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تواجه الصناعة في املنطقة العربية حتديات كبيرة 
في  الصناعية  الشراكه  "فرص  بعنوان  دراسة   بنشر  للتكنولوجيا  االسكوا  مركز  قام 
والتي  اإلسكوا  دول  منطقة  في  املنافسة  اإلنتاج  فرص  عن  للكشف  العربية"  الدول 
ستكون ذات فائدة في سلسلة القيمة العاملية من  اجل ايجاد الشراكات االقليمية أو 

االستعانة مبصادر خارجية.

اعتمدت الدراسة على عينة لقطاع صناعي منافس واحد (الفوسفات واألسمدة) وهو 
و  االطراف  جميع  على  ايضا  التعرف  ومت  وعاملية  إقليمية  لشراكات  قويا  مرشحا  قطاع 
لهذا  مماثل   بشكل  تطويرها  ميكن  التي  الفرص  والى  مثمرة  شراكات  اليجاد  الالعبني 
القطاع في املستقبل. وخالل عام 2014 سيعمل مركز االسكوا  لتسهيل فرص الربط 

احملتملة وفقا لذلك.

جتربة  العربية  الدول  بعض  في  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  وسياسات  مراصد 
ناجحة يجب نشرها على بلدان أخرى. 

لتقدمي  اليمنية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من  طلبا  االسكوا  مركز  تلقى 
إلى  املراصد  هذه  وتهدف  واالبتكار.  والتكنولوجيا  للعلوم  مرصد  إنشاء  في  املساعدة 
و  للعلوم  البنيه املستقبليه  و  والتحليل  القياس  الطابع املؤسسي على معايير  إضفاء 

التكنولوجيا و االبتكار لدعم صانعي السياسات و القرارات.

والتي تؤكد وكما هو  العربيه  الدول  براءات االختراع في  البيانات عن  الكثير من  ورد 
متوقع وجود عدد قليل من براءات االختراع املسجلة محليا و دوليا .

قام مركز االسكوا بالتعرف على براءات االختراع املنشورة خالل السنوات الـ 3 املاضية في 
14 دولة عربية واوجد قاعدة بيانات لالختراعات اإلقليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار.

تغطي املعلومات التي يتم جمعها عن كل اختراع : موجز عن االختراع واسم اخملترعني 
واالنتساب والبلد . 

اليجاد  فعال  بشكل  الصناعية  القطاعات  قبل  من  البيانات  قاعدة  استخدام  ميكن 
اختراعات ومبتكرين واعدين في مجاالت األختصاص وميكن ايضا دعم الباحثني بنشاطات 
احمللي من  االبتكار  يقوم مركز االسكوا بتشجيع جهود  وبالتالي  املنطقة.  اجنازها في  مت 

خالل نشر النتائج و تسويق براءات االختراع املسجلة محليا.

مراكز البحوث و التطوير في الدول العربية  :

معلومات حول ”العلوم والتكنولوجيا واالبتكار“

البلد عدد براءات االختراع
          

االردن 22               
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العراق 1              
الكويت 2              
املغرب 122              
اليمن 7              
تونس 8              
سوريا 4              
عمان 1              
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قام مركز االسكوا للتكنولوجيا  بتحديث قاعدة بيانات حول مراكز البحوث والتطوير 
في الدول العربية .

تدرج قاعدة البيانات حجم املركز واألنشطة و القدرا ت حيث متكن املستخدمني من ايجاد   
ما يالئم احتياجاتهم في كل دولة وميكن استخدامها ايضا من قبل الصناعة و اجلهات 

املعنية باالضافة الى البحث عن القدرات احمللية واإلقليمية في مجاالت محددة.

براءات اإلختراع املسجلة في الدول العربية (2009 - 2011) :

جناح اجلولةالتسويقية للتكنولوجيا  لعام 2013
استجاب مركز االسكوا مع الشركاء املنظمني لطلب تنظيم موسم ثاني في عام 2013 
 (www.comm-tour.com) التكنولوجيا  لتسويق  التكنولوجية  اجلولة  أطالق  ومت 
واملغرب.  تونس  مثل  اإلسكوا  منطقة  في  جديدة  بلدان  لتشمل  اجلولة  هذه  توسعت 
اجتماعات جملموعه  عقد  مت  تونس  في  املبدعني.  مع  املستثمرين  تشبيك  اجلولة  سهلت 
مختاره من الشركات الناشئة من املغرب وعددها (4) ومن تونس وعددها (4) و في مصر 
مت عقد (7) اجتماعات  لشركات ناشئة محلية واعدة و التي مهدت الطريق التفاقيات 
عمل محتملة والتي سوف يقوم مركز االسكوا مبتابعتها خالل عام 2014. وهذا سيقوم 
بدعم منو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتي هي في حاجة إلى استثمارات.

