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 تنفيذي ملخص
 عملت وقد .واالجتماعية االقتصادية التنمية يعّزز فهو بذلكو  ،التكنولوجي التقدم يف االبتكار يسهم
 الصناعية القطاعات يف التكنولوجي والتطوير العلمي البحث جاتر  استثمار مُ  على املتقدمة الدول

 بناء  و  .التنافسية مستوى رفعو  وحتسني االنتاجية، العمل فرص من املزيد إاتحة إىل يؤدي مما واإلنتاجية،
 برفع تتعلق كربى حتدايت من ،العربية الدول ومنها ،النامية الدول هجتاهبملا  االبتكاُر حلوال حيمل، عليه

 جاذبة بيئة وخلق للشباب، عمل فرص وإجياد املبتكرين، ورعاية البحث والتطوير، وتشجيع النمو معّدل
 .اخلارجية ستثماراتلالا 

 وذلك وريتانيام إىل املسامهة يف النهوض ابالبتكار يف ،االسكواهتدف هذه الدراسة، املعدة ابلتعاون مع و 
وأتيت يف  .نولوجياالتك لنقل نظام إلنشاء تصور وضع مع التكنولوجيا ونقل لالبتكار العامة البيئة دراسةب

 اطار مشروع متكامل يهدف إىل:

 ؛على املستوى الوطين التكنولوجيا ونقل تطوير منظومات فاعلية رفع -
 من واإلنتاجية الصناعية القطاعات وبني جهة من واألكادميية البحثية املؤسسات بني الربط تعزيز -

 ؛ أخرى جهة
 ؛ التكنولوجيا جمال يف واإلسالمية العربية والدول املتقدمة الدول جتارب نقل يف اإلسهام -
 .الربانمج يف املشاركة األخرى العربية الدول مع واملمارسات اخلربات تبادل -

 
تطوير ركائز االقتصاد ل التكنولوجياالفرص اليت يوفرها االبتكار ونقل  استثمار ضرورة إىل الدراسة خلصت قد و

 :خصوصا  و  الوطين

شاملة مبنية على تطور التوازانت االقتصادية الكربى املنجزة أخريا يف وضع اسرتاتيجية منو أخضر  .1
 البالد.

 .يتطوير قطاع اخلدمات والسياحة اليت توفر جمتمعة فرص هامة للتنويع االقتصاد .2
 .حتسني مناخ األعمال من خالل إزالة املعوقات الرئيسية للتنويع والنمو .3
 الدولية األسواق مع التكامل حتسني ذلك يتيح إذواالتصاالت،  املعلومات تكنولوجيا استخدام تطوير .4

 .السوق يف املتاحة الفرص وتطوير وتعزيز الرئيسية
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 الدراسة يف النقاط التالية: توصياتوتلخصت 

 واالبتكار التكنولوجياو  للعلوم وطنية سياسة وضع 
 اجلدد للخرجني موجهة خاصة تطبيقية تكوينية دورات استحداث 
 التكنولوجيا لنقل مكاتب إنشاء 
 مبا األطراف يعمج مع التعاون تشجيعو  الوطين االقتصاد احتياجات اىل البحثية املوضوعات توجيه 

 اخلارج يف الوطنية اجلالية فيهم
 عملها ططخ ورصد التكنولوجيا ونقل االبتكار جمال يف والدولية اإلقليمية املبادرات اىل االنضمام 
 االبتكار جمال يف الفاعلة اجلهات متلف بني للشراكات وتنظيمي قانوين إطار وضع 
 التكنولوجيا نقلو  التطبيقية البحوث وتطوير الوطنية، االبتكار منظومة بناء 
 خاصة حوافز وتوفري واالبتكار العلمي للبحث املخصص التمويل تعزيز 
 التكنولوجيا ونقل لالبتكار وطين مرصد إنشاء 
 املدين اجملتمع دور تعزيز  
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 يف بعض دول االسكوامشروع إقامة نظام وطين لنقل التكنولوجيا 

 

 واألهداف اخللفية
 عملت وقد .واالجتماعية االقتصادية التنمية يعّزز فهو وبذلك التكنولوجي التقدم يف االبتكار يسهم
 الصناعية القطاعات يف التكنولوجي والتطوير العلمي البحث استثمار مرجات على املتقدمة الدول

 .التنافسية مستوى ورفع وحتسني االنتاجية، العمل فرص من املزيد إاتحة إىل يؤدي مما واإلنتاجية،
 برفع تتعلق كربى حتدايت منالعربية، الدول ومنها النامية، الدول هجتاهبملا  االبتكار حلوال   حيمل، ابلتايلو 

 جاذبة بيئة وخلق للشباب، عمل فرص وإجياد املبتكرين، ورعاية البحث والتطوير، وتشجيع النمو معّدل
 .اخلارجية لالستثمارات

 واجلامعات، تسهم بتطوير العلمي البحث مبؤسسات املرتبطةالوطنية و  التكنولوجيا نقل ن مراكزإوعليه، ف
 بني اجلسور ومد التكنولوجية املنظومة وبناء والتطوير واالبتكار، ابلبحث املتعلقة الوطنية السياسات

 كزا مر  برهنت وقد . يف القطاع عموما   املرتكزة والتجارية واإلنتاجية الصناعية والفعاليات املؤسسات تلك
التكامل  حتقيق يف دورها وعلى فعاليتها على املتقدمة الدول من العديد يف املنشأة نقل التكنولوجيا

 جهة من واخلدمية واإلنتاجية الصناعية واجلهات جهة من واألكادميية البحثية املؤسسات بني املنشود
 .أخرى

 مثل إلنشاء املتحدة، األمم يف التنمية حساب من ممّوال   املشروع 2015 العام يف االسكوا، أطلقت
ومصر،  وُعمان، وتونس، واملغرب، لبنان، :وهي عربية، دول مخس يف الوطين على املستوى املراكز هذه

قافة بية والعلوم والثسالمية للرت إلابلتعاون مع املنظمة اوحديثا  انضمت موريتانيا حيث سيتم تنفيذ املشروع 
 يسيسكو(،)إ

 املراكز هذه مثل إطالق تواجه اليت التحدايت الكافية ملعاجلة والدراية اخلربة االسكوا لدى أصبح ولقد
 تنفيذ يف الوطنية املراكز تؤديه الذي الدور أمهية االسكوا لدى أتكدت كما املختلفة، البيئات يف

 االتصال نقاط بني التنسيق ويف واالجتماعي، االقتصادي الصعيدين على املستدامة، التنمية أهداف
 .الصلة ذات اجلهات املتخصصة يف
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  : املشروع اهداف
 تحقيقل لعايلا التعليم مؤسسته مستوى على االبتكار لنقل مكاتبو  خالاي اىل اقامة احلايل املشروع هدفي

 :يلي ما
 ؛على املستوى الوطين التكنولوجيا ونقل تطوير منظومات فاعلية رفع -
 من واإلنتاجية الصناعية القطاعات وبني جهة من واألكادميية البحثية املؤسسات بني الربط تعزيز -

 ؛ أخرى جهة
 ؛ التكنولوجيا نقل جمال يف واإلسالمية العربية والدول املتقدمة الدول جتارب نقل يف اإلسهام -
  .الربانمج يف املشاركة األخرى العربية الدول مع واملمارسات اخلربات تبادل -
 

 

 اخلدمات اليت تقدمها هذه املراكز:

 املنظومة وبناء والتطوير واالبتكار، ابلبحث املتعلقة الوطنية السياسات هذه املراكز بتطوير تسهم
 واملرتكزة والتجارية، واإلنتاجية الصناعية والفعاليات املؤسسات تلك بني اجلسور ومد التكنولوجية

ن مهام مكاتب نقل التكنولوجيا تشمل عادة )وهي ال إسبق فما ابإلضافة اىل  .اخلاص يف القطاع عموما  
 تقتصر على ذلك( على املستوى الوطين ما يلي:

 املنجزة يف املؤسسات املختلفة، واالبداعات حصر االخرتاعات واالبتكارات -
 براءات االخرتاع والتعامل مع إجراءات التسجيل، إدارةمساعدة املؤسسات يف  -
 البحث عن الرتاخيص احملتملة وإجراء مفاوضات يف هذا الشأن، -
 تقييم اإلمكانيات التجارية لالخرتاعات -
 تقييم إمكانية تسويق التكنولوجيا -
 االخرتاع براءاتمحاية املساعدة على  -
 تجاريةسب للشركاء يف التنمية الاملساعدة يف حتديد موقع منا -
 املساعدة يف التفاوض والتصرف يف الرتاخيص. -
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 متهيد 1
 وزايدة لعمل،ا قطاع تعزيز على تساعد أهنا إذ اجملتمعات تقدم أساس هي واالبتكار والتكنولوجيا العلوم

 .والبيئة للسكان املعيشية الظروف وحتسني اإلنتاجية،

 فإنه االبتكار، تنمية تشجع اليت الشمال، بلدان يف للنظر الفتا   والتكنولوجيا العلوم يف التقدم أتثري كان  وإذا
 .النامية البلدان من كثري  يف حمدودا   يزال ال

 االستفادة من كينهالتم النامية البلدان تواجهه حتد أهم املتاحة الفرص واغتنام املعوقات على التغلب ويبقى
 يتوفر مل أنه إال نميةللت التكنولوجيا ونقل االبتكار حيوية من الرغم وعلى الواقع، ويف. التكنولوجي التقدم من

 ونقل بتكاراال اسرتاتيجيات إعداد إىل ماسة احلاجة وتبقى. البلدان هذه يف له املالئم املناخ اآلن حىت
 حاجة عن انهيك ارجية،اخل التقنية املساعدةو  لالسترياد الباهظة التكلفة من وللحد ابلبلد للنهوض التكنولوجيا

 .املختلفة االقتصادية اجملاالت يف التكنولوجي التقدم استثمار إىل البلدان هذه

 وضعت فقد. عهاالتعامل مو  التكنولوجيا نقل حيث من كبرية  وطفرة ا  حقيقي ا  تطور  العامل شهد فقد ذلك، ومع
 على الرتكيز مع احباثهم،أل املالئمة التكنولوجيا لنقل واسرتاتيجيات االبتكار لتحفيز آليات النامية البلدان بعض
 جمال يف لحوظةم نتائجعن  السياسات هذه أسفرت وقد. واالبتكار والتكنولوجيا العلوم يف للنمو جديدة رؤى

 .ماليزاي يف مثال   احلال هو كما  والنامية الناشئة الدول بلدان بعض يف واالقتصادية االجتماعية التنمية

 وضع مع تكنولوجياال ونقل لالبتكار العامة البيئة دراسةب وذلك املوريتانية الةاحل على هذا موضوعنا يف ونركز
 .التكنولوجيا لنقل وطين نظام إلنشاء تصور

ابإلضافة إىل  لتقينوا العايل التعليم مؤسسات يف التكنولوجيا نقل خالاي إنشاء على النظام هذا يستند وسوف
 استضافة لىع وافقت اليت أنواكشوط يف والتكنولوجيا العلوم كلية  من بدءا ،انشاء مكتب وطين للتنسيق

 .اإليسيسكوابلتعاون مع  اإلسكوا،أنشطة املشروع الذي جيري تنفيذه من قبل 
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 احلالة العامة للبلد 2
 االقتصادي الوضع 2.1

 عامة بياانت 2.1.1

، تقع اجلمهورية ٪2.3نسمة، ومبعدل منو سنوي قدره  3،600،000بعدد سكاين يقدر احبوايل 
، ومن بني املوارد الطبيعية اليت تتوفر 2كم  1.030.000اإلسالمية املوريتانية يف غرب الصحراء على مساحة 

البالد: احلديد، والنحاس، والذهب، والسمك والبرتول. هذه املوارد، إضافة إىل التجارة واخلدمات تساهم  يف
 ية من حيث املشاركةأتتيان يف املرتبة الثان الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني أن الزراعة والصناعة بشكل كبري يف

 يف تنمية البالد.

لغ حد ب قواي   شهدت موريتانيا لسنوات عدة منوا  
، قبل أن تنخفض أسعار السلع األساسية 6٪

 ٪4إىل اخنفاض النمو ) ىأدوخاصة احلديد الذي 
(. ومن املتوقع أن يتسارع النمو 2015يف عام 
 . 2016يف عام 

من حيث القيمة االمسية، يقدر الناتج احمللي 
ي أ، أوقيةمليار  793، ب 2009اإلمجايل يف 
أما الناتج احمللي  .دوالرمليار  3ما يعادل 

أقل  2009فقد كان يف اإلمجايل للفرد الواحد 
دوالر قبل أن يرتفع بشكل   1000بقليل من 

دوالر للفرد الواحد يف عام  1200كبري ليتجاوز 
. ويعزى النشاط االقتصادي إىل أنشطة 2015

من  ٪20التعدين وصيد األمساك )أكثر من 
 الناتج احمللي اإلمجايل(. 

 
 موريتانيا : خارطة 1رسم توضيحي 
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، أعلنت الشركة الوطنية للصناعية واملناجم يف موريتانيا )سنيم( عن 2015نوفمرب تشرين الثاين/يف 
مليون دوالر  925، وذلك بتكلفة إمجالية وصلت "لقلباملعروف "ابإطالق املرحلة الثانية ملركب التعدين 

 أمريكي.

مهة يف دعم القطاع سامنطقة حرة يف نواذيبو هبدف امل إبجنازاحلكومة املوريتانية  ومن أهم املشاريع قيام
اء املنطقة والتجارية ملوانئ القطاع املعدين. ولقد كان إلنش البحري والرفع من قيمته وتنمية البىن اللوجستية

مليون دوالر جملموعة إينيمر يف  28احلرة األثر اإلجيايب على االستثمار وال أدل على ذلك من مشروع استثمار 
لصنع املنتجات ذات القيمة املضافة كحفظ وتعليب داخل أكياس زجاجية األنواع السطحية للكائنات  منشآت

 .االستثمارالبحرية. وتبقى إمكانيات كبرية هلذه املنطقة احلرة تنتظر 
 مؤشرات النمو - 1 جدول

 )تق( 2016 2015 2014 2013 2012 مؤشرات النمو
 4,79 4,68 5,08 5,16 4,84 اإلمجايل )مليار دوالر أمريكي( الناتج احمللي

 6,4 4,1 6,9 5,5 6,0 الناتج احمللي اإلمجايل )الزايدة السنوية ب٪، ابألسعار الثابتة(

1.460 1.401 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد )دوالر أمريكي( تق   1.403 1.262 1.264 

 3,6e 4,2 3,5 4,1 4,9 معدل التضخم )٪( 

 .2016 -قاعدة بياانت التوقعات االقتصادية العاملية  -املصدر: صندوق النقد الدويل 

 تصنيف: )تق( البياانت التقديرية

يوظف أكثر من ثلث القوة العاملة. كما أنه لدى البالد و  من الناتج احمللي اإلمجايل، ٪22ميثل القطاع الزراعي 
ولكن  العامل. تنتج موريتانيا الدخن، والذرة الرفيعة والتمر واألرز،مناجم احلديد وسواحل تعد من بني األغىن يف 

إنتاجها يغلب عليه خام احلديد والصيد الصناعي. ومتثل الثروة احليوانية، القطاع التقليدي لالقتصاد املوريتاين 
 . االقتصاديمن النشاط  هاما   جماال   الذي ميارسه البدو، ويعترب أيضا  

من الناتج  ٪35دنية ونفطية تشكل أسواق انشئة يف منو متسارع. وتساهم الصناعة ب لدى البالد موارد مع
 .االستخراجيةاحمللي اإلمجايل للبالد مدفوعة ابلصناعات 

من القوى العاملة  ٪50من الناتج احمللي اإلمجايل ويعمل به حوايل  ٪41ميثل قطاع اخلدمات، من جهته، 
 احلية.

 القطاع حسب االقتصادي النشاط توزيع 2 جدول

 الزراعة والثروة احليوانية  توزيع النشاط االقتصادي حسب القطاع
الصناعات مبا يف 

 اخلدمات ذلك املعادن
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  41,6  35,6  22,8 القيمة املضافة )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل(

  6,7  4,4  7,3 السنوية يف ٪( القيمة املضافة )الزايدة

 2016 -املصدر: البنك الدويل 

 

املسامهة التفصيلية لكل قطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل )تقرير صادر عن البنك املركزي املوريتاين  3يبني اجلدول 
2014)  

 اإلجمالي المحلي الناتج في قطاع لكل التفصيلية المساهمة 3 جدول

 
" املشرتك واالزدهار املتسارع النمو اسرتاتيجية" 2015 بعد ملا وطنية اسرتاتيجية اعتماد بصدد موريتانيا

(SCAPP) اسرتاتيجية أو 2015-2011 اخلمسية اخلطة بعد أتيتو 2030-2016 الفرتة تغطي اليت 
 وسوف ادية،واالقتص االجتماعية القطاعات مجيع اجلديدة االسرتاتيجية تتضمن أن وجيب. الفقر من احلد
 .ةاملستدام التنمية أهداف لتحقيق والتكنولوجيا والعلم االبتكار أبعاد االعتبار بعني أتخذ

 النمو لتسريع الكامنة القدراتو  واالبتكار وجيانولالتك نقل 2.1.2
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ير املختلفة، وعلى . وتدل التقار االقتصادي التطور لتسريع استثمارهالدى اقتصاد البالد رافعات كبرية جيري 
( على أن البالد ميكن أن تعزز إىل حد  EDIC1الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري )وجه اخلصوص، 

 الرافعات التالية: استثماركبري منوها من خالل 

 اأخري املنجزة  ىرب الكاالقتصادية التوازانت منو أخضر شاملة مبنية على تطورات  اسرتاتيجيةوضع  .1
 ٪17املعادن  استخراج ميثلحيث  بيعيةيف البالد واحلد بشكل كبري من االعتماد على املوارد الط

فقط  ٪1.7من الناتج احمللي اإلمجايل، وأكثر من نصف الصادرات، ولكنه يف الوقت نفسه ميثل 
 للبالد. ية هامةصادرات أولو متكن من تنويع الية و تنم اسرتاتيجيةيشكل إنشاء  ابلتايلو من العمالة 

 ئالشواطكذلك تعد   .االقتصادهامة لتنويع  ةتوفر جمتمعة فرصاليت تطوير الثروة السمكية والزراعة  .2
من العملة األجنبية  ٪25املوريتانية من بني األغىن يف العامل، وتوفر ثروهتا السمكية ما نسبته 

يمنا على االقتصاد ويسهم بنحو اآلخر يعترب مه الواردة. كما أن قطاع الثروة احليوانية املوريتاين هو
من الناتج احمللي اإلمجايل. وتعترب صادرات هذا القطاع احلالية غري مصنفة إىل حد كبري،  15٪

. كما أنه اما  ه ولكن أسواق اللحوم اإلقليمية تتوسع يوما بعد يوم وميكن ملوريتانيا أن تصبح موردا  
 زراعي. لدى وادي هنر السنغال قدرة عالية على اإلنتاج ال

 مدى فعلى .االقتصادوالسياحة اليت توفر جمتمعة فرص هامة لتنويع  اخلدمات تطوير قطاع .3
  اإلمجايل حملليا الناتج مستوى يف نوعية مسامهة واخلدمات للتجارة كان  املاضية، العشرين السنوات

 تتيحها اليت الفرص استثمار مت ما إذا خصوصا النمو إمكاانت على احلفاظ يف تساهم أهنا كما
  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

حتسني مناخ األعمال من خالل إزالة املعوقات الرئيسية للتنويع والنمو. بدأت موريتانيا ابلفعل  .4
سلسلة من التدابري يف هذا اجملال لتحسني تراتبية "ممارسة أنشطة األعمال"، وخفض تكلفة 

ة أضحى تنافسية وطنية ومتجانس اسرتاتيجيةوضع  يبدو أناإلجراءات اإلدارية. ويف هذا السياق، 
لى إيرادات يسمح ابحلفاظ ع أساسيا   عامال   االسرتاتيجية. ويف الواقع، يعد تنفيذ هذه ضروراي  

ذا مت إعطاء إ مفقودة يف هذا اليوم. وعلى سبيل املثال، ميكن لقطاع التعدين أن يكون أكثر مشوال  
لية لقائمة يف األصل. وتعترب املشرتايت من السلع واخلدمات احملمزيد من االهتمام لتعزيز الروابط ا

د يشرتي كل يف البال لقطاع التعدين اليوم حمدودة. ولإلشارة، فإن أكرب منجم للذهب يعمل حاليا  
ية يف نظرا ألمهية قطاع الثروة احليوان ما حيتاجه من اللحوم من خارج البالد. قد يبدو هذا مفاجئا  

 ولية.نه يعكس عدم القدرة احلالية للقطاع لتوفري اللحوم اليت تليب املعايري الصحية الدموريتانيا، ولك

                                                           
1 Mauritania, diagnostic trade integration study ; update-2015, World Bank 
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ينمو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على الرغم من صغر حجمه ، خرا  آوليس  ا  ري خأ .5
وذلك بفضل القانون الذي صدر يف  ،(من الناتج احمللي اإلمجايل ٪2بوترية سريعة )حوايل 

ذا هكجزء من حترير قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، وابلفعل يوظف   2013يوليو متوز/
شخص. ومن خالل املقارنة بتجارب بلدان أفريقية أخرى يتبني أنه  12000أكثر من القطاع 

 كذلك الولوجو  التبادل التجاريو  املعلومات حول السوقالوصول إىل ميكن أن يساعد على حتسني 
صرفية. وطخطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية لالتصاالت وتشجيع اكتساب خلدمات املإىل ا

املؤهالت املهنية املناسبة، ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تلعب دورا رئيسيا يف 
أمر االت تطوير استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصفإن ابلتايل و  حتديث االقتصاد املوريتاين.

ع األسواق يتيح حتسني التكامل مإذ ن أثر على التجارة الداخلية واملبادالت اخلارجية. ملا له ممهم 
 السوق.الدولية الرئيسية وتعزيز وتطوير الفرص املتاحة يف 

 

لالبتكار ونقل  جيةاسرتاتيتنفيذ و  وضعإذا مت  عيسر  اقتصادي تطور يفالركائز املذكورة أعاله تساهم ميكن أن 
 التكنولوجيا.

