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 2030التنمية املستدامة وأجندة التنمية 
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 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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 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

 4 بين العناصر الرئيسية أمر حيويالتكامل 
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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

6 
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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) 
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 الشركاء الوطنيون 
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 املخرجات النهائية املتوقعة

9 

 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   -

10 
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 ألانشطة الرئيسية

 الدراسات لبنان مصر تونس املغرب ُعمان موريتانيا

WS July  
2016 

UNCTAD 
2015 

WS Feb 
2016 

WS Dec 
2015 

WS Dec 
2015 

WS Oct 2015 منظومة نقل التكنولوجيا 

WS Nov. 
2016 

 UNCTAD 
2015 

WS April 
2017 

WS July 
2016 

WS Feb 
2016 

WS March 
2016 

سياسات العلوم والتكنولوجيا النافذة، 
 والبيئة التشريعية 

WS Jan 
2017 

WS April 
2017 

WS July 
2016 

WS Jan 
2017 

WS Feb 2017  نقلألاطر القانونية لدمج أنشطة 
 التشريعات الوطنيةفي  التكنولوجيا

WS Jan 
2017 

WS April 
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

May 2017  إنشاء مركز وطني لنقل التكنولوجيا 

June 2017 ونقاط الاتصال تدريب العاملين 

Oct 2017 مصر -ورشة عمل إقليمية 
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   العلوم والتكنولوجيا واالبتكارنظام 

 في جمهورية مصر العربية
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 في مصر  رصد حال نظام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 والتكنولوجيا العلوم منظومة تعزيز تعيق التي والسياسات التشريعات
 :مصر في واالبتكار

 العام المناخ1.

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم منظومة2.

 الفكرية الملكية3.

   التكنولوجيا نقل4.

 بالصناعة واالكاديمي البحثي المجتمع ربط5.
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 رؤية للتطوير التشريعي لمنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
 والتكنولوجيا العلوم لتقدم المصري المركز قبل من اإلطاري المقترح هذا وضع تم لقد

 :يالعلم والبحث العالي التعليم وزارة إلي تقديمه تمو  واالبتكار
  والتكنولوجيا العلوم منظومة تجاه الدولة التزامات توضيح :الثالث لبابا

 والمراكز الباحثين، واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وخطط سياسات وضع(واالبتكار
 بالبحث المجتمعية والتوعية التعليم ،العلمي البحث في االستثمار تشجيع ،البحثية
 (واالبتكار والتكنولوجيا العلمي للبحث الالزمة المالية الموارد توفير ،العلمي
 التكنولوجيا وتسويق الفكرية الملكية حماية :الرابع الباب
 االبتكار مجال في األعمال ريادة تحفيز :الخامس الباب
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 رؤية للتطوير التشريعي لمنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

الفكرية لملكيةل الموحد قانونال تطوير 

الجامعات لقانون جديدة صياغة  

درجة بقياس  تسمح بطريقة  العالي التعليم من المرجوة األهداف تحديد 
 .تحقيقها في النجاح

العلمي البحث ومنظومة العالي التعليم منظومة بين العالقة طبيعة توضيح 
 .بينهم العالقة توطيد كيفية  تحديد مع بمصر،
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 خارطة طريق لتفعيل برنامج قومي لنقل التكنولوجيا
 :2030 مصر ورؤية القومية باألهداف مرتبطا   التكنولوجيا لنقل برنامج تفعيل خطوات
واالبتكار والتكنولوجيا العلوم هيكل وتفعيل التشريعية القاعدة بناء: 

 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم هيكل1.

 التكنولوجيا لنقل القومي اجمللس إنشاء2.

 التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية يف فنية كوادر  واعتماد وتأهيل تدريب3.

 التكنولوجيا نقل ملكاتب وقانوين إقتصادى منوذج وضع4.

 2030 مصر رؤية بأهداف مرتبطة التكنولوجيا نقل ملكاتب مستهدفات وضع5.

