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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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(دولة127) مؤشر االبتكار العاملي 2017
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(دولة127) مؤشر االبتكار العاملي 2017
مؤشر االبتكار 

2016
مؤشر االبتكار  

2017
الفعالية مخرجات

االبتكار
راالبتكامدخالت الدولة

1 1 0.9 65.8 69.6 سويسرا

41 35 0.5 28.5 58.0 اإلمارات العربية املتحدة

50 49 0.6 28.8 47.0 قطر

49 55 0.5 25.0 47.3 السعودية

67 56 0.8 31.9 40.3 الكويت

57 66 0.6 24.9 44.4 البحرين

72 72 0.6 24.8 40.6 املغرب

77 74 0.6 24.6 40.0 تونس

73 77 0.5 20.2 43.5 عُمان

70 81 0.6 23.3 38.0 لبنان

82 83 0.6 24.0 37.1 األردن

107 105 0.6 19.3 32.7 مصر

113 108 0.5 15.6 33.1 الجزائر

128 127 0.4 8.9 22.4 اليمن
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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 6
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أكاديمي

Academic

اجتماعي

Social

اقتصادي

Economic

اتيو أد

Instrumental

مفاهيمي

Conceptual

القدراتبناء 

Capacity

«األثر»أنواع 

التغييرات املجتمعية من حيث
الفوائد التي تعود على األفراد

واملنظمات والدول 

د الفوائد االقتصادية التي تعود على األفرا
واملنظمات والدول 

كيل ، وتشاتأو الخدماتأو املمارساتتطوير السياس
القواعد والسلوكيات

غة وإعادة صياالسياسات فهم قضايا 
املناقشات

عبر تطور املهارات الفنية والشخصية



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

الرئيس يالهدف

مصر،تونس،املغرب،)العربيةاملنطقةفياملنتقاةاألعضاءالدول إمكاناتتعزيز 

واالبتكار لتطوير واللبحثتمكينيةسياساتبيئةإنشاءفي(موريتانيا،ُعمانلبنان،

العلميالبحثمخرجاتوتتجير 

8

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.stfmonitor.com/license/a3unionLegal.jpg&imgrefurl=http://www.stfmonitor.com/&h=673&w=877&sz=218&hl=en&start=1&sig2=-v0qZV78CTM5F90UqbNkpw&tbnid=l29R2Sk0LsnASM:&tbnh=112&tbnw=146&eid=--NXR4axJpLW0gTc35S1Dg&prev=


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

تحليل التحديات

نقص التوعية باالبتكار ونقص 
لالبتكاراملؤسسات الداعمة 

ونقصالبيئة التمكينية نقص
الحوافز في األنظمة الجامعية

ترويج البحث سياساتنقص
العلمي واالبتكار

بين الجامعة الحلقة املفقودة 
والقطاع االقتصادي

غبر منافسقطاع اقتصادي

طاقات عدم االستفادة من 
املثقفالشباب 
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من خالل التوظيف كريمة حياةالهدف
املناسب للشباب في دولهم

اقتصاد إنتاجي منافس

، مع ااملركز الوطني لنقل التكنولوجيإنشاء 
البيئة املناسبة والتشريعات ذات الصلة

(التصدير، غيره/ الضرائب، االستيراد)

سياسات نقل : الجامعات ومراكز البحوث
التكامل ، و التكنولوجيا وحماية امللكية الفكرية

مع معايير ترقية الهيئة التدريسية 

توجيه اإلمكانات الحالية في الجامعات
معالجة التحديات املحلية نحو 

االجتماعية والبيئية واالقتصادية

ريعاتالتشبيئة تمكينية باالعتماد على 
املتكاملة واملستقرة

10
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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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املخرجات النهائية املتوقعة

12

العربيةلالدو منكليفالوطيناالبتكارلنظامطريقخريطة

املشاركة

العربيةولالدمنكليفالتكنولوجيالنقلوطينمكتبإنشاء

املشاركة
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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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إنشاء منظومة وطنية لتطوير و نقل: األنشطة الرئيسية
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 
ا في تطوير ونقل التكنولوجي
التشريعات الوطنية