 أن نقل التكنولوجيا يف ميدان الصناعات التحويلية مثال، سيمكن من خلق فرص توظيف يف هذا اجملالذلك 
كن مت. كما ميكن أن يؤدي إىل بروز صناعات تعتمد على تدوير املواد املستخدمة. كما ةاملضافزايدة القيمة و 

 وتطوير اقتصاد مستدام. عرب استخدام طاقة متجددةالطاقة  تكاليف ترشيدالتكنولوجيا أيضا من 

 

نشيط فإن إدخال التقنيات سيسمح بزايدة املساحات املروية وت الصيد،و  التنمية احليوانيةو  جماالت الزراعةويف 
إنتاجية الثروة احليوانية. ويف السياق نفسه، فإن حمدودية صيد  زايدةاإلنتاجية والدخل الزراعي، وكذلك 

جتارب و  ال اذا كان هناك نقل لتقنيات جديدةإ املضافةدون زايدة القيمة األمساك، وإعدادها وهتيئتها، حيول 
 .أجنبيةانجحة 

: ديدة مثلجطخلق فرص نقل التكنولوجيا يسمح و  ، فان االبتكاروالسياحة اخلدمات خيص قطاع فيماأما 
 عرضها يف أسواق جديدة.و  تصدير اخلدمات

 لتبسيط املعامالت.طرق جديدة  رالبتكاحمتاجة  افموريتاني، األعمالمناخ  وابلنسبة لتحسني
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 ملعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوجيا اني لتنمية تالضروريالوسيلتني نقل التكنولوجيا و  أخريا، يبقى االبتكار
نت املفتوحة وواسعة على االنرت  املقرراتحتدث ، يف جمال التعليم، الستخدامها لتطوير جماالت متلفة. فمثال  و 

جيا املعلومات نولو تك": جديدلعايل وستفضي إىل إنشاء ختصص ( عملية حتول للتعليم اMOOCالنطاق )
أما ابلنسبة  .نيللجامعيمعلومات لل تسهيل الوصولو النعكاس  جديدا   قد تكون مصدرا  و  التعلم"يف خدمة 

 .أكرب احبثيا   ب جمهودا  تتطلو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجياتزداد مع انتشار هي فلألمن السيرباين، وأمهيته 

. سيؤدي كذلك اخنفاض التكنولوجيغري و  التكنولوجي بتكارالل معينا   كبريةال البياانتوميكن أن تصبح 
تكاليف مجع وختزين وحتليل البياانت، إىل جانب انتشار تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية، 

ها الكتساب لالبتكار وأداة ال غىن عن هاما   واليت ميكن أن تصبح مصدرا  إىل توليد كميات هائلة من البياانت، 
 الكفاءة.

اللكرتوين االستخدام وتطوير البنية التحتية للتوقيع الالتصاالت الدويل اجلهود املبذولة لتحسني الربط تتطلب 
 األمثل إلعطاء التأثري املتوقع على االقتصاد الوطين.

. 

 والسياسيةاحلالة االجتماعية  2.2
، مبتوسط اخنفاض سنوي قدره 2013يف عام  ٪31إىل  2001يف عام  ٪51ل الفقر من معدّ  اخنفض

: ني الطبقات حيثب . نصف هؤالء الفقراء هم يف مستوى الفقر املدقع. ومع ذلك، يتم ختفيض التفاوت1.7٪
البلد وفقا ملؤشر التنمية . حتسن ترتيب 2012يف عام  0.35إىل  2004يف  0.40معامل جيين من  اخنفض

من  بدال   2014يف عام  0.51( حيث وصل PNUD( لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )HDIالبشرية )
يف مجيع أحناء  بلدا   182من أصل  156. ومع ذلك، فإن البالد ال تزال يف املرتبة 2010يف عام  0.45
 العامل.

 أفريقيا شمال دول مع موريتانيا ترتيب 4 جدول

 تونس السودان موريتانيا املغرب ليبيا مصر اجلزائر الرتتيب
IDH مؤشر التنمية البشرية   83 108 94 126 156 167 96 

مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني 
(2014) 

117 131 27 117 139 135 48 

مؤشر إبراهيم للحكامة العامة 
(2014) 

20 24 47 16 41 51 8 
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ممارسة أنشطة األعمال تقرير 
(2016) 

163 131 188 75 168 159 74 

 79 173 124 80 166 94 100 (2014مستوى الفساد )

 20162 - ألفريقيا االقتصادية املتحدة األمم جلنة املصدر:

حتقيق بعض من من ، 2015هلا، احبلول عام  تكبرية، بدعم من اجملتمع الدويل، مسح  ا  ت البالد جهودبذل
اإلمنائية لأللفية من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اخلاص مبحاربة الفقر واجلوع، والتعليم األساسي، األهداف 

األهداف املتبقية قيق حتتطلب ي. الصاحلة للشرب والظروف املعيشية والفوارق بني اجلنسني واحلصول على املياه
الراي نقص املناعة البشرية / اإليدز وامل ويتعلق األمر بوفيات األطفال وصحة األم وفريوس كبرية،  جهودا  

 والتنمية املستدامة.

يف عام  ٪7.8إىل  2004يف عام  ٪6.4من  تيف جمال الصحة، زادت معدالت االعتالل: حيث ارتفع
، كانت التغطية قبل 2008يف املناطق احلضرية(. يف عام  ٪7.3يف املناطق الريفية مقابل  8.2٪) 2008
 بني األغنياء(. ٪92بني الفقراء مقابل  ٪27.4) ٪60.2ونسبة الوالدة املعانة  ٪87.4الوالدة 

 معدل حصول يبلغ، 2008خالل هذا العقد: ففي العام  كبريا    ما  للوصول إىل املياه النظيفة، أحرز البلد تقد
 .٪58.3األسر للمياه املأمونة 

من األسر يعيشون يف سكن هش )خيام، أكواخ، أعرشه، أقبية،  ٪32.5، 2008من حيث املسكن: يف عام 
 يف املنازل. ٪67.5غرف خشبية( مقابل 

فقط تستخدم الكهرابء  ٪31تستخدم املشاعل مقابل من األسر  ٪51، 2008من حيث اإلضاءة: يف عام 
يه علو  يستخدموا الكهرابء يف املناطق احلضرية(. ٪70يستخدمون املشاعل يف املناطق الريفية مقابل  80٪)
 جمال كبري للتحسن. هناكف

يف  ٪96.9) 2009يف عام  99٪( TBSعلى مستوى التعليم األساسي، كان معدل االلتحاق اإلمجايل )
. وهذا املعدل من التعليم يتعلق ابثنني من األهداف 2010لعام  ٪98(، وهو ما يتجاوز هدف 2006عام 

)تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(.  3)تعميم التعليم االبتدائي( واهلدف  2اإلمنائية لأللفية: اهلدف 
، وتشجيع التالميذ 2009يف عام  ٪73( هو TNSحقني ابملدارس ): صايف معدل امللت2 املرمى الكمي

إىل  2006يف عام  ٪46.5لاللتحاق ابلدراسة يف الصف األول ليصلون إىل الصف األخري ارتفعت من 

                                                           
2 Profil Afrique du nord, mars 2016, Nations unies, Commission économique pour l'Afrique 
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يف  ٪99: ارتفعت نسبة البنات/ األوالد يف التعليم االبتدائي من 3 املرمى الكمي. أما 2009يف  69.4٪
 د الوطين)حسب املعه . التقييمات املختلفة لتالميذ التعليم األساسي2009 عام يف ٪102إىل  2006عام 

ج النفاذ إىل السنة حتليل نتائيشري ،  ( تؤكد على جودة متدنية جدا للتعليم يف اللغة والرايضياتPASEC)و
 اسرتاتيجية) 10/20أعلى من  درجةفقط من املرشحني هلذا االمتحان حصل على  ٪19ثانوي إىل أن الاألوىل 

 (.٪65احلد من الفقر 

 ٪97ي ما ميثل على مستوى الثانوية العامة، أ قواي   شهد نظام التعليم يف موريتانيا يف السنوات األخرية توسعا  
النسجام ل من املدارس الثانوية، ويدفع التعليم الثانوي ابآلالف من الشباب غري املهرة إىل سوق العمل استعدادا  

يف العام األخري من املرحلة الثانوية.  ٪70، وتصل ٪8ة. نسبة الرسوب يف اإلعدادية تقرب من يف احلياة العملي
 عد يوم متنح جماال  ب ؤهل سيواجهون صعوبة كبرية يف االندماج يف سوق العمل اليت أضحت يوما  املالشباب غري 

يف عام  ٪29.6ارتفع من  للثانوية العامة (TBSأقل لألشخاص غري املؤهلني. معدل االلتحاق اإلمجايل )
يف املناطق احلضرية مقابل  ٪53.5فتيات؛  ٪28.4و فتيان ٪32.7) 2008يف عام  30.5إىل٪  2004
 يف املناطق الريفية(. 12.8٪

، ومزود لسوق العمل وداعم نظام التعليم خرجي أدوات تنظيم تدفق أحد( FTPالتكوين الفين واملهين )
كن الوضع تغري بعد ل العالمة السيئة لسياسة التعليم واسرتاتيجيات العمالة.لالبتكار، ظل حىت وقت قريب 

من األعداد املسجلة على مستوى التعليم الثانوي. يصل عدد  ٪3العرض احلايل ابلكاد يتجاوز  .2009
من  31مجيع مناطق البالد و طالب وطالبة، وتغطي دوراته تقريبا   4100وأكثر من  24املرافق أكثر من 

خصصات يف القطاعات الرئيسية التالية: الزراعة والتعليم العايل واخلدمات والبناء والصناعة والفنادق الت
 والسياحة وحرف النساء.

ربع  اثين عشر مؤسسة وجامعتني مع أإىل يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي، وصل عدد املؤسسات 
وابحث ومهندس احبوث. متيز هذا النوع من  مدرس 600طالب وحوايل  17000من  كليات، وأقل قليال  

التعليم ابخنفاض عدد الطالب يف جمال العلوم والفروع املهنية. مسح التعليم العلمي والتقين املقدم يف أربع 
ظهور خربات وطنية سامهت يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وترسيخ القيم الثقافية لألمة بمؤسسات 

من اخلرجيني على مدى السنوات العشر األخرية واصلوا  3000ديث: ما يقرب من وانفتاحها على العامل احل
سات تنفيذ احبوث علمية وتكنولوجية يف ست مؤس جيري.  دجمهم يف العمل. يف عشر سنواتدراستهم أو مت
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بعض الشراكات مع القطاع وضع ( يف البحث العلمي هذه املؤسسات شرعت يف 3( منها تعليم عايل و)3)
 ومراكز البحوث األجنبية.اخلاص 
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 التكنولوجيا ونقل نظم االبتكار 3
 نظم االبتكار والسياسات التعليمية والبحث العلمي 3.1

واستمرار حالة عدم  2009و 2008حتدايت اجتماعية واقتصادية كبرية. فالركود يف عامي  يواجه العامل حاليا  
اليقني وعدم االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي منذ ذلك التاريخ واخنفاض أسعار السلع، واخنفاض 
التدفقات التجارية، وعدم االستقرار املتزايد يف أسعار الصرف وتباطؤ تدفقات رأس املال عوامل أدت إىل 

 وجيا.فاتيح األوىل للخروج من هذه األزمة هي االبتكار ونقل التكنولوزايدة البطالة والدين العام. امل ،نموالإبطاء 

وميكن تعريف االبتكار أبنه العملية اليت يتم فيها وضع املنتجات واملناهج والطرق اجلديدة أو احملسنة بشكل  
ر ولكن يكبري قيد التنفيذ. وال يشمل فقط اجلوانب التقنية أو التكنولوجية لإلنتاج أو جوانب البحث والتطو 

 أنشطة أخرى مثل التغيري التنظيمي، والتكوين والتصميم والتسويق. يف البلدان املتقدمة، تستثمر الشركات أيضا  
، والربجميات، العالمات التجارية، واخلربة R & Dأكثر يف األصول غري امللموسة املتعلقة ابالبتكار )
هذا التعريف لالبتكار هو تعريف  .3ل اآلالت واملعداتالتنظيمية، ...( مما كان عليه يف األصول التقليدية مث

 واستخدام جلمع توجيهيةال مبادئلل دويل مصدر هو أوسلو دليل) 4أوسلو دليليف  توافقي مت تبنيه عامليا
 (.الصناعة يف االبتكار أنشطة عن املعلومات

ا قسم من اجملتمع أن يستفيد مهوجيب أن يشمل االبتكار عنصرا من عناصر التغيري لتحسني احلالة اليت ميكن 
يضم الشرحية األكثر فقرا. وميكن التعبري عنه يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد، مبا يف ذلك التعليم والصحة 
واإلدارة. بشرط أن يكون هدفه الرئيس حتسني نوعية احلياة يف اجملتمع، وعامال يف ارتفاع مستوايت املعيشة. 

 باره كل التقنيات أو املمارسات اجلديدة اليت يتم نشرها واستخدامها يف جمتمعوبعبارة أخرى، فإنه ميكن اعت
 معني للرد على املشاكل املطروحة.

االبتكار هو احملرك للتنمية وميكن أن خيلق فرص عمل وزايدة يف اإلنتاجية. فهو يتطلب االستثمار يف مصادر 
 النمو املستدام، مثل التعليم والبحث والبنية التحتية.

                                                           
3 Définir l’innovation, OCDE : 
https://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/definirlinnovation.htm  
4 Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 
3ème édition 
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تتطلب سياسات االبتكار، اسرتاتيجيات تعليمية وتكنولوجية واحبوث مكيفة، ويكون هلا أتثريات على رأس 
املال البشري الذي هو أساس االبتكار. يف جمال التكوين، ينبغي أن تتضمن الربامج مهارات جديدة والسماح 

 للتالميذ والطالب طخلق روح اإلبداع والتواصل والعمل اجلماعي.

 هو. و 5البتكارا نظام( أو اختصارا NIS) لالبتكار وطين نظامتشجيع االبتكار تقوم الدول إبنشاء  ومن أجل
 بينها يماف تفاعل عالقات وجود إليها يضاف اوالتكنولوجي العلم منظومة مركبات من جمموعةمصلح يعين 

 لالبتكار لوطينا لنظامايؤطر  .اجتماعيا   أو اقتصاداي   تستثمر جديدة معرفة واستعمال ونشر توليد إىل تؤدي
 عمل إطار هي عبارة عنو  .واالبتكار التكنولوجياو  للعلوم الوطنية ابلسياسة نسميه ماعرب 

(Framework) إذن. والعاملية الوطنية والتكنولوجيا العلم منظومة مركبات بني والروابط العالقات يُفّعل 
 وطنية سياسة كمهاحت والتكنولوجيا، للعلم وطنية منظومة لوجود جتسيد ببساطة هو لالبتكار الوطين فالنظام

 وجود تضمن مدروسة اسرتاتيجيات خالل من تنفيذها جيري معلنة، وأولوايت حمددة أهداف ذات واضحة،
 .هذه مركبات بني الفعالة والعالقات الروابط

 العمل إطار ضمن نهابي فيما والتنسيق وضعها جيري حمددة إجراءات توفر لالبتكار الوطين النظام وجود يتطلب
. نولوجياوالتك العلم منظومة مركبات بني الروابط ووجود األهداف وجود اإلجراءات هذه تضمن. السياسة أو

لكل مكون منها  نتعرض ومؤسسية وبشرية، ومالية، قانونية، تشريعية أبواب يف اإلجراءات هذه تصنيف ميكن
 .توصيات هذه الدراسة إطاريف 

العديد من الدراسات وجود ارتباط قوي بني أتثري نظام االبتكار يف التنمية االجتماعية واالقتصادية وقد أظهرت 
وجودة أنظمة التعليم والبحث العلمي بشكل عام وأنظمة التعليم العايل والتقين واملهين والبحث على وجه 

 اخلصوص.

ى تغيري عملية على الصناعة، يساعد عل ابيا  إجي ميكن أن حتدث أتثريا   تكوين مهين معدة جيدا   اسرتاتيجيةإن 
اإلنتاج، والتكيف بشكل أفضل مع التكنولوجيات اجلديدة، وتعزيز القدرة على االبتكار. وهذا يتطلب إدخال 

 للتكوين جلميع املوظفني يف مجيع املراحل. واسرتاتيجيةأو تعزيز شهادة املهارات 

جماالت العلوم  خاصة يف ،املرأةمشاركة  زايدةم االبتكار جيب لزايدة أتثري سياسات التكوين والبحوث يف نظ
 والتكنولوجيا واهلندسة ورايدة األعمال.

                                                           
5 National Innovation Systems, OECD, 1997 
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البحث هو يف صلب االبتكار، واسرتاتيجيات البحث اليت كان هلا أتثري يف سياسات االبتكار طورت الروابط 
، بتشجيع التعاون بني البحوث والصناعةبني الباحثني والفاعلني يف جمال االبتكار. وقد مت ذلك من خالل 

 مشاريع متعددة التخصصات ذات أهداف تسمح مبواجهة التحدايت الوطنية للتنمية وحىت التحدايت العاملية.

، املعرفة واستخدام ونشر توليدتشجع وللوصول إىل االبتكار، استثمرت احلكومات يف البنية التحتية اليت 
السرعة. هذه االستثمارات استهدفت املنصات العامة لتقاسم املعرفة، مع األخذ خصوصا يف الشبكات عالية 

عد والتطبيب عن على التعليم عن ب بعني االعتبار إنرتنت مفتوحة وحرة، ال مركزية وحيوية. وهذا ينطبق أيضا  
 مية.لبعد، وتطوير احملتوى الرقمي، مبا يف ذلك احملتوى احمللي دون استثناء قواعد البياانت الع

 مؤشرات االبتكار 3.2
من حيث االبتكار، هناك العشرات من املؤشرات، ولكن قلة منهم متجانسة وعامة مبا فيه الكفاية. بناء 
مؤشرات قوية ملساعدة البلدان على تقييم أدائها ومراقبة تنفيذ سياسات االبتكار هو عملية قاسية وطويلة 

د يعطي فكرة عن النتائج أو اجلهود املبذولة يف جمال املدى، جيب إتباعها ودعمها. نقدم هنا بعض ما ق
االبتكار. أال وهو: عدد براءات االخرتاع املشرتكة مع املخرتعني األجانب، عدد املقاالت لكل مليون نسمة، 

مع احلاصلني  64و 25عدد الباحثني لكل ألف وظيفة، النسبة املئوية من السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 
دراسات عليا، عدد الشهادات يف العلوم واهلندسة نسبة إىل مجيع الشهادات املمنوحة، نسبة  على شهادات

الشركات اليت أتسست يف األصل نتيجة املنتجات واالبتكارات اجلديدة )كنسبة مئوية من مجيع الشركات(، 
االستثماري كنسبة  املال تكنولوجية )يف ٪ من مجيع الشركات( ورأسالوالنسبة املئوية للشركات االبتكارية غري 

 (.GERDمئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير )

 هي: و  اعتبارها وإقليمية جيبهناك مؤشرات عاملية 

 البتكار،ا مؤشرات ضمن رئيسي كمرجع  نفسه يفرض هذا املؤشر ابت : لقدالشامل االبتكار مؤشر -
لذي يشارك يف ا ملؤشر،اذا هل لسنوياالتقرير  ويسعى. السياسات لواضعي ابلنسبة مفيدة قياس وأداة

نشره كل من الويبو وجامعة كورنيل واملعهد األورويب إلدارة األعمال )اإلنسياد(، إىل توفري ترتيب 
االبتكار  نتائجها. ويسعى املؤشر إىل حتسني طريقة قياسسنوي للقدرات االبتكارية القتصادات العامل و 

وفهمه. وهو يقّر ابحلاجة إىل تطبيق منظور أفقي واسع يف جمال االبتكار على االقتصادات املتقدمة 
والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية لالبتكار، مثل مستوى البحث 
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 6والتطوير.
 بعني األخذ مع سنوي، بشكل العريب الوطن يف املعرفة واقع يرصد مؤشر هو7العريب:  املعرفة مؤشر -

 اجملاالت يف الفرعية املؤشرات من عددا   املؤشر ويتضمن. العربية ابملنطقة اخلاص الوضع االعتبار
االقتصادية واالجتماعية واملعرفية الدالة على التقدم، خللق جمتمعات وأنظمة اقتصادية قائمة على 

 املعرفة. وأتخذ هذه املؤشرات بعني االعتبار العوامل التالية:
 فاعليتها ومدى العلمي البحث ومراكز واجلامعات الكليات عدد. 
 العلمي البحث لتطوير احلكومات ختصصها اليت امليزانيات. 
 سنواي   ُتسجَّل اليت االخرتاع براءات عدد. 
 ومتويلها العلمي البحث مراكز دعم يف اخلاص القطاع مشاركة. 
 املعرفة نشر يف أساسية كأداة  لالتصاالت التحتية البنية تطور. 
 سنواي   تُنشر اليت والرتمجات الكتب عدد. 
 اإللكرتوين أو الورقي التوثيق يف املبذولة اجلهود. 
 األم ابللغة احملتوى تطوير يف املبذولة اجلهود. 
 وواقعية يقةدق معلومات ويقدم العريب، العامل يف املعرفة إلاتحة عملية أداة املؤشر يعد   كما 

 .العربية اجملتمعات يف والباحثني واخلرباء القرار لُصنَّاع
 .احلسبان يف( USPTO) االخرتاع براءات عدد مؤشراتكما جيب اخذ 

 الناتج احمللي اإلمجايل، وفقا لكنسبة مئوية من اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير   DIRDميثل 
INSEE  ،)لتطوير، عمليات البحث وا وهو يكافئ)املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية، فرنسا
R & Dإلدارات، ا ، املنفذ على الرتاب الوطين بغض النظر عن مصدر األموال. يتم تنفيذ جزء من طرف

ونفقات  R & Dواجلزء اآلخر من قبل الشركات. ويشمل النفقات اجلارية )رواتب األشخاص العاملني يف 
واملعامالت العقارية  R & Dالتشغيل( والنفقات الرأمسالية )شراء املعدات الالزمة لتنفيذ العمل الداخلي يف 

 DIRDEتطوير. وهو يساوي جمموع املنجزة يف العام(. "ويقيس كثافة اإلنفاق على البحث وال
)معاهد ISBLو )التعليم العايل(DIRDESو )السلطة العمومية(،DIRDET و )للمؤسسات(،

خاصة غري راحبية(. وميكن أن يكون على أجزاء، جزء من احلكومة وواحد من القطاع اخلاص وواحد من اخلارج. 
لناتج احمللي اإلمجايل، على سبيل / اDIRD ومتثل النسبة هو املؤشر الرئيسي للقياس. DIRDيبقى 

