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 ورجائي غفرانه إىل من أملي رضاه وغايتي حبه

 اهلل رب العاملني

جبنيإىل ذي اخللق العظيم وآله الطيبني الطاهرين 
َ
 وصحبه املنت

 النبي حممد) صلى اهلل علية وآله وسلم (

 أضاء طريق احلياة وقدم يل عرق السنني وتعب األيامإىل النور الذي 

 )رمحه اهلل( إىل كرم العطاء ونبل السخاء....والدي العزيز 

 إىل من أرضعتني احلب واحلنان

 إىل رمز احلب وبلسم الشفاء

 ....أمي احلنون بالبياضإىل القلب الناصع 

 إىل من كان يل نعم املرشد األستاذ الدكتورة

 أمل امسر زبون

رياحني   القلوب الطاهرة الرقيقة والنفو  اليريةة إىلإىل
 زوجتي وأبنائي  وأختي الغالية .......حياتي

 حرفًا .....واىل كل من  كان سندا يل  يف حبثي...... علمني من كل إىل

 اهدي جهدي املتواضع........
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 والتقديرالشكر 
وفضله على تجاوز المصاعب التي واجهتني أثناء كتابة قبل كل شيء احمد اهلل جل جالله على نعمته 

 على فضلة وامتنانه . حمد الشاكرين ونشكره   هذه الرسالة نحمده  

 ،انك حميد مجيد  في العالمين ل إبراهيمآل محمد كما صليت على إبراهيم و آاللهم صل على محمد و 
 في العالمين انك حميد مجيد.ل إبراهيم آل محمد كما باركت على إبراهيم و آوبارك على محمد و 

يقتضي علي الواجب بعد انجاز رسالتي هذه أن أتقدم  بجزيل الشكر والعرفان وعظيم االمتنان إلى 
الدكتورة الفاضلة )أمل اسمر زبون( لتفضلها مشكورة قبول اإلشراف والمتابعة العلمية على هذه 

 إغناءيهات فكان لذلك اثر كبير في الرسالة وتحملها عناء األشراف وما بذلته من إرشادات وتوج
جعله اهلل  ،كانت حجر األساس لهذه الرسالة لبلوغ مستواها الحالي  التي الرسالة بمالحظاتها القيمة

 في ميزان حسناتها .

كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى السيدة عميد كلية اإلدارة واالقتصاد الدكتورة )سوسن كريم هودان 
قسم االقتصاد األستاذ المساعد)سندس جاسم شعيبث(  وأساتذة قسم االقتصاد  الجبوري( والى رئيس 

وكل الشكر والتقدير للجنة  ،ثناء السنة التحضيرية لدراسة الماجستيرأالذين تتلمذت على أيديهم في 
المناقشة لقبولهم مناقشة رسالتي وما سيبدونه  من آراء سديدة تسهم في تقويم البحث وترصينه كما 

ن لم اذكر اسمه في هذه مواعتذر م ،بالشكر والتقدير إلى زمالئي في الدراسات العليا كافة  أتقدم
 والحمد هلل رب العالمين. ،واسأل اهلل أن يرحمنا برحمته ويوفقنا جميعا ،األسطر القليلة 

 

 الباحث                                                                                                                                                                   
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 املستخلص
االقتصاد عالمنا وأسهمت في تحسين  من المصطلحات الحديثة التي غيرت التكنولوجيا الخضراء إن
اخضرارا وأكثر استدامة من خالل تقديم  خلق بيئة أكثرفي  تساعدو  ،اإلنتاجية والرفاه االجتماعيو 

مبتكرة لمعالجة القضايا البيئية التقنيات الصديقة للبيئة، وقد تمكنت من إيجاد طرق من  العديد
من خالل استخدام الطاقات  الغازات الدفيئة ،مع خفض  المتصاعدة وجعل البيئة أكثر اخضرارا  

 ،حافظة على الموارد من االستنزاففي الم وساهمتالطاقة الناضبة  المتجددة والتقليل من استخدام
والعمل على تطوير الخدمات الصحية  ،والنقل المستدام ،ادة التدويرإعتشجيع و  تحسين كفاءة الطاقة،و 

تاحة الوصول إليها من  ،في تعزيز التنمية المستدامة  مما أسهم، قبل جميع أفراد المجتمع والتعليمية وا 
تهدف إلى االستثمار في التكنولوجيا  استراتيجيات نحو تبنيالعديد من دول العالم اتجهت لذلك 

الخضراء من خالل التركيز على االستثمار في البحث والتطوير و البنية التحتية الخاصة بالتعليم 
المبتكرين من خالل برامج التمويل  ةطاقة والعمل على تشجيع االبتكار ورعايوالصحة والنقل وال

 والتسويق البتكاراتهم.
ويهدف البحث إلى بيان مفهوم التكنولوجيا الخضراء وأهم مزاياها والتحديات التي تواجه تطبيقها مع  

مكانية استفادة العرا  منها مستقبال . قاستعراض  بعض التجارب الدولية وا 
الوصفي التحليلي  في عرض وتحليل البيانات واستخالص النتائج منها  االسلوبوقد استخدم الباحث 

باالعتماد على البيانات المستحصلة من الكتب والدوريات والتقارير الرسمية الصادرة  من المنظمات 
 المحلية والدولية 

لمقومات التي ساهمت في نجاح ومن ابرز النتائج التي توصل إليها الباحث هي وجود العديد من ا
التجارب في الدول المختارة ومن أهمها وجود بنية تحتية متكاملة وتوفر الموارد الالزمة لذلك وبيئة 

اإلنفاق على البحث والتطوير وتشجيع  ةمالئمة لالستثمار في مجال التكنولوجيا الخضراء وارتفاع نسب
بتوفير المتطلبات  هجارب تلك الدول في حال قياموان العراق بإمكانه االستفادة من ت ،االبتكار 

الالزمة والضرورية الستخدام التكنولوجيا الخضراء في المجاالت المختلفة وبما يعزز تحقيق التنمية 
المستدامة كالبنية التحتية واالستثمار في الطاقات المتجددة والنقل المستدام ورفع نسب اإلنفاق على 

 البحث والتطوير.
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 املقدمة

تحمل سوى معنى واحد أال وهو التكنولوجيا  من المصطلحات الحديثة التي اللتكنولوجيا الخضراء تعد ا
النظيفة أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتي تهتم بالحفاظ على البيئة الطبيعية والموارد المتاحة وتقليل اآلثار 
السلبية للنشاط اإلنساني باستخدام التقنيات المستدامة التي حظيت باهتمام عالمي كبير في ظل استخدام 

وخفض  ثة لحماية البيئة والكائنات الحية وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة االحتباس الحراريالحديالتقنيات 
 وتقليل موارد األرض الطبيعية دسد احتياجات المستهلكين دون نفامن خالل القيام ب ربوناانبعاث الك

من الموارد الناضبة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة المعتمدة على الطاقة الشمسية  استخدام الوقود
التي تقلل من الهدر في  تدويرالإعادة استخدام التقنيات في عمليات  فضاًل عنوطاقة الرياح وطاقة المياه، 

 اإلنتاجية واالستهالكية. النفايات الحاصلة من العمليات الموارد المتاحة مما يسهم في خفض التلوث وتقليل

تهتم باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وتؤدي إلى تحقيق االستدامة  استراتيجياتلذلك اتجهت الدول إلى تبني 
 االقتصادية واالجتماعية وتلبي احتياجات اإلنسان وتقلل من إنتاج النفايات والغازات الدفيئة. 

ن نجاحها في تبني التكنولوجيا أوماليزيا واإلمارات (  يةالجنوب وقد أوضحت تجارب الدول المختارة )كوريا
الخضراء ناتج عن تركيز هذه الدول في زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير وتشجيع االبتكار من خالل 
 ،تقديم الدعم و التمويل للباحثين والمبتكرين والعمل على إدخال التكنولوجيا في كافة المجاالت )الزراعة 

والنقل( وتهيئة البنية التحتية الالزمة لتحقيق ذلك  ومراجعة وتقييم  ،والطاقة  ،والصحة  ،والتعليم  ،والصناعة
الدور الفاعل والمهم للقطاع الخاص في تحقيق ذلك والذي يتمثل  ذلك االنجازات بهذا الخصوص أضف إلى

واالبتكار مع تهيئة بيئة في مساهمة الشركات الكبرى في زيادة اإلنفاق الموجه نحو البحث والتطوير  
 مالئمة لجذب االستثمارات األجنبية التي تهتم بإنتاج التقنيات الخضراء .

ن استخدامه أالرغم من امتالكه العديد من الموارد واإلمكانيات إال وعلى أما فيما يخص العراق فيالحظ انه 
جادة تعمل على وضع جدول زمني  للتكنولوجيا الخضراء كان محدودًا مما يتطلب وضع برامج واستراتيجيات

استخدام الطاقة  لتبني استخدام التكنولوجيا الخضراء وخاصة في مجاالت النقل والمباني والتوجه نحو
نشاء مدن ذكية تستخدم تكنولوجيا موفره للطاقة والمياه  ،المتجددة ووسائل وأنظمة النقل الذكية والمستدامة وا 

 والعمل وزيادة االستثمارات الموجهة نحو البحث والتطوير واالبتكار، ،وتقلل من انبعاث الغازات والتلوث
تطوير تجربة التعليم االلكتروني وتبني التقنيات التي تهتم بتقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع  على
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تاحمما يؤدي إلى توفير هذه الخدمات  المجتمع في كل األوقات ومن  أفرادالوصول إليها من قبل جميع  ةوا 
 أي مكان تحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة. 

 -ان االهداف التي يتوخاها البحث هي:  -أهمية البحث:

لكونه من المواضيع الحديثة التي  نجد القليل من الدراسات المحلية والعربية التي تناولتها  تأتي اهمية البحث
وتطرقت إلى بعض جوانبها، لذا جاءت هذه الدراسة لتغطي معظم الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء 

مدى إمكانية استفادة وتطبيقها في العديد من المجاالت التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومعرفة 
 العراق من التجارب الدولية في هذا المجال.

 -أهداف البحث :

 التعرف على مفهوم التكنولوجيا الخضراء وأهم أهدافها ومؤشرات قياسها.  .1
 بيان أهم المجاالت التي تسهم التكنولوجيا الخضراء من خاللها في تعزيز التنمية المستدامة.  .2
مكانية استفادة العراق دراسة وتحليل واقع التكنولو  .3 جيا الخضراء في الدول المختارة ومقومات نجاحها وا 

 منها .
التحديات التي تواجه العراق في استخدام وتطبيق التكنولوجيا الخضراء في المجاالت  معرفة أهم .4

 المختلفة والسبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات. 

 -البحث: مشكلة

خصوصا في  التنمية المستدامة في تعزيزالتكنولوجيا الخضراء  كيفية إسهامالبحث حول  تكمن مشكلة
 -ويمكن صياغة إشكالية البحث من خالل طرح التساؤالت اآلتية : ،العراق 

 كيف  يمكن أن تساهم التكنولوجيا الخضراء في تعزيز التنمية المستدامة ؟ .1
وكيف يمكن أن يستفاد  الخضراء؟ التكنولوجيا إلنتاج و استخدام المقومات الكافيةيمتلك  العراق أنهل  .2

 التجارب الدولية في هذا المجال ؟ من
ما هي المعوقات التي تواجه العراق في إنتاج واستخدام التكنولوجيا الخضراء؟ وما هي السبل الكفيلة  .3

 إلدخال تلك التكنولوجيا في المجاالت المختلفة من الحياة؟ 

  -البحث: فرضية

امتالكه العديد من الموارد الطبيعية والبشرية  وعلى الرغم منينطلق البحث من فرضية مفادها )إن العراق 
التي تمكنه من إنتاج واستخدام التكنولوجيا الخضراء إال انه يالحظ محدودية اإلنتاج واالستخدام لهذه 



 مقدمة ......ال
 

 

3 

يقلل من إمكانية إسهامها في تعزيز التكنولوجيا بسبب الكثير من المعوقات التي تواجه تطبيقها وبالتالي 
 التنمية المستدامة( .

 -حدود البحث :

بالنظر لمواجهة الباحث الكثير من ( و 2212 -2222الحدود الزمنية للبحث المدة ) الحدود الزمنية:
الصعوبات في الحصول على البيانات لبعض المؤشرات في دول العينة لذا لم يستطع الباحث االلتزام بحدود 

  في المؤشرات قيد الدراسة لدول العينة. ثابتةه زمني

 .العراق،ماليزيا،اإلمارات  ،الحدود المكانية :كوريا

 -منهجية البحث:

الوصفي  االسلوبفقد اعتمد الباحث  ،لغرض اإلحاطة بموضوع البحث والوصول إلى النتائج المتوخاة منه 
التحليلي, في تحليل البيانات والمعلومات المستحصلة من المصادر الرسمية والتقارير والبحوث العالمية 
والعربية والمحلية والمواقع االلكترونية المتوفرة حول هذا الموضوع للوصول إلى األهداف المتوخاة من 

 البحث. 

 -هيكلية الدراسة:

ثالثة فصول حيث تناول األول: إطار نظري  الى البحث تقسيمالبحث تم من اجل الوصول الى هدف 
األول المبحث  تناول  ،ثالثة مباحث وقد تضمن الخضراء والتنمية المستدامة التكنولوجيا مفاهيمي حول

أما المبحث الثاني فقد ركز على التنمية المستدامة في  ،التكنولوجيا الخضراء مفاهيم أساسية ومداخل نظرية
وقد تناول  ،في حين تناول المبحث الثالث العالقة بين التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة مدخل نظري 

تضمن المستدامة الفصل الثاني: تجارب دولية في تطبيق التكنولوجيا الخضراء وانعكاساتها على التنمية 
المبحث الثاني فقد تناول  في تطبيق التكنولوجيا الخضراء أما الجنوبية تجربة كوريا ،المبحث األول منه

تجربة اإلمارات في تطبيق التكنولوجيا الخضراء أما المبحث الثالث فقد تناول تجربة ماليزيا في تطبيق 
مكانية  أما الفصل الثالث: ،التكنولوجيا الخضراء السبل الكفيلة لتطبيق التكنولوجيا الخضراء في العراق وا 

تجربة العراق في  ،ثالثة مباحث تناول المبحث األول علىسم االستفادة من تجارب البلدان المختارة وق
مقومات نجاح تطبيق التكنولوجيا الخضراء في الدول المختارة  ،تطبيق التكنولوجيا الخضراء المبحث الثاني 

وختم  ،تناول السبل الكفيلة لتطبيق التكنولوجيا الخضراء في العراق ،منها المبحث الثالث والدروس المستفادة
 .  البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات

                  .
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فيما يلي عرض موجز ألبرز الدراسات المقاربة للدراسة الحالية وذلك بقصد تحليلها  :الدراسات السابقة 
 واالستفادة منها

 العربية:العراقية و  الدراسات اواًل: 

دراسة جبلي محمد االمين: تجربة كوريا الجنوبية في تبني السلوك االخضر وانعكاساتها على التنمية  -1
 1))المستدامة: 

التعريف بالسلوك األخضر باعتباره بعد جديد يساعد على توفير الموارد التي تحتاجها اذ تناولت الدراسة 
الدورة االقتصادية ، ثم توضيح العالقة بين السلوك األخضر والتنمية المستدامة، وفي األخير عرض تجربة 

 كوريا الجنوبية التي تعد كأفضل مثال في السلوكيات الخضراء .

 -ة من النتائج  منها:وتوصلت الدراسة الى مجموع

  كفاءة كوريا الجنوبية في وضع سياسات تنموية وخطط تخدم البعد البيئي من خالل سرعة التحرك واتخاذ
 القرارات وخصوصا في المجال االخضر.

  فعالية وكفاءة التعليم الذي يسهم في التنمية االقتصادية باإلضافة تركيز كوريا الجنوبية على التكنولوجيا
 اعطاءها اولوية في كل المجاالت.الخضراء و 

 .تطبيق مفهوم االخضر في كل القطاعات مع دعم الصناعات الخضراء 
دراسة خوشي عثمان عبد اللطيف :واقع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة في  -2

 (2)توطين التكنولوجيا )الصين وماليزيا واليابان( أنموذجا:

ع البحث العلمي في الدول النامية ودوره في توطين التكنولوجيا مركزا على تجربة  كل اذ تناولت الدراسة وض
من الصين وماليزيا واليابان وقد بين جهود البحث والتطوير في المراكز الحكومية )الجامعات ، المراكز 

كنولوجيا في البحثية( و دور القطاع الخاص في تمويل البحوث وتطويرها وبالتالي اسهامها في توطين الت
 تلك الدول. 

                                                           

جبلي محمد األمين ، تجربة كوريا الجنوبية في تبني السلوك األخضر وانعكاساتها على التنمية المستدامة ،مجلة النظم  ((1

 .0202( ، 1(عدد)9والعمل ،مجلد )

خوشي عثمان عبد اللطيف ، واقع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة في توطين التكنولوجيا )الصين ( (2

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ، جامعة بابل ، ’وماليزيا واليابان( أنموذج ،جامعة السليمانية 

 .0212 /(،كانون األول02العدد)
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 -وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  منها:

  اعتماد البحث والتطوير في بعض البلدان النامية وخاصة العربية منها على الدعم والتمويل الحكومي
وانخفاض ان لم يكن انعدام مساهمة القطاع الخاص بجهود البحث والتطوير وذلك على عكس البلدان 

 التي يقوم بها القطاع الخاص بدعم وتمويل معظم عمليات البحث والتطوير.المتقدمة 
  نتيجة عدم االهتمام بالبحث العلمي وعدم ادراك جدواه فقد ادى ذلك الى انخفاض حجم االنفاق على

 البحث والتطوير مما يؤدي الى عدم توفر البنية التحتية الالزمة للبحث العلمي.
 ثين العرب وعدم تفرغهم بشكل كامل للبحث العلمي.تردي االوضاع المالية للباح 
دراسة حليمة السعدية فريشي: االبتكارات البيئية والتكنولوجيات الخضراء لتعزيز ممارسات التسويق  -3

 1)):  االخضر في المؤسسات البترولية العاملة في الدول العربية

والتكنولوجيا الخضـراء التي اعتمدتها الشركات البترولية في حاولت هذه الدراسة إبراز اثر االبتكارات البيـئية 
 تبني التسويق الخضر.

 -وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  منها:

  قيام الشركات البترولية بتنفيذ االبتكارات البيئية والتكنولوجيا الخضراء للتعبير عن مدى مساهمتها
في تطبيق ممارسات التسويق االخضر من اجل ضمان بالمسؤولية في حماية البيئية وعامل اساسي 

 استمرار نشاطها في ظل المنافسة الشرسة للمحافظة على جودة منتجاتها.
  ان االبتكارات البيئية قد تكون في صورة ابتكارات تسهم في الحد من التلوث عند اي عملية انتاجية او

 ابتكارات منع التلوث عند مصدره.
  والتطوير والتكنولوجيا في مجال الحفاض على البيئة ضمن الهيكل التنظيمي ضرورة ادارة البحث

 للشركة.

 ثانيًا: الدراسات االجنبية:

1-   Study Sreeramana  Aithal  And others،Opportunities & Challenges for 
Green Technology in 21st Century (2) 

                                                           

حليمة السعدية فريشـي وآخرون ،االبتكارات البيـئية والتكنولوجيا الخضـراء لتعزيز ممارسـات التسويق األخضر في   ((1

 .0212(،0مؤسسـات الدولية الفاعلة في الدول العربية ، مجـلة العلوم االقتصادية وإدارة األعمـال ،العدد)ال

(2  (  Sreeramana Aithal And others ، Opportunities Challenges for Green ، Technology in 21st 
Century ،  India    ، August 2016 
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تناقش هذه الدراسة الفرص والتحديات التي تواجه التكنولوجيا الخضراء في قطاعات الزراعة ، ومياه الشرب، 
باستكشاف الفضاء ، والتقنيات الخاصة بالتعليم، و  الخاصةوالطاقة المتجددة ، والمباني ، والتكنولوجيا 

 الصحة  في القرن الحادي والعشرين.

 -النتائج  منها: وتوصلت الدراسة الى مجموعة من

  لتقنية النانو الخضراء القدرة على اطالة حياتنا من خالل المساعدة في القضاء على االمراض التي تهدد
 حياتنا مثل السرطان واصالح االضرار التي لحقت بأجسادنا على المستوى الخلوي.

2- Study Ghaziabad ،Green Technologies(1) 

حيث تحدد الموارد وكذلك طرق  ،الكتلة الحيوية مصدر مهم للطاقة المتجددةاذ توصلت هذه الدراسة الى ان 
تحويل طاقة الكتلة الحيوية إلى كهرباء ، والتقنيات المشاركة في استخراج الطاقة من الكتلة الحيوية 

ًا كما تستعرض هذه الدراسة أيضًا عدد، باإلضافة إلى مزايا وعيوب استخدام الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة
 قلياًل من مشاريع الكتلة الحيوية في الهند. 

 -وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  منها:

  إن  )لكتله الحيوية( ذات تأثير إيجابي على األراضي الزراعية من خالل تحويل األراضي القاحلة إلى
 أراضي زراعية.

 يتم تحويل المخلفات والنفايات إلى  طاقة حرارية وكهربائية من خالل عمليات مثل التغويز  و التوليد
 المشترك للطاقة.

 .تحسين األداء البيئي في الهند وتقليل اآلثار السلبية للنشاط البشري 
3- Study Onyia Chibuzo John And others، Green Technology (2) 

العديد من الصناعات التكنولوجية في نيجيريا التي تنتج نفايات سائلة تزيد من االحتباس تناولت هذه الدراسة 
الحراري والتي كانت في ازدياد مستمر في السنوات الماضية ، مما ينقل العديد من الدالالت غير المرغوب 

 فيها إلى األرض والحياة البشرية.

 

                                                           

(1) Ghaziabad ، Green Technologies ، International Advanced Research Journal in Science ، 

Engineering and Technology ، Vol. 2 ، Special Issue 1 ، May 2015. 

 الكربون أكسيد أول إلى الحيوية والكتلة الفحم مثل الكربون على تركيبها في تحوي التي المواد تحويل عملية هو تغويز 
 العملية هذه عن ينتج بها متحكم األكسجين من كميات مع عالية حرارة درجات عند الخام المواد بتفاعل وذلك والهيدروجين

 .المواد من الطاقة الستخراج الفعالة العمليات من التغويز عملية وتعتبر االصطناع، غاز يدعى غازي مزيج
(2  ( Onyia Chibuzo John And others ،Green Technology: A Contribution to Sustainable 

،Development in Nigeria،2016. 
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 -وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  منها:

  .اعتماد التقنيات الخضراء من بين الحلول للتخفيف من هذه المشكلة 
 . تقديم السبل التي يمكن للتكنولوجيا الخضراء من خالله تحسين التنمية المستدامة في نيجيريا 
   .العمل على الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري و تقليل االثار السلبية على البيئة 
   استخدام العديد من األدوات التي تسهم في تعزيز االبتكار مثل مبادرات البحث والتطوير للتكنولوجيات

 و في مجال الصناعات التكنلوجية المختلفة.  
4- Study Monu Bhardwa jand Neelam  ،The Advantages and Disadvantages 

of Green Technology(1) 

تناولت هذه الدراسة الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الخضراء حيث ان ربحيتها تختلف بشكل ملحوظ 
مقارنة بالشركات التي ال تستخدم التكنولوجيا الخضراء، و استخدمت هذه الدراسة أدوات قياس األداء المالي 

((ROS  ،ROA  ،ROEلمعرفة ربحية الشركات، كما جمعت هذه الدراسة بيان )( شركة مدرجة 42ات )
في بورصة دكا، ثم تم تقسيم البيانات إلى مجموعتين ، مجموعة معتادة على استخدام التكنولوجيا الخضراء 
ومجموعة غير معتادة على استخدام التكنولوجيا الخضراء، حيث كانت ربحية الشركات التي تستخدم 

م التكنلوجيا الخضراء ،من خالل هذه الدراسة  التكنلوجيا الخضراء اكبر من ربحية الشركات التي ال تستخد
فان شركة التكنولوجيا لن تتكبد أي خسارة أو تضحي بقدر كبير من الربح، لذا فإنها تشجع الشركات على 

 اعتماد التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

 -وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  منها:

  الخضراء تكون ذات ربحية اكثر من الشركات التي ال تستخدم ان الشركات التي تستخدم التكنلوجيا
 . التكنولوجيا الخضراء

المتجددة اوفي صناعه  كالطاقةقد تناولت تطبيق التكنولوجيا الخضراء في مجاالت   السابقةان الدراسات 
جيا الخضراء التي تناولت موضوع التكنولو  القليلةفي انها من الدراسات  الدراسةمعينه في حين تميزت هذه 

والمباني، كما تميزت بأنها تناولت تجارب  والطاقةوالنقل  والصحةكالتعليم  متعددةوتطبيقها في مجاالت 
  من إلى تغطيتها لفتره زمنيه  امتدت باإلضافةوماليزيا واإلمارات  الجنوبيةلدول مثل كوريا  ناجحة

(2222-2212). 

                                                           

(1)  Monu Bhardwa jand Neelam  ،The Advantages and Disadvantages of Green Technology   ،

Journal of Basic and Applied Engineering Research  ،Volume 2 ،Issue 22; October-December ،

2015. 



 

 

  

 

 

  

 األول الفصل
إطار  يف التكنولوجيا اخلضراء والتنمية املستدامة

 نظري مفاهيمي
 

 التكنولوجيا اخلضراء مفاهيم أساسية ومداخل نظرية:  األولاملبحث 

 نظريالتنمية املستدامة مدخل املبحث الثاني : 

بني التكنولوجيا اخلضراء والتنمية املستدامة النظرية العالقةملبحث الثالث : ا
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 تمهيد:

لكونها أثرت وبشـكل  ،الخضـراء من المفاهيم الحديثة التـي حظيت باهتمام العـديد من الدولإن التكنولوجيا 

واضح في إدراك النـاس أهمية البيئة واألثر السـلبي الذي يتركـونه علـيها والناتج من االسـتخدام غير الرشيد 

البيئي وتـقليل اآلثار السـلبية للنـشاط  لذلك فان هـذه التكنولوجيا لديها القـدرة على تحسيـن األداء ،لـمواردها

البشـري مما سيساهم فـي تـعزيز التـنمية المـستدامة من خـالل التشجيع  والـتحفيز عـلى إنتـاج الطـاقة النظـيفة 

عـادة تدويـر النـفايات ...الخ. ،والـنقل األخـضر ،والمـباني الخضـراء ،واستخدامها   وا 

 الفصل الى .... لذلك سوف يتم التطرق في هذا

 مفاهيم أساسية ومداخل نظريةجيا الخضراء التكنولو  المبحث األول: 

 المبحث الثاني: التنمية المستدامة في اطار نظري 

 المبحث الثالث: العالقة بين التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة
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 نظريةمفاهيم أساسية ومداخل جيا الخضراء التكنولو  المبحث األول: 

 مفهوم التكنولوجيا وأنواعها المطلب األول:

 مفهوم التكنولوجيا وأهميتها أوال:

( وتعني حرفـة أو (Technoتتكون من مقطـعين األول ،إن كلمة التكنولوجيا هي كلمة ذات أصل يونـاني 
علم التطـبيق أو ومن هنا فان كلمة التكنولوجيا تعني  ،( ويعني دراسة أو عـلمLogyفن أو مهـارة والثاني)

عندما بدأت اآلالت  ، وقد ظهر هذا المصطلح في العصر الحديث بعد الثورة الصنـاعية، (1) علم األداء
ووفقا لذلك  فقد عرفت التكنولوجيا بأنها مجموعـة من العمليـات  التي  ،تأخذ مكانـتها في اإلنتاج الصناعي

ألدوات والتقنيات واألنظمة وطرق تنظيمها من اجل حل تقوم بصنـع و تعديـل و معرفة واستخدام  اآلالت وا
أو معالجة عالقـة  ،أو تـحقـيق هـدف معـين ، أو تحسين حلـول موجـودة مسبقا لمشـكلة معينه ، مشكلة معينة

 (2)إخـراج ( مطبقة أو تؤدي وظيفـة معينة./)إدخـال 

على المجتمع ومحيطة بطرق عديدة أسهمت في تطويـر  واضح   تأثير  ن التكنولوجيا كان لها أويالحظ       
والطـاقة  ،والسـيارات ،كالطـائرات ،اقتصادياته لتصبح أكثر تقدمـا من خالل القيام بإيجاد تقنيات جديدة

بحيث غيرت نمط حياة اإلنسان ووفرت  ،والفضـاء ،والنـووية( وتكنولوجيا النـانو  ،المتجددة كالطاقة )الذرية
 له الراحة.

ن التكنولوجيا هي فـرع المعرفة العلميـة الذي يتعـامل مع اإلبداع واستخدام الوسـائل التقنية أوهناك من يرى 
وتطبيقاتها في حياة اإلنسان والبيئة والمجـتمع باالعتماد على العلوم التطبيقية و الهندسة و الفنون الصناعية 

 (3)والعلوم البحتة.

ن عالم اليوم هو عالم أويالحظ أهمية التكنولوجيا في الحياة اليومية لألفراد والمجتمعات يرجع إلى حقيقة 
ديناميكي وبالتالي فان التطوير التكنولوجي يهتم في تطوير المجتمعات وعليه يمكن إبراز أهمية التكنولوجيا 

 (4) -:من خالل ما يأتي
                                                           

 .31، ص 9002إدارة تكنولـوجيا المعلومـات، دار الفكر الجامـعي، اإلسكندرية،  ،( محمد الصيـرفي(1

(محمووووووود ـلوووووون الووووووـديلو تكنولوجيووووووا المعووووووـلومات بيووووووناـة ازتصووووووا  الجما ووووووـير ، العر ووووووي للن وووووور بال و يوووووو ، (2

 .31،ص 3220،القا رة

)3) Aithal And others, Opportunities Challenges for Green, Technology in 21st 

Century,  India ,August 2016, page 2 

 لمزيد مل ال فاييل انظرو(4) 

https://mawdoo3.com أ ميوووووة ال كنولوجيوووووا فوووووي  ياتنوووووا ،ر ان يووووو    ،2018         م وووووا  ـلووووو  الووووورا   ، - 

Aithal, Op. Cit,page1.  

 . 341ص،9002،ـمـان،جدارا للك اب العالمي للنـ ر بال و ي  ، اق صاد المـعرفة ، سل خلف فلـيح -
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إنها أسهمت في تسهيل عملية التواصل بين الناس وأصبح العالم كقرية صغيرة بفعل ما قدمته  .1
امتدت  إذوقد تنوعت هذه الوسائل  ،التكنولوجيا من وسائل وطرق لتسهيل وتعزيز التواصل فيما بينهم 

 من الهاتف المحمول والثابت إلى شبكات االنترنيت ووسائل النقل المتطورة .....الخ.
فقد أدى ساعدت في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل البشرية كما هو الحال في المجال الصحي  .2

اكتشاف األجهزة الحديثة وااللكترونية إلى تحسين الجودة في العالج وزيادة فرص بقاء اإلنسان على قيد 
عبر هذه األطباء اكتشاف معظم المشاكل الصحية  الحياة من األمراض المختلفة من خالل تمكين

 األجهزة.
والظروف المناخية المناسبة  ،أهميتها بالنسبة للقطاع الزراعي إذ أسهمت في تحديد التغيرات المناخية  .3

 باإلضافة إلى اختراع األدوية واللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية . ،للزراعة 
رقائق في تخزين الورقية من خالل استخدام األقراص المدمجة وال عمالألاأسهمت بالتخفيف من  .4

 البيانات والمعلومات.
منذ بداية  الـذي يتصل بما تحقق في الـثورة الصناعية ،التكنولوجي والنمو االقتصادي الربط بين التـطور .5

 وحتى الوقـت الحاضر. ، حصـولها ومراحل تطورها

 أنواع التكنولوجيا ثانيا:

 (1)-يتم تصنيف التكنـولوجيا إلى أنواع عديدة منها:

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تتضمن هذه التكنولوجيا ما يأتي: .1

من خـالل أدوات وبرامج مخـصصة للعمل  تكنولوجيا الشبكات: هي عبـارة عن ربـط بين الحواسيب  -أ
 تتدفق هذه المعـلومات من خالل الشبكة على شكل إشارات كهربائية إذمن اجـل التشارك فيما بينها  الشبكي
 حزم صغيرة من المـعلومات بسرعة كبيرة بحيث تكـون خالية من األخطاء إلـى الهدف المطـلوب.تنـقل ك

                                                           

 لل فاييل انظر  و ((1

 . 411 ،ص 9001 ، دار الجامعة ، ل خطي  بتنمية الموارد الب رية اس راتيجيمدخل ،رابية  سل -

 .3ص،9031 ،  غداد ،دار الك ب بالوثائق ،ان رنت األشياء ، ما ن سمير الحكين -

 .ـووول  عووود بنظوووـن المعلوموووات الجغرافيوووة .اسووو خداق تقنيوووـات ازس  وووعار. ،إ را وووـين يووو   الوووديل خوووـ ر،ـوووزة ـبووود ه -

كليوووة  ،البيوووـ ة . ن وووا لوووـ مبن خدموووة المج مووو  بتنميوووة .جامعوووة،بال وقعوووات الموووـس قبلية ل وووا .فوووي ريوووـد بم ا عوووة األخطوووار

 .94ص، 9039 ، اآلداب
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 ، هي مجـموعة األجهزة والمعدات والخبرات والمهارات التـي تتعلق بالمعلومات :المعلومات تكنولوجيا-ب
كطائر يطير بجناحين بحيث تعد ،جمعها وتحلـيلها ومن ثم تخزينها واسترجاعـها وتوزيعها للمستفيدين 

من الهـاتف والتلغراف وصواًل إلى  ابتداءاواألخر تكنولوجيا االتـصال , احدهـما يتعلق بتكنولوجيا الحواسـيب
 .األقمار الصـناعية

أي جهاز الكتروني يمـكن تعريفه على شبكة االنتـرنت من خالل  تمـثل : تكنولوجيا انترنت األشياء -ت
 ةبحيث مـن الممكن ربط األشياء التـي نستخدمها  في حيـاتنا اليومية بشبك ،عنـوان انترنت له  تخصيص
تعمل العديد من شركـات  إذ ،و باب الكراج والتلفزيون  ،مثـل السيارة و الثالجة والغسالة والـمنبه ،االنترنت 

بط بشبكة انترنت تكنولوجيا المعلومات اليوم علـى تطوير بيئات متـكاملة لكي تمكن األشياء من قدرة الـر 
 األشياء.

تغير في أي نـوع  المسـتشعر هو نوع من األجهـزة التي يمكنها أن تكتشـف أي : تكنولوجيا االستشعار -ث
المستشعر يتفاعل مـع المتغيرات كالحرارة  ف ،واالستـجابة السريعة وفقا لذلك التـغير ،من عوامل البيئة
كذلك تمثل بيانـات االستشعار مصدر مهم مـن البيانات لرصد ومتابعة  ،والهواء....الخ  والرطوبة والضـغط
كـما يمكن استخدام تقنيات االستـشعار عن بعد ونظم المعلومـات  ، ودرجات الخطورة ،األخطار وتطوراتها

 الجغرافية في إعداد توقعات مستقبلية لتطور األخطار في المستقبل.

اقة ـالط التي تستخدم إلنتاج تقنياتال أنواع علق بجميعـتكنولوجيا يتذا النوع من الـتكنولوجيا الطاقة: ه  .2
 ،الكهرومائية اقةـالرياح والطاقة الشمسية والط اقةـوط ،النووية اقةـوغير المتجددة مثل الط ،المتجددة

 اقة الكهربائية.ـوالطاقة الحرارية والط
 ،باستخدام تقنيات االتصاالت والمـعلوماتيةتكنولوجيا النقل: تـشير إلى الـنظم التي تحل مشاكل النـقل  .3

مـن اجل إدارة حركة المرور والتنسيق مع  ،والمستخدمين  ،والمركبات ،التحتية  ىبين البن وهي تربط 
 (1)وسائل النـقل األخرى.

التكنولوجيا المعمارية: تتعامل التكنـولوجيا المعمارية مع علوم البـناء وتطبيقات و تصاميم المباني  .4
تتكون الهندسة المعمارية مـن العديد من الصناعات مثل صناعة  إذ ،قضـايا الفنية المتعلقة بها وال

مارس التطور الـسريع للتكنولوجيا دورا بارزا فـي إنتاج  و ،وهندسة البناء والتـشييد والعقارات  ،المواد

                                                           

(1)Kashif , NaseerQureshi, and Abdul Hanan, Abdullah, A survey on, intelligent 

transportation, systems, Middle East Journal of Scientific Research, vol,. 15, No. 5 

,2013page 629. 
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وأدت إلى ظهور أنماط جديدة  ،والشكلية نصوص معمارية امـتازت بالتطور والتغير في الجـوانب الفكرية
 .(1)التصميم أو اإلنشـاء .كان ذلـك في .سواء النواحـي التقنية .روح العصر من  .المباني تحـمل .مـن

الصناعية  .مع استخدام التقـنيات .التكنولوجيا التـي تتعامل .فـرع من فروع .التكنولوجيا الصناعية: هي .5
التكنولوجيا الصناعية  .تتراوح تطـبيقات و بساطة وكـفاءة وربحية .اإلنـتاج أسرع وأكثر .لجعل عملية

المجال   .الدول تميزا في هـذا. ومن أكـثر ، .إلى تـصنيع اآلالت الثقيلة .إنتـاج  البراغي الصغيرة .من
ماليزيا ومنها . أن تـساير التطور والركب فـي الصناعات الحديثة .من دول العـالم تحاول .اليابان وكـثير

 (2)واألمارات. .وكـوريا
اعتاد   فقد ،العصور القديمة .حـياة اإلنسان منذ .جزءًا ال يتجزأ من .تكنولوجيا الزراعة: تعد الـزراعة  .6

 .وبـمرور الوقت تطورت أساليب ،على أنفسهم  .حرث وزراعـة وحصاد.بكـل شيء من  .الناس القيام
واألجهزة والتقنيات المعـلوماتية مثل مجسات التربة . اآلالتمـثل  التكنولوجيا.الـزراعة بسبب إدخال 

والمحاصيل وأجهزة استشعار الكترونية المستخدمة في أنظمة اإلنتاج  وتفيد في تحديد الكمية المناسبة  
 (3)من الماء والجرعات الصحية من األسمدة .

 .هاما فـي المحافظة .دورا فيه التكـنولوجيا .تمارس .الطبية مجال واسـع.التكنولوجيا الطبية: التكنولوجـيا  .7
 .من اختـبارات الحمل .حتى قبـل والدته .جزءا مـن الفرد .أصبحت التكـنولوجيا الطبية إذ على الـصحة

من بيـن .الصناعة الطـبية هي الصناعة األكـثر أهمية . تعتبرو  ،الصوتية. إلى المـوجات الفوق
 .اإلعاقة من خالل. التكنولوجيا باألشـخاص ذوي .هذا المجال مـن .يختـص و ،األخـرى .الصناعات 

 .للمعاقين كما تسـاعد هذه .للتعريف بالـقدرات الوظيفية .البرامج الـتي تستخدم .توفير جـميع المـعدات أو
ومـا  ، والمشي ،و السمع ،يواجهون مشـاكل بالتحدث و الرؤيا والكـتابة .التكنولوجيا األشـخاص الذين

 (4)إلى ذلك..
التكنولوجيا التعليمية : وهي عملية استخدام اآلالت والمعدات واألجهزة من اجل االرتقاء بالنظام  .8

دارة العمليات  التعليمية  التعليمي وزيادة فاعليته ومن ثم تحسين أداء الطالب  من خالل  إنشاء وا 
 .هبواسطة الوسائل  التكنولوجية  داخل الصف وخارج

                                                           

 الجامعووووة ،المعايوووورة المحووووـلية العمووووارة ال أيووووـيل اسوووو راتيجية فووووي ال كووووـنولوجيا اثوووور ، مبووووار  م وووود  محموووود أربى((1

 .  41ص ،  9032 ،العراق ،العمارة  ندسة قسن، ال كنولوجية

 ،دبر بأ مـية ازس خداق العق ني لل ـكنولوجيا في المجا  الـصناـي في تحقيق ال ـنمية المـس دامة  ،( شاب  محمد سـفيان(2
 . 33ص،9039،الر اط 

 https://www.iccia.comم ا  ـل  الموق ،1ص، 9031،مس قبل تكنولوجيا الزراـة ،بآخربن كلير سك ماتيود  (3(

 . 99ص،جامعة  ـورسعيد -الـ ر ية كلية ،طرق تدريـس ذب  از  ياجات الـخاية ، مربة محمد ألبا  ((4

https://www.iccia.com/
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 (1)تشمل العديد من األنواع  منها : والتكنولوجيا الخضراء :  وهي التكنولوجيا النظيفة  .9

تكنولوجيا التحكم في التلوث :تهدف هذه التكنولوجيا إلى الحد من التلوث البيئي الناتج من عمليات  -أ
والتلوث الناتج من السيارات باستخدام السيارات  ،ة التصنيع باستخدام أجهزة تقنية  للحد من غاز المدخن

 ووضع أجهزة تنقية الهواء في البيوت وأماكن العمل. ،الكهربائية

تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية  وهي إحدى المبادرات األكثر أهمية  تكنولوجيا إعادة التدوير: -ب
 وخفض النفايات المتراكمة.

 تكنولوجيا معالجة المخلفات والمواد الناتجة من العمليات اإلنتاجية.التكنولوجيا المنظفة: هي  -ت

التكنولوجيا الميكانيكية: هي استكشاف المعرفة والتقنيات الجديدة من خالل االبتكارات في مجال المركبات  .11
ت أو خالل البحث من اجل إيجاد أفضل الطرق إلنتاج المواد المتقدمة والطاقا ،والطائرات وأنظمة الطاقة

 (2)المتجددة.
جديدا للصـناعة واالتصاالت وقد توفر حلوال .الحـديثة تعطي دورا . إن التكنولوجيات التكنولوجيا الحـديثة: .11

كما تتيح فرص لتحفيز النمو االقتصادي المستدام والتنمية  .مثل تغير المناخ.للتحـديات العالمية المعقـدة .
 (3)االجتماعية .

 .لكونها وسيلـة من الوسائل ،نفـسها. قـدم المخترعات البشرية .:تعد التكـنولوجيا قديمةالتقلـيدية . التكنولوجيا .12
يستعملها من  .أصـبحت أداة مهـمة .وبعد ذلك ،للطبيعة. التـي اخترعـها اإلنسـان عند تطـويعه الـبدائي

أهـمية كبيرة .بحيـث أصبحت ذات  .ثـم تطور استعمالها .قضـاء حاجاته.خـدمته ومساعدته في  .اجـل
معظم  .ولة عنؤ بعض المـفكرين يعتقدون بأنها المـس .مما جعل ،والخاصـة. في حـياته العامة .جدا

 (4)المـعاصر. .تحدث داخـل المجتمع .المتـغيرات التي

 

 
                                                           

بال كنولوجيا الخ ـراء ل عزيز ممارسـات ال سويق األخ ر في از  كارات البيـ ية ، ليمة السعدية فري ـي بآخربن ((1

 .00ص،9031، (9العدد)،مجـلة العلوق ازق صادية بإدارة األـمـا   ،الممسسـات الدبلية الفاـلة في الدب  العر ية

 ،( 3العـدد) ،لوجية الجامعة ال كنو ،مـجلة قسن ال ندسة الميكانيـكية ،ال ندسـة الميكانيكية ،  ار ـلي محمد بآخربن ( (2
 .4ص ،9030

 .2ص،9031، يربت ،ال كنولوجيا مل اجل ال نمية المس دامة ، اللجنة ازق صادية بازج ماـية لغر ي آسيا )األسكوا(((3

 .32ص، 9030،ـمان ،المملكة األردنية ال اشمية ،دار الثقافة ،ال كنولوجيا الجديدة لإلـ ق بازتصا  ،ف يل دليو( (4
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 (1تها في الجدول )أخرى من التكنولوجيا يمكن مالحظ وهناك أنواع

 )الحديثة(( أنواع التكنولوجيا البازغة   1الجدول ) 

 التكنولوجيا الحيوية -1

بال كنولوجيا الم علقة  ،بـلن الموربثات ،ال كنولوجيا الحيوية بـلن البربتينات الوراثية

 .بالزراـة المس دامة ،بالكائنات المحورة جينيا،  عديل الجينات 

 

 

 التكنولوجيا الرقمية -2

واألجهزة ، ،الذكاء االصطناعي  ،انترنت األشياء ،البيانات الضخمة واستخراج البيانات

 ، والهواتف النقالة ،والتعليم االلكتروني ، والبيانات المفتوحة ،والحوسبة ،الشبكية
 وشبكة الطاقة الكهربائية الذكية . ،والطباعة ثالثية األبعاد

 

 

 التكنولوجيا النانوية -3

 ،والطاقة الشمسية ،تطبيقات المعالجة الالمركزية للمياه  ، الطباعة الحجرية النانوية
 ،والشرائح المصنعة ،المواد النانوية العضوية وغير العضوية، )الخاليا الشمسية النانوية(

 ومعالجة النفايات.
 

 

 التكنولوجيا العصوية -4

 بدون سائقبما في ذلك  المركبات الذاتية التشغيل مثل )السيارات  ، التشغيل اآللي الرقمي

 ،والحوسبة المعرفية ،والتكنولوجيا الذكية ،والتشغيل اآللي ، الطائرات المسيرة( ،
والتواصل بين اإلنسان  ، والذكاء االصطناعي،ومنصات البحث عن البيانات االلكترونية 

 وشبكات االنترنت.،واآللة 

 

 

 التكنولوجيا الخضراء -5

وإعادة  ،تكنولوجيا تمديد حياة المنتج ، التصنيعاالقتصاد الدائري: تكنولوجيا إعادة 

وتكنولوجيات التخفيف من انبعاث ثاني أكسيد  ،البني األساسية المتعددة الوظائف ،التدوير

 التكنولوجيا المنخفضة الطاقة واالنبعاث.،الكربون 

 ،اقةتخزين الط ،الشبكات الذكية،الشبكات المصغرة  ،الطاقة :النظم الكهربائية الالمركزية
واألجهزة ذات الكفاءة  ، ونظم الطاقة المتجددة ، و الوقود الحيوي ،المضخات الحراريةو

 في استخدام الطاقة.

 والمركبات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. ،النــــقل : البني األساسية المتكاملة للنقل العام

 القياس المتقدمة.ونظم  ،الميـاه: تكنولوجيا إدارة المياه ومياه الصرف الصحي

 وتقنيات التدفئة والتبريد. ،المباني المستدامة والذكية المباني:

والمنتجات القائمة  ،والـــزراعة  المائية  ،والذكــية  ،الزراعـــــة : الـزراعــة المســتدامة 

وتطبيقات  ،وكفاءة الري ،والتخزين ،وتقنيات التصنيع ،على التكنولوجيا الحيوية

 التكنولوجيا الحيوية.

الصادر ـل إدارة ال مبن ازق صادية بازج ماـية في األمن  ، تقرير ال نمية المس دامة ـل  الصعيد العالمي المصدر :

 .01ص ،9032،نيويور  ،الم حدة
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 المطلب الثاني: التكنولوجيا الخضراء مفاهيم أساسية

 أوال: مفهوم التكنولوجيا الخضراء

تعد التكنولوجيا الخضراء بمثابة مسارات تكنولوجية تتضمن  مزيجا من االبتكارات التي تؤدي إلى تحسينات 
وتحديد هذا المفهوم كتطبيق يعتني بحماية البيئة ومعرفة مدى مساهمة ،في اإلنتاجية والجودة البيئية 

وقد وردت عدة  ، استهالك الطاقةالتقنيات في الحد من انبعاث الكربون  واالحتباس الحراري وخفض 
 تعاريف لهذا المفهوم  نورد منها اآلتي:

( بأنه 1979فقد عرفت لجنة الحماية االقتصادية األوربية مفهوم التكنولوجيا الخضراء)النظيفة( في عام ) 
جراء فني  لمنع حدوث التلوث عند مصدره  جيا ر لهذا النوع من التكنولو وقد حددت ثالثة معايي ،إدارة وا 

بأنها القيام  الباحثين وعرفه بعض ،(1) وطلب اقل على الموارد الطبيعية ،مخلفات اقل ، انبعاث اقل :وهي
بعمليات التطوير المستمر لجميع العمليات الصناعية  ولجميع الخدمات والمنتجات التي يتم إنتاجها بهدف 
المحاولة  لتقليل استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة عليها من النضوب ألجل األجيال القادمة والتي البد 

ومن هذا التعريف نجد  ،عمليات اإلنتاج واالستهالك وكذلك لتقليل التلوث الذي يحدث جراء ،من مراعاتها
ن التكنولوجيا الخضراء ذات سياسة وقائية تهدف  لتقليل أو خفض المخلفات الناتجة من عمليات اإلنتاج أ

كما أنها تسهم  ،وبالتالي فهي صديقة للبيئة وتحافظ عليها من التلوث ومن نضوب مواردها ،واالستخدام 
ومن ثم تقوم بمعالجة المخلفات التي تنتج من العملية  ،بع أو تقليله إلى أدنى حد ممكنبمنع التلوث من المن

بأنها التكنولوجيا أو التقنيات المتعلقة   هموقد عرفها بعض ،أو تقوم بتدويرها  هااإلنتاجية والتخلص من
ووفقا لذلك فإنها ال  ، ينظر إليها أيضا على إنها تقنيات التخفيف والتكيف ، بالمناخ أو التقنيات البيئية

ولكن تساعد أيضا في  ، الحراري والحد من انبعاث غازات االحتباس , واالستدامة ت ستخدم فقط  للتشجيع
والدفاع عن البيئة من خالل االستدامة في عمليات إنتاج الطاقة ومختلف  ، تقديم إجابات لتغيرات المناخ

 (2)العمليات التكنولوجية .

نه أن يحافظ أي عمل يقوم به اإلنسان من شأن التكنولوجيا الخضراء لها عدة أوجه فهي تعني أويالحظ 
مثل البناء الجيد الذي ال يحتاج إلى الكثير من أجهزه  ،على البيئة ويقلل االستهالك ألدنى حد ممكن 

                                                           

 (1)Gerser,k.,2000,what next?:Technology ,cleaner technologies ,UNEPS,7 International High-
level seminar on cleaner production 
)2)Onyia Chibuzo John And others, Green Technology: A Contribution to Sustainable 

Development in Nigeria, Current Journal of Applied Science and Technology, Nigeria 

,2016,page2 
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حد ممكن  ىأدنتخدم والصناعات التي تس ، التكيف والتدفئة  بحيث يكون باردا في الصيف ودافئا في الشتاء
 ،وتدوير النفايات وكذلك وسائل المواصالت التي ال تستخدم كميات كبيرة من الوقود ،من الموارد الطبيعية 

الطرق واألساليب  تباعإ, من خالل .يتعلق بالجدول الزمـني لحماية البيئة. مفهوما جديدا. نها تعدأكما 
و إحداث   ،األرض .الحياة على كوكـب .الموارد الطبيعية واسـتدامة .األفضل التي تسهم في المحافظة على

 ( 1)األخضر و بتكلفة منـخفضة.  .التكنولوجي هو لتعزيز النـمو .التـغير

وتوظـيف . شـامل يشير إلـى كيفية تسخير .عـبارة عن مصطلح وهناك من يعرف التكـنولوجيا الخضراء بأنها
التي تسهم  األدوات منعلـيها واستدامتها من خالل استخدام العديد  .لوقـاية البيئة والحفاظ .التكنولوجيا والعلم

وقد تـم وصفها  ،البيئي و تحفيز وتشجيع إنتاج واستخدام الـطاقة النظيفة  .في تحقيق ذلك مـثل الرصد
والنـمو  .بالتطور .لذلك فقد حظيت هذه التكنولوجيا ،(2)بالخـضراء لكون الـلون األخضر  يمثـل الطبيعة دائـما

 أنحاء العالم. .السريع  في مختلف

 فوائد ومزايا التكنولوجيا الخضراء: ثانيا:

 :كاالتيهناك العديد من الفوائد الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الخضراء وهي 

دخال التعديالت المناسبة  .1 على سلسلة حياة المنتج والتي تشمل إنها تسهم في تطوير أساليب اإلنتاج وا 
 استخراج المواد الخام وتصنيعها ونقل وتخزين واستخدام تلك المنتجات.

