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  ورشة�العمل�أنشطة:�أو�

�للتكنولوجيا�ظمن �مع مركز�ا�سكوا �الع بالتعاون �بالبحث �وض��لل �الوطنية �الجمهورية�الوكالة �)ي لم(

�نشاء�مكتب�وط>(�لنقل�التكنولوجياشروع�أم�ا8خ56ة�3ناقشة�دراساتالوطنية�التونسية�ورشة�العمل�

  ضور�عدد�من�الفاعل6ن�)ي�مجاDت�العلوم�والتكنولوجيا�واDبتكار�عBى�مستوى�الجمهورية�التونسية.حب

�ا�تحافت �بالبحث �وض��لل �الوطنية �للوكالة �ا3دير�العام �خالدالورشة �الدكتور �بكلمة��لعلم( غديرة

��نشاء�مكتب� �طريق �خارطة �لوضع �للتكنولوجيا �مركز�ا�سكوا �مع �التعاون �وأهمية �بالحضور ترحيبية

  وط>(�لنقل�التكنولوجيا.

�الوطنية� �الوكالة �اUشكر�ف� �كلمة �نزار�الهلسه �ا3هندس �القى �للتكنولوجيا �مركز�ا�سكوا �عن
ً
مندوبا

�عBى �العلم( �بالبحث �وض��ا3شروع،��لل �إطار�هذا �)ي �للتكنولوجيا �مركز�ا�سكوا �مع �م �وتعا̀و تفاعلهم

�الوطنية� �والشبكة �الوط>( �ا3كتب �نشاطات �دعم �أجل �من �الوكالة �مع
َ
�مستمرا �التعاون �يزال �ما حيث

�والتكامل� �والتعاون �التفاعل �ودعم �والشبكة �ا3كتب �هذا �إدارة �الكوادر�)ي �وتدريب �التكنولوجيا لنقل

�القطا �اDقتصادية�ماب6ن �التنمية �)ي �العلم( �البحث �وDستثمار�نتائج �الصناjي، �والقطاع �ا8كاديم( ع

  �واDجتماعية.

 منظومات فاعلية رفع تBى�كلمة�اDفتتاح�عرض�تقديم(�باهداف�ا3شروع�والo(�تصبو�بشكل�أساlm(�إkى

 من وا8كاديمية ثيةالبح ا3ؤسسات ب6ن الربط التكنولوجيا�عBى�ا3ستوى�الوط>(؛�وتعزيز ونقل تطوير

� جهة من وا�نتاجية الصناعية القطاعات وب6ن جهة �)يو أخرى. �والخ5wات� نقل ا3ساهمة التجارب

�الدول  �ب6ن �الناجحة �ا3جال )ي العربية والدول  ا3تقدمة وا3مارسات ��.هذا �تم �مراحلكما تنفيذ��عرض

  .ياوموريتان�ومصر  وُعمان، وتونس، وا3غرب، ،من�لبنانا3شروع�)ي�كل�

  2017تموز��17اليوم�ا8ول�

سعاد�ا3هندسة��إدارة�الجلسة:�الجلسة�ا8وkى:�جلسة�حوارية�حول�ا3راحل�ا3نجزة�)ي�ا3شروع�(�قام�ب

�وض�بالبحث�العلم()�  بوسعيد�من�الوكالة�الوطنية�لل

�
ً
  :�وكما�يBي�العروضمن�تضمنت�الجلسة�ا8وkى�عددا

 (السيد�منذر�خنف��) تكنولوجيادراسة�ا�ؤسسات�الفاعلة�ي�عملية�نقل�ال .1

مكونات�منظومة�العلوم��بإنجازها�والo(�تتضمنعن�الدراسة�الo(�قام��قدم�السيد�خنف�56مخلص

الوطنية�)ي�تونس�حيث�ب6ن�عدم�ترابط�الجهات�الفاعلة�)ي�هذه�ا3نظومة���والتكنولوجيا�واDبتكار 

� �ال�إkىوالحاجة �ا3ستوى �عBى �ابتكارية �سياسة �و�تنفيذ �اس�5اتيجية�صياغة �إkى �وترجم��ا وط>(