                                                           
6 https://www.globalinnovationindex.org/about-gii 
7 http://www.mbrfoundation.ae/NewsPage.aspx?ID=783 
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. R & Dابسم كثافة  . وميكن أن يسمى أيضا  2020أورواب  اسرتاتيجيةاملؤشرات اخلمسة يف  أحداملثال، 
. وأورواب، مل تبلغ هذا 2010يف عام  ٪3حسب منظمة التعاون والتنمية كان اهلدف هلذا املؤشر الوصول إىل 

إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف  DIRDاهلدف وحافظت عليه على هذا املستوى. يف موريتانيا، كانت نسبة 
 .٪0.46 2013عام 

 
 DIRD  ،2014 من الحالية الكثافة مستويات وبين بينها والفجوة والتطوير البحث لنفقات وطنية أهداف 2 توضيحي رسم

 

 (.OECD)املصدر:  
 

عدد براءات االخرتاع الثالثي لكل مليون نسمة، وفقا ملعهد إحصاءات كيبيك، "براءة االخرتاع التكاملي 
األسواق االخرتاع احملمي يف الوالايت املتحدة و  ثماراستعلى  ا  مؤقت ا  الثالثي هو العنوان الذي مينح احتكار 

. الحظ أنه براءة االخرتاع التكاملي الثالثي يتوافق مع مؤشر إحصائي احبت، ألنه ال يوجد والياابنيةاألوروبية 
مكتب براءات االخرتاع فوق وطين له السلطة يف إصدار مثل هذا اللقب". وللحصول على براءة ليتم االعرتاف 

ب الرباءات الياابين ومكت إىل املكتب األورويب للرباءات )أورواب( تقدمي الطلبهبا تكاملي ثالثي، فإنه جيب 
 )الياابن(، وكذلك ملكتب الوالايت املتحدة االمريكية )الوالايت املتحدة األمريكية(.
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قبل الشروع يف معاجلة احلالة املوريتانية، نقدم اخلطوط العريضة لسياسات االبتكار لكل من: االحتاد األورويب 
 .واالحتاد األفريقي

 وروبيةسياسات االبتكار يف البلدان األ 3.2.1

عمل ميتد  رانمجبوضع و  ،ابلوالايت املتحدة األمريكية للحاق قررت السلطات يف أورواباالبتكار،  يف ميدان
 التقنيات، خلضراءا/  النظيفة التكنولوجيا: من بينها رئيسية قطاعاتيعطي أولوية ل على فرتة عشر سنوات

 ... الرقمية التقنيات، ابلصحة الصلة ذات

وقد بدأت هذه السياسات تؤيت مثارها. فقد مألت أورواب يف السنوات األخرية، جزء من الفجوة بينها وبني 
األداء  ؤشرمتكون  املؤشرات اليتمهمة، خصوصا ابلنسبة لبعض ال تزال  الفجوةأن . اال املتحدةالوالايت 

 العامة راتاملنشو  وعدد اخلاص، املخاطر االستثماري املال رأس يف االستثمار االخرتاع، براءات ودائعالعام: 
 انظر) املكثفة ةاملعرفي اخلدمات يف والوظائف املؤسسات يف والتطوير البحث وتكاليف املشرتكة، اخلاصة/ 

KIS8 :ستدام اجلديدة لالحتاد األورويب حول النمو الذكي وامل االسرتاتيجية. وتستند (املكثفة املعرفة خدمة
 .9والشامل

 
 :األوروبية السياسات في الرئيسية القطاعات أبرز 5 جدول

 نفاذ)وسيطرة( التكنولوجيات املتجددة الرئيسية البحث األساسي
لبيئة واملباين املوفرة للطاقة، مصانع املنتجات ل صديقةسيارات  ضراءاخلنظيفة / التكنولوجيا ال

 املستقبلية القائمة على املواد املتجددة
 األدوية املبتكرة التقنيات ذات الصلة ابلصحة

 التقنيات الرقمية 
 

البياانت الكبرية، واحلوسبة السحابية، وأنظمة املعلومات التكاملية، 
 (IoTالصحة اإللكرتونية، إنرتنت األشياء )

الفضاء، اإللكرتونيات النانوية، وخالاي الوقود األخرى، واهليدروجني،  جماالت أخرى
 واملنسوجات الوقائية

 ".2020"أورواب و لإلبداع األمريكية"، "مراجعة سياسة االبتكار اجملتمعي يف عامل متغري" اسرتاتيجيةاملصدر: هيلني بريين الرباغي، وفقا ل "

                                                           
8 KIS : Knowledge Intensive Service : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS) 
9 COMMUNICATION DE LA COMMISSION, EUROPE 2020, Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive 
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ة. شجعة، تود أورواب احلفاظ على سياسة طموحاملوالنتائج غري االقتصادية على الرغم من تداعيات األزمة 
ملستدام. امن األزمة إىل االزدهار ابعتبار أن زايدة االستثمار يف جمال البحث واالبتكار هو مفتاح االنتقال 

من الناتج احمللي اإلمجايل لالستثمار  %3 يصصخت على هدفها املتمثل يف يةوروباألحتافظ اللجنة  لذلك تقرر ان
 بريين الرباغي(.)هيلني 

عاون دول منظمة التمتتلك )الربازيل، روسيا، اهلند، الصني(، وخاصة الصني  "BRIC" بريكسمع دول ابملقارنة 
، بيا  سياسات ابتكار يف النهاية متقاربة نس ،األمريكيةأساسا أورواب والوالايت املتحدة OCDE) )االقتصادي 

أ( أولوايت تعطى للعلوم والتكنولوجيا الالزمة إلنتاج االبتكارات الفاصلة، وتركيز أقل : وال سيما يف النقاط
لالبتكار. ج( الدور  كا  عترب حمر ت يتوالعلى مزيج التقنيات القائمة؛ ب( األمهية املعطاة الحرتام امللكية الفكرية، 

 طريق التطوير ت املتحدة( أو السائرة يفاالسرتاتيجي للسوق الداخلي يف سياق العوملة، القائمة ابلفعل )الوالاي
 والرتسيخ )أورواب( )سياسات االبتكار األمريكية واألوروبية. رؤية مشرتكة، رافعات أسهم(.

 سياسة االبتكار األفريقية 3.2.2

يجيات عدد قليل من البلدان األفريقية اسرتات اذ ميتلك لدى أفريقيا أدىن املؤشرات فإن من انحية االبتكار،
امل من قبل احلكومات به كابتكار. يف الغالب يتم متويل نظم التعليم العايل والبحوث إىل حد كبري وبشكل ش

مقارنة مع  DIRDEوحصة  ٪0.4يصل  DIRDعالقة تذكر مع القطاع اخلاص. مؤشر  وليس له
DIRD  در واالبتكار هو القوة لتهيئة إمكاانت التنمية يف أفريقيا، العلم هو املص وملا كان. ٪15أقل من

تشرين  لتنفيذ خطة عمل للتعجيل ابلتنمية الصناعية يف أفريقيا يف اسرتاتيجية رقةااألفأنشأ وزراء الصناعة 
رابن )جنوب افريقيا(. ويرتكز هذا املشروع على التعليم واألاحباث، ويهدف إىل ييف د 2009أكتوبر األول/
 قدرة الشركات األفريقية لنقل التكنولوجيا واالعتماد والتكيف السريع مع حتديث مهاراهتم يف استخدام حتسني

اراي يف النتائج املتوقعة هلذا الربانمج إىل حتفيز زايدة كبرية يف معدل االبتكارات الناجحة جتستدفع التكنولوجيا. 
 . حىت وان كان تنفيذه غري ملزم أفريقيا

 احملددة هي:األهداف 

 تكييف التعليم اجلامعي مع احتياجات التنمية الصناعية؛ .1
اكة بني عن طريق تعزيز إطار الشر  خلق بيئة مواتية إلطار تفاعلي فعال بني املؤسسات والشركات .2
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 .الشركاتو  ملؤسسات البحثية
 تعزيز النظم الوطنية والقطاعية من خالل نظام حوافز وسياسات دعم مناسبة؛ .3
 جنوب والسماح بتدفقات التكنولوجيا كمصادر حمتملة لالبتكار الصناعي. -جنوب  تعاونالتسهيل  .4

 على أربعة مشاريع رئيسية هي: االسرتاتيجيةوتقوم هذه 

  ابتكار جامعي يف اجلامعات األفريقية. جلانإنشاء 
 خلق أسس نقل التكنولوجيا ومراكز التوزيع اإلقليمية؛ 
  التكنولوجي؛إنشاء مراكز إقليمية للتنبؤ 
 ةإنشاء حاضنات تكنولوجي. 

 

( اليت 2024-للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل أفريقيا )ستيا 2024 اسرتاتيجيةإطالق  نالحظ أيضا  
 تسعى إىل ترمجة رؤية االحتاد األفريقي.

لتلبية احلاجة  STISA-2024، مت تصميم "STIاالبتكار "و  للعلوم والتكنولوجيا ةاألفقيطبيعة لل ونظرا  
-STISAسعى تإىل املعرفة والتكنولوجيا واالبتكار يف متلف أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

للعب دور قيادي خللق وإنتاج الكفاءة ابستمرار وجتنب االزدواجية يف تصميم وتنفيذ السياسات  2024
 م والتكنولوجيا واالبتكار.سياسات االحتاد األفريقي يف جمال العلو و  الوطنية واإلقليمية

 املبادرات الدولية للمنطقة 3.2.3

 العديد من املبادرات الدولية إىل تعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا. ونذكر يف هذا السياق:تسعى 

آلية تسهيل التكنولوجيا إلجناز أهداف التنمية املستدامة واملنتدى السنوي للتعاون متعدد األطراف يف العلوم 
اباب أطبقا خلطة العمل املتخذة أبديس  تحقيق أهداف التنمية املستدامة:ل( STIوالتكنولوجيا واالبتكار )
، مت التوصل إىل إقامة آلية لتسهيل التكنولوجيا 2015أعمال التنمية ما بعد عام والوثيقة النهائية جلدول 

 إىل دعم أهداف التنمية املستدامة. وسوف تشمل اآللية: سبيال  

وكاالت األمم املتحدة بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل حتقيق  يق عمل مشرتك بنيفر  -
 أهداف التنمية املستدامة

( لتحقيق STIاملنتدى السنوي للتعاون متعدد األطراف يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ) -
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 أهداف التنمية املستدامة
 القائمة. STIمنصة على االنرتنت لتجميع املعلومات عن املبادرات واآلليات وبرامج  -
قد أعلنت و  (.MFTتقنية )اللتيسري  العامليةلية اآليف تنفيذ  منخرطةوكاالت األمم املتحدة الرئيسية مجيع 

هذا  سيقدم. يبزيهغ يف تركيا ستستضيفه والذي منوا، األقل للدول التكنولوجيا بنك إنشاءعن األمم املتحدة 
 العام نهايةب عمله وينتظر أن يبدأ. منوا األقل للدول والتكنولوجية العلمية للقدرات مهمة مسامهات بنكال

 .10احلايل

( لتحقيق أهداف STIاملنتدى السنوي للتعاون متعدد األطراف يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار )
عام  مبناسبة انعقاد مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة احبلول ، يتم تنظيمه سنوايالتنمية املستدامة

ويوضع ضمن جدول األعمال من أجل التنمية املستدامة. مت عقد الدورة األوىل للمنتدى يف عام  2030
هبدف توفري مكان لتسهيل التفاعل والتواصل بني الفاعلني والشراكات ومتلف األطراف لتحديد  2016
حتديد الثغرات التكنولوجية يف وجه بناء القدرات، وأيضا تسهيل تطوير ونقل ونشر و  الحتياجاتوتلبية ا

 التكنولوجيات ذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة.

 

افتتح املركز  (:ISTICاملركز الدويل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار )
و جنوب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف العاصمة املاليزية كواالملبور يف ماي-نوبالدويل للتعاون ج

 . ويعمل املركز حتت رعاية اليونسكو.2008

كما أنه يسهل إدماج املقارابت يف وضع السياسات الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ويقدم 
سألة. إىل جانب تنظيم بناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات، ويعاج بشأن هذه امل االسرتاتيجيةاملشورة 

 يف البلدان النامية. STIاملركز مشاكل األاحباث احملددة واملتعلقة بسياسات 

الشراكة من  أطلقت (:PASETالشراكة من أجل تنمية مهارات العلوم التطبيقية واهلندسة والتكنولوجيا )
من قبل البنك  ،2013( يف عام PASETندسة والتكنولوجيا التطبيقية )أجل تنمية مهارات العلوم واهل

الدويل، نظرا للحاجة امللحة لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية الالزمة للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. إهنا مبثابة منصة جتمع بني الدول األفريقية والقطاع اخلاص، فضال عن الشركاء 

يق قيا )الربازيل والصني واهلند وكوراي(، وذلك هبدف العمل معا لتنساجلدد الذين استثمروا بكثافة يف أفري
                                                           
10 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26224#.V4v4_LjJzb0 
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املبادرات سعيا إىل تعزيز رأس املال البشري يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. كما ستعمل الشراكة على 
مضاعفة االستثمار يف القطاعات الرئيسية، مع زايدة قدرة اجلامعات ومراكز البحوث إلنتاج املعارف ذات 

لصلة فيما يتعلق بتحدايت التنمية يف أفريقيا. وتتبىن الشراكة هنج إقليمي يكمل جهود كل بلد لردم الفجوة ا
 .لألفرقةإفريقيا  هيمنةبني القطاعني العام واخلاص، ويسهم يف متكني 

جها هنالشراكة، اليت هدفها النهائي يتمثل يف تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لدعم التنمية، يتميز 
ابملكوانت التالية: أ( إنتاج ونشر املعرفة. ب( تطوير الشراكات؛ ج( التمويل؛ د( تقدمي الدعم ملختلف 

موعة جملاالتظاهرات املخصصة للتعلم وتبادل اخلربات وورش العمل واملنتدايت الداعية إىل اإلسراع يف تنمية 
صحراء الكربى، قطاعات ذات األولوية ألفريقيا جنوب اليف ال عاليا   املهنيني واملبدعني الشباب املؤهلني أتهيال  

 تبادل أفضل املمارسات. لكوكذ

 من بني الربامج اليت مت إطالقها أو اجلاري اإلعداد هلا من قبل هذه املبادرة، نذكر ما يلي:

 الصندوق اإلقليمي للمنح الدراسية واالبتكار .1
 (CAAPة والتكنولوجيا )خطط العمل الوطنية لتطوير العلوم التطبيقية واهلندس .2
 إطار القياس التطبيقي لربامج العلوم واهلندسة والتكنولوجيا .3
 مراكز التميز اإلقليمي للتكوين التقين واملهين )التميز يف التكوين الفين واملهين(. .4

 

 التكنولوجيا نقل سياسات 3.3
 ملكية وتشغيل املعرفةتتيح  اليت(" يف املقام األول، اآلليات TTمفهوم "نقل التكنولوجيا )يعين 

كنولوجية هذا يعين على وجه التحديد، "نقل االكتشافات العلمية أو التو  التكنولوجية مباشرة يف البلد املتلقي.
 من خالل اتفاقات بني جامعة أو مركز للبحث ؛خدمةمن كيان إىل آخر، بغية تطوير وتسويق منتج ما أو 

ات يف مقابل رسوم أو تعويض ضوء حقوق للملكية الفكرية، ذلك علىو  ،كذلك مؤسسة أعمال خاصة أو عامةو 
." 

نقل التكنولوجيا على أساس أنه من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية،  يف معظم احلاالت، مت تصور
إىل املنتجات والدراية الفنية، اليت ميلك انصيتها الطرف األول، مع إمهال  الولوجوهذه االخرية تتطلع إىل 
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ذي يـ ه ب املصداقية، الو  عرب املعاملة ابملثل يف عمليات نقل التكنولوجيا. يف حني أن األمر الضروري سيطرته
 هو إتقاهنا والتكيف معها.

ت حت أكثر من مليار دوالر سنواي ىتتلق، فإن جامعات الوالايت املتحدة لوحدها AUTM ووفقا للــ
 عنوان نقل التكنولوجيا.

 الواقع، فإن بعض البلدان يفو  نقلها.و  ، فيما يتعلق إبتقان التكنولوجياتغريا  و  حقيقيةلقد شهد العامل طفرة 
النامية قد وضعت آليات للتحفيز واسرتاتيجيات لنقل التكنولوجيا املالئمة ألاحباثها، مع الرتكيز على رؤى 

ئج ابهرة يف ت عن نتاجديدة للنمو متمحورة حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وقد أسفرت هذه السياسا
لمرء أن يذكر الدول النامية. ميكن لو  االقتصادية على مستوى بعض البلدان الناشئةو جمال التنمية االجتماعية 

 حالة ماليزاي.

ينبغي أن تقتين " وحدة  17يف ماليزاي، "بناء على طلب من احلكومة، فإن كال من اجلامعات احلكومية 
ذه األخرية ستكون مسؤولة عن توزيع األموال املخصصة للبحث ـ التطوير للبحث والتطوير والتسويق "، وه

وكذلك إيداع براءات االخرتاع على املخرتعات الناجتة عنها. كما أنه جيب عليها من انحية أخرى االمتثال 
ت قاسم هذه األخرية، تُـ و  شروط توزيع نتائج التسويق اليت توصلت إليها األاحباث.و  لقواعد حمددة بشأن امللكية

 ". ٪75عادة ابلتساوي بني اجلامعة والباحث، ولكن يف بعض احلاالت، ميكن أن تصل حصة هذا األخري إىل 

وقد أاثرت سياسات نقل التكنولوجيا اهتماما كبريا لدى العديد من الدول واهليئات الدولية، اليت تشمل 
 l’OMPI, l’UNESCO, la CNUCED et) مثل  صالحياهتا قضااي نقل التكنولوجيا

l’ONUDI). 

 عن مل تتوقف أبدا   OMPIأول دليل تفصيلي لتقدمي الرتاخيص، فإن الــ 1979"ومنذ نشر يف عام 
إنتاج عناصر املعلومات املتصلة ابلتطبيق العملي لنقل التكنولوجيا لفائدة الدول األعضاء يف املنظمة . منذ 

ا أعضائها، حول بلورة ووضع برامج موجهة خصيص، واملنظمة تلفت االنتباه، بناء على طلب من 2002عام 
كنولوجيا. إن ورشة تقدمي تراخيص التو  لتعزيز قدرات البلدان النامية لتحقيق التنمية النشطة للملكية الفكرية

الربازيل  قد نُظامت يفو  "ينجح؟كيف :  بعنوان "تقدمي تراخيص التكنولوجيا OMPIالتكوين اليت نظمتها الــ 
ابوي. ومن املقرر سنغافورة وزميبو  صربيا،و  لومبيا واهلند وإندونيسيا واألردن وماليزاي والسنغال،والكامريون وكو 

 عقد دورات أخرى هذا العام يف تونس وغاان".
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للتطوير.  قابال  و  أحد اجلوانب األساسية للدورة التكوينية حول الرتخيص هو أنه يريد أن يكون مستداما  
، اإلجنليزية، ابللغة الفرنسية، اإلسبانية )متوفرةجمموعة من املواد التكوينية  ،ةاملشاركتتلقى الدول األعضاء 

الربتغالية والصربية( ميكنهم بعد ذلك إعادة استخدامها وتطويرها. إن الربازيل على سبيل املثال، لديها اآلن 
 .OMPIلـــ ن امدراب قامت هي نفسها بتكوينهم لكي يتمكنوا من تدريس هذه الدورة بشكل مستقل ع 20

شاد كتيب إر و  سيناريوهات للعب األدوار،و  ،، وعروضا  تتضمن دليال   OMPI"املواد اليت تقدمها الـــ 
كذلك أوراق اختبار. وتستند هذه السيناريوهات على قصص ومهية ولكنها قابلة للتحقق و  دليل وصحائف

، اليت Anansiعلى أرض الواقع، تضع على خشبة املسرح ابحثني ينتمون إىل البلدان النامية: مثل قصة 
علوميات، يف جمال امل Zigguratكذلك شفرة و  تتناول املعارف التقليدية والصناعات الدوائية التكنولوجية،

الذكية مثل  اتالعنفالذي يقع ضمن عامل املعلوماتية احليوية وتكنولوجيا النانو، وأخريا  Nanolineواتريخ 
Smart " .حيث يتعلق األمر ابلطاقات املتجددة 

لنذ كار أنه ميكن أن يساعد يف احلفاظ على ، TTوفيما يتعلق ابلفائدة املتوخاة من نقل التكنولوجيا 
الطبيعية وحتسني سبل عيش السكان الذين يعتمدون عليها. إن النقص املتزايد للمياه، وعدم موثوقية املوارد 

املصادر اليت متدان هبا، واملنافسة من طرف االستخدامات غري الزراعية لألراضي، جتعل منها ضرورة ال مناص 
ن من سرية بشكل جيد ميكن أن حيسمنها. وهكذا، فإن نقل التكنولوجيا املستمد من املصادر املطاباقة وامل

إنتاجية األراضي ويساعد يف مكافحة انعدام األمن الغذائي واملياه. على سبيل املثال، فإن املقارابت املعتمدة 
على التكنولوجيا احليوية والتقنيات اليت تقلل من االستخدامات يف جمال املياه والطاقة واألمسدة واملبيدات 

هائلة لزايدة إنتاج احملاصيل. وهذا ينطبق أيضا على املمارسات الزراعية املالئمة، مثل احلشرية، توفر إمكاانت 
ك املتحصل ميكن أن يكون هلا أتثري مماثل لذلو  تقنيات الري احملسنة إلدارة الرتبة. هذه التقنيات "خفيفة"،

 للجفاف. مقاوامةو  عليه بواسطة تقنيات زراعية ثقيلة أو عن طريق بذور ذات مردودية عالية

إذا و  أن إدارة الغاابت واحلفاظ على التنوع البيولوجي، ميكنها أيضا االستفادة من نقل التكنولوجيا،
وغريها من آليات التمويل  plusـ  REDDوضعنا يف عني االعتبار مصادر متويل جديدة مثل مبادرة 

 الدولية الناشئة.

