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 2030التنمية املستدامة وأجندة التنمية 



© 2014 ESCWA. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 أهداف التنمية املستدامة

 الهدف املهمة

م مدى التعليم الجيد ضمان  –
ّ
املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

 الحياة للجميع
  4الهدف 

الكاملة  العمالةاملطرد والشامل للجميع واملستدام، و  النمو الاقتصاديتعزيز 

 الالئق للجميعالعمل  واملنتجة، وتوفير 

  8الهدف 

الشامل للجميع واملستدام، التصنيع قادرة على الصمود، وتحفيز بنى تحتية إقامة 

 الابتكار وتشجيع

  9الهدف 

  12الهدف  مستدامةاستهالك وإنتاج  ضمان وجود أنماط

 17الهدف  لتحقيق ألاهداف الشراكاتعقد 
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  مؤشر الابتكار العاملي
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(دولة 128)     مؤشر الابتكار العاملي 2016

 البلد الترتيب نسبة كفاءة الابتكار

 لبنان 70 0.73

 املغرب 72 0.66

 ُعمان 73 0.53

 تونس 77 0.60

 مصر 107 0.63

 السعودية اململكة العربية 49 0.61

 ألامارات العربية املتحدة 41 0.44
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 نظام الابتكار الوطني
  املؤسسات 

 املصنعين
 الرياديين
 الزبائن
 املوردين

 الحكومية الجهات
 التنظيمية البيئة

 والتطوير البحث تمويل 
 الحوافز

 شبكة التفاعالت

 العالي ،)املدرس ي(التعليم
 / ألاسرة،  تدريبال

 غير املنظمات/املجتمع
 الحكومية

 والتطوير البحث قطاع
 الجامعات

 البحثية املؤسسات
 الصناعة

 املالي القطاع
 ألاموال رؤوس أصحاب

 البنوك
 املالئكة املستثمرون

 املستثمرون 

 لالبتكار الداعمة الجهات
 التكنولوجيا ترخيص مكاتب

 التكنولوجيا حدائق /ألاعمال حاضنات
 الفكرية امللكية قوانين

 الشبكات / التجمعات

 6 بين العناصر الرئيسية أمر حيويالتكامل 
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 الرئيس ي  الهدف

  مصر، تونس، املغرب،) العربية املنطقة في املنتقاة ألاعضاء الدول  إمكانات تعزيز 

 والتطوير  للبحث تمكينية سياسات بيئة إنشاء في (موريتانيا ،ُعمان لبنان،

 العلمي البحث مخرجات وتتجير  والابتكار 

7 
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 تحليل التحديات

نقص التوعية باالبتكار ونقص 
لالبتكاراملؤسسات الداعمة   

ونقص  التمكينيةالبيئة  نقص
 الحوافز في ألانظمة الجامعية

ترويج البحث  سياسات نقص
 العلمي والابتكار

بين الجامعة الحلقة املفقودة 
 والقطاع الاقتصادي

غبر منافس قطاع اقتصادي  

طاقات عدم الاستفادة من 
املثقفالشباب   
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من خالل التوظيف كريمة  حياة الهدف
 املناسب للشباب في دولهم

 اقتصاد إنتاجي منافس

، مع املركز الوطني لنقل التكنولوجياإنشاء 
الصلة البيئة املناسبة والتشريعات ذات 

 (التصدير، غيره/ الضرائب، الاستيراد)

سياسات نقل : الجامعات ومراكز البحوث
، التكنولوجيا وحماية امللكية الفكرية

 والتكامل مع معايير ترقية الهيئة التدريسية 

توجيه إلامكانات الحالية في الجامعات 
معالجة التحديات املحلية نحو 

 الاجتماعية والبيئية والاقتصادية

 التشريعاتباالعتماد على  تمكينيةبيئة 
 املتكاملة واملستقرة

9 
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 الاهداف

املستوى  على التكنولوجيا ونقل تطوير  منظومات فاعلية رفع 
 الوطني؛

 وبين جهة من وألاكاديمية البحثية املؤسسات بين الربط تعزيز 
 ؛ أخرى  جهة من وإلانتاجية الصناعية القطاعات

العربية والدول  املتقدمة الدول  تجارب نقل في إلاسهام 
 ؛ التكنولوجيا نقل مجال في وإلاسالمية

في املشاركة ألاخرى  العربية الدول  مع واملمارسات الخبرات تبادل 
  .البرنامج
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 الحكومية الجهات