 الرقابية اجلهات مع بشأهنا والتواصل التكنولوجيا نقل مكاتب تأثري قياس معايري إرساء6.

 االرجتاعية والتغذية والتقييم املتابعة7.

 وتثقيفية توعوية برامج إطالق8.
الموارد ،التكنولوجيا نقل مكاتب ومسؤوليات أدوار( التكنولوجيا نقل مكاتب 

 (التقييم ،الالزمة
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   العلوم والتكنولوجيا واالبتكارنظام 

 في الجمهورية التونسية
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 في تونس التكنولوجياأنشطة تحويل لتطوير  تصور

 والتكنولوجيا للعلوم املستوى رفيعة اللجنة  :الحكومي المستوى
 

 يف الرأي إبداء :والتكنولوجيا للعلوم املستوى الرفيعة للجنة احملدث األمر
 لغاية وذلك التكنولوجيا وتطوير بالعلوم بالنهوض الكفيلة اإلسرتاجتيات

 خمتلف يف التكنولوجيا توطنيو  متقدمة تكنولوجية قاعدة تونس جعل
 القطاعات
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 في تونس لتطوير أنشطة تحويل التكنولوجيا تصور

  العلمي بالبحث للنهوض الوطنية لوكالةا  :العملي املستوى
 يتطلب التكنولوجيا بتحويل املتعلقة الربامج تنفيذ من الوكالة متكني

 يف والتنسيقي الرئيسي دورها على للتأكيد ملهامها املنظم القانون مراجعة
 .اجملال هذا

 التكنولوجيا حتويل مكاتب قدرات تنمية إىل الوكالة عمل هدفي
 : على قادرة تصبح حىت باجلامعات

 امللموسة؛ غري األصول بإستغالل املتعلقة املهام تنفيذ 
 األكادميية االبتكارات ترمجة طريق عن الفكرية امللكية أصول تسويق 

  .ناشئة وشركات جتارية  منتجات إىل
اللتكنولوجي التجاري إلستغاللا 
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 في تونس لتطوير أنشطة تحويل التكنولوجيا تصور

 البحث  ومراكز باجلامعات التكنولوجيا حتويل هياكل  :المؤسساتي لمستوىا
 يف مبا ،املسجلة وغري املسجلة الفكرية امللكية تقييم اهلياكل هذه تتوىل
 والنماذج ،املؤلف وحقوق ،التجارية والعالمات ،الرباءات ذلك

 غري األصول يتضمن كما ،التجارية واألسرار ،والدراية ،الصناعية
 ،املبتِكرة والعلميات ،املاهرة البشرية املوارد مثل املسجلة غري امللموسة
  :يلي مبا اهلياكل هذه تقوم حتديدا .اإلدارة وتنظيم
القّيمة؛ امللموسة غري أصوهلا حتديد 
نوعية تقييم مناهج باستخدام امللموسة غري األصول هذه ترتيب 

 وكمية؛
قيمة كأصول تصنيفها مت اليت ،امللموسة غري األصول هذه إدارة، 

  اسرتاتيجي؛ حنو على األسواق ودخول  التعاون لتحقيق
على ،حمتملة سوقية قيمة حتمل اليت امللموسة غري األصول استغالل 

 جتاري  حنو
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 المقترحات

  مهامها توضيح وزيادة الوكالة بإحداث املتعلق القانون تنقيح1.

  للوكالة واملايل والعلمي اإلداري التنظيم بطضب املتعلق احلكومي األمر إصدار2.