�ا3صلحة �أصحاب �لجميع �للقراءة �قابلة �رسمية �الكفاءات�، �باستعراض �ذلك �يق�5ن �أن وينب�ي

والبعثات�من�أجل�إعادة�ال�5ك��6عBى�دورها�ا8ساlm(�)ي�إدارة�عملية�حماية�ا3لكية�الفكرية،�تحت�
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سبة�لنقل�التكنولوجيا�كصناعة،�أما�بالن�.إشراف�ا3كتب�الوط>(�لنقل�التكنولوجيا�)ي�ا3ستقبل

ونقل�التكنولوجيا�مع�الشركاء��فهناك�فرصة�واضحة�لتونس�لتعزيز�قدرا��ا�عBى�البحث�والتطوير 

  الخاص.�وبمشاركة�القطاعا3حلي6ن�والدولي6ن�

  

�(السيد�� .2 �التكنولوجيا �ل'بتكار�ونقل �فعال �نظام �إنشاء �سياسات ي� �الفجوات �تحليل دراسة

 الطيب�الحذري)

�جهزة�الوطنية�ل�عرض�مخلص�عن�الدراسة�الo(�قام�بإنجازها�والo(�تتضمنلسيد�الحذري�قدم�ا

ا3ساعدة�)ي�نقل�التكنولوجيا�واDبتكار�)ي�تونس�وا3صنفة�وفقا�للهدف�ا8ساlm(�من�كل�جهاز�)ي�

�ا8ثر�اDقتصادي� �وزيادة �ا3ؤسسات �هذه �والتطوير�لدى �البحث �قدرات �لزيادة �إنشائه لحظة

ن�نقاط�القوة�والضعف�)ي�حث�والتطوير�3راكز�البحوث�ومؤسسات�التعليم�العاkي.�وب6ً 8نشطة�الب

منظومة�العلوم�والتكنولوجيا�واDبتكار�والحلول�ا3ق�5حة�لتحديث�السياسات�العامة�ذات�الصلة�

�)ي� �بما �واDبتكار، �والتكنولوجيا �العلوم �منظومة �مراجعة �عBى �ا3صلحة �أصحاب �تشجيع �دف�

  صة�والعامة�وا8وساط�ا8كاديمية.ا3جتمع�ا3دني�والقطاعات�اDقتصادية�الخاذلك�مؤسسات�

 

�نفيسة� .3 �(السيدة �التون=>; �التشريع ي� �التكنولوجيا �تحويل �أنشطة �لدمج اFطر�القانونية

 شقرون)

 لدمج القانونية ا8طر�مخلص�عن�الدراسة�الo(�قام�بإنجازها�بخصوص�قرونشقدمت�السيدة�

 تثم6ن أنشطة تنظم الo( ا8طر�القانونية تحليلو التون�l(� التشريع وجيا�)يالتكنول تحويل أنشطة

�والجامعات،� التكنولوجيا وتحويل البحث نتائج �العلم( �بالبحث �وض��لل �الوطنية �الوكالة ب6ن

�اkى��التكنولوجيا؛ وتحويل البحث نتائج تثم6ن أنشطة تطوير إkى  �دف تصور  واق�5اح با�ضافة

 البحث نتائج تثم6ن أنشطة لتنظيم اعتمادها يمكن الo( القانونية صوصالن  مشاريع مق�5حات

 .تطويرها و التكنولوجيا وتحويل

  

�دراست6ن �عرض �الثانية: �العلوم حول  الجلسة �منظومة �واDبتكار�والرؤية� اطر�تشغيل والتكنولوجيا

  ب5wج�السدرية)ا3ستقبلية�(قام�بإدارة�الجلسة�ر.م.ع�السيد�نجيب�ا3نصورى:�القطب�التكنولو¢ي�

  كل�من�الدراست6ن�التاليت6ن:�لومناقشة��تفصيBي�تضمنت�الجلسة�الثانية�عرض

�حاتم�� .1 �(السيد �وا�راكز�البحثية �الجامعات ي� �الفكرية �وا�لكية �التكنولوجيا �نقل سياسات

(;Pم 

� �تتضمن )oوال� �بإنجازها �قام )oال� �الدراسة �عن �تفصيBي �عرض �م¤( �السيد �مقاربة�قدم اق�5اح