 إنها تسهم في جلب المنافع االقتصادية واالجتماعية إلى مناطق معينة كالمناطق الريفية. .2
 إنها تتطلب صيانة اقل. .3
 (3)اقتصادية في كثير من االستخدام. .4
غاز  .طريق تقـليل انبعاث .االحتباس الحـراري عن .تمنع التلوث بكل أشكاله وتعمل على  إبطاء تأثـيرات  .5

 (4)الكربون. .ثانـي أكسيد
 يمكن تصنيعها محليا. .6
 إنها تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة.  .7

                                                           

 (1)Ghaziabad, Green Technologies, International Advanced Research Journal in Science, 

Engineering and Technology, Vol. 2, Special Issue 1, May 2015,page326.  

 https://ar.wikipedia.org/wiki                                   ،متاح على الموقع،مفهوم التكنولوجيا الخضراء ( (2

(3) Abolfazl Iravani And others, Advantages and Disadvantages of Green Technology ,  

International Journal of Science and Engineering Applications,  Volume 6 Issue 09, Birjand, 

Iran , 2017,pp281 

(4)Sanjukta Banerjee and Ram Krishna Akuli, Advantages of green technology, india, 

2014,pp98. 
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 .د للتجديد مما يعني إنها لن تنف ةإنها قابل .8
 منها. . .لالستـفادة .والبالسـتيكي .والزجاجـي والمعدني .الـورقي .ذات األصـل .النفـايات .على تدويـر. تحـفز .9

ال لوث.  .مل كافة مسـببات .مل خ    ال ـخلص .إي   البيـ ة .11
(1) 

 أهداف التكنولوجيا الخضراء: ثالثا:

 تسعى التكنولوجيا الخضراء لتحقيق مجموعة من األهداف وهي كما يأتي:

 والمدراء والمستثمرين للتكـنولوجيا. ،تنميـة وتطوير مهـارات الموظفين  .1
دخال التعديالت المناسبة   .2 تخفيض التكاليف وتخفيـض حجم الجـهاز اإلنــتاجي وتطوير اإلنتاجية وا 

 عليها.
 تنشيط وتوسـيع شبكة االتصــاالت وابتـكار الطـرق الجديدة لـها.  .3
ا المتالحقة وأثـرها على المجتمع وكـيفية التعامل مع األجهزة والمعدات متابعة المتغيرات التكـنولوجي  .4

 (2)لتنظيم أدائـها وصيانتها وتطويرها. ،التكـنولوجية
 وفرز األنمـاط الجديـدة من اإلدارة . ،خلق السلع الجديدة وتطوير أساليب وطـرق التـسويق  .5
 ترشيد استخدام الموارد المتاحة لـحل المشكالت البيئية.  .6
دارتها بطريقة آمنه بيئيا.  .7  معالجة المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات وا 
 (3)الخـضراء ووسائل النقل الصديقة للبيئة. الذكية او والـمباني ،توفير الطاقة المتجـددة   .8
 (4).الخـام والطاقة .المحافظة  على المواد  .9

 (5)تعمل على إدماج االعتبارات الصحية والبيئية في كافة عمليات اإلنتاج. .11
 باقل تكلفة واكثر استدامةانتهاج نظم ادارة بيئة متكاملة من اجل الوصول الى نتائج بيئية  .11
 .العمل  ودراسة تأثير االنتاج على بيئة ،اعداد المراجعات البيئية في المؤسسات االقتصادية .12

                                                           

             و       م ا  ـل  الموق ،9090،ما  ي ال كنولوجيا الخ راء ،إيمان الحيارى( (1

,https://www.arageek.com 

(2)Kuan -Yeow Show, Green Technology ,Department ,of Environmental Engineering ,Faculty 

of Engineering and, Green, Technology, University Tunku, Abdul Rahman, Malaysia,page1 

(3  ( Onyia Chibuzo John And others, Green Technology: A Contribution to Sustainable 

,Development in Nigeria,2016,page2 

 ،العلوق ازق صادية، ال جارية بـلوق ال سيير كلية ، مسا مة ال كنـولوجيا الخ راء في  ماية البي ة ،الميلود  سحانيل(4) 

 .42ص  ،9031،جامعة معسكر

(5)Monu  Bhardwajand Neelam,  The Advantages and Disadvantages of Green Technology ,  

Journal of Basic and Applied Engineering Research,  Volume 2, Issue 22; October-December, 

2015, pp. 1957-1960. 
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 مؤشرات التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا الخضراء بشكل خاصرابعا: 

 والتي تكتسب ةال بد من االعتماد على مؤشرات معين ،لقياس التطور التكنولوجي الذي يحدث في بلدا ما
 (1) -وفق آليات عديدة منها: على

والـتنمية :يعد االستثمار فـي البحث والتطـوير من أهم محفـزات النمو االقتصادي  .نفقات األبحاث -1
مستوى  .االجتماعية والتقنية سيـرفع .كما إن اإلنـفاق على البحث والتطـوير في جميع المسـتويات ،.المـستدام

في حل المشكـالت التي تواجه الدولـة بسبب  .مستوى اإلنتاجية ويسـهم .في االقتصاد ويحسـن .التقنية الـسائد
 .كما ،أو الكلـي .على المـستوى القطاعي .رشيدةالالقرارات غـير  للقطاعات االقتصـادية أو. يءاألداء الســ

وضـوح الرؤيا على  .التي تساعد على .القرار فـي الدولة باألبـحاث والدراسات الالزمة .إنها تدعـم متخذ
فالبحث والتـطوير يشكالن أهم  هوالمحلية وعلي. فـي ظل المتغيرات الدولـية.متوسط المـدى البعيد وال

وقد أثبتت الدراسـات العالقة الوثيقة بيـن النمو االقتصادي ومـا يتم  ،.النمو االقتصادي المـستدام .أسـاسيات
يتزايد االعتراف بالدور الذي تقوم به  و ،الدخل القـومي. على البـحث والتطوير كنسبة مـن إجمالي. إنفاقه

فالتكنولوجيا واالبتكار عامالن مهمان للقضاء على  ،التكنولوجيا واالبتكار في فترة ما بعد النمو الصناعي
و يشمل اإلنفاق على البحث  (2)الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز سبل تحقيق عدد من األهداف اإلنمائية

مثل اإلنفاق الحكومي على ،والتطوير حساب كل النفقات اإلجمالية التي تصرف على البحث والتطوير 
نفاق التعليم العالي كذلك  نفاقا  و البحث والتطوير  الشركات والمؤسسات الخاصة التي ال تتوخى الربح وا 

م وسائل مختلفة لتقييم التكنولوجيا والتخصصات كما تستخد ،(3)يتضمن المساهمات الواردة من الخارج
 (4)من خالل األبحاث والتنمية وبراءات االختراع. العلمية للدول

على المطبوعات  هـي منشورات تشـتمل ،.أحيانـا "األدبيات العلمية" .يطلق عليها المنشورات العـلمية: -2
يعد عملية  .كما إن النـشر ، .نظرية وتجريبية فـي العلوم الطبيعية واالجتـماعية .تسرد نتائج وأدلـة .التـي
األعـمال المـطبوعة مثل  المصطلح إلى توزيـع كما يشـير ، مختلفة .ونشر للمعلومات بأشـكال .إنتـاج

ومع ظـهور التكنولوجيا الخضـراء واالنترنت ونظـم المعلومات في نـطاق النشر  ،الصحف والـمجالت والكتب 

                                                           

 و  الموق  ,م ا  ـل 9033،بال طوير بدبرة في تحقيق ال نمية المس دامة اإلنفاق ـل  البحث ، المر بقي رجاء((1

https://www.aleqt.com                                                                                                                                  

 .9ص،9034،جنيف،اللجنة المعنية   سخير العلن بال كنولوجيا ألغراض ال نمية ، المجلس ازق صاد  بازج ماـي (2)

 .99ص،9001،مصر،اإليدار األب  ،ب ارة البحث العلمي  ،ممشرات العلن بال كنولوجيا،نورا ـاد  بآخربن ( (3

الملـ ق  العلمي الدبلـي  و  المعـرفة  ، البعد ال كنولوجـي كمدخل  ل حقيق الميـزة ال نافسية ،طيب سعيد بمنـور أب سرير ((4

 .00ص، 9002،الجزائر،جامعة ال ـلف ، للبـلدان العر يـةفي ضل ازق ـصاد الرقمي بمـسا م  ا في تكـويل المزايا ال نافسية 

https://www.aleqt.com/
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والمواقع االلكـترونية و  .من الدوريـات والكتب .توسعت لتشمل المـوارد االلكترونية مثل النسـخ االلكتروني،
نتاج وتـوزيع المجالت يشمل النـشر مراحل لتـطور وبـرامج  ،دبية األ والصحف والـكتب واألعمال. وطباعة وا 

ازلـك ربنية . ما فيـ ا بسائل اإلـ ق .ال ي تنـابلت المعلومات .بغير ا  مـل األـما  .الحاسوب
إن ،(1) 

في المجال  .معـينة من منشورات الباحثـين الوطنيين العلمـية .تركـز على مجموعة .البـيانات الكمية للعلم
(2):نوعين من المؤشـرات .معينة تسمح بتـكوين .نتائج نشاطات أبحـاث .لتقييم وسيلةً تعد  .و الدولـي 

 

 المـادة. .حسببالتخصـصات العلمية  .مؤشرات . أ
 مؤشـرات ذات الـتركز العلمي . . ب

 التجارة الدولية عالية التكنولوجيا: -3

ُتعد أحد المقاييس والتي  ُيعد النشاط التجاري عالي التقنية لدولة معينة صورة مناسبة لقدرتها التنافسية ،
ومقدار التكنولوجيا الفائقة من إجمالي صادرات البالد، والتي تشمل  المهمة لحساب النسبة المئوية للتجارة ،

المنتجات الكهربائية ومعدات توليد الطاقة، ومعدات االتصاالت ومعالجة البيانات، والمعدات الفضائية، 
 (3)واألدوات العلمية البصرية. ..الخ

 ات االختراع براء -4

تسعى معظم دول العالم إلى خلق وتحسين بيئة مواتية لالبتكار واالختراع وتطبيقات الملكية الفكرية والبحث 
لذلك سعوا إلى تطوير األطر التشريعية والقانونية والبيئية ،والتطوير كمحركات لبناء اقتصاد العالم المستقبلي 

التي  تدعم االبتكار، والتي نصت على منح براءة اختراع لكل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين 
كل منها يقوم على أسس علمية وقادرة على االستغالل الصناعي، فمبتكر في جميع مجاالت التكنولوجيا، 

تطبيق جديد ألساليب أو وسائل  موسائل صناعية جديدة، أ مطرق أ منتجات صناعية جديدة، أسواء كانت م
كما إن براءة االختراع ال ُتمنح لالختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استخدامها  ،من قبل الصناعيين ةمعروف

البيولوجية  انية أو األساليبانتهاك للنظام العام أو اآلداب العامة أو األبحاث أو األنواع النباتية أو الحيو 
كما تقدم هذه الدول الدعم المادي والقانوني  ،لإلنتاج النباتي أو الحيواني ،باستثناء طرق علم األحياء الدقيقة

                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wik,و                                                     م ا  ـل  الموق ،المن ورات العلمية  (1(

 ، المعلومات بازتصازت في تحقيق أ عاد ال نمية المس دامة دراسة  الة الجزائرمسا مة تكنولوجيا ،سحانيل ميلود ( (2

 .10-92ص  ،9032-9031 ،الجزائر ،جامعة الجي لي ليا س سيد   لعباس ، أطرب ة دك ورا في العلوق ازق صادية

 ،ـل  المعرفة في المج م  المبنيجيا باز  كار ممشرات العلن بال كنولو ،اللجنة ازق صادية بازج ماـية لغرب آسيا((3

 .90-94ص ،9001نيويور ,

 

https://ar.wikipedia.org/wik
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للمخترعين وتسمح لهم بتقديم براءات اختراعهم دولًيا، مما يساعد على تشجيع الباحثين والمخترعين، مما 
وتقديم حلول للتحديات، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  يؤدي إلى بناء اقتصاد معرفي،

 (1).الحياة، ودعم مكانة الدولة في مجال االختراعات وجودة

 (1) مخطط

 مؤشرات التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا الخضراء بشكل خاص

 

 البا ث  ازـ ماد ـل   المصدر:

 ،المعلومات بازتصازت في تحقيق أ عاد ال نمية المس دامة دراسة  الة الجزائرمسا مة تكنولوجيا  ،سحانيل ميلود (3)

 .10-92ص،9032-9031 ،الجزائر، جامعة الجي لي ليا س سيد   لعباس ، أطرب ة دك ورا في العلوق ازق صادية

ـ ق  العلمي الدبلـي  و  المعـرفة المل ، البعد ال كنولوجـي كمدخل  ل حقيق الميـزة ال نافسية ،(طيب سعيد بمنـور أب سرير9)

 .2ص،9002،الجزائر،جامعة ال ـلف ، في ضل ازق ـصاد الرقمي بمـسا م  ا في تكـويل المزايا ال نافسية للبـلدان العر يـة

 

                                                           

 م ا  ـل  الموق  ،الملكية الفكرية ( (1

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/business/intellectual-property 

مؤشرات التكنولوجيا 
بشكل عام والتكنولوجيا 
 الخضراء بشكل خاص

 نفقات األبحاث والـتنمية 

المنشورات 
 العلمية

 براءات االختراع

التجارة الدولية 
عالية 

 التكنولوجيا 
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 : التنمية المستدامة إطار نظري المبحث الثاني

 التنمية المستدامة )المفهوم و النشأة( أوال:

بحيث أصبحت المعاصر كثيرا  بدا استخدامه في األدب التنموي اً حديث اً تعد التنمية المستدامة مفهوم        
ت آقد تبنتها هي ،عالمية تنتشر في اغلب الدول النامية والمتقدمة على حد سواء فكرية االستدامة مدرسة

التعامل مع األنشطة على يقوم  ،وهي نمط تنموي يتحلى بالرشد والعقالنية ،رسمية وشعبية وطالبت بتطبيقها
االقتصادية التي تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي من جهة والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية  من 

 لية .وتمثل السبيل الوحيد لتحقيق نوعية حياة جيدة للسكان في الوقت الحالي ولألجيال المستقب ،جهة أخرى

فهي تعني الديمومة أو االستمرارية أو  ،إن كلمة االستدامة تحمل أكثر من معنى في اللغة العربية    
االستدامة للتعبير عن تطور  استخدمت فقد ،وأصل هذه الكلمة يعود لعلم اإليكولوجي  ،القابلية للتحمل

إلى تغيرات في عناصرها وخصائصها  وشكل النظم الديناميكية التي تكون معرضة إلى تغيرات هيكلية تؤدي 
التنموي فقد استخدم مصطلح االستدامة للداللة عن  في الفكر أما ،بعضاً وعالقة هذه العناصر مع بعضها 

باعتبار إن العلمين اشتقا  ،( Ecologyمع علم االيكولوجي ) ، (Economicعالقة علم االقتصاد) طبيعة
( الذي تعني في اللغة العربية المنزل أو البيت Ecoيبدأ بكلمة)و كل منهما   نفسه من األصل )اإلغريقي(

( Economic(  هو  إدارة المكونات البيئية و المصطلح )Ecologyللمصطلح ) العام وبالتالي فان المعنى
 (1)هو الدراسة لمكونات البيت .

وفي هذا اإلطـار يمكن تقسيم التعاريـف  هومع زيادة االهتـمام بهذا المفهوم ظـهرت محاوالت كثيرة لتـعريف     
 (2)قسمين : علىالتي وردت عن مـفهوم التنمية المسـتدامة 

 -: كاالتيالـتعاريف المختـصرة  وهي   .1
 .لالستمرار والقابلة المتجددة التنمية بأنها . أ

 .البيئة مع تتعارض ال التي التنمية . ب
 .الطبيعية الموارد النهائية مبدأ تضع التي التنمية . ت

                                                           

 9030 ، للطباـة بالن ردار الصفا  ، ـمان ،الطبعة األبل  ، ال نمية المس دامة ، ماجد أ و  ن  ،ـثمان محمد غنين(1)

 .30ص

 وانظر  ((2

P:55.-Bartelmus, Environment ,Growth ,and ,Development, London, Routledge, 1994 
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ال تعطي المعنى الوافي  من ثمهذه التعاريف قد تكون اقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليل و  إن
 لهذا المفهوم الذي يحتوي أبعاد ومعايير ومؤشرات قد ال تسعها تلك التعاريف.

 التعاريف األكثر شموال  .2
 مع حماية النظام الحيوي.وتعنى بتحسين نوعية الحياة  ،بأنها تنمية اقتصادية واجتماعية متناغمة  . أ
بين احتياجات الجيل الحالي وتحسين نوعية  ويركز هذا التعريف على تحقيق توافق ما ،تعريف بورتالند . ب

صدر  إذ ،حياته مع احتياجات األجيال المقبلة مع األخذ بنظر االعتبار حدود الطاقة االستيعابية للبيئة
 التنمية المستدامة بأنها" ،مستقبلنا المشترك" ( بعنوان"1987من قبل اللجنة الدولية للتنمية والبيئة عام )

 .القادمة على إشباع .للخطر قدرة األجيال .التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض .التنمية
 احتياجاتها".

كما عرف البند الثالث الذي اقر في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في  ريودي جانيرو  . ت
( بأنها  ضرورة انجاز الحق في التنمية بحيث يتحقق على نحو متساٍو "الحاجات التنموية  1992عام) 

ن التنمية المستدامة أوفي محاولة للربط بين التنمية االقتصادية والبيئة نجد  ،ألجيال الحاضر والمستقبل"
بيئة عن طريق إيجاد وسيلة قد تم تعريفها "بأنها محاولة للحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور ال

 تكامل بين البيئة والتنمية االقتصادية". حداثإل
( بأنها "إدارة  وحماية 1989عام)  ، في حين تعرف منظمة األغذية والزراعة )الفاو(التنمية المستدامة  . ث

قاعدة الموارد الطبيعية و توجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار أرضاء 
الحاجات البشرية لألجيال الحالية والمستقبلية" وبالتالي فإنها تسعى الستدامة الموارد الطبيعية والثروة 

وعدم اإلفراط في استخدامها كالمنتجات الزراعية والحيوانية وعدم إضرارها بالبيئة والثروة وتتسم  ،السمكية
 .دية ومقبولة من الناحية االجتماعية".بأنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصا

نما هي فرصـة جيدة  تتيح ،عبء على األفراد والمـجتمع  إن التنمية المستدامة ليسـت مـن الناحية  .وا 
قـامة األسواق.فتـح  ،االقتصادية  جميع المهمـشين  .الناحيـة االجتماعية تضـمن دمج .ومن ،أبواب العمل وا 

عـلى  .امـرأة  صوتا وقدرة مأ .إنسان سـواء كان رجل .تمنـح كل ،لسياسيةالناحية ا .في المجتمع ومـن
 (1) .هاالختيار لتحدي مـسار مستقبل

 

                                                           

دراسة  ،في ضوء تجارب  عض الدب  ر بأثره ـلي ال نمية المس دامةازق صاد األخ  ،ساند  سعد  أ و السعد بآخربن ((1

 https://democraticac.de/?p=47167 و      م ا  ـل  الموق 34ص، 9032 ،العر يالمركز الديمقراطي  ، الة مصر
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 -نشأة ومفهوم التنمية المستدامة:

إنها  .بل ،جديـدة  .فنجد إن هذا المفهوم ال يعبر عن ظاهرة أما فيما يخص نشأة وتطور هذا المفهوم     
تتمتع  .هـذه المدينة إذ كانت ، حـدث في مدينة قرطـاج .ما قد  .والدليل على ذلـك .آلالف الـسنين.تعود 

قبل .من  .عندما استعـمرت ، كبير. بشـكل .الـتربة بدأت بالتدني .خصوبة .لكن ،زراعية خـصبة .بأراضـي
الزراعية لكـي تزود المحاصيل  اكبر مـن اعتمـدت الزراعة الكثيفة إلنـتاج قدر .إذالدولـة الرومانية 

ن حــضارة وادي أوعلـى عكس من ذلك نجد  ، األرض مـما أدى إلى تدمـير ،.اإلمبراطورية الرومـانية بالطعام
 لنهر النيل فـي .السـنوي .كان الفيضان إذ ،أساس مسـتدام . زمن كيلوباترا كانت تركز على .النيل مـنذ

 (1)مواد مغذيـة وميـاه . .ما تحتاجه التـربة من .فصل الصيف يوفر.

 مؤتمر ستوكهولم للتنـمية المستدامة .بشكل واسـع في الفكر التـنموي بعد إعالن نتائـج .لقد انتشر هذا المفهوم
بسبب ظهور  ، .الطبيـعية و على البيـئة.ضرورة المـحافظة على الموارد  .والـذي تضمن ، (1972)عام .

 التي ترتكز عـلى زيادة. التنمية التـقليدية تبـاع أسلوبال.نتيجة  ،وتأثيراتـها عالمياالسيئة  .الحـوادث البيئية
على البيئة واإلنسـان  .وتأثيـرها ،اآلثار السـلبية الناتجة عنها األخـذ باالعتبار دون اإلنتاج بوتيـرة متسارعة

 (2) الطبيـعية. .والموارد

وأقرت الجمعية  ،وضع برنامج األمم المتحدة للبيئة  تقريرا عن حالة البيئة العالمية  (1982 )وفي عام
العامة في السنة نفسها الميثاق العالمي للطبيعة الذي يرى ضرورة األخذ بعين االعتبار النظام الطبيعي  

مراكز البحث الدولـية و  من قـبل كافة المؤسسات كما حظي باهتمـام كبير ،عند وضع الخطط التنموية
الذي  ، ( 1992(عام ).األرض  في )ريو دي جانيـرو .وخاصة بعد انعـقاد مؤتمر قمـة .العلمـي والبيئة

رئيسي وفـعال في  .للقـيام بدور ،المستوى الدولي .عـلى  اً رسمي طابعاً اكتسب فيه مفهوم التنمية المستدامة 
فـي كافة السياسات التنموية والتـوزيع  .و حث علـى المشاركة الشعبية ،الحـاالت المتعلقة بالبـيئة  .بعض

بجدول أعمال  .وقد اقر المؤتمر خطـة عمل شاملة للقـرن الواحد والعشرين والـتي تدعى ،العادل لثمارها
ضمان  .االعتراف بالحاجة إلـى عـلى المبنيبداية مرحلـة هامة في التعـاون الدولي  دعُ  إذ( 21القـرن )

وعلى أساس ذلك  ،والبيئة  فـي شتى المجاالت .وقد تم تناول العالقة بيـن التنمية ،(3)التنمية .استدامة عـملية
                                                           

 ،.  ـية المـ حدة أنموذجاالعر  اإلمارات ،الـعاق بال طـبيقات  .اإلطار ،. ال نمية المسـ ـدامة ، .إل ي ي .نو اد ـبد الر ــمل( (1

 . 1ص، .9001 ،اإلمارات،  ازس راتيجيةب البحوث . مركز اإلمارات للدراسات

 .4-1ص ، 3223،األب  ..العــدد ،مجـلة يـوت البي ة  ،البي ة"  .اجل ."العمل مــل ،اإلنمائي . . رنامج األمـن الم ـحدة ((2

  ، .الدبليــة ل س ثـمارات الثقافية ..الدار ،  اء الديــل شا يل  ..ترجمة ،ال نمية المســ دامة .مبادئ ،موســ يت  دبك س ((3

 .31ص، 9000 ،القا ــرة 
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الـقرن الواحد والعشـرين  تم تقـسيم جدول أعمال .وقد ،لكل مجال منـها  .األهداف المنشودة يتم الوصول إلى
 .من األهـداف  في مجاالت .يتضمن كل فـصل مجموعة ،( فصـال  41أربعة أجزاء رئـيسية تحتوي ) .على
للتنمية .حيث يحتوي الجـزء األول على سـبعة فصول متضمنا األبـعاد االقتصادية واالجتـماعية  ،(1)معـينة

 .المحافظة على المـوارد وأدارتها ( فصـال في مواضيع  أهمها14الثاني فقـد تضمن  ) .أما الجزء ،المستدامة
كيـفية دعم دور الفئـات تناول فيها  ( فـصال11).علىاحتـوى الجزء الثـالث  .فيما ،في خدمـة التنمية 

أتباعهـا   فيها  الوسائل  واألساليـب المطلوب .األخـير ثمانية فصول ناقـش .في حـين تضمن الجزء ،الرئيسية
 (2).لتنفيذ الخطة

المجتمع الدولي  القرن الواحد والعشـرين وحرص .عشرة أعوام على إصـدار جدول أعمـال وبعد مرور      
 مؤتمر القمة العالمـي للتنمية المستدامة)مؤتمـر جوها نسبورغ ( .تم عـقد ،على التأكيد حول التـنمية المستدامة

مؤتمر القمة العالـمي  .سـميت "خطة تنفيذ نتـائج .صدر عـنه خطة عملو  ،في جنوب أفريقيا  (2112) عـام
من األهداف  .نسبورغ(" والتـي تستهدف اإلسراع في تنفيذ ما تبـقى المستدامة )خـطة جوهار .للتنمية

 .التكـامل بين الركائز للتنمية .مع تحقيق ،واألنشـطة الواردة في جـدول أعمال القرن الواحد والعشـرين
 ، .( مع األخذ بنظر االعتبار مسألة التـخفيف من وطأة الفقرالمستدامة )االقتـصادية والبيـئية واالجتماعية

أساسـية  أهدافألنها  ، في أنمـاط اإلنتـاج واالستهالك غير المـستدامة .والتغـير ، وحـماية الموارد الطبيعية
 (3)المستدامة. ومشتركة لتحقيق التنـمية

 ثانيا: أهداف التنمية المستدامة 

لقد سعت التنمية المستدامة من خالل محتواها والياتها إلى تحقيق عدة أهداف يمكن إبراز أهمها       
 (4) باالتي منها:

                                                           

)1) Nations United Nations  Department of Public information Agenda 21:The 

Unitedpogramme of Action from Rio, New York,June,1992,pp 3-14. 

 . 1-1ص،مصدر سـا ق ،العمل مل اجـل البي ة  ، رنامج األمـن الم حدة للبـي ة ( (2

(3  ( United Nations Division for sustainable Development World summit on ustainable  

Development : plan of  Lmplementation, Website: www.un.org\esa\sustdev\documents. 

 وانظر( (4

 ، الجامعة الجديد دار ،ل تحديات الواق  مل منظور إس ميظال نمية المس ديمة في  ، ـبد العزيز قاسن محارب -

 .312ص، 9033ازسكندرية

ص ، .9030، 12العـدد ، ديال  .مجلة ، المف وق بالعناير باأل ـعاد .ال نمية المسـ دامة ، بآخـربن ، .ـبد ه  سون محـمد -

141. 

 .10ص،مصدر سا ق  ،ال نمية المس دامة فلسف  ا بأساليب تخطيط ا بأدبات قياس ا ، ماجدة أ و  ن  ، ـثمان محمد غنين -
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تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: من خالل العمليات التي تقوم بها التنمية المستدامة من تخطيط  -1
من خالل التركيز  ،اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وروحيا ،للسياسات التنموية لتحسين حياة السكان . وتنفيذ

 وليس كميته وبالشكل العادل والمنصف والمقبول ديمقراطيا. ،على جانب نوعية النمو 

 ،احترام البيئة الطبيعية: من خالل تركيز التنمية المستدامة على العالقة بين نشاط السكان والبيئة  -2
 نهاإفو ببساطة  ،على أنها األساس لحياة اإلنسان  ،الطبيعي ومحتوياته  وكيفية التعامل مع مكونات النظام

وتعمل على تطويرها بما يحقق التكامل واالنسجام  ،تهتم بالعالقة بين البيئة االصطناعية والبيئة الطبيعية 
 التام.

ام التكنولوجـيا استخد .تشجيع االبتكار واستـخدام التكنولوجيا الحديثة لتحـقيق أهداف المـجتمع: إن -3
 .السكان بأهمية التكنولوجيا الحديثة من خالل تـعزيز وعي .تـحقيق أهداف المجتمع يـكون .الحديثة في

وتقني بالـشكل الذي  .نمـو اقتصاديوتحقيق  ودورهـا في المجال التنـموي ودورها في تجاوز المخاطر البيئية
كافة  .للبنية التحـتية واإلدارة لمواجهة .الذي يتطلب إحداث تطوير .األمر ،المـوارد الطبيعية والبيـئية  .يحفظ

الحديثة بأهداف المجتمع من خالل استخدامها . و ربط التكنولوجيا ،تحدث .التحـديات و التقـلبات التي 
و التوعية بأهمية التقنيات  ،المجتمع  ليهاإوتوظيفها بالشكل العقالني وبما يخدم األهداف التي يسعى 

 ،وكيفية استخدام الجديد و المتاح منها في تحسين حياة المجتمع  ،حديثة والمختلفة في مجال التنمية ال
ن تكون على األقل مسيطر أأو  ،وتحقق األهداف المرجوة من دون حدوث مخاطر وآثار بيئية سالبة 

 بوجود حل مناسب لها. ،عليها

وجعلهم  ،بحيث تقوم على تنمية إحساسهم بالمسؤوليةالبيئية القائمة:  بالمشاكل السكان تعزيز وعي -4
من خالل مشاركتهم في تقييم برامج ومشاريع التنمية  ،يشاركون في إيجاد أفضل الحلول للمشاكل القائمة

 (1)والمتابعة. والتنفيذ. دواإلعدا المستدامة

نها أإن التنمية المستدامة تتعامل مع موارد الطبيعة على  واستخدام عقالني للموارد: .تحقيق استغالل -5
 ،وتقوم باستخدامها بشكل عقالني ،لذلك فإنها تحاول جاهدة دون استنزاف هذه الموارد وتدميرها ،محدودة

 (2)الن الهدف األساسـي للتنمية المستدامة هـو المحافظة على البـيئة واحترامها.

                                                           

فـي ضوء ال جارب  .في تحـقيق ال نمية المس دامة .الطاقة الم ـجددة بدبر ا،بآخربن  ، .ا مد ي   مـحمد طه( (1

 .32مصر ,ص،9032،الديمقراطي العـر ي .المركز ،دراسة  الة مـصر  ،.الدبلـية

 .لنيل ش ادة الليسانس في.مذكرة مقدمـة  ،فـي الجزائر  .إشـكالية ال نمية المس دامة ،الغالية  .ـمومل ،ـصماني خديجـة  ((2

 .4ص، 9031-9039، .جامعـة قايد  مر ا  ،العلوق السياسية 
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بطريقة تتالءم مع إمكانياته وتحقق  -مجال و أولويات المجتمع: في. مستمر ومناسب. إحداث تغير -6
المشاكل البيئية ووضع أفضل الحلول  .والسيطرة على ،التوازن الذي بدوره يفعل دور التنمية االقتصادية

 المناسبة لها.

البيئية ويشمل الموارد  ،من خالل المحافظة على رأس المال الطبيعي -تحقيق نمو اقتصادي تقني: -7
دارة المخاطر بشكل مالئم  ،والطبيعية  ،ويكون ذلك من خالل التطوير المستمر للمؤسسات والبني التحتية وا 

 لتأكيد المساواة في تقسيم الثروة بين األجيال الحالية واألجيال القادمة. 

 (1)المجتمع. .الجـيد لكافة أفـراد .والتعليم ،توفير الطاقة المسـتدامة -8

بالنسبة لألهداف العامة للتنمية المستدامة التي اقرها  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في تقريرها أما 
 (2)فتتمثل باألهداف اآلتية:

 القضاء على الفقر و عدم المساواة في دول العالم. .1
 .وتعزيز الزراعة المستدامة المحسنة.القضـاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية  .2
 لجميع األعمار. عيش صحية وبأنماطن تمتع الجميع بالرفاهية ضما .3
 وتعزيز فـرص التعلم مدى الحياة للجميع. .المنصف والشـامل للجميع ضمان التعليم الجيد .4
 بين الجنسين وتمكين كل النسـاء والفتيات..تحقيق المسـاواة  .5
دارتها إدارة  .6  مستدامة.ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وا 
 والمستدامة وبتكلفة ميسورة.. والموثوقة الحديثة .الطاقة حصول الجميع على خدمات ضمان .7
 والمنتجة . .والمستخدم والعمالة الكاملة ،تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع  .8
 الشامل للجميع. ، التصنيع المستدام على الصمود وتحفيز بنية تحتية قادرة .إقامة .9

 . الفوارق بين المناطق تقليص .11
 على الصمود ومستدامة . .شاملة للجميع وآمنة وقادرة ،جعل المدن والمستوطنات البشرية .11
نتاج مستدامة من خالل تغير األنماط غير  .12  مستدامة.الضمان وجود أنماط استهالك وا 
 للتصدي لتغير المناخ وآثاره. عاجلة إجراءاتاتخاذ  .13
 مستدام لتحقيق تنمية مستدامة.. البحرية واستخدامها على نحوحفظ المحيطات والبحار والموارد  .14
 وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام. ،حماية النظم االيكولوجية البرية  .15

                                                           

ال اس   ، الك في العر ـي .المـمتمر ، تحقـيق ال نمية المس دامة .دبر الحـركة الك فية في ، سل.خليل ر مة ـلـي ( (1

 .2ص، .9032،مصر،ال ـيخ .شرق ، بالع ريل

 م وفر ـل  الرا   ،تقرير األمن الم حدة،أ داف ال نمية المس دامة  ،األسكوا ((2

https://www.unescwa.org/ar/publications 

https://www.unescwa.org/ar/publications
https://www.unescwa.org/ar/publications
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 ال يهمش فيها احد من اجل تحقيق تنمية مستدامة. ،التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة  .16
  من اجل التنمية المستدامة. ،وتنشيط وسائل الشراكة العالمية  تعزيز وسائل التنفيذ .17

 (2) مخطط

 أهداف التنمية المستدامة

، 9090األمن  الم حدة، األسكوا، اللجنة ازق صادية بازج ماـية لغر ي آسيا، ال قرير العر ي لل نمية المس دامة، المصدر:

 https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/ar/ASDR2020-Final-Online.pdf                 م ا  ـل  الموق و
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 ثالثا: خصائص التنمية المستدامة

وتأهيله علميا وصحيا وثقافيا وتلبية  إن التنمية المستدامة هي باألساس  تنمية إنسانية الغاية منها  اإلنسان
 مع مراعاتها للجوانب البيئية . ، والحرية داخل المجتمعوتحقيق قيم العدالة والمساواة  ،احتياجاته األساسية

 (1) -لذا تتميز التنمية المستدامة بمجموعة من الخصائص يمكن إيجازها  باالتي:     

وتأخذ تكاليف البيئة باالعتبار ضمن  ،يتم التركيز على ارتباط البيئة بالتنمية  -التمركز حول البيئة: .1
 تكاليف المشروع.

تتضمن التنمية المستدامة بعدا استراتيجيا الرتباطها بالموارد الطبيعية والبشر والتلوث  -ذات بعد قومي:  .2
 ينتقل عبر الهواء والماء والكائنات الحية . فهو ،حدود بين الدول  الذي ال يعرف أي  

تهتم بارتقاء اإلنسان  ،التنمية المستدامة هي إنسانية بالدرجة األولى  -االهتمام بنوعية حياة اإلنسان: .3
من  ،وتتمركز حول تلبية االحتياجات األساسية للفرد ،من كل الجوانب التي تحقق له السعادة في الحياة

 غذاء ودواء وتعليم وكل ما يحسن نوعية حياة البشر ماديا واجتماعيا  .
ويتم ذلك من  ،نفسه  توازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية االقتصادية  في الوقت -تنمية متوازنة:  .4

بأبعادها االجتماعية واالقتصادية  ،خالل تحقيق التوازن بين األنشطة التي يمارسها اإلنسان والبيئة 
 لتحسين حياة اإلنسان في الحاضر والمستقبل. ،والسياسية

 هي تنمية طويلة األمد تؤثر على األجيال الحاضرة والمستقبلية. -لزماني:االبعد . التركيز على  .5
 تراعي حق األجيال المستقبلية في الموارد الطبيعية.  -ذات بعد مستقبلي:  .6
تراعي البعد البشري وتقوم بالمحافظة على القيم االجتماعية واالستقرار الروحي والنفسي  -تنمية متكاملة: .7

تنمية البشرية للمجتمع والفرد لضمان العدالة والمساواة والحرية واالرتباط الوثيق بين التنمية المستدامة وال
 المستدامة. 

ترتبط بفكرة المشاركة المجتمعية والعدالة والتكافل ومراعاة الفئات التي تكون  -تنمية ذات بعد أخالقي: .8
 ضعيفة والقيام بتلبية احتياجاتها.

                                                           

 انظرو ((1

 .319ص،مصدر سا ق  ،ـبد العزيز قاسن محارب   -

رسالة ماجس ير في العلوق  ، جامعة م نور  قسطنطينية ،الجزائر ،الطاقة في ظل ال نمية المس دامة  ،ـقيلة ذ يحي  -

 .94ص ،9002 -9001 ،ازق صادية 
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االجتماعي والديني  واألبعاد ،تهتم بالجوانب المادية والمعنوية لإلنسان -تنمية متعددة األبعاد: .9
التي هي من حقوق اإلنسان  ،التنمية المستدامة  استراتيجيةواالقتصادي والبشري والثقافي والبيئي في 

 (1)غايتها اإلنسان وتركز على العدالة والمساواة.  ةوآمنه  فهي تنمي ،للعيش حياة كريمة

 -رابعا :أبعاد التنمية المستدامة:

ثالثة أبعاد أساسية و هذه األبعاد متداخلة ومترابطة ومتكاملة في إطار واحد  .تتضمن التنمية المستدامة
وعليه سوف نعرض أهم  ،وقد تم إضافة بعد رابع  أال وهو البعد التكنولوجي ،يتسم بالترشيد والضبط للموارد

 -هذه األبعاد وكاالتي:

مستوى الرفاهية فـي المجتمع وذلك   االقتصادي الـحد من الفقر و رفـع البعد االقتصادي: يشـمل البعد -1
 (2):تحقيق االستـخدام األمثل للموارد مـن خالل اآلتي .عـن طري

نما وسيلة لتـحقيق عدة  ،النـمو االقتصادي ال يعـتبر هدفا بحد ذاتـه إن النـمو االقتصادي المستدام: -أ وا 
معيشة المـجتمع  .يعد احـد السبل المستخدمة فـي تحسين فهو ،للمجتمع .ذات أهمية كبـرى بالنسبة .أهـداف

ومن  ،في ظـل غياب النمو االقتـصادي .متعددة ليس باإلمكـان تحقيقها .قـدرته على خلق فـرص .من خالل
 الـسياسات الالزمة لتحقيق الـنمو االقتصادي المستدام هي:.أهم 

 جميع القطـاعات . .التطـوير الجيد ألسواق الـعمل في 
 الموارد االقتصادية  .من خـالل الحد من تبـدد .االستخدام الرشيد للطـاقة والمحافظة عـلى البيئة، 

حـداث تحسين  في أنمـاط االستهالك القائـمة.  .وا 
 توطين التقـنيات  .فضـال عن ،بتشجيع الصادرات  .صياغة سياسات صـناعية مناسبة والقـيام

 والمعارف.  

                                                           

(1(Julien HAUMONT, et Bernard MAROIS, Les.mei lleurespratiques de l’entreprise. et de la 

finance .durables, Edition Eyrolles, Paris., France, 2010, p. 19. 

 انظر( (2

العـدد ، .مـجلة ـمران ، الدب  العر ية .النـمو المس داق بال نمية فـي .م  ظـات اس ك افية  و ،ـلي  .ـلي ــبد القادر -

 وم ا  ـل  الموق ،34ص،9039،األب 

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue001/Documents/aliabedkader.pdf 

 .مجلة جامعة سـب ا ، النـامية.ال ـنمية في المج معات  .دراسـة نقدية زس راتيجيات ، محمد أ و القاسن.المبرب   سبيحة أ و -

 .339ص، .9031،العدد األب  ، للعلوق اإلنسـانية

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue001/Documents/aliabedkader.pdf
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 .المـفهوم كرد فعل لفشـل استراتيجيات النمو فـي تحقيق لقد ظهر هذا الحاجات األسـاسية: .إشباع -ب
 .ويرجع ظـهور هذا المصطلح نتيـجة االنتقادات العديدة ،أكد على أهميـة التوزيع بداًل مـن التنمية إذ التنمية,

فـي سبعينيات القرن  .دول الناميةالفقر فـي ال .و أخفاقة في القـضاء على .الـتي واجهت النمو االقتـصادي
 الفقر نـسبة خفضإحرازها نموًا اقتـصاديًا مرتفعًا إال إنها لم تستطع  من الرغمعلى هذه البلدان  و ،.الماضـي

 .زيادة مستوى إنتاجـية  الفقراء .ولذلك تـعد سياسة إشبـاع الحاجات األسـاسية استثمارا يهدف إلى ،فيها
شباع حاجاتـهم المتعددة.  .وبالتالي يسهم في رفع مستوى  معيشـتهم وا 

 من تناولها العـديد فقداالجتـماعية  .المفاهيم التـي تخص العدالة .العدالة االجتماعية: لـقد تعددت -ت
 شرطانإال إذا توفـر  .ال يمـكن أن تتحقـق .بعضهم  أن العـدالة االجتماعية .يأوكـان ر  ،والمفكرين  الكتاب
قبل  .يجب أن يمارس مـن .الفـكرة وثانيهما الحياد الـذي .المجـتمع لنفس الخط أو .أولـهما تحرك أفرادهما 
والمـساواة  ،الوجداني  .ثـالثة مبادئ وهي )التـحرر .يرى إنـها تتوقف على .اآلخر هموبعـض ،الدولة

يستخدم مفـهوم العدالة االجتماعية كمـؤشر لقياس نوعية الحـياة  إذ، (1)االجتـماعي( والتكافل ،اإلنسانية
ن المجـتمعات التـي تعاني مـن وجـود أ لذلـك نجد( 2)مسـتوى المـشاركة  بيـن أفراد المجتمع و .وتكافؤ الفرص،

 (3).االجتـماعية .تتـحقق فيـها العدالة .الفساد والفوضـى ال

المجتمع من  البعد برفـع مستوى التعليم والعـدالة واإلنصاف بيـن أفراد .البعد االجتماعي: يتمـثل هذا -2
 إذ (4)العرقي فضال عن القـضاء على التميز الديـني أو ،أخـرى .الـجنسين من ناحية بين والمساواة ،ناحـية

على  .يدفـع النمـو السكاني إلى خلـق ضغوط إذللسكان  بالبعد الديـموغرافيعي تتمثل مخاطر البعـد االجتما
التـي  .مما يجـعله ابرز العوائق ،الموارد في تلـبية االحتياجات.وعلى قـدرة  ،توفيـر الخدمات .مـقدرة الدول في

لتوفير وتوجـيه الموارد  .كونها تـهتم بإعادة تخصيص .انطـالقا من ، التنمية المستدامة .تقف أمام تحقـيق
        (5) والتنـوع الثقافي وغيرها .والصحة وتنـمية الموارد البشرية .ألساسية للسكان مثـل التعليمالحـاجات ا

                                                           

  ، العراق ،شبكة ازق صادييل العراقييل ،العراق الواق  بال حديات  .ال نمية المس دامة في ،الجواريل  .ـدنان فر ان( (1

 .4ص،9031

  :الرا   .م ا  ـل  ، 9039،ال رق . وا ة ،مب ن إل  مف وق مدقق . العدالة ازج ماـية مل شعار ، .إ را ين العيسو   ((2

.                                                                                                       https://www.shorouknews.com 

(3)INES Omann, and Joachim H, . Spangenberg, Assessing Social, Sustainability , SERI, 

Germany. , 2002, p 4. 

(4)Danielle,nierenberg , The role, of Women in sustainable, Development, women Deliver, 

organization , 2012 , p2 

يقوق ـل  دراسـة ـلمية لخصائص السـكان الم مثلة في  ،البـ رية  ـو فرع مل ـلـن ازج ماع بالجغرافيا الديموغرافيا

 .الحجـن بال و ي  بالكثافة بال ركـيب باألـراق بمكونات النمـو اإلنجاب بالوفيات بالـ جرة

ـلوق  .قسن ،بـلوق ال سيير  .العلوق ازق صادية بال جارية .كلية ، و  ال نمية المس دامة  .مفا ين ،شنبي يورية  ((5

 ص   .، .9031-9032،الجزائر،ال سيير

https://www.shorouknews.com/
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ن تحـقيق هذا البعد يتمثل بالقضـاء بين طبـقات المجتمع ويتحقق ذلـك من  على الفقر والبـطالة والتفاوت وا 
 -:االتيخالل 

 االستهالك. .تغير أنمـاط . أ
 الـموارد البشرية. تطوير . ب
 تعزيز دور الـمرأة. . ت
 تحقيق العـدالة االجتماعية بيـن األجيال. . ث
 ضبط النـمو السكاني. . ج
 مشاركة أفـراد المجـتمع في صـنع القرار. .  

التـوازن  وتلبية حاجات  .مـواردها وتحقيق التنوع و البعد البيئي: ويقـصد به المحافظة علـى البيئة وحماية -3

تحـقيق التعايش  .ومن أهم مبـادئ البعد البيئي ،ت األجيال المـستقبليةالحاضرة دون المـساس بحاجا األجـيال

بين التقـدم االجتماعي و االقتصـادي  .على االكتـفاء الذاتي والتنسيق اإلنسان والبـيئة والتركيز المشترك بيـن

 ،بمصادر الموارد و بإدارتـها.البـعد البيئي يعني االهـتمام  .وبذلك فان ،(1)للموارد والبيـئة .واالستخدام الرشيـد

 البيئي يمكن اعـتباره من المسـتدامة وبالتالي فان االسـتنزاف.العمود الفـقري لعملية التنمية  .و يعد هـذا البعد

 :االتيوهذا البعد يتـضمن  (2)أمـام تحقيق التنمية المـستدامة  .أهم العـوائق التي تقف.

ويعني عدم المخاطرة باستخدام كل ما من شانه إحداث  ،االحتباس الـحراري .حماية المناخ والـحد من  . أ
 آثار سلبية وتغيرات كبيرة في المناخ العالمي.

نشاء السدود لخزن  ،المسـطحات المائية  المحافظة على . ب من خالل تحليل الرصد كالمخلفات النووية وا 
 على المياه الجوفية .المياه والمحافظة 

 األراضـي الزراعية وزيادة المساحـات الخضراء.المحافظة على  . ت
 المـدن الذكية..تطبيق فكرة  . ث

                                                           

المجموـة  ،3ط ،بأ عاد ا بممشـرات ا  .ال نمية المس دامة مف ـوم ا ،محـمد  .ياسميل مد ت ،مد ت أ ور النـصر ( (1

 .21ص،9032، مصر. ،العر ية لل ـدريب بالن ـر.

 ،(90المـجلد ) ،ال ندسـية.دم ق للعلوق .مجلة جامعة  ،ال نـمية المس دامة  .ال خـطي  مل اجل ،م نا  .سليمان ،ريدة ديـب (2) 
 .420ص،9002 ،( 3) .العـدد
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 (1)والصـديقة للبيئة .استخدام التكـنولوجيا النظيفة .لتركيز على مصـادر الطاقة النظيفة عـن طريق . ج

التـي .استـخدام التكنولوجيا الحديثة  .المسـتدامة من غير. يمـكن تحقيق التنمية .ال البعد التكنولوجي: -4
المتجددة لـذلك يمكن القول  .واستـخدام الموارد ،النادرة وغـير المتجددة  يمكن بواسـطتها التجديد في الـموارد

مع  ،يـتم إال بواسطة التكـنولوجيا المتقدمةال بالدول النامية فـي النشاط االقتصادي  .إن تحـقيق التنمية والتـقدم
بـل قد  ، .هي الخـيار األفضل للتنمية .في االعتبار بأنه ليس بالضرورة أن تكون التـكنولوجيا الحديثة األخذ

مكـاناته ،وتستنزف موارد البـلد وتدمره  .تكون مدمـرة  .وهنا ،(2) لذا يجـب اختيار التكنولوجيا المـالئمة للبلد وا 
الطاقة  .تنص على التخفيض من استهـالك ،(3)أنظـف وأكفاإلـى تكنولوجيات  تعني التنـمية المستدامة التحول

 ممكن من خالل : .حـد ىالطبيعية إلى أدن .ومن الـموارد

اعتماد التكنولوجيات المحسنة ، ألن التكنولوجيات المستخدمة في البلدان النامية غالًبا ما تكون أقل  -أ 
ن الصناعية ، كما تتطلب التنمية المستدامة تسريع كفاءة وأكثر تلويثًا من التكنولوجيات المتاحة في البلدا

اعتماد التكنولوجيات المحسنة ، وكذلك النصوص القانونية الخاصة بفرض العقوبات في هذا المجال 
 وتطبيقها.

مـن استهالك الوقود  .الحد من انبـعاث الغازات الدفيئة )الـغازات الحرارية( وذلك مـن خالل الحد -ب
يجاد  .األحفوري  مصادر بديلـة للطاقة إلمـداد المجتمعات الصناعية.وا 

باإلضـافة تهديدات ،الناتج عن التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة  دون تدهور طبـقة األوزون .الحيـلولة -ت
 (4))زيادة سخـونة األرض(..االحتباس الحـراري

 .إن انتشـار المنشآت والصـناعات أدى إلى زيـادة .إذفي الصـناعة . األنظف استعمال التكنولوجـيا -ث
 .التـلوث من خالل وضع .الحـد من تدفق .التـلوث البيئي أو .المـتقدمة يتم مكافحة .فـفي الدول،التلوث 

جراءات صارمة  التلوث  .من اجـل تقليل .كبيـرة على المنشآت .وفـرض غرامات مالية .قوانـين وا 
                                                           

 وانظر ((1

في  .الحكومة اس راتيجية الدبلـي  و و .المل ق  ، ظل ال نـمية المس دامة .تحقيق ال ـ ـغيل الكامل في .سبيل ، مد  كل ـوق -

 https://iefedia.com                    مـ ا  ـل  الموق و،9039، .ال نمية المس دامةبتحـقيق  .القـ اء ـل  البطالة

 ،9000،مصـر، .اإلسكندرية للطـباـة ،الجامعة  .دار ،الدب  النـامية  .ق ايا ال ـنمية في ،. إ ـسان  فظي ،ا مد .مرين ((2

 .909ص.

ل تحاد  .الم ندسيل الزراــييل ال ا عـة .ازج ماع السنـو  لنقا ة .مداخـلة في ،المس دامة .أ ـعاد ال نمية ،أديب  .ـبد السـ ق((3

 ,asp?aid=3405.art,./debat/show,org.ahewar.,http://wwwـل  الرا  ،9009في نوفمبر   .المـغر ي المنعـقد

(4)GUY,milliere ,Ecologie, et Liberte,- uneautre, approche de l’ environnement,-,edition, 

litec,France,1992,p.71. 

https://iefedia.com/
http://www.,ahewar.org,/debat/show,.art.asp?aid=3405
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ذات كفاءة  .النامية غالبا مـا تكون .المستخدمة في الـدول .إن التكـنولوجيا ،اليةالـع .تبني التكنولوجيا -ج
 (1)الدول المـتقدمة  .التـكنولوجيا المستخدمة في .وتسبب التلوث من .اقـل

 أبعاد التنمية المستدامة(3) مخطط

 
 البا ث إـدادال كل مل  والمصدر

                                                           

م ا   ،0ص،دراسة تحليلية أل ن ممشرات ال نمية المس دامة في البلدان العر ية بالم قدمة ،م د  س ر غي ن بآخربن  ((1

 https://www.iasj.net/iasj/download/232b745a324b6ae7و                                         ـل  الموق  
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 البعد االقتصادي     
 النمو المستدام-1

 اشباع الحاجات االساسية-2

 العدالة االجتماعية-3

 البعد االجتماعي

تتحقق العدالة في إيصال 
الخدمـات 

والتوزيـع لها .االجتماعية
إلى ,كالتعليم والصحة 

محتاجيها عندما يكـون 
 النظام مستداما اجتماعيا

 البعد البيئي

 حماية المناخ -1

المحافظة على الموارد -2
 الطبيعية

استخدام مصادر الطاقة -3
 المتجددة

 البعد التكنولوجي

يمكن بواسطتها التجديد 
في الموارد النادرة وغير 

واستخدام ,المتجددة
 الموارد المتجددة 

https://www.iasj.net/iasj/download/232b745a324b6ae7
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 خامسا: مؤشرات التنمـية المستدامة

إلى وضع مجموعة من  .بـرزت حاجة الـدول إذ ،المستدامة مـن األمور المهمة .االهتمام بمفـهوم التنميةيعد 
واالقتصادية .المتغيرات االجتماعية والبـيئية  لتشخيص التفاعل بيـن ،للتنمية المسـتدامة .المؤشـرات الكلية
 -هي: .وهذه المؤشـرات

 .تقديم صـورة واضحة لتأثير السـياسات االقتصادية في استخـدامالمؤشرات االقتصادية: تـعمل على  -1
 -:باالتياالقتصـادية  .وتحدد ابـرز المؤشرات ،والمتاحة .الموارد الطبيعية  الـكامنة

 .القوى الدافـعة ويستخدم هذا اإلجمالي: وهو احـد مؤشرات متوسط نصيب الـفرد من الناتج المـحلي . أ
 المعيشة لألفراد. المؤشـر لقياس وتحديد مسـتوى

 هي:  .لتحديد أنماط االستـهالك واإلنتاج المستخـدمة من المؤشرات : واإلنتـاج. أنماط االستهالك  . ب

 الـفرد للطاقة بشكل سـنوي.   خالل تحـديد مستوى استهالك .استهالك الطاقة: وتـقاس من 

 :في  .كثـافة استخدام الموارد الطـبيعية .خـالل تحديد مستوىمن . وتقاس استهالك الموارد الـخام
 (1) العمليات اإلنتاجـية.

 .يـقدم هذا المؤشر صـورة :.المساعدات اإلنمائية الرسـمية كنسبة من النـاتج المحلي اإلجمالي . ت
 يمـنحها القطاع الرسمي لبعـض .واضحة لحجم المـساعدات اإلنمائية الرسمية)مـنح وقروض(التي

 (2)بواقع الـتنمية.  .قاليم والبلدان بقـصد النهوضاأل
استخدام .المؤشـر لقياس وتحديد كـفاءة  .متوسط نصيب الـفرد من استهالك الطـاقة: ويستخدم هذا . ث

 تطورا . .كـان االقتصاد القومي أكـثر كفاءة استـهالك الطاقة كلما .الطاقة  فكـلما زادت
التـجارة الخارجية  .لقياس مـدى فاعلية وكفاءة .:يستخدم هـذا المؤشرنسبة الصادرات إلـى الواردات  . ج

 (3) الدخل الوطني وكـذلك مستوى االنفتاح االقتـصادي. .في تكـوين
 .هذا المؤشـر لقياس مستوى.الناتج القومي اإلجماـلي: يستخدم  .نسبة المديونية الخـارجية إلى  . ح

 الوطـني.  .األعـباء على االقتصاد

                                                           

مجلة ال نمية  ،العـراق -كردس ان  .ب ال نمية المس دامة فـي إقلين .البي ة ازس ـثمارية ،طا ر  .اسعد  مد  محـمد( (1

 .32-31ص،العراق، 9032 ، (1) .العـدد، (1المجلد ) ،البـ رية.

 .40ص،9030، (9اإليـدار ) ، .ال نمية المسـ دامة في قطر .ممشرات ،الدائمة للسـكان  .اللجـنة ،ج ا  اإل صاء ( (2

 غداد للعلوق ازق صادـية  .مـجلة ، يـل ال حديات بالم طلبات .المس دامة فـي ازق صاد النامي .ال نمية ، ـدنان مناتي يـالح ((3

 .399ص،9034 ،العدد الخاص  الممتمر العلمي الم  ر   ،الجامعة.
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 -:كاالتي هيمن المؤشـرات الفرعية  .المؤشرات االجتماعية: وتتـضمن مجموعة -2

للتغـير في حجم السـكان وأهميته في التـنمية  .المعدل السنوي .معدل نمو الـسكـان :يوضح متوسـط . أ
معدل نـمو السكان.  .الفرد من الدخـل عن .مـن خالل شرط عـدم تخلف نمو نصـيب .المستدامة تكون

المقيمين فـي المناطق الحضرية إلـى  .أي نـسبة السكان الحضرية: نسبة السكان فـي المناطق -ب
قـياس مستوى  .فضال عن ،تطور المجـتمعات .هذا المؤشر لقيـاس درجة ويستـخدم ،إجمالي السكان

 (1)التنمية. .الصناعية في عمـلية ة القـطاعاتمشارك
المؤشر عـن .الـبشرية ويتم حساب هـذا  .المؤشر لقـياس استخدام الموارد .يستـخدم هذامعدل البطالة:  . ب

 .لتحديد عـدد األفراد غـير .إجمالي  القوة العامـلة ويستخدم .نـسب األفراد العاطلين إلـى .طريق تحديد
 (2)إجمالي القـوة العاملة.  .مستقلة أو كنـسبة من .الموظفين الذين يعـملون بصورة

العام : يعتبر التـعليم العنصر األسـاسي لتحقيق  .معدل االلتحاق بالمـدارس االبتدائية والثانوية والتـعليم . ت
 :االتيوتشمل  .التنمية المسـتدامة

  .محو األمية يقيـس مستوى أو نسـبة المتعلمين الكبار داخل المـجتمع 
 (3).االبتدائي يصـلون إلى صف الخـامس .مستوى التعليم: يقيـس هذا المؤشر نسـبة األطفال الذين 

المستدامة بالـصحة العامة فحصول األفـراد على الغذاء والمـياه النظيفة  .الصحة: ترتبط عمـلية التنمية  . ث
 -:االتي وتشمـلللتـنمية المستدامة  .هو احـد المبادئ األساسية .والرعاية الصـحية المناسبة

 التـغذية حالة. 
 عند الوالدة. .العمر المتــوقع 
 الصحية األولـية و بنسبة السـكان الذين يحصلون عـلى .وتـحدد من خالل الرعـاية .الرعاية الصحية. 

 األمـراض. التطعيم ضد
 الصـرف الصحي. من الحـصول على مرافق .نسبة السكان الذيـن  يتمكنون 
 سنوات.  .معدل الوفـيات عند األطفال الـذين لم يتجاوزوا الخمـس 
 (4)للشـرب. .السـكان الذين يحصلون عـلى مياه نظيفة نسبة 

                                                           

 .2ص،مصدر سا ق ،م د  س ر غي ن بآخربن ( (1

 .393ص، .مصـدر سا ق ،بالم طلبات. يــل ال حديات  .ازق صاد النامي .المس دامة فــي .ال نمية ،يــالح.ـدنان مناتي ( (2

 .13ص، 9039،السعودية، ( 113العدد) ،الحـياة .مجلة األمل ب  ،المسـ دامة  .ال نمية ،محـمد نور  .مأمون ا مد( (3

 .0سـا ق ص .مصدر ،ال ـحديات . العراق الواق  ب .فـي .ال نمية المس دامة ،الـجواريل  ..ـدنان فر ان ((4
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 وهي : .المؤشرات الفرعيـة .مجمـوعة من .المؤشرات البيئية : ويشـمل هذا المؤشر -3

 ،البلد اإلجمالية  .التصحر: يـتم استخدام هذا المؤشـر لقياس األراضي الصـحراوية كنسبة من مـساحة . أ
 التنـمية المستدامة. .الشـروط الرئيسية لتحقيق .الصحراوية احدضـي من األرا .ويعـتبر التقليل

 .تـعد  ،مـن األراضي الزراعية  .هذا المؤشـر نصيب الفرد .من األراضي الزراعيـة: يقيس .نصيب الفـرد  . ب
 .فرص عمل و غـذاء .بالنـظر لما توفره مـن .تحقيق عمـلية التنمية المستدامة .مـهما في اً الزراعة عنصر 

 حـدة البطالة والفقر.  .سيسهم فـي التخفيف من .ألفراد المجتمع األمـر الذي
 .نسبة التغير فـي  الغابات .: يقيس هذا المؤشـرالحـرجية .التغـير في مساحة الـغابات واألراضي  . ت

  .كانـت نسبة هذا المؤشـر عالية  فانه يـدل على .كلما ،المساحة الكلـية للبلد  .والمساحات الخـضراء إلى
 (1)الـزراعي . .إمكانية الـزيادة في اإلنتاج

متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية: حيث يقيس هذا المؤشر متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية  . ث
 الصالحة لالستخدام.

 كمية االسمدة المستخدمة سنويا. . ج

 على النحو اآلتي : .المؤشرات المؤسسية للتنمية المسـتدامة .تشـملالمؤشرات المؤسسية:  -4

 والباحثـين في مجال البحـوث العلمية..عدد العلماء  . أ
 شخص. 1111عدد أجـهزة الراديو لكل  . ب
مجـال البحث والتطوير  .عن المـبالغ المنفقة في البحـث والتطوير ويعبر هـذا المؤشر معـدل اإلنفاق على  . ت

 من النـاتج المحلي اإلجمالي.كنـسبة مئوية 

 (2)والبيـانات. .حصول األفراد عـلى المعلومات .إمكـانية . ث

 (3)شخص. 1111لكل  .الرئيـسية وعدد الهواتف الجـوالة.خطوط الهواتف   . ج

                                                           

ال ي ي ن تعديـل ا   أسفل ظل الـغا ات .المحاييل بتكـونخايـة مل  .األراضي ال ـي  تجم  أنواع .و ي األراضي الحرجـية

 .مسـ ويات اإلن اج.طبيعية لنـمو المحاييل ب يادة  .مس ويات مل الـظل ب ي ة .اإل قـاء ـلي ا  غرض توفـير .أب

 .المس قبلية مدخل  يـ ي اق صاد  .ال حديات بازتجـا ات ،المس دامة  .ال نمية الصـحية ،الجبور   .ـلي ـبود نـعمة( (1

 ، (1) .الـعدد ، رليل -ألماـنيا،العر ي  .المـركز الديمقراطي ،باأل حاث .الموارد الب ـرية للدراسات .مـجلة تنمية ،اج ماـي 

 .33ص،9032اك و ر

 .المجلد ،ازقـ صاد بال جـارة  .مـجلة نماء ،بتحديات ا  .إشـكالية ال نمية المسـ دامة ،رضوان  .أنساـد ،فيـرب   . ربخي( (2

 .29ص،9031، .ــدد خاص ،الثاني 

  ، الن ائج .تحليل واألسكوا لدان  .ممشرات ال نمية المسـ دامة في .تطـبيق ، لـغرب آسيا .اللجنة ازق ـصادية بازج ماـية( (3

 .42ص،9003،نيويـور  ،الم حدة.األمن 
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 شخص.1111االنتـرنت لكل  .عدد المشـتركين بخدمة . ح
 شخص.1111الشـخصية لكل  الحواسيب . خ
 (1)شخص. 1111أجهزة الـتلفاز لكل  . د

 ( يوضح مؤشرات قياس االستدامة بأبعادها الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية.1والجدول )

وخالصة لما تقدم فان التنمية المستدامة هي تنمية إنسانية بالدرجة األولى تربط بين التنمية والبيئة و تسعى 
مؤشراتها تأخذ بنظر االعتبار هذا و ا إلى تحسين  نوعية حياة اإلنسان مع مراعاة الجوانب البيئية وان أبعاده

 .الترابط وتسعى لتحقيقه
 االستدامة قياس مؤشرات( 2) الجدول

 

 الق ية

 

 ازس دامة ازق صادية

 

 ازس دامة ازج ماـية

 

 ازس دامة البي ية

 

 المياه
ضمـان إمداد كافـي برف  كفـاءة 

اس خـداق المياه في ال نـمية الزراـيـة 

 بالصناـة

الحصو  ـل  الميـاه تاميـل 

الكافيـة زس عما   النظيـفة

المنزلـي بالزراـة الصغيرة 

 لألغلبيـة الفقيرة

 للمجمعاتضمان الحماية الكـافية 

المائية بالمياه الجوفيـة بموارد المياه 

 العـذ ة بأنظم  ا ازيكولوجـية

 

 الغذاء
رف  اإلن اجيـة الزراــية باإلن اج مل 

الغذائـي الوطنـي اجل تحقيـق األمل 

 باإلقليمـي بال صدير

تحسيـل اإلن ـاجية بإر ـا  

الزراـة الصـغيرة بضمان 

 األمل الغذائـي المنزلي

ضمان ازس خداق المسـ داق بالحفاظ 

ـل  األراضـي بالغا ات بالمـياه 

 بالحياة البريـة باألسما  بموارد المياه

 

 الصحة
مـل خ   الرـاية   يادة اإلن اجية

الصـحية بالوقائية بتحسيل الصحة 

 باألمان في مواق  العـمل

فرض معايير للمياه بال واء 

بال وضاء لحـماية يحة 

الب ر بضـمان الرـاية الصحية 

 ألغلبية الفقيرةل األبلية

ضمان الحمايـة الكافية للـمواد 

البيولوجية باألنظمة اإليكولوجـية 

 باألنظمة الداـمة للـحياة

 

المأبى 

 بالخدمات

بازس عمـا   اإلمداد الكافيضمــان 

الكفء لمـوارد البناء بنـظن 

 المواي ت

ضمان  صـو  ازسـ خداق 

المس داق أب المثـالي لألراضي 

بالغـا ات بالطاقة بالـموارد 

 المعدنية.

