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 االستثمار في المزيد من البحث والتطوير بشكل عام داخل المنطقة العربية

لمزيد من االستثمارات في مجال تخصيص االرامية إلى المنطقة العربية دول على الرغم من جهود 

 يينالمستوعلى مطلوبا من العمل يبقى  مزيدالفإن البحث والتطوير لمواجهة التحديات البيئية، 

أنشطة االستثمار في  تدني إجمالي . ويتمثل جوهر معالجة هذه التحديات فيقليميإلالوطني وا

فإن ، في هذا المجالقد قطعت شوطا كبيرا الدول وعلى الرغم من أن بعض .  البحث والتطوير

ا يتعلق أحدث تقرير لمنظمة اليونسكو إلى أنه فيم. ويشير بشكل كاف حتى اآلن لم تستثمر هامعظم

، هناك زيادة في السنوات العشر الماضية، باستثناءات والتطوير على الصعيد المحلي بالبحث 

بمستوى  ها لم ترتقدول المنطقة لكنارتفعت نسبة إنفاق إذقليلة (العراق والجزائر ودول الخليج) 

  المحلي اإلجمالي. ناتجها

 اإلنفاقي جميع البلدان العربية، يقل معدل "ف هأنتقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" ويظهر 

جمالي، في حين بلغ متوسط معدل اإلمن الناتج المحلي % 1على البحث والتطوير عن الكلي 

في % 1.7و )  2013في عام (% 2.7يات المتحدة الفي الوالكلي على البحث والتطوير  اإلنفاق

) (معهد اليونسكو 2014ام في إسرائيل (في ع% 4و   )2014(في عام المملكة المتحدة 

من ناتجها   %0.67تنفق إذ ). وتقود مصر حاليا الدول العربية في هذا المجال، 2017لإلحصاء، 

في  البحث والتطويرالمحلي اإلجمالي على البحث والتطوير. وكانت النسب المئوية لإلنفاق على 

ذات داللة  اتع عدم وجود فروقجميع أنحاء العالم، ملما ينفق في  ةوم الطبيعية مماثلالعل مجال
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لتعليم واالقطاع الصناعي بين  الانفصاحاليا فإن هناك ، )2013( نيووفقا لحنفي وآخرإحصائية. 

   فقط من مصادر البحث تأتي من القطاع الخاص ".% 2.9 إذ إن نسبةوالبحوث، 

  

 المزيد من االستثمارات في البحث والتطوير في مجال البحوث البيئية 

فإن حجم البحث والتطوير الذي ينفق على البحوث البيئية، ميزانيات ، وفيما يتعلق ب ى ذلكإضافة إل

على سبيل المثال، عند النظر  نفاق على البحوث البيئية في المنطقة العربية ال يزال غير كاف.إلا

العربية الدول معظم يتبين أن باستثناء دولة عمان واألردن، إلى البحوث الزراعية وحدها، 

كان إنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي في البحوث الزراعية. و% 1أقل من استثمرت 

الخاصة في مجال البحوث الزراعية، على الرغم من ارتفاع إمكاناتهما  ياالجزائر والسودان متدن

على يجب و من الناتج المحلي اإلجمالي على البحوث.% 0.2سوى ينفقا لم  إذالزراعي، بالنمو 

القضايا  إلىالبحثية العلمية أن تقوم بتخصيص وتوجيه مجاالت األولويات االت التمويل أيضا وك

في  تحلية المياهالعالمية ل قدرةالعلى الرغم من وجود نصف على سبيل المثال، "والشواغل البيئية. 

لتي يتم وا تكرس القليل من البحث والتطوير لهذه التكنولوجيات، الدول العربية، فإن هذه الدول

  .المنتدى العربي للبيئة والتنمية"، كما ورد في تقرير ها كليةاستيراد

 تحديد القضايا البيئية وتحديد أولوياتها من أجل تركيز البحوث على الصعيد الوطني واإلقليمي 

التركيز على تحديد أهم الشواغل البيئية أيضا إلى العربية  الدولالموارد المتاحة، تحتاج ضوء وفي 

، واستثمار وقتها وجهودها في البحث والتطوير، وتطوير التكنولوجيا، وبناء القدرات اي تواجهالت

مع االتفاقات البيئية  واكبةوينبغي أن تكون أولويات مجاالت البحث مت .الملحة لمعالجة هذه األولويات

  .اتهالتوجيه البحوث العلمية وترتيب أولويوأن تكون بمثابة دليل  ،الدولية

لمؤسسات من لينبغي كما قليمية، اإلهمية األموضوعات ذات ال مواجهةينبغي الصعيد اإلقليمي، وعلى 

أن تتعاون وتطور شراكات  ،ولويةمماثلة من حيث األ هاوتحديات هاقضاياتكون التي والدول، مختلف 

وينبغي  .ةإلى حلول متطوربهدف التوصل ، ةالبيئي اتأعمق لألبعاد المختلفة للتحدي اتتيح فهمبينها 

، وحتى على لمستوى المؤسسي، وعلى مستوى الدولتطوير هذه األنواع من الشراكات والتعاون على ا

  منصة إقليمية أوسع نطاقا، من أجل تحقيق أثر أكبر.

