا لعظم حجم ال�سوق أالمريكي ،ف�إن معظم براءات ا إلخرتاعات العاملية م�سجلة فيها.
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دقيق نوعية أ�و نطاق هذا الن�شاط البحثي� ،إال أ�نهما م ؤ��شران ي�ستخدمان
يف العادة لر�صد ن�شاط توليد املعرفة والنتاج البحثي .3وفيما يلي عدد من
امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل وترية تكرار ا إل�ست�شهاد باملواد املن�شورة وبراءات
ا إلخرتاع والتي تكون م ؤ��شر ًا على أ�ثرها ،وعالقات التعاون يف الت أ�ليف،
التي تعد م ؤ��شر ًا على التعاون العلمي .وميكن ا�ستخدام هذه امل ؤ��شرات
جميع ًا كمقيا�س للتعاون والعوملة و أ�ثر الن�شاط البحثي يف العلوم والتقنية
يف املجاالت ذات ال�صلة بربنامج تقنية املياه اخلا�ص باململكة.

ال�صلة ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف حتلية املياه ،وتنقية
مياه ال�شرب ،ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي ،و�إدارة املوارد
املائية .4و أ�تت الواليات املتحدة أالمريكية ،بتقدم وا�ضح ،يف طليعة
الدول النا�شرة ملقاالت ذات ال�صلة مبو�ضوع بحثنا ( 2240مقا ًال).
وكانت ال�صني يف املرتبة الثانية بـ  924مقا ًال  ،تليها �إ�سبانيا بـ  589مقا ًال
و أ�ملانيا بـ  574مقا ًال .ويبني ال�شكل  3عدد املواد املن�شورة يف عدد من
الدول خالل هذه املدة 5.أ�ما اململكة العربية ال�سعودية فكانت يف املرتبة
الثامنة أ
والربعني بـ  31مقا ًال عن تقنيات املياه .وعموم ًا ،ميكن القول
أ�ن اململكة العربية ال�سعودية مل ت�ساهم �سوى بن�سبة متوا�ضعة من املواد
املن�شورة يف تقنيات املياه.

ن�شاط الن�شر الدويل يف تقنيات املياه
بني 2005م و2007م ،ن�شر  10587مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات
ال�شكل  :3املواد املن�شورة اخلا�صة بتقنيات املياه ( 2007-2005م)
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 3البحوث اخلا�صة با�ستخدام ن�شاط الن�شر لقيا�س ا إلنتاجية العلمية تت�ضمن البحوث التالية:

A.J. Lotka, “The frequency distribution of scientific productivity,” Journal of the Washington Academy of Sciences, vol 16 (1926); D. Price, Little
Science, Big Science, (New York: Columbia university Press, 1963); J.R. Cole and S Cole, Social Stratification in Science, (Chicago: The University
of Chicago Press, 1973); J. Gaston, The reward system in British and American science, (New York: John Wiley (1978); and M.F. Fox, “Publication
productivity among scientists: a critical review,” Social Studies of Science, vol 13, 1983.

 4ت�شري «تقنيات املياه» يف هذه الدرا�سة ألحد املجاالت التقنية التي حددتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 5تن�سب املادة املن�شورة لدولة ما �إذا وجدت أ�ي من اجلهات التي ينتمي �إليها امل ؤ�لف يف تلك الدولة .مبا أ�نه ميكن لعدة م ؤ�لفني اال�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .أ
والرقام
ا إلجمالية ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي  ،حت�صي كل مادة مرة واحدة � ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ت�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنها نظ ًرا لتكرر العدد.
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ويبني اجلدول  2أ�ن مو�ضوع معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي ا�ست أ�ثر مبعظم ما ن�شر يف
تقنيات املياه يف العامل ( ،)4551يليه مو�ضوع تنقية مياه ال�شرب ( )2666ومو�ضوع �إدارة املوارد
املائية ( )2624و أ�خري ًا مو�ضوع حتلية املياه ( .)746وقد تناولت معظم املواد املن�شورة يف اململكة
يف تقنية املياه مو�ضوع حتلية املياه ،حيث حتتل اململكة املرتبة الرابعة والع�شرين يف الن�شر يف هذه
املواد.
اجلدول  :2املوا�ضيع الفرعية يف تقنية املياه
املوا�ضيع الفرعية
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي
تنقية مياه ال�شرب
�إدارة املوارد املائية
حتلية املياه

املواد املن�شورة
4551
2666
2624
746

الدول الرائدة أالمنوذجية
ُيقا�س متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بتق�سيم عدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت دولة ما على �إجمايل املقاالت
املن�شورة من قبل م ؤ�لفني من هذه الدولة ،فعلى �سبيل املثال ،يكون متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر يف دولة
ن�شرت  50مقا ًال أ��ست�شهد بها  100مرة ي�ساوي  .2وقد حققت �سوي�سرا أ�على متو�سط أ�ثر لن�شاط الن�شر
بني 2005م و2007م مبعدل ( ،)4.96تليها أ�ملانيا ( )3.40وفرن�سا ( )2.63وهولندا ( .)2.55أ�ما
متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة فكان ( )0.55حيث متثل  31مقا ًال أ��ست�شهد بها  17مرة.
ويبني اجلدول  3عدد املقاالت املن�شورة وعدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة التي ميكن
اتخاذها منوذج ًا يحتذى به .6

 6هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية املياه �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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اجلدول  :3أ�ثرن�شاط الن�شر يف تقنيات املياه
الدولة
�سوي�سرا
أ�ملانيا
فرن�سا
هوالندا
الواليات املتحدة أالمريكية
اململكة املتحدة
أالرجنتني
�إ�سبانيا
ال�سويد
أ��سرتاليا
اململكة العربية ال�سعودية

املواد املن�شورة

�إجمايل مواطن ا إل�ست�شهاد باملقاالت

متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر

176
574
456
287
2240
463
52
589
176
380
31

873
1949
1201
733
5614
1137
120
1284
377
762
17

4.96
3.40
2.63
2.55
2.51
2.46
2.31
2.18
2.14
2.01
0.55

امل ؤ��س�سات البحثية يف تقنيات املياه
تقوم �آالف امل ؤ��س�سات البحثية يف أ�كرث من  130دولة بالن�شر يف مو�ضوع
تقنيات املياه .وكما هو مبني يف اجلدول  ،4ف�إن امل ؤ��س�سات الثالث الرائدة
يف �إ�صدار املقاالت اخلا�صة بتقنيات املياه ،هي أالكادميية ال�صينية
للعلوم ( ،)192ووكالة حماية البيئة أالمريكية ( )107وجامعة فلوريدا
( ،)92ال�سيما أ�ن أالكادميية ال�صينية للعلوم هي الرائدة يف الن�شر يف
مو�ضوع معاجلة املياه العادمة و�إدارة موارد املياه ،يف حني حتتل وكالة
حماية البيئة أالمريكية ال�صدارة يف الن�شر يف بحوث معاجلة مياه
ال�شرب .أ�ما جامعة الكويت فتت�صدر أ�كرب عدد من املقاالت التي تعني
مبو�ضوع حتلية املياه.
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اجلدول  :4م ؤ��س�سات البحث العاملية يف تقنية املياه (2007-2005م)
امل ؤ��س�سة

�إجمايل املقاالت
املن�شورة

أالكادميية ال�صينية للعلوم
وكالة حماية البيئة أالمريكية
جامعة فلوريدا
جامعة تك�سا�س
معهد الهند للتقنية

