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أهداف التنمية المستدامة

المهمة الهدف

بجميع أشكاله في كل مكانالفقرالقضاء على  1الهدف 

مدى المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّمالتعليم الجيد ضمان –
الحياة للجميع

4الهدف 

والفتياتالنساءكلوتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيق– 5الهدف 

املة الكالعمالةالمطرد والشامل للجميع والمستدام، والنمو االقتصاديتعزيز 
الالئق للجميعالعمل والمنتجة، وتوفير

8الهدف 

ع الشامل للجميالتصنيع قادرة على الصمود، وتحفيز بنى تحتية إقامة 

االبتكاروالمستدام، وتشجيع

9الهدف 

داخل البلدان وفيما بينهاالمساواةالحد من انعدام 10الهدف 

مستدامةاستهالك وإنتاج ضمان وجود أنماط 12الهدف 
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Country GII Innovation 
Efficiency Ratio

Oman 69 0.67

Lebanon 74 0.67

Tunisia 76 0.71

Morocco 78 0.64

Egypt 100 0.68

Sudan 141 0.37

(دولة141) مؤشر االبتكار العالمي 2015
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الرئيسيالهدف

يةالعربالمنطقةفيالمنتقاةاألعضاءالدولإمكاناتتعزيز

(نالسوداموريتانيا،،ُعمانلبنان،مصر،تونس،المغرب،)

االبتكارووالتطويرللبحثتمكينيةسياساتبيئةإنشاءفي

العلميالبحثمخرجاتوتتجير

6
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تحليل التحديات

نقص التوعية باالبتكار 

المؤسسات الداعمة ونقص 

لالبتكار

التمكينيةالبيئة نقص 

ونقص الحوافز في األنظمة 

الجامعية

ترويج سياساتنقص 

البحث العلمي واالبتكار

بين الحلقة المفقودة 

الجامعة والقطاع االقتصادي

غبر منافسقطاع اقتصادي 

طاقات عدم االستفادة من 

المثقفالشباب 



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



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

الموظفون

المديرون

الخبراء

صانعو القرار 

الجامعات

البحث

الصناعة 

االقتصاد

ريادة األعمال

المجتمع المدني

منصات 

االستثمار

مكاتب تمويل 

االبتكار
الحاضنات والحدائق

التكنولوجية

غرف الصناعة

ا مركز نقل التكنولوجي

الوطني

(NTTO)

9

الشركاء الوطنيون
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المخرجات النهائية المتوقعة

10

منكلفيالوطنياالبتكارلنظامطريقخريطة

المشاركةالعربيةالدول

الدولمنكلفيالتكنولوجيالنقلوطنيمكتبإنشاء

المشاركةالعربية
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11

في كل دولة الشركاء

مصر-(ASRT)أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  -

لبنان-( NCSR)المجلس الوطني للبحوث العلمية -

المغرب-( CNRST)المركز الوطني للبحث العلمي والتقني-
-( ANPR)الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي -

تونس
ُعمان-( TRC)مجلس البحث العلمي -

موريتانيا–( USTM)جامعة العلوم والتكنولوجيا  والطب -

السودان-مدينة افريقيا للتكنولوجيا-
11
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األنشطة الرئيسية

السودا

ن

موريت

انيا 

ُعمان مصر تونس المغرب لبنان الدراسات

منظومة نقل التكنولوجيا

يا سياسات العلوم والتكنولوج

ية النافذة، والبيئة التشريع

األطر القانونية لدمج أنشطة

ريعات التشفي التكنولوجيانقل

الوطنية

ي سياسات نقل التكنولوجيا ف

الجامعات والمراكز البحثية

صياغة خطة عمل تنفيذية 

إلنشاء المركز وآلية عمله

إنشاء مركز وطني لنقل 

التكنولوجيا 
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South Business 
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Beirut Digital 
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for Scientific 

Research (CNRS)

Industrial 

Research 
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لتسهيلالداعمةالتشريعاتإلىحاجة:لبنانفيواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومة

الشبابلبقاءالسياسياالستقرارمنأدنىحدضمانمعوالصادراتالواردات

الوطنفيالموهوب
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تدمجالتيالمعرفةعلىالقائمةاالقتصاداتنحودعم:منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في المغرب

التنافسيةلزيادةالصناعيالقطاعمعالطبيعيةالمواردخصوصاالوطنيةالنسبيةالمزايا
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نقل (: 2013)مخطط قواعد قوانين البحوث العلمية الجديدة في مصر 

اسك إعادة التنظيم والتمالتكنولوجيا ونظام االبتكار في مصر يحتاج إلى 

للعمل بكفاءة وبشكل فعالوالتشريعات المناسبة 
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نتائج الدراسة األفقية لنقل التكنولوجيا

لهمراحفيزالماالبلدانهذهفيوالتطويرالبحثفياالستثمار

جالناتمنالمخصصةالوطنيةالميزانياتنسبةأنحيثاألولى،

براءاتوعددضئيلةوالتطويرالبحثعلىاإلجماليالمحلي

.قليلةاالختراع

ونقلالبشريةوالمواردوالتعليمالعلميالبحثحوكمةأن

قلنمنظومةعلىتؤثرالتيركائزأهمهيواالبتكارالتكنولوجيا

.التكنولوجيا

التيالتشريعيةاإلصالحاتمنبالعديدالقيامإلىالدولهذهتحتاج

نشاءإأجلمناالقتصاديواإلنتاجاالبتكارفيالمساهمةعلىتحفز

،لالبتكارومستدامفعالنظام

اطالنشبدءسهولةتضمنالتيواللوائحوالنظمالسياساتاعتماد

.والعالميةالوطنيةاالستثماراتجذباجلمنوذلكالتجاري
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التكنولوجيانتائج الدراسة األفقية لنقل 

الفكريةالملكيةحمايةقوانينمراجعة،

رسالة"منأساسياجزءاالتكنولوجيانقلمكونيكونأن"
البحثية،والمعاهدالجامعات

لقابلةااالختراعوبراءاتالتطبيقيةللبحوثسياساتاستحداث

،الصناعةعلىأثرتحققوالتيللتطبيق

يفوالتطويرالبحوثمجالتدعموتشريعاتسياساتاعتماد

علىاإلنفاقعلىالضريبياإلعفاءمثلالخاص،القطاعشركات

.والتطويرالبحوث
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