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ملخ�ص تنفيذي
لقد حددت اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية
وا إلبتكار 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 .ويعر�ض هذا التقرير اخلطة
اخلا�صة ب أ�حد هذه الربامج ،وهو برنامج تقنية
البيئة.

وقد و�ضع هذا الربنامج لتناول أ�برز الق�ضايا البيئية التي تعني اململكة العربية ال�سعودية ،ال�سيما
ت أ��سي�س �صناعة تقنية بيئية متقدمة ،وتعزيز قدرة اململكة التناف�سية يف ال�سوق العاملي لتقنية البيئة،
وا إلن�ضمام مل�ساعي املجتمع الدويل حلماية البيئة وتعزيز التنمية البيئية امل�ستدامة.
وحتتل تقنية البيئة مكانة خا�صة لدى اململكة ،ال�سيما و أ�ن للنفايات والتلوث وجودة الهواء وتدهور
حالة املوارد الطبيعية تداعيات بيئية خطرية .وت أ�تي أ�همية تقنية البيئة املتطورة يف أ�نها حتافظ على
البيئة وعلى م�ستوى عال من املعي�شة يف اململكة.
وتنطلق خطة تقنية البيئة من معطيات اجلهات العديدة ذات العالقة بالبيئة وممثلي امل ؤ��س�سات
ال�سعودية من ذوي ا إلهتمام بتطوير قاعدة لتقنية البيئة يف اململكة.
وقد ت�ضمنت عملية التخطيط لهذا الربنامج اخلطوات التالية:
حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة يف تقنية البيئة.
تقومي مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة بالربنامج ،ال �سيما حتليل ن�شاط
الن�شر يف تقنيات البيئة وبراءات ا إلخرتاع ،وتقومي م�ستوى املعاهد الدولية.
حتديد الر�سالة والر ؤ�ية اخلا�صة بربنامج تقنية البيئة.
حتديد أ�برز أ�وجه التقنية وجماالت الربنامج التي تتناول �إحتياجات اململكة يف البحث وا إلبتكار
والتطوير يف تقنية البيئة.
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ملخ�ص تنفيذي
وقد انتهت هذه العملية بتحديد ا إلحتياجات التالية :
النفايات:
 .1مياه ال�صرف ال�صحي.
 .2املخلفات البلدية ال�صلبة.
 .3مياه النفايات ال�صناعية.
 .4النفايات الطبية اخلطرة.
 .5النفايات اخلطرة.
 .6النفايات ال�صناعية ال�صلبة.
 .7النفايات الزراعية.
التلوث:
 .1تلوث أالغذية.
 .2التلوث بالنفط.
 .3التلوث ا إل�شعاعي.
 .4التلوث احلراري.
 .5التلوث ال�ضو�ضائي.
تقنيات مراقبة وتقومي جودة الهواء:
 .1جودة الهواء املحيط.
 .2غازات االحتبا�س احلراري.
تدهور املوارد الطبيعية:
 .1الت�صحر.
 .2تدهور املناطق ال�ساحلية.
 .3التنوع أالحيائي.
 .4تدهور م�صادر املياه.

و�ست�سعى املدينة ،يف كل من هذه املجاالت ذات أالولوية ا إل�سرتاتيجية� ،إىل
التعاون مع اجلامعات وال�صناعة لتطوير ال�شبكة الالزمة لتفعيل البحث
والتطوير وا إلبتكار فيه .و�سيقوم مدير امل�شروع امل� ؤس�ول عن التنفيذ العام
للخطة ب�إدارة برنامج تقنية البيئة .و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث
وا إلبتكار يف تقنية البيئة ،التي ي�ضم أ�ع�ضا ؤ�ها ممثلي اجلهات ذات العالقة
بتقنية البيئة ،على تنفيذ امل�شروع ،كما أ�نها �ستحدد معايري تقومي أالداء،
وتقدم التو�صيات ب� أش�ن �إدارة حمفظة امل�شاريع� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستقوم
اللجنة يتقدمي 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 التقنية ا إل�سرتاتيجية.

وقد دُر�ست تقنيات الوقاية ،وتقنيات املراقبة والتقومي ،وتقنيات التحكم،
وتقنيات �إعادة الت أ�هيل واملعاجلة يف كل من هذه املجاالت ،و ُرتبت ح�سب
أالولوية �إعتماد ًا على جمموعة من املعايري .وجتدر ا إل�شارة هنا �إىل أ�نّ
أ�ولويات اململكة يف اخلطة اخلم�سية أالوىل هي نقل وتوطني وتطوير
تقنيات البيئة التالية:
 .1تقنيات معاجلة و�إعادة ت أ�هيل املخلفات البلدية ال�صلبة.
 .2تقنيات الوقاية من تلوث أالغذية.
 .3تقنيات مراقبة وتقومي تلوث الهواء.
 .4تقنيات تقومي ومراقبة غازات ا إلحتبا�س احلراري (الدفيئة)
والوقاية منها.
 .5تقنيات تقومي ومراقبة الت�صحر.

أ
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املقدمة

اخللفية

وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر يف 1406هـ
مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إىل
القيـام "بـاقرتاح ال�سيا�سة الوطنية لتطوير
العلوم والتقنية ،وو�ضع ا إل�سرتاتيجية واخلطة
الالزمة لتنفيذهـا" .ويف ربيع الثاين 1423هـ،
أ��صدر جمل�س الوزراء موافقته على ال�سيا�سة
الوطنية للعلوم والتقنية ،التي ر�سمت اخلطوط
العري�ضة للعلوم والتقنية وا إلبتكار يف اململكة،
وحددت وجهتها امل�ستقبلية ،كما حددت
دور املدينة واجلامعات والقطاع احلكومي
وال�صناعي واملجتمع يف هذا ال�سياق .وت�شمل
اخلطة ،املبينة يف ال�شكل :1
 .1التقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة.
 .2قدرات البحث العلمي والتطوير التقني.
 .3نقل وتوطني وتطوير التقنية.
 .4العلوم والتقنية واملجتمع.
 .5املوارد الب�شرية العلمية والتقنية.
 .6تنويع وتعزيز م�صادر الدعم املايل .
 .7أ
	�نظمة العلوم والتقنية واالبتكار.
 .8الهياكل امل ؤ��س�سية للعلوم والتقنية وا إلبتكار.
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املقدمة
ال�شكل  :1خطة العلوم والتقنية
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وفيما يتعلق "بالتقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة" ،ف�إن املدينة م� ؤس�ولة عن
تنفيذ خطط �إ�سرتاتيجية يف املجاالت التقنية التالية:
 .1املياه.
 .2البرتول والغاز.
 .3البرتوكيميائيات.
 .4التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو).
 .5التقنية احليوية.
 .6تقنية املعلومات.
 .7ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات.
 .8الف�ضاء والطريان.
 .9الطاقة.
 .10البيئة.
 .11املواد املتقدمة.

