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أهداف التنمية املستدامة

املهمة الهدف

مالتعليم الجيد ضمان –
ّ
مدى الحياة املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

للجميع
4الهدف 

املة الكالعمالةاملطرد والشامل للجميع واملستدام، و النمو االقتصاديتعزيز 

الالئق للجميعالعمل واملنتجة، وتوفير 

8الهدف 

املستدام، الشامل للجميع و التصنيع قادرة على الصمود، وتحفيز بنى تحتية إقامة 

االبتكاروتشجيع

9الهدف 

مستدامةاستهالك وإنتاج ضمان وجود أنماط 12الهدف 

لتحقيق األهدافالشراكاتعقد  17الهدف 
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نظام االبتكار الوطني
املؤسسات
املصنعين
الرياديين
الزبائن
املوردين

الحكوميةالجهات
التنظيميةالبيئة

والتطويرالبحثتمويل
الحوافز

شبكة التفاعالت

العالي،)املدرس ي(التعليم
 /األسرة، تدريبال

غيراملنظمات/املجتمع
الحكومية

والتطويرالبحثقطاع
الجامعات

البحثيةاملؤسسات
الصناعة

املاليالقطاع
األموالرؤوسأصحاب

البنوك
املالئكةاملستثمرون

املستثمرون

لالبتكارالداعمةالجهات
التكنولوجياترخيصمكاتب

التكنولوجياحدائق /األعمالحاضنات
الفكريةامللكيةقوانين

الشبكات /التجمعات

التكامل بين العناصر الرئيسية أمر حيوي 4
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التحدياتتحليل

ونقصباالبتكارالتوعيةنقص
لالبتكارالداعمةاملؤسسات

ونقصالتمكينيةالبيئةنقص
الجامعيةاألنظمةفيالحوافز

البحثترويجسياساتنقص
واالبتكارالعلمي

الجامعةبيناملفقودةالحلقة
االقتصاديوالقطاع

منافسيرغاقتصاديقطاع

طاقاتمناالستفادةعدم
املثقفالشباب
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التوظيفخاللمنكريمةحياةالهدف
دولهمفيللشباباملناسب

منافسإنتاجياقتصاد

مع،االتكنولوجيلنقلالوطنياملركزإنشاء
الصلةذاتوالتشريعاتاملناسبةالبيئة

(غيره،التصدير /االستيراد،الضرائب)

نقلسياسات :البحوثومراكزالجامعات
التكاملو ،الفكريةامللكيةوحمايةالتكنولوجيا

التدريسيةالهيئةترقيةمعاييرمع

الجامعاتفيالحاليةاإلمكاناتتوجيه
التحدياتمعالجةنحواملحلية

واالقتصاديةوالبيئيةاالجتماعية

ريعاتالتشعلىباالعتمادتمكينيةبيئة
واملستقرةاملتكاملة

6
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االهداف

توى املسعلىالتكنولوجياونقلتطوير منظوماتفاعليةرفع
الوطني؛

 وبينةجهمنواألكاديميةالبحثيةاملؤسساتبينالربطتعزيز
؛أخرى جهةمنواإلنتاجيةالصناعيةالقطاعات

سالميةواإل العربيةوالدول املتقدمةالدول تجاربنقلفياإلسهام
؛التكنولوجيانقلمجالفي

فيركةاملشااألخرى العربيةالدول معواملمارساتالخبراتتبادل
.البرنامج
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املتوقعةالنهائيةاملخرجات

8

العربيةلالدو منكليفالوطيناالبتكارلنظامطريقخريطة

املشاركة

العربيةولالدمنكليفالتكنولوجيالنقلوطينمكتبإنشاء

املشاركة
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في كل دولة الشركاء

(ASRT)والتكنولوجياالعلميالبحثأكاديمية- مصر-

لبنان- (NCSR)العلميةللبحوثالوطنياملجلس-

املغرب- (CNRST)والتقنيالعلميللبحثالوطنياملركز-

تونس- (ANPR)الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي -

ُعمان- (TRC)العلميالبحثمجلس-

موريتانيا– (USTM)والطبوالتكنولوجياالعلومجامعة-

9
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إنشاء منظومة وطنية لتطوير و نقل: الرئيسيةاألنشطة
ريتانياالتكنولوجيا في لبنان، مصر، تونس، املغرب، ُعمان، مو 