متو�سط أ�ثر
معاجلة مياه
معاجلة املياه العادمة
الن�شر
ال�شرب

192
112
92
92
88

1.35
2.38
1.83
1.99
2.26

88
19
26
24
33

46
86
29
27
22

64
15
36
40
25

87

5.40

42

39

13

87

2.87

52

13

25

خدمة البحوث الزراعية يف
وزارة الزراعة أالمريكية

83

1.99

21

21

42

جامعة ت�سينغ هوا
معهد هاربني للتقنية

77
74

0.97
0.74

41
59

22
13

6
3

معهد ا إلحتاد ال�سوي�سري
للعلوم والتقنية املائية
�سي �إ�س أ�ي �سي

أ�ثر التعاون الدويل والن�شر
بالنظر �إىل الدول املتقاربة من حيث ن�شاط الن�شر ،نالحظ أ�ن تلك الدول
التي حتقق معد ًال عالي ًا من التعاون الدويل غالب ًا ما ت�صدر مواد ًا من�شورة
ذات أ�ثر عال .ويف هذه الدرا�سة ،مت قيا�س التعاون الدويل بح�ساب معدل
عدد الدول املمثلة يف املقال الواحد� ،إ�ستناد ًا �إىل عناوين امل ؤ�لفني .ويبني
ال�شكل  4معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر .وجتدر
ا إل�شارة �إىل أ�ن دو ًال مثل �سوي�سرا و أ�ملانيا ،ذات الن�شاط التعاوين الدويل
الالفت ،ت�صدر يف معظم أالحيان مقاالت ذات متو�سط أ�ثر عال.
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7
4
10

2

11
1
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ال�شكل  :4أ�ثر الن�شر والتعاون يف تقنيات املياه ()2007-2005
6
5

Switzerland

4
Germany

Netherlands

3

USA

France

UK
Argentina
Australia
Sweden

متو�سط أ�ثر الن�شر

أ�مريكا
ال�صني
أ��سبانيا
أ�ملانيا
اليابان
كندا
اململكة املتحدة
فرن�سا
الهند
أ��سرتاليا
�إيطاليا
تركيا
هولندا
ال�سويد
�سوي�سرا
املك�سيك
جنوب أ�فريقيا
تايالند
أالرجنتني
اململكة العربية ال�سعودية

Spain

Italy
Canada
Japan
South Africa Thailand

2

India
Turkey

Mexico

1

Peoples R. China
Saudi Arabia

2.0

2.5

1.0
1.5
متو�سط م�ستوى التعاون الدويل يف الن�شر

ن�شاط اململكة التعاوين
يبني اجلدول  5أ�ن م ؤ�لفني تابعني للمملكة تعاونوا يف �إ�صدار أ�كرث من مقال

0.5

�صفر

مع م ؤ�لفني من م�صر ( 3مواد) .كما تعاون م ؤ�لفون من اململكة يف �إ�صدار
مقال مع م ؤ�لفني من :الهند ،وباك�ستان ،وال�سويد واململكة املتحدة.

اجلدول  :5الدول املتعاونة يف الن�شر مع اململكة
الدولة
م�صر
الهند
باك�ستان
ال�سويد
اململكة املتحدة

عدد املقاالت
3
1
1
1
1
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ال�صلة باملجاالت الفرعية لتقنيات املياه التي تعني اململكة يف فرتة
.م2007-2005

جمالت تقنيات املياه
 املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات6 يبني اجلدول
) م2007 - 2005(  جمالت تقنية املياه:6 اجلدول

Journal

Publications

DESALINATION
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE

Desalination

FILTRATION & SEPARATION
JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
APPLIED THERMAL ENGINEERING
RENEWABLE ENERGY
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
WATER RESEARCH
WATER RESEARCH
Drinking Water Treatment

DESALINATION
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
CHEMOSPHERE
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY

Wastewater Treatment

WATER RESEARCH
DESALINATION
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
CHEMOSPHERE
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
WATER ENVIRONMENT RESEARCH
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
PROCESS BIOCHEMISTRY
BIORESOURCE TECHNOLOGY
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408
42
11
10
9
8
7
6
5
5
194
153
128
52
48
45
43
41
40
36
397
296
251
184
168
136
119
105
105
96
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Journal

Publications

JOURNAL OF HYDROLOGY
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
HYDROGEOLOGY JOURNAL
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS
JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
WATER RESOURCES RESEARCH

Water Resources Management

154
67
65
64
48
47
41
36
31
29

DESALINATION

HYDROLOGICAL PROCESSES

براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنيات املياه
بني  2002و2006م ،مت تقدمي  795طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف مكتب
براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وكما يبني اجلدول  ،7ف�إن معظم ال509

براءة �إخرتاع امل�سجلة ن�سبت ملخرتع واحد على أالقل من الواليات املتحدة
أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي كان لها عدد كبري من املخرتعني:
اليابان ( 59طلب ًا) ،أ�ملانيا ( 40طلب ًا) ،وكندا ( 32طلب ًا).

اجلدول  :7براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية املياه ( 2006 - 2002م)
الدولة
الواليات املتحدة
اليابان
أ�ملانيا
كندا
جمهورية كوريا
تايوان
فرن�سا
�إ�سرائيل
اململكة املتحدة
ال�صني

حتلية املياه
52
11
6
2
0
5
2
3
0
1

معاجلة مياه ال�شرب معاجلة املياه العادمة
53
7
10
2
1
1
3
2
7
1

174
28
3
16
16
6
3
2
3
3

�إدارة موارد املياه

املجموع

236
13
21
12
9
13
15
11
7
6

509
59
40
32
25
24
22
18
17
11
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة
بتقنيات املياه مملوكة ألفراد (518طلب ًا) ،ف�إنه ينظر �إىل امل ؤ��س�سات على أ�نها اجلهات املتنازل
لها عن عدد كبري من براءات ا إلخرتاع .وميكن ق�صد هذه امل ؤ��س�سات يف امل�ستقبل ألوجه الن�شاط
التعاوين ،نظر ًا الهتمامها امللحوظ با إلبتكار يف تقنية املياه .وكما يبني اجلدول  ،8ف�إن �شركة جرنال
�إلكرتيك أالمريكية هي اجلهة املتنازل لها عن  6تطبيقات تقنية ذات �صلة باملاء ،تليها �شركة أ�كوا-
�إيروبيك �سي�ستمز ( ،)4و�شركة �إ�ستمان كوداك ( )4و �شركة �سي �إت�ش تو �إم هيل (.)3
اجلدول  :8أ�برز اجلهات املتنازل لها عن براءات �إخرتاع
عدد الرباءات
518
6
4
4
3

اجلهات املتنازل لها
Individually Owned Patents
General Electric Company
Aqua-Aerobic Systems Inc.
Eastman Kodak Company
CH2M Hill Inc.

حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
فيما يلي درا�سة ملواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات بربنامج اململكة اخلا�ص بتقنية املياه.
ولدى حتليل ودرا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات ،ف�إن مواطن القوة وال�ضعف
ت�شري �إىل خ�صائ�ص املنظمة الداخلية ،فيما ت�شري الفر�ص و التحديات �إىل العوامل اخلارجية.
أ
ولغرا�ض هذه الدرا�سة ،ف�إن املق�صود بـ «املنظمة» هو برنامج تقنيات املياه ،مبا يف ذلك مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،واجلامعات وغريها من الهيئات احلكومية وال�شركات.
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اجلدول  :9درا�سة ملواطن القوة وال�ضعف والفر�ص و التحديات
عوامل م�ساعدة

عوامل �ضارة

عوامل داخلية

مواطن القوة
أ�همية مو�ضوع الربنامج أ
(الولوية أالوىل بني
التقنيات اال�سرتاتيجية).
توفر خربات حملية من قطاعات خمتلفة.
توفر �صناعة للمياه باململكة.

مواطن ال�ضعف
عدم وجود توطني للتقنية.
�إنخفا�ض م�ستوى جاهزية املعامل أ
والجهزة.
قلة الكوادر التقنية املهنية.

عوامل خارجية

فر�ص
احلاجة امللحة للماء نتيجة الرتفاع عدد ال�سكان
وال�صناعات.
توفر الطاقة ب أ��سعار اقت�صادية.
وجود �سواحل مب�ساحات كبرية.
وجود حاجة للرتكيز على التقنيات املتقدمة يف
املناطق النائية.