وتر�سم كل من هذه اخلطط ر�سالة ور ؤ�ية خا�صة بربناجمها ،كما حتدد
اجلهات ذات العالقة وامل�ستخدمني� ،إ�ضافة �إىل املجاالت ذات أالولوية
التقنية يف اململكة.
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املقدمة

نطاق الربنامج

من املقرر أ�ن يعمل هذا الربنامج على ال�صعيد الوطني� ،إذ ميثل اخلطة ا إل�سرتاتيجية لتقنية البيئة
للمملكة العربية ال�سعودية .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.
وتتناول أ�وجه ن�شاط هذا الربنامج املجاالت التقنية اخلا�صة بامل�شاريع وال�سيا�سات الرامية �إىل
موافاة اهتمامات اململكة وتطلعاتها املو�ضحة يف اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية .ولن يتناول الربنامج
البحث أال�سا�سي لذاته يف املوا�ضيع البيئية ،رغم أ�ن عمليات تطوير تقنية البيئة قد تت�ضمن بحوث ًا
أ��سا�سية .كما أ�ن الربنامح ال يت�ضمن و�ضع القوانني واملعايري البيئية .بل يركز الربنامج عند التنفيذ
على التطبيقات وامل�شاريع التي ت�سفر عن نقل التقنية وتوطينها وتطويرها من خالل توظيف املوارد
واملهارات املتوفرة ب�شكل فعال.
ومن املتوقع أ�ن ي ؤ�دي هذا الربنامج �إىل تقنيات بيئية يتم توطينها وتطويرها من خالل �صنع النماذج
وبناء امل�صانع التجريبية والت�صاميم وما �إىل ذلك من منتجات �شبيهة ،لي�ستفيد امل�ستخدمون بعد
ذلك من هذه التقنيات املوطنة ،مبا يف ذلك حا�ضنات التقنية ومراكز �إبتكار التقنية ،مبا يخدم
أ�غرا�ض ًا حمددة .و�سيعتمد هذا امل�شروع باملقام أالول على أ��سلوب البحث والتطوير ،بحيث يت�ضمن
الربنامج العمل التقني الذي يعزز نقل وتوطني وتطوير التقنية ،والذي ي�شمل البحث والتطبيقات.
ويتطلب حتقيق هذا ال�سياق تعاون وتن�سيق جهود جميع أالطراف املعنية يف التطوير والتوطني.
ويت�ضمن الربنامج م�شاركة أ�برز اجلهات املعنية مبجال البيئة يف اململكة من القطاعني اخلا�ص
والعام ،بحيث ت�ساهم هذه أالطراف يف الربنامج وت�ستفيد منه يف الوقت ذاته .وجتدر ا إل�شارة �إىل
أ�نّ ح�شد جهود خمتلف هذه اجلهات وم ؤ�ازرتها ي�شكالن ركيزة من ركائز هذا الربنامج أال�سا�سية.
ومن املقرر أ�ن ت�ستغرق هذه اخلطة املرحلة اخلم�سية أالوىل من ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية
املقررة لع�شرين عام ًا.
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املقدمة

عملية تطوير اخلطة

بد أ�ت اخلطة بتحديد أالطراف املعنية بالبحث وا إلبتكار يف تقنية البيئة لرت�سم الر ؤ�ية والر�سالة
اخلا�صة بها .كما تقوم اخلطة بدرا�سة �شاملة لو�ضع اململكة الراهن يف تقنية البيئة وقدرة الدول
أالخرى يف العامل يف تقنية البيئة .ويو�ضح ال�شكل  2و 3عملية تطوير خطة تقنية البيئة.
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املقدمة
ال�شكل � :2آلية تطوير برنامج تقنية البيئة
اخلطة اخلم�سية أ
الوىل
مل�شاريع تقنية البيئة ذات أ
الولوية يف اململكة العربية ال�سعودية

 .5تقنيات ر�صد وتقومي الت�صحر

.4تقنيات تقومي ومراقبة وجتنب
�إنبعاث غازات الدفيئة

 .3تقنيات مراقبة وتقومي تلوث الهواء

 .2تقنيات الوقاية من تلوث أالغذية

 .1تقنيات معاجلة و�إعادة ت أ�هيل
املخلفات البلدية ال�صلبة

أ�ولويات تقنية البيئة
(� 5سنوات)

حلقات العمل /حتليل ا إلح�صاءات /معايري ا إلختيار /النقا�ش املعمق

الق�ضايا البيئية الوطنية
الر ؤ�ية ،الر�سالة ،أالهداف ا إل�سرتاتيجية ،القيم
درا�سة الو�ضع الراهن للمملكة وامل�ستقبلي
الوثائق الر�سمية/الع�صف الذهني /النقا�ش املعمق/حلقات العمل املغلقة /املقارنة
بالنماذج الرائدة
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املعامل
الرئي�سية
(� 20سنة )

تدهور حالة
املوارد الطبيعية

التلوث

النفايات

املقدمة
ال�شكل  :3ا إلطار العام آللية درا�سة الو�ضع العاملي والوطني للعلوم والتقنية لربنامج تقنية البيئة

الو�ضع الراهن
الوطني والعاملي

الو�ضع العاملي
البيئة
تقنيات البيئة
البحث والتطوير

الو�ضع الوطني
البيئة
تقنيات البيئة
البحث والتطوير

حتليل مواطن القوة
والضعف والفرص والتحديات

درا�سة �إ�ست�شرافية

التوجهات العاملية يف البحث والتطوير
يف تقنية البيئة

التوجهات الوطنية يف البحث والتطوير
يف تقنية البيئة

ا إل�سرتاتيجية

ا إل�سرتاتيجية
الر ؤ�ية
الر�سالة
أالهداف
ال�سبل والو�سائل واملوارد
املتاحة لتحقيق ا إلجتاه املف�ضل

أ
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

�إحتياجات اململكة يف تقنية البيئة

فيما يلي أ�برز �إحتياجات اململكة التي حددتها
ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية:

معاجلة امل�شاكل البيئية ومواجهة التحديات البيئية الدولية.
تعزيز ال�صناعة الوطنية بحلول تقنية بيئية �سليمة لتح�سني كفاءة ا إلنتاج وتعزيز حماية البيئة
والتنمية امل�ستدامة.
تلبية الطلب العايل على التقنيات البيئية املنا�سبة لتعزيز النمو الوطني املطرد.
تعزيز القدرات الوطنية مبا يلبي �إلتزامات اململكة يف ا إلتفاقيات البيئية الدولية.
حتقيق القدرة املحلية يف التقنيات البيئية احليوية.
تعزيز الفر�ص الوظيفية وا إل�ستثمارية والتنوع ا إلقت�صادي يف اململكة.