 اإلداري نظامها وضبط الوكالة مهام مبراجعة املتعلقة النصوص إصدار مع بالتوازي3.
 اخلاص 2008 لسنة 416 عدد األمر تنقيح يف الشروع يتجه واملايل والعلمي

 املتعلق األمر وكذلك العلمي للبحث العمومية باملؤسسات املتعلق النظام بطضب
 .سريها وقواعد والبحث العايل التعليم ومؤسسات اجلامعات بتنظيم

 اإلنتفاع من أوىل مرحلة يف سيمكنها املزدوج اإلشراف إىل اهلياكل هذه خضوع4.
 أن ميكنها الحقة مرحلة يف ثّ  عليها املشرفة للهياكل والتقين املادي التأطري من

  مستقلة مؤسسات إىل تتطور
 توفري يتطلب اإلنتاج مؤسسات إىل اجلامعة من التكنولوجيا حتويل أنشطة تطوير5.

 والقانونية التقنية اإلختصاصات
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   العلوم والتكنولوجيا واالبتكارنظام 

 في الجمهورية اللبنانية
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 إنتاج المعرفة والتكنولوجيا: المحور األول
 

 التشغيلية املوازنة يف %5 الـ نسبة ختصيص تفعيل :الحكومي المستوى 
 .العلمي للبحث اخلاصة للجامعات

 (1975 ،126 رقم األحباث نظام(:اللبنانية الجامعة مستوى على
 يف للمسامهة اجلامعيني األساتذة حيّفز حبث ليتالءم األحباث نظام تعديل

 مع العالقة تنظيم وكذلك التطبيقية؛ األحباث خاصة واالبتكارات، األحباث
 .اخلاص القطاع

 :الخاصة الجامعات مستوى
 على دكتوراه برنامج استحداث بشروط املتعلقة 51 املادة نصت

 العلمي، البحث لتنمية خطة اجلامعية املؤسسة يف تتوفر أن وجوب
 .التطبيق موضع لوضعها واملادية، البشرية اإلمكانات تلحظ
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 الطلب مراكز دعم :الثاني لمحورا
 

نفقات إعفاء جلهة الدخل، ضريبة قانون من مكرر 5 املادة تعديل 
   .الدخل ضريبة من والتطوير األحباث

واملواد التجهيزات إلعفاء للجمارك األعلى اجمللس من قرار استصدار 
 .البحوث يف الداخلة األساسية

 المعرفة إنتاج ومراكز الطلب مراكز بين ما الربط :الثالث لمحورا
العلمية للبحوث الوطين اجمللس يف التكنولوجيا نقل وحدة استحداث 

 تعديل إمكانية إدارته جمللس اجمللس إنشاء قانون من 11 املادة أتاحت(
 .)الداخلي اجمللس نظام

اجلامعات يف التكنولوجيا نقل وظائف أو آليات/مكاتب استحداث 
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 مصرف حلاكم جديد تعميم إصدار حول كتاب  إرسال على التوافق
 مع اجملاالت، كافة  يف واالبتكارات األحباث متويل يتناول لبنان

 اجمللس يف ستنشأ اليت التكنولوجيا نقل لوحدة حموري دور إعطاء
   املشاريع لدراسة العلمية، للبحوث الوطين

  عن تمويل األبحاثاألنظمة المالية واالقتصادية المسؤولة : الرابعاالمحور 
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 التكنولوجيا نقل لنشاطات الناظمة الجهات: الخامس المحور
 

 الفكرية امللكية :والتجارة االقتصاد وزارة1.

 OMSAR :اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزارة2.

 IDAL :االستثمار تشجيع هيئة3.

 العلمية للبحوث الوطين اجمللس إنشاء قانون تعديل4.

 العلمية الشبابية اجلمعيات تأسيس ودعم تشجيع5.
 

 



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

  التكنولوجيا نقل لنشاطات الناظمة الجهات :الخامس المحور
 املعلومات لتكنولوجيا الوزارية اللجنة تأليف تعديل6. 

 واالتصاالت
 التجاري للسجل املوحد الشباك مشروع تنفيذ .7
 الواحد الشخص شركة إنشاء جواز قانون إقرار .8
 النواب جملس يف املعلومات تكنولوجيا جلنة تسمية تعديل .9

 التكنولوجيا ونقل لالبتكار الوطنية الشبكة إنشاء .10
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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 
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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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