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في  التنمية المستدامة الشاملةلتحقيق أهداف  آليةستثمار في الطاقات المتجددة كاال
 -نموذجاااإلمارات العربية المتحدة  -ظل االقتصاد المعرفي 

 د. فريدة كايف االسـم الكامـل

شريفة العابد د. 

 برينيس

 يـد. وليد بيب

الدرجـة 

 العلـمية

دكتوراه يف العلوم 

 االقتصادية

دكتوراه يف العلوم 

 االقتصادية
دكتوراه يف العلوم 

 االقتصادية

 ''ب'' أستاذ حماضر ''ب''أستاذة حماضرة  ''ب''أستاذة حماضرة  الرتبة العلمية

 اقتصاد، تنمية ومالية اقتصاد، تنمية ومالية التخصص

اقتصاديات النقود، 

 البنوك واألسواق املالية

اجلــامــعـة 

 احلالية

املركز اجلامعي عبد 

 –احلفيظ بوالصوف 

 اجلزائر-ميلة

جامعة الشاذلي بن 

 اجلزائر -الطارف جديد

املركز اجلامعي نور 

 -البيض –البشري 

 اجلزائر

 مقدمة:

وذلك من خالل ، السنوات األخرية اجتاها مشوليا حنو عوملة االقتصاديعرف االقتصاد العاملي يف  

تصاد الذي التحول يف النظام االقتصادي من االقتصاد الذي يعتمد على اإلنتاج الكمي إىل االق

الذي ، واليت تزداد فيه نسبة القيمة املضافة املعرفية بشكل كبري ،املعرفةيعتمد على املعلومات و

فالتطور اهلائل لتكنولوجيا  ،املعرفية أو سلع املعلومات من السلع اهلامة جداأصبحت فيه السلع 

االتصال قد أدى إىل ميالد اقتصاد جديد يسمى باقتصاد املعرفة أو االقتصاد املبين على واإلعالم 

لك هذه من ميو ،على التحكم يف املعرفة العلميةحبيث يكون شرط االندماج فيه مبين  ،املعرفة

 يتبوأ مكانة إسرتاتيجية.سيتميز عن غريه واملعرفة 

 متاما أن الثروة احلقيقية تكمن يف قدرة أفرادها نعتتفدولة اإلمارات العربية املتحدة اق

أن وأصبح العلم واملعرفة أساس القياس و ،وأن املفهوم املادي واملالي للتفوق قد تغري ،اإلبداعية

جبب عليها تشجيع  بالتاليو، التكنولوجياالعلمية وبة القرار وهي املعرفة السلعة النادرة صاح

، وتدعيم فعلي ذلك من خالل إعادة االعتبار ملواردها البشرية املبدعةو ،إنتاج وتداول هذه السلعة

 مجيع اجملاالت لتحقيق التنمية املستدامة.منظم لالستثمارات املنتجة يف و

ا التنمية، ارتأت دولة اإلمارات العربية ويف ظل إدراك واٍع للتحديات والفرص اليت تنطوي عليه

طويل املدى، يدعمها يف  مشروعا اسرتاتيجيا املتحدة أن جتعل من االستثمار يف الطاقات املتجددة

 مواجهة حتديات عاملية مؤثرة، وتطوير مصادر اقتصادية متعددة وبديلة.

 نقوم بطرحها، واليت اليت سوف اإلشكالية على اإلجابة حماولتنا يف أهمية البحثتنبع     
 الضوء لتسليط جديدة وكمحاولة ،املتجددة للطاقات واألبعاد اجلوانب على الضوء سوف تسلط



  التنمية المستدامة الشاملةلتحقيق أهداف  آليةستثمار في الطاقات المتجددة كاال
 

 
394 

 املوارد تطوير هذه جراء كل من اإلمارات من الدور الذي تلعبه الطاقات املتجددة يف اقتصاد على
 املتجددة يف ظل االقتصاد اجلديد. الطاقوية

من خالل هذه الورقة البحثية استخالص واقع وآفاق الطاقات  نهدففإننا وعلى إثر ذلك      

لتحقيق التنمية  األلفيةوذلك ملا هلا من دور يف حتقيق أهداف  ،املتجددة يف دولة اإلمارات

 دراسة اإلشكالية التالية:  الورقة البحثيةلذلك سنحاول يف هذه ، الشاملة للمجتمعات املستدامة

االستثمار يف الطاقات املتجددة يف اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة  ؤديهالدور الذي ي وما ه

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  ظل االقتصاد املعريفيف بها  ذىحيت أمنوذجالتصبح 

 .؟الشاملة

 ويندرج حتت هذا اإلشكال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 ؛؟ ومتطلباتهوما هي ركائزه  االقتصاد املعريف؟ما مفهوم  

 ؛ما املقصود بالطاقات املتجددة؟ وفيما تتمثل مالحمها ؟ 

لتصبح ما هي االسرتاتيجيات والسياسات اليت انتهجتها اإلمارات يف جمال الطاقة املتجددة   

 .حيتذى بها ؟ اذجمنوأ

 التالية:  العناصروملعاجلة هذا املوضوع سوف نتطرق إىل 

 ؛االقتصاد املعريفمقاربة نظرية عن احملور األول: 

 ؛الطاقات املتجددة يف ظل االقتصاد العاملي احملور الثاني :

استعراض جتربة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال الطاقات املتجددة يف ظل  احملور الثالث:

 .اقتصاد املعرفة

 مقاربة نظرية عن االقتصاد المعرفيالمحور األول: 

 تركيز من تطورها مقياس حتديد يف انتقلت العاملي االقتصاد طليعة يف اليت البلدان إن
 جديدا مفهوما أخذتا الفكري املال ورأس فاملعرفة املعرفة، على تركيزها إىل املوارد على اهتمامها

 املعريف االقتصاد أخذ السياق هذا ويف تمع،جملا وتقدم االقتصاد تطور يف لدورهما عمقا أكثر
 .للقوة كمصدر واآللة األرض اقتصاد حمل حيل الرقمي االقتصاد أو