ضمان ازس خداق المس داق بالمثالي 

لألراضي بالغـا ات بالطـاقة بالـموارد 

 المعدنية

 

 الطاقة

ازس عمــا  باإلمـداد الكـافي  ضمــان

للطاقة في مجا  ال نمية   الكفء

 بازس عما   الصناـية بالموايـ ت

 المنزلي

ـل  الطاقة  ضمان الحصـو 

الفقيرة خاية  الكافية لألغلبية

  دائل الوقود الخ ـبي

خفض اآلثار البي ية للوقود الحفر  

ـل  النطاق المحلي باإلقليمي بالدبلي 

تنمية باس عما  الطاقات   وس  فيبال

 الم جددة األخرى

 

 ال علين
ضمان بفرة الم در يل لكل 

 القطـاــات ازق ـصادية األساسـية

ضمان اإلتا ة الكافية لل علين 

 للجمي 

إدخا  البي ة في المعـلومات العامة 

 بالبرامج ال عليـمية

 

ازق صادية بالنمو   يادة الكفـاءة الدخل

 العمل في القطاع الرسمي  بفـرص

الصغيرة بدـن  دـن الم اري 

الوظائف لألغلبـية الفقيرة في 

 القطاع الغير رسمي

ازس عمـا  المس داق للموارد  ضمان

الطبيعيــة للنـمو ازق صاد  في 

 القطاــات الرسمية بغير الرسمية

دار از لية للن ـر  ،ـل  ال نمية المس دامـة .مخاطر العولمـة،للبي  .العالن ليس.، اتر محمد ــلي برقالمصدر:

 .324ص،ازردن،9001، .الطبعة ازبل ،ال و ي .ب

 
                                                           

 .ـر ية مـخ ارة للمدة .بمدى تحـقيق ا في  لدان .ال نـمية المس دامة ،ـبد ه  .  يـر محمد ،اليو  كي .سالن محمد يـالح ( (1

 .4ص،9032، (4العدد)، (40) .المـجلد،مجـلة  راـة الرافديل، (3210-9001)
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 بين التكنولوجيا الخضـراء والتنمية المستدامة النظرية المبحث الثالث: العالقة

 التكنولوجيا الخضراء وأهداف التنمية المستدامة أواًل:

كحماية  ، لمعـالجة التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المسـتدامةتعد التكنولوجيا أداة فاعـلة وأساسية 
دارة المخـاطر الطبيعية والمناخية وتـحقيق األمن الغذائي  وقـد أثبتت ،(1)كوكـب األرض والقضاء علـى الفقر وا 

المحفزة كما إنها من العوامل  ، (2131صياغة خطة التنمية المسـتدامة لعام) الدراسات ذلـك قبل وبعد
     .لتسريع انجاز الركائز الثالثة للتنمية المستدامة )النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي واالستدامة البيئية(

الذي يدعو إلى   التكنولوجيا الخضراء من خالل  الهـدف التاسع من أهـداف التنمية المستدامة ويبرز دور    
قامة هـياكل أساسية قادرة علـى الصمودالشامل التصنـيع تشـجيع االبتكار وتحفيز  أضف إلى كونه  ،وا 

، الجنسين  والمساواة بيـن، والرفاه ، والصـحة ، في الكثير من األهـداف المعنية بالتعليم  اً أسـاسي اً عنصر 
ة والمؤسـسات القوي ، والمناخ، ونمـو المدن و المجتمعات المحـلية المستدامة ،والعمل الالئق ،ونمو االقـتصاد
 .(2)والعدل والمساواة ، وعقد الشـركات

مثل تكـنولوجيا ، جدواها في العـديد من المشاريع الرائـدة في مجال التنـمية المستدامة  لقد أثبتت الـتكنولوجيا
كذلك استخدامها للبيانات  ،في العديد من البلدان ، و الطـباعة الثالثية األبعاد وغـيرها ،الذكاء االصطناعي

من التلـوث وتخفيف االزدحام المـروري وفي حشد مصـادر  االلكترونية والحد الضخمة في معالجة النـفايات
 (3)األولي لتوليد الطـاقة الشمسية  جديدة من التمـويل مثل رأس المـال

 (4)ولغرض تحقيق أقصـى استفادة من التكنولوجـيا وتنفيذها ألهـداف التنمية  المسـتدامة البـد من اآلتي: 

 تعزيز نظم االبتكار الوطنية لتسريع التقدم  التكنولوجي ويتم ذلك من خالل : -1

  .تعزيز نظم االبتـكار الوطنية بصورة منهـجية، وال سيما في البلـدان النامية . أ
 التكنولوجيا والهيـاكل األساسية. تعديالت تدريجـية وجذرية عـلى أداءإدخال  . ب

                                                           

)1) UNCTAD High-level IIA Conference 2017: Moving to the Next Phase of IIA Reform; 

https://tlq-ilaw-cas-cz.translate.goog/index.php/tlq/article/view/274 

 . 2ص،9032 ،9010از  كار بال كـنولوجيا مل اجل ال ـنمية المس دامة آفاق باــدة في المنطقة العر يـة لعاق  ، األسكوا( (2

(3)United Nations Development Programme (UNDP), 2016. 

 والمعلومات م ـا  ـل  الموق   .بثائق القمة العالمـية لمجـ م ( (4

http://www.itu.int/netwsis 

https://tlq-ilaw-cas-cz.translate.goog/index.php/tlq/article/view/274
http://www.itu.int/netwsis
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التكنولوجيا في البلـدان النامية وزيادة االستثمـارات في  التـي تعترض فرص نشـر إزالة الحواجز . ت
 مجالي البـحث والتطوير.

 وضع سياسـات تكنولوجية اقتـصادية متسقة وشـاملة.  . ث
والتكنولوجيا واالبتكـار في كل بلد لبناء مجتمعات قائـمة على المعرفة تستـخدم  اإللمام بالعـلم تعزيز . ج

 .األدلة العلمية لتوجيه السـياسة العامة

جراءوضع خطط عمل وخرائط طريق  -2  .تقييم كامل وا 

وضع خطـط عمل وطنية ودوليـة وخرائط طريق متعـلقة بالتكنولوجيا لتحقيق أهـداف التنمية  . أ
 المستدامة.

خرائـط طريق علمية وتقـنية وأخرى متعلقة بالبـحث والتطوير لتحديد اإلجـراءات ذات األولوية  وضع . ب
 لمجـتمعات العلوم والهندسة.

 زيادة االستثمـارات في مجال التكنـولوجيا. . ت
 بادل المعلـومات والمشورة فيما بـين البلدان بشأن السياسـات وخطط العمل والشـراكات.ت . ث
 .ال والتثقيف والتوعية الـعامة ال سيما في أوسـاط المستهلكينتأمين وسائل االتـص . ج

 (1) .االسـتفادة من التكنولوجـيا لتحقيق التنمية الشـاملة للجميع -3

 على التكنولوجيا الحـديثة الميسورة التكلفة، وبخاصة في البلدان النـامية. ضمان حصول الجمـيع . أ
 المـساواة.وضع سياسات مبـتكرة وشاملة لتحقيق  . ب
 تقييم التكنولوجيا لتـوجيه السياسات وتحديد اآلثـار المحتملة للتكنولوجيات الجديـدة . ت
المحرومة في االعتـبار، وتعزيز وصول األشـخاص ذوي اإلعاقة إلـى  أخذ الفئات السكـانية . ث

 التكنولوجيا المـعينة.
 .أساسيا من استراتيجـيات إدرار الدخلاعتبار الحلول المـيدانية واالبتكارات التكنولوجية عنـصرا  . ج

 (2)المـستدام للتكـنولوجيا إنشاء مؤسـسات تدعم التقدم -4

 إدخال اإلصـالحات الالزمة على المؤسسات لتـوجيه نظم االبتكار نحو التنمـية المستدامة. . أ
                                                           

 . 11ص ، مصدر سا ق،بثائق القمة العالمـية لمجـ م  المعلومات ( (1

مان،( (2 ـّ  ،م ا  ـل  الموق  9031المن دى العر ي الرفيـ  المس وى  ـو  ال نمية المس ـدامة، 

https:/ /www .unescwa.org    
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نظـم الكهرباء والتطوير واالستثمار فـي التكنولوجيات الميسورة التـكلفة، عبر تطوير  دعم جهود البـحث . ب
نشاء مؤسساتُت وصناعة األدويـة المضادا اإللكترونية، خارج الشبـكات جديـدة  للمـيكروبات، وا 

 لتشجيع تطوير التكـنولوجيا المحلية المنخفضة التـكلفة التي تستند إلـى المعارف المجتمعية
عدادها لتسخير ا الحضرية، والمختبرات تعزيز وحدات االبتـكار . ت  (1).البتـكارات المحلية الشاملةالعـلمية، وا 

يمـكن للتكنولوجيا الخضراء أن تساعد في تسريع التقدم في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة من خالل 
مساهمتها  في توفير سلـع وخدمات عالية الجـودة في مجال الرعـاية الصحية والتعليم والتمـويل والتجارة 

وخلق  كذلك يمكـن أن تساعد فـي الحد من الـفقر والجوع، وتعزيز الصـحة ، ،واإلدارة والزراعـة وغيرها
وتحـسين كفاءة الطاقة، وجـعل المدن والمجتمعات  وظائف جـديدة، والتخفيف من آثـار تغير المناخ ،

 -وذلك من خالل : , (2)مستـدامة

راتيجي لالستقرار المالي واالجتماعي تعد سياسة مكافحة الفقر جزءًا من التوجه االست القضاء على الفـقر: -ا
أو ،إذ ال يمكن الحديث عن االستقرار المالي في مقابل الهشاشة المالية  ،ولتحقيق التنمية المستدامة 

إذ لم يتم إعادة إدماج الفئات ذات الدخل المحدود والمستبعدة من ،الحديث عن االحتواء االجتماعي 
ولكي يتحقق ذلك البد من تامين إمكانية الوصول إلى  ، (3)رسميالخدمات المالية في القطاع المالي ال

الخدمات المـالية الرقمية التي تساعد في تغير أسلوب المعيشة وانتشال اإلنسان من الفقر من خالل إظهارها 
إمكانيات كبيرة في تزويد األشخاص الذين كانوا محرومين من الخدمات المصرفية في السابق بالقدرة على 

إلى االئتمان والتأمين مما يمكنهم من إدارة تدفقات الدخل غير المنتظمة  التوفير وسداد المدفوعات والوصول
 ( 4).والتخطيط للمستقبل والتوصل إلى أساليب جديدة لكسب العيش

من خالل تطبيق التقنيات الحديثة لتمكين أنظمة الزراعة في تحقيق عدة  علـى الجوع: القضاء التام -ب
مثل تحسين اإلنتاجية الزراعية والحصول على منتجات زراعية آمنه وتحسين إدارة  ،منافع للقطاع الزراعي 

كما إنها تعزز من  ،التربة وخصوبتها من خالل خفض المواد الملوثة مثل المبيدات واألسمدة الكيماوية 

                                                           

 https://www.unescwa.orgو             م ا  ـل  الموق  المس دامة .مـل اجل تحقيق ال نمـية .از  كار بال كنولوجيا ( 1(

 وم ا  ـل  الموق  ، الم حدة .أ داف ال نمية المس دامـة لألمن .بازتصازت مل أجل تـحقيق .تكنولوجيا المعـلومات( (2

https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-

sustainable-development-goals.aspx 

برمكة   –جامعة قايد  مر ا  ،رؤية جديدة لمكافحة الفقر  ال مو  الماليو اس راتيجية ،بآخربن،لمياء ـماني ( (3

 .9ص،9090، (9العدد)، (2مج )،مجلة أداء الممسسات الجزائرية ،)الجزائر( 

 https://www.itu.intو                                                         م ا  ـل  الموق   ،ITN،ال مو  المالي الرقمي( 4(

https://www.unescwa.org/file/96248/download?token=y4VYWMnG
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx
https://www.itu.int/
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، نتاج المحاصيل والقدرة على الصمود أمام تغيرات المناخ عن طريق إنتاج أصناف جديدة من المحاصيلإ
 (1).وتحسين نوعية المحاصيل ورفع مستويات دخل األسر الزراعية مما يسهم في خفض الفقر والجوع 

يمكن تحسين التفـاعل المباشر مع المرضـى والمعلومات الصحية والتطبـيب  الصحة الجيدة والرفاهـية: -ت
 (2).عن بعد من خـالل إدخال التكنولوجيا في عملها وخاصة  تكنولوجيا االتصاالت 

وهذا يتطلب االرتقاء  ،من المهارات الرقـمية اً معظم الوظـائف اليوم مستوى معيـنتتطلب  التعليم الجيد: -ث
واالتجاه نحو تبني التقنيات الحديثة وتطوير مهارات الكوادر التعليمية وتغير المحتوى  بمستوى التعليم

 التعليمي ليفي بمتطلبات تلك الوظائف .

وضع مـعايير لإلجراءات المتعلقة بتغـير المناخ والحياة البـحرية  جراءات المتعلقة بتـغير المناخ:اإل  -ج
 تمارس دوراً األقمار الصـناعية التي  لتمكين عمليات الـمراقبة عبر وتنسيق اسـتخدامها ،والحياة على األرض 

 (3)فـي مراقبة المحيطات والحـياة البحرية والنظم البـيئية األرضية. امهم

 : إن استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في مجال الطاقة يمكن أنةنظيفة وبأسعار ميسر  ةتوفير طاق -ح
الكربون مثل استخدام العدادات الذكية  أكثر كفاءة وقابلـية للتعديل وتقلل انبعـاثتساعد في بناء أنظمـة طاقة 

 (4)واأللواح الشمسية .

 ثانيا : مجاالت تطبيق التكنولوجيا الخضراء

فمنـها المجاالت ذات الطابع ، فيها تطبيق التكـنولوجيا الخضراءهنالك العـديد من المجاالت التي يتـم 
التي ينـتج عنها إنتاج طـاقة صديقة للبيـئة وبالتالي يتم تعويض  ، تكنولوجيا الطـاقات النظيفةمثل ، الوقـائي

مثل ، والتي تتعلق بمعالجة آثار التلوث الحاصـل ، ومنها المجـاالت ذات الطابع العـالجي  ، الطـاقة الملوثة
 -ق التكنولوجـيات الخضـراء فيها:وفيما يلي أهم المجاالت التي يتم تطبي، تكنولوجيا معالجة النـفايات

                                                           

 دائرة البحوث ازق صادية ، اتحاد الغرف العر ية ، مجازت تطبيق ا في العالن العر ي ب "الزراـة الذكية"،ـلي  دادة ( (1

 .33,30ص ،9031  ،لبنان،

و                                             ـل  الموق  .م ا  ،ل تـصازت بال مو  المالي .البنك الدبلي بازتحاد الدبلي .المبادرة العالمية مجـموـة( (2

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx                                                          

(3)Goal 13. Climate Change, Available on the site, https://www .itu. int/en / sustainable -

world/Pages/goal13.aspx. 

(4)Michael. Eckhart., Énergie.Renouvelable.: À la recherché.d’uneenergie.inepuisable, .revue 

,electronique. du department .detat. des Etats-Unis,. volume 11-numero . 02,Juillet  .2006, 

pp22-23. 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www/
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مثل التكنـولوجيا التي يتم تطبـيقها في ورش اإلنتاج والمـصانع أو  :المجال الصـناعي والخدمات -1
 الخدمات ومنها:

هذه التكنولوجـيا تهتم بالعلـوم الخاصة بدراسة مقدرة الجزيئات و الـذرات )الجسيمات  النانو: تكنولوجـيا . أ
ماليين  أو ،خصائصها من اجل خـلق مكونات ورقائق الكترونية اصـغر بآالف المراتالـذرية(على تغير 

 -تسهم في : و ،المـرات  وتستعمل في العديد من المجاالت الـعلمية
 .تخفيض النفايات الصـناعية التي تنتج عن االستخدام لـآلالت المختلفة 
 تحـسين الكفاءة الخاصة باسـتخدام و  ،اقتصادية موارد أكثر باستـخدام التلوث الصناعي التـخلص من

 الطاقة ومصادرها.
بحيث ، المعالجـة اآلمنة للنفايات الصـناعية: ينظر العالم اآلن بحـساسية شديدة لمشكلة النـفايات الصلبة . ب

لـذلك يجب ، خاصة فـي المدن كثيفة السكان، إنها مـن المشاكل األساسية التي تـواجه اإلنسان المعاصر
ولـكن إلى النواحي االقتصادية ، تتطرق دراسة المخـلفات الصلبة ليس في النواحي البيئـية والفنية فقطأن 

 (1)تـمر التكنولوجيا النظـيفة في معالجة المخـلفات بعدة مراحل منـها إذ، واالجـتماعية أيضا
 :ــالة استـعمــال المحطات تـعد هـذه العملـــية مهـمة خصــوصا فــــي ح عمليات فـرز المخلفات الصـلبة

التـي باإلمكان  ،وذلك لفصـل المخلفات المفيدة ،الوسيطة قبل نـقل المخلفات المختلفة إلى مراكـز التصنيع
 وكذلك فصل المخلفات الخطرة. ،إعـادة تدويرها واستـخدامها

 :)للتدوير هـي  من المخلفات التـي يمكن أن تخضع عملية إعادة تصـنيع المخلفات الصلبة)التـدوير
وتتم عملية معالجة  ، الزجاج والورق والبالسـتك والعظام و القماش والمخـلفات المعدنية والمواد العضوية
في تلوث البيئة وانتشار األخيرة من خالل الطرق اآلتية الن بقاءها سوف يسبب مشاكل عديدة  تشتمل 

 األمراض:
o واسع  الطريقة تستـخدم على نطاق إن هذه ـي:بالتخمير الهوائ عملية معالجة الفضـالت العضوية

وهي عملية تخـمير أو تحليل هوائي للفضـالت ، باعـتبارها من أقدم الطرق المستخدمة في معالجتها
 .ةعاليـ سمادية لغرض تحويلها إلى مـواد ذات قيمة ،العضوية بفعل بكتريا الهـواء

o  عملية التخمـير الالهوائي )البيـوغاز(:تعتمد تقنية البيـوغار على تحليل المواد العضـوية بفعل البكتريا
% ( من غاز ثاني أو 41ويـنتج عن هذه العملية غاز البيوغاز ويتـكون هذا الغاز من)  ، ةلالهوائيا

  ، وجين و كبريتيد الهيدروجيـنالهدروجـين والنيتر  الميـثان والقليل من % (من غاز61كسيد الكـربون و)

                                                           

 .919ص،9000 ،مـصر  ،مطبـعة  ناس  ـعا ديل  ،إدارة  البي ة نحو اإلنـ اج األنظف  ، كريا طـا ون( (1
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، إذ اخذ باالعتـبار السماد العضوي والطاقة الناتـجة ، تعتبر تقنية البيوغاز من التقـنيات االقتصادية و
  .حيث يتم إبادة المـكروبات والطفيليات المرضية أثناء عمـلية التخمير الالهوائي

o ينتج عنـها أكسدة المواد الناتجة ، ةعملـية احتراق آمنللمخلفات)الترمـيد(:الترميد هو  عملية الحرق اآلمـن
 من الحـرارة العالية للمركبات العضـوية األولية.

o :تخـتلف المقالب العمومية المستخدمة فـي الوقت الحالي  عملية الدفن الصـحي اآلمن للمخلفات الصلبة
لعمومية والتي تسبب تلـوث المياه يتم إلقـاء المخلفات الصلبة في المـقالب ا إذ، عن المدافـن الصحية 

أما عمـلية الدفن اآلمنة  فتكون ، وكذلك تتـكاثر الحشرات والقوارض، الجوفية والهواء والـتربة في المنطقة
ويراعى بعد  لحماية المياه الجوفيـة ، نفاذة عـن طريق تحضير حفرة منـاسبة وتبطين القاع بمادة غـير

 (1)م المدافن الصحية لدفـن المخلفات الخـطرة.وتستخد، الدفن التغـطية الجيدة 

 :في مجال النقل  الخضراء التكنولوجيا -2

وسائل نقل حديثة أسهمت بتقليل الضوضاء وتقليل االنبعاثات الضارة  التكنولوجيا النقل : أدخلت وسائل  . أ
باإلضافة إلى ذلك ، األشخاص والهواء النظـيف  وتحسين جودة الهواء كما يركز نظام النـقل عـلى

ومن وسائل النقل الحديثة المركبات  ،قطاع النـقل منخـفضة الكربون التي تغطي استخدام التكنولوجيا
استهالك في مجال الطـاقة حدث في قطاع  أعلى إن ،ومترو األنفاق  ،والمركبات الكهربائية ،الهـجينة

من إجمالي الطـاقة المستهلكة ما نتج  % (59بلغت)  إن نسبة استهالك البنـزين  بحيث ،المواصـالت 
وكذلك االزدحـام الشديد الذي  ،(2)من حـجم غاز ثاني وكسيد الكربـون المنبعث في الجو %(42عنه)

استخدام  كـل هذا أدى إلى توجه العـالم نحو، المدن الكبيرة في العالم تعاني منه الشوارع في اغلـب 
اقر مؤتـمر القمة العالمي  ،حيث، وسائل نقل أسـرع وأكثر أماناوسائل اقل استـهالكا للوقود وتصنيع 

حكـومة الواليات  وقد خصص من قبل،  للتنمية المستدامة شـراكة من اجل وقود أنظف للمركبـات
 أمريكي لصالح الشـراكة من اجل الوقود النظـيف. ( مليـون دوالر1.4المتحدة مبلغ )

من خالل  ،والطاقة الكهربائية، الهدروجينية المستخرجة من المصادر المائيةالوقود النظيف: مثل الطاقة  . ب
تطوير البنية التحتية الالزمة لتلك المركبات وخاصًة الكهربائية منها والتي تتمثل بتوفر محطات الشحن 

 ،األمر الذي يسهم في خفض انبعاث الغازات الدفيئة وتقليل التلوث البيئي الخاصة بهذه المركبات
 -التكنولوجيا في مجال النقل علـى اآلتي: ترتـكزو 

                                                           

 . 04ص ، مصدر سا ق ،إدارة  البي ة نحو اإلنـ اج األنظف ، كريا طـا ون( (1

(2)Paula.Dobriansky , Une.energie  proper  pour  demain.,  revue  electronique.  du department  

.detat des Etats-. Unis , volume  .11- numero 02, Juillet.  2006, pp 9-10 
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  ومتطلبات سيارات أكثر نظـافة وذلك من خالل  ،دعم واعتماد و تطـوير معايير وقود أكثر نظـافة
وكـذلك تقديم المساعدات التقنية بيـن الدول النامية والدول  ،تبـادل الممارسات الناجحة و الخبرات

 المتقدمة.
 وحمالت توعـية وبرامج تعليمية وتعديـل األدوات التخطيطية  ،للجماهير مواد إعالمـية توفير

 النظـيفة والوقود النظيف. لتنـاسب السيارات، واالقتصادية 
   تشجيع ورعاية الشركات الرئيسية فيما بين الصناعة والحكومة والجماعات األخرى والمنظمات غير

وذلك لتطبيق  ،على مستوى الدولة أمالمهتمة بالموضوع سواء كان فيما بين الدول ، الحكومية 
وان توجه المنتجين نحو وسائل النقل تحول إلى  ،االلتزامات المتعلقة بالسيارات والوقود األنظف

 بترولي.المن خالل الدفع الهجين والمحرك غير ،  كلفةالسيارات األقل 

 :مجال الزراعـي والحيويالالتكنولوجيا الخضراء في  -3

تساعد التكنولوجيا الخضراء في سد الفجوة بين النمو واالستدامة ألنها تقلل من اآلثار الضارة بالبيئة وتحسن 
اإلنتاجية والكفاءة و التشغيل بتحويل الموارد المستنفذة أو المهدرة أو حتى غير المستثمرة إلى فرص جديدة 

 (1)مع ضمان استدامة تلك الموارد. 

 :التكنولوجيا حيث تسهم التكنولوجيا بما يأتي

 .العمليات اليدوية مما يقلل من االعتماد على الجهود البشرية أتمته - أ
 ،بتثبيت النتروجين الجوي بالتـربة ،الحـصول على الغذاء من الجـو نباتية قادرة على ةاستنبـات سالل - ب

 ومقاومة األمراض و اآلفـات .
تنظيم الري القائم على أجهزة االستشعار من خالل الزراعة العمودية والتي تعني زراعة النباتات في  - ت

 (2)محلول سائل بدون تربة 

تسهم في المساعدة على تحديد السمات الجينية المفيدة مثل السمات المسؤولة عن مقاومة األمراض أو  - ث
 (3)مما يسهم في تحقيق : ،ي القدرة على النمو في ظل اإلجهاد المناخي أو التغذو 

                                                           

مصـر  ،الجامعة .الدار  ،لل ميز بالريـادية بال ـفوق  .باإلن اجية بال خـطي  ال كنولوجي .الجودة ال ـاملة ،فريد النجـار ( (1

 .110ص ،   9002

 

 Unes Cwa.orgو م ا  ـل ،ال كنولوجيا باز  كار بالممارسات الخ راء في القطاع الزراـي ،األسكوا ( (2

 .1ص ،مصدر سا ق ،ـلي  دادة  ((3
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 األمن الغذائي والتغذية المحسنة 
  تعزيز الزراعة المستدامة 
 المحافظة على الموارد الطبيعية 
 خفض التكاليف واالستخدام األمثل للموارد الزراعية 
 إدخال بعض المحاصيل الجديدة  الهامة في منظومة الزراعة 
  توفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي 

 :التعليمالتكنولوجيا الخضراء في مجال  -4
لكونها احد  ،في تطوير المنظومة التعليمية  واضح   لقد كان الستخدام التكنولوجيا في مجال التعليم أثر  

الوسائل التعليمية الحديثة والمتبعة لتعزيز ورفع مستوى الوعي عند الطالب وتعزيز مهاراتهم  وانجازاتهم  
باستخدام األجهزة التعليمية الحديثة مثل الشاشات والسبورة االلكترونية والحواسيب االلكترونية مما يسهم في 

تخدام التكنولوجيا الطريق للتعليم عن بعد وخلق فرص دعم وتطوير وتحديث العملية التعليمية ويتيح اس
كما إن منصات التعليم االلكتروني  تقدم طرقًا جديدة للتعليم سواء في المدارس أو  ،التعليم المستمر للكبار 

في مؤسسات التعليم العالي مما يساعد في إتاحة الوصول إليه من قبل أفراد المجتمع وخاصة األطفال في 
 ( 1).لهشة واألشخاص ذوي اإلعاقةالمجتمعات ا

كما ساعد في ابتكار طرق جديدة للمعلمين والموظفين والمسؤولين الحكوميين وتخريج المواهب الشابة 
دارة األعمال والمحاسبة ،من  المتخصصة في العلوم األساسية، بما في ذلك الفيزياء والهندسة واالقتصاد وا 

كما أنشأت العديد من الدول بنية تحتية  ،تديرها الحكومات والجامعاتخالل مراكز البحوث األساسية التي 
بالمعدات والوسائط المتعددة مثل الماسحات  عالية المستوى لتكنولوجيا المعلومات من خالل تزويد المدارس

أس تقان استخدام التكنولوجيا، والعمل على تنمية ر االضوئية والكاميرات الرقمية واتصال اإلنترنت من أجل 
باإلضافة إلى  المال البشري من خالل تقديم المزيد من الفرص في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت ،

توفير أجهزة الكمبيوتر وشبكات اإلنترنت الستخدامها في المجال األكاديمي ومجال البحث من قبل 
 (2)وتطبيق كوكل و كالس روم الجامعات ، كما تم استخدام العديد من التطبيقات اإللكترونية ومن بينها زوم

                                                           

م ا  ـل  الموق و  ،دبر ال كنولوجيا في تحقيق أ داف األمن الم حدة لل نمية المس دامة  ،اتحاد المصارف العر ية ( (1

https://uabonline.org                                                                                                                                                           

(2)DaeJoon Hwang and others, E-Learning in the Republic of Korea ,UNESCO Institute for 

Information Technologies in Education,Moscow,2010,p18 

https://uabonline.org/
https://uabonline.org/
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وان  ،من حقوق اإلنسان  اً وعالمي اً أساسي اً تعد الصحة حق مجال الصحة : التكنولوجيا الخضراء في-5
ما تحققه أي دولة في  نإفلذا ، التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هو احد أهداف التنمية المستدامة

احد الطرق ويعد استخدام التكنولوجيا الصحية، مجال تحسين الصحة وحمايتها يعد أمر بالغ األهمية 
 بــــان العالميةمنظمة الصحة  وقد عرفتهاو  ،الضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها انتشار األمراض 

جراءات  هيالتكنولوجيا الصحية  تطبيق المهارات والمعارف المنظمة في شكل أجهزة وأدوية ولقاحات وا 
 (1)وأنظمة معدة لتحل مشكلة صحية وتحسن جودة الحياة .

ن استخدام التكنولوجيا الصحية يعد أمرًا ضروريًا للمساعدة في جعل الرعاية أوفي السياق ذاته يالحظ       
لى رصد وتتبع الحالة الصحية بشكل آني وتحليل البيانات وتبادلها وتعمل ع ،الصحية عن بعد أمرًا ممكناً 

ويستخدم في ذلك تكنولوجيا الذكاء ، وتطبيق أشكال جديدة من التشخيص فضال عن توجيه العالج 
االصطناعي والبيانات الضخمة األمر الذي يسهم في تشخيص األمراض ووصف العالج , وبالتالي يعمل 

ن جودة خدمات الرعاية الصحية بعيدًا عن المستشفيات من خالل إمكانية على خفض التكاليف وتحسي
الوصول الفوري إلى أخصائي الرعاية الصحية عبر مجموعة من التطبيقات والمنصات االلكترونية المعدة 

يتيح االبتكار الطبي المجال أمام اكتشاف أساليب جديدة لتشخيص المشكالت الطبية  ،(2)لهذا الغرض
فضاًل عن إتاحة العقاقير واألجهزة الجديدة الخاصة بإدارة مختلف األمراض والتوصل إلى ، ورصدها 

وتغذي البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي هذا النوع من االبتكار من خالل تطوير واكتشاف  ،هائشفا
 روبوتاتأدوية جديدة بصورة أكثر كفاءة واقل كلفة وكذلك استحداث أجهزة ومعدات طبية جديدة مثل ال

الطبية وبدائل المفاصل وصمامات القلب الميكانيكية وأشكال التكنولوجيا الصحية الرقمية وأجهزة الطباعة 
ثالثية األبعاد مما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودة الرعاية في 

دامة التي تتمثل في تحقيق تغطية المجتمعات التي يصعب الوصول إليها و تحقيق احد أهداف التنمية المست
 وتخزين ،من خالل ربط األشخاص  بخدمات الرعاية الصحيةذلك  ويتم (3)صحية لجميع أفراد المجتمع

                                                           

 ال كنولوجيا الصحية و  ي تطبيق الم ارات بالمعارف المن ظمة في شكل أج زة بأدبية بلقا ات بإجراءات بأنظمة معدة

البي اء ال ي يمكل أن يس خدم ا شخص كفيف بج ا  ال مريل  ل حل م كلة يحية بت مل ال كنولوجيا الصحية مث ً العصا

أب ،بيمكل أن تكون ال دخ ت بقائية )كاللقا ات( ، يث ترتب  ال كنولوجيا الصحية  مف وق ال دخل الطبي  ،ل عزيز الصحة

تأ يلية )معدات الع ج أب ،أب ـ جية ) دباء أب أداة جرا ية أب  رع (  ، ت خيصية  مثل )سماـة الطبيب أب ميزان الحرارة(

 الطبيعي باألدبات المساـدة كالعكا ( 
 

تعزيز النفاذ إل  ال كنولوجيا الطبية  ،بمنظمة ال جارة العالمية  ،منظمة الصحة العالمية  ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( (1

 .14ص،9031،لندن،بال جارةباز  كارات الطبيةو المجازت الم  ركة  يل الصحة العامة بالملكية الفكرية 
 

 https://www.wipo.iutم ا  ـل  الموق و                    ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(از  كار بالصحة( 2(

 م ا  ـل  الموق و ،9031 ،ال قنيات بالصحة ازلك ربنية ،آن أ رتس ب  ارالنوسي ( (3

https://www.abayan.ae 

https://www.wipo.iut/
https://www.abayan.ae/
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كما إنها تضمن حصول المرضى في ، وتحليل بيانات المرضى وحفظها في سجالت صحية الكترونية 
 ،من قبل مقدمي الرعاية ذوي المهارات العالية عبر برنامج  التطبيب عن بعد ،المناطق النائية على الرعاية

ن االبتكار التكنولوجي و الروبوتات وانترنت األشياء قد أدى إلى تزايد استعمال األجهزة الرقمية إلذلك ف
 المختلفة من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية والعاملين في المستشفيات والعيادات وسهل وجود

األمر الذي جعل تكنولوجيا المعلومات  ،السجالت الصحية وساعد في عالج العديد من فئات المرضى
واالتصاالت تشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات العالج و الوقاية الصحية من األمراض لكون األنظمة 

مرضى ومقدمي الرعاية الصحية الرقمية تتمتع بالقدرة في إحداث تحول جذري في الرعاية الصحية وتمكين ال
الصحية والمديرين وواضعي السياسات من الحصول على المعلومات واألدوات التي يحتاجون إليها إلدارة 

من خالل  ،وتعزيز األنظمة الصحية وتقديم رعاية أفضل وتحسين العالجات ومعدالت البقاء على قيد الحياة
 (1) -:توفرها العديد من الفوائد التي أهمها اآلتي

عن تحسين الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية من خالل توفير البيانات والمعلومات الصحية   -1
لمرضى من خالل السجالت الصحية االلكترونية لمقدمي الرعاية الصحية واألخصائيين في المؤسسات ا

 الصحية.

لنائية  التشخيص والتطبيب  يتيح استعمال تكنولوجيا الصحة الرقمية لمجموعة من العيادات  الصحية  ا -2
 عن ُبعد .

تطبيقات طبية تهتم بالصحة الشخصية من خالل أجهزة االستشعار والشاشات  في تطوير أسهمت -3
( تطبيق من تطبيقات الصحة الرقمية  في 325111وكان هناك حوالي )، وساعات اليد والهواتف المحمولة 

 (.2117جميع أنحاء العالم في عام )

والتنبؤ لمجموعة البيانات الصحية التي تم تجميعها من األجهزة االلكترونية وأجهزة االستشعار التحليل  -4
مة أو عمليات المحاكاة باستعمال الواقع االفتراضي  مما من خالل  الذكاء االصطناعي  أو البيانات الضخ

مكانية توفير الرعاية الصحية  الشاملة والوقاية  التي تستهدف    ،يتيح التطوير والتشخيص وتحليل البيانات وا 
 مجتمع معين .

 -في مجال الطاقة : الخضراء التكنولوجيا -6
لكونها تمثل العمود الفقري لالقتـصاد  ،يعد االستثمار في الطـاقات النظيفة من أهم وأكبر االستثـمارات البيئية

 في التقدم البشري وتحسين  نوعية الحياة، لكونها من العناصر الحاسمة في ر  كبي كان لها دور   والعالمي، 
                                                           

 م ا  ـل  الموق  تكنولوجيا المعلومات بازتصازت بالصحة الرقمية  ،ازتحاد الدبلي ل تصازت ( (1

https://www.itu.int 
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، تحقيق التنمية االقتصادية في أي بلد وفي أي مستوى من التنمية وتدخل في جميع األنشطة االقتصادية
الطاقات وقد كان االتجاه نحو استخدام  بريد وغيرها،توأنظمة التدفئة وال كتشغيل المصانع وأنظمة النقل،

 (1)-المتجددة ناتج عن عدة اعتبارات من أهمها:

إن استهالك البترول بوتيرة متـزايدة  إذ، امن اإلمـدادات الطاقوية على المستويات الوطنـية  ضرورة تحقيق -1
سيؤدي إلى عدم االستقرار للـسوق العالمية للطاقة لذلك ال بـد من البحث عن  ،اكبر من إنتاجها المحـلي

 لمعضلة توفـير موارد الطاقة . ةحلول جـذري
بحيث إنها تحقق  ،إن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في توقف القلق  بشان مشاكل التغيرات المناخية -2

 د األدنى.االكتفاء من الطاقة مع تخفيض الغازات الدفيئة إلى الح
 إن  تكاليف الطاقة النظـيفة تنخفض بمـرور الوقت  لدى بعض أشكال الطاقة. -3

وكان الستخدام التكنولوجيا الحديثة دور في الحصول على الطاقة مـن المصادر المتجددة التي تتسم بأنها 
 -للبيئة وتتمثل هذه المصادر بما  يأتـي : ةطاقات غير ملوث

إن اكتشاف الطاقة الكهروضوئية أو الخاليا الشمسية قد أدى إلى توفير إمكانات  -الطـاقة الشمـسية: . أ
جديدة وكبيرة فـي إنتاج وتوليد الكهرباء من خالل استغالل حرارة الشمس، كما تستخدم ألغراض التدفئة 

فيف المحاصـيل الزراعية األمر ميـاه البحر أو تج ةولتسخين الـمياه أو تبريدها أو تحلي ،وتكـيف المنازل 
 ( 2).الذي جعل من الطـاقة الشمسية تحتل الصـدارة بين اهتمام العلماء وتـأتي بعدها البدائل األخرى

، محطات إلنتاج الطاقة الكهربائية طاقة الريـاح :وهي طاقة مستخرجة من الطاقة الحركية للرياح باستخدام . ب
التي ال ينتج عنها انبعاثات الغازات الدفيئة كما إنها غير مكلفة وقد إذ تعد من الطاقات النظيفة والمتجددة 

استخدمت التكنولوجيا الحديثة واألقمار الصناعية ووسائل االستشعار عن بعد في التنبؤ بأماكن الرياح 
 ،الموزعة على مساحات كبيرة وسرعتها واتجاهاتها بدرجة عالية من الدقة وخاصة بالنسبة لمزارع الرياح 

حتى أصبح باإلمكان التنبؤ بالرياح بدءًا من خمسة دقائق  ،ضف إلى ذلك تحليالت األرصاد الجوية أ
والقيام بمهام محدودة  ،وتستخدم هذه الطاقة في توليد الكهرباء  ،(3)( ساعة مقدمًا وبدقة عالية72وحتى )

 كضخ المياه وطحن الحبوب  وغيرها.

                                                           

 .33-30ص،مصدر سا ق ،اتحاد الغرف العر ية بمجازت تطبيق ا في العالن العر ي "الزراـة الذكية"،ـلي  دادة ( (1

 ترجـمة المركز الثقافي لل عـريب بال رجمة دار ،ألرض بازق ـصاد بالبي ةا ـلوق،ازق صاد ال حـليلي،س يد  ـاق ربنالد  ((2

 .331ص، 9001 ،القا رة،الكـ اب الحديث

 ،الك ر اء مل الريا   ،ريا  ال غير في أنظمة الطاقة العالمية بالعر ية  ،المركز اإلقليمي للطاقة الم جددة بكفاءة الطاقة  ((3

 https://www.rcree.orgم ا  ـل  الموق  و                                                                                  ،10ص

https://www.rcree.org/
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مثل النباتات واألشجـار  ،الكتلة الحـيوية : يشتمل هذا المصطلح علـى كل المواد ذات األصـل النباتي ةطاق . ت
وذات األصـل الحيواني مثل المخلفات الصـلبة والبشرية والصناعية التي يمـكن أطالق  ،والمخلفات الزراعية

يعطي كل أسلوب منتجاته  (1).الخأو بالتـفوير .. طاقتها الكامنة عـن طريق التخمير والحرق المـباشر
 ،وهو مركب رئيسي لغاز الطهي والبخار والكحول و األسمدة الكيميائية السائلة ، الخاصة به مثل الميثان 

وهو يستخرج من محاصيل السكر و  ،الحية ةلكتلايعد األيثانول من أفضل أنواع الوقود المستخلصة من 
، الحيوية في توليد الكهرباء  ةلكتلاباستخدام  ةوسائل اقتصاديوتجري التجارب باستمرار إليجاد ،  الذرة

حدى هذه الطرق تكون بحجز غاز الميثان المنطلق من المواد النباتية الذابلة وكذلك من المخلفات  ،وا 
توجد طريقتان لتحويل المخلفات العضوية  إذ، الحيوانية ومن ثم استخدامه كوقود في الغاليات البخارية

 -:لوقود غازي 
 والتخمير الهـوائي. الالهوائيالطريقة البيولوجـية مثل التخمير  -3
 الطريقة الحراريـة الكيميائية تتمثل عن طـريق المعالجة بالمواد الكيـميائية و الحرق األمن . -4
وعند ، طاقة الهدروجـين: الهدروجين هو العنصر األخـف وزنا واألكثر انتشارا واألبـسط  في الكون . ث

ألنه ال يحتوي عـلى أي ذرة من ، و ألنه ال يلوث وال ينـضب ؛  للطاقة يصبح الوقود األبـدياستـغالله 
بخضوعه إلعادة  ،أما طرق الحـصول عليه فتتم من خالل الـغاز الطبيعي  ،وموجود في البيئة  ،الكربـون

ت  الهدروجيـن أو يتفاعل الغاز عند مالمسته للـبخار ليحرر ذرا إذ،  التـشكيل بواسطة البخار الساخن
وتعتبر هذه الـطريقة مكلفة جدا أو من الكتلة الحيوية، أو بواسطة تحليل  ،باستخراجه من الفحم الحجـري

وعنـد مرور التيار الكهربائي ، يغطس القطب الموجب والسـالب في ماء نقي ، الماء عن طريق الكـهرباء 
 (2).د القطب الموجـبيتكـون الهدروجين في القطب السـالب واألوكسجين عن، 
عد من أهم مصادر الطاقة وت، الطاقة المائية: هي الطاقة التي ُتستمد من حركة المياه المستمرة  . ج

ومن أهم مصادر  (3)والري ،وفي طحن الحبوب ، وتستخدم في توليد الطاقة الكهربائية  ،المتجددة
 -الحصول عليها اآلتي:

ويتم الحصول على الطاقة من خالل ، البحار والمحيطاتالمصادر البحـرية: وهي ترتبط بمياه  -5

التي تعد من الظـواهر الطبيعية التي تحدث بصـورة مستمرة في ، حركة األمواج وحـركة المد والجزر

                                                           

(1)Farid , Baddache , Le developpemen Durable. Tout simplement , Editions  Eyrolles, Paris  , 

2008, p82 

ترجمة  ماجد كنج اق صـاد ال دربجيل   ـعد ن اية النف  الثـورة  ازق صادية الجـديدة دار الفارا ي  ،جيرمي ريفـكل ((2

 .93ص ،9002،لبنان  ،للنـ ر

  https://sotor.com                              م ا  ـل  الموق ،9093،باس خدامات ا  الطاقة المائية  ،بساق دربيش( 3(

https://sotor.com/
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وتكتسـب األمواج طاقة الحـركة من الرياح، يتناسب االرتفاع فـي ، كالبحار والمحيطات، المياه مجـاري 

وقد  ،كـم/الساعة أحيانا321علما إن سرعة األعاصـير تصل إلى  ،سرعة الريـاحالموج  طرديا مع مربع 

، تمكنت العديد من الدول من االستفادة من طاقة المياه مثل اليابان في تشـغيل معدات اإلرشاد المالحـي 

، بائية كذلك يمكـن االستفادة منها في توليد الطاقة الكهر  وهي معدات يتم تثبيتـها فوق )الشمندورات(

 صـديقة للبيئة، أضف إلى كونها متجددة. ةوهـي طاقة نفقاتها قليلة، وتعد طاق

أو طبيعية مثل ، المصادر النــهرية: وهي أما اصطــناعية تمثلها السدود والخــزانات التي شيدها اإلنسان -6

ري بعـض تستغل كل من الشالالت الطـبيعية التي تعترض مجا و ،الشالالت والمندفـعات الطبيعية

األنـهار في العالم و المساقط االصطـناعية عن طريق بناء سدود عـلى األنهار لتشغيل توربينات خاصـة 

 ( 1).لتوليد الطاقة الكـهربائية

بالنسبة للمستقبل يتمثل في تقليل التفاوت في استخدام الطاقة وتوفير  العالم  لبلدانإن التحدي األساسي 
لذا تسعى العديد من بلدان العالم إلى تبني بعض ،  الطاقات النظيفة والمستدامةالبدائل للطاقة وخاصة 

 (2) -االستراتيجيات التي تهتم :
 تشجيع كفاءة الطاقة و التركيز على عمليات اإلنتاج والتطور السريع ونشر الطاقة الخضراء   - أ

 للصفر. ةثة للبيئة مقارباالستفادة القصوى من الطاقة الخضراء و جعل االنبعاث الغازات الملو  -ب
 

واقعية لزيادة جهود البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا التي تهتم  استراتيجيةيتطلب إعداد  وهذا     
بالطاقة المتجددة وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة من خالل التوجه نحو استخدام الموارد المتجددة وتقليل 

.خفض ال لوث الناتج ـن ااستخدام الموارد الناضبة كالوقود األحفوري وبالتالي 
(3)

 

 

                                                           

.ال مندبرات و ي منصـات طافية فوق  ـراميل ـند مداخـل الموانئ 

  .111ص ،مرج  سـا ق  ،(محمد خمــيس الزبكة (1

(2)UNEP, "towards agreen economy , pathways to sustainable development and poverty 

eradication" , (united nation environment programme , 2011) , p9. 

 (11( العدد )90مجلد ) ،مجلة النف  بال عابن العر ي  ،تكون كل ا نظيفة  أنطاقات المس قبل يجب  ، ي ر دبريل ( (3

 .11ص،3222الكويت ،



 
 

 

 

  

 

  

 الثاني الفصل
 وانعكاساتها اخلضراء التكنولوجيا تطبيق يف دولية جتارب

 املستدامة  التنمية على

 
                     

 .اخلضراء التكنولوجيا تطبيق يفاجلنوبية  كوريا جتربة:  األولاملبحث  

 .اخلضراء التكنولوجيا تطبيق يف العربية املتحدة اإلمارات جتربةلثاني : ث ااملبح

.اخلضراء التكنولوجيا تطبيق يف ماليزيا جتربةالثالث : ملبحثا
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 تمهيد:

لقد كان من نتائج التطـور التكنولوجي والتقـني ظهور التكنولوجـيا الخضراء األمر الـذي أدى إلى تـوجه العديد 
هذه التـكنولوجيا التي تعتمد بشكل رئـيسي  إلى االهتمام بإنتاج مثل ومنها الدول العربيـة ،من دول العـالم 

على التقنيات التكـنولوجية الحديثة التي دخلت في كافة المجاالت والقطاعات كالصناعة والزراعة والقطاعات 
 ،هذا النوع من التكنولوجيا  فالبد من تطوير المـهارات ةولكي يتم مواكب ،التعليمية والصحة والطاقة ...الخ 

ي والتعلم مـدى الحياة من خالل النظام التعليمي والتدريب المهني وتعزيز البنية التحتية في والتعليم األساس
مما يسهم في تنمية الموارد البشرية في ، المـعلومات ذات الصلة بالمهـارات الخضراء والوظائف الخضراء 

 العلوم والتكنولوجيا.

مثل  كانت من الـدول السباقة في استخدام ليزياإن كل من كوريـا واإلمارات وما وفي سيـاق ذلك يالحظ   
نحو نشرها وتعميم استخدامها ، من خالل تبني  التحول وقد بـذلت جهودا كبيرة فـي سبيل ،هـذه التكنولوجيا

في مجـاالت التعليم والصحة  الرقمنة و إدخال تكنولوجيا االتـصاالت والمعلومات و سياسـات تشجع االبتكـار
 العديد من الـمشاريع في ،سعت إلى توفير بيئـة نظيفة ومالئمة للتطور التـكنولوجي كما ، والنقل والمباني

القطاعات التي ترتـبط ارتباطا وثيقا بالتـكنولوجيا  التي تقوم بـها حكومات تلك الدول والعمل على تطـوير
ومعالـجة   والمبـاني الخضراءناضبة والنقل الغير مسـتوى التقني المرتفع  والطاقة ذات ال كالصناعات

عادة تدويـرها.  النفايات وا 

 كـتجربة كوريا، في مجال التكنولوجـيا الخضراء لذا فان هذا الفصل سوف يتناول بعض التجارب الناجـحة
 وتجربة ماليزيا. ،العربية المتحدة وتجربة اإلمارات ،الجنوبية
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 في تطبيق التكنولوجيا الخضراء  الجنوبية تجربة كوريا المبحث األول:

 الجنوبي أوال : لمحة عن االقتصاد الكوري

تقع في شرق آسيا في الجزء الجنوبي من  ا  إداري ا  ( تقسيم71)من  كوريا الجنوبية هي جمهورية رئاسية تتكون
وكوريا الشمالية من الشمال  ومضيق  ،واليابان شرقا  ،شبه الجزيرة الكورية يجاورها كل من الصين غربا

( 97,115وعدد سكانها ) ، 0( كم711,071تبلغ مساحة أراضيها نحو ) ،كوريا وبحر الصين من الجنوب
وتعد  ،وهي دولة ذات طبيعة جبلية في الغالب  ،( 0101حسب إحصاءات البنك الدولي لعام)بمليون نسمة 

إذ  ،العالية وهذا ناتج عن عقود من النمو المرتفع والمستمر  كوريا الجنوبية من الدول ذات مستوى المعيشية
%( 72 -%0,2( بين )0111 - 7591تراوحت معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي فيها خالل المدة)
بلغت  ،( إلى ثالث مرات 0175 - 0111وقد تضاعفت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة من)

( مليار 72,,919ن كانت  قيمتها )أبعد  ،( تريليون دوالر 7,9,9,1,1ي )(  حوال0175قيمته في عام )
( دوالر 71929,21كما ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى ) ، (1)(0111دوالر في عام )

 اذ تمثل الصادرات ويقوم اقتصادها على التصدير ،(2)( دوالر1597,29( بعد إن كان  )0175في عام )
 ،والسيارات  ،واالتصاالت ،لكترونياتمع اإلنتاج المرتكز على )االالمحلي %( من اجمالي الناتج 1,)

والصناعات الكيماوية( ، وكان للتطور الحاصل في القطاع  الصناعي ، الروبوتات ، و واآلالت  ،والسفن
إذ تغير الهيكل الصناعي في كوريا من سيطرة قطاع الصناعة التحويلية  ،دور في تحقيق النمو االقتصادي 

 ،ات من القرن العشرين يالخفيفة التي تعتمد على إنتاج المالبس والمواد الغذائية والمشروبات في السبعين
اع والتي تجاوزت نسبة مساهمتها من قط من القرن نفسه اتيإلى الصناعات الكيماوية والثقيلة في الثمانين

في حين شكلت المنتجات االلكترونية والسيارات  ، (0111%( واستمرت إلى عام )91الصناعة التحويلية )
مساهمة القطاع  وقد ارتفعت نسبة ،(3)بعد هذا التاريخ الجنوبية معظم الصناعات التحويلية في كوريا

 (7591عام )%( في 71,22كانت )ن أ( بعد 0175%( في عام )20,72( إلى )GDP الصناعي في )

                                                           

 :للتفاصيل انظر( (1

- GDP south Korea(2020) متاح على الموقع 

https://countrye conomy.com/gdp/south-Korea. 

)2)https:\\data .albankaldawli .org. 

 متاح على الموقع:،التجربة الكورية في تنمية الصادرات  ،المعهد العربي للتخطيط ( (3

https:\\www.arab-api.org 
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%( 7,90إلى ) ، (7591%( في عام )29,99وفي حين انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي  من )
 .(1)(0175في عام )

مما يدل على اتجاه كوريا الجنوبية نحو تطور قطاعها الصناعي واستيعاب التقنيات الحديثة وتحسين نوعية 
اآلمر الذي أدى إلى تحقيقها نهضة  ،المنتجات من خالل االستفادة من االستثمارات اليابانية واألمريكية 

ة والتعليمية بعد معاناة طويلة من شاملة في جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافي
 (2). الحروب والدمار والتخلف واالستعمار

( قد 7557في عام ) الجنوبية ن اإلصالحات الهامة  التي قامت بها  الحكومة الكوريةأويجدر اإلشارة إلى 
في سبيل أسهمت في االنتقال إلى اقتصاد يحركه االبتكار ويعمل على تعزيز اإلنتاجية الشاملة، وقد بذلت 

تحقيق ذلك جهودا كبيرة للحاق بركب البلدان المتقدمة من خالل زيادة التوجه نحو الصناعات ذات التقنية 
 ،لذلك تميزت هذه المرحلة بتزايد اإلنفاق على البحث والتطوير من قبل القطاعين العام والخاص ،العالية 

وتطوير تكنولوجيات  (3)ونقل التكنولوجيا ،رفة وتحسين تدفقات المع ،وبناء قاعدة محلية للبحوث واالبتكار 
منخفضة الكربون وتحقيق النمو األخضر والتأكيد على االقتصاد اإلبداعي ضمن جهود مبذولة من اجل 
إحياء قطاع  التصنيع من خالل بزوغ صناعات جديدة وخالقة  ، لذا فان هذه اإلصالحات أدت إلى تعزيز 

تعميق اعتمادها على العلم والتكنولوجيا واالبتكار في إنتاج تكنولوجيات النمو االقتصادي للدولة من خالل 
 (4)خضراء

 ثانيا : تحليل التطور الحاصل في مؤشرات التكنولوجيا الخضراء في كوريا الجنوبية

 مؤشرات البحث والتطوير في كوريا الجنوبية -7

 مؤشرات اإلنفاق على البحث والتطوير -أ

ويقف في مقدمة هذه األسباب هو االهتمام الشديد  ،العالم اليوم له أسباب كثيرةإن التقدم الذي يشهده 
 ويمكن مالحظة ذلك في دول العالم المتقدم في مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية التي ،بالبحث العلمي 

                                                           

                                      https://databank.albankaldawliالبيانات المفتوحة للبنك الدولي على الموقع (1)

مجلة الغري للعلوم  ،النهضة االقتصادية في كوريا الجنوبية وإمكانية محاكاتها في العراق،احمد إبراهيم مهدي ( (2

 .471-472ص،7142 ، (3عدد )،( 41)لدمج،االقتصادية واإلدارية 

مجلة  ،التنمية االقتصادية في كوريا الجنوبية من اقتصاد زراعي متخلف إلى اقتصاد زراعي متقدم،عزران حفيظة ( (3

 .474- 471ص،7144، (44عدد)،( 5) لدمج، التنظيم والعمل

 متاح على الموقع: ،جاون لي،ديوك سون بيم (4)

https://ar.unesco.org/sites/default/files/usr15_republic_of_korea_ar.pdf 
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قبل كرست الكثير من إمكاناتها لدعم البحث والتجارب العلمية  المختلفة من اجل التطوير ومن اجل مست
 ( 1) أكثر ثباتا وازدهارا

وتعد كوريا الجنوبية من الدول التي حافظت على معدل نمو مرتفع من خالل تركيزها على االستثمار في 
وتنافسية منتجاتها بالمراهنة على  ،كما إنها عملت على تطوير قدراتها التكنولوجية، البحث والتطوير 

،فقد خصصت ألجل تحقيق (2)تكنولوجيا المستقبل وبالخصوص تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخضراء
%( من اإلنفاق على البحث والتطوير، للتكنولوجيا واإلنتاج الصناعي ، و 9,,92ذلك ما نسبته )

%( لقطاع الطاقة في عام 9,72التصاالت، و)%( لقطاع النقل وا7,,9%( لقطاع الصحة ، و)9,99)
(مليار دوالر في البحث 72( تريليون وون أي ما يعادل )75,19، كما إنها استثمرت نحو)(3)(0172)

( مما جعلها تحتل المرتبة الخامسة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 0175والتطوير في عام )
من حيث اإلنفاق ، ووفقا لبيانات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الكورية فقد ( OECDوالتنمية )

 ،%( من إجمالي اإلنفاق 19,5( تريليون وون  وهو ما يمثل  نسبة )97,9كانت حصة القطاع الخاص )
%(من ,,07( تريليون وون أي ما يعادل )75,7بينما بلغ اإلنفاق العام على البحث والتطوير نحو )

 وادناه جدول يوضح نسبة االنفاق على البحث والتطوير. (4) اإلجمالي

 (3جدول)

 (2000-2018)   خالل المدة الجنوبية نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي في كوريا

 
 السنة
 

االنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج 
 المحلي االجمالي%

 
 السنة
 

البحث االنفاق على 
والتطوير من الناتج 
 المحلي االجمالي%

 
 السنة
 

االنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج 
 المحلي االجمالي%

2000 2.2 2007 3.0 2014 4.3 

2001 2.3 2008 3.1 2015 4.2 

2002 2.3 2009 3.3 2016 4.2 

2003 2.4 2010 3.5 2017 4.6 

2004 2.5 2011 3.7 2018 4.8 

2005 2.6 2012 4.0   

2006 2.8 2013 4.1   

:متاح على الموقع  ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدوليمن اعداد  :المصدر  

https://databank.albankaldawli. 
                                                           

متاح  ،دوره في خدمة المجتمع  –مشاكله  –البحث العلمي في الجامعات العربية واقعة ،حسين عليوي ناصر الزيادي  ( (1

 https://portal.arid.my                                                                                                    على الموقع

)2)Konekai ,And others, Industerial Development in Singapore , Taiwan and South Korea, 

world scientific publishing,2000,p14 

 .732ص،مصدر سابق ،جاون لي  ،ديوك سون بيم ( (3

متاح على  ،7142( في عام OECDإنفاق كوريا الجنوبية على البحث والتطوير يمثل خامس إنفاق بين أعضاء المنظمة ) ((4

 https://m-ar.yna.co.kr/view/AAR20201209001960885:                                                 الموقع 

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://portal.arid.my/
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الحاصل في نسبة إنفاق كوريا الجنوبية على البحث والتطوير كنسبة من الناتج  ويمكن معرفة التطور
ن هذا المؤشر قد شهد ارتفاعا خالل مدة الدراسة أ( الذي يبين 3المحلي اإلجمالي من خالل متابعة للجدول)

%( في عام 7.,)( إلى نسبة(2000%( في عام 0.0إذ ارتفعت نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من )
ن أداء البحث العلمي في المستوى المطلوب لتطوير أ( مما يدل على ,( كما هو واضح بالشكل )(2018

يجاد تقنيات جديدة اعتمادا  على المعايير الدولية الموضوعة بهذا الخصوص  وقد نتج ذلك  ،القطاعات وا 
ث والتطوير تماشيا مع رؤية الدولة في بسبب زيادة االستثمـارات الحكومية والقطاع الخاص في مجـال البح

تحويل النموذج االقتصادي للدولة إلى اقتصاد إبداعي من خالل تعميق اعتمادها على العلوم واالبتكار 
 والتكنولوجيا.

  ( 4)مخطط  

      للمدة  الجنوبية نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي في كوريا
(2018-2000) 

 
 (3الباحث باالعتماد جدول ) من اعداد :المصدر

خصوصا في العلوم  ،شكلت سياسات تنمية الموارد البشرية أعداد الباحثون في البحث والتطوير –ب
         التنمية االقتصادية الشاملة في كوريا الجنوبية   استراتيجيةجزءا متسقا ال يتجزأ من  ،والتكنولوجيا 

وضعت إطارا تحفيزيا  يهدف  إلى جذب األفراد ذوي المهارات إلى المهن العلمية والتقنية  األمر الذي وقد 
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وادناه جدول يوضح  (1)أسهم في ازدياد  أعداد  الباحثين واحتاللها المركز السادس عالميا في هذا المؤشر
 اعداد الباحثون في البحث والتطوير.

 (4جدول)
 (2000- 2018البحث والتطوير لكل مليون شخص في كوريا للمدة )الباحثون في اعداد  

 : متاح على الموقع ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدوليمن اعداد  :المصدر
https://databank.albankaldawli. 

 011السنة السابقة */السنة السابقة  –معدل النمو = السنة الالحقة 

ولمتابعة التطور الحاصل في أعداد الباحثين في كوريا الجنوبية خالل مدة الدراسة يمكن مالحظة 
إذ  ( ،9خالل مدة الدراسة وكما هو واضح بالشكل ) ن هذا المؤشر قد شهد ارتفاعا  أ( الذي يبين ,الجدول)
( في عام 7980.40إلى )2000) ( في عام )2287.29أعداد الباحثين قد ارتفع من  )ن أيتضح 

( ,في حين تراوحت معدالت النمو في هذا المؤشر بين االرتفاع واالنخفاض وقد نتجت الزيادة في 2018)
والباحثين أعداد الباحثين عن ارتفاع مستوى اإلنفاق على البحث والتطوير والرعاية واالهتمام بالطلبة 

 الموهوبين ونشر وتعميم ثقافة العلوم .