ورشة 

عمل 

وطنية

ورشة 

عمل 

وطنية

يا سياسات نقل التكنولوج
وامللكية الفكرية في 
يةالجامعات واملراكز البحث

ورشة 

عمل 

وطنية

ء آلية عمل تنفيذية إلنشا
نقل املركز الوطني لتطوير و 

التكنولوجيا
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نقل إنشاء منظومة وطنية لتطوير و : األنشطة الرئيسية
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 نقلنشطة ألاألطر القانونية 
التشريعات الوطنيةفي التكنولوجيا

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 29–28 ونقل تطوير لشبكاتورشة عمل إقليمية
التكنولوجيا
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وطنيتقريرلكلاملحتوياتجدول 

(والعربيةاإلنجليزيةباللغتين)تنفيذيملخص✓

(والعربيةاإلنجليزيةباللغتين)(بعدماذا)األمامإلىالطريق✓

واالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتحليل:األول الفصل✓

الوطنيةالتكنولوجيانقللتطويرالفجواتتحليل:الثانيالفصل✓

الوطنيةالتكنولوجيانقللتطويرالتشريعياإلطار:الثالثالفصل✓

البحوثراكزومللجامعاتالتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسات:الرابعالفصل✓

كنولوجياتالوتطويرنقلمةو ملنظالتشغيلياإلطار:الخامسالفصل✓

الوطنياملكتبعملمجاالتفيالتبصر:السادسالفصل✓

االستنتاجات:السابعالفصل✓
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جمهورية مصر العربية

الضعفنقاط
عددوكأنهواالبتكار التكنولوجياو العلمخارطةفياملشهديبدو ▪

املنفصلة،الجزر من
اتومؤسسالبحوثومراكز الحكوميةالسياساتبينالفجوة▪

فيساتاملؤساوبينالخاص؛القطاعومؤسساتالعاليالتعليم
.مجموعةكل

نقاط القوة
ةحريتكفلالدولةأنعلىالجديداملصري الدستور ينص▪

إلىل للوصو رئيسيةكأدواتاملؤسساتوتدعمالعلميالبحث
الوطنية؛السيادة

واالبتكار؛العلميالبحثمجالفيالعاماإلنفاقزيادة▪
العلمي؛للبحثاإلجماليالقوميالناتجمن٪1وتخصيص

ر وتوفيالفكريةامللكيةحقوق لدعممختصةهيئةإنشاء▪
.القانون ينظمهاالتيالقانونيةالحماية

الفرص
السياسيةاإلرادة▪
بكفاءةالتمويلاستخداموطرق أمكانيات▪
واالجتماعيةاالقتصاديةالحاليةواألوضاع▪
والصناعةالبحوثمؤسساتبينالعالقة▪
ر املتطو القانونياإلطار ▪
املتوفرالبشريةواملوارد▪
ماعيةاالجتوآثارهاوالتكنولوجياالعلممجاليفيالتطورات▪
.والعامليةوالعربيةاملحليةاالسواق▪

التحديات
اتومؤسسالبحوثومراكز الحكوميةالسياساتبينلفجوةا▪

الخاصالقطاعومؤسساتالعاليالتعليم
فيناملوظتعيينفياالستقرار وعدماملؤسس ي؛الدعمضعف▪
ر عدم▪

ّ
املوارد؛وقلةاملهرة؛املوظفينتوف

للخبرات؛البطيءوالتراكمالصناعة؛معالتواصلقلة▪
دامةاالستوعدمالرئيسية؛األداءمؤشراتمستوياتانخفاض▪

املالية
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الجمهورية اللبنانية

الضعفنقاط
السياس ياالستقرار عدم▪
والتطويروالبحثالتعليمعلىاملحدودةالنفقات▪
الصناعيوالقطاعالجامعاتبينالتعاون ضعف▪
سلكية،والال السلكيةاالتصاالت)التحتيةالبنيةكفايةعدم▪

(والنقلوالكهرباء،
.الفكريةامللكيةترخيصرسوممنإيراداتوجودعدم▪

نقاط القوة
جداالجيدالعاليالتعليم▪
اشر املباألجنبياالستثمار تدفقاتمنالجيدةاملستويات▪

الخارجيةوالتدفقات
املتميزةاإلبداعيةوالخدماتالسلع▪
واإلبداعيةالثقافيةالخدماتصادرات▪

الفرص
السياسيةاإلرادة▪

منعةملجمو الفرصةاملنتظرةوالغاز النفطمشاريعتقّدم.▪
.املبتكرةوالخدماتاملنتجات

مثلضح،وابشكلفيهااالبتكار يساهموالتياألخرى القطاعات▪
،الطاقةوإمداداتواإلعالم،اإلبداعوصناعةاألغذية،صناعة
والتكنولوجياتالنفايات،وإدارةاملائية،املواردوإدارة