حتديات
تناق�ص  /انخفا�ض من�سوب املياه اجلوفية.
التطور ال�سريع للتقنيات املتقدمة وا إلرباك امل�صاحب
لها.
الرخ�ص ال�شديد للمنتجات العاملية املناف�سة مع ارتفاع
جودتها.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ

الر ؤ�ية

�إن الر ؤ�ية التي ر�سمتها املدينة خلطة تقنية
املياه هي :ان تكون اململكة موقع عاملي متميز يف
جمال امتالك وتطوير وت�صنيع تقنيات املياه
من خالل بنية معرفية واقت�صادية متطورة
ومتكاملة.

الر�سالة

توطني وتطوير تقنيات املياه يف اململكة من
خالل تعزيز دور العلوم والتقنية وبناء الكوادر
الوطنية امل ؤ�هلة وحتقيق التكامل بني كافة
القطاعات ذات العالقة على امل�ستوى املحلي
والعاملي وذلك لتطوير أالداء وخف�ض التكاليف
وفتح الفر�ص اال�ستثمارية و�صوال نحو امل�ساهمة
يف حتقيق أالمن املائي وخدمة التنمية ال�شاملة
امل�ستدامة وامل�شاركة بفاعلية يف بناء احل�ضارة
ا إلن�سانية املعا�صرة.

قيم وثقافة الربنامج

لتحقيق هذا امل�ستوى من التفوق� ،سيقوم الربنامج بر�سم مالمح ثقافة داخلية برعاي ِة قيادته والتزام
فرقه الت�شغيلية� ،إ�ستناد ًا �إىل القيم التالية:
أالمانة.
�إتقان العمل.
ا إلبداع وا إلبتكار.
العمل بروح الفريق.
ا إلنتماء والوالء.
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إ

ال�سرتاتيجية
أ�هداف الربنامج إ

فيما يلي أالهداف ا إل�سرتاتيجية للربنامج:
تطوير تقنيات متقدمة حملية لتحلية ومعاجلة املياه بكلفة �إقت�صادية وتناف�سية.
تطوير مناذج خمربية عاملية امل�ستوى ملنتجات َت َقن ّية يف املجاالت التي تهم اململكة.
احل�صول على أالجهزة واملعدات وتوفري املرافق الالزمة ملعاهد املدينة لكل من امل�شاريع
ا إل�سرتاتيجية لدعم تطوير هذه النماذج.
تكوين فرق عمل متخ�ص�صة يف تقنيات معاجلة وحتلية املياه ذات ال�صلة بامل�شاريع املعتمدة.
دمج جهود اجلهات املعنية ،أالمر الذي يعد �ضروري ًا للنجاح يف �إدارة الربنامج.
تعزيز أ�داء امل�شاركني البارزين من القطاعني العام واخلا�ص.
خف�ض تكلفة حتلية وتعقيم املياه ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
�إيجاد فر�ص �إ�ستثمارية جديدة للقطاع اخلا�ص.
تعزيز دور العلوم والتقنية يف قطاع املياه.
تطوير املوارد الب�شرية العالية الكفاءة.
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�أوجه التقنية

الختيار
عملية إ

مت حتديد املجاالت التقنية �إ�ستناد ًا �إىل املعايري
التي و�ضعتها اجلهات املعنية والتي تتما�شى مع
أالهداف ا إل�سرتاتيجية لربنامج تقنيات املياه
ومع �إحتياجات اململكة احليوية .وكانت معايري
ا إلختيار أالولية:

مدى ا إلعتماد على التقنية على ال�صعيدين املحلي وا إلقليمي.
�سهولة الت�صميم والت�صنيع.
�سهولة ا إل�ستخدام.
�إمكانية التطوير يف امل�ستقبل.
القدرة على املناف�سة يف امل�ستقبل.
ا إلقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة.
مدى توفر الكوادر امل ؤ�هلة.
تكلفة ال�صيانة والت�شغيل.
امل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة.
تكلفة بناء التقنية.
قدرة مطوري التقنية على عقد �شراكة ا�سرتاتيجية ل�ضمان التطوير.
القدرة على جذب امل�ستثمرين.
مدى وجود بدائل للتقنية.
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�أوجه التقنية

أ�وجه التقنية املختارة

مت اختيار تلك التقنيات التي تفي بهذه املعايري ،والتي تتيح ا إلمكانية أالكرب
لتطوير قدرات اململكة العلمية والتقنية ،ف�ض ًال عن حتقيقها �إحتياجات
اململكة العاجلة من املياه .وفيما يلي التقنيات التي ت�ستهدفها اخلطة:

  املعاجلة الكيميائية:
 تطوير مواد كيميائية حملية إلزالة الع�سر (ع�سر املاء).�	-إ�ستك�شاف �إ�ستخدام مواد حملية إلنتاج الكربون الن�شط.

حتلية املياه:
  التحلية احلرارية:
 تطوير مواد مانعة للرت�سب يف درجات احلرارة العالية. تطوير مواد مقاومة لت آ�كل املبخرات عند درجات احلرارة العالية.للمت�صا�ص.
 تطوير نظام �إبتكاري إ تعزيز أ�داء املبادالت احلرارية لعمليات التحلية احلرارية. تطوير ت�صاميم جديدة ملحطات حتلية املياه بالتقنية احلرارية(التبخري الومي�ضي املتعدد املراحل ،حتلية املياه متعددة الت أ�ثري
والفرزالغ�شائي).
 -تطوير حمطات بخارية لتحلية املياه تعمل بالطاقة ال�شم�سية.

  التبادل أاليوين:
 ت�صنيع مواد ع�ضوية أ�و غري ع�ضوية للتبادل أاليوين. -حت�سني عمليات املعاجلة.

  التحلية الغ�شائية:
 تطوير نظام ا�سرتجاع مياه تغذية جهاز التحلية الغ�شائية. تطوير أ��ساليب خلف�ض �إ�ستهالك الطاقة وا�ستخال�صها. تطوير أ�غ�شية عالية املقاومة للملوثات الع�ضوية وغريالع�ضوية(ا إلن�سداد بامللوثات).
 تطوير أ�غ�شية م�ضادة للت آ�كل.  التحلية املهجنة:
 تطوير أ�نظمة مهجنة للتبخري املتعدد ا آلثار وللتبخري الومي�ضي املتعدداملراحل ذات تكلفة منخف�ضة (فعالة �إقت�صادي ًا).
 تطوير أ�نظمة هجينة للتبخري الومي�ضي املتعدد املراحل والتنا�ضحالعك�سي ذات تكلفة منخف�ضة (فعالة �إقت�صادي ًا).
 تطوير أ�نظمة هجينة للتنا�ضح العك�سي والفرزالغ�شائي الكهربائيذات تكلفة منخف�ضة (فعالة �إقت�صادي ًا).
 تطوير أ�نظمة هجينة للتنا�ضح العك�سي والطاقة ال�شم�سية ذات تكلفةمنخف�ضة (فعالة �إقت�صادي ًا).
تنقية مياه ال�شرب:
  املعاجلة الغ�شائية:
 تطوير عمليات املعاجلة ال�سابقة للتنا�ضح العك�سي. -تطوير مواد وعمليات الرت�شيح الغ�شائي النانوي والدقيق والفائق.