 ترجمة البحوث إلى سياسات 
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 مزيد من التفاعل والمبادرات في مجال البحث والتطوير، بل ينبغي أيضاالال يكفي أن يكون هناك 

ث إلى سياسات من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز وإليها البح تترجمة النتائج واالستنتاجات التي توصل

االفتقار إلى سياسات لدعم إدارة البيئة والنهوض بها ، فإن نفسه على النهج. واقتصاد أخضر ومستدام

تنمية االجتماعية تؤثر على القاصرة الفعالية إلى إصالحات سيؤدي على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

ينبغي عقد منتديات ذلك، إضافة إلى . بصورة عامة والمنطقةللدول العربية واالقتصادية طويلة األجل 

وضع ، لتشجيع القادة وصانعو القرارأنشطة  يشارك فيها ومؤتمرات واجتماعات إقليمية، بما في ذلك 

هناك حاجة إلى كما أن ني واإلقليمي. السياسات وتنفيذها من أجل التنمية والنمو على الصعيدين الوط

  لتحديات البيئية.إيجاد حلول لسياسات وأنظمة أكثر تكامال من أجل اتباع نهج شامل في 

 التوعية العامة 

اقتناعه الفرد في المجتمع على وعي بأثر التحديات البيئية، لضمان ذلك، يجب أن يكون إضافة إلى 

. المهنيةأماكن العمل والبيئات  أو السكنية منازلال لالبالحلول الخضراء، سواء كان ذلك من خ

  إلى بذل جهود أكثر تضافرا لمعالجة هذه الشواغل البيئية.وستؤدي مشاركة الفرد وتفاعله 

 المنظمات اإلقليمية 

المنظمات اإلقليمية التي تركز أيضا على القضايا البيئية من خالل أن هناك العديد من  تجدر اإلشارة إلى

مشاريع، والتي اتخذت خطوات استباقية للمشاركة في البحث والتطوير، مثل مركز البيئة التنفيذ 

 ماب- المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، وشبكة عربووالتنمية للمنطقة العربية، 

ArabMABوبرنامج األمم  ،، فضال عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  المتحدة للبيئة.

 منصة البحوث البيئية في الكويت 

دول  ىحدإعن البحوث البيئية في الكويت. باعتبارنا  سريعة لمحة في هذه المقدمة أوردسمحوا لي أن ا

مجلس التعاون الخليجي، فإننا نركز على وضع السياسات المتعلقة باإلصالحات األخيرة في أسعار 

من الطاقة % 15إنتاج من البالد بأن تتمكن رؤية أمير دولة الكويت ومن أجل تحقيق الطاقة والمياه. 

قامت كل من المؤسسات البحثية فقد  ،2030من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام الكهربائية 

تحقيق باتجاه دفع واألكاديمية الرئيسية، وكذلك بعض الهيئات الحكومية في الكويت، بوضع مبادرات لل

  الهدف.هذا 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
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في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، على سبيل المثال، واصلنا دعم المشاريع البحثية المتعلقة بالمياه 

لنا والطاقة، حيث  إلى العديد من إضافة مشروعا بحثيا تركز على هذه الموضوعات،  35أكثر من موَّ

معهد أكسفورد لدراسات و،  IMECالدولية مثل إيميك برامج بناء القدرات بالتعاون مع المنظمات 

  .االطاقة ، وغيرهم

على أسطح  الطاقة الشمسيةلتطوير ونشر استخدامات المؤسسة في مشاريع رائدة استثمرت كما 

بالتعاون مع وزارة الكهرباء والمياه، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والقطاع ، حيث تمكنت المباني

وأدى ن. و جمعيتين تعاونيتي منزال 150 الطاقة الشمسية الضوئية بنجاح في نظمةأالخاص، من تركيب 

المشروع من قبل المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ليشمل مشاريع  المرحلة الثانية من ذلك إلى اعتماد

في خطة نزل م 1500و  ةتعاونيجمعيات  10الطاقة المتجددة باستخدام الخاليا الكهروضوئية في 

  لخفض استهالك المياه.مشروع مماثل  ). وجار حاليا تنفيذ 2020 - 2017( ادمةية الوطنية القالتنم

تحفيز دمج الحلول المبتكرة لمعالجة البيئة من  وعليه، فإننا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نواصل

ن نسعى ونحخالل تعزيز التعاون بين المؤسسات األكاديمية والبحثية والقطاعين العام والخاص. 