دور اجلهات ذات العالقة

من اجلهات ذات العالقة بربنامج تقنية البيئة :مدنية امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية والرئا�سة
العامة أ
للر�صاد وحماية البيئة ،واجلامعات وعدد من املعاهد البحثية املتخ�ص�صة احلكومية ،وغري
ذلك من اجلهات احلكومية وال�شركات اخلا�صة .ويو�ضح اجلدول  1دور هذه اجلهات.
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اجلدول  :1دور اجلهات ذات العالقة
الجهة

دورها
تخطيط ،تن�سيق و�إدارة الربنامج.
�إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية وتطوير التطبيقات النموذجية.

مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

امل�شاركة يف امل�شاريع الوطنية و�إدارتها.
تعزيز م�شاركة اجلامعات والقطاع ال�صناعي يف امل�شاريع الوطنية.
توفري املرافق البحثية الوطنية و�إدارتها.
تقدمي التو�صيات واخلدمات للحكومة ب� أش�ن العلوم والتقنية.
�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.

امل ��راك ��ز ال �ب �ح �ث �ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة
احلكومية أ�و امل�ستقلة

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

الوزارات 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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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

درا�سة املعاهد النظرية املتخ�ص�صة بالبحث والتطوير
يف تقنية البيئة

لدى �إعداد هذه اخلطة ،قام فريق التخطيط بدرا�سة عدد من معاهد
أ�بحاث تقنية البيئة حول العامل ،مت اختيارها لتت�ضمن مزيج ًا من
املختربات املدعومة حكومي ًا التي ت�ضطلع بن�شاط �شبيه بربنامج تقنية
البيئة .ومن بني هذه املعاهد:
املعهد الوطني لبحوث الهند�سة البيئية يف الهند

National Environmental Engineering
Research Institute (NEERI), in India

املعهد الوطني للدرا�سات البيئية ،اليابان

National Institute for Environmental Studies
(NIES), in Japan

مركز علوم البيئة واملياه ،اململكة املتحدة

Centre for Ecology and Hydrology (CEH), in
United Kingdom

خمترب البحوث الوطنية آ
للثار ال�صحية والبيئية لدى الوكالة
أالمريكية حلماية البيئة
The U.S. EPA Health and Environmental
Effects Research Laboratory (NHEERL), in the
United States of America

وتعمل هذه املعاهد يف جماالت تقنية �شبيهة مبو�ضوع البحث يف هذه
اخلطة ،مبا يف ذلك:
البيئة العاملية.
النفايات�/إعادة التدوير.
بيئة الغالف اجلوي.
ال�صحة.
املخلفات البلدية ال�صلبة والنفايات اخلطرة.
التنوع ا إلحيائي.
املعلومات البيئية.
�سالمة أالرا�ضي.

وميكن ا إلطالع على و�صف كامل لربامج هذه املختربات يف وثيقة
1
منف�صلة.

الخرتاع التقنية
درا�سة ن�شاط الن�شر وبراءات إ

ت�شمل تقنية البيئة عدد ًا كبري ًا من التخ�ص�صات املتنوعة مثل علم الغذاء،
وعلم أالر�صاد ،والهند�سة البيئية ،والتقنية احليوية ،وعلم ال�سموم،
وعلوم أالر�ض .وقد مت تعريف "تقنية البيئة" 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 2.وقد حدد برنامج تقنية البيئة خم�سة
موا�ضيع فرعية للبحث – تقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�صلبة،
وتقنيات الوقاية من تلوث أالغذية ،وتقنيات مراقبة وتقومي تلوث الهواء،
وتقنيات جتنب �إنبعاث غازات ا إلحتبا�س احلراري (الدفيئة) ومراقبتها
وتقوميها ،وتقنيات مراقبة وتقومي الت�صحر .وينح�صر �سياق هذه الدرا�سة
بحديث ما ن�شر (بني عامي )2007-2005وبرباءات ا إلخرتاع التي مت
ت�سجيلها بني عامي ( )2006-2002يف هذين املجالني.
�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��شري عدد املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع ال يعك�سان ب�شكل
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 3.وهناك عدد من
امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل وترية تكرار ا إل�ست�شهاد باملواد املن�شورة وبراءات
ا إلخرتاع ،التي 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 البيئة اخلا�ص باململكة.

 1درا�سة "درا�سة �إ�سرتاتيجية :تقنية البيئة "–تقرير أ�عده معهد �ستانفورد الدويل أ
للبحاث

Strategic Review: Environmental 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�سجل فيها.
 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.
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نتائج
ن�شاط الن�شر الدويل يف تقنية البيئة
بني  2005و2007م ،ن�شر  11369مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات ال�صلة
ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف تقنية البيئة 4.وكما يبني
ال�شكل  ،4فقد ت�صدرت الواليات املتحدة أالمريكية بتقدم ملفت ترتيب

الدول النا�شرة ملقاالت ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث ( 2760مقا ًال) خالل
هذه الفرتة وكانت اململكة املتحدة يف املرتبة الثانية بـ  981مقا ًال  ،تليها
ال�صني ب 923مقا ًال و أ�ملانيا بـ  729مقا ًال 5.أ�ما اململكة العربية ال�سعودية
ف أ�تت يف املرتبة الثانية وال�ستني ب 12مقا ًال يف املجالت املفهر�سة يف معهد
املعلومات العلمية.