 مفهوم اقتصاد املعرفة وأهميته .1

إن احلديث عن اقتصاد املعرفة يقتضي مبدئيا التعريف باملعرفة، حيث أن املقصود بها يف      

تلك اليت يتم إنتاجها من طرف قطاع متخصص عرب وظيفة :" ظل هذا االقتصاد اجلديد

 وأن ناتج هذا القطاع يتمثل يف املعلومات اليت يتم ،املالإنتاجية متزج العمل املؤهل برأس 

فاألمر ال يتعلق باملعرفة مبعناها الواسع وإمنا معرفة  Arrowتداوهلا يف السوق"على حد قول 

ذات طبيعة خصوصية، سواء كانت مدخال أو خمرجا، فاألفكار قد تركب وتستخدم لتعطي أفكارا 

" جديدة

1
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باالقتصاد املبين على املعرفة أو أو ما يصطلح عليه أيضا  املعرفةويف ما خيص اقتصاد      

سري االقتصاديات من  يعترب ظاهرة اقتصادية حديثة تتميز بتغريفهو ، باالقتصاد اجلديد

 تنظيم النشاطات االقتصادية.حيث النمو و

نشر املعرفة وإنتاجها  :"املعريف بأنه االقتصادبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  وقد عرف     

والسياسة،  وتوظيفها بكفاية يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي، االقتصادي، واجملتمع املدني،

لرتقية احلالة اإلنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية اإلنسانية باطراد،  واحلياة اخلاصة وصوال

رات البشرية على خمتلف ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية املمكنة والتوزيع الناجح للقد

أما فيما يتعلق مبحفزات االقتصاد املعريف فتتمثل يف العوملة وانتشار  القطاعات اإلنتاجية.

"مما أدى إىل زيادة انتقال املعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع ،الشبكات

2

.  

 التغيريات من جمموعة إحداث" :هو املعريف االقتصاد أن اآلخر البعض يرى كما    
 مع وانسجاما استجابة أكثر ليصبح ،وتنظيمه االقتصادي احمليط طبيعة يف اإلسرتاتيجية

 ".املعرفة وعاملية واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا العوملة حتديات

ويف العمل على حتقيق  ،ومن هذا امُلنطلق فإن االقتصاد املعريف يقوم بتحويل املعرفة إىل ثروة    

فقط، بل للمبدعني واملبتكرين  يوفر وظائف ليس للمؤهلني معرفيا ذلك، فإن اقتصاد املعرفة

أي أن اقتصاد املعرفة ال يولد الثروة فقط، بل ُيقدم  ،أيضًا، وألصحاب املهارات الداعمة ألعماهلم

 .فرص عمل جديدة أيضا

نسبة مساهمة عناصره يف القيمة املضافة للمشاريع   من ارتفاعتأتي أهمية االقتصاد املعريف و  

وميكن عرض أهمية اقتصاد املعرفة كما يلي: 

3

  

القدرة على حتقيق النمو املتسارع يف االقتصاد من خالل الدور الكبري للصناعات املولدة للثروة -1

 ؛تقليديةوتكثيف استخدام املعرفة وتفعيل املعرفة املتولدة مقارنة بالصناعات ال

إن إعادة استخدام املعرفة املتولدة واملتجددة يقلل من الكلفة ويسرع من طرح املنتجات يف -2

وهذا  حيقق ميزة  ،وحيقق العوائد ثم يؤدي إىل االخرتاق املبكر للسوق األسواق بشكل مبكر،

 ؛تنافسية ملدٍة أطول للمشروع

 األسعار فان النمو االقتصادي املعريففبدال من تزايد  إن سعر كل شيء مييل إىل االخنفاض، - 3

 ؛يدفع باجتاه ختفيض األسعار
 ؛رفة والفكر اخلالق املبدع املبتكإن قاعدة الثروة يف اقتصاد املعرفة هي املعر -4

الكاملة والقيمة ملعلومات إن عملية اختاذ القرار تعتمد على حساب القيمة املتوقعة للمعلومات -5

 ؛العينة
املني اجلدد )األفراد ذوي الياقات الذهبية( مبا  ميتلكون من قدرات عالية حتقق إن طبيعة الع-6   

 وان نسبة مساهمتهم كبرية يف االقتصاد اجلديد.  دخل مالي كبري إىل املشاريع،

وان األساس يف خلق القيمة املضافة يف االقتصاد املعريف يف االعتماد على اليد العاملة املؤهلة   

ففي بعض الدول تركز بعض  املشاريع  ،فاملؤهالت املطلوبة تزداد بوترية مرتفعة واملتخصصة، 

القاعدة اليت تساهم يف إطالة البقاء يف العامل احلاسم يف املنافسة وعلى الكفاءات باعتبارها 

.عامل األعمال
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 ل حنو اقتصاد املعرفةمتطلبات التحو .2

البلدان يف وضع اسرتاتيجيات واضحة هلم من أجل طّور البنك الدولي اإلطار التالي ملساعدة 

:عملية التحّول حنو اقتصاد املعرفة

4

 

نظام اقتصادي ومؤسساتي يوفر السبل احملفزة من أجل كفاءة استخدام املعرفة املوجودة  -1

 ؛واجلديدة وازدهار العمل احلّر

 ؛املعرفة بشكل جيدتوفر السكان املتعلمني واملهرة من أجل خلق واستخدام والتشارك يف  -2

 ؛ية للمعلومات لتسهيل االتصال الفعال ونشر ومعاجلة املعلوماتكتوفر بنية حتتية دينام -3

توفر منظومة ابتكار تتمتع بكفاءة عالية وذلك للشركات ومراكز األحباث واجلامعات  -4

للمعرفة، واستيعاب واملستشارين واملنظمات األخرى، من أجل الدخول إىل املخزون العاملي املتنامي 

 هذه االبتكارات وتكيفيها مع احلاجات احمللية وخلق تكنولوجيا جديدة.