هو و  (.TTVهو نقل التكنولوجيات اخلضراء )و  لنقل التكنولوجيا يتمتع بدعم كبري، أال وهناك شكل
يسعى إىل تعزيز نقل التكنولوجيا يف جماالت متلفة للحد من انبعااثت اثين أكسيد الكربون. إن األمر يتعلق 

 يف وضع مسار تطوير نقل التكنولوجيا يف الدول السائرة يف طريق النمو. جبانب ميكن أن يساعد كثريا  
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 نذكر:، ميكن أن TTV اخلضراءأو نقل التكنولوجيات  TTولوجيا من بني مبادرات نقل التكن

منصة تفاعلية تشجع على االبتكار ونشر  : وهوWIPO GREENالويبو األخضر 
 كرة.اخلدمات مع أولئك الذين يسعون إىل حلول مبتو  التكنولوجيات اخلضراء. وهو يربط مقدمي التكنولوجيا

 يتحمل املساعدة التقنية يف متلف اجملاالت. وهو: IAEAبرانمج التعاون التقين لوكالة 

 

إن منوذج نقل التكنولوجيا، ينبين على إنشاء "مكاتب نقل التكنولوجيا" يف مؤسسات التعليم العايل اليت تقوم 
يتم تعريفها و  بتطوير البحوث التطبيقية. هذا هو احلال على سبيل املثال يف تونس، حيث تزدهر تلك املكاتب.

يف وثيقة مرجعية حتمل  متوفرة BuTT’s املكاتب كيفيات نشرو  التحديدو  التايل: "إن الرؤية، على النحو
تكنولوجيا ننوه إىل أننا نعين با "مكاتب نقل الو  " اتفاقية تعاون إلقامة مكتب لنقل التكنولوجيا '' ...: عنوان

(" BuTT’s )بني املؤسسات اليت  الربطو  التنسيقالتقييم تتمثل مهمتها يف توكيد و  لتبادل الواجهات بىن
يتطور داخلها الطرح التكنولوجي، مثل اجلامعة ومراكز البحوث واملراكز الفنية وأقطاب التكنولوجيا، من جهة 

 ؛ والشركة اليت يتحدد داخلها الطلب التكنولوجي، من جهة أخرى. ''

 

يف وقت  رائدا   كيف أصبحت الصنيوكمثال على ذلك يف مصلحة نقل التكنولوجيا، يوضح املربع التايل  
 قياسي.

 

 الطاقة الضوئيةو  نقل التكنولوجيا إىل الصني يف قطاعات الرايح
 عنفاتو يف غضون بضع سنوات، أصبحت الصني رائدة على مستوى العامل يف صناعة األلواح الشمسية، 

، كانت هناك أربع شركات صينية مدرجة يف أكرب Vestas الرايح. بعد املصنع الدامناركي توربينات الرايح
 اللتني صنفتا يف املرتبتني الثانية،  Goldwindو Sinovel)مبا يف ذلك  2011مصنعني يف عام  10

الطاقة الضوئية، فإن جناحها  يف قطاعو  من السوق العاملية(. ٪9الثالثة على التوايل، مع حصة تبلغ حوايل و 
تصنع ما يقرب من نصف األلواح الشمسية يف العامل. كيف استحوذت  أكثر إاثرة لإلعجاب: فالصني

 الشركات الصينية على هذه التقنيات؟ ما هي العوامل اليت ميكن أن تفسر هذا النجاح االقتصادي؟
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 أقطاب االبتكار والتنافسية  3.4
ياسة االبتكار سمن أجل دعم  التنافسية،و  الناشئة، طخلق أقطاب لالبتكارو  قامت معظم الدول املتقدمة

 ؛R & Dيق التوثو  البحثو  لديها. وميكن تصنيف ذلك ضمن جمموعتني. األوىل ترتبط بقطاع التكوين
 parcs)حدائق التكنولوجيا و  ،(Clusters) التكنولوجية، والتكتالت االقطابتتكون من و 

technologiques )واحلاضنات (Incubateurs)تصادية . أما الثانية، فهي تتكون من مناطق اق
املزيد من االستثمارات، وتعترب أداة لتحفيز اإلصالحات يف مناخ االستثمار، واحلد من  متخصصة، وتستدعي

كذلك و  ة واملتوسطةالصغري  ؤسساتاملاالستثمار األجنيب املباشر، وتشجيع خلق  ، واجتذابالرمسيةالصبغة غري 
 دعم الوصول إىل تسهيالت مرافق البنية التحتية واإلدارية.

 ، ومنها موريتانيا، فإن احلكومة مهتمة مببادرات من هذا النوع.عربيةالوكما هو احلال يف معظم البلدان 
هكذا، قامت موريتانيا إبنشاء منطقة حرة )املنطقة االقتصادية اخلاصة( يف نواذيبو هبدف خلق قطب للصيد و 

حدامها هناك دراستان جاريتان، إ وتطوير الصناعات وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة ابلثروة البحرية.
 الثانية من أجل خلق حاضنة.و  طخصوص إنشاء قطب تكنولوجي،

، ISETمتربات للدراسات التجريبية حول إنتاجات ) ه جيري العمل على تنفيذأن وجتدر املالحظة أيضا  
FST ،CNARADA ،IMROP،)  و( كذلك حديقة للطاقات املتجددةFST واملشاتل )

pépinière (ISET) ، التنفيذ موضعقد مت وضعها و. 

 

 األقطاب التكنولوجية والتكتالت واحلاضنات. 3.4.1

ن قبل تدار م هيئاتحدائق التكنولوجيا واحلاضنات هي "و  اجملمعات التكنولوجية، التكتالت،
رة التنافسية من خالل تشجيع ثقافة االبتكار والقد اجملتمعزايدة ثروة  هدفها الرئيسي يرتكز حولو  متخصصني

للشركات اليت تتأسس على املعرفة املرتبطة هبا أو اليت غرست مقارها هناك ". )تعريف احلديقة الدولية للعلوم 
International Association Science Park -IASP .) 

 حتفيز وإدارة نقل املعارف والتكنولوجيا ملؤسسات التعليم الفين واملهين (i مركز االبتكار:ى تعني علي 
( تسهيل إنشاء ومنو الشركات iiوالشركات واألسواق؛  R&Dكذلك مؤسسات البحث والتطوير و  العايلو 
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( توفري خدمات للقيمة املضافة فضال عن املساحات iiiاليت تركز على االبتكار من خالل احلاضنات؛ 
 ( واملرافق عالية اجلودة.)الفضاءات

. ومن بني هذه املواقع، 19إنشاء مواقع ابتكار خاصة، وذلك منذ القرن ال سياسات االبتكاردعمت 
 حدائق التكنولوجيا واحلاضنات.و  ميكن أن نذكر التكتالت، واملناطق االقتصادية اخلاصة،

 تكرة)التجارية(، وللتكنولوجيا املبحدائق التكنولوجيا، هي أماكن ألنشطة الشركات و  إن التكتالت
ن سياسات م كذلك اجلامعات واملؤسسات املالية اليت مت إعدادها انطالقا  و  راكز البحوث،مل ومكاتب اتبعة

ات مبتكرة إمكاانهتا البحثية، وإنشاء شركو  االبتكار الوطنية؛ أو رغبة منها يف إعطاء قيمة لقدراهتا األكادميية
كنولوجية وصناعية على املدى الطويل، ممثلة مناطق جتمعات كبرية لشركات صناعية جديدة. إهنا مبادرات ت

ألن يصبح   سعىتعلى مستوى عاملي، أو و  ، عاملة يف جمال مصوصعايلالتعليم الوملؤسسات احبثية ومؤسسات 
و فاعل أ كذلك سريعا. إن لديها أهدافا متلفة: فالتكتالت الصناعية املنظمة حول قطاع صناعي )أو شعبة(

تدريس.  هي أقطاب تنافسية تشمل الفاعلني يف جمال الصناعة والبحث والو  التكتالت البحثيةو  صناعي رئيسي؛
كل ميدان جيري تعزيزه بوجود رأس مال للمخاطر ودعم من الدولة أو املنطقة. أهنا تتطلب بنية حتتية للبحث 

مدارس ئج البحوث، ومراكز للبحوث وجامعات و عالية املستوى، وتركيزات صناعية كربى من شأهنا تطوير نتا
 لتكوين يف جمال التكنولوجيا.

 وغريها من جمموعة من املكاتب واملختربات والورش (parcs scientifiques)العلمية  احلدائقتتكون 
ناء بتقع ابلقرب من احلرم اجلامعي، بدعم من الشركات اليت لديها إدارات للبحث والتطوير املستمر  عادة ماو 

حدائق علمية خضراء حيث يطور العلماء تكنولوجيا خضراء، مثل  على مبادرة من اجلامعات. هناك أيضا  
كذلك الزراعة و  (، وإعادة تدوير املياه والنفاايت،العنفاتاهلوائية )ذات و  الطاقة الشمسية الضوئية واحلرارية،

 .االنشاءات البيئيةو  احمللية ووسائل النقل الكهرابئية،

خدمات جممعة من أجل عملية جتارية؛ وتقدم و  فضاءات مادية مرنة،و  توفر احلاضنات بيئات مواتية
جمموعة )رزمة( من الدعم التشاركي االقتصادي والقانوين والتنظيمي. وهي توفر أيضا، لذلك احلصول على 

يف االحتياجات  ت، وقد تلعب دورا  الولوج إىل التجهيزا املعدات واخلدمات اإلدارية املشرتكة. كما أهنا توفر أيضا  
 التدريبية، والتأطري، ونقل التكنولوجيا، والتسويق )التجاري(. 
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إن هذه التدعيمات اإلضافية، من طرف احلكومة ضرورية ابلضبط خللق العمليات األولية من التمويل 
ك القطاع اخلاص ي إشراواحلفاظ عليها حىت يتم التمكن من التوصل إىل االستقاللية. وهذه األخرية، تستدع

 ومراكز البحوث واجلامعات.

يف  1100جممع تكنولوجي، وتكتل وحاضنة يف مجيع أحناء العامل، منها حنو  3500هناك أكثر من 
يف أمريكا اجلنوبية  600يف آسيا وأقل من  700يف أورواب وأكثر من  1100الوالايت املتحدة وكندا، 

  11وأفريقيا.

 يف الوالايت املتحدة وأورواب والبلدان الناشئة: كبريا    جناحا   احلدائقهذه  لقد حققت

يف الوالايت املتحدة األمريكية، هناك تداخل قوي بني اجلامعات والشركات اخلاصة واحلكومة، من  -
، هناك شركة Silicon Valleyأجل إنشاء جتمعات وحدائق وحاضنات للتكنولوجيا. يف وادي السليكون 

. إن جوجل سنواي  ( Start up) شركة إبداعية انشئة 170، مما ميكن من خلق ابحث سنواي   100مبتكرة لـا 
 كلها ولدت من هذه. هناك هنج سياسة  Google – Microsoft – Appleأبل  –مايكروسوفت  -

، خلق اهلنود 2002: للولوج إىل رأس مال تنمية، وسياسة نشطة جلذب الطالب األجانب يف جمال العلوم
 والصينيون أكثر من نصف شركات التكنولوجيا يف وادي السليكون.

مت إنشاء  2005)موتوروال(، بينما يف عام  R & D، كان هناك مركز 1993ويف الصني، سنة  -
 .R & Dمركز للبحث والتطوير  700أكثر من 

ب ، إنشاء أقطا2000الدول األفريقية، وخاصة دول املغرب العريب قد شهدت منذ أوائل  -
صعوابت مرتبطة جبمود النظام اإلنتاجي، وأوجه قصور يف النظام العلمي من  كما عانت أيضا    ،للتكنولوجيا

 )جمال البحث والتكوين( وكذلك عدم مالءمة اإلطار التنظيمي.

 

 يف موريتانيا: اتاألقطاب العلمية، واحلاضن 3.4.1.1
شروع قيد ما يزال امل تكنولوجي.قطب و  أطلقت احلكومة يف موريتانيا، دراسات اجلدوى إلنشاء حاضنة

 الدراسة.

                                                           
11 Mauritania, Rapid Innovation Action Learning, Background Report, Pr Ahmedou HAOUBA, 2011 
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 األبعاد:اهلدف النهائي للتكنوبول املوريتانية متعدد 

. حتقيق نتائج ملموسة للحد من البطالة وخلق فرص عمل يف القطاعات ذات الصلة بنشاط التكنوبول 1
 :من خالل )قطاعات يتم أتكيدها بواسطة الدراسة(

 الناشئة.الشركات • 

 (ICTالرقميات )• 

 األنشطة اخلارجية:•

 (ITتكنولوجيا املعلومات: إدارة املرافق وأعمال الصيانة والدعم وتكامل األنظمة ) -

 )احملاسبة، الرقابة اإلدارية، املرتبات، التكوين، ...(. BPO تصدير خدمات أعمال ومهن -

 تكرة.ارية املب. تشجيع االبتكار وجذب شركاء مثل اجلامعات ومراكز البحوث أو الشركات التج2

على املدى القصري: خلق مناخ مصغر لدعم البحث التطبيقي، من خالل بعض املشاريع الواعدة  -
 («Quick win»)"الفوز السريع"  ابلنجاح واألمل يف املستقبل

اح املناخ االقتصادي الوطين حنو األعلى، وتطوير االنفت عفلر . جذب الشركاء األجانب إىل موريتانيا 3
 الدويل للسوق املوريتانية.

 احلاضنات : 

دراسة جدوى إنشاء مناخ يفضي إعداد ، ICTتعتزم الوزارة املكلفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
إىل تكوين حاضنات يف موريتانيا. إن دراسات اجلدوى إلنشاء حاضنة للشركات املبتكرة لتكنولوجيا املعلومات 

ولوجيا تصور وحتليل ملدى نضج النظام اإليكولوجي لتكن يؤدي إىل اجنازأن  نواكشوط، ينبغيواالتصاالت يف 
 لرايدة األعمال يف هذا القطاع. املعلومات واالتصاالت، وإمكاانهتا 

ا. احملتملة التصنيف لتكنولوجيا حاضنة للمعلومات واالتصاالت، واقرتاحه تالسيناريوها دراسةينبغي 
ويتحتم أن تطرح لكل سيناريو، نقاط القوة والضعف وعوامل النجاح واإلخفاق. كما سيتم تقدمي منوذج للحكم 

 تنبؤ واالحتمال.لكل من السيناريوهات ومناهج متلفة لل

 التالية:وسيكون على دراسة اجلدوى هذه، العمل حول النقاط 



36 
 

 التحليل السياقي وفرص احلاضنة.• 

تعريف دقيق لألهداف احملتملة ملثل هذه احلاضنة )الشركات الناشئة والطالب واملؤسسات الصغرية • 
 واملتوسطة، وغريها(.

 ميدانيا من طرف احلاضنة وفقا هلذه األهداف.اخلدمات واملنتجات اليت ينبغي وضعها • 

 منوذج تنظيم وحكم وإدارة احلاضنة.• 

 حتجيم املباين واملواقع الالزمة، وتقدمي مقرتحات متماسكة.• 

 خطة العمل والنموذج االقتصادي للحاضنة.• 

 خطة العمل املفصلة للتنفيذ وإطالق احلاضنة.• 

 

 برانمج البياانت املفتوحة :

. واحلكومات املشاركة 2009املفتوحة هي حركة عاملية تلتزم هبا العديد من البلدان منذ عام البياانت 
يف هذه املبادرات تنشر وجتعل حتت التصرف جماان، بياانت عمومية وفق أشكال رقمية، من أجل تعزيز شفافية 

فاءة احلكومة. لقد لتطوير كاحلكم، ولتحسني اخلدمات املقدمة للجمهور، ولتحفيز االبتكار بكيفية شاملة، مث 
 بدأت موريتانيا إبجراء تقييم، حلالة اإلعداد إلنشاء ملثل هذه املبادرة.

االتصال دراسة لوضع خطة عمل يف هذا اجملال من املتوقع أن يصادق و  بدأت وزارة تقنيات االعالم
 سيبدأ العمل هبا فور احلصول على التمويالت الالزمة.و  .2016عليها يف سبتمرب 

الولوج إىل البياانت العمومية ينبغي أن يشجع على ظهور احلاضنات، وخيدم جمموعة هامة من التطبيقات 
 يف التكنوبول.
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 التعليم العايل واملهين والتقين، واالبتكار يف موريتانيا 4
ظامها ن، وخاصة يف جمال التعليم األساسي، وإصالح كبريا    العقد املاضي، شهدت موريتانيا تقدما   خالل

(. لكن تنفيذ اإلصالحات هو عملية طويلة األمد، وتتطلب 1.2التعليمي الفين واملهين والتعليم العايل )انظر 
الكثري من املتابعة واملثابرة. من حيث االبتكارات، فإن أتثريها على البالد يرتبط بقوة ابلتطورات يف الرتبية 

عاون بني والتمويل، والبيئة اإلدارية والقانونية، وكذلك ابلتوالبحث والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية، 
مؤسسات التكوين والبحوث وشركات األعمال. إن وصف وحتليل آاثر سياسات االبتكار يتطلب انتقاء 
جمموعة من املؤشرات املتماسكة، والبياانت املوثوقة. وإن بناء مؤشرات قوية ومتماسكة، مث مجع بياانت موثوقة 

 طويلة النـ ف س، بيد أنه ال غىن عنها وجيب أن يتم رصدها ودعمها.هو عملية 

تكنولوجيا يف منها لدور العلوم وال ، حاولت احلكومة املوريتانية، إدراكا  من القرن املاضي اتيالسبعين ويف أوائل
نية واالبتكار قعملية التنمية، انتهاج سياسة للعلوم والتكنولوجيا. لكن اسرتاتيجيات الدعم األوىل للعلوم والت

 قامت موريتانيا بـٍـ : 2000يف الواقع، بداية من  .2000مل أتخذ شكلها حىت عام 

ـ  PNDES ،2001يف جمال الرتبية والبحث، مت وضع برانمج عشري لتطوير قطاع التعليم ) -
2010.) 

وصندوق وطين لدعم البحث  Chinguitt prixيف ميدان البحث، مت إنشاء جائزة شنقيط  -
 العلمي.

 نشاء ثالث شركات.القطاع، واملوافقة على إ سياسة حتريرابلنسبة للبنية التحتية لالتصاالت مت تبين  -

ة واملتوسطة، مت كذلك الصناعات الصغري و  وفيما يتعلق بتعبئة التمويل للشركات الصغرية واملتوسطة، -
 تفضيلية للشركات. مجركيةو  تطبيق إجراءات وتدابري ضريبية

 بـاـ:ويف اآلونة األخرية، ومن أجل تطوير االبتكار ونقل التكنولوجيا، قامت موريتانيا 

 (.CNESRSإنشاء جملس وطين للتعليم العايل والبحث العلمي )• 

 (.ANRSIوكالة وطنية للبحث العلمي واالبتكار ) إلنشاءالتحضري • 

 (.MEFكن فا وزارة االقتصاد واملالية )(، يف  CAIإنشاء خلية لدعم االبتكار )• 

  .2025أفق  بلورة اسرتاتيجية وطنية للبحث العلمي• 
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 يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي. 2017-2014اعتماد خطة ملدة ثالث سنوات • 

 . 12"ير حول إنشاء نظام وطين لالبتكار" تقر  وقد أجريت العديد من الدراسات يف هذا اجملال وخاصة• 

 االبتكار والعلوم والتكنولوجيا يف جمالأداء موريتانيا  4.1
زال أقل من ، لكنها ما تكبريا    مؤشرا لالبتكار، يبني أن موريتانيا قد أحرزت تقدما   14إن وصف وحتليل 

 املتوسط األفريقي ملعظم هذه املؤشرات. 

ابحث ملليون من  187: نيويبدو من خالل هذا التحليل أن موريتانيا لديها عدد قليل نسبيا من الباحث
 500للبلدان املتوسطة الدخل،  700و للبلدان املتقدمة، 3700يناهز  2005يف  املعدلالسكان، بينما 

 ابلنسبة للدول االفريقية. 80و ابلنسبة للدول العربية 380ابلنسبة لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي، 

 
 واالبتكار التعليم مؤشرات 6 جدول

مالي  مصر السنغال   تونس   الجزائر   المغرب     موريتانيا  

 2008ديرد،   0.4 0.8 0.7 0.8 0.5 0.3 0.3

اإلنفاق العام على التعليم نسبة  % 4.4 5.7 4.3 7.2 5.1 3.8 3.8

 إلى الناتج المحلي اإلجمالي
التعليم على    اإلنفاق العام % 15.6 25.7 20.3 22.4 19 19.5 11.9

 نسبة إلى إجمالي اإلنفاق العام

اإلنفاق العام على التعليم لكل  174 544  776 275 129 

 2008ب $ سنة  طالب

لكل تلميذ ٪ من الناتج المحلي  12.6 27.9  26.4 25.2 19.1 

 2008اإلجمالي للفرد، 

 (WIPOعدد براءات االختراع )  139 58 56   428

 ،1997/2005 

(، AOIPعدد براءات االختراع ) 3    19 5 

2004/2005 

 عددالباحثين لكل مليون نسمة 166 782  1047   

لطالب العلوم والهندسة في  ٪ 11 21 18 31   

 2008،  التعليم العالي

عدد المقاالت في المجالت  138 10035 4934 7453 2004 592 27237

 2005-1996،  الفنيةو العلمية

عدد المقاالت في المجالت  49 334 156 758 197 45 49

الفنية لكل مليون نسمة، و العلمية

1996-2005 

                                                           
12 Mise en place d’un système national d’innovation, CMAP, MAED, Mauritanie, 2015 



39 
 

عدد المقاالت في المجالت  21 1176 862 1437 252 92 3459

 2005،  الفنيةو العلمية

عدد المقاالت في المجالت  8 39 27 146 25 7 51

الفنية لكل مليون نسمة، و العلمية

2005 

 1996/2005،  المؤشر-ح  14 50 42 43 48 27 60

 2011 املصدر: اليونسكو، منظمة املؤمتر اإلسالمي، منظمة التعاون والتنمية
 

ومع ذلك، فإن البالد تعاين من صعوبة االحتفاظ ابملواهب. إن موريتانيا يف هذا اجملال، جتد نفسها عند 
(. كما أن على الدولة أن حتسن وضعيتها يف جمال املعرفة، 7 جدول)كما هو مبني يف  136/148الوضعية 

 (.8 جدولواقتصاد املعرفة )انظر 

 
 المهارات ذوي على الحفاظ على الدولة لقدرة فرعي مؤشر 7 جدول
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 المعرفة مؤشرات تطور 8 جدول

 
" نقال عن إحصائيات البنك الدويل املتحدة االمنائيبرانمج األمم " 2014تقرير املعرفة العريب املصدر: 

(2012) 
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 التعليم العايل يف الدول العربيةاملصادر املالية املخصصة للرتبية و  4.1.1

من الناتج احمللي اإلمجايل يف ميدان التعليم  %4اإلنفاق، تظهر األرقام أن موريتانيا تنفق سنواي من انحية 
 للتعليم العايل. %0.46 وختصص نسبة

 

 العربية الدول في العالي والتعليم للتربية المخصصة المالية المصادر 3 توضيحي رسم

 

 

 

 التنافسية 4.1.2

االبتكار ونقل التكنولوجيا من العوامل احلامسة للتنافسية حسب "املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس، 
2015( ."2) 

، يعرتف أبن االبتكار وتنمية املواهب 2015-2014حول التنافسية التقرير الشمويل )العاملي( 
 واحلكم، تظل العوامل احلامسة يف القدرة على املنافسة.