انالسكوصحةاإلنسانية،لألغراضاأللغاموإزالةالخضراء،
.وأمنهم

التحديات
ونقلاوالتكنولوجيبالبحثيتعلقفيماالتشريعياملشهد▪

صلةالذاتواملسائلالفكريةامللكيةوحقوق التكنولوجيا
والتعاميمواملراسيمالقوانينمن29وتضماألولىالقائمة▪

وزارةعنةالصادر والقراراتالفكريةبامللكيةاملتعلقةالحالية
والتجارة؛االقتصاد

ألنظمة،واواملراسيمبالقوانينقوائموتشملالثانيةوالقائمة▪
العامطاعالقبمؤسساتتتعلقوالتيللتشريع،خاضعةهيالتي

.األمننعداما▪
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سلطنة عمان

نقاط الضعف
.التكنولوجياونقلاالبتكار شبكاتغياب▪
يقلتسو والباحثينللجامعاتمستدامةلحوافز خططغياب▪

اختراعاتهم
البحثفياالستثمار فيوالشركاتالصناعةرغبةعدم▪

يفللمشاركةالخاصللقطاعحوافز وجودوعدموالتطوير،
والتطويرالبحث

االبتكار يفالفاعلةالجهاتمختلفبينللتبادلمتدنيمستوى ▪
.العلميوالبحثالعاليوالتعليم

نقاط القوة
وتطوير البحوث،دعمإلىالراميةوالخططالبرامج▪

وثالبحمؤسساتبينوالروابطواالبتكار،التكنولوجيا،
والشركاءُعمانيينالالباحثينبينوالروابطالتجارية،واألعمال
.الدوليين

.لعلمياوالبحثواالبتكار للتنميةالسياسيةباإلرادةوضوح-▪
العاليالتعليمومعاهدوالكلياتالبحوثمراكز إنشاء-▪
واالبتكار ةالتطبيقيللبحوثمتعددةاستثماريةمبادراتأطالق-▪

.للمواطنيناملبتكرةالخدماتمنمضافةقيمةلخلق
واملاليةوالتقنيةاإلداريةالخدماتتقدم▪

الفرص
الصناعةو الجامعةبينالشراكاتدعم▪
دعممجالفيالعاملةاملنظماتورعايةودعماالستثمار ▪

الحرةاألعمال
التكنولوجيافيالخاصالقطاعاستثمار تمکين▪
الىياالتكنولوجنقلدون تحول التيالقانونيةالعقباتزالة▪

الصناعية؛املؤسسات
.لحياةانوعيةتحسينوسبلالبشري املالرأسعلىالتركيز •▪

التحديات
معمركزي هرمينظامواالبتكار والتكنولوجياالعلومنظام▪

.عليهالعامللقطاعكبيرةهيمنة
ومستوى لالبتكاروبرامجسياساتتضعوزاراتعدةهناك▪

.ضئيلبينهافيماالتنسيق
مختلفنبيالتكنولوجياونقلاالبتكار لثقافةُعمانتفتقر▪

املصلحةأصحاب
.والنفطالغاز قطاعنحو أساساموجهاألجنبياالستثمار ▪
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الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

الضعفنقاط
املؤسس يالدعمضعف▪
ر عدم▪

ّ
املواردوقلةاملهرة؛املوظفينتوف

الصناعةمعالتواصلوقلة▪
للخبراتالبطيءالتراكم▪
الرئيسيةاألداءمؤشراتمستوياتانخفاض▪
املاليةاالستدامةعدم▪

نقاط القوة
.لميالعوالبحثواالبتكار للتنميةالسياسيةاإلرادةتعزيز ▪
املدارسفيةالتحضيريواألقساماملتمّيزة،الثانويةاملدارسإنشاء▪

.الكبرى الهندسية
منرهاوغيالعاليالتعليمومعاهدوالكلياتالبحوثمراكز إنشاء▪

.املؤسسات
االبتكار و التطبيقيةللبحوثمتعددةاستثماريةمبادراتإطالق▪

.للمواطنيناملبتكرةالخدماتمنمضافةقيمةإليجاد
.ةللخصخصواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياقطاعفتح▪
قطاعفيالناشئةللشركاتفرصوخلقمبادراتإطالق▪

واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا

الفرص
السياسيةاإلرادة▪
االقتصاديالنمو معدلزيادة▪
االستثمارمعدلزيادة▪
اإلجمالي،املحليالناتجفيالصناعةمساهمةزيادة▪
النمو،ومعدلالصناعيةالصادراتمساهمةزيادة▪

.والفقرالبطالةمنالحّد ▪

التحديات
الوطنياملستوى علىتكنولوجيةتطويريةخطةغياب▪
.التكنولوجياونقلاالبتكار شبكاتضعف▪
بحثالفياالستثمار فيوالشركاتللصناعةضئيلةمساهمة▪

والتطوير،
.التكنولوجيةواألقطابالحاضناتاحداثفيلتأخر ا▪
يةالبنأداءضعفوالتشريعاتالقوانينتحديثالىالحاجة▪

الكهرباءمثلالثانويةالتحتية
.تقنيةوالالعلميةباالتجاهاتالثانويةاملدارسطلبةأعدادقلة▪
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الجمهورية التونسية

الضعفنقاط
املؤسس يالدعمضعف▪
والتطويروالبحثالتعليمعلىاملحدودةالنفقات▪
الصناعيوالقطاعالجامعاتبينالتعاون ضعف▪
التحتيةالبنيةكفايةعدم▪
الفكريةامللكيةترخيصرسوممنإيراداتوجودعدم▪

نقاط القوة
املستوى الرفيعةالوطنيةاالستشاريةاملجالس▪
الوزاري املستوى علىالسياسات▪
األولوياتوتحديدوالتكاملالوطنيلتنسيقا▪
املستقبليةوالنظرةالطريقوخرائطاالستراتيجيات▪
والتطويرالبحثومؤسساتاألكاديميةاملؤسسات▪

واألقطاباألعمالومراكز األعمالومسرعاتحاضنات▪
التكنولوجية

التمويلمؤسسات▪

الفرص
البحثمجالفيالصناعةو الجامعةبينالشراكاتدعم▪

والتطوير
دعممجالفيالعاملةاملنظماتورعايةودعماالستثمار ▪

الحرةاألعمال
التكنولوجيافيالخاصالقطاعاستثمار تمکين▪
الىياالتكنولوجنقلدون تحول التيالقانونيةالعقباتإزالة▪

الصناعية؛املؤسسات
.االقتصادية؛التنميةفياملؤسساتدور تأييد▪

.التحديات
بعضقبلمنالعملمجاالتوتداخلالحوكمةفيضعف▪

.الوطنياالبتكار نظامفيالكيانات
.روالتطويللبحثالتكنولوجيااستيرادعندالصعوبات▪
الدعمببرامجااللتزامعندالكفاءةعلىاالمتثالهيمنة▪

..امللفاتتجهيز فيالروتينمعلالبتكار الحكومية
كرية،الفامللكيةقيمةمنالجامعيةاملعاملاستفادةصعوبات▪
.البحوثىعلالقائمةاملنبثةالشركاتفيملكيةكحقوق ونقلها▪
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ير وضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلى منظومة وطنية لنقل وتطو 
في لبنانتكنولوجيا الصناعات املتعلقة بالنفط والغاز

قة 
تموز 
2017

أيلول آب
تشرين
األول 

تشرين
الثاني

كانون 
األول 

إجراء دراسة تحليل سياسية اقتصادية
اجتماعية تقنية بيئية قانونية

ية تحديد سلسلة القيمة املضافة املحل
املحتملة

رسم استراتيجية نقل التكنولوجيا 
وتطويرها على نحو فعال

وجيا التفاعل الوطني في مجال نقل تكنول
الصناعات املتعلقة بالغاز وتطويرها

يةعقد ورشة عمل وطنية حول االستراتيج

يةاملجلس الوطني للبحوث العلم/ وزارة الطاقة واملياه/ جمعية الصناعيين اللبنانيين
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ريادة األعمال
املجتمع املدني

مكاتب تمويل 
االبتكار

صانعو القرار 
الجامعات

الصناعة، البحث
االقتصاد

ةالحكوميالجهات

غرف الصناعة

الحاضنات 
والحدائق 
التكنولوجية

ارمنصات االستثم الشركاء الوطنيون العمل مع 

ماذا بعد ؟؟
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