 

                                                           

 https:\\carnegie-mec.org.                       متاح على الموقع ، في كوريا الجنوبية التنافسية عربيا  ((1

 السنة
 

اعداد الباحثون 
لكل مليون 
 شخص %

 

معدل 
 %النمو

 السنة
 

اعداد الباحثون 
لكل مليون 
 شخص %

معدل 
 %النمو

 السنة
 

اعداد الباحثون 
لكل مليون 
 شخص %

معدل 
 %النمو

2000 0071.05 --- 2007 ,909.52 71.9 2014 9709.01 9.1 
2001 0791.79 0,.5 2008 ,717.0, 9.1 2015 1172.,5 0.1 
2002 0599.92 2., 2009 ,5,9.15 2.1 2016 1179.,9 7.1 
2003 272,.15 9.1 2010 9221.71 1.1 2017 1,51.91 9.7 
2004 2007.,9 0.1 2011 9710.7, 7.7 2018 1571.,1 9., 
2005 2950.71 7,.9 2012 921,.7, 7.9    
2006 ,157.,7 71.7 2013 9250.9, 7.,    

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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 ( 5) مخطط

 (2000-2018للمدة ) الجنوبية د الباحثون في البحث والتطوير لكل مليون شخص في كوريااعدا

 

 (4الباحث باالعتماد على الجدول ) من اعداد :المصدر     

 المنشورات العلمية                                -0

خالل مدة الدراسة وكانت هذه األبحاث تتركز بشكل  الجنوبية تضاعفت المنشورات العلمية في كوريالقد 
كبير على مجاالت الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وتشكل العلوم الطبيعية والهندسية 

ه األبحاث وتليها الرئيسي في هذ النسبة األكبر من األبحاث ، وان الواليات المتحدة األمريكية تعد الشريك
 . (1)اليابان والصين

 (5جدول )

 (2000 - 2018خالل المدة ) في كوريا الجنوبيةالمنشورات العلمية  أعداد

 
 السنة
 

اعداد 
المنشورات 
 العلمية باأللف

معدل 
 %النمو

 
 السنة
 

اعداد 
المنشورات 
 العلمية باأللف

معدل 
 %النمو

 
 السنة
 

اعداد 
المنشورات 
 العلمية باأللف

معدل 
 %النمو

2000 15,905.1 -- 2007 41,496.3 12.5 2014 60,705.3 4.9 

2001 18,512.1 16.3 2008 44,094.5 6.2 2015 62,645.9 3.1 

2002 20,092.0 8.5 2009 45,913.8 4.1 2016 62,735.1 0.1 

2003 23,608.5 17.5 2010 50,589.1 10.1 2017 63,979.2 1.9 

2004 27,661.8 17.1 2011 53,719.9 6.1 2018 66,376.2 3.7 

2005 31,833.9 15.0 2012 56,267.5 4.7    

2006 36,859.6 15.7 2013 57,863.5 2.8    

:                                                    متاح على الموقع ،ة للبنك الدوليالباحث باالعتماد على البيانات المفتوحمن اعداد  المصدر:  
https://databank.albankaldawli.                                                      

                                                           

)1)Industrial, policy and territorial, Industrial policy, and Territorial Development, Lessons 

from, Korea.  http:// www.keepeek.com 
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https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
http://www.keepeek.com/
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المنشورات العلمية في كوريا الجنوبية قد شهدت ارتفاعا  خالل مدة ن أعداد أ (9ويتضح من الجدول )
( وكما يتضح 0177( في عام )99,219.0( إلى )0111( في عام )79,519.7الدراسة ،إذ ازدادت من )
الذي يوضح االرتفاع المستمر في عدد المنشورات العلمية خالل مدة الدراسة،  (9ذلك من خالل الشكل )
وكانت أسباب الزيادة في  ،دالت النمو بين االرتفاع واالنخفاض خالل تلك المدة في حين تراوحت مع

المنشورات العلمية هي اهتمام الدولة من خالل زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير وزيادة الدعم المالي 
 .للباحثين ورعاية المواهب اإلبداعية

 (6) مخطط

 (2000 – 2018) خالل المدة  في كوريا الجنوبيةأعداد المنشورات العلمية  

 
 (9الباحث باالعتماد على الجدول )من اعداد  :لمصدرا

 التجارة الدولية عالية التكنولوجيا -2

منتـجات الفضاء ، وأجهزة الكمـبيوتر، والمواد  ،تتضمن الصادرات التقنية المتطورة في كوريا الجنوبية .
 الصـيدالنية ، واألدوات العـلمية ، واآلالت الكـهربائية.

(، 9التكنولوجيا في كوريا الجنوبية يمكن مالحظة  الجدول ) ةولمعرفة التطور الحاصل في تجارة السلع عالي
من إجمالي الصادرات  ةتقدمة كنسبن أعلى نسبة للصادرات من السلع ذات التكنولوجيا المأيتضح  إذ

لها خالل  ةفي حين بلغت  اقل نسب )29.25%( ، وقد بلغت حوالي )0177الكورية كانت في عام ) 
 (.0177في عام ) ( 07.77%سنوات الدراسة حوالي )
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 (6الجدول )

 الجنوبية في كوريا نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي صادرات السلع المصنعة 
 (7102 -7112للمدة)

 السنة
 لصادراتا

% 
 السنة

 لصادراتا
% 

 السنة
 لصادراتا

% 

2007 32.23 2012 28.23 2017 32.55 

2008 30.33 2013 29.82 2018 36.39 

2009 32.06 2014 30.06 2019 32.41 

2010 32.08 2015 31.23   

2011 28.18 2016 30.53   
                                         :ة للبنك الدولي, متاح على الموقععلى البيانات المفتوحالباحث باالعتماد من اعداد : المصدر

 .https://databank.albankaldawli 

أما فيما يخص صادرات سلع تكـنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كوريا الجنوبية فيالحظ ومن خالل 
هذه السلع من إجمالي صادرات السلع المصنعة قد انخفضت بـين عامي  ةن نسبأ( 1متابعه للجدول )

هذه السلع %( وكذلك الحال بالنسبة للواردات من 25.77( إلى )34.50%من نسبة ) ،( 2019 -2000)
( وكما 0175%( في عام ) 79,71( إلى حوالي )0111%( في عام)07,95التي انخفضت نسبتها من )

 (.1( والشكل )1موضح بالجدول )

 (7الجدول )

نسبة صادرات وواردات  سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي صادرات وواردات السلع 
 2000 – 2019) للمدة ) الجنوبية المصنعة في كوريا

 
 السنة
 

 لصادراتا
% 

 لوارداتا
% 

 
 السنة
 

 لصادراتا
% 

 لوارداتا
% 

 
 السنة
 

 لصادراتا
% 

 لوارداتا
% 

2000 34.50 21.59 2007 25.49 13.26 2014 19.79 11.42 

2001 29.83 19.05 2008 21.41 11.48 2015 21.72 14.67 

2002 32.93 19.02 2009 21.87 12.95 2016 22.27 15.70 

2003 33.70 18.65 2010 21.40 11.88 2017 24.74 15.02 

2004 33.31 16.65 2011 17.99 10.43 2018 27.84 13.97 

2005 30.00 15.25 2012 17.16 9.79 2019 25.77 15.87 

2006 26.48 13.87 2013 19.14 10.44    

 :متاح على الموقع ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي من اعداد :المصدر

,https://databank.albankaldawli 

https://databank.albankaldawli/
https://databank.albankaldawli/
https://databank.albankaldawli/
https://databank.albankaldawli/
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 (7) مخطط

نسبة صادرات وواردات  سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي صادرات وواردات السلع 
 2000 – 2019) للمدة ) الجنوبية كوريا المصنعة في

 
 .(7الباحث باالعتماد على الجدول )من اعداد : المصدر

 براءات االختراع -1

-2019تزايدا كـبيرا خالل المدة ) الجنوبية لقد شهد مؤشر بـراءات االختراع المسجلة في جمـهورية كوريا
( في 171,603) ( إلى2000( في عـام )(72,831ارتفع عدد طلبات بـراءات االختراع من  إذ( ، 2000
( في عام 1210,( إلى)0111( في عام )05715( بالنسبة للمقيمين ، وقد ارتفعت من )2019عام )

ن معدالت النمو أ( في حين 7( والشكل )7( بالنسبة لغير المقيمين وكما هو واضح في الجدول )0175)
 االنخفاض.لبراءات االختراع قد تراوحت بين االرتفاع و 

في الواليات  الـثالث في عدد بـراءات االختراع المسجـلة قد احتلت المركز الجنوبية ن كورياأوالجدير بالذكر  
داخـل عائالت  ا  ن الـدولة سجلت صعودأكما ، (0172وألمانـيا في عام ) ، المتـحدة األمريكية بعد اليابـان

للتسجيل مع مكاتـب براءات االختراع فـي أوربا واليابان حاصل تجـميعي  وهي ،براءات االخـتراع الثالثية
وقد نتج ذلك عن زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير والتركيز على تشجيع (1) والـواليات المتحدة األمريكـية

 اإلبداع وزيادة الدعم المالي للشباب الباحثين ومشاركة أفكارهم والتسويق لها.
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 (8جدول )

            خالل المدة الجنوبية االختراع للمقيمين وغير المقيمين في كوريامجموع طلبات براءات 
(2019 - 2000) 

 

 ةالسن

 

مجموع 

طلبات 

براءات 

االختراع 

 للمقيمين

 باأللف

مجموع 

طلبات 

براءات 

االختراع 

لغير 

 لمقيمين

 باأللف

مجموع 

طلبات 

براءات 

 االختراع

 باأللف

معدل 

النمو

% 

 

 السنة

 

مجموع 

طلبات 

براءات 

االختراع 

 للمقيمين

 باأللف

مجموع 

طلبات 

براءات 

االختراع 

لغير 

 لمقيمين

 باأللف

مجموع 

طلبات 

براءات 

 االختراع

 باأللف

معدل 

 % النمو

2000 72,831 29179 102,010 --- 2010 131,805 38296 170,101 4.0 

2001 73,714 30898 104,612 2.5 2011 138,034 40890 178,924 5.1 

2002 76,570 29566 106,136 1.4 2012 148,136 40779 188,915 5.5 

2003 90,313 28338 118,651 11.7 2013 159,978 44611 204,589 8.2 

2004 105,250 34865 140,115 18.0 2014 164,073 46219 210,292 2.7 

2005 122,188 38733 160,921 14.8 2015 167,275 46419 213,694 1.6 

2006 125,476 40713 166,189 3.2 2016 163,424 45406 208,830 2.2- 

2007 128,701 43768 172,469 3.7 2017 159,084 45691 204,775 1.9- 

2008 127,114 43518 170,632 1.0- 2018 162,561 47431 209,992 2.5 

2009 127,316 36207 163,523 4.1- 2019 171,603 47372 218,975 4.2 

:ة للبنك الدولي, متاح على الموقعالباحث باالعتماد على البيانات المفتوح من اعداد: المصدر  
https://databank.albankaldawli. 

 ( 8) مخطط

 (                           2000 - 2019)  خالل المدة الجنوبية المقيمين في كوريامجموع طلبات براءات االختراع للمقيمين وغير 

 
 .(8الباحث باالعتماد على الجدول )من اعداد : المصدر
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https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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 أهم تطبيقات التكنولوجيا الخضراء المعززة للتنمية المستدامة في كوريا الجنوبية ثالثا:

العديد من التطبيقات دور في تحقيق التنمية المستدامة ومن هذه لقد كان الستخدام التقنيات الحديثة في 
 التطبيقات

  -أنموذجا: مدينة سونغدو مشروع المدينة الذكية –0

وجعل الخدمات  ،وهي المدن التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتحسين المدينة 
والحد من التكاليف واستهالك  ،الحضرية والتنقل أكثر كفاءة وفاعلية وتعزيز جودة وأداء هذه الخدمات

والبيئة الذكية  ،الموارد ، وتتسم بأنها مدن صديقة للبيئة تركز بشكل رئيسي على استخدام الطاقة الذكية 
ولتحقيق ذلك البد من وجود بنية ( 1)المعيشة الذكيةوكذلك الصحة الذكية والتعليم الذكي و  ،والتنقل الذكي 

تحتية لالتصاالت تسهم في دعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات 
لذا فان انترنت األشياء والذكاء االصطناعي والشبكات الذكية و العدادات الذكية كلها تقود  ،واالتصاالت 

 (2)لذكية المستدامةوتدعم تطوير المدن ا

وب غرب العاصمة وتعد مدينة سونغدو أفضل وأقوى نموذج مقدم للمدن الذكية حول العالم ، وتقع جن
في  تستخدم تقنية المعلومات واألدوات المبتكرة ،(  0119، وهي مدينة متكاملة بدأ تنفيذها في عام )سيول

وتعتمد هذه المدينة على الطاقات البديلة وأجهزة  ،غالبية وظائف المدينة مع القليل من التدخالت البشرية
االستشعار وأجهزة الكمبيوتر الموضوعة على طول الطرق والمباني فيها من أجل تقييم ومراقبة استهالك 

 (3)الطاقة 

يتم نقل النفايات المنزلية والصناعية عبر أنظمة تعمل بالهواء  إذوتتم إدارة النفايات بصورة آلية ومستدامة 
 المضغوط إلى محرقة تتضاعف لتصبح كجهاز لتحويل النفايات إلى طاقة  ووحداتها السكنية مزودة 

                                                           

آفاق وتطلعات على خطى مدن القرن الحادي ،المدن الذكية المستدامة ،محمد مهدي حسن ،إبراهيم جواد آل يوسف ( (1

 :     متاح على الموقع،والعشرين 

https:\\www.re search gate .not\publication\323959524 

 :www.itu.net \\https،نظرة عامة متاح على الموقع  ،المدن الذكية المستدامة ،االتحاد الدولي لالتصاالت ( 2(

المركز الديمقراطي العربي للدراسات  ،المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة واقع وآفاق ،عزيز محجوب ،عادل اقلوش  ((3

 : متاح على الموقع ،ألمانيا  -برلين-والسياسية واالقتصادية االستراتيجية

.hazbane.asso.web.com,\\https: 
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بأبواب تعمل بالتحكم عن بعد ،كما تستخدم تطبيقات على الهواتف النقالة للتحكم عن بعد بالحرارة واإلنارة 
(1)في المنازل

وتضم اكبر تجمع للمباني الخضراء وقد استخدمت هذه المدينة األعمدة الذكية أو بما يعرف  ،
ب )أس بولز(التي يمكنها ممارسة  ادوار عديدة  كأضواء للشوارع أو اإلشارات الضوئية وأجهزة استشعار 

(2)( وكاميرات أمنيةبالواي فايذكية و شواحن للهواتف الذكية ونقاط اتصاالت )
وتوجد فيها أنظمة متكاملة  ،

وكشف الجرائم والتبليغ عنها ، باإلضافة إلى  ،لمراقبة المرور وأنظمة الكشف عن مواقف السيارات المخالفة
ن حاالت الطوارئ وغيرها باستخدام التصوير المرئي ، فضال عن وجود  نظام مركز بيانات المدينة ساعد أ

من خالل   ، (0175بفيروس كورونا الذي انتشر في عام )الحكومة الكورية في خفض معدالت اإلصابة 
 (3).استخدام تكنولوجيا تتبع متطورة باستخدام بيانات الكاميرات وأجهزة االستشعار

  الطاقة المتجددة : -0

وذلك لطبيعة البالد الجغرافية  ، تحديا  خاصا  بالنسبة لكوريا الجنوبية  تشكل مسألة تحقيق الحياد الكربوني
 استراتيجيةلذلك فقد أطلقت كوريا الجنوبية  (4)التي تعد غير مواتية لتوليد طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية 

وتحفيز الشركات  ،( التي تهدف إلى دعم وتطوير تقنيات موفرة للطاقة 0191الكربوني حتى عام ) الحياد
الرغم من ذلك على  (5)تباع الممارسات الصديقة للبيئة والعمل على تطوير الشبكات الذكية اعلى تبنيها و 

نها تعاني  من توفر األراضي أإال  ،فان كوريا الجنوبية تشهد تطورا  كبيرا  في مشروعات الطاقة الشمسية 
ومنها  ،الالزمة لنشر محطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع مما دفعها إلى البحث عن بدائل 

اعتماد األلواح  الكهروضوئية كأحد الحلول الممكنة التي استخدمتها  وأطلقت خطة لنشر مشروعات واسعة 
 .الهولندية اقتداء بالتجربة ،النطاق على طول الطرق السريعة 

( مجمعات شمسية وبقدرة 275وفي هذا الصدد تدير وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل الكورية  حوالي )
( ميغا وات  في العديد من المواقع التي تديرها شركة كوريا اكس بريس وأي كوربورشن التي 7,5إجمالية )

                                                           

صندوق النقد  ،دروس مستوحاة في التجارب العالمية ،المدن الذكية في الدول العربية ،عرفان الحسني هبة عبد المنعم ( (1

 .5ص،7142، (5العدد )،موجز سياسات  ،العربي 

 :aawsat.com \\https:متاح على الموقع ،ول تشحن الهواتف وطائرات )الدرون( ؤعمدة ذكية في سيأ( 2(

 :ain.com-al\\https: متاح على الموقع ،مارات نموذجا اإل،المدن الذكية أثبتت كفاءتها في زمن كورونا  (3(

 الكربون مصارف في الجوي الغالف من الكربون وامتصاص الكربون انبعاث بين توازن تحقيق يعني. 

مجلة الحقوق والعلوم  ،جامعة زيان عاشور بالجلفة   ،مساهمة التكنولوجيا الخضراء في حماية البيئة ،الميلود  سحانين(4)

 . 31ص ، (77العدد ) ،دراسات اقتصادية  -اإلنسانية  

 :متاح على الموقع  ، ترجمة أيمن احمد السمالوي،رسم خارطة الطريق إلى الحياد الكربوني  ،هونج نام كي ( (5

https://www.project-syndicate.org 

https://www.project-syndicate.org/
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( 7,,ن )أالطاقة في كوريا الجنوبية  و التجارة والصناعةوقدرت وزارة  (1)الطرق ذات الرسوم في كوريا تدير
في حين كانت  ،( 0101غيغا وات من األنظمة الكهروضوئية قد تم توصيلها بالشبكة في البالد عام )

( غيغا وات  من الطاقة الشمسية  بحلول 21,7( وتخطط لتركيب نحو )0175( غيغا وات  في عام )2,7)
      (0,7مجموعة شمسية عمالقة مثل مشروع الطاقة الشمسية العائمة)وذلك من خالل  ،(0121عام )

 (2)( غيغا وات2ومجموعة الطاقة الشمسية المركبة على األرض بقدرة ) غيغا وات 

من الكهرباء من  %(01( في كوريا الجنوبية إلى إنتاج نحو )0121وتسعى خطة الطاقة المتجددة لعام )
       ( ، بينما تهدف خطة الطاقة األساسية التالية إلى إنتاج نحو 0121عام ) الطاقة المتجددة بحلول

( ، وقد أدى اعتماد االستخدام اإللزامي للطاقة المتجددة في المباني 01,1%( بحلول عام )29 - 21)
( إلى  زيادة حصة الطاقة 0170( في عام )Rps( ، و معيار الطاقة المتجددة ),011الحكومية في عام )

%( بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة للسنوات 7,2%(إلى )1,,لمتجددة من مزيج الطاقة من )ا
 .(3)(0100%( في عام )71(، وقد تصل إلى )0177 – ,017)

( 2,) وقعت كوريا الجنوبية عقدا بقيمة ،(0191عام ) لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول وفي سعيها
الحكومة على هذا المجمع  وتعولمليار دوالر لبناء اكبر مجمع لطاقة الرياح في عرض البحر )اوفشور( 

 (4)ما يعادل  إنتاج ست محطات للطاقة النووية . أي،( ميغا وات 7,0التي تبلغ طاقته اإلنتاجية القصوى )

ي توليد الكهرباء في كوريا ولمعرفة التطور الحاصل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في  صاف
ن الطاقة الشمسية  تشكل أ( الذي يتبين من خالله 5الجنوبية خالل سنوات الدراسة يمكن مالحظة الجدول )

 النسبة األكبر من مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة  في توليد الكهرباء ثم تليها الكتلة الحيوية .

 

                                                           

 متاح على الموقع ،كوريا الجنوبية تتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية على الطرق السريعة  ،آية إبراهيم( (1

                                                                                                                                                                   https://attaqa.net     

 :متاح على الموقع ، 7174غيغا وات من الطاقة الشمسية خالل عام  1.4كوريا الجنوبية تضيف  ،آية إبراهيم ((2

https://attaqa.net 

 https:\\www.al bayan.ae:مليار دوالر متاح على الموقع  13ب ،كوريا الجنوبية تبني مجمعا لطاقة الرياح ( (3

 :للتفاصيل انظر ( (4

- The Goverrment of the Republic of korea,2050 car Bov NERal Strategy of the  

Republic of Korea :Towards asus Taiable and Green Society,2020,p40 

https://attaqa.net/
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 (2جدول )

 )بليون كيلو وات في الساعة( (7171 -7111للمدة ) الجنوبية المتجددة  في كورياصافي توليد الكهرباء من الطاقات 

 نوع الطاقة
 السنة 

 الطاقةنسبة 
بليون كيلو  

 وات بالساعة
 السنة

 الطاقةنسبة 
بليون كيلو  

 وات بالساعة
 السنة

 الطاقةنسبة 
بليون كيلو  

 وات بالساعة
 السنة

 الطاقةنسبة 
بليون كيلو  

 وات بالساعة
 السنة

 الطاقةنسبة 
بليون كيلو وات  

 بالساعة
 0.57 0101 ,7.2 0179 1.70 0171 1.72 0119 1.10 0111 الرياح

 2.01 0101 0.70 0179 2.92 0171 ,2.9 0119 2.51 0111 القوة المائية

 ,77.1 0101 2.79 0179 7.77 0171 1.05 0119 1.15 0111 الكتلة الحيوية

الطاقة الشمسية 
الجذر والمد و 

 واألمواج
0111 1.17 0119 1.10 0171 1.51 0179 9.,1 0101 01.,7 

 متاح على الموقع ،: من إعداد الباحث باالعتماد على أطلس بيانات العالم  المصدر

https://ar.knoema.com/atlas 

  النقل المستدام  -3

صديقة للبيـئة من خالل استخدام  طريقة جديدة لتحويل الـنقل العام إلى وسيلة الجنوبية لقد استخدمت كـوريا 
 وسائل النقل المستخدمة في كوريا الحديثة الموفرة للطاقة كمترو األنفاق الذي يعد من أكثر وأسهل التقنيـات
ويرتبط مع نظام الحافالت كما  ،كما انه من أسرع أنظمة المترو في العالم وأكثرها أمانا  ،الجنوبية

باإلضافة إلى  ،استخدمت سيارة األجرة ذات التكنولوجيا العالية التقنية التي تمتلك نظام تحديد المواقع 
 (1)السيارة التي تستخدم الطاقة الهدروجينية المستخرجة من المصادر المائية 

االبتكارات التكنولوجية التي تسعى إلنتاج تجدر اإلشارة إلى إن كوريا الجنوبية تعمل على االستثمار في 
فضال  ،للبيئة مع تطبيق برنامج الحوافز لتعزيز الطلب المحلي على تلك المركبات  ةمركبات خضراء صديق

 عن توجيه القطاع العام لشراء تلك المركبات.

أول سيارة ( بإنتاج 0171ن شركة هونداي موتور  للسيارات قد نجحت في سنة )أوفي هذا الصدد يالحظ 
( ألف دوالر لكل شخص 77وقدمت دعما قيمته ) ، كهربائية تعمل بنظام البطاريات اسمها )بلون اون (

                                                           

 :للتفاصيل انظر ( (1

- The Goverrment of the Republic of korea,2050 car Bov NERal Strategy of the  

Republic of Korea :Towards asus Taiable and Green Society,2020,p40 

مجلة النظم والعمل ،تجربة كوريا الجنوبية في تبني السلوك األخضر وانعكاساتها على التنمية المستدامة ،جبلي محمد األمين  -

 .444ص، (4(عدد)2) لدمج،

https://ar.knoema.com/atlas
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، مع قيام الحكومة (1)وذلك ألجل تشجيع استخدام المنتجات الخضراء  ،يشتري تلك السيارة  للمرة األولى 
لكهربائية منها والتي تتمثل بتوفر محطات الكورية بتطوير البنية التحتية الالزمة لتلك المركبات وخاصة  ا

األمر الذي يسهم في خفض انبعاث الغازات الدفيئة وتقليل التلوث  ،(2)الشحن الخاصة بهذه المركبات
 .البيئي

( الذي يبين 71في كوريا الجنوبية يمكن مالحظة الجدول) التطور في عدد المركبات الصديقة للبيئة ةولمعرف
 ،(، وخاصة المركبات الهجينة0175-0179قد تضاعف أربع مرات خالل المدة )  ن أعداد هذه المركباتأ

 مما جعلها تحتل المرتبة الثامنة عالميا  في عدد تلك المركبات.

 (01جدول )

 باأللف (7102-7105للمدة)د المركبات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية اعدا

 7102 7108 7102 7106 7105 نوع السيارة

المركبات 
الصديقة 

 للبيئة

 51,502 99,7,2 1,5,,0 ,7,,71 97,,9 كهربائي

 9,151 517 715 59 7, هدروجين

 901,155 79,951, 200,197 027,212 717,710 هجين

Source : The Government of the Republic of Korea, 2050 Carbon Neutral Strategy of  the  
Republic of Korea,2000, p 42. 

 التعليم األخضر -4

وكان الهدف   ،( 7579إن تبني كوريا الجنوبية التكنولوجيا الحديثة في  الجانب التعليمي يعود  إلى عام ) 
 ،الرئيسي من ذلك هو تزويد الفصول الدراسية والمعلمين بأجهزة كمبيوتر كوسيلة لتجديد المرافق المدرسية 

تنافسية تركز وخلق بيئة مدرسية  ،واستخدام طرق جديدة  في تدريس طالب المدارس االبتدائية و الثانوية
ن صدور قانون تطوير صناعة التعليم أكما  ،ع على تعزيز اإلبداع والتفرد ونظام تعليمي مفتوح للجمي

                                                           

)1)the Governement of the Republic of Korea ,op .cit .,p 41 

(2)DaeJoon Hwang and others, E-Learning in the Republic of Korea,op.cit,p18. 
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طرق  ، وأسهم في ابتكار(1)( أدى إلى تطوير البيئة التعليمية بشكل كبير فيها,011االلكتروني في عام)
جديدة لتدريب المعلمين والموظفين والمسؤولين الحكوميين وتخريج شباب موهوبين متخصصين بالعلوم 

دارة األعمال واالقتصاد والمحاسبةاألساسية بما في ذلك الفيزياء وا وكرست الكوادر العلمية  ،لهندسة وا 
من خالل مراكز البحوث  ،الماهرة جهودها في تطوير العديد من التقنيات المتقدمة والمنتجات الجديدة

األساسية التي تديرها الحكومة والجامعات والشركات، في حين قامت الحكومة بإنشاء بنية تحتية عالية 
ى لتكنولوجيا المعلومات بحيث بلغت نسبة المدارس المجهزة بمعدات الوسائط المتعددة كالماسح المستو 

%(، أضف إلى 91( ميغابايت حوالي )0ال تقل عن ) باألنترنتالضوئي والكاميرات الرقمية وشبكة اتصال 
%( من طالب المدارس 99%( من طالب المدارس االبتدائية  و)7,%(من المعلمين و)21ذلك تلقي نحو)

( التدريب من اجل إتقان استخدام التكنولوجيا لمحو األمية المعرفية ، والعمل على 7555الثانوية في عام )
خالل إتاحة المزيد من الفرص  للتعلم وتحسين جودة التعليم ، األمر الذي تنمية رأس المال البشري من 

إذ ، ن تتمتع بقدرات جيدة في تكنولوجيا المعلومات واالتصالأ( 0111مّكن المدارس الكورية في عام )
 (.7:71الكمبيوتر حوالي )\بلغت نسبة الطالب 

مما يسمح في تحسين مهارات  ،سائط المتعددة أما فيما يخص الجامعات فقد تم تجهيزها بمختبرات الو      
أضف إلى توفير أجهزة الحاسوب ،أعضاء الهيئة التدريسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

( لغرض استخدامها في المجال األكاديمي والبحث من قبل 7557ها في عام )ؤ تم إنشا إذوشبكات االنترنت 
ري المتقدم للعلوم  والتكنولوجيا وبعد ذلك  تم ربط جميع الجامعات العامة  جامعة سيول الوطنية والمعهد الكو 

وفرت لها سرعة وصول عالية إلى  و ،( krenوالخاصة و بعض المدارس الثانوية بالشبكة الكورية للتعليم )
 (0111انترنت عريض النطاق ، وأدى هذا التطور إلى افتتاح ما يعرف بالجامعات السيبرانية في عام )

ومن هذه  ،(2)( طالب في هذه الجامعات 9111والتي تعمل على توفير التعليم عن بعد وقد تم تسجيل )
كما استخدمت هذه الجامعات العديد من التطبيقات ،  (77الجامعات ما هو موضح في الجدول )

 االلكترونية منها تطبيق زوم  وكوكيل و كالس روم .
كوريا الجنوبية التعليمية  إلى التوجه إلى األساليب الحديثة  في التعليم واالبتعاد عن  استراتيجيةوتسعى 

األساليب التقليدية من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة التي ال تركز فقط على توفير الوصول إلى 
نما توفير المحتوى التعليمي من خالل تغطية كل  مادة دراسية بمجموعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا 

                                                           

(1)see: 

-Dae Joon Hwang and others, E-Learning in the Republic of Korea,op.cit,p26.  

-ITU ,Broad Bard  Korea:Internet case study,2003,p40 

)2)ITU, Broad bard Korea,op.cit,p42 
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ومعلومات عن دخول الجامعات  ،متنوعة من الوسائط المتعددة التي تتضمن طرح مواد التدريس المساعدة 
 واالمتحانات وبنك األسئلة...الخ

ولغرض زيادة استخدام المكتبات وتحسين جودتها سعت الحكومة الكورية إلى تزويدها بما يسمى بغرفة 
التي تسمح للطلبة والمعلمين بإدارة مجموعة مكتبتهم من خالل قواعد بيانات تتضمن ،البيانات الرقمية 
واألقراص المدمجة ومقاطع  الفيديو والكتب االلكترونية وبالتالي فان الخطة تهدف إلى  ،البحث واالستعارة 

طاق واسع وتشجيع ربط جميع المكتبات بالبيانات الرقمية ومراكز الدعم التي تسمح بتبادل المعلومات على ن
مكانية وصول أفراد  ،المعلمين على االرتقاء والتقدم مع محتوى األفكار مما يسهم في تحسين جودة التعليم وا 

 (1) في الموارد. رالمجتمع لهذه الخدمات وتقليل الهد
 (00الجدول )

 الجنوبية الجامعات االلكترونية في كوريا
 جامعة يونجانم جامعة تشـونغجو جيجوجامعة  جامعة كوريا الوطنية المفتوحة )نو(

  جامعة شانبوك جامعة كيونغسانغ جامعة سايبر
تصور مقترح لتطبيقات التعليم االلكتروني في  ،رضا عبد البديع السيد عطية ،: من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر 

 . 51ص،7142، (71العدد) ،مجلة العلوم االجتماعية ،مؤسسات التعليم العالي العربية في ضوء االتجاهات العالمية

 
 -:اللكترونيةاالصحة  –5

في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة و تحسن  إن استخدام التقنيات الحديثة في كوريا الجنوبية قد أسهم
وذلك من خالل قيام المستشفيات باستخدام تقنيات طبية حديثة  مثل الروبوتات الجراحية  ،الوضع الصحي 

( 01111كبديل مكمل للطاقم الطبي والمساعدة  في إجراء العمليات الجراحية  فعلى سبيل المثال تم إجراء)
التقنية في عام  عملية جراحية باستخدام الروبوتات في مستشفى يونسي سيفيرانس منذ  بداية استخدام هذه

( طبيب في هذا المستشفى باستخدام الروبوتات في جراحة العديد من األمراض 91(، كما قام )0119)
نحو لالسرطانية،  فضال  عن قيام المستشفى بتوفير نظام تعليم طبي جيد من خالل العمل على  التدريب 

 . ة( طبيب على الجراحة الروبوتي0111)
  آي( -سمي)ريفو ا  جراحي ا  شركة ميريكوباني الكورية قد استطاعت أن تطور روبوتن أوفي ذات السياق نجد 

الغذاء وقد اعتمدته وزارة سالمة ، يتحكم فيه حاسوب لتنفيذ حركات الجراح ، ويتميز بأنه يتمتع  بأربع اذرع 

                                                           

)1)ITU, Broad bard Korea,op. cit,p51 
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ألمريكي ( ليكون ثاني روبوت جراحي في العالم بعد الروبوت الجراحي ا0171والدواء الكورية عام )
 )دافنشي( .

وفي مجال تشخيص وعالج األمراض فقد استطاع المعهد الكوري ألبحاث التقنيات االلكترونية تطوير تقنية 
يستهدف هذا الضوء الخاليا  ،جديدة لتشخيص السرطان وعالجه باستخدام الثنائيات الباعثة للضوء

السرطانية دون أن يضر خاليا الجسم الطبيعية ،كما استطاع باحثون في جامعة )هانج بانج( في إدخال 
( جرثومة ميكروبية  991تعد الفضة قادرة على قتل ) و، تقنية النانو)نانو الفضة( إلى المضادات الحيوية 

 (1)دون أن تأذي جسم اإلنسان
في كوريا  أطالقهبيقات الصحة االلكترونية فقد كان أول مشروع التطبيب عن بعد تم وفيما يتعلق بتط

أضف إلى استخدام التقنيات ،( والذي تضمن تقديم االستشارة والعالج لألفراد ,755الجنوبية كان في عام )
يات والندوات مثل البث المباشر في العمل،و المعدات الطبية التي تستخدم الوسائط المتعددة ذات المحتوى 

 ( 2).الطبية

عن  ( فقد وفرت كوريا الجنوبية طريقة فعالة للكشف المبكر75 -وفي مواجهة فيروس كورنا المستجد )كوفيد
اإلصابة مما ساعد في فعالية العالج والشفاء عن طريق الفحص من خالل الحاسب اآللي والتوسع في 

باإلضافة إلى تطبيق  نظام ذكي للحجز الصحي الذي استخدمته كوريا منذ عام  ،إجراء االختبارات
والذي من خالله تعمل على إخضاع المسافرين  ،( MERS( بعد تفشي متالزمة الشرق األوسط  )0179)

اإلنسان اآللي للقيام  فضال  عن استخدام ،الوافدين إلى كوريا لفحص الكتروني للحمى ومأل  استبيان صحي 
عالوة على استخدام طائرات بدون طيار لتعقيم المناطق ،بعدة مهام كقياس درجات الحرارة وتوزيع المعقمات 
وتصميم خرائط النتشار الوباء مما أسهم في حصر  ،األكثر خطورة كالمستشفيات والمناطق المحيطة بها
األمر  (3)رواح المواطنين والتقليل من عدد اإلصابات فيروس كورونا والتقليل من انتشاره والحفاظ على أ

 االستجابة الوبائية في كوريا الجنوبية . استراتيجيةالذي أسهم في نجاح 
التي تعد من الشركات البارزة في كوريا في مجال تكنولوجيا المعلومات  (KTوفي ذات السياق قامت شركة )

من األمراض وهي منصة معنية بالوقاية  ، (GEPPواالتصاالت بتطوير منصة عالمية للوقاية من األوبئة )

                                                           

 :على الموقع ،7142،مؤسسة دبي للمستقبل ،هل يمثل نموذج الرعاية الصحية في كوريا نموذجا مستقبليا يحتذى به( (1

https://mostaqbal.ae/healthcare-in-south-korea-future-model                                                                         

 https:\\www.Net –edu                                    تقنية النانو في التعليم هل نحنو جاهزون ؟ متاح على الموقع ( (2

(3(ITU , Broadbard Korea :Internet case Tudy ,op.cit,p46 

https://mostaqbal.ae/healthcare-in-south-korea-future-model/
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ويقوم تطبيق في الهواتف الذكية بإنذار المستخدمين بحاالت تفشي األمراض القريبة منهم ويتيح  ،المعدية 
 (1) لهم إبالغ السلطات  عن حالتهم الصحية

أضف إلى ذلك استخدام العديد من التطبيقات الذكية في كوريا الجنوبية لضمان تحسين الوصول إلى 
 .(70الخدمات الطبية وأتاحتها للجميع وكما هو واضح بالجدول )

 (07الجدول )
 الجنوبية بعض تطبيقات الصحة في كوريا

 متر 011طبيق كورونا ت
جنسية  يتيح للناس معرفة التاريخ الذي أصيب به المريض بفيروس كورونا، كذلك معرفة

 المريض وعمره وجنسه واألماكن التي زارها.

 المدينة الذكية
توفر قاعدة بيانات تلزم مخالفي الحجر الصحي على ارتداء أساور تعقب، وتبادل 

 لتقليل وقت الوصول للمصابينالمعلومات بين المدن عن حركة السير والتلوث، مما أدى 

 االهتمام بالمصابين بفيروس كورونا وتقديم الدعم الصحي لهم. طبيب كورونا

 تقديم المشورة الطبية لألشخاص بعدم الذهاب إلى أماكن معينة. كرونا ماب

 مختلف أنظمة المعلومات الصحية. ومسؤولة عن معالجة البيانات  منصة الصحة االلكترونية

 نظام المالحةتطبيق 

يمكن لمركز الخـدمة الطبية الطارئة تـحديد مواقع سيارات اإلسـعاف المتوفرة وإرسال 
أن يبين  وفي الوقت نفسه يمكن لنـظام المالحة أيضا   ،بسـرعة سـيارة اإلسعاف األقرب

 .لفـريق اإلسعاف المسار األقـرب إلى المستشفى

 من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

 على الموقع،(تطبيقات فيروس كرونا 4)

,https://aawsat.com 

 :على الموقع ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة االلكترونية\المعلومات واالتصاالت 7\7(المسالة 7)

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.02.2-2017-PDF-A.pdf 

 
باختصار، نالحظ أن هذه التطبيقات ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة في كوريا الجنوبية من خالل 

نتاج خدمات تعليمية وصحية مساه متها في تقليل الفاقد في استخدام الموارد ، وتقليل معدالت التلوث ، وا 
مكانية وصول الجميع إليها من خالل استخدام التقنيات الحديثة  .عالية الجودة  وا 

 
                                                           

 :للتفاصيل انظر( (1

بن يوسف بن خده ،الذكاء االصطناعي كحل بديل لمكافحة الصدمات الوبائية المستقبلية )فيروس كورونا(  ،رشيدة درغاوي -

 .122ص،7174،( 7العدد)، (51) لدمج،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسة ،أنموذجا 

 الحديثة في مواجهة فيروس كورونا فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي  ، خير الدين بو زربو،أبو بكر خوالد  -

 ،( خاص7العدد )، (7) لدمج ،مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد ،( :تجربة كوريا الجنوبية أنموذجا42-كوفيد )

 .11،15ص،7171

 

https://aawsat.com/
https://aawsat.com/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.02.2-2017-PDF-A.pdf
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 تجربة اإلمارات في تطبيق التكنولوجيا الخضراء  المبحث الثاني:

 اإلماراتلمحة عن اقتصاد  أوال:

( عاما  تم فيه إعالن تأسيس دولة اإلمارات كدولة مستقلة ذات سيادة تكونت من اتحاد 7517يعد عام  )
وفي عام ،  والفجيرة( ، وأم القيون و عجمان،و  الشارقة ،و  دبي ، و ست إمارات هي) إمارة أبو ظبي ،

الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية تقع في القسم ،(1)( انضمت إمارة رأس الخيمة إلى االتحاد7510)
ومعظم أراضيها صحاري  ،0( كم72911تبلغ مساحة الدولة حوالي) ،والجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا

حسب تقديرات عام ب( مليون نسمة 5,111909وقد بلغ أجمالي سكانها حوالي ) ،(2)تتخللها واحات
حسب إحصاءات ب( مليار دوالر ,07,7,فقد بلغت حوالي )( ، أما قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 0175)

 (3).(0175البنك الدولي لعام )

اإلمارات العربية المتحدة  النسبة األكبر من إنتاجها  المحلي ،إذ  ةلقد شكل النفط منذ تأسيس دول     
%( من 20%(، وبمرور الوقت انخفضت هذه النسبة حتى أصبحت نحو )51بلغت نسبه مساهمته حوالي )

، ( 0175حسب بيانات عام )ب( %9.79,في حين ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة ) (4)اإلنتاج المحلي
دولة لتنويع مواردها االقتصادية من خالل السماح للقطاع الخاص الدخول في مجال ويعود ذلك إلى توجه ال

باإلضافة إلى ( 5)االستثمار الصناعي وتطبيق برامج الخصخصة والتحرر المالي وتقليل التدخل الحكومي
اقتصادية محفزة على التنويع االقتصادي أدت إلى زيادة مساهمة القطاعات األخرى  استراتيجياتتبني 

إلى رفع هذه المساهمة  توسع ،كالصناعة التحويلية والسياحة والتجارة والخدمات والطاقة البديلة والمصارف
 %(  من خالل قيامها بتوجيه االستثمارات نحو تلك القطاعات.71(  إلى )0107في عام )

لقد اعتمد اقتصاد اإلمارات في بادئ األمر بشكل كبير على الزراعة في الواحات والصيد وتجارة        
  حدث تغير في هيكل الحياة االقتصادية من القرن الماضي اتيلكن بعد اكتشاف النفط في الخمسين، اللؤلؤ

                                                           

 eb.archive.org ،تاريخ الدولة متاح على الموقع ،البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة( (1

 Site    ,https//sites.google.com الجغرافي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  متاح على الموقع:الموقع ( (2

 Mofaic.gov.ae  معلومات عن دولة اإلمارات العربية المتحدة متاح على الموقع                        ( (3

 https://data.albankaldawli.orgمتاح على الموقع : ،اإلمارات العربية المتحدة ،البيانات المفتوحة للبنك الدولي (4(

 :انظر((5

تقرير التطورات االقتصادية واالجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،وزارة االقتصاد ،اإلمارات العربية المتحدة  -

 .72-77ص، (7141 - 7115)

 https://u.ae:       متاح على الموقع ،اقتصاد دولة اإلمارات ،البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة  -

 

https://data.albankaldawli.org/
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مـن خالل االستثمار فـي  ، ( إلى مواكبة التطورات الحاصـلة في العالم7517سعت و منذ عام )  فقد ،للدولة
مثل صناعة مكونات الطائرات والطاقة النووية  ،القطاعات الجديدة والتي يتزايد فيها المكون المعرفي

من اجل االنـتقال إلى عصر المـعرفة والتطور مـن خالل  ،والمتجددة وتكنولوجيا االتصاالت و المعـلومات
التقنيات الذكـية واالقتصاد الرقمـي لتصبح المركز اإلقلـيمي للخـدمات التكنولوجية الخاصة باالتصـاالت 

ومنها اعتماد سـياسة تمويلية في مجـال العلوم (1) وقد اتخذت عدة مبـادرات لتحقيق ذلـك ، والمعلومات
كمشـاريع شبكات  ، البنى األرتكازية واالبـتكار، تتمثل باإلنفاق الحـكومي المستمر على مشـاريع التكنولوجية

( مبـادرة محلية في 711ومـشروع القطار االتحادي, والـقيام بإطالق ) ،النقل و مشاريع المباني الذكـية 
والنقل( و قـدر حجم االستثمارات  ،والتعـليم ،والمياه  ،والصحة ،خطـتها تتضمن قطاعـات مهمة منها )الطـاقة

كما إنها تعد نموذجا يحتذى بـه في مجال االسـتثمار  ،( مليار درهـم211فـي هذه القطاعات بـحوالي ) 
مثل مشـروع النخل الذكي الـذي انشأ  ،خـدمة متطورة (911الذكي من خـالل تمويله لمشاريع ذكيـة شملت )

 (2)( ملـيار دوالر211ومـشروع سيلكون بارك الـذي كلف ) ،ة الشمسية( والذي يعتمد علـى الطاق0179عـام )
 األول عربيا مـن حيث عدد الـمدن الذكية وبنسبة  تـقدر على المـركز حازت ن اإلمارات قـدإف ونتيجة لذلك

كـما إنها حازت  ،%( من إجمالي المـدن في الدولة91%( من إجمالي المـدن الذكية عربيا وتشـكل) 01,7)
علـى المركز الثالث فـي جودة البنية التـحتية في وسائل النقـل الجوي والمطـارات ، و المركز األول عالمـيا 

والمـركز الرابع في مؤشـر جودة البنية التـحتية للموانئ البحرية وجـودة البنية التحـتية  ،في مؤشر جـودة الطرق
 .(3)العامة

 الحاصل في مؤشرات التكنولوجيا الخضراء في اإلماراتثانيا : تحليل التطور 

 مؤشرات البحث والتطوير في اإلمارات العربية المتحدة -7

 مؤشرات اإلنفاق على البحث والتطوير -أ

نما تتحدد بامتالك ،إن مقومات البقاء والتميز في عالم اليوم ال تقتصر على امتالك الثروة أو قوة السالح  وا 
هي  ،وبالتالي أصبحت احد  المعايير المهمة لقياس التقدم ،مفاتيح المعرفة والقدرة على إنتاجها وخلق الثروة 

                                                           

المجتمع العربي للنـشر  .مـكتبة،4ط ،اإلطـار النظري  .االقتصاد المعرفي ،نعـمة الزبيدي .محمد ،كريم سـالم الغالبي ( (1

 . .417ص،7145،األردن –عـمان  .والتوزيع

 :عـلى الرابط.متاح  ، 7174اإلمـارات.االقتصاد ورؤية  ، العربية المتحـدة .البوابة الرسمية لحكـومة اإلمارات ((2

  https:,//www.goverment,.ae/ar-ae/about-the,-uae/economy.                                                    

 .مركـز المستقبل لألبحاث ،عربية .وتغير قيم المواطنيـن تحديات.المجتمعات الذكـية  ،الفتاح .فاطمة الزهراء عبـد(3) 

 https://futureuae.com                                              متاح على الموقع 7147. ،المتقدمة  ،والدراسـات

https://www.goverment.ae/ar-ae/about-the-uae/economy
https://www.goverment.ae/ar-ae/about-the-uae/economy
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ن توفير التمويل الالزم لخلق بيئة علمية تنافسية أول شرط للوصول أكما  ،التقدم في مجال البحث العلمي 
 العلمية . إلى مستوى القياس العالمي في اإلنتاجية

( وكجزء 0121طموحة في هذا المجال ضمن أجندة العلوم المتقدمة ) استراتيجيةوعلية فان اإلمارات تبنت 
، من رؤيتها لتصبح واحدة من أكثر الدول إنتاجا للعلوم والمعرفة ، نفذت العديد من المبادرات واالستثمارات 

ء االصطناعي الذي قدم العديد من الخبراء من خالله وبرنامج الذكا ،ومنها إنشاء وزارة الذكاء االصطناعي 
نتاج المعرفة على مستوى العالم  ا  أفكار  ، تسهم في تنافس اإلمارات على المراكز األولى في البحث العلمي وا 
( مختبرات 9منصة اإلمارات للمختبرات العلمية التي تعمل على ربط )، ( 0177نها أطلقت في عام )أكما 

وتطوير القدرات العلمية ، في الدولة بالعلماء بهدف تعزيز المجهود العلمي ودعم الباحثين واألكاديميين 
بحاث في حين قامت دائرة التعليم والمعرفة في اإلمارات بإطالق برنامجا تنافسيا لتمويل األ ،(1)والتكنولوجية

وقد تم تمويل  ،وبرنامج البروفسور الزائر ، ( 0179تحت مسمى )منحة أبو ظبي للتميز البحثي( في عام )
( شملت مجاالت علوم الحياة 0175( مشروعا بحثيا منذ بدأ المشروع وحتى عام ) 791أكثر من )

ضاء وعلم المواد والتصنيع والطيران والف، )الصحة واألغذية والزراعة( وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 .وكذلك الطاقة 

 (03جدول)

 (7102-7100للمدة)نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي في اإلمارات 
 

 السنة

 

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير 
 % من الناتج المحلي اإلجمالي

 

 السنة

 

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير 
 % المحلي اإلجماليمن الناتج 

1122 0.49 2017 1.13 

2014 0.69 2018 1.30 

2015 0,90 2019 1.3 

2016 0.96   

الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي, متاح على  من اعداد  :المصدر

 .                                                                                 https://databank.albankaldawliالموقع:

 
ن نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج أو بناءا عليه وكنتيجة لتلك البرامج والمبادرات نجد 

( والشكل البياني 72المحلي اإلجمالي قد شهدت ارتفاعا خالل سنوات الدراسة وكما هو واضح بالجدول )

                                                           

 موقع المتاح على  ،معرفية طموحة استراتيجيةالبحث العلمي اإلمارات تتبنى ( (1

1.3997059-27-10-uae/uaenext50/2020-the-https://www.albayan.ae/across             

https://www.albayan.ae/across-the-uae/uaenext50/2020-10-27-1.3997059
https://www.albayan.ae/across-the-uae/uaenext50/2020-10-27-1.3997059
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(  ،مما 0175( في عام)1.3%( لتصل إلى )0177%( عام )0.49ارتفعت هذه النسبة من )إذ  (5)
( عالميا وفقا لبيانات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ,0أهلها للحصول على  المرتبة )

ر من خالل وقد نتج ذلك من االهتمام الكبير الذي أولته  اإلمارات  بمؤشر البحث والتطوي، )اليونسكو( 
أضف إلى ذلك الدعم المقدم من قبل القطاع الخاص  ،بزيادة االستثمـارات الحكومية في هذا المجال قيامها 

ودعوة العلماء  ،وتوفير المزيد من التمويل للبحوث األسـاسية  ،من خـالل القيام برعاية المواهـب اإلبداعية
 . عمل معهماألجانب البارزيـن لزيارة المختبرات والمـعامل وال

 اإلمارات في البحث والتطوير من الناتج المحلينسبة  التطور الحاصل في اإلنفاق على  (2) مخطط
 (7102 -7100للمدة )

 
 ( 72الباحث باالعتماد على الجدول ) من اعداد :المصدر

 أعداد الباحثون في البحث والتطوير –ب

إن اإلمارات  تدعم الكوادر الوطنية وتحفزها على البحث العلمي والتطور واإلبداع من خالل توظيف 
الطاقات الكامنة لرأس المال البشري وجذب الكفاءات وتمكين العلماء والباحثين من الوصول إلى احدث 

وق الوطن( الذي لذلك ولغرض تشجيع الباحثين وزيادة أعدادهم قامت بإطالق برنامج )صند ،األجهزة 
ويسعى هذا البرنامج  إلى دعم الطالب والمخترعين من طلبة  ،يعمل على تمويل األبحاث العلمية 

وبناء  ،الجامعات في الدراسات األولية والعليا وكذلك أفراد المجتمع المهتمين باألبحاث العلمية والتكنولوجيا 
كادر من الباحثين الشباب وتعزيز ثقافة البحث واالبتكار من خالل ثالثة برامج  هي )برنامج الباحث 

 (1)وبرنامج المنح( ،وبرنامج األبحاث التطبيقية والتطوير  ،اإلماراتي 

                                                           

 منصة باحث متاح على الموقع      ،البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة  ((1

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/science-and-technology/scientific-research/researcher-platform
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ن أعداد الباحثين في دولة اإلمارات قد شهد ارتفاعا خالل أ( يمكن مالحظة ,7ومن متابعة للجدول )
 ،( 2018( عام )0217.75(إلى )0179((عام 7,.7571نوات الدراسة إذ ارتفع عدد الباحثين من  )س

وهذه الزيادة ناتجة عن  االهتمام الكبير من قبل حكومة اإلمارات  بمؤشر الباحثين في مجال البحث 
طالق المنح والمبادرات التي تسهم   والتطوير من خالل زيادة اإلنفاق المحلي للدولة على البحث والتطوير وا 

 في تحفيز الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمي.

 (04جدول).

 (7108-7105للمدة)حثون في البحث والتطوير لكل مليون شخص في اإلمارات البااعداد 

 متاح على الموقع, ،البيانات المفتوحة للبنك الدولي الباحث باالعتماد علىمن اعداد المصدر: 

https://databank.albankaldawli. 

 المنشورات العلمية     -0

إذ ال قيمة للعلم  ما لم يتم ،لعلمي يعد النشر العلمي أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى اإلنتاج ا
تاحته لخدمة البشرية من منطلق  وباستقراء واقع  ،وان المعرفة ال وطن لها ،ن العلم عالمي النزعة أنشره وا 

 والثانية خليجيا خالل المدة ،نها جاءت في المرتبة السادسة عربياأالبحث العلمي في اإلمارات نجد 
وحصل مجال الهندسة الكهربائية وااللكترونية  ،العلمية المنشورة ( في البحوث واألوراق0117-0177)

في حين كانت اكبر المؤسسات  ،وتليها  أبحاث الطاقة والوقود  ، (9112على المرتبة األولى وبواقع )
( الذي 71وكما هو واضح في الشكل ) ،(1)( بحثا1172بحاث العلمية وبواقع)إنتاجا هي  جامعة خليفة لأل

 المجاالت والمؤسسات األكثر نشرا  في اإلمارات.يبين 
 
 
 
 

                                                           

منظمة المجتمع العلمي  ،واقع البحث العلمي في الوطن العربي دراسة وصفية تحليلية  ،خليل محمد الخطيب ( (1

 .41-2ص،اليمن، (7141 – 7111)،العربي

 
 السنة
 

 

الباحثون في البحث اعداد 
 باأللفوالتطوير 

 
 السنة

 

الباحثون في البحث اعداد 
 باأللفوالتطوير 

2015 1980.48 2017 2380.985 

2016 2383.08 2018 2378.89 

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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 (01) مخطط

 (7108 -7118العدد الكلي لألوراق البحثية للمجاالت والمؤسسات األكثر نشرًا في اإلمارات للمدة )

 
     لمحات عن البحث العلمي في الدول العربية ،وحدة الدراسات والبحوث ،المصدر: منظمة المجتمع العلمي العربي 

   detail-https://arsco.org/article-1641-8-0                                             متاح على الموقع ، (7111-7141)

 (05جدول)

 (2000 - 2018أعداد المنشورات العلمية في اإلمارات خالل المدة )
 

 السنة
 

أعداد المنشورات 
 باأللف العلمية

معدل 
 النمو
% 

 
 السنة
 

أعداد المنشورات 
 باأللف العلمية

معدل 
 النمو
% 

 
 السنة
 

أعداد المنشورات 
 باأللف العلمية

معدل 
 النمو
% 

2000 330.44 --- 2007 757.57 8.1- 2014 2343 9.4 

2001 380.58 15.1 2008 983 29.7 2015 3151 34.4 

2002 399.54 4.9 2009 1219 24.0 2016 3469 10.0 

2003 539.87 35.1 2010 1200 1.5- 2017 3848 10.9 

2004 555.02 2.8 2011 1321 10.0 2018 3974 3.2 

2005 704.31 26.8 2012 1685 27.5    

2006 824.69 17.0 2013 2140 27.0    

 الباحث باالعتماد على من اعداد : المصدر

       https://databank.albankaldawli:              متاح على الموقع ،المفتوحة للبنك الدولي( البيانات 7)

 ،(0177-0117لمحات عن البحث العلمي في الدول العربية) ،وحدة الدراسات والبحوث منظمة المجتمع العلمي العربي,( 0)
    detail-https://arsco.org/article-1641-8                                                متاح على الموقع

https://arsco.org/article-detail-1641-8-0
https://arsco.org/article-detail-1641-8
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( الذي يتبين 15وللتعرف على التطور الحاصل في هذا المؤشر خالل مدة الدراسة يمكن متابعة  الجدول )
(،  في 0177-0111قد شهدت ارتفاعا خالل المدة )  أعداد المنشورات العلمية في اإلماراتن أمن خالله 

( 77والشكل ) (72)حين تراوحت معدالت النمو  بين االرتفاع واالنخفاض وكما هو واضح في الجدول
وهذه  ،( 2018( في عام ),251إلى )(2000( في عام ),,.221حيث ارتفع عدد المنشورات من  )

الزيادة في أعداد المنشورات العلمية في اإلمارات ناتجة عن زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير وزيادة الدعم 
 و المنح المقدمة للباحثين وتمكينهم من الوصول إلى أجهزة المختبرات العلمية .