42 
 

ويتم تعريف التنافسية ابعتبارها "جمموعة املؤسسات، والسياسات والعوامل اليت حتدد مستوى إنتاجية 
 بلد ما."

ية، والبنية التحتية وبيئ تعليم العايل ة االقتصاد الكلي والصحة والتعليم األساسي والإن اجلوانب "املؤس سا
وحجم  اعتماد التكنولوجيا،و  والتكوين، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق املالية،

 السوق، وتطور )صالبة( األعمال واالبتكار " ؛ هي العناصر املفتاحية اليت حتدد القدرة التنافسية القتصاد ما.

  

 

 

 

 

 

 

 

 WEF (2015)املصدر: 

 

 (CAIوحدة دعم االبتكار ) 4.1.3

( يف إطار وزارة CAIهبدف تطوير االبتكار، قامت احلكومة املوريتانية إبنشاء وحدة لدعم االبتكار )
حيز التنفيذ،  اه، مث وضعات يف ميدان االبتكارالتصور االقتصاد واملالية. مهمة هذه الوحدة تتمثل يف دعم 

 التقييم لسياسة وبرامج ومشاريع االبتكار.و وكذلك القيام ابلرصد واملتابعة 

 وهي مسؤولة بشكل خاص عن:

 .(ع االبتكارتقييم لسياسة وبرامج ومشاريو متابعة رصد و ) الوطنية يف جمال االبتكار تاالسياس متابعة• 
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 املنبثقة عنها؛رصد وتقييم تنفيذ مشاريع االبتكار وخطط العمل • 

رفع مستوى الوعي، وحشد وتنظيم مجيع الفاعلني أصحاب املصلحة لتطوير األنشطة املرتبط ابالبتكار • 
 يف البلد؛

إنشاء آتزر بني متلف مشاريع االبتكار، مع األخذ بعني االعتبار أهداف سياسة االبتكار وخطط • 
 عملها.

ال البحث العلمي يف جمو  يف اجلامعات ،(نفيذ )تشغيليةاملساعدة على وضع برامج ابتكارية قابلة للت• 
 والتقين.

 إنشاء وإنعاش جلنة وطنية توجيهية، لقيادة سياسة االبتكار.• 

 حشد متويل برامج ومشاريع االبتكار.• 

 ، حول االبتكار يف موريتانيا.إنشاء بنك بياانت مع حتديثه دوراي  • 

ني بواسطة أموال عامة، مبا فيها تلك الواردة من الشركاء التقنيوسيتم توفري التمويل ألنشطة اخللية، 
 واملاليني.

 املوارد البشرية 4.1.4

كذلك الباحثني الدائمني العاملني ضمن إحدى مؤسسات و  إن عدد أعضاء هيئة التدريس ـ الباحثني،
 ابحثا   156ما يعادل  و: وه550التعليم العايل أو البحثي، واملندجمني يف هيئة التعليم العايل أو البحثي يبلغ 

كأعضاء هيئة   600هو ما ينتج عنه و  لكل مليون نسمة. يضاف إىل ذلك مائة من الفنيني ومهندسي البحث؛
 . 13من الباحثني والفنيني لكل مليون نسمة 187مما يرفع الرقم إىل  فنيني.و  تدريس مث ابحثني

يف  ٪22طالبا منهم  19.000 ، بلغ عدد الطالب يف موريتانيا أكثر من2011-2010يف الفرتة 
طالبا. بعض هذه املؤشرات ما يزال ضعيفا  24 ، أستاذا واحدا لكل14الشعب العلمية؛ وبلغت نسبة التأطري

ابلنسبة  700و للبلدان املتقدمة، 2005يف  3700فعدد الباحثني والفنيني لكل مليون نسمة بلغ : نسبيا

                                                           
13 Mauritania, Rapid Innovation Action Learning, Background Report, Pr Ahmedou HAOUBA,2011 

 التأطير : التناسب بين عدد الطالب و االساتذة14 
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 80و ابلنسبة للدول العربية 380و ة املؤمتر اإلسالمي،لبلدان منظم 500و للبلدان ذات الدخل املتوسط،
 للدول االفريقية.

 24ألفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، ووصل إىل  38أما نسبة أتطري الطالب، فقد بلغت  
  آسيا الوسطى.و  ملنطقة أورواب 20و ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،

 

 اإلنتاج العلمي والتقين. 4.1.5

ن عدد املقاالت يف اجملالت العلمية والتكنولوجية، وكذلك عدد براءات االخرتاع، وجودة املواد املنشورة إ
ح: عدد املرات اليت متت من خالهلا اإلشارة إىل املادة املنشورة، من قبل ابحثني آخرين( والصادرات -)مؤشر

توى العلمي تدل على املسو  ت جودهتا،ذات املستوى التكنولوجي الرفيع؛ هي مؤشرات هامة متنح لالبتكارا
، 2005و 1996والتكنولوجي لبلد ما. وابلنسبة ملوريتانيا، فإن عدد املقاالت العلمية املنشورة بني عامي 

. يف هو منخفض جدا  و  .14ح -مقاال منشورا لكل مليون نسمة، مع مؤشر 49هو ما ميثل و  138بلغ 
مث  ملايل؛ 27و 45، 592و ابلنسبة للسنغال؛ 48و 198، 2004الواقع، إن هذا املؤشر هو على التوايل 

 لتونس. 43و 758، 7453ابلنسبة للمغرب؛ و 50و 133، 10035للجزائر؛  42و 156، 4984

 2004طلب براءة اخرتاع بني عامي  19للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية، فإنه مت تسجيل  ووفقا  
يتانيا، يف حني أن املتوسط السنوي لدول املغرب العريب الثالث فقط ملور  3و ملايل؛ 5و للسنغال؛ 2005و

. أما حصة صادرات التكنولوجيا الفائقة، فهي تكاد تكون غري ذات أمهية. 200)املغرب واجلزائر وتونس( هو 
 للسنغال.  ٪6و لتونس ٪5و ابلنسبة للمغرب، ٪10بينما هي 

 .٪20ة للبلدان املتوسطة الدخل ، وابلنسب٪22ابلنسبة للبلدان املتقدمة، فهي تبلغ 

منذ إنشاء برامج املاجستري والدكتوراه يف جمال العلوم والتكنولوجيا يف بعض مؤسسات التعليم العايل، 
مقالة  200على مستوى اإلنتاج العلمي. ففي الواقع، مت نشر أكثر من  ملحوظا   فقد شهدت موريتانيا حتسنا  

 60ما يناسب  ، وهو2016و 2012لعلمية والتكنولوجية ما بني عامي يف العلم والتكنولوجيا يف اجملالت ا
 مقالة لكل مليون نسمة.
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 التعليم العايل، البحث، والتعليم التقين واملهين 4.2

 التعليم العايل والبحث العلمي. 4.2.1

 أدانه.ة القيادة للتعليم العايل والبحث العلمي يف موريتانيا، من قبل اهلياكل املبينو  يتم توفري التوجيه

  واالبتكار العلمي للبحث األعلىاجمللس  4.2.1.1
 إبنشاء يقضي مرسوم مشروع ، على2016يونيو حزيران/يف هناية شهر  املوريتاين الوزراء جملس صادق

 العلمي مسؤول عن: للبحث أعلى جملس

 ،حتديد السياسات البحث العلمي واالبتكار يف اجملاالت ذات األولوية 
   تطبيق السياسات الوطنية يف جمال البحث العلمي واالبتكار من خالل اهليات واملؤسسات

 املعنية
  حتديد، بصفة دورية، أولوايت الدولة يف جمال البحث العلمي، اليت متكنها من بلوغ األهداف

 احملددة يف جمال التنمية املستدامة
 برجمة التمويالت الالزمة لربامج ومشاريع البحث 
 تقرير، كل سنتني، إىل رئيس اجلمهورية، حول تقيم وآفاق البحث واالبتكار. تقدمي 

 البحث العلميو  اجمللس الوطين للتعليم العايل 4.2.1.2
، هو هيئة استشارية 2015يوليو عام متوز/يف  اجمللس الوطين للتعليم العايل والبحث العلمي، الذي أنشئ

ايل والبحث كذلك سياسات واسرتاتيجيات تطوير التعليم العو  واألكادميية؛تعطي رأيها يف كل القضااي الرتبوية 
 العلمي.

العايل  هلذه الغاية، فإنه يعطي رأيه بشأن املبادئ التوجيهية والتنسيق ابإلضافة إىل تقييم التعليم حتقيقا  
 وزراء،لدى رائسة ال مستشارا  و  لدى رائسة اجلمهورية، مستشارا  : والبحث العلمي. وهو يضم داخل سياجه

صيات كذلك رؤساء اجلامعات احلكومية وشخو  للوزير املسؤول عن التعليم العايل والبحث العلمي؛ مستشارا  و 
 من التعليم العايل والبحث العلمي.

 

 مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي 4.2.1.3
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 مؤسسة: 13املوريتاين  التعليم العايل يضم قطاع

 

 العالي التعليم مؤسسات أرقام 9 جدول

 عدد الباحثين عدد الطالب الوصاية النشأة المؤسسة 
 244 9184 التعليم العالي والبحث العلمي ةراوز 1981 جامعة نواكشوط

 جامعة العلوم والتكنولوجيا
 الطبو

 216 3958 التعليم العالي والبحث العلمي ةراوز 2012

 68 538 التعليم العالي والبحث العلمي ةراوز 1970 المدرسة العليا للتعليم

الوظيفة العمومية والعمل  ارةوز 1982 العالي للتعليم الفني  المركز 

 اإلدارةوعصرنة 

100 6 

المدرسة الوطنية لإلدارة 
 القضاءو والصحافة

الوظيفة العمومية والعمل  ارةوز 1966

 اإلدارةوعصرنة 

100 10 

المعهد العالي للبحوث 
 اإلسالميةوالدراسات 

الشؤون اإلسالمية والتعليم  ارةوز 1979

 األصلي

3819 98 

المعهد الموريتاني للبحث 
 العلمي

الثقافة والصناعة التقليدية الناطق  ةراوز 1974

 الرسمي باسم الحكومة

 3 

المعهد العالي للتعليم 
 التكنولوجي

 

 15 115 التعليم العالي والبحث العلمي ةراوز 2009

العالي إلدارة المحاسبة المعهد 
 وإدارة األعمال

 17 1087 التعليم العالي والبحث العلمي ةراوز 2009

 معهد الموريتاني لبحوثال

 دالمحيطات والصي
 67 25 الصيد واالقتصاد البحري ةراوز 1978

المعهد الوطني لبحوث الصحة 
 العامة

 

 10  وزارة الصحة  2005

للبحوث  المكتب الموريتاني 
 المعدنيةو الجيولوجية

 

 5  المعادنو البترول والطاقة ةراوز 1980

حاث أبو المركز الوطني للتربية
 البيطرية

 

 8  البيطرة ةراوز 1978

المركز الوطني للبحوث 
 الزراعية والتنمية الزراعية

 

 17  الزراعة ةراوز 1974

  المكتب الوطني للفحص الطبي
لمنتجات الصيد وتربية األحياء 

 ( ONISPAالمائية ) 

 

   الصيد واالقتصاد البحري ةراوز 2007

 7 79 المعادنو البترول والطاقة ةراوز 2011 مدرسة المعادن الموريتانية 

المدرسة العليا متعددة  

 التخصصات
التعليم  ةراوزو الدفاع الوطني ةراوز 2011

 العالي والبحث العلمي

156 9 

المدرسة الوطنية لألشغال  

 العمومية بأالك
وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات  2014

 اإلعالم واالتصال

98 9 
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جامعة العلوم اإلسالمية  

 بالعيون
الشؤون اإلسالمية والتعليم  ارةوز 2012

 األصلي

625 23 

 المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

ا للتكوين والبحث يف جمال العلوم والتكنولوجيا: كلية العلوم والتكنولوجيست مؤسسات  بعرضسنقوم 
(FST( املعهد العايل للدراسات التكنولوجية ،)ISET( واملركز العايل للدراسات الفنية ،)CSET ،)

ة رياألاحباث البيطو  (، واملركز الوطين للثروة احليوانيةIMROPواملعهد املوريتاين لبحوث احمليطات والصيد )
(CNRV( واملركز الوطين للبحوث والتنمية الزراعية )CNARADA.) 

إىل أنه هبدف التحسني من جودة التعليم العايل، حتركت الدولة حنو إنشاء مدارس التميز  وجتدر املالحظة
 واألقسام التحضريية.

 كلية العلوم والتكنولوجيا 4.2.1.3.1
شرين تالتكنولوجيا والطب، اليت مت إنشاؤها يف و  كلية العلوم والتكنولوجيا هي مكون من جامعة العلوم

(، ISS( منبثقة عن املعهد العايل للعلوم )1995/2/11من  046-95)املرسوم  1995نوفمرب الثاين/
هي أول مؤسسة للتعليم العايل يف و  (؛ENSوالذي هو يف حد ذاته مستمد من املدرسة العليا للتعليم )

 موريتانيا.

ال العلوم تقدمي اخلربات يف جمو  تكنولوجيا، تتمثل يف التكوين والبحوثالو  إن مهمة كلية العلوم
 والتكنولوجيا.

: دائمني منهم ابحثا   - مدرسا   134و طالبا   3245، 2016-2015بلغ عدد طالهبا للعام الدراسي 
 (.MAحماضرين ) 10و أساتذة مساعدين 77، مؤهال   أستاذا   36، (PU)أساتذة جامعات  11

قاعة مؤمترات واحدة، ستة وثالثني من و  حتتوي على مثانية مدرجات،و  م، 20832مساحة حتتل  الكلية
دة تتوفر ومكتبات متخصصة وجمهزة. مكتبة مركزية واح الفصول الدراسية / املختربات وستة وتسعني متربا  

 متصلة ابلشبكة. حواسيبعلى أجهزة 

 ن على مخسة أقسام:و ن موزعو الباحث ـ

 قسم األحياء،• 
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 قسم الكيمياء،• 

 قسم اجليولوجيا،• 

 قسم الرايضيات، املعلوماتية،• 

 قسم الفيزايء.• 

 لليصانص منسقا   13و مسؤولني عن برامج الدكتوراه، 5الطالب أثناء التكوين من طرف  وتتم متابعة
 .)الدراسات العليا( منسقني للماسرت 8و )اإلجازة(

يدية يف ع الدرجات العلمية املقابلة للتخصصات التقلمن حيث التكوين تقدم الكلية جمموعة تغطي مجي
 جماالت العلوم والتكنولوجيا ا. هذا العرض للتكوين يتمثل على وجه التحديد يف:

مسارات مهنية: علم األحياء اجلزيئية وعلم وظائف األعضاء، علم  10لليصانص منها  برامج 19• 
التطبيقية  علوم األرض والبيئة والتخطيط العمراين والرايضياتالكيمياء، ،  أحياء الكائنات والنظم اإليكولوجية

 العلوم الفيزايئية والفيزايء األساسية، نظام إدارة الصحة والتغذية اجلودة وإدارةو  والرايضيات وعلوم احلاسبات،
لوم احلاسب عدينية، عاجليولوجيا التو  تقنيات اجليولوجيا والتعدين،و  ومعاجلة املياه، التحليل الفين، التنقيب
أنظمة وتقنيات الطاقة و  اإلنرتانت واإلنرتنت والتقنيات اإللكرتونية،و  اآليل التطبيقية إلدارة األعمال والتنمية،

 املتجددة.

مهنية: علم األحياء، الكيمياء، اجليولوجيا والبيئة والرايضيات والتطبيقات  5ماسرت بينها  برامج 9• 
 شطة االستخراجية.إدارة األنو  جيا، وتقنية املعلومات، الطاقة املتجددة، وآاثرواملياه والبيئة والتعدين واجليولو 

 للدكتوراه: علم األحياء، الكيمياء، اجليولوجيا والرايضيات وعلوم احلاسب آليل، والفيزايء. برامج 5• 

لوجيا و وحدة احبثية تغطي مجيع اجملاالت، من البيولوجيا إىل الفيزايء، من خالل الكيمياء واجلي 23• 
 والرايضيات. احلاسوبوعلوم 

 

ؤمتر الدويل حول امل: وهي تنظم حلقات دراسية سنوية، ومؤمترات علمية حملية ودولية: على سبيل املثال
، ومؤمتر الكيمياء 2012( يف نوفمرب تشرين الثاين من عام CIEDDالطاقة والبيئة والتنمية املستدامة )
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ام كذلك ورشة عمل دولية حول الرقميات يف عو  ء والتنوع البيولوجي.الدويل واملؤمتر الدويل لعلم األحيا
 .2016مدارس األاحباث الدولية يف الرايضيات يف عام و  ؛2015

للتعاون مع بعض أصحاب املبادرات االقتصادية والصناعية واالجتماعية  الكلية إطارا   وقد أقامت
(SNIM، SOMELEC .)... القادرة على تعبئة املوارد، إىل تقدمياالعتماد على هذه الشركات يهدف 

ها فرصا  و  مبادرات للبحث واالبتكار،  أكرب للنجاح. منحا

التكنولوجيا، لديها العديد من الشركاء احملتملني مبا يف ذلك املؤسسات الدولية، مثل و  إن كلية العلوم
اراكة يف الربامج الدولية (. وهي مشAUF( والوكالة اجلامعية للفرنكوفونية )IRDمعهد البحوث والتنمية )

من خالل االتفاقيات الدولية اليت وقعت مع هاتني املؤسستني. وكجزء من هذه االتفاقات، فمن املتوقع أن 
 يتم تسجيل بعض التنقالت ألعضاء هيئة التدريس والباحثني سنواي.

الت ذات الطابع املؤسسي ( يقوم بتمويل التنقRGFPإن برانمج تعزيز مشاريع احلكامة، والتكوينات املهنية )
 أو األكادميي أو الرتبوي.

عا حىت اآلن  مستوى اثنوي  يفإن البحث )البحث التطبيقي والبحث األساسي( واالبتكار، اللذين وضا
(. 2012ضمن االهتمامات الرئيسية منذ إنشاء اجلامعة )يف  للوسائل احلالية أدرجت مقارنة ابلتكوين، نظرا  

ألمهية هذه الرافعة يف التنمية، فقد شجعت الكلية حركية فريقها امليداين؛ ودعمت حراك املدرسني  وإدراكا  
كذلك اجلهد الشخصي واإلبداع ضمن مكوانت كل و  والباحثني. إن االهتمام الذي يفرضه هذان عنصران،

 2010بني عامي  ،اجملالتيف  منشورا   192فقد مت عرض وقبول  اجلامعة؛منهما، لوحظا حىت قبل إنشاء 
 .2015و

هذا التصميم على زايدة إمكاانهتا البحثية، قاد الكلية إىل تنظيم البحوث إبنشاء وحدات أاحباث 
(UR،)  برامج للدكتوراه. وقد اقرتحت هذه اإلبداعات مع أهداف  5مع  ،للدكتوراهكذلك إىل مدرسة و

، URدات تطويره، والسعي للطبيعة متعددة االختصاصات للوحو  رئيسية هي: ترسيخ اجلامعة بقوة يف اجملتمع
 وتقييم النتائج املتحصل عليها.

الكلية العديد من الشركاء احلاليني واحملتملني، على املستوى الوطين واإلقليمي لدى  وأخريا، فإن
لبحث ا لنجاح سياستها يف جمال مشجعا   عامال   ذلك يعترب ضمنا  و  ولوجه؛والدويل، الذي صممت على 

 واالبتكار.
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 (ANRSIالوكالة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار ) 4.2.1.3.2
وهي قيد اإلنشاء ابعتبارها وكالة وطنية للبحث العلمي واالبتكار. وتتمثل مهمة الوكالة يف تعزيز البحث 

 العلمي يف سياق األولوايت اليت وضعتها الدولة على وجه اخلصوص، وهي مسؤولة عن:

مشاريع يف إطار األولوايت الوطنية اليت وضعها اجمللس األعلى للبحث العلمي إطالق دعوات • 
 واالبتكار.

 إدارة األموال املخصصة للبحث واالبتكار، ومراقبة تنفيذها.• 

 تقييم ورصد مجيع برامج البحوث واملشاريع املمولة من قبلها.• 

 علمي يف البالد.الباحثني املوريتانيني يف نسيج البحث ال توفري حوافز لدمج• 

 

 مخسة أقسام علمية: ANRSIتتضمن 

 قسم الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.• 

 قسم البيئة والنظم اإليكولوجية واملوارد البيولوجية؛• 

 قسم النظافة والصحة؛• 

 قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية؛• 

 ية.قسم اهلندسة والعلوم األساس• 

حساب خاص لتعزيز وتطوير البحث العلمي على أساس االحتياجات االقتصادية  لدى الوكالة
 (."FNARصندوق القومي للبحوث )الواالجتماعية للبلد، يدعى "

 الشركاء التقنيني واملاليني، ورمبا عن طريق اإليراداتو  من طرف مسامهات الدولة الوكالةوتتم تغذية 
 اخلاصة للوكالة.
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 العلمي للبحث الوطنية يةاالسرتاتيج 4.2.1.4
 العلمي والبحث العايل التعليم تعاون بني وزارة إطار العلمي يف للبحث الوطنية مت اعداد االسرتاتيجية

 .نيالفاعلني الوطني مجيع مع تبادلو  تشاوري العلوم يف مناخو  الثقافةو  اللجنة الوطنية املوريتانية للرتبيةو 

 إىل: وهتدف االسرتاتيجية

 هيكلته واعادة وتنشيطه الوطين العلمي اجملتمع جتديد .1
 جتهيزها واعادة املعتمدة البحثية املختربات أتهيل .2
 واالبتكار البحث لتشجيع التحفيزية األمر اعداد اخلطط لزم إذا تعزيز، أو .3
 بشأهنا التفاوض مت اليت االتفاقات إطار يف الدويل التعاون استعادة  .4
 الوطنية اسرتاتيجية التنميةإطار  يف البحوث دمج .5

 

 وتوصيات هذه االسرتاتيجية فهي:  أما اهم استنتاجات

 األعلى البحوث جملس أتسيس HCNR  هؤ انشا قد مت فعليا  و 
 الناتج من ٪ 1 إىل للوصول زمنيا   االسرتاتيجية جدوال   قرتحتللبحوث و  الوطين الصندوق إنشاء 

 لتمويله:اإلمجايل  احمللي
 ٪ 0.5 إىل ٪ 0.39 من متويل البحث رفع: 2017 - 2015 (1
 0.7 إىل ٪ 0.5 من االنتقال: 2021 - 2018 (2
 ٪ 1 وهو اهلدف حتقيق: 2025 - 2022 (3
 والتطوير للبحث مرصد أتسيس 
 البحث ملوضوعات منصات إنشاء 
 متعددة فورية تدابري 

 

 ( لـاوزارة التجارة والصناعة والسياحةDDIإدارة التنمية الصناعية ) 4.3
( هي املسؤولة عن تطوير ومراقبة تنفيذ السياسة الوطنية، لتعزيز DDIالتنمية الصناعية )إن مديرية 

 مسؤولة عن دعم وتشجيع االبتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا. ومحاية امللكية الصناعية. وهي أيضا  
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تطوير وتعزيز االخرتاع واالبتكار، من خالل محالت التوعية العامة وتنظيم و  املديرية أنشطة لدعم متارس
 املتخصصة.معارض لالخرتاعات واالبتكارات واملؤمترات واملعارض التجارية 

املديرية هي نقطة االتصال الوطنية للمنظمات اإلقليمية والدولية املسؤولة عن امللكية الصناعية ودعم 
تدار طلبات الرباءات الوطنية من خالل استخدام و  (.OMPI ،OAPIالتكنولوجيا واالبتكار )

OAPI . 