ال�شكل  :4مواد الن�شر يف البيئة
Australia

Sweden

Spain

Denmark

Brazil

Netherlands
Italy

Canada

India

USA

Norway
Turkey
Germany

Japan

Taiwan
France
Finland

Peoples R. China

UK

Greece
Belgium
Saudi Arabia

 4ت�شري "تقنية البيئة" يف هذه الدرا�سة للمجاالت 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 عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
يو�ضح اجلدول  2أ�ن البحث والتطوير يف تقنيات تقومي ومراقبة تلوث الهواء
ا�ستاثرت مبعظم ما ن�شر بخ�صو�ص علوم البيئة ،يليه مو�ضوع تقنيات
جتنب تلوث أالغذية ،وتقنيات جتنب �إنبعاث غازات ا إلحتبا�س احلراري

(الدفيئة) ،وتقنيات املراقبة والتقومي ،وتقنيات معاجلة املخلفات البلدية
ال�صلبة ،وتقنيات تقومي ومراقبة الت�صحر.

اجلدول  :2املوا�ضيع البيئية الفرعية
الن�شر
تقنيات مراقبة وتقومي تلوث الهواء
تقنيات جتنب تلوث أالغذية
تقنيات مراقبة وتقومي وجتنب �إنبعاث غازات ا إلحتبا�س احلراري (الدفيئة(
تقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�صلبة
تقنيات تقومي ومراقبة الت�صحر
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 50
مقا ًال أ��ست�شهد بها  100مرة ي�ساوي  .2وقد حققت الواليات املتحدة أ�على
متو�سط أ�ثر لن�شاط الن�شر بني 2005م و2007م مبعدل ( ،)3.17تليها كل

املجال الفرعي
3888
3440
2673
2464
387

من أ�ملانيا واململكة املتحدة .أ�ما متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة
فكان ( )0.67ب  12مقا ًال أ��ست�شهد بها  8مرات .ويبني اجلدول  3عدد
املقاالت املن�شورة وعدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة التي ميكن
6
اتخاذها منوذج ًا يحتذى به.

اجلدول  :3ن�شاط الن�شر يف الدول الرائدة أالمنوذجية (2007-2005م)
الدولة
الواليات املتحدة
أ�ملانيا
اململكة املتحدة
جنوب أ�فريقيا
أ��سرتاليا
�سينغافورة
نيوزيالندا
فرن�سا
كندا
اليابان

املواد املن�شورة
2760
729
981
68
321
48
97
597
707
610

�إجمايل مواطن ا إل�ست�شهاد باملقاالت
8760
2262
3039
182
845
118
229
1306
1511
1254

متو�سط اثر الن�شر
3.17
3.10
3.10
2.68
2.63
2.46
2.36
2.19
2.14
2.06

 6هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية البيئة �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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ال�سياق إ
الدولة
�إيطاليا
الهند
�إ�سبانيا
ال�صني
الربازيل
كوريا اجلنوبية
اململكة العربية ال�سعودية

املواد املن�شورة
578
443
592
923
250
217
12

�إجمايل مواطن ا إل�ست�شهاد باملقاالت
1185
880
1020
1455
387
290
8

متو�سط اثر الن�شر
2.05
1.99
1.72
1.58
1.55
1.34
0.67

املنظمات البحثية يف تقنية البيئة
تقوم �آالف امل ؤ��س�سات البحثية يف أ�كرث من  130دولة بالن�شر يف مو�ضوع
تقنية البيئة .وكما هو مبني يف اجلدول ،4ف�إن امل ؤ��س�سات الثالث الرائدة
يف �إ�صدار املقاالت اخلا�صة بتقنية البيئة ،هي أالكادميية ال�صينية للعلوم
( ،)287ووزارة الزراعة يف الواليات املتحدة أالمريكية ( )223وجمل�س
البحوث الوطني يف �إ�سبانيا ( .)131وتبقى أالكادميية ال�صينية للعلوم
هي امل ؤ��س�سة الرائدة يف ن�شر البحوث اخلا�صة بتقنيات مراقبة وتقومي
وجتنب �إنبعاث غازات ا إلحتبا�س احلراري (الدفيئة) ،وتقنيات تقومي
ومراقبة تلوث الهواء وتقنيات مراقبة وتقومي الت�صحر� .إال أ�ن وزارة
الزراعة أالمريكية ت�صدرت امل ؤ��س�سات النا�شرة لبحوث تقنيات جتنب
تلوث الغذاء ،فيما يعد جمل�س البحوث الوطني يف �إ�سبانيا هو الرائد يف
ن�شر املقاالت اخلا�صة بتقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�صلبة.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
Univ Utrecht

Tech Univ
Denmark

Harvard Univ

Natl Ctr
Atmospher Res

US EPA

CNR

Univ Wageningen
& Res Ctr

NASA

Univ London
Imperial Coll Sci
Technol & Med

Indian Inst Technol

INRA

Univ Texas

CSIC

USDA

Chinese Acad Sci

امل ؤ��س�سة

69

74

74

75

76
76

79

82

82

287
223
131
106
91
85

�إجمايل الن�شر

4.59

2.47

4.58

7.72

2.55
2.71

2.70

5.94

2.62

1.76
2.56
1.86
3.27
2.76
4.11

متو�سط أ�ثر
الن�شر

اجلدول  :4م ؤ��س�سات البحث والتطوير يف تقنية البيئة
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20

15

14
4

46

7

26
143
42
26
50
4

29

5

10

50

10
15

22

33

16

65
29
14
19
18
10

تقنيات مراقبة وتقومي
تقنيات جتنب تلوث
وجتنب �إنبعاث غازات
أالغذية
ا إلحتبا�س احلراري

3
1

16

42

6

13

49

1

26

3

1

12
10

5

3
39
47

5

43

22

95
13
10
2
2

8

37

67
20
13
43
5
28

42
19
53
17
16
47

تقنيات تقومي
ومراقبة تلوث
الهواء

تقنيات معاجلة
تقنيات مراقبة وتقومي
املخلفات البلدية
الت�صحر
ال�صلبة
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ال�شكل  5معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر .وجتدر
ا إل�شارة �إىل أ�ن دو ًال مثل أ�ملانيا واململكة املتحدة ،ذات الن�شاط التعاوين
الدويل الالفت ،ت�صدر يف معظم أالحيان مقاالت ذات متو�سط أ�ثر عال.
أ�ما اململكة العربية ال�سعودية فلم حتقق �سوى معدل متدين من التعاون
الدويل ،ومن أ�ثر الن�شر.