 (WAITRO) والتكنولوجيا  الصناعية  البحوث  ملنظمات  العاملية  الرابطة  عقدت 
مؤمترها في عمان والذي استضافته اجلمعية العلمية امللكية في ايلول 2013 حتت 
شعار: تسويق التكنولوجيا. وقد ساهم مركز االسكوا من خالل تقدمي عرض  عن أهداف 
وأنشطة املركز مع التركيز على نتائج اجلولة التسويقية لعام WAITRO .  2012 هي 
الرابطة العاملية كمنصة اليجاد فرص للتعاون املنتج في مجاالت البحوث والتطوير على 

مستوى العالم بني مراكز ومؤسسات البحوث الصناعية.

إدارة االبتكار

البلد عدد املراكز

االردن 38           
االمارات 27            
السعودية 49            
السودان 18           
العراق 162           
الكويت 10           
املغرب 27           
اليمن 15           
تونس 24           
سوريا 16           
عمان 13           
فلسطني 19           
قطر 38           
لبنان 24           
ليبيا 26           
مصر 83            
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عقد منتدى بيروت للطاقة في ايلول 2013 و هوأكبر حدث في لبنان يعنى بفاعلية 
 " حول  جلسة  االسكوا  مركز  نظم  وقد  اخلضراء.  واملباني  املتجددة  والطاقة  الطاقة 
كمنظم  لالسكوا  التنفيذي  املدير  شارك  وقد  املتعارضة".  واآلراء  اخلضراء   الطاقة 

للجلسة والنقاش.
املانحة  واجلهات  واخملتصني  القرار  وصناع  للمهنيني  منبرا  للطاقة  بيروت  منتدى  يعد 
املبادرات  على  التطورات  آخر  ومناقشة  لاللتقاء  اخلاص  القطاع  شركات  و  واألكادمييني 

اللبنانية والعربية و األورومتوسطية في مجال الطاقة املتجددة وفاعليتها.

نظم املنتدى العاملي للطاقة النظيفة 2013  من قبل مجموعة نيويورك تاميز 
(انترناشيونال هيرالد تريبيون) في قطر في تشرين االول  2013.

واملصارف  اخلاصة  واملصارف  حكوميني  مسؤولني  و  الطاقة  شركات  كبرى  جمع  والذي 
األحفوري وحتفيز  الوقود  وفرة  للطاقة من حيث  اجلديد  الواقع  االستثمارية الستكشاف 
الرأي السياسي نحو الضلوع في علوم الطاقات املتجددة  وقد شارك املدير التنفيذي ملركز 
القدرات  على  الضوء  لتسليط  االبتكار  في  تعنى  التي  الدورة  في  كمتحدث  االسكوا  
مستدام  بشكل  التكنولوجيا  نقل  الى  والدعوة  والتطوير  البحث  مجال  في  اإلقليمية 

وفاعل مع شركات الطاقة العاملية.

نظم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا و بالتعاون مع مركز التكامل املتوسطي(CMI) و 
بنك االستثمار األوروبي(EIB) والبنك الدولي ورشة عمل اقليمية في تشرين الثاني 
في مدينة احلسن العلمية/ اجلمعية العلمية امللكية في عمان- االردن والذي سلط 
الضوء على أهمية تبني نهج شامل لنظام االبتكار الوطني وحتديد التحديات والفرص 
لنظام االبتكار الوطني في املنطقة العربية واملنهجيات احلالية لقياس أدائها وفاعليتها 

ومناقشة املتطلبات الالزمة إلعداد مراصد لالبتكار الوطني.

الرئيسيني من  السياسات  عدد من صانعي  ليومني  امتدت  والتي  العمل  ورشة  جمعت 
مجموعة  مثل  الدولية  املنظمات  من  خبراء  الى  باالضافة  األوسط  الشرق  منطقة 