التعاون  لحةمصمن خالل ( الفكرية للملكية العاملية املنظمة)إن موريتانيا هي أيضا عضو يف الويبو 
 .ةوالرايض والشبابالثقايف وامللكية الفكرية يف مديرية الثقافة والفنون يف وزارة الثقافة 

 

 OAPIعرض 

. وترتكز مهمتها يف املقام األول 1977( يف عام OAPIإنشاء املنظمة األفريقية للملكية الفكرية )مت 
متوافقة مع متطلبات املعاهدات الدولية  OAPI، الذي أصدر أحكام 1999ضمن إطار اتفاق ابنغي، 

كية الفكرية ذات املل حقوق فيها، مبا يف ذلك اتفاق جوانب امللكية الفكرية اليت تكون الدول األعضاء طرفا  
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual) الصلة ابلتجارة

Property Rights( ملنظمة التجارة العاملية )WTO.) 

 

ألعضاء التنمية لدى الدول اعزز تالتقليدية، ينبغي أن  ا، بصرف النظر عن مهماهتOAPI املنظمة إن
ية الفعالة للملكية الفكرية واحلقوق اجملاورة وتوفري التدريب يف جمال امللك وال سيما عن طريق وسائل احلماية

 الفكرية.

 

هو يعزز اإلبداع و  .2002فرباير شباط/ 28يف  أصبح فعاال   OAPIإن االتفاق اجلديد الذي حيكم 
لنمو االقتصادي ا ومحاية حقوق امللكية الفكرية لضمان االستثمار وتيسري نقل التكنولوجيا وابلتايل املسامهة يف

 للدول األعضاء.
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، من بني أمور أخرى، هي تطبيق وإنفاذ اإلجراءات OAPIفيما يتعلق ابمللكية الصناعية، فإن مهمة 
اإلدارية الناشئة عن نظام موحد حلماية امللكية الصناعية. وكذلك االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال الذي 

 دمات املتعلقة ابمللكية الصناعية.انضمت الدول األعضاء إليها وتقدمي اخل

 

دعم و  هليئاتامحاية وتشجيع إنشاء و  ويف جمال امللكية األدبية والفنية، فإن املنظمة مسؤولة عن تعزيز
 املؤلفني الوطنيني، اخل

 

يف حتقيق أهداف سياسات التنمية الصناعية يف الدول األعضاء، من خالل  OAPIجيب أن تسهم 
 ة التالية:حتقيق األهداف احملدد

 محاية ونشر سندات امللكية الصناعية.• 

 تشجيع اإلبداع ونقل التكنولوجيا من خالل استخدام نظم امللكية.• 

افساح اجملال القانوين الجتذاب االستثمار اخلاص من خالل خلق ظروف مواتية للتنفيذ الفعال ملبادئ • 
 امللكية الفكرية؛

 على توفري خدمات عالية اجلودة. OAPIقدرة تنفيذ برامج تدريبية فعالة لتحسني • 

 االبتكار التكنولوجي من قبل الشركات احمللية.و  نتائج البحوث ستثمارخلق ظروف مواتية ال• 

 

 

 
   الفكرية للملكية األفريقية لمنظمةالدول األعضاء ل: 4رسم توضيحي 
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:  المصدر

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_africaine_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle 
 

 تقدمي الويبو: نظرة عامة

 واملعلومات هي يف صميم القضااي العاملية املتصلة ابخلدماتو  الويبو هي املنظمة العاملية للملكية الفكرية،
تضم و  الفكرية. إهنا مؤسسة ضمن إطار األمم املتحدة، مستقلة ماليا ؛سياسات والتعاون يف جمال امللكية و 

 منها موريتانيا.و  دولة عضوا، 188

 

على تعزيز وتطوير نظام احلماية الفكرية بشكل متوازن وفعال يشجع االبتكار  OMPIرسالة ترتكز 
معلن  OMPIجراءات الــ اهليئات اإلدارية التأسيسية، وإو  واإلبداع من أجل مصلحة اجلميع. إن املهمة،

 .1967يف اتفاقية الويبو، اليت أنشئته يف عام  عنها

 قدم:ت وهي 

 إطارا ملناقشة السياسات لوضع قواعد دولية للملكية الفكرية املتوازنة يف عامل متغري.• 

 اخلدمات العاملية حلماية امللكية الفكرية يف مجيع البلدان وحل املنازعات؛• 

 التقنية لربط أنظمة امللكية الفكرية وتبادل املعرفة؛البنية التحتية • 
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برامج التعاون وبناء القدرات، لتمكني مجيع البلدان من استخدام امللكية الفكرية للتنمية االقتصادية • 
 واالجتماعية والثقافية.

 متكن من اإلعالم يف جمال امللكية الفكرية.اليت مصدر املرجعيات العاملية، • 
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 واإلجراءات يف جمال دعم االبتكار التدابري 5
مكن من ا مم لالبتكارات يف جمال العلوم والتكنولوجيا، هاما   شهد العامل على مدى العقود الثالثة املاضية تقدما  

صادية النمو والتنمية االقت دعمإحراز تقدم كبري يف جماالت اإلنتاج واخلدمات اللوجستية واخلدمات. كما 
يف تعزيز الدميقراطية واحلكامة. هذه التطورات العلمية والتكنولوجية هي يف جزء كبري منها حصيلة عمل  وساهم

 مؤسسات التعليم العايل يف البلدان املتقدمة أو الناشئة.

ل ابلنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والربازي وكانت مسامهة القطاع اخلاص أساسية، خصوصا  
، وتشجيع يف دعم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار هاما   اهلند وكوراي. وينبغي للحكومات أن تلعب دورا  وروسيا و 

 القطاع اخلاص للدخول يف شراكة مع مراكز البحوث وجذب املستثمرين احملليني واألجانب.

ه يبقى العديد من ال أنوإذا كان قد حدث تقدم كبري يف موريتانيا يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، إ
 مواجهتها والفرص اليت ميكن االستفادة منها. الواجبالتحدايت 

سامهت يف هذه  2015- 2001وجتدر اإلشارة إىل أن موريتانيا قد نفذت عدة سياسات خالل العقد 
     و 2010-2001األول،  PNDESاإلجنازات، لعل أمهها: الربانمج الوطين لتنمية قطاع التعليم )

PNDES وبرامج وطنية للبحث والتطوير يف جمال صيد األمساك والزراعة وتربية 2020-2011 الثاين ،)
املاشية، وسياسات وطنية لتنمية االتصاالت الوطنية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسياسة القطاعية 

-2001) والثاين والثالثلتعزيز االستثمار وسياسات اإلطار االسرتاتيجي اخلاص ملكافحة الفقر األول، 
2015.) 

 

 .ربيدالو  السياسات الوطنية لتنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 5.1
 

ياسات تنمية العلوم لنجاح كافة س ضروراي   ا  يعترب تطوير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أمر 
ح السياسات التكاملية: برانمج اإلصال جمموعة منوالتكنولوجيا واالبتكار. وهكذا فقد أقامت موريتانيا 

عالن السياسات ، مع إتسعينيات القرن املاضيلقطاعات الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية املنفذ منذ 
، 2012وجرى حتديثه يف العام  1998متت املوافقة عليه يف العام  القطاعية للربيد واالتصاالت، الذي

 .2016-2012الوطنية لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احملدثة واليت تغطي الفرتة  واالسرتاتيجية
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 االتصاالتوالربيد قطاع  5.1.1

 احملاور الرئيسية إلصالح قطاع الربيد واالتصاالت هي:

 ت.الفصل بني الربيد واالتصاال 
 .االنفتاح التدرجيي لقطاعات االتصاالت للمنافسة 
 .مشاركة القطاع اخلاص يف هذه القطاعات 
 الالسلكية مستقلة عن السلطة التنفيذية.و  إنشاء سلطة تنظيم للربيد واالتصاالت السلكية 
 .إنشاء وكالة للنفاذ الشامل 

املسؤولة عن تنظيم األنشطة داخل  أ( سلطة للتنظيم. وهي 2001أنشأت احلكومة املوريتانية يف العام 
األراضي الوطنية يف قطاعات املياه والكهرابء واالتصاالت والربيد، وأي قطاع آخر يعطيها القانون الوصاية 

اذ السياسة اليت تعزز النف بتنفيذ اليت تقوم (APAUSعليه، ب( وكالة تعزيز النفاذ الشامل إىل اخلدمات )
ويل مت جيريالذي  ،(من خالل صندوق )املياه والكهرابء واالتصاالت الشامل للخدمات األساسية وذلك

براجمه على موارد صندوق النفاذ الشامل إىل اخلدمات، عن طريق مسامهات مشغلي قطاعات التنظيم 
 ومسامهة املوازنة العامة للدولة ومسامهات شركاء التنمية.

. ٪100جاوز يتالذي  (احملمولالنقال )اهلاتف  انتشاريف جمال  هاما   شهد قطاع االتصاالت بعد ذلك تطورا  
ة مضمونة شبكة الطرق. وهذه التغطي كل  تقريبا  و  اآلن مجيع مدن البالد، النقالةتغطي شبكات االتصاالت 

 .3Gو 2G تكنولوجياابستخدام و التصاالت لشركات  3 بواسطةعلى مجيع الطرق  تقريبا  
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 تطور اعداد المشاركين والنفاذ :5رسم توضيحي 

 
 http://www.are.mr المصدر: سلطة تنظيم االتصاالت  

 

 التغطية التربية للمشغلين :6رسم توضيحي 

 
 http://www.are.mr المصدر: سلطة تنظيم االتصاالت  

http://www.are.mr/
http://www.are.mr/
http://www.are.mr/
http://www.are.mr/
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 .٪20العريض، وعدد املشرتكني يف االنرتنت بسرعة كبرية. يتجاوز انتشار اإلنرتنت اآلن  مع تطور النطاق

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
 652 828 4 211 130 4 178 332 3 220 745 2 939 304 2 اجملموع

 %17 %24 %21 %19 %40 منو

  374 710 4 749 020 4 679 232 3 589 655 2 027 969 1 الوطين

 %17 %24 %22 %35 %25 منو

 278 118 461 109 518 100 521 90 531 78 الدويل

 %8 %9 %11 %15 %6 منو

 http://www.are.mr المصدر: سلطة تنظيم االتصاالت 
 

 هذا يف ،يوه. دالبال يف نقل التكنولوجيا تطويرب جدا   ةمهتم موريتانيا، يف الثالث االتصاالت شركات
 :لتاليةا اجملاالت يف وخاصة العلمي، والبحث العايل التعليم مع للتعاون استعداد على السياق،

 لوجية،و تكنالاليقظة  -
فري أتمني تو  مع االتصاالت حمل احلربية لتزويد منشآت الشمسية استخدام الطاقة إىل التحول -

 للتغذية،
 الضخمة، البياانت استثمار -
 .النقالة التطبيقات تطوير -

 اقامة ودراسة ضاايالق هذه يف العايل التعليم مؤسسات مع التعاون مبدأ قبول املشغلني هؤالءينبغي على 
 لني.أن يعرض خدماته على هؤالء املشغوميكن ملركز نقل التكنولوجيا، بعد إنشائه،  .اجملال هذا يف اتفاقيات

 

 

  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع 5.1.2

http://www.are.mr/
http://www.are.mr/
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بكة إنرتانت القطاعات احلكومية من ش استفادت على إثرهامت إطالق برامج كبرية إلدماج املعلوماتية يف اإلدارة 
 ابأللياف الضوئية عالية التدفق ومركز بياانت لتوفري خدمات استضافة التطبيقات املعلوماتية.

 وطنية جديدة لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  اسرتاتيجية، اعتمدت موريتانيا 2012يف العام 

 
ور الذي للد خاصا   اهتماما   االسرتاتيجيةتعطي هذه 

ميكن أن تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ألحسن أتثري على التنمية االجتماعية واالقتصادية 
ومستخدمي اإلدارة العمومية ضمن خطة وطنية 

2012-2016. 
حلكومة ، قطعت ااالسرتاتيجيةوكجزء من تنفيذ هذه 

خطوات واسعة يف جمال تطوير البىن التحتية الرقمية 
وعلى وجه اخلصوص البنية التحتية ذات النطاق 

 العريض. 

 خطوط االلياف الضوئية بين المقاطعات :7رسم توضيحي 

 
 

الدويل عرب الكابالت البحرية عالية  ، على حمطة هبوط لالتصال2012ففي الواقع، حصلت البالد يف عام 
من رأس ماهلا. فيما استفاد النفاذ  ٪35النفاذ يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص، متلك الدولة نسبة 

إىل االتصال من إصالح صندوق النفاذ الشامل الذي مت مراجعته وحتديد أولوايته. احلكومة، كذلك من خالل 
تعزز حرية النفاذ إىل الشبكة، عملت على تشجيع االستثمار اخلاص ونفاذ فاعلني اآلليات التنظيمية اليت 

 جدد.

-2008مت ربطها بشبكة األلياف البصرية، بني  قد : فمعظم املدنكبريا  الربط الوطين منوا    شهدوأخريا، 
مل يتم بعد  ، من قبل شركات االتصاالت، وابلتايل تستفيد من النطاق العريض. وعواصم الوالايت اليت2012

من ربط ابأللياف البصرية كجزء من تنفيذ  2017ربطها بشبكة النطاق العريض ستستفيد احبلول هناية العام 
املشروع احلايل الذي يشمل إجناز شبكات من األلياف البصرية ذات النطاق العريض واليت ستمتد على طول 

ر القيادي القطاعني العام واخلاص لزايدة الدو وتسويق هذه الشبكة ضمن شراكة بني  تشغيل تموسيكم.   1600
 للقطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية.

االت. البنية التحتية فيما بينها هبدف تسريع تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتص ربطب وتقوم احلكومة أيضا  
أللياف البصرية  شبكة اوهكذا، مت تنقيح اإلطار القانوين للسماح ابندماج املشغلني خارج الشبكة الوطنية يف
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ئية ذات البنية التحتية الكهراب تستخدم، ....( وتعزيز تنمية االتصاالت اليت OMVSالوطنية مثل )سنيم، 
 اجلهد العايل واملتوسط.

االت". كما مت "قطاع االتصو تمع املوريتاين للمعلومات "اجمل"ـوقد مت وضع األسس التنظيمية والتشريعية ل
 التطبيقية للقانون اجلديد حول االتصاالت اإللكرتونية. لتتمكن البالد من التكيف مع التغرياتاعتماد املراسيم 

اهلامة يف قطاع االتصاالت، وتسريع تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعداد جتديد تراخيص مشغلي 
دمات فرصة لتطوير خاالتصاالت. كما أهنا ستعزز االستثمار وتنمية القطاع اخلاص من خالل توفري ال

االتصاالت السلكية والالسلكية املختلفة ذات القيمة املضافة حتت نظام حر وبرتاخيص. كما مت حتديث اإلطار 
 : يشمل هذا القانون القوانني التاليةو  القانوين للمجتمع املوريتاين للمعلومات.

 املعلومات جملتمع التوجيهي القانون، 
 ةيالسربان ابجلرمية املتعلق لقانونا، 
 اإللكرتونية ابملبادالت املتعلق القانون، 
 شخصيال الطابع ذات البياانت محاية قانون. 

(. ومن TNTوأخريا، فإن احلكومة بصدد إعداد مشروع وطين لالنتقال إىل التلفزيون الرقمي األرضي )
( على كامل الرتاب الوطين "تبين تقنيات البث TNTاملتوقع يف هذا اإلطار، املضي قدما يف نشر مواقع )

 ، وإنشاء منصة البث، وتوفري أجهزة فك تشفري التلفزيون الرقمي األرضي"HDاجلديدة مثل 

 

 والتجارة ،السحابة خدمة) االستضافة واإلنرتنت خدمات لتبسيط مشاريع 5.1.2.1
 ...( اإللكرتونية األعمال أو اإللكرتونية

 (IXPنقطة تبادل اإلنرتنت، )

(" لضمان IXPإنشاء "نقطة تبادل اإلنرتنت )مت 
التبادل احمللي بني املشغلني احملليني دون إضاعة 
عرض النطاق الرتددي الدويل لقد مت وضع 
اللمسات األخرية. وجاء افتتاح نقطة تبادل 

نوفمرب تشرين الثاين/ 28يف  الوطنيةاإلنرتنت 
2015. 
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على املستوى الوطين أولوية كربى حلل مشكالت االتصال، وحتسني جودة اخلدمة  IXPsإنشاء لقد كان 

 .البيينوختفيض تكاليف التوصيل 

جذب مقدمي خدمة اإلنرتنت سيسمح جبذب مقدمي  إذ أن، فائدةلق حلقة خت ط تبادل اإلنرتنتانق كما أن
احملتوى احمللي والوطين والدويل وكذلك املستخدمني من الشركات، واألوساط األكادميية واخلدمات العامة، 

 وجذب املزيد من مزودي خدمات اإلنرتنت.

 جديدبناء مركز بياانت  

نت. بناء غرفة بيضاء لصاحل مقدمي خدمات اإلنرت -سيتم إطالق مناقصة يف األشهر املقبلة لبناء مركز بياانت
املساحات الستيعاب املعدات  سيتم أتجري. WARCIPهذه الغرفة يتم بتمويل من مشروع الربط الوطين 

إلنشاء  التصال استخدام هذا املركزوتنوي اإلدارة العامة لتقنيات االعالم وا ومقدمي اخلدمات ابملرت املربع.
 نشاطات الوزارة املكلفة بتقنيات االعالم واالتصال. إطارحمطة الستضافة أنظمة معلومات اإلدارة يف 

 موريتانيا كمركز رقمي

املوقع اجلغرايف ملوريتانيا كحلقة وصل بني أورواب / مشال أفريقيا من جهة وأفريقيا الوسطى والغربية على اجلانب 
 دور مركز حقيقي للتبادل. تؤديخر وموقعها على احمليط األطلسي، تسمح هلا أن اآل

أكرب صحراء يف وسط أفريقيا غري مسكونة بشكل عام، تشكل موريتانيا الواقعة يف غرب  ه لوجودأنوالواقع 
 أفريقيا، نقطة العبور الوحيدة. الربط ابأللياف البصرية ملوريتانيا بدول غرب أفريقيا، يتم عن طريق اجملموعة اليت

ا فاسو وبنني )مايل وبوركينمتلك أسهما يف موريتل وعلى وجه اخلصوص الدول اليت توجد هبا هذه اجملموعة 
والغابون وساحل العاج والنيجر ومجهورية أفريقيا الوسطى وتوغو(. هذا الربط يتميز ابخنفاض تكاليف الصيانة 
 والتسيري. مزودي خدمات اإلنرتنت يف موريتانيا لديهم إمكانية نفاذ واسع النطاق ملعظم بلدان غرب أفريقيا.

رتبط مناسبة جدا يف مكانني: نواكشوط ونواذيبو. نواكشوط لديها ميزة كوهنا تاستضافة التطبيقات املعلوماتية 
يف حني مير االتصال عرب نواذيبو بشبكة  ACEمباشرة بشبكة األلياف البحرية العاملية عن طريق الكابل 

دخل هذا يو  ا.هبنواذيبو هو وجود املنطقة احلرة حتظى هبا كم. أما امليزة اليت   500األلياف الضوئية ملوريتل 
 .سياسة الوزارة املكلفة بتقنيات االعالم واالتصال إطاراملشروع يف 

 فرص البحث والتطوير واالستثمارات قصرية األجل
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ير السحابة االلكرتونية موريتانيا مناخ مالئم لتطو يف توفر يمع التطور احلاصل يف البنية التحتية للنطاق العريض، 
 والتطبيقات بشكل عام.

رص جديدة اليوم فبتطوير مع مشغلي االتصاالت، ابلتعاون إن إنشاء السحابة االلكرتونية العمومية سيسمح، 
 مل تكن متاحة يف موريتانيا:

 أ( خدمة الربجميات والتسيري ستسمح بتقدمي حلول للشركات الصغرية واملتوسطة 

 ب( خدمات االستضافة

 ج( الفيديو عند الطلب

 كرتوين.د( حلول التعليم اإلل

 

 السياسات الرامية إىل حتسني التسيري اإلداري واملايل وحتسني البنية التحتية 5.2
 3تبنت احلكومة املوريتانية سلسلة من التدابري ضمن سياسة اإلطار االسرتاتيجي ملكافحة الفقر رقم 

إطار رسالة إعالن السياسة القطاعية لرتقية االستثمار  ويف ،(2015-2011احلد من الفقر اسرتاتيجية)
. واهلدف الرئيس هو خلق مناخ يساهم يف التسيري اإلداري والقانوين واملايل ويدعم البنية 2007اخلاص، عام 

 التحتية لتشجيع القطاع اخلاص وتطوير املبادرات العلمية والتقنية واالبتكار.