أ�ثر الن�شر والتعاون الدويل
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  :5أ�ثر الن�شر والتعاون الدويل يف جمال تقنية البيئة

4.5
الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
ال�صني
أ�ملانيا

4
USA

Germany
UK

3
New Zealand
Canada
Australia

South Africa

France
Italy

2.5

Singapore
Spain

Japan

2

India
Brazil

الربازيل
كوريا اجلنوبية
نيوزليندا
جنوب أ�فريقيا
�سنغافورة
اململكة العربية ال�سعودية

3.0

Peoples R. China

متو�سط أ�ثر الن�شر

كندا
فرن�سا
اليابان
�إيطاليا
أ��سبانيا
الهند
أ��سرتاليا

3.5

1.5

South Korea

1
Saudi Arabia

2.5

1.0
1.5
2.0
متو�سط م�ستوى التعاون الدويل يف الن�شر

0.5

0.5

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج تقنية البيئة
الولويات إ

�صفر
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
جمالت العلوم البيئية
 املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات5 يبني اجلدول
-2005 ال�صلة باملجاالت الفرعية لتقنية البيئة التي تعني اململكة يف فرتة
.م2007

ن�شاط اململكة التعاوين الدويل
 تعاونت م ؤ��س�سات �سعودية مع م ؤ�لفني من ا إلمارات،م2007 و2005 بني
العربية املتحدة والواليات املتحدة يف ن�شر مقالني فقط يف موا�ضيع تقنية
.البيئة
 جمالت تقنية البيئة:5 اجلدول

,Greenhouse Gases - Avoidance
Monitoring, and Assessment Technologies

Source
ENERGY POLICY
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
CLIMATIC CHANGE
JOURNAL OF CLIMATE
ENERGY
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT
CLIMATE DYNAMICS
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
WASTE MANAGEMENT

Municipal Solid Waste
Remediation Technologies

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
CHEMOSPHERE
WASTE MANAGEMENT & RESEARCH
BIORESOURCE TECHNOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
COMPOST SCIENCE & UTILIZATION
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

أ
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Records

163
104
76
69
58
50
46
45
45
33
199
139
98
76
71
70
62
31
29
28
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
Source
JOURNAL OF FOOD PROTECTION

Food Contamination
Avoidance Technologies

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY
FOOD CONTROL
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
BRITISH FOOD JOURNAL
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING
FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS
FOOD CHEMISTRY
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
Air Pollution Monitoring and
Assessment Technologies

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS
ENVIRONMENTAL POLLUTION
WATER AIR AND SOIL POLLUTION
CHEMOSPHERE

Desertification Monitoring and
Assessment Technologies

JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS
ENVIRONMENTAL GEOLOGY
LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT
CATENA
GEOMORPHOLOGY
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT
GLOBAL CHANGE BIOLOGY
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
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Records

167
126
111
83
71
70
60
53
43
40
442
120
110
105
105
78
72
70
61
55
47
19
12
11
10
10
8
8
7
6

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البيئة
يبني اجلدول  6براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البيئة .فبني 2002
و2006م ،مت تقدمي  784طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف مكتب براءات
ا إلخرتاع أالمريكي .وقد ن�سبت معظمها ( ) 486ملخرتع واحد على أالقل
من الواليات املتحدة أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي ر�صدت عدد ًا

كبري ًا من املخرتعني :اليابان ( 85طلب ًا) ،كندا ( 30طلب ًا) ،و أ�ملانيا (29
طلب ًا) .وقد ُر�صد طلب ت�سجيل براءة �إخرتاع واحد لتقنية بيئية ملخرتع
من�سوب �إىل م ؤ��س�سة بحثية �سعودية ،هو ديفيد هورن" :عملية ونظام
7
�إعادة تدوير البال�ستيك".

اجلدول  :6براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البيئة

الدولة

تقنيات معاجلة
املخلفات البلدية
ال�صلبة

تقنيات جتنب
تلوث أالغذية

تقنيات تقومي
ومراقبة تلوث
الهواء

تقنيات مراقبة
وتقومي وجتنب
�إنبعاث غازات
ا إلحتبا�س احلراري

تقنيات مراقبة
وتقومي
الت�صحر

املجموع

الواليات املتحدة
اليابان
كندا
أ�ملانيا
كوريا اجلنوبية
اململكة املتحدة
فرن�سا
أ��سرتاليا
الهند
�إيطاليا
�إ�سبانيا
ال�صني
نيوزيالندا
جنوب أ�فريقيا
اململكة العربية ال�سعودية
برازيل
�سينغافورة

57
3
8
2
1
4
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0

391
69
19
25
17
16
18
8
8
9
5
3
3
2
0
0
0

18
11
2
2
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
2
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

486
85
30
29
26
23
19
10
9
9
6
4
3
2
1
0
0

Horne, David. U.S. Patent Application # 20020125600, 2002.
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7

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البيئة مملوكة ألفراد (584طلب ً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 البيئة .ويالحظ أ�ن

�شركة كرافت فودز هولدينغز هي اجلهة املتنازل لها عن  12تقنية بيئية،
تليها �شركة بروكرت اند غامبل ( 6طلبات) وكون �إير ( ،)4و يونيليفر ب�ست
فودز نورث أ�مريكا ( .)4أ�ما طلب ت�سجيل براءة ا إلخرتاع الوحيد الذي
ُر�صد ملخرتع من اململكة فكان طلب ًا من�سوب ًا ملخرتع واحد.