لنجاح فيه محددات اف ،عرفة على القدرة على االبتكارويعتمد النجاح يف االقتصاد املبين على امل

ادي نظر إليها من الناحية التقليدية على أنها عامل أساسي للنمو االقتصتتمثل باملعرفة اليت ي

 احملدد األساسي لعملية النجاح؛ إذ تشري الدالئل التطبيقية إىل عديف األجل الطويل، غري أنها ُت

وتلك  ،الشركات اليت تنجح يف االقتصاد املبين على املعرفة هي الشركات ذات التوجه العاملي أن

ذلك أن  ،اليت تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتستثمر بكثافة يف جمال تطوير املعرفة واخلربة

مفاتيح األداء القوي يف االقتصاد املبين على املعرفة تتمثل يف التوليد الناجح للمعرفة وامتالك 

 .تلك املعرفة ونشرها واستخدامها

 ركائز اقتصاد املعرفة: .3

وهي على النحو التالي: يستند االقتصاد املعريف يف أساسه على أربعة ركائز

5

 

من نظام فعال من الروابط التجارية مع املؤسسات األكادميية وغريها  االبتكار)البحث والتطوير(:-1

اليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة املتنامية واستيعابها وتكييفها مع االحتياجات  املنظمات

 احمللية.
حيث يتعني على  ،: وهو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصاديةالتعليم-2

احلكومات أن توفر اليد العاملة املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على إدماج 

 ،وتنامي احلاجة إىل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،التكنولوجيات احلديثة يف العمل

 .فضال عن املهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية
: اليت تسهل نشر وجتهيز املعلومات نية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالبنية التحتية املب-3

واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية، لدعم النشاط االقتصادي وحتفيز املشاريع على إنتاج 

 قيم مضافة عالية.
األطر : واليت تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفري كل البيئة احلكومية الرشيدة-4

القانونية والسياسية اليت تهدف إىل زيادة اإلنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات اليت تهدف 

إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وختفيض التعريفات اجلمركية على 

 .منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية
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 عريف(: ركائز االقتصاد امل01الشكل رقم )

 

مفاهيم االقتصاد املعريف وتطبيقاته وحتدياته يف دول املصدر: عزيزة السعدي، هيا الدوسري، 

للتعليم يف توجيه التعليم بدولة قطر حنو  األعلىجملس التعاون اخلليجي، جهود اجمللس 

 . 2012 ،الدوحة، أكتوبر االقتصاد املعريف،

 االقتصاد العالميالطاقات المتجددة في ظل  المحور الثاني:

 مفهوم الطاقات املتجددة . 1

تعترب الطاقة املتجددة من اجملاالت والتخصصات العاملية احلديثة حيث يعود تاريخ االهتمام 

إذ كان الرتكيز يف تلك الفرتة على إجياد مواد وأجهزة  ،كمصدر للطاقة إىل بداية الثالثينات  بها

قادرة على حتويل طاقة الشمس إىل طاقة كهربائية، وأخذ االهتمام بالطاقة املتجددة يتطور مع 

 بداية اخلمسينات إىل يومنا هذا. 

ن الفقه قد بادر إىل سد هذا الفراغ بالرغم من عدم إمجاعه على فإ ،يف غياب تعريف قانونيو

ريف واحد، حيث جند جانبا من الفقه عرفها بكونها " الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية تع

واليت ال ينشأ عنها خملفات كثاني أكسيد  –الطاقة املستدامة  -  وال ميكن أن تنفد ،واليت تتجدد

كما حيدث عند احرتاق الوقود  ،على زيادة االحتباس احلراري  الكربون وغازات ضارة تعمل

  عن مفاعالت القوى النووية. الناجتةواملخلفات الذرية الضارة   االحفوري

يف حني جند جانبا أخر عرفها بأنها: "طاقات طبيعية دائمة وغري ناضبة ومتوفرة يف      

اج فقط حتتهي نظيفة وولكنها متجددة باستمرار و ،الطبيعة سواًء كانت حمدودة أو غري حمدودة

إىل حتويلها من طاقة طبيعية إىل أخرى يسهل استخدامها بواسطة تقنيات العصر، وال ينتج عن 

نتائج ضارة بالبيئة. أوغازات  أياستعماهلا 

6
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 مصادر الطاقات املتجددة. 2

:على املتجددة الطاقة تقنيات تشتمل

7

 احلرارية الشمسية ،الكهروضوئية الشمسية الطاقة 
 احلرارية الطاقة( ى األخر املتجددة الطاقة تطبيقات من وغريها الرياح وطاقة ((CSP املركزة

 .)البحرية والطاقة احليوية، والكتلة األرضية،

  (Solar PV) الكهروضوئية الشمسية الطاقة -أ
 الشمسية التقنيات أبرز الكهروضوئية الشمسية الطاقة أو الشمسية الكهروضوئية اخلاليا ُتعد

 لديها  )كهروضوئية خاليا(  موصلة شبه مادة الكهروضوئية الشمسية الطاقة وتستخدم  عامليا
 خاليا عدة تشكل حيث كهربائية، طاقة إىل مباشرة الشمسية الطاقة حتويل خاصية

 الوحدة وتشكل ،)واط 300-50 إىل العادة يف قدرتها تصل(  كهروضوئية وحدة مًعا كهروضوئية
 نظاًما اخل( البطاريات، احملوالت،( للنظام األخرى املكونات مع باالشرتاك الكهروضوئية

 .كهروضوئًيا
 سوق من تطور حيث تصاعدًيامنحنى  الكهروضوئية الطاقة منو اختذ العاملي، الصعيد على

 وقد، الكهربائية للطاقة رئيًسا مصدًرا أصبح أن إىل الصغرية السعة ذات للتطبيقات متخصص
 ما وهو ،واط جيجا 177 حوالي 2014 عام يف املركبة الكهروضوئية األجهزة قدرة إمجالي بلغ

 إمجالي يرتاوح أن توقعي م، 2040 عام وحبلول ،الكهرباء على العاملي الطلب من%  1 يعادل
 والتكلفة للسياسات املستمر التعديل نتيجة واط جيجا 1396 إىل636  بني املركبة القدرة

 األخرى للطاقة املتجددة. التقنيات مقابل اجلودة نسب على الفائقة

 (:CSPالطاقة الشمسية احلرارية املركزة ) -ب

 الطاقة حتويل خالهلا من يتم اليت التقنية تلك هي املركزة احلرارية الشمسية الطاقة إن
 ويف ،الكهرباء لتوليد احلرارية احملركات دفع يف ستخدمت بدورها واليت ،حرارة إىل الشمسية