 صانعو القرار 
 الجامعات

 الصناعة ، البحث
 الاقتصاد

 ريادة ألاعمال
 املجتمع املدني

منصات 
 الاستثمار

مكاتب تمويل 
الحاضنات والحدائق  الابتكار

 التكنولوجية

 غرف الصناعة

مركز نقل التكنولوجيا 
 الوطني

(NTTO) 

11 

 الشركاء الوطنيون 
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 املخرجات النهائية املتوقعة

12 

 العربية الدول من كل  في الوطني االبتكار لنظام طريق خريطة

 المشاركة

 العربية الدول من كل  في التكنولوجيا لنقل وطني مكتب إنشاء

 المشاركة
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 في كل دولة   الشركاء

 مصر - (ASRT)أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا    -

 لبنان -( NCSR)املجلس الوطني للبحوث العلمية   -

 املغرب -( CNRST) املركز الوطني للبحث العلمي والتقني  -

 تونس -( ANPR)الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي  -

 ُعمان -( TRC)مجلس البحث العلمي   -

 موريتانيا –( USTM)جامعة العلوم والتكنولوجيا  والطب   -

13 
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 ألانشطة الرئيسية

 الدراسات لبنان مصر تونس املغرب ُعمان موريتانيا

WS July  
2016 

UNCTA
D 

WS Feb 
2016 

WS Dec 
2015 

WS Dec 
2015 

WS Oct 2015 منظومة نقل التكنولوجيا 

WS Nov. 
2016 

 WS Jan 
2017 

April 
2017 

WS July 
2016 

WS Feb 
2016 

WS March 
2016 

سياسات العلوم والتكنولوجيا النافذة، 
 والبيئة التشريعية 

WS July 
2016 

WS Jan 
2017 

WS Feb 2017  نقلألاطر القانونية لدمج أنشطة 
 التشريعات الوطنيةفي  التكنولوجيا

WS Jan 
2017 

WS Jan 
2017 

WS Feb 2017  سياسات نقل التكنولوجيا في الجامعات
 واملراكز البحثية

WS Feb 2017  صياغة خطة عمل تنفيذية إلنشاء املركز
 وآلية عمله

 إنشاء مركز وطني لنقل التكنولوجيا 

 ونقاط الاتصال تدريب العاملين

 ورشة عمل إقليمية
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 نتائج الدراسة ألافقية لنقل التكنولوجيا

ألاولى، مراحله في زال ما البلدان هذه في والتطوير  البحث في الاستثمار 
 إلاجمالي املحلي الناتج من املخصصة الوطنية امليزانيات  نسبة أن حيث
 .قليلة الاختراع براءات وعدد ضئيلة والتطوير  البحث على

التكنولوجيا ونقل البشرية واملوارد والتعليم العلمي البحث حوكمة أن 
 .التكنولوجيا نقل منظومة على تؤثر التي ركائز أهم هي والابتكار

تحفز  التي التشريعية إلاصالحات من بالعديد القيام إلى الدول  هذه تحتاج 
 فعال نظام إنشاء أجل من الاقتصادي وإلانتاج الابتكار  في املساهمة على

 ،لالبتكار ومستدام

النشاط بدء سهولة تضمن التي واللوائح والنظم السياسات اعتماد 
  .والعاملية الوطنية الاستثمارات جذب اجل من وذلك التجاري 

16 
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 التكنولوجيانتائج الدراسة ألافقية لنقل 
 

الفكرية امللكية حماية قوانين مراجعة، 

رسالة" من أساسيا جزءا التكنولوجيا نقل مكون  يكون  أن" 
   البحثية، واملعاهد الجامعات

القابلة الاختراع وبراءات التطبيقية للبحوث سياسات استحداث 
 ،الصناعة على أثر  تحقق والتي للتطبيق

شركات في والتطوير  البحوث مجال تدعم وتشريعات سياسات اعتماد 
 البحوث على إلانفاق على الضريبي إلاعفاء مثل الخاص، القطاع

 .والتطوير
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 ريادة ألاعمال
 املجتمع املدني

مكاتب تمويل 
 الابتكار

 صانعو القرار 
 الجامعات

 الصناعة ، البحث
 الاقتصاد

 الحكومية الجهات

 غرف الصناعة

الحاضنات 
والحدائق 

 التكنولوجية

 الشركاء الوطنيون العمل مع  منصات الاستثمار

 ماذا بعد ؟؟
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 شكر 
 
 جزيال  ا

 