.(OECD) تكنوبوليس ومنظمة التعاون والتنمية

3إدارة االبتكار



التكامل االقليمي

نظم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا واملؤسسة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
للتربية  اإلسالمية  واملنظمة   الكويت  في  للصناعة  العامة  والهيئة   (  AIDMO  )
والثقافة  و مؤسسة الكويت للتقدم العلمي "منتدى التنافسية الصناعية من خالل 
عدة  للمنتدى  وكان   . الكويت  في  الثاني 2013  من تشرين  و 12  في 11  اإلبداع"  
أهداف من ضمنها تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار . ونقل ونشر التكنولوجيات املتقدمة بني 
و  اإلبداعية  األفكار  أهمية  املنتدى على  ركز  كما  اإلنتاج.  و  العربية  البحثية  املؤسسات 
القدرة على حتويلها إلى مشاريع ومنتجات باالضافة الى تركيز على التواصل مع صانعي 
القرارات  والسياسات لوضع توصيات عملية في شكل مبادرات  ميكن تنفيذها ومتابعتها  
العربية  واملؤسسة  للتكنولوجيا  اإلسكوا  مركز  املستهدفة.وقام  القطاعات  جميع  في 
للتنمية الصناعية والتعدين ومعهد الكويت لالبحاث العلمية بتحديد خمس مشاريع 
تطويرها  سيتم  التي  الغذاء  و  املياه  وتقنيات  املتجددة  الطاقة  مجاالت  في  اساسيه 

بشكل مشترك بني املؤسسات البحثية في األردن والكويت و مصر.

مركز االسكوا يستعرض  دراسة "خريطة توزع احلاضنات التكنولوجيه اإلقليمية" 
في ورشة العمل التي عقدت في الدار البيضاء-املغرب حول احلوكمة وإدارة مجمعات 

العلوم والتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط. 
مت تنظيم ورشة العمل في تشرين الثاني 2013من قبل مركز التكامل املتوسطي والبنك 

األوروبي لالستثمار واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
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1.  نظم مركز االسكوا واملتنزه اللبناني للعلوم والتكنولوجيا(LSTP) ورشة عمل حول 
االبتكار والتسويق للتكنولوجيا في مجال التنمية االقتصادية في طرابلس خالل شهر 

تشرين الثاني 2013 .

2.  أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع (QF) عودة البرنامج التلفزيوني  
.حيث شارك  مثير  ملوسم خامس   MBC4 قناة العلوم على  الترفيهي جنوم  التعليمي- 
املدير التنفيذي ملركز االسكوا كعضو جلنة التحكيم الدائمة للبرنامج ومت إطالق املوسم 

5 في مؤمتر صحفي والذي  عقد في 9 ايلول 2013 في الدوحة.

اخلدمات االستشارية

3.  يقوم مركز االسكوا مبساعدة معهد الكويت لألبحاث العلمية لدعم أنشطة تسويق 
نتائج البحوث.

4.  يقوم مركز االسكوا للتكنولوجيا واقسام االسكوا األخرى على تنسيق اجلهود لتلبية 
وزارةالصناعة  مع  بالتعاون  األردن  في  التصنيفات  ودليل  الصناعية  للخريطة  الطلب 

والتجارة.

التي  املواضيع  لتحديد  األردن  صناعة  غرفة  مع  للتكنولوجيا  االسكوا  مركز  يعمل    .5
حتتاج إلى الدعم والتكامل اإلقليمي. وسيقدم مركز االسكوا املساعدة التقنية  في ثالثة 

مجاالت رئيسية هي(التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل).

 (CNRST)والتكنولوجية العلمية  للبحوث  الوطني  واملركز  االسكوا  مركز  يقوم    .6
 بالتخطيط إلنشاء مكتب وطني لنقل التكنولوجيا للجامعات ومراكز األبحاث املغربية
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سلسلة اإلفطار  االقتصادي األردني
اإلفطار  احلرية  اجل  من  ناومان  فريدريش  ومؤسسة  الشباب  الرواد  جمعية  نظمت 
االقتصادي االردني  حول " التعاون واملنافسة والتكامل في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
في العالم العربي" في ايلول 2013 في عمان. وشارك الدكتور فؤاد مراد املدير التنفيذي 

ملركز االسكوا كمتحدث رئيسي.

املشاريع  لتحديد  امللكية  العلمية  اجلمعية  مع  للتكنولوجيا  االسكوا  مركز  تعاون 
خالل  املشاريع  املركز  قدم  واملياه.  املتجددة  الطاقة  مجال  في  األولوية  ذات  البحثية 
اجتماع جلنة املتابعه للجمعية العربية للبحوث الصناعية لـ AIDMO والذي عقد في 

الكويت في تشرين الثاني 2013. 

حول  العمرية   املدارس  في  مراد  فؤاد  الدكتور  االسكوا  ملركز  التنفيذي  املدير  حاضر 
في 20  اللقاء  مت  املدارس.  في  الطالب  االبتكار بني   ثقافة  لتعزيز  مشروع"  بدء  "كيفية 

تشرين الثاني 2013 في مسرح املدرسة في عمان - األردن.