�واقع�تساع �مع �الحالية �التكنولوجيا �ونقل �الفكرية �ا3لكية �سياسات �ومواءمة �تكييف �عBى د

�والتطوير� �العلم( �البحث �مجال �)ي �الدولة �وسياسات �العمومية �البحث �ومراكز الجامعات
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التكنولو¢ي،�وا3ساهمة�)ي�وضع�الشروط�ا3رجعية�و)ي�تحديد�الع¥قة�ب6ن�ا3كتب�الوط>(�لنقل�

  نقل�التكنولوجيا�بما�يناسب�واقع�الجامعات�ومراكز�البحث�العمومية.�التكنولوجيا�ومكاتب

  

�واQبتكار�(السيدة� . 2 �والتكنولوجيا �العلوم ��نظومة �ا�ستقبلية �الرؤية �اUطار�التشغيSي دراسة

 VWية�بجار)

�منهجية�   �تتضمن )oوال� �بإنجازها �قامت )oال� �الدراسة �عن �تفصيBي �بجار�عرض �السيدة قدمت

�الع �منظومة �ب6ن�تشغيل �التوازن �واستدامة �وتحس6ن �تونس �)ي �واDبتكار �والتكنولوجيا لوم

�ا3نتجات� �لتصميم �ا�دارة �)ي �ا3ستخدمة �وا8ليات �والطرق �ال¥زمة. �وا3وارد اDحتياجات

�طرق� �كل �عBى �بالقيمة �ا�دارة �لتم��6 �الوظيفي �التحليل �ومرحلة �والنظم. �وا3شاريع والخدمات،

�من �ا8خرى. �ا�دارة �حيث��وأساليب �من �Dختيار�ا8نسب �السواء �حد �عBى �اختيار�البدائل اجل

.
ً
  تشبيع�الحاجة�من�جهة�والتكاليف�من�جهة�أخرى�مما�يضمن�أداء�أفضل�ومستداما

  مفتوح�للحضور�ومن�اهم�النقاط�ال[;�طرحت:والثانية�نقاش��اFوYىتSى�الجلسة�

  م�العاkي�والصناعةالتعليكل�ا3ؤسسات�)ي�هذا�ا3شروع�ليس�فقط��عBى�تشريكالعمل� - 

�البحث� -  �وتثم6ن �لجنة�الحوكمة �ا��م �لجان� �ا�إحداث��وم �ا3جال �هذا تقوم�الوزارة�بمجهودات�)ي

� �هناك �سيكون �أين �البحث �لتثم6ن �الوط>( �واليوم �ا��والعو3ة��تثمي �تم )oال� �البحوث �لكل جرد

  وكذلك�سيتم�تقديم�مشروع�لتعديل�قانون�عائدات�ا3لكية�الصناعية.

�ال -  �مما�الب¥د �عائقا �تمثل �ا3نظومة �داخل�أو�خارج�تونس�ولكن �ا3جددة �تزخر�بالكفاءات تونسية

)ªيجعل�ا3ستثمر�يكون�دائما�أجن  

موجود�وما��و ما�ه3نظومة�نقل�التكنولوجيا�ب6ن���منهجيات�عمل�موحدةما�نطمح�إليه�هو�وجود� - 

  نريد�إحداثه�

  �العلوم�اDجتماعيةدون��وقع�ال�5ك���6)ي�منظومة��اDبتكار�عBى�العلوم�الصحيحة - 

  للتجارب�الناجحةلكن�نريد�تقديم��اDقتصاديدائما�هناك�إشكاليات�مع�ا3حيط� - 

 - � ��Dيكون �من�اDبتكار لكي �الب¥د��فوضوي �ا��م �تعانى )oال� �مرتبط�بالنقائص �يكون �أن ا3ستحسن

  وليس�بميادين�التعليم�

  إرساء�ماجست�56لنقل�التكنولوجيا - 

  من�ا3شاريع�اDستفادةوزارة�ح�oتتم�التنسيق�مع�اللجان�)ي�ال - 

  

  2017تموز��18اليوم�الثاني�

�الجلسة�� �بإدارة �واDبتكار�(قام �والتكنولوجيا �العلوم �منظومة �تفعيل �من �ا8ثر�ا3توقع �الثالثة: الجلسة