 (00) مخطط

 (2000 - 2018أعداد المنشورات العلمية في اإلمارات خالل المدة )

 
 (45: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول) المصدر    

 التجارة الدولية عالية التكنولوجيا -2

تقوم  إذ ،تبنت اإلمارات الـعربية المتحدة منذ نشـأتها  نظام االقتصاد الـحر الذي يعتمد على نـظام السوق
واالستثمار في  تتمثل باألسـعاراألساسـية والتي  المعطيات االقتصادية بتـحديد العرض والطلب قـوى

القطاعـات االقتصادية اإلنتاجية والخدمـية والتجارة الداخلية والخارجيـة بدون أي تدخل يذكـر من قبل 
، تم تبنـي سياسة اقتصادية منفتحـة تعتمد على حرية االستثمـار والتجارة في مختلـف المجاالت و  ،الحكومة

اقتصر دور الحكومـة على رسم السياسـات  إذ،في االقتصاد الوطنـي  ويكون للقطـاع الخاص دور الريـادة
 وتماشـيا مع التطورات التكنولوجيـة في العالم تركـز السياسة االستثمارية في اإلمـارات ،االقتصادية الكلية 
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 بلغ صافي تدفقات قطـاعـات إذ (1)على تطويـر تكنولوجيا المعلومات في مختلـف األنشطة االقتصاديـة
         عام % ( خــالل0.9) درهــم، وبنمو نسبته ( مليار 72.7الكمبيوتر واالتـصاالت داخـل اإلمـارات ) 

 ( وفـقا لإلحـصاءات الصـادرة عـن مصرف اإلمارات المــركزي.0179) 

كيماوية الصادرات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية مثل المنتجات ال ةن نسبأوتجدر اإلشارة إلى 
%( من صادرات دبي المصنعة في عام 77,2قد بلغت ) واآلالت ومعدات النقل ومعدات االتصاالت ،

( وهذه الزيادة في حصة الصادرات من 0171%( في عام)  ,في حين كانت نسبتها حوالي) ،( 0177)
و ، تنويع الصناعي الصناعات ذات التكنولوجيا العالية تشير إلى النجاح النسبي إلمارة دبي في تحقيق ال

( 0121دبي الصناعية ) استراتيجيةتسعى إلى تسريع التصنيع للمنتجات ذات التكنولوجيا العالية منذ إعالن 
 (2)(0171التي دخلت حيز التنفيذ عام )

نسبة صادرات السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي  األمر بالتطور الحاصل في وقدر تعلق
(الذي يبين نسبة هذه الصادرات لسنوات 79الصادرات المصنعة في اإلمارات يمكن مالحظة الجدول )

ن هذه النسبة قد تراوحت بين االرتفاع واالنخفاض وكانت أعلى نسبة لها  أإذ يتضح من خالله  ، متعددة
( وقد 0179لها في عام ) ة( ، في حين بلغت أدنى نسب71.29ت حوالي )%بلغ إذ ( ,017في عام) 
 %(.0,90بلغت )

(06الجدول )  
 (7102-7118للمدة) نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي الصادرات المصنعة في اإلمارات

 

 السنة

 

نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي 
  الصادرات المصنعة

% 

 

 السنة

 

نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من 
  إجمالي الصادرات المصنعة

% 

2008 3.36 2016 2.62 

2012 3.77 2017 2.72 

2013 3.61 2018 3.05 

2014 10.36 2019 2.90 

2015 5,31   

 متاح على الموقع  ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدوليمن اعداد : المصدر

:https://databank.albankaldawli. 
                                                           

مجلة التعاون  ،اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة : االنجازات المتحققة والتطلعات المستقبلية  ،محمد سعد عميرة ( (1

 .7ص ،7117،االمارات،االقتصادي بين الدول اإلسالمية

  ain.com-https://al                                                            متاح على الموقع ،مصرف اإلمارات المركزي ( 2(

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://al-ain.com/
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 (02جدول )

نسبة صادرات وواردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي صادرات وواردات السلع 
 (7102-7112للمدة)المصنعة  في اإلمارات 

 

 السنة

 

نسبة صادرات سلع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من 
إجمالي صادرات السلع 

 % المصنعة

سلع  وارداتنسبة 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من إجمالي 
 % السلع المصنعة واردات

 

 السنة

 

نسبة صادرات سلع 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من إجمالي 
 صادرات السلع المصنعة

% 

سلع  رداتوانسبة 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من إجمالي 
 % السلع المصنعة واردات

2007 2.72 4.96 2015 2.51 4.90 

2008 1.95 4.50 2016 2.09 5.54 

2012 7.49 10.99 2017 7.46 17.19 

2013 1.78 3.30 2018 7.06 13.30 

2014 2.25 4.38 2019 7.79 11.99 

 الموقع: متاح على ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي من اعداد :المصدر

 https://databank.albankaldawli 

أما فيما يخص التطور في نسبة الصادرات والواردات من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
ن  نسبة أإذ يتضح  ( ،70( والشكل )71دات دولة اإلمارات يمكن مالحظة  الجدول )إجمالي صادرات ووار 

الصادرات من هذه السلع قد تراوحت بين االرتفاع واالنخفاض خالل مدة الدراسة  وبلغ أعلى معدل لها في 
( وكان نحو 0171معدل لنسبة الواردات عام ) أعلىفي حين بلغ  ،%(1.15( إذ بلغ )0175عام )

 .( ، مما يدل على اهتمام اإلمارات برفع نسبة الصادرات من هذه السلع 71.75%)

 (07) مخطط

نسبة الصادرات وواردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي صادرات وواردات السلع في اإلمارات 
 (7102-7112للمدة)

 
(42الباحث باالعتماد على الجدول ) من اعداد : المصدر  
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 براءات االختراع -,
إن اإلمارات تسعى إلى تهيئة بيئة محفزة لالبتكار واالختراع وتطبيقات الملكية الفكرية والبحث والتطوير 

لذلك قامت بتطوير األطر التشريعية والقانونية والبيئية الداعمة  ،وترسيخها كمحركات لبناء اقتصاد المستقبل
( لسنة 71( المعدل للقانون االتحادي  رقم ) 0179( لسنة )27ومنها القانون االتحادي رقم ) ،لالبتكار 

ن براءة االختراع تمنح  عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين أ( الذي ينص على 0110)
 ويكون كل منهما قائما  على أسس علمية وقابال  لالستغالل الصناعي ، مبتكر في كافة مجاالت التقنية ،

بتطبيق جديد لطرق أو  موسائل صناعية مستحدثة أ مبطرق أ أمسواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة 
وال تمنح براءة االختراع  لالختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغاللها إخالل ، وسائل صناعية معروفة 

لطرق البيولوجية إلنتاج النبات أو واألبحاث واألنواع النباتية أو الحيوانية أو ا بالنظام العام أو اآلداب ،
و يتم  تسجيل براءة االختراع من خالل المركز  ،(1)الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم األحياء الدقيقة

 الدولي لتسجيل براءات االختراع، التابع لوزارة االقتصاد  داخل دولة اإلمارات.
وفي هذا الخصوص قامت دولة اإلمارات بإنشاء برنامج )تكامل(التابع إلى لجنة أبو ظبي لتطوير     

التكنولوجيا ، ويقوم هذا البرنامج بتوفير الدعم المادي والقانوني للمخترعين ويّمكنهم من تسجيل براءات 
ر الذي تقوم به الجامعات مما يسهم في تشجيع الباحثين والمخترعين ، أضف إلى ذلك الدو ،اختراعهم دوليا 

اإلماراتية  في تقديم االختراعات التي تؤدي إلى بناء اقتصاد معرفي وتوفير حلول للتحديات وتسهم في 
فعلى سبيل المثال ، تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة ودعم مكانة الدولة في مجال االختراعات

وصل  إذ( 0175االختراع الممنوحة حتى عام )ة براءات رات أسهمت في زيادة نسبن جامعة اإلماأنجد 
كانت حصة كلية الهندسة منها ،( 0175( في عام )25( منها )707عدد االختراعات في الجامعة إلى )

( لكلية األغذية و الزراعة 1( لكلية الطب والعلوم الصحية و)9( لكلية العلوم و)9(  براءة اختراع و)77)
 .(2) معلومات( للكلية التقنية لل0و)

اسة  يمكن معرفته من أما التطور الحاصل في براءات االختراع  في دولة اإلمارات خالل مدة الدر      
ن مجموع طلبات براءات االختراع للمقيمين وغير أ( الذي يبين 72( والشكل)77الجدول ) خالل مالحظة

براءات االختراع  ارتفع عدد إذ ،شهد ارتفاعاالمقيمين في اإلمارات العربية المتحدة خالل سنوات الدراسة قد 
 ( االختراع بالنسبة للمقيمين داخل(2019( براءة اختراع عام 97( إلى )(2011( براءة اختراع عام 09من)

                                                           

 . 55ص ،مصدر سابق ،الملكية الفكرية (1)

 متاح على الموقع ، 7142براءة اختراع حصلت عليها جامعة اإلمارات لسنة  ((2

https:\\www.uaeu.ac.ae 
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براءة ( 7209اإلمارات , أما بالنسبة لبراءات االختراع لغير المقيمين داخل اإلمارات فقد ارتفعت من )
وذلك ناتج عن الدعم  المقدم من قبل ،  ((2019( براءة اختراع عام 77,9 (( إلى (2011عام   اختراع

دولة اإلمارات العربية المتحدة للمخترعين والمبتكرين ورواد التكنولوجيا في تسجيل براءات االختراع والعمل 
 على توفير المتطلبات الالزمة لتطبيقها على ارض الواقع وتسويقها. 

 ( 08) الجدول
 (2011 - 2019براءات االختراع للمقيمين وغير المقيمين في اإلمارات خالل المدة )مجموع طلبات 

 
 السنة
 

طلبات براءات 
االختراع 
 للمقيمين
 باأللف

طلبات 
براءات 
االختراع 
لغير 
 المقيمين
 باأللف

مجموع 
طلبات 
براءات 
 االختراع
 باأللف

معدل 
النمو
% 

 
 السنة
 

طلبات براءات 
االختراع 
 للمقيمين
 باأللف

طلبات 
براءات 
االختراع 
لغير 
 المقيمين
 باأللف

مجموع 
طلبات 
براءات 
 االختراع
 باأللف

معدل 
 %النمو

2011 26 1325 1351 --- 2016 33.5 1743 1776.5 1.3 

2012 20 1331 1351 0 2017 52 1748 1800 1.3 

2013 18 1408 1426 5.5 2018 56 1727 1783 0.9- 

2014 29 1443 1472 3.2 2019 58 1846 1904 6.7 

2015 15 1738 1753 19.0      

 الموقع: الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي, متاح على من اعداد المصدر: 
https://databank.albankaldawli                                                     

 (03) مخطط
 (2011 - 2019طلبات براءات االختراع للمقيمين وغير المقيمين في اإلمارات خالل المدة ) مجموع

 
 (77من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول ) المصدر :
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 أهم تطبيقات التكنولوجيا الخضراء المعززة للتنمية المستدامة في اإلمارات  -ثالثا:

تعزيز التنمية المستدامة في اإلمارات التي تعتمد على سنستعرض عدد من التطبيقات التي تسهم في 
 -استخدام التقنيات الخضراء في انجاز مهامها  ومنها  اآلتي:

 مشروع المدينة الذكية )مصدر أنموذجا( -7

القيام بإنشاء المدن الذكية التي تعد مدينة مصدر واحدة من  من أهم المبادرات التي أطلقتها اإلمارات هي
مدينة  لي مستدام، لتكـن أو ( في أبو ظبي كمجتـمع سكن 0119تم إنشاءها عام )  فقدهذه المدن الذكية 

من  الضارة، والمساهمة في إنتاج الكـهرباء أنـحاء العالم وخاصة الغـازات التـلوث في جميع خالية من
على  كما تحتوي مدينـة مصدر ،فرصـة عمل (11111وتوفر ) ، من خـالل الطاقة الشمسيةمصادر طبيعة 

ال ينبعث منها  ووسائل نـقل صديقة للبيئة مثل السيـارات الكهربائية ذاتية القـيادة التي،  الخضراء المـساحات
سكانية بكفاءة عالية الو تعتمد على التـصميم العمراني الذكي الذي يتعـامل مع الكثافة  ،(1)مواد ملوثة للبيئة

 مع البـناء ٪(مقارنة1,)  ن مبانيها مصممة لتناسـب حجم استهالك المـياه والطاقة وتكون أقـل منأحـيث 
على  البناء الحديث الذي يعـتمد العربية التقـليدية وتكنولوجـيا هذه المدينـة بين العمارة وقد جمعت ،(2)العادي

العناصر الرئيـسية لـخطة التنمية الشاملة التي  مـجال االستدامة والطاقة وتمثل أحد الحلول المبتكرة في
 مـصادر الطاقة المتجددة، ولديها العـديد من نماذج االستثمار لتطوير  ، (0115أطلـقت في أبو ظبي عام)

مـثل  االسـتثمار في التكنولوجيا الحديثة مـليون دوالر تنفق على (091منها إنشـاء صندوق خاص يضم ) 
 (3) لطـاقة النظيفة وتعمل على استقطاب الشـركات التكـنولوجية، المزارع الشـمسية األلواح المـستخدمة في

 (4) -التي تم انــجازها في مدينة مصـدر هي: من أهم المـشاريع    

( ومن أهـدافـه خفض  0177إلى طاقة :تأسـس هذا المـشروع عام)  تـحويل الغاز في مكـبات النـفايات . أ
 كغـاز ثاني وأكسيد الكـربون من خـالل تحـويله إلى طاقة .           انبعاث الـغازات الضـارة

                                                           
 ،ظبي .الخالية من الـكربون في أبو .دراسـة حالة مدينة مصدر،الخليج  .الطاقة المتجـددة في دول .سياسات،دانيـال رايش ( (1

 .2ص،7144،العـالم العربي .المناخ والبيئة فيوالسـياسة  حول تغير .مندى األبحاث 

 ، (412المجلد ) ،لطاقة المـستقبل .تقـرير يومي عن القمة العالمية ،المـستدامة بالتعاون مع مصدر  .المـعهد الدولي للتنمية(2)

 .1,ص7147، (7) .العدد

للتنمـية المستدامة التـميز  7131عام  .العربية المتـحدة وأجندة .دولة اإلمارات ،التنمية المسـتدامة .اللجنة الوطنـية ألهداف ((3

 .417ص،ساـبق  .مصدر ،في التنفيذ

(4)REN21, Steering committee, : Sultan Ahmed, Algaber ,Tetsumair,Lida , Ronquillo, 

Ballesteros , Renewables, Global Status. Reports , REN21. Secretariat, Paris, 2012,, p 62 
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 لهذا المشروع  إلـى طاقة: تبلغ الطاقة االستيــعـابية الصحي وتحويل الغــازات معالجـة مياه الصــرف . ب
(                                         2( )م29111لتوفير) ويالغاز الحيــ ويـهدف إلى استغالل،  اتميغا و  (9-,)

من الغــاز بشكل يومي في موقعـين داخـل أبو ظبي بمخــتلف تخصصـاتها للعـمل وتوفير تقنـيات الطـاقة 
 .النظيفة

إنتاج الطاقة  هدف هذه المـنـشآت الطاقة الشمـسية ومحـطُة المعالجة بمـياه الصـرف الصحي : إنتاج . ت
المـتجددة التي تكـون صديقة للـبيئة بمـختلف القطاعات مثل الــنقل والتشغيل والبناء وغيــرها من 

 الصحي. ن الطـاقة المنتجة تعـمل على معالجة ميـاه الصـرفأ كـما، القطاعات
 النظام الخــاص بإدارة الطاقة في المــنازل الذكية .                  . ث
 األرض.  الحرارية األرضـية لكي تكـون من مصـادر تبريد تشخيـص الطـاقة . ج
 النماذج الـمتـعلقة باألبنية الصـديقة للبـيئة  . ح

 الطاقة المتجددة  -0

وخصوصا الطـاقة الشمسية،  ،إن اإلمـارات قطعت شـوطا كبيرا بمجال االسـتثمار في قطاع الـطاقة المتجددة 
عدة أشكال لالسـتثمار في قطاع الطـاقة  ومنها االسـتثمار في التقنيات الصـديقة للبيئة والتكـنولوجيا  وهنـالك

 لذلك فقد احتلت اإلمارات ،بحسب المنطقة الطاقة واالستثمار واالستـثمار بحسب نوع مصدر ،الحديثة 
( أنتجـت ,017وفـي عام ) ،(  0172المرتبة الثالثة عربيا في مجال إنتاج الطـاقة الشمسية عام ) 

الـثاني لتوليد الطاقة الكهربائـية في  ( ميغا وات مـن الطاقة الشمسية التـي تعد المصدر7,1حوالي)
توجيه وتشجيع االبتـكار في قطاع الـطاقة المتجددة بهدف رفـع مستوى علـى  كـما أنها تعمل ،( 1)اإلمارات

أضف إلى ذلك سعيها في زيادة  ،حسب مصادر الطـاقةب (2)التخزين جودة الشـبكات والكفاءة فـي أساليب
          والعمل على إنتاج  ، (0121%( بحلول عام )21النسبة المستخدمة في الطاقة النظيفة إلى )

بينما تعمل إمارة أبـو ظبي ( 3)احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية  من%( 21 – 09)
٪( مـن احتياجاتهم من الطـاقة في سعيها لالستثـمار وتنفيذ مشاريع الطـاقة المتجددة 1) على هدف تغطية

 تركزت مهامه عـلى ما يأتي : الذي ، (4)(0115عـام )  األعـلى للطاقة  في لذلك أنشأت المجلـس
                                                           

 :الرابط  .متاح علـى ، المتجـددة .الطاقات،لحكومة اإلمـارات   .البوابة الرسمـية( (1

and energy-ae/information-ae/ar-https://govmment:  

 .41ص،7145. ،الوطنية لالبتـكار .االستراتيجية ،اإلمارات   ،الوزراء  .مكتب رئاسة مـجلس ( (2

         https:\\u.ae\ar-ae،متاح على الموقع ،طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  ،البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات  ( (3

العربي للطـاقة  .االسترشادي اإلطـار ، الطاقة .القطاع االقتصـادي وإدارة ، .الوزاري العربي للكهـرباء  .أمانة المـجلس( (4

 .1ص ،7142،الدول العربـية .جامعـة ،المتجددة 

https://govmment-ae/ar-ae/information-and%20energy
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 التخطيـط الفعال لقطاع الطـاقة وتقليل انبعاث ثانـي أكسيد الكربـون.   .7
 إيجاد مصادر طـاقة مستدامة قادرة علـى تلبية احتياجات الحاضـر والمستقبل.                          .0
لتي نفذتـها دولة اإلمارات العربـية رفع معايـير الجودة وتنويع مصـادر الطاقة ومن أهم مـشاريع الطاقة ا .2

 المتحدة:
إنشاء مدينة مصـدر: تختص شركة مصـدر بتطوير ونشر التقنـيات النظيفة للطاقات المتجددة لبناء  - أ

(1) مدينة مصـدر وهي أول مدينـة خالية من الكربـون في العـالم
تحتوي عـلى مشاريع  .ألن هـذه المدينة ، 

للطاقة الكهرومائية فـي أبو ( 7شمـس)ومحطة  ،طـاقة نظيفة ومراكز أبـحاث ، مثل مزرعة تولـيد الرياح 
 (2)ومشـروع نور للطاقة الشـمسية، ومحـطة أم النار ، ظبي 

 مجمـع  بن راشـد آل مكتوم للطـاقة: - ب

ألن هـذا المجمع يعتمد علـى الطاقة  والكهرباءة المياه أتم بناء هـذا المجمع في دبـي من قبل هيـ
الشمسية والهـدف من هذا المـشروع هو توفير الطـاقة النظيفة للمواطنين وتقـليل انبعاث  الكهروضوئية والـطاقة

، ويعد اكبر مجمع للطاقة  (3) غازات االحـتباس الحراري وانبـعاث الكربون ، وكـذلك تحقيق أمن الطـاقة
 ،(0121( ميغا وات بحلول عام )9111الشمسية على مستوى العالم ويتوقع أن تصل طاقته اإلنتاجية إلى )

مما أسهم في رفع  باهتمام كبير من المطورين العالميين ، هوتحظى مشروعات هذا المجمع منذ أطالق
( ميغا وات بتقنية األلواح الكهروضوئية 7172) مستوى قدرة مشروعات الطاقة الشمسية في المجمع لتبلغ

( 9111( ميغا وات تمهيدا لبلوغ )7791أما قدرة المشروعات قيد التنفيذ فتبلغ )،والطاقة الشمسية المركزة 
(  0172واالبـتكار وقد تم تشغيله في عام) .و يضم  مراكز للبحوث  ،(4) (0121ميغا وات  بحلول عام )
المجمع من خالل  .، ويمكن متابعة مراحـل التنفيذ في هـذا (5)ماد الطاقة الشمسية مبـدئيا  من خالل اعتـ

الذي يبين إن سـعر شراء الطاقة الكهربـائية بين المرحلة الثـانية والثالثة قـد انخفض وان ، (75الجـدول  )
ارخص بكثـير من  عليه هيـئة الكهرباء لشراء الـطاقة المنتجة في المرحـلة الثالثة السعر الـذي حصلت

 المرحلة الثـانية والرابعة وبالخصوص نسـبة الطاقة المتولدة مـن الطاقة الشمسية.

                                                           

 .الحـوار،فـي اإلمارات .تحقـيق التنمية المستدامة  .المتـجددة ودورها في .الطاقة ، فرحـان الجوراني .عدنان( (1

 https://www.m.ahewarar.org/s.asb?aid=363170gr=0                      على الموقع .متـاح ،7143،والتمدن

العـالمي مع  .فـي النظام الطاقوي .المتـجددة واستراتيجيات تبنيها .اقتصاديات الطاقة ، عـلي .العبسي،شيخـي بالل ( (2

العدد  ،الجـزائر ،بالوادي .الشهيد حـمه الخضر .جامعة ،العلوم اإلدارية والمـالية .مجـلة ، بعـض التجارب العربية .عرض

 .431ص، .7142،االفتـتاحي.

 .12,ص7141، .اإلمارات ،الطاقة في دبـي .تقرير حالـة  ،للطاقة  .المجلس األعـلى( (3

 .17,ص7131،7141 ،اإلمارات  ،امةالتنـمية المستد .أجندة ،المسـتدامة .ألهداف التنمية .اللجنة الوطنـية ((4

دولة اإلمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة  ،وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، اإلمارات العربية المتحدة((5

 mofaic.gou.ae,:                                                                                              متاح على الموقع ، المتجددة

https://www.m.ahewarar.org/s.asb?aid=363170gr=0
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 (02الجدول )

 (7131 – 7103راشـد أل مكتوم للطاقة الشمـسية ) بنخطوات تنفيـذ مجمع 

 سنة الدخـول للخدمة القـدرة)م.و( الجـزء المرحـلة
التقنية 

 المسـتخدمة
 سعر الكـهرباء

 ك.و.س( \)سنـت

 غير معلوم فـوتو فولطية 2013 13  األولـى

 5.84 فـوتو فولطية 2017 200  الثـانية

 الثـالثة
 األول
 الثـاني
 الثـالث

200 

300 

300 

2018 

2019 

2020 

 فـوتو فولطية
 فوتو فولطية
 فوتـو فولطية

2.99 

 2020 700  الـرابعة
طاـقة شمسية 

 مركـزة
7.3 

  غير مـعلوم 2030 -2010 3287  مـراحل مسـتقبلية

    5000  المجمـوع

آفـاق التوليد الكهربائي باستـخدام مصادر الطاقة المتـجددة في  ،الفصل العاشر ،الطاقة المتجـددة في الدول العربيـة :المصدر

  https://www.amf.org-aeالموقع                                                           متاح على ،712ص،الدول العربيـة

في العالم تم اإلعالن   مشروع الطاقة الشـمسية المركزة: هو من اكـبر مشـاريع الطاقة الشمسية المـركزة -ج 
(، 0121( ميغا وات حتى عـام) 7111دبـي للطاقة النظيفة ويعـمل بقدرة ) استراتيجيةعـنه في إطار 

وسيسهم هذا المـشروع بتخفيض مليـون طن من انبـعاث الكـربون سنويا وسـوف يسـتخدم تقنية التـخزين 
ع ( ســاعة يوميا مع مراعــاة العوامل االقتصادية والـفنية األمر الذي يسـاعد في رف70-7الحـراري لمدة) 

دبي للطاقة  استراتيجيةفي حين تهدف  (1)فعاليـة وكفاءة اإلنتاج وتوفـير اإلمدادات المستدامة مـن الطاقة
%( من 19( وتوفير )0191( إلى جعل دبي المدينة األقل بصمة كربونية في حلول عام )0191النظيفة )

 (2)القدرة اإلنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة 

 دام النقل المست -3

والموارد الطبيعية ، منها أنماط اإلنتاج واالستهالك المتغيرة، توجد عدة عوامل تدفع االبتكار في قطاع النقل 
وتدعو إلى استحداث خدمات نقل مواكبة لالتجاهات االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتسهم في  ،المحدودة 

واالنتقال إلى استخدام الوقود النظيف واالنتقال من النقل  ،تحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع 

                                                           

 ,ae,u.ae-ar-https://energyالموقع:          .متاح علـى ،المتجددة .الطـاقات ،اإلمارات  .البوابة الرسـمية لحكومة ( 1(

دولة اإلمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة  ،وزارة الخارجية والتعاون الدولي  ،اإلمارات العربية المتحدة  ((2

 https://www.mofaic.gov.ae                                                                  متاح على الموقع       ،المتجددة 

https://energy,-ar-ae,u.ae/
https://www.mofaic.gov.ae/


 المستدامة  التنمية على وانعكاساتها الخضراء التكنولوجيا تطبيق في دولية تجارب : الثاني الفصل
 

 

86 

كما  ،(1) ةهام ةاقتصاديالخاص إلى النقل العام غير المعتمد على المحركات وتحقيق مكاسب صحية و 
يشير النقل المسـتدام إلى التنقل ضـمن أنماط وآلـيات ذات تأثير مـنخفض على البيئة مثل النقل غير 

 (2) الدراجات والنقل الميكانيكي الجماعي الصديق للبيئةالميكانيكي كركوب 

وقدر تعلق األمر بدولة اإلمارات نجد إنها قد قطعت شوطا  في مجال استخدام وسائل النقل التي تحقق النمو 
( جيل جديد من الحافالت الكهربائية التي صممت باالعتماد على 0177المستدام فقد استخدمت  في عام )

كما أطلقت مدينة  ،(3)والرطوبة جيات في تصميم الحافالت وتناسب البيئات شديدة الحرارةاحدث التكنولو 
وهي سيارة  ،مصدر بالتعاون مع شركة مستوبيشي للصناعات الثقيلة مشروع السيارة الكهربائية التجريبي 

 ،( كم دون الحاجة إلعادة الشحن 791تسع ألربعة أشخاص وتعمل بالطاقة المتجددة ويمكنها قطع مسافة )
     (79وتعد أول سيارة يتم إنتاجها وتعتمد كامل طاقتها من الطاقة الكهربائية  من خالل بطارية بقدرة )

أضف  ،( دقيقة21قدرتها في غضون )%(  من 71ويمكن شحنها على نحو سريع لتصل إلى ) ،واتكيلو 
( راكبا والتي تم تجهيزها بأحدث 70إلى ذلك استخدامها المركبة الكهربائية ذاتية القيادة التي تستوعب )

مع قدرة على تحديد العوائق التي تواجهها ومن  ،التقنيات التي تمكنها من التنقل بشكل فعال وبدقة عالية
 (4)هذه التقنيات 

 الستخدام نظام المالحة المرتبط باألقمار الصناعية لتحديد الموقع الدقيق للسيارة في أي لحظة.هوائي  -

 مقياس للمسافات يقيس مدى ميالن وسرعة كل عجلة لتقدير سرعة السيارة وتغير موقعها . -

 كاميرات تحدد العوائق التي من الممكن إن تعيق حركة المركبة. -

 ر خرائط بتقنية استثنائية وثالثية األبعاد لتحديد موقع المركبة والعوائق.أجهزة استشعار تقوم بتوفي -

تعمل في المدينة  إذدون سائق في مدينة أبو ظبي ،  (PRTكما تم استخدم نظام النقل الشخصي السريع )
وسيلة  هيو  ،( سيارات على نظام النقل الشخصي السريع وتتميز بانخفاض التكلفة وتوفير بالطاقة5)

                                                           

مجلة ،ظبي" بو  مصدر باالنقل المستدام احد مؤشرات استدامة المدن "دراسة حالة النقل المستدام بمدينة  ،قعيد لطيفة ( (1

 .135،134ص،7174، (77عدد)، (42مج)،اقتصاديات عمال أفريقيا 

 متاح على الموقع ،العراق  ،النقل المستدام والشكل الحضري ،( سناء ساتي عباس(2

https://www.researchgate.net 

)3)Masdar , Themasdar  Report on Technologies For Future smart city Transit,2018,p75 

 .masdar.ae/ar/masdar – city/the – city/mobility:                  متاح على الموقع ،التنقل في مدينة مصدر  ((4

( أشخاص وتسير على مسارات توجيهية تعمل 1 - 7هي نظام يستخدم مركبات صغيرة على شكل حاويات تتسع إلى )

باللمس وأجهزة استشعار مثبتة ويتم التحكم بها بواسطة شاشات تعمل  ، بالطاقة الكهربائية التي تأتي من توليد الطاقة الشمسية

 في المركبة .

https://www.researchgate.net/
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وساهمت هذه الوسيلة بنقل أكثر  من مليوني راكب في  ا  كربوني ا  صديقة للبيئة الن استخدامها ال يخلف أثر 
 (1).(0177( وحتى عام )0171عام ) من ا  انطالق ،مدينة مصدر

( من احد وسائل النقل العام الصديقة للبيئة التي ,017ويعد مشروع ترام دبي الذي أطلق في عام)     
باستخدام التغذية الكهربائية األرضية ، والنظام األول في العالم الذي يستخدم تقنية البوابات اآللية تعمل 

 لمنصة محطة الركاب المتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطار.

( ترام  كما توجد 09( محطة ترام للركاب وأسطول يتألف من )71وتضم شبكة الترام في اإلمارات حوالي )
( وزيادة أسطولها من هذه 0191ة لتدشين مركبات األجرة الهيدروجينية الصديقة للبيئة في عام )خط

%( مقارنة 1,%( ،األمر الذي يسهم في خفض االنبعاثات الكربونية بما يقارب )00المركبات بنسبة )
 (2) .بمركبات األجرة العادية

مارات تهدف إلى تحقيق النقل المستدام وتقليل وهناك العديد من التطبيقات التي استخدمتها دولة اإل    
االزدحام والضوضاء وبالتالي تخفيض نسبة انبعاث الكربون ويمكن معرفة هذه التطبيقات  من خالل إلقاء 

( الذي يوضح أهم تطبيقات النقل المستدام في اإلمارات والتي قللت من صعوبات 01نظرة على الجدول)
 لتلوث.النقل وحافظت على البيئة من ا

وخالصة لما تقدم يمكن القول إن استخدام هذه التقنيات قد أسهم في التقليل من انبعاث الكربون والحد    
 من الهدر بالمواد ومن خالل استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام المواد الناضبة.

 

 

 

 

                                                           

)1)Masdar ,The Masdar Report on Technologies for smart city Transit,opcit.p76 

 انظر: (2)

 https://ar.wikipedia.org:         متاح على الموقع،ترام دبي  -

مجلة االقتصاديات المالية البنكية ، تطبيق النقل المستدامتجربة اإلمارات العربية المتحدة في  ،رحيش سعيدة، تلخوخ سعيدة -

 . 437ص،7174، (4العدد)، (44) لدمج،وإدارة األعمال 
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 (71الجدول)

 المتحدة العربية تطبيقات النقل المستدام في اإلمارات

يوفر معلومات عن حالة  ،حجز الرحلة من أي مكان في دبي  ،يوفر المعلومات عن حالة الطرق تطبيق وجهتي 
 الطرق واالزدحام.

نهاء معامالت وحجوزات التنقل ،يوفر خدمات توصيل الركاب تطبيق آرتي أر يصدر تنبيها عند  ،حجز التذاكر وا 
 انتهاء صالحية بطاقة التنقل.

و  ،و يوفر خاصية الدفع نقدا أو عن طريق البطاقة ،يتيح تحديد موعد الرحالت ونوع السيارات  كريمتطبيق 
 يحدد تكلفة الرحالت.

 .الهيلوكوبتريوفر رحلة أوبر شوبر حول مدينة دبي في طائرة  ، يوفر وسيلة نقل سريعة ومضمونه تطبيق أوبر دبي

يوفر معلومات عن مواعيد وسائل النقل  ،وكريم في تطبيق واحديدمج خدمات النقل  من أوبر  تطبيق سهيل
 ويحدد تكلفة الرحلة التقديرية. ،العامة مثل المترو و القطارات والباصات 

 https://www.bayut.comعلى الموقع  ،من إعداد الباحث باالعتماد على أشهر تطبيقات المواصالت في دبي  المصدر:

 رلتعليم األخضا -4
 وسـيلة أساسية لالستثمار فـي رأس المال البشـري ، ويعد هـدف من أهداف التنمية المستدامة وشرطا  التعليم 

ضـروريا  لضمان أمنه ، ومـع التقدم التكنولوجي السـريع أصبح التعليم مـثل بقية القطاعات األخرى الـتي 
لدول حـول العالم بما فـي ذلك تحاول مواكبـة التطور ، لذلـك حظي بأهمية كبـيرة من قبل الـعديد من ا

اإلمارات مـن خالل توجهها نـحو تبني التعليم الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطور 
وفق معايير على التكنولوجي واالستفادة منه في سائر عناصر العملية التعليمية بكفاءة عالية ونواتج متميزة 

األول يتعلق بالبرامج البيئية من مباني وطاقة وتشجير ،شقين أساسيين صديقة للبيئة من خالل االهتمام ب
والثاني  يركز على العملية التعليمية بالتقنيات والتطبيقات واالستراتيجيات والممارسات المرتبطة  ،وخدمات 

تج عن بمفهوم التعليم األخضر ومن فوائد هذا النظام اعتماد تقنيات تسهم في ترشيد استهالك الطاقة النا
 ،فضال عن استخدام التقنيات التعليمية بطريقة سليمة بيئيا،استخدام أجهزة الحاسوب واإلضاءة والتكيف 

الجهد والوقت وتعمل على االستغناء عن استخدام الكتب والمراجع الورقية من خالل االعتماد  واقتصادية في
العملية التعليمية من خالل على نظام البرمجة الذكية لتصميم برامج وتطبيقات يمكن االستفادة منها في 
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كنولوجيا واحدث البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال االتصال وت يةللوحااستخدام الحواسيب 
 (1).المعلومات

تبنـت  ( عندما7575إللكتروني منذ عام  )ن اإلمارات قد اتجهت نحو تبني التـعلم اأفي هذا الصدد نجد     
باإلمـارات من المرحلة الثانوية  إدارة التعليم والشبـاب تطوير البرامج المستخـدمة في تدريس عـلوم الكمبيوتر

، وفي (2)وأخرى للبنات اإلمارات بمـدرستين ، واحدة للبنين فيالتجربة كل منـطقة  وقد غـطت هذه
( درس 9111توفر )،( أطلقت دولة اإلمارات مبادرة مدرسة وهي منصة الكترونية باللغة العربية 0177عام)

تعليمي فيدويوي في الرياضيات والفيزياء و الكيمياء واألحياء وغيرها من المواد لكافة الفصول الدراسية وهي 
كما أطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم  ،( مليون طالب عربي 911حة ألكثر من )متا

( مبادرة المدرسة الرقمية لتوفير تعليم رقمي معتمد للطالب من شتى الخلفيات MBRGIالعالمية ) 
واألقل حظا  مستهدفة الفئات  المجتمعية األكثر هشاشة  ،االجتماعية واالقتصادية والمستويات التعليمية 

 (3).والالجئين في المجتمعات العربية والعالم

 ن العديد من الجـامعات اإلماراتية قد اعتمـدت التعليمأأمـا على مستوى التـعليم الجامعي فيـالحظ       
الذي يبين الجامعات التي اعتمدت العديد من ، (07االلكتروني فـي التدريس وكما هـو واضح في الجـدول)

ويحظى  ،كما قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية لهذا الغرض ، ت الذكية في التعليم التطبيقا
( تهدف من وراء ذلك توجيه االهتمام وذلك من خالل 0107التعليم بأهمية في رؤية اإلمارات لعام )

ليم التكنولوجي وتعميم إلى توجيه العناية واالهتمام  بالتع ،االبتكار في كافة القطاعات  ومنها قطاع التعليم 
وتعزيز االبتكار  ،تطبيق مناهج تعتمد على الذكاء الصناعي و الروبوتات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة

 وتطوير البنية التحتية للتعليم عبر إنشاء مختبرات ومراكز ،في أساليب وطرق التدريس كالتعليم الذكي 

                                                           

 .:للتفاصيل انظر ( (1

التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات  :المجتمع الذكي:4\المسالة ج،( ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت ) -

 . .              77ص،7142،لجنة الدراسات ، قطاع تنمية االتصاالت،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 New-edu.com                                                 متاح على الموقع  ،ما هو التعليم األخضر؟ وما هي أدواته ؟  -

 .بعض التجـارب العالمية .التعليم فـي ضوء .ودوره في تطـوير عملية .التعليم االلكتـروني ، ريان .رضوي محمد كـمال( (2

 ،7147، (1المـجلد )  ، التعليمي .السنـوية للجمعية المصرية للكمـبيوتر.حـلول(,المجلة العلمية  –والعربية الـرائدة)تحديات 

 .                                                                                           772ص

  على الموقع ،والتعليم عن بعد  التعليم االلكتروني والذكي،البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات ( (3

https:\\u.ae\ar.ae\iformation 
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األمر الذي يسهم في إتاحة  ،(1)على االبتكار واالختراع أبحاث في المدارس والجامعات لتشجيع الطلبة
مكانية الوصول إليها من قبل جميع أفراد المجتمع أضف إلى ذلك التقليل  الخدمات التعليمية بجودة عالية وا 

 من استهالك المواد والطاقة.

 ( 70الجدول )

 الجامعات اإلماراتية التي تستخدم التعليم االلكتروني

 المحتوى الجامعة

 
 جامعة حـمد بن محمد

أدخلت هذه الجامـعة مفهوم التعليم االلكـتروني  (0179( وفي عـام )0117تأسست عـام) 
لغرض تحفيز الطـلبة على التنافس مـع أقرانهم وتشجيعهم مـن خالل توفير الجـوائز و الهدايا وقـد 

 ،تكنولوجيا االتصاالت والمعـلوماتحصدت نتيجة ذلـك العديد من الـجوائز الدولية في استخـدام 
وساهمت بتعزيز مبادرات التعليم االلكتروني من خالل طرح مقررات دراسية معتمدة لكل دراستي 

 البكالوريوس والماجستير.
 

الكلية االلكـترونية للجودة 
 الشـاملة

واهتمـت  مقر هذه الكـلية في دبي وتتخـصص في تقديم خدمـات التعليم في مـجال إدارة الجودة
بمعالجة القضايا المرتـبطة بمفهوم التعليم االلكـتروني على المستوى العـربي بشكل خاص و 

 المسـتوى العالمي بشكل عـام .

 
 جامعـة آل لوتا العـالمية

( مـن قبل آل لوتا  رئيـس مجلس المؤسـسة  0110-0117تأسست هذه الجامـعة عام) 
أبو ظبي وتـقدم برنامج التعليم عـن طريق االنترنت إلـى جميع اإلسالمية للتعلـيم والتربية فـي 

أنحاء العـالم والهدف األسـاسي للجامعة هو االستثـمار في الفكرة التـي تربط التعليم  بوسـائل 
االتصال  الحـديثة التي ساهمت بجـعل التعليم االلكتروني أكـثر ديمقراطية وحيوية ومتـناوال لجميع 

 تعليم.الراغبـين في ال
 .باالعتماد علـى.:من إعداد البـاحث  المصدر

 ،  بعد.الفلسطينية للتربـية عن  .المـجلة ، التعليم االلكتروني .في مجـال عربيةوالالتجارب الدولـية ،حمدان .( محمد سعـيد 4)

 .                                312ص،7112 ،األول  .الـعدد ، المـجلد األول

 لالتـصاالت.االتحاد الدولي  ، الواالتصلتكنولوجيا المعلومات  .في بيئة متغـيرة بناء القـدرات ، وآخرون .هانـس( سويال 7)

 .2ص،7141، يسراسو،

 

 

 

 

                                                           

اإلمارات العربية   ،وزارة االقتصاد ،آليات تعزيز االبتكار بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ندى الهاشمي ،احمد ماجد ( (1

 .34,ص7142،المتحدة 
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 )اإللكـترونية(:الصحة الذكية  -5

يجاد العالج لعدد من األمراض وان  لقد مارست التكنولوجيا دورا مهما في تطوير االبتكارات الطبية وا 
التطورات الحديثة  في مجال التكنولوجيا الرقمية أسهمت في تطوير المزيد من االبتكارات في هذا المجال 

 يةوالتي يمكن أن تعالج أوجه القصور في قطاع الرعاية الصحية وبما يوفر خدمات رعاية طبية أكثر موثوق
المتحدة قد أولت اهتمـاما  كبيرا  بالخدمات ن دولة اإلمارات العربية أوفي هذا الصدد يالحظ   ،(  1)ةيوشفاف

سعت اإلمـارات لتشجيع االبتكار واإلبـداع في القطاع الصحـي  مقدمة للمواطنين والمقيـمين، وقدالصـحية ال
التكنولوجية الحديثـة باإلضافة إلى تشجـيع وتطوير الصناعات التقنـية الدوائية  من خالل استخـدام التقنيات

فعلى سبيل المثال نجحت شركة الصناعات الدوائية ( 2)لعالج جميـع األمراض الطبية البحـوث وتطوير
 ،مصمم من قبل شركة سيمنز أتمتهاإلماراتية جلفار في إنتاج األنسولين محليا عن طريق االستعانة بحل 

تتمثل فـي قيادة الذكاء االصطـناعي لمساعدة وخدمة الكـوادر الطبية في  استراتيجيةكما قامت بتبني 
تشـخيص األمراض ووصف العـالج وتقديم خدمات صحية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة كالجراحة 

وابتكار أنظمة  ،والتطبيب عن بعد واالستمرار في تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية  ةالروبوتي
وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خالل استخدام التكنولوجيا  ،وجية متطورة إلدارة النظام الصحي تكنول

الدولة في مجال الصـحة  عـديد من التطبيقات التـي تبنتهاأضف إلى ذلك استخدام ال،(3)الذكية ألهداف وقائية
من جانب دولة اإلمـارات يتجلى ( ، وهذا االهتمام بقطـاع الصحة 00الذكية وكما هـو موضح في الـجدول )

على تعزيز استخدام التقنيات ها كجزء مـن جهودها لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة من خالل تركيز 
المتقدمة في توفير خدمات الرعاية الصحية والعمل على دعم النمو في مجال التكنولوجيا الحيوية 

ث الطبية في الدولة بهدف الوقاية من األمراض والصناعات الدوائية والعمل مع الشركات لدعم األبحا
 وتعزيز أنماط الحياة الصحية. 

 

                                                           

تحليل القطاعات  ،تسريع وتيرة النمو في الصناعات التكنولوجية المتقدمة في دولة اإلمارات  ،اإلمارات العربية المتحدة ( (1

 .2ص،7171،وزارة االقتصاد،عالية القيمة وتأثيرها على مستقبل الدولة 

 ،دور االبتكار واإلبـداع المستمر في ضـمان المركز التنافسي للـمؤسسات االقتصادية والدول  ،نيفين حسين مـحمد  ((2

 .  41,ص7147،اإلمارات،وزارة االقتصـاد ،دراسـة حالة اإلمارات 

  :للتفاصيل انظر( (3

 (474العـدد ) ، دائرة حـكومة دبي الذكية مجلة شهرية تصـدر عن، التقنية للجـميع مقال ، حميدان احمد محمـد بن - 

 .3ص7143،

 .37ص،مصدر سابق،تعزيز االبتكار في دولة اإلمارات العربية  ،ندى الهاشمي ،احمد ماجد -
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 (   77الجدول ) .

 العربية المتحدة تطبيقات الصـحة الذكية في اإلمـارات

 وظيفة التطبيـق التطبـيق

 بوابة المريـض الذكية

 ،وسـهلةتمكين المواطنـين من الحصول علـى خدمات الرعاية الصحـية بصورة سريعة 
تتلخـص وظيفة بوابة المريـض الذكية بتمكين المريـض من متابعة ملفـه الصحي فضال عـن 

 متابعة المواعيد. 

 نمط حيـاة

يهدف هذا التـطبيق إلى تشجيع المواطنـين في أتباع نمـط حياة صحي عـن طريق توفير 

حياة الصحية والنشاط نشر الوعي الصحي بين الشباب حول ال ،المعـلومات والمرافق الصـحية

 البدني واألكل الصحي.

 نظام سالم الذكـي للياقة البدنية
 هو عبارة عن نظام يعمل على تسهيل اإلجراءات المتبعة إلصدار الفحوصات الخاصة باللياقة.

 اإلمارات 01 -تطبيق كوفيد
المتعلقة بكوفيد وهو التطبيق الرسمي  لوزارة الصحة وحماية المجتمع لمتابعة كافة المستجدات 

-19 

 الحصن
وتقارير التطعيم مباشرة ،19-يوفر التطبيق الحصول على نتائج اختبار فحص فيروس كوفيد 

 على هاتفك.

 وزارة الصحة وحماية المجتمع
يتيح هذا التطبيق الوصول إلى الخدمات االلكترونية ومتابعة حالة الطب الكترونيا دون الحاجة 

 .إلى زيارة مراكز الخدمة 

 برنامج الرعاية المنزلية. ، طلب التقرير الطبي ،يتيح هذا التطبيق حجز المواعيد شفاء

 عداد البـاحث باالعتماد عـلى:امن  المصدر:

 : ( التطبيقات الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرابط1).

https://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/DownloadApps.aspx                                               

وخالصة لما تقدم نالحظ إن هذه التطبيقات قد ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة في اإلمارات العربية 
نتاج وتحسين  المتحدة من خالل مساهمتها في الحد من الهدر في استخدام الموارد وتقليل نسب التلوث وا 

مكانية الوصول إليها من قبل الجميع.   جودة الخدمات التعليمية والصحية  وا 

 

 

 

 
 

 

https://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/DownloadApps.aspx
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 تجربة ماليزيا في تطبيق التكنولوجيا الخضراء  المبحث الثالث:

 لمحة عن االقتصاد الماليزي :أوال

جنـوب شـرق آسيا ، وتــتألف من ثـالث عشرة واليـة وثـالث مـناطق  دولة إسالمية فيدرالية ، تقـع في ماليزيا
من  عاصمتها كواال لــمبور، وعدد سكـانـها أكثر0( كم207,991اتحادية ، وتـبلغ مساحتـها اإلجمالية )

حوالي  (0101نسـمة، وقد بلغت قيمة ناتجها المحلي اإلجمالي في عام ) ( مليون20,299,557)
 .(1)( مليار دوالر299.1)

 والمـعروفة باسـم شرق مالــيزيا هـما ماليزيا بورنـيو ، بينـهما بحر الصـين قسمين يفصـل على تنقسم البالد   
وسلطنة بروناي وسنـغـافورة، باإلضافة إلى  وتايــالند ، وتحد ماليـزيا كـل من إندونيسيا الجزيرة الماليــزية وشبه

الذي يعد طـريق بحري مـهم في المـالحة الدولـية، تمارس من خالله ماليزيا دور مهم في  ،(2)مضيق ملـقا
 التجارة الدولية.

 ،الماليزي فيالحظ أنه يعتمد على الزراعة والصناعة وصيد األسماكوفي صدد الحديث عن االقتصاد       
وتعد  من أهم دول آسيا في إنتاج القصدير وزيت النخيل ، و ثاني أكبر منتج للنفط الخام في جنـوب شرق 

( من 5)%تمثل فيه الزراعة نسبة ،  ا  متـنوع ا  لذلك فهي تمتلك اقتصاد  ،(3)آسـيا وثاني أكبر مـصـدر للغاز
والخدمـات  ، (29.97%والصناعات التحويلية ) ، (7.07)%اإلجمالي ، والتعدين  الناتج المحلي

فقد بلغت قيمتها في  أما فيما يخص الصادرات الماليـزية ,  ، (0101حسب إحصاءات  عام)ب( 1,.%77)
)   ( عن عام77)%مليار, دوالر لكل أنحاء ,الـعالم، وهو ما مثل زيادة, بنسبة  ( 027( نحو )0175عام )

                                                           

 :انظر( (1

 ، (415العدد ) ، مجلة دراسات دولية، ( 7141- 7111العام ) , في ماليزيا التنموية التجربة , نادية فاضل عباس فضلي -

 .77ص ، 7147

 :                                                  https:\\ar.knoema.comمتاح على الموقع،البيانات  واإلحصاءات ،ماليزيا  -

سيول  ،امن ضواحي ماالكا وانعكاساته على األمن اإلقليمي جنوب شرق آسيا،(  داتو سري محمد نجيب توان عبد الرزاق(2

 https://web.archive.org                                                             متاح على الموقع ،7112،كوريا الجنوبية

 :انظر( (3

دراسة حالة ماليزيا، مجلة  ،الدول الغنية بالموارد الطبيعيةضـرورة التنويع االقتصـادي في  ، أمينة هناء جايب وآخرون -

 .311،ص، 7142جامعة المسيلة، ديسمبر  ،( ،الجزائر1اقتصاديات األعمال والتجارة، العدد)

 https://databank.albankaldawli        :                                               بيانات البنك الدولي متاح على الموقع -

                                https:\\ar.trading economics.com:      متاح على الموقع ،ماليزيا المؤشرات االقتصادية -

  

https://databank.albankaldawli/
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اإللكـترونية  أما قيمة الصادرات من الدوائر،  ( 0177% ( عن سنة)2(، وانخفاضا بنسبة )0179
( مليار دوالر، والغاز النفـطي المسال  75.7( مليار دوالر، و البترول المـكرر )99.9) المتكاملة فكانت 

 )1((مليار دوالر ,.71( مليار دوالر، والبترول الخام ),.77)

ونتيجة لكل ما تقدم فقد احتل اقتصاد ماليزيا  ،وتعد الصين وسنغافورة من اكبر الشركاء التجاريين لماليزيا 
والمرتبة الثامنة والثالثين على مستوى العالم وذلك  ،المرتبة الرابعة على مستوى اقتصادات جنوب شرق آسيا

تباعه ألحدث ا بسب لتقنيات في التصنيع واالقتصاد الرقمي كما اعتماده الصناعات القائمة على المعرفة وا 
هذا يتضح أن مما ( 2)( على مستوى العالم 02( رقم)0171بلغ ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية لعام )

 البلد يسعى إلى تحقيق التقدم والتطور في كافة المجاالت ويكون في مصاف الدول المتقدمة.

 مؤشرات التكنولوجيا الخضراء في ماليزياثانيا : تحليل التطور الحاصل في 

 مؤشرات البحث والتطوير في ماليزيا -7

 مؤشرات اإلنفاق على البحث والتطوير: -أ

ويأتي االهتمام بالبحث والتطوير في مقدمة تلك  ،إن التقدم السريع الذي شهده العالم له أسباب كثيرة 
متقدمة منها الكثير من إمكاناتها لدعم البحث لذلك كرست الكثير من دول العالم وخاصة ال ،األسباب 

الن أي بحث علمي يحول في العموم إلى ،العلمي من خالل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة 
 ا  وماليزيا هي إحدى هذه الدول التي أولت اهتمام ،(3)"منتج" استثماري داعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 للبحث والتطوير.

 

 

 

 
                                                           

 https://anamusafer.com        متاح على الموقع,                                     ،(اكبر عشرة صادرات لدولة ماليزيا (1

              https:\\m.marefa.org                                                      متاح على الموقع:       ،اقتصاد ماليزيا( (2

 متاح على الموقع ،أزمة البحث العلمي والتنمية  ،لحارثي افهد العرابي ( (3

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1004.htm 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1004.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1004.htm
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 ( 23جدول) 

 (7104-7111للمدة)نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي في ماليزيا 

 
 السنة
 

نسبة اإلنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج المحلي 

 الي %اإلجم

 
 السنة
 

نسبة اإلنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج المحلي 

 الي %اإلجم

 
 السنة
 

على البحث نسبة اإلنفاق 
والتطوير من الناتج المحلي 

 الي %اإلجم

2000 0.5 2008 0.8 2012 1.1 
2002 0.7 2009 1.0 2014 1.3 
2004 0.6 2010 1.0   
2006 0.6 2011 1.0   

 :متاح على الموقع ،من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي :المصدر

,https://databank.albankaldawli. 

ن نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي أ( 30لجدول) انجد ومن خالل متابعة 
إلى نسبة  ((2000( عام 0.5ارتفع من نسبة )% فقد ،في ماليزيا قد شهد ارتفاعا خالل سنوات الدراسة

وهذه الزيادة ناتجة عن االهتمام الكبير لدولة  ، (09كما هو واضح في الشكل) ، (,017%( عام) 7.2)
ماليزيا  بمؤشر البحث والتطوير من خالل قيام الحكومة الماليزية باستخدام عدة أدوات لتمويل االبتكار في 

ومبادرة  ،تكنولوجيا الزراعة اإلحيائيةو  ،ومبادرة البحث والتطوير  ،ندوق العلوم ماليزيا ومنها إنشاء ص
وفي عام  ، (0119وبرنامج منح بحثية أساسية في عام ) ،البحث والتطوير لألغذية الصحية الدوائية

أضف إلى ذلك دعم  (1)وبحوث التأثيرات العالمية  ،( تم إطالق برنامج المنح البحثية طويلة األجل0115)
 وتمويل المشاريع والبحوث الخاصة بمجال التقنية من قبل القطاع الخاص.

 أعداد الباحثون في البحث والتطوير -ب 

إن البحث العلمي يساهم بدور فعال في النمو االقتصادي والرفاهية االجتماعية ،ألنه يفتح آفاقا  للباحث 
كما ،ن نفسه أو بيئته أو مجتمعه أو العالم الذي يعيش فيه الكتشاف الظواهر المختلفة وحقائق علمية ع

يظهر دور البحث العلمي في خطط التنمية بجوانبها االجتماعية واالقتصادية، وكذلك في المفاهيم التنموية 
                                                           

 : انظر  ((1

 (17العدد)، مجلة المستقبل العربي ،أنموذجاتمويل البحث العلمي وأثره في التنمية البشرية :ماليزيا  ،عاصم شمارة علي -

 .71،75ص،7147،امريكا،

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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إلى مشاريع بحثية وطنية ة لكون هذه الخطط التنموية بحاج ،الحديثة، كالتنمية البشرية ، والتنمية المستدامة
املة طويلة األجل تطرح حلول جذرية وتكون بعيدة كل البعد عن العالجات الجزئية وتتطلب جهدا  متك

دارة فعالة وعمل جماعي رئيسي  األمر الذي دفع الدول إلى إنشاء مؤسسات  ،جماعيا  وتخطيط ا دقيقا  وا 
العلمية والمباني  ثم ظهرت مراكز البحث التي يتكون محتواها من البيئة متخصصة ترعى البحث العلمي ،

 .(1)والمنشآت والمختبرات المتخصصة والمكتبات مما أسهم في ازدياد عدد الباحثين

 اهتمت بزيادة أعداد الباحثين من خالل حرص الحكومة على تطوير قدرات إنها قدفوفيما يخص ماليزيا     

( 711111( هدفا لتخريج )0101للتعليم لما بعد عام ) االستراتيجيةحددت الخطة  لذا ،الوطنية األبحاث

 %(.                                                                                  - 150,فضال  عن زيادة نسبة المشاركة في التعليم العالي من) ،حاصل على شهادة الدكتوراه

( الذي يبين إن هذا ,0ولمعرفة التطور الحاصل في أعداد الباحثين في ماليزيا يمكن مالحظة الجدول )   

( إذ شهدا انخفاضا  عن عام 0119( و )0119المؤشر قد شهد ارتفاعا خالل سنوات الدراسة ما عدا عام )

ن كان ( في حي0119( باحث عام )370.0( و )0119باحث في عام ) (9,.29,بلغ ) ،( ,011)

 ( ويمكن أن يعـزى هذا المعدل المنخـفض إلى حد كبير لعدم وجـود تعاون ما,011( باحث عام )910.5)

بين الجامـعات والصناعة والجـمود في المؤسسـات البحثية والمـشاكل مع سياسات التنـسيق أما بقية سنوات 

وبمعدل  ا  ( باحث0259,9( )0179عام )بلغ أعداد الباحثين في  إذ ، الدراسة فقد شهد هذا المؤشر ارتفاعا

وهذه الزيادة ناتجة عن االهتمام الكبير من قبل الحكومة  ، (,7وكما هو واضح بالشكل ) %(2,7نمو بلغ )

 الماليزية  بمؤشر الباحثين في مجال البحث والتطوير خالل زيادة المنح واإلنفاق على البحث والتطوير .

 

 

 

                                                           

 :متاح على الموقع ،تقرير اليونسكو للعلوم ،ماليزيا  ،في جي ارتشاندرن  ،راجا راسيه   ( (1

https://ar.unesco.org 

https://ar.unesco.org/
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 (74الجدول )

 ( 7106-7111في البحث والتطوير لكل مليون شخص في ماليزيا للمدة)الباحثون اعداد 

 
 السنة
 

الباحثون في اعداد 
 البحث والتطوير

 باأللف

 معدل النمو
% 

 
 السنة
 

الباحثون اعداد 
في البحث 

 باأللف والتطوير

 معدل النمو
% 

2000 276.9 --- 2009 1067.5 11.7 
7110 286.3 3.3 2010 1462.5 37.0 
2002 295.7 2.0 2011 1648.9 12.7 
7113 339.3 7,.1 2012 1790.7 8.9 
2004 502.9 ,7.0 0172 1922.45 7.3 
7115 ,29.,9 72.0- 2014 2054.2 6.8 
2006 370.0 79.0- 2015 2308.0 12.3 
7112 485.05 27.1 2016 2396.5 3.8 
2008 600.1 02.1    

متاح على  ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي من اعداد :المصدر

 .                                                                                    https://databank.albankaldawliالموقع

 (04) مخطط

 (7106 -7111مليون شخص للمدة) أعداد الباحثون في البحث والتطوير في ماليزيا لكل

 
 (71الباحث باالعتماد على الجدول)من إعداد  المصدر:
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 المنشورات العلمية  -2

( وتركزت اكبر نسبة من اإلصدارات 0119لقد نمت المنشورات العلمية في ماليزيا بسرعة كبيرة منذ عام )
%( من نسبة ,.,9وان ) ، (79الشكل )وكما هو واضح في  ،(1)الماليزية في مجاالت الهندسة والكيمياء 

%( من نسبة ,.7وان )، ( ,017- 0117اإلصدارات الماليزية التي شارك فيها مؤلفون أجانب للمدة )
وبلغ متوسط  ، ( 0170- 0117األبحاث الماليزية من بين العشرة بالمائة األكثر اقتباسا خالل المدة )

وتعد كل من المملكة  ،%(1.72( )0170 - 0117نسبة االقتباس للمنشورات الماليزية خالل المدة )
         المتحدة والهند من اكبر الشركاء االجانب الرئيسين في مجال المنشورات العلمية خالل المدة 

في المنشورات العلمية في ( ولمعرفة التطور الحاصل 09( ومن خالل متابعة للجدول ),017- 0117)
( في 79ماليزيا خالل مدة الدراسة حيث يتبين ان هذا المؤشر قد شهد ارتفاعا وكما هو موضح بالشكل )
( اذ 0117حين ان معدالت النمو قد تراوحت بين االرتفاع واالنخفاض وبلغ اعلى معدل نمو لها في عام )

( في 02,997.2( الى)0111( في عام )7,209.2)كما ارتفع عدد المنشورات العلمية من ،%(9.,9بلغ )
وقد نتج ذلك عن االهتمام الكبير والمتزايد بالمنشورات العلمية من قبل الحكومة الماليزية  ، (0177عام )

 ،جامعة بوترا ،في عدة جامعات بحثية )جامعة كيا نغستان ونتيجة مباشرة لقرار الحكومة في تعزيز التميز
تلقت هذه  اذوكذلك المنح التي قدمتها الحكومة للبحوث الجامعة  ، والجامعة التكنولوجية( ،جامعة مااليا

 %( من التمويل الحكومي 17الجامعات زيادة قدرها )

 (05) مخطط

 (7104 - 7118االصدارات الماليزية للمدة ) 

 
 https://ar.unesco.orgعلى الموقع ، (7131-7145تقرير اليونسكو للعلوم ) ، في جي ارتشاندرن ،راجا راسيه المصدر:

                                                           

 .https://databank.albankaldawli                                                    متاح على الموقع   ،البنك الدولي ( 1(
 

1862 

39 

5135 

6817 

1338 

9430 

2413 

812 

4240 

111 

2872 

89 206 

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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 (57جدول )

 (2000 - 2018المنشورات العلمية الماليزية خالل المدة )اعداد 

 السنة
 

المنشورات اعداد 
 باأللف العلمية

 معدل النمو
% 

 السنة
 

اعداد 
المنشورات 

 باأللف العلمية

 معدل النمو
% 

 السنة
 

اعداد 
المنشورات 

 باأللف العلمية

 معدل النمو
% 

2000 1,326.3 --- 2007 3,877.0 75., 2014 17,378.8 77.7 
2001 1,169.4 77.7- 2008 5,993.6 9,.9 2015 18,635.3 1.0 
2002 1,476.7 09.0 2009 8,001.4 22., 2016 20,467.8 5.7 
2003 1,769.1 75.7 2010 11,236.5 ,1., 2017 22,257.8 7.1 
2004 2,087.6 77.1 2011 13,853.2 02.0 2018 23,661.3 9.2 
2005 2,475.4 77.9 2012 14,459.9 ,.2    
2006 3,245.2 27.1 2013 15,631.7 7.7    

 متاح على الموقع ،: من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي المصدر

,https://databank.albankaldawli. 