اجلدول  :7أ�برز اجلهات املتنازل لها عن براءات �إخرتاع
اجلهة املتنازل لها
Individually Owned Patents
Kraft Foods Holdings Inc.
Procter & Gamble Company
Conair, Inc.
Unilever Bestfoods North America

براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ألفراد
584
12
6
4
4

درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
اخلا�صة بالربنامج ال�سعودي لتقنية البيئة

فيما يلي حتليل ملواطن ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديات اخلا�صة
بربنامج اململكة لتقنية البيئة .وميكن تعريف عنا�صر التحليل على النحو
التايل:
مواطن القوة :هي خ�صائ�ص املنظمة الداخلية التي ت�ساعد على حتقيق
الهدف
مواطن ال�ضعف :هي خ�صائ�ص املنظمة الداخلية التي تعوق حتقيق
الهدف
الفر�ص :هي العوامل اخلارجية التي ت�ساعد على حتقيق الهدف
التحديات :هي العوامل اخلارجية التي تعوق حتقيق الهدف
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

مواطن القوة
أ
أ
	�إ�صدار "النظمة البيئية العامة" :من املتوقع �ن ي�سفر تطبيق هذه
أالنظمة عن تنامي الطلب على تقنيات البيئة على ال�صعيد املحلي.
ا إل�صرار املتزايد يف اململكة على حماية البيئة واحلفاظ عليها.
وجود فر�ص �إ�ستثمارية واعدة يف تقنيات البيئة على ال�صعيد
املحلي.
توفر البنية التحتية التقنية و العلمية الالزمة للبحث العلمي يف
خمتلف املجاالت البيئية.
اهتمام امل ؤ��س�سات الوطنية (مثل املدينة وجامعة امللك عبد اهلل
للعلوم والتقنية وغريها من اجلامعات) يف التقنيات املتقدمة مثل
تقنية النانو والتقنية احليوية .وقد ي�سفر تكامل هذه التقنيات عن
تطوير تقنيات بيئية متطورة.
دعم ا إل�ستثمار يف التقنيات البيئية من قبل الهيئة ال�سعودية
لل�ستثمار.
العامة إ
الدعم املايل املتوفر �ضمن �إطار ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية
للبحث والتطوير يف تقنية البيئة.
الطلب املتنامي على تقنيات البيئة وا إلفتقار لعامل التناف�س يف
ال�سوق املحلي.
قدرة الوكاالت البيئية والتقنية والعلمية الوطنية على تعزيز بناء
البنية التحتية الالزمة لنقل وتوطني وتطوير التقنيات البيئية.
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مواطن ال�ضعف:
أ
أ
ت أ�خر تطبيق "النظمة البيئية العامة" ،المر الذي يبطئ عملية
تبني التقنيات البيئية على ال�صعيد املحلي.
ا إلخفاق يف حفز البنية التحتية العلمية والتقنية على النمو.
	�إيالء علوم البيئة أ�ولوية متدنية يف �إطار ال�سيا�سة الوطنية للعلوم
والتقنية.
لل�ستثمار يف حماية البيئة واحلفاظ
ا إلفتقار لقطاع وطني خا�ص إ
عليها ،رغم الفر�ص العظيمة املتوفرة يف هذا املجال.
غياب التعاون الدويل لنقل التقنية.
قلة �إهتمام ال�شركات املحلية بن�شاط البحث والتطوير يف البيئة
وتطبيقاتها (با�ستثناء أ�رامكو ال�سعودية و�سابك).
كون البنية التحتية العلمية غري مالئمة ،ال�سيما املعدات واملهارات
التقنية أ
والجهزة.
عجز امل ؤ��س�سات البيئية ذات ال�صلة عن التخطيط ا إل�سرتاتيجي
املنا�سب.
عجز اجلامعات الوطنية عن ت أ��سي�س مرافق متخ�ص�صة يف
الهند�سة البيئية ،ذلك أ�ن ت�ضافر العلوم والهند�سة �ضروري لتطوير
التقنيات البيئية املتطورة.

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

الفر�ص:
تنامي ال�سوق الدويل لتقنيات البيئة ملا يعادل  600مليار دوالر يف
2006م.
العائد العايل على ا إل�ستثمار يف تقنيات البيئة 25 :دوالر لكل دوالر
م�ستثمر مقابل عائد دوالر واحد على كل دوالر م�ستثمر يف التقنيات
الع�سكرية.
	�إلتزامات الدول ال�صناعية بنقل التقنيات البيئية املثبتة الفعالية
للدول النامية.
توقيع اململكة على ا إلتفاقيات البيئية ا إلقليمية والدولية.
تنامي الطلب الدويل على منتجات وخدمات وتقنيات البيئة.
"المن البيئي" العاملي وعالقة هذا املفهوم أ
مفهوم أ
بالمن الدويل
و�سالمة أالنظمة الطبيعية ودعم ا إلقت�صاد ورفاهية املجتمع.

التحديات
املناف�سة العاملية على تطوير تقنيات بيئية �إبتكارية.
تردد اخلرباء والعلماء الدوليني يف العمل يف اململكة العربية
ال�سعودية.
طبيعة �إجراءات نقل التقنية املعقدة.
	�إلتزامات اململكة الدولية حلماية البيئة واحلفاظ عليها.
املناف�سة الدولية على اقتناء تقنيات البيئة.
�صورة اململكة ال�سلبية� ،إذ ت أ�تي يف املرتبة ال 136من أ��صل 146
دولة يف الرتتيب البيئي الدويل.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ
يعر�ض الق�سم التايل الر ؤ�ية والر�سالة والقيم
أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بربنامج
اململكة للبحث والتطوير يف تقنية البيئة.

الر ؤ�ية

�إن ر ؤ�ية اململكة لربنامج تقنية البيئة تتلخ�ص يف:
"حتقيق التنمية امل�ستدامة بيئي ًا".

الر�سالة

ميكن تلخي�ص ر�سالة برنامج تقنية البيئة ال�سعودي يف:
"العمل على نقل وتوطني وتطوير تقنيات البيئة العالية اجلودة بغر�ض احلفاظ على البيئة وتطوير
املوارد الطبيعية من خالل عقد التحالفات ا إل�سرتاتيجية".
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ال�سرتاتيجية العليا
إ

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:
مفاهيم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة.
التميز يف أ�داء العمل.
أالمانة املهنية وال�سلوك أالخالقي.
ا إلنفتاح وال�شفافية.
ا إللتزام بتحقيق أالهداف.
دعم ا إلبداع وا إلبتكار.
التعاون والعمل كفريق.