  تطهري املياه:
 تطوير عمليات تطهري با�ستخدام ثاين أ�ك�سيد الكلور أوال�شعة فوق
البنف�سجية أ
والوزون.
  الرت�شيح:
 ا�ستك�شاف وا�ستخدام مواد حملية ذات خ�صائ�ص تر�شيح طبيعية. تطوير عمليات الرت�شيح. حت�سني فعالية العمليات.معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي:
  املعاجلة احليوية:
 حت�سني عمليات معاجلة احلم أ�ة. تطوير عمليات الرت�شيح احليوي. تعزيز كفاءة عمليات املعاجلة.  معاجلة أالغ�شية احليوية:
 تطوير عمليات املفاعل احليوي الغ�شائي الالهوائي. تطوير نظام فعال للتهوية. تطوير مواد أالغ�شية. حت�سني كفاءة عمليات املعاجلة.  املعاجلة الكيموفيزيائية:
 تطوير مواد التخرث الكيميائي. البحث يف تطوير عمليات مبتكرة للتخرث الكهربائي أوالك�سدة
الكهربائية.
 -حت�سني ت�صاميم عمليات املعاجلة.
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�أوجه التقنية
  املعاجلة املتقدمة:
 تطوير عمليات �إزالة الفو�سفور والنيرتوجني احليوي. تطوير عمليات �إزالة الفو�سفور والنيرتوجني الكيميائية/الفيزيائية.�إدارة املوارد املائية:
  تر�شيد املياه.
  �إعادة ا�ستخدام وتدوير املياه.
  التغذية ال�صناعية للمياه اجلوفية .
  ح�صاد أالمطار.
  اال�ستمطار.
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هيكل البرنامج
�سيتم �إجراء البحث والتطوير يف كل من
املجاالت التقنية املختارة �ضمن مقومات هيكل
حمدد للربنامج .و�س ُيجرى ن�شاط البحث مع
مراعاة ( )1أ�هداف الربنامج ( )2م ؤ��شرات
أالداء ( )3وفئات امل�شاريع .وقد ابتد أ�ت عملية
اختيار امل�شاريع بالنظر �إىل أ�هداف الربنامج
وم ؤ��شرات أالداء وامل�ستويات امل�ستهدفة لكل من
غايات الربنامج .وقد مت اختيار تلك امل�شاريع
التي حتقق أالهداف املن�شودة.

جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن العمل يف التقنيات املذكورة �آنف ًا يتم �ضمن هيكل برنامج ينطلق من حتديد أ�هداف
التنفيذ املحددة �ضمن أ�وجه الربنامج أال�سا�سية الثالثة ،ال�سيما البنية التحتية ،والعمليات أال�سا�سية
و�إنتاج القيمة امل�ضافة املن�شودة .ويتم حتديد م ؤ��شرات أالداء (وم�ستويات أالهداف) لكل من غايات
الربنامج قبل تعيني امل�شاريع التي تفي بالطلب .وقد �شاركت اجلهات املعنية يف عملية حتديد أالهداف
وامل ؤ��شرات وامل�شاريع.

أ�هداف الربنامج

مت حتديد أالهداف التنفيذية التالية الالزمة لتحقيق غايات الربنامج ا إل�سرتاتيجية من قبل اجلهات
املعنية:
البنية التحتية
تطوير املوارد الب�شرية.
تطوير الثقافة امل ؤ��س�سية.
كفاءة ا�ستخدام املوارد املالية.
تطوير نظم و�إجراءات العمل.
توفري املعامل أ
والجهزة.
العمليات أال�سا�سية
اختيار التقنيات املنا�سبة.
عقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية.
تطوير التقنيات.
�إجراء البحوث أال�سا�سية.
�إجراء البحوث التطبيقية.
�إن�شاء املحطات التجريبية.
توطني التقنية.
�إجراء بحوث/درا�سات التوطني.
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هيكل البرنامج
ت�صنيع مناذج التوطني التجريبية.
نقل التقنية.
لل�ستخدام.
تقومي التقنية اجلاهزة إ
حتقيق القيمة امل�ضافة
ا�ستخدام حا�ضنات التقنية ومراكز االبتكار.
العمل مع مراكز تطوير التقنية.
العمل مع امل�ستفيدين من الربنامج.
حتقيق أ�ف�ضل قيمة مقابل التكلفة.
توفري فر�ص العمل.
توفري فر�ص ا�ستثمارية.
حماية البيئة.
كفاءة ا�ستخدام املوارد الوطنية.
دعم أالهداف الوطنية.
دعم االقت�صاد الوطني.
دعم التنمية امل�ستدامة.
دعم االكتفاء الذاتي أ
والمن الوطني.

م ؤ��شرات أ
الداء

مت حتديد عدد من م ؤ��شرات أالداء لقيا�س التقدم املحرز يف مهام الربنامج أال�سا�سية .ومن أ�برز
م ؤ��شرات أالداء:
الن�سبة املحققة من متطلبات املوارد الب�شرية.
عوائد الربنامج على ا إل�ستثمار.
م�ستوى الغايات ا إل�سرتاتيجية املحققة من خالل العمليات وامل�شاريع.
حجم أال�صول املعرفية امل�ستخدمة (املوثقة واملقتناة).
م�ستوى الغايات ا إل�سرتاتيجية املحققة من التقنيات املختارة.
ن�سبة ال�شراكات ا إل�سرتاتيجية املفعلة �إىل املجموع الكلي املطلوب.
عدد ا إلبتكارات التي ت ؤ�دي �إىل التطبيقات اجلديدة من خالل البحوث أال�سا�سية.
الن�سبة املئوية من البحوث أال�سا�سية التي ت�سفر عن مناذج حلول أ�و حلول تطبيقية أ�و حمطات
جتريبية.
أ
الن�سبة املئوية من املحطات التجريبية التي ت�سفر عن خطوط �و حلول �إنتاجية.
ن�سبة البحوث التطبيقية التي ت�سفر عن توطني التقنية.
ن�سبة التقنيات الثانوية الناجتة من توطني التقنية.
ن�سبة مناذج املحطات التجريبية التي ت�سفر عن خطوط أ�و حلول �إنتاجية.
ن�سبة التقنيات اجلاهزة التي ت ؤ�دي �إىل خطوط أ�و حلول �إنتاجية.
عدد التقنيات اجلاهزة التي تنتقل �إىل مرحلة التوطني والتطوير.
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هيكل البرنامج
ن�سبة التقنيات والنماذج واملحطات التجريبية املتبناة من قبل
احلا�ضنات من ا إلجمايل املطروح.
ن�سبة مناذج ا إلنتاج ومناذج ما قبل احلا�ضنات التي يتم تطويرها مع
مراكز �إبتكار التقنيات من ا إلجمايل املتوفر.

فئات م�شاريع الربنامج

قامت اجلهات املعنية بتحديد م�شاريع متهيدية للربنامج لتحقيق أ�هداف
الربنامج و�ضمان م�ستوى ُم ْر ٍ�ض من م ؤ��شرات أالداء لكل من هذه أالهداف.
وتنق�سم هذه امل�شاريع �إىل ثالث فئات كما هي مبينة فيما يلي .و�سيتم
تقومي هذه امل�شاريع خالل التنفيذ ،كما قد يتم �إنها ؤ�ها أ�و �إبدالها يف حال
عدم حتقيقها امل�ستوى املن�شود أ
والهداف املطلوبة (حمفظة امل�شاريع):
م�شاريع البنية التحتية :ترمي هذه امل�شاريع �إىل تخطيط وت أ��سي�س
و�إدارة البنية التحتية الالزمة لنجاح وكفاءة الربنامج ،مبا يف ذلك ر أ��س
أ
املوارد/النظمة.
املال الب�شري واملعريف والتنظيمي واملايل وغري ذلك من
م�شاريع البحث والتطوير :ق�سم ممثلو اجلهات املعنية �إىل ثالث
جمموعات متثل كل جمموعة منها املجاالت التقنية اخلا�صة بخرباتها
و أ�وجه ن�شاطها اخلا�ص .وقد قامت كل جمموعة بدرا�سة التوجهات
التقنية العاملية ،وا إلحتياجات املحلية واملوارد والظروف لدى اقرتاحها
لهذه امل�شاريع .ويتم ربط هذه امل�شاريع أ
بالهداف وا إلحتياجات الوطنية
من خالل مواءمة التقنيات املختارة مع هذه أالهداف وا إلحتياجات.
وترمي هذه امل�شاريع �إىل تطوير املعرفة والتقنية يف كل من املجاالت
التقنية املختارة.
م�شاريع حتقيق القيمة امل�ضافة :تهدف هذه امل�شاريع �إىل م�ساعدة
الربنامج يف حتقيق القيمة امل�ضافة أ
للطراف امل�ستفيدة والعمل مع
حا�ضنات التقنية ومراكز �إبتكار التقنية.
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الخطط الت�شغيلية
ي�شمل برنامج تقنيات املياه كما ذكرنا �سابق ًا
طيف ًا وا�سع ًا من امل�شاريع منها م�شاريع البحث
والتطوير وم�شاريع البنى التحتية وم�شاريع
حتقيق القيمة .ويعتمد جناح الربنامج على
جناح تنفيذ هذه امل�شاريع .ويتم تنفيذ املهام
العالية امل�ستوى على �صعيد الربنامج � ،إال أ�ن
دور الربنامج أالهم هو تدعيم هذه امل�شاريع
الفردية .ويتناول هذا الق�سم من الدرا�سة
اخلطوات املتخذة على �صعيد امل�شروع
والربنامج.