ة مسح للمكونات الوطنية ملنظوم
نقل التكنولوجيا واالبتكار

ورشة 

عمل 
وطنية

تحليل سياسات العلوم
ار والتكنولوجيا واالبتك
والبيئة التشريعية

األطر القانونية ألنشطة 
تطوير ونقل التكنولوجيا في 

التشريعات الوطنية

ورشة 

عمل 
وطنية

ورشة 

عمل 
وطنية

سياسات نقل التكنولوجيا 
وامللكية الفكرية في 

الجامعات واملراكز البحثية

ورشة 

عمل 
وطنية

ء آلية عمل تنفيذية إلنشا
نقل املركز الوطني لتطوير و 

التكنولوجيا
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نقل إنشاء منظومة وطنية لتطوير و : الرئيسيةاألنشطة
التكنولوجيا

ورشات العمل الدراسات

موريتانيا ُعمان املغرب تونس مصر لبنان

تموز 
2016

UNCTAD شباط
2016

كانون أول 
2015

كانون األول 
2015

تشرين األول 
2015

مسح للمكونات الوطنية ملنظومة نقل
التكنولوجيا واالبتكار

كانون أول 
2016

UNCTAD 201نيسان
7

تموز 
2016

شباط 
2016

2016آذار   بتكار واال تحليل سياسات العلوم والتكنولوجيا
والبيئة التشريعية

يكانون الثان
2017

نيسان
2017

تموز 
2016

كانون الثاني 
2017

2017شباط  تطوير  و نقلنشطةألالقانونيةاألطر
التشريعات الوطنيةفيالتكنولوجيا

يكانون الثان
2017

201نيسان
7

تموز 
2017

كانون الثاني 
2017

2017شباط  في كريةالفوامللكيةسياسات نقل التكنولوجيا
الجامعات واملراكز البحثية

ل تشرين األو 

2017
تشرين 

2017األول 
تموز 
2017

2017تموز  شباط
2017

لتطوير آلية عمل تنفيذية إلنشاء املركز  الوطني
ونقل التكنولوجيا

ل شرين األو ت

2017
تشرين 
األول 
2017

201أيلول 
7

تشرين 
2017الثاني 

تشرين األول 
2017

كات الشبونقاط االتصال في تدريب العاملين
لنقل وتطوير التكنولوجياالوطنية 

، بيروت2017تشرين الثاني 28–27 ونقل تطوير لشبكاتورشة عمل إقليمية
التكنولوجيا
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تقارير وطنية كاملة للدول املشاركة في املشروع 

(والعربيةاإلنجليزيةباللغتين)تنفيذيملخص✓

(والعربيةاإلنجليزيةباللغتين)(بعدماذا)األمامإلىالطريق✓

واالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتحليل:األول الفصل✓

ةالوطنيالتكنولوجيانقللتطويرالفجواتتحليل:الثانيالفصل✓

يةالوطنالتكنولوجيانقللتطويرالتشريعياإلطار:الثالثالفصل✓

التكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسات:الرابعالفصل✓

ياكنولوجتالوتطويرنقلمةو ملنظالتشغيلياإلطار:الخامسالفصل✓

الوطنياملكتبعملمجاالتفيالتبصر:السادسالفصل✓

االستنتاجات:السابعالفصل✓

https://www.unescwa.org/sub-site/44121/resources

https://www.unescwa.org/sub-site/44121/resources
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الجمهورية التونسية

الضعفنقاط
املؤسس يالدعمضعف▪
روالتطويوالبحثالتعليمعلىاملحدودةالنفقات▪
الصناعيوالقطاعالجامعاتبينالتعاون ضعف▪
التحتيةالبنيةكفايةعدم▪