وتوفري  ت اخلاصة إىل حتسني املناخ العام لألعمال وحتفيز االستثمار احملليهتدف سياسة ترقية قطاع االستثمارا
بيئة مواتية جلذب االستثمارات األجنبية. وتسعى إىل: أ( إصالح قانون االستثمار من أجل تشجيع وضمان 

زمة مناخ مالئم لالستثمار، ب( إعادة إنشاء انفذة واحدة، مع مسؤوليات موسعة لرتكيز كل اإلجراءات الال
لرايدة األعمال أو املوافقة على مشاريع، ج( زايدة حتسني مناخ األعمال العام على املستوايت املالية والقانونية، 
د( تطوير وتوسيع البنية التحتية احليوية )الكهرابء، املياه، االتصاالت، الطرق، املوانئ، املطارات، ...( وربطها 

 ث اخلربة والتكوين واملساعدة التقنية.بقطاع اإلنتاج، ه( الدعم املناسب من حي

، وخللق بيئة مواتية لالستثمار، كان من املخطط القيام بعدة إجراءات 3احلد من الفقر  اسرتاتيجيةكجزء من 
 تتعلق مبا يلي:
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إصالح القطاع املايل بصورة استعجاليه: أ( إدخال احلد األقصى ملعدل نسبة من أجل املسامهة يف حتسني  -
ريف من خالل تنويع النظام املصب( الء االقتصاديني إىل التمويل املصريف، والقضاء على أي إفراط، نفاذ الوك

 للبنك املركزي من أجل مرافقة ودعم اإلصالحات. اسرتاتيجيةتعزيز املنافسة، ج( وضع خطة 

عمال التجارية، ألحتسني مناخ األعمال وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة: أ( حتسني البيئة القانونية ل -
 .ب( اعتماد السياسات املالية واجلمركية املواتية لألعمال

تعزيز الوظيفة االقتصادية للبنية التحتية: اهلدف الرئيسي هو تزويد البالد بوسائل النقل الربية واجلوية  -
لتلبية احتياجات  واالتصاالتوالبحرية واملمرات املائية الداخلية وتوفري الكميات الضرورية من املياه والكهرابء 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 مبادرات ابتكار انجحة 6
سياسات دعم االبتكار، وضعف نظام البحث والتطوير وعدد التالميذ والطالب يف  حداثةعلى الرغم من 

كبري على تطوير   التكوين العلمي واملهين وعدم توافر بعض املدخالت، اختذت مبادرات لالبتكار وكان هلا أتثري
 متعلقة ابلتكوين والبحثمبادرات أربع  جيري عرضالعديد من القطاعات. ومن بني هذه املبادرات، 

 .15والتطوير

 وڤرت (Tenmiya) التنمية: املنظمات غري احلكومية لالبتكارات والبحث والتطوير 6.1
(Gret) 

جماالت االبتكار والتطوير يف  يف (Gret) وڤرت( Tenmiya) لتنميةانشطت املنظمات غري احلكومية 
 موريتانيا.

 املهندسني من جمموعة قبل من أتسست وطنية، حكومية غري منظمة هي (Tenmiya) التنمية -
 لتقينا االبتكار على تركز مشاريع وتنفيذ بدء( أ: أهدافها أهم ومن التنمية جمال يف العاملني

 بني( التنمية اايقض تعاج اليت) اخلربات تبادل( ب. املوريتاين السياق يف واالجتماعي واالقتصادي
 والطلبة شركاتلل مفتوحا   مركزا   تكون أن إىل الوصول( ج. واجلنوبية الشمالية احلكومية غري املنظمات
 احملافظة( د. اعديةالق التنمية مبادرات بدعم تتعلق موضوعات يف العمل يف يرغبون الذين والباحثني

 قواعد) املعلومات ونشر وتنظيم مجع( ر املشروع؛ إغالق بعد ما احمللية التنمية دعم آليات على
 إمدادات) املياه :هي رئيسية جماالت ثالثة يف املنظمة وتعمل(. الشبكات وإقامة واملنشورات، البياانت

 األنشطة عمود( املتجددة الطاقات) الريف وكهربة ،(املياه ومعاجلة الصحي والصرف املياه من الريف
 .للدخل املدرة

 امع منذ موريتانيا يف تعمل دولية حكومية غري منظمة هي GRET التكنولوجية البحوث جمموعة -
 املشاريع لومتوي املهين والتكامل واإلسكان الصحي والصرف والطاقة الشرب مياه جماالت يف 1991
 .الصغرية

وجيا يف موريتانيا مع تكنولالتكيف و  التنميةغري احلكوميتني يف اجناز بعض مشروعات ن ان املنظمتهااتشاركت 
-l’INAPوكالة ترقية النفاذ الشامل، واجملموعة احلضرية لنواكشوط، املعهد الوطين للتكوين املهين )

                                                           
15 Mauritania, Rapid Innovation Action Learning, Background Report, Pr Ahmedou HAOUBA, 
January 2011 
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FTP)املنظمة والبنك الدويل واليونيسيف و  (، وزارة البيئة، وزارة اإلسكان، الشركة الوطين للكهرابء )شومك
 )األملانية للتعاون التقين(:  GTZاالحتاد األورويب، التعاون الفرنسي، والدولية للفرانكفونية، و 

 لمضخاتل صيانة نظام إلنشاء الدعم. احلوضني يف امليكانيكي للضخ اهلواء طواحني من 50 إنشاء -
 .موريتانيا وسط جنوب يف Vergnet نوع من

 . اخلاص القطاع لتسيري والدعم املياه إمدادات وتوسيع إنشاء  -
  ؛(شرقيةال موريتانيا يف الطبيعية للموارد املتكاملة اإلدارة) اإلرشاد جمال يف العاملني تكوين -
  ؛...( املشروع وإدارة والبيئة، الصحة) الدعم وسائل إعداد -
 . والتربيد لإلانرة املتجددة ابلطاقات الصحة مراكز جتهيز -
 . املياه وإمدادات الصحي والصرف نواكشوط يف الرايح لطاقة جتريبية قاعدة إلنشاء الدعم -
  كبرية،  قرية 20 يف املبتكرة املياه وإدارة التحتية البنية -
  النفاايت، تدوير وإعادة واسرتداد -
 للكهرابء املسبق فعالد عدادات تركيب وظائف وتوفري الفقرية احلضرية شبه املناطق وتنمية والتكوين -

  احلضرية؛ شبه الفقرية املناطق يف
 .نواكشوط يف ةالفقري  املناطق يف البناء قطاع يف التكوين مع معقولة وأبسعار املناسب السكن بناء -

وقد ساعدت هذه املشاريع يف حتسني مستوى املعيشة لبعض الفقراء، وإىل التكيف مع التقنيات يف املناطق 
الباحثني يف هذه و  الريفية وشبه احلضرية، وخلق فرص عمل، واستدرار التمويل وإاتحة الفرصة ملشاركة الطالب

 املشاريع.

، ال يزال العمل مع مؤسسات التكوين واألاحباث غري كاف وينبغي تشجيعه اجيابيةنتائج العلى الرغم من أن 
 من قبل احلكومة والشركاء يف التنمية.

 

 جامعة نواكشوط.(، FST)كلية العلوم والتقنيات   (،CREAR)مبادرة ابتكار كرير 6.2
( يف تشرين PER - Parc des Energies Renouvelables)مركز الطاقات املتجددة  ةمتت إقام

، وحتول إىل مركز لألاحباث التطبيقية يف جمال 2001 /مايو، ومت افتتاحه يف أاير2000عام  /نوفمربالثاين
 (.CRAERالطاقات املتجددة )

 االبتكارات التقنية 6.2.1
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 التالية:على االبتكارات التقنية  حتتوي التجهيزات

 تعددة،م تشغيل سيناريوهات مع( املولد الرايح، وطاقة الشمسية، الطاقة) اهلجني اإلنتاج نظام -
 للتثبيت والكهرابئية البيئية التشغيلية البياانت على احلصول نظام -

. نواكشوط قعملو  الرايح وطاقة الشمسية الطاقة بني التكامل على الربهان املمكن من كان  املنطلق، هذا من
 وبشكل هاتوفري  يتم اليت املقدمة الطاقة احتياجات من للمولد مهملة مسامهة إىل التكامل هذا أدى وقد
 يف) يؤدي نأ شأنه من والذي ،(الرايح وطاقة الشمسية الطاقة) املتجددة الطاقات من تقريبا حصري شبه

 .احلراري باسلالحت املسببة الغازات من احلد يف املسامهة إىل( احلجم على يتوقف وهذا املناسب الوقت

 األنشطة املبتكرة 6.2.2

 من خالل العناصر األربعة التالية: البحوث والتكوين والصيانة واإلرشاد جزئيا   PERتشغيل مت 

 البحث 6.2.2.1
 :مبا يلي لفريق كلية العلوم والتقنيات من جامعة نواكشوط مسح االستعداد فنيا  

وريتانيني كجزء للطالب امل احلصول على معارف أوليةأجل  منالبحوث التطبيقية يف جمال الطاقات املتجددة  -
 أو أطروحة الدكتوراه. من هناية أطروحات املاجستري

 السعي إلتقان وحتقيق هذا النوع من العمل الفين يف موريتانيا. -

 التكوين 6.2.2.2
نظيم دورات تمن متلف املؤسسات )القطاعني العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية( من ن و الفنياستفاد 

تكوينية قصرية يف جمال الطاقات املتجددة وحتلية املياه، مع دروس تطبيقية على النظام، وتوفري مراجع وواثئق 
 هلذا الغرض. مهمة يف جمال الطاقات املتجددة وحتلية املياه، أعدت خصيصا  

 

 الصيانة 6.2.2.3
، ايتنظيف ومراقبة إعدادات البطار تشمل الصيانة يف املقام األول مهام رصد عمليات وأنشطة الصيانة )الت

ضمان ب وما إىل ذلك(. مسحت عمليات الصيانة أوال  ، واستبدال املعدات التالفة، وتشخيص املواد املشبوهة
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ومن مث متابعة مخس وحدات للتحلية يف حوض أرغني ، استمرار التشغيل اجليد للمركز ملدة مخس سنوات
لنباقية مبساعدة من  يف ا طريق التناضح العكسي الذي مت إحرازه مؤخرا  والعمل جار لتتبع وحدة حتلية املياه عن 

 كلية العلوم والتقنيات.

 )رفع التوعية( التحسيس 6.2.2.3.1
قات املتجددة الطا استثمارمكن التحسيس من تنظيم محلة تعبئة لصناع القرار واجلمهور العام حول إمكانية 

مستديرة وورش العمل والندوات وحلقات اإلنعاش  يف موريتانيا من خالل تنظيم زايرات والقيام بطاوالت
 للمشاريع.

 روصو ISETمشاريع االبتكار الريفية من املعهد العايل  6.3
اهلدف الرئيسي للمعهد هو ضمان مسامهة فعالة يف حتسني الظروف املعيشية لسكان الريف واحلضر من خالل 

اركية مع اجملتمعات بدأ املعهد ابلقيام مبشاريع تش البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا واإلرشاد. وللقيام بذلك،
احمللية املستهدفة، هبدف خلق روح املبادرة والشراكات مع متلف أصحاب املصلحة )اجملتمعات احمللية 
ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات العامة واخلاصة، وما إىل ذلك(، مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات 

  ضر والريف.املتغرية لسكان احل

يف إطار هذه األنشطة املوجهة لتنشيط عامل الريف من خالل بناء قدرات اجملتمعات احمللية املعنية وخلق فرص 
 العمل وذلك عرب دعم ظهور مبادرات خاصة ميكن أن ختلق دخل مستدام، قام املعهد ب:

ومية، واملنظمات غري احلكإعداد نظام للشراكة مع املؤسسات األخرى )الشركة الوطنية لصيانة الطرق  .1
GRET ،CFCIL برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، اهلالل األمحر( لتعزيز البحوث لصاحل ،

 اجملتمعات احمللية:
 إنشاء أربع وحدات مساد يف موقعني ريفيني؛ -

 إعداد أحواض مسك إلنتاج البلطي يف موقعني ريفيني؛ -

 الريفية احمليطة.إنشاء عشرة وحدات إنتاج كربون يف املناطق  -

 املساكن احليوية.-لبناء إنشاء حمطات إنتاج الطوب املضغوط -

 تركيب نظام الري ابلتنقيط وإجراء زراعة اخلضراوات يف أربع قرى يف اترارزة ولرباكنة. -
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 توفري الربامج التعليمية لتعزيز قدرة اجملتمعات الريفية:  .2
 احمليطة.تكوين تقين للسماد لصاحل املناطق الريفية  -

 تكوين يف زراعة السمك لصاحل اثنني من اجملتمعات الريفية؛ -

 التكوين التقين يف إنتاج الفحم احليوي. -

 التكوين على تنفيذ نظام الري ابلتنقيط ونظام البستنة يف أربع قرى يف اترارزة ولرباكنة. -

 التكوين على طريق إنتاج اخلضار لصاحل سكان الطينطان. -

دعم قوي للمجتمعات احمللية يف مجيع أحناء اخلدمات اإلرشادية ب، من خالل برامج نوعية، القيام .3
 للمعهد.

 دعم قيام شركات صغرية ومتوسطة انبعة من نتائج األاحباث اليت أجريت يف املعهد. .4
اجناز حاضنة أعمال داخل املعهد لتشجيع ظهور مبادرات خاصة، مبا يف ذلك افتتاح فرص وتسهيالت  .5

 عيني احلاملني ملشاريع واعدة.للجام
، ENERمع متلف الشركاء، مبا يف ذلك  ISETوقد مكنت العالقات الناجحة اليت أنشأها  .6

GRET برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، اهلالل األمحر، ومؤسسة ،CSIC  الكندية واجلامعات
صول على للمعهد ابحلالياابنية ومتلف املنظمات غري احلكومية من تطوير املشاريع اليت مسحت 

 وحىت اآلن. 2010يناير كانون الثاين/  3 منمليون أوقية  30إيرادات تقدر احبوايل 
مشروع لتعظيم االستفادة من كاتيل  ISET، وضع GRETوعالوة على ذلك، وابلتعاون مع  .7

 الذي قدم لالحتاد األورويب للحصول على متويل مببلغ واحد مليون يورو.
يورو ملشروع محاية  200 000اجلامعات الياابنية حيدو األمل يف متويل قدره من خالل العالقات مع  .8

البيئة لعالج النبات من الرتبة املاحلة. ويشارك املعهد أيضا يف مشروع احبثي يف وادي هنر السنغال 
 .قريبا   IRDالذي سيطلقه 

 

 دعم وكالة ترقية النفاذ الشامل ملبادرات االبتكار 6.4
النفاذ الشامل مشاريع يف قطاعات املياه والكهرابء وتقنيات اإلعالم واالتصال كما أنه تنفذ وكالة ترقية 

 لديها مهمة األاحباث يف حلول تكنولوجية مبتكرة ومتوافقة مع الوسط عرب مشاريع رائدة.
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 تاين ودعم تعبئةللسياق املوري الوكالة يف تطوير مشاريع مصممة خصيصا   اسرتاتيجيةيف هذا السياق، فإن 
/ أو بشكل غري مباشر عن طريق مشاركة هذه و املوارد العامة واخلاصة لصاحل هذه املشاريع مباشرة

 :تشمل أساسا   املشاريع مع املنظمات غري احلكومية، أو املؤسسات األخرى لتنفيذها

 إنشاء مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمكفوفني يف نواكشوط -

(، اليت طورها PTFMوهي البديل من املنصة متعددة الوظائف )منصات الطاقة الشمسية،  -
PREP  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )الطاقات املتجددة(. يتمثل األمر يف تنفيذ خدمات الطاقة /

 املنزلية حسب الطلب احمللي

أنه  روصو إلنتاج الوقود احليوي، على الرغم من ISET، يف حميط أرض اتبع ل Cمشروع اجلاتروفا  -
من املتوقع أن يسهم يف مكافحة التصحر إال أن هذا النوع من املشاريع ميكن من تطوير آلية التنمية 

 النظيفة )آلية التنمية النظيفة(؛

ة إزالة يساعد يف مكافحوهو مشروع بوط إلنشاء الطاقة من الفحم احليوي ذا القيمة املضافة العالية  -
النفاذ  النبات املتوفر يف النهر. ويدعم هذا املشروع أيضا وكالة ترقيةالغاابت ويف الوقت نفسه تعزيز هذا 

 الشامل مثل اجلاتروفا والطاقة الشمسية يف حمفظة آلية التنمية النظيفة؛

يف املنظور: التهجني للمواقع املعزولة مع الطاقات املتجددة، والطاقة الشمسية  وهناك مشاريع أخرى أيضا  
(PV / CSPتقنيات حتلية ) ... )املياه )التناضح / التقطري 

 

االبتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتعليم والبحث: كلية العلوم  6.5
 للتعليم والتقنيات واجلامعة واملدرسة العليا

، بدأت بعض املؤسسات إجراءات هامة بشأن إدخال تكنولوجيا املعلومات التسعينياتمنذ أواخر 
 ليم والبحث. ولعل أمهها أساسا:واالتصاالت يف التع

  كلية العلوم والتقنيات يف جامعة نواكشوط اليت صاحبت إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف موريتانيا وخاصة يف قطاع التعليم. لقد شرعت يف تنفيذ مشاريع لتكوين املكونني والفنيني يف 

ت أن تدعم د، والربجميات احلرة واستطاعجماالت تطوير احملتوى، والربط الشبكي والتعليم عن بع
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ويف اللحظات األوىل مؤسسات البحوث والتعليم الثانوي والعايل يف جمال تقنيات اإلعالم 
واالتصال. وكانت قادرة على حشد الدعم التقين واملايل من العديد من الشركاء األجانب مثل: 

كو وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسكو واإليسيس AUFاملنظمة الدولية للفرانكوفونية، 
والبنك الدويل، كندا، فرنسا، اسبانيا. وتشمل هذه املشاريع: مشروع سيسكو للتكوين من منصة 
الشبكات. مشروع اجلامعة الرقمية األفريقية، يف شراكة مع جامعة الفال يف كندا، اليت كونت 

املشروع  CoseLearnلم اإللكرتوين؛ دفعيت بكالوريوس يف علوم احلاسب اآليل وخرباء يف التع
ش وطنية من اخلرباء واملعلمني يف التعلم اإللكرتوين؛ تنظيم عدة ور  كثيفةالسويسري لتشكيل كتلة  

ودولية للتكوين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنشاء مترب الربجميات احلرة، وإنشاء  
 ت مع جامعة الس ابملاس.كرسي اليونسكو يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

  املدرسة العليا للتعليم اليت واصلت املرحلة الثانية منCoseLearn  السويسري بتكوين دفعة
 اثنية من اخلرباء يف جمال التعليم العايل والثانوي. كما بدأت إبنشاء التدريس عرب املنصات.

من املكونني واخلرباء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سهلت إدخال  مهمةوتشكل هذه املشاريع كتلة 
طاق الرتددي يف عرض الن اإلنرتنت يف العديد من املؤسسات. الصعوابت اليت ال تزال قائمة تتمثل أساسا  

 للمعدات وتطوير احملتوى التعليمي.
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  التحدايتو  والفرص والضعف القوة نقاط 7
 نقاط القوة 7.1
 الواثئق هي مدونة يفو  االبتكار والبحث العلمي معرب عنها بوضوح،و  السياسية للتطويراإلرادة  (1

، السياسة SCAPP 2030-2016 املشرتك الرفاهو  املتسارع النمو اسرتاتيجيةاالسرتاتيجية )
 (.MESRSللوزارة املعنية  يالثالث، املخطط العامة للحكومة

 .2025 أفق العلمي للبحث االسرتاتيجية الوطنية اعتماد (2
 إنشاء جملس وطين للتعليم العايل والبحث العلمي، لتحسني جودة التعليم العايل واالبتكار. (3
 وطين للبحوث وصندوق .(ANRSI) مشروع إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي واالبتكار (4

(FNAR) من أجل تعزيز البحث العلمي يف إطار األولوايت احملددة من قبل الدولة . 
 .، هبدف تطوير االبتكاراملاليةو  اتبعة لوزارة االقتصاد( CAIلدعم االبتكار)إنشاء خلية  (5
 .الدكتوراه برامجو  إنشاء وحدات للبحث (6
واألقسام التحضريية للمدارس اهلندسية الكربى لتوفري تكوين ذي جودة عالية  متيازاالإنشاء اثنوايت  (7

 ملؤسسات التعليم العايل.
سمح تلمراكز البحثية والكليات ومعاهد التعليم العايل والعديد من املنظمات األخرى النظم األساسية ل (8

 .إقامة شراكاتو  عوضةخدمات مهلم بتقدمي 
خدمات  البحوث التطبيقية واالبتكار خللق قيمة مضافة أو استثماراملبادرات اليت تعتمد على تعدد  (9

حقات م احليوي، املوائل احليوية، ودفع املستمبتكرة للمواطنني " كاستخدام الطاقات املتجددة، الفح
 .، ..."(SMSعن طريق الرسائل القصرية 

 أوج يف فتح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للخصخصة، حىت يكون (10
 املنافسة.و  االزدهار

 دراسات إلنشاء حاضنات وحديقة للتكنولوجيا.بدء  (11
بدء لبعض مبادرات التحدي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخلق فرص انطالق  (12

 تشغيل.ال
 توحة(.العامة )البياانت املف البياانتإلاتحة الوصول اىل اعتماد خطة عمل و  إلجنازدراسة بدء  (13
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 الضعف نقاط 7.2
 .(كاف  غري يزال ما) والتقنية العلمية القطاعات يف املسجلني الطالب عدد قلة  (1
  غري العلمي بحثوال العايل والتعليم االبتكار جمال يف الفاعلة اجلهات متلف بني التبادل مستوى (2

 .كاف
 الناتج من ٪0.4 احبوايل النسبة تقدر املتوفرة البياانت. منخفضة العلمي للبحث املخصصة املوارد (3

 .البحوث على لإلنفاق اإلمجايل احمللي
 دائمة ليةآ وجود وعدم اثنية؛ مهنة ممارسة إىل بعضهم يلجأ إذ الباحثني، املدرسني أجور اخنفاض (4

 .البحث على املايل للتحفيز
 شنقيط جائزة ،فقط) الدراسات العليا-احللقة الثالثة  يف الطالب ألفضل البحثية املنح وجود عدم (5

 (.سنواي   للفائزين مكافآت تقدم املسابقات وبعض
 .والتطوير ثالبح يف االستثمار على اخلاص القطاع لتشجيع( ذلك غري أو ضريبة) حوافز وجود عدم (6
 .دا  حمدو  يزال ما العلمي والبحث االبتكار جمال يف واإلقليمية الدولية احملافل مع التعاون (7
 احلالة ذهه لتصحيح دراسات مثة ولكن تكنولوجي؛ قطب أو املبتكارة لألعمال حاضنات وجود عدم (8

 .جتاوزهاو 
 (الكهرابء مثل) الرديفة التحتية البنية أداء ضعف (9

 الصناعة من العلمي البحث على الطلب ضعف (10
 العلمي البحث مرجات تسويق على الطلب ضعف (11
 ومحاية املستهلك، ومحاية الفكرية، امللكية مثل) والتشريعات األنظمة كفاية  عدم (12

 .(..اخلصوصية،.
 لرباءاتا وتسجيل العلمي البحث على احلالية والبحثية اجلامعية االنظمة تشجيع عدم (13

 

 الفرص 7.3
ن االقتصاد: صناعة متلفة م جماالتمستغلة يف  التكنولوجيا، غريإمكاانت كبرية لتنمية االبتكار ونقل  (1

املعلومات والصناعات الثقافية، والتطبيقات والصناعة اخلضراء ومعاجلة النفاايت، واخلدمات التعليمية 
.... 