�وض�بالصناعة�والتجديد)�  ا3هندس��كمال�الورفBي�من�وكالة�ال
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�والتكنولوجياهذه�ا3ؤسسات�)ي�منظومة�العلوم��منكل�ومساهمة�تم�خ¥ل�هذه�الجلسة�عرض�دور�

  واDبتكار�)ي�تونس:

 ا�دارة�العامة�لتثم6ن�البحث:�م.السيدة�ريم�سعيد� - 

 رئيس�لجنة�تثم6ن�البحث�والعو3ة:�م.�السيد�إسماعيل�الحداد� - 

 رئيسة�الجمعية�التونسية�ل�قطاب�التكنولوجية:�ر.م.ع�السيدة�نائلة�قون®ي - 

ل¥تحاد�التون�l(�للصناعة�والتجارة�والصناعات�التقليدية:�السيد�احمد� عضو�ا3كتب�التنفيذي - 

�)lmالجمو  

ا3ؤسسات�التمويلية:�السيد�أنيس�الشعري�:�مدير�ا�حاطة�و�التشخيص�و�التنمية�ببنك�تمويل�� - 

 ا3ؤسسات�الصغرى�و�ا3توسطة

  

�الوطنية �ا3ؤسسات �الرابعة: �والتكنو  الجلسة �العلوم �منظومة �تطبيق �واDبتكار وتحديات �(قام�لوجيا

  )بإدارة�الجلسة�السيد�صالح�الحنا¯l:�خب56

� �الجلسة �هذه �خ¥ل �قام �بالرابح �جمال �مؤسسةالسيد �وزارة��من �)ي �الف¥±ي �العاkي �والتعليم البحث

� �الف¥±ي�تقديمالف¥حة �العاkي �والتعليم �البحث �وا�منظومة )oال� �و �تواجهلتحديات �القطاع � نقل��هذا

�الق �)ي �الف¥±يالتكنولوجيا �وت�طاع �الف¥±ي، �القطاع �)ي �التكنولوجيا �نقل �مقاربة ��إkى�با)ضافةطور

  نماذج�لنقل�التكنولوجيا�)ي�القطاع�الف¥±ي�باعتماد�ا3قاربة�متعددة�ا3تدخل6ن

  مفتوح�للحضور�ومن�اهم�النقاط�الo(�طرحت:تBى�الجلسة�الثالثة�والرابعة�نقاش�

لتقارب�الدائم�ب6ن�الباحث�وا3ؤسسة�الصناعية�عن�طريق�الحل�ا8جدى�لنقل�التكنولوجيا�هو�ا�- - 

  واللقاءات�وغ56ها�ح�oيتم�خلق�مناخ�من�الثقة�)ي�التعامل الجمعيات

  الصناjي�نظرا�لصعوبة�التواصل�معهالقطاع�يجب�التعمق�مع���- - 

�التقليدية��- -  �والصناعات �والتجارة �للصناعة )lالتون�� �واDتحاد �الوكالة �ب6ن �تواصل �نقطة اق�5اح

� �تفعيل �يتم oالصناعي6نح� ��دور �م�� �طريق��ماحتياجا��و والتعريف �عن �الباحث6ن �مع والربط

  لنقل�التكنولوجيا�الوط>(ا3كتب�

الوزارة�تع>(�بالتنسيق�مع��يعن�لجنة�تثم6ن�البحث�والعو3ة�)�لجنة�فرعية�فنية�منبثقة�اق�5اح� - 

  تجديد�ما�هو كل��)يالوكالة�الوطنية�للبحث�العلم(�

  جالية�التونسية�بالخارجتشريك�ال�- - 

  القانون �اح�5امقاعدة�تحف�6ية�للباحث6ن�مع��اعتماد�- - 

  

:�اجتماعات�
َ
  ومركز�اLسكوا�للتكنولوجياالوكالة�الوطنية�للHIوض�بالبحث�العلمي�ثانيا
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� �اQجتماع�اFول: �للتكنولوجالوكالة�الوطنية�للVhوض�بالبحث�العلمي يا�ومستشاري�ومركز�اUسكوا