على م�ستوى امل�شروع

لتحقيق ن�سبة عالية من النجاح يف م�شاريع الربنامج� ،سيتم اتخاذ اخلطوات التالية:
التو�صل مل�ستوى الكفاءات الالزمة على م�ستوى الربنامج إلدارة وت�سليم امل�شاريع وفق ًا للمعايري
الدولية يف �إدارة امل�شاريع.
و�ضع هيكل مكتب �إدارة الربنامج متعدد امل�ستويات (م�ستوى الربنامج وم�ستوى املنظمة (اجلهات
املعنية/املنفذون) وم�ستوى امل�شروع).
�إيجاد منهجية أ�و أ��سلوب فعال إلدارة الربنامج ميكن اعتماده جلميع امل�شاريع .و�ستكون هذه
املنهجية قابلة للتعديل كما تقت�ضيه احلاجة اخلا�صة بكل من امل�شاريع الفردية� ،إال أ�نها �ستفر�ض
م�ستوى قيا�سي ًا من ا إلمتياز جلميع امل�شاريع .و�ست�شمل هذه املنهجية املوحدة جميع مهام امل�شاريع
أال�سا�سية ،مبا يف ذلك �إدارة النطاق والوقت والكلفة واجلودة ،ف�ض ًال عن الوظائف امل�ساعدة مثل
�إدارة املوارد واملخاطر وا إلت�صاالت والت�سويق.
تدريب وتطوير مهارات مدراء امل�شاريع وم�ساعدتهم يف الوظائف التنفيذية يف �إدارة امل�شاريع.
الت أ�كد من كون وظيفة �إدارة املعرفة املحددة �ضمن أ�هداف البنى التحتية للربنامج (املذكورة
�آنف ُا) موائمة أال�صول اخلا�صة بالتعلم وبناء املعرفة يف خمتلف امل�شاريع ب�شكل ت�سل�سلي ومتواز ،وعلى
ال�صعيد التقني و�صعيد �إدارة امل�شروع.
أ
ت أ�مني ما يحقق كفاءة �إ�ستغالل املوارد ،مثل جتميع املوارد الب�شرية واملرافق والجهزة واملختربات
أ
والدوات الالزمة يف امل�شاريع.

على م�ستوى الربنامج

أ�ما على م�ستوى الربنامج ،ف�إن ال� ؤس�ال الذي �سيوجه أالفعال والقرارات هو« :مل احلاجة لهذا امل�ستوى
من الربنامج؟» .ومما ي�ستدعي ا إلدارة على م�ستوى الربنامج:
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الخطط الت�شغيلية
كون �إدارة جمموعة امل�شاريع تعود بفوائد ال ميكن حتقيقها ب�إدارة
امل�شاريع املتعددة ب�شكل فردي ،ومن هذه الفوائد:
 أالفعال التي تعود بالفوائد على عدة م�شاريع ،حيث ميكن طلب ا آلثارا إليجابية وجتنب ا آلثار ال�سلبية.
 القرارات التي ال ميكن تناولها � إ ّال من منظور الربنامج. املخاطر التي يكون من أالف�ضل معاجلتها على ال�صعيد امل�شرتكللربنامج.
 �سيتم طرح بيان بالفوائد للربنامج ومن ثم يتم تطبيق خطة إلدارةوتقومي الفوائد.
التوجيه الذي يقدمه الربنامج للم�ستويات الوطنية العليا ل�ضمان
متابعة تقدم و أ�داء الربنامج.
�إدارة اجلهات املعنية لتت�ضمن:
 اجلهات املعنية العليا التي ال ميكن �إدارتها/تن�سيقها على م�ستوىامل�شروع الفردي.
 دعم مدراء امل�شاريع ال�سيما للم�شاريع الوليدة ،يف �إدارة اجلهاتاخلا�صة بامل�شاريع.
 �ضمان وجود عالقات ترابطية بني اجلهات املعنية �ضمن خمتلفامل�شاريع.
ومن أ�برز جوانب �إدارة اجلهات املعنية بالربنامج هي ت�سهيل وحتقيق
و�إدارة ذلك «التغيري» الناجح والفعال الذي ي�سعى الربنامج لتحقيقه.
وتعر�ض أالق�سام التالية أ�مثلة حمددة عن الق�ضايا التي �سيتم تناولها على
م�ستوى الربنامج من خالل خطة حمفظة امل�شاريع ،وخطة نقل التقنية،
وخطة �إدارة اجلودة وخطة �إدارة املوارد الب�شرية وخطة ا إلت�صاالت وخطة
�إدارة املخاطر.

خطة نقل التقنية

�سيحر�ص برنامج تقنيات املياه على اتباع أ�ف�ضل أال�ساليب الدولية املعتمدة
يف عملية نقل التقنية .ومن أ�برز أ�وجه الربنامج امل�صممة خ�صي�ص ًا
لت�سهيل نقل التقنية:
�إ�شراك امل�ستخدمني يف ت�صميم الربنامج :ويتم هذا من خالل
م�ساهمة امل�ستخدمني يف ور�ش العمل املخ�ص�صة للتخطيط وم�شاركتهم
يف ن�شاط جلنة برنامج تقنية املياه ا إل�ست�شارية .فمن املعروف أ�ن م�ساهمة
امل�ستخدم يف ت�صميم البحوث من � أش�نها أ�ن ت ؤ�دي على أالرحج �إىل بحوث
ونتائج وافية مبتطلبات امل�ستخدمني ،ومن ثم ف�إنها مرجحة أ�كرث ألن
تنتهي با إلبتكارات الناجحة.

الربامج الوطنية املُ َر ّكزَ ة على تطوير امل�شاريع التطبيقية التجريبية
املتطورة :و�ست�شرك هذه امل�شاريع ك ًال من املدينة واجلهات احلكومية
واجلامعات والقطاع ال�صناعي .ويتم نقل املعرفة من خالل امل�شروع �إىل
ال�شركات .وهذا أ��سلوب مثبت الفعالية لتطوير التقنيات التي تخدم غر�ض ًا
حمدد ًا والتي ميكن نقلها ب�سهولة �إىل امل�ستخدمني يف القطاعني العام
واخلا�ص.
ا�ستخدام مراكز اجلامعة/ال�صناعة ك آ�لية أ��سا�سية للبحث خالل
مراحل اخلطة :من � أش�ن �إ�شراك القطاع اخلا�ص ب أ�وجه ن�شاط هذه
املراكز (من خالل التو�صيات والتمويل) ت�شجيع تركيز البحث اجلامعي
على �إحتياجات امل�ستخدمني ،أالمر الذي يعزز فر�ص نقل التقنية .من
جهة أ�خرى ،ف�إن هذه املراكز �ستقوم كذلك بتحويل املعرفة �إىل ال�صناعة
من خالل تدريب وتخريج الطالب (الذين مت تدريبهم ملواجهة امل�شاكل
اخلا�صة بال�صناعة) الذين يتخذون وظائف بعد ذلك يف ال�شركات أ�و
يقومون بت أ��سي�س �شركاتهم اخلا�صة.
الربط بني برنامج تقنيات املياه وحا�ضنات تقنية أالعمال والربامج
أالخرى التي �ست�سهم يف �إن�شاء �شركات جديدة لتقنيات املياه.