 (06) مخطط

 (2000 – 2018) عدد المنشورات العلمية في ماليزيا خالل المدة ا

 
 .(25من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول ) :المصدر
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https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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 الدولية عالية التكنولوجياالتجارة  -2

إن النشاط التجاري في التكنولوجيا العالية لبلد معين يكّون صورة وافية لقدرته التنافسية ويعد من المقاييس 
التي ،التكنولوجيا العالية من مجموع صادرات البلد  وكذلك نسبة ،الهامة لحساب النسبة التي تشكلها التجارة 

والكهربائية ومعدات توليد الطاقة وتجهيزات االتصاالت  ومعالجة البيانات  تتضمن المنتجات االلكترونية 
 .(1)والمعدات الفضائية  واألدوات البصرية ...الخ

كما تشمل صادرات التكنولوجيا المتقدمة جميع المنتجات التي تتطلب موارد وأبحاث كثيرة من اجل    
لكبرى  لصادرات التكنولوجيا العالية مبالغ كبيرة على التطور واإلنتاج وليس من المستغرب أن تنفق الدول ا

ألنه يتيح مجاال واسعا للبلدان لتطوير تكنولوجياتها الخاصة بها والحصول على موقع في  البحث والتطوير
 .(2) صادرات التكنولوجيا الفائقة

الكهربائية  وفي هذا الصدد تعد ماليزيا واحدة من اكبر مصدري أجهزة أشباه الموصالت والسلع    
ومنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقد كان الستقدام الشركات متعددة الجنسيات لها دور في توسع 

من أكبر مصدري اإللكتـرونـيات  الصادرات من السلع المصنعة مما أدى إلى تحول البالد إلى واحــدة
العالمية من  ( من الـصادرات9.9على )% (0172استأثرت في عام ) إذالعــالم  والمنتجات الكهربائية في

وهذا التوسـع السريع في الـصـادرات في مجال  ،األخرى  المتــكاملة والمنتجات اإللكتـرونية الدوائر
ساهمت و مركز رئيسي إلنتاج السلع ذات التقنية العالية  إلىفي تحويل ماليــزيا  اإللكتـرونيات قد ساعد

 (3)( من صـادراتها.91 )%بأكثر من 

واألدوات  ،وأجهزة الكمبيوتر والمواد الصيدالنية  ،ومن صادرات التكنولوجيا المتقدمة منتجات الفضاء     
نسبة المئوية لصادرات التقنية تراوحت ال إذ( 09وكما موضح بالجدول ) (4)واآلالت الكهربائية ،العالمية

بين االرتفاع واالنخفاض  (0175 -0115ماليزيا للمدة )المتطورة من إجمالي الصادرات المصنعة في 
 .(92.01)%( وهي 0177وكانت أعلى نسبة  لها في عام )

                                                           

 ،مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمع المبني  على المعرفة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا( (1

 .55ص.مصدر سابق

                    https:\\ ar. history – hab.comمتاح على الموقع ،الصادرات العالمية عالية التقنية حسب البلد(2)

 .751ص،مصدر سابق  ، (7131-7145تقرير اليونسكو للعلوم )  ،في جي ارتشاندرن  ،راجا راسيه  ( (3

  https://ar.knoema.com،ماليزيا متاح على الموقع ،صادرات التقنية المتطورة ،أطلس بيانات العالم ( (4
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(76الجدول )  
(7102-7112للمدة )زيا إجمالي الصادرات المصنعة في مالينسبة صادرات التقنية المتقدمة من    

نسبة صادرات التقنية المتقدمة من  السنة
نسبة صادرات التقنية المتقدمة من  السنة % المصنعةإجمالي الصادرات 

 % إجمالي الصادرات المصنعة
2009 91.71 2015 48.49 
2010 49.31 2016 49.07 
2011 47.22 0171 97.72 
2012 47.50 0177 92.01 
2013 48.47 0175 97.79 
2014 49.23   

 متاح على الموقع  ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي المصدر:

https://databank.albankaldawli. 

 (72الجدول )

ن إجمالي صادرات وواردات السلع في نسبة صادرات وواردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت م
 2000 – 2018))ماليزيا للمدة 

 
 السنة
 

نسبة صادرات سلع 
تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من 

إجمالي صادرات السلع 
 المصنعة %

سلع  وارداتنسبة 
تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من 

 وارداتإجمالي 
 المصنعة %السلع 

 
 السنة
 

نسبة صادرات سلع 
تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من 

إجمالي صادرات السلع 
 المصنعة %

سلع  وارداتنسبة 
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت من 
 وارداتإجمالي 

 المصنعة %السلع 
2000 90.97 ,7.79 2010 34.01 05.71 
2001 51.49 25.10 2011 29.44 09.90 
2002 50.74 21.52 2012 27.90 02.70 
2003 ,7.9, ,0.72 2013 28.21 00.90 
2004 ,9.79 25.02 2014 28.73 02.17 
2005 ,2.25 27.1, 2015 30.05 0,.17 
2006 ,0.11 29.11 2016 30.53 0,.11 
2007 25.29 22.91 2017 31.02 09.00 
2008 24.48 02.29 0177 33.14 09.19 
2009 36.46 21.77    

 الموقع, متاح على ،من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي المصدر:

https://databank.albankaldawli. 

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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لومات واالتصاالت كنسبة من إجمالي ( إلى مؤشر صادرات وواردات سلع تكنولوجيا المع01يشير الجدول )
كانت نسبة الصادرات من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل المدة  وصادرات وواردات السلع 

( إذ بلغ 0111( قد تراوحت بين االرتفاع واالنخفاض وبلغت أعلى معدل لها في عام )2000 -2018)
%( كما هو واضح 0.72,( إذ بلغ )0112عام ) %( كما بلغت نسبة الواردات اعلي معدل لها90.97)

%( عام (33.14( إلى نسبة  2000%( عام )90.97( كما انخفضت نسبة الصادرات من )71بالشكل)
، (0177( عام )%09.19( إلى )0111( عام )%7.79,كما انخفضت نسبة الواردات من ) ، ( 2018)

وامل خارجية مثل ضعف سوق الرقائق وان سبب هذا االنخفاض ناتج عن حالة عدم اليقين بسبب ع
 إلى جانب الخالف التجاري بين اكبر اقتصادين في العالم.، العالمية 

 (02) مخطط

نسبة الصادرات وواردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي صادرات وواردات السلع في 
 2000 – 2018) ماليزيا للمدة )

 
 .(72من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول ) المصدر :

 براءات االختراع -,

المـاليزية الموجهة للتصدير  امرأ حاسـما للقدرة التنافسية وتسـجيل براءات االخـتراع تعد عملية اكتشاف
معـهد رائد وهو  ، (MIMOSوقد سـاهم المعهد الماليزي لألنـظمة االلكترونية الدقيقة ) ،النمو  واالستراتيجية
في .%(91-9,) بنسبة ، ( 7550والذي تم خصخصته في عـام) ، والتطوير العام في مالـيزيا في البحث
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ولكن االقتبـاسات القليلة التي تولدت من تـلك البراءات  (0171في ماليزيا فـي عام )  مجال بـراءات االختراع
الحكـومة الماليزية قامت بإنشاء وكالة االبتكار ن أكما  ،ن معدل التسويق التجاري منخـفض أتشير إلى 

تنمية التكنولوجـيا الماليزية التي قامت ببذل جهود متضافرة   ومؤسسة ، المـاليزية لتشجيع )تتجير البحوث(
 إلى منتجات قابلة للتـطبيق واقتصر نجاحها في التسويق على ترجمة المنح التتـجيرية لمـساعدة الشركات

ومعهد بحوث المـطاط الماليزي ،  ،على عدد قليل من المنظمات ،أال وهي مـجلس زيت النخيل الماليزي 
 (1)وجامـعة بوترا الماليزية وجامعة العـلوم الماليزية.

 (78جدول )

 (2000 - 2019مجموع طلبات براءات االختراع للمقيمين وغير المقيمين في ماليزيا خالل المدة )

 
 السنة
 

طلبات 
براءات 
االختراع 
 للمقيمين
 باأللف

طلبات 
براءات 
االختراع 
لغير 
 المقيمين
 باأللف

مجموع 
طلبات 
براءات 
 االختراع
 باأللف

 
معدل 
 النمو
% 

 
 السنة
 

 
طلبات براءات 
االختراع 

 باأللف للمقيمين

طلبات 
براءات 
االختراع 
لغير 
 المقيمين
 باأللف

 طلبات
براءات 
 االختراع
 باأللف

معدل 
 النمو
% 

2000 206 9107 9001 --- 2010 1231 9790 9272 77.0 

2001 271 9992 952, ,.1- 2011 1076 2219 ,,90 
21.0
- 

2002 322 ,979 ,521 79.7- 2012 1114 9709 95,1 99.7 
2003 376 ,979 9190 0.9 2013 1199 9119 1019 2.7 
2004 522 ,501 9,,0 1.9 2014 1353 9091 1901 9.1 
2005 522 919, 9079 79.9 2015 1272 9,99 1101 7., 
2006 531 ,095 ,711 02.9- 2016 1109 9701 1029 9.2- 
2007 670 7110 0210 91.9- 2017 1166 9519 1110 0.0- 
2008 818 ,,79 9212 702.9 0177 1116 9715 1059 2.7 
2009 1234 ,912 9121 7.7 0175 1071 9,71 1997 2.9 

 متاح على الموقع, ، الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدوليمن اعداد : المصدر

https://databank.albankaldawli. 

                                                           

 (االستخدام التجاري إي عمـلية جني عائد مـادي من نتائج عملـيات البحث والتطوير من خـالل الملكية )الفكرية التتجير 

 .751ص،مصدر سابق  ،تقرير اليونسكو للعلوم ،ماليزيا  ،وفي جي ارتشاندرن ،راجا راسية  ((1

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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( الذي يشير 28كن مالحظة الجدول )ولتتبع التطور الحاصل في مجموع براءات االختراع في ماليزيا يم
قد  ،( 2000 -2019ن مجموع براءات االختراع للمقيمين وغير المقيمين في ماليزيا خالل المدة )أإلى 

ارتفع عدد طلبات براءات  فقد( 77شهدت ارتفاعا خالل مدة الدراسة و كما هو واضح  في الشكل )
أما بالنسبة لغير  ، (0175( في عام )1071( إلى )0111( في عام )019االختراع للمقيمين من )

( في عام 9,71( إلى )0111( في عام )9107فقد ارتفعت طلبات براءات االختراع من ) المقيمين
االرتفاع واالنخفاض بحيث بلغ  ( في حين تراوحت معدالت النمو في طلبات براءات االختراع  بين0175)

هو انخفاض معدل التسويق التجاري لألبحاث وعدم  معدالت سالبة في بعض السنوات والسبب في ذلك
أضف إلى ذلك قيام الجامعات بحصر ،وجود تعاون بين الجامعات والصناعة وجمود المؤسسات البحثية 

 مثل الصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ،تسويق نتائج أبحاثها في مجاالت محددة

 (08) مخطط

 (2000 - 2019للمقيمين وغير المقيمين في ماليزيا خالل المدة )مجموع طلبات براءات االختراع 

 
  (07: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول)المصدر

 في ماليزياأهم تطبيقات التكنولوجيا الخضراء المعززة للتنمية المستدامة  ثالثا:

تحقيق التنمية المستدامة من هنالك العديد من التطبيقات التي استخدمت التكنولوجيا الخضراء وأسهمت في 
 -خالل استخدام الموارد وحماية البيئة من التلوث وتقليل النفايات ومنها:
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ومع ذلك فان نمو المدن  ،المدن الذكية : تمثل المدن االقتصادية احد محاور االبتكار التي تقود التنمية -7
قد يترك آثارا وخيمة على البيئة والمواطن, ولكي يتم مواجهة التحديات الحضرية وتوفير نوعية أفضل لحياة 
ساكنيها البد من العمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبالتالي فان نشوء مدن ذكية 

 (1)ى تقليل اآلثار المترتبة نتيجة للنمو الحضري مستدامة تستخدم التقنيات الحديثة سوف يؤدي إل

 -ها  هي :ئبإنشاماليزيا  ومن أهم المدن التي قامت 

مركزا وقاعدة  وُصممت لتـكون، ( كم عن كوااللمبور 21مدينة سايبرجايا: تقع هذه المدينة على بعد ) -
( وتعد أول مدينـة ماليزية 0كم  (30تبلغ مسـاحتها، تكنـولوجية تحقق نهـضة علمية شاملة في قلـب ماليزيا 

يتم تشجيع  إذهدفها األساسي أن تـكون مركزا لشركات تقنـيات المعلومات ،( 7555تم افتتاحـها عام )، ذكية 
 المتعددةمشـروع ممر للوسائط  هذه المدينة في إطار ويأتي تطـوير ،على تأسـيس الشركات فيها المستثمرين

 يبدأ من منتصف، عدة مـدن ذكية مشكال بذلك مـحورا لالتصاالت والمـعلومات  الذي يهـدف إلى ربط
يتضمن المـشروع ، جنوبا  كوااللمـبور عند البرجين التوأميـن شماال وحتى مطـار كوااللمبور الدولي الجـديد

بينما تشكل الثانية  تشـكل األولـى مركزا للخدمات الحـكومية وسايبرجايا( هـما )بوتراجايا إنشاء مدينتين ذكيتين
بالمعلوماتية ومركـز  إلى وجود جامـعة متخصصة العالمية إضـافة المعلوماتية مركزا للعديد من الشركـات

بأعـمال  يهدف المشروع إلى جـذب الصناعات المعلوماتية العـالمية إلى ماليزيا للقيام ،أبحاث ومدارس ذكـية
ات الماليـزية الصغيرة والمتوسطة الستعـمال البنية التي يوفرها البحث والتطوير كـما يمنح فرص إلـى الصناع

الذكية وسايبرجايا العديد من الحوافز لجذب شـركات الوسائط   يقدم مشـروع المدينة ،المشـروع بكافة خدماته
 (2)تزويد المشروع بـشبكة واسعة النطاق ذات مواصـفات عالمية وتقنـيات حديثة. ،منها   المـتعددة

 (3)اعتمدت المدن الذكية على مجموعة من التطبيقات التكنولوجية وهي: 

اإلدارية من خـالل استخدام تقنيات  الحكومة االلكـترونية: يتم تطبيق الحكومة االلكتـرونية في المراكز -أ
 المعلومات واالتصـاالت لتعزيز التواصل بيـن كل من المواطنين والشـركات والجهات الحـكومية. 

بطاقة تستخـدم  إذ( ذات وظائف متـعددة  (My cardاستخدام بطاقة ذكـية  [البطاقة متعددة الوظـائف -ب
 .]بطاقة صحيةو  ،رخصـة قيادة  و ،بطاقة صرافو  ،بطاقة ائتـمان و  ،هوية 

                                                           

 ، مؤشرات األداء الرئيسية بشان المدن الذكية المستدامة ، متاح على الموقع :( ITU)االتحاد الدولي لالتصاالت ((1

https:\\www.itu.int\ar\ 

 متاح على الموقع ،رسالة ماجستير في التخطيط  ،مناهج تخطيط المدن الذكية ،محمد حيان سفور ،خلود رياض صادق ( (2

https://www.academia.edu 

 https:\\www.irena.org                                               :                متاح على الموقع ،إعادة النظر بالطاقة  ((3



 المستدامة  التنمية على وانعكاساتها الخضراء التكنولوجيا تطبيق في دولية تجارب : الثاني الفصل
 

 

106 

في  مما يمكن الطـالب من المشاركة ،وتقنـيات المعلومات  باألنترنتالمدارس  المدارس الذكـية: تزويد -ج 
 الـدروس االفتراضية واكتسـاب المعلومات باسـتخدام التقنيات.

مراكز التنـمية والبحث: من أهداف مشـروع ممر الوسائط المتـعددة إجراء أبـحاث متعلقة بتقنيات  -د
 المعلومات واالتـصاالت والتنمية.

الـصحية عن بعد من خـالل الرعاية الصحـية عن بعد: يسعى هذا المـشروع إلى توفير خدمـات الرعاية  -ه
 تقنيات المـعلومات واالتصاالت .

األعمال االلكـترونية :العمل على جذب الشـركات المحلية والدولـية للعمل في مجال االنـترنت والوسائط  -و
 المتـعدد.

ي وجميع هذه التطبيقات تسهم في التقليل من االستخدامات الورقية وبالتالي تقليل الهدر من الموارد ف
 التعامالت المتاحة وتقليل النفايات الناتجة عن ذلك  األمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 الطاقة المتجددة -2

 في نـظام حــدوث تحول مستـمر وتغيـر المنـاخ والتكنولوجيا في ساهم الترابط بيـن االقتصـاد و)الديموغرافيا(
المناطق  ظروف المعيشة وزيـادة التـركز في أدى النمو الســكاني إلى جانب تحسيــن إذ، الطاقة العالمـي

 الناتجة بالمـخاطر( 1)المتـنامي الوعي هنفس الوقـت وفي الحضـرية إلـى زيادة كبــيرة فـي الطلب على الطـاقة ،
جديدة  طـرق العالم الستـكشافأنـحاء  والحكومـات في جمـيع األفـراد  المناخ مما حـفز ظــاهرة تغير عن

وغــيرها من الدفيئة  الغازات وانبعاث  ،الحراري  من االحتــباس للحد والعمل قـدر اإلمـكان ، الطـاقة إلنـتاج
ماليزيا على وفي هذا الصدد شجعت  ، بفـوائدها المخاطر المـالية والتـوعية الضـارة على البـيئة وفهـم اآلثار

مع  ٪( ،21في إمداد الكهـرباء بنـسبة ) الطاقة الشـمسية التـي ساهمـت المتـجـددة مثلالطاقات  استخدام
( 05.,79)    بميزانية قــدرها ( سـاعات إعادة شـحن،9مـقابل ) ( ساعـات71-7لمدة )ا اسـتـخدامه إمكانية
 من يــار يورو،( مل79.77( خصصت ميزانية للطاقات المتجددة مقدارها )0101وفي عام )، يورو مليــون

يورو،  ملــيون (,225.7وصل إلـى ) في الموازنة العامـة للـدولة الخـاص، ومبلغا كـبيرا عائدات القطـاع
حسب بالمتـجددة و  الطـاقة ( وظيفة في إنــشاء وصيانة محطات91111) أكــثر من إلى توفير باإلضـافة

( 71و)، إمكانات توليد الطاقة الشمسية القائمة( ميغا وات من 79.9تمتلك ماليزيا ) ،إحصاءات صيدا
                                                           

 السكان،)الخصوبة والوفيات والهجرة، مثل الزواج والحالة االجتماعية واالقتصادية وتكوين األسر(.يتعلق األمر بحجم 

جامعة عبد  ،والتنمية االستراتيجيةمجلة  ،االقتصاد األخضر في ماليزيا اختيار أم حتمية ، سايح فطيمة،بو زيد سفيان ( (1

 .12ص ،7142 ،)الجزء األول(  ،العدد خاص ، (2الجزائر المجلد ) ،الحميد بن باديس بمستغانم
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استخـدام  ودعت الدولة إلى ،0( كم,,05بمساحة إجمالية للمياه تبلغ ) ، سدا  ( 90محطة كهرومائية و)
 .االسـتخدام إلى مليون سـاعة من إن استخدامها يـوفر ما يصـل إذ، لتـوفير الكـهرباءLED مصـابيح

على الطاقة المتجددة من ، وتعتمد والية ساراواك الماليزية في جزيرة بورنيو بجنوب شرق آسيا       
( نهرا يبلغ طولها اإلجمالي 99إذ إنها تظم أكثر من)، في توليد الطاقة الكهربائية إمداداتها المائية الوفيرة 

( ميغا وات 90,.2إجمالية بلغ )وتمتلك ثالث محطات كهرومائية كبيرة ذات قدرة ، ( كم 2.211أكثر من )
وقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة انبعاث الكربون من نظام الكهرباء في الوالية منذ  ،من الطاقة المتجددة

وقد ساعد هذا التخفيض بدوره ماليزيا على تحقيق هدف التخفيض بنسبة ، %( 11( بنسبة )0115عام )
ونظرا للتنوع الجغرافي للوالية ، المتحدة لتغير المناخ ( الذي حدده مؤتمر األمم01,9%( بحلول عام )07)

للمياه الصغيرة والطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية  ةفإنها تستخدم أيضا  أنظمة هجين
 المبعثرة والنائية .

شرق آسيا ها نموذجا للبلدان في جنوب من إن استخدام ماليزيا المزيج من مصادر الطاقة المتجددة سيجعل  
للتحرر من االعتماد على الفحم والغاز في توليد الطاقة الكهربائية األمر الذي يسهم في تحقيق أهداف 
التنمية الخاصة باعتماد الطاقة المتجددة وتخفيض نسبة انبعاث الكربون الناتجة عن استخدام الطاقة 

 (1)التقليدية 

 (72جدول )

 )بليون كيلو وات في الساعة( (7102-7118للمدة )صافي توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في ماليزيا 

 توليد الكهرباء
 السنة 

صافي توليد 
الكهرباء من 

 الطاقات المتجددة
بليون كيلو وات 

 في الساعة

 

 السنة

صافي 
توليد 

الكهرباء 
من الطاقات 

 المتجددة
بليون كيلو 
وات في 
 الساعة

 السنة

صافي توليد 
الكهرباء من 

الطاقات 
 المتجددة

بليون كيلو 
وات في 
 الساعة

 السنة

صافي توليد 
الكهرباء من 

الطاقات 
 المتجددة

بليون كيلو 
وات في 
 الساعة

 السنة

صافي توليد 
الكهرباء من 

الطاقات 
 المتجددة

بليون كيلو 
وات في 
 الساعة

 1.1 0175 1.1 0179 1.1 0172 1.1 0171 1.1 0117 الرياح
 09.12 0175 79.21 0179 77.97 0172 7,.9 0171 1.25 0117 القوة المائية
 7.29 0177 1.19 0179 7.79 0172 7.17 0171 1.1 0117 الكتلة الحيوية
 -- -- 7.0 ,017 7.1 0172 1.1 0171 1.1 0112 الطاقة النووية

الطاقة الشمسية 
والمد والجذر 

 واألمواج
0117 1.17 0171 1.17 0172 1.7, 0179 1.01 0175 1.71 

 https://ar.knoema.com/atlasمتاح على الموقع ،: من إعداد الباحث باالعتماد على أطلس بيانات العالم  المصدر

                                                           

 https://www.seetao.comمتاح على الموقع             ،كيف تطور السوق الماليزي في السنوات العشرة القادمة (1) 

https://ar.knoema.com/atlas
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 ،مصادر الطاقة المتجددةمن صافي توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في ماليزيا  يوضح (05الجدول )
كانت النسبة  إذ( 0175ن الكهرباء المتولدة من القوة المائية احتلت الصدارة في عام )أحيث نالحظ 

 ( أما بقية الطاقات فكانت بنسب اقل من القوة المائية في توليد الكهرباء.09.12)

 النقل المستدام  -3

الخدمات وتحسين جودتها وتقليل الضوضاء وتقليل يهدف النقل المستدام إلى تحسين الوصول الجيد إلى 
كما يركز نظام النـقل العام في ماليزيا عـلى األشخاص وخـطة  ،(1)االنبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء

باإلضافة إلى ذلك يشـجع المجلس الماليزي الوطـني للتكنولوجيا الخضراء علـى ، النظـيف  للهواءعمل 
 منخـفضة الكربون التي تغطي قطاع النـقل، وتعمل ماليزيا أيـضا  على تعزيز وتطـويراستخدام التكنولوجيا 

وعملت أيضا على استـبدال السيارات والقوارب  ،أكثر استدامة بيئـيا   يكون إذ بالـسكك الحديدية،نظام النقل 
لربط جميع أنها تخطـط   كما، التي تسـتخدم الديزل والنفط بتلـك التي تستخدم الطاقة الكهربائـية المتجددة

إلى زيادة في تحسـين  إن النقل السريع بالسـكك الحديدية الخفيفة والحـافالت تؤدي إذعام،  الجزر بشـبكة نقل
مكانية ن مدينة بوتراجايا تعمل على تنفيذ أفعلى سبيل المثال نجد  ،(2)الوصـول واستدامة المدن التنقل وا 

يجاد طرق لتحسين السالمة ، النقل الحضري المستدام  استراتيجية والحد من استخدام السيارات الخاصة  ،وا 
 وتشجيع استخدام وسائل النقل المنخفضة الكربون ومنخفضة في استهالك الطاقة كالمركبات الكهربائية
والمركبات الهجينة وتخطيط المرافق المساندة لها مثل محطات الخدمة والحافالت الصديقة للبيئة والتي تعمل 

ن تشجيع النقل العام عنصر أساسي لتحقيق النقل المستدام إذ بلغ نسبة استخدام  أوترى ، بالهواء المضغوط 
ماليزيا بتوظف  تقنيات االتصـاالت  كما قامت .(3)%(2,%( في حين إن النقل الخاص  )91النقل العام )

أداء مرافـق النقل وعن الطـلب على النقل  وااللكترونياـت في نظم النقل وذلك للحصول على معـلومات عن
عن  وأيضا ،واالتصـال المتبادل بين المركبـات أنفسها وبينـها وبين األجـهزة الموضوعة على جـوانب الطريق 

يجاد شبكات نقل أكـثر كفاءة  وذلك لحـل المشاكل المرتـبطة بالنقل ،قوع حـوادث التصادم الوشيـكة الو  من  ،وا 
 إمـكانات االتصال وتعمل على توفـير خالل تزويـد السيارات والبنية التحتـية  للطرق بأنظمة ذكية تعزز

                                                           

مجلة البحوث ،أسس النقل الحضري المستدام للمدينة العربية  ،علي محمود حاتم الصرفي ،انجي محمد البرملجي( (1

 .7ص،7142، (1العدد)،جامعة القاهرة ،كلية  التخطيط العمراني واإلقليمي  ،الحضرية

 .42-47ص،7144،األمم المتحدة  ، الدورة التاسعة عشر،لجنة التنمية المستدامة  ، المجلس االقتصادي واالجتماعي(2)

جامعة  ،نظم النقل الذكية أهم مواضيعها وفرص تطبيقها في المملكة العربية السعودية  ،سعد بن عبد الرحمن  القاضي  ((3

  msila-http://dspace.univ                                                                      متاح على الموقع،الملك عبد العزيز 

http://dspace.univ-msila/
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من خالل استخدام العديد من التطبـيقات التي يوضحها  ،شبكات اتصـال بين المركبات والبنية التحتية 
( مما يسم في التقليل من االنبعاثات الضارة بالبيئة باستخدام الوقود النظيف والتقليل من التلوث 21الجدول )

 الضوضائي .

 (31الجدول )

 تطبيقات النقل المستدام في ماليزيا

تطبيق الخرائط في 
 وضع عدم االتصال

وحجز  ،إلنهاء الرحلة الالزمةكما يوضح مقدار الساعات ، على العديد من األدلة لمناطق ماليزيايحتوي التطبيق 
 واستئجار سيارة أجرة. ،الفنادق 

 بور ترانزيتمكوال ل
والحصول على معلومات حول وصول القطار التالي ،يساعد هذا التطبيق على معرفة مواعيد مغادرة  القطار 

 (دقيقة. 79الخريطة لتذكيرك قبل )ويمكنك ضبط الوقت على 

 دليل مدينة فور سكوير
و يمكن تتبع  ،ألسعاراو  ، والمطاعم يحتوي هذا التطبيق على كل األشياء التي يمكنك القيام بها في ماليزيا،

 واألماكن التي ترغب في زيارتها. المكان الذي كنت فيه في الماضي،

 تطبيق كراب
حيث سعر الركوب  ،سيساعد هذا التطبيق في الحصول على سيارة أجرة ماليزيا،واحد من أفضل التطبيقات في 

 الثابت بغض النظر عن مكان و جودك في المدينة.

تطبيق شركة طيران 
 ماليزيا

وتسجيل الوصـول للرحالت  يتيح هذا التطبيق أفضل العـروض للرحالت الجوية الماليـزية، وحجز التـذاكر،
 الفنـادق.القـادمة، وحجز 

 تطبيقات يمكن االعتماد عليها في ماليزيا على الموقع ،: من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر 

https://almalomat.com 

 التعليم األخضر -4
بشرية قادرة على هندسة  بل بما تمتلكه من عقول، إن قوة الدول اليوم ال تقاس بما تمتلكه من ثروات طبيعية

نتاج الحلول اإلبداعية للمشكالت وصوال  إلى مستوى متميز من الدخل المعرفي الذي يعمل على  المعرفة وا 
ولهذا أصبح تطوير النظام التعليمي في عصرنا الحاضر ضرورة  ،رقي الدولة وتقدمها في جميع المجاالت 

له القدرة على التعليم الذاتي المستمر وصوال  إلى من اجل جيل متمكن من مهارات التفكير و  ،مستمرة 
لسياسة التعـليم خلق بيئة محفزة لبناء مهارات اإلبداع  من المتطلبات األســاسية (1)تحقيق التنمية المستدامة

واالبتكار من خالل استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتطورة والحديثة التي تساعد في المحافظة على البيئة 
 االستهالك وتوفير الوقت والجهد للطالب والمعلم.وترشيد 

                                                           

المجلة الدولية للبحوث في العلوم ،التعليم األخضر توجه مستقبلي في العصر الرقمي  ،ئزة احمد الحسيني مجاهد( فا(1

 . 411ص،7171،مصر، (3عدد)، (3)لدمج،التربوية 
 

https://almalomat.com/
https://almalomat.com/
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بالتعليم وركزت على محو األمية للصغار  ا  كبير  ا  ن مالـــيزيا قد أولت اهتمامأنجد  الجانبومن هذا     
مــن  ووجدت أنه ،جــودة التعليم والكبار من خالل ضمان مجانية التعليم االبتدائي والثانوي وأكدت على

وتحـسين  المــاهرة، وزيادة اإلنتـاجية ــمية رأس المال البـشـري، وتوفير العمالةتن الضروري تعزيز
الجديدة  من التكيف مـع التحـديات لمنــاهج الدراسية التي مكـنـتهاا كما أدخلـت ماليـزيا تغييرات على،االستثمار
 مما زودهــا بقوة وبناء نظام تــعليمي قوي، في الموارد البشــرية استثـمارها يعـكس في ماليـزيا الذي ،مـع النـمو

متطور كما أدى استقدام الخبرات  إلـى اقتـصاد صـناعي االقتــصاد الزراعي التقليدي عمالة ماهــرة من
األجنبية إلى االستفادة منها في إنشاء مدارس ذكية تسهم في مواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا 

( في عام Telecom Smartاليزية بتوقيع عقد مع شركة المدارس الذكية )قامت الحكومة الم إذالمعلومات 
بما  (7555المرتبطة بشبكة االنترنت في عام ) المدارس ونفذت نظاما أساسيا للتعليم وحوسبة (1)(0170)

%( في الفصول الدراسية "حوسبة سحابية" تم ربط أكثر من عشرة آالف مدرسة 9,%( و)51يقرب من )
عالي السرعة يستطيع المعلمون من خالله تحميل المواد على  بأنترنيتحكومية من خالل بيئة افتراضية 

وقد أنشئت  ،ليزيامدرسة في جميع أنحاء ما الف (911111المنصة وجعلها متاحة لخمسة ماليين طالب و)
وجامعات  العديد من المنصات التعليمية لهذا الغرض أما بالنسبة للبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس

ماليزيا بشبكة األلياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة 
صالح مناهجها الدراسية وفقا  من اجل ضمان جودة التعليم كما .(2)والفيديو َشرعت ماليزيا على تطوير وا 

أضف إلى ذلك  امتالكها  لمراكز للتكنولوجيا واالبتكار التي تضم ،ألحدث التطورات التكنولوجية العالمية 
لتحقيق  التابع لجامعة آسيا باسيفيك (CTIمثال ذلك مركز التكنولوجيا واالبتكار )، خبراء وعلماء دوليين 

الكفاءة والفعالية في نظام التعليم باإلضافة إلى االهتمام بالعملية التعليمية في الفصل الدراسي والجوانب 
 ،اإلدارية للنظام التعليمي وقد أدى ذلك إلى احتالل الجامعات الماليزية مراتب متقدمة بالتصنيفات العالمية

المخصصة للتعليم االلكتروني  أبزها منصة أبصر ،الحديثة نها تعد الحاضن األكبر للمشاريع التعليمية أكما 
وَأحد رعاة الموسم العلمي للمؤتمرات في ماليزيا والتي تسهم في تعزيز واقع التعليم عن بعد   ،باللغة العربية 

 (3)والتأكيد على دوره الفعال في الميدان التعليمي .
                                                           

 انظر:((1

       https:\\here is rnalaysia .bolgspot. comعلى الموقع،منصة الضفدع التعليمية ثورة في التعليم بماليزيا  -

 .https:\\ uoanbar.cdu.iq                            :               على الموقع ، التحديث في ماليزيا ، يوسف سامي -

مستغانم  ،جامعة عبد الحميد بن باديس  ،كلية الحقوق والعلوم السياسة  ،تجربة تنموية ونجاح اقتصادي ،فجر ماليزيا (2) 

   https://ijrdo.org/index.php/sshr/article/download/2881/2347متاح على الموقع ، (35-31)ص ،الجزائر

            https://network.srp-center.iqمتاح على الموقع ،واقع التكنولوجيا في ماليزيا ،شبكة السبط للباحثين  ( (3

https://ijrdo.org/index.php/sshr/article/download/2881/2347
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وفي هذا الصدد تعد الجامعة التقنية الماليزية من َأوائل الجامعات الماليزية التي َأدرجت أنظمة التعليم عن 
الخاص بها والذي كان أول من قدم ( CTLوذلك من مركز التعليم والتعلم ) ،بعد في برامجها الدراسية 

ومن الجامعات  ، (7557مذ عام )خدمات وبرامج التعليم عن بعد من خالل الموقع االلكتروني للجامعة 
 (27حسب الترتيب العالمي ما موضح بالجدول )بالعشرة األوائل في ماليزيا 

 (30الجدول )

 ترتيب الجامعات العشرة األوائل في ماليزيا عالميا

 اسم الجامعة ت
الترتيب 
 عالميا

 اسم الجامعة ت
الترتيب 
 عالميا

 515 بوترا ماليزياجامعة  9 642 جامعة ماليزيا التكنولوجية 0
 7205 جامعة أوتارا ماليزيا 1 675 جامعة سينس ماليزيا 7
 7955 جامعة ماليزيا العالمية اإلسالمية 7 745 جامعة ماليزيا بيرليس 3
 7919 جامعة الوسائط المتعددة 5 717 جامعة مااليا 4

 0221 جامعة ماليزيا باهانج 71 592 جامعة كيبا نغسان ماليزيا 5
 :التعليم في ماليزيا متاح على الموقع ، المصدر: احمد دخيسي

https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=5189 

 .الصحة االلكترونية –5

تساعد االبتكارات الرقمية في تسريع التحول نحو الصناعات الحديثة مما يوفر لمقدمي الرعاية الصحية 
واالستفادة من أنظمة جديدة تعمل على تحسين تجارب  ،خيارات تقنية أكثر لدعم الرعاية القائمة على األدلة 

العاملين  التي يمكن أن تساعديكية الرعاية للمرضى والخدمات وتتضمن تكنولوجيا المعلومات اإلكلين يمقدم
من  ا  وفي هذا السياق فان القطاع الصحي في ماليزيا يعد واحد( 1)في المجال الطبي بشكل أسرع وأكثر كفاءة

أهم أفضل القطاعات الصحية في منطقة جنوب شرق آسيا وذلك بسبب امتالك مؤسساته الطبية تجهيزات 
 السـياسات والبرامج الخاصة بتقديم الخدمات وتعمل على تطوير ،يةعالية التقنية وكادر طبي ذات مهارة عال

إلى مستوى  الوصـول لضـمان المبـذولة الجهود للجـميع في إطـار الصـحية التـي تلبي االحتياجات الصـحية
 الصحية. من الرعاية عــال

                                                           

    :                                                  https:\\ww.ibn.comالتحول في مجال الرعاية الصحية ،متاح على الموقع((1

https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=5189
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بإنشاء نظام الرعاية األولية اإللكـترونية ووظيفته ،إدارة  الماليزية وفي هذا الصدد قامت وزارة الصــحة    
النائية التي  المنـاطق في واألطباء العاملـين المـسعـفين على تمكين الكترونيا  بطريقة تعمل العيادات الطــبية

الحاالت الطـبية بفعالية وكفاءة وتوفير اإلنقـاذ مما يتيح االستفادة عن بعد من  إلدارة، إليها الوصـول يصعب
إجراءات الفحص والتشخيص وتتبع األوضاع الصحية واألوبئة مما يسهم في تحسين نوعية الحياة في 

جميع  ن دمج البيانات الصحية في قواعد البيانات والشبكة الوطنية سيمكن من إدارةأكما  ،المناطق النائية 
ويمكن أن تساعد أدوات الصحة  (1)جوانب خدمات الرعاية الصحية في البلد بقدر اكبر من الفعالية والكفاءة 

الرقمية واالستثمار في الحلول الرقمية في مواجهة بعض تحديات الحفاظ  على خدمات الرعاية الصحية في 
ومن المبادرات التي قامت بها ، ولةية عالية الجودة وبأسعار معقماليزيا وتنميتها وضمان رعاية صح

( من 0171في عام )( MY HDWإطالق مستودع البيانات الصحية الماليزي )،الحكومة والقطاع الخاص 
ويغطي  ،عنها وهو عبارة عن نظام وطني لجمع معلومات الرعاية الصحية و اإلبالغ  ،قبل وزارة الصحة 

الرعاية الصحية الحكومية والخاصة كما وقعت ماليزيا مع مايكروسوفت في عام  جميع مرافق وخدمات
 ،على توفير الرعاية الصحية عن بعد( مذكرة إلنشاء مركز صحي رقمي هو األول من نوعه ويركز 0179)

نها تمتلك أكبر منصة صحية رقمية أوااللتزام باألدوية كما  ،ومراقبة المرضى عن بعد ، صول الذكي والو 
متخصص في المستشفيات الخاصة ( طبيب 7911في ماليزيا تربط المرضى بشبكة واسعة تضم أكثر من )

وقد استخدمت عدة تطبيقات في المجال الطبي والتي تبلورت . (2)( ممارس في المستشفيات العامة 711و)
تشير إلى االستخدام المزدوج لالتصاالت االلكترونية من مفهوم جديد  يسمى بالصحة االلكترونية والتي 

 (.20وتقنية المعلومات في القطاع الصحي ومن أبرزها  ما هو واضح بالجدول )

 

 

 

 

 

                                                           

األمم المتحدة ، المجلس االقتصادي واالجتماعي ،خدمات االنترنت ذات النطاق العريض  من اجل مجتمع رقمي  شامل، ((1

 https:\\unctad.org، متاح على الموقع                                                                          44-41، ص7143

(2(An overview of Malaysia's digital health landscape https:\\ www.health careitnews.com 

http://www.health/
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 (37الجدول )

 التطبيقات االلكترونية المستخدمة في المجال الصحي في ماليزيا

 
 

My Sejahtera 

 (75-كوفيد(فشيمساعدة الحكومة في كسر سلسلة العدوى ومواجهة ت -
 (75-كوفيديساعد األفراد على تحديد مستوى صحتهم طوال فترة انتشار ) -
يساعد األفراد على الحصول على الرعاية الصحية واإلجراءات التي يجب اتخاذها في حالة اإلصابة  -
 (    75-كوفيد)ب
 (75-كوفيد) تحديد اقرب المستشفيات والعيادات لفص وعالج في يساعد األفراد -

 
 
 

Meds cape 

 تقديم تقارير إخبارية تتعلق بمواضيع طبية -
 ( نوع711تقديم معلومات عن األدوية لنحو )  -
 القدرة على التحقق من الطرق التي تتفاعل بها األدوية مع بعضها البعض -
 ( آلة حاسبة للجرعات الدوائية911تقديم أكثر من ) -
 ( حالة مرضية111,كثر من )الوصول إلى قاعدة البيانات أل -
 تقديم مقاطع فيديو تعليمية وصور وتوجيهات ألكثر من ألف إجراء طبي  -
 

 
 
 

Hippocrates 

،وهي ميزة Athena Textالتواصل مع أطباء آخرين عن طريق الرسائل النصية من خالل خدمة تسمى -
 مفيدة بشكل خاص لإلحاالت واالستشارات.

 المتعلقة بالوصفات الطبية واألدوية واألعشاب والمكمالت األخرىالوصول إلى المعلومات  -
 عنصر دوائي في وقت واحد 21التحقق من التفاعالت مع ما يصل إلى  -
 حساب قياسات المريض ،والتحقق من التغطية التأمينية لألدوية التي تستلزم وصفة طبية وغير ذلك. -

 
 

Dyna Med 
Plus 

 على األدلة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات العالجية يوفر معلومات حديثة مبنية -
 أن المحتوى الموجود به دقيق و مباشر مما يتيح لك الحصول على اإلجابات التي تحتاجها بسرعة -
 يوفر التطبيق إمكانات بحث بسيطة وواضحة -
 ميكرو ميدكس(( الوصول إلى معلومات عن األدوية من موسوعة -
رسال رسائل البريد اإللكتروني والوصول إلى تدوين المالحظات  - ووضع إشارة مرجعية للمقاالت المفضلة وا 

 المعلومات عندما تكون في وضع عدم االتصال.
 على الموقع، 7141،من إعداد الباحث باالعتماد على أفضل تطبيقات الهواتف الذكية لألطباء وطالب كلية الطب المصدر :

 (4) https://aitnews.com 

(7) https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro 

ن هذه التطبيقات قد ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة في ماليزيا من خالل أوخالصة لما تقدم نالحظ  
وتوفير خدمات تعليمية و صحية  ،مساهمتها في الحد من الهدر في استخدام الموارد وتقليل نسب التلوث

 متاحة للجميع من خالل استخدام التقنيات الحديثة.

  

https://aitnews.com(1)/
https://aitnews.com(1)/
https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro
https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro
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 الثالث الفصل
 وإمكانية العراق يف اخلضراء التكنولوجيا لتطبيق الكفيلة السبل

 املختارة البلدان جتارب من االستفادة

 

 اخلضراء التكنولوجيا تطبيق يف العراق جتربة:  األولاملبحث 

 والدروس املختارة الدول يف اخلضراء التكنولوجيا تطبيق جناح مقوماتالثاني:املبحث 
  املستفادة

 العراق يف اخلضراء التكنولوجيا لتطبيق الكفيلة السبلاملبحث الثالث : 
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 تمـــــهيد

من خالل استخدام التقنيات واالبتكارات  ،تؤدي التكنولوجيا الخضراء دورًا مهمًا في تحفيز التنمية المستدامة
 الصديقة للبيئة والتي تسهم في تقليل الهدر في الموارد الطبيعية  وتحسين جودة البيئة . 

حصار ومحاربة العصابات وفيما يخص العراق نجد انُه وبسبب الظروف التي مر بها من حروب و     
ن بعض المؤشرات الخاصة أالرغم من على  ،كان استخدامه للتقنيات الخضراء محدودا اإلرهابية

بالتكنولوجيا قد شهدت ارتفاعا إال انه ال يرقى إلى المستوى المطلوب وقد تم استثناء لمؤشر التجارة عالية 
وكذلك الحال بالنسبة لبعض التطبيقات الخاصة  ،التكنولوجيا الذي لم يكن فعااًل أو منعدم التأثير 

التي لم تلمس وجود تطبيقات لها على ارض  ،النقل المستدام والمدن الذكية بالتكنولوجيا الخضراء في مجال
 الواقع لذا فقد تم استبعادها من هذا الفصل. 

من الضروري العمل على تطوير هذه التطبيقات التي تستخدم التكنولوجيات الخضراء  نهإوعليه ف    
سوف يسهم في  تحسين كفاءة الطاقة وتقليل  هألنلمواجهة التهديدات البيئية وتوفير السبل الكفيلة بذلك 

غازات االحتباس الحراري و رفع مستوى جودة الخدمات التعليمية والصحية وتحسين إمكانية الوصول إليها 
 وبالتالي سيؤدي إلى  تعزيز التنمية المستدامة.
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 المبحث األول: تجربة العراق في تطبيق التكنولوجيا الخضراء 

 لمحة عن االقتصاد العراقيأوال : 

تقع في غرب  ،محافظة عاصمتها بغداد ،وتتكون رسميًا من ثماني عشرة  ،العراق جمهورية برلمانية اتحادية
من الجنوب الكويت و المملكة العربية السعودية ، ومن الشمال  احدهي ،آسيا ، وتطل على الخليج العربي

وقد بلغت قيمة  ، 3( كم121,434وتبلغ مساحتها ) ،تركيا ، ومن الغرب سوريا واألردن ، ومن الشرق إيران
( مليار دوالر أمريكي وبمعدل نمو سنوي سالب  4,4,3( حوالي )3232الناتج اإلجمالي  المحلي في عام )

بحوالي  سكانهعدد  قدرو  ،(1)%( بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية2,,,قدره )
 (2)%( منهم في المناطق الحضرية92.47يعيش حوالي ) ، (3232في سنة) مليون نسمة (12.332)

 إن السمة األساسية  لالقتصاد العراقي تتمثل بأنه اقتصاد ريعي يمارس فيه القطاع النفطي  دورا محوريا في
إذ بلغت هذه النسبة حوالي  ،تنمية هذا االقتصاد من خالل مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي

يسهم بحوالي   إذ ،أضف إلى كونه المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، (3232%( في عام )2,)
من إجمالي  %(73,42كما انه يسهم بنسبة ) ،%( من إيرادات الموازنة العامة للدولة42أكثر من )

بلغت نسبة مساهمة قطاع إذ  ،وقد انعكس ذلك على مساهمة القطاعات األخرى  ،الصادرات العراقية 
األمر الذي يدل  (3)%( من الناتج المحلي اإلجمالي3.7والصناعة التحويلية ) ،%(4.,الزراعة حوالي )

الكلي الذي ينعكس بصورة إختالالت هيكلية في كل من هيكل  على وجود اختالل في التوازن االقتصادي
ن هيمنة القطاع أاألمر الذي يعني  ، و هيكل الموازنة العامة واختالل هيكل ميزان المدفوعات ،الناتج 

                                                           

                                                  متاح على الموقع:              ،البيانات اإلحصائية ،العراق ( (1

https:\\ar.konema                                                                                                                             

                                                                                                                                           .. :انظر((2

التوقعات السكانية في ،9102،شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمانة العامة لألمم المتحدة  -

                                                                     .                                        https:\\population.un.org  ،على الموقع،العالم 

  https://data.albankaldawli.org      متاح على الموقع ، سكان المناطق الحضرية )% من إجمالي عدد السكان( -

احتسابها من قبل الباحث باحتساب إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من إجمالي الصادرات العراقية مقيمة  تم

 .بالدوالر

 انظر:((3

 https:\\www.asf.org.ae ،على الموقع ،اإلصدار الثالث ، العراق تقرير آفاق االقتصاد العربي:،صندوق النقد العربي  -

 https:\\ar.konema                                                            ،على الموقع ، البيانات واإلحصاءات ،العراق  -

.                        7ص،9190-أيار ،مديرية إحصاءات التجارة،9191التقرير السنوي للصادرات العراقية لسنة ، الجهاز المركزي لإلحصاء -

مديرية الحسابات ، 9191الفصلية واإلجمالية للناتج المحلي اإلجمالي لسنة ،التقديرات األولية ،الجهاز المركزي لإلحصاء  -

 .  01ص،9190،القومية

https://data.albankaldawli.org/
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النفطي لم تنعكس بنتائج ايجابية وتغيرات هيكلية واضحة على مسيرة نمو االقتصاد العراقي بكل قطاعاته 
لذلك ظل االقتصاد يعاني  من مشاكل وأزمات اقتصادية عديدة  في ظل  ،سواء كانت  إنتاجية أم خدمية 

 تحقيق نتائج ايجابية وتحوالتوعدم استثمار الموارد المالية بالشكل األمثل ل االستراتيجيغياب التخطيط 
هيكلية حيوية في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي على الوجه الذي يحقق تنوع في الهيكل االقتصادي ويحد 
من تبعية االقتصاد العراقي للقطاع النفطي ويسهم في معالجة مسائل الفقر والبطالة والسكن وتردي 

ات الكامنة في العراق التي تمكنه من تحسين و تنويع ولكي يتم ذلك البد من استغالل  القدر  ،الخدمات
االعتبار انه قد اثبت قدرته في تصدير العديد من المنتجات في الماضي  إذا ما اخذ بنظر ،منتجاته 

مثل )األغذية واإلنتاج الحيواني والمنتجات  ،(1)وبوسعه استئناف تلك الصادرات عند توفر الظروف المناسبة
ن إعادة بناء القطاع الزراعي  وتعزيز القدرة التنافسية له من أكما  ،الكيماوية و اآلالت ومعدات النقل( 

خالل توفير بنية تحتية ترتبط بالمياه والتنمية الريفية سوف يسهم في تعظيم فرص االستثمار والنمو وخلق 
 (2)عامة لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعا ويكون د،فرص العمل 

 ثانيا : تحليل التطور الحاصل في مؤشرات التكنولوجيا الخضراء في العراق

 مؤشرات البحث والتطوير في العراق -4

 مؤشرات اإلنفاق على  البحث والتطوير-أ

تقاس درجة اهتمام الدول بالبحث العلمي بحجم ميزانياته ومدى مساهمة مختلف الفاعلين أو المستفيدين من 
وان عوائده  ،االستثمار في البحث العلمي ال يقل أهمية عن أي استثمار في حاالت أخرىف ،هذا اإلنفاق 

للبحث العلمي من أموال اكبر بكثير من عوائد االستثمار في مجاالت أخرى أو بمعنى آخر ما يخصص 
وما تنفقه أيضا الشركات والمؤسسات الربحية التي تستثمر في البحث  ،من قبل القطاعين العام والخاص

 (3) العلمي والتطوير بهدف الحصول على عوائد اقتصادية .

 

                                                           

مجلة  ،تنويع قدرات االقتصاد العراقي في ظل التنمية الريعية  الواقع الراهن والحسابات المستقبلية،حسين عجالن حسن ( (1

 .3ص،9107، (97العدد)المنصور 

 ،مذكرة اقتصادية حول التنويع والنمو في العراق ،النهوض في واقع الهشاشة  ،البنك الدولي لإلنشاء والتعمير((2

 .00-01,ص9191،واشنطن

مستقبل مجلة ، المعوقات ومقترحات للتطوير)حالة تونس( : واقع البحث العلمي في البلدان العربية ،ماريه العود البهلول ((3

 .01ص،9190،تونس ، (5العدد) ، العلوم االجتماعية
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وتصنف مستويات اإلنفاق على البحث العلمي كنسبة من الناتج المحلي بحسب المعايير الدولية إلى 
 (1) -:أصناف عديدة تتمثل باالتي 

 (( من )4في حال كون اإلنفاق اقل من%GDP يعني )جدا ودون  ن أداء البحث العلمي ضعيف  أ
 المستوى المطلوب ويعد إنفاق غير منتج.

 ( ففي هذه الحالة فان أداء البحث العلمي في مستوى متوسط.,.4 –4إذ كان اإلنفاق بين )% 
  وتصنف مستويات اإلنفاق على البحث العلمي كنسبة من الناتج المحلي حسب المعايير الدولية إلى

%( فان البحث العلمي يكون في مستوى ,.4إذا كان اإلنفاق أكثر من )أصناف عديدة تتمثل باالتي 
 جيد لخدمة التنمية.

 ( فان ذلك يعني 3إذا كان اإلنفاق أكثر من )%في المستوى المطلوب لتطوير ن أداء البحث العلمي أ
يجاد تقنيات جديدة.  القطاعات وا 

 -اآلتي: أهمـها الــمعوقات من عـــدد من يعاني الـــعراق يالحظ بأنه في العلمـي وفيما يخص البــحث

 تنــــفيذها. ومراقبة الـــعلـمي البحث سياسات نظام متكامل لصـياغة عدم وجود 
 الحـقائق.                  لتقصي فعلية بمـهام البحثـية المراكز من عدم قيام العديد 
 والقطـاعات المجاالت كافة في العلمي البـحث ودعم لتمويل مركزية ةأهي عدم توفير. 

 ، مزدوجـة بحثية مشاريع في المتقـدمة العالمية الجامعات مع والمـشاركة التعاون عدم كله إلى ذلك قد أدى
فالبد من  العراق في العلمي البـحث ولكي ينهض ،النوعي الجانب من أكثر الكمـيالجانب  على واالعتماد

 (2)اتخاذ إجراءات عديدة أهمها 

 العلمي البحث لمـشاريع محدود وغير كامل دعـم لتقديم مركزي مـالي نظام إنشاء. 
 المجتمع مـشاكل حلفي البحثي المـشروع أهمية أساس عـلى البحثية المشاريع ودعـم تمويل . 
 العلمية في داخـل البلد الكفاءات لدعم المهاجرة العـلمية الكفاءات استقطاب. 
 عداد العلمي للبحث التحـتية البنية إعداد  . له والتنـفيذية التشريعية المتطلبات كـافة وا 
 لهم كريمة عيش سـبل وخلق والمبتكرين والباحثين العلـماء واحتضان دعم. 

                                                           

المجموعة ،0ط،البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي كيف نهضوا ولماذا تراجعنا،إسماعيل محمد صادق ((1

 .22ص،9102،القاهرة ،العربية للنشر 

واقع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة في توطين التكنولوجيا   )الصين  ،خوشي عثمان عبد اللطيف( (2

العدد  ،جامعة بابل  ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ’ جامعة السليمانية ،وماليزيا واليابان( أنموذج 

 .50ص ،9100 \كانون األول ،( 31)
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بسبب انخفاض نسبة اإلنفاق   العراق لم يكن بالمستوى المطلوب البحث العلمي فيوبناءا عليه فان أداء 
( الذي يبين إن هذه النسبة  22على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي وكما هو واضح بالجدول )

وهذا يؤشر ضعف أداء البحث  ،%(,2.2-2.22كانت منخفضة  خالل سنوات الدراسة وقد تراوحت بين )
%( في حين أصبحت نسبتها في عام ,2.2( نسبة )3229بلغت عام ) إذ ،لعلمي وفقا للمعايير الدوليةا
 .%(2.21( حوالي )3244)

 (33جدول )

 (7002 -7002للمدة )نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق 

 السنة
نسبة اإلنفاق على البحث 

من الناتج  والتطوير كنسبة
 المحلي اإلجمالي%

 السنة
نسبة اإلنفاق على البحث 
والتطوير كنسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي%
 السنة

نسبة اإلنفاق على البحث 
والتطوير كنسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي%
2007 0.05 2011 0.03 2017 0.04 
2008 0.03 2014 0.04 2018 0.04 
2009 0.05 2015 0.04   
2010 0.04 2016 0.04   

 ،متاح على الموقع ،باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدوليمن اعداد الباحث : لمصدرا

https://databank.albankaldawli. 

االنخفاض في هذا المؤشر بسبب الظرف االقتصادي الذي مر به البلد من ( يوضح 47والشكل البياني)
وتبديد في الموارد باإلضافة  ،احتالل أمريكي والحرب مع العصابات اإلرهابية وما رافقه من سوء إدارة البلد

 .إلى األسباب التي تم ذكرها سابقاً 

 ( 19)  مخطط

 (7002 -7002للمدة )نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق  

 
 (33: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول ) لمصدرا

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018

https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=2&country=KOR
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 أعداد الباحثون في البحث والتطوير  –ب  

 ،السمة البارزة للعصر الحالييمثل و  ،يعد البحث العلمي ركنًا من أركان المعرفة اإلنسانية في ميادينها كافة 
عليه فان و  (1)ن تفوقها و تقدمها  يرجعان إلى قدرة أبنائها العلمية الفكريةأوترجع أهميته إلى إدراك األمم 

 البحث في المشـاركة والتقنية العلميـة المجاالت في ونالعامـل هم والتطوير البحث مجـال في الباحثين
في تقديم فكرة جديدة أو تكوين  ونوبمعنى آخر فهم المشارك ،األخرى  واالختراع االبتـكار وأنشطة والتطوير

 .(2)معرفة جديدة أو منتجات جديدة 

ن أعداد الباحثين في البحث أ (32وشكل ) (21وفيما يخص العراق يالحظ ومن خالل متابعة الجدول)  
تراوحت أعداد الباحثين إذ  ،في معظم سنوات الدراسة االرتفاع واالنخفاض نتذبذبا ما بيوالتطوير قد شهد 

لهذا المؤشر في عام  اق بين االرتفاع واالنخفاض  وبلغ مليون شخص في العر  في البحث والتطوير لكل
في حين تراوحت معدالت النمو لهذا المؤشر باالرتفاع  ، ( لكل مليون شخص114.2( )3244)

عن هجرة الكثير من العلماء والباحثين وانخفاض الدعم المادي من  واالنخفاض خالل مدة الدراسة وهذا ناتج
 قبل الدولة وغياب دور القطاع الخاص  في عملية البحث والتطوير .

 (43جدول)

 (7002 -7002للمدة )الباحثون في البحث والتطوير لكل مليون شخص في العراق عدد ا

 السنة

اعدد 
الباحثون في 
البحث 
والتطوير 
 باأللف

معدل 
 السنة %النمو

اعدد 
الباحثون 
في البحث 
والتطوير 
 باأللف

معدل 
 السنة %النمو

اعدد  ع
الباحثون في 
البحث 
والتطوير 
  باأللف

معدل 
 %النمو

2007 299., 2 2011 114.2 3.4 2015 ,,.4 ,.1- 
2008 274., 2.9 3243 137.9 3.,- 2016 ,1.4 4.,- 
2009 14,.4 ,.3 3242 121.2 4.2 2017 42,.7 ,2.1 
2010 123.2 2.4 2014 ,7., 42.7- 2018 444.4 1.7 

 ،متاح على الموقع ،الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي من اعداد المصدر:

 https://databank.albankaldawli 

                                                           

الصين  [واقع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة في توطين التكنولوجيا،خوشي عثمان عبد اللطيف ( (1

 .919ص،9100، (31العدد)،جامعة بابل ،مجلة كلية التربية للعلوم التربوية و اإلنسانية  ،أنموذجا ]وماليزيا واليابان

)2) WIPO / IDB Regional Seminar for Arab Countries on Intellectual Property and Transfer of 

Technology Riyadh, Saudi Arabia, June 4 to 6, 2007, p7 

https://databank.albankaldawli/
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 (20) مخطط

 (7002-7002للمدة )في البحث والتطوير لكل مليون شخص في العراق  ينالباحثعدد ا

 
 (34الباحث باالعتماد على الجدول ) من اعداد المصدر:

 المنشورات العلمية -3

يعد النشر العلمـي المحصلة النهائية للبحـوث العلمية والباب الرئيـسي لنشر العلم  والمعرفة ومصـدرا أساسيا 
وتكمن أهميته في   ،وتطوير التعلـيم بجميع مراحـله  يعد البنية األسـاسية لتأسيس كماللحضارة اإلنسـانية 

وتنشيـط حركة البحث  ،طـرق وأساليب العمل من قبـل األفراد والمؤسسات معرفة مدى مساهمته بتطوير
 .(1) العلمي

المجتمع العلمي العربي وباستقراء واقع البحث العلمي في العراق ومن خالل دراسة أجرتها منظمة     
ن مجال الهندسة الكهربائية وااللكترونية قد حصل على المرتبة األولى في أيالحظ  ، (3244-3224للمدة)

بحثًا وتليها أبحاث علوم  ، (4,24نشر األوراق العلمية حول البحث العلمي في الوطن العربي وبواقع )
غداد من أكثر المؤسسات نشرًا لألبحاث العلمية وبواقع في حين كانت جامعة ب ،المواد والفيزياء التطبيقية

(2) بحثا (,,43بواقع) ( بحثا تليها الجامعة التكنولوجية3234)
 .(34وكما هو واضح في الشكل ) ،

 

                                                           

 ،كانون األول \العدد الثاني\بابل مجلة مركز ،واقع النشر العلمي في جامعة بابل: دراسة تقويمية ،إحسان علي هلول ((1

 .050- 051ص، 9100 ،العراق

 .99ص،مصدر سابق  ،( 9102 - 9112واقع البحث العلمي في الوطن العربي) ،خليل محمد الخطيب  ((2
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 (70) مخطط

 (7002 -7002العدد الكلي لألوراق البحثية في العراق للمدة من )

 
      لمحات عن البحث العلمي في الدول العربية ،وحدة الدراسات والبحوث ،المصدر: منظمة المجتمع العلمي العربي 

 detail-https://arsco.org/article-1641-8-0                                                      ،متاح على الموقع ، (9112-9102)

 (35) جدول

 (2000 - 2018المنشورات العلمية العراقية خالل المدة )اعداد 

المنشورات اعداد  السنة
 باأللف العلمية

معدل 
 النمو
% 

 
 السنة
 

المنشورات اعداد 
 باأللف العلمية

معدل 
 النمو
% 

 
 السنة
 

اعداد 
المنشورات 

 باأللف العلمية

معدل 
 النمو
% 

2000 74.74 --- 2007 313.4, 3.2- 2014 4,,.7, 2.4 
2001 73.,4 2., 2008 227.,1 39.4 2015 471.2, 2.3 
2002 42,.,1 41.2 2009 292.1, 32., 2016 432,.7, 24.4 
2003 432.47 42.9 2010 ,,2.,4 14.3 2017 33,7.2, 43.4 
2004 73.91 33.4- 2011 ,27.91 4,., 3244 ,292.27 4,4.4 
2005 412.,4 ,4., 2012 43,.,2 37.2    
2006 314.22 9,.2 2013 427.33 4.,    

الباحث باالعتماد على البيانات المفتوحة للبنك الدولي, متاح على  من اعداد :المصدر 

 .                                                                                    https://databank.albankaldawli:الموقع

أما فيما يخص التطور الحاصل في عدد المنشورات العلمية خالل مدة الدراسة فيمكن ومن خالل متابعة 
( 74.74ازدادت من ) إذ ،( مالحظة أن أعداد المنشورات العلمية في العراق قد شهدت ارتفاعاً ,2للجدول )
في حين تراوحت معدالت النمو لهذا المؤشر  ، (3244( في عام)292.27,إلى ) (2000في عام )

( وهذا ناتج عن تزايد حركة 3244- ,324باالرتفاع واالنخفاض خالل مدة الدراسة وخاصة في المدة )

https://arsco.org/article-detail-1641-8-0
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النشر في المجالت العالمية من قبل أساتذة الجامعات العراقية وذلك ألغراض الترقية العلمية نتيجة لتطبيق 
 (.3249ة )( لسن4,9قانون الترقيات رقم )

 (77) مخطط

 (2000 – 2018) عدد المنشورات العلمية العراقية خالل المدة ا

 
 (35: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول )المصدر

 براءات االختراع -4

وحيـوية( وعمل على  المجاالت )اقتـصادية مختـلف في وتطبيقاتها تـطوير التكنولوجيا في االبتكار لقد أسهم
 البحوث إذ انطلق مـن ، المـتقدم العلمي البحث خالل من والمسـتعصية حلول للمشكالت المهمةإيجاد 
 في مهًما دوًرا كما انه قد مارس ،التسويق  البحـوث التطبيقية وصـوال إلى بمراحل ومر ، األسـاسية العلمية
 (1)كبير. حد إلى وجـيالتكنول الصناعية وسـاعد في التطوير البلدان معـظم في استراتيجيات تشـكيل

وقدر تعلق األمر بالعراق يمكن مالحظة التطور الحاصل في عدد براءات االختراع من خالل الجدول      
ن براءات االختراع قد تراوحت بين االرتفاع واالنخفاض خالل المدة بين          أ( الذي يبين ,2)
( وكما هو واضح في 3247-3244مابين )في حين شهدت ارتفاعًا خالل المدة  ،(  3222-3242)

 اآلتية  المجاالت الصناعية والتقنية الثمانوقد تركزت في  ، (32الشكل )

                                                           

 https://www.unescwa.orgمتاح على الموقع   ،02ص ،االبتكار والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة  ،( األسكوا (1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

https://www.unescwa.org/
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الرغم وعلى  (1)(الفيزياوية ،اإلنشائيةو  ،الزراعيةو  ،الهندسية و  ،الكيماوية و  ،البايلوجية و  ،الغذائيةو  ،)الطبية
ن االستثمار في تلك البراءات يواجه العديد من أالسنوات األخيرة إال  من زيادة براءات االختراع في

 (2):االتيالمعوقات والعراقيل والتي من أهمها 

 .ضعف اهتمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص ببراءات االختراع  .4
 .كبيرةمحدودية االستثمار لكون هذه البراءات قد تكون كحل مشكلة آنية أو تتطلب إمكانات مادية  .3
 .عدم وجود وكالة أو شركة خاصة لتحويل فكرة البراءة إلى نموذج قابل للترويج واالستثمار .2
وجود مشكلة تتعلق بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية ,وضعف ثقافة المجتمع بهذا  .1

 الخصوص.