واألهم من . إنشاء وبناء منصة أقوى للبحث والتطويريتيح توفير التمويل الذي من شأنه أن إلى جاهدين 

تنفيذ حلول مبتكرة وسياسات مشاريع أكبر ل ذلك، أن نتائج التمويل والمبادرات المتقدمة ستترجم إلى

الحياة إلى تحسين نوعية  دول المنطقة، وتؤديفي الكويت وفي تنمية التؤثر إيجاباً على  جديدة

  .تهاوجود

 معهد الكويت لألبحاث العلمية 

البحوث البيئية، بما في ذلك المياه على  1967منذ إنشائه في عام معهد الكويت لألبحاث العلمية ركز 

يركز مركز بحوث علوم البيئة والحياة في المعهد على  و والطاقة والبترول وعلوم الحياة وغيرها.

. وتتمثل خبرة ا البيئية من تطوير نظم إنتاج األغذية إلى اآلثار طويلة األجل للتلوثمعالجة القضاي

 8المركز نفذ وي. للحد من آثارهامخاطر القضايا البيئية ووضع استراتيجيات تحليل في المركز األساسية 

لزراعة اوتلوث البيئة والمناخ، واألحياء المائية، والتكنولوجيا الحيوية،  تتضمن برامج بحثية

 جهاز عن وقد حصل المركز مؤخرا على براءة اختراعوبرامج النظم اإليكولوجية.  ،الصحراوية

  سطح البحر.من خذ عينات أل يستخدم

وكالة ناسا لتوصيف طبقات المياه تعاون مع الحتى اآلن  عهدالمه بعض النجاح الذي حققتضمن وي

وتصميم أكبر محطة تجارية رائدة في العالم  ،عميقةالجوفية في المنطقة باستخدام تكنولوجيا الرادار ال

تقنية  باستخدام) 3م 6,000,000لمعالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية (بطاقة إنتاجية تبلغ 
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الكويت لألبحاث العلمية إنجازاً بوضع  الكويت عهدحقق م. وفي مجال الطاقة، الغشائي المزدوجالفصل 

تنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة المتعلقة في لتعاون الخليجي في دول مجلس افي المرتبة األولى 

تحققت  ،1983في عام  اومنذ تطبيقه. ممارسات محددة جيدانظام بالمباني المكيفة من خالل مدونة 

اصطناعية تطوير مواد تجميعية في مجال  جهودحالياً وفورات كبيرة في الطاقة في البالد. وتبذل 

  لنفايات الصناعية.خفيفة الوزن باستخدام ا

 جامعة الكويت 

بعض األنشطة والمبادرات  عرض لنا، وسيالحلقة النقاشية فيمعنا اليوم اني هالدكتور بهبوجود يسرنا 

البيئة في تطوير مرفق يركز على تحليل في مجال البحوث البيئية، بما في ذلك  جامعة الكويتفي 

في البحث  عمقهذا المرفق هو المساعدة على الت . والهدف منمعالجة العيناتالكويت، من خالل جمع و

شارك ل البحوث األساسية والتطبيقية. وييم وفهم هذه القضايا من خاليقة، وتيلبيئا القضايا العلمي حول

، بما في ذلك المشاريع المتعلقة إدارة تكنولوجيا البيئة في الجامعة أيضا في البحوث البيئيةقسم 

  ومات الجغرافية في اإلدارة البيئية وتلوث الهواء.باستخدام تطبيقات نظم المعل

  حكومية أخرى (الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)جهات 

، الهيئة العامة للبيئةالحكومية العاملة في مجال البحث والتطوير، مثل  الجهاتهناك أيضا بعض 

مع في معالجة القضايا البيئية،  الهيئتانشارك ت. وة السمكيةة والثرون الزراعوالهيئة العامة لشؤو

دورا  . وتؤدي كلتاهماالتركيز على تحليل وتحديد عوامل الخطر التي تؤثر على مختلف جوانب البيئة

يتم قانون جديد لحماية البيئة  2014صدر في عام فعلى سبيل المثال،  نشطا في صنع السياسات.

، خين في األماكن المغلقة، ورمي النفايات في األماكن العامةعلى التدفرض غرامات باهظة بموجبه 

  .بريةالحيوانات البحرية وال نفوقتسبب في الو

البترول الكويتية أيضا في البحث والتطوير، لمؤسسة التابع  Q8ويشارك مركز أبحاث وتكنولوجيا 

أكد من أن عمليات تكريرها ويركز أساسا على تطوير صناعة منتجات فعالة من حيث التكلفة، والت

  مع اللوائح البيئية الجديدة. الءمومنتجاتها تت

وغيرها من التوعوية الحمالت في تعزيز حماية البيئة من خالل الجمعية الكويتية لحماية البيئة  وتشارك

 الوسائل.

 