نقاط القوة
الوطنيةاالستشاريةاملجالس▪
الوزاري املستوى علىالسياسات▪
األولوياتوتحديدوالتكاملالوطنيلتنسيقا▪
بليةاملستقوالنظرةالطريقوخرائطاالستراتيجيات▪
والتطويرالبحثومؤسساتاألكاديميةاملؤسسات▪
واألقطاباألعمالومراكزاألعمالومسرعاتحاضنات▪

التكنولوجية
التمويلمؤسسات▪

الفرص
حثالبمجالفيالصناعةوالجامعةبينالشراكاتدعم▪

والتطوير
عمدمجالفيالعاملةاملنظماتورعايةودعماالستثمار▪

الحرةاألعمال
التكنولوجيافيالخاصالقطاعاستثمارتمکين▪
ىالالتكنولوجيانقلدون تحول التيالعقباتإزالة▪

الصناعية؛املؤسسات

.التحديات
ضبعقبلمنالعملمجاالتوتداخلالحوكمةفيضعف▪

.الوطنياالبتكارنظامفيالكيانات
.والتطويرللبحثالتكنولوجيااستيرادصعوبات▪
يةامللكقيمةمنالجامعيةاملعاملاستفادةصعوبات▪

القائمةثةاملنبالشركاتفيملكيةكحقوق ونقلهاالفكرية
.البحوثعلى
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جمهورية مصر العربية

الضعفنقاط
تكارواالبالتكنولوجياوالعلمخارطةفياملشهديبدو▪

،املنفصلةالجزر منعددوكأنه
البحوثومراكزالحكوميةالسياساتبينالفجوة▪

؛الخاصالقطاعومؤسساتالعاليالتعليمومؤسسات

نقاط القوة
لتكفالدولةأنعلىالجديداملصري الدستور ينص▪

يةرئيسكأدواتاملؤسساتوتدعمالعلميالبحثحرية
الوطنية؛السيادةإلىللوصول 

كارواالبتالعلميالبحثمجالفيالعاماإلنفاقزيادة▪
ميالعلللبحثاإلجماليالقوميالناتجمن٪1وتخصيص

الفكريةامللكيةحقوق لدعممختصةهيئةإنشاء▪

الفرص
السياسيةاإلرادة▪
بكفاءةالتمويلاستخداموطرق أمكانيات▪
والصناعةالبحوثمؤسساتبينالعالقة▪
وآثارهاوالتكنولوجياالعلممجاليفيالتطورات▪

االجتماعية
.والعامليةوالعربيةاملحليةاالسواق▪

التحديات
املؤسس يالدعمضعف▪
رعدم▪

ّ
املوارد؛وقلةاملهرةاملوظفينتوف

رات؛للخبالبطيءوالتراكمالصناعةمعالتواصلقلة▪
املاليةاالستدامةعدم▪
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مخرجات املشروع
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سلطنة ُعمان

وتعيينيالعلمالبحثمجلسفيبتنسيقالتكنولوجيالنقلشبكةإنشاء✓
التقنيةوالكلياتالجامعاتفياتصالضباط

البحثمجلسفيواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتشغيلمنهجيةتبني✓
العلمي

بأنظمةمرتبطة”لتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسة“مسودةاقتراح✓
جامعةمعسيقبالتنالُعمانيةالجامعاتفيوالباحثيناألساتذةوترقيةتقييم

قابوسالسلطان

ُعمانيةالالجامعاتفينقلمكاتبوإدارةتشغيلعلىاالتصالنقاطتدريب✓

فينولوجياالتكونقللتطويرالوطنيةاملنظومة"حول لوطنياالتقريراصدار✓
"ُعمان
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األعمالريادة
املدنياملجتمع

تمويلمكاتب
االبتكار

القرارصانعو
الجامعات

الصناعة، البحث
االقتصاد

ةالحكوميالجهات

الصناعةغرف

الحاضنات
والحدائق

التكنولوجية

اراالستثممنصات الوطنيون الشركاءالعمل مع 

ماذا بعد ؟؟
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 شكر 
 
جزيالا