 (43الجدول )

 ( 7002-7000)عدد براءات االختراع للعراقيين واألجانب خالل المدة ا

 السنة
براءات 
االختراع 
 العراقية

براءات 
االختراع 
 األجنبية

 المجموع
معدل 

 السنة %النمو
براءات 
االختراع 
 العراقية

براءات 
االختراع 
 األجنبية

 المجموع
معدل 

 %النمو

7000 ,2 9 ,9 --- 3242 42 4 41 ,4.9- 
7000 42, 49 4,3 4,,., 3244 ,3 , ,9 229.4 
7007 412 , 417 4.7- 3243 42 ,, 42, 424., 
7004 4, 3 49 44.,- 3242 422 412 312 9,.1 
7003 42 4 41 49.,- 3241 422 327 2,7 ,2.9 
7002 41 2 49 34.1 324, 4,7 441 342 32.2- 
7003 41 2 41 49.,- 324, 31, 442 2,7 3,.4 
7002 41 3 4, 41.3 3249 232 ,, 244 4.2 
7002 34 4 37 44.3 3244 274 34 13, 7.9 
7002 3, 2 37 2 3247 11, 31 192 42.2 
 ، الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية ،وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي من اعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر

  https://www.cosqc.gov.iq/html/Patent/Files/Statistics.pdf :       قسم الملكية الصناعية متاح على الموقع

 

 
                                                           

 متاح على الموقع ،الملكية الصناعية  ،قسم الملكية الصناعية  ،العراق –للتقيس  والسيطرة النوعية الجهاز المركزي ( (1

https:\\www.cosqc.gou.iq 

 https://www.cosqc.gov.iq     :     متاح على الموقع ،نظام الملكية الصناعية في العراق  ،بهاء الدين حميد رشيد  ( 2(

https://www.cosqc.gov.iq/html/Patent/Files/Statistics.pdf
https://www.cosqc.gov.iq/
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 (74) مخطط

 (7002-7000عدد براءات االختراع للعراقيين واألجانب خالل المدة )ا

 
 (30: من إعداد الباحث باالعتماد  على الجدول ) المصدر

 ثالثا: أهم تطبيقات التكنولوجيا الخضراء المعززة للتنمية المستدامة في العراق

الرغم من كون العراق من البلدان الغنية بالموارد إال انه الزال في المراحل البدائية من استخدام على 
سة المتبعة وسوء التخطيط والهدر في الموارد لذلك سوف وهذا ناتج عن السيا ،التكنولوجيا الخضراء

نستعرض بعض من هذه التطبيقات التي استطاع العراق إدخال التكنولوجيا الخضراء في عملها  كالصحة 
والتعليم والطاقة والتي يمكن أن تسهم في المستقبل بتعزيز التنمية المستدامة بشكل أكثر فعالية في حين تم 

 عن استخدام التكنولوجيا في عملها . ةالمدن الذكية والنقل المستدام لكونها بعيد استبعاد تطبيقات

 الطاقة المتجددة :  -4

 اً نظر  الجديدة الطاقة مصـادر تطوير مجال في العالمية األولويـات من المتجددة الطـاقات في االستثمار يعد
 المصادر اسـتخدام نأ كما ، ينضب ال مصدراً  كونـها جانب ،إلى المحدودة البيئية وتأثيراتـها لنظافتها
 كبيرة يواجه مشـكلة العالم إن البيئة، تـلوث إلى يؤدي ، واليورانيوم الطبيعي والغاز والفـحم كالنفط األحفورية

 للتخفيف استخدامها ضرورة على دولية تؤكد اتفاقيات تبنتها إذالنظيفة،  الطاقة وخاصة الطاقة إمدادات في
 .والتلوث الحراري االحتـباس مخاطر من

ومنها  يتميز العراق بكـونه احد الدول التي تمـتلك ثروات هائلة من مـصادر مختلفة من الطاقة المتـجددة     
ميكا ( 3222محطات خاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية بسعة )العراق  يمتلكحيث  ،الطاقة الكهرومائية 

بها وهذا ناتج عن الحروب والصراعات واألزمات االقتصادية التي مر   (30%)تعمل بكفاءةولكنها  ،توا
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( 242.,3,49)إلى  ( ميكا وات4,3)ارتفع إنتاج هذا النوع من الطاقة من الرغم من ذلك فقدوعلى  العراق
       في العراق إلى عامستخدامها يعود تاريخ اأضف إلى ذلك امتالكه الطاقة الشمسية التي  (1)ميكا وات

فرض على العراق أدى إلى توقف العمل  لذيا والحصار االقتصادي الحروب ( إال انُه ونتيجة4743 )
أعلنت وزارة الكهرباء عن برنامج  عندما (3227عام )على الخطط التقنية الخاصة بالطاقة المتجددة حتى 

شمسية كهرو نظم  سعت الحكومة العراقية إلى بناء كما ،مصباح يعمل بالطاقة الشمسية ( 222,لتركيب)
( ببرنامج تجريبي لمدة 3244وقد شرعت الحكومة في عام ) ، (,324في عام )  ميكا وات (122بسعة )

( كيلو وات من األلواح الشمسية على أسطح المنازل والمباني المملوكة للدولة 4222أربع سنوات لتركيب )
وهذه المبادرات ستمكن من تحفيز  ،بما في ذلك المدارس والمستشفيات في بغداد والمحافظات األخرى 

أو  وتطوير سوق الطاقة الشمسية على األسطح عبر إنشاء أدوات قانونية ومالية مثل التمويل المباشر
 (2)اإلعانات لتشجيع الشراكات بين الصناعة المحلية وشركات الطاقة الشمسية 

فقد  ،وفي السياق ذاته وتماشيا مع االلتزامات الدولية نحو خفض االنبعاثات الحرارية واتفاقية باريس  للمناخ 
( التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة 3234البنك المركزي العراقي في تموز ) قرر

ضمان تجهيز نسبة من الطاقة المتجددة من المصادر المتجددة والعمل مع اللجنة العليا لإلقراض ل
في المجمعات السكنية االستثمارية  طاقة المتجددة )األلواح الشمسية(الكهربائية المتولدة من مصادر ال

المستفيدة من المبادرة وكذلك العمل على التنسيق مع المصرف الصناعي لتمويل شراء منظومات توليد 
انه قرر اقتناء مثل هذه المنظومة ونصبها على أبنية في  كما ،الكهرباء من الشمس للمواطنين أو المشاريع 

وحدد البرنامج  ،بغداد وفروعه  لتوفير جزء من الطاقة الكهربائية التي يتطلبها عمل البنك المركزي العراقي
ا وات من الطاقة الشمسية خالل تلك ( ميك4222يتمثل في توليد ) اً ( هدف 3233 – 3244للمدة) الحكومي
( 1,2و) ،( 3247ا وات من الطاقة الشمسية بنهاية عام )( ميك2,,ضرورة العمل على توليد ) المدة مع

ا وات في مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح ( ميك444أضف إلى توليد)،( 3232ا وات نهاية عام )ميك
ت لكن هذه الخطط عدلت في وقت الحق بسبب األحداث التي مر  ،المباني الحكومية في غضون عامين 

 (3)نتيجة للتظاهرات وتفشي جائحة كورونا. (3247عام ) في بها البالد

                                                           

 ،مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة  ،آفاق إنتاج الطاقة المتجددة في العراق طاقة الرياح نموذجا  ،هيثم عبد هللا سلمان ( (1

 .07ص،9100، (32العدد)

مركز البيان للدراسات والتخطيط  ،الطاقة الشمسية في العراق من الفجر إلى الغسق ،هاري استيبانيان((2

 .03,ص9191،العراق،

 :متاح على الموقع،9102نظرة عامة على تقدم الطاقة المتجددة في العراق في ،مركز البيانات للدراسات والتخطيط ((3
https://www.bayncenter.org/2020/03/5747/ 

https://www.bayncenter.org/2020/03/5747/
https://www.bayncenter.org/2020/03/5747/
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العديد من المشاريع االستثمارية لتوليد الطاقة الشمسية والذي يكمن أهمها في  إلنجازويخطط العراق  
 ( .29الجدول )

 (42الجدول )

 المشاريع المستقبلية لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية في العراق

 الطاقة التصميمية )م.و( المحافظة المشروعاسم 

 م.و 22 بغداد محطة أبو غريب الشمسية
 م.و 22 المثنى محطة السماوة الشمسية
 م.و 422 النجف محطة النجف الشمسية
 م.و 422 الكوت محطة الكوت الشمسية
 م.و ,4 ديالى محطة ديالى الشمسية

 م.و ,39  المجموع
واقع وآفاق الطاقة المتجددة في العراق  و إمكانية االستفادة  ،زهراء علي جبر العقابي ،:رحمن حسن علي الموسوي المصدر

 .977ص، 9102 ، (32العدد ) ، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،من التجربة البرازيلية

في تم بناء أول توربين لتوليد طاقة الرياح  فقد ،ومن الطاقات األخرى التي يمتلكها العراق هي طاقة الرياح 
بوضع خطة لنصب  ،وم والتكنولوجيالقامت وزارة الع و ،( كيلو وات32( بقدرة إنتاجية ) 3242عام )

                  (1).مناطق العراق لسد العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية عشرين توربين في مختلف

 مدة وقصـر عـمرها اإلنتاجي طول مثل مميزات من المتـجددة الطاقة محطات به تتمتع مـان م الرغموعلى   
 في سـد قدرتها على في مثل هذه الطاقة في العراق مما  انعكـس االسـتثمار إال انُه لم يزداد مستوى التشغيل
 على فرضت التي والعقوبات االقتصادية الحروب وقد نتج ذلك بسبب ،الكهرباء توليد فـي الحاصل العجز
 المتجددة. بالطاقة الخاصة التقنية الخطط على اثر سلبا مما وكذلك الحرب مع العصابات اإلرهابية ،العراق

 التعليم األخضر -7

 أن باعتبـار ، التعليم قطاع تـطوير إلى المحلية التنموية خططـها خالل من العـراقية الحكومة لقد سعت 
 تحقيق في والـمساهمة المدنية مفاهيم من تعـزز متكاملة بيئة خـلق إلى سيؤدي الـتعليمي النظام تحسين
(2) المستدامـة التنمية

 إن انتشار تقنيات المعلومات واالتصاالت  وتطبيقها أصبح أمرا مألوفا وشائعا في إذ ،
                                                           

 ،التعاون اإلقليمي وامن الطاقة في المنطقة العربية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(( (1

 .2ص،9105،نيويورك

 ،مكتب اليونسكو، (9102- 9101اليونسكو لدعم التعليم الوطني) استراتيجية ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((2

 .01ص،9102،العراق
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أساليب العديد من مجاالت الحياة ومن بينها مجال التعليم لذلك فان التعليم االلكتروني يعد ثورة حديثة في 
وثقافات التعليم وتتم بواسطة تسخير ما توصل إليه العلم من أجهزة وبرمجيات في مجال التعليم ، مثل 

 وسائل العرض االلكترونية والوسائط المتعددة في التعليم .

ونتيجة التطورات الكبيرة في مجال تقنية االتصاالت والمعلومات  ظهرت الحاجة إلى دمج التقنيات الحديثة 
 ،جال التعليم مما أدى إلى زيادة األعباء التي تتحملها المؤسسات التعليمية في مجال التعليم االلكترونيفي م

وذلك ألنُه ينفرد بمجموعة من الخصائص من بينها االعتماد على جهاز الحاسوب في تقديم المقررات 
بة والمؤثرات الصوتية مستخدما لتحقيق ذلك مختلف الوسائط مثل النصوص المكتو  ،العلمية بشكل رقمي

أضف إلى ذلك التكلفة المادية المنخفضة لهذا النوع من التعليم وكونه متاحًا ،والصور الثابتة والفيديوهات 
 (1)في كل وقت.

وفي هذا الصدد نجد بعض التجارب الفردية التي قامت بها الجامعات العراقية ومنها تجربة جامعة بغداد في 
 الالزمةالتعليم االلكتروني والتي تضمنت تجربة إدارة تقنيات التعليم بهدف توفير اإلمكانيات الفنية والعلمية 

عقد اتفاق تعاون علمي وتربوي وتقني مع  من خالل ،في الشروع  في تطوير تقنيات التعليم االلكتروني 
( على أثره تم إنشاء ,322المؤسسة العالمية لتقنيات التعليم والتدريب االلكتروني في كندا في أوائل عام )

مع إقامة برنامج لتطوير القوى البشرية للقيادات العليا في  clearning portalبوابة الكترونية متخصصة 
ي متكامل لمادة دراسية لطلبة الدراسات العليا في كلية الهندسة الخوارزمي مع الجامعة وتدريس فصل دراس

جامعة كوليف في كندا خالل منظومة التواصل االلكتروني المباشر باإلضافة  إلى استخدام تقنيات التواصل 
كما  (2)(,322االجتماعي في حضور عدد من المتخصصين لمؤتمر عن صحة المرأة عقد في لندن عام )

مل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة على تطبيق نظام التعليم االلكتروني في جامعة كربالء منذ مطلع عام ع
وقام بعقد سلسلة من الورش التدريبية لتطور العاملين فيها وتزويد أساتذة الجامعات بأحدث طرق  ، (3249)

يصاله للطلبة.ووسائل إدارة التعليم االلكتروني وتقنيات إعداد المحتوى التعليم  ( 3)ي الكترونيا وا 

                                                           

 https://ifpmc.org                ،على الموقع ،واقع التعليم االلكتروني في العراق واهم التحديات،ياسر علي إبراهيم  (1(

 ،مركز التطوير والتعليم المستمر  ،جامعة بغداد ،جوانب من التعليم االلكتروني  ،هاجر محمود علي  ،زينب هادي خلف  ((2

 .37-30ص،9101 ،العراق،سلسلة ثقافة جامعية 

 :متاح على الموقع ،اعتماد وسائل حديثة لتخطي جائحة كورونا : التعليم االلكتروني في العراق ((3

https://www.iq.undp.org  

https://ifpmc.org/
https://www.iq.undp.org/
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( عدة 3233- 3244كما تضمنت خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرنامج الحكومي )

 مشاريع بهذا الخصوص تأكد على العمل باألنظمة االلكترونية على البنى التحتية للحكومة االلكترونية

 ،بحوث التطبيقية والمستودع الرقميااللكتروني وتسويق الئرة البحث والتطوير مشاريع النشر واحدها تبني دا

وبناء قواعد بيانات للكتب والمؤلفات المعدة من قبل  ،والمكتبة االفتراضية  ،ونظام تطوير المناهج 

 ( 1)الجامعات العراقية والتعليم االلكتروني في الجامعات  العراقية 

( في كل دول العالم اتخذت الحكومة إجراء تمثل بحضر التجوال 47 -وباء كورونا )كوفيد وبعد انتشار 

 من وتعطيل لدوام الرسمي لكافة المؤسسات ومنها المؤسسات التعليمية )المدارس والجامعات ( لذا قررت كل

ذلك التعليم  ،يم التقليدي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي اللجوء إلى التعليم االلكتروني كحل بديل للتعل

بتشكيل (  ,324\1\,)( في ,432( بإصدار األمر الوزاري  المرقم ),324الذي ظهرت بوادره في عام )

للتعليم االلكتروني في الجامعات العراقية كما سبق ذلك إصدار  استراتيجيةلجنة عليا للتعليم تتولى وضع 

ية في الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية ليكون أنموذجا أمر بتفعيل مركز المعلومات العلمية والتكنولوج

وذلك إلكمال  المناهج المقررة وعدم توقف الدراسة وأنشئت لهذا  الغرض عدة منصات  ،للتعليم االلكتروني

واعتماد الصفوف االلكترونية ضمن منظومة الجامعة االلكترونية  (2)(24منها ما هو موضح في الجدول)

ضمن نطاق الجامعة الرسمي وعلى سبيل المثال يمكن مالحظة بيانات األسبوع األول من  يميلإلاباستخدام 

تطبيق التعليم االلكتروني  في الجامعة العراقية كنموذج لتطبيق التعليم االلكتروني  وكما هو واضح بالجدول 

(27. ) 

                                                           

متاح ،الجامعة العراقية أنموذجا  ،التحديات  –مراحل التنظيم  -التعليم االلكتروني : آليات التطبيق  ،خميس عواد زيدان  ((1

                                                                                     chgate.net sear https://www.re  على الموقع  

 :للتفاصيل انظر ((2

على  طموح وتحديات ،م العالمي العراقياستراتيجيات التعليم االلكتروني في التعلي ،ظاهرة محسن الجبوري -

                                                                                            https://www.bayancenter.orgالموقع.

على  ،االستراتيجيةمركز الدراسات  ،الواقع والتحديات : التعليم االلكتروني في العراق ،الياسريحوراء رشيد  -

                                                                                      https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq،الموقع

https://www.re/
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 (التطبيقات الذكية في مجال التعليم  في العراق42الجدول)

الحقائب تطبيق 

 االلكترونية

، و  باألنترنتهو تطبيق يحتوي على المواد والمقررات الدراسية ، و يستطيع العمل حتى في حالة عدم وجود اتصال 

قرص مدمج( والحصول على المعلومات ، وكذلك مراجعة الدروس (يمكن من خالله جمع كافة المقررات الدراسية في 

 .خارج أوقات الدوام الرسمي

مشروع تطبيق 

ابن سينا 

 ))االفتراضي

تم تنفيذ مشروع )ابن سينا( من قبل وزارة التعليم العالي ويمكن هذا التطبيق من نشر المحاضرات بصورة إلكترونية 

عام ، من قبل أساتذة الجامعات في موقع كل جامعة األمر الذي يساعد الطلبة على االطالع والمراجعة لتلك المحاضرات

9112. 

 منصة نيوتن
منصة إلكترونية للتعليم عن بعد أطلقتها وزارة التربية العراقية  تهدف لتزويد الطلبة ضمن المراحل االبتدائية والثانوية 

 .بالمحتويات والمصادر التعليمية

كوكل كالس 

 روم

تساعد  ، للمدارس، والجامعات، وهي أداة، بسيطة، وسهلة االستخدام كوكلهي خدمة ويب مجانية تم تطويرها من قبل 

والهدف منها تسهيل إنشاء الواجبات، وتوزيعها، وتصنيفها، بشكل غير  ،الُمعلمين، على إدارة مهام الدورات التدريبية

 .ورقي

 منصة ادمودو

عالمية للتعليم اإللكتروني، تساعد على ربط جميع الطلبة والمتعلمين بالمحيط التعليمي، وتهيئ لهم الحصول  منصة

بالنسبة للمدرسين فالمنصة تساعدهم على التواصل  ، والموارد الالزمة لضمان عملية تعلم ناجحةعلى كافة الخدمات 

 .اآلمن مع الطالب ومع أولياء أمورهم، وهي تدعم التعاون والتبادل العلمي

 منصة موودل
لتنفيذ المهام المطلوبة  برنامج يساعد في تطوير البيئة التعليمية في مجال التعليم االلكتروني ويضم العديد من الوظائف

 .في هذا االتجاه

 من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

 https://read.opensooq.com                                     :                        ( أفضل منصات التعليم في العراق على الموقع 0)

7070نيسان من تطبيق التعليم االلكتروني في الجامعة العراقية بيانات األسبوع األول (42الجدول )  

 %21 –نسبة عدد التدريسيين من أصحاب الصفوف االلكترونية التفاعلية في المؤسسة الواحدة 

اسم 
المؤسسة 
 التعليمية

عدد 
التدريسيين 

 الكلي

عدد 
التدريسيين 
 المستخدمين

عدد الصفوف 
االفتراضية 

 ضمن المؤسسة

النسبة 
 المئوية

 المالحظات

الجامعة 
 العراقية

عدد التدريسيين الغير مستخدمين للصفوف االلكترونية في بعض  11% 2121 1111 1111
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 %11 -إدارة طالب  –البنى التحتية البرمجية للمؤسسة التعليمية إدارة تعلم 

 عدد الطالب المستفيدين عدد التدريسيين المستفيدين نوع البنى التحتية البرمجية اسم المؤسسة التعليمية

 ,Google , Moodil ,Classroom الجامعة العراقية
)إضافة إلى منصات التعليم االلكتروني ومواقع 
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 %11 –االلكترونية والتطوير والتعليم مدى الحياة االبتكارات التعليمية 

 عدد الطالب المستفيدين عدد التدريسيين المستفيدين  نوع البرمجيات التطويرية اسم المؤسسة التعليمية

  11211 1111 نظام كوها لمصادر التعليم االلكتروني الجامعة العراقية

متاح على ،الجامعة العراقية أنموذجا، التحديات –مراحل التنظيم  -التعليم االلكتروني :آليات التطبيق ، : خميس عواد زيدان المصدر
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ن تجربة العراق في تطبيق التعليم االلكتروني هي تجربة وليدة ال يمكن الحكم على أونخلص من ذلك 
وقلة الكوادر الماهرة  ،إذ ما أخذت بنظر االعتبار عدم توفر البنية التحتية الالزمة لها  ،نجاحها أو فشلها 
 في هذا المجال.

 اللكترونيةاالصحة  – 4

 العقلـية القدرات المـحافظة على في دور من لمالها ، والتنـمية لإلنتاج المهمة الـعوامل من الصحة تعد
 التنمية هدف وهو القطـاعات لجميع الرئيسي الـمحرك هو اإلنسان ن أ المعـروف منف ، للمواطنـين والبدنية
 (1)وغايتـها

 واألكثر األقـوى الصحي النـظام أنه على إليه ُينظر كان العـراق في الصحي القطاع أن نجـد الصدد هذا وفي
 في والـسبب الماضي القرن من الثمانينيـات نهاية في ملحوظ بشـكل تراجع لكنه ، األوسط الشـرق في كفاءة
 الـقطاعات تحسين تطوير هـذا القطاع البد من وألجل ،الخارجيـة أم الداخلية الحروب والصراعات سـواء ذلك

 وضع إلى الـدولة سعت لذلك .(2)المعلومات وتكنولوجيـا لالتصاالت التحتية البنية وتـحسين به المتعلقة
 لجميع ومتكامل شـامل صحي نظام خلق إلى العراق يـهدف في الصحي القطاع لـتطوير استراتيجية
 بالنسبـة أما ،المتاحة الموارد في واالسـتثمار اإلدارة في الالمركزية سيـاسة بإتباع عالية بجودة المواطنيـن
 االعتمـاد ثقافة تزال ال إذ المعلومـات، نظم في تخلف من يعانـي العراق أن فُيالحظ ، اإللكترونيـة للصحة
 المجـال هذا في عديدة محاوالت هناك كانت أنـه على الرغم من المطلوب، المستوى دون البيانات على

 وتطوير تحسـين على تعمالن استراتيجيتين وضـع في تمثلت والتي العراق( كردستـان) إقليم في وخاصة
 الحفاظ في تسـاعد التي البيانات بأنظمة والعمل الصحيـة لإلدارة األنظمة وتطبيق والتحكم االستجابـة أنظمة
الرغم من ذلك  يوجد العديد من التطبيقات الذكية في المـجال الصحي على  ،(3)المرضـى سجالت على

 (.12بالجدول )ومنها ما موضح 

 

 

                                                           

المؤشرات  -المؤشرات الصحية-)األحوال الطبيعية ،اإلحصاءات البيئية للعراق،وزارة التخطيط  –جمهورية العراق (1)

 .     3ص،9107رالجهاز المركزي لإلحصاء،الزراعية( 

 https:\\alnnabaa.org:على الموقع ،9102،شبكة النبأ  ،القطاع الصحي في العراق وسبل تطويره ،سالم موسى  ( (2

 .32ص،9102 ، التقرير الطوعي األول حول أهداف التنمية المستدامة ،وزارة التخطيط  –جمهورية العراق ( (3
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 (30لجدول )ا

 أهم التطبيقات الذكية في المجال الصحي في العراق 
تطبيق التوثيق 

 االلكتروني
هو برنامج محلي ساهم في إنشائه مجموعة من المهندسين  المتخصصين في برمجة الحاسبات في وزارة 

، بناء على تعليمات وتوصيات  2010وقد تم اعتماده في مستشفى )ابن رشد( في بغداد منذ عام  ،الصناعة

 وزارة الصحة ، األمر الذي أسهم في تيسير عملية متابعة الحاالت المرضية والتاريخ الطبي لها.

هو تطبيق يعتمد على التقنية الحديثة لتحسين خدمات الرعاية الصحية و يعد من ابرز تطبيقات الصحة  تطبيق الزائر الصحي
وإدخال البيانات داخل المركز الصحي ثم فتح ملف )إلكتروني( لكل أسرة  االلكترونية التي تهدف إلى جمع

وتحميل المعلومات لمراقبة عدد المتسربين من اللقاحات ، فضًل عن متابعة المصابين باألمراض والحوامل 
حية وتقديم الخدمة المالئمة ومن أهم أسباب إنشاء هذا التطبيق هو وجود مناطق نائية ال تصلها الخدمات الص

 .بسبب بعدها عن المدينة 

تطبيق حجز المواعيد 
الخاصة بالرعاية 

 الصحية

يستطيع المواطن من خالل ذا التطبيق حجز المواعيد لمراجعة المراكز الصحية من خلل إدخال الرقم الصحي 
و من ثم تحديد نوع الخدمة بعد ذلك تظهر لطالب الخدمة رسالة لتحديد الموعد الذي يمكن للمريض أن يزور 

الخدمة غير متاحة ، وبالتالي يقوم فيه المركز الصحي ، و في حالة عدم توافر الخدمة يصدر إشعار بان هذه 
البرنامج بتأجيل الموعد بصورة الكرتونية و إرسال رسالة للمريض ، أما في حالة توفر الخدمة يتم استقبال 

 .الطلبات واالتصاالت ومن ثم يحصل المريض على هذه الخدمة 

 
 كورونا تطبيق  

وهي منصة محلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى األفراد واألسرة بشان فيروس كورونا المستجد من 
وتوفير ،خالل حمالت التوعية الصحية والغذائية باستخدام  الصور البصرية والمرئية من مصادر موثوقة 

 ورفع مستوى الوعي من خالل توفير خدمة )طمنا عنك(،مسح جغرافي للمرضى المصابين 

بطاقة التلقيح الدولية 
 االلكترونية

 .تهدف إلى مكافحة كورونا وتعتبر كجواز مرور دولي عبر المطارات والمنافذ في اغلب دول العالم

المنصة االلكترونية 
للتسجيل على لقاح 

 كورونا

التلقيح من حيث يتم  تحديد موعد اللقاح وفق أولويات تحددها وزارة الصحة وإعالم المواطن  بموعد ومكان 
 خالل رسالة نصية.

 :: من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر

 ، المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات ، السجل الصحي االلكتروني في مشفى ابن رشد التعليمي ،( أكرم محمد محمود0)

 .  33ص،9107، (0العدد) ، (2المجلد)

شعبة  -وزارة الصحة ، جمهورية العراق , مركز الرعاية الصحية األولية دليل ، محمد شاكر رشيد ، مثنى عباس بالل (9) 

 . 5صر9102 ضمان الجودة

 https://stayhome.iq                                                     :                متاح على الموقع،كورونا في العراق  (3)

 

ن العراق الزال متخلفًا في مجال تطبيق التكنولوجيا الخضراء  سواء كان على مستوى أونخلص مما سبق 

على مستوى تطبيقات التكنولوجيا في مجال النقل  مالرغم من ارتفاعها خالل مدة الدراسة أعلى المؤشرات 

 المستدام والمدن الذكية كنموذج للمباني الخضراء.
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 لتكنولوجيا الخضراء في الدول المختارة والدروس المستفادة المبحث الثاني: مقومات نجاح تطبيق ا

 الجنوبية أوال: التجربة الكورية

 الكورية في تبني واستخدام التكنولوجيا الخضراء: التـجربة نجاح عوامل

 ارتفاع نسبة اإلنفاق في مجال البحث والتطوير من قبل القطاعين العام والخاص.  .4
الفنية واإلبداع في المجاالت التجارية والصناعية لتحقيق التطور مما  نجاح منظومة االبتكار والمعرفة .3

 اكسبها أهمية متفوقة بذلك على أهمية رأس المال المادي.
 إطارستخدام تقنيات خضراء ووضع اعتماد استراتيجيات وطنية لدعم النمو األخضر والترويج ال .2

وتقييم تنفيذ هذه السياسات وسبل  في هذا المجال وتشكيل لجان خاصة لمراجعة قانوني   مؤسسي  
 تحسينها  ودعمها .

العمل على قيادة االبتكار التكنولوجي األخضر لخلق محرك نمو جديد للمستقبل لذلك فإنها من البلدان  .1
 ألكثر االقتصادات ابتكارًا . Blooming indexالتي تحتل مكانة الصدارة من مؤشر 

الخضراء من خالل التواصل والتعاون مع الدول المتقدمة قيامها بتوسيع نطاق نشاط التكنولوجيا  .,
 والمنظمات الدولية ألجل نمو ونشر التكنولوجيا واالستراتيجيات الخضراء .

وعالية الجودة وخدمات  ةتمتلك شبكة معلومات شامل فهيوجود بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة  .,
 انترنت ذات نطاق عريض.

ولته الدولة لالستثمار في الموارد البشرية من خالل زيادة مخصصات اإلنفاق االهتمام الفائق الذي أ .9
نشاء معاهد متخصصة لتوفير الكوادر  على الصحة والتعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي وا 

ن الموارد البشرية ذات المهارات العالية هي أكثر األصول قيمة في اقتصاد أالصناعية على اعتبار 
المعرفة وبالتالي فان التعليم والتدريب ضروري لمواكبة التطور وتحسين القدرة التنافسية مبني على 
اعتمد الكوريون على رأس المال البشري كمصدر للتنمية لذا استثمروا  بكثافة منذ البداية  إذ ،واإلنتاجي

مواكبة التطورات في المدارس التعليمية والمهنية لتطوير إنتاجية العاملين فيها وتحسين مهاراتهم ل
باإلضافة إلى أبتعاث  ،التكنولوجية التي رافقت التصنيع السريع مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا 

 الطالب  والموظفين  للدراسة والتدريب. 
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لذلك فهي تستضيف  ، إتباعها سياسات واعية لجذب االستثمارات األجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها .4
الرائدة عالميا في مجال االلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل  كبريات الشركات 

(TCTو ,)Samsung , LG,SK,KI. 
الحماية الصارمة لحقوق الملكية الفكرية من اجل التطور التكنولوجي من خالل إجراءات تشريعية  .7

 محدودة .
بكرة و تحديد احتياجات سوق العمل إنشاء نظام تعليمي يشجع على االبتكار من خالل التعليم في سن م .42

نتاج جيل يمكنه التعامل مع مصادر المعرفة ويتحلى بملكة االبتكار .  من المهارات وا 
االهتمام بتنمية الصناعات الخضراء من خالل دعم االستثمار في مجال األبحاث والتنمية وتطوير  .44

قامت الحكومة  فقدوالطاقة النووية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا البيئة وتكنولوجيا المعلومات 
%( من الناتج المحلي اإلجمالي لالستثمارات المباشرة في التكنولوجيا الجديدة وتكريس جزء ,بتخصيص)

 كبير لمشاريع البحث والتطوير .
األموال التي وظفتها الشركات الكبرى من استثمارات خضراء في مجاالت عديدة مثل الطاقة المتجددة  .43

لتنافس به  اً متقدم اً مما جعل كوريا تحتل مركز  ،كهربائية عالية الكفاءة والسيارات الخضراء والمعدات ال
على سبيل المثال اكبر مصنع في العالم لصنع بطاريات السيارات  ،العديد من التكنولوجيات الخضراء

 الكهربائية وثاني اكبر منتج عالمي للبولي سيلكون الخاص بصناعة الخاليا الشمسية. 

 العربية المتحدة ثانيا : تجربة اإلمارات

( %2,ذكية تشكل) اً مدن اراتـتمتلك اإلم إذالتكنولوجـيا الخضراء تذي به في مجال ـنموذجا يح اإلمارات تعد
 العربي، العالم مستوى على فقط ليس ناجحة تجـربة أهم اإلمارات يجعل ما مدن في الدولة ،ـمن إجمالي ال

 الموارد على االعتماد تقليل على الحـكومة تركيز إلى ذلك ويرجع .(1)ككل  العالم مسـتوى على أيضاً  ولكن
 صـديقة متجددة طاقة ومصادر المـعرفة على قائم اقتصاد نحـو والتوجه الخام النفط مثل المستنفدة الطـبيعية
 النقل)  ذلك في بما مختـلفة قطاعات تستهدف التـي التمويل سياسات من العديد اتبـعت ذلك ولتحقيق للبيئة،

 حديقة مشروع مثل الذكـية المشاريع تمويل وكذلـك ،( واالقتصاد والطاقة والتكنولوجـيا والتعليم والصـحة
 على قائم  وهو (,324عـام) في إنشاؤه تـم الذي الذكي النخيل ومـشروع دوالر مليون (222السـيلكون)

                                                           

صندوق النقد  ،دروس مستوحاة من التجارب العالمية،المدن الذكية في الدول العربية،هبة عبد المنعم ، ( عرفان الحسيني(1

 .0ص،9102،العدد الخامس،موجز سياسات ،الدولي
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 إلى بأكملها اإلمـارات لتحويل المجال هذا في األجـنبية الخبرات اإلمارات استـخدمت فقد  الشمسية الـطاقة
 (1).االصـطناعي والذكاء اإللكترونية التطبيقات على تعتمد ذكـية رقمية دولة

 مـنها: في نجاح تجربتها كانت سبباً  تها اإلماراتـومات والسياسات التي اتبعـالمق من وبالتالي هناك العديد

تتواجد فيها العـديد من الشركات عالمية سـوقا الئمة تتمثل بكون اإلمارات ـاستثمارية م بيئة وجود .0
ة باالستثمار و توافر ـهيل اإلجراءات الخاصـا تسهج عن عدة أسباب منـاالستثمارية الدولية و هذا نات

 .ايهالمستثمرة ف شركاتلمانات لـو منح الحوافز والض األمن
ركز الرئيسي ـوجود الم فضاًل عن هروشمسية ،ـوالسيما الطاقة الكجددة النظيفة ـتوافر مصادر الطاقة المت .7

 الرغم على المتجددة الطاقات على باعتمادها اإلمارات تميزت إذ ،طاقة المتجددة فيهاـللوكالة الدولية لل
 الحفاظ وبالتالي الناتجة الضارة الغازات انبعاث تقليل على ساعد مما هائلة، نفطية لثروة امتالكها من
 للبيئة الصديقة الطاقات استخدام على قائمة مدن ذكية إلنتاج نموذجاً  مصدر مدينة وتعد البيئة، على
 النظيفة، الطاقات مجال في الذاتي االكتفاء تحقيق تعمل على متقدمة لتقنيات استخدامها خالل من

 المياه ومحطة كير ومحطة ، 4وشمس المتجددة، للطاقة راشد بن محمد مجمع مشاريع إلى باإلضافة
 . النار أم محطة الشمسية، للطاقة نور مشروع أبو ظبي، إمارة في

ارات العربية ـلومات حيث هيأت اإلمـخاصة بتكنولوجيا االتصاالت والمعـمن المراكز ال كثيروجود عدد  .4
 خاصة عت برامجـعلومات كما وضـر تكنولوجيا االتصاالت والمـر الالزمة لتشجيع وتطويـالمتحدة األط
 زيادة إلى اإلمارات دولة كما سعت .(2)صاالت والمعلوماتـجيع الصناعات الخاصة باالتـلتمويل و تش

 درهم مليار( 2,.1) االتصاالت قطاع على اإلنفاق حجم بلغ حيث االتصال تقنيات على اإلنفاق حجم
 وضع إلى باإلضافة ، (3247) في درهم مليار( 2.,,) في حين بلغ حوالي ،( 3244) عام

 والتأهيل التدريب خالل من الرقمية الكفاءة مستوى وزيادة المجتمع ألفراد فنية ثقافة لخلق استراتيجيات
 في الثانية المرتبة احتلت إذ، االتصاالت قطاع في اإلمارات لدولة العالمي الترتيب في انعكس ما ،وهو
 البنية مؤشر في عالمياً  الثاني وكذلك( 3247) لعام التنافسية عن تقرير الصادر االتصاالت مؤشر
 .والمعلومات االتصاالت لقطاع التحتية

                                                           

والدراسات  ،مركز المستقبل لألبحاث  ،الذكية وتغير قيم المواطنين تحديات عربيةالمجتمعات ،فاطمة الزهراء عبد الفتاح  ((1

 https://futureuae.com:                                                                          متاح على الموقع ،9100،المتقدمة 

منتدى  ،دراسة حالة مصدر الخالية من الكربون في أبو ظبي  رسياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج  ،( دانيال رايش (2

 .2ص،9100،األبحاث والسياسة حول تغير المناخ والبيئة في العالم العربي 
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كاملة في ـتية شاملة ومتـا إلى تحقيق بنية تحـهحتية : هدفت اإلمارات منذ تأسيسـاالستثمار في البنى الت .3
    ارتفعت من  إذاعات البنى التحتية ـم االستثمارات في قطـقيق ذلك زادت حجـكافة أنحاء الدولة ولتح

ر الذي ـ، األم (3249 )م في عامـمليار دره ( 39ي )ـ، إلى حوال (,322)ام ــدرهم في ع مليار(16) 
ت المرتبة لـاحت فقدودة البنية التحتية ، ـارات عالميا من حيث جـى ترتيب اإلملاشرة عـانعكس بصورة مب

 إنهاا ـادي العالمي )دافوس( كمـادر من المنتدى االقتصـى تقرير التنافسية الصلـالثالثة عالميا بناء ع
ر جودة البنية  لموانئ ـرق والمركز الرابع في مؤشـز األول عالميا في مؤشر جودة الطـحازت على المرك
 .بنية التحتيةلعامة لـالبحرية والجودة ال

 هو اإلنـسان باعتبار البشري العنصر بتـنمية اإلمارات اهتمت:  البشري العنـصر تنمية على التركيز .2
 يتملكي ( 3247) عام في مبادرة(  22)وضع تـم المثال سبيل فعلى التنمية، لعمـلية األساسية الركيزة
 االبتـكارات ودعم متطور، صـحي نظام وخلق التـعليم، قطاع تطوير)  منها المـجتمع أفراد قدرات تـطوير

(  42.,3) التـعليم قطاع على اإلنفاق حـجم بلغ و ،( عالية مهارة ذات وطـنية قدرات وبناء والبـحوث،
 هذه بربط اهتـمت كما درهم، مليـار(  12.1) الصحة قطـاع في اإلنفاق حجم بـلغ حين في درهم مليـار

والعمل على تطوير مهارات األفراد من خالل برامج المنح الدراسية  ، االلكتـرونية التقنية القطاعات
 واألبتعاث لخلق مجتمع معرفي يمتلك مهارات في مجال التكنولوجيا . 

 ثالثا: تجربة ماليزيا

وأكدت على إدخالها في  جامعاتها، في جعلته تخصصاً  فقد الخضراء، المعلومات تقنية االهتمام بمجال -4
 (1)-لكافة المراحل ومن أهم المبادئ التي أكدت عليها اآلتي:المحتوى التعليمي 

 معدات استخدام خالل من واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية كفاءة ورفع مستوى تطوير 
 .الطاقة منخفضة حديثة تقنيات وتطوير للطاقة موفرة

 الحديثة التقنيات استخدام خالل من واالتصاالت المعلومات ألنظمة التشغيل نظام كفاءة وزيادة تطوير 
 الطاقة استهالك تبسيط إلى الهادفة المبادرات كافة وتشجيع التشغيل عملية أثناء الطاقة استهالك لتقليل
 .القطاع هذا في

 الخضراء التقنيات تطبيق مجال في والتطوير البحث برامج دعم. 

االهتمام الكبير الذي أولته ماليزيا للبحث والتطوير من خالل استخدامها لعدة أدوات لتمويل االبتكار  -3
ومبادرة البحث  ،وتكنولوجيا الزراعة اإلحيائية ،ومبادرة البحث والتطوير  ،ومنها إنشاء صندوق العلوم 

                                                           

 http://hereismalaysia.blogspot.com                       :  متاح على الموقع  ،( التكنولوجيا الخضراء في ماليزيا 1(

http://hereismalaysia.blogspot.com/
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ودعم وتمويل المشاريع والبحوث الخاصة بمجال التقنية من قبل القطاع  ،والتطوير لألغذية الصحية الدوائية
كما اهتمت ماليزيا بزيادة أعداد الباحثين من خالل حرص الحكومة على تطوير قدرات األبحاث   ،الخاص
 الوطنية.

 القديمة، المباني تصميم إعادة وكذلك جديدة، هياكل إنشاء خالل من الخضراء األبنية بمجال االهتمام  
 والبناء البيئة تحسين وبالتالي للبيئة، صديقة تعتبر مختلفة طرق باستخدام لشاغليه مريحاً  المبنى لجعل

 أدراج يشمل وهذا للمبنى، المصاحبة والخدمات الطاقة لتوفير الخضراء األساليب استخدام وكذلك ،المستدام 
 التوربينات في كما يمكن دمج  ،بالداخل تعمل التي واألجهزة والتبريد للتدفئة الطاقة لتوفير الشمسية األلواح
 .الطاقة وتوليد الرياح اللتقاط المستدامة المباني تصميم

أضف إلى ذلك قيام المجلس  ،اهتمت ماليزيا بنظام النـقل العام ووضعت خطة عمل للهواء النظـيف  - 1
التكنولوجيا منخـفضة الكربون التي تغطي قطاع الماليزي الوطـني للتكنولوجيا الخضراء بتشجيع استخدام 

 ،أكثر استدامة بيئاً  الذي يكون ، من خالل العمل على تعزيز وتطـوير نظام النقل بالـسكك الحديدية ،النـقل
 وكذلك استـبدال السيارات والقوارب التي تسـتخدم الديزل والنفط بتلـك التي تستخدم الطاقة الكهربائـية المتجددة

ن استخدام السيارات الخاصة وتشجيع استخدام وسائل النقل العام المنخفضة الكربون ومنخفضة في والحد م
كما قامت بتوظف تقنيات االتصـاالت  ،الهجينة الكهربائية والمركبات استهالك الطاقة كالمركبات

 لب على النقل.أداء مرافـق النقل وعن الطـ في نظم النقل وذلك للحصول على معـلومات عن وااللكترونيات

أولت ماليزيا اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وركزت على محو األمية للصغار والكبار من خالل ضمان مجانية  -,
المنــاهج الدراسية  كما أدخلـت ماليـزيا تغييرات على  ،التعليم جــودة التعليم االبتدائي والثانوي وأكدت على

 يعـكس استثـمارها في ماليـزيا الذي ومـع ارتفاع معدل النـمو الجديدة، من التكيف مـع التحـديات التي مكـنـتها
 االقتــصاد الزراعي التقليدي ماهــرة من عمالة مما زودهــا بقوة وبناء نظام تــعليمي قوي، في الموارد البشــرية

إنشاء مدارس ذكية إلـى اقتـصاد صـناعي متطور كما أدى استقدام الخبرات األجنبية إلى االستفادة منها في 
تسهم في مواكبة التطور الحاصل في التكنولوجيا الخضراء ونفذت نظاما أساسيا للتعليم وحوسبة  المدارس 

وقد أنشئت العديد من المنصات التعليمية لهذا الغرض أما بالنسبة للبنية التحتية  ،المرتبطة بشبكة االنترنت 
المعلومات  ة األلياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل حزمفقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بشبك

تطوير بالكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو من اجل ضمان جودة التعليم كما َشرعت ماليزيا 
صالح مناهجها الدراسية وفقا ألحدث التطورات التكنولوجية العالمية   شبكة بتأسيس قامت كذلك،وا 

مدادها الجامعات في المعلومات باإلضافة إلى دعم جهود  ، األساسية التحتية والبنية المعرفة بموارد وا 
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تشجع الربط بين الشركات والباحثين من ناحية  إذالباحث العلمية من خالل مؤسسة تطوير التقنية الماليزية 
 (1)غراض تجاريةوالمؤسسات المالية والتقنية من ناحية أخرى ألجل استخدام أنشطة البحث الجامعية أل

من خالل تقديم حوافز ضريبية مغرية  القيام بجذب االستثمارات األجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها -,
صدار نشاء مناطق تجارة حرة واستضافة الشركات الكبرى لتشغيل  ،التراخيص للمنتجات األجنبية وا  وا 

األعمال األجانب العاملين على أراضيها أكثر من اعتمدت على دعوة رجال و  ،الخطوط اإلنتاجية في ماليزيا
اعتمادها على الهيئات الحكومية المتخصصة في جذب االستثمارات األجنبية كذلك االعتماد على توفير 

 بنية أساسية أكثر من االعتماد على اإلعفاءات الضريبية.

بلغت نسبة  فقد ،تصديرالتصنيع الموجه إلى ال االنتقال من سياسة إحالل الواردات إلى سياسة -9
%( من إجمالي صادراتها بينما صادراتها من السلع عالية التقنية ,4صادراتها من السلع المصنعة )

وهذا يوضح التقدم الملموس في الصناعات ذات  ،%( من إجمالي صادرات ماليزيا 4,والتكنولوجيا تمثل )
كذلك احتلت ماليزيا مراتب متقدمة عالميًا في  ،والكمبيوترالتقنية العالية والتكنولوجيا مثل وسائل االتصال 
 صناعة أشباه الموصالت والرقائق االلكترونية. 

نشاء والتطوير البحث مجال في باالستثمار ماليزيا قامت -4  الدقيق في اإللكترونيك تصنيعية مراكز وا 
 والمعلوماتية.

جنوب شرق آسيا  قطاعات الصحية في منطقةامتالك ماليزيا قطاع صحي يعد واحد من أهم أفضل ال -7
وتعمل على   ،مؤسساته الطبية تجهيزات عالية التقنية وكادر طبي ذات مهارة عالية وذلك بسبب امتالك

الصـحية للجـميع في  التـي تلبي االحتياجات بتقديم الخدمات الصـحية تطوير السـياسات والبرامج الخاصة
الصحية من خالل إنشاء نظام  من الرعاية إلى مستوى عــال الوصـول المبـذولة لضـمان الجهود إطـار

المـسعـفين واألطباء  مما يسهم في تمكين ،الرعاية األولية اإللكـترونية إلدارة العيادات الطــبية الكترونيًا 
وقيامها  ،وكفاءةبفعالية  الحاالت الطـبية إلدارة ،الوصـول إليها في المنـاطق النائية التي يصعب العاملـين

نشاء مركز صحي رقمي هو األول من نوعه ويركز على توفير الرعاية  بإطالق مستودع البيانات الصحية وا 

                                                           

 :على الموقعمتاح ، الدروس المستفادة من التجربة الماليزية  ، أحمد محيي الدين محمد التلباني ( (1

https://webcache.googleusercontent.com 
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وااللتزام باألدوية باإلضافة إلى وجود  ،ومراقبة المرضى عن بعد  ،والوصول الذكي  ،الصحية عن بعد 
 األطباء.منصة صحية رقمية في ماليزيا  تربط المرضى بشبكة واسعة من 

 رابعًا : الدروس المستفادة من التجارب الدولية المختارة :

 -الدروس المستفادة من التجارب الدولية المختارة هي اآلتي : من

إن التقدم الذي شهدته الدول له أسباب كثيرة وفي مقدمة هذه األسباب هو االهتمام الشديد بالبحث  .4
ية دورًا كبيرًا في تكريس الكثير من إمكاناتها لدعم البحث وكان لمؤسساتها الرسمية وغير الرسم ،العلمي

 والتجارب العلمية.
التوجه نحو األساليب الحديثة في التعليم من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة التي ال تركز فقط   .3

نما توفير المحتوى التعليمي من خالل تغطي ة كل على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا 
 ،مادة دراسية بمجموعة متنوعة من الوسائط المتعددة التي تتضمن طرح مواد التدريس المساعدة 

وتزويد المكتبات بما يسمى بغرفة  ،ومعلومات عن دخول الجامعات واالمتحانات وبنك األسئلة وغيرها
قواعد بيانات تتضمن التي تسمح للطلبة والمعلمين بإدارة مجموعة مكتبتهم من خالل ،البيانات الرقمية 
 .واألقراص المدمجة ومقاطع  الفيديو والكتب االلكترونية ،البحث واالستعارة 

 إن الدول لكي تنجح في  تحقيق التقدم في مجال تبني التكنولوجيا الخضراء البد أن توفر اآلتي :    .2
 على تكنولوجيا  بنية تحتية متطورة وكفوءة لالتصاالت تسهم في دعم االتصاالت والخدمات القائمة

 مثل انترنت األشياء والذكاء االصطناعي والشبكات الذكية . ،االتصاالت والمعلومات
 .رفع مستوى اإلنفاق الموجه نحو البحث والتطوير وخاصة المتعلق بأبحاث التكنولوجيا الخضراء 
  .تشجيع االبتكار والمبتكرين ودعمهم ماديًا ومعنويًا والعمل على تسويق نتاجاتهم 
 التجاه نحو دعم استخدامات الطاقات المتجددة والمباني الخضراء ووسائل النقل المستدامة الصديقة ا

 للبيئة.
  تدعو إلى تبني التكنولوجيا الخضراء في مجاالت الحياة المختلفة ومتابعة تنفيذها  استراتيجياتوضع

 وتقييم نتائجها .
 جنبية العاملة في مجاالت تطوير التكنولوجيا تهيئة البيئة االستثمارية المناسبة لعمل الشركات األ

 الخضراء من خالل توفير الحوافز الضريبية والمادية.
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  التوجه نحو تشجيع الصناعات ذات التقنية المتطورة من خالل استقدام الخبرات األجنبية والعمل على
 تطوير مهارات العاملين في هذه الصناعات من خالل التدريب والتطوير.

  الكفاءات وتمكين العلماء والباحثين من الوصول إلى األجهزة الحديثة .جذب 
  بناء كادر من الباحثين الشباب و تعزيز ثقافة البحث واالبتكار من خالل وضع  برنامج للدعم

 كبرامج المنح واألبتعاث وبرامج األبحاث التطبيقية. ،والتحفيز
 ب العلماء والخبراء للعمل فيها. بناء مراكز متطورة لألبحاث في كافة المجاالت وجذ 
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 العراق في الخضراء التكنولوجيا لتطبيق الكفيلة المبحث الثالث: السبل

بادلة ـالمت سها على معالجة العالقاتـي نموذج جديد لنماذج التنمية التي تستند أسـالتكنولوجيا الخضراء ه
غير المناخ ـشطة البشرية على تـبيعي ، والتأثير السلبي لألنـالطسانية والنظام البيئي ـبين االقتصاديات اإلن

ر الظروف المناسبة ـتوف نتيجةراق ـوير التكنولوجيا الخضراء في العـتنشأ إمكانية تط ، راريـواالحتباس الح
 ،الحرارة الشمسية )،  وتوفر مصادر الطاقة النظيفة أو المتجددة مياهـود األراضي الواسعة والـمثل وج

 العراقبيق التكنولوجيا الخضراء في ـعلى تحسين تط وان العملود الموارد البشرية ـفضاًل عن وج ، (احـوالري
ولكي  ئيةـكل كبير من المخاطر البيـقلل بشيسين رفاهية اإلنسان والمساواة االجتماعية و ـتح  سينتج عنه

  -تي:ينجح العراق في تطبيق التكنولوجيا الخضراء البد من القيام باال

 :العمل على تطوير و تحسين مؤشرات التكنولوجيا الخضراء ومنها :أوالً 

القيام برفع مستوى اإلنفاق على البحث والتطوير والعمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في   .4
 .هذا المجال

 .التمويل و دعم و تشجيع االبتكار التكنولوجي األخضر من خالل الدعم .3
االهتمام بتنمية الموارد البشرية من خالل زيادة اإلنفاق  على التعليم والصحة والعمل على إنتاج جيل  .2

واستقطاب الكفاءات المهاجرة والعمل  ،يمكنه أن يتكيف مع التطورات التكنولوجية وكيفية التعامل معها 
 .على دعمها ماديًا ومعنوياً 

 التكنولوجيا والتطور التكنولوجي في كافة المجاالت.إنشاء مراكز متخصصة تهتم بأبحاث  .1
تباع سياسات مناسبة لجذب االستثمارات األجنبية وتوفير المناخ المالئم لها وخاصة تلك التي تهتم ا .,

 .بتطبيقات التكنولوجيا الخضراء في مجاالت الطاقة والتعليم والصحة والنقل 
 يق تطبيقات التكنولوجيا الخضراء على ارض الواقع. توفير بنية تحتية تكنولوجية كفوءة تسهم في تحق .,

 ثانيًا : القيام بتطوير مجاالت تطبيق  للتكنولوجيا الخضراء  

 الطاقة مصادر تخضـير -4

 وذلك الن توفر ، المناخ تغير تحديـاتومواجهة  المحلية الطـاقة علىيد المتزا الطلب لتـلبية بحاجة إن العراق
االقتصادي كما إنها  التطور مفـتاحو  ، االقتصـادية للتنمية رئيسي شـرط والفعالة الموثوقة الطـاقة إمدادات

 الطـاقةمدادات إ في المـتجددة الطاقة ن حصة مصادرأوفي العراق نجد  ، المناخ تغـير مكافحة تعمل على
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 عن البحث الضـروري من لذلك ،وفر هذه المصادر في العراقالرغم من تعلى األولية تعد ضئيلة 
 الحروب للتلوث نتيـجة تعرضـت التي العراقية البـيئة سالمة على للمحافظة الطاقة مصادر لتنويع استراتيجية
 البيئة واإلقلـيمية مما انعكس في آثار سلبية على الصحة العامة للمجتمع وأي عملية إصالح ،الداخلية
المدى الستخدام تلك البدائل ويساعد في  ـويلةط استراتيجية مستـقبلية وخطة يتطلب توفر بدائل العراقية

 من قدر تحقيق ذلك وجود درجات حرارة عالية لذا البد من تسخيرها للحصول على الطاقة الشمسية بأقصى
 أخرى بطاقات استكـمالها ويمكن الستغالل تلك الطاقة، علـمي برنامج إعداد من خالل ، والفـعالية الكفاءة
 مـجال في تسخيرها ويمكن الـمياه تحليل من إنتاجه يتم الذي الهيدروجين واستـخدام الرياح طاقة مثل

وكذلك في المجاالت األخرى من خالل االستعانة بالخبرات األجنبية في إيجاد مصدر  ،المدني  التصنيع
 تحفيز يمكنكما  ،الكـهرباء التي يعاني منها العراق  أزمة من جـزء حل في يساعد أن يمـكن للطاقة جديد
 :يأتي ما خـالل من المتجددة الطاقات مجال في ودعمـها العلمي البحث حركـة

 بالـدولة. المتجددة الطاقة أبحـاث لمراكز والمعنوي المـادي الدعم . أ
 المتـجددة الطاقة مشاريع تحويل على االقتصـادية المؤسسات وتحفيز والتطـوير البحث على اإلنفاق . ب

 .أرباحها من جـزء تخصيص خالل من
عفائها والمعدات األولية الـمواد الستيراد والبيئة الطاقة أبحـاث مركز تخويل . ت  الضـرائب. من وا 
 عملية في وتـساهم تلويثال أق ألنها المتجددة الطاقـة منتجات استخدام على وتشـجيعهم المواطنين توعية . ث

 .والبيئة المسـتدامة التنمية
 .والجـدران لألسـقف الحراري كالعزل النظيفة، الطاقة لتوفير البـناء جودة تحدد التي الـقوانين وضع . ج
 والمنشـآت والمدارس السكنية المباني مثل القطاعات مخـتلف في والعملية العلـمية بالتجارب القيام . ح

 .جزئي أو لكامـل بشك الطاقة من احتياجاتـها لتأمين الزراعية
 على القائمة المـستدامة التنمية ،أي البيئة وحماية واالجتـماعية االقتصادية التـنمية بين المواءمة . خ

 .الطبـيعية للموارد األمـثل االستخدام
 االسـتفادة منها. وسبل المتجـددة الطاقة بأهمية المـواطن تعريف إلى الهادفة اإلعـالمية البرامج وضع . د
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 النقل قـطاع تخضير -3

على  وأضــرارها الغازات انبعاث تقلـيل أجـل من العراق فـي المستدام النـقل العمل نحو تطبيق ضرورة تأتي
 وتقليل التلوث المواطنين حماية أجـل من الـعالم دول بها تعمل التي والمـحـددات الوطنية المحددات وفق

 المعـوقات واحد ، السلـبي واالجتماعي البيـئي للتأثير يشكل مصدرا الحالي لكون هذا القطاع بوضـعه، البـيئي
 إلى يشير األخضر النقـل أو المستدام النقل أن وبـما العراق، في التنمية المستدامة عملـية تواجه تحقيق التي
 والمركبات الدراجـات، ركوب و كالمشي اآللـي، غير النقل مثل البيئة، على ضـئيل ذات تأثير وسـيلة نقل أي

الوقود لذا البد أن يعمل العراق على وضع  استهالك في الكفـاءة الحافالت العامة ذات ومشاركة الخـضراء،
لكون هذا القطاع من  ،تسعى لتطبيق النقل المستدام وتوفير البنية التحتية الالزمة الستخدامها استراتيجية

الهواء المحلي وخاصة النقل القطاعات التي تسهم بشكل كبير في تزايد انبعاث الغازات الدفيئة وتلوث 
البدنـي،  النشاط وقلة حوادث الطرق، تشمـل والتي هفضاًل عن التكاليف االجتماعية التي تترتب علي ،البري

 الوصول إمكانـية تحسين على تعمل مثـبتة وتزايد األمراض الناتجة عن التلوث لذلك البد من تبني تقنيـات
للنقل المستدام  استراتيجيةوالعمل على وضع  ،المـروري و االزدحام اآلثار البـيئية و االجتماعية، وتقليل
 وللقيام بتحقيق ذلك البد من القيام باإلجراءات ،خضراء ومسـتدامة مدن إلنشاء واسع برنامج من كجـزء
 -اآلتية:

مما يسهم في تقليل انبعاث  ،التشجيع على استخدام مركبات النقل الجماعي والحد من النقل الخاص -أ
 الغازات الضارة بالبيئة .