�الجمهورية� ي� �واQبتكار �والتكنولوجيا �العلوم ��نظومة �ا�ستقبلية �الخطط ��ناقشة ا�شروع

  .2017تموز��17بتاريخ��التونسية

  الحضور:�

�وض�بالبحث�العلم(� . 1�  الدكتور�خالد�غديرة�ا3دير�العام�للوكالة�الوطنية�لل

�وض�بالبحث�العلم(السيدة�سعاد�بوسعيد�مسؤولة�نقل�التكنولوجيا�)ي�الوكال . 2�  ة�الوطنية�لل

  السيد�الطيب�الحذري،�مستشار�)ي�ا3شروع . 3

  السيد�منذر�خنف56،�مستشار�)ي�ا3شروع . 4

  السيدة�نفيسة�شقرون،�مستشاره�)ي�ا3شروع . 5

  السيد�حاتم�م¤(،�مستشار�)ي�ا3شروع . 6

  السيدة���ية�بجار،�مستشاره�)ي�ا3شروع . 7

  وجيامركز�ا�سكوا�للتكنول،�السيد�نزار�الهلسه� . 8

  

�اQجتماع �خ'ل ��مناقشة تم �واQبتكار �والتكنولوجيا �العلوم ��نظومة �الحاYي �عSى�الوضع بناَء

�و الدراسات�ال[;�تم�تنفيذها�با�شروع� الخطط�ا�ستقبلية�لتفعيل�منظومة�اQبتكار��ي�الجمهورية

  والتجديد�ا�ق�sحة:

 - � �لسنة �الوكالة �نص �مراجعة �القانونية�: �الناحية �ذك�2010من �كما ��2008ر�سنة ى الوكالة��أن́و

  )ي�إحداث�مكاتب�لنقل�التكنولوجياتساهم�وليس��تدير 

 - � �ل5wاءات �وجرد �الفكرية �ا3لكية �بتنظيم �تقوم �أن �يجب �الوطنية �عBى��اDخ�5اعالهيئة والعمل

 تسويقها�عن�طريق�ا8يام�الوطنية�لتثم6ن�البحث

 - � ��أنيجب �)ي �للتثم6ن �الصالحة �البحث �لنتائج �تقييم �هناك �توف�56م�6انية�يكون ا3خابر�وبالتاkي

    للوكالة�لحماي��ا

 - � �هو�إحداث �التكنولوجيا �لنقل �متماسكة �3نظومة �ا8نجع �محليةالحل �عن��مكاتب �الجامعات )ي

القانونية�بالنسبة�لوحدات�تثم6ن�البحث�ا3وجودة�بمراكز��و�تفعيل�ا8وامر طريق�نصوص�قانونية�

 ويل�وذلك�نظرا�3رونة�نظامها.هو�تم�)ي�كل�ما�والربط�مع�الوكالة� البحث

�هو� -  �الوط>( �ا3كتب �طريق �عن �ستوفر�الوكالة �خ5wاءما �مع �لدعم��تواصلها �ميادين �الثمانية )ي

 ا3سائل�ا3عقدة�ولهذا�يجب�توف�56م�6انية�للوكالة.�

 يجب�دعم�هذا�ا3كتب�الوط>(�بعديد�اDختصاصات�كالتسويق�وا3لكية�الفكرية�وإدارة�ا3شاريع. - 

 أس�هذا�ا3كتب�يجب�أن�يكون�له�تكوين�تكنولو¢ي�وليس�اكاديم(.الذى�ي�5  - 

  مراجعة��الهيكل�التنظيم(�للوكالة - 
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� �الثاني: �اQجتماع �العلمي �بالبحث �للVhوض �الوطنية ��ناقشة�الوكالة �للتكنولوجيا ومركز�اUسكوا

 .2017تموز��18بتاريخ�وأولويات�التعاون�ا�ستقبلية� تفعيل�مخرجات�ا�شروع�ا�نجزة اثر تعظيم

�وض�بالبحث�العلم(� . 1�  الدكتور�خالد�غديرة�ا3دير�العام�للوكالة�الوطنية�لل

�وض�بالبحث�العلم( . 2�  السيدة�سعاد�بوسعيد�مسؤولة�نقل�التكنولوجيا�)ي�الوكالة�الوطنية�لل