 اجلهاز هذا ويقوم استقبال، جهاز على الشمس أشعة تركيز على العاكسات تعمل التقنية هذه
 يف البخار لتوليد ذلك بعد ستخدمي للحرارة ناقل سائل إىل وحتويلها احلرارة بامتصاص

 ،ءالكهربا لتوليد بالبخار تعمل اليت التوربينات لتشغيل امُلولد البخار هذا يستخدم ثم، الغالية
 عادة أنها يف الكهروضوئية الشمسية بالطاقة مقارنة املركزة احلرارية الشمسية الطاقة وتتميز

 املستقبل، يف الستخدامها الزائدة احلرارة ختزين بوظيفة يقوم للطاقة خمزن على حتتوي ما
 الطاقة يف احلال هو كما الكهرباء لتخزين الثمن مرتفعة بطاريات إىل حتتاج ال وبالتالي
 .الكهروضوئية الشمسية

 طاقة الرياح: -ج
 يتم وفيها، املتجددة الطاقة قطاع يف املعروفة التقنيات أقدم من واحدة هي الرياح تقنية إن

 وتتصل ،الرياح بطاقة تعمل اليت الرياح توربينات دوران طريق عن الكهربائية الطاقة توليد
 والكرتونيات واملولد الدفع وحمرك الرتوس صندوق حتوي اليت احملرك حبجرة التوربينات هذه

 الرياح تقنية من خمتلفة أنواع وتتوفر ،كهربائية طاقة إىل التوربينات دوران لتحويل القدرة
 الغري والتطبيقات احمللية للتطبيقات  )واط كيلو 10 من أقل(  الصغرية السعة ذات فمنها
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 لتوليد )واط ميجا 2 من أكرب(  الكبرية السعة ذات التوربينات إىل وصوال بالشبكة متصلة
 قدرة من واط جيجا 370 من يقارب ما تركيب مت العاملي الصعيد على ،الرياح ومزارع الطاقة
 ومن ،العام نفس يف واط جيجا 50 إىل املركبة القدرة ارتفاع مع م 2014 عام حتى الرياح

 من كال بقيادة م 2040 عام حبلول واط جيجا 1,873 ُيقارب ما إىل امُلركبة القدرة زيادة املتوقع
 قدرة من واط جيجا 75 إىل يصل ما تركيب فيمكن األوسط، للشرق وبالنسبة ،وأوروبا آسيا

 .2040  عام حبلول الرياح

 الطاقة احلرارية األرضية: -د

 املياه أو البخار أو احلرارة يف املخزنة احلرارية الطاقة من األرضية احلرارية الطاقة موارد تتكون
 25 تستغل وحالًيا حتتها. أو األرض فوق إما موارد كأصول املستغلة األرض قشرة يف الساخنة

 تلك يف اجملدية األرضية احلرارية الطاقة أصول توفر بفضل األرضية احلرارية الطاقة دولة
 واط، جيجا 12.6 م 2014 عام يف الرتاكمية األرضية احلرارية الطاقة قدرة بلغت وقد ،لدولا

 املتحدة الواليات من كًلا وحتتل ،اإلنشاء حتت اجلديدة القدرة من واط جيجا 528 إىل باإلضافة
 .القطاع هذا يف الريادة مركز واندونيسيا والفلبني

 طاقة الكتلة احليوية: -ه

 يف التكلفة املنخفضة الغابات خملفات أو الزراعية املخلفات على احليوية الكتلة طاقة تعتمد 
 جيجا 90 عاملًيا احليوية الكتلة طاقة من الرتاكمية املركبة القدرة بلغت وقد الطاقة، إنتاج

 الكتلة وُتعد، اإلنشاء قيد اجلديدة القدرة من واط جيجا3  زالت وما ،م 2014 عام يف واط
 واملواد املنخفضة التكلفة ذات اآلمنة املوارد توفر ألنها الطاقة لتوليد تنافسًيا مصدًرا احليوية
 حترتق احليوية الكتلة مصادر معظم أن املعروف ومن، مستدامة مصادر من املستمدة األولية
 اآلن تتوفر لكن املياه، وغاليات املواقد يف املوجودة تلك مثل احلرارة إلنتاج مباشر بشكل

 ،fluidized bed combustion reactors مميعة احرتاق مفاعات تتضمن كفاءة أكثر تقنيات

 .املشرتكة والطاقة احلرارة وحمطات األحفوري، الوقود مع املشرتك اآلني واإلشعال

 الطاقة البحرية: -و

 تسويقها يتم أن إىل حباجة -واجلزر املد أو األمواج شكل يف سواء–البحرية الطاقة زالت ما
 حمطات من األساس يف وتتألف انسبي صغرية احالي منها املولدة فالطاقة ،فعال اتسويق

 م، 2025 عام قبل كامل نطاق على البحرية للطاقة التجاري النشر املتوقع من وليس ،جتريبية
  التقنية. هلذه الفنية التحديات على للتغلب مستدامة وتطوير حبث استثمارات تتوفر مل ما

  االستثمارات العاملية يف جمال الطاقات املتجددة. 3

الطاقة املتجددة باستثناء الطاقة لقد بلغت االستثمارات العاملية اجلديدة يف جماالت 

% عن العام السابق، وهي أول زيادة  17، بارتفاع 2014مليار دوالر يف عام  270.2الكهرومائية حوالي 
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وبأخذ االستثمارات غري املدرجة يف جمال الطاقة الكهرومائية  ،بعد ثالث سنوات من االخنفاض

مليار دوالر يف  301يف الطاقة املتجددة إىل بعني االعتبار، يصل إمجالي االستثمارات اجلديدة 

وكانت هذه الزيادة يف االستثمار يرجع ذلك إىل االهتمام مبجال الطاقة الشمسية  ،2014عام 

 مليار دوالر. 74.9ومنشآت الطاقة يف الصني واليابان واليت بلغت جمموعهما 

% عن  36سجلت زيادة  2014ل سنة وقد واصلت االستثمارات يف الدول النامية يف االرتفاع فخال     

مليار دوالر، وهي زيادة مل تسجل يف أي وقت مضى، وقد جتاوزت  131العام السابق حيث وصلت 

%  3، بزيادة 2014دوالر يف مليار  139إمجالي االستثمارات بالنسبة للدول املتقدمة، اليت وصلت إىل 

،2013عن عام 

8

 .2030% عام 21فع نصيبها إىل ووفق سياسات الدول القائمة حاليا سريت 

 2014إىل  2004: تطور االستثمارات املوجهة للطاقة املتجددة من (02رقم ) الشكل

 

 

 

Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, (2015): Renewables 

2015, Global Status Report, Paris, p 79, available on this .link : 

: (20/ http://www.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx07/2015). 