التوجه نحو االستثمار في مشاريع النقل الحديثة مثل القطارات فائقة السرعة والمترو وتوفير البنية   -ب
 التحتية الالزمة  لها.

 استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة . -ج

 التوجه نحو استخدام الوقود النظيف .  -د

 تركيب أجهزة االستشعار والكاميرات الذكية في الطرق لتقليل الحوادث واالزدحامات. -ه

 تخضير قـطاع األبنية  -2

 الطـاقة استهالك تقليل عـلى يساعد والذي ،( للبيئة والصـديق المستدام) البناء قطـاع تخضير جلأ من
 مع لشاغلـها والصحية والذكـية الحديثة المباني وتوفيـر إنشاء خالل من البيئية األضـرار وتقليل والمياه
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 بين اإلنسان والبـيئة واستخدام واالندماج الـتوازن تحقيق أجل من الجيد، والصـوتي الحراري بالعـزل االهتمام
 االحتياجات وتلبية العـراق في والجغرافية االجتـماعية والبيئة المـناخ مع فعال بشكل والتأقـلم المحلية المـوارد

وإلنشاء هذه المباني البد من  حقوق األجيال  الحالية والمـستقبلية على الـحفاظ مع البناء لمستخدمي المنـاسبة
 ((1: اآلتيمراعاة 

نشاء الـبنايات الخضراء، لتصميم استراتيجيات اعتماد . أ تقييمي  اإلنسان كمعيار تؤكد على صـحة وا 
التنفيذية مع االستفادة من المـناهج والتقنيات المبتكرة في تصميم  واالستراتيجـيات للبناء والتصميم أسـاسي

نشاء تلك البنايات الخضراء.  وا 
لتعزيز قدرة السير ، وكفاءة النقل و  ،تحتية جيدة بنيةها تشجيع قطاع األبنية  في المناطق التي توجد في . ب

 تشجيع النشاط البدني اليومي. الصحة العامة عن طريق لتحسين تقليل مسافة السفر بالسيارة
الحد من التلوث النـاجم عن أنشطة البناء عن طـريق التحكم في تآكل الـتربة  المواقع المسـتدامة: . ت

لحماية صحة الـسكان المعرضين لخطر التلـوث  وتقييم الموقـع بيئيا والترسيب المائي، والغـبار المتطاير
 تـلوث ممكن أن يحدث .مع ضمان معالجة أي 

من خالل دعم إدارة  ،التقليل من استخدام المياه الباردة والساخنة داخل المبنى :  المياه استخـدام كفاءة . ث
 المياه والعمل على جدولة استهالكه بحيث يحقق الشروط المطلوبة.

و  ،خـلية ، والمتانة الدا يجب أن تلبي هذه المباني متطلبات الحصول على الطـاقة والمياه وجودة البيئة . ج
واالقتصـادية لالستخدام المفرط للطـاقة من خالل تحقيق الحـد األدنى من  الحد من األضـرار البيئية
و دعـم إدارة الطاقة وتحديد الفـرص المتاحة لتوفير الطـاقة اإلضافية  وأنظمتها كفاءة الطاقة في المبـنى

واالقتصادية المرتبـطة  و الحد من األضرار البـيئية ،حسب مستوى المبـنى بالتي تتبع استـخدام الطاقة 
 باستخدام طاقة الوقـود األحفوري من خالل زيادة العـرض الذاتي من الطـاقة المتجددة والخضـراء.

 يمهاوتقسـ القمامةفي مقـالب  هاوالتخلص من لهاالحد من النفايات الناتـجة من قبل شاغلي المـبنى ونق . ح
حاويات زرقـاء للمواد  ، وزجاج ومعـادن( بالستيكيةحاويات خضـراء لجمع النفايات القابلة للتـدوير ) على

 ،العضوية للنفـايات ورمادية ،للتدويرقابلة السوداء للمواد غير  حاويات ،للورق والكرتون  للتدويرالقابلة 
 وأخرى للمـواد الكيماوية والسامة.

المساهمة في توفير الراحـة والرفاه لسكان المبـنى من خالل وضع معايـير لجودة الهواء في األمـاكن  . خ
 التدخينو التأكيد على مـنع  ، (CO2أجهزة مراقبة نسبة) تركيبو  ، الهـواء الداخلي( نوعية) الداخلية

                                                           

(1)Bashar Faisal Abdul Kareem , " Thermal analysis of chimneys by finite element ", Al-

Mansour Journal/ Issue( 25 ) , 2016 
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مناسـبة مع  تفريغبأنظمة  مـزودة للتدخينأماكن معزولـة  تخصيصداخل المـبنى واألماكـن المغلقة مع 
 .للتدخينوأخـرى تـقود إلى األماكن المخـصصة  التدخينوضع اإلشـارات الموضـحة لمنع 

 (1) تلك المباني تصميمفي   اإلبداعيةواألفـكار  الحديثة التقنياتاستخدام  . د

 تخضير قطاع التـعليم -1

كما وصلت  ،لقد اجتاحت الثورة الرقمـية جميع مناطق العالم ، ودخـل اإلنترنت إلى معظم منازل العراقيـين  
التعليم عن  لذلك من المـمكن اعتماد تقنية ،األجـهزة اللوحية والهـواتف المحمولة إلى جميـع الفئات العمرية

سـسات التعليمية العراقية بسـبب المزايا العملية التي بـعد )أو على األقل التعـليم عبر اإلنترنت( في جميع المؤ 
تقدمـها في التطبيق وضغط اإلنفاق الـعام والشخصي ، باستثناء الدورات الـعملية في المدارس و الدروس 

يمكن اعتماد التعلـيم عن بعد لجميع الدروس النـظرية على جميع  والعمـلية في الجامعات عند الطـلب ، 
واقتصار عمل الطالب على أيـام محددة لتلقي دروس عمـلية تمثلها المواد  ،امعية و المدارسالمستويات الجـ
 وشروحا تقديمياً  عرضـا تتطلب التيعلوم الكـمبيوتر(  -عـلم األحياء  –الكيمياء  -الفيزياء  -)الرياضـيات 

عليم عن بعد عدد من النقاط ويتضمن التعليم االلكتروني أو الت بعد عن متـاحة تكون ال قد عملية وخـطوات
 (2)االيجابية والتي أهمها :

 الخاصة والمـدارس للجامعات الدراسية الرسـوم بخفض مصـحوباً  بعد سيكون عن التـعليم نظام تطبيق . أ
 النقل تكاليـف من سيقلل كما البحـتة، العلمية المـقررات في وحصرها الدراسـية المواد تخفيض وفقعلى 

 التعلـيمية. بالمؤسسات الفردية المتـعلقة المـصاريف أشكال كافة وتوفـير للطالب، الخاص
 المدارس وبعـض في المكتملة الفصـول لحضور إن استخدام التعليم االلكتروني و االبتعاد عن التقييد . ب

 والمدارس الجامـعات في الطـالب عدد ديناميكيات من سيزيد الجامعات في ةلمخـتبريا الفصول
 إذ، االستيـعابية الطاقة تتجاوز التي الدراسـية الفصول في الكثيرة ضغط األعداد من يقللو  الحكومية،

 .لتـدريس جودة ا من سيزيد اإلجـراء مما لهذا وفًقا بالكامل الفصـول الدراسية إفراغ سيتم
 النقل تكالـيف من فيه ينعكس وما أوقات الـذروة، في المروري االزدحـام وتقليل الشـوارع، في الزخم تقليل . ت

 عن الناجم المـدن في التلوث وتقليل االنبعاث تقليل وبالتالي النقل، من قبل وسـائل الوقود واستهالك
 .المواصالت حركة

                                                           

)1)Bashar Faisal Abdul Kareem , " Thermal analysis of chimneys by finite element ,previous 

source 
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 العـمل وورش والندوات كالمـؤتمرات العلمية المنتديات في بعـد عن االتصال أسلوب إن اعتماد . ث
 الطـاقة المنتديات ويقلل من استهالك هذه إعـداد على تنفق كبيرة نفقـات يوفر واالجتماعات سوف

 التعليـمية. المؤسسات داخل واإلنـارة التبريد من الكهربائية
 التـوازن عدم مشكلة وحل الـثالثية الدوام مشكلة على التغلب المـمكن من يصبح بعد عن التعـليم بتطبيق . ج

 معينة. سكنية في مناطق المـدارس وعدد التالميذ عدد بين
وأحيانًا جزء صغير من  النـهار معظم ليشمل والطالب المعـلم من لكل التعلم ووقت التدريـس وقت تمديد . ح

 (أيام. ,من) بدالً  أكثر وربما الطريقة لـهذه وفًقا للعمل ( أيام ,إدراج ) الليل ويمكن
 عن النـاتجة الوقائية اإلجازات بسبـب الرسمية العمل لسـاعات لقسريا التعطيل مشـكلة على التغلب . خ

 األحـداث لبعض المصاحبة الرسـمية اإلجازات وكثرة الـحرارة درجات ارتفاع عن الناجـمة األضرار
 .الدينية لألعياد المصاحـبة واإلجازات التظاهرات مثـل السياسية

الطـالب  لدى الحديثة البرمجـيات استخدام مهـارات وتطوير اآللي الحاسـب مهارات اكتـساب تسهم في . د
 تأخر والتي والمتـعلمين، للمعلمين بالنسبة ألهمـيتها العولمة، عصر سـمات من تعد والتي والمعلمين،

 .التعليمية األوساط في تداولـها
 انتباه تشـتت قد والتي الفصل في المزدحـمة األجواء عنًا بعيد للطالب الفـردية المهارات تشجيع . ذ

 يسـبب الذي المصاحب الذهني واإللـهاء المريحة غير األجـواء في خاصة الطـالب، بعض واستيعاب
 .الهـدف عن االنحراف

 الصناعات تشجيع ويمـكن العراقي، السوق في اإللكتـرونية األجهزة تجارة تنشيط إلى النظـام هذا يسهم . ر
 التصوير وأجـهزة المحمولة والهواتف الشـاشات مثل األجهزة اللوحية إنتـاج على العراق في اإللكترونيـة

 حجر أن الواضح ومن اوقـته في تظهر قد النـظام لهذا مزايا ،هناك ذكرنـاه ما كل مع ، اإلنترنت وأنـظمة
 أدركـوا أن بعد األمور وأولياء والطـالب التنفيذية الجهات على يرتـكز بعد عن التعليم نجاح في الزاويـة
 (1)والمادي  واالقتصـادي التربوي الواقع على اإليـجابية وجدواه النظام أهمية

 -لكي تنجح تجربة التعليم االلكتروني أو التعليم عن بعد البد من توفر المستلزمات اآلتية:

                                                           

 .25ص ، مصدر سابق،  رقمنة التعليم في العراق )ايجابيات ال تُحصى( ، ( حسن خليل حسن(1
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  توفير بنية تحتية تكنولوجية كفوءة في المدارس والجامعات العراقية وتوسيع نطاق االنترنت على جميع
تياجًا لهذه الشبكة والتي ممكن أن تعوض المناطق وخاصة النائية منها والتي هي من أكثر المناطق اح

 النقص في اإلمكانات والخدمات التعليمية التي تقوم في مدارس المدن .
  ضرورة إعداد الكوادر وتطوير مهاراتها من خالل القيام بالدورات التدريبية والتعليم المستمر الالزمة

 الستخدام التكنولوجيا الحديثة.
   العمل على رفع مستوى االستثمارات الموجهة نحو تطوير قطاع التعليم من قبل القطاع العام والخاص 
  .وضع قوانين وتشريعات تسهم في تنظيم عمل القطاع  الخاص واالستثمار األجنبي بهذا الخصوص 
  ين من خالل إنشاء مراكز خاصة باألبحاث التكنولوجية في الجامعات والعمل على دعم وتشجيع المبتكر

 إنتاج وتسويق ابتكاراتهم . 
  العمل على وضع خطوات عملية تطبيقية في الجامعات ومراكز البحوث وذلك بتدشين مدارس الكترونية

نموذجية من خالل المؤسسات الحكومية أواًل والقطاع الخاص ثانيًا وبإشراف من الجهات الرسمية 
 ا مدارس وتحديد االعتماد النظامي للشهادات.ووضع القواعد النظامية الخاصة بتأسيس مثل هكذ

  توعية صانعي القرار بأهمية االستفادة من هذه التقنية وما ستوفره من إمكانات غير مكلفة ونتائج
وربات  ،وذوي اإلعاقة ،وخصوصًا برامج محو األمية وتعليم أبناء المدن والقرى النائية ، تعليمية جيدة 

لدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية من خالل القيام بإصدار قانون يعالج البيوت والطلبة الذي يتركون ا
قضية التعليم االلكتروني وتبني نظامًا تعليميًا مكتماًل يعتمد لوائح جديدة في التعليم العالي تعمل على 
ق تغير مفاهيم حصر التعليم بالوسائل التقليدية ويعتمد مخرجاته ويشرعنها ويقر فرص توظيفها من سو 

 العمل أسوة بنظام التعليم التقليدي وبما يؤدي إلى أفضل النتائج . 
 . استقطاب الخبرات العراقية المهاجرة واالستفادة منها بطرق متنوعة 
  االهتمام بالمحاضرة الجامعية ونوعيتها وتطوير مصادرها من خالل تطوير المحتوى وتحديث المناهج

 دوات المتوفرة لها تقنيًا . واستخدام الوسائل التوضيحية عن طريق األ

 تخضير قطاع الصحة5 - 

إن النظم الصحية في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل ومنها العراق تواجه تحديات أمام توفر الرعاية 
عالية الجودة وبأسعار معقولة ومتاحة عالميًا وذلك بسبب ضعف البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 

يل في مجال المعلومات الطبية الضرورية للتوجه نحو تطبيق الصحة االلكترونية وعدم كفاءة التعليم والتأه
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 ذلك أضف إلى ،والصحية وعدم وجود خطة وطنية متكاملة تسعى إلى تنفيذ األنشطة الخاصة بهذا المجال 
 ضعف التعاون الدولي بين المؤسسات الصحية والطبية .

الجغرافية  واستجابة لذلك يقوم صناع السياسة ومنفذوا البرامج بالبحث عن طرق مبتكرة للتخلص من العوائق 
والمالية من خالل قيام القطاع الصحي باستغالل لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات عبر العديد من 

 -التطبيقات التي تأكد على الصحة االلكترونية لتحقيق ذلك الهدف ومن أبرزها:

والهواتف  المستشفى االفتراضي : ويتم من خالل إنشاء مواقع الكترونية للمستشفيات وربطها باألجهزة  . أ
الذكية ويتم من خاللها توفير معلومات عن األطباء والخدمات الطبية المقدمة وتحديد مواعيد المراجعة 

معالج عبر قاعدة بيانات وتسمح بتمكين المراجع من اختيار الطبيب ال ،أو تأجيلها أو إلغاءها
رة في أي مكان وأي وقت باإلضافة إلى االستفادة من األطباء أصحاب االختصاصات الناد ،ومعلومات

 .وتمكين المراجعة من خالل المراسلة لتشخيص حالة المريض 
وتتضمن شرائح ذكية تضم تاريخه الصحي  ،البطاقة الرقمية :التي تتميز بالخصوصية لكل مواطن  . ب

أضف إلى ذلك إمكانية االستفادة ،ومشاكله الصحية وفصيلة الدم واألشعة والتحاليل الخاصة بحالته 
فضاًل  ،وتشخيص حالة المرضى من خالل تلك البطاقة  ،منها في حجز المواعيد ومراجعات المرضى 

عن إمكانية دخول الطبيب المعالج إلى ملف المريض االلكتروني والتشخيص المبدئي للحالة واتخاذ 
 القرار مما يوفر الوقت والجهد للطبيب والمريض .

 ،الطبي االلكتروني الموحد: والذي يحتوي على المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بكل مريض الملف  . ت
والذي يمكن ألي جهة طبية أخذ نسخة منه لمتابعة سجل المريض والعالجات المقدمة من جهات طبية 

 أخرى.
 ،الصيدلية الذكية: وهو وضع موقع الكتروني للصيدلية ووضع أسماء األدوية المتوفرة وربطها بالموقع  . ث

ن شراء األدوية يتم بمسح الباركود على الدواء ويربط نفسه أوتوماتيكيًا بالموقع ومن خاللها يتم أبحيث 
 توفير الوقت والجهد بالبحث عن  األدوية المطلوبة. 

لتطور ورفع مستوى القطاع الصحي في العراق البد من السعي نحو التوسع في استخدام وألجل تحقيق ذلك ا
 -التكنولوجيا في هذا القطاع من خالل العمل على توفير المتطلبات اآلتية:

 برامجها وتطوير لتوسـيع والخاصة العامة والصـحية الطبية والمعاهد والكـليات الجامعات وتشجيع دعم 
 الخاصة باالبتكارات الطبية الخضراء. والبحثية والتعليمية األكاديمـية
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 البحوث ومتـابعة المتقدمة، والعالجات والفحوصـات واإلجراءات واألساليـب الحديثة التكنولـوجيا نقل دعم 
نشاء الجديدة، والدراسـات  إليـها. الوصـول يسهل طبية إلكـترونية مكتبة وا 

 والصحية والبصرية األسنان وطـب الطبية واألدوات األجـهزة تصنيعو  العراقية الدوائـية الصناعات دعم 
 .وتطويرها جودتـها ومراقبة العراق داخـل

 على والمعاهد الجامعات وحـث وخارجًيا، داخلًيا والصـحي الطبي للكادر الخـبرات وتبادل التدريب دعم 
 الفردية والمبـادرات المبتكرين دعم وكذلك الكفـاءات وتعزيز األفكار لتطـوير احترافية أكـاديمية دورات عقد

 (1) الصـحي المجال في المساهمة الخـيرية والمنظمات المدني المجتـمع ومنظمات

 وضع خطط واستراتيجيات وطنية للصحة االلكترونية . -

 توفير الموارد المالية والتقنية الالزمة لتبني برامج الصحة االلكترونية . -

 كل من المستشفيات والمراكز الصحية .توفير المعدات الرقمية في  -

 إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في مجاالت التكنولوجيا الصحية . -

استقطاب الشركات األجنبية واالستفادة منها في هذا المجال من خالل توفير بيئة استثمارية مالئمة  -
 والحوافز الالزمة لجذبها.    ومنح وتعزيز التعاون الدولي واالستفادة من الخبرات األجنبية بمنح االمتيازات 

 

 

                                                           

  تحديات ورؤى متاح على الموقع:يوسف االشيقر ، نحو تطوير القطاع الصحي في العراق  ((1

https://www.ahewar.org 

https://www.ahewar.org/
https://www.ahewar.org/
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 ستنتاجاتاال
ألنها تكنولوجيا  ،إن التكنولوجيا الخضراء من المفاهيم الحديثة التي حضيت باهتمام العديد من الدول  .1

 تسعى إلى تحسين األداء البيئي وتقليل اآلثار السلبية للنشاط البشري. 
إن التكنولوجيا الخضراء أسهمت في تطوير اقتصاديات الدول من خالل إيجاد تقنيات جديدة ساهمت   .2

 ر نمط حياة اإلنسان ووفرت له الراحة.في تغي
تعد التكنولوجيا الخضراء أداة فاعلة وأساسية لمعالجة التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية  .3

المستدامة من خالل توفير سلع وخدمات عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتمويل 
حد من الفقر والجوع وتعزيز الصحة وخلق وظائف جديدة األمر الذي يسهم في ال ،والتجارة والزراعة 

والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين كفاءة الطاقة والمباني المجمعات المستدامة من قبل القطاع 
 العام والخاص. 

( كان لها دور في التحول نحو اقتصاد يحركه 1991إن اإلصالحات التي قامت بها كوريا عام ) .4
 مما أدى إلى زيادة توجهها نحو الصناعات ذات التقنية العالية. ،االبتكار ويعمل على تعزيز اإلنتاجية 

ايد اإلنفاق على إن نجاح تجربة كوريا الجنوبية في إنتاج واستخدام التكنولوجيا الخضراء ناتج عن تز  .5
وبناء قاعدة محلية للبحوث واالبتكار وتحسين  ،البحث والتطوير من قبل القطاعين العام والخاص

المؤشرات التي تقيس  أنتدفقات المعرفة وتطوير تكنولوجيات منخفضة الكاربون ، والدليل على ذلك هو 
 الدراسة. ةخالل مد ا  هذه الجوانب قد شهدت ارتفاع

التطبيقات للتكنولوجيا الخضـراء في العديد من المجاالت في كوريا الجنوبية مثل  برزت العديد من .6
مشروع المدن الذكية والطاقة المتجددة والنقل الذكي والتعليم الذكي والصحة االلكترونية التي كان لها 

رة وأدت في تعزيز جودة األداء في المجاالت المذكو  أسهمتدور كبير في تعزيز التنمية المستدامة إذ 
إلى التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والتقليل من التلوث البيئي وتحسين مستوى الوصول إلى 

 الخدمات واتاحتها للجميع.
طموحة تسعى من خاللها أن تكون من الدول األكثر إنتاجا  للعلوم  استراتيجيةإن اإلمارات تبنت  .7

االستثمارات منها اعتماد سياسة تمويلية في مجال والمعرفة ونفذت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات و 
العلوم واالبتكار تتمثل بزيادة اإلنفاق على البحث والتطوير ودعم الكوادر الوطنية وتحفيزها على البحث 
العلمي واالبتكار لتطوير التكنولوجيا وتقديم اختراعات تسهم في حلول للتحديات البيئية  وتحسين جودة 

 الحياة .
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اإلمارات شوطا  كبيرا  في استخدام التكنولوجيا الخضراء في مجاالت النقل والطاقة المتجددة لقد قطعت  .1
من خالل توجيه العديد من االستثمارات في التقنيات الصديقة للبيئة الخاصة بتلك المجاالت،وتبنت 

وتعزيز االبتكار رؤية توجيه االهتمام بالتعليم االلكتروني وتعميم مناهج تعتمد على الذكاء االصطناعي 
 ةواالبتكارات الطبية التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بسرع في أساليب وطرق التدريس،

 . أكثروكفاءة 
أن تحتل مكانة مهمة بين الـدول الصناعية الكبرى بفـضل استثمارها في الفرد وتركيزها استطاعت ماليزيا  .9

والعمل على زيادة االستثمار في البحث والتطوير من قبل القطاعين العام  ،على المـنظومة التعليمية
والخاص وخاصة في البحوث التي تهتم بالتقنيات الخضراء من خالل استخدام العديد من األدوات التي 
تسهم في تعزيز االبتكار مثل برامج المنح البحثية ومبادرات البحث والتطوير للتكنولوجيات  في مجاالت 

 اعة واألغذية والصناعات الدوائية.  الزر 
سوف  ،إن استخدام ماليزيا لمزيج من مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة المائية والكتلة الحيوية  .11

الفحم والغاز في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي يسهم في تخفيض  على العتماديؤدي إلى تحررها من ا
 نسبة انبعاث الكاربون الناتجة عن استخدام الطاقة التقليدية.

قيام ماليزيا بتوظيف التقنيات الخضراء في مجال النقل والتعليم والصحة أدى إلى إيجاد أنظمة نقل  نإ .11
وبناء نظام تعليمي للبيئة وقليلة االستهالك للطاقة  ، كفوءة وذكية وتشجيع استخدام وسائل نقل صديقة 

ص الح المناهج الدراسية قوي وذلك عن طريق االستفادة من هذه التقنيات في تحسين جودة التعليم  وا 
وتحميل المواد الدراسية وجعلها متاحة للجميع وتقديم رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة وتعمل 

 على تحسين نوعية الحياة وخاصة  في المناطق النائية.
انخفاض مستوى البحث العلمي واالبتكار في العراق مقارنة ببقية دول العينة ونتج ذلك عن انخفاض   .12

نسب االستثمارات الموجهة نحو البحث والتطوير، وضعف مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، 
 وقلة التخصيصات الحكومية وعدم توفر البيئة المحفزة لالبتكار. 

يعاني العراق من ضعف ومحدودية استخدام التكنولوجيا الخضراء في جميع المجاالت وخاصة في  .13
 الرغم من توفر اإلمكانات المادية والطبيعة.على مجال النقل والمدن الذكية 
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 توصياتال
تهتم بتوجيه االستثمار نحو البحث والتطوير وتشجيع االبتكار ودعمه  استراتيجيةضرورة تبني العراق   .1

وتطوير التكنولوجيا في المجاالت  إيجاديسهم في  ألنهو األخرىعن االستثمارات  أهميةال يقل  ألنه
 المختلفة  التي تعمل على مواجهة التحديات البيئية.

ضرورة وضع برنامج زمني يتمثل باستثمار وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لكونها مصادر متجددة  .2
موارد ال وصديقة للبيئة وخاصة الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة المائية التي تعد من أكثر

 المتاحة في العراق. 
العمل على رفع مستوى استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم والصحة من خالل توفير بنية  .3

تكنولوجية كفوءة وتسخير ما توصل إليه العلم من أجهزة وبرمجيات في مجاالت التعليم والصحة مثل 
وتحسين وتطوير أنظمة التحكم  ،ة التعليميةوسائل العرض االلكترونية والوسائط المتعددة في العملي
 ،تسـاعد في الحفاظ على سجالت المرضـى الصحي واالستجابة عن بعد والعمل بأنظمة البيانات التي

واالعتماد على التطبيقات الذكية في المـجال الصحي  مما يسهم في خلق نظام صحي شامل وذا كفاءة 
 وجودة.

وذلك من  بة في الـعراق وخاصة في مجال االستـثمار التكنولوجي ،ضرورة تهيئة بيـئة استثمارية مناس .4
المادية والخدمات الالزمة لجذب المستثمرين واعتماد أسلوب االسـتثمار المشترك  خـالل توفير الحوافز

وضع سـياسات إصالحية  علـى مستوى االستثمار األجنبي فالبد من بين القطـاع العام والخاص ،أما
الضـريبي وزيادة الحوافز مما يسهم في جذب  اإلعفاءمثل  األجنبي االستثمارمشـجعة لجذب 

 المستثمرين و الشركات األجنبية واالستفادة من التكنولوجيا التي تستخدمها.
العمل على استقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية واألجنبية لالستفادة منها في مجاالت إنتاج واستخدام  .5

 التكنولوجيا. 
بالبحث  المختصةالتكنولوجيا في كافة المجاالت ودعم وتعزيز الهيئات  بأبحاثراكز متخصـصة إنشاء م .6

 مجتمع معرفي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.  إنشاءالعلمي ألنها تؤدي إلى 
امة من ومفاهيم االستد التنميةلتحقيق  الركيزة األساسيةباعتبارها  البشرية العاملةإعداد وتأهيل الكوادر  .7

في العالم  التكنولوجيةوالمهارات ومواكبة التطورات  المعرفةخالل تبني نظام تعليمي قادر على إنتاج 
 والتدريب والتطوير. الدراسةالخارج لغرض  إلى  واألبتعاث  الدراسيةمن خالل تقديم المنح 

بحاث التطبيقية والتطوير االستفادة من تجربة االمارات الخاصة ببرنامج الباحث االماراتي وبرنامج اال .1
 وبرنامج المنح.

االستفادة من التجربة الماليزية  في تطوير قطاع التعليم والتنوع االقتصادي من خالل انشاء مراكز  .9
 ابحاث. 
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 قرآن الكريم الـ 

 الكتب:  أولا 

اإلسكندرية للطـباعة  ،دار الجامعة ،التـنمية في الدول النـامية قضايا ،إحـسان ،حفظي ،مريم،احمد  .1

 .5002،مصـر،

 .5010،جامعة بـورسعيد -، كلية الـتربيةطرق تدريـس ذوي االحتياجات الـخاصة ،مروة محمد ، الباز .5

 . 5003دار الجامعة،  ،لتخطيط وتنمية الموارد البشرية استراتيجيمدخل ، راوية،حسن  .3

 . 5012،بغداد،دار الكتب والوثائق  ،انترنت األشياء ،سميرمازن  ،الحكيم  .4

مركز التطوير  ،جامعة بغداد،جوانب من التعليم االلكتروني  ،هاجر محمود،علي  ،زينب هادي،خلف  .2

 .5010،سلسلة ثقافة جامعية ،والتعليم المستمر 

 . 5002،عمـان،جدارا للكتاب العالمي للنـشر والتوزيع  ،اقتصاد المـعرفة، فلـيح حسن،خلف  .6

عمان  ،المملكة األردنية الهاشمية ، دار الثقافة ،التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال، فضيل ،دليو  .2

،5010. 

ترجـمة المركز الثقافي  ، علوم األرض واالقتـصاد والبيئة ،االقتصاد التحـليلي  ، ستيد هـام ،رونالد  .2

 . 5002 ،القاهرة ، ريب والترجمة دار الكـتاب الحديثللتعـ

 ، الثـورة االقتصادية الجـديدة ، اقتصـاد الهدروجين بـعد نهاية النفط ، ماجد،ترجمة كنج ،جيرمي ،ريفـكن  .9

 5009،لبنان،دار الفارابي. للنـشر

نهضوا ولماذا البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي كيف  ، إسماعيل محمد،صادق  .10

  5014،القاهرة ،المجموعة العربية للنشر ،1ط،تراجعنا

 5009إدارة تكنولـوجيا المعلومـات، دار الفكر الجامـعي، اإلسكندرية،  ،محمد،الصيـرفي  .11

 . 5002 ،مـصر،مطبـعة ناس بـعابدين  ، إدارة البيئة نحو اإلنـتاج األنظف ،زكريا ،طـاحون  .15
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فـي ضوء  .في تحـقيق التنمية المستدامة .الطاقة المتـجددة ودورها،وآخرون ، .احمد صالح مـحمد ،طه .13

 .5019،مصر  ،الديمقراطي العـربي .المركز ، دراسة حالة مـصر ، .التجارب الدولـية

 .5002 ،مصر ،األول اإلصدار،وزارة البحث العلمي  ،مؤشرات العلم والتكنولوجيا،نورا وآخرون  ،عادل .14

استخدام تقنيـات االستشعار عن بعد ونظـم المعلومات  ،إبراهـيم صالح الدين،خـضر  ،عزة،عبد اهلل  .12

جامعة بنها لـشؤون خدمة المجتمع  ، الجغرافية في رصـد ومتابعة األخطار والتوقعات المـستقبلية لها

  5015،كلية اآلداب ، وتنمية البيـئة

االتصال الجماهـيري، العربي للنشر والتوزيع، محمود ، تكنولوجيا المعـلومات وصناعة ،  الـدين علم  .16

 1990،القاهرة

المجتمع  .مـكتبة،1ط ،االقتصاد المعرفي اإلطـار النظري  ،محمد نعـمة،الزبيدي  ،كريم سـالم ،الغالبي  .12

 . 5012،األردن –عـمان  ، العربي للنـشر والتوزيع

دار الصفا للطباعة  ، الطبعة األولى ، التنمية المستدامة ، ماجد ،أبو زنط  ،عثمان محمد ،غنيم  .12

  5010عمان   والنشر،

دار  ، التنمية المستديمة في ضل تحديات الواقع من منظور إسالمي ، عبد العزيز قاسم،محارب  .19

 . 5011االسكندرية،الجامعة الجديد

الدوليــة الدار  ، مبادئ التنمية المســتدامة ترجمة بهاء الديــن شاهين ،دوكالس ،موســشيت  .50
 .5000،القاهــرة،لالستثـمارات الثقافية

الدار ،الجودة الشـاملة واإلنتاجية والتخـطيط التكنولوجي للتميز والريـادية والتـفوق  ،فريد ،النجـار  .51

 .5002،مصـر ،الجامعة 

 ،1ط،التنمية المستدامة مفهـومها وأبعادها ومؤشـراتها  ،ياسمين مدحت ،محـمد ،مدحت أبور،النـصر  .55

 .5012،المجموعة العربية للتـدريب والنشـر
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دار. االهلية للنشـر ،مخاطر العولمـة. على التنمية المستدامـة،.العالم ليس. للبيع،باتر محمد عـلي،ورم  .53

 .5003، االردن ،الطبعة االولى،و.التوزيع

 والمؤتمراتالبحوث والدوريات : ثانياا 

 ، النـامية التـنمية في المجتمعات الستراتيجية،المبروك ،دراسـة نقدية محمد  ،أبو القاسم  ،أبو سبيحة  .1
 .5013،العدد األول ، مجلة جامعة سـبها  للعلوم اإلنسـانية

مركز البيان للدراسات والتخطيط  ، الطاقة الشمسية في العراق من الفجر إلى الغسق ، هاري،استيبانيان  .5
 .5050تموز 

آفاق وتطلعات على خطى  ، المدن الذكية المستدامة ، محمد مهدي،حسن  ،آل يوسف إبراهيم جواد .3
 https:\\www.r search gate .not ،متاح على الموقع،مدن القرن الحادي والعشرين 

تجربة كوريا الجنوبية في تبني السلوك األخضر وانعكاساتها على التنمية  ، جبلي محمد،األمين  .4
 .5050 ، (1(عدد)9) لدمج،مجلة النظم والعمل ،المستدامة 

أسس النقل الحضري المستدام للمدينة العربية  ،علي محمود حاتم ،الصرفي ،انجي محمد ،البرملجي .2
 .5012،(4العدد)،جامعة القاهرة ،كلية  التخطيط العمراني واإلقليمي  ،مجلة البحوث الحضرية،

 .1991  ،العــدد األول  ،ة صـوت البيئةمجـل ، "العمل مــن اجل البيئة" ، برنامج األمـم المتـحدة اإلنمائي .6
اقتصاديات الطاقة المتـجددة واستراتيجيات تبنيها فـي النظام الطاقوي ،  العبسي،عـلي  ،شيخـي،بالل  .2

الشهيد حـمه  .جامعة ، مجـلة العلوم اإلدارية والمـالية ، العـالمي مع عرض بعـض التجارب العربية
 .5012،االفتـتاحيالعدد ،الجـزائر  ،الخضر بالوادي

 ، مجلة شهرية تصـدر عن دائرة حـكومة دبي الذكية ، مقال التقنية للجـميع ،احمد محمـد  ،بن حميدان .2
 .  5013،(151العـدد )

المعوقات ومقترحات للتطوير  )حالة  : واقع البحث العلمي في البلدان العربية ، ماريه العود،البهلول  .9
 .5051،(2العدد) ، االجتماعيةمجلة مستقبل العلوم ،تونس( 

دراسة حالة  ،ضـرورة التنويع االقتصـادي في الدول الغنية بالموارد الطبيعية ، أمينة هناء وآخرون،جايب  .10
 .5012جامعة المسيلة، ديسمبر  ،( ،الجزائر4ماليزيا، مجلة اقتصاديات األعمال والتجارة، العدد)

التحديات واالتجـاهات المستقبلية مدخل بيـئي  ، المستدامة التنمية الصـحية ، علي عبود نـعمة،الجبوري  .11
المـركز الديمقراطي العربي  ، مـجلة تنمية الموارد البشـرية للدراسات واألبحاث ،اقتصادي اجتماعي

 .5019اكتوبر ،(6الـعدد ) ، برلين -ألماـنيا،



 .....والمراجع  صادرالم
 

 

255 

شبكة االقتصاديين  ، ياتالتنمية المستدامة في العراق الواقع والتحد ، عدنان فرحان،الجوارين  .15
 .5016،العراقيين

دائرة  ، اتحاد الغرف العربية ، ومجاالت تطبيقها في العالم العربي "الزراعة الذكية"، علي،حدادة  .13
 .5012،البحوث االقتصادية

تنويع قدرات االقتصاد العراقي في ظل التنمية الريعية  الواقع الراهن والحسابات  ، حسين عجالن،حسن  .14
 .5012،(52مجلة المنصور العدد) ، المستقبلية

جامعة البصرة/ مركز علوم  ،رقمنة التعليم في العراق )ايجابيات ال ُتحصى( ،خليل حسن ،حسن .12
 :متاح على الموقع،5050أبريل / نيسان  9 ،البحار

https://akhbaar.org/home/2020/4/269977.html                                              
التنمية االقتصادية في كوريا الجنوبية من اقتصاد زراعي متخلف إلى اقتصاد زراعي  ، عزران ،حفيظة  .16

 .5011،(11عدد)،( 2) لدمج ،مجلة التنظيم والعمل ،متقدم 
المـجلة الفلسطينية  ، التجارب الدولـية والعربية في مجـال التعليم االلكتروني ، محمد سعـيد ،حمدان  .12

 .      5002 ،(1)الـعدد ،(1)المـجلد ،للتربـية عن بعد 
فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي  الحديثة في  ، خير الدين،بو زرب  ،أبو بكر ،خوالد  .12

 ،مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد ،كوريا الجنوبية أنموذجا ( :تجربة19-مواجهة فيروس كورونا ) كوفيد 
 .5050 ،( خاص5العدد )،(5) لدمجال

بن يوسف ،الذكاء االصطناعي كحل بديل لمكافحة الصدمات الوبائية  ،بن خده ،رشيدة،درغاوي  .19
( 5العدد)،(22) لدمج،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسة ،المستقبلية )فيروس كورونا( أنموذجا 

،5051. 
( 52مجلد )،مجلة النفط والتعاون العربي  ، طاقات المستقبل يجب أن تكون كلها نظيفة ، بيتر ،دوريل  .50

 .1999،(الكويت 22العدد )
مجلة جامعة دمشق للعلوم  ، التخـطيط من اجل التنـمية المستدامة ، سليمان ،مهنا  ،ريدة،ديـب  .51

 .5009،(1)العـدد ،(52المـجلد ) ،الهندسـية
التعليم االلكتـروني ودوره في تطـوير عملية التعليم فـي ضوء بعض التجـارب  ، رضوي محمد كـمال ،ريا .55

المجلة العلمية السنـوية للجمعية المصرية للكمـبيوتر ،حـلول( –العالمية والعربية الـرائدة )تحديات 
 .5016 ،(4المـجلد ) ،التعليمي 

https://akhbaar.org/home/2020/4/269977.html
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دوره في  –مشاكله  –البحث العلمي في الجامعات العربية واقعة  ، حسين عليوي ناصر ،الزيادي  .53
 https://portal.arid.my،متاح على الموقع ،خدمة المجتمع 

نظم النقل الذكية أهم مواضيعها وفرص تطبيقها في المملكة العربية ،سعد بن عبد الرحمن  القاضي  .54
 msila-https://dspace.univ      :متاح على الموقع ، جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية

الملـتقى العلمي  ، البعد التكنولوجـي كمدخل  لتحقيق الميـزة التنافسية ،منـور ،أوسرير  ،طيب ،سعيد .52
 ،لدان العربيـةالدولـي حول المعـرفة في ضل االقتـصاد الرقمي ومـساهمتها في تكـوين المزايا التنافسية للبـ

 .5002،جامعة الشـلف
مجلة  ، تجربة اإلمارات العربية المتحدة في تطبيق النقل المستدام ، رحيش ،سعيدة  ، تلخوخ ،سعيدة  .56

دارة األعمال   .5051،(1العدد)،(11) لدمج ،االقتصاديات المالية البنكية وا 
مجلة اإلستراتيجية  ،االقتصاد األخضر في ماليزيا اختيار أم حتمية ،سايح ، بو زيد ،فطيمة ،سفيان  .52

 ،)الجزء األول( ،( العدد خاص9المجلد ) ، الجزائر ،جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم  ، والتنمية
5019. 

 مجلة الكلية ، آفاق إنتاج الطاقة المتجددة في العراق طاقة الرياح نموذجا ، هيثم عبد اهلل،سلمان  .52
 .5016،(32العدد) ، اإلسالمية الجامعة

تصور مقترح لتطبيقات التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي  ، رضا عبد البديع،السيد عطية  .59
 . 5012،(54العدد) ، مجلة العلوم االجتماعية ، العربية في ضوء االتجاهات العالمية

 تحقيق في الـصناعي المجال فيا للتـكنولوجي العقالني االستخدام وأهمـية دور ،سـفيان محمد ، شاوي .30
  . 5015 ،جامعة منتوري ، قسطنطينية ،الرباط،نحو تحقيق اإلنتاج األنظف  المـستدامة التـنمية

مـجلة بغداد  ، التنمية المستدامة فـي االقتصاد النامي بيـن التحديات والمتطلبات ، عدنان مناتي،صـالح  .31
 .5014 ،العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك  ،الجامعةللعلوم االقتصادـية 

قسم  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،مفاهيم حول التنمية المستدامة  ، شنبي ، صورية .35
 .5016-5012،علوم التسيير

العـراق ، مجلة  -دستانوالتنمية المستدامة فـي إقليم. كر  البيئة االستـثمارية ، داسعد حمدي محـم،طاهر  .33
 .5012،(3العـدد. )،(3المجلد ) ، البـشريةالتنمية  

واقع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة في توطين  ، خوشي عثمان،عبد اللطيف  .34
مجلة كلية التربية األساسية للعلوم ’ جامعة السليمانية،التكنولوجيا )الصين وماليزيا واليابان( أنموذج 

 .5016 /كانون األول،(30العدد) ، جامعة بابل ،التربوية واإلنسانية 

https://dspace.univ-msila/
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مجلة المستقبل  ، تمويل البحث العلمي وأثره في التنمية البشرية :ماليزيا أنموذجا ،حادة عاصم ش ، علي .32

 .8108، (28العدد) العربي،

مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية المستدامة في الدول العربية ،عبد القادر علي  ،علي .36
 https://omran.dohainstitute.orgمتاح على الموقع      ،5015،األولالعدد ،مجلة عمران  ،

جامعة قاصدي مرباح ،رؤية جديدة لمكافحة الفقر  الشمول المالي: استراتيجية ،وآخرون ، لمياء،عماني  .32
 .5050،(5العدد)،(9) لدمج ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،ورمكة  )الجزائر(  –

 ،االنجازات المتحققة والتطلعات المستقبلية : اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،محمد سعد،عميرة  .32
 .5005،يةمجلة التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالم

دراسة تحليلية ألهم مؤشرات التنمية المستدامة في البلدان العربية  ،مهدي سهر وآخرون ،غيالن  .39
 https://www.iasj.net/iasj/download/232b745a3247:      متاح على الموقع ،والمتقدمة 

جامعة عبد الحميد بن  ،كلية الحقوق والعلوم السياسة ، تجربة تنموية ونجاح اقتصادي،فجر ماليزيا  .40
 https://ijrdo.org/index.php/sshr/articl:       متاح على الموقع ،مستغانم  الجزائر ،باديس 

  
االبتكارات البيـئية والتكنولوجيا الخضـراء لتعزيز ممارسـات التسويق ،حليمة السعدية وآخرون ،فريشـي  .41

دارة األعمـال  ، األخضر في المؤسسـات الدولية الفاعلة في الدول العربية مجـلة العلوم االقتصادية وا 
 .5012،(5العدد)،

مجلة دراسات ،(5010 - 5000ام )الع ، التجربة التنموية في ماليزيا ، نادية فاضل عباس،فضلي  .45
 .5015،(142العدد ) ، دولية

مـجلة نماء االقـتصاد  ، إشـكالية التنمية المسـتدامة وتحدياتها ،أنساعد ،رضوان ،زروخي ،فيـروز  .43
 .5012،عـدد خاص ، المجلد الثاني ،والتجـارة

 الملتقى الدولـي حول: ، سبيل تحقيق التـشـغيل الكامل في ظل التنـمية المستدامة ، حمدي،كلتـوم 
: مـتاح  على الموقع، 5015 ،وتحـقيق التنمية المستدامة الحكومة في القـضاء على البطالة استراتيجية

https://iefedia.com 
النقل المستدام احد مؤشرات استدامة المدن "دراسة حالة النقل المستدام بمدينة مصدر  ، قعيد،لطيفة  .44

 .5051،(56عدد)،(12) لدمج ، مجلة اقتصاديات عمال أفريقيا،بابو ظبي" 
المجلة الدولية ،التعليم األخضر توجه مستقبلي في العصر الرقمي  ، فائزة احمد الحسيني،مجاهد  .42

 . 5050،(3عدد)،(3)لدمج،ة للبحوث في العلوم التربوي

https://omran.dohainstitute.org/
https://www.iasj.net/iasj/download/232b745a324b6ae7
https://ijrdo.org/index.php/sshr/article
https://iefedia.com/
https://iefedia.com/
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 الجامعة التكنولوجية ،مـجلة قسم الهندسة الميكانيـكية ، الهندسـة الميكانيكية،بشار علي وآخرون  ، محمد .46
 .5012 ،(1العـدد) ،

العـدد ،مجلة  ديـالى  ،التنمية المسـتدامة المفهوم والعناصر واألبـعاد ،وآخـرون  ،عبد اهلل حسون،محـمد  .42
(62) ،5012 . 

المجلة العراقية  ، السجل الصحي االلكتروني في مشفى ابن رشد التعليمي ،أكرم محمد ،محمود .42
 . 5012،(1العدد)،(2المجلد) ، لتكنولوجيا المعلومات

مكانية محاكاتها في العراق، مجلة  ، احمد إبراهيم،مهدي  .49 النهضة االقتصادية في كوريا الجنوبية وا 
 .5012(، 3( ،عدد )14)لدة ، مجالغري للعلوم االقتصادية واإلداري

واقع وآفاق الطاقة المتجددة في العراق  ،زهراء علي جبر،العقابي  ،رحمن حسن علي ،الموسوي  .20
مكانية االستفادة من التجربة البرازيليةو  ، (34العدد )،مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية  ،ا 

5019. 
 .   5015،(  361العدد)،  مجلة األمن والحـياة ، التنمية المسـتدامة ، مأمون احمد محـمد،نور  .21
العدد ،  مجلة مركز بابل ، دراسة تقويمية واقع النشر العلمي في جامعة بابل: ، إحسان علي،هلول  .25

 . 2011 / كانون األول ، الثاني
التنـمية المستدامة ومدى تحـقيقها في بلدان عربية  ، زهيـر محمد،عبد اهلل  ،سالم محمد صـالح،اليوزبكي  .23

 .5012 ،( 4العدد )،( 42المـجلد )،مجـلة زراعة الرافدين  ،( 5002-1920مـختارة للمدة )

  والدراساتالتقارير :  ثالثاا 

 ،بيروت  ،التكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة  ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا( .1
5012. 

دراسة وصفية  (5012 - 5002واقع البحث العلمي في الوطن العربي) ،خليل محمد ،الخطيب  .5

 . 5050،جامعة صنعاء ،منظمة المجتمع العلمي العربي ،تحليلية

دروس مستوحاة في التجارب  ، المدن الذكية في الدول العربية ، هبة،عبد المنعم  ،عرفان،الحسني  .3
 .5019،(2العدد )،موجز سياسات ،صندوق النقد العربي ،العالمية 

المركز الديمقراطي ،المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة واقع وآفاق  ، عزيز،محجوب  ،عادل،اقلوش  .4
 : متاح على الموقع ،ألمانيا -برلين -والسياسية واالقتصادية االستراتيجيةالعربي للدراسات 

                                                     hazbane.asso.web.com\\https: 
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تعزيز النفاذ إلى ،ومنظمة التجارة العالمية ،منظمة الصحة العالمية ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية  .2
التكنولوجيا الطبية واالبتكارات الطبية: المجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية 

 .5013،والتجارة
 https://www.itu.int:                       متاح على الموقع  ، ITN،الشمول المالي الرقمي .6
 :متاح على الموقع ،المبادرة العالمية مجـموعة البنك الدولي واالتحاد الدولي لالتـصاالت والشمول المالي .2

PR36.aspx-https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017  
 : ،متاح على الموقع 5016 ،المنتدى العربي الرفيـع المستوى حـول التنمية المستـدامة، ّعمان .2

https /www .unescwa.org/arab-forum-sustainable-development-20          

 :متاح على الموقع،التجربة الكورية في تنمية الصادرات  ، المعهد العربي للتخطيط .9

https:\\www.arabapi.org                                                                                   

                   https://databank.albankaldawliالموقع البيانات المفتوحة للبنك الدولي على .10

 :  نظرة عامة متاح على الموقع ،المدن الذكية المستدامة ،االتحاد الدولي لالتصاالت  .11

 https:\\www.itu.net                                                                        

اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض  ، المجلس االقتصادي واالجتماعي .15
 .5014،جنيف،التنمية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت \المعلومات واالتصاالت 5\5المسالة ،االتحاد الدولي لالتصاالت  .13
                                                 https://www.itu.int                              :   على الموقع ،ألغراض الصحة االلكترونية

   eb.archive.org ،تاريخ الدولة متاح على الموقع ،البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة .14

 :متاح على الموقع ،البتكار والصحةا،المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( .12

https://www.wipo.iut                                                                                                                 

المية في دولة اإلمارات تقود الجهود الع ،وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،اإلمارات العربية المتحدة  .16
      https://www.mofaic.gov.ae                     :متاح على الموقع ،قطاع الطاقة المتجددة 

https://www.itu.int/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/
https://www.wipo.iut/
https://www.mofaic.gov.ae/
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  masdar.ae/ar/masdar city/the – city/mobilityمتاح على الموقع ، التنقل في مدينة مصدر .12

 : ة ووقاية المجتمع على الرابط التطبيقات الذكية في وزارة الصح .12

https://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/DownloadApps.aspx 

 https://ar.knoema.coماليزيا متاح على الموقع،صادرات التقنية المتطورة ،أطلس بيانات العالم  .19
متاح على  ،مؤشرات األداء الرئيسية بشان المدن الذكية المستدامة ،(ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت ) .50

 https:\\www.itu.int\ar :                                                            الموقع
خدمات االنترنت ذات النطاق العريض  من اجل  ،المجلس االقتصادي واالجتماعي  ،ألمم المتحدة ا .51

                         https:\\unctad.org:متاح على الموقع  ،5013 ،مجتمع رقمي  شامل
 https:\\ar.konema                           :متاح على الموقع ،البيانات اإلحصائية،العراق  .55
 https:\\m.marefa.org                                 :  متاح على الموقع  ،ماليزيااقتصاد  .53
متاح  ، الملكية الصناعية ، قسم الملكية الصناعية ،العراق –الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية  .54

                                                         https:\\www.cosqc.gou.iqعلى الموقع
 :متاح على الموقع ،اعتماد وسائل حديثة لتخطي جائحة كورونا التعليم االلكتروني في العراق: .52

https://www.iq.undp.org                                                                                                                         

االقتصاد األخضر وأثره علي التنمية المستدامة في ضوء تجارب  ،ساندي سعدي وآخرون،أبو السعد  .56
  : متاح على الموقع ، 5012 ،ربيالمركز الديمقراطي الع ،دراسة حالة مصر ،بعض الدول

 https://democraticac.de/?p=47167                                                                                              

 مؤشرات التنمية المستدامة على بلدان األسكوا:تطبيق  ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا .52
 . 5001،نيويورك،األمم المتحدة  ،تحليل النتائج

مركز الدراسات  ، الواقع والتحديات : التعليم االلكتروني في العراق ، حوراء رشيد،الياسري  .52
                             https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq:على الموقع ،االستراتيجية

                 

 .5010 ،اإلمارات العربية المتحدة ،تقرير التطورات االقتصادية واالجتماعية ،وزارة االقتصاد  .59

https://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/DownloadApps.aspx
https://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/DownloadApps.aspx
https://ar.knoema.coة
https://www.iq.undp.org/
https://democraticac.de/?p=47167
https://democraticac.de/?p=47167
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 ،تقـرير يومي عن القمة العالمية لطاقة المـستقبل،المـعهد الدولي للتنمية المـستدامة بالتعاون مع مصدر  .30
 .5015،(5العدد )،(122المجلد )

دارة الطاقة ،أمانة المـجلس الوزاري العربي للكهـرباء .31 اإلطـار االسترشادي العربي  ،القطاع االقتصـادي وا 
 .5012،الدول العربـية .جامعـة ،للطـاقة المتجددة

 .5014،اإلمارات  ،تقرير حالـة الطاقة في دبـي،المجلس األعـلى للطاقة  .35

 . 5030 ، 5012 ،أجندة التنـمية المستدامة ، اإلمارات ، دامةاللجنة الوطنـية ألهداف التنمية المسـت .33

التنمية االجتماعية واالقتصادية من  :المجتمع الذكي:1\المسالة ج،( ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت ) .34
 .  5012،لجنة الدراسات ،قطاع تنمية االتصاالت،خالل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ،تسريع وتيرة النمو في الصناعات التكنولوجية المتقدمة في دولة اإلمارات  ،اإلمارات العربية المتحدة  .32
 .5019،وزارة االقتصاد ،تحليل القطاعات عالية القيمة وتأثيرها على مستقبل الدولة 

لمجتمع المبني  مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في ا ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا .36
 .5003،نيويورك،على المعرفة

 .5011،الدورة التاسعة عشر ،لجنة التنمية المستدامة  ،المجلس االقتصادي واالجتماعي،األمم المتحدة  .32

 ،مديرية إحصاءات التجارة ،5050التقرير السنوي للصادرات العراقية لسنة  ،الجهاز المركزي لإلحصاء .32
 .                       5051-أيار

 5050الفصلية واإلجمالية للناتج المحلي اإلجمالي لسنة ،التقديرات األولية ،الجهاز المركزي لإلحصاء  .39
 .  5051،مديرية الحسابات القومية،

التعاون اإلقليمي وامن الطاقة في المنطقة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(  .40
 .5012،نيويورك ،لعربيةا

و النمو  في   مذكرة اقتصادية حول التنويع،شة النهوض في واقع الهشا ،البنك الدولي لإلنشاء والتعمير .41
 .  5050،واشنطن ،العراق 
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تعزيز النفاذ إلى ،ومنظمة التجارة العالمية ،منظمة الصحة العالمية ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية  .45
الطبية واالبتكارات الطبية: المجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية التكنولوجيا 

 .5013،والتجارة

رياح التغير في أنظمة الطاقة العالمية والعربية ،المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  .43
 https://www.rcree.org :                               متاح على الموقع، ،الكهرباء من الرياح،

 https:\\www.uaeu.ac.aeمتاح على الموقع، 5019براءة اختراع حصلت عليها جامعة اإلمارات لسنة  .44

وزارة  ، جمهورية العراق ،دليل مركز الرعاية الصحية األولية ،محمد شاكر، رشيد ،مثنى عباس ،بالل .42
 .5012،الجودة شعبة ضمان -الصحة

متاح على  ،تكنولوجيا المعـلومات واالتصاالت من أجل تـحقيق أهداف التنمية المستدامـة لألمم. المتحدة .46
 https://www.itu.int                                        :                          الموقع

الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية  في  ،المستدامة على الصعيد العالميتقرير التنمية  .42
 .5051،نيويورك ،األمم المتحدة

 -المؤشرات الصحية -)األحوال الطبيعية،اإلحصاءات البيئية للعراق ،وزارة التخطيط –جمهورية العراق  .42
 .     5012،الجهاز المركزي لإلحصاء،المؤشرات الزراعية( 

 . 5019 ،التقرير الطوعي األول حول أهداف التنمية المستدامة  ،وزارة التخطيط –جمهورية العراق  .49

 . 5010،(5اإلصـدار ) ،مؤشرات التنمية المسـتدامة في قطر ،اللجـنة الدائمة للسـكان ،جهاز اإلحصاء  .20

 ، المـؤتمر الكشفي العربـي ،دور الحـركة الكشفية في تحقـيق التنمية المستدامة ،خليل رحمة علـي،حسن  .21
 .5019،مصر،شرم الشـيخ ، التاسع والعشرين

 https://ded.ae         :متاح على الموقع  ،5019التقرير االقتصادي إلمارة دبي  ،حكومة دبي   .25

الجامعة  ،التحديات –مراحل التنظيم  -التعليم االلكتروني :آليات التطبيق  ،خميس عواد ، زيدان  .23
  chgate.net                  https://www.resear:   متاح على الموقع ، العراقية أنموذجا

 https://ar.unesco.org        : متاح على الموقع ،تقرير اليونسكو ،جاون لي ،ن بيم ديوك سو   .24

https://www.rcree.org/
https://www.itu.int/
https://ded.ae/
https://www.re/
https://ar.unesco.org/
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 :متاح على الموقع، ،تقرير اليونسكو للعلوم ، ماليزيا ،في جي ،ارتشاندرن  ،راجا ،راسيه   .22

https://ar.unesco.org                                                                                                                 
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Abstract 

Green technology  has changed our world and contributed to improving the 

economy, productivity and social well-being ,helping to create a greener and more 

sustainable environment by offering many environmentally friendly technologies, 

and has been able to find innovative ways to address rising environmental issues 

and make the environment greener while reducing greenhouse gases, through the 

use of renewable energies. Reducing depleted energy use and contributing to 

resource conservation from depletion, improving energy efficiency, promoting 

recycling ,sustainable transportation, and working to develop and access health 

and education services by all members of society, which contributes to promoting 

sustainable  development,  Therefore, many countries around the world have 

adopted a strategy aimed at investing in green technology by focusing on 

investing in research and development and infrastructure for education, health, 

transportation and energy, and working to encourage and nurture innovative 

innovation through financing and marketing programs for their innovations. 

The research aims to demonstrate the concept of green technology and its most 

important advantages and challenges in its application while reviewing some 

international experiences and the possibility of future use  of nudity. 

The researcher used the descriptive analytical approach to present, analyze and 

draw conclusions  from data from books, periodicals and official reports from 

local and international organizations.  

One of the most prominent findings of the researcher is the presence of many 

components that contributed to the success of the experiments in the selected 

countries, the most important of which is the existence of integrated infrastructure 

and provide the necessary resources and an environment suitable for investment 

in green technology and high. 

 percentages of spending on research and development and encourage innovation, 

and that Iraq can benefit from the experiences of those countries in the event of 

providing the necessary and necessary requirements for the use of green 
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technology In various areas, which promotes sustainable development such as 

infrastructure, investment in renewable energies, sustainable transport and higher 

spending rates on research and development. 
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