اجملتمع

شهادات مختارة ملشاركني في أنشطة املركز خالل النصف الثاني 2013 :

املدخالت واخملرجات والتأثير في املنطقة  ورشة عمل اقليمية حول نظام االبتكار الوطني: 
26-25 تشرين الثاني عام 2013، عمان - األردن العربية, 

 السيد حسن عمر املدير التنفيذي
فلسطني   - حاضنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 . ومهمة  كثيرة  أشياء  على  أعيننا  فتح  الذي  العظيم  العمل  ورشة  على  أشكركم 
فلسطني اآلن على الطريق الصحيح .وورشة العمل هي واحدة من األسباب. نحن نستعد 
و  مشاركأ  االسكوا  مركز  وسيبقى  لدينا،  الوطنية  واالستراتيجيات  نظام  بوضع  لبدء 

سوف نبقيكم على اطالع املستجدات . دعمكم هو محل تقدير كبير.

السيدة باوال رافشولي
. االحتاد األوروبي   - مديرة العمليات اخلارجية لبنك االستثمار األوروبي 

" خالل ورشة العمل اإلقليمية حول احلوكمة وإدارة مجمعات العلوم والتكنولوجيا في 
منطقة الشرق األوسط الذي عقد في الدار البيضاء في تشرين الثاني املاضي . كان أبرز 
ما قدم في املؤمتر هو العرض الذي قدمه مركز االسكوا حول رسم خلريطة توزع  املتنزهات 
وشركات  الرأسمالي  االستثمار  وصناديق  واحلاضنات  واملسرعات  التكنولوجية 
البيانات  قاعدة  ملشاركة  الشكر  جزيل  لكم  األوسط.  الشرق  منطقة  في  االستثمارات 
األوروبي  البنك  قبل  من  اخلارطة  هذه  استخدام  سيتم  حيث  التوزيع  خلارطة  الفعلية 
لالستثمار كقاعدة لبناء فرص للعمل لتنفيذ وسائل إقليمية لدعم إنشاء املؤسسات 

الصناعية في منطقة الشرق االوسط" .
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النشاطات املستقبلية

النشاطات املستقبلية
سينظم مركز االسكوا اجتماع احملافظني الثالث خالل الربع االول لعام 2014 في عمان - 

األردن. 

 خطة عمل املركز لعام 2014:
  

اخلدمات التقنية 

1.   سياسات ونظام نقل التكنولوجيا للجامعات البحثية

2.   إنشاء نظام وطني لنقل التكنولوجيا

3.   تشبيك حلاضنات األعمال الواعده مع شراكات عاملية  

4.   تسهيل مشاركة أطراف محلية و دولية في نظام احلضانات في املنطقة 

5.  ورشات عمل عن الهندسة العكسيه و مشاريع فكرية  لتحفيز احللول اإلبتكارية.

التنافسية  نحو  واإلقليمية  احمللية  والبحث  التطوير  مراكز  في  القدرات  توجيه   .6

الصناعية 

7.   آليات تنفيذ نحو الشراكات الصناعية اإلقليمية 

8.   رفد الصناعة احمللية مبهارات علمية عربية منتشرة في املهجر 

املواد التقنية 

1.   توجيهات تشريعية لتعزيز مشاركة القطاع اخلاص في أنشطة البحث والتطوير 

حتديات  ملواجهة  واحليوية  الواعدة  التكنولوجيات  وتسهيل  حتديد  دراسات)  (خمس     .2

النمو املستدام في املنطقة العربية. 

ً على طلب الؤسسات و الدول األعضاء في اإلسكوا:  اخلدمات االستشارية بناءا

1.   تعزيز أدوات دعم االبتكار 

2.   اشراك الصناعة في أنشطة البحث والتطوير 

الدورات التدريبية وورش عمل:
 

1.   مهارات تنظيم املشاريع للباحثني واملهندسني 

2.   تقنيات انتاج الطاقة ونقلها بفاعلية

3.   تقنيات معاجلة النفايات الطبية 

4.   تقنيات السيطرة الرشيدة وإدارة شبكات املياه 

5.  تقنيات لزيادة اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج لألسمدة 

6.  تقييم االحتياجات الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تسريع التنمية 

االجتماعية واالقتصادية. 

7.   حتديات النانو التكنولوجي: جتميع وتصنيع وتطبيقات مواد النانو 

8.   إدارة التكنولوجيا: دور البحث والتطوير في الصناعة من خالل أفضل املمارسات
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