ال�سرتاتيجية
أ�هداف الربنامج إ

ُحددت أالهداف ا إل�سرتاتيجية التالية لربنامج تقنية البيئة مبا يوائم أ�هداف وغايات ال�سيا�سة
الوطنية للعلوم والتقنية و أ�برز �إحتياجات اململكة:
�	.1إن�شاء بنية حتتية وطنية لتقنيات البيئة.
 .2نقل وتوطني وتطوير تقنيات بيئية عالية اجلودة لتناول الق�ضايا البيئية الوطنية.
 .3تعزيز البحث والتطوير ا إلبتكاري يف تقنية البيئة.
 .4امل�ساهمة يف �إن�شاء �صناعات لتقنيات البيئة املتطورة لتعزيز ا إلقت�صاد الوطني.
 .5عقد �شراكات �إ�سرتاتيجية وطنية ودولية.
 .6تقدمي اخلدمات ا إل�ست�شارية العلمية يف تقنيات بيئية.
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املجاالت التقنية

الختيار
عملية إ

بعد البحث والنقا�ش مع اجلهات ذات العالقة،
مت حتديد قائمة مبدئية متثل  18ق�ضية بيئية
ملحة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقائمة
ب أ�ربعة فئات عامة من تقنيات البيئة ،وقد
�صنفت الق�ضايا البيئية كما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

النفايات
مياه ال�صرف ال�صحي* .
املخلفات البلدية ال�صلبة.
مياه النفايات ال�صناعية* .
النفايات الطبية اخلطرة.
النفايات اخلطرة.
النفايات ال�صناعية ال�صلبة.
النفايات الزراعية.

.1
.2
.3
.4
.5

التلوث
تلوث أالغذية.
تلوث النفط.
التلوث ا إل�شعاعي.
التلوث احلراري.
التلوث ال�ضو�ضائي.

جودة الهواء
 .1جودة الهواء املحيط.
 .2غازات ا إلحتبا�س احلراري.
تدهور املوارد الطبيعية
 .1الت�صحر.
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املجاالت التقنية
 .2تدهور املناطق ال�ساحلية.
 .3التنوع ا إلحيائي.
 .4تدهور م�صادر املياه*.
* ق�ضايا يتناولها برنامج تقنية املياه
وهناك أ�ربعة أ�نواع من تقنيات البيئة:
 .1تقنيات التجنب :التقنيات (العمليات واملعدات) امل�ستخدمة لتجنب �إطالق امللوثات أ�و تقليلها.
 .2تقنيات املراقبة والتقومي :التقنيات امل�ستخدمة لتحديد ور�صد ظروف البيئة.
 .3تقنيات التحكم وال�سيطرة :التقنيات التي ميكن من خاللها التحكم باملواد اخلطرية وجعلها غري
�ضارة قبل أ�ن تدخل البيئة.
 .4تقنيات املعاجلة والت أ�هيل :التقنيات التي جتعل املواد اخلطرية غري �ضارة.
وقد مت حتليل الق�ضايا البيئية والتقنيات با�ستخدام عدد من املعايري ،منها ما يخ�ص أ�ثر كل من هذه
التقنيات على الق�ضايا الوطنية:
أالثر ال�صحي :خطورة الق�ضايا ال�صحية ودرجة التعر�ض لها.
أالثر ا إلقت�صادي :ن�سبة الكلفة �إىل املنفعة.
أالثر ا إل�سرتاتيجي :عالقة التقنية املبا�شرة أ�و غري املبا�شرة أ
بالهداف الوطنية.
أالثر ا إلجتماعي :أالثر على جودة احلياة و�سالمة املجتمع.
أالثر اجلغرايف :البعد اجلغرايف للق�ضية.
أالثر ال�سيا�سي :ا إللتزامات الدولية.
وقد روعيت املعايري التقنية لدى حتديد أ�ولويات تقنيات البيئة بالن�سبة للمملكة ،مبا فيها:
الطلب على التقنية:
مدى التوافق مع التقنيات املتاحة والتطور ال�صناعي امل�ستقبلي.
مالئمة التقنية إلحتياجات امل�ستخدمني.
أ
القدرة على حل الق�ضايا التقنية اخلا�صة بالتقنيات الخرى.
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الولويات إ
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املجاالت التقنية
املناخ املواتي للنقل والتوطني والتطوير
حقوق امللكية الفكرية.
توفر بنية حتتية علمية وطنية.
التعاون العلمي والتقني.
القدرة على ا إل�ستفادة من ا إلتفاقيات الدولية.
التكامل مع التقنيات ا إل�سرتاتيجية أالخرى.
اجلودة والفعالية
دورة حياة التقنية.
أ
	�ثر التقنية البيئي.
أ
	�ثر التقنية ا إلجتماعي.
�إقت�صاديات التقنية
حجم �سوق العمل و�إمكانية ا�ستخدام القوة العاملة الوطنية.
ن�سبة الكلفة �إىل املنفعة.
اخل�سائر ا إلقت�صادية املرتتبة على ا إلخفاق يف تبني هذه التقنيات.
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خل�صت عملية اختزال قائمة الق�ضايا البيئية امللحة و أ�نواع التقنيات
العامة با�ستخدام معايري ا إلختيار� ،إىل  5فئات من ا إلحتياجات التقنية
ذات أالولوية:
 .1تقنيات معاجلة و�إعادة ت أ�هيل املخلفات البلدية ال�صلبة.
 .2تقنيات الوقاية من تلوث أالغذية.
 .3تقنيات مراقبة وتقومي تلوث الهواء.
 .4تقنيات تقومي ومراقبة �إنبعاث غازات ا إلحتبا�س احلراري
(الدفيئة) والوقاية منها.
 .5تقنيات تقومي ومراقبة الت�صحر.
أ�ما اخلطوة التالية فتتمثل يف حتديد التقنيات ذات أالولوية العالية �ضمن
هذه الفئات  ،لر�سم خمطط أ
بالهداف ومعامل تقدم الربنامج ،وحتديد
امل� ؤس�وليات �ضمن كل جمال تقني.
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تنفيذ اخلطة
�سيكون مدير برنامج تقنية البيئة 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 .فعلى �سبيل املثال ،ميكن أ�ن
يقوم مركز التطوير التقني ،الذي قد يخت�ص
يف �إدارة مراكز ا إلبتكار التقني وحا�ضنات
التقنية ،ب�إدارة هذه امل�شاريع .وعندها يكون
على مدير الربنامج تقدمي املعطيات التقنية
لت�صميم هذه الربامج ،وتقوميها بد ًال من
�إدارتها.