خلص حبث دولي إىل أن مضاعفة نصيب الطاقة املتجددة يف السوق العاملية املتنوعة للطاقة وقد 

 تريليونات دوالر يف العام. 4.2ميكن أن توفر لالقتصاد العاملي ما يصل إىل  2030عام % حبلول 36إىل 
% 36وأفاد البحث الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، أن مضاعفة حصتها احلالية إىل      

ستساعد على حتقيق اهلدف العاملي بوضع سقف الرتفاع درجة احلرارة على مستوى العامل يقل 

والذي مت االتفاق عليه يف  ،ن درجتني مئويتني عن مستويات ما قبل الثورة الصناعيةع

 العام املاضي. باريس قمة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

36 الدول المتقدمة 53 83 108 121 113 162 190 149 135 139

9 الدول النامية 20 29 46 61 66 75 89 107 97 131

45 العالم 73 112 154 182 178 237 279 256 232 270
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مليار دوالر يف العام، لكن حجم  290إىل  2030املتجددة حبلول وتصل تكلفة مضاعفة الطاقة 

نبعاثات وأثرها على صحة اإلنسان مجالي الناتج عن خفض التلوث واإلالتوفري السنوي اإل

تريليونات دوالر 4.2و 1.2والزراعة سيرتاوح بني 

9

. 

ات ـالطاقال ـة المتحدة في مجـاستعراض تجربة اإلمارات العربي المحور الثالث:
 ةـددة في ظل اقتصاد المعرفـالمتج

 واالقتصاد املعريف العربية املتحدة  اإلمارات  .1

 إىل التحول إىل الدولة اجتهت 2021 املتحدة العربية اإلمارات دولة رؤية مستهدفات إطار يف  
 الدولي البنك حددها اليت األساسية بالركائز اسرتشادا إجيابية وخطوات جبهود املعرفة اقتصاد

 وتكنولوجيا واالبتكار والتعليم املؤسسي والنظام االقتصادي احلافز )    وهي املعرفة القتصاد
يلي: ما واخلطوات اجلهود هذه ومن ( واالتصاالت املعلومات

10 
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مبجال والتنظيمية القانونية البنية هياكل دعم  -أ

 : يلي مبا الدولة قامتواالبتكار:  التعليم  -ب

 ؛املدارس إىل احلواسيب وإدخال التعليم تطوير 

 ؛العالي اإللكرتوني التعليم مؤسسات بإنشاء توسعت 

 اإلبداع البحث لتشجيع والتقنية البحثية واملعاهد واملؤسسات اجملمعات من عدد أنشأت 
 واالبتكار.

 تأسيس مت للجمهور، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتوفري واالنتشار التوعية جمال يف
 ؛2000عام  لإلنرتنت اإلمارات مجعية

 ؛احلكومي وغري احلكومي بالقطاع االلكرتوني التعليم ثقافة تشجيع 

 يف اإلمارات جلعل أعوام، لسبعة ميتد زمين مبخطط لالبتكار الوطنية اإلسرتاتيجية إعالن 
 تعتمد اليت بالقطاعات واالبتكار اإلبداع وحتفيز العامل، يف ابتكارًا األكثر الدول مقدمة
 والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والنقل، املتجددة، الطاقة :وهي االبتكار على باألساس اعتمادًا
 والفضاء. واملياه،

 اإلسرتاتيجية لتنفيذ االحتادية اجلهات من عدد من لالبتكار العليا الوطنية اللجنة تشكيل 
 .2014عام  الدولة أعلنتها اليت لالبتكار الوطنية

 .واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية دعم -ج

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وصول يف واألساس املعرفة اقتصاد ركيزة تعد حيث  
 جملتمع التحتية البين أكثر من واحدة الدولة ومتتلك السكان، كافة إىل استخدامها وتكريس
 الزيادة معدل وتطور املقدمة، اخلدمات ومستوى عدد حيث من وتتنوع العامل يف تطورا املعلومات
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 استخدام وانتشر كبرية بصورة اإلنرتنت وخدمات واملتحرك الثابت اهلاتف خطوط انتشار يف
 والشركات. األفراد كافة بني الشخصية احلواسيب

 .االقتصادية احلوافز نظام 4-

 على يتحتم اليت الضرورية احلوافز ويتضمن، املعرفة القتصاد األساسية الدعامات حدأ وهو 
 واستخدامها املعرفة على احلصول متطلبات وتوفري واالبتكار اإلبداع لتحفيز توفريها الدولة
 يف واملرونة الكفاءة حتقيق،  التنافسية البيئة وتوفري - القانون سيادة وتتضمن: فعال بشكل
 – العمل أسواق وكفاءة – اجلديدة املشروعات يف املستثمر املال رأس ذلك يف مبا املالي النظام
 .احلكم يف واملساءلة الشفافية وتوافر-االجتماعي الضمان شبكات ووجود

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات -د

 العربية املتحدة الطاقات املتجددة يف دولة اإلماراتاالستثمار يف  .2

شهدت السنوات املاضية انتزاع إمارة أبوظيب زمام الريادة بني دول املنطقة يف جمال تنويع مصادر 

طموحة وسعت لتحقيقها خبطوات واثقة رغم  إسرتاتيجيةحيث وضعت أهداف  االقتصاد الوطين،

ثروتها من احتياطيات النفط املؤكدة يف دولة اإلمارات، ونسبة مماثلة من %  94امتالكها أكثر من 

للرؤية  عملية صادي اليت تنتهجها اإلمارة ترمجةمن الغاز الطبيعي. وتأتي سياسات التنويع االقت