 مركز�ا�سكوا�للتكنولوجيا،�خب�56اDبتكار�)ي�السيد�نزار�الهلسه . 3

  

  التالية:مناقشة�البنود�تم�خ'ل�اQجتماع�

��الوكالة�تعمل -  �العلم( �بالبحث �وض��لل �مع��الوطنية �واللتنسيق �الكنولوجيا �لنقل �وط>( كمتب

  .o2015(�تم�استحدا¶�ا�بدَء�من�العام�لمكتب)�وا�17مكاتب�اDتصال�(

�ب -  �مركز�اDسكوا �هذا�سيقوم �إدارة �أجل �من �والسبل �الطرق �أحدث �عBى �الكوادر�الوطنية تدريب

�دعم�التفاعل�والتعاون�والتكامل�ب6ن�القطاع�ا8كاديم(�والقطاع�الصناjي�وتفعيل�دوره�)ي�ا3كتب

  .2017)ي�ا8سبوع�الثالث�من�شعر�أيلول�

�وزير� -  �عBى �وعرضه �للتكنولوجيا �مركز�ا�سكوا
ً
�حاليا �بأعداده �يقوم �الذي �التقرير�الوط>( مراجعة

  الدراسات�ذهه�العاkي�والبحث�العلم(�3ناقشة�تنفيذ�التوصيات�الواردة�)ي�تعليمال

 - � �)ي �سيعقد �والذي �التكنولوجيا �لتطوير�ونقل �ا�قليم( �ا3نتدى �أعمال �جدول �28-27مراجعة

 )ي�الجمهورية�اللبنانية�2017تشرين�ثاني�

:
ً
 �ي�ورشة�العمل��ا�شاركOن�ثالثا

� ��63حضر�الورشة
ً
�والتكنولوجي�ممث4 مشاركا �العلوم �مجال �)ي �الرئيسي6ن �ال¥عب6ن واDبتكار�)ي��اعن

  لجمهورية�التونسيةا

 
ً
 التقييمنتائج�:�رابعا

  ذات�صلة�بمجال�عملك�وخ5wاتك؟�هذه�الورش.�إkى�أي�مدى�كانت�ا3واضيع�ا3طروحة�)ي�1

55% %�41  حد�كب��إ�ى�  %4  حد�مناسبإ�ى�     0  حٍد�ماإ�ى� 
ً
  أبدا

  

 جدول�ا8عمال�عBى�أهداف�اDجتماع؟ركز��.�إkى�أي�مدى2

32% %�55  حد�كب��إ�ى�  %13  ناسبحد�مإ�ى�     0  حٍد�ماإ�ى� 
ً
  أبدا

  

3� �بنقل �الخاصة �والسياسات �الوطنية �التشريعات �اDجتماع �ناقش �مدى �أي �إkى .� �)يالتكنولوجيا

  ؟الجمهورية�التونسية

%59  كليا  %41  حد�كب��إ�ى�    
ً
   0  جزئيا

ً
  أبدا
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  نقل�التكنولوجيا؟�عملية�)ي�الo(�تساهم.�إkى�أي�مدى�تناول�اDجتماع�الدراسات�4

      18% %�45  حد�كب��إ�ى�  %37  حد�مناسبإ�ى�     0  حٍد�ماإ�ى� 
ً
  أبدا

  

      .�إkى�أي�مدى�مهد�اDجتماع�الطريق�لتطوير�منظومة�نقل�التكنولوجيا؟5

5% %45  كليا  %50  حد�كب��إ�ى�    
ً
   0  جزئيا

ً
  أبدا

  

  .�هل�كان�اDجتماع�بمستوى�توقعاتك؟6

      23% %�50  حد�كب��إ�ى�  %27  حد�مناسبإ�ى�     0  حٍد�ماإ�ى� 
ً
  أبدا

  

  .�هل�تعت�5wمدة�اDجتماع؟7

    82% %14    مناسبة  %4  طويلة      قص��ة 

  

  .�ما�هو�تقييمك�لنوعية�العروض�ا3قدمة؟8

  44% %�12  ممتازة  %44  جيدة    ضعيفة  0    متوسطة 

  