وهناك العديد من جوانب هذه اخلطة التي ت�شكل مهام ًا جديدة ،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 تطوير
لل�شراف على
بنية حتتية تنظيمية منا�سبة ،أالمر الذي ميلي �إيجاد أ�و تطوير املهارات الالزمة إ
املبادرات التقنية الوا�سعة النطاق والتي ت�شمل عدة م ؤ��س�سات .ورغم أ�نه من بالغ أالهمية ا إل�سراع
باملبادرة بربامج بحثية جديدة ،ف�إن من أالوىل 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 ا إل�سرتاتيجية للبحث وا إلبتكار يف تقنية البيئة 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 البيئة.
العوائد والوظائف الناجمة عن الربنامج.
النقل الناجح للتقنية مبا ي ؤ�دي �إىل �إيجاد �شركات أ�و تطبيقات جديدة.
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تنفيذ اخلطة
	�إنتقال امل�شاريع �إىل احلا�ضنات.
الرتاخب�ص وعوائد الرتخي�ص العائدة على اجلامعات ومعاهد البحوث.
براءات ا إلخرتاع وحقوق امللكية الفكرية ذات ال�صلة بتقنيات البيئة.
ؤ
متويل القطاع اخلا�ص لبحوث تقنيات البيئة اخلا�صة باجلامعة واملدينة (يكون مبثابة م��شر على
القيمة التي يوليها القطاع اخلا�ص للبحث والتطوير يف تقنية البيئة يف املدينة واجلامعة).
عدد وم�ستوى العرو�ض يف املحافل الدولية.
عدد و أ�ثر املواد املن�شورة.
مدى التعاون املحلي والدويل يف البحث والتطوير.
عدد ال�شهادات العلمية التي متنح يف تقنية البيئة .
و�ستقوم اللجنة ا إل�ست�شارية برعاية درا�سات عن املجاالت اجلديدة النامية يف تقنية البيئة 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 تقنية البيئة يف
اململكة.
يو�ضح الر�سم البياين  1خطة التنفيذ املقرتحة لربنامج تقنية البيئة من منظور وا�سع .وقد ت�ضمن
النهج املتبع خلطة التنفيذ مفهوم التحليل ا إل�ستعادي ، 8الذي ي�ضمن:
وجود حلقة ديناميكية للتخطيط،
	�إنتقا ًال �سل�س ًا ومت�سق ًا بني خمتلف مراحل التنفيذ ،من مرحلة ا إل�سرتاتيجية العليا وحتى مراحل
الت�سويق والتمويل،
احلر�ص على �إي�صال الر ؤ�ى وا�ستقطاب املوارد من القطاعني العام واخلا�ص ،وحفز التحقيق من
النتائج ور�صد التقدم املحرز.

 8يغطي التحليل ا إل�ستعادي �إطارت زمنية تت�ضمن العقود املا�ضية لت�صل �إىل احلا�ضر ،يف حني تنطلق الدرا�سات ا إل�ست�شرافية من احلا�ضر �إىل عقد ف أ�كرث من امل�ستقبل .امل�صدر :رونالد �إن .كو�ستوف ،وروبرت أ�ر.
�شالري ".خمططات العلوم والتقنية" .تعامالت معهد مهند�سي الكهرباء وا إللكرتونيات اخلا�صة بالهند�سة ا إلدارية.
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تنفيذ اخلطة

ا إل�سرتاتيجية العليا

�إطار عام خلارطة الطريق
أ
(ال�سلوب التنازيل)
الر ؤ�ية
الر�سالة
أالحتياجات الوطنية أال�سا�س
أالهداف ا إل�سرتاتيجية
تقنيات

ق�ضايا وطنية

معايري تف�ضيلية

جات

حتيا
�إ

أالحتياجات التقنية أال�سا�س

تقنية 4
خارطة الطريق

تقنيات حمددة
تقنية 2
تقنية 3
خارطة الطريق خارطة الطريق

تقنية 1
خارطة الطريق

املوارد  /أ��صحاب امل�صلحة

قدرات

أالدوات والو�سائل

التوافق ا إل�سرتاتيجي

القيم  /الو�ضع احلايل للتقنية

توج

هات

�إحتياجات تقنية أ�ولية

أ��صحاب امل�صلحة � /شراكات
متويل
حا�ضنات تقنية
مناذج جتريبية

الت�سويق والتمويل

نقل التقنية /توطني  /تطوير

ا إلنتاج التجاري
الت�سويق
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امللحق �أ :اجلهات ذات العالقة بربنامج تقنية البيئة
ت�ضمنت عملية تطوير هذه اخلطة عقد عدة
حلقات عمل خم�ص�صة للبحث يف �إحتياجات
اململكة البيئية ،ور�سم مالمح الربامج الالزمة
لتلبية هذه ا إلحتياجات .وقد ح�ضر امل�شاركون
يف حلقات العمل و أ�ع�ضاء اجلهات ذات العالقة
ب�صفاتهم ال�شخ�صية ،ولي�س لتمثيل م ؤ��س�ساتهم
بال�ضرورة.
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امللحق �أ :اجلهات ذات العالقة بربنامج تقنية البيئة
امل�شاركون

اجلهات ذات العالقة
د .أ�حمد بن حممد العبدالقادر
أ� .عبداهلل بن �سلطان اخلالد
أ� .عبداهلل بن ح�سن الن�صر

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

د .يو�سف بن �صالح احلافظ
د .كامل بن حممد �شيخو
أ� .أ�حمد بن حمادي احلربي
أ�.حممد بن عبد الر ؤ�وف بن ح�سني
م .حممد بن أ�حمد ال�شام�سي

الرئا�سة العامة أ
للر�صاد وحماية البيئة

د� .سمري بن حمزة عيوين
م .نبيل بن أ��سعد مر�شد
د .طه بن حممد زعرتي
د .عبداهلل بن أ�حمد حداد

الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها

أ� .عبدالعزيز بن حممد املهنا
أ� .عمر بن عبداهلل غ�شيم

هيئة تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�سة
وزارة ال� ؤش�ون البلدية والقروية

م .عدنان بن جمال ال�ساعاتي
أ� .عبدالعزيز بن فهد الدغيرث

وزارة التجارة وال�صناعة

م .زياد بن أ�حمد اليحيى

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

د .عالء الدين عابدين بخاري

جامعة امللك عبد العزيز
أ�رامكو ال�سعودية

د .من�صور بن عطية املزروعي

�سابك
جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية ال�سعودية

د .خالد بن عبد اهلل العبد القادر
د .أ�حمد بن م�شهور احلامزي
م .أ�حمد بن عبدالعزيز ال�سماري
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