الثاقبة للقيادة الرشيدة وعزمها على ضمان مستقبل آمن للدولة يف جمال الطاقة وحتقيق أهداف 

 ،قليديةخفض االنبعاثات الكربونية، عن طريق التقليل من االعتماد على مصادر الطاقة الت

وقد أسفرت هذه السياسات عن نشوء قطاع اقتصادي جديد يف الدولة، أال وهو قطاع الطاقة 

لالستثمار يف هذا  اجذبمارات اليوم من أفضل دول العامل املستقبلية أو املتجددة، وأضحت دولة اإل

 .القطاع احليوي
وير مزيج من مصادر يف تط الطاقات املتجددةمن التحول حنو  يويتمثل اهلدف الرئيس     

وبناء القوى  ،عن طريق حيازة التكنولوجيا اجلديدة وتطوير البنية التحتية املطلوبة ،الطاقة

وُترمجت هذه  ،وتشجيع البحث واالبتكار يف جمال الطاقة املستقبلية ،العاملة احمللية وتأهيلها

الرؤية فيما بعد إىل تنفيذ مشاريع ومبادرات عديدة تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات، مثل 

نبعاثات الكربونية والنفايات على مستوى العامل، اليت ُتعد أول مدينة خالية من اإلمدينة مصدر 

.حناء اإلمارةإضافة إىل العديد من مشاريع الطاقة الشمسية اليت جيري تطويرها يف خمتلف أ

11

 

 املشاريع واخلطط لدعم قطاع الطاقة املتجددة بدولة اإلمارات. أ

وذلك بفضل عمق النظرة الثاقبة  ،أبدت دولة اإلمارات اهتماما فعليا مبجال الطاقة املتجددة  

لقيادتها احلكيمة اليت لطاملا أدركت أهمية دور مصادر الطاقة املتجددة يف تنويع االقتصاد احمللي 

 صادر الدخل.وم

تعترب شركة أبوظيب ، حيث "مصدر"وتأسيسا على ذلك فقد قامت دولة اإلمارات بإنشاء شركة      

لطاقة املستقبل )مصدر( مبادرة طموحة يف جمال الطاقة املستقبلية أطلقتها حكومة أبوظيب 

 . 2006عام 
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والتطوير يف قطاع الطاقة وتسعى مصدر إىل إبراز مكانة أبوظيب كمركز عاملي ألعمال البحث 

فضاًل عن حتقيق التنوع االقتصادي وتطوير اقتصاد املعرفة الذي يقوم على صناعات  ،املتجددة

 .جديدة مثل الطاقة املستدامة وإدارة الكربون واحملافظة على املياه
ات ونتعترب أول مدينة خالية من الكرب حيث ،وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مدينة "مصدر"      

كلم 6، وستمتد املدينة على مساحة والنفايات على مستوى العامل

2

وتهدف إىل بناء مدينة  ،

مع وجود ممرات مظللة للمشاة  ،يف مدينة أبوظيب شخصا 40000متكاملة يقطنها قرابة خضراء 

 .وشوارع ضيقة تشجع الناس على املشي
فيما  ددة،من مصادر الطاقة املتج وتستخدم املدينة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريها     

تسعى املدينة إىل أن تصبح قبلة الباحثني والطالب والعلماء  ،نع فيها استخدام السياراتمي

واملستثمرين وصناع القرار يف جمال الطاقة املتجددة، إىل جانب العديد من الشركات العاملة يف 

من القوانني الشفافة واملناخ احملفز  جمال التقنيات النظيفة والطاقة املتجددة واليت ستستفيد

 12.لألعمال
"معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"، وفيها خيص الوحدات الباقية التابعة لشركة مصدر يعد      

وتتخصص يف األحباث والدراسات  ،ُيعد أول جامعة خاصة غري رحبية يف الشرق األوسطالذي 

وقد استهل املعهد الذي ُأطلق  ،العليا يف جماالت الطاقة البديلة والبيئة والتنمية املستدامة

 .2009عامه الدراسي األول يف شهر سبتمرب  بالتعاون مع معهد "ماساشوسيتس للتكنولوجيا"
إلمارات على مدار العام، برزت مع الوفرة الكبرية يف أشعة الشمس اليت تنعم بها دولة او     

مصادر الطاقة النظيفة واعدة يف إمارة أبوظيب، حيث تهدف اإلمارة إىل  الطاقة الشمسية كأكثر 

ولتحقيق هذا  ،2020من احتياجاتها من الطاقة عرب املصادر املتجددة حبلول عام %  7توفري 

من املشاريع الطموحة من أجل استغالل  القليلة املاضية عددا اهلدف، أطلقت اإلمارة خالل السنوات

 .من طاقة الرياح يف الدولةر بطريقة مثلى كونها أيسر مناال هذا املصد
هي مشروع طموح لتوليد " 1"مشسحمطة  :مشاريع مدينة مصدر احمللية يف جمال الطاقةومن      

ال أفريقيا، ويقع الطاقة الشمسية املركزة وتعد األكرب من نوعها على مستوى الشرق األوسط ومش

مليون دوالر أمريكي( يف مدينة زايد، اليت  600مليار درهم ) 2.2املشروع البالغة قيمته اإلمجالية 

 ،كيلومرت مربع 2.5كم إىل اجلنوب الغربي من مدينة أبوظيب، وميتد على مساحة  120تبعد 

، منزال 20000و الحتياجات حناواط من الكهرباء ما يكفي غمي 100يهدف املشروع إىل إنتاج 

الذي وصل مراحله  طن من االنبعاثات الكربونية سنويًا. واملشروع 175000وسيساهم يف خفض 

من املشروع فيما %  60ومتتلك شركة مصدر  ،سيقوم بإمداد الطاقة لشبكة أبوظيب املتقدمة حاليا

  .من األسهم املتبقية%  40متتلك كل من شركة توتال وشركة أبينجو سوالر 
تقوم أبوظيب بتطوير مشاريع أخرى لتوليد الطاقة الشمسية منها حمطة  إىل جانب ما سبق،    