  .�ما�هو�تقييمكم�للنقاشات�الo(�دارت�خ¥ل�الجلسات؟10

      9% %�9  ممتازة  %82  جيدة    عيفةض  0    متوسطة 

 

                .�ما�هو�تقييمك�3ستوى�ا3شاركة؟11

      1% %�66  ممتازة  %33  جيدة    ضعيفة  0    متوسطة 

  

  .��ما�هو�تقييمكم�للجوانب�التنظيمية�اDجتماع؟12

36% %�59  ممتازة  %5  جيدة    ضعيفة  0    متوسطة 

  

�ا�اج13Uيمكن�أن�يغط�)oت�ا8خرى�الDتماع�ا3تابعة؟.�برأيك،�ما�´ي�ا3واضيع�وا3جا  

  تطوير�ا3نتوجات�من�خ¥ل�تكوين�الكوادر�العليا�للبحث.�-

  الدخول�)ي�الجزيئات�التطبيقية�للمشروع.�-

  إعادة�هيكلة�منظومة�اDبتكار���كخطة�سياسية�وثقافية.�-

  ومكاتب�نقل�التكنولوجيا.�التثم6ن�)ي�وزارة�الصناعةالتنسيق�ب6ن�وحدات��-

  هذا�ا3شروع�وتطوير�ا3وارد�البشرية�الفاعلة.�يجب�توضيح�الرؤيا�8هداف�-

�عن�ا8شكال�التقليدية.-
ً
  مجال�ا3وارد�البشرية�وتحف��6ا3تدخل6ن�)ي�ا3نظومة�بعيدا
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  م¥حظات�أخرى:�

الدراسات�حول�هذا�ا3شروع�ولكن�هناك�نقص�)ي�تمك6ن�جميع�الهياكل�وا3شارك6ن�من��ةك«5   ��-

  ا3علومات.

  ا�)ي�مرحلة�ثانية�لتفعيل�ا3نظومة.الشراكة�مع�ا�سكو   �-

  ضرورة�اDق�5اب�من�الفاعل6ن�الحقيق6ن�)ي�ا3نظومة�(الباحثون،�الفني6ن،�ا3هندس6ن،....).  �-

�بمراكز�البحث�ومدارس�الهندسة.  -
ً
 اق�5ح�توسعة�هذا�اDجتماع�وتنظيمه�دوريا

  

�:
ً
  رشةو برنامج�عمل�الخامسا

 

التونسية�"جمهورية�الي�واQبتكار�جيا�نظام�وطy;�لنقل�التكنولو �تفعيلمشروع"  

ب{|ل�ريجن=>;�بقمرت�جويلية��18- �17بتاريخ�تونس  7201  

�2017جويلية��17اليوم�ا�ول:�ا�ثن�ن�  

  تسجيل�ا�شارك�ن  �09:00 – 08:30

  �الجلسة�ا�فتتاحية�  09:30 – 09:00

  وكالة�الوطنية�لل-,وض�بالبحث�العلمي�لل�العام�دير ا��السيد�كلمة -

  ا�دير�التنفيذي���ركز�ا1سكوا�للتكنولوجيا�السيد�ةكلم -

  

�إنشاء  10:00 – 09:30 �لوطني�منظومةمشروع �Bي�ونقل�تطوير ة كل��التكنولوجيا

  من�لبنان،�وا�غرب،�وتونس،�وُعمان،�ومصر

م.�نزار�هلسه،�مركز�

  ا1سكوا�للتكنولوجيا

  ��نجزة��ي�ا�شروعا�راحل�االجلسة�ا�و�ى:�جلسة�حوارية�حول�  11:00 – 10:00

  سعاد�بوسعيد:�الوكالة�الوطنية�لل-,وض�بالبحث�العلمي)�.مإدارة�الجلسة:�(

  :�(مستشارو�مشروع�ا'سكوا)�ا�تحدثون 

-  Rالسيد�منذر�خنف��(ي�عملية�نقل�التكنولوجياBدراسةا�ؤسسات�الفاعلة�)  

�الحذري  - �الطيب �(�السيد �دراسة �سياسات �Bي �الفجوات ��إنشاءتحليل �فعال ل\بتكار�نظام