خطة �إدارة اجلودة

�سيحر�ص برنامج تقنيات املياه على اتباع أ�ف�ضل أال�ساليب الدولية املعتمدة
يف عملية �إدارة اجلودة لربامج العلوم والتقنية .ومن هذه العنا�صر:
مراجعة اللجنة ا إل�ست�شارية لت�صميم وميزانية الربنامج ككل.
عملية تناف�سية وقائمة على حتكيم النظراء الختيار أال�ساليب
والعمليات اخلا�صة مب�شاريع ومراكز اجلامعات البحثية.
املراجعة ال�سنوية مل�شاريع تطوير التقنيات ل�ضمان حتقق معامل
الربنامج.
املراجعة الدورية (كل خم�سة أ�عوام) التي جتريها جلنة املراجعة
مب�ساعدة اخلرباء املتمر�سني يف التقومي.
و�سيتم و�ضع �إجراءات خا�صة خلرباء التقومي للك�شف عن مواطن ت�ضارب
امل�صالح و�إدارتها .ويف بع�ض أالحيان� ،سيتم اللجوء �إىل خرباء دوليني
يف جلان املراجعة لتقليل فر�ص ن�شوب ت�ضارب يف امل�صالح وتقدمي تقومي
خارجي م�ستقل.

خطة �إدارة املوارد الب�شرية

ت�شكل املوارد الب�شرية يف الوقت الراهن عائق ًا حرج ًا يعرت�ض حتقق جناح
برنامج تقنية املياه ،كما �سبق ذكره أ�نف ًا ،ذلك أ�ن ندرة الكفاءات الب�شرية،
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الخطط الت�شغيلية
من باحثني ومدراء تقنيني ورواد ،من � أش�نها أ�ن حتد من تقدم وجناح
برنامج املياه يف اململكة .و�ستتطلب اخلطة عدد ًا كبري ًا من خرباء تقنيات
املياه ،من باحثني ومدراء تقنيني وروادمن املدينة واجلامعات وال�شركات.
ومن أ�برز مهام �إدارة الربنامج هي معاجلة هذا اجلانب.
ولتحقيق أ�هداف الربنامج� ،ستحتاج املدينة �إىل تعيني أ�و تدريب املزيد من
مدراء الربامج وتزويدهم باملهارات الالزمة لقيادة برامج وطنية .وهذا
�سيتطلب من املدينة املزيد من املرونة يف ِحزَ ِم التعوي�ضات التي تقدمها
و�سرعة التعيني والقدرة على ا�ستقدام اخلربات الدولية.
كما �ستحتاج اجلهات املعنية �إىل املزيد من الباحثني ومهند�سي الربجميات
من ذوي املهارات الالزمة البتكار التقنيات ،أالمر الذي �سيتطلب �إدخال
تغيريات أ�و�سع ،منها ما يتعدى نطاق هذه اخلطة .أ�ما �ضمن اخلطة،
ف�سيقوم برنامج تقنيات املياه مبا يلي:
 .1التعاون مع اجلهات أالخرى على تعزيز م�ستوى تعليم تقنيات املياه يف
اجلامعات  ،ال�سيما يف اجلامعات العاملية.
 .2التعاون مع اجلامعات على تطوير الربامج التعليمية والبحثية،
وبخا�صة تلك التي توائم �إحتياجات اململكة البحثية يف تقنيات املياه.
 .3العمل على تغيري (تعديل) ال�سيا�سات مبا ي�سمح با�ستقدام اخلربات
املتخ�ص�صة �إىل اململكة.
 .4دعم تدريب الباحثني لي�صبحوا رواد ًا يف البحث والتطوير و �إدارته.
أ�ما على م�ستوى الدرا�سات العليا ،فت�سعى هذه اخلطة �إىل زيادة عدد
الباحثني يف تقنيات املياه من خالل الرتكيز على املراكز واملعاهد
واجلامعات .وجتدر ا إل�شارة هنا �إىل كونها م�صممة لتدريب الطالب
اجلدد وتزويدهم باملهارات البحثية وا إلبتكارية الالزمة التي حتتاج �إليها
اجلهات البحثية وال�صناعية.

الت�صاالت
خطة �إدارة إ

�إن الهدف من هذه اخلطة هو توفري املعلومات الالزمة للم�شاركني يف
الربنامج واجلهات املعنية به .ومن مكونات هذه اخلطة ال�سعي لتعزيز
توا�صل املجتمع البحثي ال�سعودي يف تقنية املياه ،وتو�سيع نطاق التعاون بني
أ�فراد هذا املجتمع البحثي .ومن جوانب هذه اخلطة:
وجود موقع �إلكرتوين عام يعر�ض معلومات و أ�هداف الربنامج� ،إ�ضافة
�إىل �إجنازاته وفر�ص التمويل وغريها من أالخبار ذات ال�صلة بالربنامج.
عقد ور�ش العمل الدورية مع اجلهات ذات العالقة لتحديد �إحتياجات
الربنامج امل�ستقبلية.
ا إلعالن عن طلبات العرو�ض (ملراكز اجلامعات واملنح وبرامج تطوير
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التطبيقات التجريبية)
قيام جلنة الربنامج اال�ست�شارية مبراجعة الربنامج والتعليق عليه،
ومن ثم �إتاحة تقارير املجل�س على املوقع ا إللكرتوين.
أ
�سيقوم الربنامج برعاية ور�ش عمل وم ؤ�مترات و�وجه ن�شاط املجتمع
املهني.
تقدمي عرو�ض عن الربنامج يف امل ؤ�مترات الوطنية والدولية.
كما تنطوي هذه اخلطة على حتديد أ�وجه التوا�صل املنا�سبة �ضمن هيكل
�إدارة اخلطة .ومن أالهمية مبكان �إبالغ امل�ستويات ا إلدارية العليا ب أ�ية
معلومات هامة عن خماطر أ�و �صعوبات الربنامج ،مثل الت أ�خري أ�و ا إلفتقار
للموارد أ�و ا إلخفاق يف حتقيق هدف ما ،وذلك على وجه ال�سرعة .ذلك أ�ن
املبد أ� العام هو أ�نه ال ينبغي أ�ن تفاج أ� ا إلدارة أ�بد ًا أ
بالنباء ال�سيئة.

خطة �إدارة املخاطر

مما ال �شك فيه أ�ن الربنامج املطروح ا آلن هو برنامج ذو أ�هداف طموحة
من � أش�نه �إثارة حتديات ب� أش�ن قدرات اململكة .وهناك عدة أ�نواع من
املخاطر التي قد حتول دون بلوغ أ�هداف الربنامج ،مبا يف ذلك املخاطر
الفنية وخماطر ال�سوق واملخاطر املالية.
ومن املخاطر التي قد تهدد بلوغ أالهداف الفنية املذكورة �آنف ًا ندرة
املوارد الب�شرية املنا�سبة لتنفيذ الربنامج .ومن أ��ساليب التعامل مع هذه
ا إل�شكالية:
تغيري ال�سيا�سات إل�ستقطاب أ��صحاب املهارات املنا�سبة .وقد يت�ضمن
ذلك زيادة الرواتب وا إل�ستعانة بكفاءات من خمتلف أ�نحاء العامل.
ت أ�خري بع�ض عنا�صر الربامج أ�و ترحيلها على مراحل يف حال عدم
القدرة على تعيني أالفراد املنا�سبني.
زيادة الكوادر الب�شرية ذات املهارات املطلوبة من خالل برامج تعليمية
وتدريبية مثل التي يف مراكز أ�بحاث تقنيات املياه يف اجلامعات (راجع
خطة املوارد الب�شرية).
ومن العوامل أالخرى التي قد تهدد جناح الربنامج هي أالهداف املبالغ
فيها ،وميكن جتنب وقوع هذا ا إلحتمال ب�إجراء مراجعة م�ستقلة أ
للهداف
الفنية للت أ�كد من كونها قابلة للتحقيق ،ولتكييف أالهداف الفنية يف حالة
عدم �إجناز معامل الربنامج.
أ�ما خطر ال�سوق فهو أ�ال ت�سفر امل�شاريع و�إن كانت ناجحة من الناحية
التقنية ،عن منتجات ناجحة ،ب�سبب �سوء فهم ظروف ال�سوق أ�و تغيرّ ها،
مثل تطور و�سائل َت َقن ّية جديدة .وميكن معاجلة هذا أالمر من خالل:
ت�صميم برامج ا�ستناد ًا �إىل درا�سة مت أ�نية إلحتياجات ال�سوق.