 ،ميجاواط من الطاقة الكهربائية 100للطاقة الشمسية اليت من املقرر أن تنتج حنو  1نور 

إىل الكهرباء بصورة  وستستخدم احملطة ألواح كهروضوئية قادرة على حتويل األشعة الشمسية
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من تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة. كما تقوم مصدر بتطوير مشاريع صغرية  دالمباشرة ب

 .ميجاواط 30مثل مزرعة صري بين ياس لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تصل إىل 
أطلقت شركة مصدر، بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظيب مبادرة لرتكيب  2011ويف عام       

منها مسجد الشيخ  ،ظيب يف إمارة أبو مبنى حكوميا وخاصا 11سطح روضوئية على أاأللواح الكه

سلطان بن زايد وديوان مسو ولي العهد ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وبلدية مدينة 

وبطاقة إنتاجية  ،أبوظيب وشركة أبوظيب للتوزيع وشركة أبوظيب الوطنية للمعارض وغريها

، واحلد من جيجاواط ساعي سنويا 4025توليد  ةميجاواط، ميكن لأللواح الكهروضوئي 2.3تبلغ 

13.طن سنويًا 3220انبعاثات الكربون مبعدل 
 

وقد جنحت اإلمارات يف استغالل تطبيقات الطاقة الشمسية يف مشاريع تتعلق بأنظمة املرور،      

أعلنت بلدية دبي عن عزمها تطبيق  2011لسرعة، ويف عام ومواقف السيارات، وأجهزة ضبط ا

) السخانات الشمسية( لتوفري املياه الساخنة يف كثري من املباني، والذي يتوقع أن   مشروع تقنية

مليون درهم سنويا يف حال تطبيقه على نصف بنايات اإلمارة، كما أصدرت تعميما  95يوفر 

ت الشمسية. وتوقعت بلدية دبي أنه يف حال تطبيق نظام خاصا باستخدام نظام السخانا

%  1،4مليون درهم، وتوفري 95% من مباني اإلمارة، فإنه سيتم توفري حنو  50السخانات الشمسية على 

من استهالك الكهرباء، باإلضافة للعائد البيئي املتمثل خبفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة 

ومتتاز السخانات الشمسية عن السخانات الكهربائية بأنها  ،باءالناجتة عن حمطات توليد الكهر

أكثر أمانا، فضال عن أن تركيبها يلغي احلوادث اليت تنتج عن انفجار السخانات الكهربائية داخل 

كما أن العمر االفرتاضي هلا يعادل ثالثة أضعاف العمر االفرتاضي للسخان الكهربائي، مما  املنازل

يئية املرتتبة على تصنيعها، ويقلل من نسبة النفايات الناجتة عن يقلص من اآلثار الب

استخدامها، والتخلص منها.

 14 
ومن املشاريع األخرى اليت اهتمت بالطاقة املتجددة ما أعلنته هيئة البيئة يف أبو ظيب خالل 

حمطة لتحلية املياه  22عن االنتهاء من إنشاء  ،2012مشاركتها مبعرض قمة العامل لطاقة املستقبل 

اجلوفية عالية امللوحة باستخدام الطاقة الشمسية، كان أوهلا حمطة "أم الزمول"، وتسعى اهليئة 

حمطة، ورفع كفاءتها بناء على نتائج هذا املشروع التجرييب والتوصيات  30لرفع العدد، ليصبح 

 اليت ستخرج عنه.

م مصادر الطاقة املتجددة يف التحلية وإنتاج املياه أحد األهداف ويعد تبين استخدا      

لتقليل التكلفة واآلثار البيئية السلبية، وزيادة الكفاءة وزيادة استخدام   اإلسرتاتيجية للهيئة

املخزون اجلويف عالي امللوحة. ويتم جتميع الطاقة الشمسية من اخلاليا الشمسية، لتشغيل 

تقنية األغشية بالتناضح العكسي باستخدام أغشية متطورة، )من أنواع وحدات حتلية تعتمد على 

الفلرتة اليت تعمل بضبط مساعد( حيث تعمل هذه احملطات على حتلية املياه اجلوفية عالية 

جالون من املياه العذبة يف  1100تنتج كل حمطة حنو  ،امللوحة وتتميز بكونها خالية من الكربون

راعي الطبيعية واملسطحات اخلضراء، كما تنتج هذه احملطات الفرصة الساعة تستخدم لتنمية امل

 لتوفري مشارب يف مناطق تواجد احليوانات الربية، وري النباتات الطبيعية اليت تتغذى عليها.

من مميزات هذه احملطات أنها صممت جبودة عالية، حيث يتم التشغيل أوتوماتيكيا دون      

وتعمل منذ شروق الشمس وتتوقف عند الغروب دون احلاجة إىل احلاجة إىل عمالة للتشغيل، 
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ختزين للطاقة إال يف إطار حمدود لإلضاءة أو تشغيل أجهزة التكييف، وهو ما يقلل التكلفة 

بشكل كبري.
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وقد أدى اهتمام دولة اإلمارات بتقنيات الطاقة املتجددة إىل اختيارها كمقر للوكالة الدولية      

، وهي 2009يف عام  (International Renewable Energy Agency IRENAة )للطاقة املتجدد

، تهدف إىل تسهيل نقل التكنولوجيا ة لتشجيع اعتماد الطاقة املتجددةمنظمة حكومية دولي

 وتوفري اخلربة للتطبيقات والسياسات.

 إلمارات يف قطاع الطاقة املتجددةسياسات ومبادرات دولة ا. ب

الطاقة املتجددة من أجل حتقيق أهداف متعددة أهمها حتقيق التنمية املستدامة تستخدم اإلمارات 

للدولة فضال عن أهداف أخرى وأهمها:

16

 

إن مصادر الطاقة التقليدية يف البيئة اإلماراتية حمدودة ومغرضة إىل  تنويع مصادر الطاقة: 

مشكليت االستنزاف والتلوث نتيجة االستخدام الالواعي هلا لذا يتطلب ضرورة توازنها، لذا كان من 

الضروري إجياد مصادر للطاقة املتجددة من خالل البحث والدراسة واالستفادة من جتارب الدول 

عن أن تنويع مصادر الطاقة يقلل من اعتمادها على املشتقات النفطية والغازية األجنبية، فضال 