 استثمار، يةاملاشجلود  ستثمارمدبغة ال ،الغذائيةصناعة املواد : مكانية كبرية خللق صناعات جديدةإ (2
ار التجارب لتكر  نقل التكنولوجيا استثمارمن املمكن  يب، .... يف مجيع هذه اجملاالتالصمغ العر 
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 .يف هذا اجملالابتكارات  ضافةالناجحة يف أماكن أخرى وإ
إطار تشريعي  على جتري بلورته للحصول هناك إطار شراكة للقطاعني العام واخلاص يف إطار التنمية، (3

 .2017حمفز لسنة 
 املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي ملوريتانيا مع قرهبا من األسواق العربية واألفريقية واألوروبية. (4
اايت تجددة ومعاجلة النففرص للتمويالت الدولية يف بعض اجملاالت )النمو األخضر والطاقة امل (5

 ، ....(والتغذية
ذلك أن الصحراء الكربى غري مأهولة مما يهيء للبلد أن يكون نقطة : نيا كمركز رقميمتوقع موريتا (6

 ، وبركينامايلو  إفريقيا لأللياف البحرية. هناك رابط ابأللياف بني موريتانيا االتصال الوحيدة يف غرب
 ميكن مد شبكات ربط يف اجتاه الشمال.و  النيجر.و  فاسو،

أسرع وأرخص  املعلومات واالتصاالت، تسهل وصوال   تكنولوجيا املقدمة من طرف اخلدمات (7
تح االعتماد ف لقدو  لالخرتاعات واالبتكارات. ذلك أن التكنولوجيا اآلن جزء من الثقافة اجلماهريية.

 من احملتوايت الرقمية للمستخدمني .... عريضا   عليها على نطاق واسع عاملا  
ميكن أن  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو  ةإن إمكانيات االبتكار التكنولوجي يف جمال احلوسب (8

تساهم إىل حد كبري يف تطوير خدمات جديدة. مبا يف ذلك إزالة الكثري من العقبات اليت تواجه 
أكثر و  الشركات الصغرية واملتوسطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، احبيث ميكن أن تتطور بشكل أسرع

ابية، بتكار )التقنيات الرقمية، البياانت الكبرية، احلوسبة السحمثة جماالت أخرى مواتية لالو  .ابتكارا  
 ....( الصحة اإللكرتونية،

إمكانية االستفادة من التجارب الناجحة يف االبتكار: ضغط الطوب من الطني، الفحم احليوي، والطاقة  (9
 املتجددة ....

خطة العمل من أجل التعجيل ابلتنمية الصناعية يف مثل مبادرات التعاون الدولية اهلامة:  (10
من أجل أفريقيا  2024لعلوم والتكنولوجيا واالبتكارااسرتاتيجية  ؛2009أفريقيا يف ديرابن عام 

(STA-2024 ؛ آلية تسهيل إجناز أهداف التنمية املستدامة واملنتدى السنوي للتعاون بني)
( لتحقيق أهداف التنمية؛ املركز STIلوجيا واالبتكار )أصحاب املصلحة املتعددين يف العلوم والتكنو 

(؛ الشراكة ISTICالدويل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار )
أطلقت يف عام اليت ( PASETمن أجل تنمية مهارات العلوم التطبيقية واهلندسة والتكنولوجيا )

 ..من قبل البنك الدويل ... 2013
   نزليةامل الكهرابء إلنتاج الشمسية الطاقة يف التكنولوجير لالستثما مفتوح اجملال (11
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  التحدايت 7.4
دولة  188من أصل  156، ففي الواقع حتتل موريتانيا املرتبة IDH اخنفاض مؤشر التنمية البشرية (1

 .حدث تقدم اقتصادي مهم يف السنوات املاضية ولكن 2014 يف عام
والشركات،  نو الباحثاالبتكار ونقل التكنولوجيا لدى متلف أصحاب املصلحة )عدم وجود ثقافة  (2

)... 
تقدم مت حتقيق لكن و  ،(Score Doing Business) ضعيف األعمال أنشطة ممارسةمؤشر  (3

 ملحوظا خالل هذه السنة.
 ارتفاع تكلفة التجارة الدولية واحلصول على االئتمان. (4
 .حمدودة السوق احمللية (5
 األجنيب موجه ابلدرجة األوىل حنو التعدين.االستثمار  (6
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 والتوصيات االستنتاجات 8
جاح الكلي الن لكن .املستدامة التنمية لدعم اإلصالحات من العديد األخرية، السنوات يف موريتانيا بدأت

 التنافسية رةالقد من أجل زايدة التكنولوجيا نقلو  لتشجيع االبتكار آلية إنشاءهلذه اإلصالحات يتطلب 
 نولوجياوالتك يف جماالت العلومالقدرات  واخلاص العام ناالقطاعينبغي أن يعزز . واخلدمات للصناعات
 منتجات لقخل فعال بشكل واستخدامها وتكييفها، األجنبية التكنولوجيات إىل الوصول أجل من واالبتكار

 .جديدة خدماتو 
 املتاحة الفرص استثمار اأيض هاوميكن. التكنولوجيا لنقل مناسبة آلية لتأسيس املقومات الرئيسية متلك موريتانيا

  .التالية التوصياتيف هذا السياق أتيت و  .والقيود املخاطر من احلدو 

. وأظهر 2016 متوز/يوليو 20كشوط يوم نوا يف عمل جرت توصيات خالل ورشة ال التوصل إىل هذه وقد مت
ع الذي توصيات وطالبوا ابعتبار االبتكار يف جماله األوسالالنقاش، خالل هذه الورشة، موافقة املشاركني على 

كما طالب   .أخرى مثل التغيري التنظيمي، والتكوين والتصميم والتسويقيتجاوز اجملال التكنولوجي إىل جماالت 
كما أعرب املشاركون عن  املشاركون مبشاركة مجيع الفاعلني يف وضع التصور إلنشاء مركز نقل التكنولوجيا.

 يتعلق بكيفية تشكيل مكتب نقل التكنولوجيا. مراجعة الوزارة الوصية يف ماضرورة 

 واالبتكار التكنولوجياو  مو لعلل وضع سياسة وطنية 8.1
 وجود الدراسات نم العديد أظهرت وقد. اإلنتاجية وزايدة العمل فرص لقخل ةأداو  للتنمية ا  ركحم االبتكاررب تيع

 العلمي والبحث عليمالت أنظمة وجودة واالقتصادية االجتماعية التنمية يف االبتكار نظام أتثري بني قوي ارتباط
 سياسة لتطوير جدا   ةمواتي الراهنة البيئة. اخلصوص وجه على واملهين والتقين العايل التعليم وأنظمة عام بشكل
 واالزدهار سارعاملت النمو اسرتاتيجية ، مكرس يفالسياسية اإلرادةمستوى  على واضح تبين هناكف البتكار

 لبحثل األعلى اجمللس: التمويلو  التنسيق آليات كذلك مت انشاءو  .2030-2016للمرحلة  املتبناةاملشرتك 
 ..... العلمي للبحث الوطنية االسرتاتيجية؛ واالبتكار العلمي

 خلطوطذ يف احلسبان اأتخواالبتكار  التكنولوجياو  للعلوم وطنية سياسةهلذه اجملهودات، ينبغي وضع  تتوجيا  
 :التالية العريضة

 التكنولوجيا، لنقل آليات وضع -
 والتطبيقية، العلمية لألاحباث حوافز إنشاء -
 الصيد،) يةعال مضافة ذات قيمة يف جماالت حمددة اإلنتاجية لتحسني من أجل االبتكار برامج إنشاء -
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 ....( والغذاء، والزراعة،
 التكنولوجية ةلليقظ آليات وضع -
 مشاركة املرأةتشجيع  -
 يكفل بتكارلال وطين نظام وجود ضمنهذه السياسة حىت ت إطارادراج مجيع توصيات هذه الدراسة يف  -

توصيات كن من متابعة المتو  والتكنولوجيا العلم منظومة مركبات بني الروابط ووجود األهداف وجود
 ة.يواملؤسس بشرية،الو  الية،املو  قانونية،الو  تشريعيةال يف اجملاالت

 اينبغي وضع خطة عمل تنفيذية حتدد اجلدول الزمين إلجناز توصياهت السياسة،أهداف هذه  وحىت تتحقق
 الوسائل املالية الضرورية.و 

 واسعة املفتوحة املقررات " مثل الرقمية التكنولوجيات تتيحها هذه الفرصة لتبين اإلمكاانت اليت وميكن استثمار
 وغري لوجيالتكنو  البتكار منبعا   تصبح أن ميكن اليت الضخمة البياانت ،MOOC أو اإلنرتنت على النطاق

 املصدر، املفتوحة ياتالربجم السحابية، احلوسبة ،البياانت وحتليل وختزين مجع تكاليف واخنفاض التكنولوجي،
..." 

 

 خرجني اجلددتطبيقية خاصة موجهة لل تكوينيةدورات استحداث  8.2
جنبية من نقص األو  الوطنية من بعض املؤسساتالقادمني العليا  واملعاهد اجلامعات خرجييمن  الشباب يعاين

 إمكانية املبادرة عندهم مما حيد من والتسويق املقاوالت يف ميادينو  التطبيقية لتكنولوجيايف التكوين يف جمال ا
ملعنية الرأب هذه املشكلة، ينبغي أتسيس دورات دائمة لصاحل الفئة و  الفرص املتاحة.و  اإلمكاانت واستثمار

  .16بتنسيق مع املصاحل املعنية: التعليم العايل، التكوين املهين، اجمللس األعلى للشباب

                                                           

ك ن الشباب يف االستشارة لرئيس اجلمهورية واحلكومة يف كل ما من شأنه متجمللس األعلى للشباب هيئة وطنية اتبعة لرائسة اجلمهورية تضطلع بتقدمي 16 
ويسعى اجمللس يف ممارسته للصالحيات املخولة له إىل جتسيد قيم النزاهة والشفافية املعنوية  .اجملاالت والقضااي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

ة رائه واقرتاحاته كما حيرص على أن يكون موضوعيا يف تتبعه وحتليله للسياسات والربامج االسرتاتيجية املوجهوالفكرية أثناء ممارسة مهامه، واإلدالء آب
 .للشباب وطنيا ودوليا

مجعية عمومية تتكون من ممثل ن عن كل  (2عضوا من بينهم رئيس معين ن مبرسوم رائسي؛  14مكتب تنفيذي يتكون من  (1 :يتكون من جهازين مها
يرمي هذا اجمللس إىل إشراك الشباب يف صنع القرار، لكي يتمكن من املشاركة بطريقة فعالة وملموسة يف سياسات واسرتاتيجيات تنمية  لوطن.والايت ا

جلان من بينها واحدة تعىن ابلتعليم والتكنلوجيا والبحث واالبتكار وستعمل ابلتنسيق مع  9البلد بشكل عام والشباب بشكل أخص يضم اجمللس 
 ركاء الوطني ن والدولي ن على تطوير برامج التعليم وتطوير التكنلوجيا وعصرنة اإلدارة الش
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 إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا 8.3
لتعزيز نقل التكنولوجيا، ينبغي على موريتانيا أن تنشئ، مثل العديد من البلدان، خالاي أو مكاتب لنقل 

االتصال الرئيسية للشركات واملؤسسات الراغبة يف احلصول على هذه املكاتب هي نقطة  التكنولوجيا.
التكنولوجيا واستخدام اخلربة واخلدمات اليت متلكها مؤسسات التعليم العايل أو مراكز البحث مبوجب اتفاق 

رب تسويق يف محاية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ع تساعد أيضا  سو  خيص.اتعاوين أو اتفاقية القتناء تر 
 إنشاء املؤسسات وشبكات التواصل.و  األصول،

ان مكتب نقل التكنولوجيا، يف سياق عرض األاحباث ميثل مركز كفاءة يف خدمة تعزيز وتعظيم االستفادة من 
  عامل اإلنتاج.و  نتائج البحوث والشراكة بني عامل البحث

، واالبتكار العلمي للبحث األعلى اجمللس) من طرف مجيع الفاعلني ز نقل التكنولوجيا تعاوان  يتطلب إنشاء مرك
 للبحث لوطنيةا الوكالةوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الوزارة املسؤولة عن تقنيات االعالم واالتصال، 

، املصاحل ياوالتكنولوج العلوم كلية،  التخصصات متعددة العليا املدرسةالعصرية،  نواكشوط جامعة ،العلمي
لكلية العلوم  املركز االعتماد والرتكيز على اجملموعات البحثيةهلذا ميكن و  (.املعنية احبماية امللكية الفكرية

وافقت ابلفعل على هذه املبادرة. وابإلضافة إىل ذلك، نظامها األساسي  فهذه الكلية (FSTوالتكنولوجيا )
 يسمح هلا أبداء اخلدمات وتسهيل إقامة شراكات مع شركات خاصة.

وهذا املكتب سيمكن من توجيه عمل الوحدات البحثية للكلية إىل جماالت متلفة من االقتصاد: الصناعات 
ة راعة وصناعة املعلومات وتطبيقات اإلدارة والصناعة اخلضراء ومعاجلالصيد وتربية املاشية والز و  االستخراجية

 التعليمية .... اخلدماتو  النفاايت

وميكن أن يشكل إنشاء  مراكز لنقل التكنولوجيا بتخصصات متعددة. يف املدى املتوسط، جيب اعتماد عدة
 ها.ئور انشاف العلمي للبحث الوطنية الوكالةتتوىل االشراف عليه  يهذا املكتب أول مشروع اسرتاتيج

 

 

 

 
 الفاعلون في مجال نقل التكنولوجيا واالبتكار والربط مع مراكز نقل التكنولوجيا :8رسم توضيحي 
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ع مجيع تشجيع التعاون مو  احتياجات االقتصاد الوطين اىلاملوضوعات البحثية  وجيهت 8.4
 األطراف مبال فيهم اجلالية الوطنية يف اخلارج

سب حاجيات حاملوضوعات البحثية  ختيارفاأولوايت البلد مسألة مهمة. حنو املوضوعات البحثية  ان توجيه
 .ادي واالجتماعيالتطور االقتصسيكون هلا أثر أكرب على البحثية ية من شأنه ضمان أن النتائج و التنم الربامج

 ".واالبتكار العلمي للبحث األعلى جمللسا الدولة املوريتانية "أنشأت التوجه  ولضمان هذا
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كبرية حول التوجهات الوطنية يف جمال البحث العلمي جيب وضع آليات حتفيزية نذكر منها   وخللق ديناميكية
: التزام الدولة ابملشاركة املالية يف أي احبوث علمية مرتبطة بشكل واضح مع مشاكل تواجه الربامج التنموية مثال  

 للقطع العام أو اخلاص

واصل مع اجلالية الوطنية يف اخلارج العاملة يف ميادين العلوم والتكنولوجيا عن طريق السعي كما جيب ربط الت
 لنقل التكنولوجيا.و  إىل اشراك هذه اجلالية يف مشاريع احبثية

 
 

االنضمام اىل املبادرات اإلقليمية والدولية يف جمال االبتكار ونقل التكنولوجيا ورصد خطط  8.5
 عملها

ها من الستفادةل التكنولوجيا والسعي ونقل االبتكار جمال يف والدويل اإلقليمي التعاون برامج إىل االنضمام ان
 الصناعية يةابلتنم التعجيل أجل من العمل خطةسيمكن من اجناز خطوات مهمة يف سبيل نقل التكنولوجيا )

 (.2024-ستياـ  أفريقيا أجل من واالبتكار والتكنولوجيا العلوم اسرتاتيجية؛ 2024 ديرابن أفريقيا يف

 :وخصوصا اجملال هذا يف الدولية املبادرات من االستفادة أيضا جيب 
 اخلضراء التكنولوجيا نقل مبادرات 
 األطراف تعددم للتعاون السنوي واملنتدى املستدامة التنمية أهداف إلجناز التكنولوجيا تسهيل آلية 

 املستدامة التنمية أهداف لتحقيق( STI) واالبتكار والتكنولوجيا العلوم يف
 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال يف األطراف متعدد للتعاون السنوي املنتدى (STI )لتحقيق 

 املستدامة التنمية أهداف
 كارواالبت والتكنولوجيا العلوم جمال يف اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون الدويل املركز (ISTIC) 
 والتكنولوجيا واهلندسة التطبيقية العلوم مهارات تنمية أجل من الشراكة (PASET )عام يف املنشأة 

 الدويل البنك قبل من 2013
 والدولية اإلقليمية العلمية البحوث شبكات 
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 البتكارا جمال يف الفاعلة اجلهات متلف بني للشراكات وتنظيمي قانوين إطار وضع 8.6
 واالبتكار البحث جمال يف الفاعلة اجلهات متلف بني احلواجز يتطلب ازالة التكنولوجيا ونقل االبتكار تطويران 
 اكات،الشر  هذه بدون. من جهة اخرى واخلاصة العامة واملؤسسات اجلهات هذه بني شراكات وإقامة جهة من

ري اإلسراع يف ابلتايل فمن الضرو و  .التكنولوجيا ونقل العلمي البحث جمال يف التقدم لن تتم االستفادة من
 .الالزم والتنظيمي القانوين اإلطاروضع 

 وسائل راءش وعقود التكنولوجيا اكتساب عقود تنظم تشريعات وجودالضرورية:  القانونية اإلجراءات فمن
 املواصفاتو  اجلودة ضبط تشريعات ووجود للوطن، املعرفة بعض نقل يضمن بشكل والتجهيزات اإلنتاج

 وتشريعات مللوثة،ا غري التكنولوجيات واكتساب البيئة ومحاية الفكرية امللكية محاية وتشريعات واملقاييس،
 وقيام والتكنولوجيا ومالعل أنشطة لتمويل اخلاص للقطاع حمفزة وتشريعات والنشر والتأليف والرتمجة الفكر حرية

 .واخلدمات اإلنتاج شؤون يف االستشارية الشركات
 اإلطارهذا  يلزم التأكد من انو  .قانوين إطار إعداد حاليا   جيري واخلاص، العام القطاعني شراكاتب يتعلق فيما
 .بتكاراي  حيتوي جانبا ا مشروع أي سياق يف الشراكات يعزز

 واملستخدمني ةواإلدار  والصناعة البحثية املؤسسات بني لتعاونل حتفيزية آلية هناك تكون أن عموما  جيبو 
 .اآلخرين
 .ملخولة لكل منهما واالمتيازات الباحث ذلككو  بتكرةامل شركةلل حتديد خاصيات النظام األساسي أيضا   وينبغي

من املشاركة  لقانوينا اإلطارميكنه  أن املهم من فإنه ،(ابحث أستاذ املثال سبيل على) الفردي لباحثابلنسبة ل
 أن للباحث كنمي املثال سبيل على فرنسا يف) يف دورات طويلة يف متربات أو معاهد خارجية دون فقد عمله

 .اجلامعة وبني بينه املنافع تقاسم قواعد توضيح علينا جيب ،وأخريا   ،(سنوات 10 يغادر مدة

 

 نقل التكنولوجياو  ، وتطوير البحوث التطبيقيةبناء منظومة االبتكار الوطنية 8.7
نولوجيا من موريتانيا تعزيز تنمية االبتكار ونقل التك علىبلدان أخرى، جيب  على غرار السياسات املتبعة يف

 خالل:
تساعد  ونقل املهارات واآلليات اليت ة املرتكزة على االبتكارمعات التكنولوجياجملو  احلاضنات إنشاء (1

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة املبتكرة على انشاء
بياانت لفتح البياانت العامة )ال املبادرةكتشجيع االبتكار  اليت تؤدي إىل ربامج ال االنضمام اىل (2

 املفتوحة(



82 
 

 

 خاصةتمويل املخصص للبحث العلمي واالبتكار وتوفري حوافز التعزيز  8.8
لبحث لمن الضروري زايدة امليزانيات املخصصة للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، تنمية كافية بللسماح 

 واالبتكار.
حوافز حمددة وعلى وجه اخلصوص، تقدمي حوافز ضريبية للشركات اليت تنفق يف هذا  انشاء ومن املهم أيضا  

 اجملال.

 

 التكنولوجيا ونقل لالبتكار وطين مرصد إنشاء 8.9
 وم بنشريقجيب أن  املرصد هذا. امر مهمة ملواكبتهما التكنولوجيا ونقل لالبتكار وطين مرصد ان انشاء

 .الصلة ذات املؤشرات وكذلك واألهداف السياسات

 

 املدين اجملتمع دور تعزيز 8.10
 لتشجيع ملع ورش خالل من ذلك يتم أن وميكن. املدين اجملتمع إشراك املهم من االبتكار، ثقافة نشر أجل من

 .من خالل دعم مشاريع جتمعات اجملتمع املدين يف هذا اجملالو  واالبتكار التكنولوجيا
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 املراجعو  املصادر 9
 

 

- Agriculture et sécurité alimentaire: Contribution de l’AIEA 

- AMÉLIORATION DE LA GESTION DES TERRES ET DE L´EAU, WORLD RESSOURCES INSTITUT, 2014 

- Arab Knowledge Report 2014, Youth and Localization of Knowledge, UNDP 

- L’emploi à travers le recours à l’usage innovation, Pr Ahmedou Haouba, 2016 
- La Recherche Scientifique en Mauritanie A l’Horizon 2025: Proposition d’une Stratégie 

Nationale, UNESCO, CNECS, 2016 

- Le climat et la politique d’innovation en Mauritanie, Pr Ahmedou HAOUBA, 2016 
- Les documents de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI 
- Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur 

l'innovation, 3ème édition 
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