 )ونقل�التكنولوجيا

- )� �شقرون �نفيسة �التكنولوجياالسيدة �تحويل �أنشطة �لدمج التشريع��Bي�ا�طر�القانونية

defالتون(  

  نقاش  11.00-11.30

  اسRiاحةقهوة  12:00 – 11:30

�دراست/ن  13:30 – 12:00 �عرض �الثانية: �العلوم حول  الجلسة �منظومة �وا<بتكار� اطر�تشغيل والتكنولوجيا

�ا�ستقبليةوالرؤ  �ية �الجلسة: �ر.(�إدارة �نجيب�ا�نصورى:م.ع �ب��ج�التكنولو�ي�القطب السيد

  )السدرية

  :(مستشارو�مشروع�ا'سكوا)�ا�تحدثون 

- )� djم� �حاتم �وا�راكز�السيد �الجامعات �Bي �الفكرية �وا�لكية �التكنولوجيا �نقل سياسات

 )البحثية�

والتكنولوجيا���نظومة�العلوم�ستقبليةا��الرؤية�التشغيnي�ا1طار (دراسة�بجار�السيدة�m,ية� -
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  )وا�بتكار

  نقاشية�حلقة  13.30-14.00

  اسRiاحة�غداء  �15:00 – 14:00

ومركز�ا1سكوا�للتكنولوجيا�الوكالة�الوطنية�لل-,وض�بالبحث�العلمي�جلسة�مغلقة�ما�ب�ن� -  16:00 – 15:00

م�والتكنولوجيا�وا�بتكار�Bي��ناقشة�الخطط�ا�ستقبلية��نظومة�العلو �ومستشاري�ا�شروع

  الجمهورية�التونسية

 
 
  

�2017جويلية�18اليوم�الثاني:�الث\ثاء�  

  :�ا�ثر�ا�توقع�من�تفعيل�منظومة�العلوم�والتكنولوجيا�وا�بتكارالجلسة�الثالثة  10:30 – 9:00

  وكالة�ال-,وض�بالصناعة�والتجديد):م.�كمال�الورفnي�(إدارة�الجلسة:��

 مة�لتثم�ن�البحث:�م.السيدة�ريم�سعيد�(معوض)ا1دارة�العا -

 رئيس�لجنة�تثم�ن�البحث�والعو�ة:�م.�السيد�إسماعيل�الحداد�(معوض) -

 السيدة�نائلة�قونtير.م.ع�رئيسة�الجمعية�التونسية�ل\قطاب�التكنولوجية:� -

مد�:�السيد�احل\تحاد�التون�defللصناعة�والتجارة�والصناعات�التقليدية عضو�ا�كتب�التنفيذي -

devالجمو�  

مدير�ا1حاطة�و�التشخيص�و�التنمية�ببنك�تمويل�:�:�السيد�أنيس�الشعري�ا�ؤسسات�التمويلية� -

  (معوض)�ا�ؤسسات�الصغرى�و�ا�توسطة

  قهوة�اسRiاحة  �11:00 – 10:30

�الوطنية  12:30 – 11:00 �ا�ؤسسات �الرابعة: �وا�بتك الجلسة �والتكنولوجيا �العلوم �منظومة �تطبيق �ار وتحديات

  )السيد�صالح�الحنا�e~:�خب�Rإدارةالجلسة:�(

  (معوض)��:�مؤسسة�البحث�والتعليم�العا�ي�الف\�يجمال�بالرابح�وزارة�الف\حة:�السيد� -

  نقاشية�حلقة  13:00 – 12:30

  داءغ�اسRiاحة  14:00 – 13:00

�مغلقة -  16:00 – 14:00 �ب�ن�جلسة � ما �العلمي �بالبحث �لل-,وض �الوطنية �للتكنولوجياومركز�ا1 الوكالة �سكوا

 أعمالجدول�وأولويات�التعاون�ا�ستقبلية�و  تفعيل�مخرجات�ا�شروع�ا�نجزة اثر �ناقشة�تعظيم

� �Bي �سيعقد �والذي �التكنولوجيا �لتطوير�ونقل �ا1قليمي ��28-27ا�نتدى �ثاني Bي��2017تشرين

  الجمهورية�اللبنانية

  