فالطاقة املتجددة ميكنها أن  ،اليت حتتل نسبة كبرية من إمجالي الطاقة املستغلة يف اإلمارات

ختفض من كميات النفط والغاز املستخدمة يف إنتاج الكهرباء حمليا، وبالتالي ميكن هذه الكميات 

 ا أكرب.أن تدر رحب
استخدام الطاقة املتجددة يساعد على خفض نسبة غازات االحتباس احملافظة على البيئة:  

احلراري ومواجهة التغريات املناخية، فمنطقة الشرق األوسط ومنها اإلمارات تواجه ارتفاعا سريعا 

ثاني أعلى ملستويات التلوث، ترافقه تكاليف عالية وتدهور لنوعية احلياة، فهي تعاني حاليا من 

املعدل العاملي  % 50مستوى من التلوث اهلوائي يف العامل، كما أن كثافة اجلسيمات تفوق بنسبة 

 % من إمجالي اإلنتاج احمللي. 0.9مسببة أضرارا تساوي ما يقارب 
تنمية املوارد البشرية بأساليب تنمية جديدة يف مضمون إشاعة ثقافة الطاقة املتجددة:   

من خالل رفع مستوى الوعي والتوعية والرتبية البيئية، وكذا االهتمام  مصادر الطاقة وذلك

باإلعالم البيئي والتخطيط والتدريب البيئي للمشروعات البيئية وتشريع القوانني البيئية 

 واملعلوماتية، والنهوض بدور اجلامعات يف خدمة قضايا البيئة.
بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط  يف دولة اإلمارات :تلبية الطلب املتزايد على الطاقة 

 بشكل عام فمصادر الطاقة املتجددة تلعب دورا أساسيا يف تلبية احلاجة املتزايدة يف املنطقة.
إن أنظمة الطاقة املتجددة ميكنها أن توفر فرص عمل جديدة ونظيفة  توفري فرص العمل:  

الية اجلودة، وهو يتفوق من ومتطورة تكنولوجيا، فالقطاع يشكل مزودا سريع النمو للوظائف الع

 بعيد يف هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي يستلزم توافر رأمسال كبري.
حتتل الدول املنتجة للنفط اليوم مكانة حمورية بارزة يف قطاع احلفاظ على الدور الريادي:   

ة للنفط احلفاظ على الطاقة العاملي الذي يشهد منوا وطلبا متناميا، وبإمكان هذه الدول املنتج

الدور الريادي الذي تلعبه ضمن هذا القطاع احليوي وتعزيزه من خالل تنويع مصادر الطاقة 

 لتشمل وبشكل متنام الطاقة املتجددة.
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 تطوير امليزة التنافسية للطاقة املتجددة.   
 حتقيق التوازن بني األجيال احلالية واملقبلة.  

 خاتمة:

 االقتصاد عن متطور جديد اقتصادي منط هو املعرفة اقتصاداألخري ميكن القول بأن يف      
 عناصر من األهم والعنصر فيه األساس حجر املعرفة ُتشكل حيث املعلومات، على يعتمدال  الذي

 كبريا ازدهارا اإلمارات العربية املتحدة، ةدولوشهدت سوق الطاقة املتجددة يف  اإلنتاج، كما شكلت
 بهدف احملددة الزمنية األهداف ذات الوطنية اإلسرتاتيجيةبفضل اخلطط الطموحة و وذلك

 وهو ما ال،جملا هذا  يف ابه بأس ال أشواط وهو ما جعلها تقطع  ،ةاملعرف حنو اقتصاد التوجه
 من صبحت أن املتوقع من حيث ،بها دول العامل وخاصة النامية منها االقتداءبعض ل ميكن

 الدولة حتويل حنو احلثيثة واخلطى اإلسرتاتيجية الرؤية بفضل وهذا ،املتجددة الطاقة مصدري
 أفق يف وذلك العاملي، املستوى على الشمسية وطاقة الرياح الطاقة يجمال يف رئيسي فاعل إىل

 امللوثة الغازات انبعاث من واحلد بالنضوب املهددة األحفورية الطاقات على االعتماد تقليص
 .أهداف األلفية الثالثةلتحقيق  أساسية وسيلة النظيفة الطاقات جعل وبالتالي للبيئة،

 نتائج الدراسة:

 :يلي كما نوجزها النتائج، من مجلة إىل التوصل مت الدراسة خالل من

  العربية املتحدة مكانة متميزة يف تطبيقها القتصاد املعرفة يف جمال  اإلماراتاحتلت دولة

 ؛الطاقة املتجددة

 وذلك من  ،حكومة اإلمارات العربية دورا بالغ األهمية يف دعم قطاع الطاقة املتجددة لعبت

 ؛خالل وضع سياسات مناسبة وأطر تنظيمية وآليات حتفيزية لتطوير ونشر حلول الطاقة املتجددة
  من خالل الرتكيز على مكسب الطاقات املتجددةهناك أثر واضح القتصاد املعرفة يف حتقيق ،

 ة وإعداد رأس املال البشري والبنية التحتية التكنولوجية.نيالقدرة االبتكارية وتوطني التق خلق

 اقتراحات:

 من الضروري توجيه السياسات العمومية لضمان  همن أن املعرفة ذات منافع خارجية فإن انطالقا

أن أولئك الذين يطورون أفكار جديدة حيصلون على حوافز تشجعهم على بذل مستويات فعالة 

 ؛من اجلهود
 ؛تطوير التشريعات وخدمات التأمني حلماية املعلومات واالرتقاء بالطاقات املتجددة  
  حيتاج إىل وضع معايري جديدة قياسا يتعني على احلكومات أن تفهم أن أي شيء تقوم به

الدول وحتتاج  ،بنموذج اإلبداع، إذ ينبغي أن يتم تسريع التغيري يف التشريعات وال تظل بطيئة

 ؛أن يكون هلا تشريعات صارمة



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
407 

 ات أن تكون فيها مبدعة يحتتاج احلكومات إىل فهم الطريقة الوحيدة اليت ميكن لالقتصاد

  ؛ومبتكرة
 بيق اقتصاد املعرفة ويف تطجتارب الدول املتقدمة يف جمال الطاقة املتجددة، دة من االستفا

 والتعلم منها.
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