الخطط الت�شغيلية
ر�صد تطورات التقنية أ
وال�سواق العاملية.
تعديل اخلطط ب�شكل م�ستمر وفق تغري الظروف العامة.
يتمثل اخلطر املايل يف �إحتمال نق�ص التمويل أ�و جتاوز التكاليف احلد
املخطط لها .وميكن معاجلة هذه امل� أس�لة من خالل التخطيط الدقيق،
واملتابعة احلذرة لتقدم الربنامج ،والك�شف املبكر عن �إحتمال جتاوز
التكاليف املخطط لها .كما أ�ن هناك خطر تغيري اخلطة أ�و التمويل ب�سبب
تغيري ال�سيا�سة البحثية .و�سيكون من أالهمية مبكان خلطة ا إلدارة التوا�صل
امل�ستمر مع م� ؤس�ويل ال�سيا�سة ل�ضمان معرفتهم ب�إجنازات الربنامج،
واحل�صول على �إنذار مبكر ب أ�ي تغيريات واردة قد مت�س الربنامج.
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تنفيذ الخطة
�سيكون مدير برنامج تقنية املياه م� ؤس�و ًال يف
املدينة عن التنفيذ العام للخطة .وميكن أ�ن
تقوم وحدات أ�خرى من املدينة ب�إدارة بع�ض
عنا�صر اخلطة.

هناك العديد من جوانب هذه اخلطة التي ت�شكل مهام ًا جديدة لربنامج تقنية املياه ،ال�سيما يف
تطوير و�إدارة برامج التقنية الوطنية التي تت�ضمن القطاع ال�صناعي واجلامعات ،والتي قد تت�ضمن
التعاون الدويل .وف�ض ًال عن التخطيط املف�صل للربنامج ،ف�إن من أ�برز مهام املدينة خالل العام
أالول من الربنامج هي �إيجاد أ�و تطوير املهارات الالزمة من خالل التعيني والتدريب .ورغم أ�نه من
بالغ أالهمية ا إل�سراع باملبادرة بربامج بحثية جديدة ،ف�إن من َأال ْوىل أ�ي�ض ًا تكوين املهارات الالزمة
لريادة وحت�سني هذه الربامج والتخطيط لها بدقة .و�سيقوم موظفو املدينة ،يف أ�وىل مراحل تنفيذ
هذه اخلطة ،بزيارة برامج ذات طبيعة مماثلة يف أ�رجاء أ�خرى من العامل للوقوف على �إجراءات هذه
الربامج ا إلدارية والدرو�س املكت�سبة من جتاربها.
و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار يف تقنية املياه على تنفيذ اخلطة ،بحيث جتتمع حوايل
أ�ربع مرات يف العام ملراجعة تقدم الربنامج ،الذي ميكن قيا�سه من خالل:
منو أ�و �إيجاد �شركات تقنية من خالل برنامج تقنية املياه.
العوائد والوظائف الناجمة عن الربنامج.
ا إل�سترياد الناجح للتقنية مبا ي ؤ�دي �إىل �إيجاد �شركات أ�و تطبيقات جديدة.
�إنتقال امل�شاريع �إىل احلا�ضنات.
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنيات املياه.
ؤ
متويل القطاع اخلا�ص لبحوث تقنيات املياه اخلا�صة باجلامعة واملدينة (يكون مبثابة م��شر على
القيمة التي يوليها القطاع اخلا�ص للبحث والتطوير يف تقنية املياه يف املدينة واجلامعة).
عدد وم�ستوى العرو�ض يف املحافل الدولية.
التغيريات املدخلة على ال�سيا�سات (املذكورة �آنف ًا) لتطوير ن�شاط ا إلبتكار يف تقنية املياه.
عدد و أ�ثر املواد املن�شورة.
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تنفيذ الخطة
مدى التعاون املحلي والدويل يف البحث والتطوير.
عدد ال�شهادات املتقدمة التي متنح يف تقنيات املياه.
و�ستقوم اللجنة ا إل�ست�شارية برعاية درا�سات عن املجاالت اجلديدة النامية يف تقنيات املياه
وا إل�شراف عليها ،لتكون أ��سا�س ًا لتو�سيع الربنامج .واملراد لهذه اخلطة أ�ن تكون وثيقة ديناميكية
يتم حتديثها مرة يف العام على أالقل أ�و أ�كرث �إذا اقت�ضت احلاجة .وف�ض ًال عن مالحظات اللجنة
ا إل�ست�شارية ،فمن املتوقع أ�ن ت�ساهم حلقات العمل املنعقدة مع الباحثني وامل�ستخدمني والقطاع
ال�صناعي واجلهات املعنية ،يف تطور هذه اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم �شبكة البحث وا إلبتكار يف
تقنيات املياه يف اململكة.
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الملحق � أ

امل�شاركون من اجلهات ذات العالقة

يتوجه الربنامج بال�شكر والتقدير للم�شاركني
من اجلهات املعنية ذات العالقة مل�ساهماتهم
القيمة يف �إعداد هذه اخلطة.
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اجلهة

امل�شارك

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

د .عمر بن ع�ساف احلربي
د .عبدالعزيز �سعد القويزاين
أ� .حمد حممد �سفريان
أ� .عبيد عزيز احلربي
م .يعال �سعيد ع�سريي
م .منذر �إبراهيم ال�سدي�س

مركز أالمري �سلطان ألبحاث البيئة واملياه وال�صحراء – جامعة امللك �سعود

د .عبدامللك عبدالرحمن �آل ال�شيخ
م .علي وفا عبدالرحمن أ�بوري�شة

جامعة امللك �سعود

أ� .د .ابراهيم �صالح املعتاز
د .فرج عبدال�سالم عبدالعليم
د .عبدالرحمن الدخيل

مركز أ�بحاث املياه –جامعة امللك عبدالعزيز

أ�.د .عمر �سراج أ�بورزيزة

جامعة امللك عبدالعزيز

د .حممد البريوتي

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

د .عالء الدين عابدين بخاري
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اجلهة

امل�شارك

وزارة املياه والكهرباء

م .ابراهيم عبدالرحمن ال�شبيبي
م .هالل عائ�ض احلارثي

امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة

م .أ�حمد �سليمان العريفي

املديريةالعامة للمياه مبنطقة الريا�ض

م .عبداهلل املحيذيف
م� .سامي عثمان اليو�سف

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

د� .صالح حممد املقرن

منهجية �إعداد اخلطة

مت �إعداد وتنفيذ منهجية التخطيط ا إل�سرتاتيجي وا إلدارة ا إل�سرتاتيجية
لدى �إعداد خطة هذا الربنامج .ويو�ضح ال�شكل أ� 1-املراحل واملكونات
الرئي�سية اخلا�صة بهذا الربنامج .ومن اجلوانب التي أ�خذت يف ا إلعتبار
لدى و�ضع هذه املنهجية:
احلر�ص على تبني نهج �شامل �إبتدا ًء من ا إل�سرتاتيجية العليا وحتى
مراحل التنفيذ ليكون موائم ًا أ
للهداف ا إل�سرتاتيجية.
تعظيم فر�ص تنفيذ اخلطة ا إل�سرتاتيجية التي متثلها هذه اخلطة
بتو�ضيح اخلطوة التالية يف كل مرحلة وتوجيه مراحل التنفيذ.
توخي الرتكيز وا إليجاز يف التمثيل ،وجتنب ا إل�سهاب يف التعبري وذلك
لتعزيز التفاهم بني أالطراف امل�شاركة يف تطوير وتنفيذ اخلطة ،نظر ًا
لطبيعة هذا الربنامج العلمية/الهند�سية.
ا إل�ستفادة من الو�سائل واملفاهيم املعتمدة يف التخطيط ا إل�سرتاتيجي
وجماالت �إدارة امل�شروع/الربنامج ،مبا يف ذلك:
 احلفاظ على التوازن الذي يربط بني ر ؤ�ية ور�سالة امل�شاريع ،وو�ضع�إ�سرتاتيجية تركز على أالداء ،وحتديد أ�هداف الربنامج وم ؤ��شرات أالداء
وامل�شاريع ب أ��سلوب مو�ضوعي ومنهجي.
	�إدارة حمفظة امل�شاريع ل�ضمان ا إل�ستفادة املثلى من املوارد وا إلختياراملنا�سب للم�شاريع وحتقيق التوازن فيما بينها ،وتبني هذا أال�سلوب ك آ�لية
م�ستمرة خالل مراحل الربنامج.
	�إدارة الربنامج ل�ضمان حتديد وحتديث وحتقيق الفوائد على م�ستوىالربنامج لدى تنفيذ امل�شاريع.
ومن � أش�ن هذا النهج أ�ن ي�ضمن معاجلة جميع جوانب التخطيط
ا إل�سرتاتيجي ومتطلبات وهموم ا إلدارة ا إل�سرتاتيجية.
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الملحق � أ
ال�شكل أ� 1-خمطط �إ�سرتاتيجية الربنامج
الر ؤ�ية :أ�ن تكون اململكة موقع عاملي متميز يف جمال �إمتالك و تطوير و ت�صنيع تقنيات املياه من خالل بنية معرفية و اقت�صادية
متطورة و متكاملة.
دعم:

توفري فر�ص
ا�ستثمارية

توفري فر�ص
العمل

كفاية ا�ستخدام
املوارد الوطنية

حماية البيئة

نطاق امل�ستفيدين

حتقيق أ�ف�ضل قيمة
مقابل التكلفة

التنمية امل�ستدامة

النطاق الوطني

االكتفاء الذاتي
أ
والمن الوطني

االقت�صاد الوطني

ر�سالتنا
الوطنية
من أ�جل
حتقيق
متطلبات امل�ستفيدين
من برناجمنا
املطلوبة
خلدمة

ا�ستخدام احلا�ضنات ومراكز االبتكار
تطوير التقنية

العمليات اال�سرتاتيجية
الداخلية

نقل وتوطني التقنية

�إجراء البحوث التطبيقية

اجراء بحوث  /درا�سات التوطني

�إجراء البحوث أال�سا�سية

تقومي التقنيات امل�ستخدمة

عقد ال�شراكة اال�سرتاتيجية

نطاق عمليات الربنامج

�إن�شاء املحطات التجريبية

ت�صنيع مناذج التوطني التجريبية

�إختيار التقنيات املنا�سبة

توفري املعامل أ
والجهزة

تطوير نظم
و�إجراءات العمل

نطاق الكوادر
وامل ؤ��س�سات

بناء وا�ستخدام نظام
�إدارة املعرفة

تطوير الثقافة امل ؤ��س�سية

تطوير الكوادر الب�شرية

كوادرنا
وم ؤ��س�ساتنا

كفاءة ا�ستخدام
املوارد املالية

نطاق املوارد
والنظم

ر أ��س املال املعريف

ر أ��س املال امل ؤ��س�سي

ر أ��س املال الب�شري

قيم الربنامج :أ
النتماء و الوالء.
البتكار • العمل بروح العزمية • إ
البداع و إ
المانة• �إتقان العمل • إ
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التي متكنا
من تنفيذ

تدعم
مواردنا
ونظمنا

الملحق � أ

�إدارة حمفظة امل�شاريع

الت�شكيل املبدئي ملحفظة امل�شاريع
خ�ضعت م�شاريع البحث والتطوير يف تقنية املياه لعملية ت�شكيل حمفظة
مبدئية للم�شاريع (جمموعة فرعية) �إ�ستناد ًا �إىل ا إل�ستخدام أالمثل
للموارد املتوفرة لتحقيق أ�هداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية .وقد ت�ضمنت
هذه العملية املراحل التالية:
املرحلة أالوىل :التقومي /ا إل�سرتاتيجية
اقت�صر االختيار يف هذه املرحلة على امل�شاريع املوائمة ألهداف الربنامج
ا إل�سرتاتيجية .وقد ُرتّبت هذه امل�شاريع يف فئات �إ�سرتاتيجية ،قبل أ�ن يتم
توزيع �إجمايل املوارد املتوفرة ب�شكل مبدئي على الفئات ا إل�سرتاتيجية
ح�سب أالهمية ا إل�سرتاتيجية .وقد تبنى الربنامج م�صفوفة توزيع امل�شاريع
لتحديد هذه الفئات ا إل�سرتاتيجية .وكانت النتيجة ت�سع فئات نتجت عن
تقاطع ُب ْعدَ ين يحمل كل منهما ثالثة عنا�صر ،هي:
-

امل�سارات ا إل�سرتاتيجية التقنية:
التطوير.
التوطني.
النقل.
أ�وجه البحث والتطوير:
البحوث أال�سا�سية.
البحوث التطبيقية/املحطات التجريبية.
تطوير املنتج /القيمة امل�ضافة.

املرحلة الثانية :ترتيب املوارد ح�سب أالولوية
يف هذه املرحلة ،مت ترتيب م�شاريع الفئة الواحدة التي ت�ستلزم نف�س املوارد
ح�سب أ�ولويتها من منظور املوارد املتوفرة ،ب أ��سلوب املقارنة املزدوجة،
و�ضعت من خاللها جداول مقارنة.
وقد مت اختيار هذه امل�شاريع ،الواحد تلو ا آلخر� ،إبتداء من طليعة قائمة
أالولويات يف كل فئة حتى ا�ستنفاذ موارد هذه الفئة .وكانت حم�صلة
هذه العملية هي جمموعة وا�ضحة من حمفظة امل�شاريع ،رمبا كانت غري
متوازنة.

البحث مقابل التطوير.
املدى البعيد مقابل املدى القريب.
اخلطر العايل مقابل اخلطر املحدود.
النمو مقابل ا إل�ستدامة.
ا إل�ستعانة مب�صادر خارجية مقابل ا إل�ستعانة مب�صادر داخلية.
املحلي/الوطني مقابل الدويل.
عملية �إدارة حمفظة امل�شاريع
املرحلة الرابعة :التنفيذ واملراجعة مقابل ا إل�سرتاتيجية
�سبقت ا إل�شارة �إىل كون جمموعة امل�شاريع املكونة حتى هذه املرحلة هي
جمموعة متهيدية أ�و مبدئية .يتم بعد ذلك متويل امل�شاريع و�إدارة جمموعة
امل�شاريع خالل مراحل الربنامج من خالل ا إل�صالح امل�ستمر الذي يتم من
خالل مراجعة امل�شاريع و�إمتامها أ�و ت أ�جيلها أ�و �إلغائها وفق أ�دائها يف:
حتقيق أالهداف ا إل�سرتاتيجية التي اختريت امل�شاريع لتحقيقها يف
أال�صل.
حتقيق تقدم جيد يف مراحل التنفيذ (من حيث النطاق وا إلطار
الزمني وامليزانية واجلودة).
وميكن يف الوقت ذاته تعديل أالهداف ا إل�سرتاتيجية أ�و حدوث تغري على
املوارد ،أالمر الذي �سيتطلب مراجعة جمموعة امل�شاريع وحتديثها.
ومن � أش�ن عملية �إدارة جمموعة امل�شاريع أ�ن ت�ضمن توظيف الربنامج
ملوارده على الوجه أالمثل .ويف غياب أ��سلوب مو�ضوعي ومنهجي ،عادة ما
تخ�ضع عملية بدء امل�شروع وتوظيف املوارد للميول ال�شخ�صية وال�ضغوط
ال�سيا�سية التنظيمية والعوامل الذاتية.

املرحلة الثالثة :ا إلختيار /عوامل حتقيق التوازن
يف هذه املرحلة ،مت �إلغاء بع�ض امل�شاريع التي مت �إختيارها يف املرحلة
الثانية ،و�إ�ضافة م�شاريع أ�خرى .وكانت الغاية من هذه املرحلة هي حتقيق
التوازن يف جمموعة امل�شاريع من حيث:

أ
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